


کنکور جامع زندگی و غــــفــوریدین مـــهدی سبک به

نکنیم. کپی لطفاً شده طراحی و تدوین غفوری استاد غیرحضوری و حضوری های کالس ویژه جسوات این

دٍمً زًذگی ٍ دیي تعت ٍ کتِ

حکوت ّای )جلَُ اٍل تذتیر(درض ٍ

ّا دٍمیتچِ یک درض ترای غریة عجیة تعت ٍ ًکتِ یِ شرٍع ظراغ ترین لگ

تشیذ ّوراُ هي تا تیایذ تعذاً ٍ تاشیذ دادُ قَرت رٍ کتاب هتي تایذ جسٍُ ایي هطالعِ قثل

تعت طرح ظَشُ یِ تِ کردم تثذیل تیاد دارُ احتوال یا اٍهذُ ظَال حاال تا کِ کتاتَ قعوت ّر

رٍی تعَزًٍِ!خَب فعفر حعاتی هغست تا تثیي رٍ جَاب تعذاً ٍ کي فک ّا گسیٌِ

پاظخ تِ رظیذى ترای ٍ ...... ظَال ایي پاظخ ٍ ..... کِ: اظت ایي جَاًی ٍ ًَجَاى ّر اصلی ّای ظَال از یکی

اتتذا اظتتایذدرظت پاظخی تیاًگر .... ی شریفِ آیِ از شذُ ترداشت هفَْم کِ .... ظپط ٍ ظَال...... ایي تِ

وٌین( هی صًذگی جْبًی چگًَِ دس دّذصًذگىثٍِىًگبُثِ-هب هی تصوینّبثشًبهِدسٍجْت گزاسدّبىٍ هی تبحیش آيبتاصاٍ

ثبلحَك ٍَّاالَسضَالسَّوبٍاتِاللُِّخَلَكَپشداصينثخَدپیشاهَىهَجَداتثشخىىهطبّذُثِگبُآى-جشينثثْشُوشينلشآىىضشيفِ

وشد( خَاّین صًذگی جْبًی چگًَِ دس دّذصًذگىثٍِىًگبُثِ-هب هی تصوینّبثشًبهِدسٍجْت گزاسدّبىٍ هی تبحیش اصاٍ

ثجشينوشينلشآىىضشيفِآيبت ثبعِلًبّزاخَلَمتَهبسَثٌَّبثپشداصينخَدپیشاهَىهَجَداتثشخىىهطبّذُثِگبُآى-ثْشُ

دس( وٌینهب هی صًذگی جْبًی گزاسدصًذگىثٍِىًگبُدس-چگًَِ هی تصوینّبثشًبهِثٍِتبحیش دّذّبىٍ هی جْت آيبتاصاٍ

ثجشينوشينلشآىىضشيفِ ثبلحَك ٍَّاالَسضَالسَّوبٍاتِاللُِّخَلَكَثپشداصينخَدپیشاهَىهَجَداتثشخىىهطبّذُثِگبُآى-ثْشُ

چگًَِ( دس وٌینهب هی صًذگی دّذصًذگىثٍِىًگبُدس-جْبًی هی تصوینّبثشًبهِدسٍجْت گزاسدّبىٍ هی تبحیش آيبتاصاٍ

ثجشينوشينلشآىىضشيفِ ثبعِلًبّزاخَلَمتَهبسَثٌَّبثپشداصينخَدپیشاهَىهَجَداتثشخىىهطبّذُثِگبُآى-ثْشُ

تیاى درظتی تِ زیر هَارد از هَرد اظت؟چٌذ شذُ

هجَػِ،الف( يه ،پیَستگیدس ثخطذ.ّذفثِ هی هؼٌب ّوبٌّگی ٍ ثخطذ.استجبط هی هؼٌب ّوبٌّگی ٍ استجبط پیَستگی ، ثِ ّذف ؽ

ثوة( استَاس ٍ هحىن وِ وشد ثشلشاس سا ّب اًذاصُ عَسی هخلَلبت آفشيٌص دس هتؼبل اصخذاًٍذ هخلَلبت خشٍج ػذم هؼلَل وِ بًٌذ

خبظ هٌذی تَسظلبًَى سبلیبًِ تمَين تٌظین آى، ثشوبت ٍ ًتبيج اص وِ ضَد هی ثشداضت ای ضشيفِ آيِ اص هفَْم ايي ٍ است خَد

)... الموش تذسن اى لْب يٌجغی الالطوس )آيِ: هؼلَل ًِ ػلت ؽ ّبست. اًسبى

ثشح( ثَد ًمص ًىٌذ فىشت وِ ّش ٍجَد ديَاس ٍ دس ثش ػجت ًمص ّوِ ))ايي ثگَيین: وِ اهللآًگبُ ))خلك ی ضشيفِ آيِ پیبم ديَاس((

ٍ الیل اختالف ٍ االسض ٍ السوبٍات خلك فی ))اى ی ضشيفِ آيِ خالف ثش للوَهٌیي(( اليِ رله فی اى ثبلحك االسض ٍ السوبٍات

ظ ثبضذ. داضتِ هبى والم ثب تشی وبهل هفَْهی استجبط تَاًذ ًوی الجبة(( الٍلی آليبت  الٌْبس

حمیت( تَاًذ هی ٍوسی خشدٍسصی فمظ وتبة هتي )عجك ؽ ثبضذ. خشدٍسصی ٍ تفىش ٍ ايوبى اّل وِ دسيبثذ ثذسستی سا جْبى مت

ثبضذ( هی صحیح تؼمل
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هٌذیث( لبًَى هفَْم ثِ لغؼبً ثبضذ داضتِ اضبسُ جْبى تمذيش ثِ وِ ای آيِ ّستیّش تذثیشجْبى ٍ حىوت داضتٍِ اضبسُ ًیض خذاًٍذ

+است. ثمذس خلمٌبُ ضی ول اًب آيبت= ثٌذی: )جوغ +ظ فْذی لذس الزی ثبهشُ...+الٍ فیِ الفله لتجشی الجحش لىن سخش الزی اهلل

داسًذ( اضبسُ خذا تذثیش ٍ حىوت + هٌذی لبًَى + تمذيش ثِ ّوگی ... الموش تذسن اى لْب يٌجغی الطوس

ًَػج( ثِ جبهذات صثبًی ثی صثبى ػلی)ع( حضشت ثیبى دستثِ ثِ اهَس ّوِ تذثیش وِ است اختیبسی صبحت ػٌَاى ثِ خذاًٍذ هؼشفی ی

ظ ّبست. آى هٌذی غبيت ٍ هَجَدات هیبى استَاس ًظن هفَْم اسجبط هٌظَس ثِ ّب پذيذُ آفشيٌص دس ّب اًذاصُ ثشلشاسی ٍ اٍست

ٍدستِدسداسًذ،ساخَدخبظآحبسٍسبختوبىوذامّشوِعجیؼت،دسهَجَدػٌبصشچ( وِوٌٌذهیّوىبسیّنثبهختلفّبیضىلّب

ظآحبسٍخَاظثبٍسبختوبىثبهَجَداتپیذايصآىحبصل وتبة هتي عجك ؽ است. پبيذاسیپبيذاس چَى پبيذاس ًِ جذيذ خَاظ

آح ٍ خَاظ ًِ داسد حجبت پذيذّب آفشيٌص ثش هَحش لبًَى ٍ ًظن وٌیذ )تَجِ است. ثَدى تىشاسی هؼٌبی ثِ آًبى!(خَاظ بس

ػٌبصشعجیؼتّشح( ثیي ًتبيجوٌذهیپیشٍیخبصیهٌذیلبًَىًٍظناصّوىبسی وتبةداسدپیدسساهؼیٌیٍ هتي ظ

هطبّذُاستجبطٍپیَستگیّبهسئَلیتٍٍظبيفهیبىخ( ديگشی اص سبهبى يه ی جذاوٌٌذُ ػبهل ثِ سسیذى ثشای ایگًَِثِضَد،هی،

ظهیهؼٌبّنثباستجبطدسّبهسئَلیتٍوبسّبٍاستديگشیوبسیاداهٍِهىولهَجَدیّشوبسوِ يه يبثٌذ. ی جذاوٌٌذُ )ػبهل

ديگشی=ّذف( اص سبهبى

آىّوَاسًُظبم،ٍپیَستگیّوىبسی،د( ظثشسذسٍضٌیسشاًجبمثٍِضَدهٌجشهؼیٌیّذفثِوِاستثشای

هیر( )صيشًَيس(داسدٍالؼیتغیتػبلنٍخذاًٍذيؼٌیاست،حكغیتػبلنٍخذاًٍذگَيینٍلتی ظ

دسس( جذايی هفَْم پیذايص سجت خَد وِ است ػبهلی سجت ًْبيت دس خذاًٍذ تَسظ اجضا آفشيٌص اص پس ّب ّوىبسی گیشی ضىل

ضذُ هغشح هختلف ّبی گًَِ ثِ آصهبيطی ّبی آصهَى دس ّب ثبس ٍ ًیست وتبة اص خبسج اصالً جولِ ايي ظ ضَد. هی ّب ّوىبسی

وٌىَسهٌتظشم دس اٍهذًص ...ٍاسِ

کٌذ؟ هی تکویل درظتی تِ را زیر هتي زیر هَارد از هَرد چٌذ

خطثِ از تخشی )ع(در علی حضرت فرهایشات طثق ترد.تر پی ...... تِ تَاى هی ........ تر هثٌی الثالغِ ًْج

پیصآهبدُیًوًَِّیچاصوِاييثذٍىآفشيذ،ساهَجَداتوِاستخذاًٍذیاٍ)الف( وِديگشیخبلكوبساصٍثگیشدايذُایسبختٍِ

تملیذآفشيذُساجْبًیٍیاصپیص ،ثبضذ، وبس وٌذ( دس ٍ خذاست اختیبس صبحت خبلك  ٍ هجذا تٌْب وِ هؼٌب ثذيي خبلمیت )تَحیذ

ًذاسد( ضشيه سثَثیت(آفشيٌص دس تَحیذ ثِ هشثَط اختیبس )صبحت ػجبست وتبة هتي عجك ؽ

)َّيذاستًظیششثیخلمتٍسبثمِثیّبیًَآٍسیدسحىوتصّبیًطبًٍِصٌغآحبس)ة( ، هلل( ))الحوذ ی ضشيفِ آيِ هفَْم

آيِ! ًِ است حذيج دٍم ػجبست ؽ ثشد.( پی ثخلمِ(( لخلمِ الوتجلی
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سایآفشيٌٌذُلحظِّشدسٍاستاستَاسّوَاسُخذاٍجَدثش)داللتصج( ّشهیًطبىخَد اص ضذُ ثشداضت )هفَْم ، ضشيفِدّذ( آيِ

ظ ثشد.( پی ضَد هی آغبص آيبتِ...(( هي ٍ(( ثب وِ  ای

اصوشدّذايتٍیخبظّذفثِيبثیدستٍٍظیفِهسیشاًجبمدسساآىٍثخطیذظشافتًٍظنثذاىگبُآى)د( ضذُ ثشداضت )هفَْم ، )

) فْذی(( لذس الزی ٍ فسَی خلك ))الزی ضشيفِ وي!ظ آيِ ًگبُ تست پبيیي ثٌذی جوغ ثِ

ثشًىٌذٍسشوطیًجبضذدضَاسٍیثشدادًصاًجبمداد،دستَسیاٍثِخذاًٍذ)اگشُ( هخلَق يه داللت چشا وِ هَضَع ايي )ػلت ، )

ؽ است( استَاس ّوَاسُ خبلك ٍجَد

سشاغ تیاى احتواالً کٌٌذ طشاحی تست اهسال دسس ایي اص تخَاى خطثِاگِ لسوت :کِایي

)سهض:اًذاصُهطخع،ًظنهمیاس،تشاساسساهخلَلاتیّوِهتعالخذای . هخػَظهٌاّای هخلَلاتآىاصیکّشتاهتٌاسةٍ(

هٌا!(آفشیذ )اٍل

سااًذاصُطَسیّاآىآفشیٌصدس . ایتشًاهِهطاتكساچیضیّشفشًٍپاضٌذّناصٍتواًٌذاستَاسٍهحکنکِکشدتشلشاسّا

غٌع!(کشد.طشاحیضکلتْتشیيتِدلیك اتماى )تعذ

اًجامدسساآىٍتخطیذظشافتًٍظنتذاىگاُآى . تخطیذىکشدّذایتٍیخاظّذفتِیاتیدستٍٍظیفِهسیش تا ّذایت آخش )دس

فْذی(( ))لذس ّوَى یا ظشافت ٍ ًظن

ایي اص غیش چی داسین:ّش )ُ( گضیٌِ تَی هثالً غلط! تگیش سٍ دادى ایيهَسد خة است( استَاس ّوَاسُ خالك ٍجَد تش هخلَق یک )داللت

ایي اص لثل اص هیگن؟عثاست چی گشفتی غلطِ! پس گشفتِ لشاس خطثِ دس هَسد

کِ: ایي هیطِ اش ًتیجِ تاال هَسد

تعییيٍهحذٍدُاصهخلَلاتاصیکّیچ . ًکٌذتجاٍصخذاًٍذجاًةاصضذُچْاسچَب

کَتاّیکوالًٍظشهَسدهمػذتِسسیذىتشای . ًٌوایذًْایی

سشکطیًثاضذدضَاسٍیتشدادًصاًجامداد،دستَسیاٍتِخذاًٍذاگش . ًکٌذٍ

ًىٌی+ لبعی ّب ػلت ثب سٍ ًتبيج ثبش هَاظت !!تزوش:

توپ: بندی جمع
آیات ّوِ تٌذی آیاتِ...((جوع هي ٍ((

.
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داس(( ))حك آیات تٌذی  جوع

تالحك الکتاب علیک اًضلٌا سٍ)اًا تعل ٍ تفکش اتضاس ًِ کشدُ اثثات سٍ کتاب اسسال تا اًساى (ّذایت

جَذِیذٍ تِخَلْكٍ ٍَیَؤْتِ یُزِّْثِکُنِ یَطَؤْ إِىْ تِالْحَكِّ ٍَالْؤَسِؼَ السَّوَاٍَاتِ خَلَكَ اللََِّ أَىَّ تَشَ أَلَنِ

الْوُلْکُ ٍَلَُِ الْحَكُّ لََِلُُِ فَیَکَُىُ کُيْ یَمَُلُ ٍَیََِمَ تِالْحَكِّ ٍَالْؤَسِؼَ السَّوَاٍَاتِ خَلَكَ الَّزِی ٍَََُّ

ا لِلْوُؤْهٌِِیيَخَلَكَ لَآیَةً رَلِکَ فِی إِىَّ تِالْحَكِّ ٍَالْؤَسِؼَ السَّوَاٍَاتِ للَُِّ

الْوَػِیشُ ٍَإِلَیِِِ غََُسَکُنِ فَؤَحِسَيَ ٍَغَََّسَکُنِ تِالْحَكِّ ٍَالْؤَسِؼَ السَّوَاٍَاتِ خَلَكَ

کُلُّ ٍَلِتُجِضَى تِالْحَكِّ ٍَالْؤَسِؼَ السَّوَاٍَاتِ اللَُِّ یُظْلَوَُىٍََخَلَكَ لَا ٍَُّنِ کَسَثَتِ تِوَا ًَفْسٍ

أًُْ عَوَّا کَفَشٍُا ٍَالَّزِیيَ هُسَوًّى ٍَأَجَلٍ تِالْحَكِّ إِلَّا تَیٌَُِْوَا ٍَهَا ٍَالْؤَسِؼَ السَّوَاٍَاتِ خَلَمٌَْا هُعِشَُُِىَهَا زِسٍُا

راهی بیه بهمهموکته حتماً درس مته در معلولی!!! و وعلت سعدی شعر از که:علتقبل توجه سعدی شعر بیان

دار )هَهي( آیبت از خبص بٌدی جوع دیگر(یِ درٍس از بقیِ ٍ درس ّویي از اٍل )هَرد :

ّو. )یعٌی خبلی ایوبى اّل یب ببشِ!!!(:هَهٌیي ًیَهدُ صبلح عول بب ببشيراُ ّدفوٌدی ٍ حق بِ هربَط کِ آیبتی تَی

گفت: هی کِ بَد جبیی اًٍن داشتین اٍل درس در آیِ یِ تَی فقط آفریي اٍهدُ؟ کجب

حق. دارین: هَهٌیي برای ٍلی بَدى ببطل عدم داشتین خردهٌداى برای ّست ببلحق)حَاست االرض ٍ السوبٍات اهلل خلق

للوَهٌیي. الیِ ذلک فی اى خداشٌبسی()جْبىبَدى( بر ای هقدهِ شٌبسی

ال. لَ لٌْتدی کٌب هب ٍ عبهَ! شدین ًوی ّدایت ّرگس کرد ًوی ّدایت رٍ هب اگِ کِ را خدا سپبس صبلح: عول ٍ ایوبى اّل

سعبدت)هعلَل( بِ اًسبى ابدی ًشدى رٌّوَى دّد هی الْی)علت( ّدایت از گیری بْرُ عدم بِ: دارُ اشبرُ اهلل ّداًب اى

سَدرس) م(یک

صبلح:. عول ٍ رستبخیس ٍ خدا بِ ایوبى زًدگیکاّل عبقبت از ترس ٍ حسى دچبر شًَد:ِ ترسعَلَیِْن:فَالخََفًوی رفع

ایجبد ایجبدیَحسًََى:ٍَالُّن+"....سعبدتجسراهرگهي"حسیياهبمکالمببارتببطٍشجبعتٍ ٍ ًباهیدی ًشبطرفع

.ٍ سعی ٍ آخرت خَاست ٍ ایوبى فَبٍُلئکَاّل هیشِ: اش ًتیجِ آى: برای دٍم(هَشکَرًاسَعیُُْنکبىَتالش پٌج )درس
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... ترتیة تِ خردهٌذاى ٍیصگی دٍهیي ٍ اٍلیي کِ دریافت تَاى هی کرین قرآى آیات تِ تَجِ ...تا ٍ هی.. ..

.. ٍیصگی ًتیجِ ٍ ....تاشذ کِ اظت ایي ... کِ ایي از پط خرهٌذ ّای اًعاى ٍ .......

... خَاٌّذ: هی خذا ...کِ...از هعٌای ٍتِ تاشذ هی ...

ٍجَدی ّای ظرهایِ از یکی تیاًگر خردهٌذاى دٍم ٍیصگی

کِ کٌذ هی هتوایس هَجَدات ظایر از را اٍ کِ اظت اًعاى

آى از اظتفادُ عذم ٍ ارزشوٌذ ظرهایِ ایي از اظتفادُ قیاض

ی شریفِ آیِ در تفکر تاشذ...هعلَل هی هعیار... از یکی کِ

... ًیس اظالهی جاهعِ اظتّای شذُ تیاى ..ٍ

آیِ ایي در )عثث( ...عثارت کِ اظت ایي ..تیاًگر

ًذارد راُ خلقت عثثدر خالقیت ًفی از قثل رتَتیت تَحیذ ٍ

... اٍظت....هعلَل تذظت اهَر ّوِ تذتیر کِ خذاظت تَدى

پاسخ:

تَدىدس . خذا یاد تِ حال ّوِ

صهیي . ٍ ّا آسواى آفشیٌص دس تفکش

دٍم .

تاطالً . ّزا خلمت ها ستٌا

تاطالً . ّزا خلمت ها ستٌا

الٌاس . عزاب فمٌا سثحاًک

هَجَدات . ّذف تی خلك ٍ عثث فعل جولِ اص عیة ّش اص خذا داًستي هٌضُ

اٍلَالثاب . یتزکش اًوا الیعلوَى الزیي ٍ یعلوَى الزیي یستَی ّل

خشدٍسصی . ٍ تفکش ٍ تعمل

ّذفی . تی ٍ تیَْدگی

العالویي . سب
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نکنیم. کپی لطفاً شده طراحی و تدوین غفوری استاد غیرحضوری و حضوری های کالس ویژه جسوات این

زنی تست مهم  :مننکات

+ دٍم یک درض هتي + جسٍُ ایي دقیق هطالعِ آیٌذُ: جلعِ پیش تلکیف

دٍم ظال دٍ درض هتي خَاًی

غفًری بهايلیهمهدی زودگی ي دیه شىاسیمدرس زیست ایرانسبک در

مه با همگام وفر ها صددیىیصد زوىدرا ازمی کمتر به وشً!پس راضی
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تست و زندگینکته و دین
غفوری

دٍم جلؼِ
اکسٍاىّؼتٖ ثب
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دٗيٍ تؼت ٍ دٍمًکتِ صًذگٖ

اکسٍاىّؼتٖ)دٍمدسع (ثب

ّب ثشإدسعٕثچِ ؿشٗت ػج٘ت تؼت ٍ ًکتِ ِٗ ؿشٍع ػشاؽ دٍمدٍلگثشٗن

ثـ٘ذ هيّوشاُ ثب ث٘بٗذ ثؼذاً ٍ ثبؿ٘ذ دادُ هَست سٍ هتيکتبة ثبٗذ اٗيجضٍُ هجلهطبلؼِ

تؼت طشح ػَطُ ِٗ ثِ تجذٗلکشدم ث٘بد احتوبلداسُ ٗب اٍهذُ ػَال حبٙ تب کِ کتبثَ هؼوت ّش

ثؼَصًٍِ! كؼلش حؼبثٖ هـضت ثج٘يتب سٍ جَاة ثؼذاً كککيٍ ّب سٍٕگضٌِٗ خَة

ٌعیٙٝ ا٘ؿاٖاظزضؾتیٔفْٟٛوساْ تٛؾظ ٞؿتی ٔٛرٛزات ٔٙسی ٘ظاْ ی ٔكاٞسٜ عی قسٜ زضیافت تیاٖػأُ وٙسضا ؟ٔی

لازض( ٚ حىیٓ،ػازَ ذساٚ٘سی تٝ اػتماز ذّمت رٟاٖ تط حاوٓ ٘ظاْ اظ زضؾتی زضن ضؾیسٖ تطای ٌاْ تطیٗ ٟٓٔ

اؾت.

تا( عٛضیحىٕتذساٚ٘س ضا آٖ ٚ اؾت وطزٜ ذّك ضا رٟاٖ ازاضٜذٛز ٚ ضذسازتستیط ٚ حٛازث ٕٝٞ وٝ وٙس ٔی

افتس ٔی اتفاق ٔٙس لاٖ٘ٛ ٚ قسٜ زٞی ؾأاٖ چاضچٛب یه زض رٟاٖ .ٞای

ٍٟ٘ثا٘ی( ٚ حافظ زاضای رٟاٖ وٝ تركس ٔی ا٘ؿاٖ تٝ ضا اعٕیٙاٖ ایٗ ، اٚ حىیٕا٘ٝ ٘ظاْ ٚ حىیٓ ذساٚ٘س تٝ ایٕاٖ

٘ساضز ضاٜ اٚ واض زض اقتثاٜ وٝ .اؾت

پایاٖ( تی لسضت ٚ ػّٓ ػّت آٖتٝ تٛا٘س ٕ٘ی اٚ رع وؽ ٞیچ ٚ ضٚز ٕ٘ی ز٘یا ٘اتٛزی احتٕاَ ٚرٝ ٞیچ تٝ ذساٚ٘س

زٞس ٘زات ٘اتٛزی اظ .ضا

انسان: توسط هستی هوجودات هندی نظام ی هشاهده طی شده دریافت عاهل از هنظور نکته:

حىٕت(

تستیط(

ضٚز. ٔی وٙاض ٚ ٘یؿت وأُ ٌعیٙٝ تیایس تٟٙایی تٝ وساْ ٞط

اؾت؟چٙس قسٜ تیاٖ زضؾتی تٝ ٔٛضز

فؼاِیتا٘سیافتٝؾأاٖایٌٛ٘ٝتٝآٖارعاءوٝاؾتایٔزٕٛػٝٔٙس،٘ظاْیٔزٕٛػٝ. ٔٙتٟیٞاآٖرٕؼیزؾتٝوٝ

)ٞسفقٛزٔیٔؼیٗاٞسافتٝ اٞسافی(ٚاحسؽ ٝ٘ زاض٘س ٟ٘ایی ٞسف یه ٟ٘ایت زض ٞا ٔزٕٛػٝ اٞساف؛ٕٞٝ ٝ٘
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زض. وٛچىی ٚ تعضي ٔزٕٛػٝ ٞط اصّی ٔییٞسف٘ٛعقاذصٝ ذالصٝ وٙٙس ٔی ز٘ثاَ آٖ ارعای اظ یه ٞط وٝ

٘ٛع ٝ٘ اؾت ٞسف ٘ساقتٗ یا زاقتٗ ٔؼٙی تٝ ٔٛضٛع ایٗ ٚ اؾت ٞسفٕٙسی ٔزٕٛػٝ ٞط اصّی قاذصٝ ؽ قٛز.

.ٞسف

ٟ٘ایىزضتّىٝاؾت،لؿٕتٕٞاٖذسٔتزضتٟٙا٘ٝتسٖلؿٕتٞطزضؾَّٛٞطفؼاِیت. ٞسف،تطیٗذسٔت

ل.ٞؿت٘یعتسٖحیاتٚضقسیؼٙى

ٚٔا٘غتٟٙا٘ٝأطایٗأّا.زاضزضاذٛزذالٞسفٚٔٙسىلاٖ٘ٛ،٘ظٓزؾتٍاٞىٞط. ٕٞىاضىٕٞاٍٞٙى

٘ظٓ،آٖذسٔتزضتّىٝ٘یؿت،ٟ٘ایىٞسفتٝضؾیسٖتطاىٞاآٖؾطاؾطى تیٗ پؽ ٞسفٚٔٙسىلاٖ٘ٛاؾت

اؾت تطلطاض عِٛی ضاتغٝ ذّمت ٞای ٔزٕٛػٝ ؾایط تا ٔزٕٛػٝ ٕٞاٖ ٕٞىاضی ٚ ٕٞاٍٞٙی تا ٔزٕٛػٝ ٞط ذال

وٙٙس ٔی فؼاِیت ٚاحس ٞسفی رٟت زض ٞط ٟ٘ایت زض ل.وٝ

ذاصیت. تٍٛییٓ: وٝ ٔٛضٛع ٘یؿت،تسٖاظذاصىلؿٕتتٕٝ٘ٛٚضقسایٗ ٚتسٖىٔزٕٛػٝتٝتّىٝٔطتٛط

ىٚاؾتٔطتٛطآٖٞاىزؾتٍاٜ ٞسفتطاى٘حٛىتٝٞازؾتٍاٜایٕٗٞٝ اؾتوٙٙسٔىفؼاِیتایٗ ؾثة ایٗ تٝ

٘ظاْ ؽٔىقىُوٛچهٞاى٘ظاْپیٛؾتٗٞٓتٝاظتعضيٞاىوٝ: ٞطچٌٝیط٘س. وٝ: اؾت ؾثة ایٗ ىزایطٜتٝ

راىذٛززضٖٚزضضاتطٞاىىٛچه٘ظاْوٝاؾتالظْتطىٌؿتطزٜٔٙسىلاٖ٘ٛٚ٘ظٓقٛز،ٔىتطتعضي٘ظاْ،

زٞس

کنید: توجه انسان بدن هعلولی و علت عبارات به باید نکته:

تٛٚپیٛؾتٝٞٓتٝٞاى٘ظاْ. زض ا٘زاْیافتٝؾاظٔاٖٕٚٞاًٞٙفؼاِیتؾاظ٘س،ٔىضاتسٖوٝتٛ زضوٝزٞٙسٔىاى

لقٛزٔىضقسٚحیاتتٝٔٙزطپایاٖ

تطزٜ: واض تٝ ٓٞ زیٍط ِفظ زٚ عِٛی ی ضاتغٝ وٙاض زض وتاب تٛ٘ىتٝ: زض پیٛؾتٝ(تٛ ٓٞ (تٝ
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تٛزٖ) پیٛؾتٝ ٓٞ تٝ ٔا ػطضی ضاتغٝ زض ٍٝٔ عِٛی ضاتغٝ تٍیٓ تایس ٌفتٗ وٝ پیٛؾتٝ ٓٞ تٝ ٔیٍی چطا غفٛضی آلای تٍیس ٕٔىٙٝ حاال

اظ ٚلتی زضؾی وتاب وٝ ایٙٝ ٚالؼیت ٞا تچٝ ٘ساقتیٓ؟ ٞایضا ٘ظاْ ضٚ اٚ٘ا ٚ ارعا تطضؾی ؾطاؽ ضفتٝ ظزٜ حطف ػطضی ضاتغٝ

تٛزٖٔؿتمّی پیٛؾتٝ تّىٝ ٘یؿت اٞساف پیٛؾتٍی ٔؼٙی تٝ را ایٗ زض پیٛؾتٍی تٙاتطایٗ زاضٖ ذاصی واض وسْٚ ٞط وٝ ٌطفتٝ ٘ظط زض

ٕٞسیٍٝارعا ٔیطؾٛ٘ٝتٝ زاقتیٓ.(ضٚ عِٛی ضاتغٝ زض وٝ

ضاذالؾأاٖٞطوساْوٝضاقٕاضیتیوٙیٓ،ٔٛرٛزاتٔیٍ٘اٜظٔیٗیوطٜتٝٚلتی. وٙیٓٔیٔكاٞسٜزاض٘س،ذٛز

لٚاتؿتٝٞٓتٕٝٞٝوٝ ا٘س.

،پطتٛزض. ظ٘سٌی ٚ حیات ٌیطی تٛا٘ٙسٞاا٘ؿاٖقىُ ارتٕاػیفطزیظ٘سٌیٔی تطایٚزٞٙسؾأاٖضاذٛزٚ

ذٛزٞسفتٝضؾیسٖ زاضیٓ:.وٙٙسضیعیتط٘أٝٞای زضؾی وتاب ٔتٗ عثك وٗ! زلت ذییییّی تیٔٛرٛزات)ؽ

ضاذالؾأاٖٞطوساْوٝضاقٕاضی ٔزٕٛػٝٚا٘سٚاتؿتٝٞٓتٕٝٞٝوٝوٙیٓٔیٔكاٞسٜزاض٘س،ذٛز ػظیٓییه

ایٗپطتٛزضٚٗبثذاداهِصه٘يٕکشُسٍٕثشصًذگٍٖح٘بتکِاًذػجتؿذُٚا٘سزازٜقىُوطٜایٗزضضا

ارتٕاػیفطزیظ٘سٌیتتٛا٘ٙسٞاا٘ؿاٖحیات، ذٛزٞسفتٝضؾیسٖتطایٚزٞٙسؾأاٖضاذٛزٚ ضیعیتط٘أٝٞای

تاقٝ:وٙٙس یازت پؽ حىیٕا٘ٝ( ضیعی تط٘أٝ ٚ ٘مكٝ ٚ عطح تا آٖ تساْٚ ٚ ذساٚ٘س تٛاؾغٝ حیات تكىیُ

ٔیكٗ ظٔیٗ ضٚی تط حیات تساْٚ ؾثة ٕٞسیٍط تا ٕٞىاضی تا ٚ پیٛؾتٝ ٓٞ تٝ ٔٛرٛزات آٖ عَٛ زض وٝ ذساؾت

ٔیكٝ: تاػج حیات تساْٚ ایٗ حاال فطزی وٝ ظ٘سٌی زٞی ظ٘سٌ(ؾأاٖ زٞی ارتٕاػی(ؾأاٖ ضیعیی (تط٘أٝ

ذٛز اٞساف تٝ ٚصَٛ  تطای

وٙیٓ،ظ٘سٌیآٖزضوٝرٟا٘ی. ٞٓٔزٕٛػٝیها٘ؿاٖ،تسٖٔا٘ٙسٔی ٔیتكىیُضإٞاًٞٙٚٔطتثظپیٛؾتٝ،تٝ

ل زٞس

رٟاٖ،تٟٙا . ٔٛرٛزات ی ٔزٕٛػٝ وٝ: ٔغّة ایٗ ٔزٕٛػٝضاذٛزذالٞسفٚٔٙسىلاٖ٘ٛ٘ظٓ،اظ یزاض٘س،

وٗ:٘أیسٚاحس٘ظاْتٛأٖیضارٟأٖٛرٛزات زلت ))ؽ ٌفت ٕ٘ی تٛز(تٟٙا)اٌط زضؾت ػثاضت ))... اظ

www.konkur.in

forum.konkur.in



کنکور جامع زندگی و غــــفــوریدین مـــهدی سبک به
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)ایٗ . وٝ: ؾٛاَ ایٗ تٝ پاؾد یافتٗ تطای وٝ چٝتعضيیٔزٕٛػٝآٍ٘اٜ وٙس؟(ٔیز٘ثاَضأمصسیٚٞسفرٟا٘ی

ؾثة وٝ اؾت ٚرٛزی اضظـ اظ ا٘ؿاٖ اؾتفازٜ ٔؼَّٛ تطیٓ ٔی تٟطٜ وطیٓ لطآٖ آیات ؾایطتطتطیاظ اظ اٚ

قٙٛز ذساٚ٘س تٙسٌاٖ ٞای ٚیػٌی اظ یىی ٌیطیٓ: ٔی ٘تیزٝ وطیٓ لطآٖ آیات عثك آٍ٘اٜ ٚ قٛز ٔی ٔٛرٛزات

ٞاؾت قٙیسٜ تٟتطیٗ اظ پیطٚی ٚ )یؿتٕؼٖٛ( ٕٞیٗوٝٔٛحط ی ٚاؾغٝ لطاضتٝ اِٟی ٞسایت ٔٛضز ٚرٛزی اضظـ

ٌیط٘س) اهللٔی ٕٞاٖٞساٞٓ ذساٚ٘س تٙسٌاٖ اظ ٔٙظٛض را ایٗ زض ٚ وٝاِٚٛاِثاب( تاقس لطآٖٔی آیات تٝ تٛرٝ تا

ٚ ٞا آؾٕاٖ آفطیٙف زض تفىط ٚ تٛزٖ ذسا یاز تٝ حاَ ٕٝٞ زض تطتیة تٝ ذطزٔٙساٖ ٚیػٌی زٚٔیٗ ٚ اِٚیٗ وطیٓ:

تاقس ٔی تظٔیٗ )رٕغ ل .)ٟٓٔ ٙسی

آٖ٘ظٕیتیٚذٌُّٛ٘ٝٞیچٚقسٜآفطیسٜ٘ظٓتٟتطیٗزضٚقىُتٟتطیٗتٝرٟاٖ . ذساٚ٘سؾٛیتٝٚ٘ساضزضاٜزض

لاؾتحطوتزضاؾتٔغّكوٕاَوٝ

حطوتی . رٟاٖ ٌٛییٓ ٔی وٝ تىأُایٗ تٝ ضٚ ٚ ضقس تٝ رٟاٖضٚ وٝ: اؾت آٖ ٔؼَٛ زضٚقىُتٟتطیٗتٝزاضز

آٖ٘ظٕیتیٚذٌُّٛ٘ٝٞیچٚقسٜآفطیسٜ٘ظٓتٟتطیٗ زضاؾتٔغّكوٕاَوٝذساٚ٘سؾٛیتٝٚ٘ساضزضاٜزض

لاؾتحطوت

ٗبدداؿتّبٕهي... هحل
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آیات تست و نکته

اتوبى(اًؼجبمِٔٗ :)ثشادس

))ٔا ی قطیفٝ آیٝ تفاٚتتطیعثك ٗٔ اِطحٕٗ ذّك اِثصطفی فغٛضفاضرغ ٗٔ تطی ٘ظُٓٞ وٝ زضیافت تٛاٖ ٔی ))

ٞسفٕٙسی زضن تطای اِثصط( )فاضرغ ....... ِعْٚ تسِیُ ذّمت رٟاٖ ٘اپصیط ذُّ ٕٞاٍٞٙی ٚ پیٛؾتٍی ٚ وأُ اؾٙزاْ

قسٜ، تیاٖ آیٝ زض ............ عطح تا وٝ ذّمت ...... ٚ ..... تط اؾت تاویسی وٝ تاقس ٔی ایٗرٟاٖ اظ ظ٘ی تؿت ایٗزض تٝ آیٝ

تٛرٝ وٝ٘ىتٝ وٙٓ صٙغ/ٔحىٓ/ٔی اؾتحىاْ/اتماٖ وٝ: ای ٌعیٙٝ

ػیٗ زض اِٟی/چیعی ذّمت ٞا/ظطافت اتط ٞا/ اؾتٛاض/اتمٗ/رثاَ/وٜٛ

آیٝ/ػسْ ا٘تٟای زض تٙسٌاٖ اػٕاَ تٝ ذساٚ٘س تاقس/آٌاٞی حاتت تحطن

ٞیچ تسٖٚ ٔیسْ لَٛ زیسْ اٌط ، ػّی)ع( أاْ والْ زض قىیفطٚپاقی

صٙغآٖؾطیغ اتماٖ آیٝ تطای ٞا ٚاغٜ وّیس ایٗ وٝ چطا وٙٓ ضز ضا ٌعیٙٝ

آیٝ ٚا٘ؿزاْتطازض ......... ٚ ......... را ٞط ػٛض زض ، زٞس! ٔی لطاض ٌعیٙٝ زض ضا آٖ وٙس اشیت ترٛاٞس اٌط عطاح ٚ اؾت

وٙٓ. اؾتمثاَ ٌعیٙٝ آٖ اظ تاظ ضٚی تا زیسْ ٞا ٌعیٙٝ زض ....... ٚ .......

رٛاتیٝ:

اِثصط(. رٟاٖ)فاضرغ ٞسفٕٙسی زضن تطای ػٕیك ٚ زلیك ٘ظاضٜ

ذّمت. ا٘ؿزاْ ٚ ٘ظٓ

ا٘ىاضی. اؾتفٟاْ

قىاف. ٌؿؿتٍی/ػسْ ٘ظٕی/ػسْ تی ػسْ

کي ده٘نًاگُ ثشگشد ثج٘ي ٔكشٌٗـَ

ًظوٖ؟ اًؼجبمثٖ ػذم

اکهل؟/ًبّوبٌّگٖ؟/خلل؟/ؿاکف؟/

سثطغ؟/ػذم كطَس؟/پشاکٌذگٖ؟/ثٖ

هٖ حکوتٖ ّذكٖ؟/ثٖ ّواکسٕ؟/ثٖ

ثبثب؟ثٌٖ٘؟ ثٌٖ٘ ثٌٖ٘پغهٖ ًوٖ ًِ

جْبىّذفهٌذُ!

ٗبدداؿتّبٕهي... هحل
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زْٚ: آیٝ

ثبلحنهؼشضَىتیتط: ٕاٙ ِٗٔ

ٚ تاِحك اال تیٟٕٙا ٚ االضض ٚ اِؿٕاٚات ذّمٙا ))ٔا ی قطیفٝ آیٝ ٔؼطضٖٛ((ٔؿٕیارُعثك ا٘صضٚا ػٕا وفطٚا ٚاِصیٗ

ٔؿٕی( اؾت)ارُ ..... وٝ زاض٘س ٔؼیٙی ...... ٚ ..... رٟاٖ ٔٛرٛزات وٝ: زضیافت تٛاٖ اِٟیٚٔی ...... صفت تط اؾت احثاتی

اِٟ ....... تٝ ٘ؿثت ا٘ؿاٖ تٛرٟی تی ٚ آیس ٔی تسؾت رٟاٖ ٔٛرٛزات ........ ٔكاٞسٜ ی ٘تیزٝ زض وٝ ا٘ؿاٖ ...تطای ٚ ی

)ذّمٙا( ..... تٛحیس ا٘زأس، ٔی ..... تٝ ٞؿتی رٟاٖ ..... ٚ ٔؿٕی(.حما٘یت )ارُ ..... تٛحیس ٚ

وٝ: وٙٓ ٔی تٛرٝ ٘ىات ایٗ تٝ آیٝ ایٗ اظ ظ٘ی تؿت زض

چطا تپطؾٙس ٌاٜ ٞط اٌط٘یؿتحكیپایٝتطرعرٟاٖایٗآفطیٙففطٔٛزٜذساٚ٘س( ٚ وٙٓ ٔی ٍ٘اٜ ٞا ٌعیٙٝ زض آٍ٘اٜ ؟

زاقت: ٔی تیاٖ ٚ تٛز ٌطفتٝ لطاض عطاح قیغا٘ی ٞسف ای ٞطوؽٌعیٙٝ تا آفطیس حك تٝ ضا ظٔیٗ ٚ ٞا آؾٕاٖ ذساٚ٘س

قٛز ٕ٘ی ؾتٓ ٚ ظّٓ ایكاٖ تٝ وٝ حاِی زض تیاتس ضا اؾت زازٜ ا٘زاْ آ٘چٝ ٘ٝ!پازاـ تٍٛیٓ ٚ تىكٓ ذظ ضٚیف ؾطیؼاً ٗٔ .

وٝ ی:چطا قطیفٝ آیٝ ٔفْٟٛ تیاٍ٘ط ػثاضت َِاایٗ َُِٓٞٚ وَؿَثَتِ تَِٕا َ٘فْؽٍ وُُُّ َِِٚتُزِعَى تِاِْحَكِّ َٚاِْأَضِضَ َاَٚاتِ اِؿَّٕ ُ اَِّّٝ )َٚذََّكَ

تیٟٕٙا ٚ االضض ٚ اِؿٕاٚات ذّمٙا ))ٔا آیٝ وٝ اؾت ای ٌعیٙٝ زضؾت رٛاب ٚ تاقس ٔی تاِحكیُظََُّْٕٖٛ( ٔؿٕیاال ارُ ٚ

تٍٛیس: یؼٙی ٌطزا٘س ٔفْٟٛ ضا ٔؼطضٖٛ(( ا٘صضٚا ػٕا وفطٚا پایاٖٚاِصیٗ ٚ ؾطأس زاضای ظٔیٗ ٚ ٞا آؾٕاٖ آفطیٙف چٖٛ

ٔؿٕی ارُ ٚ ؾطأس زاضای ٚ رٟاٖ تٛزٖ ٞسفٕٙس ٚ حك ٚ ذساٚ٘س حىٕت اظ قس٘س وافط وٝ وؿا٘ی ٚ اؾت ٔكرصی

ٌطزا٘ٙس. ضٚی ٞؿتی رٟاٖ  تٛزٖ

تٍٛیٙس: اؾت.اؾت؟وساٌْیطز،ٔیلطاضوافطاٖتٛرٟیتیٔٛضزوٝا٘صاضٞاییاظیىی(اٌط آیٝ ٕٞیٗ رٛاب

زاقتیٓ:ٔؼطضٖٛ( را

ی ٔكاٞسٜ ی ٘تیزٝ زض ا٘ؿاٖ تطای اِٟی حىٕت صفت ذساٚ٘س/احثات آفطیٙف حما٘یت ٚ ٞسفٕٙسی زْٚ: ؾاَ زْٚ زضؼ

٘ؿثت ا٘ؿاٖ تٛرٟی رٟاٖ)تاِحك(/تی ٔٛرٛزات ٔٙسی تٝ٘ظاْ ٞؿتی رٟاٖ ٞسفٕٙسی ٚ حما٘یت ا٘ىاض ٚ اِٟی ٞكساض تٝ

تٝ ٘ؿثت اِٟی ازیاٖ پیطٚاٖ ٚ پیأثطاٖ ٘ظاْ/زیسٌاٜ ٚ ٔزٕٛػٝ ٞط اصّی ی قاذصٝ ا٘زأس/ٞسفٕٙسی، ٔی وفط

زاضای رٟاٖ تعٖ: زیسی لسض+ؾرط ٞطٌاٜ زٚ: زضؼ زٚ زیٙی آیات تٙسی رٕغ ٘ىتٝ ضتٛتیت ٚ ذاِمیت زض ٔطي/تٛحیس

تعٖلاٖ٘ٛ ؾطیغ زیسی ٔؿٕی ارُ اؾت./ٞطٌاٜ ٕٔىٗ غیط ٞا ٔٙسی لاٖ٘ٛ اظ ذطٚد تعٖ زیسی اؾّٓ ِٝ ٔٙسی/ٞطٌاٜ

اؾت. ٔٛلتی رٟاٖ ٞای ٔٙسی لاٖ٘ٛ
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یزضؼ ٔكاٞسٜ ی ٘تیزٝ زض ا٘ؿاٖ تطای اِٟی حىٕت صفت ذساٚ٘س/احثات آفطیٙف حما٘یت ٚ ٞسفٕٙسی زْٚ: ؾاَ

تٛ رٟاٖ)تاِحك(/تی ٔٛرٛزات ٔٙسی تٝ٘ظاْ ٞؿتی رٟاٖ ٞسفٕٙسی ٚ حما٘یت ا٘ىاض ٚ اِٟی ٞكساض تٝ ٘ؿثت ا٘ؿاٖ رٟی

تٝ ٘ؿثت اِٟی ازیاٖ پیطٚاٖ ٚ پیأثطاٖ ٘ظاْ/زیسٌاٜ ٚ ٔزٕٛػٝ ٞط اصّی ی قاذصٝ ا٘زأس/ٞسفٕٙسی، ٔی وفط

تعٖ زیسی ٔؿٕی ارُ ٞطٌاٜ زْٚ: ؾاَ پٙذ زضؼ ٚاؾٝ تٛج تٙسی رٕغ یٝ ضتٛتیت ٚ ذاِمیت زض ز٘یأطي/تٛحیس

، ضرؼٗ ضرؼٛا تطرؼٖٛ یطرؼٖٛ ضرغ ٔصیط، ٚلت ٔٙسی/ٞط لاٖ٘ٛ زاضای ز٘یا ٚ ٔؼیٗ ؾطأس تعٖزاضای زیسی ٔؿٕی ارُ

ٔؼاز

زاقتیٓ:( را یه ٓٞ یؼطضٖٛ

زْٚ:زضؼ ؾاَ

اِْؼَصَابِ أَقَسَّ فِطْػََِٖٛ آََ أَزِذُِّٛا اِؿَّاػَةُ تَمُُْٛ َٚیََِْٛ َٚػَكِیًّا غُسًُّٚا ػََّیَِٟا یُؼِطَضَُٖٛ اَِّٙاضُ

ٔؼاز)اقس+ػصاب( ٚ ٚ اذطٚی زٚظخ ٚ تطظذی)ؾٛ+ػصاب( رٟٙٓ ٚ زٚظخ تیاٍ٘ط

ٚ فطػٖٛ+غسٚا+ػكیا)ضٚظ تاَ وطز( تطظخ)حاق)احاعٝ ٚ ز٘یا ظٔا٘ی قة((ٔكاتٟت

اِؼصاب( اؾت.)اقس تطظخ اظ تاالتط ٔطاتة تٝ آذطت ػصاب قست

اؾت. فطػٖٛ لْٛ ؾط٘ٛقت ٔٛضز زض آیٝ ٚ اؾت لیأت ضٚظ ؾاػٝ(( تمْٛ ))یْٛ اظ ٔٙظٛض

رٛاتیٝ:

ؾطآٔس-ٞسف(

ٔٛلتی(

حىٕت(

ٔٙسی( ٔٙسی/لاٖ٘ٛ ٘ظاْ

ٞكساض(

ا٘ىاض(

ٔٙسی( ٞسف

وفط(

ذاِمیت(

ضتٛتیت (

ثخَى!ٕالوپ٘بد

:ِٗٔ ثبلحنٍتحل٘لجبهغ اٙ ثٌْ٘وب اٙسضٍ ٍ الؼوبٍات خلوٌب هؼشضَى(اجلهؼوٖ)هب اًزسٍا ػوب ٍالزٗيکلشٍا

حکوت. اػبعحنٍ ثش تـشٗغ، تکَٗيٍ ًوٜؿَد. ثذٍىثشًبهِ ّذكذاس، ...-ًظبم خَلَوٌَْب

حَنِثِبلْ

ًذاسد.. جبٜٗ ثَْ٘دگٜ ٍ ًبدسػتٜ پؼتٜ، ػؼتٜ، اًحشاف، کظٛ، ٔكشٌٗؾ، ًظبم هب»دس

إِلَّ ثٌََُْْ٘وب هب ٍَ الَْٗسْضَ ٍَ الؼَّوبٍاتِ ثِبلْحَنِّخَلَوٌَْب ب »

ثؼ٘بسٛاص. ًجبؿذ، هؼبد )اگش ٔىاػت. جْبًٜپغاص ٍجَد ٔكشٌٗؾ، ٙصهِٛحوّبًّ٘ت

ثَد.( ًخَاّذ هَجِّ ٍ ججشاىًـذُ ّب ػذالتٜ ثٜ ٍ ًبثشاثشّٛب

.ٍ دً٘ب ًجؼتيثِ دل ٍ حنگشاٜٗ صهٌِ٘ ّب، پذٗذُ ٍ ّب ًبپبٗذاسًٛؼوت ٍ دً٘ب هحذٍدّٗت ثِ تَجِّ

هُؼَوًّٜ»اًؼبىاػت.ّـذاسٛثشاٛ «َٖجَلٍ

ًبػپبػٜ. ثشخٜ اٗيحبل، ثب کوبلاًؼبىاػت، ٍ ثشاّٛذاٗت تـشٗغ تکَٗيٍ ًظبم

ٍسصًذ. هٜ کلش ٍ هُؼْشِضَُىَ»کشدُ ًُْٖزِسٍُا ػَوَّب کَلَشٍُا الَّزِٗيَ ٍَ»

هؼ٘شٛ. اًتخبة ثب تَاًذ هٜ کِ اٗياًؼبىاػت ٍ کٌذ حنحشکتهٜ هؼ٘ش دس توبمّؼتٜ

هٌحشفؿَد.ًب هُؼْشِضَُىَ»حن، ًُْٖزِسٍُا ػَوَّب کَلَشٍُا الَّزِٗيَ ٍَ»

اػت.. ٙصم تْذٗذ ٍ ّـذاس تجل٘ؾ، ٍ تشث٘ت ٍ تؼل٘ن ًظبم «ًُْٖزِسٍُا»دس

اًؼبىاػت.. اخت٘بس ٍ ٛاسادُ ًـبًِ حن، «هُؼْشِضَُىَ»اػشاضاص
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ؾْٛ: آیٝ

هص٘شِٕٔٗ)تیتط: (حنصَس

(( ی قطیفٝ آیٝ َٚاِْأَضِضَعثك َاَٚاتِ اِؿَّٕ فَأَحِؿََٗتِاِْحَكِّذََّكَ َٚإَِِیِِٝصَُٛضََٚصََّٛضَوُِٓ وٝ:إَِْصِیطُوُِٓ زاقت تیاٖ تٛاٖ ٔی ))

تٛزٜ ...... تٝ ٞا آٖ ضؾا٘سٖ ....... وٝ ضا ٞطچٝ ذساٚ٘س ٚ ا٘س قسٜ ذّك قىُ ٚ تطویة ......... زض ٔرّٛلات اظ یه ٞط

حضطت ؾرٙاٖ عثك ٚ زاضز .... ؾٛی تٝ ضٚ ذساؾت اظ وٝ ٕٞا٘غٛض ٞؿتی واضٚاٖ ٚ اؾت زازٜ لطاض ذّمتكاٖ زض اؾت

عطاحی قىُ ...... زض ضا چیعی ٞط ذساٚ٘س .....ػّی)ع( اظ ٔرّٛلات اظ یه ٞیچ تا تركیس ...... ٚ ..... تساٖ آٍ٘اٜ ٚ وطز

اٌط ٚ ٘ىٙٙس وٛتاٞی ٟ٘ایی ..... ٚ ٘ظط ٔٛضز ٔمصس تٝ ضؾیسٖ تطای ٚ ٘ىٙٙس تزاٚظ ذساٚ٘س را٘ة اظ قسٜ تؼییٗ ...... ٚ

٘ىٙس؛ ..... ٚ ٘ثاقس زقٛاض ا٘زأف زاز زؾتٛضی اٚ تٝ ))ذساٚ٘س ی وّٕٝ وٝ آٍ٘اٜ وٙاضصیطٔٚ زض وٝ ٔیثٙیٓ آیٝ زض ضا ))

ضطٚضت تٝ قسٜ تیاٖ حىیٓحىٕتتطاؾاؼٔؼاز)حك( ٌفت: تٛاٖ ٔی وٝ تطیٓ ٔی پی زْٚ( ؾاَ قكٓ اِٟی)زضؼ

ایٗقٛزٔیٔٙتٟیزضؾتٚصحیح٘تایذتٝٚاؾتٞسفٕٙسواضٞایفوٝاؾتوؿی واضٔطتىةحىیٓ،ذسایضٚاظ

ٔی٘ازا٘یٚرُٟاظػثجواضظیطاقٛز،ٕ٘یتیٟٛزٜٚػثج ذّكایقایؿتٝٞسفتطایضأٛرٛزیٞطٌیطزؾطچكٕٝ

ػغاتٝٞٓضاٞسفآٖتٝضؾیسٖأىا٘اتٚوٙسٔی پاؾدزازٜ،لطاضٚرٛزـزضٞاییٌطایفٚتٕایالتاٌطٕٚ٘ایسٔیاٚ

وطزٜپیفٞٓضاآٖٔٙاؾة ٔطيٚزاضزراٚزاٍ٘یٚتماتٌٝطایفا٘ؿا٘یٞطاؾتتیٙی ٚاؾتٌطیعاٖ٘اتٛزیٚاظ

ٚوٕاالتیٕٞٝذٛاؾتاضٚعاِةا٘ؿا٘یٞطٕٞچٙیٗزٞسٔیا٘زاْذٛزتمایٚحفظتطایضاذٛزواضٞایاظتؿیاضی

ٕ٘یحسّیٞیچتٝعّةایٗٚٞاؾتظیثایی ٞاؾت.٘اقس٘یافَٛٚ٘اپصیطٞاپایاٖز٘ثاَتٝاٚقٛزٔحسٚز

ثٌذٕخليحنداس ّبٕکتبة:جوغ

َرا خلقتَ مب زبىب الریه... الببة اليلی الیبت وُبز ي لیل اختالف ي ازض ي سمبيات خلق فی الىبزببطالًان عراة فقىب سبحبوک ...

ازض ي سمبيات اهلل للمًمىیهحقببلخلق الیٍ ذلک فی ان

َبی وطبوٍ ي صىع وظیسشحکمتصآثبز بی خلقت ي سببقٍ بی َبی وًآيزی ًَیداست.دز

آفسیدٌ خدا کٍ مًجًداتی اش یک ايستَس خدايودی دلیل ي آفسیدگبزی ازض)بسَبن ي سمبيات خلق فی مًجًد...(ان آن اگس حتی

ي کىد می معسفی زا خًد خبلق شببوی بی شببن بب َم آن کٍ چسا ببضد شببن بی ي زبًبیت(تدبیسجبمد گًید.)تًحید می ببش زا خدا

ي سمبيات خلقىب ببلمب اال بیىُمب مب ي معسضًنحقازض اورزيا عمب کفسيا الریه ي مسمی اجل ي

ببل يازض سمبيات المصیسحقخلق الیٍ ي صًزکم فبحسه صًزکم ي

... آیبتٍ مه ي

ببل ازض ي سمبيات اهلل خلق الیظلمًنحقي َم ي کسبت بمب وفس کل لتجصی ي

حلقىبکم اومب تسجععبثبًافحسبتم ال الیىب اوکم ًني

بیىُمب مب ي االزض ي السمبء خلقىب مب الىبزببطالًي مه کفسيا الریه ذن ذلک

ببل بیىُم قضی الیظلمًنحقي َم ي

ال یًمئر حقيالًشن

دار حق آیات حفظ تکنیک
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رٛاتیٝ:

تٟتطیٗ(

الظٔٝ(

ٞسف(

ذسا(

تٟتطیٗ(

ظطافت( ٚ ٘ظٓ

چاضچٛب( ٚ ٔحسٚزٜ

ٞسف(

ؾطوكی(

چٟاضْ: آیٝ

لسیط( قی وُ ػّی ٚ اِحٕس ِٝ ٚ إِه ِٝ( ی آیٝ تیتط:

(( قطیفٝ آیٝ لَسِیطٌعثك قَیِءٍ وُُِّ ػََّى ََُٛٞٚ اِْحَِٕسُ ََُِٝٚ إُِّْْهُ َُِٝ اِْأَضِضِ فِی ََٚٔا َاَٚاتِ اِؿَّٕ فِی َٔا َِِِّّٝ تیاٖیُؿَثِّحُ تٛاٖ ٔی ))

ػثازی/ػّٕی( وٙٙس)تٛحیس ٔی ؾتایف ٚ .... ضا ذسا ٔرّٛلات ٕٝٞ وٝ: لؿٕتزاقت زٚ ٕٞا٘ٙسٞط آیٝ ایٗ تٙاتطایٗ آیٝٚ

ٔا٘ٙسزاضز؛ػّٕیتٛحیستطزالِت"٘ؿتؼیٗٚایان٘ؼثسایان"قطیفٝ قس زیسٜ )حٕس( وّیس آیات زض ٞطوزا عطفی اظ

( ی قطیفٝ آیٝ یا ٚ آیٝ اِؼإِیٗاِحٕسٕٞیٗ ضب حٕسهلل وٝ چطا زاضز ػثازی تٛحیس تٝ اقاضٜ آیٝ آٖ ٌفت تٛاٖ ٔی )

اؾت؛ ػثازت إِّه()تٛحیسٔصساق ذساؾت)ِٝ آٖ اظ ٔغّك فطٔا٘طٚایی ٚ ٌفت:ٚالیت.... تٛاٖ ٔی تٙاتطایٗ آیٝ( ایٗ زض

))ٕٞا٘ٙسقطیفٝ ی قطیفٝ االٔٛضآیٝ تطرغ اهلل ٚاِی ٚاالضض اِؿٕاٚات فی ٔا اقاضٜٚهلل ٔاِىیت زض تٛحیس تٝ اؾتقسٜ((

ٔاِىیتٚ زض تٛحیس زْٚ آیٝ وّٕٝزض ٔی(هلل)اظ زؾت ٔؼٙایتٝ تٝ وٝ ذسا)آیس ذسا-تطای .(ٔاَ آذطٚاؾت لؿٕت

اؾت ذسا تٝ أٛض تاظٌكت تٝ ٚٔطتٛط اؾت آٔسٜ آیٝ قسٖ وأُ ذاعط تٝ فمظ االٔٛض( تطرغ اهلل )اِی یآیٝ آیٝ اظ .

)یؿثح ی تٛحیسهللقطیفٝ تطای لغؼاً تٛا٘س ٕ٘ی اهلل(( + َ(( ٚاغٜ وّیس ٞط ٌطفت ٘تیزٝ تٛاٖ ٔی یا....( تاقس ٔاِىیت

ضٔعی ٌٛیٙس ٔی ٔاِىیت زض تٛحیس تطای آٔٛظاٖ زا٘ف تٝ ٔحتطْ اؾاتیس اوخط وٝ ضٔعی ٚ ٕ٘ایس تیاٖ ضا ٔاِىیت تٛحیس

قطط تٝ زاضز)؛ذالاؾت اقاضٜ ٔاِىیت تٛحیس تٝ ٓٞ آیٝ ایٗ وُ زض ٚالیت)ِِِٝٝٚی زض تٛحیس تٝ ٓٞ ٚ إِّه(

حَاػتّؼت؟!!

ٍَالَْٗسْضَخَلَنَ ٍَالَْٗسْضَ:الؼَّوَبٍَاتِ الؼَّوَبٍَاتِ كََٗحْؼَيَثِبلْحَنِّخَلَنَ ِِْ٘صََُسٍََصَََّسَُکنْ ٍَإِلَ الْوَصِ٘شُ کُنْ

ٍَالَْٗسْضَخَلَنَ ُٗزِّْجْکُنْالؼَّوَبٍَاتِ َٗـَْٗ إِىْ ثِبلْحَنِّ ٍَالَْٗسْضَ الؼَّوَبٍَاتِ خَلَنَ اللََِّ َٖىَّ تَشَ َٖلَنْ :

خذا( ثِ ثوب دس هخلَهبت كوش جَذِٗذٍ)ً٘بصهٌذٍٕ ثِخَلْنٍ سثَث٘ت=اىٗـبٍََْٓٗٗتِ دس )تَح٘ذ

ٗزّجکن(

كِٖ ٍَالٌََّْبسٍَِالَْٗسْضِالؼَّوَبٍَاتِخَلْنِإِىَّ اللَّْ٘لِ هؼشٍفٍَاخْتِلَبفِ الَْٗلْجَبة)ِٔٗ لٍُِٗلِٖ لََٕٗبتٍ

خشدهٌذاى...(

ٍَالَْٗسْضَاللَُِّخَلَنَ لِلْوُْٙهٌِِ٘يَالؼَّوَبٍَاتِ لًََٕٗٔ رَلِکَ كِٖ إِىَّ ثِبلْحَنِّ

هَيْ ػََٗلْتَُْنْ ٍَالَْٗسْضَخَلَنٍََلَئِيْ دٍُىِالؼَّوَبٍَاتِ هِيْ تَذْػََُى هَب َٖكََشَْٖٗتُنْ هُلْ اللَُِّ لََ٘وَُلُيَّ

سَحْ هُوْؼِکَبتُ ُّيَّ َّلْ ثِشَحَْؤٍ َٖسَادًَِٖ ٍَْٖ ضُشُِِّ کَبؿِلَبتُ ُّيَّ َّلْ ثِضُشٍّ اللَُِّ َٖسَادًََِٖ إِىْ وَتِِِاللَِِّ

الْوُتَََکِّلُ َٗتَََکَّلُ ػَلَِِْ٘ اللَُِّ حَؼْجَِٖ ٔساهؾٍَىَهُلْ ػجت اٍ تَلکثش اًؼبىٍ ثش خذاًٍذ )کلبٗت

خذا( ٍحذاً٘ت هـشاکىثِ اه٘ذ()اهشاس

َٔٗبتِِِ ٍَالَْْٗسضِخَلْنٍَُهِيْ هَذِٗش  الؼَّوَبٍَاتِ َٗـَبُٓ إِرَا جَوْؼِِْنْ ػَلَٜ ََ ٍَُّ دَاثٍَّٔ هِْي كِِْ٘وَب َثثَّ ٍَهَب

َٔٗبتِِِ ٍَاخَلْنٍَُهِيْ لِلْؼَبلِوِ٘يَلَْْٗسضِالؼَّوَبٍَاتِ لََٕٗبتٍ رَلِکَ كِٖ إِىَّ ٍََٖلََْاًِکُنْ َٖلْؼٌَِتِکُنْ ٍَاخْتِلَبفُ
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نکنین. کپی لطفاً شده طراحی و تدوین غفوری استاد غیرحضوری و حضوری های کالس ویژه جسوات این

ٚإِّه ٞا( تؿت تٛحیسزض تا ؛ضزاِٚٛیت تاقس ٔی ٚٚالیت ٔغّك لسضت وٝ قٛز ٔی ٘تیزٝ آیٝ ایٗ اظ ضٕٗ زض

..... زاضای ٓٞ راٖ تی ٔٛرٛزات ٚ اؾت ذساٚ٘س تپطزاظ٘سٔرفیتالٔٙاظع ذساٚ٘س ؾتایف تٝ قٛز ٔی تاػج وٝ ٞؿتٙس

آ ایٗ ٚ تاقس ٔی لسیط قی وُ ػّی ٛٞ ٚ اِحٕس ِٝ ٚ إِّه ِٝ تسِیُ ذساٚ٘س( ٔٛضٛع)ؾتایف ایٗ ))ٌفتٓوٝ تیت: تا یٝ

٘یؿت/ آزٔیت قطط زاضز.تؿثیحٔطؽایٗ ٔفٟٛٔی اضتثاط ذأٛـ(( ٗٔ ٚ ٌٛی

رٛاتیٝ:

تؿثیح.

ٔاِىیت.

قؼٛض.

پٙزٓ: آیٝ

وطٞاً( ٚ عٛػاً ( ی آیٝ تیتط:

ی قطیفٝ آیٝ یُطْرَؼُعثك َٚإَِِیِِٝ َٚوَطّْٞا عَِٛػّا َٚاِْأَضِضِ اِؿََّٕاَٚاتِ فِی َْٗٔ أَؾََِّٓ ََُِٝٚ یَثِغَُٖٛ اَِِّّٝ زِیِٗ تیاَٖٖٛ(())أَفَغَیِطَ تٛاٖ ٔی

.... ٔؿیط زض حطوت ٚ ذساٚ٘س تٙسٌی ا٘ؿا٘ی؛ ٞط ی ظیفٝ ٚ ٚ اؾت ٔٙىط ٚ ٔطزٚز أطی غیطاِٟی ضاٜ اظ ...... وٝ: زاقت

تطاتطاِٟی زض ٚ اٚ اظ ٔٛرٛزات ٕٝٞ ٘اذٛاٜ ٚ ذٛاٜ ٚ .... اعاػت ٚ ذساٚ٘س ٚالیت( زض ٔغّك)تٛحیس فطٔا٘طٚایی ٚ اؾت

ؾٛی تٝ ٚ وٙٙس ٔی ػُٕ اِٟی ٚاحس ......... تحت ػآِ ٔٛرٛزات ٕٝٞ وٝ قٛز ٔی تؼثیط صٛضت ایٗ تٝ اٚ ٞای فطٔاٖ

تاقٙ ٔی ضٚاٖ اؾت ذّمت رٟاٖ ٟ٘ایی ٔمصس وٝ زیٍط..... ؾٛی اظ رٟا٘ی( ٚاحس یس.)٘ظاْ قطیفٝ آیٝ ٚ آیٝ ایٗ زض

َٚاِْأَضِضَ َاَٚاتِ اِؿَّٕ فَأَحِؿََٗتِاِْحَكِّ))ذََّكَ َٚإَِِیِِٝصَُٛضََٚصََّٛضَوُِٓ ضؾا٘ٙسٜإَِْصِیطُوُِٓ زٚ ٞط )یطرؼٖٛ( ٚ )ٔصیط( ٞای وّیس ))

أىاٖ تٝ اِٚی وٝ ٞؿتٙس )ٔؼاز( ٔفْٟٛ اِٟی٘یرؿٕأؼازتحمكی حىٕت تطاؾاؼ ٔؼاز ضطٚضت احثات تٝ زٚٔی ٚ

زاضز. اقاضٜ

رٛاتیٝ:

حَاػتّؼت؟!!

ػظبهِ:هبدسٗي اًٙؼبىاليًجوغ هَبدِسِٗيَثََلٜاٗحؼت

ًُ َٖىْ ُِ ػَلَٜ ًَ ثٌََب )اهاکىهؼبد(َؼََِّٕ

ٍَلَُِ:هذٗش الْوُْلکُ َلُِ الَْْٗسضِ كِٖ ٍَهَب الؼَّوَبٍَاتِ كِٖ هَب لِلَِِّ ُٗؼَجِّحُ

ٍْٖٓ ؿَ کُلِّ َػلَٜ ٍَََُّ خذا(هَذِٗش الْحَوْذُ ثٚهٌبصع )هذست

كِِْ٘وَب:هذٗش ثَّثَ ٍَهَب ٍَالَْْٗسضِ الؼَّوَبٍَاتِ خَلْنُ َٔٗبِتِِ ٍَهِيْ

ٍَ دَاثٍَّٔ َجوِْؼِْنََُّْهِيْ َٗـَبُٓػَلَٜ جؼوبًٖ(هَذِٗش إِرَا )هؼبد
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عّثی. زیٗ

زیٗ.

تىٛیٙی)ٍٕٞا٘ی(.

ٔٙسی. لاٖ٘ٛ

ذساٚ٘س.

تحو٘ندسع: ٍ اًذٗـِ ثٌذٕٔٗبت جوغ

رلِک كٖ إِىَّ َٖلَْاًِکُنْ ٍ َٖلْؼٌَِتِکُنْ اخْتِبلقُ ٍ الَْٗسْضِ ٍ الؼَّوبٍاتِ خَلْنُ ٔٗبتِِِ هِيْ ٍ : لِلْؼبلِو٘ئِٗ لَٕٗبتٍ

صه٘ي ٍ ٔكشٌٗؾٔػوبًْب ثِ اػتٌبد ثب ثَدىخلوت حک٘وبًِ ث٘بًگش اٗئِٗ : ِٗٔ خبلو٘تپ٘بم چٌ٘يتَح٘ذ ّن ٍ

صثبى گًَبگًَٖ سًگپَػتاختبلقٍ ٍ ًـبًِّب اٌْٗب / اػت. ػبلوبىّب داًـوٌذاىٍ ثشإللؼبلو٘ي= ّبٖٗ

اػت

م ٔٗبتِِِ هِيْ ٍ : إِِٔٗ كَضْلِِِ هِيْ اثْتِـبُ٘کُنْ ٍ الٌَّْبسِ ٍ ثِبللَّْ٘لِ ٗؼْوًبهُکُنْ لِوََْمٍ لَٕٗبتٍ رلِک كٖ ؼَُىَىَّ

ً٘ن ٍ ؿت اًؼبىدس اػتشاحت ٍ خَاة ثِ اػتٌبد ثب ثَدىخلوت حک٘وبًِ ث٘بًگش اٗئِٗ : ِٗٔ چٌ٘يپ٘بم ّن ٍ سٍص

ًـبًْبٕثْشُ اٗيدٍ / اػت. ثخـؾخذاًٍذ ؿٌَاػتگ٘شٕاص ثشإاكشاد

: إِىَِّٔٗ هَْتِِ ثؼْذ الَْٗسْض ثِِِ كَُ٘حِْٖ٘ هبًٓ الؼَّوبِٓ هِي َلُ ٌَُٗضِّ ٍ طَوؼًب ٍ خََْكًب الْجشْمَ ُٗشِٗکُنُ ٔٗبتِِِ هِيْ لَٕٗبتٍٍ رَلِک كِٖ َ

ٗؼْوِلَُىَ لِوََْمٍ

ٔى اص سجبًٕبؿٖ تشعٍ ثشمٔػوبىٍ ثِ اػتٌبد ثب ثَدىخلوت حک٘وبًِ ث٘بًگش اٗئِٗ : ِٗٔ ثبسؽپ٘بم

ًضٍلثبساىاػت.ثبساى ثب هشگ طج٘ؼتپغاص هجذد چٌ٘يح٘بت ّن اهاکىاؿبسُ)ٍ ثِ هؼتو٘ن إؿ٘ش

طج٘ؼت سػتبخ٘ض ثش تکِ٘ ثب ًـبًِ(هؼبدجؼوبًٖ هَسد اٗيدٍ دٍساًذٗؾاػتإثشإاك/ ػبهلٍ شاد

تَخْشُ ًَٖتُنْ إِرَا الَْٗسْضِ هِي ً دػَ ػبکُنْ د إِرَا َّ ثُن ثَِٗهشُِِ الَْٗسضُ ٍ الؼَّوبُٓ تَوَُم َٖىْ ٔٗبتِِِ هِيْ ٍ : جَُىَِٔٗ

ٔػوبى ثشپبٖٗ ثِ اػتٌبد ثب ثَدىخلوت حک٘وبًِ ث٘بًگش اٗئِٗ : ِٗٔ چٌپ٘بم ّن ٍ خذا اهش صه٘يثِ ٍ ٘يخشٍجّب

الْٖاًؼبى ًبهحذٍد هذست ٍ ثَدىخلوت حک٘وبًِ ؿبٗتوٌذٍٕ ث٘بًگش اهش اٗيدٍ / اػت. سػتبخ٘ض سٍص دس هجش اص ّب

/ دسًـبًِ(ثَِٗهشُِِ)داسد. ًجٌ٘٘ن!(سثَث٘تٕتَح٘ذ سثَث٘ت ّب گضٌِٗ دس کِ ؿشطٖ ثِ اػت دسػت )ٍٙٗتّن
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نکنین. کپی لطفاً شده طراحی و تدوین غفوری استاد غیرحضوری و حضوری های کالس ویژه جسوات این

ثَِٗهشُِِ)ػجبست الَْٗسضُ ٍ الؼَّوبُٓ هشٔىتَوَُم هحتَاٖٗ اػجبص ثِ ً٘شٍٕگشاًؾاؿبسُ = ػلوٖ خشٍجاػجبص / داسد.

چٌ٘يهشحلِاًؼبى ّن ٍ جؼوبًٖ هؼبد ث٘بًگش هجش اص ؿذىهشداگىاػتّب صًذُ ٗؼٌٖ ه٘بهت ثِ.ٕدٍم /اؿبسُ

ه الْٖاثجبت هذست پشتَ دس جؼوبًٖ ؼبد

ٍ :ِٗٔٗٔ كِِْ٘وبهِيْ َ ثثَّ هب ٍ الَْٗسْضِ ٍ الؼَّوبٍاتِ خَلْنُ هَذِٗش هِيْبتِِِ ٗـَبُٓ إِرَا جوْؼِِْنْ ػلَٜ َُّ ٍ داثٍَّٔ

صه٘ي ٍ ٔكشٌٗؾٔػوبىّب ثِ اػتٌبد ثب ثَدىخلوت حک٘وبًِ ث٘بًگش اٗئِٗ : ِٗٔ خبلو٘تپ٘بم ،گؼتشاًذىتَح٘ذ

چٌ٘يجوغ ّن سٍٕصه٘يٍ جٌجٌذاگىثش دل٘لًـبىاصثؼبط اٗيػِ / اػت. ه٘بهت سٍص دس ٍٔسٕهَجَدات

هضبٕالْٖ ثش اٗئِٗ / داسد. الْٖ ًبهحذٍد هذست ٍ .داسددٙلتؿبٗتوٌذٕخلوت

زنی تست ههن  :هننکات

هتيدسع + ده٘ناٗيجضٍُ هطبلؼِ ٌٔٗذُ: +دٍتلک٘قجلؼِ پ٘ؾ دٍم

هتيدسع ػبلدٍمػِخَاًٖ

غفًری بهايلیهمهدی زودگی ي دیه شىاسیمدرس زیست ایرانسبک در

مه با همگام وفر ها صددیىیصد زوىدرا ازمی کمتر به وشً!پس راضی
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تست و زندگینکته و دین
غفوری

ؾٕٞ رٔؿ٠
١ةیبٛؿةٙ ؾطٗةی٠

ًٌٜٞض+ؾلطیج٠لک زیٜی
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نکنیم. کپی لطفاً شده طراحی و تدوین غفوری استاد غیرحضوری و حضوری های کالس ویژه جسوات این

زٕٝ ظٛسُی زیٚٝ تؿت ٝ ٌٛت٠

١ةیبٛؿةٙ)ؾٕٞزضؼ (ؾطٗةی٠

١ة جطبیزضؼیجچ٠ ؿطیث ػزیث تؿت ٝ ٌٛت٠ ی٠ قطٝع ؾطبؽ زٕٝؾ٠لگجطیٖ

جكیس ١ٚٗ٘طبٟ جة جیةیس جؼسبً ٝ جةقیس زبزٟ هٞضت ضٝ ٗتًٚتةت جةیس بیٚرعٟٝ هحْٗغةٓؼ٠

تؿت عطح ؾٞغٟ ی٠ ج٠ تحسیًْطزٕ جیةز بحت٘ةّزبضٟ یة بٝٗسٟ ؾٞبّ حةال تة ٠ً ًتةجٞ هؿ٘ت ١ط

جؿٞظ٠ٛٝ! كؿلط حؿةجی ٗـعت جحیٚتة ضٝ رٞبت جؼسبً كيًٚٝ ١ة ضٝیُعی٠ٜ ذٞت

بؾت( قسٟ زضؼٗغطح ٗوس٠ٗ بظ است؟)تؿت ضذُ تیاى دسستی تِ هطلة کذام

)آیا( کِ: سَال ایي هخلَقاتدساٍهوتاصجایگاُىدٌّذًُطاىکِداسدّایىٍیژگىاًساىطشح هطالعِهیاى هعلَل تاضذ؟(

اٍاًساىّاىٍیژگى تْتش ضٌاخت استٍجْت هَجَدات سایش تا اٍ ّای .تفاٍت

است( ی))ٍَضایستِ ضشیفِ آیِ اغلی ٍ ضاخع هفاّین تشسسی اص هطالعِصُهَشًاالجٌَََِّّةلَیاِسَتَُّْناتَّقََاالَّزیيَسیقَپس تِ ))...

ضَدقشآىدستذتشتااًساىّاىٍیژگى پشداختِ هعاد(.کشین، هطالعِ اص )پیص

اخشٍی( جْاى دس کِ است خاظ سشاًجاهی داسای آى تش عالٍُ اًساى ٍ است الْی تقشب جْاى هَجَدات عوَهی سشًَضت

تشسذ خَد اعوال هجاصات ٍ پاداش اًساى).تِ هخػَظ الْی (ّاستتقشب

گشٍّى( تگَیین کِ الْىتِایي ٍتلخسشاًجاهىدیگشگشٍّىٍضَدهىًػیثطاىتْطتٍسسٌذهىتقشب دسجٌْنتِداسًذ

))هى ی ضشیفِ آیِ دس دقت اص تشتیة تِ ))ٍَاَتَاتُْاف َِّتحَتآیٌذ ٍ استف َِّتحَت(( اثثات قاتل ضذُ(.اَتَاتُْا(( رکش )تشعکس

ُعی٠ٌٜٛت٠: ظٛسُیتطًیثِ لکزیٚٝ ؾةّ:جة

ثطظخ ػلٌ٘ن: سالم

ضسٗس( عجتن:ه٘بهت)پبى ػلٌ٘ن  سالم

الؼصاة:ثطظخ سَء

اضسالؼصاة:ه٘بهت

ثطگطزٍى! هٌَ ذساٗب گَٗس: هٖ ضٍز هٖ ثطظذٖ جٌْن ثِ ًِ  اًسبًٖ
ثجط! ث٘طٍى هٌَ ذساٗب گَٗس: هٖ ضٍز هٖ ه٘بهتٖ جٌْن ثِ ًِ اًسبًٖ

بلو٘يظذٖ:ظثطجٌْن

يطٗعٕ:ًبك٘ستبذضجٌْن

ٗی ًٜٜٝسٗیؾالٕآٛةٙج٠ج٢كت٢ِٛحةٛةٙ ٗیٝػسٟآٛةٙج٠ ُٝٞیٜسذٞقةٗس

ذٞب١ٜس.)ضؾتةذیع(ؾطج٠ؾالٗت ٝبٜٗیتزضٛیٌٞ،رةیاگٟبیٚزض١٘یك٠ً٠ز١ٜس

.جطز

جِی جةیس كٌط ٝ زیسیجسٝٙزضَٛ آی٠ زض ػكیة زٛیة!جطظخؿسٝبٝ جة جطظخ ظٗةٛی تكةج٠ ٝ

/جستطیٚ جطظذی ر٢ٜٖ زبزٙٗیِی ضؾتةذیعیقسیستطیٚػصبت ر٢ٜٖ زبزٙٗیِی ػصبت

زبزیٖ اکكی ػ٘ط ذسب: هغؼی ج٢تٞٙجةظٕپةؾد

ٛ٘یسیس. بٛزةٕ نةٓح اکض ٛ٘یكیس! آزٕ جطُطزیس

ذسب: هغؼی قاِئل ْاََُّکََِّلوَةٌاًَّْاکَلّاپةؾد

ٓصبیص ٜٝٗةكغج٠ضؾیسٙجطبیؾتِ٘طبٙ ٝٗؿتٌحطب٠ًًٜٙیٖٗیٗكة١سِٟٛطیٖ،ٗیر٢ةٙحٞبزثج٠ٝهتیٛیعبٗطٝظٟ

ذسب(ُصبضٛسٗیپةظیطضب١ةٗٔتحوٞمذٞززٛیةیی ج٠ ٗححت آحةض بظ زقٜ٘ةٙذسب جة ٗیطٟظةٖٓپؽی٠.)ٗحةضظٟ ٠ً زبضیٖ

/ی٠ جطظذی ز٠ٛٝاکكطر٢ٜٖ ی٠ ضؾتةذیعیٝ ر٢ٜٖ ٗیطٟ ٠ً ؾتِ٘طزبضیٖ ٝ ًٜیٖ!ٗؿتٌحط جة١ةقٞٙٗحةضظٟ جةیس ٠ً زبضیٖ
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ثطظذٖ:ع٘ج٘ي ثْطت

ضستبذ٘عٕ:هتو٘ي ثْطت

ذسا ظه٘ي ثطظخهگط ًجَز؟ ٍس٘غ

ه٘بهت ضوب؟ ثطإ ً٘بهس پ٘بهجطٕ هگط

هػ٘طا: ثطظذٖجٌْنسبءت

ثطظذٖ ثْطت تؼولَى: ًٌتن ثوب

ثطظذٖ جٌْن تَكب:

ثطظذٖت تَكب:ثْطت

ثطظذٖىَاٙ جٌْن الصٗي:

ثطظذٖ ثْطت الصٗي:

ثطظذٖ جٌْن كطػَى: ثأل آلحبم كطػَىًل

ضستبذ٘عٕ جٌْن كطػَى: آلازذلَءال كطػَىًل

ضستبذ٘عٕاَثَاثْٔبكُِتحٓت جٌْن :

ثطظذٖاَثَاثْٔبكُِتحٓتٍٓ ثْطت :

ضستبذ٘عٕضٓثْٛٔناتَّوََاالَّصٗيَس٘نٍَٓ ثْطت :

ضستبذ٘عًَٕلَطٍاالَّصٗيٍَٓس٘نَ جٌْن :

ثطظذٖ جٌْن ًٌتن: ك٘ن هبلَا

ضستبذ٘عٕازذُلَاه٘لَ/ذَعًََتُْبلَْٔنهبلٍَٓ جٌْن :

ثطظذٖ ثْطت سالم: ٗوَلَى

ضستبذ٘عٕذَعًََتُْبلَْٔنهبلٍَٓ ثْطت سالم:

ج٠ ١یعٕپطؾتیسیس،ٗیضبآٛچ٠ ٝق٘ة :ُٞیٜسٗی١ةآٙج٠قٞٛسٗیبكٌٜسٟضؾتةذیعیر٢ٜٖٝهتی

زٝظخ(.جٞزذٞب١یسزٝظخ ِٞٛ زیسیؾطیغ تة جة ضٝ زٝظخ ١یعٕ بیٚرة )پؽزض

زضیيقٞٛسٗیٝبضززض١ةآٙبظج٢كتیة٠ًٙزبضززض١كتضؾتةذیعیج٢كت

ٗینسّیوةٙ ٝپیةٗحطبٙٗرهٞل ضب١ٜ٘ةیی ضب ٗطزٕ ٠ً )+ضب١ٜ٘ةیةٙزیٜی

 .بؾتزیِط١ةیُطٟٝجطبیزیِطزض١ةی ٝق٢یسبٙٗرهٞلزضیي ًٜٜٝس(

ٛیةٝضزٛس؟ضٝقٜیزالیْق٘ةجطبیپیةٗحطبِٙٗط:ُٞیٜسٗی)ضؾتةذیع(كطقتاگٙ

زضذٞبؾتكةٙ ٝپصیطٛسٛ٘یضب١ةآٙتوةضةیٛیعكطقتاگٙ !جٔی :ُٞیٜسٗیآٛةٙ

١ةزبٜٛسٗیرةجیضب ُعی٠ٜ تٞ ٠ِٛ جةق٠ پیةٗحطبٙ...(ذسبٝٛس.)حٞبؾت ِٗط ُلت:

(( بی٠ً زضجةضٟتٞكیبٓصیٚ((+))بَّّٙآی٠ ٝ قٞز ٗی ذتٖ ٗهیطب(( ))ؾةءت آذطـج٠ زبضز ))

بظ٢ةض آٛةٙزضٗٞضز تٞری٠ ُٜة١اکضبٙٝ تٞؾظ ذٞز جط ٗؿاٞٓیت.ٛةتٞبٛییؾتٖ بظ كطبض ٝ ُٜةٟ تطى جط

))بٓصیٚ((+)) بی٠ً ذتٖتآی٠ تؼ٘ٔــــٞٙ(( ًـــٜتٖ ج٘ة بٓز٠ٜ ))بزذٔٞب آذطـج٠ زبضز تٞكی((

ٝ قٞز جطظذیٗی پةاکٙٝنّٞج٢كت زٛیةیی جسٓیْبػ٘ةّٛیيٗؿت٘ط ٠ً جطظخ پةاکٙزض ؾرٚكطقتاگٙج٠

اکٗالًزضیةكت=تٞكی اکْٗٝ ٝ ؿیطٗةزیبٛؿةٙت٘ةٕ ٝ ضٝحةٛی جؼس ج٠ ٗی)ٗطجٞط بٛؿةُٙطكت٠ ضٝح كوظ ٗطٍ ١ٜاگٕ زض

هطبٙ تؼحیط ج٠ بٗة ٗؼٜةی٠٘١قٞز؛ ج٠ بیٚذٞز ٝ قٞز ٗی بٛؿةُٙطكت٠ بؾت.حویوتیٝرٞز (جٞزٙضٝح

،جةٗحةضظٟٗأٗٞضضبٗٞؾىحضطتذسبٝٛسٝهتى ٠ًذٞبؾتذسبٝٛسبظحضطتآًٙطزكطػٞٙ

ز١سٗطز١ٕسبیتبٗطزضقطیي ٝپكتیحةٙٗكةٝض،ضب١ةضٝٙجطبزضـ زضذٞبؾتٛیعذسبٝٛس .هطبض

ٜٗعٓتپصیطكتضبٗٞؾىحضطت زضؼپٜزٖ(-.)حسیج ؾةّؾٕٞ

ِجةتوٞب١ةیآزَّٕٗخَّْ ٠ًؾٞبضاکضبٛیَّٗخَّْ ضبٟ ٝزبضٛسبذتیةضزضضببؾثٓزةٕ ٝبٛسقسٟؾٞبضضبٕ ٝضب١ٞبض١ةیبؾثجطبؾت

ٝبضزبیٚتةپی٘ةیٜسٗی زٝ(ج٢كت٠ً زیٜی زضؼقةٛعز١ٖ ػٔی)ع( قٞٛس.)بٗةٕ ٗی

ضؾیسٙ بظ ٝ ز١س كطیث ضب آزٕ ذٞضزٟ ؾُٜٞس بی٠ً ًٜٜسٟ ُ٘طبٟ ػٜٞبٙٗٞرٞز قیغةٙج٠ ظ ب هطآًٙطیٖ زض زبضز.ج٢كتذسبٝٛس جةظ

ٗؼةز:زٕٝپیةٗس ٗٞضز زض ب٢ٓیٞٙ)پیةٗحطبٙب٢ٓی( زیساگٟ

تالـر٢ةٙبیٚزضجتٞبٜٛستةذٞب١ٜسٗیعٞالٛیػ٘طذسبٝٛسبظآٛةٙ ذسٗت ٝذسبضبٟزضجة

.قٞٛسٛةئْج٢كتجطتطزضرةتج٠ ًٜٜٝسٗالهةتضبذسبتطاکْٗبیبٛسٝذت٠جة١ة،بٛؿةٙج٠

آقٜةٗةبحاکٕج٠ً٠ضبزیِطبٛیجةیسجةقس،زبقت٠ٝرٞز ،آقٜةؾتٗةزبٛف ٝػٕٔٞج٠ً٠ٗةپیطٝبٙبظیٌیبُطپیةٗحط:

.جٞزذٞب١سٗةجةج٢كتزضبٝنٞضت،بیٚزض .ز١سآٗٞظـ١ةآٙج٠ضبزیٚزؾتٞضبت ًٜٝسضب١ٜ٘ةییٛیؿتٜس،

ج٠تةآكطیسضببٛؿةٙ ٝجِیطزج٢ط١ٟةآٙبظجكطتةآكطیسضبزیِطٗرٔٞهةتذسبٝٛسیؼٜی

ًطزٟ،آٗةزٟجطبیفذسب٠ًج٢كتیزض ٝجطؾسبٝزیسبضج٠ ٝقٞزٛةیْب٢ٓیهطترةیاگٟ

یةًٜسٗیتّٜ٘ة ٝقٜةؾسٗی٠ًٓصّت ٝذٞجی ٝظیحةییبظآٛچ٠ُٝطززبٝبجسیٗی٢٘ةٙ

ؾٕٞ(.جِیطزب٢ٓیًطبٗتجةزؾتبظزبٛس،ٗیذسب ٝقٜةؾسٛ٘ی )ؾیعزٟ
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ه٘ل: ٗب ه٘بهتهبل

ثطظخ ٗوَلَى: ٗب هبلَا

ضستبذ٘عٕثٓلٖهبلَا جٌْن :

ثطظذٖ جٌْن االضؼ: كٖ هستضؼل٘ي ًٌب هبلَا

باضذ؟ هی صحیح زیر هطالب از هورد چنذ

صداردبستگیآفرینصنظامدرخودجایگاهوهستیحقیقتازویفهنودرکبهکسهرارزش.

بنذی کنکور:(ارزش)کاهلجوع دینی تستهای (قطعی)یک

ٝؾی٠ٔذٞزظة١طیبٛسبٕبٛؿةٙقٞزٗیؾحث٠ًبؾتبذالهیكضیٔتٝضٝحیحةٓتیيػلةف برةظٟٝٛس١سهطبضزیِطبٙتٞر٠رٔثٝذٞزٛ٘ةیییضب

ذٞزٝرٞززضبٝجپطزبظٛسٝیت٘زیسٝتحؿیٚج٠ًٜٜٝستٞر٠بٝج٠جسٛفذةعطج٠زیِطب٠ًٙبیٚبظزبضزحیةبٛؿةٙػلیقًٜٜسبؾتلةزٟؾٞءبٝبظٛةپةاکٙٛس١س

بٝرؿ٠ًٖبؾتبی٠ُٛٞج٠بٝآضبؾتِیبٗةبؾتآضبؾت٠بٛؿةٙػلیق،جطبِٛیعزضبزیِطبٙبحتطبٕٝتحؿیٚتٞبٛسٗی٠ًیةجسٗیٝبالتطی١ةیبضظـ

ٛ٘یزیِطبٙتٞر٠رٔثیٝؾی٠ٔ زٕٝ()ًٜٜسٛاگٟرٞییٓصتجطبیبجعبضیػٜٞبٙج٠ضببٝزیِطب٠ًٙیةجسٗیآٙبظتطجعضٍضبذٞزبُٝیطزهطبض

زٕٝ()زبضزجطتطیٝتطجیفبضظـزذتطبٙٝظٛةٙزضآٙٝرٞزبّٗةبؾتظٙٝٗطزبظبػٖكضیٔتی،جةبٛؿة١ٙطذهٔتػلةفُطچ٠

١ٜطییيذٔنیةٝضظقییضقت٠یيزضذٞزبؾتؼسبززبزٙٛكةٙجةًٞقسٗی٠ًٛٞرٞبٛی ضبزیِطبٙتحؿیٚنٜؼتی،اکضاگٟیيزضٗإحّطاکضیةبحط

ٓثجطُصبقتٚؾیاگضییةٛةجزةٝتٜسالکٗیاکضجطزٙج٠یةٗؼ٘ٞٓیؿیطآضبیفیةٛةٜٗةؾثٓحةؾیجة٠ًكطزیآًٜٙس،جةرٔثضبآٛةٙبػت٘ةزٝجطبِٛیعز

ٝرٞزی١ةیبضظـزیِطیآٙٝزبزٟٛكةٙزیِطبٙج٠ضبذٞزضؼقضٝحیآاگٟٛةذٞزعٞضج٠قرمبیٚبؾتٗتلةٝتجؿیةضًٜس،ٗیٝرٞزبظ٢ةض

زٕٝ()بؾتًطزٟآقاکضتطت٘ةٕچ١٠طظیحةییج٠ضبذٞز

ٛلؽ١ةىٛكة٠ٛبظٜٗةؾث،پٞقف ػعت بضظـزٝبیٚج٠ٝىتٞر٠ّٗیعبٙتٞبٙٗىًؽ١طپٞقفٛٞعبظبى٠ُٛٞ٠ًج٠بؾتػلةفٝ

زٕٝ()زضیةكتضببٛؿةٛى

ًطزٟٗٞظقضبٗطزبُٙٞٛةُٞٛی،ٝتٜٞعبیٚپصیطـض٘ٚبؾالٕ،زبضزجؿتِیبهٞب١ٕٝةٗٔتضؾٕٞٝآزبتج٠ظیةزیحسٝزتةپٞقف،ٛٞعٝچِِٞٛی

جةقس١٘ة١َٜرةٗؼ٠بذالهی١ةیبضظـجةٝقٞزآٛةٙحلظبحتطبٕٝٝهةض٠ًجپٞقٜسٓحةؾی

١طچ٠ ذسبٝٛس زؾتٞضبت پیطٝیبظ قلکپٞقفٝ ٝ ٛحٟٞ آٙبرت٘ةػیٝكطزیح٘طبتٝآحةضٝتطجةبضظـذسبٛعزقٞز،بٛزةٕتطزهینٝتطاکْٗضػةیت

زٕٝ()ضؾةٛسٗیجةالتطیٗؼٜٞیً٘ةّٝضقسج٠ضبكطزٝبؾتتطبكعٝٙ

ج٠ )بٗط ١٘اگٛی آٙٛظةضت ٌٜٗط( بظ ٢ٛی آٙبحیةیضبیةضبٛفٝذٞزق٢ةزتٝهیة١ٕسفبظحؿیٚبٗة٠ًٕبؾتبضظقٜ٘س٢ٖٗٝچٜةٙٗؼطٝفٝ

زٕٝ()زبٛؿت

آی٠ زض : ًٜیس زهت ذیٔی )ًٌَُِج٘ئٌُُن...ّٓل)هُلذیٔی قسٟ: شًط بٛت٢ةیآی٠ ٗؼٜةیٝظ١ٙ٘ةٙبضظـبؾت!(ٍٓظًبالٙو٘بهَِٓٔٗٓمٓلَْٔنًُو٘نٔكَالزض ٠ً

١حچ ذسبٝٛس تطیٚٗطزٕ، جطبیبػ٘ةّظیةٙاکض ٛسبزٟبضظـیؼٜی هطبض ٗیعبٛی  زٕٝ(.)ٝ

ؾطٗةی٠بظبؾتلةزٟجة٠ًزبضٛسٗكتطًى١سف ٝیٌؿةٙكغطى١ةىٝیػُىبٛؿةٙ،ٛٞعبكطبزػٜٞبٙج٠ٗطزبٙ ٝظٛةٙ

ؾةّؾٕٞ(.ُعیٜٜسٜٗعّذسبٝٛسرةٝیسج٢كتزض ٝجطؾٜس١سفآٙج٠تٞبٜٛسٗىذٞزشبتى١ةى )چ٢ةضزٟ

كحكةء ُٜٝةٟج٠آٓٞزٟقٞز٠ًٝبضز١٘ؿطـجةٗكتطىظٛسُیج٠حةٓیزض ٝجِصضبٛسپةًسبٜٗی ٝپةًیجةضبزٝضٟبیٚرٞبٙ،بُط

ؾةّؾٕٞ(.بؾتًطز١ٟ٘ٞبضجؿیةضذٞزكطظٛسبٙ ٝذٞزجطبیضبج٢كتج٠ضؾیسٙضبٟجةقس،ٛكسٟ )چ٢ةضزٟ

قیٞبیًٞتةٟر٠ٔ٘ َّّة پیةٗحط:ضٝبٙٝ زَّٜ ؛بَّهسبِٕتَّحتَّبَّٓ ٢َّّةتِ ج٢كتبالٗ 

 .بؾتٗةزضبٙپةیظیط
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( ٕ آِٗ ثٌسٕ :)ًٌَُِج٘ئٌُُن...ّٓل)هُلجوغ )

سوال: جواب:کنند؟میفکرچهخودیدربارهاينان وهستند؟کسانیچهمردمکارترينزيانتیپ

ًٌَُِج٘ئٌُُنّٓلهُل

اَػوبالثِبالَذسٓطٗيَ

سٓؼْ٘ٔٔنضَلَّالَّصٗيَ

السًٜ٘بالحٓ٘بٙٓكٖٙ

ٗٓحسٓجَىّٔنٍٓ

غٌٔؼٖبٗٔحسٌَٙىَأًََّْن

ًَلَطٍاالَّصٗيَاٍُلٙئيٓ

لوبٙئٍِٓضِٓثِْ٘نثِبٗبتٙ

اَػوبلُْٔنكَحِٓجغَت

ٍٓظًبالٙو٘بهَِٓٔمٓٗٓلَْٔنًُو٘نٔكَال

زاضت٘ن: تب زٍ آًْب سطًَضت ٍ هطٍ اظ پس جْبى ٍ هطٍ اظ ؿبكل٘ي ّبٕ ٍٗژگٖ

ًالً ًِ اًٍبٖٗ زستِ ٗطٗي ٕ هبػسُ ٍ ثَزى ذسا آٗبت اظ ؿللت ٍ اًسٍظٕ هبل ٍ زً٘ب ػبضن اؽكوظ

زاضت!!! ؿـــــ ّن ٗطاؽ چَى ه٘طسى زاؽ زاؽ ًبض)آت٘ص( ٍاضز اًتْب زض ٍ ًطزى هٖ اجطا زه٘ن ضٍ ٗطجًَـــ+ضضَا+اعوئٌَا+ؿبكلًَــــ( )ال

چَى ٍلٖ زاضٗن ضٍ سؼٖ ًل٘س هب ّن ثْطَى هطثَط آِٗ تَ ٍ ًٌي هٖ سؼٖ ًِ اًٍبٖٗ اٍهسُ: ثبال آِٗ تَ ًِ زاضت٘ن ّن زٗگِ زستِ ٗي اهب ثٍِ

ضَلَّ ضس!) ضل ٍ تجبُ ضَى ًَضص ٍ سؼٖ ثٌبثطاٗي ٍضظٗسى ًلط زٗساضش ٍ پطٍضزگبضضَى ّبٕ سٓؼْ٘ٔٔن(ًطبًِ

١ة: جٜسی)بضظـ( ر٘غ بزب٠ٗ

بی١٠ًٜاگٗیكطٗٞزع(نةزمبٗةٕ ُصبضٛس،هحطزضضبٗطزٟ قٞزظة١طبٝجطقرهیٗی ج٠ٗی ؾ٠زضٗةكالٙ،بیُٞیسٗیبٝٝ جة٠ًتٞضظمجٞزیٖچیعزٛیة

ذةٛٞبزٟتٞبیٜي١٘طبٟٝقسهغغت٢ٗٞٔتیةكتٚپةیةٙ جةـ)كؼةٓیتٗةٖٛٗیتٞجة١٠ًؿتٖتٞػ٠ًْ٘ٗٚٝجةظُكتٜسًٝطزٛسض١ةضبت٠ًٞبتٛیؿت آاگٟ

جطظخ( بٛؿةٙزض زٕٝ()جٞزٕتطؾحيٝتطبضظـجی٠٘١بظتٞٛعززضؾ٠،بیٚٗیةٙزض٠ًٚٗآاگ١ة٠ٛ

از عمل حقیقت

رود نمی بین

شود! می گم فقط

ض٘غبى اًس؛ ثْتطٗي ًِ ًٌٌس هٖ كٌط ذَزضبى هَضز زض

پٌساض اٗي ّب اًسبى ذ٘طذَاّبًِ كغطت اظ سَاستلبزُ ثب

ثجٌٌ٘س. ظٗجب ضا ذَز ًبپسٌس ػول ًِ زّس هٖ ضٌل ضا

ًبضتطٗي ّب:ظٗبى اًسبى

ضَز. ًوٖ ًت٘جِ ثِ هٌجط زً٘ب زض اٗطبى سٓؼْ٘ٔٔنضَلَّ(تالش

است. اضتجبُ ًِ زاضًس ضا ػولٌطز ثْتطٗي ًٌٌس هٖ ٗٔحسٌَٙىَ(گوبى ٔن غٌٔؼٖباًََّْ

ٍضظٗسًس. ًلط اٍ زٗساض ٍ ذساًٍس ّبٕ ًطبًِ لوبٙئٍِٓضِٓثِْ٘نثِبٗبتًَٙلَطٍا(ثِ

تطٗي؟ارکــــــــانضــــــــــــــیـــــــــــ

ثبٗبت ًــــ=ًـــلطٍا غٌؼب ٗــــ=ٗـــحسٌَى سؼْ٘ن ٍضـــ=ضـــل

لوبء

اكطاز: ًبضتطٗي ظٗبى سطًَضت

ضَز. هٖ ًبثَز ٍ تجبُ اَػوبلُْٔنكَحِٓجغَت(اػوبلطبى

ًبهالً ٍ ًگطكتِ هطاض سٌجص هَضز اػوبلطبى ضستبذ٘ع ٍظًٖ(زض ٍ ضَز هٖ گ٘طزضز ًوٖ هطاض ٍظًٖ اػوبلطبى ثطإ

اًس. ضسُ تجبُ ٍٓظًبالٙو٘بهَِٓٔٗٓمٓلَْٔنًُو٘نٔكاَلچَى
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یؾٜزفٝٗؼیةض ذٞب١سؾحينٞضت،بیٚؿیطزضبؾت،ؾِٜیٚٝبضظقٜ٘سجةقس،ػسّٝحنجطٗكتْ٘بػ٘ة٠ًّٗیعبٛیج٠یؼٜی،بؾت؛حنّبػ٘ةّ،ٝؾی٠ٔ

پیةٗحطبٙچٞٙٝزبقتٛرٞب١سٝظٛیٝجٞز ج٢ٛ٠ةبٛؿةػْ٘چ١٠طیِیطزٕهطبضؾةیطیٚبػ٘ةّؾٜزفٗیعبٙٝٗؼیةضبؾت،حویوتٝحنػیٚبٗةٗةٙٝبػ٘ةّ

زٕٝ()زبقتذٞب١سٛتطیبكعٝبضظـجةقس،ًتطٛعزیآٛةٙضٝـٝضبٟ

زض ذ٘یٜی ِٗطٝزٝؾتیٗطظ١ةیزهینتحييٚبظجؼس،بضظقٜ٘سیپیةٕبٗةٕ ُٞیس: بظ٢ةضٝحنج٠ٛؿحتٝكةزبضیٝٗححتبػالٕرعزیةٛت،تحونجیعبضیٗی

ج٠جطبئتٝذكٖ جیعبضیبظٜٗةكویٚٝٗكطًیٚبظٛلطتاکْٗظ٢ٞضج٠رعٗٞحّسیٚػكنذٔٞل٠ًحةقةبؾت؟جةعْٛؿحت زقٜ٘ةٙذسبٝٛس=بجطبظ جة )ٗحةضظٟ

قٞز.) ٗیؿطّ زٕٝ(آٛةٙ(

ٗٞرٞزبتبظبٝجٜیةزیٚت٘ةیعؾحثبؾت،زبزٟهطبضبٛؿةٙٝرٞززضذسبٝٛس١٠ًةیىبضظـ١ٝةٝیػُى ذٔوت١سفجةٗتٜةؾث١ةٝیػُىبیٚقٞزٗیؾةیط

ؾٕٞ()جةقسٗى،١ةؾتظیحةیى١ٝةذٞجى٠٘١ج٠توطّت٠ًذسبٝٛسج٠توطّتیؼٜىبٛؿةٙ،

ٗؼطكتػٖٔزضجٜٔستطى١ةىه٠ّٔج٠بٛؿةُٙٝصضزٗىظٗة١ٙطهسض٠ًبؾتآٙزضهطآٙبػزةظقِلتى قٞزٛ٘ىاکؾت٠آٙبضظـبظت٢ٜة٠ٛیةجس،ٗىزؾتٝ

رسیسىُٝطززٗیآقاکضتطبـزضذكٜسُىج٠ٌٔ ؾٕٞ()قٞزٗىًكقآٙٗؼةضفبظبجؼةز

ٝٛ٘ىنٞضتٛة٢ُةٛیبؾالٗى١ةىبضظـٝكط١َٜج٠رة١ٔىكط١َٜتـييطٝبؾتتسضیزیبٗطیكط١ِٜىتحٞالت )زبضزٛیةظٗسبٕٝٝٗؿت٘طبىجطٛة٠ُٗیطز

ؾٕٞ(

ًٝ٘ةالتنةحثب١ِٞٓةبیٚبُطز١ٜسٗىهطبضبؾٟٞضب١ةآٙٝذٞز١ؿتٜسرةٗؼ٠جطرؿت١٠ةىقرهیتضٝزٛحة٠ٓػْ٘،ٝضكتةضٝبػتوةزبتٝبكاکضزضٗطزٕػٕ٘ٞ

ج٠ٗطزٕجةقٜس،ب٢ٓى١ةىبضظـ ٝظقتىؾٞىج١٠ةآٙبُطٝقٞٛسٗىٜٗسج٢ط١ٟةبضظـًٝ٘ةالتبیٚبظذٞزبؾتؼسبز١ّٝ٘تٛؿحتٛیع ١ةجسى١ة

ؾٕٞ()ًطزذٞب١ٜسضٝىزٛحة١٠ٓةآٙبظٛیعٗطزٕجیكتطجطٝٛس،

( ػٔی: بٗةٕ ؾٕٞ(حسیج

ض١حط جط ٗطزٕ ٝ ٗطزٕ جط حنض١حط چی٠؟ ًطزٟ ٝبرث ذسب ٠ً جعضُتطیٚحوی

٠٘٢ٗ؟ بیٚحنبیٜوسض جةیسچطب جكٚبنالح(حةًٖ بنالح ٗطزٕ تة جةیسجك٠ جكٚپةیسبضی(ٗطزٕ حةً٘ةٙٛیٌٞ ًٜٚتة

قسٟ؟ بٓلتزٝؾتی(بیٚحنؾحثچی زیٜكةٙبضرٜ٘سی(ٝ

ٗیةٙرةٗؼ٠ حنزض ظٗةٛی چ٠ ٠ًٜ.بضظقٜ٘سحةال بزب حوكٞٛٞ حةًٖ ٝ بٛزةٕ ضب حةًٖ ج٠ قةٙٛؿحت ٝظیل٠ ٗطزٕ ٠ً ظٗةٛی ٗیك٠؟

ٝزبزٟهطبضٗطزٕزٛیٞی١ةیذٞبؾت٠تأٗیٚنطكةًضبذٞز١سفر٢ةٙ،زضضبیذزٌٗطبؾی ؾٕٞ()بػتٜةؾتجیب٢ٓی١ةیبضظـج٠ٛؿحتبؾت

ًطزٟ،آٗةزٟجطبیفذسب٠ًج٢كتیزضٝجطؾسبٝزیسبضج٠ٝقٞزٛةیْب٢ٓیهطترةیاگٟج٠تةآكطیسضببٛؿةٙٝجِیطزج٢ط١ٟةآٙبظجكطتةآكطیسضبزیِطٗرٔٞهةتذسبٝٛس

آٛچ٠ُطززبٝبجسیٗی٢٘ةٙ ب٢ٓیجةزؾتبظزبٛس،ٗیذسبٝقٜةؾسٛ٘ییةًٜسٗیتّٜ٘ةٝقٜةؾسٗی٠ًٓصّتٝذٞجیٝظیحةییبظٝ آیةًطبٗت بظج٢ةییتٞبٙٗیجِیطز

ب٢ٓی)بٛؿةٙجطبیُطبٛوسضتطٝتطجةبضظـبیٚ توطت ٝ ج٢كت ذسب= رةٛث بٛؿةٙبظ ٛعز بضظـتطیٚج٢ة پؽجة ؾٕٞ(یةكت؟

آیسٝرٞزج٠ٗطزٝظٙپیٞٛسجة٠ًذسبؾتٛعزجٜیةٙٝجٜةءبضظقٜ٘ستطیٚذةٛٞبزٟ ؾٕٞ()قٞزٗیاکْٗكطظٛسبٙ،آٗسٙجةٝٗی

ؾٕٞ()بؾتبٛؿةٙػ٘طزٝضٟبضظقٜ٘ستطیٚٝتطیٚحؿةؼبظزٝبدتةجٔٞؽزٝضٟ

ؾٕٞ()ظبؾتٗؿاٞٓیتحةّ،ػیٚزضٝبضظقٜ٘سبٛترةت،هسضتزبقتٚ

ج٠ج٠ضببى١سی٠ً٠قٞزٗىٗتؼ٢س،١٘ؿطج٠ٗححّتزضذٞزنسبهتبػالٕٝبؾتهةئْظٙجطبى٠ًبضظقىٛكة٠ٛج٠ٗطزظٛةقٞیى،پی٘ةٙزض ظٙػٜٞبٙ)٢ٗط(

بؾتزٝبظًطیٖهطآًٜٙستوسیٖ ًطزٟ بؾتلةزٟ جطبی٢ٗط )نسبم( ٝ ی)ٛح٠ٔ( ٝٛكة٠ٛٗؼٜةىج٠نِسبمٝپیكٌف١ٝسی٠ٗؼٜةىج٠ٛح٠ٔلک٠٘ نسبهت

ؾٕٞ(بؾت.)ضبؾتی

حضطت. كطهبٗص عجن ًِ ))ضٍظّبآًگبُ ثگَٗ٘ن: )ع( اظؿبكلچطاًِسرٌنضتّوٍِاستاٗيهيكٌطػلٖ

اظزلاحَال ًت٘جًٌِوبٖٗآذط،ضٍمهًٖجبثِثَزچِثْطآهسًنامآهسًُجبذَٗطتٌن/ تَاى هٖ آًگبُ ٍعٌن((

www.konkur.in

forum.konkur.in



کنکور جامع زندگی و غــــفــوریدین مـــهدی سبک به

نکنیم. کپی لطفاً شده طراحی و تدوین غفوری استاد غیرحضوری و حضوری های کالس ویژه جسوات این

جبٗگبُ زضست زضى ثِ ػول ٕ هَُ اظ استلبزُ ثب اًسبى ًِ است اٗي الْٖ ضحوت اظ هٌسٕ ثْطُ ضطط ًِ گطكت

جْبى اٗي زض هطاضثطسسذَز ًجب زض آهسُ ًجب اظ ثساًس ًِ ضا ًسٖ ًٌس ضحوت ذسا : ػلٖ)ع( اهبم حضطت ؽ .

ضٍز هٖ ًجب ثِ ٍ.

ثطإاستظه٘يٍآسوبىزضًِآًچٍِزازُثطتطٕهرلَهبتاظثس٘بضٕثطٍثرط٘سًُطاهتهبثِذسا.

ظ.استزازُهطاضهبٍجَززضضاآًْباظهٌسٕثْطُتَاًبٍٖٗاكطٗسُهب

.(( ٕ ضطٗلِ آِٗ هلَْم حوَم...ٍٓالْجٓحٕطِالْجٓطِِّكٖٙحٓوٓلٌَْبّٔنٍٕٓآزٓمٓثًٌَٖٓٙطَّهٌَٕبٍٓلَوَسٕاظ ٌٗسبًٖ ثِ تَاى هٖ ))

هطز ٍ ظىظى هٌعلت ٌٗسبًٖ ؽ ضٍز. هٖ زست اظ ٗب ضَز هٖ حلظ اذت٘بضٕ اًسبى هٌعلت ٍ زاضت اضبضُ

ضبى حوَم ًِ هطز ٍ.

.(( ٕ ضطٗلِ آِٗ هلَْم ػلتٍٓالْجٓحٕطِ...الْجٓطِِّكٖٙحٓوٓلٌَْبّٔنٍٕٓآزٓمٓثًٌَٖٓٙطَّهٌَٕبٍٓلَوَسٕاظ زضٗبكت تَاى هٖ ))

ٍجَز ثسل٘ل اًسبى ثِ ًطاهت ))ثرطص ٕ ضطٗلِ آِٗ ثب ًِ ثَزُ ضٍحبًٖ آِٗآذَطَذَلْوًبؤًَْطَإًَْْبُٔثُنّٓثؼس ٍ ))

))كَئِشَا ٕ ضحوتلَِٔكَوَؼَٔاضٍّٔحٖٙهٙيكًٍَِٙ٘ٙٓلَرْتٔسَّٕٓٓٗتُِٔضطٗلِ )ذسا : ػلٖ)ع( اهبم حسٗث ٍ سٓبجِسٙٗي((

هلَْهٖ اضتجبط كٌط...( ّب )ضٍظ هَلَٕ: ضؼط ٍ ) ...ًِ ضا ًسٖ ظزاضز.ًٌس

ظًسگٖ: ٍ زٗي زض )ًطاهت( ثٌسٕ هخلوقات(جوغ سایر بر انساى برتری و نفس/کراهت اخالقی/کراهت )کراهت

ًؿث زیٚ: ١ةیبنٔی ٛلؽًطبٗتٝنسبهتػلةف،توٞب،ٗةٜٛسبذالهىٗاکضٕٗحٞض

زبئ٘ىپیةٕ،یيٗةٛساگضىٝبؾتوطبضالظ٠ٗ ١ةیظٗةٙعّٞزضٗةٜٛس،جىٗزة١ستىٝضبؾدبی٘ةٙجةب٢ٓىپیةٗحطبٙبؾتآٙٗؿت٘طٝتحٔیؾ

ٗیةٙبذالهى١ةىًطبٗتٝعٔحىػسبٓتذسبپطؾتى،تةًطزٛسٗىتحْ٘ضبٛةٗالی٘ةت١ٝةؾرتىُٝصبقتٜسٗىب٢ٓىزیٚتحٔیؾضبٟزضهسٕٗرتٔق

جطٝزجیٚبظبذالهیضشبئْٝؾتِ٘طىقطى،ٝیةجسُؿتطـٝج٘ةٛس١ةبٛؿةٙ

ٕرٞبٙذٞب١ى،ػسبٓتػٖٔ،چٞٙكضةىٔىٝجٞزضؤؾةٝجعضاگٙٗرهٞلت٢ٜةقطبكتٝجعضُىهحةیْ،ٗیةٙزضظٗةٙآٙزض٠ًجسبٛیٖبؾتالظ

جةقٜسنلةتآٙزبضبیٝىجؿتاگٙٝكطظٛسبٙىةهٕٞؽضئی٠ًزبقتبضظـٝهتىٛلؽًطبٗتٝپةًىنسبهت،ٗطزى،

ٕبی٘ةٙ ذةعطج٠ج٠ٌٔٛیؿت،پیةٗحطجةذٞیكةٝٛسیذةعطج٠یةٝؾحثجسٝٙبیكةٙ،بظبًطٕضؾّٞكطبٝبٙت٘زیس١ةیٝذسبٛعزػٔیحضطتٜٗعٓتٝٗوة

ضؾةٛسٟٗوةٗیچٜیٚج٠ضببیكةٙبذالهی١ةیًطبٗتؾةیطٝػٖٔػحةزت،ٝكة،ضِٛی،یير٢ةز،بیخةض،نسبهت، بؾتبیكةٙٗةٜٛسجیػْ٘ٝٛظیطجی

بؾت

ًٙطبٗتٝكضةئْیةزآٝضآٛةٙیةز٠ًقسٛس،تطجیتؾٔ٘ةٙٝبجٞشضػ٘ةض،ٗوسبز،،ػٔىبٗةٕچٞٙعٔثػسبٓتٝجةبی٘ةٙقزةع،آظبزٟ،١ةیىبٛؿة

بؾتبٛؿةٛی١ةی

توٞبؾتجٞزٙ،ُطبٗىًٝطبٗتٗالىٝبٛسقسٟآكطیسٟظٙٝٗطزیيبظ١ةبٛؿة٠٘١ًٙطزبػالًٕٝطزجٜةٗؿةٝبتٝجطبجطىپةی٠جطضبحٌٞٗتفذسبپیةٗحط

تطجیتج٠یةكتٜس،كضیٔتٗكتةمٝٗؿتؼسضببكطبزىبُط٠ًبؾتآًٙطبٗتجةٝجعضُٞبض١ةىبٛؿةٙٝظةیقر٠ٔ٘بظبؾالٗى١ةىقرهیتتطجیت

جحركٜسآٛةٙج٠ذٞز،ٝرٞزكضةی١ْٝةظیحةیىبظٝز١ٜسیةضیكةًٙ٘ةّٝضقسج٠ضؾیسٙجطبىُٝ٘ةضٛس١ّ٘تآٛةٙ

: ٢ٗسی)ػذ( بٗةٕ جطبیظ٢ٞض ُٝطزبٛىٗیػعیعضبب١ٔفٝبؾالٕآٙ،جة٠ًًٖٜیٗىعٔثضبًطبٗتىجةزٝٓتآٙتٞبظذسبىزػة

جطًتبظضبآذطتٝةزٛیًطبٗتٝزٟهطبضضب١تؾٞىج٠ض١حطبٙٝذٞزعةػتج٠ًٜٜساگٙزػٞتبظزٝٓتآٙزضضبٗةؾةظىٗیذٞبضضبب١ٔفٝٛلةم

.زبضبضظبٛىٗةجطآٙ
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ْآذطتٝزٛیةؾؼةزتٝذٞقحرتىجطبىبٛحیةء،تؼةٓیٖبظب٢ٓةٕجة٠ًبؾتزیٜسبضبٙحةً٘یتبظبِٓٞیيبضبئ٠ٗؼٜةىج٠ؿیحتػهطزضبؾالٗىحٌٞٗتتكٌی

آؾةیفٝضكةًٟٝكٞضؾةظٛسُىٝتٞؾؼ١٠٘طبٟج٠،ػسبٓتٝجطبجطىذٞب١ى،ٗؼٜٞیتػحٞزیت،ظٗی٠ٜحٌٞٗت،بیٚزضًٜٜسٗىتالـ١ةبٛؿةٙ

ر٢ةٛیةٙٝقٞٛسٗىبٛؿةٛى١ةىًطبٗتٝبذالهىكضةئْحیةتتزسیسج٠بٗیسٝبضر٢ةٙعٔحةٙحنٝزیٜسبضبٙآیسٗىكطب١ٖٛؿحىعٞضج٠ػ٘ٞٗى

قسذٞب١ٜسر٢ةٛىٗٞػٞزظ٢ٞضآٗةزٟ

ضبٗرٔٞهةتٝٗٞرٞزبتبیٚآزٕ،كطظٛسبیكطٗٞزٟٝیج٠ذغةتٝزبزٟجطتطیٗرٔٞهةتبظجؿیةضیجطٝجركیسٟجعضُیًٝطبٗتبٛؿةٙج٠ذسبٝٛس

.ذٞزٕجطبیضبتٞٝآكطیسٕتٞجطبی

ٙبؾتبٛؿةٙذِٞزًٜس،ٗیزبض٠ٌّٓضبذٞزذسبزبزیًطبٗتٝقٞزٗیُٜةٟٗطتٌثُٝیطزٗیته٘ی٠ًًٖؽآ

جةٗحةضظ١ٟةیضبٟبظیٌیجٜةجطبیٚبٛسقسٟتحویطٝزبزٟزؾتبظضبذٞزٛلؽػعّت١٠ًؿتٜسبكطبزیٗزطٗةُٜٙٝة١اکضبٙبًخطز١سٗیٛكةٙتحویوةت

ٛلؽبكعبیف رةٗؼ٠زض١ةظقتی١ٝةًػی ١ةؾتآًٙطبٗتحلظ١ٝةبٛؿةٙػعّت

ٝػلةفتوٞب،ٗیعبٙج٠ٗطزٝظٙبظ١طًسبٕٛسبضزت٢ٜةیی،ج٠ٗطز،یةظٙج٠بذتهةلزبزٟ،جطتطیٗرٔٞهةتؾةیطجطٝجركیسٟبٛؿةٙج٠ذسبٝٛس٠ًًطبٗتی

بؾتتطُطبٗیذسبٝٛسٛعز،ُٜةٟبظزٝضی

ٝٛیٌیٝذیطقٜةذت)جیعبضیٖظٖٔٝضیةٛلؽ،حوةضتضٝیی،زٝبظٝزبضیٖزٝؾتضبػسبٓتٝٛلؽػعّت،ًطبٗتنسبهت،چٞٙكضةئٔیٗةی٠٘١

(آٙبظجیعبضیٝظقتیٝجسیقٜةذتٝآٙج٠ُطبیف

:حن ػكنج٠

ؾٞظ٠٘١زّآٙٝزٓیؾی٠ٜآٙزضبكطٝظآتفزٟبیؾی٠ٜب٢ٓی

زضزجطٝٙٝزضززضٝٙٝی،زضزٓیپَّطَّٝضززضززضٝٛیًًٚطبٗت

ٛیؿتلگٝآتبظؿیطبكؿطزٟزّٛیؿتزّٛیؿتؾٞظی٠ًضبزّآ١ٙط

زقٜ٘ةٙذسب(جِیطزآضبٕٝهطبضجتٞبٛسحةّػیٚزضٝجحیٜسؾتٖٝٛةٗطزٗیٝظقتیر٢ةٙزضٝجةقس١ةًطبٗت١ٝةكضیٔتزٝؾتسبضًؿیقٞزٛ٘ی جة )ٗحةضظٟ

قرهیتج٠ًٜٜٝسٛاگٟذٞز١ةیضبٛی١ٞؼبجعبضچكٖج٠بٛؿةٙج٠ُٜة١اکضٝضب١ٙٞؼبكطبز٠ًبؾتآ١ٙةحوةضت١ٝةپؿتیبهؿةٕبظیٌی

ًٌٜٞضپٌؽ(ٜٛ٘ةیٜستٞر٠بًٝطبٗتجةٝبٛؿةٛی زٛحةًّٚ: زبذْاکٛة١ٖٙٞ٘ٓ ضٝ ٗة ٗیچؿح٠!! بیٚؾحيذیٔی ج٠ زیٜی جةقیس جطزٟ ٓصت بیٜزة تة )بٗیسٝبضٕ

اظظًسگٖزضستضاٍُثٌ٘سٗط٘نآىثبتبًطزُػٌبٗتً٘طٍٍٖٗهَُ٘هبثِپطٍضزگبض،. ؿلظّبٕضاُضا

ٍزٍضًبزاًٍٖجْلاظٍزضٗبث٘نضاحوبٗن.زّ٘نتطر٘ع است زضًٍٖ چطاؽ تٌْب ػبهل اٗي ًِ ضَٗن

))كَجٓطِِّٙطْ ٕ ضطٗلِ آِٗ عجن ٍ ضسُ اًجبم اًسبى گَش ٍ چطن ٍس٘لِ الْوََٕلَٗٓسٕتَوٙؼَٔىَالَّصٙٗيَػٙجٓبزٙثِ

ثستئّنٍٕٓؤٍُٕلَئٙيٓاللَِّّٔٓسٓأّنٔالَّصٙٗيَؤٍُٕلَئٙيٓؤَحٕسٌَِٓٔكَ٘ٓتَّجِؼَٔىَ ًبض ثِ اًسبى ّساٗت الظهِ ٍ ضطط اٍلَالجبة((

حسٗث ثب ٍ است گطكتي هطاض ذطزهٌساى ظهطُ زض ٍ ػول ٕ غبزمهَُ :اهبم جعًلطستبزضااًج٘ب)ذسا)ع(

زاضزتؼولالْٖپ٘بمزضهطزماٌٌِٗ هلَْهٖ اضتجبط ًبظنؽ.ًٌٌس( ٍلٖ)اهبم غح٘ح ّب هسوت غبزم!(ّوِ ًِ

)ػول ثٌسٕ تؼولجوغ ظًسگٖ:ٍ ٍ زٗي زض )

)ٛلؽبٗةضٟ(زبضزٗیجةظٝرسبٙٝػوْبظپیطٝیبظًٜٝسٗیزػٞتُٜةٟج٠زٛیةیی،ُصضظٝز١ةیٓصتج٠ضؾیسٙجطبیضب١ةبٛؿةٙزضٝٛی،ػةٗٔی

.بؾتالظٕبحت٘ةٓیذغطزكغ:پیةٗحطبٙذحطٝػوْهةٛٞٙ

آٛةٙظٛسُیزكتطٗطٍضؾیسٙجةٝجطؾٜسً٘ةّٝضقسبظزضرةتیج٠ػوْٝكغطتبظتحؼیتٝزیٚبظپیطٝیجةزضؾتاکضٝبی٘ةٙجة١ةیبٛؿة٠ًٙقٞزٛ٘ی

جطبؾةؼحٌ٘تظزؾطٛرٞب١س١طُعٝبؾتٗحةّحٌیٖذسبٝٛسبظاکضیچٜیٚجس١ٜسزؾتبظضبقسًٟؿثً٘ةالتی٠٘١ٝقٞزجؿت٠ ٗؼةز )ضطٝضت

ب٢ٓی(

جةیسبؾتپكتاکضٝتؼو١ّْ٘ت،ب٠ًْ١بؾتًؿیج٠بٗیسز١ٜسًٟٜٜٝسًٟ٘يج٠ٌٔٛیؿتبكطبزاکضیٛسبٖٛٝتٜحٔیرةٛكیٚتًّْٞ، تپ٠ )ضٗع=ب١ْ

تٞلکًٜٚ!(
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ٗیزػٞتضبٗطزٕضٝبیٚبظجپصیطٛسضبآٜٙٗغنٝبؾتسالّٝػوْجةٝجیٜسیكٜس١سكٜ٘سیر٢ةٙیزضجةض٠ًٟذٞب١سٗی١ةبٛؿةٙبظًطیٖهطآٙ

.ًٜٜسٛظطذٞزپیطب١ٙٞٗةیپسیسٟج٠ًٜس

ٝكطزىٛیةظ١ةىپةؾدجطٛة٠ٗ،بیًٚ٘يج٠ًٜٝسزضیةكتضبجطٛة٠ٗتطیٚاکْٗجتٞبٛس٠ًجٞزضؾیسٟٗیعبٛىج٠جكطیتػؤىضقسهطآٙٛعّٝػهطزض

ػْٔذتٖآٝضززؾتج٠ضبذٞزبرت٘ةػى بظ جكطیت رةٗؼ٠ ٛحٞت()آٗةزُی

ٛظةیطٝظیةزحطٝتٝجٞزٛسُطكت٠ذٞبیهحی٠ٔٛظةٕجة١ةهط٠ًٙٗطزٗیجطبیضبجیتب١ْٝػٔىحضطترةیاگٟٝٗتؼةٓىكضةیْكطنتى،١طزضذسبضؾّٞ

تلةٝتیؿیطػطتٝػطتٗیة٠ًًٜٙسآٗةزًٟؿةٛیض١حطىٝبٗةٗتپصیطكتٚجطبىضبآٛة١ٙةىزّتةًطزٗىجیةٙزبٛؿتٜسٗیقطبكتٛكة٠ٛضبآٙ

ظیؿتٜس.ذٞبٛسٛسٗیكطبذسبٝٛسجٜسُیٝػسبٓت،تؼوْج٠ضبٗطزٕٝقسٛسٛ٘یهةئْ ٗی ؾةزٟ ٝ

)بكال ج٠ یٌی ٠ً زبضیٖ زبض بالضو( كی )ؾیطٝب آی٠ جٜسیًٜیٖ:تؼؤٞٙزٝ ر٘غ ٗیكٚجةیس ذتٖ )

جةقسكطز١ٖٝظٝد١ٖػسزیي٠ًٛیؿتٌٗ٘ٚٗخةّ،جطبیقٞٛس؛پیسبذةضدر٢ةٙزضبؾتٗحةّٝٛیؿتٜسپصیطبٗاکٙػؤیٛظطبظبٗٞضجطذی

بٗاکٙػؤیٛظطبظ١ةآٙپیسبیف١٠ًؿتٜسبٗٞضجطذیبّٗةتٗاکٙزض١ٖٝجةقسبٓقٗاکٙزض١ٖظٗةٙ،یيزضرؿٖیيٛیؿت١ٌٚ٘ٗ٘چٜیٚ،

ٝٓییةجٜستحونبٗٞضآٙتةز١ٜس١ٖزؾتج٠زؾتجةیسظیةزیجؿیةضذةضریػٞبْٗٝقطبیظبٗةبؾتپصیط بؾت ٢ٗسیػوالٛی حضطت عٞالٛی )ػ٘ط

ؿیطػةزیبؾت(

ٗىٛزةتؾطًكىآٙبظضبتٞاکضبیٚجِٜطتٞؾت،بظجطتط٠ًذسبٝٛسحٌٞٗتجعضُىج٠قسیجیٜىجعضٍذٞزیةتٌحّطزچةضزبضی٠ًهسضتىٝٗوةٕجةبُط

ٗةٓيبقتط(ُطزبٛسٗىجةظبنٔىرةیاگٟج٠ضبػؤتٝٛكةٛسٗىكطٝضبتٞتٜسضٝیز١س، )ػ٢سٛة٠ٗ

ٗیبٛؿةٙبظ(بّٗةضٟٛلؽ١ٞؼ١ٝٞیبّٗةبٝؾت١٘یكِیذٞقحرتیزٛحةّج٠چٞٙذٞبٛس،كطبٗیػةٓیت٘ةیالتج٠ضببٛؿةٙٝرسبٙ،ٝوْػ

جةقسٛسبقت٠ػةٓیت٘ةیالتج٠تٞر٢یٝجةقسٗكـّٞزبٛیت٘ةیالتٝؿطبیعج٠كوظ٠ًذٞب١س

قٞزٛ٘یبّٗةضٟٛلؽتؿٔیٖٝز١سكطبٗیُٞـ٠ّٗٓٞبٛلؽٝٝرسبٙٝػوْٛسبیج١٠٘ٞبضٟػعیعبٛؿةٙ

قٜٞٛسٛ٘ىضببٝذیطذٞب١ة١٠ٛةىكطیةز٠ًبى٠ُٛٞج٠ضبٛس،ٗىحةقی٠ج٠ضبػوْٝجٜسزٗىضبُٞـٝچكٖ،بٝٓی٠ٗححّتٝػاله٠ً٠بیٖزیس١ٟ٘ٞبضٟ

،ػؤیجٔٞؽضؾیسٙجةضؾسٗیكطبرٜؿىجٔٞؽبظپؽٗستى٠ًكٌطىٝػؤىجٔٞؽزیِطىٝرٜؿىجٔٞؽیٌىؾتبجٔٞؽزٝٛیةظٜٗسبظزٝبدجطبیآٗةزُى

ٝیػُیزضجةضًٟطزٙكٌطاکض،ًطزٙپیسبٝقـْزبقتٚج٠تٞر٠ًطزضیعیجطٛة٠ٗآیٜسٟجطبیُٝطكترسّیجؿیةضضبظٛسُیجةیس٠ًیةجسٗیزضرٞبٙ

ظیةزبظزٝبدظٗةٙجةػؤىٝرٜؿىجٔٞؽٗیةٙكةن٠ٔٛحةیسبؾتػؤیجٔٞؽ١ةیٛكة٠ٛبظجٞزٙجطٛة٠ٗجیبظزٝضیٝذٞز١عی٠ٜٝذطدتٜظی١ٖ٘ؿط،١ةی

.بكتستأذیطج٠ذةٛٞبزٟتكٌیْٝقٞز

آیٜسٟٝٛیؿتبـظٛسُی١٘یكِیپةیةٙٝبًٜٜٝسٟٛةجٞزٗطٍ،ذسبٝٛسػسّٝحٌ٘تجٜةجط٠ًجطؾسحویوتبیٚزضىج٠تٞبٛسٗىذٞزػوًْ٘يجةبٛؿةٙ

.بؾتچ٠ِٛٞٗطٍبظپؽبٝظٛسُیٛح٠ًٟٞزبٛسٛ٘یبّٗةبٝؾت،بٛتظةضزضزیِطر٢ةٛیزضضٝقٚبی

كَ٘ٓ)) الْإَضٕؼِ كٖٙ ٗٓسٙ٘طٍُا هٙيْؤَكَلَنٕ الَّصٙٗيَ ػٓبهٙجُٓٔ ًَبىَ ًَٕ٘قٓ ٌْظُطٍُا

ؤَكَلَب اتَّوََٕا لٙلَّصٙٗيَ ذَٕ٘طٌ الْأذٙطَِٓ ٍٓلَسٓاضٔ ((تَؼٕوٙلَُىَهَجٕلِْٙنٕ

ػجطت زضس ٍ تبضٗد اظ آگبّى ٍ ظه٘ي زض س٘بحت ٍ س٘ط

ًبضگطبست ثس٘بض تطث٘ت ٍ ّساٗت ثطاى  .گطكتي،

ًوى ثسست چ٘عى پ٘بهجطاى ثب هربللت اظ زً٘بًلبض زض آٍضًس،

اظ ثْتط ًِ آذطت ثِ توَا اّل ٍلى ػصاثٌس. ٍ هْط گطكتبض

هى  .ضسٌسزً٘بست

ٍ اًج٘ب ضسبلت اّساف اظ ثطط كٌط ٍ ػول اًساذتي ًبض ثِ

است .هطآى

ٌْٗٔطٙئُ)) اللَِّٔ ثُنٛ الْرَلْنَ ثٓسٓؤَ ًَٕ٘قٓ كَبًْظُطٍُا الْإَضٕؼِ كٖٙ سٙ٘طٍُا هُلْ

هَسٙٗطٌ ضَٖٕءٚ ًُلِِّ ػٓلَى اللَِّٓ إِىَّ الْأذٙطََٓ ((الٌَّطْإََٓ  

اظ پس جْبى هٍٖجَز ذلوت جْبى ّسكوٌسٕ الظهِ هطٍ

ثبضس.
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ً٘يج٠بٛؿةٙجیطٝٙزضب٢ٓىكطؾتةزاگٙٝبٝٝرٞززضٝٙزضػوْبؾتزبزٟٝىج٠چطبؽزٝذسبٝٛس،آٙج٠ضؾیسٙضب١ٟٝسفتكریمجطبى

زبٛسٗخالًز١سیٗپةؾدٝیةجسزضٗىضبٗؿةئْٝٗز٢ٞالتبظجؿیةضىذٞزػوْ بٝؼبٛتظةضزضضٝقٚبىٟآیٜسٝزبضزآكطیساگضیٝٗحسأر٢ة٠ًٙٗی

ٗؿةئ٠ُْٛٞبیٚجطبىٝجس١ساکْٗٝزضؾتعٞضج٠ضبجٜیةزیٚٗؿةئْبظجطذىپةؾدتٞبٛسٛ٘ى٠ًقٞزٗىٗتٞر٠ذٞزػوًْ٘ي٠جبٛؿة١ٙ٘چٜیٚ

بُطتطتیث،جسیًٜٚس١سبیتكةٙٝجطؾةٛس١ةبٛؿةٙج٠ضبٗؿةئ٠ُْٛٞبیٚپةؾدتةكطؾتسٗىضبپیةٗحطبٛىذسبٝٛسضٝبیٚبظبؾتب٢ٓى١سبیتٛیةظٜٗس

ٛسبضز١ةٛةاکٗىتٞری٠جطبىزٓیٔىٝقسٟٗكرمٝىجطبىٛیةظ١ة١٠٘ج٠یةجىزؾتضبٟجیٜسیكس،ػةهال٠ٛبٛؿةٙ

پیةٕزضجٜساگٙبی٠ًٚآٙجطبىرعٛلطؾتةز،جٜساگٙؾٞىج٠ضبضؾٞالٛفذسبٝٛس١كةٕ،بىاکظٖ:بٗةٕ

زض٠ًآٛةٙٝجةقٜسجطذٞضزبضجطتطىٗؼطكتبظ٠ًپصیطٛسٗىج٢تطضبپیةٕبیًٚؿةٛىًٜٜستؼوْب٢ٓى

زضبـضتح٠بؾت،تطاکْٗػؤف٠ًًؽآٙٝزبٛةتطٛسب٢ٓى١ةىكطٗةٙج٠ٛؿحتجطتطٛس،تلٌطٝتؼوْ

٢ٛة١ٙ٘ةٙبؾتجةالتطآذطتٝزٛیة حزت بؾت.ػوْ+

یةجس.ٝ.بؾتب٢ٓىپیةٕك٢ٖٝؾی٠ٔػوْ ٗی ضب ظٛسُی زضؾت ضبٟ ٝ آیٜسٟ ١سفٝ تؼوًْٜس آ٠ٌٛ

)ػوْ)ٝیػُیزٝجةٗتٜةؾثٝٛس،ذسب ٝ بٛؿة١ٙة،بذتیةض( زض ٗؿاٞٓیتب٢ٓیپیةٗحطبٙٝبؾتًطز١ٟسبیتٝضب١ٜ٘ةییزیٚكطؾتةزٙجةضب١ةٙآ(

زبقتٜسجطػ٢سٟٗطزٕج٠ضبآٙضؾةٛسٙٝبجالؽ

ٕثب. ضطٗلِ آِٗ ثِ ًَلَُضٖا))تَجِ ٍٓإِهٛب ضَبًٙطًا إِهٛب السٛجِ٘لَ ّٓسٌَٕٓٗبُٔ ًِإًَِّب زضٗبكت تَاى هٖ ضاُذساًٍس،((

سطًَضتهسئَلٍآكطٗساذت٘بضٍضازُاغبحتضاهبسپسزازًطبىهبثِضاضوبٍتضاٍُضستگبضٕ

تَپِ!ؽًٌ٘نزٍضٕضوبٍتاظٍثطگعٌٗ٘نضاضستگبضٕضاُذَزتبزازهطاضذَٗص ٍ هَٕ جولِ ذ٘لٖ

)زهت اغلسپسًي گطكتِ! هطاض ًجب ًتبة:( هسئَلٍآكطٗساذت٘بضٍاضازُغبحتضاهبذساًٍس،هتي

ضاضستگبضٕضاُذَزتبزازطبىًهبثِضاضوبٍتضاٍُضستگبضٕضاُسپسزازهطاضذَٗصسطًَضت

ًٌ٘نزٍضٕضوبٍتاظٍثطگعٌٗ٘ن

اذت٘بض:جوغ آٗبت لٌلسِ(-هباٙ-)لؼلثٌسٕ

اذت٘بض:لؼل ثگَ زٗسٕ

كٖٙ َٔا لٙ٘ٓتَلَوَّْ عَبئٙلٌَٔ هٌْْٙٔنٕ كٙطْهٍَٔ ًُلِِّ هٙيْ ًَلَطَ كَلََٕلَب ًَبكًَّٔ لٌْٙ٘ٓلٙطٍُا الْؤؤْهٌَُٙىَ ًَبىَ هََٕهْٓٔنٍٕٓهٓب ٍٓلٌْٙ٘ٔصٙضٍٔا إِلَِْٕ٘نٕالسِّٗيِ ضٓجٓؼَٔا لَؼٓلَّْٔنٕإِشَا

ٗٓحٕصَضٍٔىَ

ٍٓ كَضْلِٙٙ هٙيْ ٍٓلٙتَجٕتَـَُا ثِإَهٕطُِٙ كِٙ٘ٙ الْلُلْئ لٙتَجٕطِٕٓ الْجٓحٕطَ لٌَُنٔ سٓرَّطَ الَّصٕٙ ُنٕاللَِّٔ تَطٌُْطٍُىَلَؼٓلٌَّ

اضٕجِؼَٔىِ ضٓةِّ هَبلَ الْوَٕٓتٔ ؤَحٓسّٓٔنٔ جٓبءٓ إِشَا إِلَىلَؼٓلِِّٖحٓتَّى ثٓطْظٓخٌ ٍٓضٓائِْٙنٕ ٍٓهٙيْ هَبئٙلُْٓب َّٓٔ ًَلٙوٌٓٔ ٓب إًَِّْ ًَلَّب تَطًَْتٔ كٙ٘وٓب غٓبلٙحٖب ؤَػٕوٓلُ

ٗٔجٕؼٓثَُىَ َٕٗٓمِ

شَلٙيٓ ذَٕ٘طٌ شَلٙيٓ التَّوَْٓى ٍٓلٙجٓبسٔ ٍٓضِٗطًب سَٕٓآتٌُٙنٕ َٗٔٓاضِٕ لٙجٓبسٖب ػٓلٌَُٕ٘نٕ ؤًَْعَلٌَْب هَسٕ آزٓمٓ ثٌٖٓٙ اللَِّٙٗٓب آٗٓبتٙ َّطٍُىَلَؼٓلَّْٔنٕهٙيْ ٗٓصًَّ

ٍٓاشْ تَلَطَّهَُا ٍٓلَب جٓوٙ٘ؼٖب اللَِّٙ ثِحٓجٕلِ إِذَْٓآًًٍاػٕتَػٙؤَا ثٌِٙؼٕوٓتِٙٙ كَإَغٕجٓحٕتُنٕ هُلَُثٌُِنٕ ثٕٓ٘يَ كَإَلَّقٓ ؤَػٕسٓاءٖ ًٌُْتُنٕ إِشْ ػٓلٌَُٕ٘نٕ اللَِّٙ ًٙؼٕوٓتٓ بًُطٍُا

آٗٓبتِٙٙ لٌَُنٕ ٔ اللَِّ ٗٔجِّٓ٘يُ ًَصَلٙيٓ هٌْْٙٓب كَإًَْوَصًَُنٕ الٌَّبضِ هٙيَ حٔلْطٍَٓ ضَلَب ػٓلَى سٍٔىَتَْٕتَلَؼٓلٌَُّنًٌٍُْٕٓتُنٕ

ٍٓلْ٘ٔؤْهٌَُٙ لٖٙ كَلْ٘ٓسٕتَجِ٘جَٔا زٓػٓبىِ إِشَا السٛاعِ زٓػََٕٓٓ ؤُجِ٘تٔ هَطِٗتٗ كَئًِِِّٖ ػٌِِّٖٓ ػٙجٓبزٕٙ سٓإَلَيٓ ثٍِٖٓإِشَا ٔنٕا ٗٓطْضُسٍٔىَلَؼٓلَّْ

الَّصٙ ؤَْٜٗٓب هَجٕلٌُٙنٕٗٓب هٙيْ الَّصٙٗيَ ػٓلَى ًُتٙتٓ ًَوٓب الػِّ٘ٓبمٔ ػٓلٌَُٕ٘نٔ ًُتٙتٓ آهٌَُٓا ُنٕٗيَ تَتَّوَُىَلَؼٓلٌَّ

اذت٘بض:زضغسزٗسٕ()اٙهب ثگَ

السٛجِ٘لَ ّٓسٌَٕٓٗبُٔ ٍٓإِهٛبإًَِّب ًَلَُضٖاإِهٛبضَبًٙطًا
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اذت٘بض:لٌلسِ ثگَ استزٗسٕ حسٗث)الجتِ زض هثالً زاضُ ظٗبز ّن غبزمثٌب زاٌبهؼثِسِٙلٌَلغبٙئًٌبزاضٗن:اهبم ًگِ ضًسُٕ

ًِ ذَز جبًلس اٗي ً٘ست(زض ًظط هَضز اذت٘بض هلَْم ٍ ه٘طِ اضبضُ كوْب ٍٗژُ ذػَغ٘بت ثِ

كَ إّتَسٓى كَوٓيِ ثِبلْحٓنِِّ لٙلٌَّبسِ الٌْٙتَبةٓ ػٓلَٕ٘يٓ ؤًَْعَلٌَْب ثًَِٓٙلٌَٙلْسِٙٙإًَِّب ػٓلَِْٕ٘نٕ ؤًَْتٓ ٍٓهٓب ػٓلَْٕ٘ٓب ٗٓضٙلُّ كَئًَِّوٓب ضَلَّ ٘لٍٍٓهٓيْ

كَ ؤَثٕػٓطَ كَوٓيْ ضٓثٌُِّنٕ هٙيْ ثٓػٓبئٙطُ جٓبءًُٓنٕ ثِحٓلٙ٘ظٚلٌَٙلْسِٙٙهَسٕ ػٓلٌَُٕ٘نٕ ؤًََب ٍٓهٓب كَؼٓلَْٕ٘ٓب ػٓوٖٙٓ ٍٓهٓيْ

))ثب. ٕ ضطٗلِ آِٗ ثِ ًِ((ػٓلَْٕ٘ٓبالٌَّبسٓكَغَطَالَّتٖٙاللَِّٙكٙغْطَتٓحٌٓٙ٘لًبلٙلسِِّٙٗيِجْٕٓيٍٓٓكَإهَِنٕتَجِ زاضت ث٘بى تَاى ّوِچَىهٖ

ٍزٌٖٗضٌٍٗطزظًسگٖثِثبٗساًسضسُذلنالْٖسطضتثِهطزم آِٗاٗيٍاستضٌبسٖذساثطهوسمضٌبسٖذَزثسٌّس

ٍٕثرطسهًٖجبتامآهسًُجباظاٌٌِٗزضسطگطزاًٖاظهبضا ضطٗلِ آِٗ تَُٓسَِٕسٔ))ثب هٓب ًٍَٓؼٕلَنٔ الْئًِْسٓبىَ ذَلَوٌَْب ٍٓلَوَسٕ

ًَلْسِٔٔ ))ثِِٙ است: آهسُ آِٗ اٗي زٍم هسوت ًِ چطا زاضز هلَْهٖ اضتجبط الَْٓضِٗسٙ...(( حٓجٕلِ هٙيْ إِلَِٕ٘ٙ ؤَهْطَةٔ ثبٗسًٍَٓحٕيُ هب ٍ ))

حلظ حتوبً ضا زٍم ًسّس؛هسوت تست زض ضا زٍم هسوت است هوٌي عطاح ًِ چطا آضٌبذَزثبضاهبسطضتذساثبض٘ن

زضضاهحجتصٍٗبثسهٖضاذساًطٌ٘سهْٖبىجتوبضبٕثِٗبًگطزهٖذَززضًسّطزازهطاضهبزضضاذَزگطاٗصًٍطز

)ع(:ّوچٌ٘يًٌسهٖحسزل ػلٖ اهبم حسٗث آىثبٍآىاظثؼس،آىاظهجلضاذسااٌٌِٗهگطًٌگطٗستنچ٘عّ٘چزض)ثب

ٍزٗسم زاضز هلَْهٖ اضتجبط )( ث٘ت: هْجَضم(زٍضمٍٕاظهيًِتطػجتٍٗي/استهيثِهياظتطًعزٗيزٍستثب ...

:ًِ زاضت ث٘بى تَاى هٖ ٍ زاضز هلَْهٖ ااضتجبط هبثل ضهع ٗي ّوِ زض ذسا ثَزى ضضسهطَْز سطهبِٗ ثطإ )كغطتػتوبز

ثبضس. هٖ آضٌب( سطهبِّٗوچٌ٘يذسا اٗي ضاًجبٗس ً٘ضضس ٍ ذ٘ط ثِ )گطاٗص ػٌَاى: ثب ضضس سطهبِٗ گطكتٌٖثب اضتجبُ )

ذساست ثِ گطاٗص اٍلٖ: ٍلٖ است هٌلٖ ّبٕ چ٘ع اظ ث٘عاضٕ ٍ هثجت ّبٕ چ٘ع ثِ گطاٗص زٍهٖ ضهع ظ.ًِ

))ثب. ٕ ضطٗلِ آِٗ ثِ زاضت:تَوَْٓآّبٍٓكُجَٔضّٓٓبكَإلَْْٓوْٓٓبسَّٓٓآّبٍٓهٓبًٍَٓلْسٍتَجِ ث٘بى تَاى هٖ ًٌٍٍٖ٘ذ٘طضٌبذتذسا((

ثپطّ٘عٗنظضتٍٖگٌبُاظٍآٍضٗنضًٌٍٍٖ٘ذ٘طثِتبزاز،هطاضهبزضضاآىاظث٘عاضٍٕظضتٍٖثسٕضٌبذتٍآىثِگطاٗص

ًلس،حوبضتضٍٖٗ،زٍاظٍزاضٗنزٍستػسالتًٍلسػعتًطاهت،غساهت،چَىكضبئلٖهبّٕوًِِضٍستاٗياظ

آٗ٘نهٖثطججطاىٕاًسٗطِزضًٌٍ٘نهٖهتهالٍسطظًصضاذَزضسٗن،آلَزُگٌبّبىاظٌٖٗثِاگطٍث٘عاضٗنظلنٍضٗب

گلت: تَاى هٖ ٍجَزٍ هؼلَل آِٗ اٗي ٍهلَْم آضٌبست ذسا ))ثبكغطت اللََّٛاهِٓٔآِٗ ثِبلٌَّلْسِ ؤُهْسٙنٔ هلَْهٍٖٓلَب اضتجبط ))

آِٗ اٗي زض ذساًٍس ًِ هغوئيزاضز اًوسض ذساًٍس گٌَٗس هٖ تلبس٘ط ثطذٖ است)ّطچٌس ًطزُ ٗبز سَگٌس لَاهِ ًلس ثِ

ه ٗؼٌٖ اهسن ال گلتِ: ًِ ٍلٖثَزُ ذَضم!!! ًوٖ ًبك٘ست!(سن ثبض٘س ثلس ضٍ ّو٘ي ظضوب

ًلسجوغ اًَاع ًٌٌَضثٌسٕ زٌٖٗ ًل هْنزض ضست ًطز!(ثِ ًرَاّ٘س پ٘سا سجي اٗي ثِ إ جعٍُ ّ٘چ )زض

اهبض٘ٓ ًلس الق(

ثسى ثِ ضا اًسبى ّوَاضُ هىًِ كطهبى ثبّب اگط ٍ هىاٗوبىٍػولزّس تجبّى ٍ سوَط ثِ ضا اًسبى ًطَز، ًطبًس.هْبض

هى هطآى لَإَهّٓبضٌٓٓإِىَّ»ذَاً٘ن:زض ضٓثِّٖثِبلالٌَّلْسٓ ضٓحٙنٓ هب إِلَّب ًلس«سَّٔءٙ ًِ زضستى ضاثِ هىاًسبى كطهبى ًبضٍا ٍ ظضت ًبضّبى هگطثِ زّس

ًٌس ضحن پطٍضزگبضم ًِ آى

هى تٌطاض ضا ذَز ذَاستِ ٍ ذَاّص آًوسض ًلس، هىاٗي السالم ػلِ٘ ػلى حضطت سبظز. گطكتبض ضا اًسبى تب اه٘بضًٌٓس ًلس كطهبٗس:

هى ضا اًسبى تولّن هٌبكن كطز هىّوچَى جلَُ زٍست هبلت زض ٍ هطاحلگَٗس ثِ ضا اٍ ٍ ضَز هسلّظ اًسبى ثط تب ًٌسًٌس ٍاضز ثؼس

ًتبة:ًل جوالت

اهطة)الَْٓضِٗسٙحٓجٕلِهٙيْإِلَِٕ٘ٙؤَهْطَةًٍَٔٓحٕيًَُلْسِٔٔثِِٙتَُٓسَِٕسٔهٓبًَؼٕلَنٍٔٓالٌِْْْسٓبىَذَلَوٌَْبٍٓلَوَسٕ جب اٗي الْٖ:زض هطة ًِ ٍجَزٕ هطة (هٌظَض

ًو٘يزضزضًٍتزضزمّطًلس

استث٘طًٍٖضٌستهتجَعزضًٍٖضٌستاهبضًُلسثطاثطزضاًسبىضسىتسل٘نظهبىزض
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.تَستزضٍىزضًِاستًلسّٖوبىتَزضويتطٗيزضوي

لَاهِ(ٍجساىٍػولاظپ٘طٍٕاظًٌٍسهٖزػَتگٌبُثِزً٘بٖٗ،گصضظٍزّبٕلصتثِضس٘سىثطإضاّباًسبى،زضًٍٖػبهلٖ زاضزهٖثبظ)ًلس

لَاهِ:ة( ًلس

ثسى اًجبم ثطاثط زض ًِ است حبلتى زاضاى اًسبى آضى، ثبضس. اذالهى ٍجساى ّوبى آى، اظ ذَثىهطاز ضسى ًن ٗب هىّب هالهت ضا ذَز زً٘ب زض ّن ًٌسّب،

هالهت اٗي آذطت. زض ّن هىٍ ًِ است پط٘وبًى ٍ ًساهت ّوبى هوس٘هِّب، ثطاىپ٘ص()زضستَثِتَاًس ثستطى ٗب ٍ ذَزثبذتگىثبضس ٍ )زضسٗإس

هبٗسَٗى( زٗسگبُ آٍضزكطاّزٍم ن

زضًبهل) ضس زازُ ضوبضُتَض٘ح (هَضز

 :هغوئًٌّٔلس(ج

ذساًِ ٗبز ٍ ًوبظ اثط هىزض ثِحبغل اًسبى ٍ ٍضَز هىاعوٌ٘بىآضاهص پ٘سا هىزست ٗي زض ًطٗن هطآى الػّٓالَٓ»كطهبٗس:ًٌس. ثِ«لٙصًْٙطِٕؤَهٙنِ ضا ًوبظ

هى زٗگط جبى زض ٍ ثطسى هي ٗبز ثِ تب اللَِّٙ»كطهبٗس:پبزاض ثِصًْٙطِ زلْب«الْوُلَُةٔتَغْوٓئٙيُّؤَال ذساًٍس ٗبز ثب ًِ ثبض٘س هىاعوٌ٘بىآگبُ پ٘سا آضاهص سًٌٌٍ

زض هربللبى تطٌ٘ي ٍ تطزٗس هوبثل ثِهؼبززض آى ثبظگطت ثهسضتًِ زض الْى هسضت ثط هطآى است، اًسبىذساًٍس آكطٗسى هىبظ تإً٘س )اثجبتًٌسّب .

ًطُ: ٗبزت ثگَ اٌٗجَضٕ ّب( ًوًَِ شًط ثب هؼبز ّست!هغوئياهٌبى ًبض زض هؼبزٕ ثبش

))ثب . ٕ ضطٗلِ آِٗ ثِ زاضت:حٕسٌٙٙ٘يَالْؤلَوٓغٓاللٍَِّٓٓإِىَّسٔجٔلٌََبلٌََْٕسٌَّْٙٗٓٔنٕكٌَٙ٘ببّٓسٍٔاجٍٓٓالَّصٙٗيَتَجِ ث٘بى تَاى هٖ ذساٗبضٍٕؿ٘جٖاهسازاظهٌسٕثْطُ((

سٌتاستذَزذَضجرتٍٖذساضاُزضاًسبىشتالهؼلَل،هوػسثِضس٘سىزض ثب ٍٍ ثَزُ هتٌبست الْٖ ثطًبهِاظغبلحػولاًجبمثِتَك٘ن

زاضزاذّبٕ اضبضُ ظ.الظ

کامل بندی الهیسنتجمع های

(پیشدینیششم)درس

(پیشدینیششم)درس
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ثثب . ))تَجِ ٕ ضطٗلِ آِٗ بإًَِّوٓي٘هٔجٍِػٓسٔلٌَُنٕإًَِِّٔالطَّٕ٘غَبىِذُغَُٓاتٙتَتَّجِؼَٔآٍلَبعَِِّ٘جٖبحٓلَلًبالَْْطْؼِكٖٙهٙوّٓبًُلَُاالٌَّبسٔؤَّْٗٔٓبٗٓبِ

زاالَتَؼٕلَؤَىَهٓباللِّٙٙػٓلَىتَوَُلَُآٍْؤَىٍٓالْلَحٕطَبءثِبلسَّٔءٙإْهٔطًُُنَٕٗ ث٘بى تَاى هٖ ثبالضت:(( زض ذبضجٖ ػبهل ٍجَز ثِ تَاى هٖ

اً ٍثطزى زاًس هٖ آزه٘بى اظ ثطتط ضا ذَز ًِ ثطز ًبم گٌبُ ضس٘سىاظٍزّسكطٗتضاآزمكطظًساىًًِطزُٗبزسَگٌسٍگ٘عُ

جعٍاستزً٘بٖٕٗگًَِسطاةآضظٍّبٕثًِطزىسطگطمٍگٌبُزازىًطبىثرصلصتٍظٗجباًٍبضزاضزثبظثْطتثِ

هٖاٍثطضاكطٗتضاُٗبزّ٘نهٍٖسَسِٕاجبظُاٍثًِِّست٘نهبذَزاٗيًساضزهبزضزٗگطًٕلَشضاُعطٗن،ّو٘ياظ

:ؽثٌسٗن ًِ ض٘غبى ًبض جع ثِ ّستٌس زضست ّب هسوت ّوِ ًٌ٘س ٍ استزضٍؿ٘يّبٍٕػسُزازىًٍطزىٍسَسِزهت

زاضُ: ًبض ٌٗسطٕ ض٘غبى : ًِ ثساً٘ن ٌٗسطٕ(ٍسَسِثبٗس / زاضُ:(ٍػسُ كطٗت ؿبكلٌٌِ٘سآضظٍظٗجبضاُ

:جوغ )ض٘غبى( ثٌسٕ

آزمتَّن: ثط ثطتطٕ

آزمثٌٖكطٗتسَگٌس

گٌبُ(ذبًَمظٗجبكطٗتّبٕضاُ زازى ًطبى سطاةذبًَمآضظٍ)ظٗجب ّبٕ آضظٍ ثِ ًطزى زً٘بٖٗ()سطگطم ذبًَمٌٌِ٘سگًَِ

ه٘بى ًٌِ٘ اٍ(ه٘طيؿبكلهطزم()اٗجبز ٗبز ٍ ذسا اظ ًطزى )ؿبكل

ٍؿ٘يزضٍػسٍُسَسًِبضش

اهبضًُلسًلَشضاُ

جٌْن:ِگلت اّل ثِ ذساًٍسگَٗسهٖجٌْناّلثًِوبًسُ،ثبهٖتَثِثطإكطغتٍٖگصضتًِبضاظًبضًِه٘بهتضٍظزضض٘غبى

اذت٘بض(ًساضتنتسلغٖضوبثطهيالجتًِطزػولآىفذالٍزازمإٍػسُضوبثِهياهبزاز،حنٍٕػسُضوبثِ كوظ،)ٍجَز

ضوبثِتَاًنهٖهيًِهطاًًٌِ٘سسطظًصضاَزذاهطٍظپصٗطكت٘سهطازػَتًِثَزٗسذَزتبىاٗيًطزمزػَتگٌبُثِضاضوب

.زّ٘سًجبتهطاتَاً٘سهٖضوبًًٌٍِنًوٌٖ

آٍِٗسَسِ عجن سَثسٕثِزػَتًطزى ٍ ًطزىغحجتًبآگبّبًِ()كحطب

هرلػ٘يكطٗتاظًبتَاًٖض٘غبىاهطاض

حطام هَاضز حلظ ضٙطِى(ضهع ؿَل ثِ زضٍؽ زضس) ثب زٍم()تطً٘ت

ثِكبحط إ ثـِ(اثن)اسنِ هؼطٍف!(ضٙطِىثِثؾ ؿَل  !!ًو٘سًًٍِِگلتزضٍؽ)ّوَى

آكطٗي ك٘لوبش؟ تَ ثَز چٖ ّو٘طِ ضٙطِى سَال: ِٗ ٌٗعلسلغباااىحبال )لن ٍضظًس هٖ ضطى ذسا ثِ ًِ اًٍبٖٗ پس اًسسلغبى! )

ّ٘چ ذَزضَى اػتوبز ثطإ ًساضى!استساللٖٗؼٌٖ

( کاری (فواحشزشت

( (اثمگناه

ناحق به تجاوز

ق(حیربغیبغ)

)تشرکوا(شرک خدا به

بود؟ چی همیشه !اناااسلطشرک
خدا گفتنناآگاهانهدرباره سخن

خدادروغنسبت به بستن

دقیقاً!!وسوسه همینه هم شیطان
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توبم:ٗي ٍ هْن آِٗ

(هٓلٙ٘يٚػٌْٙسٓغٙسٕمٍهٓوْؼٓسٙكًٍَْٖٙٓٓطٌٍَّبتٚجٓكٖٙالْؤتَّوٙ٘يَإِىَّ)) (هٔوْتَسٙضٍ

ثطظذٖ=)ضستبذ٘عٕ=هتو٘يثْطت ثْطت ع٘ج٘ي(اهب

هتو٘يجبٗگبُ ًٍَْٓٓطٌٍَّبتٚجٓكٖٙ=هبزٕ

هٔوْتَسٙضٍهٓلٙ٘يٚػٌْٙسٓالْٖ=هطة

زنی تست مهم  :مننکات

ٗتٚزضؼ + زهینبیٚرعٟٝ ٗغةٓؼ٠ آیٜسٟ: +ؾ٠تلکیقرٔؿ٠ پیف زٕٝ

ٗتٚزضؼ ؾةّزٕٝچ٢ةضذٞبٛی

بهايلیهغفًریمهدی زودگی ي دیه شىاسیمدرس زیست ایرانسبک در

مه با همگام وفر ها صددیىیصد زوىدرا ازمی کمتر به وشً!پس راضی
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دٍم زًدگی ٍ دیي تست ٍ ًکتِ

حقیقی)چْارمدرس (خَد

ّا درسیتچِ ترای غریة عجیة تست ٍ ًکتِ یِ شرٍع سراغ ترین دٍمچْارلگ

تشید ّوراُ هي تا تیاید تعداً ٍ تاشید دادُ قَرت رٍ کتاب هتي تاید جسٍُ ایي هطالعِ قثل

تستّ طرح سَشُ یِ تِ کردم تثدیل تیاد دارُ احتوال یا اٍهدُ سَال حاال تا کِ کتاتَ قسوت ر

تسَزًٍِ! فسفر حساتی هغست تا تثیي رٍ جَاب تعداً ٍ کي فک ّا گسیٌِ رٍی خَب

قسُ شوط هُبلت اظ هَضز یچٌس ٍنفنحیحیگعیٌِ الْییهزض ی هَجتاؾتٍزیؼِ ؾَیوِ ثِ اًؿبى حطوت لتوبیع ووب

؟قَزهی

o،ٍذَثییّوِثِگطایفوِضاذَزثِگطایفٍوطزآقٌبذَزثبضاهبؾطقتذساًٍس ّوِلطاضهبزضّبؾت،ظیجبییّب ٍ چَىفًبئلیهبیزاز

زاضینضاػسالتًٍفؽػعّتوطاهت،نسالت، یزٍؾت ّوِ وِ ثبقس زضؾت ای گعیٌِ ثبیس تؿت نَضت ثِ تَجِ ثب ؽ ؾطهبیِ. یه ّبی ٍیػگی

ذیط ثِ گطایف ثِ هطثٌَ زٍم ٍیػگی ٍ آقٌب ذسا فُطت ثِ هطثٌَ ؾَال ایي زض اٍل ٍیػگی وِ حبلی زض ثسّس تَيیح ضا ؾطهبیِ( چٌس ٍاًؿبى)ًِ

)ثٌبثطایي زٍ ایي ثیي َطاح اگط ثبقیس زاقتِ ّن ٍیػگی زٍ ایي ثیي زض ))ٍ(( ولوِ ثِ وبفی زلت ٍلی اؾت اًؿبى زض ّنًیىی ثبظ ثسّس لطاض ّن )

ًیؿت. هب جَاة ّن ثبظ ٍلی ًیىی ٍ ذیط ثِ گطایف زّس هی آقٌب ذسا فُطت وِ چطا اؾت زضؾت ػجبضتی

oٍ قَین نسا ّن ثبثبَبّط ثب وِ ))ثِثآًگبُ ثِتَنحطاثٌگطمنحطاگَیین: گبّیثیٌن((تَزضیبثٌگطمزضیبثیٌن گفت: تَاى ؾجتّبغفلتهی

ذساثِوِثبظٍلیقَز،هیًٍسذسااظهبزٍضی هیوٌبضزضضااٍگطزین،ثطهیهحًط ))زٍؾتذَز اظ اؾت ههسالی ذَز آى ٍ اظتطًعزیهیبثین

.هيثِهي اگطاؾت(( ٍلی وٌٌس هی نحجت ّن ؾطهبیِ یه هَضز زض ٍ زضؾت ّب لؿوت ّوِ ضاؽ ػجبضت جبایي ّن ٌَّظ لُؼبً ایس گطفتِ زضؾت

زل هُبلؼِ وتبة:ثطای هتي زاضیس! وتبة هتي هیذَزوٌبضزضضااٍ،گطزینثطهیذَزثِوِثبظٍلیقَز،هیاٍاظهبزٍضیؾجتّبغفلتگبّییك

.یبثین

o،اظظًسگیزضؾتضاٍُثیٌسیكینآىثبتبوطزُػٌبیتًیطٍییٍلَُ٘هبثِپطٍضزگبض ذَیفزّینتكریمغلٍّبیضاُضا ؾطًَقت هؿئَل ذَز ٍ

زضثبقین. هوىٌِ زیسم! ون ذیلی حبل ثِ تب وٌىَض زض ٍلی هیكِ اؾتفبزُ حؿبثی ّب آظهَى زض وِ قسُ اپیسهی ذیلی تؿتی ّبی وله اظ یىی ؽ

اذتیبض ٍ اضازُ ؾطهبیِ ثِ هطثٌَ ذَیف( ؾطًَقت هؿئَل )ذَز زٍم لؿوت ٍلی ػمل لَُ ثِ هطثٌَ ػجبضت اٍل لؿوت وِ وٌیس زلت ّن... وٌىَض

ثٌب اقتجبِّّؿت ّن ثبظ وٌین تحلیل ّن تؿت نَضت ثِ تَجِ ثسٍى گعیٌِ یه ػٌَاى ثِ اگط ّوچٌیي ٍ وٌس هی ثیبى ضا ؾطهبیِ زٍ ػجبضت ایي ثطایي

پصیطی! هؿئَلیت ثطای اؾت ػلت اذتیبض ثلىِ ثَزى! ؾطًَقت هؿئَل ثطای ًیؿت ػلت ػمل لَُ چَى چطا؟

oقس ؾجت اهبهبى ٍ پیبهجطاى زض ػهوت ًؼوت ثبقس.ٍجَز گصقتِ اظ تط ّوَاض ًیع ذساًٍس غیجی ّبی اهساز ثِ ضؾیسى ضاُ ؾَمتب زیٌی اظ ػهوت ل

زاًكگبّی! پیف زیٌی اظ اهساز ؾٌت ثب قسًس تطویت زٍ ّط ًْبیت زض وِ اًؿبى ضقس ّبی ؾطهبیِ اظ ّسایت ًؼوت ثب قس تطویت
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ثٔتیپ یه اظ ٍیػگی یه ثٔ: آى ًبم ٍ زٌّس هی ضا ضاؼس پطؾٌسؼس ثطػىؽ:هی یب

حل :ضاُ

جؿوبًی: ثؼس ّبی ٍاغُ ولیس

آفطیٌف/َیي/ زض هجطز/ذبوی/همسم هىبىهتالقیٍفطؾَزُتحلیلٍتجعیِغیط ثِ فبًی/ظهبىًٍیبظ هطي اظ آگبّی/ثؼس زازى زؾت تغییطات)هحسٍز(/اظ

پیطی/ تب ًَظازی اظ تحلیل/هؿتْله/ثبظثسى ٍ وبلجس/تجعیِ ٍ جؿن ثِ ؾبظ/گلیىَلیع/وطثؽ/ٍاثؿتِ ٍ ؾلَلی/ؾَذت ثسًی/تمؿین ؾلَلی/ثبضؾبظی تٌفؽ

قسى/ ػَو ًیؿتّب اًؿبى .حمیمت

ضٍحبًی: ثؼس ّبی ٍاغُ  ولیس

آیبت/ زض فطقتگبى/ضٍح آیبت/(آذطذلك)هجطز/افالوی)آؾوبًی(/هؿجَز زازىزض زؾت اظ ثبلی/ػسم هطي اظ قسى/ثؼس هتالقی تحلیل/ػسم ٍ تجعیِ ػسم

هىبىآگبّی/ػ ٍ ظهبى ثِ ًیبظ اذالق/ذَزاحؿبؾبتٍػَاَفگیطی/تهوینٍاذتیبضلسضتاًسیكِ/ٍتفىطیلَُ٘)ًبهحسٍز(/سم حمیمی/قرهیت/

اؾت/ٍالؼی/ ثبثت قرم یه تَلس اثجبت/تبضید گًَِ ّیچ ثِ ًیبظ ذَز/ػسم ثَزى شوط/ثبثت اثجبت ثطای ّبیی ًكبًِ هٌساى ّبیزاًف تهوین

اظ ذیط/قطهٌسگی وبض اظ ذَزآیٌسُ/ذَقحبلی گصقتِ/اظ ذسا/ججطاى ػجبزی/تؿجیح تَحیس ذساًٍس/اػوبل اظ ثركف ذسا/َلت اظ ذَاؾتي قط/ووه وبض

ثبثت/ گصقتِ/هحَض ضفتبض ًبپصیط/حمیمتزاًؿتي َّیت/ثیيضٍاثٍٍجبهؼِهمطضاتٍلَاًیيتغییط ذَز/ثجبت ًبهحسٍزثجبت ./جبٍزاًگی/ووبالت افطاز

یه:تیپ تیپ ّبی ولیس ثب ثبظی :

حلض :اُ

 ًىتِ:
زا تغییط لبثلیت اًؿبى ضٍحبًی ًساضز.ثؼس ثجبت ًتیجِ زض اًمالة،تحَل(ضز )تغییط=

اً ضٍحبًی ًساضز.ثؼس ّن تحلیل ٍ تجعیِ ًتیجِ زض ًساضز قسى)تؼَیى( ػَو لبلجیت =ؿبى جبًكیي)ػَو (جبیگعیي،

وتب چطا پؽ غفَضی آلباااااااااای ػِ!!! آهَظ: وِ:زاًف گفتِ ضٍحبًی ثؼس ٍجَز اثجبت ٍاؾِ ذَز( ثَزى )ثبثت تَيیحبت تَی زضؾی ة

پكتَاًِثِوِزاضزًبپصیطتغییطحمیمتٍثبثتهحَضیهوٌس،هیپیساگًَبگَىحبالتظًسگیََلزضگطچِوِیبثسهیذَززضٍىزضضاایيوؽّط))

((ّؿتنِگًَایياوٌَىٍثَزمگًَِآىگصقتِگَیسهیآىی

زاضُ؟!!! پصیطی تغییط ضٍحبًی ثؼس ًگفتیس قوب هگِ

ه ثِ زاضیس قوب زیگِ هیگِ هیسیسضاؾت زضؼ اقتجبُ !!ب

  

ظثبىغفَضی: وٌىَض تؿت ایي ثگن چیعی هي وِ ایي اظ لجل ّب!!! ثچِ وٌیس ثرًَیس:نجط ضٍ

غیطظثبى ثؼس ثجبت زلیل اًؿبى، قرهیت ثجبت پصیطز.: ًوی ........ آزهی ضٍح وِ اؾت ایي قرهیت(( ))ثجبت پیبم وِ ........ اٍ هبزی

تحلیل-(ًیؿت ٍ تحلیل-(اؾتتجعیِ ٍ زگطگًَی-(ًیؿتتجعیِ ٍ زگطگًَی-(اؾتتغییط ٍ تغییط
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یه گعیٌِ ؾٌجف: ؾبظهبى ولیس

َطاحف ّن ثٌسُ ٍ زیسیس وِ تؿتی ثِ تَجِ ًساضزثب ثجبت ٍ وٌس هی تغییط ضٍحبًی ثؼس ثگین ثبیس ّؿت؛ هؼتجط ؾٌس یه ػٌَاى ثِ وٌىَض تؿت ٍ ًجَزم

هیكِ ایي ذت ًگِ! زضٍؽ زیگِ االى گفتِ هی زضٍؽ لجالً وِ قرهی گفتِ:تغییط)هثالً وتبة وٌیس زلت ّب! ثچِ ًگفتِ ضاُ ثی ّن زضؾی وتبة ٍلی )!

ًبپصیط تغییط حمیمتی ضٍحبًی ثبقِثؼس ایي هٌظَض وِ ایي ًِ اؾت پبیساض ّویكِ ٍ ضٍز ًوی ثیي اظ گبُ ّیچ اًؿبى انلی ذَز ٍ ٍجَز ٍ حمیمت یؼٌی اؾت

ه ٍ ثكِ هٌملت ًویتًَِ ٍلت ّیچ ضٍحبًی ثؼس ثبثب؟!وِ گطفتی ًویكِ!! ًبثَز ٍ ّؿت ّویكِ ضٍحبًی ثؼس وِ ّؿت ایي هٌظَض فمٍ وٌِ ون ضٍ گٌبّبى ثالً

ؾَاالتتیپ اًؿبى:: ّبی ثؼس ثب آیِ تطویت

حل :ضاُ

زضؼ: اثتسای آیِ زٍ وبهل تحلیل

هٙيْ ثٓكَطًا ذَبلٙكٌ اًِِّی لٙلْوٓلَبئٙىَةِ ضٓثٜهٓ لَبلَ هٙيْفَ َٙیيٍاِشْ فٙیِٙ ًٍَٓفَرْتٔ ؾَٓٛیٕتُِٔ ؾٓبجِسٙیيَفَضٍٔحٙیبِشَا لَِٔ مَؼَٔا

جؿوبًی)همسم ثؼس: زٍ اظ اًؿبى ٍجَز ضٍحبًی)هَذطَی-پیبم: ٍ ضٍحبًی/-ي( ثؼس فطقتگبى؟ هؿجَز چطا اًؿبى آضاؾتگیضٍحی(/ ؾپؽ ذلمت اٍل

ضٍح زهیسى ؾپؽ

ذَلَمٌَْب ػٓلَمَةًثُنّٓ الْؼٓلَمَةَالٌُُّْفَةَ الْؤًْغَةَهًْٔغَةًفَرَلَمٌَْب الْؼٙظَبمٓػٙظَبهٖبفَرَلَمٌَْب ذَلْمًلَحٕوٖبفَىَؿًََٕٓب أًَْكَؤًَْبُٔ الْرَبلٙمٙیيَأَحٕؿٓيُاللَِّٔتَجٓبضٓنٓفَآذَطَبثُنّٓ

جٌیي هطاحل: زاضز/ هتفبٍت ذلمتی ضٍحبًی ثؼس قسُ/ تكىیل غیطهبزی)ضٍحبًی( ٍ هبزی)جؿوبًی( ثؼس زٍ اظ اًؿبى ٍجَز ثؿتِ-پیبم: پبضُ-ذَى

ًُفِ-اؾترَاى-گَقت )ػطثی: لحن(-ػظبم–هًغِ-ػلمِ–گَقت

هی آیِ الف: تیپ هیرَاى:ضیع آیِ سى

ؾطاؾطی ))هثبل: قطیف آیِ ثِ تَجِ ثب لٙلْوٓلَبئٙضیبيی: ضٓثٜهٓ لَبلَ اٍاِشْ ظهبًی چِ ٍ وطزُ ذلك چیعی چِ اظ ضا ثكط هتؼبل ذسای ))... ثٓكَطًا ذَبلٙكٌ اًِِّی ىَةِ

اؾت؟ قسُ فطقتگبى ؾجسُ قبیؿتِ

َیي هٙ-جَاة: فٙیِٙ ًٍَٓفَرْتٔ ؾَٓٛیٕتُِٔ ضٍٔحٙیفَبِشَا آیِيْ زٍم لؿوت ّب گعیٌِ زض َطاح ثبقیس ػٓلَمَةً)هَاظت الٌُُّْفَةَ ذَلَمٌَْب ثبقس!(ثُنّٓ ًسازُ ضا ...

ثٔ هیسى آیِ ة: تیپ هیرَاى:ضیع ؼس

ؾٌجف ))ٍهثبل: ی قطیفِ آیِ زض تسثط اظ َٙیيٍ: هٙيْ ثٓكَطًا ذَبلٙكٌ اًِِّی لٙلْوٓلَبئٙىَةِ ضٓثٜهٓ لَبلَ ضٍٔحٙی اِشْ هٙيْ فٙیِٙ ًٍَٓفَرْتٔ ؾَٓٛیٕتُِٔ آیسفَبِشَا هی زؾت ثِ ))...

اؾت. گطفتِ نَضت ..... اظ پؽ آزم ثط فطقتگبى ؾجسُ ٍ ......... اظ اًؿبى ٍجَز وِ

اٍؾتجَاة: ضٍحبًی ثؼس یب ضٍح ّوبى ّوبى اًؿبى حمیمت ٍ ضٍحبًی ٍ جؿوبًی ثؼس ضٍحی-زٍ هي فیِ ًفرت ٍ

ثٔ ج: اؾترطاجیؼسضیعتیپ پیبم هیرَاى:یب آیِ )هْن(هیسى

غفَضیهثبل: وٌىَضتبلیفی :احتوبلی

هُلت ایي ثِ تَاى هی قطیفِ آیِ وسام زض زلت اظ تطتیت وِ:ضؾیسثِ

ّبی اضظـ زاضای احتطام)اًؿبى لٙلْوٓلَاؾت(لبثل ضٓثٜهٓ لَبلَ ثٓكَطًا...اِشْ ذَبلٙكٌ اًِِّی بئٙىَةِ

جؿوبًی(ذلمتتفبٍت) ثؼس ثب ضٍحبًی الْؼٓلَمَةَثؼس فَرَلَمٌَْب ػٓلَمَةً الٌُُّْفَةَ ذَلَمٌَْب ...ثُنّٓ
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ظیطًظط آفطیٌف هطاحل ذَلَمٌَْباؾت(ذساًٍس)توبم ػٓلَمَةًثُنّٓ الْؼٓلَمَةَالٌُُّْفَةَ ...فَرَلَمٌَْب

ثِ آفطیٌف لسضت ذَلَمٌَْبهرلَلبت(ؾبیط)اّسای ػٓلَمَةًالٌُُّْفَثُنّٓ الْؼٓلَمَةَةَ ...فَرَلَمٌَْب

همس٘هِ) ذساقٌبؾذَزقٌبؾى، ثِى وِ قَز(تجلیلی، هی ذتن ذساًٍس ذَلَمٌَْباظ ػٓلَمَةًثُنّٓ الْؼٓلَمَةَالٌُُّْفَةَ ...فَرَلَمٌَْب

ذَبلٙاًؿبى(ذلمتهَلغفطقتگبىثبذسا)گفتگَ اًِِّی لٙلْوٓلَبئٙىَةِ ضٓثٜهٓ لَبلَ ثٓكَطًا...اِشْ كٌ

هحتَایی) ًجَت(اػجبظ ذتن زالیل اظ وطین ذَلَمٌَْبلطآى ػٓلَمَةًثُنّٓ الْؼٓلَمَةَالٌُُّْفَةَ ...فَرَلَمٌَْب

( ػجبضت ثِ تَجِ ثب الْرَبلٙمٙیيًَىتِ: هثالًأَحٕؿٓيُ زاضز لطاض ًیع ّؿتٌس ذسا آفطیسُ ذَز وِ ذسا اظ غیط هَجَزاتی زض آفطیٌف لسضت وِ گفت تَاى هی )

ظًس! آفطیٌف ثِ زؾت تَاًؿت هی ػیؿی حًطت

اًس. زاقتِ نحجت ذساًٍس ثب آفطیٌف حیي زض ٍلی اًس ًساقتِ هكبضوت ذساًٍس ثب اًؿبى ذلمت زض فطقتگبى ًىتِ:

ؾ ثب تطویت ز: تیپ ثسى:ضیع ّب زضؼ بیط

آیِ ثِ تَجِ ثب اظهثبل: اٍ ثطذَضزاضی ًتیجِ اٍ ثِ همبم ایي اػُبی ٍ ...... گطٍ زض هرلَلبت اظ ثؿیبضی ثط اًؿبى وطاهت ))... آزم ثٌی وطهٌب لمس ٍ((

ثبقس. هی .....

قٌبؾی ذَقتي ضٍح-جَاة:

نبزلِ)ولی(تیپ ضٍیبّبی ؾَاالت :

حل زاًؿتيضاُ ظ: یط!!:ًىتِ

لطاضًطفتِ،حبلثِتبوِهىبًیزضیبٍضٍزهیآیٌسُزضیبگصقتِزضظهبًیثٍِقَزهیذبضجذَزهىبىیبظهبىظطفاظّب،ذَاةلجیلایيزضاًؿبى،

ضٍیسازیهاظٍّؿتٌسؼیتٍالثبهُبثكّبآىاظثطذیقٌَزًویٍثیٌسًویچیعیاٍگَـٍچكنٍاؾتضذترَاةزضاٍجؿنوِحبلیزضگیطزهی

.اینًسیسُضاجبآىثیساضیزضّطگعوِّؿتٌسهىبًییزٌّسًُكبىیبزٌّسهیآیٌسُضٍیسازّبییبگصقتِحَازثاظذجط/وٌٌسهیحىبیتذبضجی

.....ٍؾٌجفهثبل: وِ ّؿتٌس ّبیی ذَاة نبزلِ ضٍیبّبی اؾت.: ..... ثط زلیل ٍ

اظ زضؾت: ًسیسُجَاة ضا آًجب قرم وِ ّؿتٌس هىبًی ثیبًگط یب زٌّس هی ذجط آیٌسُ ضٍح-حَازث ثَزى هبزی غیط

هی ذجط زاضز اٍ ذَی ٍ ذلك زض ضیكِ وِ اًؿبى زضًٍی ػویك حبالت اظ غلٍ: ًبذَزآگبُ-زٌّسجَاة يویط

قرهیتتیپ هفَْم ّبی تؿت هحَض: هتي ّبی تؿت +

حل ضٍضاُ ثؼس یبز هیگي تب قرهیت ًیؿت: اؾتساللی قرهیت ثبقِ یبزت فمٍ توٍٍٍٍَم! ٍ ثیَفت! جؿن!هٌُمیِحبًی ثِ ٍاثؿتگی ّیچ !ًساضٍُ

ثَزى؟! چی ّب ٍاغُ ضٍحبًی:ولیس ثؼس ّبی ٍاغُ ولیس

ثبلی/ػس هطي اظ قسى/ثؼس هتالقی تحلیل/ػسم ٍ تجعیِ آیبت/ػسم زض آذط آیبت/ذلك زض فطقتگبى/ضٍح زازىهجطز/افالوی)آؾوبًی(/هؿجَز زؾت اظ م

لَُ٘ هىبى)ًبهحسٍز(/ ٍ ظهبى ثِ ًیبظ اذالق/ذَزاحؿبؾبتٍػَاَفگیطی/تهوینٍاذتیبضلسضتاًسیكِ/ٍتفىطیآگبّی/ػسم حمیمی/قرهیت/

اؾت/تهو ثبثت قرم یه تَلس اثجبت/تبضید گًَِ ّیچ ثِ ًیبظ ذَز/ػسم ثَزى شوط/ثبثت اثجبت ثطای ّبیی ًكبًِ هٌساى ّبیٍالؼی/زاًف ین
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ذَ گصقتِ/اظ ذسا/ججطاى ػجبزی/تؿجیح تَحیس ذساًٍس/اػوبل اظ ثركف ذسا/َلت اظ ذَاؾتي قط/ووه وبض اظ ذیط/قطهٌسگی وبض اظ زآیٌسُ/ذَقحبلی

ًبپصیط/لَاًیي تغییط ثبثت/حمیمت گصقتِ/هحَض ضفتبض ذَز/جبٍزاًگی/ووبالتثیيضٍاثٍٍجبهؼِهمطضاتٍزاًؿتي َّیت/ثجبت .ًبهحسٍزافطاز/ثجبت

ؾٌجفهثبل :ٍ زاضز آى اظ ضٍقٌی زضن وؽ ّط وِ اًؿبى ٍجَز اظ ثرف آى ًساضز: اؾتسالل البهِ ثِ .ًیبظ ........ ٍ زاضز ًبم .....

قرهیت ّؿت.-جَاة: ّویكِ یؼٌی ًبپصیط تغییط اؾت حمیمتی اهبااااا وٌس هی تغییط ٍلی قَز ًوی فطؾَزُ ٍ پصیطز ًوی تحلیل ٍ تجعیِ

ؾٌجفهثبل اؾت.ٍٍ: اًؿبى .... ثط زال آى ػٌبنط زض تغییط ٍ اًؿبى ػهجی ّبی ؾلَل تؼساز زض ثجبت :

اًؿبى ثَزى ثؼسی زٍ جَاة:

ؾٌجفهثبل :ٍٍَّ اظ لسضی وٌٌس ًوی احؿبؼ گبُ ّیچ ثسٌّس زؾت اظ ای حبزثِ زض ضا ذَز ثسى اظ ّبیی لؿوت ّب اًؿبى ثطذی اگط یت:

.... وِ: اؼ ایي ثیبًگط قسُ ون ذَزقبى

اٍؾ جؿن اظ هؿتمل چیعی اًؿبى َّیت ٍ قرهیت ًبپصیطجَاة: تغییط اؾت حمیمتی ٍ ت

یَؾف:تیپ ؾَضُ ّبی تؿت :

تؿت زؾتِ زضزٍ یَؾف زٍم:ولؾَضُ ظًسگی ٍ زیي

نبزلِ: ضٍیبی چْبض ّبی الف(تؿت

لٙ یَٔؾٔفٔ لَبلَ أَؤَثِیِٙاِشْ ػٓكَطَیٓب أَحٓسٓ ضٓأَیٕتٔ اًِِّی ؾٓبجِسٙیيَوََٕوَجٖبثتٙ لٙی ضٓأَیٕتُْٔنٕ ٍٓالْمَوٓطَ ﴾۴﴿ٍٓالكَّوٕؽٓ

هى ؾجسُ هي ثطاى ]آًْب[ زیسم زیسم هبُ ٍ ذَضقیس ثب ضا ؾتبضُ یبظزُ ذَاة[ ]زض هي پسض اى گفت پسضـ ثِ یَؾف وِ ضا ظهبًى وي[ (۴)وٌٌس]یبز

ضٍی ثِ هطثٌَ : اٍل زیسضٍیبی ذَاة حًطت آى وِ اؾت وَزوی زض )ع( یَؾف حًطت وٌٌس.11بی هی ؾجسُ اٍ ثط هبُ ٍ ذَضقیس ٍ ؾتبضُ

وطزٍ تؼجیط ضا آى )ع( یؼمَة .اًسثَزُپسضـٍهبزضًیعهبٍُذَضقیسٍاًسثَزُثطازضاًفهٌظَضؾتبض11ُوِحًطت

هٓؼِٓٔ أَحٓسّٔٔوٓالؿِّجٕيٍَٓزٓذَلَ لَبلَ أَػٕهٙطُفَتَیٓبىَ أَضٓاًٙی اًِِّی ضٓأْؾٙیذَوٕطًاآ فََٕقَ أَحٕوٙلُ أَضٓاًٙی اًِِّی اآلذَطُ هٙيَذُجٕعًآٍلَبلَ ًَطَانٓ اًَِّب ثِتَؤٍِْیلِٙٙ ًَجِّئٌَْب هٌِْٙٔ الَُّیٕطُ تَؤْوُلُ

﴾۳۳﴿الْؤحٕؿٌٙٙیيَ

ذَیكتي هي گفت زٍ آى اظ یىى ]ضٍظى[ زضآهسًس ظًساى ثِ اٍ ثب جَاى زٍ هىٍ قطاة ثطاى[ ]اًگَض وِ زیسم ذَاة[ ]ثِ هيضا گفت زیگطى ٍ فكبضم

هى ًبى ؾطم ضٍى ثط وِ زیسم ذَاة[ ]ثِ ضا هىذَز آى اظ پطًسگبى ٍ هىثطم ًیىَوبضاى اظ ضا تَ هب وِ زُ ذجط تؼجیطـ اظ هب ثِ (۳۳)ثیٌینذَضًس

یىی : زٍم ه)اٍلی(ضٍیبی قطاة ٍ فكبضز هی اًگَض وِ زیس ؾبظز.ذَاة وطزی تؼجیط ضا آى )ع( یَؾف ذَالاظٍقَزهیآظازظٍزیثِحًطت

.قَزهیزضثبض

زیگطی ؾَم: ذَضًس)زٍهی(ضٍیبی هی آى اظ پطًسگبى ٍ ثطز هی ؾط ثط ًبًی وِ زیس وطزذَاة تؼجیط ضا آى )ع( یَؾف ٍقَزهیآٍیرتِزاضثِحًطت

.ذَضًسهیآىاظٍوٌٌسهیؾَضاخضاؾطـالقرَضّبهطياظپؽ

أَضٓىالْوٓلٙهٍٔٓلَبلَ ثٓمَطَاتٚاًِِّی ػٙجٓبفٗؾٓجٕغٓ ؾٓجٕغٗ یٓؤْوُلُْٔيَّ ؾٌٔجألَتٚؾٙوٓبىٍ تَؼٕجٔطٍُىٍَٓؾٓجٕغٓ لٙلطُّإْیٓب وٌُتُنٕ اِى ضٔإْیٓبیٓ فٙی أَفْتًَُٙی الْوٓألُ أَیْٜٓب یٓب یٓبثِؿٓبتٚ ٍٓأُذَطَ ﴾۴۳﴿ذًُْطٍ

ه گفت ]ههط[ پبزقبُ هىٍ ضا آًْب الغط ]گبٍ[ ّفت وِ اؾت فطثِ گبٍ ّفت زیسم ذَاة[ ]زض ّفتي ٍ ]ّفتذَضًس ٍ ؾجع ذكذَقِ یسُىذَقِ[

هى تؼجیط ذَاة اگط لَم ؾطاى اى زّیسزیگط ًظط هي ثِ هي ذَاة ثبضُ زض (۴۳)وٌیس

هی ضا فطثِ گبٍ ّفت ، الغط گبٍ ّفت زیس ذَاة وِ ثَز ههط ػعیع ذَاة چْبضم: ضاضٍیبی ذكه ی ذَقِ ّفت ٍ ؾجع ذَقِ ّفت ّوچٌیي ٍ ذَضًس

زیس وطزّن تؼجیط ضا آى )ع( یَؾف ههطؾطظهیيزضؾرتیلحُیثؼسؾبلّفتٍقسذَاّسآثبزاًیٍثَزذَاّسفطاٍاًیپیبپیؾبلّفتحًطت

وٌٌسشذیطُآشٍلِؾبلّفتایيزضزاززؾتَضٍقسذَاّس
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ّبی :ة(تؿت یَؾف(( حًطت زٍم(زضؼ)))پبوساهٌی

ـمطاثتذا ٘ىٗ!!! حفظ ٥ٞچ٣ ٚ ثخٛاٖ ـمط سا ٥ٕٞٗ!آ٤بت ث٥ٍش٢ ٥ٔخٛاْ سٚ داستبٖ

َٚوَ ََِٚذّا َ٘تَّخِزَُٜ ؤَِٚ ٤َْٙفَعََٙب ؤَْٖ عَسَى َٔخَْٛاُٜ ؤَوْش٣ِِٔ ِِبِٔشَؤَتِِٝ ِٔػِشَ ِْٗٔ اضْتَشَاُٜ اَِّز٢ِ َٚاََُِّّٝٚلَبََ اِْإَحَبد٤ِجِ تَإ٤ُِِْٚ ِْٗٔ َُِِٚٙعََُِّّٕٝ اِْإَسِؼِ ـ٣ِ ٥ُِِٛسُؿَ َٔىََّّٙب ؤَوْخَشَزَِِهَ ََِٚىَِّٗ ؤَِٔشِِٜ عََّى ؼَبِِتْ

٤َعََُِّٕٖٛ َِب ﴾21﴿اَِّٙبسِ

ٔ ٌٝ٘ٛ ثذ٤ٗ ٚ و٥ٙٓ اخت٥بس ـشص٘ذى ثٝ سا اٚ ٤ب ثخطذ سٛد ٔب حبَ ثٝ ضب٤ذ ثذاس ٥٘ىص ٌفت ٕٞسشش ثٝ ثٛد خش٤ذٜ ٔػش اص سا اٚ وٝ وس آٖ سشص٥ٔٗٚ آٖ دس سا ٤ٛسؿ ب

خٛاثٟ تب٤ُٚ اٚ ثٝ تب ثخط٥ذ٤ٓ ٕ٘ىٔىب٘ت ٔشدْ ث٥طتش ِٚى است چ٥شٜ خ٤ٛص وبس ثش خذا ٚ ث٥بٔٛص٤ٓ سا ) ب (21دا٘ٙذ

إُِْحِس٥َِِٙٗ َ٘جِض٢ِ َٚوَزَِِهَ َٚعِّّْٕب حُىّْٕب آت٥ََِٙبُٜ ؤَضُذَُّٜ ثََّػَ ﴾22﴿َََِّٕٚب

ٔى پبداش چ٥ٙٗ سا ٥٘ىٛوبساٖ ٚ وشد٤ٓ عطب دا٘ص ٚ حىٕت سا اٚ سس٥ذ سضذ حذ ثٝ چٖٛ ٚ ( (22د٥ٞٓ

بِ اَِِّّٝ َٔعَبرَ لَبََ َِهَ ٥َِٞتَ َٚلَبَِتِ اِْإَثَِٛاةَ َٚؼََّّمَتِ َ٘فْسِِٝ عَْٗ ث٥َِتَِٟب ـ٣ِ َُٛٞ اَِّت٣ِ اََِّّبََُِِٕٖٛٚسَاَٚدَتُْٝ ٤ُفُُِّْ َِب بَُِّ٘ٝ َٔخَْٛا٢َ ؤَحِسََٗ سَثي٣ َُّٝ٘﴿23﴾

خب٘ٝ دس ٚى وٝ ]ثب٘ٛ[ آٖ ٥ٌشد ٚ وبْ اٚ اص خٛاست ثٛد ٥٘ىٛاش جبى ٗٔ ثٝ است ٗٔ آلبى اٚ خذا ثش پٙبٜ ٌفت ]٤ٛسؿ[ تٛاْ آٖ اص وٝ ث٥ب ٌفت ٚ وشد چفت ]پ٥بپى[ سا دسٞب ٚ

ٕ٘ى سستٍبس ستٕىبساٖ لطعب است )دادٜ (23ضٛ٘ذ

اِسُّٛ عَُْٙٝ َِِٙػِشِؾَ وَزَِِهَ سَثيِٝ ثُشَْٞبَٖ سَؤَى ؤَْٖ ََِِِٛب ثَِٟب َََّٓٞٚ ثِِٝ ََّٕٞتِ إُِْخَّْػ٥َََِِٗٚمَذِ عِجَبدَِ٘ب ِْٗٔ بَُِّ٘ٝ َٚاِْفَحِطَبءَ ﴾24﴿ءَ

ا سا صضتىبسى ٚ ثذى تب ]وشد٤ٓ[ چ٥ٙٗ ٥ٔىشد اٚ آًٞٙ ثٛد ٘ذ٤ذٜ سا پشٚسدٌبسش ثشٞبٖ اٌش ٥٘ض[ ]٤ٛسؿ ٚ وشد ٚى آًٞٙ صٖ[ ]آٖ حم٥مت دس اصٚ اٚ وٝ چشا ثبصٌشدا٥٘ٓ اٚ ص

( ثٛد ٔب ٔخّع (24ثٙذٌبٖ

ؤَسَادَ َْٗٔ جَضَاءُ َٔب لَبَِتِ اِْجَبةِ َِذَى س٥َيذََٞب َٚؤَِْف٥ََب دُثُشٍ ِْٗٔ ل٥َِٕػَُٝ َٚلَذَّتِ اِْجَبةَ ؤ٥ََِِْٓٚاسِتَجَمَب عَزَاةْ ؤَِٚ ٤ُسِجََٗ ؤَْٖ بَِِّب سُٛءّا ﴾25﴿ثِإَِِّٞهَ

اص سا اٚ پ٥شاٞٗ صٖ[ ]آٖ ٚ ٌشـتٙذ سجمت ٤ىذ٤ٍش ثش دس سٛى ثٝ دٚ آٖ وشدٜٚ تٛ خب٘ٛادٜ ثٝ ثذ لػذ وٝ وسى و٥فش ٌفت آٖ ٤بـتٙذ سا صٖ آٖ آلبى دس آستب٘ٝ دس ٚ ثذس٤ذ پطت

( ضٛد دسد٘بن عزاثى ]دچبس[ ٤ب ص٘ذا٘ى ا٤ٙىٝ جض (25چ٥ست

ََُٛٞٚ ـَػَذَلَتِ لُجٍُُ ِْٗٔ لُذَّ ل٥َِٕػُُٝ وَبَٖ بِْٖ ؤََِِّٟٞب ِْٗٔ ضَبِٞذْ َٚضَِٟذَ َ٘فْس٣ِ عَْٗ سَاَٚدَت٣ِْٙ َ٣ِٞ اِْىَبرِث٥َِٗلَبََ َِٗٔ ﴿26﴾

ٌف ساست صٖ خٛسدٜ چبن جّٛ اص اٚ پ٥شاٞٗ اٌش داد ضٟبدت صٖ آٖ خب٘ٛادٜ اص ضبٞذى ٚ خٛاست وبْ ٗٔ اص اٚ ٌفت )]٤ٛسؿ[ است دسٚؼ٤ٍٛبٖ اص اٚ ٚ (26تٝ

اِػَّبدِل٥َِٗ َِٗٔ ََُٛٞٚ ـَىَزَثَتِ دُثُشٍ ِْٗٔ لُذَّ ل٥َِٕػُُٝ وَبَٖ ﴾27﴿َٚبِْٖ

( است ساست٤ٍٛبٖ اص اٚ ٚ ٌفتٝ دسٚغ صٖ ضذٜ دس٤ذٜ پطت اص اٚ پ٥شاٞٗ اٌش ٚ27)

و٥َِ ِْٗٔ بَُِّ٘ٝ لَبََ دُثُشٍ ِْٗٔ لُذَّ ل٥َِٕػَُٝ سَؤَى ع٥ََِّْٓـَََّّٕب و٥َِذَوَُّٗ بَِّٖ ﴾28﴿ذِوَُّٗ

ث٣ ٌفت است خٛسدٜ چبن پطت اص اٚ پ٥شاٞٗ د٤ذ ]ضٛٞشش[ چٖٛ )پس است ثضسي ]ص٘بٖ[ ضٕب ٥٘شً٘ وٝ است ]ص٘بٖ[ ضٕب ٥٘شً٘ اص ا٤ٗ (28ضه

اِْخَبطِئ٥َِٗ َِٗٔ وُْٙتِ بَِّ٘هِ ِِزَْ٘جِهِ َٚاسِتَؽْفِش٢ِ َٞزَا عَْٗ ؤَعِشِؼِ ﴾29﴿٤ُٛسُؿُ

ثٛدٜ خطبوبساٖ اص تٛ وٝ ثخٛاٜ آٔشصش خٛد ٌٙبٜ ثشاى صٖ[ ]اى تٛ ٚ ثٍشداٖ سٚى ]پ٥طبٔذ[ ا٤ٗ اص ٤ٛسؿ ) اى (29اى

ََِٙشَاَٞ بَِّ٘ب حُجِّب ضَؽَفََٟب لَذِ َ٘فْسِِٝ عَْٗ ـَتَبَٞب تُشَاِٚدُ اِْعَض٤ِضِ أِشَؤَتُ إَِْذ١َٙ٤ِِ ـ٣ِ ِ٘س٠ٌَِٛ ُٔج٥ٍَِٗٚلَبََ َََّبٍَ ـ٣ِ ب ﴿30﴾

]دستٝ سخت ٚ ٚ خٛاستٝ وبْ خٛد ؼالْ اص عض٤ض صٖ ٌفتٙذ ضٟش دس ص٘بٖ اص[ ٔى اى آضىبسى ٌٕشاٞى دس سا اٚ ٔب ساستى ثٝ است ضذٜ اٚ )خبطشخٛاٜ (30ث٥ٙ٥ٓ

سِى٥ًِّٙـَ َُِّْٟٗٙٔ َٚاحِذ٠ٍَ وَُُّ َٚآتَتِ ُٔتَّىَإً ََُِّٟٗ َٚؤَعِتَذَتِ ب٥ََِِِِّٟٗ ؤَسِسََّتِ ثَِٕىْشَِِّٞٗ سَِٕعَتِ َٞزَإََّّب َٔب َِِِّّٝ حَبشَ َٚلَُّْٗ ؤ٤َِذ٤ََُِّٟٗ َٚلَطَّعَِٗ ؤَوْجَشَُْ٘ٝ سَؤ٤ََُِٙٝ ـَََّّٕب ع٥َََِِّّٟٗ اخْشُدِ َٚلَبَِتِ َٞزَاثَطَشًب بِْٖ ا

وَش٤ِْٓ ََّٔهْ ﴾31﴿بَِِّب

دا وبسدى ]ٚ ٜٛ٥ٔ[ آ٘بٖ اص ٤ه ٞش ثٝ ٚ سبخت آٔبدٜ ثشا٤طبٖ ٔحفّى ٚ ـشستبد ]وسى[ آ٘بٖ ٘ضد ٤بـت اطالع ٔىشضبٖ اص عض٤ض[ ]ٕٞسش چٖٛ آ٘بٖپس ثش ٌفت ٤ٛسؿ[ ]ثٝ ٚ د

٥ٞج ضذت ]اص ٚ ٤بـتٙذ ضٍشؾ ثس سا ٚى د٤ذ٘ذ سا اٚ ]ص٘بٖ[ چٖٛ پس استدسآى ٔٙضٜ ٌفتٙذ ٚ ثش٤ذ٘ذ سا خٛد دستٟبى ـشضتٝ بٖ[ جض ا٤ٗ ٥٘ست ثطش ا٤ٗ ثضسٌٛاس خذا اى

( (٥٘31ست

آُٔ َٔب ٤َفْعَُْ َِِٓ ََِٚئِْٗ ـَبسِتَعِػََٓ َ٘فْسِِٝ عَْٗ سَاَٚدِتُُٝ ََِٚمَذِ ـ٥ِِٝ ُِِٕت٣َُِّٙٙ اَِّز٢ِ ـَزَِِىَُّٗ ِٔلَبَِتِ ٥َََِٚىًُٛ٘ب ٥َُِسِجَََّٙٗ اِػَّبؼِش٤َِٗشُُٜ َٗ ﴿32﴾

د اٚ ثٝ سا آ٘چٝ اٌش ٚ داضت ٍ٘بٜ سا خٛد اٚ ٚ]ِى[ خٛاستٓ وبْ اٚ اص ٗٔ آسى ٥ٔىشد٤ذ سشص٘طٓ اٚ ثبسٜ دس وٝ است ٕٞبٖ ا٤ٗ ٌفت ٔى]ص٥ِخب[ ص٘ذا٘ى ستٛس لطعب ٘ىٙذ دٞٓ

( ٌشد٤ذ خٛاٞذ خٛاسضذٌبٖ اص حتٕب ٚ ضذ (32خٛاٞذ

ّویٌتَ ّا تچِ خدا ًکٌیدارٍ حفظ ٍاشُ لکید الکی چیِشواجَری داستتاى تدًٍید !!تاید
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کنکور جامع زندگی و غــــفــوریدین مـــهدی سبک به

حض های کالس ویژه جسوات نکنیم.این کپی لطفاً شده طراحی و تدوین غفوری استاد غیرحضوری و وری

َٚ ب٥ََِِِِّٟٗ ؤَغِتُ و٥َِذََُّٞٗ ع٣َِّٙ تَػِشِؾِ َٚبَِِّب ب٥َِِِِٝ ٤َذِع٣َُِٙ٘ٛ َِّٕٔب ب٣ََِِّ ؤَحَتُّ اِسيجُِٗ سَةي اِْجَب٥َِِّٞٗلَبََ َِٗٔ ؤَوُْٗ ﴿33﴾

دٚست ٗٔ ثشاى ص٘ذاٖ پشٚسدٌبسا ٌفت ٔى داضتٙى ]٤ٛسؿ[ آٖ ثٝ ٔشا آ٘چٝ اص است آ٘ب تش ٥٘شً٘ اٌش ٚ ]جّٕٝ[خٛا٘ٙذ اص ٚ ٌشا٥٤ذ خٛاٞٓ آ٘بٖ سٛى ثٝ ثبصٍ٘شدا٘ى ٗٔ اص سا ٖ

( ضذ خٛاٞٓ (33٘بدا٘بٖ

اِْع٥َُِّٓ اِس٥َِّٕعُ َُٛٞ بَُِّ٘ٝ و٥َِذََُّٞٗ عَُْٙٝ ـَػَشَؾَ سَثُُّٝ َُِٝ ﴾34﴿ـَبسِتَجَبةَ

ضٙٛاى اٚ آسى ثٍشدا٥٘ذ اٚ اص سا آ٘بٖ ٥٘شً٘ ٚ وشد اجبثت سا اٚ ]دعبى[ پشٚسدٌبسش )پس (34دا٘بست

ح٥ٍِٗ حَتَّى ٥ََِسِجَُُُّٙٙٝ اِْأ٤َبتِ سَؤَُٚا َٔب ثَعِذِ ِْٗٔ َُِِٟٓ ثَذَا ﴾35﴿حَُّٓ

٘طب٘ٝ آٖ د٤ذٖ اص پس ) آٍ٘بٜ اـىٙٙذ ص٘ذاٖ ثٝ چٙذى تب سا اٚ وٝ آٔذ َّ٘شضبٖ ثٝ (35ٞب

ؤَسَا٣ِ٘ ب٣ِِّ٘ ؤَحَذَُُٕٞب لَبََ ـَت٥ََبِٖ اِسيجَِٗ َٔعَُٝ ثِتَإَْٚدَخََُ َ٘جيئَْٙب ُِْٝٙٔ اِط٥َِّشُ تَإْوُُُ خُجِضًا سَؤْس٣ِ ـَِٛقَ ؤَحُُِِٕ ؤَسَا٣ِ٘ ب٣ِِّ٘ اِْأخَشُ َٚلَبََ خَِٕشًا إُِْحِس٥َِِٙٗؤَعِػِشُ َِٗٔ َ٘شَانَ بَِّ٘ب ِِّٝ٤ِٚ ﴿36﴾

د٤ذ خٛاة[ ]ثٝ سا خ٤ٛطتٗ ٗٔ ٌفت دٚ آٖ اص ٤ىى ]سٚصى[ دسآٔذ٘ذ ص٘ذاٖ ثٝ اٚ ثب جٛاٖ دٚ ٔىٚ ضشاة ثشاى[ ]اٍ٘ٛس وٝ د٤ذْ ْ خٛاة[ ]ثٝ سا خٛد ٗٔ ٌفت د٤ٍشى ٚ ـطبسْ

ٔى آٖ اص پش٘ذٌبٖ ٚ ثشْ ٔى ٘بٖ سشْ سٚى ثش ٔىوٝ ٥٘ىٛوبساٖ اص سا تٛ ٔب وٝ دٜ خجش تعج٥شش اص ٔب ثٝ )خٛس٘ذ (36ث٥ٙ٥ٓ

ثِتَ َ٘جَّإْتُىَُٕب بَِِّب تُشْصَلَبِِ٘ٝ طَعَبْْ ٤َإْت٥ِىَُٕب َِب ثِبَِّّلَبََ ٤ُأَُِْٖٙٛ َِب لٍَِْٛ َ١َِّّٔ تَشَوْتُ ب٣ِِّ٘ سَثي٣ ع٣َََِّّٕٙ َِّٕٔب رَِِىَُٕب ٤َإْت٥َِىَُٕب ؤَْٖ لَجَُِ وَبـِشَُٖٚإ٤ِِِّْٚٝ ُِٓٞ ثِبِْأخِش٠َِ َُِٓٞٚ ِٝ ﴿37﴾

ٕ٘ى ضٕب ثشاى ضٕبست سٚصى وٝ سا ؼزا٤ى ٔىٌفت خجش ضٕب ثٝ آٖ تعج٥ش اص ٗٔ آ٘ىٝ ٍٔش وٝ آٚس٘ذ است چ٥ضٞب٤ى اص ا٤ٗ ثشسذ ضٕب ثٝ آٖ[ ]تعج٥ش آ٘ىٝ اص پ٥ص دٞٓ

وشدٜ سٞب آخشتٙذ ٔٙىش ٚ ٘ذاس٘ذ اعتمبد خذا ثٝ وٝ سا لٛٔى آ٥٤ٗ ٗٔ است آٔٛختٝ ٗٔ ثٝ ) پشٚسدٌبسْ (37اْ

ُ٘طْشِنَ ؤَْٖ ََِٙب وَبَٖ َٔب ٤ََٚعِمُٛةَ َٚبِسِحَبقَ بِثِشَا٥َِٞٓ آثَبئ٣ِ َ١َِّّٔ ٤َطْىُشََُٖٚٚاتَّجَعِتُ َِب اَِّٙبسِ ؤَوْخَشَ ََِٚىَِّٗ اَِّٙبسِ َٚعََّى ع٥َََِّٙب اَِِّّٝ ـَضُِْ ِْٗٔ رَِِهَ ض٣َِءٍ ِْٗٔ ﴾38﴿ثِبَِِّّٝ

ٕ٘ٛدٜ پ٥شٚى سا ٤عمٛة ٚ اسحبق ٚ اثشا٥ٞٓ پذسا٘ٓ آ٥٤ٗ عٙب٤ت ٚ اص ا٤ٗ و٥ٙٓ خذا ضش٤ه سا چ٥ضى وٝ ٥٘ست سضاٚاس ٔب ثشاى ث اْ ٚ ٔب ثش ٔشدْخذا ث٥طتش ِٚى است ٔشدْ ش

( وٙٙذ ٕ٘ى (38سپبسٍضاسى

اِْمََّٟبسُ اَِْٛاحِذُ اَُِّّٝ ؤَِْ خ٥َِشٌ ُٔتَفَشِّلَُٖٛ ؤَؤَسِثَبةْ اِسيجِِٗ غَبحِج٣َِ ﴾39﴿٤َب

( ٔمتذس ٤ٍب٘ٝ خذاى ٤ب ثٟتش٘ذ پشاوٙذٜ خذا٤بٖ آ٤ب ص٘ذا٥٘ٓ سـ٥ك دٚ (39اى

بَِِّ دُِِٚ٘ٝ ِْٗٔ تَعِجُذَُٖٚ ؤَََٔٔب َِِِّّٝ بَِِّب اِْحُىُْٓ بِِٖ سُّْطَبٍٖ ِْٗٔ ثَِٟب اَُِّّٝ ؤَْ٘ضَََ َٔب َٚآثَبئُوُِٓ ؤَْ٘تُِٓ س٥ََِّٕتَُُٕٛٞب ؤَسَِٕبءّ ٤َعََُِّٕٖٛب َِب اَِّٙبسِ ؤَوْخَشَ ََِٚىَِّٗ اِْم٥َيُٓ اِذي٤ُٗ رَِِهَ ب٤َِّبُٜ بَِِّب تَعِجُذُٚا ؤََِّب ﴾40﴿شَ

جض اٚ جبى ثٝ ٕ٘ىضٕب سا ]چٙذ[ وشدٜ٘بٟٔب٤ى ٘بٍٔزاسى سا آٟ٘ب پذسا٘تبٖ ٚ ضٕب وٝ ٥٘ست پشست٥ذ خذا ثشاى جض ـشٔبٖ است ٘ىشدٜ ٘بصَ آٟ٘ب ]حمب٥٘ت[ ثش د٥ِّى خذا ٚ ا٤ذ

ٕ٘ى ٔشدْ ث٥طتش ِٚى دسست د٤ٗ است ا٤ٗ ٘پشست٥ذ سا اٚ جض وٝ دادٜ ) دستٛس (40دا٘ٙذ

ؤَحَ ؤََّٔب اِسيجِِٗ غَبحِج٣َِ ـ٤َِب اَِّز٢ِ اِْإَِٔشُ لُض٣َِ سَؤْسِِٝ ِْٗٔ اِط٥َِّشُ ـَتَإْوُُُ ـ٥َُػَِّتُ اِْأخَشُ َٚؤََّٔب خَِٕشًا سَثَُّٝ ـ٥ََسِم٣ِ تَسِتَفْت٥َِبِٖذُوَُٕب ِٝ٥ ﴿41﴾

ٔى ثبدٜ خٛد آلبى ثٝ ضٕب اص ٤ىى أب ص٘ذا٥٘ٓ سـ٥ك دٚ ٔىاى آ٤ٚختٝ داس ثٝ د٤ٍشى أب ٚ پش٘ذٌبٖ٘ٛضب٘ذ ٚ ٔىضٛد سشش ]ٔؽض[ ج٤ٛباص ٗٔ اص تٗ دٚ ضٕب وٝ أشى خٛس٘ذ

( ٤بـت تحمك (41ضذ٤ذ

ـ٣ِ ـََّجِجَ سَثيِٝ رِوْشَ اِط٥َِّطَبُٖ ـَإَْ٘سَبُٜ سَثيهَ عِْٙذَ ارْوُش٣ِْ٘ َُِْٟٕٔٙب َ٘بدٍ ؤََُّ٘ٝ ظََّٗ َِِّّز٢ِ س٥ََِِٙٗٚلَبََ ثِضْعَ اِسيجِِٗ ﴿42﴾

ٔى خالظ ٥ٔىشد ٌٕبٖ وٝ دٚ آٖ اص وس آٖ ثٝ ]٤ٛسؿ[ دسٚ سبِى چٙذ ٘ت٥جٝ دس ثشد اٚ ٤بد اص سا آلب٤ص ثٝ ٤بدآٚسى ض٥طبٖ ٚ]ِى[ آٚس ٤بد ثٝ خٛد آلبى ٘ضد ٔشا ٌفت ضٛد

( ٔب٘ذ (42ص٘ذاٖ

٤َب َٚؤُخَشَ خُضْشٍ سُْٙجَُّبتٍ َٚسَجِعَ عِجَبؾْ سَجِعْ ٤َإْوَُُُّّٟٗ سَِٕبٍٖ ثَمَشَاتٍ سَجِعَ ؤَسَى ب٣ِِّ٘ إَِِّْهُ تَعِجُشََُٖٚٚلَبََ ِِّشُّئ٤َْب وُْٙتُِٓ بِْٖ سُئ٤َْب٢َ ـ٣ِ ؤَـْت٣ُِ٘ٛ إََِّْإُ ؤ٤ََُّٟب ٤َب ﴾43﴿ثِسَبتٍ

خٛاة[ ]دس ٗٔ ٌفت ]ٔػش[ پبدضبٜ ٔىٚ سا آٟ٘ب الؼش ]ٌبٚ[ ٞفت وٝ است ـشثٝ ٌبٚ ٞفت ٞفتد٤ذْ ٚ ]ٞفت خٛس٘ذ ٚ سجض اٌش خٛضٝ لْٛ سشاٖ اى د٤ٍش خط٥ٍذٜ خٛضٝ[

ٔى تعج٥ش )خٛاة د٥ٞذ َّ٘ش ٗٔ ثٝ ٗٔ خٛاة ثبسٜ دس (43و٥ٙذ

ثِعَب٥َِِِٕٗ اِْإَحَِّبِْ ثِتَإ٤ُِِْٚ َ٘حُِٗ ََٚٔب ؤَحَِّبٍْ ؤََْؽَبثُ ﴾44﴿لَبُِٛا

( ٥٘ست٥ٓ دا٘ب آضفتٝ خٛاثٟبى تعج٥ش ثٝ ٔب ٚ پش٤طبٖ است خٛاثٟب٤ى (44ٌفتٙذ

ـَإَسِسُِِّٖٛ ثِتَإ٤ِِِّْٚٝ ؤَُ٘جيئُىُِٓ ؤََ٘ب ؤ١ٍَُّٔ ثَعِذَ َٚادَّوَشَ َُِْٟٕٔٙب َ٘جَب اَِّز٢ِ ﴾45﴿َٚلَبََ

خبطش ثٝ سا[ ]٤ٛسؿ چٙذى اص پس ٚ ٤بـتٝ ٘جبت وٝ ]ص٘ذا٘ى[ دٚ آٖ اص وس آٖ ٚ( دٞٓ خجش آٖ تعج٥ش اص سا ضٕب تب ثفشست٥ذ ]ص٘ذاٖ[ ثٝ ٔشا ٌفت ثٛد (45آٚسدٜ

خُضْشٍ سُْٙجَُّبتٍ َٚسَجِعِ عِجَبؾْ سَجِعْ ٤َإْوَُُُّّٟٗ سَِٕبٍٖ ثَمَشَاتٍ سَجِعِ ـ٣ِ ؤَـْتَِٙب اِػيذي٤كُ ؤ٤ََُّٟب َِع٤َُٛسُؿُ اَِّٙبسِ بَِِى ؤَسِجِعُ َِع٣َِّّ ٤َبثِسَبتٍ ٤َعَََُِّٕٖٛٚؤُخَشَ َُِّّٟٓ ﴿46﴾
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ٔى سا آٟ٘ب الؼش ]ٌبٚ[ ٞفت ـشثٝ ٌبٚ ٞفت وٝ[ خٛاة ]ا٤ٗ ثبسٜ دس ساستٍٛى ٔشد اى ٤ٛسؿ ٞفتاى ٚ ]ٞفت خٛس٘ذ ٚ سجض ثٝ خٛضٝ تب دٜ َّ٘ش ٔب ثٝ د٤ٍش خط٥ٍذٜ خٛضٝ[

( ثذا٘ٙذ سا[ ]تعج٥شش آ٘بٖ ضب٤ذ ثشٌشدْ ٔشدْ (46سٛى

سِ سَجِعَ تَضْسَعَُٖٛ تَإْوَُُّٖٛلَبََ َِّٕٔب ل٥ًَِّّب بَِِّب سُْٙجُِِّٝ ـ٣ِ ـَزَسُُٜٚ حَػَذِتُِٓ ـََٕب دَؤَثّب َٗ٥ِٙ﴿47﴾

ٞفت ٔى ٌفت پى دس پى ٔىسبَ وٝ سا ا٘ذوى جض دس٤ٚذ٤ذ سا آ٘چٝ ٚ خٛضٝوبس٤ذ دس ) خٛس٤ذ ٚاٌزاس٤ذ (47اش

٤َإْوُّْ ضِذَادْ سَجِعْ رَِِهَ ثَعِذِ ِْٗٔ ٤َإْت٣ِ تُحِػَُِٖٙٛحَُّٓ َِّٕٔب ل٥ًَِّّب بَِِّب ََُِّٟٗ لَذَِّٔتُِٓ َٔب َٗ﴿48﴾

ٞفت آٖ اص پس ٔى آٍ٘بٜ سخت ٟ٘بدٜسبَ پ٥ص اص ]سبِٟب[ آٖ ثشاى سا آ٘چٝ وٝ ٔى آ٤ذ رخ٥شٜ وٝ سا ا٘ذوى جض )ا٤ذ خٛسد خٛاٞٙذ سا ٕٝٞ (48و٥ٙذ

٤ُؽَبثُ ـ٥ِِٝ عَبْْ رَِِهَ ثَعِذِ ِْٗٔ ٤َإْت٣ِ ٤َعِػِشَُٖٚحَُّٓ َٚـ٥ِِٝ ﴾49﴿اَِّٙبسُ

ٔى ـشا سبِى آٖ اص پس ٔىآٍ٘بٜ ثبساٖ ]سبَ[ آٖ دس ٔشدْ ثٝ وٝ ٔىسسذ ٜٛ٥ٔ آة آٖ دس ٚ ) سسذ (٥ٌ49ش٘ذ

اِِّٙسَِٛ ثَبَُ َٔب ـَبسِإَُِْٝ سَثيهَ بَِِى اسِجِعِ لَبََ اِشَّسَُُٛ جَبءَُٜ ـَََّّٕب ثِِٝ ائْت٣ُِ٘ٛ إَِِّْهُ ع٥ََِّْٓٚلَبََ ثِى٥َِذَِِّٞٗ سَثي٣ بَِّٖ ؤ٤َِذ٤ََُِّٟٗ لَطَّعَِٗ اَِّّبت٣ِ ِ٠﴿50﴾

ص٘ب٘ آٖ حبَ وٝ ثپشس اٚ اص ٚ ثشٌشد خ٤ٛص آلبى ٘ضد ٌفت ]٤ٛسؿ[ آٔذ ٚى ٘ضد ـشستبدٜ آٖ وٝ ٍٞٙبٔى پس آٚس٤ذ ٗٔ ٘ضد سا اٚ ٌفت پبدضبٜ ثش٤ذ٘ذٚ سا خٛد دستٟبى وٝ ى

ٗٔ پشٚسدٌبس ص٤شا است )چٍٛ٘ٝ است آٌبٜ آ٘بٖ ٥٘شً٘ (50ثٝ

لَبَِتِ سُٛءٍ ِْٗٔ ع٥ََِِّٝ عََِِّٕٙب َٔب َِِِّّٝ حَبشَ لَُّْٗ َ٘فْسِِٝ عَْٗ ٤ُٛسُؿَ سَاَٚدِتَُّٗ بِرْ خَطْجُىَُّٗ َٔب اِػَّبدِلَبََ ََِِٕٗ َٚبَُِّ٘ٝ َ٘فْسِِٝ عَْٗ سَاَٚدِتُُٝ ؤََ٘ب اِْحَكُّ حَػِحَعَ اِْأَٖ اِْعَض٤ِضِ ل٥َِٗأِشَؤَتُ ﴿51﴾

ست ٔٙضٜ ٌفتٙذ ص٘بٖ داضت٥ذ َّٔٙٛس چٝ ]ٔى[خٛاست٥ذ وبْ ٤ٛسؿ اص ٚلتى ٌفت ٕ٘ى ]پبدضبٜ[ اٚ ثش ٌٙبٞى ٔب ]ثٛدْ خذا ٗٔ ضذ آضىبس حم٥مت اوٖٙٛ ٌفت عض٤ض ٕٞسش دا٥٘ٓ

ث٣ ٚ خٛاستٓ وبْ اٚ اص )وٝ[ است ساست٤ٍٛبٖ اص اٚ (51ضه

اِْخَبئ٥َِِٙٗ و٥َِذَ ٤َِٟذ٢ِ َِب اََِّّٝ َٚؤََّٖ ثِبِْؽ٥َِتِ ؤَخُُْٙٝ َِِٓ ؤ٣َِّ٘ ٥َِِعََِّٓ ﴾52﴿رَِِهَ

٘ جب٤ى ثٝ سا خبئٙبٖ ٥٘شً٘ خذا ٚ ٘ىشدْ خ٥ب٘ت اٚ ثٝ ٟ٘بٖ دس ٗٔ ثذا٘ذ ]عض٤ض[ وٝ ثٛد آٖ ثشاى ح٥خ٥ت[ اعبدٜ ]دسخٛاست ا٤ٗ ٌفت[ )ٕى]٤ٛسؿ (52سسب٘ذ

ؤُثَ سَح٥ََِْٓٚٔب ؼَفُٛسْ سَثي٣ بَِّٖ سَثي٣ سَحَِٓ َٔب بَِِّب ثِبِسُّٛءِ َِإََّٔبس٠ٌَ اَِّٙفْسَ بَِّٖ َ٘فْس٣ِ ﴾53﴿شِّئُ

ٕ٘ى تجشئٝ سا خٛد ٘فس ٗٔ ٔىٚ أش ثذى ثٝ لطعب ٘فس وٝ چشا )وٙٓ است ٟٔشثبٖ آٔشص٘ذٜ ٗٔ پشٚسدٌبس ص٤شا وٙذ سحٓ خذا وٝ سا وسى ٍٔش (53وٙذ

ؤ٥ٌََِٔٗٚلَبََ َٔى٥ٌِٗ َِذ٤ََِٙب ا٥ََِِْْٛ بَِّ٘هَ لَبََ وَََُّّٕٝ ـَََّّٕب َِِٙفْس٣ِ ؤَسِتَخِّْػُِٝ ثِِٝ ائْت٣ُِ٘ٛ ﴾54﴿إَِِّْهُ

( ٞستى ا٥ٔٗ ٚ ٔٙضِت ثب ٔب ٘ضد أشٚص تٛ ٌفت سا٘ذ سخٗ اٚ ثب چٖٛ پس وٙٓ خٛد خبظ سا ٚى تب آٚس٤ذ ٗٔ ٘ضد سا اٚ ٌفت پبدضبٜ ٚ54)

وٗ:حبال حفظ سٚ ص٤ش ٞب٢ ٚاطٜ و٥ّذ

ٞب:و٥ّذ ٚاطٜ

ٌٙبٜ(اهللٔعبر ثٝ استىبة ثب ٔٛاجٟٝ ٍٞٙبْ ٤ٛسؿ حضشت ثشدٖ خذا ثٝ )پٙبٜ

عطبعّٓحىٓ/ ا٤طبٖ ثٝ عّٓ ٚ حىٕت خذا سس٥ذ ثّٛغ ثٝ ٤ٛسؿ وٝ ٕ٘ٛد()ٍٞٙب٣ٔ

و٥ذ سٛء//تػشؾ سٛء/و٥ذ(٘ػشؾ + غشؾ س٤طٝ ٤ٛسؿ()))اص اص وبٔج٣٤ٛ دسخٛاست ٍٞٙبْ سٛ ص٘ذاٖ(٘ػشؾ ٍٞٙبْ و٥ذ تػشؾ

ثبٔحس٥ٙٗ/ٔخّػ٥ٗ ٕٞشاٜ سٛء)ٔخّػ٥ٗ ٕٞشاٜ٘ػشؾ )ٔحس٥ٙٗ ص٘ذا٣٘( دٚ خٛاة تعج٥ش (ثب

)خٕشاً/خجضاً ا٣ِٚ ص٘ذا٣٘ دٚ خٛاة ٘ضدخٕشا)تعج٥ش ٔمبْ ٚ اسد د٣ٔٚ)( ٤بثذ. ٣ٔ خٛس٘ذ.(خجضاپبدضبٜ ٣ٔ سشش اص پش٘ذٌبٖ ٚ آ٤ٚختٝ داس ثٝ )

احت ٔمبثُسجٗ دس دٚست٣ ٌٙبٜ(ا٘جبْ)ص٘ذاٖ

ثمشات پبدضبٜ(سجع خٛاة )تعج٥ش

اخٙٝ ِٓ( ٤ٛسؿ(... حضشت عفبؾ ٢ ٘طب٘ٝ ٔػش عض٤ض ؼ٥بة دس خ٥ب٘ت وٙىٛس)عذْ (احتٕب٣ِ

پطاوٌسُ:تیپ ًىبت : 

جٌْناػوبقتبضفتيفطٍزّستيّبضشیلتثِاگطٍفطقتگبىهؿجَزٍذسازضگبُهمطةقَزآضاؾتِفًیلتثِاًؿبىضٍحاگط:ًىتِ
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.اًسقسُثٌبثبثتهيِپصیطـیپبیِثطافطازثیيضٍاثٍٍجبهؼِهمطضاتٍلَاًیي:ًىتِ

چگًَِگَیٌسهیاٍؾت،جؿوبًیثٔؼسّویياًؿبىحمیمتوٌٌسهیفىطوِآًبىتطزیسًسزضػظیوییٍالؼِچٌیيٍهؼبزاهىبىزضافطازاظثطذی:ًىتِ

قًَس؟ظًسُزٍثبضُقسى،هتالقیٍپَؾیسٍُهطياظپؽّب،اًؿبىّیّناؾتهوىي

زّسهیپبؾدؾئالایيثِجْتزٍاظوطینلطآى

ثلىِقَزًویًبثَزهطيٌّگبمحمیمت،ایيٍاٍؾتضٍحًٍفؽاًؿبى،ٍجَزحمیمت۱

گطززهیزضیبفتووبلٍتوبمثِهطيیفطقتِتَؾٍ

آذطتزضضٍحثِپیَؾتيثطایجؿنهجسزآفطیٌفاهىبىثِهطثٌَوطینلطآىزیگطپبؾد۲

اؾتپطزاذتِجؿنهجسزآفطیٌفاثجبتثٍِقسَُطحگًَِؾِثِذَزپبؾدایياؾت

زنی تست مهم  :مننکات

درس هتي + جسٍُ ایي دقیق هطالعِ آیٌدُ: جلسِ +دٍتلکیف پیش دٍم

درس هتي دٍمسِخَاًی سال

غفًری بهايلیهمهدی زودگی ي دیه شىاسیمدرس زیست ایرانسبک در

مه با همگام وفر ها صددیىیصد زوىدرا ازمی کمتر به وشً!پس راضی
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غفوری مهدی استاد

آفرین جهان نام توانابه و قادر

کنکور جــــــامع زندگی و دین

جامع
دینی

کىکًر

تضمیىی گاراوتی
درصد

  

دیٌی
کاهل) (سشی
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کىکًر جامع سودگی ي غــــفــًریدیه مـــُدی سبک بٍ

ىيڇ: ىيڇسبىٍٓٵٞڄ ىٔىٓ

بهىٍٓ ای (روشنایی)پنجره

ٽشبة ډشه ډشهثٍَٕٓ ي آٔبر ډٕپٔ ثب :َمَاٌ

ٵَىىثٍډىلََٞبىئْځىَٖشى،اوٖبنٽبٍيانډٕبنىٍٽٍىاوٖشٕڈ

أهسأطَٕهًإَڈډىاٽىًنٽىيډىډشمبِٔډوچًٹبرٕبَٔاٍُاايٽٍىاٍى

ٍأََُبىدَٕ٘دبٕنيٽىٕڈثٍَٕىايَٕاوؼبڇي٭بٹجزىٍٍاَبئْځى

آئٍڈىٕزثٍ

إز؟اوٖبناوش٪بٍىٍَٕاوؼبډىؿٍ

ىاٍى؟سٶبيرَبآٵَٔيٌىٔڂَثبايىآٔىيٌآٔب

ًٙى؟ډىثٖشٍډَٿثبيىُويځىىٵشَآٔب

ٔبثي؟ډىاىاډٍىٔڂَىٙپڄثٍُويځىآن،اُدٔٔب

:ىٔيځبٌىي

هبوًاىٌىٍٍاوٚب٣يٙبىْآيٍى،ډٓهبوٍثٍٍااڅٍُٓكمزًٙى،ډٓډشًڅّيډبىٍاُٽٍٽًىٽٓ

َُٔٽًىٽبوٍ،َبْثبُْثبٽًىٻأهدَيٍىډٓديٍيډبىٍىڃىٍٍاډلجزي٭ٚٸوُبڃيدَاٽىيډٓ

إشٺالڃاكٖبٓىيٌٍ،أهىٍٍٕيډٓػًاوٓيوًػًاوْٓىيٌٍثٍسبٽىيډٍٓٙيډبىٍيديٍوڂبٌ

ُويځٓٽٍٔبثيډٓىٍٽىيډٓڅمٍٔاُويځٓثًىنػيْ٘ئبثيډٓهًىىٍػئيَْبْسًاوبٔٓٽىي،ډٓ

ؿٚي،ډٍٓاُډبوٍځَڇيَٕىځَٕى،ډَٓبٔٓسٞمٕڈسئٍغثٍإزثٖشٍاياډَيَُبْسٞمٕڈثٍآٔىيٌ

آطبٍٽٍأهسبځٌٍاويډَٓڈٍادوشڂٓيٕبڅٓډٕبنْىيٌٍٽىي،ډ٥ٍٓٓاُويځَٓبْوٕٚتيٵَاُ

ىٍٵَىأهكٕبرىٵشَيٍٕيډٓډَٿُٔبى،ٔبٽڈُډبوٓ،ځٌٙزاُدًٔٙىډٓآٙپب١ٍٮٴيدَْٕ

ىٍډٮمًالًَب،اوٖبنوٕٖزآناُځََِْٕٔؾيډبٕزٍيْٵَاٽٍكشمٓاْدئيًٌٙى؛ډٓثٖشٍىوٕب

 ىاٍويىٔيځبٌىيډَٿثبثَهًٍى

َب=ىٔيځبٌډٮبىډىپَانىٔيځبٌ سٖز ىٍ ىٔڂَ ىٔيځبٌايڃ)وبڇ ىٔيځبٌډبىْٔب (ویستی،بستً،دبٔبن)ٍډِ=(ډبىًٔنٔب

يًٙىډٓثٖشٍ٭مَٗىٵشَىوٕب،ىٍُويځٓډيسٓاُدٔاوٖبوََٓيإزُويځٓدبٔبنډَٿ

ٍاًٙىډٓوٕٖشٍَٖٓذبٍئبثيډٓدبٔبنايكٕبر ډٮبى يػًى ثَ ډجىٓ ٽَٔڈ ٹَان َٚياٍ ىٔيځبٌ أه ځَٕوي.وبىٔيٌدَٕيان ډٓ

:تولد

 .آوردمیهاخانهبهراالهیرحمت

:ترکیب

الهیرحمتبرکتبه.……مردمباپیامبرشدننرم

درزنلطیفاحساسات الهیرحمتسایه...........

............................ الهیرحمتیدروازهتوبه

استقاللاحساس:نوجوانی

جدیدهایتوانایییافتن+فرد

بودنجدیکردنلمس +

زندگیاینکهفهمیدن +زندگی

تصمیمآینده بستگیامروزبه

دارد

گذراندمیراپختگی:میانسالی

ضعفشدنآشکار:پیری

مارویفراحتمیپدیده :مرگ

الُيًن،پيامدايليه بستبهاسسودگیآمدنبيزينوگزش

پىجزٌباسي ايجادياوسانريیبٍريضىايیياميدیضدن

است.سودگیدرکاريفعاليتیاوگيشٌيوطاطيضًر
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کىکًر جامع سودگی ي غــــفــًریدیه مـــُدی سبک بٍ

ًٕاالر:

ٍٍٍٟٔٚاالَيٓاڅٖٛمبيارٙىَبهَچَٺډب اُ هبڅٺٕز ىٍ هچٸ()سًكٕي ْ

ډٖمٓاڅّبىَُٔمبثٕٓډبيٓ اػڄ ي َيٵمىيْثبڅلٸ ي كٺبوٕز)كٸ آٵَٔىي ډَُثًنػُبن هياْ كپمز ي ػُبن٘ ثًىن ()ډًٹشٓ

ثبٍٙ!!!!( كًإز اوٖبن ٍيكبوٓ يثٮي ٍيف َٖشٓ(َٖشٓ)وٍ ػُبن ثَاْ ٹ٦ٮٓ دبٔبن ٔب )َٕاډي

اوٌٍياڅٌَّٔهَيٓ ٭مب ځَىان(ډٮ١ًَنٽَٶََيا )ډٮَٟ=ٍيْ

ىاٙشٕڈ:ډٮ١ًَن ػب

ىيڇ: ٕبڃ ىيڇ ْىٍٓ ډٚبَيٌ ْ وشٕؼٍ ىٍ اوٖبن ثَاْ اڅُٓ كپمز ٝٶز هيايوي/اطجبر آٵَٔى٘ كٺبوٕز ي َيٵمىيْ

ٽٶَ ثٍ َٖشٓ ػُبن َيٵمىيْ ي كٺبوٕز اوپبٍ ي اڅُٓ َٚياٍ ثٍ وٖجز اوٖبن سًػُٓ ػُبن)ثبڅلٸ(/ثٓ ډًػًىار ډىيْ و٪بڇ

اٝچٓ ْ ٙبهٍٞ اوؼبډي/َيٵمىيْ، ىٍډٓ ډَٿ/سًكٕي ثٍ وٖجز اڅُٓ اىٔبن دَٕيان ي دٕبډجَان و٪بڇ/ىٔيځبٌ ي ډؼمً٭ٍ ََ

ٍثًثٕز ي څٍهبڅٺٕز ډىيْ/ََځبٌ ٹبوًن ىاٍاْ ػُبن ثِن: ىٔيْ ٹيٍ+ٕوَ ََځبٌ ىي: ىٍٓ ىي ىٔىٓ آٔبر ثىيْ ػم٬ وپشٍ

٬َٕٔ ىٔيْ ډٖمٓ اػڄ إز./ََځبٌ ډمپه ٱَٕ َب ډىيْ ٹبوًن اُ هَيع ثِن ىٔيْ ػُبنإچڈ َبْ ډىيْ ٹبوًن ثِن

إز. ډًٹشٓ

ىيڇ:ىٍٓ و٪بڇٕبڃ ْ ډٚبَيٌ ْ وشٕؼٍ ىٍ اوٖبن ثَاْ اڅُٓ كپمز ٝٶز هيايوي/اطجبر آٵَٔى٘ كٺبوٕز ي َيٵمىيْ

ډٓ ٽٶَ ثٍ َٖشٓ ػُبن َيٵمىيْ ي كٺبوٕز اوپبٍ ي اڅُٓ َٚياٍ ثٍ وٖجز اوٖبن سًػُٓ ػُبن)ثبڅلٸ(/ثٓ ډًػًىار ډىيْ

ىٍ ډَٿ/سًكٕي ثٍ وٖجز اڅُٓ اىٔبن دَٕيان ي دٕبډجَان و٪بڇ/ىٔيځبٌ ي ډؼمً٭ٍ ََ اٝچٓ ْ ٙبهٍٞ اوؼبډي/َيٵمىيْ،

ٍثًثٕز ي ىوٕبهبڅٺٕز ي ډٮٕه َٕاډي ىاٍاْ ىوٕب ثِن ىٔيْ ډٖمٓ اػڄ ََځبٌ ىيڇ: ٕبڃ دىغ ىٍٓ يإٍ سًح ثىيْ ػم٬ ٍٔ

سَػٮ َٔػٮًن ٍػ٬ ډَٕٞ، يٹز ډىيْ/ََ ٹبوًن ،ىاٍاْ ٍػٮه ٍػٮًا ډٮبىًن ثِن ىٔيْ ډٖمٓ اػڄ

ىاٙشٕڈ: ٔٮ١ًَن َڈ ػب ٍٔ اډب ىاٙشٕڈ ډٮ١ًَن ػب

یپايٍبزجشجُانايهآفزيىصفزمًدٌخداچزا

 )مسمیاجل (دويابًدنمًقتی /معادويست؟حق

 .گزداوىدريیمعاد يحکمتاسکافزان

ريطٍ
اعتقاد

ماديًن
 ؟

عدم
ش

پذيز
ريح
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کىکًر جامع سودگی ي غــــفــًریدیه مـــُدی سبک بٍ

ىٍٓ اُ ىيڇ: آٍٔ آٔبر ىيڇ)ٔٮ١ًَن...(دٕبڇ ىٔىٓ

ؿِٕ: ىي اُ ځَىاوٓ ٍيْ ثِن ىٔيْ ډٮ١ًَن ػب ََ هيادٔ ٔٮ١ًَن(كپمز ػب ََ يڅٓ اوؼبډٍ ډٓ ٽٶَ ثٍ ٽٍ (ډٮبى

ٵَ٭ًنىٔيْ)ىٍٓ آڃ ډًٍى ىٍ ثَُم آس٘ ثِن ىيڇ( ٕبڃ

څٺبءٓوبالَٔٓػًنَاڅٌَّٔهَاٙنَّ

اڅيٜوٕبثبڅلٕٓب١ًٍِٓٙايٓ

ثُبا٥مٓبوًُّايٓ

ٱبٙٵچًنَءأبٙسىب٭ٓهَٔڈاڅٌَّٔهَيٓ

اڅىّبٍٔډٓأيأَڈٔاُيڅٙئټٓ

ٔٓپٖٙجًنثِمب ٽبوًا

ٔپٖجًن( ٽبوً ثمب اڅىبٍ ا٭شٺبى)ډًاَڈ أه ٵَػبڇ ي ځَأبن( ډَٿ)ډبىْ اُ دٔ ُويځٓ ي ډٮبى ډىپَان ىٔيځبٌ

ٙي ىيُهٓ ٭ًاډڄ ي َٔاٯإجبة ٹب٭يٌ َمًن ٔب :هًىډًن!ن

څٺبءوب( آهَر)الَٔػًن اُ (ٱٶچز

اڅيوٕب( ثبڅلٕبر ىوٕب)١ًٍا ثٍ ٹىب٭ز ي (ىڅجٖشڂٓ

ىوًْٕ) ُويځٓ ثٍ (ثُبا٥مٓبوًُّا(سپٍٕ

هيايوي) َبْ وٚبوٍ اُ (ٱبٙٵچًنَءأبٙسىب٭ٓه(ٱٶچز

إز. ډٮبى اوپبٍ ىڅٕڄ هيايوي َبْ وٚبوٍ اُ ٱٶچز

آهَر ثٍ سًػٍ ثيين اځَ ىوًْٕ وياٍى.ُويځٓ اڅُٓ ٭ٌاة ػِ ٭بٹجشٓ ي َٕاوؼبڇ ثبٙي

ډٮبى)اٙي+٭ٌاة( ي ي اهَيْ ىيُم ي ثَُهٓ)ًٕ+٭ٌاة( ػُىڈ ي ىيُم ثٕبوڂَ

ٙت( ي ٵَ٭ًن+ٱييا+٭ٕٚب)ٍيُ ثبڃ ٽَى( ثَُم)كبٷ)اكب٥ٍ ي ىوٕب ُډبوٓ  (ډٚبثُز

إز.)اٙي ثَُم اُ ثبالسَ ډَاست ثٍ آهَر ٭ٌاة اڅٮٌاة(ٙير

))ًٔڇ اُ ٕب٭ٍډى٪ًٍ إز.سٺًڇ ٵَ٭ًن ٹًڇ َٕوًٙز ډًٍى ىٍ آٍٔ ي إز ٹٕبډز ٍيُ ))

 :یراغقاعدٌ

ا: ر:رضً غ:غافلًنی:یرجًن اطمَاوًُّا

أَُاٯََځبٌ دٔ ُويځٓ ي ډٮبى ډىپَان ىٔيځبٌ ثِن ٬َٕٔ سٖز ىٍ ىٔيْ

ٽٍ ىاٱٍ هٕچٓ ٽٍ اڅُٓ ٭ٌاة ي آسٕ٘ ٔبى ي اوٖبن ٙين ىيُهٓ إجبة ي ډَٿ

ىاٱٍُُُ! هٕچٓ ىاٌٍ ٯ ٽٍ َٔاٯ ثڂً َٓ ثًٕٵز. ىاٌٍ ٯ ٽٍ َٔاٯ ي ىاٌٍ ٯ

ًتیجِ+ آخشت بِ تَجِ بذٍى دًیَی است.صًذگی دٍصخ اش

است. دٍصخ اش ًتیجِ آخشت بِ تَجِ بذٍى هستوش +تالش
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کىکًر جامع سودگی ي غــــفــًریدیه مـــُدی سبک بٍ

إز؟ ډبىًٔن ىٔيځبٌ دٕبډي ٽياڇ ثٍ ډَث٣ً آٍٔ أه ځٶشىي سٖشٓ ىٍ ََځبٌ وپشٍ:

ايڃ دٕبډي ثىًٖٔهوٍډٕڂٕڈ َب ځِٔىٍ ىٍ أىپٍ ػبْ ثٍ ډب ثٍ ثين ډٕشًوه ٍي ًٙن سټ سټ ډٍٕٚ ٙبډڄ ٍي َُٔ ډًاٍى ٽٍ ىيڇ!

ثبٔي ډب ٽٍ ىيڇ ٔب ايڃ ىيڇ؟دٕبډي ٔب ايڃ دٕٚبډيٌ ٽييڇ يإٍ ٽييڇ ََ ثئڈ سٚوٕٜ  ثشًوٕڈ

ايڃ: دٕبډي

ػبيىاوڂٓثٍځَأ٘ٽٍاوٖبوٓثَاْوڂَٗأهډُڈدٕبډيَبْاُ

وشٕؼٍىًٍٙى؛ډٓاٍُٗثٓثَأ٘وٍِٕيٌُؿىيُويځَٓمٕهٽٍإزأهىاٍى،

ٙيٌ،ىؿبٍوباډٕيْئأٓثٍ

ىَي،ډٓىٕزاٍُاُويځٓوٚب٣يٙبىاثٓ

ځَٕىډٓٽىبٌٍىٔڂَاناُ

ًٙىډٓىؿبٍٍيكَٓبْثٕمبٍْاوًا٫ثٍي

ِ ڇىٍوبٍاكشٓ،اُٵَاٍيهًىسٖپٕهثَاْوٕځبَٓ يثٍَيُثٍٍيُٽٍځٌاٍىډٓٹيٍآَ ٔأٓ ي اٵِأيډٓا َٕځَىاوٓ

ثبٙي: ثچي ٍي َُٔ َبْ ٽچٕي ٽچٓ ًٍ٥ ثٍ

اډٕيْ (وب

ٙبىاثٓ (٭يڇ

ځَْٕ (ٽىبٌٍ

ٍيكٓ َبْ (ثٕمبٍْ

ىاٍن!!!( ْ سًُٚن َٕځَىاوٓ)َمًٚن ٍآَ (ځبَٓ

ٽىىي؟ډٓٵپَؿٍهًىْىٍثبٌٍأىبن يَٖشىي؟ٽٖبوٓؿٍډَىڇٽبٍسَٔهُٔبن

وُىَِج٘ئُپُڈَٓڄٹُڄ

المباَ٭ثِبالَهَٖٓٔهَ

ٕٓٮُٕٔٔڈ١َڄَّاڅٌَّٔهَ

اڅيٜوٕباڅلٕٓبِٙٵٙٓ

 :تمییسقاعدٌ

داریم: آیٍ ایه در آید. می تمییس )حَسُهَ( فعل از ٝٔىٮٖبٔٔلٖٙىًنَبعد

داریم: آیٍ ایه در آید. می تمییس َم تفضیل اسم از اَ٭مبالثِبالَهَٖٓٔهَبعد

ٽچمٍ َمَاٌ َبثٍ سمِٕٕ آٍٔ أه َٖشىيٹجچٚبنىٍ آٍٔ َبْ ٽي َمبن

از عمل حقیقت

رَد ومی بیه

شُد! می گم فقط
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کىکًر جامع سودگی ي غــــفــًریدیه مـــُدی سبک بٍ

ٔٓلٖٓجًنَٔڈيٓ

ٝٔىٮٖبٔٔلٖٙىًنَاَؤَُّڈ

ٽَٶََيااڅٌَّٔهَاُيڅٙئټٓ

څٺبٙئٍيٍِٓٓثُِ٘ڈثِبٔبرٙ

اَ٭مبڅُُٔڈٵَلِٓج٦َز

څَُٔڈوُٺٕڈٔٵَال

يُٓوباڅٙٺٕبډًِّٓٔٓڇٓ

آوُب َٕوًٙز ي ډَٿ اُ دٔ ػُبن ي ډَٿ اُ ٱبٵچٕه َبْ ىاٙشٕڈ:ئْځٓ سب ىي

ٽالً ٽٍ ايوبٔٓ ىٕشٍ َٔاٯٔټ ْ ٹب٭يٌ ي ثًىن هيا آٔبر اُ ٱٶچز ي اوييُْ ډبڃ ي ىوٕب ٭بٙٸ ٵٺ٤

ؿًن)ال ډٕٚين ىاٯ ىاٯ وبٍ)آسٕ٘( ياٍى اوشُب ىٍ ي ٽَىن ډٓ اػَا ىٹٕٸ ٍي َٔػًوـــ+١ًٍا+ا٥مئىًا+ٱبٵچًوــــ(

ىاٙز!!! ٱـــــ َڈ َٔاٯ

ٽچٕي ډب َڈ ثًُٚن ډَث٣ً آٍٔ سً ي ٽىه ډٓ ٕٮٓ ٽٍ ايوبٔٓ ايډيٌ: ثبال آٍٔ سً ٽٍ ىاٙشٕڈ َڈ ىٔڂٍ ىٕشٍ ٔټ اډب ي

ؿًن يڅٓ ىأٍڈ ٍي وٚبوٍٕٮٓ يثٍ سجبٌ ًٙن ٽًٙ٘ ي ٕٮٓ ثىبثَأه ئٍُين ٽٶَ ىٔياٍٗ ي دَيٍىځبًٍٙن َبْ

ٙي!) (ٕٓٮُٕٔٔڈ١َڄ١َّڄ

ٽبٍسَٔه َب:ُٔبن اوٖبن

ًٙى. ومٓ وشٕؼٍ ثٍ ډىؼَ ىوٕب ىٍ أٚبن ٕٓٮُٕٔٔڈ١َڄَّ(سالٗ

إز. اٙشجبٌ ٽٍ ىاٍوي ٍا ٭مچپَى ثُشَٔه ٽىىي ډٓ ٔٔلٖٙىًنَ(ځمبن ٔڈ ٝٔىٮٖباَوَُّ

ئٍُيوي.( ٽٶَ اي ىٔياٍ ي هيايوي َبْ وٚبوٍ څٺبٙئٍيٍِٓٓثُِ٘ڈثِبٔبرٙٽَٶََياثٍ

حفظ: تکىیک

سَٔه؟ارکــــــــــــانضـــــــــــــــــیـــــــــــــــــ

څٺبء ي ثبٔبر ٽــــ=ٽـــٶَيا ٝىٮب ٔــــ=ٔـــلٖىًن ٕٮُٕڈ ١ـــ=١ـــڄ

اود؛ بٍتریه کً کىىد می فکر خُدشان مُرد در

خیرخُاٌاوً فطرت از سُاستفادي با شیطان

عمل کً دٌد می شکل را پىدار ایه ٌا اوسان

ببیىىد. زیبا را خُد واپسىد
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کىکًر جامع سودگی ي غــــفــًریدیه مـــُدی سبک بٍ

اٵَاى: ٽبٍسَٔه ُٔبن َٕوًٙز

ًٙى.1 ډٓ وبثًى ي سجبٌ اَ٭مبڅُُٔڈٵَلِٓج٦َز(ا٭مبڅٚبن

ٽبډالً(ى2ٍ ي وڂَٵشٍ ٹَاٍ ٕىؼ٘ ډًٍى ا٭مبڅٚبن ځَٕىٍٕشبهِٕ ومٓ ٹَاٍ يُوٓ ا٭مبڅٚبن ثَاْ يُوٓ ي ًٙى ډٓ ٍى

اوي. ٙيٌ سجبٌ يُٓوباڅٙٺٕبډًِّٓٔٓڇٓڅَُٔڈوُٺٕڈٔٵاَلؿًن

ثبٍٙ: ػم٬ كًإز

ٕٮُٕڈ ))١ڄ ٽٍ اٵَاى سَٔه ٽبٍ ُٔبن َبْ ئْځٓ سًْ ىاٙشٕڈ سجبٌ ىيوٍ ثًٍٔ اڅيوٕب(( َڈٵٓ وبثًى ي سجبٌ ٔييوٍ ي ى

ثًى. ا٭مبڅُڈ(( ))كج٦ز ٽٍ ىاٙشٕڈ اٵَاى َمٕه َٕوًٙز سًْ

ٍا) آهَر وٍ ي اڅيوٕب( ىاٍوي)ٵٓ ٍا ىوٕب وٍ اٵَاى ٽبٍسَٔه (يُٓوباڅٙٺٕبډًِّٓٔٓڇٓڅَُٔڈوُٺٕڈٔٵَالُٔبن

ٹٕبډز آٍٔ=ٍيُ سلٺٸ ٩َٳ

إز ا٭مبڃ ٕىؼ٘ ٹٕبډز يٹ٫ً ىيڇ ډَكچٍ يٹب٬ٔ اُ ًٙى.ٔپٓ ومٓ ٕىؼٕيٌ ٭مچٓ َٕؾ ٽبٵَان ثَاْ ٽٍ

إز؟وپشٍ: ډبىًٔن ىٔيځبٌ دٕبډي ٽياڇ ثٍ ډَث٣ً آٍٔ أه ځٶشىي سٖشٓ ىٍ ََځبٌ

دٕبډي َبايڃوٍىيڇډٕڂٕڈ ځِٔىٍ ىٍ أىپٍ ػبْ ثٍ ډب ثٍ ثين ډٕشًوه ٍي ًٙن سټ سټ ډٍٕٚ ٙبډڄ ٍي َُٔ ډًاٍى ٽٍ !

ثش ثبٔي ډب ٽٍ ىيڇ ٔب ايڃ دٕبډي ىيڇ؟ثىًٖٔه ٔب ايڃ دٕٚبډيٌ ٽييڇ يإٍ ٽييڇ ََ ثئڈ سٚوٕٜ  ًوٕڈ

ٕبُويډَٕٓځَڇٽبٍََْثٍٍاهًىثڂَٕوي،دٍٕ٘اډَٿاُٱٶچزٍاٌٽٍٽًٙىيډٓوِٕځَيَٓ

.ٽىىيٵَاډًٗىاٍوي،اوش٪بٍىٍٽٍٍاسچوْٓآٔىيٌسب

ډَىڇ ٽبٍسَٔه ُٔبن ٍا ځَأبن ډبىْ اُ ځَيٌ أه ٹَان ىٍ ٽىي.هيايوي ډٓ ډٮَٵٓ

سلٺٕٸآٔبر ي ډبىًٔن :اوئٍٚ ىٔيځبٌ ٔب ايڃ ىٔيځبٌ ثٍ ډَث٣ً

ىٍ ٽٍ إز ٽٖبوٓ ډًٍى ىٍ ي ىَي ډٓ وٚبن ډَٿ ىٍثبٌٍ ٍا ايڃ ىٔيځبٌ ثمجٮًطٕه: وله اڅيوٕب...ډب كٕبسىب اال َٓ ان

ىاوىي. ډٓ ُډيځٓ دبٔبن ٍا ډَٿ ي ٙيٌ َٕځَڇ ُويځبوٓ

اُ َيٳ ا٭جييا: سَٚٔٮٓ(إٍچىب...ان ثبٙي)َيأز ډٓ هيايوي دَٕش٘ دٕبډجَان إٍبڃ

ٽىىي: ډٓ اوپبٍ ٍا ډٮبى ٽٍ ٽبٵَ اَٙاٳ ٕوه

ثَٚا اال ٌَا ډبٕز.)ډب ډظڄ اوٖبوٓ َٝٵب دٕبډجَ ډظچپڈ( (ََ

ا٥ٮشڈ...څوبَٕين( ًٙى.)څئه ډٓ هَٖان ډًػت دٕبډجَان اُ (ا٥ب٭ز
قَاَل :اْلَمالََ
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اَٙاٳ: َبْ ئْځٓ

)ٽٶَيا( هيا ثٍ (ٽٶَ

ثچٺبءاالهٌَ( ٹٕبډز)ٽٌثًا (سپٌٔت

اڅيوٕب( كٕبٌ ٵٓ ٕبهشٕڈ ىوًْٕ)اسَٵىب=ډَٵٍ َبْ وٮمز اُ ډىيْ (ثٌَُ

ډظچپڈ( ثَٚا اال ٌَا وجًر)ډب (اوپبٍ

ځَأبن ډبىْ س٤ًٕ ػٖمبوٓ ډٮبى اوپبٍ سً٭يين: سَاثب+ډوَػًن+څمب ٽـــىشڈ ي ډشڈ ٔٮيٽڈ+اًا

ٱٌَٕ= اڅٍ ٍثًثٕز(ډبڅپڈ ىٍ اڅٍ=سًكٕي ي ٍثًثٕز)ٍة ىٍ سًكٕي

٭جبىر ىٍ ا٭جييا+سًكٕي ان
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ايڃ: ىٔيځبٌ َبْ دٕبډي

ٍٕىي. ډٓ ثٖز ثه ثٍ ىٔيځبٌ أه ډٮشٺئه ي ىاٍى سٮبٍٟ ي سىبٹ٠ ػبيىاوڂٓ ثٍ ډٕڄ ثب ىٔيځبٌ أه

ايڃوشبٔغ ځَأبن(دٕبډي ډبىْ ايڃ :)ځَيٌ

ُويځٓ ٙين اٍُٗ ثٓ

اډٕيْ وب ي ٔبٓ ىؿبٍ

وٚب٣ ي ٙبىاثٓ ىاىن ىٕز ُويځٓاُ

ىٔڂَان اُ ځَْٕ ٽىبٌٍ

ٍيكٓ َبْ ثٕمبٍْ اوًا٫ ثٍ اثشالء

وبٍاكشٓ اُ ٵَاٍ ي هًى سٖپٕه ػُز ؿٓ؟ ػُز هالٳ َبْ ٍاٌ ىٍ ځٌاٙشه ٹيڇ

ٵَاډًٗ ٍا هًى سچن آٔىيٌ سب ٽىىي ډٓ َٕځَڇ ٽبٍْ ََ ثٍ ٍا هًى ي ځَٕوي ډٓ دٕ٘ ٍا ډَٿ اُ ٱٶچز ٍاٌ ىيڇ ځَيٌ

ٽىىي.

ى ىيڇ)ځَيٌ دٕبډي ځَأبن(وشبٔغ ډبىْ : يڇ

ٵَاډًٙٓ ثَاْ ٽبٍْ ََ هًىاوؼبڇ سچن هًى=آٔىيٌ سچن ْ آٔىيٌ ٽَىن ٵَاډًٗ َيٳ ثب ډَٿ اُ ٱٶچز

ٽَٔڈ( ٹَان اٵَاى)٥جٸ ٽبٍسَٔه ُٔبن ُډٌَ ىٍ ٹَاٍځَْٕ

َب اوٖبن ػبيىاوڂٓ ثٍ ډٕڄ ؿٕٖز؟ آن اُ ا٦١َاة ي سَٓ ٔب ډَٿ ثٍ سًػُٓ ثٓ اٝچٓ ٭بډڄ وپشٍ:

ډٮبى:اڅُٓدٕبډجَانىٔيځبٌ ثٍ ډٮشٺيان ىٔيځبٌ ٔب ىيڇ ىٔيځبٌ ٔب

ىاوىيډٓٱَيثٍٓاآنثچپٍدىياٍويومُٓويځٓىٵشَثو٘دبٔبنٍاډَٿآوبندَٕيان ياڅُٓدٕبډجَان

َٖشِٓثٍ)ىوٕب (َٖشٓٔټاٍُاآىډٓٽٍآيٍويډٓكٖبةثٍدچٓٔبىاٍىدٕ٘ىٍسَىٍهٚبن٥چً٭ٓٽٍ

:ٵَډًىهيإًٍڃ .ٽىيډٓډىشٺڄ )آهَر (ثبالسَْ

ػُبنثٍػُبوٓاُسىُبډَٿثب يأيٙيٌآٵَٔيٌثٺبثَاْأي،ثچپٍوٚيٌهچٸٵىب يوبثًىْثَاْ

.ًٙٔيډٓډىشٺڄىٔڂَ

َٖشىي؟ٽٖبوٓؿٍډؤډىبنسَٔهًَٗثب :دَٕٕيويأٚبناُ

آیاتبهکفر ودنیایروزهچندزندگیشدنارزشبی وجاودانگیبهمیلبین

ترتیببهیکهرعنوانکهاستبرقرارعلیتیرابطهاولقای وپروردگار

و .......

...... 
و

....... 
 .است

معلول –معلول –علت

علت-علت-معلول
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 .ٽىىيډٓآډبىٌآنثَاٍْاهًىىٔڂَاناُثُشَ ياويډَٿٔبىثٍٵَايانٽٍآوبن :ٵَډًى

:ٵَډًىډؤډىبناډَٕ

ډٕيانُويځٓىيٍانِ .ٽىيډٓډالٹبرٍاآنځَِٔى،ډٓډَٿاُٽٍكبڃَمبنىٍآىډٓ !ډَىڇاْ

.ثبٙيډٓآنثٍٙينوِىٔټ٭ٕهډَٿاُٵَاٍ يإزػبنىاىنىٕزاُ

ًٕاالر:

وٕٖز؟كٸْدبٍٔثَػِػُبنأهآٵَٔى٘ٵَډًىٌهيايويؿَا

هچٸ(ٍاالَيٓاڅٖٛمبيارٙىَبهَچَٺډب ْ ٍٍٚٔ اُ هبڅٺٕز ىٍ ٟ)سًكٕي

ډَُثًن()ډًٹشٓاڅّبىَُٔمبثٕٓډبيٓ هياْ كپمز ي آٵَٔى٘ ػُبن كٺبوٕز ي َيٵمىيْ ي ډٖمٓ)كٸ اػڄ ي ثبڅلٸ
ثَاْ ٹ٦ٮٓ دبٔبن ٔب )َٕاډي ثبٍٙ!!!!( كًإز اوٖبن ٍيكبوٓ يثٮي ٍيف َٖشٓ)وٍ ػُبن َٖشٓ(ثًىن ػُبن

اوٌٍيڅٌَّٔهَيا ٭مب ځَىان(ډٮ١ًَنٽَٶََيا )ډٮَٟ=ٍيْ

ًٕاڃ: أه ثَاْ وبىٍٕز ځِٔىٍ

أٚبن ثٍ ٽٍ كبڅٓ ىٍ ثٕبثي ٍا إز ىاىٌ اوؼبڇ آوـٍ دبىاٗ ََٽٔ سب آٵَٔي كٸ ثٍ ٍا ُډٕه ي َب إٓمبن هيايوي

هچٸ+اڅلٸ+څشؼِْ+الٔ٪چمًن( ًٙى.)آٍٔ: ومٓ ٕشڈ ي ٩چڈ

ثَاْ ٝلٕق ًٕاڃ:ځِٔىٍ أه

ي هيايوي كپمز اُ ٙيوي ٽبٵَ ٽٍ ٽٖبوٓ ي إز ډٚوٞٓ دبٔبن ي َٕاډي ىاٍاْ ُډٕه ي َب إٓمبن آٵَٔى٘ ؿًن

ځَىاوىي. ٍيْ َٖشٓ ػُبن ثًىن ډٖمٓ اػڄ ي َٕاډي ىاٍاْ ي ػُبن ثًىن َيٵمىي ي كٸ

إز؟آٵَٔيٌٍاىوٕبَمٕهٵٺ٤هيايويآٔب

 َُٔا:هَٕ

ډُڈ:  آٍٔ

اٵَٕٕٓياٹُڄ ى٭ًر )ځَٵشه٭جَرثَاُْډٕهىٍځَىٗ (اڅُٓٹيٍرٵُمٕينثَاُْډٕهىٍَٕٕثٍهياالٍَِٟ

ډٮبىاډپبنٔڄىالاُاوٖبنووٖشٕهآٵَٔى٘اڅوَچٸثٓيٓإَٴَٓٽٵَبو٪َُيا

ىاٍىسًاوبٔٓآهَرػُبنهچٺزثَومًىاٱبٍُاآٵَٔى٘ٽٍځًوٍَمبنهيااٖهََِٙاڅىَّٚأََِٔٔىٚٙٓءٔاڅچٍّٔطُڈٛ

رٍَٙٓءٽُڄِّ٭ٓچٓاڅچٍّٓاٙنَّ )ٹئَ (هياوبډلييىٹيٍ ٹَئَ

آنثَاُْډٕهىٍَٕٕثٍهياى٭ًر ډؼيى آٵَٔى٘ )ځَٵشه٭جَرثَاُْډٕهىٍځَىٗ)ىٍٻ

اُ دٔ ػُبن ثبٙي.يػًى ډٓ هچٺز ػُبن َيٵمىيْ الُډٍ ډَٿ
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 )اڅُٓيكٓو٪َاُىوٕبسٮَٔٴ(ىوٕبډچپًرډى٪ًٍاڅيٜوٕباڅلٕٓبٌٌَُِٙٙډبيٓ

.وٕٖزىڅجٖشڂٓٙبٖٔشٍ يإزڅٮت يڅًُ ،ًٙىوڂبٌډٖشٺڄىوٕبثٍاځَڅَِٮتيٓڅًَُٗاٙڅّب

إز.آهَر يىوٕبډٺبٍٖٔاالهََََِٙاڅي٘آٍانَّيٓ اوٖبن ػبيىاوڂٓ ثٍ ډٕڄ دبٕوڂًْ آهَر ٽٍ

.إزډٖشمَډٮَٵز يآځبَٓثٍډَٚي٣آهَرثٍٍإشٕهُويځٓاهشٞبٛاڅلًٕٓٓانُڅَُِٓٓ

اٽبوًاڅًَ ًٍٕڃ ٓىٔڂَػُبنثٍػُبوٓاُسىُبډَٿثب يأيٙيٌآٵَٔيٌثٺبثَاْثچپٍأيوٚيٌهچٸٵىب يوبثًىْثَاْ :هي ٔٓٮچَمًن ًٙٔيډډىشٺڄ

ؿٕٖز؟ ،ًٙىډٓډَث٣ًاوٖبنثٍٽٍػُبنهچٺزثًىنكٸثَوشبٔغأُپٓ

آٍٔ ډَٿثٍوٖجزاڅًُٕنىٔيځبٌ:دٕبڇ

)اوٖبنثٍډَث٣ً(هچٺزػُبنثًىنثَكٸوشبٔغاُػِا يدبىاٗو٪بڇثِبڅْلٓٸِِّيٓاڅََْْْٟٓاڅّٖٓمٓبيٓارٙاڅچٍَّيٓهَچَٸَ

وَٶٍْٔڃِيٓ ٽُڄُّ اڅُٓ٭ياڅزسلٺٸسُؼَِٕى

)كپمزوشٕؼٍ٭ياڅز (هًٍىډٍٓٹڈَباوٖبنا٭مبڃثبُسبةىٍٔبٵزثب ،هچٺزو٪بڇثًىنكپٕمبوٍ ٽَٖٓجٓزٕثِمٓب

ٔٔ٪ْچَمًٔنَبڅََََّٔڈٕي

ىاٍى؟يػًىآهَر يىوٕبډٕبنډُمَٓبْسٶبيرؿٍ

 )اڅُٓيكٓو٪َاُىوٕبسٮَٔٴ(ىوٕبډچپًرډى٪ًٍاڅيٜوٕباڅلٕٓبٌٌَُِٙٙډبيٓ

.وٕٖزىڅجٖشڂٓٙبٖٔشٍ يإزڅٮت يڅًُ ،ًٙىوڂبٌډٖشٺڄىوٕبثٍاځَڅَِٮتيٓڅًَُٗاٙڅّب

اال + ىوًْٕډب ُويځٓ ىَي... ډٓ ٵٺ٤ ډٮىٓ إز.ٵٺ٤َمٍٕٚ څٮت ي څًُ ثَاْ
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إز.آهَر يىوٕبډٺبٍٖٔاالهََََِٙاڅي٘آٍانَّيٓ اوٖبن ػبيىاوڂٓ ثٍ ډٕڄ دبٕوڂًْ آهَر ٽٍ

ٽٍ ٭مڄ َٕاْ ي َٕځَډٓ ي ىوٕب:ثبُٔـٍ يڅٓ ىوًْٕ ُويځٓ اُ دبىاٗ+ثَسَ ياٹٮٓ+َٕاْ ُويځٓ آهَر:ډلڄ

ډٓ اطَ ٽڈ ي ډير ٽًسبٌ ثٖٕبٍ ي څٮت( ي إز)څًُ ثبُٔـٍ ٔټ سىُب آهَر ثب ډٺبٍٖٔ ىٍ آن َبْ ٕوشٓ ي َب هًٙٓ

ثبٙي.

.إزډٖشمَډٮَٵز يآځبَٓثٍډَٚي٣آهَرثٍٍإشٕهُويځٓاهشٞبٛاڅلًٕٓٓانُڅَُِٓٓ

ٔٓٮچَمًنٽبوًاڅًَ

اُ يكِنىؿبٍػُبنأهىٍٽٖبوٓؿٍ ًٙوي؟ومٓهًىُويځٓ٭بٹجزسَٓ

ډَٿثٍوٖجزاڅًُٕنىٔيځبٌ:آٍٔدٕبڇ

ٝبٙڅلٖب٭ٓمٙڄَيٓاالهَِٙاڅًٕٓڇِيٓثبڅچٍِّءاډٓهَډٓه

ًٙوي: ومٓ هًى ُويځٓ ٭بٹجز اُ سَٓ ي كِن ىؿبٍ ٽٍ اٵَاىْ ئْځٓ

هيا ثٍ ٍٕشبهِٕ(أمبن ثٍ ٝبڅق)ډٮبى((أمبن ٭مڄ (اوؼبڇ

سَٓ=ٙؼب٭ز :٭ٓچَُِٕڈالهًَٳٳٓ "...ٕٮبىرػٍِاډَٿډه"كٖٕهاډبڇٽالڇثباٍسجب٣ٍٵ٬

وباډٕيْ=وٚب٣:ٔٓلَِوًنيآلَٔڈ ٍٵ٬

ىاٙز؟طمَدَ يثو٘وشٕؼٍُويځٓٔټسًانډٓؿڂًوٍ

االهَََِٙاٍَاىٓډٓهيٓ

ٕٓٮُٕٓبڅَُبٕٓٮٓيٓ

ډٔؤډٙهًَٔٓيٓ

ډٓٚپًٍٖإٓٮُٕٔٔڈٽبنَٵَبُيڅئټٓ

ٕٓٮٓاٍَاىٓ؟طمَدَُويځٓالُډٍ ًَٔٓڅَُباالهَََِٙ+ ډٔؤډٙهٕٓٮُٕٓب+

ٕٓٮٓاٍَاىٓهيا؟س٤ًٕاوٖبنا٭مبڃٹجًڃَٙا٤ٔ ًَٔٓڅَُباالهَََِٙ+ ډٔؤډٙهٕٓٮُٕٓب+

(/ٍاډَٿډه (كٖٕهاډبڇٽالڇثباٍسجب٣ )٫ (ٹبٕڈس٤ًٕډَٿ٥ٮڈٽَىنثٕبن٭ٖڄاُسََٕٙٔه...

سَٓ=ٙؼب٭ز٭ٓچَُِٕڈ:ٵاَلهًَٳ ٍٵ٬

وباډٕيْ=وٚب٣يٓالَٔڈ ٍٵ٬ ٔٓلَِوًن:

ىَي ډٓ

وشٕؼٍ
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کىکًر جامع سودگی ي غــــفــًریدیه مـــُدی سبک بٍ

اڅًُٕنىٔيځبٌدٕبډيَبْ ىٔيځبٌ ٔب :ىيڇ

ايڃ: دٕبډي

زوڂَٗ،أهدٕبډيايڅٕه ثه اُ ُويځٓ آډين  ياوٖبنٍيْثٍٍيٙىبٔٓ ياډٕيْدىؼٌَٙينثبُ يثٖثَٕين

ي يًٍٙأؼبى  .إزُويځٓىٍٽبٍ يٵٮبڅٕزْاوڂٌِٕوٚب٣

ُهٖشڂَٓمز ياڅٮبىٌٵًٷاوَّْىاٍاْاوٖبوٓؿىٕه ي إز ثباي .ثَىډٓڅٌرهًىٽبٍ اوبدٌَٔ

ٽىي،هيډزىٔڂَانثٍسَثٕ٘ؿٍََٽٍىاويډٓ يٽًٙيډٓهياهچٸثٍهيډزىٍثٖٕبٍسًان يسالٗ

ؿبٌكٶَثٍ يٍٵزډٓووچٖشبنثٍٍيَُباڅٖالڇ٭چٍٕ٭چٓك٢َر .ثًىهًاَئُجبسَايآهَر

ٽَىډٓيٹٴٍاآنثًى،ػبٍٍْئ٘ يَٕاُ٭َٷٽٍكبڅٓىٍٍٕٕي،ډٓآةثٍيٹشٓ يٙيډٓډٚٲًڃ

دَىاهزډٓووڄٽبٙشهثٍ يٽَىډٓاوشوبةٍاثٍِځُٓډٕهځبٌ .ىاىډٓٹَاٍډَىڇ٭مًڇاهشٕبٍىٍ ي

ٽَى.هًٞٛثٍ يډَىڇيٹٴٍاآنٍٕٕي،ډٓاوؼبڇثٍٽبٍيٹشٓ ي ډٓ ډلَيډبن

+يٹٴ هيا هچٸ ثٍ ىٍهيډز وٚب٣+سالٗ ي ثٖز+ًٍٙ ثه اُ ثَٕين َب: ٭چٍٓډِ ډلَيډبن+ك٢َر ئٌْ ثٍ ډَىڇ

ؿبٌي كٶَ

ُوڂَٗ،أهاطَ ٍاٌثَاْآډبىځٓ يډَٿ اوَُإٕين ىٍ  .هيإزٵياٽبٍْ

اُهيادَٕشبن ثَهٓ )))ؿَا ٵپَْاُ يىاٍويٹجًڃٍاآهَرٽىىيډٓثٕبنٽٍأهثباٵَاى كٺٕٺٓ دٌَٔٵشٍٍاآنڅلب٧

ځًوٍهًىُويځٓىٍ يومبٔىيومٓػُبنآنثَاْؿىياوٓسالٗاوي، َُٔاوٕٖز؟دٕ٘ىٍآهَسٓځًٔٓٽٍٽىىيډٓ٭مڄاْثٍ

أىبن َٖز َڈ آهَسٓ ٽٍ ثبٙىي دٌَٔٵشٍ و٪َْ څلب٧ ثٍ ٔب سٺچٕي ٔب ٭بىر ثَكٖت إز كٺٕٺٓډمپه هيادَٕشبن
اوي.((( وڂَئيٌ ثيان ٹچجب ي ىاٍوي ٹجًڃ اوئٍٚ ىٍ كياٽظَ ٔب ُثبن ثٍ َٝٵب ٍا ډٮبى ي ثبٙىي ومٓ ٹًْ أمبن ىاٍاْ ي وٕٖشىي

هومٓىڃآنثٍاډبٽىىي،ډُٓويځَٓڈُٔجب يٽىىيډُٓويځٓىوٕبىٍَؿٍځ اُ ٍاٍي،إٔذَوي؛ ډَٿ

ٽٍ: يوبځًاٍٽٖبوٓثَاْډَٿٽٍډٮشٺيويآوبنىاوىيومٓوبځًاٍ إز ثٍډلييىٍاُويځًَٓڅىبٻ

ډٮىبأهثٍډَٿاُهيادَٕشبنوشَٕٕينًٙوي .ډٓډًاػٍآنثبځىبٌاُثبٍْٽًڅٍثبٔبثٕىىيډٓىوٕب

ډٓ٭مَهيايوياُآوبنثچپٍٽىىي،ډٓډَٿآٍُيْآوبنٽٍوٕٖز ثبػُبنأهىٍثشًاوىيسبهًاَىي٥ًالوٓ
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َاْاوييهشٍثبَب،اوٖبنثٍهيډز يهياٍاٌىٍسالٗ ثَسَىٍػبرثٍ يٽىىيډالٹبرٍاهياسٽبډڄ

يٽًٍٙىډٕٓجت٭بډڄَمٕهىٔڂَ،٥َٳاُ .ًٙويوبئڄثُٚز ډ٪چًڇ ي كٸ اُ ىٍىٵب٫ ٵياٽبٍْ

ن يًٙىسَإٓبنهياٍاٌ ٭بڅٓ ْ ډَكچٍ ثٍ وىڀػِؿِْٕىوٕبأهكٕبرٽٍځبٌآن يثَٕيآٙؼب٭ز

هًى،ُٙبىرثب يٍيويُٙبىرإشٺجبڃثٍَبثبٙي،اوٖبن١َيٍْهياٍاٌىٍٵياٽبٍْ يوجبٙيًڅز ي

يًڅزٍآَىيىٍكٖٕهاډبڇك٢َرٽٍځبٌآنٍي،أهاُٽىىي؛َمًاٍٍاَباوٖبنآُاىٍْاٌ

:ٵَډًى يثَځِٔيٍاُٙبىرځَٵز،ٹَاٍُٙبىر

٭ِرثبډَٿٕٮبىر،ػٍِاډَٿډهٕٓٮبىًِٓاڅّباڅمًٓرٓآٍَْالاٙوّٓ

وىڀػٍِا٩بڅمبنثبُويځٓ ي                  اڅ٪ّبٙڅمٕهډ٬ٓٓاڅلٕٓبَِيٓ

ثٕىڈ.ثََٓډٖباٙڅّب ومٓ هًاٍْ ًڅزثبُويځٓ ي

ىٔڂَ: ډظبڃ ٔټ

ك٢َرٙت دَٕٕي:يآډي٭مًٔ٘وِىاڅٖالڇ٭چٍٕكٖهاډبڇك٢َرٵَُويٹبٕڈ٭بًٍٙا

ًٙڇ؟ډُٕٓٙيَڈډهآٔب٭مًػبن

إز؟ؿڂًوٍسًدٍٕ٘ٵشىٓؿىٕه :دَٕٕيػًاة،ػبْثٍاډبڇ

 )))ٕٓٮبىًِٓاڅّباڅمًٓرٓآٍَْالاٙوّٓ)))!٭ٖڄاُسََٕٙٔه :ىاىػًاة

.ٙيهًإَُٓٙيَڈسًآٍْ، :ٵَډًىاډبڇ

درس من های :یادداشت

.....

ىَي :ډٓ
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ىيڇ: ىيڇسبىٍٓٵٞڄ ىٔىٓ

ٙٚڈ) روشنىٍٓ  (آینده

اڅلًٕان(ىاوىيډىثَسَكٕبرثٍٍاځٌٍځبَىډَٿاڅُى،دٕبډجَان )څلٓ

:دٕبډجَانهجَي٭ٺڄٹبوًن

هبوًاىٌا٭٢بْأُپٓيٽىٕڈډٚبَيٌهًىډىِڃىًٔاٍثَإز،كٶب٧ثيينٽٍٍاثَٹٕٕٓڈاځَ

ځًوٍأهىٍَُٔاٽىٕڈډٓهًىىاٍْآنثٍُىنىٕزاُىاٍى،ػَٔبنثَٷآنىٍٽٍىَيهجَډبثٍ

إزالُڇاكشمبڅٓه٦َىٵ٬ځًٔيډٓٽٍٽىٕڈډٓدَٕيْ٭ٺچٓٹبوًنٔټاُډًاٍى

َڈآنٽىٕڈ؟ډٓثَهًٍىؿڂًوٍآنثب،هجََبٕزسَٔهٹ٦ٮٓاُٽًٍٙٔڈډًاػٍهجَْثباځَكبڃ

ډبٕزاثيُْويځْٓىٍثبٌٍٽٍهجَْ

َْمٍإزآهَرَٕاْيډٮبىاُهجَاوي،ٌآيٍىثَْٚآٔىيٌٌْىٍثبٍاوجٕبءٽٍهجَْډُمشَٔه

ٍْاآنيٽَىٌډ٦َفٍاآهَرثٍأمبنهيا،ثٍأمبناُدٔآوبن اويهياثٍأمبنالُډٍ ىاوٖشٍ

ومٓثبٹٍٓاَبْٙجٍيٙټَٕؾػبْٽٍٽىيډٓٔبىآهَراُٹ٦ٮٕشٓيَٝاكزؿىبنثبٽَٔڈٹَآن

ٽشبةىٍځٌاٍى ْىٍثبٍٔپشبدَٕشٓ،يسًكٕياُثٮياڅُٓ،أه ْاوياُثٍډ١ًً٭َٕٓؾٌ ډٮبىٌ

ډٮبىىاٍىاٙبٌٍډٮبىډ٫ً١ًثٍٽَٔڈٹَآنآٔبرىٍٝيكييىإزوَٵشٍٕوه ثٮياً سًكٕي ايڃ

ىٍىَي؟ډىډبثٍآهَرػُبناُهجَىٍٓاثشياىآٔبرأُټٽياڇ

إز؟ٙيٌسأٽٕيٹٕبډزىىٍثبٌٍوپبسىؿٍثَآٍٔأه

اثٮبىَْمٍىٍهيأڂبوڂٓ؛ثِٕاٍْثَډلجزسٺيڇًَٔٓإِڅََّبإِڅٍَڅَباڅچٍََّٔ

ٽىيډٓأؼبةٍاٹٕبډزثَدب١َٓٔيٍرهچٺزػُبنىٍٙيٌكٖبةسيثَْٕكبٽمٕزٵٍٍٕٕٙٙٓٔتٓڅَباڅْٺٕٙٓبډًّٕٓٔٓڇِإِڅَىىََّپُڈؼٕمٓٮٓڅَٕٓ

هياثًىناڅٺًڃٝبىٷكٓيٙٔظًباڅچٍََّٙډٙهإَٔٝيٓٷُيٓډٓهْ

.إزالُڇاكشمبڅٓه٦َىٵ٬٭ٺچٓٹب٭يٌ

ؿَا ػًاة: ٍاٙيٌٽٖتٽمبالرَْمٍيًٙىثٖشٍډَٿثباوٖبنُويځٓىٵشَٽٍوٕٖزډمپهىٍ

ثيَي؟اُ ىٕز

)فیهریبال(رستاخیز ومعادموضوعقطعیت
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اهلل=ډلجز)سًڅٓ(

اڅٍ=ثِٕاٍْ)سجَْ( ال

هيإز: ثٍ أمبن الُډٍ ډٮبى ثٍ ََُّإِل  ََّاإِل ِل االل  ََُِّ+الْقِیَاهَةیََِمِأمبن

ډٮبى ٍيكبوٓ=كٺٕٺز ي ػٖمبوٓ ىٔيْ=ډٮبى ػم٬ ٍٍٚٔ اُ

......اڅچٍََّٙډٙهإَٔٝيٓٷُيٓډٓهْ څَبكٓيٙٔظًب خذاًٍذ)ٵٍٍٕٕٙٙٓٔتٓ..... بَدى القَل صادق بخاطر هعاد بَدى تردیذ از (خالی

ٽَىٌطبثزٍاآن١َيٍرثََبنيىڅٕڄثبثبٍَبيوپَىٌٹىب٭زآهَراُىاىنهجَثٍسىُبٽَٔڈٹَآن

اُ٭جبٍسىيإز،ٽَىٌسأٽٕيَبآنثَډٮبى١َيٍرثٕبنثَاْٽَٔڈٹَآنٽٍَبٍٔٓاٌػمچٍاُإز

اڅُٓكپمز1

اڅُٓ٭يڃ2

اڅُٓكپمزثَإبٓډٮبى١َيٍر

وشبٔغٽبٍَبٔ٘ٽٍإزٽٖٓكپٕڈ ثٍ ي إز اًُٙىډٓډىشُٓىٍٕزيٝلٕقَيٵمىي

يٽبٍډَسپتكپٕڈ،هياٍْيأه َٕؿٚمٍوبىاوٓيػُڄاُ٭جضٽبٍَُٔاًٙى،ومٓثًُٕىٌ٭جض

اآنثٍٍٕٕيناډپبوبريٽىيډٓهچٸاْٙبٖٔشٍَيٳثَاٍْاډًػًىََْځَٕىډٓ اځَيومبٔيډٓ٭٦بايثٍَڈٍَيٳ

ٍځَأ٘يرسمبٔال يػًىٗ ىٍ ٽَىٌدَٕ٘ڈٍاآنډىبٕتدبٕنىاىٌ،ٹَاَبٔٓ ډٺبثڄىٍډظبڃ،٥ًٍثٍإزثٕىٓ

سٚىڂٓسبآٵَٔيٌٍاٱٌايآةكًٕاوبر،ځَٕىڂٓيسٚىڂٓاكٖبٓ ومبٔىيث٥ََٳٍاهًىځَٕىڂٓيثشًاوىي

ىيثٺبثٍځَأ٘اوٖبوََٓٽٍثٕىٕڈډٓٽىٕڈ،سًػٍهًىيػًىثٍاځَكبڃ اُيىاٍػبيىاوڂٓ

ىَيډٓاوؼبڇهًىثٺبْيكٶ٨ثَاٍْاهًىٽبٍَبْاُثٖٕبٍْيإزځَِٔانوبثًىْيډَٿ

ٍي٥بڅتاوٖبوَََٓمـىٕه ومٓكيَْٕ٘ؾث٥ٍچتأهيَبٕزُٔجبٔٓيٽمبالرَْمهًإشبٍ ًٙىډلييى

دبٔبنثٍاي ابراهین:َبٕزوبٙيوٓاٵًڃيوبدٌََٔبىوجبڃ حضرت اآِلفلیيَ(اُِحبُّال)

هعلَلعلت

باشد؟ معادی باید معاد=چرا ضريرت

میشودمنتهیصحیحنتایجبه واستهدفمندهایشکارکهکهاستکسی ؟کیستحکیم
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ٽٍومٓوٕٖزَبوٕبُځًوٍأهځًْدبٕنَباوٖبنډلييى٭مَيٽىٕڈډُٓويځٓآنىٍٽٍىوٕبٔٓ ٍهيايويًٙى ث٭ٚٸ

اكٕبريهًى ايٕز،ٽٍكبڅٓىٍٍاايٕذٔيىَيٹَاٍٽٖٓيػًىىٍٍاثيْ اوٖبنٽًٍٙىومٓثٕىياُىَٖشٓاُډٚشبٷ

ياُسجٮٕزيىٔهاُدَٕيْثبىٍٕشپبٍيأمبنثبَبْ ډَٿٍٕٕينثبيثَٕىيٽمبڃيٍٙياُىٍػبسٓثٍ٭ٺڄٵ٦َر

ٽٖتَْمٍيًٙىثٖشٍآوبنُويځٓىٵشَ ََځِيإزډلبڃكپٕڈهيايوياُٽبٍْؿىٕهثيَىيىٕزاٍُاٙيٌٽمبالر

ُىَٕووًاَي

الُی: حکمت براساس معاد ضريرت َای کلید

ابدی/رشد/کمال/ویاز حیات ي خدا بٍ دوبال/عشق /بیىُایتَدفمىد/عبث/َدف/تمایل/گرایش/احساس/طالب/خًاستار/بٍ

اوپبٍْإشٶُبڇ٥َف٥َٔٸاُډٮبىسلٺٸ١َيٍرثٕبنلٖٓٙجشُڈاَٵَ

٭جضكپمز١َيٍرب٭ٓجٓظًهَچَٺىبٽُڈاَوَّمب

هيإًْثٍثبُځٚزسَُػٓٮًنَالاڅَٕىباَوَّپُڈيٓ

كپمز١َيٍرثٓب٥ٙچًبثٕٕٓىَُٔمٓبيٓډٓبيٓاڅْإٍَٟٔٓاڅَّٖٓمٓبءٓهَچَٺْىَبډٓب

دىياٍوي؟ډٓثب٥ڄٍاُډٕهيإٓمبنآٵَٔى٘ٽٖبوٓؿٍياٽَٶََُاڅٌََّٙٔه٩ََهًََُّڅټٓ

٩هًڅټٹٕبډزثٍا٭شٺبىْثٓ٭ٺًثزِ اڅىََّبٍډٙهَٽَٶََُياڅٙچٌََّٙٔهَٵًَٕٓٔڄٌ

ډٮبىٽىىيٌاطجبراوٖبنىٍثًىنوُبٔزثٓٽمبالرهًإشبٍيػبيىاوڂٓيثٺبثٍځَأ٘ئْځٓىييػًى دَسًىٍْ

إز.اڅُٓكپمز

اڅُٓ:٭يڃثَإبٓډٮبى١َيٍر

إزٕبهشٍإشًاٍ٭يڃثٍَاػُبنيإز٭بىڃهيايويإزاڅُٓٝٶبرأُپٓ٭يڃ

دبثَػبٕز٭يڃثَإبُٓډٕهيَبإٓمبناالٍَٟٔيٓاڅٖٛمبيارٔٹبډٓزٙثِبڅٮٓيڃِٵَډبٔيډٓهيإًٍڃ

ٽٍإزىاىٌي٭يٌهيايويٍي،أهاُىاٍى؛ٹَاٍ٭بىالوٍو٪بڇأهىاهڄىٍوَِٕباوٖبنُويځٓ

ىؿٍآنثٍٍاََٽٔ وڂَىاوي١ب٬ٍٔاٽٖٓكٸّيثَٕبويىاٍإشلٺبٷ

 ىَيومٍٓاي٭يٌأهسلٺٸاډپبنٽٍإزاْځًوٍثٍىوٕبىٍاوٖبنُويځٓاډب

هعاد هٌکراى از پرسش

دار ّدف ٍ حکیواًِ خلقت خالقیت تَحید

؟

دارد. خدا سَی بِ رٍ ٍ خداست از ّستی کارٍاى

آفریٌشاست ًظام ًداًستي حکیواًِ کفر هصادیق از یکی

کافراى بِ خدا دادى بین

عدل=قسط=میزان
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کىکًر جامع سودگی ي غــــفــًریدیه مـــُدی سبک بٍ

َُٔا

وٕٖزدٌَٔاډپبنىوٕبىٍهيا،ٍاٌىٍُٙبىرډبوىيا٭مبڃ،اُثٖٕبٍْدبىاٗاڅٴ

ٽَىٌهيډزَباوٖبنأُُبىْػم٬ثٍيىاٍىٵَاياوٓوٕټٽبٍَبْٽٍٽٖٓدبىاَٗمـىٕه

وٕٖزډَٕٖ٘ىاٍى،ٽٍډلييىْ٭مَثٍسًػٍثبإز،

ډظبڃ،ثَاْوٕٖز٭مچٓىوٕبأهىٍاويٽَىٌٕشڈىٔڂَانثٍٽٍٽٖبوٓاُثٖٕبٍْډؼبُارة

َباوٖبناُثٖٕبٍْإشٮياىَبٍْٙيډبو٬ٔبٍٕبويٌٹشڄثٍٍااٵَاىْٽٍٽٖٓډؼبُار

اٗياٹٮٓډؼبُارثٍٍا٩بڅڈٽٍوجبٙي،ىٔڂَْػُبناځَيوٕٖزډمپهػُبنأهىٍإز،ٙيٌ

ًٙىډٓياٍىأَاىهيايويْ٭بىالوٍو٪بڇثَٕشبوىي،ثبٍُاډ٪چًڇكٸيثَٕبوىي

ثَإبٓ ډٮبى ١َيٍر َبْ اڅُٓ:٭يڃٽچٕي

ٹبثچٕزالٔ٪چڈوؼٮڄاڇډِٕان/ٹ٤ٖٽٕٶَدبىاٗإشلٺبٷ آیاتػجَان/إشٮياى//ډؼبُار/٭يڇ در ک

آډٓىًُاأَڇٕ اڅٌََّٙٔهَ وؼٮڄاڇ٭يڃ١َيٍربڅْمٔٶْٖٙيٙٔهَٽَاڅَّٞٓبڅٙلٓبرٙيٓ٭ٓمٙچًُاوَؼٕٮٓڄُ

هيادٕٚڂبٌىٍثيٽبٍانثبدََِٕٽبٍانيډٶٖيانثبٝبڅق٭مڄيأمبناَڄثَاثَْ٭يڇبڅْٶُؼبٍِٽَاڅْمٔشََّٺٕٙهَوَؼٕٮٓڄُأَڇٕاڅْإٍَِٟٔٵٙٓ

هيايوي ػُبن=ي٭يٌ ٭بىالوٍ ځَىى(و٪بڇ ومٓ ١ب٬ٔ ٽٖٓ ٍٕي+كٸ ډٓ ىاٍى إشلٺبٷ آوـٍ ثٍ ٽٔ ََ(

َڈ ي ٽٖجز ثمب وٶٔ ٽڄ ٭يڃ-١َيٍرالٔ٪چڈينڅشؼِْ

هًىډبن. ا٭مبڃ ثبُسبة وشبٔغ ثٍ ىاٌٍ اٙبٌٍ آډي آٔبر ىٍ اْ ٽچمٍ ٽٖت ٍٍٚٔ اُ ځبٌ ََ وپشٍ:

ػٖمبوٓ: ډٮبى اډپبن

إز ډمپه ثبٙي.ؿڂًوٍ ىاٙشٍ ػٖڈ ي ًٙى ُويٌ ىيثبٌٍ اوٖبن ٙين دًٕٕيٌ ي ډَٿ يػًى ثب ٽٍ

َمٕه اوٖبن كٺٕٺز ٽىىي ډٓ ٵپَ آوبن ٽىىي؟ ډٓ سَىٔي ػٖمبوٓ ډٮبى اډپبن ىٍ اٵَاى اُ ځَيٌ ٽياڇ

ايٕز. ػٖمبوٓ ثٮي

إز ډمپه ډشالٙٓؿڂًوٍ ي دًٕٕيٌ ي ډَٿ اُ دٔ َب اوٖبن َمٍ ًٙوي؟ٽٍ ُويٌ ٙين،ىيثبٌٍ
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کىکًر جامع سودگی ي غــــفــًریدیه مـــُدی سبک بٍ

ىَيډٓدبٕنٕؤاڃأهثٍػُزىياُٽَٔڈٹَآن

ثچپًٍٙىومٓوبثًىډَٿَىڂبڇكٺٕٺز،أهيايٕزٍيفيوٶٔاوٖبن،يػًىكٺٕٺز1

(سًٵٓ)ځَىىډٓىٍٔبٵزٽمبڃيسمبڇثٍډَٿْٵَٙشٍس٤ًٕ

آهَرىٍٍيفثٍدًٕٕشهثَاْػٖڈډؼيىآٵَٔى٘اډپبنثٍډَث٣ًٽَٔڈٹَآنىٔڂَدبٕن2

اډپبن)إزدَىاهشٍػٖڈډؼيىآٵَٔى٘اطجبرثٍيٙي٥ٌَفځًوٍٍٕثٍهًىدبٕنأهإز

ػٖمبوٓ(  ډٮبى

دبٔبنٹيٍر( (ٹبىٍٔه)ثٓ

ٓأَنْ٭ٓچَىٹَبىٍِٙٔهَثٓچَى٭ٙ٪َبډٍٓٔوَؼٕم٬ٓٓأَڅََّهْاڅْئِوْٖٓبنُأَٔٓلٕٖٓتٔ ثٓىَبنَوًُِّْٖٓٓ

ٽىٕڈ.اوڂٚشُبَٕٔ٘ٽٍَٖشٕڈٹبىٍډبآيٍى؟آٍْ،ووًإَڈځَىٍاإشوًاوُبٔ٘ډبٽٍدىياٍىډٓآىډٓآٔبډٮىٓ: ثَاثَ ٍا

ٹبىٍ–ألٖتهياوبډلييىٹيٍرثٍاٙبٌٍ

ىڅٕڄ ووٖشٕه(ثٍ (كٓ)اوٖبنآٵَٔى٘

ٹَبڃَيٓوَٖٙٓٓډٓظَچًبڅَىَبي١َََٓةٓ ٭ٓچٕٙڈهَچْٸٍثِپُڄَِّيًَٓٔٓډٍَََِّٓأَيَّٓڃَأَوَْٚأََٓباڅٌََّْٙٔٔلُِٕٕٕٓبٹُڄْڇٍٓډٙٓيَٓٙٓٓاڅْٮٙ٪َبڇٓٔٔلِٕٕٓډٓهْهَچْٺٍَٔ

دًٕٕيٌإشوًاوُبْأهٽٖٓؿٍٽٍُويډٓډظڄډبثَاْ،إزثَىٌٔبىاٍُاهًىآٵَٔى٘ٽٍكبڅٓىٍډٮىٓ:

ىاوبٕز.آٵَٔىََٚٓثٍايي،إزثٕبٵَٔيٌآٱبُىٍٽٍٽىيډُٓويٌٍاآوُبٽٖٓثڂًٽىيډُٓويٌٍا

ىٍ ٍٕشبهِٕ ىڅٕڄ (ډٕز)٥جٕٮز(ثٍ

اڅىًٍَُُّٚٔٽٌََڅټډًٕٓسُٙٓبثٓٮٕيٓاڅْإٍَٟٔٓثٍِٙٵَأكٕٕٕٕٓىَبډَِّٕٓزٚثٓچَيٚإِڅَىٵَٖٔٺْىَبٌٕٔٓلٓبثٖبٵَشُظَُٕٙاڅََِّٔٓبفٓإٍَٕٔٓڄَاڅٌََّْٙيٓاڅچٍََّٔ

ٍاډَىٌُډٕهيٍاوٕڈډٓډَىٌَُٕډٕىُبْثٍٍاآوُبډبيثَاوڂِٕويٍااثََبسبٵَٕشيډٍٓاثبىَبٽٍهيإزډٮىٓ:

.إزؿىٕهوِٕٹٕبډزٍيُىٍځٚشهُويٌٽىٕڈډُٓويٌآنثٍ

ٽچمٍډَٿوپشٍ ىي ََ اځَ َٕإَْ ٽىپًٍ ي ُوٓ سٖز ىٍ ايڅًٔز"ډٕز"ي"كٓ": ىاٙز يػًى

٥جٕٮز."ډٕز"ثب ىٍ ٍٕشبهِٕ ٔٮىٓ: إز

توثیل با هعاد اهکاى

قیاهت دٍ هرحلِ
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کىکًر جامع سودگی ي غــــفــًریدیه مـــُدی سبک بٍ

نسُوََْػًٔڅٙټٓيٓٽٌََډًٕٓسُٙٓبثٓٮٕيٓاڅْإٍَٟٔٓيٓٔٔلِٕٕٓاڅْلَِّٓٓډٙهَاڅْمَِّٕٓزٓيٓٔٔوَِْعٔاڅْمَِّٕٓزٙډٙهَاڅْلَّٓٓٓٔٔوَِْعٔ

اُأهوِٕٙمبيٕبُىډُٓويٌډَىو٘اُ،دٍٔاُډٕهيُويٌاٍُاډَىٌيآٍىثَٕينډَىٌاٍُاُويٌډٮىٓ ًٙٔيثَٕينځًٍَبؿىٕه

ىيڇىٍٹٕبډز٥جٕٮزُويځٓيډَٿو٪بڇثٍاٙبٌٍ ډَكچٍ

دٍم سال ششن درس پایاى

ٙٚڈ: ىٍٓ َبْ ٔبىىاٙز

...
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کىکًر جامع سودگی ي غــــفــًریدیه مـــُدی سبک بٍ

ىيڇ: ىيڇسبىٍٓٵٞڄ ىٔىٓ

َٶشڈ ثٮي=ثَُىٍٓ (م)ډىِڅڂبٌ

ثَُموبڇثٍىَي،ډٓهجَډَٿاُدٔ٭بڅمٓيػًىاُٽَٔڈٹَآن

كٕبريىوٕبُٔٓويځٓډٕبنوِٕثَُم٭بڅڈإزؿِٕىيډٕبنكبٔڄيٵبٝچٍډٮىبْثٍڅٲزىٍثَُم

.ډبوىيډٓػبآنىٍٹٕبډزسبيًٙويډٓآنياٍىډَٿاُدٔآىډٕبن،يځَٵشٍٹَاٍاهَيْ

 ٔجٮظًنًٔڇاڅٓثَُميٍائُڈډهي

ډٕبن ثَُم إز.٭بڅڈ اهَر ي ىوٕب

ًٙوي. ډٓ ثَُم ياٍى ډَٿ اُ دٔ َب اوٖبن

ځَىى. ثَدب ٹٕبډز ٽٍ إز ُډبوٓ سب ثَُم ٭بڅڈ ىٍ ك٢ًٍ ډير

ثَُم: َبْ ئْځٓ

ٍااوٖبنيػًىكٺٕٺزٵَٙشڂبناډ٘بًٙى،ډٓډشًٹٴثينكٕبسَٓبْٵٮبڅٕزځَؿٍډَٿ،اُدٔ(

ٽىىي.ىٍٔبٵزٽمبڃيسمبڇ٥ًٍثٍٍاآنٔٮىٓٽىىي،ډٓسًٵّٓإزٍيفَمبنٽٍ  ډٓ

ي ًٙى ډٓ هشڈ ډَٕٞا(( ))ٕبءر ثٍ آهَٗ ىاٍى اڅٌٔه((+))سًٵٓ(( ))انَّ ٽٍ اْ آٍٔ وپشٍ: ٙبم

اُ ٵَاٍ ي ځىبٌ سَٻ ثَ وبسًاوٓ ا٩ُبٍ ىٍډًٍى آوبن سًػٍٕ ي ځىبَپبٍان س٤ًٕ هًى ثَ ٕشڈ ْ ىٍثبٌٍ

وٌَ!!ډٖئًڅٕز. ٔبىر ٽٍ ثڂً )هياأىؼًٍْ ٹ٦ٮبً ٹ٦ٮبً ٍي ډٕيٌ!!ان٩بڅمٕه ډؼبُار )

ٽـــىشڈ ثمب اڅؼىٍ ))اىهچًا ثٍ آهَٗ ىاٍى +))سًٵٓ(( ))اڅٌٔه(( ٽٍ اْ آٍٔ وپشٍ: ٙبم

ډٖشمَ وٕټ ا٭مبڃ ثيڅٕڄ ٽٍ ثَُم ىٍ دبٽبن ثٍ ٵَٙشڂبن ٕوه ي ًٙى ډٓ هشڈ سٮمچــــًن((

اوي. ٔبٵشٍ ثَُهٓ ثُٚز ثٍ يًٝڃ دبٽبن  ىوٕبٔٓ

تطظذی خٟٙٓ تٛفا:

تطظذیت تٛفا:تٟكت

٘ىتٝ! غَٛ
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کىکًر جامع سودگی ي غــــفــًریدیه مـــُدی سبک بٍ

ٽبډالً ي إز ٽبډڄ ي سمبڇ ىٍٔبٵز ډٮىبْ ثٍ سًٵٓ ىٍٓ: سلٺٕٸ ي اوئٍٚ ىٍ سًٵٓ ْ ډَث٣ًوپشٍ

ٵَٙشڂبن س٤ًٕ ٍيف ىٍٔبٵز ي اوٖبن ډَٿ ثَاْ آن ٽبٍثَى إشً اوٖبن ٱَٕډبىْ ي ٍيكبوٓ ثٮي ثٍ

يػًى كٺٕٺز ٽٍ إز ياٹٮٕز أه ٍيفثٕبوڂَ ٵٺ٤ ډَٿ َىڂبڇ ىٍ َُٔا إز ٍيف ٵٺ٤ اوٖبن

ډٮىبْ ثٍ هًى أه ي ًٙى ډٓ ځَٵشٍ اوٖبن يػًى ْ َمٍ ٹَان سٮجَٕ ثٍ اډب ًٙى؛ ډٓ ځَٵشٍ اوٖبن

إز. ٍيف ثًىن كٺٕٺز

آځبَبوٍثٍَمـىبنٍيفاډ٘بىَي،ډٓىٕزاٍُاهًىكٕبرثينځَؿٍثىبثَأه( هًْٔ٘ٵٮبڅٕز

اځبَٓ()ٍډِ=ىَيډٓاىاډٍ ي آځبَبوٍ=ًَٕٙبٍْ (ٹبڃ+اٍػٮًن)ٵٮبڅٕز

ىأٍڈ: ىٍٓ ډشه ٥جٸ ىٔىٓ)!(: ْ وپشٍ  ٱًڃ

ثَُم ٭بڅڈ ىٍ ٍيف آځبَـــــبوٍ ٵٮبڅٕز ىَي= ډٓ سًٵـــــــــــــــــــٓ

هعلَلعلت

تحقك ظرف

آٖذساضؾَٛقس،پيطٚظاؾالْؾپاٜ ٚقس٘سوكتٝوفاضِكىطتعضٌاٖٚلتیتسض،خًٙزض

آيايافتيٓ؛حكتٛز،زازٜٚػسٜٔاتٝپطٚضزٌاضٔاٖآ٘چٝفالٖ،ایفالٖ،ای :زاز٘ساضاوكتٍاٖ

تطظخ(يافتيس؟حكتٛز،زازٜٚػسٜپطٚضزٌاضتاٖآ٘چٝ٘يعقٕا آٌاٞا٘ٝ حيات ٚ )ظ٘سٌی

ا٘س؟ٔطزٌاٖوٝزضحاِیذٛا٘یٔیضاايكاٖآياذسا،ضؾَٛای :قسٌفتٝ

تطفمظ ٚ ،قٙٛاتط٘سقٕااظوالْايٗتٝايكاٖاٚؾت،زؾتزضخا٘ٓوٝوؿیتٝلؿٓ :فطٔٛز

تطظخ=قٙٛاتط٘س(.٘يؿتٙستٛا٘ازازٖپاؾد زض آٌاٞی )افعايف

پيتطظخ والْ أثطزض

ٔطي اظ پؽ ا٘ؿاٖ اذتياض

www.konkur.in

forum.konkur.in



کىکًر جامع سودگی ي غــــفــًریدیه مـــُدی سبک بٍ

َمـىٕهٙىًىډٍٓادبٕوٚبنيٽىيډٓځٶشڂًٵَٙشڂبنثباوٖبن٭بڅڈ،أهىٍ(

ا٭مبڅٓډظبڃ،٥ًٍثٍوجًىډمپهىوٕبىٍَبآنىٍٻٽٍٽىيډٓډٚبَيٌيىٍٻٍااډًٍْ

ثبٽىيډٓډٚبَيٌىاىٌ،اوؼبڇىوٕبىٍٽٍٍا َمَاٌ ىٔيْ)ٽٍ آٍٔ ىٍ هيا ثب ځٶشڂً وپشٍ: ))ٙبم

إز( ىوٕب ثٍ ثبُځٚز اوٖبن ىٍهًإز ثب ٵَٙشڂبن ځٶشڂًْ اځٍ يڅٓ آځبَبوٍ ٵٮبڅٕز ثِن ٬َٕٔ

اُ ٔٮىٓ ٹبڃىٔيْ ْ ثبٍٍٔٚ ډٚبَيٌډالئپٍَمَاٌ ي ىٍٻ ٔب ٵَٙشڂبن ثب ځٶشڂً ثِن ىٔيْ آٍٔ ىٍ

ډ ثب ٽٍ ىوٕب ىٍ ىٍٻ ٹبثڄ ٱَٕ إز.((اډًٍ ډشىبٕت إز ٙيٌ اوؼبڇ ىوٕب ىٍ ٽٍ ا٭مبڅٓ ٚبَيٌ

آٖذساضؾَٛقس،پيطٚظاؾالْؾپاٜ ٚقس٘سوكتٝوفاضِكىطتعضٌاٖٚلتیتسض،خًٙزض

آ٘چٝقٕاآيايافتيٓ؛حكتٛز،زازٜٚػسٜٔاتٝپطٚضزٌاضٔاٖآ٘چٝفالٖ،ایفالٖ،ای :زاز٘ساضاوكتٍاٖ زازٜٚػسٜپطٚضزٌاضتاٖ٘يع

تطظخ(يافتيس؟حكتٛز، آٌاٞا٘ٝ حيات ٚ )ظ٘سٌی

ا٘س؟ٔطزٌاٖوٝزضحاِیذٛا٘یٔیضاايكاٖآياذسا،ضؾَٛای :قسٌفتٝ

تطفمظ ٚ ،قٙٛاتط٘سقٕااظوالْايٗتٝايكاٖاٚؾت،زؾتزضخا٘ٓوٝوؿیتٝلؿٓ :فطٔٛز

تطظخ=قٙٛاتط٘س(.٘يؿتٙستٛا٘ازازٖپاؾد زض آٌاٞی )افعايف

والْتطظخ پيأثط:زض

  )ع(:واظٓأاْ

تطذیفضيّتٔمساضتطحؿةٔٛٔٗ ضٚز ٔی اـ ذا٘ٛازٜ زيساض تٝ ٔطي اظ پؽ  ٚضٚظزٚٞطتطذی ٚضٚظٞطآ٘اٖاظٞايف

ضٚظٞطتطذی تطظخ.خٕؼٝٞطآ٘اٖوٕتطيٗ ٚؾٝ زض ا٘ؿاٖ آٌاٞی ٚ ٞٛقياضی ٚ آٌاٞا٘ٝ )فؼاِيت

والْتطظخ واظٓ:زض أاْ

اؾت اـ ذا٘ٛازٜ تا ٗٔٛٔ زيساض وٕيت وٙٙسٜ تؼييٗ فضايُ وٕيت
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کىکًر جامع سودگی ي غــــفــًریدیه مـــُدی سبک بٍ

ٽبٵَانيثَُهٓثُٚزىٍډؤډىبنًٙىډٓىاىٌثَُم٭بڅڈىٍډَىڇػِاْيدبىاٗاُثوٚٓ(

ځٌٍاوىيډٍٓيُځبٍإز،آهَرػُىڈيثُٚزاُٽًؿپٓسؼچٓٽٍثَُهٓػُىڈىٍ

ػُٕخايٍاٜ ٔا٘س.(ػُٕ):تطظذی ٔی اٚ تا ليأت تا ٚ اٚؾت ٕٞيكٍی ٕٞطاٜ ا٘ؿاٖ

ٚقٛزٔیظاٞطاٚتطقرهیٌصاض٘س،ٔیلثطزضضاایٔطزٜوٍٝٞٙأی :فطٔٛز (ع (نازقأاْ

ايٙه ٚقسلغغتّٟٛٔتيافتٗپاياٖتاوٝتٛضظق :تٛزيٓچيعؾٝز٘يازضٔافالٖ،ای :ٌٛيسٔیاٚتٝ

آٌاٜ .ٔا٘ٓٔیتٛتاوٝٞؿتٓتٛػُٕوٝٔٗ ٚتاظٌكتٙس ٚوطز٘سضٞاضاتٛوٝاتذا٘ٛازٜ٘يؿتتٕٛٞطاٜ

تطظخ(تاـ زض ا٘ؿاٖ آٌاٞا٘ٝ تطؾثه ٚتطاضظـتیٕٞٝاظتٛ٘عززضؾٝ،ايٗٔياٖزضٔٗوٝ)فؼاِيت

.تٛزْ

والْتطظخ نازق:زض أاْ

فطػٖٛ آَ ضاوُ فطػٖٛ فمظ ٝ٘
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کىکًر جامع سودگی ي غــــفــًریدیه مـــُدی سبک بٍ

ډٮىبثئهإز،ثَٹَاٍؿىبنَڈوِٕډَٿاُدٔىوٕب،ثبثَُم٭بڅڈاٍسجب٣(

ځَىىډٓاٵِيىٌآنثَدًٕٕشٍيًٙىومٓثٖشٍډَٿثبَباوٖبنا٭مبڃْدَيويٌٽٍ

ىاٍاْىَي،ډٓاوؼبڇهًىكٕبرُډبنىٍاوٖبنٽٍٵَډبٔي،ا٭مبڅٓډٓٽَٔڈٹَآنٽٍځًوٍَمبن

اُا٭مبڃاُثٮيٽٍٍاآطبٍْډبويډٓثبٹَٓڈايكٕبراُثٮيآطبٍأهاُثَهٓٽٍَٖشىيآطبٍْ ډٓػبثَاوٖبنډَٿ

سبهَډبوي ٔٮىٓډب وبډىي َمـىبنْدَيويٌٍٵشٍ،ىوٕباُٵَىٽٍأهثبډٓ طجزآنىٍ٭مڄآطبٍيإزځًٚىٌ٭مچ٘

،اُدٕ٘ٽٍآطبٍْيا٭مبڃثٍَمـىٕهځَىىډٓ سٺيڇإزٙيٌطجزٵَىا٭مبڃدَيويٌىٍډَٿ ځًٔىي.ډب ډٓ

سبهَ:ډظبڃ: آطبٍډب + اهَ ْ ٍٍٚٔ سٺيڇ:اُ ٹيڇ ډب ٍٍٚٔ اُ

ٍااػشمب٭ٓي٩بٔٴيٽىىي٭جبىرٍاهياآنىٍډَىڇسبٕبُىډٓډٖؼيْٽٖٓ ََهب٥َثٍإز،ُويٌٵَىأهٽٍيٹشٓسبىَىي،اوؼبڇهًى

ايځَٕى،ډًٍٓٝرډٖؼيىٍٽٍهَْٕٽبٍ ايډَٿاُدٔإزآنډبسٺيڇآطبٍيٕبهشهډٖؼيثٍډَث٣ًدبىاٗ،أهىَىيډٓدبىاٗثٍ

ُډبوٓوِٕ وِٕكٖىبراٵِأ٘أهاٵِأىيډٓايكٖىبرثَيؤًٖىيډٓدبىاٗاي٭مڄْدَيويٌىٍٽىىي،ډٓإشٶبىٌډٖؼياُٽٍسب

إزسأهَډبآطبٍثٍډَث٣ً

وٙٙس،ٔیػُٕؾّٙتآٖتٝٔطزٔیز٘يازضوٝٚلتیتاؾاظز،خاضیخأؼٝزضضا٘يىیضٚـ ٚؾٙتوؽٞط

ٞط ٚوٙٙسوٓآٖیزٞٙسٜا٘داْاخطاظوٝايٗتسٌٖٚصاض٘س،ٔیٞٓقرمايٗحؿابتٝضااػٕاَآٖثٛاب

٘يعاٚحؿابتٝضاآٌٖٙاٜوٙٙس،ػُٕتسأٖطزٔیوٝٚلتیتاوٙس،تابٔطزْتيٗزضضاظقتیؾّٙتوؽ

زض.وٙٙسوٓآٖػأٌُٙاٜاظوٝايٗتسٌٖٚصاض٘س،ٔی ذٛز اػٕاَ اظ تركی آثاض اظ ا٘ؿاٖ تطذٛضزاضی پياْ:

ٔطي اظ پؽ ز٘يا

والْتطظخ پيأثط:زض

:قٛزٔیٔٙستٟطٜٞاآٖاظ٘يعٔطياظتؼسٔؤٔٗ،وٝاؾتچيعقف

وٙس،ٔغفطتعّةاٚتطایوٝناِحیفطظ٘س

قٛز،لطائتآٖاظوٝلطآ٘یوتاب

زٞس،ٔیآبٔطزْتٝٚوطزٜحفطوٝآتیچاٜ

اؾت،واقتٝوٝزضذتی

وطزٜخاضیذيطاتتطایوٝآتی

 .زٞٙسٔیازأٝضاآٖٚی،اظپؽزيٍطاٖ ٟٚ٘ازٜتٙاوٝایپؿٙسيسٜضٚـ ٚ

والْتطظخ نازق:زض أاْ

ضٔع:

چـــازض ٔيٕٛ٘ٝ!وـــف تالی ٚاؾٕٖٛ

وطزٜخاضیذيطاتتطایوٝآتی

عثيؼت زض ضؾتاذيع عثك ٔؼاز أىاٖ اثثات ٔيكٝ اؾت ٔٛت تا اِٚٛيت ٚ زاضيٓ حی+ٔٛت چٖٛ قكٓ زضؼ عثك
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ىٍٓ آٔبر ثب َٶشڈ)ثَُم( ىٍٓ آٔبر ىٍسَٽٕت َب ٽىپًٍْ َمٍ إٓٙڄ وُڈ)ٹٕبډز(دبٙىٍ

ٹٕبډز: اُ ثَُم آٔبر سٶپٕټ ي سٚوٕٜ ثَاْ ٽىىيٌ سٮٕٕه َبْ ٍډِ

ٹٕبډزٹـــــــــــــــــــــٕــــــــــــــــــــــَ

ٍٕٔٔڄ : ٍ :ًٔډئٌ ٔـــــــ ثچٓ :ٹبڅًا ٹـــــ

ثَُهٓســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــڈ

سًٵٓ : ډبياســـــ ډٖش٢ٮٶٕه-ڇ:

ثَُم ٭چٕپڈ: ٕالڇ

ٙئي( ٥جشڈ:ٹٕبډز)دبٻ ٭چٕپڈ  ٕالڇ

اڅٮٌاة:ثَُم ًٕء

اٙياڅٮٌاة:ٹٕبډز

ثَځَىين! ډىً هيأب ځًٔي: ډٓ ٍيى ډٓ ثَُهٓ ػُىڈ ثٍ ٽٍ اوٖبوٓ

ډىً هيأب ځًٔي: ډٓ ٍيى ډٓ ٹٕبډشٓ ػُىڈ ثٍ ٽٍ ثجَ!اوٖبوٓ ثَٕين

٩بڅمٕه ثَُهٓ: ػُىڈ

ٍٕشبهِْٕ:ٽبٵَٔه ػُىڈ

ثَُهٓ:٥ٕجٕه ثُٚز

ٍٕشبهِْٕ:ډشٺٕه ثُٚز

ثَُم وجًى؟ ي٬ٕٕ هيا ُډٕه ډڂَ

ٹٕبډز ٙمب؟ ثَاْ وٕبډي دٕبډجَْ ډڂَ

َمٍٕٚ: ثًى آډيٌ ٹبڃ ٍٍٚٔ اُ آن ىٍ ي ثًى ډَٿ ثب اٍسجب٣ ىٍ اْ آٍٔ ََځبٌ ٙٮًٍوپشٍ: ي آځبَٓ

اُ دٔ ډَٿاوٖبن
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َٶشڈ: ىٍٓ َبْ ٔبىىاٙز

...
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ًٕڇ: ىيڇسبىٍٓٵٞڄ ىٔىٓ

اي(ىٍٓ ثَ ىيڇ)ا٭شمبى ىٔىٓ

وٕٖز؟ٽبٵىاٗثىيٌثَاىهياآٔب٭ٓجيٌٓثپبٳٚاڅچٍّٔاَڅَٕٔٓ

ثىيځبن( ثَاْ اي ٽبٳ)ٽٶبٔز ؿٕٖز؟ هيا ثَ سًٽڄ ډجىبْ

ډٖشٺٕڈ ... ي .... ډٕبن ْ ثبٙي.)سًٽڄٍاث٦ٍ ثىيځٓ(-ډٓ ي ٭جًىٔز

)ډٺيډٍ(: َبْ سٖز سٕخ ي ډٺيډٍ  وپبر

ًٙى.ډىسٮٕٕهىوٕبىٍآوبنٍٵشبٍثَإبَٓباوٖبناثيىَٕوًٙز(

)ا٭مبڃٕىؼ٘( اْ ٕبهشٍ اهَيْ)اثيْ( ٽٕٶَ ي دبىاٗ ٽَٔڈ-ٍٵشبٍ-: ٹَان ٽٍ ډبٕز اَياٳ(

ٍاٌ ىٍ ي اوييهشىي ٕٕڈ ي ٍُ ٽٍ ٽٖبوٓ ثٍ ثٍه٦بة ٽٔ ََ )ي ٵَډبٕٔي: ډٓ ٽىىي ومٓ اوٶبٷ هيا

ثـٕٚي.( ٍا اوييهشٕي ډٓ آوـٍ ثٕىي/دٔ ډٓ ٍا آن ٽىي ثيْ اْ اوياٌُ

ًٙىډىسٮٕٕهىوٕبىٍآوبنٍٵشبٍثَإبَٓباوٖبناثيىَٕوًٙز(

ډٮچًڃ( = ىَي ډٓ ٭چز()ثٮي = ىَي ډٓ ىَي()ٹجڄ )ډٓ إز: الُڇ دٔ

ٽىٕڈ.) ٭ُي سؼئي هًى هياْ ثب ىٔڂَ هيا(ثبٍ ثب ٭ُي (سؼئي

ثڂَٕٔڈ ُويځٓ(سٞمٕڈ ثذٕمبٕٔڈ.))ٍاٌ ځٌٙشٍ اُ سَ ډ٦مئه ي سَ ډلپڈ ُويځٍٓا ٍاٌ ډٞمڈ دٕمًىن (سٞمٕڈ

ثجىئڈ.)ډظبڃ: ٽبٍ ثٍ ي ثبٕٙڈ ىاٙشٍ ٔبى ثٍ ٍا ٭ِڇ ٽىىيٌ سٺًٔز (سًٽڄ(٭ًاډڄ

ًٕڇ: ٕبڃ ٔټ ثَسَىٍٓ ٽٚٴًٕڇوٕبُ َمبن: ُويځٓاوٖبن ىٍٕز إز.ٍاٌ هَىډىي ي ٵپًٍ َبْ اوٖبن اٝچٓ ىٱيٱٍ ٽٍ إز

ٔٮىٓ: إز ٹجچٓ ثَسَ وٕبُ ىي ثب يډَسج٤ ُويځٓ َيٳ ي(ىٍٻ آډين ىوٕب ثٍ ثبٍ ٔټ سىُب وٕبُ: أه اَمٕز ىڅٕڄ هًٔ٘/ ْ آٔىيٌ (ىٍٻ

ىَي: ډٓ ُويځٓ ىٍٕز ٍاٌ اوشوبة ٽَىن/٭يڇ سؼَثٍ ٍا ىوٕب ىٍ ُويځٓ ثبٍ ٔټ ٔبسىُب ىٕز هچٺز(٭يڇ ثَسَ َيٳ ثٍ ثٓ

آهَر ػُبن ىٍ ىوًْٕ(هَٖان)ُٔبن( ُويځٓ ډىبٕت سى٪ٕڈ (٭يڇ

اڅمٖشٺٕڈ...ٱَٕاڅمٲ٢ًة اڅَٞا٣ اَيوب ْ آٍٔ ثب ثبَڈ(/اٍسجب٣ ىي ََ اهَيْ ي ىوًْٕ ٭بىالوٍ)هَٖان اْ ػبډٮٍ آډين يػًى ثٍ (٭يڇ

ُوي ىٍٕز ٍاٌ ٽٚٴ ي اڅُٓ َيأز الاڅ٢بڅٕه)دٕبڇ:ىٍهًإز ي +٭چُٕڈ اوٖبن)اَيوب( س٤ًٕ يٍيىځٓ ىَي: ډٓ ډٖشٺٕڈ َٝا٣ اُ هَيع

اڅُٓ هٚڈ ىٍ ځَٵشه ٹَاٍ ي ځمَآَ ثٍ اوٖبن

ٱٶًٍْ( إشبى اكشمبڅٓ)٥َاف سٖز ٽىٕي(ًٕدَ دَ ٍا هبڅٓ   )ػبَبْ

ثبٙي. ډٓ ىيڇ ډًٍى دٕبڇ ٽىىيٌ سَٕٕڈ ......... آٍٔ ٽٍ إز .... ډٮچًڃ هيايوي اُ .... َرپاسىٍهًإز کىىد.خ: می تکمیل بدرستی زیر مًارد از مًرد

اوٖبن س٤ًٕ اڅُٓ ىوٕب–َيأز ىٍ ٍٵشبٍ ثَإبٓ اثيْ َٕوًٙز ا–سٮٕٕه اثًاةىهچٹٕڄ ٵٍٕهبڅئهػُىڈً

اوٖبن س٤ًٕ اڅُٓ ىوٕب–َيأز ىٍ ٍٵشبٍ ثَإبٓ اثيْ َٕوًٙز څپه–سٮٕٕه اڅپبٵَٔهاڅٮٌاةٽچمٍكٺزي ٭چٓ

اوٖبن س٤ًٕ اڅُٓ ىوٕب–َيأز ىٍ ٍٵشبٍ ثَإبٓ اثيْ َٕوًٙز ٵب–سٮٕٕه هبڅئهَبًىهچ٥جشڈ

اوٖبن س٤ًٕ اڅُٓ ىوٕب–َيأز ىٍ ٍٵشبٍ ثَإبٓ اثيْ َٕوًٙز ٔٚبءايٍطي–سٮٕٕه كٕض اڅؼىٍ ډه وشجًا االٍٟ ىب

اوٖبن س٤ًٕ اڅُٓ ىوٕب–َيأز ىٍ ٍٵشبٍ ثَإبٓ اثيْ َٕوًٙز هَٕا/َٙاٵ–سٮٕٕه ًٌٍ ډظٺبڃ ٔٮمڄ ٌَٔٔمه
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کىکًر جامع سودگی ي غــــفــًریدیه مـــُدی سبک بٍ

زيسٌاٜ پيأس ٔؼازاِٟیپيأثطاٖاِٚيٗ پٙدطٜتاظ ٚتؿتتٗاظظ٘سٌیآٔسٖتيطٍٖٚ٘طـ،ايٗپيأساِٚيٗ:زضٔٛضز ضٚیتٝضٚقٙايی ٚأيسیقسٖ

چٙيٗظ٘سٌیزضواض ٚفؼاِيتیاٍ٘يعٜ ٚ٘كاط ٚقٛضايداز ٚا٘ؿاٖ ِصتذٛزواضاظ ٚاؾت٘اپصيطذؿتٍیٕٞت ٚاِؼازٜفٛقا٘طغیزاضایا٘ؿا٘یاؾت

آذطتذسٔتزيٍطاٖتٝتطتيفچٝٞطوٝزا٘سٔی ٚوٛقسٔیذساذّكتٝذسٔتزضتؿياضتٛاٖ ٚتالـتااٚ.تطزٔی ٔثاَ:تٛزذٛاٞسظيثاتطاٚوٙس،

ٔطزْ تطای چاٜ ٚلف ٚ چاٜ حفط ٚ ٘رّؿتاٖ زض واض ٚ ػّی .حضطت

هيايوي:كٺٕٺز ثَ سًٽڄ

 ايٕزثٍٽبٍَبْوشٕؼٍٕذَىنيهيايويثٍا٭شمبىډٮىبْثٍهياثَ.سًٽّڄ

ٍاډشًٽّڄ.اوٖبن ٽىيډٓياځٌاٍايثٍٍااډًٍٗي٩بٔٴ،ثٍ٭مڄ٭ٕهىٍئبثيډٓهًىډ٦مئهځبٌسپٍٕهيايوي

ٽٍډٓډشًٽّڄ.اوٖبن ډٞچلزثيانهًىځَؿٍايٕز،ډٞچلزثٍآٔي،ىٕزثٍٽٍاْوشٕؼٍََي٩ٕٶٍ،اوؼبڇًٍٝرىٍىاوي

هياْوجبٙيآځبٌ َُٔا ٍثًثٕز(سيثٍَٕاػُبنٽٍكپٕمٓ)كٸ()ډٮچًڃ( ٍثًثٕز(اىاٌٍي)سًكٕي وٖجزٽََٔاُٽىيډٓ)سًكٕي

اٙنَّسَډَُثبنډبثٍ )٭چز(إزاڅمٔشًَٓٽّٙچٕه(تٜــــــــٔٔلٙاڅچٍّٓ)

هٶه: ثىيْ ػم٬ ي  سَٽٕت

ٽىيډٓاډٕيياٍآٔىيٌثٍيىَيډٓآٍاډ٘اوٖبنثٍهياثَا٭شمبىيسپٍٕ.

ٌَا هچٺزٓ ډب ٍثىب اڅٌٔه... اڅجبة اليڅٓ الٔبر وُبٍ ي څٕڄ اهشالٳ ي اٍٟ ي ٕمبيار هچٸ ٵٓ اڅىبٍثب٥الًان ٭ٌاة ٵٺىب ٕجلبوټ ...

اٍٟ ي ٕمبيار اهلل څچمًډىٕهلٸثبڅهچٸ الٍٔ ًڅټ ٵٓ ان

َبْ وٚبوٍ ي ٝى٬ ًَٔيإز.كپمش٘آطبٍ و٪َٕٗ ثٓ هچٺز ي ٕبثٺٍ ثٓ َبْ وًآيٍْ ىٍ

ٔټ آٵَٔيٌََ هيا ٽٍ ډًػًىاسٓ ايٕزاُ هيايويْ ىڅٕڄ ي آٵَٔيځبٍْ اٍٟ)ثََبن ي ٕمبيار هچٸ ٵٓ ډًػًى...(ان آن اځَ كشٓ

ي ٽىي ډٓ ډٮَٵٓ ٍا هًى هبڅٸ ُثبوٓ ثٓ ُثبن ثب َڈ آن ٽٍ ؿَا ثبٙي ُثبن ثٓ ي ٍثًثٕز(سيثَٕػبډي ځًٔي.)سًكٕي ډٓ ثبُ ٍا هيا

ثٕىُم ډب ي اٍٟ ي ٕمبيار هچٺىب ثبڅډب اال ډٮ١ًَنلٸب اوٌٍيا ٭مب ٽٶَيا اڅٌٔه ي ډٖمٓ اػڄ ي

ثبڅ ياٍٟ ٕمبيار اڅمَٕٞلٸهچٸ اڅٍٕ ي ًٍٝٽڈ ٵبكٖه ًٍٝٽڈ ي

... آٔبسٍ ډه ي

ثبڅ اٍٟ ي ٕمبيار اهلل هچٸ الٔ٪چمًنلٸي َڈ ي ٽٖجز ثمب وٶٔ ٽڄ څشؼِْ ي

كچٺىبٽڈ اومب سَػٮًن٭جظبًاٵلٖجشڈ ال اڅٕىب اوپڈ ي

ا هچٺىب ډب ثٕىُمبي ډب ي االٍٟ ي اڅىبٍثب٥الًڅٖمبء ډه ٽٶَيا اڅٌٔه ًن ًڅټ

ثبڅ ثٕىُڈ ٹ٢ٓ الٔ٪چمًنلٸي َڈ ي

اڅ ًٔډئٌ لٸياڅًُن

دار حق آیات حفظ تکىیک

ٽٍډٓډشًٽّڄاوٖبن ايٕز،ډٞچلزثٍآٔي،ىٕزثٍٽٍاْوشٕؼٍََي٩ٕٶٍ،اوؼبڇًٍٝرىٍىاوي

 .وجبٙيآځبٌډٞچلزثيانهًىځَؿٍ

ت اهلل اِيؽ تا: زاضز +ىافاضتثاط +حؿثیػثسٜ ٔتٛوُوفايتاهلل ا٘ؿاٖ تطای ذسا تٛزٖ تؽ ٚ
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کىکًر جامع سودگی ي غــــفــًریدیه مـــُدی سبک بٍ

ىٍك٢َر. ځًٔيډٓهًَٔ٘بْى٭بأُپٓ٭چٓ

ىاٍى.ډٓاؤىٔڂَاناُثٕ٘يٍُوي،ډٓ٭ٚٸسَثٕ٘سًثٍٽٍآوبنثبسًهيايويا هيايوي َبْ اډياى اُ ډىيْ ثٌَُ ثَاْ ثٕٚشَْ څٕبٹز ډشًٽڄ (ځَْٕ)اوٖبن

ٽبٍثَاْي ىاٍى.()اوٖبنسَْ،آډبىٌهًىٙبناُٽىىيډٓسًٽّڄسًثَٽٍآوبناٝالف هيايوي َبْ اډياى اُ ډىيْ ثٌَُ ثَاْ ثٕٚشَْ څٕبٹز ډشًٽڄ

٭جبىٌىاوبٔٓآوبنثٕى٘ډِٕانثَيآځبََٓبٔٚبناوئٍٚثَيىاوٓډٍٓاأٚبنإَاٍ ثٌوًة ثٍ ٽــــٶٓ (هجٕـــــَا)ي

ىاٱياٍسًىٔياٍكَٖرىٍَبٔٚبنىڃيآٙپبٍسًوِىٍاَُبٔٚبن

يكٚزٍاآوبن،سىُبٔٓاځَ يكٚزآٍاڇٍاآوبنسًٔبىاوياُى،ثٍ اُ ٍا َب اوٖبن هيايوي ٔبى ي هيإز ٔبى ډٺبثڄ ْ وٺ٦ٍ اوٖبن ٕبُى)سىُبٔٓ

ىَي.( ډٓ وؼبر سىُبٔٓ

ىٍځبٌٍيْيآيٍويدىبٌسًثٍثبٍى،ٵَيآوبنثََبډٕٞجزاځَي هيايوي(ىاٍويسًثٍ ثٍ ثَىن دىبٌ ي ٽبٍَبٍْٙشٍَٕىاوىيډٓؿًن،)إشٮبًٌ

ٍثًثٕز(سًٕزىٕزثٍ ؿًن)سًكٕي ىاٍوي؟ هيايوي ىٍځبٌ ثٍ ٍيْ ډٕٞجز َىڂبڇ ىٍ هيايوي ثٍ ٽىىيٌ سًٽڄ َبْ اوٖبن ْ(...)ؿَا )ٵچٖٶٍ

سًكٕي ثٍ ا٭شٺبى هيايوي ثَ إز(ٍثًثٕزسًٽڄ

سًٽڄ ي :سٞمٕڈ ىاٍوي( ډٖشٺٕڈ )ٍاث٦ٍ

ډٓثٍاوٖبنٹًاْيځٌٍىډٓ٭مَََؿٍَُٔاإز)ډٮچًڃ(ثٍِٿَبْسٞمٕڈىيٍانػًاوٓيوًػًاوٓ ثَاْاوٖبنسًانځَأي،ٕٖشٓ

)٭چز(ٔبثيډٓٽبَ٘وِٕثٍِٿَبْسٞمٕڈ

ػًاوٓيػًانئْځٓ ي وًػًاوٓ ىٍ ىَي ډٓ وٚبن ٽٍ :ًٙىډٓكٔهيايويثَا٭شمبىيسًٽڄثٍٙئيسَْوٕبُوًػًان

َبٕزياثٖشڂٓيسمىّٕبراُآُاىډٮمًالً(

ىوٕبٍٔٓٙشٍثٍؿىيانيػًىٗدبْيىٕزيىاٍىثبالٍٔٓيكٓٙؼب٭ز( .إزوٚيٌثٖشٍَبْ

 ثبٙيُويځٓسؼمالرٵپَىٍٔبثًُٖىىٔڂَْثٍوٖجزكٖبىرىٍٔبثٖشٍىڃډٺبڇٔبطَيرثٍٽٍوٕٖزثٍِځٖبالناُثَهٓډبوىي(

ُويځٓثبسالٷىٍيډبوينو٫ًاُوٍٽَىن،ٝٮًىيٍٵشهو٫ًاُ،دَياُويو٫ًاُٽٍَبٔٓآٍډبنثبٙي،ىاٙشٍثٍِٿَبْآٍډبنسًاويډٓاي(

ٵَيٍٵشهىوٕبٔٓ

ٱٶًٍْ: هٶه وپشٍ  ًٕدَ

كٺ ډًٍى ىٍ اىٔبن دَٕيان ىٔيځبٌ ٔٮچمًن)دٕبڇ:ثٕبوڂَ ٽبوًا څً اڅلًٕان څُٓ االهٌَ اڅياٍ ان ي څٮت ي څًُ اال اڅيوٕب اڅلٕبٌ ٌٌَ ډب يي ىوٕب ٕٺز

ثٍ آهَر ػُبن ي إز دبىاٗ َٕاْ ي ياٹٮٓ ُويځٓ ډلڄ آهَر ٽٍ كبڅٓ ىٍ إز ٭مڄ َٕاْ ي َٕځَډٓ ي ثبُٔـٍ ىوٕب ٽٍ آهَر ػُبن

د إز(٭ىًان اوٖبن ػبيىاوڂٓ ثٍ ډٕڄ ثب:اٍسجب٣بٕوڂًْ ىاٍى

وًػًان(اي ي آٍډبنىاٙشٍثٍِٿَبْآٍډبنسًاويډٓ)ػًان ُويځٓثبسالٷىٍيډبوينو٫ًاُوٍٽَىن،ٝٮًىيٍٵشهو٫ًاُدَياُوي،و٫ًاُٽٍَبٔٓثبٙي،

ٵَيٍٵشه ىوٕبٍٔٓٙشٍثٍؿىيانيػًىٗدبْيىٕزىوٕبٔٓ ىٍٔبثٖشٍىڃډٺبڇٔبطَيرثٍٽٍوٕٖزثٍِځٖبالناُثَهٓډبوىيإز؛وٚيٌثٖشٍَبْ

وٖجز سمىّٕبرآُاىډٮمًالًوًػًانيػًانثبٙيُويځٓسؼمالرٵپَىٍٔبثًُٖىىٔڂَْثٍكٖبىر َبٕزياثٖشڂٓياُ
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سأڅٕٶٓ سٖز ٽىپًًٍٕدَ ي َب آُډًن ىٍ هبڅٓ ػبْ ٔټ سًاوي ډٓ ٍوڀ ٹَډِ ٽچمبر اُ ٽياڇ ثبٙي)ََ (َٕإَْ

ػًاوٓ ي وًػًاوٓ ىيٍان ىٍ اڅيوٕب..( اڅلٕبٌ ٌٌَ ډب )ي ْ َٙٔٶٍ آٍٔ دٕبڇ ىيٍانثٕٚشَسلٺٸ أه ىٍ ٽٍ وبىٍٕز سًٍٞ أه ي إز

وٕبُ وٕٖزثَا٭شمبىيسًٽڄثٍٙئيسَُويځٓ ْهيايوي َٙٔٶٍ آٍٔ دٕبڇ ىٍ ىٹز اڅيوٕب(ډٮچًڃ كٕبسىب اال َٓ ُثبن )ان اڅمال)اُ

ٽٍاَٙاٳ( ٽٖبوٓ سپٌٔت(ٔٮىٓ ٍا آهَر ىٔياٍ ي ٙيوي ٽَىوي.)ٽبٵَ

ػًاوٓ(ومًوٍ ي وًػًاوٓ ىٍ ئٌْ ثٍِٿ)ثٍ َبْ سٞمٕڈ :اُ

اثَإَڈ: ك٢َر

وًػًاوٓ )آٍُ(ډٺبيډز(ىٍ هًى ٭مًْ ي َٕدَٕز َبْ هًإشٍ ثَاثَ ثٍىٍ ى٭ًر ٍا اي دَٕشٓٽٍ ومًى.ثز

ثٍ اٹياڇ ثبالسَ ٕىٕه ىٍ آن اُ ٙپىٓ(دٔ ومًى.ثز

ٽٮجٍ( ثىبْ

ثَ ډجىٓ اڅُٓ اډشلبن اُ ٭مَ اياهَ ٽَىن(ىٍ آډي.ٹَثبوٓ ثَٕين َٕثچىي ٵَُويٗ

: ٭چٓ)٫( اډبڇ ك٢َر

ٕه س(ىٍ ډٺبثڄٕبڅڂٓ ىٍ ٕوشٓ ي ٕىڂٕه ثٖٕبٍ ډٮبوئهٞمٕمبر ي ٹَٔ٘ ځَٵشىي.َؼًڇ دٕبډجَ

٭ىًان ډٖچمبن(ثٍ ډَى ٕهايڅٕه ىٍ ٽٍ ػبٔٓ سب ثًى أٚبن ٔبٍ َٙا٤ٔ َمٍ ىٍ ي آيٍى أمبن دٕبډجَ ثبثٍ هًاثٕينٕبڅڂٓ

ي ومًى ٵياٽبٍْ دٕبډجَ ثٖشَ ىاٙشىيس٥ًئٍىٍ ٍا ك٢َر آن ػبن ٹٞي ٽٍ ومًى.هىظٓٽٖبوٓ

دٓػىڀ( ىٍ دٓ ثًىوي.َمَاٌَبْ دٕبډجَ ثب

ٹٞي ثٍ دٕبډجَ ٍكچز اُ يٕپًرإالڇكٶ٨(دٔ ٵشىٍهالٵزٽَىوي اُ دَ ىيٍان ىٍ ومًىوي.ٹجًڃٍا

ىٍٓ:ثٍَٕٓ آٍٔ

ػثازی تٛحيس تياٍ٘ط
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آٍٔ: ٽبډڄ )٭ىًان څُڈ: څىز آٍٔ ډٓوپبر اهلل ډه ٍكمز ىاٌٍثمب ىيٕز ٍي ډشًٽچٕه هيا سُٚڈ څُڈ څىز (ىَي

ثب آٍٔ سًٽڄ(اٍسجب٣ ىيڇ )وپشٍ

ىَي،اوؼبڇهًثٓثٍٍاهًىْي٩ٕٶٍيډٖئًڅٕزاوٖبنٽٍإزىٍٕزػبٔٓىٍسًٽّڄ

ثبيومبٔياوشوبة(ٍاډمپهٍاٌثُشَٔهٽىي،ډًٍٚر(ىٔڂَانثبځَٕى،ٽبٍثٍٍاهًىْاوئٍٚيٵپَ(ٔٮىٓ

سًٽّڄهياثَسًانډٓٽٍإزًٍٝرأهىٍٽىيسالٗ(ډٺًٞىثٍٍٕٕينثَاْډلپڈْاٍاىٌي٭ِڇ(

ىَىيٌيٽىىيٌٽمټثچپٍوٕٖزاٵَاىٽبٍْوياوڈيسىجچٓػبوٕٚهسًٽّڄ،َُٔاٽَى إزٽٖٓثٍاډٕي

ثبٙي(سذٍ)اَڄإزشتکارپٍعقلتّوت،هاَڄٽٍ

دٕبډجَ ىٔيځبٌ ثب :َٕثبٍاٍسجب٣

٭مڄ ثيين ٽىىيٌ إز.َٕثبٍسًٽڄ ىٔڂَان

ثٕز ثب :ػجبٍاٍسجب٣

ٽهػج٘بٍثَسپٍٕدٔٽهٽٚزٽهٽبٍىٍٽىٓډٓسًٽّڄځَ

ثب: اٍسجب٣

يوٕبَُبثٍٍإَبثٍٓإشبْىٍثبٔياوٖبنٽٍىاويډٓثبٙي،ډٮَٵزاَڄٽٍاْٽىىيٌسًٽّڄ

ٙيٌىاىٌٹَاٍاڅُٓكپمزثىبثَإجبةياثِاٍأهَُٔاػًٔيثٌَُإجبةياثِاٍاَُبٔ٘،هًإشٍ

إزاڅُٓ٭چڈيكپمزثٍسًػُٓثَٓب،آنثٍسًػُ٘ٓثٓي

)... ٙبيٍَڈ ع:ډًٍٚر)ي ٽىٕڈ؟ ؿٍ ثبٔي ثُشَ سٞمٕڈ ثٍ ٍٕٕين ثَاْ ثذَٕىي: سٖشٓ ىٍ اځَ

ثذَٕىي: سٖشٓ ىٍ هًٔٓاځَ ع:ىٍٙز ؿٕٖز؟ هًٔ٘ ٍَجَ ي ٔپئڂَ اُ اٵَاى دَاٽىيځٓ ي سٶَٹٍ ٭بډڄ

ثذَٕىي: سٖشٓ ىٍ ٵٓ...اځَ ٙبيٍَڈ ي ع: إز؟ سًٽڄ ي ډٖئًڅٕز اكٖبٓ ٍاث٦ٍ ىَىيٌ وٚبن آٍٔ ٹٖمز ٽياڇ

ىيڇ:  آٍٔ

آٍٔ: هبٛ وپبر

ؿَا؟ ٽىي سًٽڄ هيا ثٍ ٽٍ ٙيٌ هًإشٍ دٕبډجَ اُ آٍٔ أه ة(اي(ىٍ ي ىاٍى َمٕٚڂٓ ك٢ًٍ ٔٮىٓ ډَٕى ومٓ ي إز اڅٴ(ُويٌ ؿًن

ثىيځبن ځىبَبن ػمچٍ اُ ؿِٕ َمٍ ثَ ىاٍى ٽٶبٔز هيايوي ٭چڈ ي إز آځبٌ ي هجَٕ هًى ثىيځبن ٽبٍ ثَ

ػثازی تٛحيس تياٍ٘ط
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ىا كب١َ ي كٓ ٍا اي ؿٕٖز؟ هيايوي ثَ سًٽڄ ْ إز.(الُډٍ وٖشه

ثٍ ٽٍ أه هًاَي؟ ډٓ ؿِْٕ ؿٍ دٕبډجَ اُ ٽىي ډٓ ا٭الڇ ُويٌ ي كب١َ ي كٓ ٍا هيا ٽٍ آن اُ دٔ ٽَٔڈ (ٹَان

ثذَىاُى. اْ ډَسجٍ ثچىي هياْ ؿىٕه كمي ي ٭ٕجٓ ََ اُ هيا ٙمَىن ډىٌِ ٔب سٖجٕق

ثبٔي( ٽىي ډٓ سًٽڄ هيايوي ثَ ٽٍ ثبٙي(ٽٖٓ ٽىي)ىاٙشٍ ٍ٭بٔز ٍا َُٔ :ډًٍى

ٔمًر( ال اڅٌْ ثياوي)اڅلٓ هيا ًار ٝٶز ٍا كٕبر

ثلميٌ( ثڂٚبٔي)ٕجق هيا سىٍِٔ ي سٖجٕق ي كمي ثٍ ُثبن

هجَٕاً( ٭جبىٌ ًوًة ثٍ ثٕبثي)ٽٶٓ هيا ډل٢َ ىٍ ٍا هًى

هيايوي(( ثَ اي ا٭شمبى ي ))سًٽڄ ي ؿِٕ(( َمٍ ثَ هيايوي ثًىن آځبٌ ي كب١َ ثَ اوٖبن ))٭چڈ ډٕبن ډٖشٺٕڈ (سىبٕت

ىاٍى. يػًى

ًوًة...هجَٕاً( ثٍ ٭بڅڈ ())ٽٶٓ ٽڄ = ُٕٙي(( ء ٓٙ ٽڄ ٭چٓ ًَ ))ي آٍٔ: ي سٶٮچًن(( ثمب هجَٕ ))اوٍ آٍٔ: ثب اٍسجب٣

إز. هيايوي ډل٢َ يػًى

ٹچجٓ((اٍسجب٣ اډَْ )سًٽڄ سًٽڄ: ايڃ وپشٍ ثب

وٕٖزٽىڈډٓسًٽڄّسًثَهيأب،))ْػمچٍځٶشهډٮىبْثٍٵٺ٤ٽَىنسًٽڄّ هياثَهًىٹچتىٍثبٔياوٖبنثچپٍ((

ٽَىهًاَيؿبٌٍيػٍثُشَٔهثٍٍاډبٽبٍَبْهيايويثبٕٙڈ،ځًوٍأهاځَثجٕىيهًىځبٌسپٍٍٕاايياٹٮبًيٽىيسًٽڄّ

ډٞچلزثٍيثٕىٕڈومٓډبٽٍثٕىيډٍٓابَٔٓآٔىيٌهيايويآيٍىهًاَيدٕ٘ډبٕزوٶ٬ثٍكٺٕٺشبًٽٍٍاؿِْٕآني

ٔبډبٕز،١ٍَثٍٽٍكبڅٓىٍدىيأٍڈډٓهًىوٶ٬ثٍٍاؿَِٕبٔٓځبَٓٽىٕڈومٓىٍٻډبٽٍىاٍىسًػٍَبٔٓ

ٽىٕڈا٭شمبىهياثَاهالٛثبٽٍإزٙبٖٔشٍثىبثَأهډبٕزوٶ٬ثٍٽٍكبڅٓىٍىاوٕڈډٓهًى١ٍَثٍٍااډًٍْ

..... ثىيځبوڈ اُ اْ ثىيٌ ٝبىٷ)ََ اډبڇ كئض ثب هبڅٜ+اٍسجب٣ ػًٔٓ...(وٕز ٽٖٓ...ؿبٌٍ ثٍ ثَىن دىبٌ ػبْ ثٍ

وپشٍ ثىبثَأه:(ډ٦بثٸ إز ٭جبىْ سًكٕي اُ ىٔڂَْ ډٮىبْ اهالٛ ؿًن ي ٙيٌ سبٽٕي سًٽڄ ىٍ اهالٛ ثَ ٽٍ

إز. ٭جبىْ سًكٕي ثَ وب٩َ سًٽڄ

ٔٮىٓ: آٍٔ أه ىٍ هيا ئْځٓ ىي ثبٔي ٽَى سًٽڄ هيا ثَ ثبٔي ؿَا ثذَٕىي ٔٮىٓ (اځَ ډَٕى ومٓ ي إز اڅٴ(ُويٌ

ث ة(اي ي ىاٍى َمٕٚڂٓ ػمچٍك٢ًٍ اُ ؿِٕ َمٍ ثَ ىاٍى ٽٶبٔز هيايوي ٭چڈ ي إز آځبٌ ي هجَٕ هًى ثىيځبن ٽبٍ َ

ثىيځبن آٍٔ؛ځىبَبن ىٍ ٽٍ هيايوي ىٔڂَ ئْځٓ ٔټ َمَاٌ ثٍ ٽىٕڈ ثٕبن ٽىڈ(ٍا ډٓ ثٍَٕٓ ٽٍ ثٮيْ  ُډَ)آٍٔ

َب ثيْ سًاوي ډٓ ٽٍ ايٕز سىُب ي هيإز اهشٕبٍ ىٍ َب ٹيٍر ))سمبڇ ٔٮىٓ: إز سىُبآډيٌ ي ٽىي ىيٍ ډب اُ ٍا

ٽىٕڈ. ثٕبن ٍا وٕٖز(( اي ډٺبثڄ ىٍ ډبوٮٓ َٕؾ ي ٍٕبوي ډٓ ډب ثٍ ٍا َب وٮمز ٽٍ ايٕز

هيا( ثٍ سًٽڄ ٽَى؟)اهشٞبٛ سًٽڄ سًان ومٓ هيا ٱَٕ ثَ ؿَا ثذَٕىي آٍٔ (اځَ أه اُ ويأٍڈ كٸ ًٍٝر أه ىٍ

اُ ثٌَُ.)ثبٔي ځًٔٓ دبٕن ثڂَٕٔي(ثَاْ ثٌَُ ُډَ
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ًٕڇ: آٍٔ

 

آٍٔ: هبٛ وپبر

هبڅٺٕز( سًكٕي ثٍ ډَٚٽبن)ا٭شَاٳ س٤ًٕ دَيٍىځبٍ هبڅٺٕز (ا٭الڇ

هيايوي هبڅٺٕز ا٭الڇ اُ ٽَى)،(دٔ سًٽڄ سًان ومٓ َب ثز ي هيا ٱَٕ ثَ ٽٍ ٽىي ډٓ سي٭ًنثٕبن ډب اٵَأشڈ ٹڄ

اهلل ىين (ډه

ىڅٕڄ: ؿَا؟ ىي ثٍ

اُ هبڅٺٕز وٍ آوُبٕز.اڅٴ(ؿًن

وياٍوي. ُٔبوٓ ي ًٕى ثَ ٹيٍر ؿًن آوُبٕز اُ ٍثًثٕز وٍ ة(ي

ىيڇ:وشٕؼٍ وپشٍ ځَْٕ

هيا ٱَٕ ثَ سًٽڄ ٭يڇ څِيڇ ي هيا ثَ سًٽڄ اهشٞبٛ

ٔبثٕڈ:( ىٍډٓ اڅمشًٽچًن(( ٔشًٽڄ ٭چٍٕ اهلل كٖجٓ ثٍ))ٹڄ سًػٍ ثًىنٹجًڃڅِيڇثب ثٔ ي ٽٶبٔز هيايوياولٞبٍ

ډشًٽالن. ثَاْ

ٔبثٕڈ: ىٍډٓ ))...َ٢ٔ اهلل اٍاىوٓ ثٍ))ان سًػٍ سًكٕياٍاىٌيكپڈ(ثب ٔٮىٓ اڅُٓ اڅُٓ.ٹ٢بْيٍثًثٕزْ

(( ٝبىٷ: اډبڇ كئض اُ ٹٖمز أه ثب ))ٌَ١ ٽبٙٶبر َه ))َڄ يُډٕهيَبإٓمبنَْمٍځَؿٍ(اٍسجب٣

يثَهِٕوياي٭چٍَٕبٕز،آنىٍََؿٍ ٹيٍر ىَىيٌ وٚبن ىاٍى.ْاٍاىٌ(( ٱچجٍ ډوچًٹبر َمٍ ثَ ٽٍ اڅُٓ
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ًٕڇ: ىيڇسبىٍٓٵٞڄ ىٔىٓ

كٸ(ىٍٓ ثب ىيڇ)ىيٕشٓ ىٔىٓ

سٕخ ي ډٺيډٍ:ډٺيډٍ سٖز

ٙيآٱبُډلج٘زيٍكمزثبآٵَٔى٘

ٵَډًى:ځٖشَاويػبَمٍىٍٍاٍكمش٘يآٵَٔيٍاډًػًىارٍكمبنهياى ي

ځٖشٌَ٭بڇ)ٍكمزَٙىٕءٽُڄَّيٕٓٙٮٓزٍٕٓكٕمٓشى ي آن(ي٬ٕٕهيايوي

إزٵَاځَٵشٍٍاؿِٕىٍََكمشڈ

إڈ َمٕه ثب ٍكٕڈ)ٍكمبنهيا ٽَىٍاَىمبٔىٽمبڃيٕٮبىرثٍيآٵَٔيٍاآىډٕبن(وٍ

اٍُكمش٘يډلج٘زثَهىيدٕمًىويا٥ب٭زٍاٌيٕذَىويىڃهياثٍځَيَى ىٍَبىهيايويځَٵشىيدَٕٕ٘دٕـىٍاٌيثَىوئبىٍا

إڈٍيٽىىئًٕ٘ثٍىيثبٌٍٙبٔيسباوياهزىڅٚبنىٍٍاهًىٔبىيځًٚىٍئٚبنثٍٍا)سًثٍ(ثبُځٚز ځًوٍ ومبٔ٘ثٍٍاهًىٱٶبٍثئه

 ځٌاٙز

ډٺيډٍ:  ثٕز

اوياهزُډبنأهوٍډلج٘ز٥َفُډبوٍثًىاڅٶزٍوڀٽٍ٭بڅڈىيوٺ٘وجًى

إز. ومًىٌ ثىب ډلجز إبٓ ثَ ٍا ػُبن هيايوي ي إز ډٺيڇ ػُبن اٵَٔى٘ ثَ اڅٶز ي ډلجز ثٕز: (َٙىٕءٽُڄَّيٕٓٙٮٓزٍٕٓكٕمٓشى)دٕبڇ

ىٍٓ ثب ډٺيډٍ سَٽٕجٓ ىاوٚڂبَٓ)سًثٍ(:وپبر دٕ٘ ىٔىٓ

ثٍثَاْ:سًثٍ هيايويثَىاٍْٵَډبنًْٕثٍځىبٌاُثبُځٚشهډٮىبْثىيځبن:

سًثٍيڅ٦ٴًْٕثٍ٭ٌاةياُ٭ٺًثزهياثبُځٚزډٮىبْثٍ:هيايويثَاْ إزاوٖبنثوٕٚينثَاْيايٽَڇيڅ٦ٴٍيْاُهياْآډَُٗ

.ٱٶبٍٔزثٍَكمبوٕزسٺيڇىاٍىٍكمبوٕزىٍٍٍٔٚٱٶبٍٔز:وپشٍ

سًثٍ().اوياهزىڅٚبنىٍٍاهًىٔبىيٍٵزآوُبًْٕثٍهًىځىبَپبٍانثَاْثبُځٚزَبْىٍځٌاٙشهثبُثب،ٱٶبٍوبڇثبهيايوي:وپشٍ ىٍٓ ډشه

سًثٍوپشٍ ٔٮىٓ:سوچٍٕيدَٕأ٘ځىبَبنٽَىندبٻ: ٖٙشًٚاُځىبَبنٽَىنهبٍعإز + ٹچتٹچت ىاىن

:سًثٍاكبىٔضيآٔبرٙىبهزَبٍْاٌ:وپشٍ

ىاٌٍٍكٕڈٱٶًٍآهَٗ،وياٌٍاڃايڅ٘

وياٌٍٍكٕڈٱٶًٍآهَٗ،ىاٌٍاڃايڅ٘

:وپشٍ

))وپشٍ َٙٔٶٍ آٍٔ ىٍ طڈ(( وٶٍٖ ث٪چڈ ))اي وَٶًٍْٖٕءأًٮمڄْيډهْ:٥جٸ ؛ٍكٕمبٱَٶًٍُااڅچٍَّٔؼِياڅچٍَّٖٔشَٲْٶَِطُڈ٘أَئ٪ْچڈ ٭بڅٓهًىكٸځىبٌثب((

ىٍٓ))ًٙىډ١ٓب٬ٔٽمبڃثٍٍٕٕينىٍ أه ډٺيډٍ ډشه ٥جٸ اٍُكمش٘يډلج٘زثَهىيي ډٓځَٵشىيدَٕٕ٘دٕـىٍاٌيثَىوئبىٍا ))

ځَٵز: وشٕؼٍ كٸسًان ځٚشه ١ب٬ٔ ثب٭ض َٕدٕـٓ، ٍاٌ ځَٵشه دٕ٘ ىٍ ي اوٖبن س٤ًٕ هيا ٍكمبوٕز ٝٶز ي ٍكمز ي ډلجز ثَىن ٔبى اُ

ثٍ ٍٕٕين ىٍ ٭بڅٓ ًٙىهًى ډٓ .ٽمبڃ

څًاډٍ(ٹٕبڇ:وپشٍ اډبٌٍ(هًى٭چٍٕاوٖبنىٍيوٓاوٺالةي)وٶٔ اوٖبن(.وبډىيډٓسًثٍٍا)وٶٔ ىٍ اهشٕبٍ يػًى )ثٕبوڂَ

ډٺيډٍ)اكشمبڅٓ :سٖز )

و ي طمَار ؿٍ ٭ٚٸ )أه ي ٽٕٖز؟( ثٍ ٭ٚٸ ثڂَٕى ٵَا ٍا ډب ٹچت ثبٔي ٽٍ ډلجشٓ ي ٭ٚٸ )ثٍِځشَٔه ثذَٕٕڈ هًى اُ ثٍاځَ ىاٍى؟( شبٔؼٓ

ثًى؟ هًاَي ًٕاالر أه ثٍ دبٕن آٔبر ٽياڇ دٕبڇ سَسٕت

آٍٔ:
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+ ىٍٓ آٔبر آٔبر:سلچٕڄ سلچٕچٓ ًٕاالر

ٍاځَيَٓاويىٕشٍىيثَډَىڇ(ًٕاڃ هيا ي َٖشىي هيا ىيٕز ي ډلت ىاٍويىيٕزٽٍ

ٔبيځَٕويډٓهياَمشبٍْاىٔڂَؿَِٕبْځَيَٓ ي ٦ٕٙبن ٔب اوٖبن سًاوي ډٓ ٱَٕ أه كبڃ يٍُوي ډٓ ىيٕشٓ آوُب ثٍ ي ثىيوي ډٓ ىڃ اي ٱَٕ ثٍ

ٽىي. ډٓ يًٍٕٕ َب آن ًْٕ ثٍ ٍا ٱبٵڄ ډَىڇ ٦ٕٙبن ٽٍ ثبٙي ًُٙر ي ػبٌ ي ډبڃ

آٍٔ:

آٍٔ: هبٛ سمَٔه ي وپشٍ

اوي: ىٕشٍ ىي هًى ىيٕشٓ ىٍ َب (اوٖبن

ثٍ ٽٍ يٍُوي.اڅٴ(ځَيَٓ ډٓ ٭ٚٸ َب آن ثٍ هيا ډبوىي ي ىاٍوي ىيٕز ٍا ٱَٕهيا هيا، ػبْ

طمٌَ)ډٮچًڃ هيا ثٍ ډلجز ي ٭ٚٸ أه ٽٍ اوي، هيايوي ىاٍ ىيٕز ي ډلت ٽٍ َبٕز.-ډًٌٕ-ة(ځَيَٓ آن ىٍ أمبن سجچًٍ وشٕؼٍ(

ډٮج ثٍ وٖجز دَٕشبن ثز ْ ٭الٹٍ ي ٭ٚٸ اُ هيا ثٍ وٖجز أمبن ثب اٵَاى ْ ٭الٹٍ ي إز.(٭ٚٸ سَ ٭مٕٸ ي ثٕٚشَ ًىٙبن

إز. هيا( ثب سًڅٓ)ىيٕشٓ ىٍ )آٍْ( ثٮي (ثٕبوڂَ

ٙيٌ ىؿبٍ َٙٻ ثٍ ثڂَٕى َٙٔټ اي ثَاْ ٽٍ ٽٖٓ ثىبثَأه َمشبٕز ثٓ ي ٔڂبوٍ هيايوي َُٔا إز َٙٻ ثٕبوڂَ اهلل( ىين ډه ٔشوٌ ()ډه

٭جبىر( ىٍ إز.)َٙٻ

ىٍٓ: ډٺيډٍ اُ ٹٖمز أه ثب (ډَسج٤

اٍُكمش٘يډلج٘زثَهىيدٕمًىويا٥ب٭زٍاٌيٕذَىويىڃهياثٍځَيَى* *ځَٵشىيدَٕٕ٘دٕـىٍاٌيثَىوئبىٍا

((ُٔ ٽبَىبن ي ٍيڇ ډَٚٻ كبٽڈ ثب ٵَ٭ًن،٭ٕٖٓ ثب ومَيى،ډًٕٓ ثب اثَإَڈ ْ ډٺبثچٍ ډظبڃ: إز ثًىٌ ځَيٌ ىي أه ْ ډٺبثچٍ َٕځٌٙز سبٍٔن دٕبډجَٽٍ ي ًى

ثب إالڇ كؼبُځَاډٓ ((ډَٚٽبن

إز. يٍُْ ٭ٚٸ و٫ً ثَسَٔه هيايوي ثٍ ډًډىبن ډلجز ي (٭ٚٸ

اي ثٍ ډلجز ي هيايوي ثٍ أمبن ډٕبن ډٖشٺٕڈ (ٍاث٦ٍ

يٍُوي. ډٓ ٭ٚٸ هيا ْ اوياٌُ هًى َبْ ثز ثٍ ډًډىبن (ٱَٕ

إز. ىاٍْ ىٔه إبٓ هيايوي، (ډلجز

ىٍٕٓ: ٽشبة ډشه )

ډلًٍثٍَاهًىُويځٓٽٍځَيَٓ:ځًٔيډٕٓوهځَيٌىيسٺبثڄيٍئبٍئٓاُٽَٔڈٹَآنٽٍثٕىٕڈډٓٽىٕڈ،ىٔڂَْڂبٌوَبدٕبڇأهْډؼمً٭ٍثٍاځَ))

ثًىٌػَٔبنىيأهْډٺبثچٍَٕځٌٙزسبٍٔن،ځًٔباويثَځِٔيٌٍاايٱَٕډلج٘زيُىٌثبَُٕايىيٕشٓاُٽٍځَيَٓياويٽَىٌثىبهيايويثٍ٭ٚٸيكت٘

((إز

أه ٭چز اْ ٍٍٚٔ ثٍَٕٓ :(ثَاْ ًٕاڃ

)آٔبډٺبثچٍأهٍٍْٔٚ)ٍإشٓ، )ََٽياڇيػًىػَٔبنىيأهٕبُٗثَاٍْآَؿٕٖز؟( ٔبثي؟(ډٓػجٍُٽياڇىٍٍاهًىډباُىاٍى؟(

اُ ثڂَٕٔڈ:ثبٔي ٽمټ ډًٍى

؛ثذَىأُڈاوٖبنُويځٓىٍ٭ٚٸيډلج٘زوٺ٘ثٍاڅٴ(

ٍاسأطَٕية( ٽىٕڈثٍَٕٓاٵَاىاػشمب٭ٓيٵَىَْبْځَْٕسٞمٕڈىٍآن
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هًاَىي: ډٓ ٙمب اُ هٶه َبْ سٖز (ىٍ

... اي اػشمب٭ٓ ي ٵَىْ َبْ ځَْٕ سٞمٕڈ ثَ آن سبطَٕ ي اوٖبن ُويځٓ ىٍ ٭ٚٸ ي ډلجز وٺ٘ ثٍ سًػٍ سٖز:

إز؟ ٽىىيٌ ٽمټ ًٕاڃ ٽياڇ ثٍ دبٕن ىٍ اڅٴ(

)ٍإشٓ، )آٔبډٺبثچٍأهٍٍْٔٚع: )ََٽياڇيػًىػَٔبنىيأهٕبُٗثَاٍْآَؿٕٖز؟( ٔبثي؟(ډٓػجٍُٽياڇىٍٍاهًىډباُىاٍى؟(

إز؟ ٙيٌ ًٕاڃ أه ٥َف ٕجت َٙٔٶٍ آٍٔ ٽياڇ دٕبڇ ي ة(

هلل( كجب اٙي ءاډىً اهلل...ياڅٌٔه ىين ډه ٔشوٌ ډه اڅىبٓ ډه )ي ع:

ٍكٕڈ( ٵبسجٮًوٓ...ٱٶًٍ سلجًن ٽىشڈ ان )ٹڄ

ثبهلل...ًٔاىين( ًٔډىًن ٹًډبً )السؼي

ډمب...( ي ډىپڈ ثَاءاء اوب ... كٖىٍ إًٌ څپڈ ٽبوز )ٹي

(( سٕشَ ثب ((كٸّثٍډلج٘ز(ډَسج٤

ىٍٓ: ډشه ثب  (ډَسج٤

٭چز(اځَ اځَ= اُ ٕذبٍىُٔجبٔٓيٽمبالرَْٕؿٚمٍثٍىڃي()٭چزٍيىٵَاسَډلييىاډًٍأهاُاوٖبنډلج٘زي٭ٚٸ)ثٮي (،)٭چزَب

إزځًوٍأههياىيٕشبنَٕځٌٙز)ډٮچًڃ(ٽىيډٓىځَځًنأهاُثٍٕ٘اايُويځٓ٭ٚٸأه

:ٽٍٽٔآن

أمبن(ىاٍىأمبنهياثٍ ايڃ ٣َٙ(

هيايوي(إز،ىاىٌػبْهًىٹچتىٍٍاايډلج٘زي ثٍ ٹچجٓ ډلجز ىيڇ ٣َٙ(

ډٓأمبو٘ٽٍډِٕاوٓثٍ أمبن(ځَٕىايع سٮبڅٓ ًٕڇ ٣َٙ(

هيا(ډٓسَ٭مٕٸيسَٵِينډلج٘ش٘ي ثٍ ډلجز ثوٚٓ( )٭مٸ سٮم٘ٸ ي ٙين اٵِين ؿُبٍڇ ٣َٙ( ًٙى

آوڂبٌ:

(.)ډٮچًڃځَٕىډٓٵَاٍايػًىٗثو٘ٵَفًٙٹٓيًٍٙي()ډٮچًڃٽىيډٓىيثبٌٍكٕبسٓاكٖبٓ

اڅُٓ( ٭ٚٸ ٭مٕٸډٚشبٹبن ډلجز أه ي ىاٍوي ٹچجٓ ډلجز هيا ثٍ ي ځَٵشٍ ايع أمبوٚبن ي ىاٍوي أمبن هيا ثٍ ٽٍ ٽٖبوٓ ٔٮىٓ

اوي: ىاىٌ َٕ ويا ثو٘، ٵَك٘ ًٙٹٓ ي ًٍٙ اُ يػًىٙبن ٵَاځَٵشه ي ىيثبٌٍ كٕبر اكٖبٓ ثيڅٕڄ إز ٵِين ثٍ ٍي ي

ًَُٕمٍىڃآنيىڅٕٕٓىٍآنىٍاٵَيُآس٘ىٌإْٕىٍاڅُٓ

ىٍىثَينيىٍىىٍينيْ،ىٍىڅٓدَٓيٍٓىىٍىىٍيوٓٽهَاډزٽ

وٕٖزځڄيآةاُٱَٕاٵَٖىٌىڃوٕٖزىڃوٕٖزًُْٕٽٍٍاىڃآنََ

ىٍٓ: ډشه ثب اٍسجب٣ )

كٸ: ثٍ ډلجز آطبٍ

.ثَىډٓاُثٕهٍاػٔجهيسَٓهمًىْ،اٵَٖىځٓ،

.ثوٚيډٓٹيٍريٙؼب٭زسلَّٻ،وٚب٣،ي

يٍاوبٙپٕجبي٥بٹزٽڈ،ثوٚىيٌٍاثوٕڄ،ٍُوڀيؿبالٻٍاسىجڄيٕىڂٕه .ٽىيډٓٙپٕجبډشلم٘ڄ

)دٕبډيډٓهًىځٌٙشڂٓاُيأظبٍثٍيآيٍىٌثَٕيندَٕشٓوٶ٬يهًىهًآَاٍُاآىډٓ ډٮبى(ىيڇٍٕبوي. ډًٍى ىٍ دٕبډجَان ىٔيځبٌ

هچّبٷٍااوئٍٚيدبٻٍاَبٱ٘يٱڄ،ٹًٍْااٍاىٌيَم٘ز

هالٍٝ:

ؿًنثٍ٭ٚٸ ٽىيډٓ٭٦بيْثٍكٺٕٺُٓويځٓيثوٚيډٓكٕبرٍاډَىٌٽٍإزاٽَْٖٕهيا
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(سمَٔه:

َٙٔٶٍاځَ آٍٔ دٕبڇ آوڂبٌ ............... اڅٴ( ٽٍ ثڂًٕٔڈ: آوڂبٌ ي أڈ ٕبهشٍ آٙپبٍ ٍا ىَىي:ع(ة(............. ډٓ َٕ ويا آنىٍاٵَيُآس٘ىٌإْٕىٍاڅُٓ).....

.ًَُٕمٍىڃآنيىڅٕٕٓىٍ ....... ى( ډٕبن سىبٕت ثٍ ىاٍى اٙبٌٍ )

دبٕن:

ثَى.ډٓاُثٕهٍاػٔجهيسَٓهمًىْ،اٵَٖىځٓ،اڅٴ(

يسلَّٻ،وٚب٣،ي ثوٚي.ډٓٹيٍرٙؼب٭ز

يٍاوبٙپٕجبي٥بٹزٽڈ،ثوٚىيٌٍاثوٕڄ،ٍُوڀيؿبالٻٍاسىجڄيٕىڂٕه ٽىي.ډٓٙپٕجبډشلم٘ڄ

)دٕبډيډٓهًىځٌٙشڂٓاُيأظبٍثٍيآيٍىٌثَٕيندَٕشٓوٶ٬يهًىهًآَاٍُاآىډٓ ډٮبى(ىيڇٍٕبوي. ډًٍى ىٍ دٕبډجَان ىٔيځبٌ

هچّبٷٍااوئٍٚيدبٻٍاَبٱ٘يٱڄ،ٹًٍْااٍاىٌيَم٘ز

ؿًنثٍ٭ٚٸ ٽىيډٓ٭٦بيْثٍكٺٕٺُٓويځٓيثوٚيډٓكٕبرٍاډَىٌٽٍإزاٽَْٖٕهيا

(څچٍِّكٔتاََٙيٜاءاډٓىًاڅٌَّٔهَيٓاڅچٍِّٽَلٔتِّٔٔلٙجً٘ؤَُڈاَوياىٖااڅچٍِّىينِډٙهٔٓشَّوٌُٙډٓهاڅىّبِٓډٙهَيٓ)ة(

اڅُٓډع( ٭ٚٸ ٚشبٹبن

كٸ ثٍ ډلجز ي أمبن ى(

:ډلجزوٺ٘
 إزاوٖبنَبْٽبٍيَبسٞمٕڈاٝچَْٕٓؿٚمٍىيٕشٓيډلج٘ز

٥ًڃآىډٓٽٍَبٔٓٵٮ٘بڅٕ٘ز آىڇثٍٽٍَبٕزډلج٘زَمٕهيىاٍىايَبْډلج٘زيَبثٖشڂٓىڃىٍٍٍٔٚىَي،ډٓاوؼبڇُويځٓىٍ  ثوٚيډٓػُزَبُويځٓ

إز(إزسَځٖشَىٌيسَ٭مٕٸُويځٓىٍوِٕآنسأطَٕثبٙي،ٙئيسَډلج٘زأهََٹيٍ ډٖشٺٕڈ ٽٍ ُويځٓ ىٍ آن سبطَٕ ي ډلجز ٭مٸ ډٕبن )سىبٕت

ډظبڃ:

دَٖ،ىهشَٔټ اوي.َٕځَڇهًىٙوَٞٓبْ٭الٹٍيهًىٽبٍَبْثٍيؿَهيډٓهًىډلًٍثََبآنىوٕبْاوئٚىيومٓهًىػِؿِْٕثٍاُىياع،اُٹجڄي

:دَٖيىهشَأه

يسٚپٕڄٍاهبوًاىٌٽبوًنٽٍَمٕه ،ثٖشىي)٭چز(ىڃَڈثٍىاىوي

َٕوًٙزٍاهًىَٕوًٙز (،ثٕىىي)ډٮچًڃډٓثٖشٍىٔڂَْثٍ

ډٓي٬َٕٕبٔٚبنهًإشٍٙٮب٫ (ًٙى)ډٮچًڃسَ

.ٔبثي)ډٮچًڃډٓسٺي٘ڇهًىَبْهًإشٍثََمََٖبْهًإشٍثٖبؿٍي )

 (،٭چزًٙوي)ٵَُويٝبكتٽٍځبٌآني

ٝٶَ(ډٓ٭ًٟٽچٓثٍٍٵشبٍٙبن ًٙى)ډٮچًڃ

ٵَُوي،ُنوٕبَُبٍْٵ٬ثَاْيځَىىډٓدَسلَٻيؿبالٻٵَىْدَٖ، (ځَٕى)ډٮچًڃډٓهًىاٍُاٍاكشٓي

ٵَُويٗثٍَٕإٕمٍيػُيډٓثَٷډبوىيٽًىٻ،ٝياْثبىهشَ،ي ثٓىٍډٺبثڄٙڂَٵٓٹيٍرثباٽىًنٽَى،ډٓػچًٌٍوغُيىي٥بٹزٽڈىَٔيُسبٽٍىهشََمٕهىيىډًْٕٓ

(ٙپٕجبٕز)ډٮچًڃيٝجًٍُٔبى،ٽبٍيځَٕىڂٓهًاثٓ،

ًٙى:ډٕٓجتٵَُوي)٭چز(ثٍډلجز

ىٍآٔياُ (ٽىي)ډٮچًڃٵَاډًٍٗاهًى،هًىډلًٍْ

(ًٙى)ډٮچًڃدَٽبٍيډٞمڈ،وَٕيډىي،اٍاىٌثب،أظبٍځَٵَىْي

سزکالسی: ٽىٕي:تمزیه دَ ډىبٕت ٽچمبر ثب ٍا هبڅٓ ػبَبْ
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ايٕز.هيايويثبىيٕشْٓالُډٍ(ًٕاڃ ىٕشًٍار اُ دَٕيْ

:آٍٔ

آٍٔ:شٍوپ هبٛ

إز. دٕبډجَ ثٍ (ه٦بة

هيإز. ډٺبثڄ ىٍ َٕٕذَىځٓ ي اي ىٕشًٍار اُ دَٕيْ ؿٕٖز؟ هيايوي ىيٕشٓ ْ الُډٍ ي ٣َٙ)

هيإز. ىيٕشٓ ډٮچًڃ دٕبډجَ)ٛ( اُ دَٕيْ ثىبثَأه إز ًٍٕڃ اُ دَٕيْ هيايوي ىٕشًٍار اُ (ٔپٓ

إز. الُڇ وِٕ ا٥ب٭ز ثچپٍ وٕٖز دٕبډجَ ي هيا ثٍ ډلجز ٵٺ٤ (ىٔه

ٽٍ: أه دٕبډجَ ا٥ب٭ز (وشٕؼٍ

هيا ډلجز اڅٴ(ػچت

ځىبَبن ة(آډَُٗ

ىاٍى. دٓ ىٍ ٍا آډَُٗ ي اوٖبن ثٍ هيا ډلجز اي اُ دَٕيْ ي هيا ثٍ اوٖبن (ډلجز

٭جبىْ سًكٕي ثٕبوڂَ (ٵبسجٮًوٓ

سٕشَ)) ثب هياهيايوياُدَٕيْ(اٍسجب٣ ثٍ ډلجز آطبٍ اُ

ىٍٓ: ډشه ثب (اٍسجب٣

ًٙى إزىيٕشٓىٍٝياٹز٭يڇْوٚبوٍَٕدٕـٓأهٽىيَٕدٕـٓٵَډبو٘اُاډبثبٙيىاٙشٍىيٕزٍاٽٖٓىڃٝمٕڈاُاوٖبنومٓ

ٝبىٷاډبڇثٍډىًٖةٙٮَ

اوپبٍْ(ايثبىيٕشٓا٩ُبٍيٽىٓوبٵَډبوٍٓاهيا ومبٔٓ؟)إشٶُبڇ

إزٙڂٶزٍٵشبٍْأههًىڇػبنثٍ

ٽَىْ؛ډٓ)ډٮچًڃ(ا٥ب٭ش٘ثًى،)٭چز(ٍإشٕهارىيٕشٓاځَ

إزهًىډلجًةډ٬ٕ٦ىيٕشياٍ،َُٔا

ځًٔىيثَهٓ  ډٓ

إزٽبٵٓثبٙي،هياثباوٖبن(ٹچت

وياٍى،١َيٍسٓىٔهاكپبڇثٍ٭مڄ(ي

٩بََْ إزاوٖبنثب٥هيىٍينىاٍى،اَمٕزؿٍآنوٕٖز،ډُڈاوٖبن٩بََي(ا٭مبڃ

وٕٖزٕبُځبٍهيايويٽالڇثبسًػٍٕ،أه

:ٵَډبٔيډٓهيايوي

()٭چزىأٍيىيٕزډَااځَ(

ډهاځَي( (ځَٵشٍ،)٭چزٹَاٍٙمبٹچتىٍډلجز

ثٍإزډمپهؿڂًوٍٽىٕي)ډٮچًڃ(دَٕيْډهىٕشًٍاراُإزٙبٖٔشٍ ومبٔي؟٭مڄايْهًإشٍثَهالٳاډ٘بٽىيٹچجْٓ٭الٹٍياٍاىرا٩ُبٍىٔڂَْٽٖٓ
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ٵَډًىوياّڅٖالڇ٭چٍٕٝبىٷاډبڇ

ٍډٓهْاڅچٍّٓاَكٓتٛډب ٽٖٓ )ډٮچًڃ(وياٍىىيٕزٍااي،)٭چز(ٽىيډَٕٓدٕـٓهياٵَډبناُٽ٭ٓٞبٌٔ

.ډبٕزٽمبڃيٍٕشڂبٍٍْاٌيٕٮبىرْثَوبډٍَمبنىٔهٔٮىٓهيايوي،ٵَډبنيهًإشٍ

ٽٍوٕٖزٍٔبٽبٍْىيٕزډبوىيىاٍىو٪َډبډٞچلزثٍٵٺ٤يٵٺ٤َبٔ٘ٵَډبنىٍهيايوي،ٽىيث٥ََٳٍاوٕبُٗيىَيٵَډبنډبثٍسبوياٍىوٕبُْهيايوي

ؿَِٕبٔٓثٖٕبٍؿٍيٙمبٕز١ٍَثٍيڅٓآٔيډٓهًٙشبنٙمبٽٍؿَِٕبٔٓثٖٕبٍؿٍٽٍىَيډَٓٚياٍډبثٍوبٝلبوٍايٽىيسًػٍډبىڃْهًإشٍثٍٵٺ٤

١َيٍْډبٕٮبىرثَاْىٕشًٍأهٽٍثبٕٙڈډ٦مئهثبٔيإز،ٕوزهيايويىٕشًٍَبْثَهٓٽىٕڈاكٖبٓاځَكشٓٙمبٕزوٶ٬ثٍاډ٘بآٔيډٓثيسبنٽٍ

.إز

ىڃكٺٕٺٕٓٮبىرثٍ٭ٚٸثڂٌأٍڈثبٔي ٭ٚٸٙيهًاَيإٓبنډبثَٕوشََٓٽٍىٔيهًإَڈځبٌآنثِوي،ػًاوٍډبىٍ ُىن )ػًاوٍ

ډٓ اوٖبن ىڃ ىٍ كٺٕٺٓ ٕٮبىر اوٖبن(ثٍ ثَ ٕوشٓ ََ ٙين إٓبن ىَي

هياثٍهًى،َبْډىبػبرأُپٓاثشياْىٍٕؼبىاډبڇ

وپَىن(؟ٽىي٥چتٍاسًٱَٕيثبٙيؿٕٚيٌٍاسًثبىيٕشَٕٓٙٔىٓٽٍٽٕٖزهيأب ٥چت ٍا اي ٱَٕ ىَي ډٓ هيايوي ثب ىيٕشٓ اوپبٍْ()َٕٙٔىٓ )إشٶُبڇ

ىٌ...٭ٚٸډٚشبٹبن(ډٚشبٹبنىڃآٍُيْ)اْ اْ ٕٕىٍ څچٍِّكٔتاََٙيٜءاډٓىًااڅٌَّٔهَيٓاڅُٓ:اڅُٓ

...َبُٔجبٔٓيٽمبالرَْٕؿٚمٍثٍىڃيٍيىٵَاسَډلييىاډًٍأهاُاوٖبنډلج٘زي٭ٚٸاځَ(ىيٕشبنآٍډبنوُبٔزاْ)ي ٕذبٍى

ٽىيډٓىځَځًنأهاُثٍٕ٘اايُويځٓ٭ٚٸأهَب)هيا(ٕذبٍى،ُٔجبٔٓيٽمبالرَْٕؿٚمٍثٍىڃًَُٕمٍىڃآنيىڅٕٕٓىٍآنىٍاٵَيُآس٘ىٌإْٕىٍاڅُٓهًاَڈ(ډٓسًاٍُاسًىيٕشٓ)

ٽٖبوٓډلج٘زىڃآنٽَى،هبوٍىڅٓىٍهيايويډلج٘زيٹشٓ(ىاٍىىيٕزٍاسًٽٍََىيٕشٓ)ي ْ هيأبثيډٓهًىىٍىاٍوي،اياُوٚبوٓ يٍوڀٽٍٍاَمٍ ىيٕشبن ثب ىيٕشٓ

ثٍإزډمپهؿڂًوٍٽىي.(ډٓوِىٔټسًثٍډَاٽٍٽبٍََْىيٕشٓ)ي ومبٔي؟٭مڄايْهًإشٍثَهالٳاډ٘بٽىيٹچجْٓ٭الٹٍياٍاىرا٩ُبٍىٔڂَْٽٖٓ

هيايوي اُ دَٕيْ ىٍٓ ډشه َمٍ ډُڈ ثىيْ (ػم٬ ٍٍٔٚ))سج٬(( اُ ثب َمَاٌ ىٔيْ ٍٍٔٚ))كت(( اُ ََځبٌ آٔبر )ىٍ

ي ٝبىٷ:٭ٞب اډبڇ ٽىٕي/كئض ا٥ب٭ز ډٕيأٍي ىيٕز ىيٕشٓ؟.../هيا:اځَ ا٩ُبٍ ي ٝبىٷ:وبٵَډبوٓ اډبڇ ىيٕشٓ/ٙٮَ ٝياٹز َٕدٕـٓ/٭يڇ

ډب ٍا هيا وًؽ!وبٵَډبن وًؽ هيا؟ ٱَٕ ٥چت ي ىيٕشٓ َٕٙٔىٓ ٕؼبى: ٕوشٓ/اډبڇ ََ ٙين إٓبن ډٕيٌ ٭ٚٸ ُىن وياٌٍ!(/ػًاوٍ اكت!)ىيٕز

إز. دٕبډجَ اُ ا٥ب٭ز هيا ثٍ ډلجز ٽىىيٌ اطجبر (٭بډڄ

ىٍٓ ثب اي)سَٽٕت اُ سجٮٕز ي هيايوي ىاٙشه ىيٕز ځَي ىٍ اوٖبن ځىبَبن آډَُٗ ي هيايوي دٕ٘((سًثٍ

هيا: ىيٕشبن ثب ىيٕشٓ

ٽٍډٺياٍْثٍئبثيډٓهًىىٍىاٍوي،اياُوٚبوٓيٍوڀٽٍٍاٽٖبوَْٓمٍډلج٘زىڃآنٽَى،هبوٍىڅٓىٍهيايويډلج٘زيٹشٓ

ٽٮجٍثَځَىٽٍاڅُٓىيٕشبني٭بٙٺبنْډى٪ًډٍىًٍٙىډٓسَٵِينوِٕډلج٘زي٭الٹٍثبٙي،سَٹًْيسَثٕ٘وٚبنيٍوڀأه

يًٍٕڃَب،آنسَٔهوِىٔټاوي،ُىٌكچٺٍاييػًى يډ٪َُٽٍَٖشىيأٚبنثٕزاَڄهيا ائىيَبُْٔجبْٔٓػچًٌيكٸٽمبڃِسمبڇ

ځَىى،آوبناهالٹٓٵ٢بئڄثبيثٚىبٕيٍاهبوًاىٌأهََٽٔ ٔبثيډٓهًىىٍٍاآوبنثٍ٭ٚٸآٙىب

استفادٌ ي بزداری کپی َزگًوٍ بٍتذکز: شما ي است حزام مًلف اجاسٌ بدين جشيٌ مته اس

بًد خًاَید مدیًن کشیدٌ سحمت جشيٌ ایه تديیه بزای ساعتُا کٍ جشيٌ مًلف
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ثبٙيٽًٖٓٙىومٓ(ًٕاڃ ىاٙشٍ أمبن آهَر ٍيُ ي هيا ٽىي.ايىٙمىبنثبيڅٓثٍ ىيٕشٓ ًٍٕڅ٘ ي

آٍٔ:

آٍٔ: هبٛ وپشٍ

ْ إز.(الُډٍ سجَْ سًڅٓ، ْ الُډٍ ٔٮىٓ هيإز)سجَْ( ىٙمىبن ثب ىيٕشٓ سَٻ آهَر)سًڅٓ( ٍيُ ي هيا ثٍ أمبن

إز. ثِٕاٍ إز هيأٓ ١ي ؿٍ ََ اُ ٽىي ډٓ اٵشوبٍ هيايوي ثب ىيٕشٓ ثٍ ٽٍ ٽٔ (آن

آډِٕ ډًىر ْ ٍاث٦ٍ آوبن ثب ډًډىبن وجبٔي ثًىوي هيا ىٙمىبن ػِي اځَ َڈ وِىٔپبن ي ىٔه(هًٔٚبن ىٍ ٍياث٤ ٽىىي.دٔ ثَٹَاٍ

إز. سبطَٕ ثٓ هيا ىٙمىبن اُ ثِٕاٍْ ي ىاٍْ

إز.(ىٍٓ سجَْ ي سًڅٓ ثٕبوڂَ وِٕ ثٕىُڈ(( ٍكمبء اڅپٶبٍ ٭چٓ اٙياء ډٮٍ اڅٌٔه ي اهلل ًٍٕڃ ))ډلمي ْ آٍٔ دٕ٘:

سٕشَ)) ثب هياىٙمىبناُثِٕاٍْ(اٍسجب٣

ىٍٓ:( ډشه ثب  اٍسجب٣

ځَِٔىډٓسبٍٔپٓاٍُيٙىبٔٓ،٭بٙٸ

إزډشىٶَوبثًىْيوٕٖشٓاُثٺب،يُويځٓىيٕشياٍ

.إزثِٕاٍيٵبٔٓثٓئٍبيإشجياىي٩چڈاُيٵب،يٝياٹزيآُاىْي٭ياڅزْثٖشٍىڃ

إزثب٥ڄىٙمهيكٸىيٕشياٍايومبٔيډٓډٺبثچٍإز،١يهيأََٓؿٍثبٽىي،ډٓاٵشوبٍهياثبىيٕشٓثٍٽٍٽٔآني

ډظبڃ:

ثٍٍاهجَأهٔبٵزډأډًٍٔزهيإًٍڃ٥َٳاُثًىوي،آډيٌډپٍثٍډوشچٴوٺب٣اُډٖچمبوبنٽٍ،كغډَإڈأُپٓىٍ٭چٓك٢َر

ىَٕيوؼبرځمَآَاٍُاهًىيٽىٕيسًثٍإزثُشَٽٍٽىيا٭الڇډَٚٽٕهثٍيثِٕاٍويډَٚٽٕهإًٍُڅ٘يهياٽٍثَٕبويډَىڇ

همٕىٓ: اډبڇ ٽالڇ ثب (اٍسجب٣

همٕىٓ ځًٔي:ثِٕاٍْيىيٕشٓډََُبْىٹٕٸسجٕٕهاُثٮياٍُٙمىيْ،دٕبڇىٍاډبڇ ډٓ

٭ٚٸهچًٛٽٍكبٙبإز؟ثب٥ڄثٍوٖجزثَائزيهٚڈا٩ُبٍيكٸثٍوٖجزيٵبىاٍْيډلجزا٭الڇػِ،ىٔبوزسلٺٸډڂَ

آوبن)ډىبٵٺٕهيډَٚٽٕهاُوٶَرٽبډڄ٩ًٍُثٍػِډًك٘ئه اُ ثِٕاٍْ هيايوي=اثَاُ ىٙمىبن ثب ًٙى.ډَّٕٖ(ډجبٌٍُ

إز. اٽَڇ دٕبډجَ ثٍ ه٦بة (آٍٔ

هيا: ىٙمىبن اُ ثِٕاٍْ سٕشَ َمٍ ٬َٕٔ ثىيْ ػم٬

از + دار است.–دٍست بیسار
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ثزٽٍٽٖبوٓاَُمًاٌٍٽىىي،ډٓاٹشياايثٍٽٍٽٖبوٓياثَإَڈك٢َر(ًٕاڃ ي َٖشىي هيا ډٓؿٍآناُيدَٕشىيډٓىٙمىبن

ٽىىيډٓثَائزا٭الڇيػًٔىيډٓثِٕاٍْدَٕشىي

آنډڂَإز،ثَٹَاٍىٙمىٍٓاث٦ٍَمٍٕٚثَاَْٖشىي،هياىٙمىبنٽٍٽٖبوٓييٍُويډٓىيٕشٓهياثبٽٍٽٖبوٓډٕبن(ًٕاڃ

ىٕزثبىٙمىٓاُآوبنٽٍ ثَىاٍويهيا

:آٍٔ

آٍٔ: هبٛ وپشٍ

دَٕيان ثَاْ اْ دٖىئيٌ اڅڂًْ ي َٕډٚٸ ٍا ٽىىي( ډٓ اٹشيا اي ثٍ ٽٍ اي)ٽٖبوٓ َمَاٌ ٽٕٚبن َڈ ي اثَإَڈ ك٢َر آٍٔ (أه

اي( ٍإشٕه دَٕيان ي اثَإَڈ ك٢َر اڅڂًْ ٽىي.)ډٺبڇ ډٓ ډٮَٵٓ دٕبډجَ

د ثز اُ آوبن ثِٕاٍْ ي ػٖشه آٔبر( ىٍ ثَء ْ ٍٍٚٔ ثَائز)اُ اڅڂًٔٓ ډٺبڇ أه إز.(٭چز ډٮجًىاوٚبن ي َٕشبن

إز. اهلل اال اڅٍ ال ػمچٍ ىٍ ))وٍ(( ثٔٮي ي سجَْ ثٕبوڂَ ډىپڈ(( (٭جبٍر))ثَءاء

ثب٥ڄ ي كٸ ْ ػجٍُ ىي ډٕبن اثيْ (ىٙمىٓ

آوُبٕز. ثَاثَ ىٍ وٚين سٖچٕڈ ي هيا ىٙمىبن ثب ډجبٌٍُ ثٕبوڂَ اڅجٲ٢ب(( ي ))٭يايٌ (٭جبٍر

ث ٭بډڄ ٔڂبوٍ هياْ ثٍ أمبن َبٕز.(ٵٺ٤ اوٖبن ثٕه ډلجز ٍٙشٍ َٹَاٍْ

إز. ٭جبىر ىٍ َٙٻ ثٕبوڂَ ٽٍ ىاٍى اهلل ىين ٭جي+ډه اهلل(( ىين ډه سٮجيين ٭مچٓ!(())ډمب َٙٻ وٶٓ ډٍٕٚ ىاٌٍ ثَءاء )ؿًن

ىٍ اڅڂًٔٓ ََ(ډٺبڇ ٽٍ ىاٙشٕڈ ىٔڂَْ:ػب ي آٍٔ أه ىٍ ٔپٓ إز إالډٓ ػبډٮٍ ثَاْ َڈ ػب

اډٍاڅٴ(ٽىشڈ :اهَػهَٕ څچىبٓ... ډىپَز اُ وُٓ ي ډٮَيٳ ثٍ اډَ ْ ي٩ٕٶٍ اوؼبڇ ي هيا ثٍ أمبن ٣َٙ ثٍ

ػٮچىبٽڈ ٽٌڅټ ي٦ٕبًة(ي :اډٍ دٕبډجَ... اُ ځَْٕ اڅڂً ي سٶ٤َٔ ي اٵَا٣ اُ ډًٞوٕز ٣َٙ .ثٍ

سٕشَ)) ثب هياىٙمىبنثبډجبٌٍُ(اٍسجب٣

ىٍٓ: ډشه ثب (اٍسجب٣

اويثًىٌٕشمڂَانيٕشڈَب،ُٙشٓثبډجبٌٍُدَؿمياٍهيا٭بٙٺبن

ډجبٌٍُدَؿڈيځٌٍاويويدچٕيْيٕشڈثبْډجبٌٍُىٍٍاهًىُويځٓإالڇدٕبډجَسباثَإَڈك٢َريوًفك٢َراُدٕبډجَان،َْمٍ

ٽَىويډىشٺڄثٮيوٖڄثٍوٖچٓاٍُا
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ثڂَٕىآٍاڇيٹَاٍثشًاويكبڃ٭ٕهىٍيثجٕىيٕشڈيوبډَىډٓيُٙشٓػُبنىٍيثبٙيَبٽَاډزيَبٵ٢ٕچزىيٕشياٍٽًٖٓٙىومٓ

ىاٙشٕڈ:وپشٍ: ىٍٓ ډشه ىٍ ٽٍ(( ًٙى ))ومٓ سب ًٙى(ىي ٵَډبو٘اُاډبثبٙيىاٙشٍىيٕزٍاٽٖٓىڃٝمٕڈاُاوٖبنومٓ

هيايوي)إزىيٕشٓىٍٝياٹز٭يڇْوٚبوٍَٕدٕـٓأهٽىيَٕدٕـٓ اُ دَٕيْ َبٵ٢ٕچزىيٕشياٍٽًٖٓٙىومٓ((سٕشَ:

كبڃىٍيثجٕىيٕشڈيوبډَىډٓيُٙشٓػُبنىٍيثبٙيَبٽَاډزي هيا)ثڂَٕىآٍاڇيٹَاٍثشًاوي٭ٕه ىٙمىبن ثب ډجبٌٍُ (سٕشَ:

اويٍٕٕيٌُٙبىرثٍٕشمڂَانثبْډجبٌٍُىٍكبڃآوبنسَثٕ٘يثًىٌاڅُٓدٕبډجَانسمبڇْثَوبډٍىٍهياٍاٌىٍػُبىٍيأهاُ

هًىىوٕبٔٓڅٌأٌيډىبٵ٬ثٍٍٕٕينثَإْشمڂَانيډٖشپجَانٽٍٽىٕڈډٓډٚبَيٌوڂَٔڈ،ډٓػُبنكًاىصثٍيٹشٓوِٕاډَيٌُ

ډَىڇډلَيډٕزيٍوغٽىىيډٓډلَيڇډىياوٍَٙاٵزُويځٓثَإَُْډٕهٔټىاٙشهاُكشٓيځٌاٍويډٓدبٍَُٔاَبډچزكٺًٷ

ومًوٍ ٙيووًاَيث٥ََٳ،ډجبٌٍُثبػِٽٍإزډٖشپجَانٍٵشبٍاُآٙپبٍْْٵچ٦ٖٕه

( : هيا(( ىٙمىبن ثب ))ډجبٌٍُ َبْ ياٌّ ثٲ٢بء=ٽٕىٍٽچٕي ي ٭يايٌ=ىٙمىٓ + ثَءاء ٍٍٚٔ اُ آٔبر (ىٍ

ي ٕشمڂَان/ډىبٵ٬ ثب ډجبٌٍُ ٍاٌ ىٍ هيا/ُٙبىر ٌٍ ىٍ ځَٵشه/ػُبى آٍاڇ ي ًٙى+ٹَاٍ َب/ومٓ ډىٶٓ ثب ٵچ٦ٖٕهډجبٌٍُ څٌأٌ/ډظبڃ

سٌٽَ:

آٍإشڂٓ ي ٵ٢ٕچز ىيٕشياٍ + ًٙى هيا=ومٓ ىٙمىبن ثب ډجبٌٍُ ٹَاٍ=ډجبٌٍُسٕشَ ي آٍاڇ  آهَٗ=٭يڇ

ثبٙي ىاٙشٍ الي ٍا ٽٖٓ ىڃ ٝمٕڈ اُ + ًٙى هيايوي=ومٓ اُ دَٕيْ ىيٕشٓسٕشَ ىٍ ٝياٹز هيايوي=٭يڇ ٵَډبن اُ آهَٗ=َٕدٕـٓ

ك٢َر آٍٔ أه ثِٕأٍڈ((ىٍ دَٕشٕي ډٓ ٽٍ آوـٍ ي ٙمب ثٍ )وٖجز اوي: ٵَډًىٌ هًى ٹًڇ)څٺًډُڈ( ثٍ ه٦بة ك٢َر آن دَٕيان ي اثَإَڈ

َڈ ٽٖٓ ثب اوٖبن ٽٍ أه ي اوي سبطَٕ ثٓ ٽبډالً هيا ىٙمىبن ثب ډجبٌٍُ ي ثِٕاٍْ ي ىاٍْ ىٔه ىٍ )... ي هبوًاىځٓ ٍياث٤)ٹًډٓ، َڈثىبثَأه ٔب ٹًڇ

ى سبطَْٕ ثبٙي ...هًن ًٔډىًن ٹًډبً سؼي )ال آٍٔ ثب )څٺًډُڈ( ئٌْ ثٍ ي آٍٔ أه دٔ وياٍى هيا ىٙمىبن ي ثب٥ڄ ٭چٍٕ اي ډجبٌٍُ ي ػٖشه ثِٕاٍْ ٍ

ىاٍى. سىبٕت ) ٙبن( ٹجٕچٍ ٭َٕٚسُڈ)ٔب اي

هي ىٙمه ي ىيٕز ي ثب٥ڄ ي كٸ ډٕبن َمٍٕٚ ډڂَوٍ ٔبثي اىاډٍ سًكٕي ثَٹَاٍْ سب ثبٔي هيا ىٙمىبن ثب إز.(ډجبٌٍُ ډجبٌٍُ ايوي

إز. أٚبن دَٕيان ي اٽَڇ دٕبډجَ ثٍ ه٦بة آٍٔ (أه

َمئڂٍ!وپشٍ ثب ډٕىيأُڈ ػب ٍي وپشٍ سمَٔه ٍٔ ٹبڅت ىٍ :

ثبٙي؟سمَٔه: ډٓ ٙوٜ)اٙوبٝٓ( ؿٍ آٍٔ ََ ډوب٥ت ٽىٕي ډٮٕه

دٕبډجَ( ثٍ )ه٦بة سلجًن... ٽىشڈ ان (ٹڄ

دٕبډ ثٍ )ه٦بة ًٔډىًن... ٹًډبً سؼي جَ((ال

ي دٕبډجَ ثٍ )ه٦بة اثَإَڈ... ٵٓ كٖىٍ إًٌ څپڈ ٽبوز أٚبن(ٹي (َمَاَبن

ثٍ ثَائز اثَاُ ي إز:(ا٭الڇ ٙيٌ ثٕبن آٍٔ أه ىٍ ًٌٕٙ

ُثبوٓ:اڅٴ ي ډىپڈ(څٶ٪ٓ ثَءاء

ثب٥ىٓ:ة ي ثپڈ(ٹچجٓ ٽٶَوب

ثٕىپڈ ي ثٕىىب ثٲ٢بع(٭مچٓ:ثيا ي ٭يايِ

ٽىپًٍ اكشمبڅٓ ػًٍأٓ ٍٔ ي ډُمٍ هٕٕٕٕچٓ ثبال سَسٕت ډُڈ: ډٍٕٚ!سٌٽَ كٖبة

٭مچٓ. آهَ ىٍ ي ثب٥ىٓ ثٮياً ُثبوٓ ايڃ ثڂً:

: ډٍٕٚ َڈ ٭َثٓ ثٲ٢ب(ٽٶَوب(ثَءاءثٍ ي (٭يايِ

ځَْٕ: وشٕؼٍ

ىاٍىثٍٍاهياىٙمىبنيثب٥ڄاُثِٕاٍْيثَائزيًٙىډٓآٱبُهياثبىيٕشٓثبىٔىياٍْ ثوًاَيٽٖٓاځَػُزَمٕهثٍىوجبڃ

ثَٕيناٍُا٦ٕٙبوٓاډًٍي٦ٕٙبنثبٔي)سًڅٓ(ٽىيهياهبوٍٍاٹچج٘ ومبٔي)سجَْ(آن
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ُويځٓ:يىٔهىٍٓىٍاهللاالاڅٍال

إالڇٙٮبٍسَٔهډُڈ

٭مچٓسًكٕيو٪َْسًكٕيسًكٕياثٮبىَمٍثَځَٕويٌىٍ

(إالڇثٍډَىڇى٭ًرىٍهيإًٍڃٕوهايڅٕه)سٶچلًااهللاالالاڅٍٹًڅًادٕبډجٍَٕشڂبٍْيٵالفډًػت.

دٕبډجَډى٪َاُثُٚزثُبْ

اڅٌَت(٭ٌاثٓډهآډهكٞىٓىهڄٵمهكٞىٓاهللاالاڅٍالٽچمٍهيايوي:ډٖشلپڈىّ. ٕچٍٖ )هئض

دٕبډجَډٖشلپڈىّ

ٽىيډٓكٶ٨٭مڄي٭ٺٕيٌىٍَٙٻاٍُااوٖبنٽٍىّْ

.أڈوڂٶشٍاهللاالالاڅٍَمبوىيدَډلشًااْٽچمٍډهاُٹجڄځًٔىيځبنوٍيډهوٍدٕبډجَ

اهللاالهيأڂبوڂٓاطجبراڅٍالهيايويَٙٔټوٶٓاُډَٽت

ثَثب٥ڄاُثِٕاٍْسجَْكٸثٍډلجزسًڅٓاُډَٽت إشًاٍ ىاٍْ إز.ىٔه سجَْ ي سًڅٓ دبٍٔ

إزسَ٭مٕٸَڈثب٥ڄاُوٶَرثبٙيسَ٭مٕٸهياثبىيٕشٓٽٍډِٕاوٓثٍ.

همٕىٓ: اډبڇ ٕوه ثب يهٚڈا٩ُبٍيكٸثٍوٖجزيٵبىاٍْيډلجزا٭الڇػِىٔبوز،سلٺٸډڂَ.اٍسجب٣

ډَّٕٖډىبٵٺٕهيډَٚٽٕهاُوٶَرٽبډڄ٩ًٍُثٍػِډًك٘ئه٭ٚٸهچًٛٽٍكبٙبإز؟ثب٥ڄثٍوٖجزثَائز

ًٙى.

ډٖچمبوبن ثٍ همٕىٓ اډبڇ ٕٶبٍٗ ثب اٍُا٭بڅڈَٕإَٵ٢بْډٖچمبوبن،ثبٔي:ػُبن.اٍسجب٣

.ٽىىيڅجَِٔهياىٙمىبنثٍوٖجز٭مچٓثٲ٠)=ٽٕىٍ(يوٶَريكٸًارثٍوٖجز٭ٚٸيډلجز
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ىيڇ: ىيڇسبىٍٓٵٞڄ ىٔىٓ

ىيڇ)ىٍٓ آٍإشڂٓىٔىٓ (ٵ٢ٕچز

ډٺيډٍ: َبْ سٖز سٕخ ي ډٺيډٍ سَٚٔق

هيأٔلٙتٜيٓػٓمٕڄاڅچٍّٓاٙنَّ ىاٍى.ىيٕزٍأُجبٔىئُجبٕزاڅؼٓمبڃَ

زاٍُٙمىيَبىثَوبډٍاُ ٍاػشمب٫ ى آٍإشٍ ي ٭ٶٕٶبوٍ ٭ِّسمىي، ك٢ًٍ وبډَئىٍٙشٍاډ٘باويډشٶبيرځَؿٍډٶبَٕڈأهإ ډؤډىبن، ثٍٍاَبآن٩َٔٴ،ياى

ډىهبٝىُٔجبٔىيىَيډىدًٕوئپئڂَ آيٍىدئي

سٖز: ٽىٕي:سٕخ دَ ډىبٕت ٽچمبر ثب ٍا هبڅٓ ػبَبْ

))اٙنَّ َٙٔٶٍ آٍٔ اُ ٙيٌ ىٍٔبٵز ډًٍىٔٔلٙتٜيٓػٓمٕڄاڅچٍّٓ(ډٶًُڇ ډوب٥ت ي ثبٙي ډٓ اڅٴ(.... آٍٔ ثب ډشىبٕت ىوٕبٔٓاڅؼٓمبڃَ(( وٮمبر اُ ثَىاٍْ ثٌَُ ىٍ ىيڇ

ثبٙي. ډٓ ة(...

ًٙى. ډٓ ٙمَىٌ اٍُٙمىي ع(... ٣َٙ ثٍ ػبډٮٍ ىٍ آٍإشٍ ي ٭ٶٕٶبوٍ ي ٭ِسمىي (ك٢ًٍ

ډٓ دئي ٍا هبٝٓ ...)ٍ ٍاث٦ٍ أه ٽٍ إز ...)ٌ ي ى(... ٍاث٦ٍ وً٭ٓ ډٶبَٕڈ ىٍ سٶبير ٭ٕه ىٍ ٭ِر ي ٭ٶبٳ آٍإشڂٓ، ډٕبن ٍاث٦ٍ آيٍى.(

ٍ(ُٔجبٔٓ ٌ(٩َٔٴ ى(وبډَئٓ أمبن ع(سلٺٸ ډًډىبن ٱَٕ ي ة(ډًډىبن ... څٮجبىٌ اهَع اڅشٓ اهلل ُٔىٍ كَڇ ډه اڅٴ(ٹڄ ع:

ىٍٓ:سلچٕچٓدپٕغ آٔبر

ايڃ: آٍٔ
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آٍٔ: هبٛ وپبر

ىاوىي( ډٓ كَاڇ آٵَٔيٌ هيايوي ٽٍ ٍا َبٔٓ ُٔجبٔٓ ي دبٻ ي كالڃ َبْ وٮمز اُ إشٶبىٌ ٽٍ ٍا ٽٖبوٓ آٍٔ أه

وپَىٌ كَاڇ ٍا آٵَٔيٌ ثىيځبو٘ ثَاْ ٽٍ َبٔٓ ُٔىز ي َب وٮمز هيايوي ٵَډبٔي ډٓ ي ىاىٌ ٹَاٍ ًٕاڃ ډًٍى

إز.

ٽ( َبٔٓ ُٔىز اُ إشٶبىٌ ثٍ ٽىي ډٓ ى٭ًر ٍا ډَىڇ آٍٔ ٍيْأه ي كَډز ي إز آٵَٔيٌ اوٖبن ثَاْ هيا ٍ

ٙمبٍى. ډٓ ډَىيى ٍا آوُب اُ ځَىاوٓ

ثبٙىي.( كالڃ ي دبٻ ٽٍ ٓ٥َٙ ثٍ ٽىي ډٓ ى٭ًر هياىاىْ ي دبٻ َبْ ٍيُْ اُ إشٶبىٌ ثٍ ٍا ډَىڇ هيايوي

إز.( ډًډىبن ٱَٕ ي ډًډىبن ثٕه ډٚشَٻ ىوٕب ىٍ كالڃ َبْ ًٍُٔ اُ إشٶبىٌ

َبْ( ٍيُْ اڅَُٷ(سبطَٕ ډه اڅ٦ٕجبر اوٖبن)ي ثب٥ه ثَ كالڃ

ډًډىبن( ثٍ هبٛ ًٍ٥ ثٍ ٹٕبډز ىٍ َب وٮمز أه ي ٽىىي ډٓ إشٶبىٌ هيايوي كالڃ َبْ وٮمز اُ ډًډىبن

إز. ډوشٜ

ىاٍوي.( َڈ ثب ٍا ډٮىًْ ي ډبىْ ُويځٓ سٮبڅٓ ي ٍٙي ٽٍ ٽىي ډٓ سَثٕز ٍا َبٔٓ اوٖبن ٹَان

سًٝ( كَاڇ َبْ ٽبٍ اُ ىيٍْ إز.ثٍ ٙيٌ ٍٕ

سَسٕت:( ثٍ إز ٽَىٌ كَاڇ هيا آوـٍ

)ث٦ه( دىُبن ؿٍ )َُ٩( آٙپبٍ ؿٍ )ٵًاك٘( ٽبٍْ اڅٴ.ُٙز

)اطڈ( ة.ځىبٌ

كٸ( ثٲَٕ )ثٲٓ وبكٸ ثٍ ح.سؼبيُ

ٕچ٦بن( ٔىِڃ )څڈ وياٍوي إشيالڅٓ هًى ا٭شٺبى ثَاْ ډَٚٽبن ٽٍ )سَٚٽًا( هيا ثٍ ر.َٙٻ

ٔب ځٶشه ٕوه وبآځبَبوٍ هيا السٮچمًن(ص.ىٍثبٌٍ ډب هيا)سٺًڅًا ثٍ ثٖشه ىٍيٯ وٖجز

ىاوٕڈ( ومٓ ٍا ؿِْٕ هيا ىٍثبٌٍ ٽٍ يٹشٓ ثٍ ثَٕي ؿٍ ىاى وٖجز ٍا ؿِْٕ هيا ثٍ وجبٔي َڈ ٙټ ډًاٍى )كشٓ

كَاڇ ډًاٍى كٶ٨ َِٙٙٻ(ٍډِ ٱًڃ ثٍ ىٍيٯ (

ثٍٵبكٚ اْ ثٲٍ(اطڈ)إڈٍ ډٮَيٳ!(َِٙٙٻثٍثٰ ٱًڃ ٽٍىٍيٯ)َمًن  !!ومٕييوٍځٶز

آٵَٔه ٵٕچمبٗ؟ سً ثًى ؿٓ َمٍٕٚ َِٙٙٻ ًٕاڃ: ٍٔ ٔىِڃٕچ٦بااانكبال )څڈ يٍُوي ډٓ َٙٻ هيا ثٍ ٽٍ ايوبٔٓ دٔ اويٕچ٦بن! )

َٕؾ هًىًٙن ا٭شٺبى ثَاْ وياٍن!إشيالڅٓٔٮىٓ

( کاری (فواحشزشت

( (اثمگناه

ناحق به تجاوز

ق(حیربغیبغ)

)تشرکوا(شرک خدا به

بود؟ چی همیشه !اناااسلطشرک
خدا گفتنناآگاهانهدرباره سخن

خدادروغنسبت به بستن
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ثٍ( آٍٔ إالډٓا٭شياڃأه سمين ي ػبډٮٍ َبْ ډٮٕبٍ اُ ُويځٓ إالډٓ)ىٍٓىٍ ػبډٮٍ ډَىڇ ىاٍى. اٙبٌٍ ٙٚڈ( ډٮٕبٍ دٕ٘

ىٍ وجبٔي وٮمبر أه اڅجشٍ ثَوي ډٓ ثٌَُ َڈ اڅُٓ وٮمبر ي ػُبن َبْ ُٔجبٔٓ اُ ٽىىي ډٓ سالٗ آهَر ثَاْ ٽٍ كبڃ ٭ٕه ػُزىٍ

َِٙٙٻ ٱًڃ ثٍ كٸ)سؼىٍيٯ ثٲَٕ ثٲٓ + اطڈ)ځىبٌ( + ٽبٍْ( ٵًاك٘)ُٙز ثَاْ وجبٔي ٔٮىٓ ثَيى ٽبٍ هياثٍ ثٍ َٙٻ + وبكٸ( ثٍ بيُ

ثًى. هًاَي كَاڇ ًٍٝر أه ىٍ ٽٍ ثَيى ٽبٍ ثٍ سٮچمًن ال ډب سٺًڅًا ان + ٕچ٦بن ثيين

ىوًْٕ( َبْ ُٔىز اُ ډشٮبىڃ ډىيْ ثٌَُ ي ثب٥ىٓ آٍإشڂٓ ٽىبٍ ىٍ ٩بََْ آٍإشڂٓ څِيڇ

ځَىى.)ډ( آهَر ثٍ َٝٳ سًػٍ ي ىوٕب سَٻ ثٍ ډىؼَ ٽٍ اٵَا٥ٓ َُي ثب ُٔىٍ(ډٺبثچٍ كَڇ ه

اڅَُٷ(( ډه اڅ٦ٕجبر ي څٮجبىٌ اهَع اڅشٓ اهلل هيا)ُٔىٍ ثىيځبن ثَاْ دبٻ َبْ ٍيُْ ي اڅُٓ َبْ ُٔىز سلَٔڈ وُٓ

الٱَٕ( ي إز ډًډىبن ډوًٞٛ َب ُٔىز أه ٹٕبډز ىٍ

)ءاډىًا...(( اهالٷ ثٍ دبٔجىيْ ي وٕبُ ي ٍاُ ثب َمَاٌ اڅُٓ َبْ ُٔىز اُ إشٶبىٌ

ىيڇآٍٔأه( آٍٔ اُثُشَْإشٶبىٌيسَ٭مٕٸىٍٻثَاْإزدًٙ٘يآٍإشڂْٓىٍثبٌٍهيايويٕوىبناُاْومًوٍ،ي

ډٓٽمټآوبنُويځًٌْٕٓٙيهًىدًٕٚأبنٽچمبراُىأٍڈ،يٽبٍَٕآنثبٍيََُٽٍاْډٖبڅٍْىٍثبٌٍهيايويَبٍْاَىمبٔٓ

.ځَٕٔڈ

سٕشَ))( ثب ((ىٔهدًٕٚأبنًٌْٕٙآٍإشڂٓ،ډَسج٤

ډشه:( ثب ډَسج٤

ثٍوٍِٕاهًىٔبٍاني)سٮبىڃ(ىاٙشىيسًػٍَڈ٩بََآٍإشڂٓئُجبٔٓثٍثچپٍٽًٕٙيويډٓهًىثب٥ىُٓٔجبٔٓىٍسىُبوٍډبدًٕٚأبن

 ٽَىويډٓى٭ًرآنٍ٭بٔز

اكبىٔض( ثب :آٍإشڂٓاٍسجب٣

إزسَدبٽٌِٕيسَدبٻٽٍثذًٕٙيٍيٙهيٕٶٕيڅجبٓدٕبډجَ:

٭چٓ: إزډؤډىبناهالٷاُآٍإشڂٓاډبڇ

ٝبىٷ: آٔيډٓثيٗىاىنوٚبنّيڅٕيٌٍاهًىيهًىثٍوذَىاهشهاُيىاٍىىيٕزٍاآٍإشڂٓئُجبٔٓهيايوياډبڇ

ٝبىٷ: إزهًٗثًْثيينومبٍُٽٮزَٶشبىاُثُشًَٙى،ځِاٍىٌهًٗثًْثبٽٍومبٍُٽٮزىياډبڇ

ډالٹبر: َىڂبڇ ٽىيآٍإشٍيآډبىٌٍاهًىٍيىډٓىيٕشبوًْٕ٘ثٍاٗثىيٌٽٍيٹشٓىاٍىىيٕزسٮبڅٓهياْدٕبډجَ

٭جبىر(( َىڂبڇ ي اػشمب٫ ىٍ ډ٫ً١ً)آٍإشڂٓ ثب اٍسجب٣

ډشه:( ثب اٍسجب٣

َبډچزسَٔهدبٽٌِٕيسَٔهآٍإشٍثٍډيسٓاويٻىٍډٖچمبوبنٽٍٙيٕجتډبدًٕٚأبنٕبَٔيٛهيإًٍڃًٌْٕٙأه

ْځَٕويٹَاٍَبډچزٕبََٕٔډٚٸياڅڂًيًٙويسجئڄ يا٦ٍٕ ثٍ َب ډچز ٕبَٔ ثَاْ ډٖچمبوبن اڅڂًٔٓ دبٽِٕځٓ)ډٺبڇ ي آٍإشڂٓ

ثڂً: ىاٙشٕڈ اڅڂًٔٓ ډٺبڇ آٔبر ىٍ َڈ ىٔڂٍ ػبْ

اډٍاڅٴ(ٽىشڈ :هَٕ څچىبٓ... ډىپَاهَػز اُ وُٓ ي ډٮَيٳ ثٍ اډَ ْ ي٩ٕٶٍ اوؼبڇ ي هيا ثٍ أمبن ٣َٙ ثٍ

ػٮچىبٽڈ ٽٌڅټ ي٦ٕبًة(ي :اډٍ دٕبډجَ... اُ ځَْٕ اڅڂً ي سٶ٤َٔ ي اٵَا٣ اُ ډًٞوٕز ٣َٙ .ثٍ

څپڈع( ٽبوز كٖىٍٹي :إًٌ اثَإَڈ... َمَاٌٵٓ ٽٕٚبن َڈ ي اثَإَڈ يك٢َر َٕډٚٸ ٍا ٽىىي( ډٓ اٹشيا اي ثٍ ٽٍ اي)ٽٖبوٓ

اي( ٍإشٕه دَٕيان ي اثَإَڈ ك٢َر اڅڂًْ ٽىي.)ډٺبڇ ډٓ ډٮَٵٓ دٕبډجَ دَٕيان ثَاْ اْ دٖىئيٌ اڅڂًٔٓاڅڂًْ ډٺبڇ أه ٭چز

إز. ډٮجًىاوٚبن ي دَٕشبن ثز اُ آوبن ثِٕاٍْ ي ػٖشه آٔبر( ىٍ ثَء ْ ٍٍٚٔ )اُ ثَائز

اڅؼٓمبڃَ(ٔٔلٙتٜيٓػٓمٕڄاڅچٍّٓاٙنَّ) 
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ىيڇ: آٍٔ

آٍٔ: هبٛ وپبر

ثب٥ىٓ آٍإشڂٓ ي ٩بََْ آٍإشڂٓ ثٍ إالڇ (اَمٕز

اوٖبن: ثَاْ څجبٓ ي دًٙ٘ َيٳ ي (ٽبٍٽَى

ًٕءاسپڈ( َب)ًٔاٍْ وبدٖىيْ اڅٴ(دًٙ٘

ُٔجبٔٓ)ٍٔٚبً( ي ة(ُٔىز

إز( سٺًْ اُ ثَهًٍىاٍْ ځَي ىٍ ٩بََْ څجبٓ ي دًٙ٘ ٭ٶبٳ)ډَا٭بر ي آٍإشڂٓ ډٕبن (اٍسجب٣

ځبٌ ََ ىاٍى؟( يػًى اْ ٍاث٦ٍ ؿٍ ي٭ٶبٳ آٍإشڂٓ ))ډٕبن ثبٙي. ډٓ آٍٔ َمٕه دبٕن إز ًٕاڃ أه ثٍ دبٕن آٍٔ ٽياڇ ثذَٕىي

إز. ٵ٦َْ اډَْ ػًاډ٬ ىٍ (دًٙ٘

هَٕ( ًڅټ اڅشٺًْ إز.)څجبٓ دََِٕٽبٍْ ي سٺًا څجبٓ اوٖبن ثَاْ څجبٓ (ثُشَٔه

هًاَي ثذًٙبوي هًى ثَ ٍا سٺًا څجبٓ اوٖبن ومبٔي.(اځَ كٶ٨ ي ٽىي ډَا٭بر ٍا ٩بََْ څجبٓ ي دًٙ٘ سًاوٖز

سٕشَ)) ثب ((آٍإشڂٓىٍثب٥هي٩بََډٕبنسىبٕت(اٍسجب٣

ىٍٓ: ډشه ثب (اٍسجب٣

.ىَىيډٓٙپڄيٕبُويډٍٓا٩ًاََيا٭مبڃٍيكٕبر،ياهالٷَب،اوئٍٚيايٕزثبيٍياوئٍٚسؼچّٓٽ٩ََٔبََ

ډظبڃ:

ىٍٍاََٽبٍْيُويډٍِْٓٔثَوبډٍثٍىٕزثبٙي،ىاٙشٍثبيٍيأمبنآنثٍياٹٮبًاځَىاٍى،ٹجًڃٍأٍِْثَوبډٍيو٪ڈٽٍٽٔآن

 ىَيډٓاوؼبڇهًىهبُٛډبن

ٍيكٍٕځٌاٍىډٓسأطَٕاوٖبنثب٥هثَسئٍغثٍو٩ِٕبٍََْٵشبٍَبْىٔڂَ،ًْٕاُ ي ثب٥ه ثَ ٩بََْ َبْ ٍٵشبٍ سئٍؼٓ )سبطَٕ

كشّٓياهالٷسٲَٕٕٕجتا٭مبڃ،ثَهٓؿڂًوٍٽٍثٕبثٕيٵَاياوَٓبْومًوٍسًاوٕيډٓٙمبىَيډٓسٲٍَٕٕاٵَىٍْيكٍٕياوٖبن(

ىاٙشٍُٙشٓثب٥هٽٍكبڅٓىٍىَىي،ػچًٌهًةػم٬ډٕبنىٍٍاهًىٍٔبٽبٍَبْاوٖبنإزډمپهاڅجشٍإزٙيٌاٵَاىسٶپ٥ََُّ

ُٙزثب٥هثبالهٌَ،ثمبويډوٶٓهَىډىيَبْاوٖبنثٕهسِٕؿٚمبناُسًاويومٓيإزډًٹشٓي٭بٍٔشُٓٔجب٩بََأهاډ٘بثبٙىي

ىَيډٓوٚبنٍاهًىيًٙىډٓآٙپبٍآوبن

www.konkur.in

forum.konkur.in



کىکًر جامع سودگی ي غــــفــًریدیه مـــُدی سبک بٍ

ىڃًٙويډٓډشًٕ٘ڄػمچٍأهثٍهًىوبډىبٕت٩بََسًػٍٕثَاْوِٕثَهٓ : اډ٘بثبٙي،دبٻثبٔيٽٍ وياٍى، اَمٕشٓ ؿىيان هًة٩بََ

ٍايدبٻ٩بََ٭ٶٕٴ،يثبكٕبيدبٻىڃٽٍٽىىيسًػٍآوبنإز ٭ٶبٳ ))اويځٶشٍٽ٥ًٍٍَمبنيآيٍىډٓىوجبڃثٍثب َمبنٽًٌُاُ:

ًٙىايٕزىٍٽٍسَايىثَين ډٓ ډڂَ ىَي؟اوؼبڇآن١يثَٽبٍٍْيََُاډبثبٙي،ىاٙشٍىيٕزٹچتٝمٕڈاٍُاكٺٕٺشٓٽٖٓ((

((ٍيىډٓػبَمبنثٍَڈ٭مڄٍيىػبََثٍىڃٽٍإزأهكٺٕٺز))

ىٍٓ: ډُڈ ډٶًُڇ

آٍإشڂٓ:ي٭ِّسمىيْ،٭ٶبٳ
يٕٕچٍهًى٩بََْاوياڇاوٖبنًٙىډٕٓجتٽٍإزاهالٹٓٵ٢ٕچزيٍيكٓكبڅزٔټ٭ٶبٳ ويَيٹَاٍىٔڂَانسًػٍػچتيهًىومبٍْٔٓا

٭ٶٕٴٽىىيإشٶبىًٌٕءاياُوبدبٽبنويَياػبٌُي يْسمؼٕييسلٖٕهثٍيٽىىيسًػٍايثٍثيو٘هب٥َثٍىٔڂَانٽٍأهاُىاٍىكٕباوٖبن

ثذَىاُوي

٭ٶٕٴ،ثَاوڂِٕىٍاىٔڂَاناكشَاڇيسلٖٕهسًاويډٓٽٍٔبثيډٓياالسََْبْاٍُٗهًىيػًىىٍاي ثٍايآٍإشڂٓاډبإزآٍإشٍاوٖبن

ومٓىٔڂَانسًػٍػچتْيٕٕچٍايػٖڈٽٍإزاْځًوٍ ثَاْاثِاٍْ٭ىًانثٍٍاايىٔڂَانٽٍٔبثيډٓآناُسَثٍِٿٍاهًىايځَٕىٹَاٍ

ٽىىيوڂبٌػًٔٓڅٌر

ٓاوٖبنٍيفىٍ٭ٶبٳَبٍْٙشٍٽٍاوياٌَُمبنثٍ ىٍهًٞٛثٍآٍإشڂٓو٫ًًٙى،ډ١ٮٕٴ دًٙ٘يٽىيډٓسٲَٕٕدًٙ٘آٍإشڂٓ

ٍْػىجٍ يٍٙشٍأهٽٍاوياٌََُاډبځَٕىډٓهًىثهًىومبٔٓ دًٙ٘ ًٙى، ٍيفَبُْٔجبٔٓځبٌػچ٩ًٌبََْآٍإشڂٓډٖشلپڈ

ځَىىډٓاوٖبنډشٮبڅٓٙوٕٞزي

إزىٔه١ٮٴيٕٖشْٓوٚبوٍڅجبٕٓؿىٕهَُٔاوذًٕٙي؛ومبثينيوبُٻڅجبٓٝبىٷاډبڇ

ثَهِْٕهياثبػىڀثٍځىبٌاوؼبڇثبيثٕبٍأٓىٔڂَانثَاٍْاهًىٽٍأهاُثذََِٕ:٭چٓاډبڇ

ىهشَانُوبنىٍآنيػًىاډ٘ب.إزُنيډَىاُا٭ڈ،ٵ٢ٕچشٓثباوٖبنََهٞچز٭ٶبٳ هچٺزػمبڃډ٪َُُن،ىاٍىثَسَْيسَثٕ٘اٍُٗي

ْٕبٍَٔمـًنيثبٙىيډٓيْىٍيوَٓبُْٔجبٔٓثٕبوڂَٽٍُنڅ٦ٕٴاكٖبٕبرإزډشؼچّٓاي٩بََىٍَڈيثب٥هىٍَڈُٔجبٔٓأهيإز

إزٙيٌ٭ؼٕهاي٩بََُٔجبٔٓثب،إزهبوًاىٌځَڇٽبوًنثو٘آٍاډ٘،اڅٍُٓكمز

إز. هبوًاىٌ ٭ٶبٳ ٽبوًن هًإشٍْثبُٔـٍٽٍدٖىيىومٓايثٍِٿٍيفځًٔبهًاويډٓٵَادبٽياډىٓيدبٽٓثٍٍاايىٍيوٓويأَٓمًاٌٍُن

يثمبويىيٍاَالنوبوڂبٌاُيػًىُٗٔجبْځًََٽٍثبٙياْځًوٍثٍػبډٮٍىٍايآٍإشڂٓٽًٙيډٍٓيأهاًُٙىوبدبٽبنكٺَٕيدٖزَبْ

٭چڈٽمبڃثٍٽٖٓاځَٽ٥ًٍٍَمبنآيٍىډَٓمَاٌثٍوٍِٕاډٖئًڅٕ٘شٓهيا،ػبوتاُٽمبڅََٓا٭٦بْٽٍٔبثيىٍډٓايوًٚىسلٺَٕثچىيٍٗيف

اځَٽٍځًوٍَمبنيځَٕىٹَإًٍََاوبنهيډزىٍوجبٔيؤُِٕجبٔٓډًَجزٽىي،دٍٕٕٚشڈٹيٍسمىيانىٕزاثِاٍٍا٭چم٘وجبٔيٙي،ُٔجىيٌ

ٍوبثؼبْْ٭١ًٍَٙى،ډٓوٕٞج٘ٙٺبيرٍٕشڂبٍْ،ػبْثٍوپىي،إشٶبىٌىٍٕشٓثٍهًى٭چڈاُاوٖبن ثوٕٚينځَډٓػبْثُٔجبٔٓ،

كٕبهبوًاىٌٽبوًنثٍ ي ثَى.٭ٶز ډٓ ثٕه اُ ٍا

ىاٍى:٭ِر ٹَاٍ ًڅز ي كٺبٍر ډٺبثڄ ىٍ

ٍايكٺبٍرًٙىډٓډًػتٽٍٔبثيډٓٝالثشٓي٭٪مزهًىىٍ٭ِِٔاوٖبن ثٍِٿويَيُثًوٓيٙپٖزثٍسهيوذٌَٔىدٖشٓ

يدَٕيُثچىيٙبنٍيفاډ٘بثوًٍويٙپٖز٩بََْػىڀىٍَبٔٓاوٖبنثٖبؿٍإزډٮىًْيٍيكٓٙپٖزوِٕٙپٖزسَٔه

َبٍْاوًَٓٓاثِاٍؿٚڈثٍاوٖبنثٍځىبَپبٍيٍانًَٓاٵَاىٽٍإزآنَبكٺبٍريَبدٖشٓاٹٖبڇأُپٓثمبويثبٹٓ٭ِِٔ

وىمبٔىيايٽَاډزثبياوٖبوٓٙوٕٞزثٍيٽىىيوڂبٌهًى ومٍٓادٖشٓيكٺبٍرأهإز،وٶٔ٭ِّرىاٍاْٽٍاوٖبوٓسًػٍ

َڈايځَؿٍىَيومٓىٔڂَانثٍٍاسلٺَْٕؿىٕهْاػبٌُٽًٍٙىډ٩ٓبََػبډٮٍىٍاْځًوٍثٍػًاوٓاثشياَْمبناُيدٌَٔى
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دًٍٙٚٓاآٍإشڂٓئُجبٔٓأهاډ٘بىاٍى،ىيٕزٍاآٍإشڂٓئُجبٔٓ ىٕزاٍُاهًىډشٮبڅٓٙوٕٞزسبىاٍىډٓوڂٍكؼبةاُىٍ

ويَي

:آٍإشڂٓثبآنٍْاث٦ٍيډٺجًڅٕزثٍوٕبُ

ىٔڂَانسلٖٕهيسًػٍ٘ثٍوٕبُاُسًانډٓډٕبنأهىٍٽٍىَيډٓوٚبنٍاهًىسَثٕ٘ػًاوٓ،يوًػًاوْٓىيٌٍىٍوٕبَُباُثَهٓ

ٍاهًىإشٮياىَبْيَبسًاوبٔٓٽٍٽىيډٓسالٗ،إزډٶٕيػبډٮٍثَاْيػًىٗٽىيطبثزٽٍأهثَاْػًانثَىوبڇډٺجًڅٕزي

ىٔيىٍٍاَبآنيٽىيٙپًٵبيٽٚٴ ٽىيسظجٕزىٔڂَانډٕبنىٍٍاهًىډىبٕتػبٔڂبٌيىَيٹَاٍىٔڂَانډٮَٟ

ٝىٮشٓ،ٽبٍځبٌٔټىٍډؤطَّٽبٍٔبَىَْاطَٔټهچٸٔبيٍٍُْٙٓٙشٍٔټىٍهًىإشٮياىىاىنوٚبنثبٽًٙيډٓٽٍوًػًاوٓ

ٽالډٓٽبٍثَىنثٍٔبډٮمًڅٓٱَٕآٍأ٘ٔبوبډىبٕتڅجبٕٓثبٽٍٵَىْآنثبٽىي،ػچتٍاآوبنا٭شمبىيثَاوڂِٕىٍاىٔڂَانسلٖٕه

ٍيكٓآځبٌوبهًى٥ًٍثٍٙوٜأهإزډشٶبيرثٖٕبٍٽىي،ډٓيػًىا٩ُبٍڅتثَٕٕڂبٍْځٌاٙشهٔبوبثؼبيسىي ٍاهًى١ٮٴ

آٙپبٍسمبڇؿٍََُٔجبٔٓثٍٍاهًىيػًىَْبْاٍُٗىٔڂَْآنيىاىٌوٚبنىٔڂَانثٍ إزٽَىٌسَ

وپشٍ:

ْوٚبوٍكٕبي٭ٶزثبَمَاٌآٍإشڂٓ

ٍيكٓٙوٕٞزاڅٴ.

إزُويځٓاُٵَىډشٮبڅٓىٍٻة.

ومٓوٚبنهًٍٗيْىٔڂَْكٕبْي٭ٶزثبَمَاٌدًٙ٘ثٍوٖجزٽٍٵَىْآنكشٓىاٍىىوجبڃثٍٍاَمٖبالنٹچجٓسلٖٕهي

ٕشبٔيډٍٓاايهًىيػيانيٹچتىٍىَي،

آٔبر* ىٍ سٶپَ *هالٍٝ

إز: اڅِاډٓ ډوبڅٴ ػىٔ ك٢ًٍ ىٍ كٕب ٍ٭بٔز

ډَىان)( ك٢ًٍ ىٍ ٙٮٕت ىهشَان س٤ًٕ ځًٕٶىيان وياىن وٖٺٓآة اڅَ٭ب(ال ٔٞيٍ كشٓ

سًڅٓ( طڈ څُمب ىهشَان)ٵٖٺٓ ځًٕٶىيان ىاىن آة اُ دٔ اْ ٕبٍٔ ثٍ ډًٕٓ اڅ٪ڄٍٵشه (اڅٓ

٭چٓ( ٭ٶبٳ)سمٚٓ ٍ٭بٔز ثب َمَاٌ ٙٮٕت ىهشَان ثَىاٙشه ء(إشلٕبځبڇ

سلٺٕٸ* ي اوئٍٚ *هالٍٝ

: ډَٔڈ(( ك٢َر ))دبٽياډىٓ َبْ ياٌّ ىٍا٭ًً/ٱالڇ/ٔبڅٕشىٓٽچٕي ډَٔڈ ك٢َر وبٍاكشٓ ٙير ي ٙين وبثًى ي وٕٖز ىٍهًإز +

هًى. ثبٍىاٍْ اُ آځبَٓ َىڂبڇ

ك٢َر ))دبٽياډىٓ َبْ ياٌّ :ًٕٔٴٽچٕي ))

اهلل ځىبٌ(ډٮبً ثٍ اٍسپبة ثب ډًاػٍُ َىڂبڇ ًٕٔٴ ك٢َر ثَىن هيا ثٍ )دىبٌ

ومًى(كپڈ/٭چڈ ٭٦ب أٚبن ثٍ ٭چڈ ي كپمز هيا ٍٕٕي ثچًٯ ثٍ ًٕٔٴ ٽٍ )َىڂبډٓ

ٽٕي ًٕء//سَٞٳ ُويان(وَٞٳ َىڂبڇ ٽٕي ًٕٔٴ()سَٞٳ اُ ٽبډؼًٔٓ ىٍهًإز َىڂبڇ ًٕ )وَٞٳ ًٕء/ٽٕي( + َٝٳ ٍٍٚٔ )اُ

ُوياوٓ(ډوچٕٞه ىي هًاة سٮجَٕ ثب َمَاٌ )ډلٖىٕه ًٕء( وَٞٳ ثب َمَاٌ /ډلٖىٕه)ډوچٕٞه

)جِاًهمَاً/ه ايڅٓ ُوياوٓ ىي هًاة ىيډٓ)همَا)سٮجَٕ ٔبثي. ډٓ دبىٙبٌ وِى ډٺبڇ ي اٍع هًٍوي.(هجِا( ډٓ َٕٗ اُ دَويځبن ي آئوشٍ ىاٍ ثٍ )

اكت ځىبٌ(ٕؼه اوؼبڇ ډٺبثڄ ىٍ ىيٕشٓ )ُويان

ثٺَار دبىٙبٌ(ٕج٬ هًاة )سٮجَٕ

اهىٍ ك٢َرڅڈ ٭ٶبٳ ْ وٚبوٍ ډَٞ ٭ِِٔ ٱٕبة ىٍ هٕبوز ))٭يڇ ٽىپًًٍٕٔٴ(... (اكشمبڅٓ
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دثیزستبٖ دْٚ سبَ دیٙی

ٍٕٞب٘ی( درسچٟبردٞٓ)٘ظبرت

(ٔمذٔٝ:

ٚىپٟٙٝثبدثب٘ىٞبىوطتىثبدریب٘ٛرداٖوٝلذیٓرٚسٌبراٖدر رٚرٚثٝاٍ٘یشىخبعزٜٚآٚردِٟزٜحٛادثثبپیٕٛد٘ذ،ٔىراٞبالیب٘ٛسدریبٞب

حسخغزٍٞٙبْدرآ٘بٖكردمىوسديكهمبهراكشتىساكىان٘بپیذاست،آٖٞبىوزا٘ٝوٝدریبیىثزچٛةلغؼٝچٙذثبحزوتضذ٘ذٔى

وٝٔى ٕٞٝاستخٛردٌٜزٜیىذیٍزثٝسز٘ٛضتطبٖچمذروزد٘ذ یبفت٘جبتٞٓثبیب ٕٞٝٚخٛاٞٙذ وّی:رٚ٘ذٔىفزٚدریبدرٞٓثبیب پیبْ

است. خٛردٜ ٌزٜ ٓٞ ثٝ وطتی داخُ افزاد سز٘ٛضت ٕٞب٘ٙذ جبٔؼٝ افزاد ٕٝٞ سز٘ٛضت

٘بٔزداٖ!!! ٚ وطتی آیٝ ٔیٍٓ ثٟص ٗٔ چٟبرْ: دیٙی درسیه تحمیك ٚ ا٘ذیطٝ آیٝ غفٛری: تزویت )):سٛپز

...فِىیسَي ُِّّركْمالذِىهُوَ)آیه: البحر و (اْلبِر
اٍ آیِ: دّذ؛سیشدسیاٍخطنىدسساضوامِاستمسىتشجوِ گیشیذ،قشاسمطتىدسمِصهاًىهی ّاىٍهی هقصذ(ساآًاىهَافقباد بسَى

سبَبیت(حشمت دس تَحیذ + ضًَذ هی مطتی)قضا( حشمت باعث هَافق الْی=بادّای دّذ)قذس ضًَذ،خَضحالٍهی ضذیذىطَفاىًاگْاىهی

ٍصد؛ آیذ؛آًْاسشاغبِسَّشاصاهَاجٍهی مٌٌذٍهی هی )دسخَاٌّذّالكگواى مٌٌذاحساسمِخطشٍحساسلحظاتضذ قذستخَدضاىهی

افتٌذخذایادبِبیطتشًذاسًذّیچناسی دسهی خَاًٌذاخالظسٍىاصساخذاٌّگام،آى؛ قذستیلبٍِابستِساخَدخَد،فطشتدسمسّشهی

پایاى ًیاصٍبی یابذبی اگشهی ،ًجاتگشفتاسىایياصساهامِ گضاساىاصحتواًدّى بخطیذ،سّایىساآًْاخذامٌِّگاهىاهّابَدخَاّینسپاس

مٌٌذستنصهیيدسًاحق،بِباص بِهی ٍ خذاًٍذ بِ اعتقادضاى ًبَدى عویق دٌّذُ ًطاى یبغَى( ّن ّا)ارا بحشاى اص ًجات اص پس هشدم )بذماسی

اى اًفسنن( علی بغینن است)اًوا خَدضاى ّاىهشدمصیاى بشیذ،دًیاصًذگىاصضواستخَدصیاىبِضوا،ستن هی بسَىضواباصگطتسپسبْشُ

بِ باصگطت ٍ جسواًی خذاًٍذ(؛هاست)هعاد مشدیذ،آًچِبِساضواها،ٍسَی هی هیذّینخبشعول

آیٝ: حفظ ٞبی +ع َِّیجٓةٍرِیٍح رٔش ٔٛافك( ٚاِْجِ )ثبدٞبی تجبٚس(ثْٓحزِز ٚ ثغی)ستٓ + ریح)ثبد( + دریب( ٚ )خطىی

خفٗ: درستزویت آیٝ عجك حزاْ :دیٙیٔٛارد

ٔبٍاو٘: ثٍ اهلل ًٍٕڃ ٕوه

ػبډٮٍ ٔټ هًىٗسىُبوٍٽىي،ًٍٕامإز،هًىٗػبىٽٍأهىثُبوٍثٍوٖٚشٍ،ٽٍٍاػبٔىٽٖىاځَاويٽٚشىَٕوٕٚىبنډبوىيډَىڇ

ٽَى.هًاَيٱَٷٍاَمٍثچپٍ

است.)مشبو=مردم، گاری رست و امکل هب رسیدن ربای زندگی اقیانوش پیمودن حال رد هک کشتی یک هب جامعو تشبیو و گانی هم نظارت لزوم واحد(ایپم: هدف و مشترک اهی مسئولیت شبو: وهج کشتی، هب=سرنشینان مشبو

باایياستباط اخالظ)آیِ چْاسم(دسس سال

بٍِدادُقشاسهاخلقتدسساخَدپشستصبِگشایصخذاًٍذ،

پیاهبشاى آسواًىمتابٍالْىٍسیلِ آىسَىبِساهاّاى

تطشیعی(ًوَدُساٌّوایی ایيمِّاییاًساىاست)ّذایت

َّاىٍاًذگشفتًِادیذُسافطشىگشایص ضذُضیطاىًٍفسبٌذُ

دًیاگزسصٍداهَس(سشگشمٍضذُغافلگشایصایي(اصاًذ،

خَاًٌذاخالظسٍىاصساخذاٌّگام،آىدس=اًذگشدیذُ  .هی
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:ٔطتزنٔسئِٛیتٚٚاحذٞذف(

پيوندبوزيراموردرىاست،اقيانوس ودرايىاازگذرحالدرکوکض یتيکرسنضينانرسنوصت :دارندمضرتیکمس ئوليت وخوردهمه

ٕٝٞوٙٙذٔیحزوتٞذفیهسٕتثٝ ٚٚسیّٝیهثبٞبآٖی. 

راحزوتجٟتدیٍزاٖثٝتٛجٝثذٖٚ ٚخٛدٔیُثٝتٛا٘ذٕ٘یوطتیسبوٙبٖاسیهٞیچ  .دٞذتغییزوطتی

وٙذد٘جبَرأتفبٚتجٟتچٙذٚاحذآِٖدرتٛا٘ذٕ٘یٞٓوطتی. 

ییٜػٟذثزٔمصذثٝرسیذٖثزایوطتیسالٔت ٚأٙیتحفظ  .استافزادٕٞٝ

داردوٝعٛریٞزوٝدٞذٕ٘یوسیثٝراحكایٗدیٍزٚسبیُثزخی ٚجبثٛدٖاختصبصی  .وٙذاستفبدٜٞبآٖاسٔیُ

أیذیضجبػت،یبتزسٔب٘ٙذافزاداخاللی ٚرٚحیحبالت خغزِحظٝدرافزادأیذٚارییب٘ب سز٘ٛضت ٚداردتأحیزدیٍزاٖثزٞبی

 .دٞذٔیتغییزراسبوٙبٖیٕٞٝ

ٖثٝرسیذٖراٜثٟتزیٗاٚثٝوٕه ٚضٙبسٚظیفٝ ٚخجزٜ٘بخذایثٝوطتیٞذایتسپزد  .استٔمصذوطتی

ٚ أٙیت در جٟت/٘مصٕٞٝ یه فمظ ٘یست/وطتی ٔسبفز یه ٔیُ ثٝ وطتی ٞذف/جٟت یه ٕٝٞ خبعزسپبری: ثٝ جٟت ثبال ٔٛارد خالصٝ

ثٝ وٕه ٚ خجزٜ ٘بخذای ٔمصذ= ثٝ رسیذٖ راٜ ثمیٝ/ثٟتزیٗ ثز فزد یه رٚحی حبالت ٚسبیُ/تبحیز ثزخی ٚ ٚیسالٔت/اختصبظجب

٘تیجٝ:

تٛا٘ذفزدىٞز وٙذ.اجتٕبعوطتىثزاىٔمصذىخٛدٔیُثٕٝ٘ی تؼییٗ

تٛا٘ذ ،ضخصىٔسبئُدراستمالَثٟب٘ٝثٝفزدىٞز ٞزٕ٘ی ٞبى ٚوٙٓٔىس٘ذٌىدارْٔیُوٝعٛرثٍٛیذ: ثٝارتجبعىٔٗا٘تخبة

٘ذارد.دیٍزاٖ

ىثٝوسٞز ٘ذارْ.دیٍزاٖثٝوبرى ٚوٙٓٔىتالشخٛدسؼبدت ٚرفبٜثزاىفمظٔٗثٍٛیذ:تٛا٘ذٕ٘ىضخصى٘فغثٟب٘ٝ

وطتی یه سز٘طیٙبٖ ثٝ ٘سجت ثزیىذیٍز جبٔؼٝ اػضبی تبحیزٌذاری ٚ تزارتجبط یىذیٍزػٕیك ثب ٔختّف جٟبت اس چزاوٝ پیٛ٘ذاست

ٔذت عٛال٘ی س٘ذٌی در ٚ ا٘ذ فزًٞٙخٛردٜ ٚ رسْٛ ٚ آداة اخالق، افزاداجتٕبػی، اس یه ٞز ثز وٝ آیذ ٔی ٌذارد.تبحیزپذیذ ٔی

آیٝ:

آیٝ: ٞبی تیپتست

اسالْ صذر در ٚرسی ویٙٝ ٚ اختالف،تفزلٝ ٚجٛد چیست؟ آیٝ در اِٙبر( ٗٔ حفزٜ آتص)ضفب پزتٍبٜ اس .ٔٙظٛر

است. ..... ٚ ....... اس جبٔؼٝ ثخطی رٞبیی ػبُٔ ٘بثسبٔب٘ی(-تفزلٝ-)اسالْ.........
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ٔسّٕب٘بٖ( لّٛة تبِیف در خذاٚ٘ذ ثبضذ.)ِغف ٔی ....... اسالٔی جبٔؼٝ ثزادری ٚ ٚحذت اصّی .ػبُٔ

است.)اتحبد( ایطبٖ ٞذایت ػبُٔ ٔسّٕب٘بٖ ٔیبٖ ........

ػجبرت اس رسیٓ.) . ٔی ػّٕی تٛحیذ ثٝ آیٝ ایٗ در اهلل(..... ثحجُ ٚاػتصٕٛا

ریب اسالٔی(ضی.سزاسزی جبٔؼٝ در اختالف ٚ تفزلٝ اس دٚری ٚ ثزادری چیست؟)ٕٞذِی اِٟی ریسٕبٖ ثٝ تٕسه السٔٝ : 

:٘یىی ٚخیزثٝدػٛت(

استٔؼزٚفثٝأزاسلجُ٘یىیٚخیزثٝدػٛت

 یبثذوبٞصٞبآٖسٛیثٝتٕبیُٚضٛدتًٙٞبثذیثزٔیذاٖتبٞبستخٛثیثٝدیٍزاٖتزغیتٚتطٛیكٚآضٙبییثزایدػٛتایٗ

ثٝ٘یبسٚضٛدٔیٌٙبٌٜستزشٔب٘غ،ٌیزیپیصػٙٛاٖثٝٞٓٚوٙذٔیوٕهآٖتؼبِیثٝٞٓٚثخطذٔیدٚاْراجبٔؼٝسالٔتٞٓدػٛت،ایٗ

وٙذٔیوٓاست،دّْٚیٚظیفٕٝٞبٖوٝرادرٔبٖ

٘یشرٚشٔؤحزتزیٗٚثٟتزیٗ وٝاستػّٕیرٚشدػٛت پبرسبیی،ثبثّىٝسثبٖ،ثب٘ٝأبثبضیذٔزدْیوٙٙذٜدػٛتفزٔبیذٔیصبدقأبْسیزا

وٙٙذٜٞستٙذوٙٙذٜدػٛتخٛدرفتبرٞبایٗوٝ٘یىی،ٕٚ٘بستالش، دػٛت ٞبی ٘یىی(..ٕ٘بس.تالش.پبرسبیی:)رفتبر

٘یىی: ٚ خیز ثٝ دػٛت ٞبی ٚاصٜ ثخطی/پیصوّیذ سالٔت/تؼبِی تًٙ/دٚاْ ثذی ثز وٓ/ٔیذاٖ ثذی ثٝ آضٙبیی/تطٛیك/تزغیت/تٕبیُ

وٙٙذٜ/پبرسبیی/تالش/ٕ٘بس/٘یىی/یذػٖٛ+اِخیز. ٌٙبٜ/دػٛت ٌستزش ضذ!!ٚٚ ٚسزاسزیٌیزی/ٔب٘غ ٔغزح وبدر ٕٞیٗ اس

دػٛتوٙذٔیرً٘وٓراٌٙبٜٞبیسٔیٙٝٚدٞذٔیافشایصٔزدْدرراٞبآٖثٌٝزایصٞب،٘یىیٚٞبخٛثیثٝدػٛت٘ىتٝ: ایٗ ٕٞیطٝأب

ضٛد.)احتٕبِی ٕ٘ی پیطٍیزی (ثبػج

:ٔىزٚٞبتٚٔحزّٔبت=ٔٙىزاسٟ٘یٚٔستحجبتٚٚاججبت=ٔؼزٚفثٝأز(

ٔیا٘جبْرأحزٔبتٚوٙٙذٔیتزنراٚاججبتیؼٙیضٛ٘ذ؛ٔیٌٙبٜٔزتىتٚوٙٙذٔیسزپیچیاِٟیٞبیفزٔبٖاسوٝٞستٙذافزادیٕٞٛارٜ

)وٝٔٙبستالذاٌْٙبٞىبرٔمبثُدروٝصٛرتیدردار٘ذ،یىذیٍزاسوٝفزاٚا٘یتأحیزپذیزیٚٞبا٘سبٖٔیبٖػٕیكپیٛ٘ذٚارتجبطػّتثٝدٞٙذ

ضٛد( ٔی ا٘جبْ ٔٙىز اس ٟ٘ی ٚ ٔؼزٚف ثٝ أز صٛرت ثٝ وٝ است ٍٕٞب٘ی ٘ظبرت دیٍزاٖثٝٔسزیثیٕبرییهٔب٘ٙذاٚرفتبر٘طٛد،ٕٞبٖ

ٟ٘یاحیبیرایبرا٘صٚخٛدضٟبدتٚلیبْاسٞذفحسیٗأبْوٝاستارسضٕٙذٟٚٔٓچٙبٖآٖٚظیفٝایٗوٙذٔیسزایت ٚ ٔؼزٚف ثٝ أز

ٔٙىز دا٘ستاس

امرنکتو  .استمستحبمکرواهت، ومستحباترد واستواجبمحرمات وواجباتردمنکرازنهی ومعروفهبمهم:
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ًینی دس بَدى سْین دّذ هی ًینی بِ تطَیق ٍ بذی اص باصداضتي بذی دس بَدى سْین دّذ هی بذ ماس بِ تطَیق یا ساٌّوایی اهش

ًیل ّای ماس توام هقابل دس هٌنش اص ًْی ٍ هعشٍف بِ اهش باالی بسیاس اسصش

ی ٔٙىزاحبدیجٕٞٝ اس ٟ٘ی ٚ ٔؼزٚف ثٝ :أز

ػّی: أبْ

٘ىٙیذتزنرأٙىزاسٟ٘یٚٔؼزٚفثٝأز

 ضٛ٘ذٔیٔسّظضٕبثزجبٔؼٝثذوبرٚضزٚرافزادوٝ

٘زسذاجبثتثٝوٙیذدػبچٝٞزٌبٜآٖٚ

:ثبلزأبْ

ضٛدٔیثزپبآٖثبٚاججبتیٕٞٝوٝاستاِٟیثشريیفزیضٝٔٙىزاسٟ٘یٚٔؼزٚفثٝأز

ٌزدد،ٔیثزلزارأٙیتآٖیٚسیّٝثٝٚ

ضٛدٔیتأٔیٗافزادحمٛقٚحالَٔزدْوبرٚستو

آیذٔیآثبدا٘یآٖیسبیٝدرٚ

ضٛدٔیٌزفتٝا٘تمبْدضٕٙبٖاسٚ

ٌزددٔیراٜثٝرٚوبرٞبٚ

صبدق:  أبْ

اسزائیُ(ایٙبٖاسٌزٚٞی ثبٚخٙذیذ٘ذٔیٞبآٖرٚیثٝوزد٘ذ،ٔیٔاللبتراٞبآٖوٍٝٞٙبٔیأّب٘ذاضتٙذضزوتٌٙبٞىبراٖوبرٞبیدرٞزٌش)ثٙی

ٌٙبٜضذ٘ذٔیٔأ٘ٛسآ٘بٖ در دیٍزاٖ ٌٙبٜ وٙٙذٜ (ضزیه)تبییذ

اهلل: رسَٛ

خیزػُٕآٖدرسبسد،فزاٞٓراٞبآٖتطٛیكٔٛججبت٘حٛیثٝیبوٙذرإٞٙبییخیزثٝرأزدْیبثبسداردثذیوبراسیبأز٘یىیوبرثٝوسٞز

استضزیهثذیآٖدر٘یشإٚ٘بیذ،تطٛیكٚرإٞٙبییثذاٖرادیٍزاٖبیوٙذثذوبرثٝأزوسٞزٕٞچٙیٗ،ٚاستضزیهٚسٟیٓ

ػّی:  أبْ

حسیٗ)ع(پٟٙبٚردریبیثزاثزدراستآثییلغزٜچٖٛٔٙىزاسٟ٘یٚٔؼزٚفثٝأزثزاثزدرخذاراٜدرجٟبدحتی٘یه،وبرٞبیتٕبْ أبْ لیبْ ثب ()ارتجبط

غفٛری: خفٗ ٘ىتٝ

: صبدق)ع( أبْ ثیبٖ ثٝ تٛجٝ ثب ثٍٛیٙذ: تستی در اٌز

تٛسظ ٌٙبٞىبراٖ ثب ثبػجا٘سبٖاِف(ٔب٘ٛسضذٖ جٛاة: ضٛد؟ ٔی چٝ ضذٖثبػج آ٘بٖضزیه ٌٙبٜ در

تة( ٌٙبٞىبراٖ ثب اسزائیُٛسظٔب٘ٛسضذٖ ثٙی ثبػجلْٛ جٛاة: ضٛد؟ ٔی چٝ پیبٔجزاٖثبػج ِؼٗ ٌزفتٗ.ٔٛرد لزار

...:غفوری

می مىکز اس وُی ي معزيف بٍ امز تزک

عدم ي بدکار ي ضزير افزاد تسلظ دَد:

تکزار صًرت در حتی دعاَا اجابت

دعا

علی)ع( امام

مىکز: اس وُی ي معزيف بٍ فزيضٍامز

اود./امىيت/کسب بزپا آن بز ياجبات َمٍ

اس افزاد/آباداوی/اوتقام حالل/حقًق کار ي

راٌ بٍ رري َا دضمىان/کار

)ع(باقزامام

مٌذ. هی فشاّن سا گٌاُ اًجام هَجبات ماس گٌاُ بِ خٌذیذى صادقامام

پيامبز

علی)ع( امام

حسيهبٍ امام ي حسه امام
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ډىپَ: اُ وُٓ ي ډٮَيٳ ثٍ اډَ ىٔڂَ آٍٔ

ډُڈ: هالٍٝ

إالډٓ: ػبډٮٍ ئْځٓ ډًٍى ىي

+ ډىپَ اُ وُٓ ي ډٮَيٳ ثٍ اډَ ػًاډ٬ اوؼبڇ ٕبَٔ اڅڂًْ ي اډز ثُشَٔه ىَي: ډٓ هيا ثٍ أمبن

إز. ډٖچمبوبن ٕبَٔ ثَاْ إًٌ ي اڅڂً اْ ػبډٮٍ ؿُبٍڇ: ٕبڃ وٍ ىٍٓ ډشه ثٍ سًػٍ ثب إالډٓ ػبډٮٍ

ٔټهٶهوپشٍ ٱٶًٍْ:ٙمبٌٍ
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 احتٕبِی سٛپز ٘ىتٝ خفٗ ضٕبرٜ دٚ غفٛری

 آغبس ضٛد: ...   یٟٖٙٛ ػٗ إِٙىز(( ٚیبٔزٖٚ ثبِٕؼزٚف  ٚاٌز لسٕتی اس آیٝ ای ثب ػجبرت : ))

 آغبس ٔی ضٛد. ِتىٗ ٔٙىٓ أٝ(( ؛  ٚاثتذای آٖ آیٝ ثب ٔفْٟٛ دػٛت ثٝ خیز ٚ ٘یىی = ))

 پبیبٖ ٔی پذیزد.  اِٚئه ٞٓ إِفّحٖٛ(( ؛ ٚا٘تٟبی آٖ ثب ٔفْٟٛ سزثّٙذی ٚ رستٍبری= )) 

 

 آغبس ضٛد: ...   یٟٖٙٛ ػٗ إِٙىز(( ٚیبٔزٖٚ ثبِٕؼزٚف         اٌز لسٕتی اس آیٝ ای ثب ػجبرت : ))

 

 آغبس ٔی ضٛد. (( ؛ ٚ إِٖٛٔٙٛ ٚ إِٛٔٙبتآیٝ ثب ػجبرت )) :اثتذای آٖ

 ٔٙىز+ٕ٘بس+سوبت+اعبػت خذا ٚ رسَٛ()اِٚیب+أز ثٝ ٔؼزٚف ٚ ٟ٘ی اس  سٔیٙٝ سبس ٞبی لزار ٌیزی در رحٕت اِٟی ٔفْٟٛ آیٝ:

 پبیبٖ ٔی پذیزد.  ؛(( اٖ اهلل ػشیشا حىیٕبٚ ػجبرت )) اِٟی لزار ٌزفتٗرحٕت ا٘تٟبی آٖ: ثب ٔفْٟٛ ٔٛرد 

 

 آغبس ٕ٘ی ضٛد سیزا :  یٟٖٙٛ ػٗ إِٙىز(( ٚدر تست ٞب لسٕتی اس آیٝ ای ثب ػجبرت : ))ٞیچٍبٜ 

 

 ثزداضت ضذٜ ٚ دٚ ٌشیٙٝ صحیح ٔی ضٛد.در ایٗ صٛرت ٔفْٟٛ ٞز دٚ آیٝ ثبال 

دلت وٙیذ ٕٔىٗ است عزاح ایٗ لسٕت اس آیٝ را ثذٞذ ٚ ثٍٛیذ: ))ثب وذاْ ٔفْٟٛ ثزداضت ضذٜ ٔتٙبست ِٚی 

٘یست؟(( در ایٗ صٛرت ٔٙظٛر عزاح ٌشیٙٝ ای ٔی ثبضذ وٝ در آٖ یىی اس ٔفبٞیٓ ٔٛجٛد در آیٝ ))وٙت خیز أٝ 

تٟٖٙٛ ػٗ إِٙىز ٚ تٖٛٔٙٛ ثبهلل(( ٔٛجٛد ثبضذ چزا وٝ در ایٗ آیٝ فؼُ ٞبی ٔبٖ  اخزجت ِّٙبس تبٔزٖٚ ثبِٕؼزٚف ٚ

 ثب ))ت(( ضزٚع ٔی ضٛد ٘ٝ ))ی(( . +)لجالً ٔفبٞیٓ ثزداضت ضذٜ اس ایٗ آیٝ را ثٝ دلت ثزرسی وزدیٓ(

 

 ... :فوری غ
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 وّیذ ٚاصٜ ٞبی ضزایظ: ثذا٘ذ/ػّٓ ثٝ ٚاججبت/ػّٓ ثٝ ٔحزٔبت/ادأٝ ٌٙبٜ/احتٕبَ احز/ تغییز رٚش/ػذْ ٔفسذٜ/ضزر/جب٘ی/آثزٚیی/ٔبِی 

   سثبٖ/ٔٛػظٝ/٘صیحت/تزثیتی/استذالَ/ٔٙغك/احزٌذاری/ػٛالت/٘تبیج  ٔزحّٝ دٚ:#ٔزحّٝ یه: رفتبر/رٚی ٌزدا٘ذٖ/اخٓ #وّیذ ٚاصٜ ٞبی ٔزاحُ:  

ٔزحّٝ سٝ: ثبسداضتٗ/ٚادار وزدٖ/ػذْ ٚجٛد راٜ دیٍز/اجبسٜ حبوٓ اسالٔی#

 

 )ٚاجت وفبیی( :ٔٙىز(احىبْ أز ثٝ ٔؼزٚف ٚ ٟ٘ی اس 

 

 

 

 

 

 

ایي کلید ٍاژُ ّا در کٌکَر!!! بار تکرار بیش از 
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 ....خفن نوشت های تستی من:

 در ايرانسبك زيست شىاسی مدرس ديه ي زودگی به ايلیه  مهدی غفًری

 راضی وشً! صدبا مه صد درصد می زوىد پس به كمتر  صد ها وفر همگام
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 ىٔه ي ُويځٓ ىيڇ ىثَٕٕشبن

  )ٽبٍ ي ىٍآډي كالڃ( ىٍٓ   

 (ډٺيډٍ:

 ومبٔىيډىٍٵ٬ٍاهًىډٮىًىيډبىىوٕبَُبىٽمټ ٔپئڂَثٍيسالٗيٽبٍثبٽىىي،ډىُويځىػبډٮٍٔټىٍٽٍَبٔىاوٖبن

 :طَيرسًڅٕياٝچٓډىٚأٽبٍ، (

 إزهياىاىْي٥جٕٮٓاُ ډىبث٬إشٶبىٌٽچٕييىٍآډييډبڃٽٖتاٝچٓډىٚأ،ډًڅّييهچّبٷٽبٍإالډٓ،سٶپَيثٕى٘ىٍ

ډًػًىارَْمٍكٺٕٺٓياٝچٓډبڅټػُز،َمٕهثٍ ٙىبٕي.ډٓډبڅټٍااييدٌَٔىٍا ډٓآنىٍسَٞٳكٸءٙٓٔټْآيٍويٌدئيثَاَْڈٵ٦َرډى٦ٸ

 )سًكٕي ډبڅپٕز(هيإز

 ثًىهًاَياي)ډبڅپٕز( آنِاُُډٕهآن،ثبٙيٕجٺز وڂَٵشٍايثَٽبٍأهىٍىٔڂَْٙوٜيثذَىاُىإزإشٶبىٌثٓٽٍُډٕىٓٽَىنآثبىثٍٽٔدٕبډجَ: ََ

 وبڇ ٽبٍ ثَ آن ځٌاٙز.ثشًانسبثبٙيىاٙشٍډٶٕيْْوشٕؼٍٔبيثبٙيهچّبٷيډًڅّيثبٔئبٽبٍ،

.وياٍىدِٙپٓيٽٚبئٍُْبٽبٍهبوٍىٍٽبٍثٍاهشٞبٛهچّبٷيډًڅّيٽبٍ

 بٽبٍَسَٔهډُڈاُ٭چمَٓبٍْٙشٍىٍدَٕٚٵز٭چڈ يسًڅٕي

 .ًٕىډىيٽبٍَبْاُ هيډبريكالڃيډٶٕيٽبالَبْسؼبٍر

 اويٽَىٌډى٬ٍاآنَٝاكزثٍډبدًٕٚأبناډَْ ٽٍ، ډًڅّييډٶٕيٽبٍاُىيٍْيٽبًةٽبٍَبْثٍآيٍىنٍيْػبډٮٍََثَاْثالَبثيسَٔهٔپٓ اُ

 آٍٔ:

 

 

 

 تَحیذ خالقیت داسد.#لضٍم تَجِ تِ اغل ٍ هثذا ٍ #اضاسُ تِ ّش گاُ اص سیطِ ))اًطأ(( دس آیات دیذی: : ًکتِ

دیٌی دٍم کِ اضاسُ تِ آفشیٌص تعذ سٍحاًی داسد ٍ یکی ّن دس آیِ تاال کِ اضاسُ تِ آفشیٌص  ٍ  دسس آهذُ: دسس  : )اًطأ( دس ًکتِ

 هي االسض(( تیاى ضذُ است. تعذ حسواًی داسد چشاکِ تعذ اص آى عثاست ))

 جوع تٌذی: 

....... اضاسُ تِ هٌطا تعذ سٍحاًی اًساى ٍ تیاًگش اضاسُ تِ تَحیذ خالقیت ........  (دیٌی  )دسس  اًطأًاُ + خلقا آخش + ثن .

 تفاٍت خلقت تعذ سٍحاًی تا جسوی.

......اضاسُ تِ هطاّذُ چگًَگی آفشیٌص جْاى اضاسُ تِ تَحیذ خالقیت......  (دیٌی  )دسس  الٌطاُ اآلخشُ یٌطی+ ثن+ .

 ّستی تشای دسک آفشیٌص هجذد آى ٍ ٍجَد جْاى آخشت.

)تعذ  ک....اضاسُ تِ هثذا ٍ خلقت اٍلیِ ی تطش اص خااضاسُ تِ تَحیذ خالقیت .....  (دیٌی  )دسس  ن + هي االسضکاًطأ + َّ .

ن( آهذُ کِ ایي ضویش کا( تٌْا دس ّویي آیِ ّوشاُ تا ضویش )( ّست ٍ )اًطک( داسای حشف )کجسواًی( سٍش حفظ: کلوِ )خا

 ( است.کّن داسای حشف )

 ػم٬ ثىيْ ٽچٕي ياٌّ َبْ )ٽبٍ ډىٚب اٝچٓ سًڅٕي طَير(  : 

 يسَٔه/اوٚأ/إشٮمَ/آثبىاوٓث ةهالٷ/ډًڅي/ٽچٕي ډىبث٬/سَٞٳ/هبوًاىٌ ډبڅټ/٭يڇ ٕجٺز/ٽبٍهبوٍ/ٽٚبيٍُْ/دِٙپٓ/٭چڈ/دَٕٚٵز+٭چڈ/سؼبٍر/هيډبر/ٽبً

 :کاسّاتشیيکاربستا، (

کاالست.یهثادلِتشایایٍسیلِپَل .

 آیذهیپیصستاتاضذ،کاسدسایفایذُکِایيگیشد، تذٍىقشاسهعاهلِهَسدهستقالًخَدشپَل،ایياگش .

ّا آىکاسدسیادٌّذاًجامکاسیکِایيتذٍىٍدٌّذهیقشضداسًذ،ًیاصکِکساًیتِساآىٍکٌٌذاًثاضتِ هیخَدًضدساپَلهقذاسیاضخاظتشخی .

 تاصگشداًذتشیتیصپَلکِکٌٌذهیضشطگیشًذٍُامتا،تپزیشًذسااحتوالیخطشٍضًَذضشیک
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هتوشکضخاظایعذُدستدستاضذ،داضتِگشدش جاهعِدستایذکِپَلٍتشسٌذصیادیّایثشٍتتِکاسٍفعالیتتذٍىکساًیضَدهیسثةایي عول .

اًذ،گشفتِقشضکِپَلیتشعالًٍُاچاسًذایٌاىصیشاگشدًذ؛هیفقیشتشسٍصتِسٍصپَل تگیشًذ،کساًیچٌیياصضًَذهیًاچاسکِّنگشٍّیضَد

  تپشداصًذکشدُ،دسخَاستدٌّذُقشضکِصیادی ًیضدسغذ

 آیذپذیذدس جاهعِاستثواسگشایطثقٍِضًَذتشثشٍتوٌذٍتشحشیعخَاساىستاٍجاهعِ ًیاصهٌذتشًیاصهٌذاىکِضَدهیسثةکاسایيیاداهِ .

کٌٌذ،ًویپیذاپشداختتَاىآى کطَسّاچَىٍدٌّذهیًیاصهٌذٍفقیشکطَسّایتِسٌگیيّایتْشُتاّاییٍامجْاىتضسگداساىاهشٍصُ، سشهایِ .

گشسٌِ،ٍثشٍتوٌذفقیش،ٍغٌیدٍ قطةتِجْاىسثةّویيتِدٌّذقشاسداساىآى سشهایِاختیاسدسساخَدطثیعیّایثشٍتٍهعادىضًَذهیًاچاس

 استضذُتقسینصیش سلطٍِهسلط

وذَىاُويايًٍٕڃيهياثبػىڀثٍيٽىىيسَٻٍا٭مڄأهىٕشًٍآډيهيايويػبوتاُٽٍأهسبثًىوي؛ثٍ ٍثب آڅًىٌ٭َثٖشبنهيا ډَىڇًٍٕڃ٭َٞىٍ .

 جاهای خالی را با کلوات هٌاسب تکویل کٌیذ. : توریي هتي
 اؾتذسازازیٚعثيؼیاظ ٔٙاتغاؾتفازٜ....ٚ زضآٔسٚٔاَوؿةانّیٔٙكأ.... ٚ .... ،واضاؾالٔی،تفىطٚتيٙفزض-

 ٽچٕي-هالٷ ي ډًڅي

 قٙاؾسٔی....ضااٚٚپصيطزضا ٔیآٖزض....حكءقیيهیآٚض٘سٜپسيستطایٞٓ...ٔٙغك-

 ٔاِه-تهطف-فغطت

 وٝ ذسا .... ٕٞٝ ٔٛخٛزات اؾت. ذساؾتٔٛخٛزاتیٕٞٝ... ٚ ...ٔاِهخٟت،ايٗتٝ-

 پسيسآٚض٘سٜ-حميمی-انّی

 تٛزذٛاٞساٚآِٖاظظٔيٗآٖ...... ،اٚ تطواضايٗزضزيٍطیقرمٚوٝ ......... تپطزاظزظٔيٙیوطزٖآتازتٝوؽٞط-

 ؾثمت ٍ٘طفتٝ تاقس-تی اؾتفازٜ اؾت

 ٘اْ  واض تط  ضٚی آٖ ٌصاقت.تتٛاٖتاتاقسزاقتٝ...ياٚتاقس...ٚ...تايس ياواض،-

 ٘تيدٝ ٔفيسی-ِٔٛس-ذالق

 ا٘سوطزٜ....ضاآٖنطاحتتٝٔاپيكٛاياٖأطی وٝاؾت،....ٚ....واضاظزٚضیٚ...واضٞایتٝآٚضزٖضٚیخأؼٝٞطتطایتالٞاتستطيٗاظ-

 ٔٙغ-ِٔٛس-ٔفيس-واشب

 آيسٔیپيف....تاقس،واضزض....وٝايٌٗيطز، تسٖٚلطاضٔؼأّٝٔٛضز....ذٛزـپَٛ،ايٗاٌط واالؾتیٔثازِٝتطایایٚؾيّٝ.... -

 ضتا-فايسٜ ای-ٔؿتمالً-پَٛ

 :آيٝ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تيپ تؿت ٞای آيٝ:
زض تفٟيٓ .......... تٝ ٔٛٔٙاٖ اؾت ٚ زض ازأٝ ٔی فطٔايس اٌط اظ ايٗ واض ذٛززاضی ٘ىطزيس...... .)تط حصض ٔا٘سٖ اظ آِٛزٌی تٝ  ...((تمی آيٝ ی قطيفٝ ))يا ايٟا اِصيٗ آٔٙٛا اتمٛا اهلل ٚ شضٚا ٔا-

 اػالٖ خًٙ تا ذسا ٚ ضؾِٛف ضا پصيطفتيس(-ضتاذٛاضی

 ٙيٗ(( الظٔٝ ايٕاٖ ٚالؼی ........ ٔؼطفی قسٜ اؾت.)ضػايت تمٛای اِٟی ٚ تطن ضتا(تا تٛخٝ تٝ آيٝ قطيفٝ ))يا ايٟا اِصيٗ أٙٛا اتمٛا اهلل ٚ شضٚا ٔاتمی ٔٗ اِطتا اٖ وٙتٓ ٔٛٔ-

 ضتاذٛاضی(-التهازیزض لطآٖ وطيٓ فمظ يىدا ))اػالٖ خًٙ تا ذسا ٚ ضؾِٛف(( ٔغطح ٔی قٛز ٚ آٖ ظٔا٘ی اؾت وٝ يه ٘ظاْ .... ، فطًٞٙ ..... ضا ز٘ثاَ ٔی وٙس.)-

 

ٚ تطن ضتا اؾت. /  ٘ىتٝ: )شضٚا( زيسی ؾطيغ تٍٛ حطٔت ضتا ٚ ٚخٛب تطن آٖ + تٛحيس زض ػثازت / ٘ىتٝ: تا تٛخٝ تٝ آيٝ الظٔٝ ايٕاٖ ٚالؼی، ضػايت تمٛای اِٟی :ؾطٔايٝٚواضٔكاضوت (

٘س أا انُ ؾطٔايٝ ٔاَ ذٛز اٚؾت ٘ىتٝ: تطن ضتا تاػث ػسْ ظّٓ تٝ ذٛز ٚ زيٍطاٖ ٔی قٛز. / ٘ىتٝ: تاضن ضتا تايس ؾٛز ٚ تٟطٜ ٞای پَٛ ضا تٝ ناحثا٘ف تاظٌطزا

 ا٘ؿاٖ اظ ٌٙاٜ تٝ ٕٞيٗ زِيُ ٘ٝ ؾتٓ ٔی وٙس ٚ ٘ٝ ؾتٓ ٔی تيٙس. / ٘ىتٝ: اش٘ٛا زيسی ؾطيغ تٍٛ: اػالٖ خًٙ + قطن ػّٕی/ ٘ىتٝ: )تثتٓ( = تٛتٝ ٚ تاظٌكت 

 ٘ىتٝ تاظی

 ضٔع حفظ آيٝ:

 تا(ض)ضٞا وطزٖ  ٚاضش

 پيأثط( خًٙ تا ذسا ٚ ٖ)اػالٖشا

www.konkur.in

forum.konkur.in



 بٍ سبک مـــُدی غــــفــًری     دیه ي سودگی جامع کىکًر   

آٖ،ظياٖياؾٛزٚآيسٔیٚخٛزتٝالتهازیٔكاضوت٘ٛػیٚ واضؾطٔايٝتاواضٚؾطٔايٝ زاضززذاِتػأُزٚالتهازی،فؼاِيتٞطزض .

 قٛزٔیتمؿيٓواضیزٞٙسٜا٘داْؾطٔايٝ ٚناحةٔياٖلثّی،تٛافكتٙاتط

ثطٚتوٝآ٘اٖاؾتفمطٚعثماتییضفغ فانّٝٚتٛؾؼٝٚؾاظ٘سٌیٚتِٛيسزضآٌٖطفتٗواضتٝ،ؾطٔايٝٚثطٚتٔٛضززضاؾالْیتط٘أٝ .

،قٛ٘سقطيها٘س،ؾطٔايٝ٘ياظٔٙسوٝوؿا٘یتا(ياٌيط٘سواضتٝحيات التهازیٚتِٛيستؿتطزضضاآٖاؾتقايؿتٝ(زاض٘س،ا٘سٚذتٝ

 تپطزاظ٘ستِٛيسٚواضتٝتتٛا٘ٙستاتسٞٙستٝ ٘ياظٔٙساٖاِحؿٙٝلطونٛضتتٝ(يا

ضاالتهازیػساِتٚوٙستأٔيٗضاحيات خأؼٝذٛزٌطزـتاٚتاقسزاقتٝخطياٖخأؼٝالتهازیٞایضيزضذٖٛٔا٘ٙستايسؾطٔايٝ .

 ؾاظزٕٔىٗ

اظوٝثطٚتیٚافتسٔیضاٜتٝتِٛيسچطخٕٞطاٜ قٛز،اؾتازاٖٚٔؼّّٕأٖحمماٖ،واضٌطاٖ،وكاٚضظاٖ،ٟٔٙسؾاٖ،واضتاافطازیؾطٔايٝٚلتی .

 قٛزتمؿيٓواضٚؾطٔايٝناحثأٖياٖتٝ ػساِتٚلثّیتٛافكتطاؾاؼتايسآيسٔیزؾتتٝضاٜايٗ

تٝضاٜايٗاظوٝؾٛزی اؾتؾطٔايٝٚواضزاض٘سٌأٖياٖالتهازیفؼاِيتاظحانُی ؾٛزػازال٘ٝتٛظيغػساِت،تطلطاضیٞایضاٜاظيىی .

 ذٛاٞس زاقتٞٓاذطٚیثٛابٚاخطتاقس،اِٟی٘يتتااٌطتّىٝاؾتپانٚحالَتٟٙا٘ٝضؾس،ٔیناحة ؾطٔايٝ

 تا٘ىساضی: (

فؼاِيتيهزضتاؾپاض٘سٔیخاتساٖذٛز ضاثطٚتؾطٔايٝ،ٚپَٛناحثاٖاؾتؾطٔايٝٚواضٔكاضوتواٖ٘ٛتا٘هاؾالٔی،٘ظاْزض .

ٚقٛزٌطفتٝواضتٝپػٚٞكیٚػّٕیٔطاوعتأؾيؽٚوكاٚضظیوطزٖ ظٔيٗآتازؾاذتٕاٖ،وطزٖتٙاواضذا٘ٝ،ا٘ساظیضأٜا٘ٙسالتهازی

 قٛزٔیتمؿيٓفؼاِيتناحةٚناحة ؾطٔايٝتا٘ه،ٔياٖحانُؾٛز

ٔیٔتماضیافطازاذتياضزضلطاضزازیعیضاذٛزیؾطٔايٝٚقٛزٔیٚاضز ٔكاضوتخأؼٝافطازتاؾطٔايٝناحةػٙٛاٖتٝتا٘هٕٞچٙيٗ .

ٌيطزٔیالتهازی قىُفؼاِيتٚزٞسٔیٞٓزؾتتٝزؾتافطازواضٚتا٘هیؾطٔايٝ وٙسٔیٔكاضوتواض ٔكرهیزضآ٘اٖتاٌٚصاضز

 تاقسضا زاقتٝآٖپطزاذتتٛاٌٖيط٘سٜٚاْتاوٙسٔیزضيافتٔاٞا٘ٝنٛضتتٝضاذٛزؾٟٓتا٘ه

 اؾتؾطٔايٝٚواضٔكاضوتتطایضاٞیاؾالٔی٘ظاْزضتا٘ىساضیتٙاتطايٗ، 

اظٚاؾتاؾتٛاضواضٚؾطٔايٝتطاؾاؼ ٔكاضوتٞاؾت،تا٘هػُٕٔثٙایٚقسٜتهٛيةاؾالٔیقٛضایدّؽٔزضوٝتا٘ىساضیلاٖ٘ٛ .

زاضزٔغاتمتاؾالْٔاِیٔمطضاتتاخٟتايٗ

: خاٞای ذاِی ضا تا وّٕات ٔٙاؾة پط وٙيس.ٔتٗ تٕطيٗ .

 اؾت. ...ٚ...ٔكاضوتواٖ٘ٛتا٘هاؾالٔی،٘ظاْزض

 قٛزٔیتمؿيٓ …ٚ.....،..... ٔياٖحانُؾٛز

ضاتا٘هتإٞىاضی ؾاظ٘سٜتٛا٘ايیخأؼٝافطازتاوٙٙستؼييٗ.........ضاذٛزٔكاضوتاظحانُؾٛزٞاتا٘هوٝاؾتزاضز ايٗإٞيتآ٘چٝ

 تاقٙسزاقتٝ

 .... ٔمطضات تا خٟت ايٗ اظ ٚ اؾت اؾتٛاض ... ٚ ....  ٔكاضوت تطاؾاؼ ٞاؾت، تا٘ه ػُٕ ٔثٙای ٚ قسٜ تهٛية .....  زض وٝ تا٘ىساضی لاٖ٘ٛ

 .زاضز ٔغاتمت

 

 )اظ ايٙدا تٝ تؼس زضؼ ٟٔٓ قس( :ػٕٛٔی٘ياظٞایتأٔيٗ (

ٚخأؼٝزضٔٛخٛزٞایقىافٚذأل ٞااظ٘اقیٞایٞعيٙٝ( ٘ٛػٙسزٚٞاٞعيٙٝايٗ قٛزتايس تأٔيٗوٝزاضزٌٛ٘اٌٛ٘یٞایٞعيٙٝاؾالٔییخأؼٝ

 قٟطیٚاختٕاػیظ٘سٌیاظتطآٔسٜٞایٞعيٙٝزيٍطی (

 ا٘فاق ٚ ٔاِيات قٛزٔیتأٔيٗضاٜزٚاظخأؼٝ٘ياظٞای

 (ٔؿتحة=ظوات ٚ ذٕؽ + ا٘فاق ٚاخة)ا٘فاق  ا٘فاق:

ا٘ؿأٖؿاويٗ،٘ياظٔٙساٖ،ظ٘سٌیتأٔيٗتٝٞای ٔطتٛطٞعيٙٝٔا٘ٙس إِٙفؼٝػاْواضٞای ٚخأؼٝزضٔٛخٛزٞایقىافٚٞا ذالاظ٘اقیٞایٞعيٙٝ

تٛاٖوٝٔمطٚضیافطاز،٘يؿتٙستطذٛضزاضوافیتٕىّٗاظوٝزا٘كدٛيا٘یٚآٔٛظاٖزا٘فتحهيُ عالب،ؾطپطؾت،تیٞایذا٘ٛازٜافتازٜ،واضاظٞای
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تٝآٔٛظقیافعاضٞای٘طْٚٞافيّٓٚ تِٛيستطتيتیٚفطٍٞٙیٔؤؾؿاتايدازٞا،وتاترا٘ٝٚٔؿاخسؾاذتٗ٘يعٚ٘ساض٘سضاذٛزلطوپطزاذت

تٝضاذٛزیؾطٔايٝٚأٛاَاظتركیتطذٛضزاض٘س،ٔاِیتٕىّٗٚؾالٔتی٘ؼٕتاظ وٝافطازیاؾتا٘فاقضاٜاظزيٙساضٞایا٘ؿاٖتطتيتٔٙظٛض

 وٙٙسٔیإِٙفؼٝػاْٚذيطيٝأٛضنطفذساضاٜزضقرهیضفاٜٚ ؾالٔتییقىطا٘ٝ

  اؾت(ٚاخةا٘فاق)يه:  ظوات

 وطزٜ اؾتتأويس)ٔٛاذط( ظواتپطزاذتتط)ٔمسْ( ٕ٘اظزاقتٗتطپااظپؽٔٛاضز،تؿياضیزضوطيٓلطآٖ

  ٔٛاضزی وٝ شوات تٝ آٖ ٞا تؼّك ٔی ٌيطز:

وكٕفٚذطٔاخٛ،ٌٙسْ، غالّت

ٌٛؾفٙسٌٚاٚ قتط، ْ ٞازا

  ٘مطٜٚعال ؾىّٝ ٞا

٘ىات شوات

زاض٘سذانی٘هابحسٌّا٘ٝ٘ٝأٛاَايٗاظيهٞطتطؾس ٔؼيٗتؼسازيأؼيٗحستٝظواتٔٛضزوٝاؾتٚاخةنٛضتیزضٔصوٛضأٛاَظواتاِف 

قٛزا٘داْلطتتلهستاٚظوات٘يّتتٝاؾتالظْٚاؾتػثازتيهظوات،ب 

 ٘ساضزظواتٞاذا٘ٓآالتظيٛضتٙاتطايٗ،زاضز؛ ضٚاجآٖتایٔؼأّٝوٝتاقسایؾىّٝنٛضتتٝوٝاؾتٚاخةنٛضتیزض٘مطٜٚعالظواتج

 آيٝ شوات:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  اؾت(ٚاخةا٘فاقظوات فغطٜ: )يه

ٚاخةضافغطٜظواتخأؼٝٔؿتٕٙساٖٚٔحطٚٔاٖتٝتطای وٕهذساٚ٘س،تط٘س،ٔیؾطتٝقازیزضٕٞٝٚضؾسٔیفطافغطػيسوٝضٔضأٖاٜپاياٖزض

 ظيط اؾتقطحتٝآٖاحىاْٚاؾتوطزٜ

                   ٔيعاٖتٝ٘فطٞطٞؿتٙس،اٚذٛض٘اٖوٝوؿا٘یٚذٛزـتطای تايس٘يؿتفميطٚاؾتٞكياضٚػالُٚتاِغفغطػيسقةغطٚبٔٛلغوٝوؿیاِف

اؾتوافیتسٞس،ٞٓضاٞاايٗاظيىیپَٛاٌط تسٞسٔؿتحكتٝٞاايٗٚ ٔا٘ٙستط٘حياذطٔاياخٛياٌٙسٌْطْوي٣ّٛتمطيثی    ت

تسٞسضاذٛزفغطٜ٘يؿتٚاخةتسٞس،ضااٚیفغطٜتايسزيٍطیوٝوؿیب

 فميطوٙس،پطزاذتضااـذا٘ٛازٜٚذٛزؾأَراضجوٝ تتٛا٘س٘ساضزٞٓوؿثیٚوٙستأٔيٗضااـذا٘ٛازٜٚذٛزؾأَراضجتٛا٘سٕ٘یوٝوؿیج

ٚاخة ٘يؿتاٚتطفغطٜظواتزازٖٚاؾت٘ٙٙا

 ٕ٘ايسفغطٜظوات٘يّتٔٛلغ پطزاذتٗٚتپطزاظز ذساٚ٘سفطٔاٖا٘داْتطایيؼٙیلطتتلهستٝضافغطٜظواتتايساا٘ؿاٖز

 ضٔع حفظ ٔٛاضز ظوات: 

 خشتک  گٌجِ
 وسفند گ اوگم ندگ 

 قرهن
 وج

 رماخ
 رتص

 الط
 ضمشک 









 

 موارد مصرف دارند.           n-1و       می گیرند    تعلق       چیس      n    هب       زکات     و     خمص      همیشو
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 بٍ سبک مـــُدی غــــفــًری     دیه ي سودگی جامع کىکًر   

 اؾت(ٚاخةا٘فاقذٕؽ: )يه

 اؾتواضٚوؿةٔٙفؼتٞاآٖتطيٗضايحٚ ٌيطزٔیتؼّكچيعٞفتتٝوٝاؾتخأؼٝٞای٘ياظتأٔيٗٞایضاٜاظيىیذٕؽ

آ٘چٝ يه پٙدٓتايس ذا٘ٛازٜ،ٚذٛزظ٘سٌییؾاال٘ٝٞایٞعيٙٝنطفاظپؽ ،وٙٙسٔیوؿةزضآٔسیواض،عطيكاظوٝوؿا٘ییٕٞٝ

 تپطزاظ٘س. ذٕؽػٙٛاٖتٝ،ٔا٘سٜتالیضا

 ٘ٝياٞؿتاٚیتطػٟسٜذٕؽپطزاذتآياوٝتثيٙستازٞسلطاضذٛزأٛاَذٕؽ ٔيعاٖتؼييٗضٚظضاؾاَاظضٚظيهتايسوؽٞط

اظپؽوٙسٔی تأٔيٗضااـذا٘ٛازٜٚذٛزظ٘سٌیٔراضجزضآٔس،ايٗاظٚآٚضزٔیزؾتتٝزضآٔسٞايیؾاَعَٛزض قرهیچٙيٗ

، تايس يه واالنٛضتتٝچٝٚپَٛنٛضتتٝچٝ تاقسٔا٘سٜتالیچيعیاٚزضآٔساظاٌطضؾيس،ٔٛػٛزضٚظتٝٚلتیؾاَ،يهٌصقت

اوطْ ٚضؾَٛٚوطيٓلطآٖوٝٞايیضاٜزضايكاٖتاوٙسپطزاذت ٔدتٟس خأغ اِكطايظياٚاؾالْحاوٓتٝذٕؽػٙٛاٖتٝضاآٖپٙدٓ 

 تطؾا٘سٔهطفتٝا٘س،ٔؼيٗ وطزٜاعٟاضائٕٝ

 ٘ىات ذٕؽ:

ذطيسچيعیتٛاٖٕ٘ی٘كسٜ، پطزاذتآٖذٕؽوٝپِٛیتأثالً٘يؿت؛خايعآٖاظاؾتفازٜ٘كٛز،پطزاذتٔاَذٕؽتا١

اؾتتاعُ ذا٘ٝآٖزضذٛا٘سٖٕ٘اظقٛز،ذطيساضیایذا٘ٝاؾت،٘كسٜزازٜآٖذٕؽوٝپِٛیتااٌط٢

ذٕؽتايستيايسظيازؾاَآذطزضاٌطٚ چایضٚغٗتط٘ح،ٔا٘ٙساؾتقسٜذطيسٜذا٘ٝزضٔهطفتطایؾاَزضآٔساظوٝایآشٚل٣ٝ

قٛزپطزاذتاؾت،ٔا٘سٜتالیآ٘چٝ

ٚاؾتذٕؽزاضایآٖاضافیلؿٕتتٍيطز، ذٛزتٝشذيطٜیخٙثٝٚتاقسٞاآٖٔتساَٚٔهطفیٔمساضاظتيفاٌطٞا،ذا٘ٓآالتظيٛض٤

قٛزپطزاذتتايسآٖذٕؽ

قٛزٕ٘یاٚٔاَچيعآٖپٙدٓيهتثركٙس،وؿیتٝ٘كسٜزازٜآٖذٕؽوٝضاچيعیاٌط٥

 تسٞسضاآٖذٕؽتايسقستاِغآٖ وٝاظتؼسٚاخةتٙاتطاحتياطآيس،زؾتتٝٔٙافؼیآٖاظٚتاقسزاقتٝایؾطٔايٝایتچٝاٌط٦

 آيٝ ذٕؽ:

 

 

 

 

  :ثىيْػم٬ 

 

 

 

 

 







 ّای شکاف ٍ خال ّا از ًاشی ّای ّسيٌِ

   الوٌفعِ عام ٍ کارّای جاهعِ در هَجَد

 توکّي ٍ سالهتی ًعوت کِ از افرادی

 ٍ اهَال از بخشی برخَردارًذ، هالی

سالهتی  ی شکراًِ بِ را خَد ی سرهايِ

 اهَر صرف خذا راُ در شخصی رفاُ ٍ

 کٌٌذ. هی الوٌفعِ عام ٍ خيريِ

 زکات اًفاق

کساًیٍخَدترای فطرعيدشةغرٍب زکات فطرُ:

کيل٣َتقريثیهيساىتًِفرّرّستٌد،خَرًاىکِ

تِّااييٍ هاًٌدترًجياخرهاياجَياگٌدمگرم

کافیتدّد،ّنيکی از ايٌْا را  پَلاگرهستحق

است

قراى: پس از ترپايی 

 ًواز تِ زکات اشارُ

ًيّتتِ عثادتزکات يک 

 قرتتقصدتاٍزکات

، کاال صَرت بِ چِ ٍ پَل صَرت بِ چِباشذ  هاًذُ بالی چيسی درآهذ از اگر

هجتْذ جاهع  يا ٍ اسالم حاکن بِ خوس عٌَاى بِ را بايذ يک پٌجن آى

 اکرم ٍ رسَل ٍ کرين لرآى کِ ّايی راُ در ايشاى تا کٌذ پرداخت الشرايط

 .برساًذ هصرف بِ اًذ، هعيي کردُ اطْار ائوِ

 خوس

لسٍم پرداخت خوس لبل از استفادُ هال/ًواز باطل در خاًِ بذٍى پرداخت 

ٍاجب/برًج رٍغي چای/زيَرآالت خاًن اگر رخيرُ  خوس/آرٍلِ زياد خوس

ای خوس ٍاجب/ بچِ سرهايِ ٍ هٌافع از آى ٍلتی بالغ بٌابر احتياط ٍاجب 

 خوس /بخشيذى هال بذٍى خوس يک پٌجن هال برای گيرًذُ ًيست.

 غٌوتن=پس اًداز

 
 هساکيي +اتي سثيل

 

 کالس های دیٌی استاد غفَری

 )زکات ٍ خوس(ٍاجب

 )لرض الحسٌِ(هستحب

 هَرد تعلك  هَرد تعلك 

 هَرد هصرف  هَرد هصرف 
N - 1 
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 :ٔاِيات

زضذٛزضفاٞیٞایٞعيٙٝتايسپطزاظز،ٔیضاذا٘ٝزضذٛزضفاٞیٞایٞعيٙٝذا٘ٛازٜ،وٝ يهٌٕٛ٘ٝٞاٖٚاؾتتعضيایذا٘ٝٔا٘ٙسقٟطيهأطٚظٜ

 اؾتقٟطٚ٘ساٖیٕٞٝیتطػٟسٜقٟطیٞایٞعيٙٝتأٔيٗپؽ وٙس٘يع پطزاذتضاقٟط

(ٔحافظت،ضٚؾتاٞاٚقٟطٞأياٖٞایضاٜ(ؾاذت اؾتوكٛضيهزضظ٘سٌیتٝٔطتٛطوٝزاضزٚخٛزٞايیٞعيٙٝط،قٟيهٞایٞعيٙٝتطػالٜٚ

 وٙٙسٔكاضوتآٖتأٔيٗزضتايسوكٛضافطازوٝزاضزٞايیٞعيٙٝٞأا٘ٙس ايٗٚأٙيتايداز(عثيؼی،ٞایٔحيظٚٞاخٍُٙاظ

پطزاذتضٚايٗاظاؾت؛خأؼٝزضذٛزٔاٖیذا٘ٛازٜٚذٛزظ٘سٌییٞعيٙٝتاتتتّىٝوٙيٓ،پطزاذت ٔیزيٍطاٖتطایوٝ٘يؿتپِٛیٔاِيات

  تاقٙسزاقتٝوؿیتطّٔٙتی٘ثايسٞای ٔاِياتوٙٙسٜ

 

  ٔاتمی ٘ىات:

ضاٞطوساْٚوٙسزضيافتاٚاظوٙٙسٜ،پطزاذت قرمحطٔتحفظتاٚٔٙاؾةضٚـتاضأاِياتٚظواتذٕؽ،زاضزٚظيفٝاؾالٔی٘ظاْ

 تىٛقسوكٛضؾاظ٘سٌی ٚآتازا٘یزضٕٚ٘ايسٞعيٙٝذٛزذالخایزض

٘ٛيؿسٔی چٙيٗتٛز،قسٜٔهطحاوٓايكاٖخا٘ةاظوٝاقتطٔاِهتٝای٘أٝزض( ع) ػّیأاْ

ٔاِياتٚٔاِياتنالحزضزيٍطاٖ نالحٚتٟثٛزیظيطاتاقس،زٞٙسٌأٖاِياتنالحتٝوٝوٗضؾيسٌیایٌٛ٘ٝتٝضأاِياتیتط٘أٝ

ٔاِياتٚٔاِياتذٛاضخيطٜٔطزْیٕٞٝوٝچطاپصيطز،ؾأاٖ زٞٙسٌأٖاِياتواضوٝآٍٖٔط٘ياتسؾأاٖزيٍطاٖواضٚاؾت،زٞٙسٌاٖ

ظٔيٗوطزٖآتازعطيكاظخعٔاِياتظيطاتاقی،ظٔيٗآتازیفىطزضتيٙسيكی،ٔاِياتخٕغ تٝآ٘چٝاظتيفتايسأا ٞؿتٙسزٞٙسٌاٖ

حىٛٔتف خع(ٚؾاظز،ٞالنضاتٙسٌاٖ(ٚ ٚيطاٖضاقٟطٞا( وٙس،عّةٔاِياتظٔيٗوطزٖآتازتسٖٚٞطوؽ٘يايس، ٚزؾتتٝ

 ٕ٘ا٘سپايساضظٔا٘یا٘سن

 

 آيات ا٘سيكٝ ٚ تحميك:
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 ىي وپشٍ ډُڈ:

وپشٍ: اځَ اثشياْ آٍٔ ثب )انَّ( َٙي٫ ٙي ي ځِٔىٍ َب ٔب ًٍٝر ًٕاڃ ىٍثبٌٍ )ٹَٟ اڅلٖىٍ( ثبٙي آوڂبٌ اوشُبْ آٍٔ  

 ىي ثبٍ سپَاٍ ٙيٌ(څُڈ اػَ ٽَٔڈ( هًاَي ثًى. )ٍډِ: څُڈ (  ي  )څُڈ)٢ٔب٭ٴ 

آوڂبٌ اوشُبْ آٍٔ  ي ځِٔىٍ َب ٔب ًٍٝر ًٕاڃ ىٍثبٌٍ )ٹَٟ اڅلٖىٍ( ثبٙيوپشٍ:اځَ اثشياْ آٍٔ ثب )ان( َٙي٫ ًٙى 

 ىيثبٍ سپَاٍ ٙيٌ(څپڈ (  ي )ي اهلل ٙپًٍ كچٕڈ( هًاَي ثًى. )ٍډِ:څپڈ( ي )ٔٲٶَ څپڈ)٢ٔب٭ٶٍ 
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 ىٔىٓ ىيڇ ىثَٕٕشبن

 )ٔبٍْ اُ ومبُ ي ٍيٌُ( ىٍٓ   

 (ډٺيډٍ:

 هيإزثب٭ُي هًٔ٘ثٍډبيٵبىاٍىىوٚبوٍيىٔهىهٕمٍٕشًنومبُ، .

 ًٙى.ډىٙىبهشٍ ومبُثبډٖچمبنٵَىيإالډىىػبډٮٍ .

 إزوٚيٌياٍىإالڇوٕبٵشٍ،ځًٔبٍاٌومبُٽٍاىهبوًاىٌيػبډٮٍىٍ .

 ًٙىډى٭ًٟډَىڇٍٵشبٍي ٽىىيډىدٕياډٮىًىًَاىيكبڃٍډ٢بنډبٌآډينثبػُبن َٕإَىٍإالډىػًاډ٬ ىاٍىٹَاٍٍيٌُومبُ،ٽىبٍىٍ .

 ډٖچمبنٵَىُويځىىىٍ ثَوبډٍػبٔڂبَٚبنيٍيٌُ ي ومبُ اَمٕز .

 سمَٔه ډٺيډٍ:  ػبَبْ هبڅٓ سٖز ٍا ثب ٽچمبر ډىبٕت دَ ٽىٕي:

.... ي وٚبوٍ ْ ٙىبهز ػبډٮٍ إالډٓ .... إز ي ٍاٌ  الُډٍ ٙىبهز ػبډٮٍ إالډٓسٖز: ومبُ ثٍ ٭ىًان ٕشًن ..... ي وٚبوٍ اْ إز ثَاْ ... اوٖبن ثٍ ٭ُي هًٔ٘ ثب هيايوي، 

 اُ ٕبڃ ډٮچًڃ ...... إز. وٕبٵشه .... ثٍ ػبډٮٍ ي هبوًاىٌ ..... إز ثَاْ ياٍى وٚين إالڇ ثٍ آن ي سٮ٠ًٔ ٍٵشبٍ ډَىڇ ىٍ ډبٌ ډٚوٞٓ

 ٍيٌُ ځَٵشه ي سٮ٠ًٔ كبڃ ي ًَاْ ډٮىًْ -  ٭چشٓ)وٍ ډٮچًڃ( –ومبُ  –ومبُ   –ثٍَٕٓ ػبډٮٍ إالډٓ اُ څلب٧ سًكٕي ٭جبىْ)ومبُ ي ٍيٌُ ي ...(  –يٵبىاٍْ  –ػًاة: هٕمٍ ىٔه 

 

  :اثشيأٓ ډشه(

يإزوياٙشٍَيٵٓډبٕٮبىريډٞچلزػِىاىٌ،ٹَاٍىيٗ ډبثَي٩بٔٶٓيٽَىٌسى٪ٕڈاْثَوبډٍَباوٖبنډبُويځٓثَاْډَُثبنهياْاځَٽٍىاوٕڈډٓ

يػًىثب ٽىيومٓسٮٕٕهٍااْي٩ٕٶٍكپمزثَإبٓػِٽٍإزكپٕمٓىاوبْايٽٍىأٍڈٔٺٕهاډبثَٔڈ،ومٓي٩بٔٴ دٓأهاُثَهٓډٞچلزثٍډبځَؿٍ

ٵبٔيٌيٽَىٌٽمټډبثٍډشٮبڃهياٍْي،أهاُىَياوؼبڇاڅُٓ ٍاىٕشًٍارسَثٕ٘ډٮَٵزثبيثياويٍااڅُٓاكپبڇ٭چزيكپمزىاٍىىيٕزاوٖبنأه،

ٍاٍيٌُيومبَُبْٵبٔيٌسَٔهډُڈهيايوي،آٔبر،أهىٍ إزٍٕبويٌډبا٥ال٫ثٍډٮًٞډٕهٕوىبنيٽَٔڈٹَآن٥َٔٸ آٔبراٍُاهًىاكپبڇسَٔهډُڈَبْ

 دبٍٕبٔٓيدبٽٓسٺًا،اُإز٭جبٍروٍِٕيٌُْٵبٔيٌسَٔهډُڈي ځىبٌاُىيٍْىي(هيأبىٔټ( اُ٭جبٍسىيومبُٵبٔيٌىيًٙىډٓډشٌٽَ

 ػبَبْ هبڅٓ سٖز ٍا ثب ٽچمبر ډىبٕت دَ ٽىٕي:سمَٔه ډشه اثشيأٓ:  

اوٖبن ىٍ ىاوٖشه .... ي ......  ))سٺپــــَيا ٵٓ ٽــــڄ ٙٓء ي السٶپــــَيا ٵٓ ًار اهلل((  دبٕوٓ إز ثٍ وٕبُكئض اُ  دٕبډجَ اٽَڇ)ٛ( :  / آٍٔ َٙٔٶٍ ْ أه سٖز: دٕبڇ

وجَى يڅٓ ثبٔي .... ثَهٓ اُ أه ي٩بٔٴ دٓ اكپبڇ اڅُٓ ي أه وٕبُ ُډٕىٍ ٕبُ اوؼبڇ ...... ىٕشًٍار اڅُٓ إز ٽٍ .... ي .....  اوٖبن ٍا ىٍ دٓ هًاَىي ىاٙز كشٓ اځَ اوٖبن ثٍ ..

ٔيٌ ْ ٍيٌُ ٭جبٍر إز اُ: سٺًا ي ..... ي ثياوي ٽٍ أه ي٩بٔٴ ػِ ثَ إبٓ .... اڅُٓ سٮٕٕه وٚيٌ اوي ثَاْ ډظبڃ ىي ٵبٔيٌ ومبُ ٭جبٍسىي اُ .... ي .....  ؛ ي َمـىٕه ډُمشَٔه ٵب

ىثَٕٕشبن )څجبٓ اڅشٺًْ ًڅټ هَٕ( څجبٓ سٺًا اُ آن ػُز ثُشَٔه دًٙ٘ ثَاْ اوٖبن ىٔىٓ ىيڇ  ًٌٍٕ ا٭َاٳ ىٍ ىٍٓ  ...... ٽٍ ډًٍى ايڃ ٔٮىٓ سٺًا ثب سًػٍ ثٍ آٍٔ 

 إز ٽٍ .......  ي ثب سًػٍ ثٍ أه آٍٔ ٽالڇ هيايوي سىُب ثَاْ ٽٖبوٓ ډٶٕي ياٹ٬ هًاَي ٙي ٽٍ ..... .

اځَ اوٖبن څجبٓ سٺًا ٍا ثَ هًى  -دبٍٕبٔٓ  –دبٽٓ  –ىيٍْ اُ ځىبٌ  –ٔبى هيا  –كپمز  –ډٞچلز  –ٕٮبىر   –ډٞچلز  -ثب ډٮَٵز ثٕٚشَ  –٭چز  –كپمز  ػًاة: 

 ٌٔٽَين)دىي دٌَٔ ثبٙىي( – ثذًٙبوي هًاَي سًاوٖز دًٙ٘ ي څجبٓ ٩بََْ ٍا ډَا٭بر ٽىي ي كٶ٨ ومبٔي.

 

 )هًى وڂُياٍْ، سٖچ٤ ثَ هًى( (سٺـًا

ىٕزاٍُااهشٕبٍيٽَىٌدبٌٍٍاڅؼبڇٽٍاويٙيٌَٕٽٚٓيؿمًَٗبْإت ثًَٕاٍٽٍإزًٕاٍٽبٍاوٓډٓظَڄسٺًاثَٓبْآىڇاډبڇ ٭چٓ)٫( ىٍ وُغ اڅجالٱٍ: ډٓظَڄ .

ًٕاٍٍاڇيٍاًَاٍَبْإتثَإز ٽًٍٕاٍٽبٍاوٓډٓظَڄِ ثبسٺًاَبْآىڇډٓظَڄاډ٘ب اٵپىىيډٓآس٘ىٍٍإًاٍٽبٍ٭بٹجز،يدَويډٓدبٕٔهثبال يثٍځَٵشٍ،ًٕاٍٽبٍ

ثٍىٔڂَْيٍٕيډَٓالٽزثٍٔپٓٽًٍٕاٍٽبٍىيأهډٕبناٝچٓسٶبير ډٓ ًٙوي. ثُٚزٽٍ ياٍى أهسبدٕمبٔىيډٍٓاٌيىاٍوياهشٕبٍىٍٍاإتڅؼبڇياويٙيٌ

 إزىٔڂَْإتثًىنډ٬ٕ٦يٍاًَاٍئپٓإتځٖٕوشڂٓڅؼبڇيَٕٽٚٓؿمًٙٓ يىٍٍٕشڂبٍْ،

 كٶب٩زوڂُياٍْ ي ډٮىبْ سٺًا:  .

اهشٕبٍىٍيٽىشَڃٍا ىٍهًىڅؼبڇيُډبڇإز،ډٖچ٤هًىٗثَډشٺٓاوٖبنىٔڂَ٭جبٍرثٍٽىيډٓكٶب٩زٍاهًىي إزوڂُياٍهًىٽٍٽٖٓٔٮىٓډشٺٓاوٖبن .

 ٽىيٕٺ٣ًًَڅىبٻَبْىٍ ىٌٍػبثٓكَٽزٙٔټثبٽٍثڂَٕىٹَاٍدَسڂبَٓىٍٽٍځٌاٍىومٓيىاٍىهًى

ٹَاٍډٮٕٞزيځىبٌَٙا٤ٔىٍاځَسبثٕٶِأيهًىسًاومىيْثٍَيٍُيُثٍٽًٙي ٽٍډٓيٽىيډٓكٶ٨ځىبٌثَاثَىٍٍاهًىٽٍإزسًاومىيْاوٖبنثبسٺًا،اوٖبن .

  ًٙىومٓىؿبٍ ثٕمبٍْٽٍٕبهشٍئٍُيٌؿىبنٍاهًىثينٽٍإزٽٖٓډبوىيايىاٍىوڂٍآڅًىځٓاُيٽىيكٶ٨اي ٍاوَٕييٹً٘رآنځَٵز،

 دارد. ًیاز یشتریتقَای ت تسرگترتقَا یا خَد ًگْذاری یا هیساى تسلظ تر خَد است. ّر قذر ّذف  هیساى هَفقیت اًساى در رسیذى تِ ّذف ّای تسرگػاهل تؼییي کٌٌذُ 

 ډُڈوپشٍ 
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ډبوىيْ سٺًاډَسجٍأهاډ٘ب ػًٕٔڈډٓثِٕاٍَْبثيْاُيىأٍڈىيٕزٍاهًثٓٽ٥ًٍٍْثٍىاىٌٹَاٍَباوٖبنْ ډبَمٍيػًىىٍٍاسٺًاْاي٘څٍْٕډَسجٍهيايوي .

 ٽىيډٺبيډزيثبٖٔشيځىبٌُٕمڂٕهثبىَبْثَاثَىٍسًاويډٓاوٖبنإز ٽًٍٍٝرآنىٍإزٍٕٕيځٓيآثٕبٍْوٕبُډىيٙينسىًډىييٍٙيثَاْٽٍإزوُبڅٓ

ٽٍ ډُڈ اوي ٔپٓ ومبُ إز ي ىٔڂَْ ٍيٌُ. سٺًا ٍاٌ ثَاْ سٺًٔز وُبڃ 

)ػم٬ ثىيْ ثٍ ٕجټ ئٌْ إشبى ٱٶًٍْ(                  :ىيڇ ىثَٕٕشبن ىٍٓ ىٔه ي ُويځٓ اٙبٌٍ ٽَىٌ اوي ىٍ  سٺًاٽڄ آٔبسٓ ٽٍ ثٍ  .

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 ترجمه آیه مأل:
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 : ځىبٌاُثبُىاٍويځٓي(ومبُ 

 ىاٍىثٖشڂٓډب سًػٍي ىٹزډِٕانثٍوِٕيآندًٕٕشڂٓ)٭يڇ سَٻ ومبُ َبْ ٍيُاوٍ(يسيايڇثٍومبُاطَ

(٭يڇ دٔ سبطَٕ دٌَٔٵشه اُ ومبُ ثٍ ٥َٙٓ إز ٽٍ  دٌَٔٵزهًإَڈسأطَٕآناُهًى،سًػٍيىٹزډِٕانثٍوپىٕڈسَٻٍاْ هًىٍيُاوٍومبَُبْاځَ )٣َٙ(

 (ىٹز ي سًػٍ سَٻ ومبُ َبْ ٍيُاوٍ 

هًىٱچ٤ٽبٍَبْاُٵَى،آىاةٍ٭بٔز(ثييني)ٙشبة ُىٌ هًاوين ومبُ ډٞياٷ ثٓ ٽٕٶٕشٓ((ٙشبة ُىٌ ومبٍُٽٮزؿىيهًاوينثبىاٙز ٽٍاوش٪بٍسًانومٓ

 ثَىاٍىىٕز

 ٽَىهًإَڈٍا كٔآنسأطَُٕيىْثٍىَٕڈ،اوؼبڇآنآىاةٍ٭بٔزيثُشَٽٕٶٕزثبٍاومبٍُيُثٍٍيُٽٍٽىٕڈسالٗاځَ

 ٽىىيډٓىيٍْ سَثٕ٘ډىپَارثَهٓاُهًاوىي،ومٓومبُٽٍٽٖبوٓثبډٺبٍٖٔىٍىاٍوي،ثٕٚشَْسًػٍومبُٙبنثٍاٵَاىْ ٽٍ

اُسىُبوٍ(ثوًاوٕڈ، )وشٕؼٍ( ٍاومبُ،سًػٍ(ثبيثبٕٙڈٝلٕق ىاٙشٍىٍٻىَٕڈډٓاوؼبڇيځًٕٔڈډٓومبُىٍآوـٍثٍ(وٖجزيوٚمبٍٔڈ(ٽًؿټٍا،ومبُاځَ

 (((ثَهٓ ډپَيَبر(ځىبَبن هالٍٝ: ٭يڇ ٽًؿټ ٙمبٍْ+ىٍٻ+سًػٍ ډٓ ىَي ىيٍْ اُ ))ٙيىيٍ هًإَڈسئٍغثٍَڈډپَيَبرثَهٓاُكشٓ(ٽٍځىبَبن

 :  ػبَبْ هبڅٓ سٖز ٍا ثب ٽچمبر ډىبٕت دَ ٽىٕي:ثبُىاٍويځٓ اُ ځىبٌومبُ ي سمَٔه 

..... إز ثَاْ هًاوين ومبُ .......... ي .......... ؛ اطَ ومبُ يٹشٓ ىٍ ُويځٓ ومبٔبن ډٓ ًٙى ٽٍ ايالً .......... ي طبوٕبً .......... ىاٙشٍ ثبٕٙڈ َمـىٕه ىٕز ثَوياٙشه اُ ٽبٍ َبْ ٱچ٤ .

 اوين إز.ومبُځِاٍ كشٓ اُ ثَهٓ ډپَيَبر وِٕ ىيٍْ ٽىي وشٕؼٍ ٽًؿټ وٚمَىن ومبُ ي .... ٝلٕق اُ آوـٍ ىٍ ومبُ ځٶشٍ ډٓ ًٙى ي ثب ....... ومبُ هًأه ٽٍ ٙوٜ 

 سًػٍ -ىٍٻ   –ثيين ٍ٭بٔز آىاة  –ٙشبة ُىٌ  –ډٮچًڃ  –ىٹز ي سًػٍ  –ػًاة: سيايڇ ي دًٕٕشڂٓ 

 

  :٭جبٍار ٍَُٓي  اځَ َبْ سٖشٓ ومبُ( 

 اڅٴ( اځَ َب:

 

 

 

 

 

 عدم انجام منکرات  می دهد هک        بی نظیر      تقوای   و   خود    رب     باال    می دهد تسلط       باال      موارد      تکرار ردست 

 اگر

 تی ًظوی:  ًواز هَقغ تِ اًجام

 ظاّری ّای آلَدگی: پاکیسُ تذى ٍ لثاس

 حرام راُ از درآهذ کسة: ًوازگسار هکاى ٍ لثاس ًثَدى غصثی

 دیگراى جای خذا: چیس ّوِ تر خذاًٍذ تسرگی تِ تکثیر

 ٍ خشَع در هقاتل هستکثراى خضَع: خذا ػظوت سجَد ٍ رکَع در

 دیگراى اًحرافی ّای راُ: الوستقین الصراط اّذًا

 اًذ کردُ گن را راُ یا گرفتِ خشن ّا آى تر کساًی کِ خذا :الضّالیي الٍ ػلیْن غیرالوغضَب

 از خذا تخَاّین  صادقاًِ: شرط
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 ة(٭جبٍار ٍَُٓ ومبُ: 

 ىٍ اډبن وڂٍ ډٓ ىاٍوي( ٌٍُ ػىڂٓ)ډى٪ًٍ اُ ٭جبٍار ٍَُٓ ومبُ ٔٮىٓ ٭جبٍار ي ا٭مبڅٓ ٽٍ ىٍ ٥ٓ ومبُ ډٓ هًاوٕڈ ي اوؼبڇ ډٓ ىَٕڈ ٽٍ ډب ٍا اُ ٔټ ډىپَ هبٛ ثٍ ډبوىي ٔټ 

 هٌکر ًواز؟ زرُ

 قطن تٝ ذسا تٛحيسیؾٛضٜ

 تا زقٕٙاٖ پيأثط زٚؾتی زضٚز تط پيأثط 

 زضذٛاؾت اظ زيٍطاٖ زػای لٙٛت

 تفطلٝ زض خأؼٝ ٕ٘اظ خٕاػت

 قطن ػّٕی + پطؾتف غيط ذسا ايان ٘ؼثس

 قطن ػّٕی + زٚؾتی تا زيٍطاٖ ايان ٘ؿتؼيٗ

 

 (هىظٓ ٽىىيٌ َبْ ومبُ:

ٕجتومبُٗٽٍډٺياٍََثٍؤٍبإزىاٙشٍثبُُٙشٓيځىبٌاٍُاايومبُ،ٽٍثجٕىيثبٔيوٍ، ٔبٙيٌدٌَٔٵشٍومبُٗآٔبثياويهًاَيډٓٽََٔاډبڇ ٝبىٷ: 

  َٖزډبهًاوين ومبُىٍوٺٞٓي٭ٕتٽًٍٙىډٓډٮچًڇثبُوياٍى،ُٙشٓيځىبٌاٍُاډبومبُ،اځَ. إزٙيٌٹجًڃومبُأهًٙى،ډىپَيځىبٌاُ ايىيٍْ

 ػم٬ ثىيْ:

 ثب ىٹز ي سًػٍ ثبٙي.( دًٕٕشٍ ثبٙي ي سَٻ وًٚى(ومبُ ثَ ٵَى يٹشٓ إز ٽٍ:  اطَځٌاٍْ 

 ٍ٭بٔز آىاة( ٽٕٶٕز ومبُ(ځٌاٍْ ومبُ ثَ اوٖبن ياثٖشٍ ثٍ:  َٕ٭ز اطَ

 ډِٕان ثبُىاٍويځٓ ومبُ اُ ځىبٌ ي ُٙشٓ ي ډىپَومبُ ياثٖشٍ ثٍ:  دٌَٔٵشٍ ٙين

 اڅٴ(هٚڈ ديٍ ي ډبىٍ:

 وٕٖز.دٌَٔٵشٍهيإًْاُومبُٗثبٙىيٽَى٩ٌچڈيٽًسبَٓايكٸياڅئه ىٍؿىيََٽىيوڂبٌهًىډبىٍيديٍثٍهٚڈٍيْاُٽٍٵَُويْاډبڇ ٝبىٷ: 

  ٽَىنٱٕجزة(

 .ثجوٚيٍاايٙيٌٱٕجزٽٍأهډڂَ ،ًٙىومٓٹجًڃ اٍٗيٌُيومبٍُيُ،ؿُڄسبٽىي،ٍاډٖچمبوٓٱٕجزٽََٔ: اثًًٍ دٕبډجَ اٽَڇ ثٍ

 

 ثَوبډٍ ٍيُاوٍ ومبُ:(

 ٽىىيډٓ يًٖٙٙزآنىٍٍاهًىثبٍدىغٍيُْډَىڇٽٍإزٕبٍْؿٚمٍډبوىئًډٍٕ٘دٕبډجَ: ومبَُبْ
 ثٕياٍْ*

 ٵٮبڅٕزيٽبٍ+ ياٍىهياهيا + ٭ُي ثبدٕٚڂبٌ*اٹبډٍ ومبُ ٝجق + 

 *ٵٮبڅٕز ٍيُاوٍ + آڅًىٌ ٙين ثٍ ځَى ي ٱجبٍ

 ٹچت اُ ٱجبٍَب  دبٻ ٽَىن*اٹبډٍ ومبُ ٩َُ ي ٭َٞ + 

 *اىاډٍ ٵٮبڅٕز َب 

 ډؼيى اُ ٱجبٍ َب + آٍاډ٘ ي إًٓىځٓ ي آډبىځٓ ثَاْ هًاة ٙجبوٍ دبٻ ٙين*اٹبډٍ ومبُ ډٲَة ي ٭ٚبء + 

 

 ٍيٌُ:(

سًاويډٓ(ٽٍ ٽىيډٓدٕياهًىثَسٖچ٦ٓيٹيٍرؿىبنىَي،اوؼبڇ)٣َٙ ٽمبڃ(ډٮَٵزثبي)٣َٙ ٝلز( ىٍٕشٓثٍٍاآناځَٽٍٽىيٍاَىمبٔٓ ډٓ٭مچٓثٍٍااوٖبنهيايوي،

 أه ٭مڄ َمبن ٍيٌُ إز. ثَىاٍىهًثٓثٍٍاُويځَٓبَْيٳثَسَٔهًْٕثٍډًٵٺٕزَبْځبڇ(يثِويٽىبٍٍاىٍيوٓډًاو٬

 إزىڃَبْهًاَ٘ثَاثَىٍدبٔياٍْيٝجَسمَٔهٽبډڄډٞياٷٍيٌُ،

 

 ىي وپشٍ ډُڈ ٍيٌُ:(

 وىمبٔيٕوشٓاكٖبٓي ىَياوؼبڇإٓبوٓثٍسًاويډٓىاىٌ،ىٕشًٍهيايويٽٍٍاٽبٍََْٽىيډٓوشٕؼٍ وُبٔٓ ٍيٌُ: اوٖبن اكٖبٓ .

سٚىڂى ؿِْٕ وٕٞت اي ومٓ ًٙى؛ ٭چز ثٕبن: ثٮ٢ٓ اٵَاى ثٍ ځًوٍ اْ ٍيٌُ ډٓ ځَٕوي ٽٍ يځَٕىڂىػِٽٍىاٍىٍيٌُثٖبدٕبډجَ: ؿٍ .

٭اليٌ ثَ سلمڄ  اُ اًان ٝجق سب اًان ډٲَة ؿِْٕ وىًٕٙيٌ ي ومٓ هًٍوي يڅٓ ىٍ ٥ًڃ ٍيُ ډَسپت ځىبَبوٓ ډٓ ًٙوي ىٍ كبڅٓ ٽٍ ثبٔي

 ځَٕىڂٓ ي سٚىڂٓ ٝٶز سٺًا ًٍ ډٺبثڄ ځىبٌ ىٍ ډب أؼبى ي سٺًٔز ًٙى.

 صحت شرط دارد يکی يجًد شرط دستٍ دي وماز، ماوىذ عباداتی اوجام دروکتٍ: 

 ومازش دَذ اوجام را درست وماز ياجبات کسی اگر مثالً کمال شرط ديگری ي

 تأثير اي در وماز ايه کٍ ايه برای امّا  .دارد را صحت شرايط يعىی است، صحيح

 بٍ کٍ کىذ، رعايت َم را ديگری شرايط بازدارد بايذ گىاَان از را اي ي باشذ داشتٍ

 قبًل از مقصًد  .بخًاوذ وماز تًجٍ ي دقت با کٍ ايه مثل گًيىذ می کمال شرط آن

 .است کمال شرط وذاشته يا داشته َمان احاديث، ايه وشذن در قبًل يا شذن
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 آٔبر ىٍٓ:(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ًساى + هرجؼیت دیٌی)اقن الصالُ(دریافت ٍ اتالؽ ٍحی یکی از قلورٍ ّای رسالت پیاهثراى )اتل ها اٍحی الیک( + ّر جا کتاب دیذی سریغ تگَ ّذایت تشریؼی ا

 یش هی دّذ.اسالم تر پٌج پایِ استَار است: ًواز، زکات، رٍزُ، حج ٍ ٍالیت / رٍزُ هختص هسلواًاى ًیست / رٍزُ تقَا را کِ از هصادیق صثر است افسا)ع( : اهام تاقر

 است. ريزٌهٌظَر از صثر ّواى 

 کِ هي از ٍی دٍرم تقذم خَاست اًساى تر اجاتت الْی/سرشت خذا آشٌا یکی از سرهایِ ّای اًساى)فاًی قریة(/شؼر: دٍست ًسدیک تر از هي تِ هي است ٍیي ػجة تر
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 اُ أه ٔټ ٝٶلٍ ٔټ سٖز ٹ٦ٮٓ ٽىپًٍ( – )هٕچٓ ډُڈ اكشمبڅٓ اكپبڇ ٍيٌُ:                          (

ٍيٌُسٮَٔٴ1

ومبٔيهًىىاٍْٽىي،ډٓثب٥ڄٍيٌُ ٍاٽٍٽبٍَبٔٓاُډٲَةسبٝجقاًاناُهيايوي،ٵَډبناوؼبڇثَاْاوٖبنٽٍإزآنٍيٌُ

 ثىمبٔيٍاډبٌَْمٍٍْيٌُوٕزډبٌ َڈاي٘ڃٙتٽٍإزثُشَيٽىيوٕزآنٵَىاْثَاٍْډ٢بنډبٌاُٙتََىٍسًاويډٓاوٖبن

ٍيٌَُبْٽىىيٌثب٥ڄ2

 ډًٍى ځٶشٍ( )ٽشبة  إزػمچٍآناُٽٍٽىي،ډٓثب٥ڄٍاٍيٌُؿِٕوٍُ

 آٙبډٕين،هًٍىن، .

 اڅٖالڇ،٭چُٕڈدٕبډجَػبوٕٚىبنيي دٕبډجَهياثَثٖشهىٍيٯ .

كچٸ،ثٍٱچ٨ٕٱجبٍٍٕبوين .

 آة،ىٍَٕسمبڇثَىنٵَي .

ٝجقاًانسبػىبثزډبوين ثَثبٹٓ .

ٽَىنٹٓ .

 وپبر ډُڈ:

 اٗ ثب٥ڄ ومٓ ًٙى. ٍيٌُ ثٕبٙبډي، ٔب ثوًٍى ؿِْٕ ًُٕاً ىاٍ ٍيٌُ اځَ

 ًٙىډٓثب٥ڄاٍٗيٌُ ٭ميا ثوًٍىډبويٌ،ىويانالْٽٍٍاؿِْٕىاٍ،ٍيٌُاځَ

ډٓ سًاوي اٵ٦بٍ ٽىي ؿَا ٽٍ كٶ٨ ػبن  ٽَى،سلمڄًٙىومٓډٮمًالًٽٍ إزٹيٍْثٍاي١ٮٴاځَيڅٓثوًٍىٍاهًىٍْي١ٌُٮٴ،هب٥َثٍسًاويومٓاوٖبن

 ياػت سَ إز.

 ثَٕبويكچٸثٍٍاَبآنډبوىييسىجبٽًيٕٕڂبٍىيىيٱچ٨ٕٱجبٍىاٍ وجبٔيٍيٌُ

َٕاُډٺياٍْيثڂَٕىآةٍاثينسمبڇاځَيڅٓثڂَٕىٍاٍيُآنٹ٢بْثبٔي ثبٙي،ثَٕينآةاُايثينثبٹٓاځَؿٍثََٓى،ٵَيآةىٍٍإَسمبڇ٭مياًىاٍٍيٌُاځَ

 اٙپبڃ وياٍى ي ٍيٌُ ْ اي ٝلٕق إز. ثبٙيثَٕين

 ٕبَٔ اكپبڇ ٍيٌُ:

 ثڂَٕىٍيٌُسًاويومٓوىمبٔي،سٕمڈ٭مياًإز،اٗ سٕمڈي٩ٕٶٍاځَٔبيوپىيٱٖڄٝجقاًانسب٭مياًاځَإز،ياػتايثَػىبثزٱٖڄٽٍٽٖٓ .

 ٽَىٌ إزډٮٕٞزوپَىن،ٱٖڄډًٍىىٍاډ٘بإزٝلٕقيثڂَٕىٍيٌُسٕمڈثبسًاويډًٓٙى،يٹز سىڀسبوپىيٱٖڄيٽىياوڂبٍُْٕڄاځَاڅجشٍ

َڈثبٔيوڂَٕى،ٍاٍيٌُٹ٢بْ٭مياًآٔىيٌٍډ٢بنسبيث٥ََٳ ًٙىاي٭ٌٍٍډ٢بنډبٌاُثٮييثڂَٕىٍيٌُوشًاويثٕمبٍْډبوىي٭ٌٍْ٭چزثٍٽٖٓاځَ .

 ثيَيٵٺَٕثٍَبآنډبوىييػًٔبځىيڇځَڇ٠٥0ٔٮىٓ سٺَٔجبًډٔي٘ٔټٍيََُثَاَْڈيٽىيٹ٢بٍاٍيٌُ

ثٍٔبثڂَٕىٍيٌُډبٌىيٍيََُثَاْ) ٽٶبٌٍ:ٔٮىٓ َڈ ٽٶبٌٍ ثيَييآيٍىػبثٍٍاآنٹ٢بَْڈثبٔيوڂَٕى،٭مياًٍاٍډ٢بنډبٌٍْيٌُٽٖٓاځَ .

 ( ًٙىاوؼبڇآٔىيٌٍډ٢بنسبٽبٍ ثبٔيأهيډٔي٘ٔټٵٺَََٕىَي ث٥ٍٮبڇٵٺَٕٙٞز

ٔبىْٽٶّبٌٍىيََثبٔئٮىًٓٙىډٓياػتايثَػم٬ْىَي، ٽٶّبٌٍوٖجزهياثٍٍاىٍيٱٓډظالًٽىي،ثب٥ڄٍاهًىٍْيٌُكَاډٓؿِٕثٍٽٖٓاځَ .

 ىَياوؼبڇإز،ډمپهٽٍٍاٽياڇََسًاويډٓوجبٙي،ډمپهىي ثَأََ٘اځَاڅجشٍثيَياوؼبڇٍاٙيٌ

 ي٩ٕٶٍ ٙوٜ ډٖبٵَ:

ثڂَٕىٍيٌُ وجبٔييثوًاويٙپٖشٍٍاومبُٗثبٔيثبٙي،ىاٙشٍٍأََُب٣َْٙاځٍَيى،ډٕٓٶَثٍٽٍٽٖٓ

 .وجبٙي ٵَٕن ٽمشَ اُ اي ثَځٚزيٍٵزْډؼمً٭ٍٽٕچًډشَ وجبٙي ي /َٙ٭ٓ ٔٮىٓ ٵَٕن٤اُٽمشَايٍٵشه .

ٽبډڄٍاومبُٗثبٔيثمبوي،ٽَىٌ،ٕٶَٽٍډلچّٓىٍي ثٕٚشٍَيُىٌهًاَيډٓٽٍٽٖٓدٔثمبويٽَىٌٕٶَٽٍػبٔٓىٍٍيُىٌاُٽمشَثوًاَي .

 ثڂَٕىَڈٍااٍٗيٌُيثوًاوي

 ثڂَٕىٍااٍٗيٌُثبٔيٽىي،ٕٶَاي٩چڈىٍٔټ ٩بڅڈثبَمپبٍْٔبډ٪چًڇثٍٕشڈٹٞيثٍاځَډظالًثبٙيوپَىٌٕٶَكَاڇٽبٍاوؼبڇثَاْ .

ثڂَٕىٍااٍٗيٌُيثوًاويسمبڇٍاومبُثبٔيوجًىٌ،ياػتايٕٶَ ثَآنٽٍثَيىٕٶَْثٍډبىٍيديٍوُٓثبٵَُوياځَ .

 وجبٔي ًٍٝسٓ ؿٍ ىٍ ي ثڂَٕى ٍيٌُ ثبٔي ؿٍ ًٍٝسٓ ىٍ ثَٕي، ثمبوي، ػب آن ىٍ ٍيُ ىٌ هًاَي ډٓ ٽٍ ػبٔٓ ثٍ ٔب ي٥ى٘ ثٍ ٩َُ اُ دٕ٘ ډٖبٵَ اځَ .

وَٕٕين ثڂَٕى؟ ىٍ ًٍٝسٓ ٽٍ ٽٍ ٹجڄ اُ ٍٕٕين ثٍ آن ډپبن ؿِْٕ ووًٍىٌ ثبٙي ي ٔب وٕبٙبډٕيٌ ثبٙي ډٓ سًاوي ٍيٌُ ثڂَٕى يڅٓ اځَ ثٍ ځمبن  ٍيٌُ

ثٍ ي٥ه ثٮي اُ اًان ٝجق ؿِْٕ هًٍىٌ ثبٙي ىٔڂَ ومٓ سًاوي ٍيٌُ ثڂَٕى.
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ٍيٌُ ثڂَٕى ؿَاٽٍ ٣َٙ  ومٓ سًاويؿٕٖز؟ آن ٍيُ ٍا  اٗ ي٩ٕٶٍ ،ثَٕي ثمبوي، ٍيُ ىٌ هًاَي ډٓ ٽٍ ػبٔٓ ثٍ ٔب ي٥ه ثٍ ٩َُ اُ ثٮي ډٖبٵَ اځَ .

ب هَٕ(ٍيٌُ ځَٵشه ىٍ ََ ډلڄ ىٍٻ ُډبن ٩َُ ىٍ آن ډلڄ إز. )٩َُ ٍا ثبٔي آوؼب ثبٙي سب ثشًاوي سٞمٕڈ ثڂَٕى آن ٍيُ ٍا ډٓ سًاوي ٍيٌُ ثڂَٕى ٔ

ثبٔي آن ٍا اىاډٍ ىَي.ؿٕٖز؟ ٍيٌُ ْ اي ىٍٕز إز ي  ٍيُ آن ْ ٍيٌُ ثٍ وٖجز اٗ ي٩ٕٶٍ ،ٽىي ډٖبٵَر ثٮيا٩َُُ إز، ٍيٌُ ٽٍ ٽٖٓ اځَ .

ؿٕٖز؟ آن ٍيُ ٍا ومٓ سًاوي ٍيٌُ ثڂَٕى ي  اٗ ثَيى، ي٩ٕٶٍ ٵَٕن ؿُبٍ اُ ثٕ٘ ثٍ ثوًاَي ي ٽىي ډٖبٵَر ٩َُ اُ دٕ٘ ځَٵشٍ، ٍيٌُ ٽٍ ٽٖٓ اځَ .

ٕٶَ ثب٭ض ٙيٌ ٍيٌُ ٹجڄ اُ )أىؼًٍْ كٶ٨ ٽه: ٕوشٓ ډَٖٕ سًْ څٌا ثبٔي ٍيٌُ هًى ٍا اٵ٦بٍ ٽىي ي ثٮي َب ٔټ ٍيُ ثٍ ػبْ آن ٍيُ، ٍيٌُ ثڂَٕى. 

ً ٩َُ ٍي ثؤًٍڈ يڅٓ اځٍ ثٮي اُ ٩َُ ډٖبٵَر ٽىٕڈ ؿًن سبٔم٘ هٕچٓ ٽمشٌَ دٔ سىجچٓ ډمى٫ً ثبٔي ٍيٌُ ٍي اىاډٍ ثئڈ ٍإشٓ كًإز ثبٍٙ أى

ثب أه ٽٍ ډٖبٵَ ثٮي اُ ٩َُ ثٍ ډٺٞيٗ ثٍَٕ ٽٍ وجبٔي ٍيٌُ ثڂٌَٕ اين ٍيُ ٍي ٹب٥ٓ وپىٕب ثبثب ػبن!!(

ٍيٌُ َُٔ ډٖبٵَ ثبٔي ومبُٗ ٍا سمبڇ ثوًاوي؟  : ىٍ ٽياڇ ٔټ اُ ٕٶَ َبْ سٖز ٽىپًٍ  .

 ٵَٕن وجبٙي. ٵَٕن ي ثٕٚشَ اُ  (ډٖبٵز ٍٵز ي ثَځٚز اي ََ ٽياڇ ٽمشَ اُ 

 ٵَٕن ي ٍٵز اي ثٕ٘ اُ وٕمٓ اُ آن وجبٙي. (ٍٵز ي ثَځٚز اي ػمٮبً 

 ٵَٕن وجبٙي. ٵَٕن ي ثَځٚز ٽمشَ اُ  (ٍٵز اي ٽمشَ اُ 

 ٵَٕن ثبٙي. ٵَٕن ي ډٖبٵز ثَځٚز  (ډٖبٵز ٍٵز اي 

 ٭ٍ َب هوون هيأٓ ؿٓ ډِٕوه أه ٥َاكبْ ٽىپًٍ؟( )هيايٽٕچٓ أه سٖز ٽىپًٍ  دبٕن: ځِٔىٍ 

َٖشىي. اكشمبڅٓ ٽىپًٍ  ي  ي  ي  وپبر  .

ٍٔ ػم٬ ثىيْ سًح ٽٍ اُ ځٕؼٓ ىٍ ثٕبْ:  .

 !ٍ ٱٌا هًٍىٌ ٍيٌُ وٍ! اځٍ ووًٍىٌ ٍيٌُ ثچٍاځدٕ٘ اُ ٩َُ ثٍ ډٺٞي ثَٕي: 

 ثٮي اُ ٩َُ ثٍ ډٺٞي ثَٕي: ٍيٌُ وٍ!

 دٕ٘ اُ ٩َُ ډٖبٵَر ٍا َٙي٫ ٽىي: ٍيٌُ وٍ!

 ثٮي اُ ٩َُ ډٖبٵَر ٍا َٙي٫ ٽىي: ٍيٌُ ثچٍ!

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 پایان جزوه ردش شازندهم دینی دو
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 غفٍری  خاصفٍق هکات 
 دومجزوى دیوی 
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 یادداظت هامي دیوی دو

... 
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 ؟بخٍاهیمدو دیوی  طٍر چ
 چطٍر تشت بزهیم؟

یي ترین ک تاب دین و زهدگی کوکٍر محشٍب میطد دوم اواًل دیوی 
 
دبیرصتان بي گ فتي خیلی ًا صخت ترین و  پر ا

 پس اصتارت مٍن رو با دیوی دوم زدیم 

 زهجیرى بررصی کردیم:  ثاهیًا ما دیوی دوم دبیرصتان رو در 

واصتٍن لرار  کي پایي و اصاس کل دیوی کوکٍر محشٍب میطي کي بي زودی جزوى ظٍ تا  : درس اولزهجیرى 
میدم

 یا مػاد ظواصی  تا  : درس دومزهجیرى 

 یا محبت بي حق  تا  : درس صٍمزهجیرى 

 یا احکام  تا  :درس چٌارمزهجیرى 

کي حفظیات صرف محشٍب میطن و ظما باید این درس ًا رو از روی ک تاب  و  و  زهجیرى پوجم: درس 

 اتٍن درصت همیکوندرصی بخٍهید و مطمئوًا ًیچ مشکلی بر 
ثالثًا روهد خٍهدهتٍن ًم بي این صٍرت باظي کي اول یک دور جزوى ًر درس رو دلیق میخٍهید و صپس فكط و  

فكط تشت ًای تالیفی ًمان درس رو از روی ک تاب تشتی کي دارید می زهید و در مرحلي بػد اگر تشتی بٍد کي 
خر دوبارى اظتباى زدید باید بي متن جزوى برگردید و دوبارى ً

 
مان لشمت رو مطالػي کوید و صراهجام برای بار ا

زمٍن 
 
تشتی  یک هگاى کلی بي متن جزوى کوید و تشت ًای کوکٍر و صوجض ًمان دزس رو بي صٍرت یک ا

دلیكي بي جٍاب برصٍهید و باز اگر مطکلی در تشت ًا داظتید بي متن جزوى برگردید با این روهد  در غرض 

مٍزظی ظما اگر 
 
م کمک بگیرید کي  ا یدی بودى و صایر اصاتید برای رفع اظکال ًشت میتٍهید باًز

 
هزدید ا

می زهید البتي من مطمئوم و لشم میخٍرم 

 مٍفق و پیروز باظید 
 مٌدی غفٍری 
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 دین  و زندگی نکته و تست   
99غفوری 

  جلسه پنجن
دینی سوم 10و 8و  7درس 
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 2 به سبک مـــهدی غــــفــوری    99دین و زندگی جامع کنکور 

این جسوات ویژه کالس های حضوری و غیرحضوری استاد غفوری تدوین و طراحی شده لطفاً کپی نکنیم.

 کنکورنکته و تست دین و زندگی 

 دینی سوم 8و  7درس 

 لگ ترین سراغ شروع یه نکته و تست عجیة غریة  یتچه ها

 قثل هطالعه این جسوه تاید هتن کتاب رو قورت داده تاشید و تعداً تیاید تا هن هوراه تشید

 هر قسوت کتاتو که تا حاال سوال اوهده یا احتوال داره تیاد تثدیل کردم ته یه سوشه طرح تست 

 خوب روی گسینه ها فک کن و تعداً جواب رو تثین تا هغست حساتی فسفر تسوزونه!

 ١ط ر٠ٔ٘ ضا ثطضؾ٦ ٨ًٜس(ٛبزضؾت٦ ٧ب  زضؾت٦زضؼ ١لتٖ: )

ظ٢ٞض  تب ُطاٛج٢ب ٨ٗطاث ػٜٞاٙ زٝ ث٠ اؾالٕ، پ٨بٗجط ث٨ت ا١ْ ٝ هطآٙ ًط٧ٖ ذساٝٛس، ح٨ٌ٘ب٤ٛ تسث٨ط ثطاؾبؼ

 ؽ تب آذطآعٗبٙ .ثٞز كالح ذٞا١ٜس ٝ ضؾتِبض٥ ؾ٥ٞ ث٠ ١ب اٛؿبٙ ضا١ٜ٘ب٥ ٗب حضطت ٢ٗس٥

ثب ُصقت ؾبّ ١ب اظ ثؼخت پ٨بٗجط ث٠ ػٜٞاٙ ٗك٦ٌٔ  تٞح٨س٥، ربٗؼ٠ اظ قسٙ زٝض ٝ ا٦٢ٓ ٗؿ٨ط اظ اٛحطاف ذغط

 حت٦ تٞح٨س٥، ربٗؼ٠ اظ قسٙ زٝض ٝ ا٦٢ٓ ٗؿ٨ط اظ اٛحطاف ؽ ذغط آٗس.رس٧س زض رٞاٗغ ٗؿٔ٘بٙ ث٠ ٝرٞز 

 زاضز. ٝرٞز قسٟ، ثٜب ١ٖ پ٨بٗجط زؾت ث٠ ٠ً ا٥ ثطا٥ ربٗؼ٠

 اظ ٠ً ػ٨٘و٦ زضى ٝ ث٦ٜ٨ ضٝقٚ ثب ٗكب١سٟ ًطز ٝ ضا پ٨بٗجط ضحٔت اظ پؽ ٗؿٔ٘بٛبٙ، ػْ٘ حضطت ػ٦ٔ ٛحٟٞ

 ل .زاز ٦ٗ ث٨ٖ ضكتبضقبٙ ػبهجت ث٠ ٛؿجت ضا ٗؿٔ٘بٛبٙ ٗرتٔق ١ب٥ ظٗبٙ زض زاقت، ٝهب٧غ ٝ ضكتبض١ب ٛت٨ز٠

 حن اظ تط پٞق٨سٟ چ٨ع٥ ظٗبٙ آٙ زض ٠ً ضؾ٨س كطاذٞا١س ظٗب٦ٛ ٗٚ اظ پؽ ظٝز٥ حضطت ػ٦ٔ ٦ٗ كطٗب٧ٜس: ث٠

 ل .ٛجبقس پ٨بٗجطـ ٝ ذسا ثط زضٝؽ اظ تط ضا٧ذ ٝ ثبعْ اظ آقٌبضتط ٝ

 ٧ِب٦ِٛ ٝ اتحبز اظ ٝ ٗتحسٛس پطاًٜس٦ُ ٝ ٧ٌس٧ِط ثب اذتالف ٧ٝػ٦ُ ٗكتطى ٗطز٦ٗ ٠ً ث٠ ث٨بٙ اٗبٕ ػ٦ٔ زض

 ضا هطآٙ ٠ٛ زاٜٛس، ٦ٗ هطآٙ ضا١ٜ٘ب٥ ضا ذٞز ؽ آٛبٙ ض٧ِٝطزاٜٛس ا٧ٚ اؾت ٠ً هطآٙ ضا ضا١ٜ٘ب٥ ذٞز ٦ٗ زاٜٛس.

 ذٞز ضا١ٜ٘ب٥

ز٨ٛبعٔجبٙٛلغث٠ٝٝاض٠ٛٝنٞضتث٠ٝهت٦ هطآٙ ثرٞا١س زضؾت ذٞاٛسٟ قٞز ٓعٕٝ ًبض ا٧ٚ ا ؾت ٠ً 

 . لٌٜٜٛسٗؼٜب٧ف

 ؽ زكبع اظ حن زاٛس. ٦ٗ ٗظ٨ٗٞٔٚ اظ زكبع ٗؿٔ٘بٛبٙ زض ؾؿت٦ ٛت٨ز٠ ضا ث٦ٜ ا٠٨ٗ قسٙ حضطت ػ٦ٔ حبًٖ

 ًط٧ٖ هطآٙ ١كساض ث٠ ٗؿٔ٘بٛبٙ ُطز٧سٛس ا٧ٚ ثٞز ٠ً  ث٨كتط چ٨طٟ ٗؿٔ٘بٛبٙ ؾتِ٘ط ثط ػٔت آٙ ٠ً حبً٘بٙ

 ل  ٛكسٛس. ضؾبٓت ٛؼ٘ت ٝاهؼ٦ ؾپبؾِعاض ٝ ٌٛطزٛس ػْ٘
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 زؾت ث٠ حٌٞٗت ٗؿٔ٘بٛبٙ زاقت، ثطػ٢سٟ ضا ق٨ؼ٨بٙ ض١جطى ثبهط اٗبٕ ٠ً ظٗبٛى زض ا٠٨ٗ، ثٜى ؾوٞط اظ پؽ

 ؽ اٗبٕ نبزم .اكتبز ػجبؼ ثٜى

 احبز٧ج ٛٞقتٚ اظ زٝضٟ ث٦ٜ ا٠٨ٗ ٝ ث٦ٜ ػجبؼ ٜٗ٘ٞػ٨ت كط١ِٜى ٝ ارت٘بػى ؾ٨بؾى، ٗكٌالت ٝ اظ ٗؿبئْ

. ؽ ٠٘١ ٥ ٗطزٕ ثبقٜس ث٢طٟ ثى ١سا٧ت ٢ٖٗ ٜٗجغ ٧ي اظ ٗحووبٙ ٝ اًطٕ ثٞز ٠ً ثبػج قس ٠٘١ ٗطزٕ پ٨بٗجط

 ا٧ٚ ق٨ؼ٨بٙ .ثٞز قسٟ حلظ ا٧كبٙ ٛعز پ٨بٗجط احبز٧ج ظ٧طا ٨ٛبٗس پ٨ف ائ٠٘ پ٨طٝاٙ ثطاى ٝضغ ذ٨ط ! ا٧ٚ

 ٗبٜٛس ٝ ؾرٜبٛكبٙ ثٞزٛس ذغب اظ زٝض ث٠ ٝ ٗؼهٕٞ ١ب٧ى اٛؿبٙ ذٞز ٠ً ثعضُٞاضاٙ ا٧ٚ عط٧ن اظ ضا احبز٧ج

 .آٝضزٛس ٗى زؾت ث٠ ثٞز، ٗٞحن ٝ ٗؼتجط ذسا ضؾّٞ ؾرٜبٙ

احبز٧ج  رؼْ ٝ اؾالٗى ٗؼبضف زض زازٛس ٛت٨ز٠ تحط٧ق ٗى زذبٓت ز٧ٜى احٌبٕ زض ضا قرهى ا٧ٚ ٠ً ؾ٨ٔو٠

 . ؽ ثٞز

 ضا اظ زضؾت احبز٧ج ثتٞاٙ آٙ عط٧ن اظ ٠ً ٜٗجؼى ٝ ٗسضى ٠ً قس ٗى ؾجت تحط٧ق زض ٗؼبضف اؾال٦ٗ

 اًطٕ پ٨بٗجط احبز٧ج ٛٞقتٚ اظ ؽ ٜٗ٘ٞػ٨ت .ٛجبقس زؾت زض زاز، تكر٨م ٛبزضؾت

 احبز٧ج ٛوْ زض ذغب ق٨ٟٞ اٛتوبّ حس٧ج ثسٝٙ ٛٞقتٚ آٙ ث٠ ٛؿْ ١ب٥ ثؼس٥، احت٘بّ ث٠ حس٧ج ثب ٢ِٛساضى

 ؽ احت٘بّ .ٝرٞز ٛساقت حس٧ج انْ كطاٗٞـ قسٙ ٧ب ١ب ػجبضت قسٙ ظ٧بز ٝ ًٖ اٌٗبٙ ٦ٓٝ ٧بكت اكعا٧ف

 حس٧ج انْ كطاٗٞـ قسٙ ٧ب ١ب ػجبضت قسٙ ظ٧بز ٝ ًٖ اٌٗبٙ ٝ ٧بكت ٦ٗ اكعا٧ف احبز٧ج ٛوْ زض ذغب

 .قس ٦ٗ كطا١ٖ

ل  احبز٧ج. رؼْ ٝ اؾالٗى ٗؼبضف زض اًطٕ ٗوس٠ٗ ا٥ ثٞز ثط تحط٧ق پ٨بٗجط احبز٧ج ٛٞقتٚ اظ ٜٗ٘ٞػ٨ت

 ٧ب تحط٧ق رؼْ ث٠ قرهى اؿطاو ثطاؾبؼ ٠ً آٗس ٗى كطا١ٖ حس٧ج ربػالٙ ثطاى ٜٗبؾت ز٨ْٓ: قطا٧ظ

 .ًٜٜس ذٞززاض٥ احبز٧ج ثطذ٦ ٛوْ اظ ؾتِ٘ط حبً٘بٙ ٛلغ ث٠ ٧ب ثپطزاظٛس حس٧ج

 ٛوْ اظ ؾتِ٘ط حبً٘بٙ ٛلغ . ؽ ز٨ْٓ: ث٠ت٢ٜب ضاٟ تحط٧ق زض ٗؼبضف اؾال٦ٗ رؼْ ٝ ٧ب تحط٧ق احبز٧ج ثٞز

 .ًطزٛس ذٞززاض٥ احبز٧ج ثطذ٦

 ث٠ ٝ ًطزٛس اؾتلبزٟ ٗؼهٕٞ اٗبٕ ثطًٜبضى قطا٧ظ ٝ ٗٞهؼ٨ت اظ ثٞزٛس، قسٟ ٗؿٔ٘بٙ ظب١طاً ًؼت االحجبض ٠ً

 ل  .پطزاذتٜس هسضتٜ٘ساٙ ٜٗبكغ ثب ٗٞاكن ٝ ذٞز اكٌبض ثب ٗغبثن اؾالٗى، ٗؼبضف ٝ هطآٙ تؼ٨ٖٔ آ٧بت ٝ تلؿ٨ط

 ٝ هسضت ث٠ ٝاثؿت٠ ػبٓ٘بٙ اظ احبز٧ج ٛت٨ز٠ ا٧ٚ ٗٞضٞع ثٞز ٠ً ثطذى رؼْ ٝ اؾالٗى ٗؼبضف زض تحط٧ق

 ٗى رؼْ اًطٕ هّٞ پ٨بٗجط اظ ػجبؼ احبز٧خى ًتبة ثطا٥ زض٧بكت رب٧عٟ اظ ث٦ٜ ا٠٨ٗ ٝ ث٦ٜ ا١ْ ػٔ٘بى اظ ُط١ٝى

 . لًطزٛس
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 ل. ز٨ٛبزٝؾت٦ ٝ ػسٕ اؾالٕ آٝضزٙ ٝاهؼ٦ ػٔت ثٞز ثط ػٌ٘ٔطز ًؼت االحجبض

 ١ٖ ز٧ِطى ًبض اؾت ٝارت آ٧ب ثبقس، زازٟ ضا ذٞز ٛوطٟ ٝ عال ٝارت ظًبت ا٧ٚ ٠ً رٞاة ا٧ٚ ؾٞاّ: ))ًؿى

 ٛوطٟ ٝ عال اظ ١ٖ ١ب٧ف ٓو٠٘ تي تي اُط ثبقس: ))حتىا٠٨ٗ ٝ ث٦ٜ ػجبؼ ا٧ٚ  ث٦ٜ ظٗبٙ اٛزبٗس ز١س؟(( زض

احبز٧ج(( ٝ  رؼْ ٝ اؾالٗى ٗؼبضف زض ))تحط٧قٛكبٙ ز١ٜسٟ ٥ ٝارت ٨ٛؿت((  اٝ ثط ز٧ِطى چ٨ع ٨١چ ثبقس،

 . لاًطٕ (( ثٞز پ٨بٗجط احبز٧ج ٛٞقتٚ اظ ))ٜٗ٘ٞػ٨تٛت٨ز٠ 

 ١ب آٙ ٝ ذٞز ١ؿتٜس ربٗؼ٠ ثطرؿت٠ ١بى قره٨ت ضٝ زٛجب٠ٓ ػْ٘، ٝ ضكتبض ٝ اػتوبزات ٝ اكٌبض زض ٗطزٕ ػٕ٘ٞ

 ل .ز١ٜس ٗى هطاض اؾٟٞ ضا

 آٙ زض ذسا اؾت ػٔت اؾٟٞ ثٞزٙ ضؾّٞ اٛؿب٦ٛ ١ب٥ ًطاٗت ٝ كضبئْ ٧بزآٝض آٛبٙ ٧بز ٠ً اٛؿبٙ ١ب٦٧ تطث٨ت

 . ؽ ٗؼّٔٞ ٠ٛ ػٔت!ظٗبٙ ثٞز

 اؾالٗى، ان٨ْ ١بى حبً٘بٙ ٝهت ثٞز تب قره٨ت تالـاػت٘بز ٛت٨ز٠  ؿ٨طهبثْ ا١ِٞٓبى ٝ ١ب قره٨ت ظ٢ٞض

 اظ اذالم ٝ ػْ٘ ٝ اٛس٧ك٠ ٠ً زض اكطازى ٝ قٞٛس ًك٨سٟ اٛعٝا ث٠ ، ػ٘بض ٝ اثٞشض ٝ ٗوساز ٝ ؾٔ٘بٙ ذهٞل ث٠

ؽ ٠٘١ ر٠ٔ٘ زضؾت٠  .قٞٛس ٗطزٕ ٝ ا٥ِٞٓ ًٜٜس پ٨سا ثطرؿت٠ رب٧ِب١ى ربٗؼ٠ زض زٝضٛس، ث٠ اؾالٗى ٗؼ٨بض١بى

 ! )ٗتٚ ًتبة(٦ٓٝ ثچ٠ ١ب ثب٧س ٦ٗ ُلت ث٠ ذهٞل ا١ْ ث٨ت پ٨بٗجط

 آكط٧سٟ ظٙ ٝ ٧ي ٗطز اظ ١ب اٛؿبٙ ٠٘١ ًطز اػالٕ ٝ ًطز ثٜب ٗؿبٝات ٝ ثطاثطى پب٠٧ ثط ضا حٌٞٗتف ذسا پ٨بٗجط

 ؽ ٗالى توٞا اؾت. .ا٧٘بٙ ٝ ػْ٘ نبٓح اؾت ثٞزٙ، ُطاٗى ٝ ًطاٗت ٗالى ٝ اٛس قسٟ

 اؾال٦ٗ ؾط٧غ ثِٞ: ظ٢ٞض ان٨ْقره٨ت ١ب٥ اٛعٝا ًكبٛسٙ اُط ث٧ِٜٞس: تالـ حب٨ً٘ٚ ٝهت ثطا٥ ث٠ 

 اػت٘بز ؿ٨طهبثْ ا١ِٞٓبى ٝ ١ب قره٨ت

 ٝ هسضتعبٓجبٙ  ٝ قسٛس ٜٗعٝى پ٨بٗجط اػت٘بز ٝ احتطإ ٗٞضز ٝ ر٢بزُط ثبتوٞا، ١بى اُط ث٧ِٜٞس: قره٨ت

 ًؿطا٧ى ٝ ه٨هطى ؾٔغٜت ث٠ ٛجٞى ػسّ حٌٞٗت ؾط٧غ ثِٞ: تجس٧ْ .٧بكتٜس ٜٗعٓت ٝ هطة ،حطٝت

 ذٞز ٨ٛطَٛ ٝ تع٧ٝط ثب ٗستى اظ پؽ ثٞزٛس، زقٜ٘بٙ اؾالٕ رج٠٢ زض ذسا ضؾّٞ ظٗبٙ زض ٠ً اكطاز اظ زؾت٠ آٙ

 .ُطكتٜس پ٨ف زض ضا ا٧طاٙ ًؿطا١ب٥ ٝ ضٕٝ حٌٞٗتى ه٨هطاٙ ق٨ٟٞ تسض٧ذ، ث٠ ٝ زازٛس هطاض زٝؾتبٙ رج٠٢ زض ضا

 ل

 ثطرؿت٠ رب٧ِب١ى ربٗؼ٠ زض زٝضٛس، ث٠ اؾالٗى ٗؼ٨بض١بى اظ اذالم ٝ ػْ٘ ٝ اٛس٧ك٠ اُط ث٧ِٜٞس: اكطاز٥ ٠ً زض

 اػت٘بز  ؿ٨طهبثْ ا١ِٞٓبى ٝ ١ب قره٨ت ًٜٜس. ؾط٧غ ثِٞ: ظ٢ٞض پ٨سا
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 ٝ ه٨هطى ؾٔغٜت ث٠ ٛجٞى ػسّ حٌٞٗت تجس٧ْثٞز ؾط٧غ ثِٞ: حطٝت ٝ ٗبّ اٛسٝظ٥  اٗب اُط زض تؿت حطك٦ اظ

 ًؿطا٧ى.

 درس هشتم:

 زضنس٥ ٝ احت٘ب٦ٓ زضؼ ١كتٖ ثطضؾ٦ ٦ٗ قٞز.( 100)ٌٛبت 

 ....٠ً ثبق٨س ػ٦ٔ: آُبٟؾرٚ حضطت 

 ث٠ ًٜٜسُبٙ پكت ٝ ض١بًٜٜسُبٙ  اثتسا ٠ً ز٨١س تكر٨م ضا ضؾتِبض٥ ضاٟ قطا٧ظ آٙ زض تٞا٨ٛس ٦ٗ ٝهت٦ 

 . ٛ٘ب٨٧س قٜبؾب٦٧ ضا ٗؿتو٨ٖ نطاط

 . ز٨١س تكر٨م ضا پ٨٘بٙ قٌٜٜسُبٙ ٠ً ٨ًٜس ٝكب ثب هطآٙ ذٞز ػ٢س ث٠ تٞا٨ٛس ٦ٗ ٝهت٦ ٝ

 ثكٜبؾ٨س. ضا هطآٙ كطاٗٞـ ًٜٜسُبٙ ٠ً ثبق٨س هطآٙ پ٨طٝ تٞا٨ٛس ٦ٗ ُبٟ آٙ ٝ

 ٗتٜبؾت ثب ٝ اؾت اؾتٞاض اٗبٗت ٝ ػسّ تٞح٨س، ثطاؾبؼ ٠ً ضاؾت٨ٚ اؾالٕ چ٢طٟ تب قس ؾجت تالـ ائ٠٘

 .ث٘بٛس ثبهى ز١س ٗى پبؾد ١ب اٛؿبٙ ٨ٛبظ١بى ث٠ ظٗبٙ قطا٧ظ

 (ؾرٜبٙ+تج٨٨ٚ+تطث٨ت٨ًٔس تؿت ١ب: تؼ٨ٖٔ هطآٙ+حلظ ) ز٦ٜ٧: ٗطرؼ٨ت ث٠ ٗطثٞط اهساٗبت

 )ٗجبضظٟ ثب تحط٧ق ٝ رؼْ احبز٧ج ٝ آٗٞظٟ ١ب٥ ان٨ْ( ًط٧ٖ هطآٙ تلؿ٨ط ٝ تؼ٨ٖٔ

 زؾت آٙ حوب٧ن ث٠ ٝ ثطزٟ ث٢طٟ هطآٙ ٗؼبضف اظ تٞاٛؿتٜس ٛجٞزٛس ٨ٛع ثعضُٞاض اٗبٗبٙ اٗبٗت تبثغ ٠ً آٛبٙ حتى

 .٧بثٜس

 (ٝ ال ا٠ٓ اال اهلل آص١ت ؾٔؿ٤ٔ حس٧ج) پ٨بٗجط ؾ٨ط٣ ٝ ؾرٜبٙ حلظ ثطاى اهسإ
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  :دس دینی کنکٌس  اهللاالالوال

 اسالمشعاستشیيهين .1

 )عولیتٌحیذ +ًظشیتٌحیذ (تٌحیذابعادمهوبشگیشًذهدس .2

 اسالم(بوهشدمدعٌتدسخذاسسٌلسخي)اًلیيتفلحٌا اهللاالالالوقٌلٌا :پیاهربسستگاسی ًفالح.هٌجب3

 )پیاهربهنظشاص (هبشتهبای .4

 عزابی )حذیث سلسو الزىب(هيآهيحصنیدخلفويحصنیاهللاالالوالخذاًًذ: کلووهستحکن.دژ5

 پیاهربهستحکندژ .6

 .کنذهیحفظعول ًعقیذهدسششکاصسااًساىکودژی .7

 این.ًگفتواهللاالالالومهاًنذپشحمتٌاایکلووهياصقبلگٌینذگاىًو ًهيًو :پیاهرب .8

 )اهللاال (خذایگاًگیاثبات)الوال (خذاًًذششیکًفیاصهشکب .9

 پایو تٌلی ً تربی است. 2دیي داسی استٌاس بش )باطلاصبیضاسی (تربی + )حقبوحمبت (تٌلیاصهشکب .11

 .استتشعويقىنباطلاصًفشتباشذتشعويقخذابادًستیبو هيضاًی كو  .11

ًسبت بوبشائت ًخشناظياس ًحقبوًسبتًفاداسی ًحمبتاعالمجضدياًت،حتقق.استباط با سخي اهام مخینی: هگش12

 شٌد. هيسشّهنافقني ًهششكنياصًفشتكاهلظيٌسبوجضهٌحّذييعشقخلٌصكوحاشااست؟باطل

بوًسبتعشق ًحمبتاصساعامل سشاسشفضایهسلواًاى،بايذ: جياى.استباط با سفاسش اهام مخینی بو هسلواًاى 13

 كننذ.لربيضخذادمشناىبوًسبتعولیبغض)=کینو( ًًفشت ًحقرات

 با اجتواعى صًذگى دس تٌحيذ جتلى ً. شٌد ظاىش اجتواعى صًذگى دس بايذ بلکو. ًيست شعاس ً لفظ يک تنيا تٌحيذ. 14

 .است هيسش خذاست، ًاليت مهاى کو اهام ًاليت
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عطاحبٙ ث٠   )ًٔي تؿت٦: ٗٞاظت ثبق٨س ثطا٥ تب٨ٓق ًتبة ١ب ؛ :ٛٞ ٨ٛبظ١ب٥ ثب ٗتٜبؾت اؾال٦ٗ ٗؼبضف تج٨٨ٚ

س ٠ً ٜاؾتلبزٟ ٌٛطزٟ ثبق اؾالٗى ١بى قره٨ت اظ تطث٨ترب٥ تج٨٨ٚ ٗؼبضف اؾال٦ٗ ٗتٜبؾت ثب ٨ٛبظ ١ب٥ ٛٞ 

 اؾت!(ؿٔظ 

 ٠٘١ زضثبضٟ ،كؼبّ ٝ ؾبظٛسٟ حضٞض ثب ٝ ٨ُطى ُٞق٠ ٝ اٛعٝا اظ زٝض ث٠ ذٞز، ا٢ٓى ػٖٔ ثط ت٠٨ٌ ثب اع٢بض ائ٠٘

 )ػٔت(. ؾبذتٜس ٗى ٜٗس ث٢طٟ ذٞز ٗؼبضف اظ ضا ٗؿٔ٘بٛبٙ ٝ ٛٞ اظ٢بضٛظطًطزٟ ٗؿبئْ

 ٝ پ٨بٗجط ؾ٨طٟ ًٜبض زض اع٢بض ائ٠٘ ؾ٨طٟ ٝ حس٧ج زض ١بى ثعضٍ ًتبة آٗسٙ كطا١ٖ ؾبظٛسٟ، حضٞض ا٧ٚ ح٘طٟ

 )ٗؼّٔٞ( .اؾت ًط٧ٖ هطآٙ

 )ضٗع: ًتبة ٠ً ر٠ٔ٘ ١بـ تج٨٨ٚ ثك٠ ثبػج تج٨٨ٚ ٗؼبضف اؾال٦ٗ ٗتٜبؾت ثب ٨ٛبظ ١ب٥ ٛٞ ٨ٗك٠!(ٗخبّ: 

 ػٔى( حضطت ًٔ٘بت ٝ ١ب ٛب٠ٗ ١ب، ذغج٠ اظ ١ب٧ى آجالؿ٠ )ثرف ٢ٛذ

 اظ حضطت ػ٦ٔ( ًٞتبٟ ؾرٚ ١عاض )٧بظزٟ زُضَضُآٌَِٖٔ ٝ ؿُطَضُآحٌَِٖ

 (ؾزبز)اٗبٕ  ٠ّ٧ؾزبز نح٨ل٠

 ٦ٜ٨ٔ(ًبكى)اظ ً

 (م٠٨ )اظ نسٝوآلَ ٧َحضُطُُٟ ال َٗٚ

 ٦(ؾٞعجهبض )اظ ؾت٢ص٧ت ٝ االتآ

 :اؾالٗى ١بى قره٨ت تطث٨ت

 ر٢بز ٝ توٞا ا٧٘بٙ، ػٖٔ، زض ٠ً قسٛس تطث٨ت اى ثطرؿت٠ ١بى قره٨ت ثعضُٞاضاٙ، ا٧ٚ اظ ٧ي ١ط اعطاف زض

 زض ضا )ٜٗظٞض تك٨غ( ضاؾت٨ٚ اؾالٕ ١بى اٛس٧ك٠ ١ب آٙ. ثٞزٛس ذ٧ٞف ظٗبٙ ١بى ؾطآٗس اٛؿبٙ ذسا ضاٟ زض

 .ًطزٛس حلظ ضا آٙ ١بى ٗتؼبٓى آضٗبٙ ٝ زازٛس ُؿتطـ ػبٖٓ

 

 ط تؿت٦ ضٝ ظز٥! : ضٗع ٨٘١ك٦ِ ٗٞٙ ا٠ٜ٧ زه٨ن ثٔس ثبق٦ ١

ا٧ٚ ثچ٠  ٝ زضؾت ضاؾت، تطث٨ت ا٧٘بِٙ توٞا ظازٟثب ١ٖ اظزٝاد ًطزٛس ٝ ثچ٠ قٞٙ اؾ٘ف قس آضٗبٙ ٝ آضظٝ 

 ٠ًٜ! ٝ تٕ٘ٞ! حلظ ضا آٙ ١بى ٗتؼبٓى آضٗبٙ زازٟ ٝ ُؿتطـ ػبٖٓ زض ضا ضاؾت٨ٚ اؾالٕ ١بى ثبػج قس  اٛس٧ك٠
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 (٨ًٔس ١ب٥ تؿت: ػسٕ تب٨٧س+ٗؼطك٦ ذ٧ٞف+آُب٦١+ق٨ٟٞ زضؾت ٗجبضظٟ): ظب١طى ٝال٧ت ضاؾتبى زض ٗزب١سٟ

 ر٢ت ٗجبضظٟ: 2اظ 

 زض ٝ ث٠ پبذ٨عٛس ٝظ٨ل٠ ا٧ٚ زازٙ اٛزبٕ ثطاى ٠ً ثٞز الظٕ ٝ ثٞز قسٟ ؾپطزٟ آٛبٙ ث٠ ذساٝٛس ربٛت اظ ربٗؼ٠ ازاضٟ ض١جطى ٝ 1

 .ًٜٜس ثطًٜبض ضا ؿبنت حبً٘بٙ ،اٌٗبٛبت ٝ قطا٧ظ ٝرٞز نٞضت

 پب ظ٧ط ضا ٗطزٕ حوٞم حبً٘ى، زاٛؿتٜس اُط ٗى ُٜبٟ ضا اؾالٗى هٞا٨ٛٚ ُصاقتٚ ظ٧طپب ٝ ظٖٔ ٗوبثْ زض ؾٌٞت ٠ً ر٢ت آٙ اظ 2

 .ًطز ٗجبضظٟ ٝ ٗوبث٠ٔ اٝ ثب ثب٧س ٌٜٗط، اظ ٢ٛى ٝ ٗؼطٝف ث٠ ٝظ٨ل٠ اٗط ثطاؾبؼ ٌٜٛس، ػْ٘ اؾالٗى احٌبٕ ث٠ ٝ ُصاضز

 ق٨ٟٞ ١ب:

 :حبً٘بٙ تأ٨٧س ػسٕ

 .ٌٛطزٛس تأ٨٧س ذسا ضؾّٞ ربٛك٨ٚ ػٜٞاٙ ث٠ ضا ذٞز ػهط ؿ٨طهب٦ٛٞٛ حبً٘بٙ اظ ٧ي ٨١چ اٗبٗبٙ 

 ،ًطزٛس ٦ٗ ضكتبض اؾالٕ زؾتٞضاتعجن  ثط ٠ً ٗٞاضز٥ زض ٝ ُطكتٜس ٗى ٛظط زض ضا حبً٘بٙ ضكتبضى ٝ اذالهى ١بى تلبٝت اٗبٗبٙ

 ٗطزٕ ث٠ ضا ٗؿئ٠ٔ ا٧ٚ ٝ ز٧سٛس ٗى ٧ٌؿبٙ ذسا ضؾّٞ ربٛك٨ٜى ٝ ذالكت ؿهت زض ضا آٛبٙ اّٗب ،ٛ٘ٞزٛس ٦ٗ تأ٨٧س ضا قبٙ ػْ٘

 .ًطزٛس ٗى اػالٕ

 :ثطحن اٗبٕ ػٜٞاٙ ث٠ ذ٧ٞف ٗؼطكى

 .ًطزٛس ٗى ٗؼطكى اًطٕ پ٨بٗجط ثطحن ربٛك٨ٚ ٝ اٗبٕ ١ؼٜٞاٙ ة ضا ذٞز ١٘ٞاضٟ ثعضُٞاضاٙ آٙ

 

 ذسا ضؾّٞ ربٛك٨ٚ ػٜٞاٙ ث٠ ضا حبً٘بٙ اٗبٗبٙ، ٠ً زاٛؿتٜس ٗى ١ب آٙ ،ثٞز ضٝقٚ ١ٖ ظٗبٙ حبً٘بٙ ثطاى ١٘ٞاضٟا٧ٚ زٝ انْ 

 . زاٜٛس ٗى ٗؿئ٨ٓٞت ا٧ٚ ال٧ن ضا ذٞز ٝ ٨ٛؿتٜس هبئْ ١ب آٙ ثطاى ٗكطٝػ٨تى ٝ قٜبؾٜس ٛ٘ى ضؾ٨٘ت ث٠

 

 ٦ٗ ضٝا ١ب اش٧ت ٝ آظاض ٝ ١ب ؾرت٦ اٛٞاع ٧بضاٛكبٙ ٝ آٛبٙ ث٠ ٛؿجت ٝ ًطزٛس ٦ٗ ضكتبض ثس٥ ث٠ اٗبٗبٙ ثب ١٘ٞاضٟ ر٢ت ٨٘١ٚ ث٠

 .ضؾ٨سٛس ق٢بزت ث٠ ٝهت حبً٘بٙ تٞؾظ ُٞٛبُٞٙ ١ب٥ ق٨ٟٞ ث٠ ثعضُٞاضاٙ آٙ ٠٘١ ٠ً رب آٙ تب زاقتٜس

 :ٗطزٕ ث٠ ثركى آُب١ى

 )ػٔت(قسٙ آُبٟ ;ارت٘بػى ٗكٌالت ٝ عبؿٞتى حبً٘بٙ زؾت اظ ٗؿٔ٘بٛبٙ ض١ب٧ى ضاٟ 

 ػٔت() اؾبؾى انْ ٧ي ٗطزٕ آُب١ى ٝ ضقس+ 

 )ٗؼّٔٞ(.ٛساقتٜس زض٧ؾ ذٞز ٗبّ ٝ ربٙ ا٧خبض اظ حتىآُبٟ ًطزٙ ٗطزٕ  ثطاىٛت٨ز٠: ائ٠٘ 
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 : ٗجبضظٟ زضؾت ١بى ق٨ٟٞ اٛتربة

 ٧ؼٜى ضاؾت٨ٚ اؾالٕ ان٨ْ تلٌط ١ٖ ٠ً اى ٠ُٛٞ ث٠ ُع٧سٛس؛ ثطٗى قطا٧ظ ظٗبٙ ثب ٗتٜبؾت ضا حبً٘بٙ ثب ٗجبضظٟ ق٨ٟٞ اٗبٗبٙ

 ث٠ اٗبٗبٙ، ظٛسُى ضٝـ حبّ، ػ٨ٚ زض قٞز، ؾؿت ػجبؼ ثٜى ٝ ا٠٨ٗ ثٜى رٞض ٝ ظٖٔ ثٜبى ،تسض٧ذ ث٠ ١ٖ ٝ ث٘بٛس ثبهى  تك٨غ

 .ُطزز ٗؼطكى آ٧ٜسٟ ١بى ٛؿْ ث٠ ،اؾالٕ حو٨وى ػٜٞاٙ

 ٨ًٔس ٝاغٟ تؿت٦: 

 ; تك٨غ ضاؾت٨ٚ اؾالٕ ان٨ْ تلٌط

 ; ضٝـ ظٛس٦ُ اٗبٗبٙاؾالٕ حو٨و٦ 

 .ثرٞضٛس ضطث٠ ً٘تط زق٘ٚ، ظزٙ ث٠ ضطث٠ ػ٨ٚ زض ٠ً اى ٠ُٛٞ ث٠ اهساٗبت ٗرلىتو٠٨: 

 ٠ٛٞ٘ٛ ١ب٥ ق٨ٟٞ ١ب٥ زضؾت ٗجبضظٟ ثب تٞر٠ ث٠ ظٗبٙ: )ذ٦ٔ٨ ٢ٖٗ(

 ٨ُطى ُٞق٠ حبّ ػ٨ٚ زض. ًطز پ٨ك٠ ؾٌٞت اؾالٗى ٛٞپبى ٛظبٕ حلظ ثطاى/  .ًطز نبزض ضا ٗؼب٠٧ٝ ػ٠٨ٔ ر٢بز زؾتٞضحضطت ػ٦ٔ: 

 ِٛطكت. پ٨ف زض ١ٖ

 .طزً اٗضب نٔح هطاضزاز ٗؼب٠٧ٝ ثب ٝ اقتثطز زؾت رَٜ اظ ذٞز، ٨ْٗ ثطذالف/  .ًطز نبزض ضا ٗؼب٠٧ٝ ػ٠٨ٔ ر٢بز زؾتٞض :حؿٚ اٗبٕ

 ٝهتى/  .ٛعز ر٢بز ث٠ زؾت ٗؼب٠٧ٝ ػ٠٨ٔ ٝ ُطكت پ٨ف نٔح، اظ ثؼس ضا ثعضُٞاضـ ثطازض ضٝـ ١٘بٙ ٗؼب٠٧ٝ ظٗبٙ زض: حؿ٨ٚ اٗبٕ

 ٝى ػ٠٨ٔ ٝ ٛطٝز ٧ع٧س ث٨ؼت ثبض ظ٧ط ُطكت ته٨ٖ٘ رس٧س، قطا٧ظ ثب ٗتٜبؾت ٝ زاز تـ٨٨ط ضا ذٞز ضٝـ اٗبٕ ضؾ٨س، حٌٞٗت ث٠ ٧ع٧س

 .پبق٨س ١ٖ ظ ا تك٨غ ؾبظٗبٙ ق٨ؼ٨بٙ، قس٧س ؾطًٞثى ٝ حؿ٨ٚ اٗبٕ ق٢بزت اظ پؽ/  .ًٜس ه٨بٕ

 ث٨ٜف زاضاى ٝ كط٨١رت٠ ١ب٧ى اٛؿبٙ. پطزاذت تك٨غ ؾبظٗبٙ ثٜب٥ تزس٧س ث٠ زػب، عط٧ن اظ ٗؼبضف ُؿتطـ ًٜبض زض: ؾزبز اٗبٕ

 ٝ كٌطى ثعضٍ رط٧بٙ ٧ي ػٜٞاٙ ث٠ تك٨غ ز٧ِط ثبض/  .ٛ٘ٞز ثطهطاض اضتجبط ث٨ت ا١ْ ٜٗساٙ ػاله٠ ثب ز٧ِط ثبض ٝ ًطز تطث٨ت ضا ػ٨٘ن

 .كطاضؾ٨س ان٨ْ اؾالٕ ٗؼطك٦ ظٗبٙ ثبهط اٗبٕ زٝضاٙ زض ، ؾزبز اٗبٕ ١ب٥ كؼب٨ٓت احط زض/  .ًطز پ٨سا كؼبّ حضٞض ربٗؼ٠ زض ؾ٨بؾى

 آٙ ثطازض ٝهت٦/ .ز٧س ٦٘ٛ ٜٗبؾت ضا حبً٘بٙ ا٧ٚ ػ٠٨ٔ ه٨بٕ ظٗبٙ اّٗب/  زضٗس٠ٜ٧ ثعضٍ ػ٦٘ٔ ٗسضؾ٠ ٧ي ُصاض٥ پب٠٧اٗبٕ ثبهط: 

 .ًطز اعبػت ٨ٛع اٝ ٝ ثبظزاقت ًبض ا٧ٚ اظ ضا اٝ اٗبٕ ًطز، ٗطارؼ٠ ا٧كبٙ ث٠ ه٨بٕ ٧ي زازٙ ؾبظٗبٙ ثطا٥ ظ٧س، ٛبٕ ث٠ حضطت،

 ١ب٥ كطنت زض ٝ ًطز تط ػ٦ٜٔ ضا ذٞز ٗجبضظٟ نبزم اٗبٕ/ .ثٞز ضؾ٨سٟ اٝد ث٠ ا٠٨ٗ ث٦ٜ زؾتِبٟ ث٠ ٛؿجت ٛبذكٜٞز٥: نبزم اٗبٕ

 ه٨بٕ اربظٟ ذٞز ػ٥ٞ٘ ػ٦ٔ، ظ٧سثٚ ث٠ حت٦/  ٛ٘ٞز اػالٕ ذٞز آٙ اظ ضا حٌٞٗت حن حذ، ٗطاؾٖ زض ػطك٠ ضٝظ زض ر٠ٔ٘ اظ ٜٗبؾت

 + ١عاضاٙ قبُطز  زاز تٞؾؼ٠ ثٞز، ًطزٟ ُصاض٥ پب٠٧ ثبهط اٗبٕ ٠ً ضا ػ٦٘ٔ ٗسضؾ٠/  .زاز

 اٗبٕ ًبظٖ: زٝضٟ قست اذتٜبم/ ؾبّ ١ب٥ عٞال٦ٛ زض ظٛساٙ/ ٗجبضظٟ زض هبٓت تو٠٨

 كؼب٨ٓت ظ٠ٜ٨ٗ ٗأٗٞٙ آٗسٙ ًبض ض٥ٝ ثب ثؿ٨بض ؾرت)٠ٛ قست اذتٜبم!(/ ػجبؾ٦ ١بضٝٙ زٝضٟ زض ا٧كبٙ اٗبٗت اظ ؾبّ زٟاٗبٕ ضضب: 

 .ًطز ٗؼطك٦ ذٞز ربٛك٨ٚ ٝ ٨ٓٝؼ٢س ضا اٗبٕ ظٝض ٝ ارجبض ث٠ ذٞز، ث٠ ػ٧ٞٔبٙ ٝ اٗبٕ ٧بضاٙ رٔت ثطا٥ ٗأٗٞٙ /قس ث٨كتط ق٨ؼ٨بٙ
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 رٞاز اٗبٕ ذب٠ٛ ث٠ ضكت ٝ آٗس ٝ ٗؼ٦ٓٞ٘ اضتجبط/  آٗس، پس٧س ػ٧ٞٔبٙ ٝ ق٨ؼ٨بٙ ثطا٥ ؾرت٦ ثؿ٨بض ٗطح٠ٔپؽ اظ ق٢بزت اٗبٕ ضضب: 

ٝ ث٠  زازٛس ٜٗعّ ثٞز، ٛظب٦ٗ پبزُبٙ ٧ي ٠ً ٗح٦ّٔ زض ٝ آٝضزٛس ثٞز، ذالكت ٗطًع ٠ً ؾبٗطا ث٠ ارجبض ث٠ ضا ١بز٥ اٗبٕ /.قس ٗكٌْ ٨ٛع

 ٗؼبضف ثعضُٞاض اٗبٕ ؾ٠ ا٧ٚ /.ضؾ٨س ق٢بزت ث٠ تطت٨ت ٨٘١ٚ ث٠ ٝ ٗحْ ٨٘١ٚ زض ٨ٛع ػؿٌط٥ حؿٚ اٗبٕق٢بزت ضؾبٛسٛس/ 

 .قسٛس ث٨ت ا١ْ ٌٗتت ٛبثٞز٥ ٗبٛغ ٝ ضؾبٛسٛس ثؼس ١ب٥ ٛؿْ ث٠ قبُطزاٙ عط٧ن اظ ٝ ًطزٛس حلظ ضا ذٞز ُطا٦ٗ پسضاٙ اظ ثبظٗبٛسٟ

اٗبٗبٙ:  ٗؼٜٞى ٝال٧ت

 ر٢بٙ. زض ضح٘ت ٝ ثطًت ٝ ذ٨ط ٝاؾغ٠ اع٢بض ائ٠٘ ، ذسا ضؾّٞ اظ پؽ

 .ضؾبٜٛس ٗى ٗوهٞز ث٠ ضا آٛبٙ ٝ ز١ٜس ٗى ٗؤٜٗبٙ پبؾد ٨ٛبظ١بى ث٠ ٨ٛع ؿ٨جى ٝ ٗؼٜٞى عط٧ن اظ ذساٝٛس، اشٙ ث٠

 .ذساؾت ثطاثط زض آٛبٙ ٝاهؼى ثٜسُى اظ ٛبقى كض٨ٔت ١بى ثب اٛؿبٙ ٜٗعٓت ٝ ٗوبٕ

 

 (:درستی یا نادرستی هر یک از موارد زیر را تعیین کنید) درس دهم:

 ل .اؾت پ٨ٞؾت٠ ٝ زائ٦٘ ا٥ ثطٛب٠ٗ زض ظ٢ٞضقبٙ، تؼز٨ْ زضذٞاؾت ٝ حضطت ٢ٗس٥ ؾالٗت٦ ثطا٥ زػب

 رج٠٢ ٧ب حن رج٠٢ ثٞز؟ ذٞا١س رج٠٢ ًسإ آِٙ اظ پ٨طٝظى ٝ چ٨ؿت حن ػ٠٨ٔ ثبعْ ٗجبضظٟ ٢ٛب٧ى ٛت٨ز٠ً٠: )) ؾؤاّ ا٧ٚ ث٠ پبؾد

 اظ ٠ً آٛبٙ. زاضز اضتجبط ر٢بٙ زضثبضٟ اٛؿبٙ ث٨ٜف ثب ؾؤاّ ا٧ٚ ث٠ پبؾدؽ  .زاضز اضتجبط اؾالٕ زضثبضٟ اٛؿبٙ ث٨ٜف ثب  ((ثبعْ؟

 قٜبؾٜس، ٛ٘ى آٙ ثطاى )آكط٧ٜف ١سكٜ٘س ٝ حٌ٘ت ذساٝٛس(ح٨ٌٖ ٝ ٗسثط اى ًٜٜسٟ ازاضٟ ٝ اٛس زضٗبٛسٟ ر٢بٙ آكط٧ٜٜسٟ قٜبذت

 .ًٜٜس تهٞض اٛؿبٙ تبض٧د ثطاى ضٝقٚ اى آ٧ٜسٟ تٞاٜٛس ٛ٘ى

 ٝػسٟ ثطاؾبؼ ًٜس، ٗى ازاضٟ ضا ر٢بٙ ذٞز، حٌ٘ت ثب ٠ً اٝؾت ٝ اؾت حن ذساٝٛس ١بى ٛبٕ اظ ٧ٌى ٗؼتوسٛس ٠ً ذساپطؾتبٙ

 ذٞا١س تطى ضا نح٠ٜ ٗـٔٞة، ٝ ذٞضزٟ قٌؿت ثبعْ، ٝ ثٞز ذٞا١س حن آِٙ اظ ر٢بٙ ٢ٛب٧ى آ٧ٜسٟ ٠ً زاضٛس ثبٝض ،پ٨كٞا٧بٙ ز٧ٚ

 ٝػسٟ ا٦٢ٓ! ؽ .زاقت ذٞا١ٜس ً٘ب٦ٓ ث٠ ضٝ ٝ ذٞة ظٛس٦ُ ٧ي ٗطزٕ ٝ ًطز ذٞا١ٜس ازاضٟ ضا ر٢بٙ عٔجبٙ حن ٝ ًطز

ا٨ٓٝٚ ثبض  ؽ .اٛس ُلت٠ ؾرٚ تبض٧د پب٧بٙ ثطاى ذبنى عطح اظثطا٥ ا٨ٓٝٚ ثبض  ا٢ٓى، ١بى ٝػسٟ تحون ثطاى ،ٗؼهٕٞاٗبٗبٙ 

 پ٨بٗجطاٙ ا٦٢ٓ

 ٗى تك٨ٌْ اى ػبزال٠ٛ ٝ ر٢بٛى حٌٞٗت ٝ ًٜس ٗى ظ٢ٞض ا٢ٓى ٝٓىّ ٧ي ،٨ٛؿت آٗبزٟ ًبٗالً قطا٧ظ ٠ً زضحبٓى تبض٧د، پب٧بٙ زض

 قطا٧ظ ثب٧ؿت٦ ًبٗالً آٗبزٟ قسٟ ثبقس ؽ .قٞز ٗى ازاضٟ ذسا ز٧ٚ ثطاؾبؼ كوظ ٠ً ز١س

ث٠ رع  ؽ .قس زُطُٞٛى زؾترٞـ ٝى اظ پؽ پ٨بٗجطى، ١ط تؼ٨ٔ٘بت اٗب اؾت ا٢ٓى پ٨بٗجطاٙ انٔى ػو٨سٟٜٗز٦ ظ٢ٞض اػتوبز 

 ؾالٕپ٨بٗجط ا

 .زاضٛس ٛظط اتلبم ر٢بٛى حٌٞٗت ثطهطاضى ثطاى ذسا ٝٓىّ ظ٢ٞض ٝ تبض٧د پب٧بٙ ثٞزٙ ا٢ٓى انِْ زض ٠٘١ ٗرتٔق، اػتوبزات ٝرٞز ثب

 ل
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٨ٛبٗسٟ  ١ٜٞظ ث٠ ز٨ٛبٝ حضطت كبع٠٘ اؾت ٦ٓٝ ٢ٗس٥ اظ ٛؿْ پ٨بٗجط اًطٕ  حضطت ٠ً قسٟ تأ٨ًس ؾٜت ا١ْ حس٧ج ١ب٥ ًتبة زض

 ل. اؾت

 ٢ٗسى ضا ذٞز ثرٞا١س ٠ً ًبضى كط٧ت ٗبرطارٞى ١طثٞزٙ حضطت ٢ٗس٥ ٝ حبضط ثٞزٙ ا٧كبٙ زض ٨ٗبٙ ٗطزٕ ثبػج قس ظٛسٟ 

ث٠ ز٨ْٓ ٗكرم ثٞزٙ پسض ٝ ٗبزض حضطت ؽ  .رٞضٛسٛ ضا اٝ كط٧ت ١ٞق٨بض ٗطزٕ ٝ قٞز قٜبذت٠ ظٝزى ث٠ ًٜس، ٗؼطكى ٗٞػٞز

حضطت زض ٨ٗبٙ ٗطزٕ چ٠ ضثغ٦ ث٠ ا٧ٚ ٗٞضٞع زاضز؟ اُط هطاض ثبقس ث٠ حضٞض ٠ً ا٧ٚ ٗبرطار٧ٞبٙ حضٞض ٢ٗس٥ ٠ٛ حضٞضقبٙ! 

 ضٛس!زا١ٖ زض ٨ٗبٙ ٗطزٕ ١ٖ حضٞض ٝ ١ٖ ظ٢ٞض 

ظ٢ٞض زض  ل. زا٨ٖٛ ٠ً ٛبظط ثٞزٙ حضطت ٢ٗس٥ ثط ًبض ١ب٥ ٗؿٔ٘بٛبٙ ٝ اٗت اؾال٦ٗ زض ٗوبثْ ؿ٨جت ا٧كبٙ هطاض ٛساضز٦ٗ 

 ٗوبثْ ؿ٨جت اؾت ٠ٛ حضٞض ٝ حبضط ثٞزٙ ٝ ٛظبضت ثط اػ٘بّ ٗؿٔ٘بٛبٙ

ؽ ٗؼّٔٞ . ظ٢ٞض ا٧كبٙ اؾتٗؼّٔٞ  ا٧كبٙ ٗؼٜٞى ٝال٧ت اظ ٝ اٗبٕ ١بى ١سا٧ت اظ ُٞٛبُٞٙ ١بى نٞضت ث٠ ربٗؼ٠ ٥ثطذٞضزاض

 حضٞض قبٙ زض ٨ٗبٙ ٗطزٕ ٝ ظٛسٟ ثٞزٙ ا٧كبٙ

ؽ ا٧ٚ .اؾت ًطزٟ ظٛسٟاٛتظبض ضا زض زّ ١ب  ٛبٕ ث٠ انٔى ،(ػذ)٢ٗسى حضطتحضٞض  ث٠ اػتوبز ٝ الٕاؾ آ٧ٜسٟ ث٠ ز٧ٚ ٗخجت ِٛبٟ

ٕ اٛتظبض ضا زض زّ ١ب ٛب ث٠ انٔى ،(ػذ)٢ٗسى حضطت ث٠ اػتوبز ٝ تبض٧د آ٧ٜسٟ ث٠ ز٧ٚ ٗخجت ِٛبٟر٠ٔ٘ ًتبة ٨ٛؿت تٞر٠ ٨ًٜس: 

 .اؾت ًطزٟ ظٛسٟ

 ر٢بٙ زض ١سف ا٧ٚ ضٝظ٥ ٠ً زاضز ٧و٨ٚ ٝ قٜبؾس ٦ٗ ضا ذٞز آضٗبٙ ٝ ١سف ٠ً اؾت ًؿ٦ ٠ً٘ٔ، ذبل ٗؼٜب٥ ث٠ ٜٗتظِط، اٛؿبٙ

 ١سف آٙ ث٠ هسٕ، ٧ي چٜس ١ط ربٗؼ٠، تب ًٜس ٦ٗ تالـ ١سك٦ چ٨ٜٚ ث٠ ربٗؼ٠ ضؾ٨سٙ ثطا٥ ١٘ٞاضٟ ضٝ ا٧ٚ اظ. قٞز ٦ٗ ٗحون

 ل .ُطكت ذٞا١س ضا ذٞز تالـ ا٧ٚ پبزاـ ٠ً زاٛس ٦ٗ زاضز، ا٧٘بٙ آذطت ر٢بٙ ٝ ذسا ث٠ ٠ً آٛزب اظ ٝ. قٞز تط ٛعز٧ي

 ...اٛؿبٙ ٜٗتظط١٥ط  تؿت:

 ٗؼٜب٥ ذبل ٠ً٘ٔ ًؿ٦ اؾت ٠ً ثطا٥ ضؾ٨سٙ ربٗؼ٠ ث٠ ا١ساف ٝ آضٗبٙ ١ب٥ ذبن٦ ١٘ٞاضٟ تالـ  ٦ٗ ًٜس. ث٠ (1

 .٦ٗ ًٜس ٗوبٝٗت ٝ ٦ ا٧ؿتسٗ ١ب آٙ وبثْٗ زض ٝ پص٧طز ٦٘ٛ ضا عبؿٞت٦ ٝ ؿ٨طا٦٢ٓ ١ب٥ حٌٞٗت (2

 .ًٜس حطًت س٨ًك ٦ٗ ضا اٛتظبضـ ٠ً اى ٠ربٗؼ اظ ٛٞع ١٘بٙ ر٢ت زض ًٞقس٦ ٗ (3

 .زاضز ا٧٘بٙ آذطت ر٢بٙ ٝ ذسا ث٠(هغؼبً 4

٦ٗ  ر٧ٞى حو٨وت ٝ آضٗبِٛطا٧ى ،ُؿتطـ ػسآت ضاٟ زض ق٢بزت ٝ ا٧خبض ثطاى آٗبزُى ٝ ػبقٞضا ث٠ اػتوبز  ث٠ ٗؼٜب٥ ؾطخ ُصقت٠

 طخ ٨ٗك٠: ػسآت ذٞا٦١ اٗب آ٧ٜسٟ ؾجع ٨ٗك٠: ُؿتطـ ػسآت زض تؿت ١ب!!!ُصقت٠ ؾ ث٠ ٌٛت٠ تٞر٠ ًٚ:ؽ . ثبقس
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 ١ب٥ ٜٗتظط:ٗؿئ٨ٓٞت 

 (٧و٨٨ٚ ٝ ػسٕ تطز٧س + ٗحجت ٝ ٗؼطكت) :اٗبٕ ث٠ ٗحجّت ٝ ا٧٘بٙ ٗؼطكت، تو٧ٞت

 ٗٞضز ٗؿٔ٘بٛى ٝ ًبْٗ ا٧٘بٙ ضا ػهط اٗبٕ ٗحجّت ٝ ٝال٧ت ًٜس، ٗالهبت اٝ ضضب٧ت حبّ زض ضا ذسا زاضز زٝؾت ٠ً ١طًؽ پ٨بٗجط:

 .ثپص٧طز

 پ٨بٗجطقبٙ ًٜٜس، ىٗ ظٛسُى آ٧ٜسٟ ضٝظُبضاٙ زض ٠ً ١ؿتٜس ًؿبٛى ،٧و٨ٚ ٝ ا٧٘بٙ زض ٗطزٗبٙ ُتط٧ٚ ثعضث٠ حضطت ػ٦ٔ:  پ٨بٗجط

 ٗى ا٧٘بٙ( ١ب آٙ زض تلٌط ٝ) ٗؼه٨ٗٞٚ احبز٧ج ٝ ًط٧ٖ هطآٙ ذٞاٛسٙ ؾجت ث٠ كوظ ٝ اؾت ؿ٨جت زض ١ب آٙ اٗبٕ اٛس، ٛس٧سٟ ضا

 . آٝضٛس

 .تطز٧س١بؾت ٝ قي ٝ ١ب زٝزٓى ػهط ؿ٨جت، ػهط

 .قٞز ٗى آٗبزٟ ضٝقٚ كطزاى ثطاى ٧و٨ٚ، ثب ٝ ز١س ٛ٘ى ضاٟ تطز٧س ذٞز ث٠ حو٨وى، ٗؤٗٚ

 (ضٗع: پ٨ط٥ٝ ٝ تجؼ٨ت) :ػهط اٗبٕ اظ پ٨طٝى

 زؾتٞض اظ پ٨ط٥ٝ ػهط اٗبٕ اظ پ٨ط٥ٝ. ًٜس تجؼ٨ت ا٧كبٙ اظ ٝ ثبقس ذٞز اٗبٕ پ٨طٝ ١ٖ ؿ٨جت ػهط زض ًٜس ٗى تالـ حو٨وى ٜٗتظط

 .١بؾت آٙ اظ تجؼ٨ت ٝ ز٧ٚ ػبٓ٘بٙ ث٠ ٗطارؼ٠ ثط ٗج٦ٜ حضطت آٙ

 . ثبقس اٝ پ٨طٝ ٨ٛع اٝ ه٨بٕ اظ پ٨ف ٠ً زضحبٓى ثطؾس، «  هبئٖ» حضٞض ث٠ ٠ً ًؿى حبّ ث٠ ذٞقب پ٨بٗجط:

 (313+ػسز +٧بضاٙ اٗبٕ+اؾتٞاض٥ضٗع: آٗبز٦ُ+ٗجبضظٟ ثب ثبعْ) :ربٗؼ٠ ٝ ذٞز زض آٗبزُى ا٧زبز

  .ًٜس ٗى تٔوى اٗبٕ ٧بضى ثطاى ثبـ آٗبزٟ ػهط ضا ؿ٨جت ػهط ٜٗتظط،

ث٠ حضطت ٗبٜٛس هٕٞ ٗٞؾ٦  ظ٢ٞض، ضٝظ زض اٛس، ٜٛ٘ٞزٟ ٗوبث٠ٔ ٗؿتٌجطاٙ ثب ٝ اٛس ٌٛطزٟ ٗجبضظٟ ثبعْ ثب ذٞز ظٛسُى زض ٠ً آٛبٙ

 .ٗب ا٧ٜزب ٨ٜٗك٨ٜ٨ٖ ثز٨ِٜسس س: تٞ ٝ پطٝضزُبضت ثط٢ٗ٧ٝس٥ ٦ٗ ٧ُٜٞ

 ض٥ٝ ١ب ًٟٞ ث٠ اُط ١ؿتٜس؛ ١ب نرطٟ اظ اؾتٞاضتط ٝ ذسا ث٠ ٧و٨ٚ اظ ؾطقبض ٗوبٕٝ، ٗطزٗب٦ٛ( ػذ) ٢َٗس٥ ٧بضاٙم: زنباٗبٕ 

 .ًٜٜس ٦ٗ ٗتالق٦ ضا ١ب آٙ آٝضٛس،

 .ثبقٜس زاقت٠ كؼبّ حضٞض٥ حن رج٠٢ زض ثبعْ، ٝ حن زائ٦٘ ٛجطز ٝ ارت٘بػ٦ ١ب٥ كؼب٨ٓت نح٠ٜ زض

 .اٛس اؾال٦ٗ ٗتؼب٦ٓ ت٘سٙ ؾبظٛسُبٙ ٝ ر٢ب٦ٛ تحّٞ پ٨كتبظاٙ ،اٗبٕ ٧بضاٙ

 اٗبٕ كطٗٞزٟ ث٠ ثٜب ٠ً ١ؿتٜس ثَسِض رَٜ زض اًطٕ پ٨بٗجط ٧بضاٙ تؼساز ث٠ ،ٛلط ؾ٨عزٟ ٝ ؾ٨هس ٧بضاٙ، ا٧ٚ ٗطًع٥ ١ؿت٠

 ثبهط .ز١ٜس ٦ٗ تك٨ٌْ رٞاٛبٙ ضا اٗبٕ ٧بضاٙ تط ث٨ف ٠ً آٗسٟ احبز٧ج زض ١٘چ٨ٜٚ،. اٛس ظٛبٙ اظ آٛبٙ اظ ٛلط پٜزبٟ
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 +عٔت ًطاٗت ز٥ٞ٨ٛ ٝ اذط٥ٝ(زػبُكب٧ف++د+كط)ضٗع: اٛتظبض :اٗبٕ ظ٢ٞض ثطاى زػب

 .اؾت ؿ٨جت ػهط اػ٘بّ ثطتط٧ٚ اظ ذٞز ثٞزٙ، ظ٢ٞض اٛتظبض زض

 .قٞز ٗى حبنْ حضطت آٙ ظ٢ٞض ثب ز٧ٜساضاٙ ثطاى ٝاهؼى ُكب٧ف ٝ كطد

 .اؾت كطد  اٛتظبض ذساٝٛس، ٛعز ًبض١ب تط٧ٚ ٗحجٞة ٠ً ثسا٨ٛس ٝ ٛك٧ٞس ٗأ٧ٞؼ ا٢ٓى ٓغق اظ ٝ ثبق٨س ا٢ٓى كطد  ٜٗتظطػ٦ٔ: اٗبٕ 

 .اؾت ػهط اٗبٕ ظ٢ٞض ثطاى زػب ،اٛتظبض ا٧ٚ الظ٠ٗ

 .زاض اضظاٛى ٗب ثط ًطاٗت ثب زٝٓت آٙ ثطًت اظ ضا آذطت ٝ ز٨ٛب ًطاٗت :٥ٖ٢ٗ زػب

 

  :مننکات مهم تست زنی 

 

 + سوم 11تا 7تلکیف جلسه آینده: هطالعه دقیق این جسوه + هتن درس 

 سومسال  12پیش خوانی هتن درس 

در ایرانسبک زیست شىاسی مدرس دیه ي زودگی به ايلیه  غفًری مهدی

راضی وشً! 100پس به کمتر از  می زوىدرا  صد  دیىیصد ها وفر همگام با مه 
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 استاد مهدی غفوری

 قادر و توانابه نام جهان آفرین  

جــــــامع کنکور دین و زندگی 

 جامع
 دینی

کنکور 

 گارانتی تضمینی 
 درصد                               

  

 +در  انتظار طلوع

 خالصه نامه و نکات

زیٙی
(سطی وبُٔ)

ی خریدار:
صاص

کد اخت
 

B
1

6
D

7
8

A
F
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 دبیرستان سومدین و زندگی 

 )خورشید پنهان( درس 

 (شناسنامه امام مهدی:

 أبْ  زٚاظزٕٞیٗ

 أبْ( زٚاظزٕٞیٗسبَ تِٛس  == ++: تىٙیه) ٞزطی زض  سبَ ٘یٕٝ ضؼجبٖ  رٕؼٝسپیسٜ زْ تِٛس: 

 أبْ ضیؼیبٖ( زٚاظزٕٞیٗضطٚع أبٔت  == ة زض ؾط :تىٙیه)ٔب٘س زض وٙبض پسض تب 

  أبْ حسٗ ػسىطی ثٝ ضٟبزت ضسیسٖپس اظ  ضطٚع أبٔت سبَ 

 ثٝ وٕه ٘ٛاة اضثؼٝ یب ٘ٛاة ذبظ غیجت غغطیٞزطی =  زٚضٜ اَٚ أبٔت تب سبَ 

ضطٚع ٍط رب٘طیٙی ٘یست ٚ : پس اظ آذطیٗ ٘بیت زیاظ قطف أبْ ظٔبٖ٘بٔٝ ای   :٘بیتآذطیٗزضٌصضتثٝٔب٘سٜضٚظضص

 .غیجت وجطیأبٔت زض ضىُ  ٔطحّٝ زْٚ

 :مهدیامامغیبتعلت (

٘طبٖٞبا٘سبٖضا ثٝضستٍبضىثٝضسیسٖضاٜٚوطزٜوبُٔذٛزاِٚیبىٚا٘جیبءٚرٛزثبضا/٘ؼٕت ٞسایتضاٜ ضستٍبضیذساٚ٘س

آ٘بٖ٘زبتثطاىپسضى ٟٔطثبٖاظسٛظتطزَثّىٝوطز٘سطفىٔؼثٝ ٔطزْ ثٝ ٔٛٔٙبٖ،ضاسؼبزتضاٜتٟٙب٘ٝٞبآٖاستزازٜ

  وطیس٘سض٘ذٚوٛضیس٘س

ثطاىپسضسٛظىزَوٝ استضٚضٗٚاستفطٔٛزٜٔؼطفىأتپسضاٖضاػّىأبْ/أبٔبٖ ٔؼػْٛ ضاٚ ذٛز،اسالٌْطأىپیبٔجط

پیصغّفٔسیطزضصٙبٖٚ٘طٙبذتٙسضا ذٛزٟطثبٖٔپسضاٖلسض٘بسپبس،فطظ٘ساٖأب. ٘یستتٛغیفلبثُذٛزفطظ٘ساٖ

 وطز٘سضٟیسضاذٛزآسٕب٘ىضٞجطاٖاظ زٚاظزٜ تٗ/تٗیبظزٜوٝضفتٙس

ضأٟسی/ػّیحؿطت ٚثٛز ٌفتٝسرٗٔطزْثبذٛزاظثؼسأبْٚرب٘طیٗیبظزٜزٚاظزٜ/زضثبضٜحیبت،ظٔبٖزضاوطْپیبٔجط

حبوٕبٖثٛز٘سوطزٜیبززاضز،ثطػٟسٜوٝضسبِتیٚ ظٔبٖأبْزضثبضٜ٘یعأبٔبٖسبیطٚأیطإِؤٔٙیٗثٛزوطزٜٔؼطفی

ٚیبظزٞٓأبْسپسٚزٞٓأبْآ٘بٖثجط٘سثیٗاظتِٛسٔحؽثٝضأٛػٛز ٟٔسىوٝثٛز٘سزضغسزثٙی أیٝ/ػجبسثٙى

زضغٛضتٌطفتٙسظیط٘ظطضاآ٘بٖٞبىٚزاز٘سعَٔٙٔسیٙٝ/سبٔطاضٟطزض٘ظبٔىاىٔحّٝزضضا ایطبٖذب٘ٛازٜ

 (ا٘سب٘ی ) ثطسب٘ٙسضٟبزتثٝوٛزوىٕٞبٖ ٕٞبٖ ضطٚع أبٔت/زضضازٚاظزٞٓأبْ أىبٖ،

 

٘ظطٞباظضاذٛزحزّتٚ شذیطٜآذطیٗذساٚ٘سحؿطت،آٖزضٚٚایٗسجتثٝ

ٕٞبٖٔب٘سٖثبلىاحطثطع٘یجتغیایٗ یبفتٗازأٝ یبثسغیجتپطزٜپساظٚرسیسضىّىزضأبٔتتبوطزپٟٙبٖ

ا٘سب٘ی ربٔؼٝثّىٝ،ٔسّٕب٘بٖتٟٙب٘ٝوٝبثسیٔى ازأٝلسضآٖجتغیٗایثبضس ٔیظٟٛضثطاىٔطزْآٔبزٌىػسْٚضطایف

تثططیظٔبٖ،آٖزض وٙسساپیضااِٟى()شذیطٜحزّت ٗآذطیٚرٛزاظوبُٔٔٙسىثٟطٜٚ)٘ٝ حؿٛض(ظٟٛضزضنضبیستٍى

 .سزیذٛاٞسصطٓثٝضارٟب٘ىػساِتثطپبیى ٚغبِحبٖحىٛٔتٔٛضززضاِٟىٞبىٚػسٜضسٖػّٕی

 

 

 

 

ذساٚ٘س ٘ؼٕت ٞسایت ضا ثب ٚرٛز پیبٔجطاٖ اِٚٛاِؼعْ/ا٘جیب ٚ اِٚیبی ذٛز وبُٔ وطزٜ است ٚ زض ٕٞیٗ  :ٚ ذبضد  تزطثی 

 ٖ/پسضاٖ أت ٔؼطفی ٕ٘ٛز٘س.ضاثكٝ پیبٔجط اوطْ ذٛز ٚ حؿطت أبْ ػّی )ع( ضا ٞبزیب

ػّت ٘رستیٗ غیجت حؿطت حزت)ع( ضٚش حبوٕبٖ ثٙی ػجبس وٝ زض غسز ثٛز٘س آٖ حؿطت  :ٚ ا٘سب٘ی  سٙزص 

ضا ثٝ ٔحؽ تِٛس اظ ثیٗ ثجط٘س ٚ تساْٚ غیجت ثٝ زِیُ ػسْ آٔبزٌی ٔطزْ ثطای پصیطش حىٛٔت ػسَ اِٟی است.
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 رٕغ ثٙسی:(  

 :ٔؼَّٛضطٚع أبٔت زض ضىّی رسیس ٚ اظ پس پطزٜ غیجت ٚ پٟٙبٖ ٌطتٗ حؿطت ٟٔسی اظ ٘ظط ٞب 

  ربٖثٛزٖذكطزضٚ٘بسپبسىٚلسض٘بضٙبسى

 ٚ ٘بسپبسیلسض ٘بضٙبسی : زٚٔیٗٚ ػّت غیجت  )ثٛاسكٝ ٘مطٝ لتُ أبْ تٛسف ثٙی ػجبس(زض ذكط ثٛزٖ ربٖ: ٘رستیٗػّت غیجت 

  :ٔؼَّٛازأٝ یبفتٗ غیجت حؿطت ٟٔسی 

 ایطبٖ زض ثٟطٜ ٔٙسی اظ ضٞجطی ظبٞطییب ی ِٟپصیطش حىٛٔت ػسَ ایب ظٟٛضثطاىٔطزْآٔبزٌىػسْٚ

: ایٗ ٔٛضز زض ا٘تٟبی زضس ثٝ ٌٛ٘ٝ ای زیٍط ٘یع شوط ضسٜ است!()٘ىتٝ   :ٔؼَّٛپبیبٖ یبفتٗ غیجت حؿطت ٟٔسی 

 :ٔؼَّٛػّٕی ضسٖ ٚػسٜ ٞبی اِٟی زض ٔٛضز حىٛٔت غبِحبٖ ٚ ثطپبیی ػساِت رٟب٘ی 

 ٚرٛز حؿطت ٟٔسی زض ربٔؼٝ ا٘سب٘ی ٚرٛز ضبیستٍی زضن ظٟٛض ٚ ثٟطٜ ٔٙسی وبُٔ اظ +طت ٟٔسی پبیبٖ یبفتٗ غیجت حؿ

 احبزیج ٔطثٛـ ثٝ ػّت غیجت أبْ ظٔبٖ:(

 اوطْپیبٔجط

 س.ثبضضسٜ)ٔمسْ(رٛضٚظّٓاظپطوٝایٗاظثؼسوطز،ذٛاٞس)ٔٛذط(ػسَٚلسفاظپطضاظٔیٗذساٚ٘س

 سفطٔبیٔىػّىأبْ

زضحزتٚرٛزاظضاآ٘بٖ،ٌٙبٜزضیطبٖضٚظیبزٜٚٞبستٍٕطى ا٘سبٖػّتثٝذساٚ٘س،أّب ٔب٘سٕ٘ىذبِىذساحزتاظٗظٔی

 ()سبظزٔىثٟطٜثىب٘طبٖٔی

 أبْ ثبلط فطٔٛز٘س:

وٝزٞسا٘زبٌْٙبٞىوٝآٍٖٔطٌیطزٕ٘ىاٚاظضاآٖ ٘ؼٕت،زٞس٘ؼٕتىذٛزثٙسٜثٌٝطاوٝاستذساٚ٘سحتٕىلؿبى

  ت:اسذساٚ٘سسرٗٗایثبٔكبثكٔكّت،ٗای ٚزٞسزستاظضا٘ؼٕتآٖزاضتٗضبیستٍى
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 بحیط ٘یىی ٚ ثسی زض سط٘ٛضت:ٚ اضتجبـ ثب سٙت ت ٘تیزٝ ٌیطی اظ احبزیج ٚ آیبت ٔجحج ضٕبضٜ (

وطز؛تٛرٝٞبثساٖثبیسوٝزاضزضاذٛز ذبظٞبىسٙتٚلٛا٘یٗربٔؼٝ،ثٝٔطثٛـأٛضزضتحَٛٚتغییط

  ٔخبَ:

اظاٌطػساِت،ثطلطاضىثطاىٔحسٚزٌطٚٞىیبفطزتػٕیٓ یهاست،ػساِتىثىٌطفتبضوٝاىربٔؼٝزض(-)زٚض ضسٖ اظ وبض 

 ضسس٘تیزٝ ٕ٘ىثٝ،٘جبضسثطذٛضزاضازافطزیٍطٕٞطاٞى

ٔىتطلّىپیططفت ّٚٔتیهفطًٞٙٚزا٘صظٔب٘ىتٟٙب استقٛضٕٞیٗ٘یعفطًٞٙٚػٌّٓستطش

ثبضٙسپیططفتایٗذٛاٞبٖٚٔطتبقربٔؼٝافطازػْٕٛوٝوٙس

تغییطضاآ٘بٖظ٘سٌى ضطایفٚاٚؾبع٘یعذساٚ٘س٘ىٙٙس،طتغییٞبّٔتٚالٛاْتبفطٔبیسٔىوطیٓلطآٖرٟتٕٞیٗثٝ

 زاز٘رٛاٞس

 رٕغ ثٙسی:

 

 

 

 

 زاضز ثٙبثطایٗ سٙت ارتٕبػی است.( =ٔطزْاِمطیاُٞ )صٖٛ آیٝ وّٕٝ ی    (اتمٛاٚ (آٔٙٛا ٚ ِٛ اٖ اُٞ اِمُطی)ضٟطٞب( 

  ٕبء ٚ االضؼسثطوبت ٔٗ اِِفتحٙب ػّیٟٓ 

  وصثٛاٚ ِىٗ 

  یىسجٖٛوب٘ٛ  ٕبث بذص٘بٞٓف

 (ِفتحٙب ػّیٟٓ ثطوبت ٔٗ اِسٕبء ٚ االضؼحٕطٜ ایٕبٖ ٔطزْ ٚ ٌطایص ثٝ تمٛا زض ٔیبٖ آ٘بٖ صیست؟ رٛاة: ) تزطثی 

 .ظ٘سٌی ٔب ٚ ربٔؼٝ ثٝ ضست تحت تبحیط ضفتبض ٞبی ٔبست 

 ٕسٙت تبحیط ٞط زٚ اضبضٜ ثٝ  اضتجبـ زاضز.ثب٘فسٟٓ ا ٔب ٚحتی یغیط مْٛبػی است ٚ ثب آیٝ اٖ اهلل الیغیط ٔبثایٗ یه سٙت ارت

 ٘یىی ٚ ثسی زض سط٘ٛضت.

  ربٔؼٝ ای وٝ زض ٔسیط ٘یىی ٞب ٌبْ ثطزاضز زض ٞبی ضحٕت اِٟی ضا ثٝ ضٚی ذٛز ٔی ٌطبیس ٚربٔؼٝ ای وٝ ثٝ ٌٙبٜ آِٛزٜ ضٛز ثٝ ػصاة

 ٌطفتبض ٔی ضٛز.

 ِػٕبضثیطتط اظ یؼیص اال حسبٖٚ یؼیص ثبال ربَثیطتط اظ یٕٛت ثبال ص٘ٛةاضتجبـ ثب والْ أبْ غبزق)ع( : یٕٛت ثب 

اٖ اهلل الیغیط  ذساٚ٘س ثطای اغالح ضطایف قٙسٌی ٔطزْ است؟ د:وساْ آیٝ ثیبٍ٘ط لٛا٘یٗ ٚ سٙت ٞبی ذبظ : ٞٙط

 ثب٘فسٟٓا ٔب ٚحتی یغیط مْٛٔبث

 ( ٔفْٟٛ ٔی ٌطزز وٝ: ثب٘فسٟٓا ٔب ٚحتی یغیط مْٛاٖ اهلل الیغیط ٔبثٝ ثٝ آیٝ )ثب تٛر :ذبضد اظ وطٛض

 )تغییط ضا رب ا٘ساذتٝ حب٘یبً اظ زضٖٚ اوخطیت افطاز!( پس ؽ (سٙت اِٟی ثٝ ٌٛ٘ٝ ای است وٝ تحَٛ اظ زضٖٚ ضطٚع ضٛز.

 بحیطی ٘ساضٜ!( پس ؽ)تػٕیٓ ٔطزْ ثط تػٕیٓ ذسا ٞیش ت(تػٕیٓ زضٚ٘ی ٔطزْ ػّت تغییط تػٕیٓ اِٟی است.

 رٛاة (تغییط ٚ تحَٛ زض أٛض ربٔؼٝ لٛا٘یٗ ٚ سٙت ٞبی ذبظ ذٛز ضا زاضز وٝ ثبیس ثساٖ ٞب تٛرٝ ٕ٘ٛز.

 تغییط ٘ؼٕبت اِٟی تبثغ تغییط ٘فسب٘یبت ا٘سبٖ ٞبست اظ آیٝ: شِه ثبٖ اهلل...( ثطزاضت ٕ٘ی ضٛز. :ضیبؾی 
 ! ربٔؼٝ٘ٝ یه ٔطثٛـ ثٝ ضٚح ٚ ضٚاٖ فطز ا٘س  ا٘سبٖ ا٘س وٝ افىبض ٚ اػٕبَ٘فسب٘یبت ٕٞبٖ 

 رٛاة ٘یست. ٪اضبضٜ زاضت  ثٝ یه فطززض تٕبْ تست ٞبی ایٗ زضس اٌط آیٝ زضس زض غٛضت تست ثٛز ٌعیٙٝ ای وٝ 
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اظ آیٝ ضطیفٝ )اٖ اهلل الیغیط ٔب ثمْٛ حتی یغیطٚا ٔب  غحیحٔی تٛا٘ٙس ثطزاضتی  صٙس ٔٛضز اظ ٔٛاضز ظیط :سٛپط تست احتٕبِی 

 (ٚ ضیبؾی  تزطثی ٚ ضیبؾی   ،  )ٔطبثٝ ظثبٖ  )غفٛضی( ثب٘فسٟٓ( ثبضس؟

 ػساِت ذٛاستٝ فكطی ٕٞٝ ا٘سبٖ ٞبست ٚ زض فكطت ٚ ٚیژٌی ٞبی ذبظ آفطیٙص ٕٞٝ ا٘سبٖ ٞب لطاض زازٜ ضسٜ است.اِف(

ٔب ضا ٔسئَٛ سط٘ٛضت ذٛز لطاض زازٜ ٚ سپس ضاٜ ضستٍبضی ٚ ضاٜ ضمبٚت ضا ثٝ ٔب ٘طبٖ زازٜ است تب ذٛز ضاٜ ضستٍبضی ضا  ة(ذساٚ٘س

 ثطٌعیٙیٓ ٚ اظ ضمبٚت زٚضی وٙیٓ.

 ح(ثطلطای ػساِت ٕٞطاٞی اوخطیت ضا ٔی قّجس ٚ ػْٕٛ افطاز ربٔؼٝ ثبیس آٔبزٜ ٚ پصیطای ػساِت ضٛ٘س.

 ثی ٘ػیجی اظ ػساِت است.ت(ظیبزٜ ضٚی زض ٌٙبٜ ٘طبٖ 

 ظّٓ پصیطی ربٔؼٝ ثٝ حبوٕیت ٘ظبْ سّكٝ ٔی ا٘زبٔس.ث(

 د(تػٕیٓ زضٚ٘ی ٔطزْ ػّت تغییط تػٕیٓ اِٟی است.

 سٙت اِٟی ایٗ ٌٛ٘ٝ است وٝ تحَٛ اظ زضٖٚ ضطٚع ضٛز.س(

 ح(تغییط ربٔؼٝ ٚ پصیطش زضٚ٘ی ػبُٔ تغییط ٚ تحَٛ است.

 ظ رّٕٝ ثط زضٖٚ ا٘سبٖ ٞب.تغییط ٚ تحَٛ ثط وُ ػبِٓ حبوٓ است ٚ اخ(

 ز(سٙت ذسا ثط استٕطاض ِكف ٚ فیؽ ثط رٛأغ ذٛاٞبٖ فیؽ 

 ش(تغییط زٚض٘ی رٛأغ تبثغ تغییط سٙت ذسا ثط آٖ رٛأغ است.

 (پٙذ ٔٛضز(صٟبض ٔٛضز    (سٝ ٔٛضز       (زٚ ٔٛضز    

 زض ػػط غیجت: ٔؼٙٛی ٚ ظبٞطیصٍٍٛ٘ی ضٞجطی (

)صٝ ٔؼٙٛی ٚصٝ ظبٞطی(ضٞجطىٚتٞسایا٘ٛاضتبة،ػبِٓسذٛضضیصٖٛأبْ ظٔبٖ  :پس  حؿٛضاست ٘ٝ  ظٟٛضغیجت زض ٔمبثُ 

٘ساضتٝٔطزْٗثیزضطبٖایوٝٗای٘ٝٙٙس،ثیٕ٘ىضاأبْوٝٞستٙسٞبا٘سبٖایٗتبثب٘سٔى ٔسّٕب٘بٖثطضاذٛز  حؿٛض

ٚظٟٛضظٔبٖایٙىٝتب... وٙسٔىػجٛضٞبذیبثبٖٚٔؼبثطاظزاضز،حؿٛضٔطزْٔیبٖزضسذساٚ٘حزتأبْ ػّی:  ) ثبضس

 (.اٚستپیطٚاٖٚ ػّىفطظ٘ساٖضبزىضٚظ ضٚظ،آٖضسسٔىافط

پطتوٍٝٞٙبٔىاستآفتبةاظثطزٖثٟطٜٔب٘ٙسغیجتٓ،ػػطزضٔٗاظثطزٖثٟطٜأبْ ظٔبٖ:  :ٔؼٙٛیضٞجطی ثرص اِف(

 استایطبٖظبٞطیضٞجطیاظٔٙسیزضثٟطٜٞبا٘سبٖضبیستٍىػسْاظ٘بضىاثطپطتزضثٛزٖپٟٙبٖایٗ ثبضس.اثطٞب

ایٗأّباستایطبٖثب٘یعاوٖٙٛٔسّٕب٘بٖ ٞٓحمیمىضٞجطىثّىٝ٘یستػػطأبْضٞجطىػسْٔؼٙبىثٝغیجت،زٚضٜ

ضتاٌطیبثٙسزضٕ٘ىضااثطپطتذٛضضیسفٛایسٞباظ ا٘سبٖطذىثوٝقٛضٕٞبٖ؛وٙٙسٕ٘ىحسػبزىٞبىا٘سبٖضاضٞجطى

 ضسذٛاٞسضٚضٍٕٗٞبٖثط٘یعاثطپطتذٛضضیسٚرٛز٘ؼٕتوٝاستظٔبٖآٖقّٛع ٘ىٙس،ٌبٜٞیشذٛضضیسٚفطاٌیطزضاػبِٓ

ٞبا٘سبٖ اظذساٚ٘ساشٖثٝوٝایطبٖ استٔؼٙٛىٚالیتثٝٔطثٛـأبْضٞجطىاغّىثرص ٞبىغٛضتثٝاست،آٌبٜاحٛاَ

 سبظزٔىثطذٛضزاضتؼبِىٚضضسثطایٔؼٙٛىأسازٞبىٚٞبوٕه اظضا ذٛیصٔحجبٖٚضیؼیبٖٚیژٜثٝٚٔستؼسافطازٔرتّف،

اٌط (أساز= سٙت  ضیؼیبٖ ٚ ٔحجبٖ وٕه ثیطتطی زضیبفت ٔی وٙٙساذتػبظ ٘ساضز ِٚی )پس زضیبفت أساز ٔؼٙٛی اظ أبْ ظٔبٖ تٟٙب ثٝ ضیؼیبٖ 

٘یعاوٖٙٛٞٓوطزذٛاٞسلكغضاضیؼیبٖٚٔسّٕب٘بٖضیطٝزضٕٙبٖ،ٞبیتٛقئٝٚٔطىالت٘جبضس،ایطبٖ زستٍیطىٚوٕه

  استٔسّٕب٘بٖیبٚضٚبفظحسطپطست،ػػطأبْ

ٚثیٕبضاٖضفبىزضٔب٘سٌبٖ،اظزستٍیطىضٚیسازٞب،اىپبضٜاظزازٖذجطػّٕب،ػّٕىٔطىالتاظ ثؼؿىحُافطاز،ثبقٙىٞسایت

ثسٖٚضٛ٘س؛ٔى ثطذٛضزاضحؿطتآٖیبضىاظوٝافطازىثسیبض٘سصٝ ٞبستزستٍیطىایٗاظٞبیىٕ٘ٛ٘ٝٔؤٔٙبٖ،ثطاىزػب

 ثطٙبسٙسضاایطبٖوٝآٖ

 (حسیخٙب ٠ضٚااِحٛازث اِٛالؼٝ فبضرؼٛا اِی )ٚ أب .استوطزٜٚاٌصاضزیٗػبِٕبٖثٝایطبٖ:ظبٞطیضٞجطیثرصة(
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  رٕغ ثٙسی زٚ ٘بٔٝ ٔؼطٚف أبْ ظٔبٖ:(

  ل:اونامه 
 ٘بیت ذبظ  آذطیٗ :أبْ ظٔبٖ ثٝ: اظ  

 ضٚظ ٔب٘سٜ ثٝ زضٌصضت آذطیٗ ٘بیت ضصظٔبٖ:  

 یغیجت وجطٔطحّٝ زْٚ أبٔت زض ضىُ ضطٚع  ٔحتٛا:

 دوم:نامه 

 اظ ػّٕبی ثعضي اسالْ ید ٔفیسض : أبْ ظٔبٖ ثٝ  :اظ

 یغیجت وجطزض ظٔبٖ  ظٔبٖ:

ضٕبسطپطستىٚضٕبثٝضسیسٌىزضٔب( )ٔب٘سٕ٘ىٔرفىٚپٛضیسٜٔبثطضٕباٚؾبعاظصیعٞیشٚآٌبٞیٓضٕباحٛاَٚاذجبضاظٔب) ٔحتٛا:

ضٕبزضٕٙبٖ،ٚآٔسٔىفطٚزضٕبثطٞبٔػیجتٚٞبزضٛاضىثٛز،ایٗرعاٌط وٝثطیٕٓی ٘ذبقطاظضاضٕبیبزٚوٙیٓی ٕ٘سستیٚبٞىوٛت

 (وطز٘سٔىوٗضیطٝضا

ٔطىالت ٚ  ٘جبضسایطبٖ  وٕه ٚ زستٍیطیأبْ ٕٞیطٝ ٞست ٚ اٌط  ِكف ٚ ٔحجتٚ است  ٕٞیطٍیأبْ ظٔبٖ ٚالیت ٔؼٙٛی  ٘تیزٝ:

 .ٔی وٙس لكغیطٝ ٔسّٕب٘بٖ ٚ ضیؼیبٖ ضا تٛقئٝ ٞبی زضٕٙبٖ ض

 ضیدثیبٍ٘ط ٔطرؼیت زیٙی ٚ ٚالیت ظبٞطی فمیٟبٖ زض ػػط غیجت ٚ ٘بٔٝ ایطبٖ ثٝ  حبق ثٗ یؼمٛةاسسرٗ أبْ ظٔبٖ ثٝ تطویت:

  (!ٔؼٙٛی ٔفیسٜجت.)تىٙیه: ٚالیت ایطبٖ زض ػػط غیثیبٍ٘ط ٚالیت ٔؼٙٛی  ٔفیس

 رٕغ ثٙسی ٘بیجبٖ أبْ ظٔبٖ:(

  :زستٝ ٘بیت ثطای أبْ ظٔبٖ زٚ 

 (٘ٛاة اضثؼٝ یب ٘ٛاة ذبظ وٝ تٛسف ضرع أبْ ظٔبٖ تؼییٗ ضسٜ ا٘س.

ثطذالف (ظٔبٖ ضٙبس ضا زاضتٝ ثبضٙس ٚ ا (ثبتمٛ(ػبزَ ٛاة ػبْ: وٝ ٕٞبٖ ػبِٕبٖ زیٗ ٞستٙس وٝ ثبیس سٝ ضطـ (٘

ٚ ٔطزْ ثبیس زض ظٔبٖ غیجت وجطی ثطای احىبْ زیٙی ثٝ ایٙبٖ  ٘بیجبٖ ذبظ افطاز ٔطرع ٚ تؼییٗ ضسٜ ای ٘یستٙس

 ٔطارؼٝ وٙٙس.

  ظٔبٖ پبیبٖ زٚضاٖ غیجت:(

 ٘ساضزآٌبٞىآٖاظاٚرعوسىٚذساستاذتیبضزضظٟٛضظٔبٖتؼییٗ

 زضٚغٍٛیٙسوٙٙس،ٔىٌٛییپیصضاظٟٛضظٔبٖوٝوسب٘ى ثٙبثطایٗ،٘ساضزآٌبٞىزیٍطىوسذساٚ٘س،رعأٛضایٗاظ

 ٌٛیٙسزضٚؽٚلت،وٙٙسٌبٖتؼییَٗٛلّبتٖٛ اِو َِصةَ  ثبلط:ْ أب

 ٘بٌٟب٘ىٍٔطآیسٕ٘ىٟٔسىاستلیبٔتثطپبیىَٔخ ُ،ٟٔسىحؿطتظٟٛضَٔخ ُاوطْ: پیبٔجط 

  ِٛاظْ پبیبٖ غیجت:(

 زضس:اثتسای زض 

  :ٔؼَّٛپبیبٖ یبفتٗ غیجت حؿطت ٟٔسی 

  ٔطارؼٝ ثٝ ٔٛاضز ثبال)اثتسای زضس( ٘جٛز اَٚ ثب ایٗ ٔٛاضز است ٚ اٌط زض ٌعیٙٝ ٞب)زض تست ٞب اِٚیت  زضس:ا٘تٟبی زض 

  از  نامه 

  زمانامام 

 (تستیأبْ ظٔبٖ! تّٝ )٘ٝ وٕه اِٟى وٕه ثٝ رٟب٘ى ٘یبظ احسبس

 غیطاِٟى ٞبى ٔىتت ٕٞٝ اظ ٘بأیسى 

 .است ایطبٖ ثب ٕٞىبضى ثطاى أبْ یبضاٖ ٚ پیطٚاٖ الظْ ٔبزٌىآ
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 :ا٘ٛاع أٛض(

 : ػمال٘ی ٚ ػبزی(

  ٔخبَ: پبویعٌی ثبػج ػسْ اثتال ثٝ ثیٕبضی ٔی ضٛز.
 ػمال٘ی ِٚی غیط ػبزی: (

   افعایص زاز!اٖ سبَ ٔی تٛاٖ ثب تحمیمبت پعضىی ػٕط ا٘سبٖ ٞب ضا تب ٞعاضٔخبَ: 

 سبِٝ حؿطت ٘ٛح ػٕط ٔخبَ:

 ػٕط ظیبز حؿطت ٟٔسیٔخبَ:

 ضٚیبٞبی غبزلٝ وٝ ثط پبیٝ ثؼس ضٚحب٘ی ا٘سبٖ ا٘س.ٔخبَ:

 غیطػمال٘ی یب ٔحبَ: (

  !یه ػسز ٞٓ فطز ثبضس ٞٓ ظٚد ٔخبَ:
 ٔتحطوی زض یه ظٔبٖ ٞٓ زض ٔطٟس ٚ ٞٓ زض اغفٟبٖ! ٔخبَ:

 

 (احتٕبِی ) (زض ا٘سیطٝ ٚ تحمیك  وبُٔضػس  آیٝ تحّیُ  )

 یحفظٛ٘ٝ

 فطضتٍبٖ ٔبٔٛض حفظ ربٖ ا٘سبٖ اٚ ضا زض ثطاثط ذكطاتی وٝ اضازٜ حتٕی ذساٚ٘س ٘یست ثٝ أط ذسا ٔحبظت ٔی وٙٙس.

ب٘فسٟٓٚحتی ال یغیط 

 بٖ وفطاٖ ٘ؼٕت ٘ىٙس ٚ ٌط٘ٝ اظ ِكف اِٟی ٔحطْٚ ٔی ضٛز.حفبظت ذساٚ٘س تب ظٔب٘ی است وٝ ا٘س

اضاز

ٙس ٞیش وس لسضت ایستبزٌی زض ثطاثط ثبالتط اظ ٕٞٝ اضازٜ ٞبست پس اٌط ذساٚ٘س ثطای وسی ثسی اضازٜ واضازٜ ذساٚ٘س  

ٚ صٖٛ  ت ؾطٜ زض زضس زٜ زْٚ اضتجبـ زاضزوٝ ثب ػجبضت: اٖ اضاز٘ی اهلل ثؿط ُٞ وٗ وبضفبز اضازٜ ذساٚ٘س ٚ تغییط آٖ ضا ٘ساض

 .زاضز ٚ لؿبی اِٟی )اضاز( آٔسٜ اضبضٜ ثٝ تٛحیس ضثٛثیت

ٚاَ

 ثطای ٔطزْ ذساست وٝ اضبضٜ ثٝ تٛحیس زض ٚالیت زاضز. (تٟٙب سطپطست ٚ ٚاِی)ٚاَ زض آیٝ

 

 در ایرانسبک زیست شىاسی مدرس دیه ي زودگی به ايلیه  مهدی غفًری

راضی وشً! تر از پس به کم می زوىدرا  صد  دیىیصد ها وفر همگام با مه 

ػمال٘ی است ِٚی یب تبوٖٙٛ اتفبق ٘یبفتبزٜ 

)ػٕط حؿطت زض ظٔبٖ حبَ اتفبق ٘یبفتبزٜیب 

یب ثٝ صطٓ ثؼس ٔبزی ا٘سبٖ لبثُ  ٘ٛح(

 )ٔب٘ٙس ضٚیب ٞبی غبزلٝ(زیسٖ ٘یست

 ٚ ٞٓ اتفبق افتبز٘ص أطی قجیؼیػمال٘ی ٞٓ 

 ػمال٘ی استغیط 
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 استاد مهدی غفوری

 قادر و توانابه نام جهان آفرین  

نکور دین و زندگی جــــــامع ک

 جامع
 دینی

کىکًر 

 گاراوتی تضمیىی 
 درصذ                               

  

 به سبک غفوری مرجعیت و والیت فقیه

 خالصه نامه و نکات

دینی
(سری کامل)

ی خریدار:
صاص

کد اخت
 

B
1

6
D

7
8

A
F
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 دثیشػتبى ػَمدیي ٍ صًذگی 

 (هشجؼیت ٍ ٍالیت فمیِ) دسع   

خذاّبیحجّتػٌَاىثِآًبىثش ػْذُ اهبهبى هؼلَم ثَد ٍ ٍالیت ظبّشی یب ّوبى سّجشی ثش جبهؼِ (هشجؼیت دیٌی ٍ (دٍ للوشٍ همذهِ: (

 )آخشیي رخیشُ الْی=حضشت هْذی(وشدًذهجبسصٍُجْبد ،چبسچَةّویيدسٍگشفتٌذذُثشػْساّبهؼئَلیتایيصهیي،سٍیدس

 )غفَسی(؟اؿتجبُ ثیبى ًـذُ اػتثب تَجِ ثِ هؼئَلیت ّبی حجت خذاًٍذ ثش صهیي وذام گضیٌِ ثِ تؼت: 

 سٍی صهیي جْبد ٍ هجبسصُ ًوَدًذ.(حجت ّبی خذاًٍذ وِ ّوبى پپیبهجشاى ٍ اهبهبى هؼلَم ثَدًذ دس چبسچَة دسیبفت ٍ اثالؽ ٍحی ثش 

(حجت ّبی خذاًٍذ وِ پغ اص سحلت سػَل خذا ّوبى هشاجغ تملیذ ّؼتٌذ وِ هشجؼیت دیٌی ٍ ٍالیت ظبّشی سا پغ اص ایـبى ثشػْذُ هی 

 گیشًذ.

 جْبد ٍ هجبسصُ حجت ّبی خذاًٍذ وِ پغ اص سحلت سػَل خذا ّوبى اهبهبى هؼلَم ثَدًذ، دس چبسچَة هشجؼیت دیٌی ٍ ٍالیت ظبّشی (

 وشدًذ.

(حجت الْی ّوبى هْذی هَػَد اػت وِ ثِ ػٌَاى آخشیي رخیشُ الْی ثِ ػمیذُ ّوِ ی ادیبى دس پبیبى الْی جْبى ظَْس خَاّذ وشد ٍ 

 ػذالت جْبًی سا ثب ثشلشاسی حىَهت اػالهی ثشلشاس هی وٌذ.

ًٍذاسداهبهبىٍپیبهجشصهبىثِاختلبفلْیا دػتَساتٍاػالمدیياصیشٍیپاٍػتجبٍداًِوتبة،لشآىٍالْیپیبهجشآخشیياػالمپیبهجش (

ثشػذ سػتگبسیثِتبوٌذخذاًٍذ صًذگیّبیساٌّوبییثبهغبثكداسدٍظیفِاًؼبًیّش

 

 

 

 

 

 

 

 
 

جَاة ایي ػَال وِ هشجؼیت دیٌی ٍ ٍالیت ظبّشی چگًَِ اداهِ هی یبثذ؟  ذػت هی آیذ.ثضسگَاس ث ػیشُ اهبهبىاص ( 

 ٍ فشػتبدى ثِ دٍسدػت ّب ثشای آهَصؽ چی؟ احىبم اػالهی  ػیشُ اهبهبى چِ ثَد؟ تشثیت داًـوٌذاى

 ؟  لشآى وشین تِ اصایي سٍؽ ثشگشف

سفتِ ٍ آهَصًذُ ی  خَدثِ ؿْش ّبی  پغ اص وؼت ػلندس دیي( تفمِ دیي )ؿٌبخت دلیك دػتَس لشآى: گشٍّی اص هشدم ٍلت ٍ ّوت سا كشف 

  اػالهی ثِ هشدم ثبؿٌذ. يلَاًی

 .بًد خًاَذ َذایت ما کتاب َمیشٍ برای جُت َمیه بٍ کرد وخًاَذ پیذا راٌ باطل قرآن در گاٌ َیچ

 .است دادٌ قرار ما اختیار در رسًالن ارسال با را حق دیه ي َذایت مسیر ، خذايوذ

 فقیٍ:افرادی کٍ بٍ معرفت عمیق در دیه می رسىذ.  & تفقٍ: تفکر عمیق
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 آیِ ػَم:

 

 

 

 
 

 دس صهبى غیجت چیؼت؟ ٍظیفِ هؼلوبى وٌذ.هشاجؼِفمیْبىایيثِایـبىثِدػتشػیاهىبىػذمٍاهبمغیجتصهبىدس (

 چشا ثبیذ هشاجؼِ وٌذ؟ )دلیل هشاجؼت ثِ فمیْبى چیؼت؟(

 پیبهجش اوشم:

 

 

 

 

 

 
 

 فمیِ چیؼت؟  ؿشایظ ٍیظُ(

 

 

 

 

 

 
 

 اهبم كبدق:

 كحون
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)  

         سا ؿخلیچٌیيهيوِثشگضیٌیذ؛سایىیداسًذ،تخلقدیياحىبمدسوِوؼبًیهیبىاص                                

 امدادُلشاسحبون(ٍلبضی(.................................

 

 
 

 ؼِ وشد؟ثِ چِ وؼبًی ًجبیذ ثشای لضبٍت هشاج(

 

 

 

 

 

 
 یىیِ؟ آخشؽ ثب ؿوبسُ  آلب ؿوبسُ (

فمظ دس ولوِ )حبون( ٍجِ تـبثِ داسًذ دلت وٌیذ دس تؼت ّب عشاح ولوِ لبضی سٍ ثذُ ؿوب ًجبیذ ثگیذ ٍجَة  خیش وبهالً یىؼبى ًیؼت!

 ق ّؼت سٍ اًتخبة وٌیذ.ػذم هشاجؼِ ثِ عبغَت یب هثالً ولوِ )داٍس( سٍ ثذُ ؿوب ًجبیذ گضیٌِ ای وِ هشثَط ثِ تخل

 )تخلق ٍ لضبٍت ثِ اّل تخلق( حبون: لبضی ٍ  اًتْبی ػىـي 

 )ٍجَة ػذم هشاجؼِ ثِ ػالعیي ٍ عبغَت ثشای لضبٍت( حبون: داٍس ٍ  اًتْبی ػىـي                                    

لضٍم صهبى ؿٌبع ثَدى فمیِ: (

 

 

 

 

 
 

 اهبم كبدق:

 اهبم كبدق:

 ٍلی ػلش:
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حذیث تؼت جوغ ثٌذی هتي پغ اص پیبم  )ثؼیبس هْن((

 )غفَسی(وذام گضیٌِ ثِ دسػتی ثیبى ؿذُ اػت؟ تؼت:

ٍ دس حذ تَاى جبهؼِ  (ثٌب ثِ فشهبى اهبم صهبى ٍ ثِ ًیبثت اص ایـبى فمیِ دٍ هؼئَلیت هشجؼیت دیٌی ٍ سّجشی ٍ ٍالیت سا ثش ػْذُ داسد

 . ؽ فمیِ ٍاجذ ؿشایظاػالهی سا دس هؼیش اّذاف الْی ّذایت ٍ سّجشی هی وٌذ

تٌْب اثضاس اػتٌجبط دلیك احىبم تَػظ فمْب ووه گشفتي اص هَاصیي دلیك ًیؼت ٍ آًْب ػالٍُ ثش ایي اص اختلبف تفىش دس آیبت ًیض (

 ثْشُ هی ثشًذ. ؽ اختلبف تفىش دس آیِ خیش! ثلىِ تفىش دس آیبت ٍ سٍایبت!

بػبى دیي یب ّوبى فمْب اػت وِ ػول هغبثك ثب تملیذ دس ٍالغ هشاجؼِ ّوِ هشدم وِ دس احىبم دیي هتخلق ًیؼتٌذ ثِ وبسؿٌ(

 ساٌّوبیی ایـبى سا ثذًجبل خَاّذ داؿت. ؽ ػوَم هشدم دس احىبم هتخلق ًیؼتٌذ)گشٍّی هْبجشت وشدُ احىبم سا هی آهَصًذ.(

 گیشدهىدػتثِاػالهی ساجبهؼِداسد، سّجشىساحىَهتاداسٍُثشپبیىثشاىالصمتَاًبیىوِوغآىؿشایظ،داساىفمیْبىهیبىاص( 

 )تشویجی ثب دسع چْبسم ػبل ػَم( فوِ اص ایي عشیك فشكت ثشای اجشای توبم احىبم دیي فشاّن هی ؿَد
 

 ؿشایظ هشجغ تملیذ ٍ ٍلی فمیِ:                                                                                  (

 

 هشجغ تملیذ: (الف

 فمِ،دسلقتخ 

ثبؿذثبتمَا١

ثبؿذػبدل٢

 سٍصًیبصّبیثبهتٌبػتسادیٌیاحىبمثتَاًذ ؿٌبعصهبى٣

 

  

 

 

 

 
 

 ٍالیت فمیِ صهیٌِ ػبص حىَهت جْبًی:(

 (هٌتظشاى حضشت هْذی(هَهٌبى فشكت فشاّن ػبصی آًچِ ثشای ظَْس حضشت هْذی الصم اػت دس اختیبس 

 (ثشگضیذى ساُ دسػت دس هیبى ّضاساى ساُ ثي ثؼت.(ساُ اص ثی ساِّ ؿٌبػبیی = چشاؽ ّذایتی وِ دس پشتَ ًَس آى  هشجؼیت ٍ ٍالیت فمیِ (

 حىَهت اػالهی للؼِ ٍ حلبس هحىن وِ هٌتظشاى دس آى: آهبدُ ػبصی ٍ تـىل خَد  (

 دٍ هَسد ثبال ػلت اػت ثشای: تـىیل حىَهت اػالهی دس ػلش غیجت

از حاکمیت دین داران است که با  الگوارائه یک  عصر غیبتتشکیل حکومت اسالمی در 
خرت اهسان ها تالش می کوود. الهام

 
 از تعالیم اهبیا برای خوشبختی و سعادت دهیا و ا

 ة(ٍلی فمیِ: )هـشٍػیت(

 فمِ،دستخلق 

ثبؿذثبتمَا١

ثبؿذػبدل٢

 سٍصًیبصّبیثبتهتٌبػسادیٌیاحىبم: ثتَاًذؿٌبعصهبى٣

 وفبیت: ثبٍتذثیشثب 

 پیچیذُ جْبًی/خٌثی ػبصی دؿوي/دسایت ٍ وفبیت ٍ ثیٌؾولیذ ٍاطُ: 

 ؿجبػت ٍ لذست سٍحی:  

 /پبیذاسیهجبسصُ ثب دؿوي/اجشای احىبم ثذٍى تشعولیذ ٍاطُ: 

 (شػِ)ؿجبع ثبؿِ تْذیذ ثـِ ًت                                                      

 

 ؿشایظ

 است حرامدر غیر ایه صًرت پیريی از دستًرات يی 
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 ٍیظگی ّبی حىَهت اػالهی:(

 .آیذهىفشاّنًؼجىعَسثِآػبیؾ ػوَهىٍسفبٍُوـَسػبصًذگىٍتَػؼِّوشاُثِػذالت،ٍثشاثشىخَاّى،هؼٌَیتػجَدیت،صهیٌِ. 

 ؿًَذ.هىاًؼبًىّبىوشاهتاخاللى ٍفضبئلحیبتتجذیذثِاهیذٍاسجْبىعلجبىحكٍدیٌذاساى. 

 ؿذخَاٌّذجْبًىهَػَدظَْسآهبدُجْبًیبى. 

.آٍسدفشاّنساّبتْبجنٍّبتَعئِثبهمبثلِاهىبىتَاًذهىاػالهىحىَهتٍجَد. 

ثجیٌذتذاسنهؼتىجشیيهمبثلدسهؼلوبًبىاػتمبهتٍپبیذاسىثشاىساّبى ٍػیؼىثشًبهِ. 

ثِساهبٍؿَدهیدًیبدسحكججِْتمَیت ػجتاهّبداسد،دًجبلثِساػتوىبساىدؿوٌیجْبى،هؼتضؼفبىٍهحشٍهبىاصحوبیتگشچِ. 

 )حوبیت اص هحشٍهبى هی دّذ دؿوٌی ػتوىبساى هی دّذ تمَیت ججِْ حك جْبًی ٍ حىَهت ػذل جْبًی(ػبصدهیتشًضدیهجْبًیػذلحىَهت
 

 )ثبیذ تحمیك وٌین( ساُ ّبی ؿٌبخت هشاجغ تملیذ:(

دّینتـخیقٍ ثـٌبػینساؿشایظٍاجذفمیِثتَاًینوِثبؿینداؿتِاعالعفمِػلناصاىاًذاصُثِهبخَد١ِ

(تـخیق( هَسد اػتوبدٍ  هغوئي( ػبدل()ؿشط پشػؾ: ثپشػیندٌّذ،تـخیقساؿشایظٍاجذفمیِثتَاًٌذوِاػتوبدهَسدٍػبدلًفشدٍاص٢

 )ؿْشت فمیِ(اػتؿشایظٍاجذفمیِ، ایيوِثذاًذٍؿَدهغوئياًؼبىوِثبؿذهـَْسچٌبىآىػلناّلهیبىدسفمیْبى،اصیىى٣

 )ثِ كَست دػتِ جوؼی( :اًتخبة ٍلی فمیِ(
دساػتپزیشاهىبىسّجشییهٍلَاًیيهجوَػِیهثبتٌْبجبهؼِاداسُصیشا وٌذاًتخبةفمیٍِلیخَدثشایجذاگبًِعَسثِوغّشوِؿَدًوی

 آیذهیپیؾپشاوٌذگیٍتفشلٍِهشجٍّشجكَستایيغیش

 ثبؿذداساسادیيدسؿذُتؼییيؿشایظّنوِ ثجشدپیؾثٍِوٌذاداسُساوـَسٍثگیشدػْذُثشسااػالهیجبهؼِسّجشیتَاًذهیفمیْی

  ّن هَسد پزیشؽ هشدم ثبؿذ)همجَلیت(( ٍ هجلغ خجشگبىتـخیق ثشػْذُ  )هـشٍػیت

 اًتخبة ٍلی فمیِ دس جوَْسی اػالهی ایشاى:ؿیَُ 

 :ى اًمالة اػالهی ٍ پزیشؽ ٍالیت اهبم خویٌیحضَس هشدم دس اجتوبػبت ٍ ساُ پیوبیی ّب دس صهب هؼتمین 

 ػی هشدم اثتذا ًوبیٌذگبى خجشُ خَد سا اًتخبة هی وٌٌذ ٍ ایـبى اص هیبى فمْب وؼی سا وِ ثشای دٍ هشحلِ ای( : ثٌب ثش لبًَى اػب)غیشهؼتمین

 تِ تش اػت تـخیق دادُ ٍ ثِ جبهؼِ اػالم هی وٌٌذ.سّجشی ؿبیؼ
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 :ول دسع جوغ ثٌذی ػشیغ(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 در ایرانسبک زیست شىاسی مدرس دیه ي زودگی به ايلیه  مهدی غفًری

راضی وشً! پس به کمتر از  می زوىدرا  صد  دیىیصد ها وفر همگام با مه 
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 استاد مهدی غفوری

 قادر و توانابه نام جهان آفرین  

دین و زندگی جــــــامع کنکور 

 جامع
 دینی

کنکور 

 گارانتی تضمینی 
 درصد                               

  

 

 خالصه نامه و نکات

دیٌی
(سشی کبهل)

ی خزیذار:
صبص

کذ اخت
 

B
1

6
D

7
8

A
F
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 دبیرستان سومدین و زندگی 

 (ویژگی های حکومت اسالمی) درس 

 هقذهِ:(

است یعٌی فقيْی کِ ضشایط پٌح ضشایطٍاخذفقيِثشعْذٓعصشاهبماصًيبثتثِغيجت،عصش دسخبهعِسّجشیٍٍالیت

 ثب تذثيش+ضدبعت( سا داسد.)ًيبثت=خبًطيٌی(گبًِ ی هطشٍعيت)ثب تقَا+عبدل+صهبى ضٌبس+

 هعلَل( ّنعلت  ّنکبدس علت ٍ هعلَل ٍ کبدس ٍسط  سَهييٍ  اٍليي)دس سِ کبدسی ّب ّويطِ  :سِ کبدسی هْن اثتذای دسس(

ضَداًدبم هیاهبهبىٍخذاسسَلاصًيبثتٍخبًطيٌیثِاسالهی،خبهعِدسسّجشیٍٍالیت  

 کٌذهیپيبدٍُآٍسددسهیاخشاثِخبهعِدسسااسالهیقَاًييثضسگَاساى،آىاصپيشٍیثبسّجشٍ

 

  ٍخذاسسَلٍثشدهیثْشُکشینقشآىساٌّوبییاصاسالهی،خبهعِسّجشعٌَاىثِفقيٍِلی،سٍایياص

 ًوبیذعولآًبىضيَُثِکِکَضذهیٍدّذهیقشاسسشهطقٍاسَُساایطبىثيتاّل

 

 ثشٍین.کشینقشآىسشاغثِاثتذاهشدمثبسّجشساثطٍِسفتبسضٌبختثشایالصم است

 ٍظيفِ ی سّجش ًسجت ثِ هشدم:(

 الف( طجق آیبت قشآى:

)ٍاستغفش لْن(  آهشصش ثشای هشدم طلتی هشدم ثگزسد )فبعف عٌْن( + کَتبّسَص ٍ هْشثبى )لٌت لْن( + اص دل  )
هش( ٍ تصوين پس اص هطَست )ضبٍسّن فی اال هطَست  )

دساهشٍصُکِاست)هعلَل( هطَستیًْبدّبیٍّبگشٍٍُخَدهطَست، الصهِ،)علت( خَاهعتَسعِثِتَخِثب :ًکتِ

 داسد. ٍخَد هدوع تطخيص هصلحت ًظبمهبًٌذ گًَبگًَیّبیضکلثِایشاىاسالهی خوَْسی

)فبرا عضهت فتَکل علی اهلل(+   سا پيص ثشدُثشًبهِ ّب  تَکل)فبستقن کوب اهشت( + ثب  استَاس دس تصوين گيشی قبطع ٍ  )
هبًع خلل ٍ سستی دس ًظبم

گشی هشدم ٍ افضایص ثصيشت هشدم ثب سٍش دسست ٍ هٌطقی )ثبلحکوِ ٍ الوَعظِ الحسٌِ ٍ خبدلْن ثبلتی ّی سٍضٌ  )
(دس دام دضوٌبى ًيفتٌذ.(ساُ حق سا اص ثبطل تطخيص ّذف؟ هشدم   احسي(

چزا فقیِ ثِ ػٌَاى رّجز جبهؼِ اسالهی اس راٌّوبیی قزآى کزین ثْزُ هی ثزد؟ چزا فقیِ ثِ ػٌَاى رّجز جبهؼِ اسالهی 

 جَاة کبدر یکنکٌذ؟   رسَل خذا ٍ اّل ثیت ایطبى را اسَُ ٍ سزهطق قزار هی دّذ ٍ هی کَضذ ثِ ضیَُ آى ّب ػول

ٍ دٍم  جَاة کبدر یکن  چزا السم است ثزای ضٌبخت رفتبر ٍ راثطِ رّجز ثب هزدم اثتذا ثِ سزاؽ آیبت قزآى کزین ثزٍین؟

 )اٍلَیت در گشیٌِ ّبی تست ثب کبدر دٍم است(

 ػلت

 ػلت

 هؼلَل

 هؼلَل

 ضَی رٍضيتب / ثبش استَارکي  تَکلکي  هطَرت / طلت کَتبُ دلرهش هْن: 

www.konkur.in

forum.konkur.in



 به سبک مـــهدی غــــفــوری     دین و زندگی جامع کنکور   

 پيبهجش گشاهی اسالم ٍ اهبهبى ثضسگَاس:ة(طجق سيشُ 

عذم اخبصُ ثِ ثی تَخْی ثِ قَاًيي اسالهی  + سشًَضت خبهعِ ٍ اصَل اسالهیًسجت ثِ  قبطعيت ٍ استَاسی  )
ٍ هطبثق قبًَى ثِ آحبد خبهعِ  ًگبُ ثشاثش  )
هشدم )هْن تشیي حق هشدم = تشثيت ٍ ّذایت ثِ دیي ٍ سعبدت حقيقی(  ّذایتتشثيت ٍ   )
دس ثشاثش ستوکبساى ٍ هستکجشاى عضت ٍ اقتذاس ٍ ًفَرًبپزیشیدس ثشاثش هشدم +  تَاضع ٍ فشٍتٌی  )

 ًکتِ: 

 ... ٍظيفِ سّجش طجق آیبت قشآى )فبستقن کوب اهشت( قبطع ٍ استَاستصوين گيشی دس دستِ الف :  

 ... ٍظيفِ سّجش طجق سيشُ قبطعيت ٍ استَاسی  ؛ًسجت ثِ سشًَضت خبهعِ ٍ اصَل اسالهی دستِ ة: 

 هثبل: 

 تست( ّوِ گضیٌِ ّب ثيبًگش ٍظيفِ سّجشی خبهعِ اسالهی استخشاج ضذُ اص هٌجع اٍل ثشسسی ٍظبیف سّجش است ثِ خض.... 

 خَاّذهیآهشصشخذاًٍذاصثشای آًبىٍگزسدهیهشدمّبیکَتبّیاصاستهْشثبىٍدلسَصخَدخبهعِهشدمثًِسجتسّجش (

دّذهیاًدبمهطَستاصپسساخَدّبیگيشیتصوينٍکٌذهیهطَستخَدخبهعِهشدمثب (

.سّجش ثب قبطعيت ٍ استَاسی ًسجت ثِ سشًَضت خبهعِ اسالهی اخبصُ ی ثی تَخْی ثِ قَاًيي اسالهی سا ًوی دّذ (

استَاسی ًسجت ثِ خبهعِ اسالهی تصوين هی گيشد ٍ هبًع ّش گًَِ خلل ٍ سستی دس خبهعِ اسالهی هی ضَد.سّجش ثب قبطعيت ٍ  (

)تشخوِ صَست تست: هٌجع اٍل ثشسسی ٍظبیف سّجشی طجق هتي کتبة دسسی= قشآى پس ثبیذ دًجبل گضیٌِ ای ثبضين کِ سّجشی خبهعِ سا طجق 

 (آیبت قشآى ثيبى ًکشدُ ثبضذ یعٌی طجق سيشُ ثبضذ

 !(ثبضذ تقشیجبً ّيچ سبلی ًجَدُ کِ یک تست اص ایي خذٍل طشح ًطذُ  تب سبل  اص)  (عْذًبهِ هبلک اضتشثِ سجک غفَسی:

 )ػلت(ػلت فزهبى )هؼلَل(فزهبى

 هزدم یب ثزادر دیٌی یب آفزیٌص یکسبى ّوِ در دٍستی ثزاثزی+ هْزثبًی

If تکجّز             حکَهت خذا  سزکطی تٌذرٍی  ػقل 

 خَاظ  (خطن /طٌَدیخ) ًبثَدیػوَهی (خطٌَدی/خطن) هیبًِ حق/ ضبهل ػذل/خطٌَدی 

 هزدم ػیتپَضبًذى تالش رّجز Max جَ ػیتدٍری 

 (=رهش هب خ)یبًتکبرخثبطي=لجبس ًصیحت ظبّز= ي چیيخس ي چیيخػذم ضتبة تصذیق س

 (=رهش هبٍ) حیٍِسستی ر َػذم هطَرت تزس

 ثذکبرضَق ًیکَ کبر رغجت  ػذم تسبٍی ًیکَکبر ثب ثذکبر

 هسئَلیت تزک کبر فزاٍاى ٍ هْن ػذر ًیست ثزای ّزگش پبسذار حق طجقبت هحزٍم

ثزای تحقیق هحزٍهبى  اخوَػذُ ای 

 رفغ هطکالت   +
Maxًِیبس طجقِ هحزٍم ثػذالت 

 حکَهتی ثبػث ػذم رسیذگی هحزٍهبى ًطَد.دل هطغَلی 

 اخنتَاضغ = هذا تزس + خ طویٌبى +اهَرد 
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 ٍظيفِ هشدم ًسجت ثِ سّجش:(

 طجق آیبت قشآى:الف(

اص سّجش + پبیجٌذی قَاًيي ٍ هقشسات)فبتجعًَی ٍ اطيعَا اهشی(تجعيت  .

بکبهی دضويNًيطشفت خبهعِ + پPخشای قَاًيي اسالم + ا  APN =A ٍ پبیذاسی ثشای استقبهت  .

تقالل(ی ثش هحَس سّجشی)ثبعث عذم ًفَر دضوي دس ًتيدِ عضت+اسجستگٍحذت+ّوحفظ  .

ًجشد ثب ظبلن ٍ هستکجشگی آهبد .

 ة(طجق سخٌبى پيطَایبى:

سيبسی اختوبعی آگبّی .

ًصيحت گش یبسی دٌّذُ سّجشخيشخَاُ  .

 (دیٌی  تشکيت ثب ) سدسست ٍ تبثيشگزا سٍشثِ هعشٍف ٍ ًْی اص هٌکش ثب اهش  .

آثبداًیکَضص  .

اهَال عوَهی حفظ  .

کل خبهعِ ثش هٌبفع ضخصی هٌبفعتشخيح  .

  )هتقبثل(اّويت هسئَليت سّجش ًسجت ثِ خبهعِ ٍ خبهعِ ًسجت ثِ سّجش (

 )سِ ثبس تست کٌکَس( حذیث اهبم علی:الف(

؟ چيِ حقی کِ خذا ٍاخت کشدُثضسگتشیي  حق سّجش ثش هشدم ٍ هشدم ثش سّجش

؟ هْوِایي حق ایٌقذس چشا  کٌي تب حبکوبى ًيکَ ثطي پبیذاسی(هشدم ثبیذ  ثطِ تب هشدم اصالح ثطي اصالححبکن ثبیذ (

حق سجت چی ضذُ؟ ایي  دیٌطبى اسخوٌذی(ٍ الفت  دٍستی(

چِ صهبًی حق دس هيبى خبهعِ اسصضوٌذ هيطِ؟حبال  صهبًی کِ هشدم ٍظيفِ ضبى ًسجت ثِ حبکن سا اًدبم ٍ حبکن حقطًََ ادا کٌِ. 

 آیِ: ة(
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 ًظبم اسالهی ٍ هشدم سبالسی:(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 در ایرانسبک زیست شىاسی مدرس دیه ي زودگی به ايلیه  مهدی غفًری

راضی وشً! پس به کمتر از  می زوىدرا  صد  دیىیصد ها وفر همگام با مه 

 ایزاى اسالهی یجوَْر

 پذیذ هزدم اکثزیت رأی ٍ ًظز ثزاسبس کِ است حکَهتی

 تؼییي را خَد حکَهت ًَع هزدم، یتاکثز یؼٌی .است آهذُ

 .خبظ گزٍّی یب فزد ًِ اًذ، کزدُ

 راُ اس ٍ دارًذ دخبلت خَد سزًَضت تؼییي در َارُّو هزدم

 .کٌٌذ هی دًجبل را آى قبًَى در ضذُ تؼییي ّبی

 هی تؼییي را آى کلّی خطَط ٍ حکَهت ضکل اسبسی قبًَى

 .کٌذ

 هجلس جوَْری، ریبست اًتخبثبت در دائن ضزکتثب هزدم 

 ٍ ضْز ضَراّبی ٍ زیرّج خجزگبى هجلس اسالهی، ضَرای

 خَد پبیجٌذی ّن ٍ کٌٌذ هی دخبلت کطَر اهَر در ّن رٍستب،

 .دٌّذ هی ًطبى اسبسی قبًَى ٍ اسالهی ًظبم اصل ثِ را

 

 ضَد هی تطکیل اسالهی قَاًیي هجٌبی ثز اسالهی حکَهت

 یالْ دستَرات ثزخالف تَاًٌذ ًوی گذاراى قبًَى ٍ

 )هزدم سبالری دیٌی(.کٌٌذ تٌظین قبًَى

 تأهیي صزفبً را خَد ّذف جْبى، در رایج دهکزاسی

 ارسش ثِ ًسجت است دادُ قزار هزدم دًیَی ّبی خَاستِ

 .تاػتٌبس ثی الْی ّبی

ٍ  اخزٍی سؼبدت اسالهی ًظبم اس اصلی ّذف اهّب

 را هزدم رفبُ ٍ آسبیص ٍ است اجتوبػی ػذالت ثزقزاری

 .کٌذ هی ثزقزار چْبرچَة ایي در

 هست یادداشت کن...اگه 
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 استاد مهدی غفوری

 قادر و توانابه نام جهان آفرین  

دین و زندگی جــــــامع کنکور 

 جامع
 دینی

وٌىَس 

 گاساًتی تضویٌی 
 دسصذ                               

  

 عست نفس  به سبک غفوری

 خالصه نامه و نکات

دیٌی
(سشی کاهل)

ی خریذار:
صاص

کذ اخت
 

B
1

6
D

7
8

A
F
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 دث٥شستبٖ سْٛد٤ٗ ٚ ص٘ذ٣ٌ 

 (فضت ٘فس) دسس   

 ٔمذٔٝ ضٕبسٜ صفش:پ٥ص (

 

 

 ٔمذٔٝ ٤ه:  پ٥ص(

 د٣ٙ٤ سْٛ: ساٜ ٞب٢ تم٤ٛت فضت ٘فس دس وُ د٤ٗ ٚ ص٘ذ٣ٌ تب لجُ اص دسس 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ٔقَّٛ فّت ٣ٔ دٞذ   سٔض:  ٔمذٔٝ دسس:(

 ثٝسس٥ذٖٚ()فّتوشدٜدفٛتخٛدد٤ٗاصپ٥ش٢ٚثٝسأب،()فّتسإٞٙب٣٤ پ٥طٛا٤بٖٚ()فّتپ٥بٔجشاٖفشستبدٖثبخذاٚ٘ذوٝاوٖٙٛ

سپبسافالْثبٚ( )ٔقَّٛآٚس٤ٓ ٣ٔخبعش ثٝساخذاثبخٛدپ٥ٕبٖ ٚفٟذد٤ٍشثبس،( )فّتاستدادٜلشاسساٜا٤ٗپ٥ٕٛدٌٖشٚدسساسقبدت

 ()ٔقَّٛد٣ٔٓ٥ٞادأٝ ساٜثٝتشٔحىٓتص٣ٕ٥ٕثبٚ()ٔقَّٛو٣ٔٓ٥ٙتدذ٤ذساٌزضتٝپ٥ٕبٖ،()ٔقَّٛاٚ پ٥طٍبٜثٝ

 ٕ٘ب٤بٖ است( خبوستش٢ا٘ذ وٝ ثٝ سً٘ ٟٔٓ تش )تٛخٝ: ص٤ش٤ٛ٘س ٞب٢ ا٤ٗ دسس اص خٛد ٔتٗ دسس   :٘فسفضّتٔفْٟٛ  (

       ٚلت٣ثٙبثشا٤ٗ، خٛسد٣ٕ٘ ضىستٚ ضٛد٣ٕ٘تس٥ّٓد٤ٍشأٖمبثُدسوٝاست٣وسفض٤ضا٘سبٖاست٘بپز٤ش٢ضىستٔق٣ٙثٝفضّت

 ضٛد٣ٕ٘تس٥ّٓٚداسد٘بپز٤شضىست٘فس٣اٚوٝ استا٤ٗٔٙؾٛسٔبٖاست،٘فسفضّتداسا٢ضخصفال٥٤ٌٖٛٓ ٣ٔ

  وٙذ٣ٔد٤ٍش٢تس٥ّٓساخٛدوٝاستوس٣ ُ،ر٥ِضخص استضذٖتس٥ّٓٚپز٤ش٢ضىستٔق٣ٙثٝوٝداسدلشاس رِّت ؛فضّتٔمبثُدس
سأخّٛلبتٚٔٛخٛداتا٤ٗآدْ،فشص٘ذا٢ فشٔٛد٢ٜٚثٝخغبةٚ دادٜثشتش٢ٔخّٛلبتاصثس٥بس٢ثشٚ ثخط٥ذٜثضس٣ٌٚوشأتا٘سبٖثٝخذاٚ٘ذ

 الَخ٣ّٕ)ص٤ش٤ٛ٘س ٟٔٓ(خََّمْتُهٓٚٓالَخِّٕهٓاِْبَض٥ْبءٓخََّمْتٔآد٤ْٓٓبثَٕٗ .خٛدْثشا٢ساتٛٚآفش٤ذْتٛثشا٢

٥ّٓٔهٍفِْٙذٓصِذٕقٍٔٓمْقٓذِ)ف٣ ضٛد٘ب٤ُا٣ِٟلشة خب٤ٍبٜثٝتبآفش٤ذساا٘سبٖٚث٥ٍشدثٟشٜٞبآٖاصثطشتبآفش٤ذساد٤ٍشٔخّٛلبتخذاٚ٘ذ٤ق٣ٙ

ٚص٤جب٣٤اصآ٘چٝ ٚ (()لٕش…إِغٕئ١ٙاِٙفسا٤تٟب)٤بٌشددا٢ٚاثذ٥ٟٕٔبٖوشدٜ،آٔبدٜثشا٤صخذاوٝثٟطت٣دسٚثشسذاٚد٤ذاسثٝٚ ٔٔمْتَذِس(

٥ٟٓ ثصحبف ٔٗ رٞت ٚ اوٛاة ٚ... .)٤غبف فّث٥ٍشدوشأت ا٣ِٟثبدستاصدا٘ذ،٣ٔخذاٚضٙبسذ٤٣ٕ٘بوٙذ٣ٔتّٕٙبٚضٙبسذ٣ٔوِٝزّتٚخٛث٣

وٛصٜ ٞب٢ ث٣ دست٥ٍشٜ ٚ دس آٖ است آ٘چٝ خٛاٞص داسد آ٘شا ٘فس ٞب ٚ تشخٕٝ: ٌشدا٥٘ذٜ ٣ٔ ضٛد ثش ا٤طبٖ وبسٝ ٞب٢ پ٣ٟٙ وٝ اص عالست ٚ 

 ((ِزت ٣ٔ ثشد چطٓ ٞب ٚ ضٕب٥٤ذ دس آٖ خبٚداٖ)صخشف

 تصمىم و بواگذارى  م:عز .

 قبٍل و برهامي کی اهجام بر

 .پىمان و تعٌد یک

  :پیمان با خدا.

 براى کي کود مَ عٌد خدا با اهسان
ن دادن اهجام

 
 وى زا خداوهد چي ا

 براى و بکٍشد است خٍاستي
برهامي  پىمان، اىن در تمٍفقی

 .کود زى ری

 محرمات، واجبات، مان،یپ نیا محتٍاى

 معین خداوهد کي است مکروًاتَ مستحبات و

ن رعایت گرو  در را ما سعادت و کردى
 
 قرار ا

 .است دادى

 ًدف زهدگی. زهدگی در برهامي ریزی .

 عضیض، هاًٌذ صفاتی .ضَد تبذیل ضکست ًاپزیش ٍ عضیض اًساى بِ تا کٌذ تالش بایذ اًساى  .است کشدًی کسب عضت،

 بالقَُ صفاتِ ایي بشای ایٌکِ .داسد گشایص ّا آى اًساى بِ ٍ ّستٌذ ّا اًساى دس بالقَُ ستصَ بِ سخی ٍ ضجاع عالن،

 .ساصد هتجلی خَد دس سا صفات ایي صحیح، بشًاهِ سیضی با ٍ کٌذ تالش ٍ کاس بایذ ضًَذ اًساى ضکَفا

؟يجًدیقربيالهیقرببیهتفايت

خداسمتبریممایعىیالهیقرب

 ماسمتمیادخدایعىیيجًدیقرب

 

 تاالتشیي ثوشُ اخالظ
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 :٘تب٤ح ثٟشٜ ٥ٌش٢ اص فضت ٚ فذْ ثٟشٜ ٥ٌش٢ اص آٖ(

استضشٚس٢ٔٛسددٚدس٘بپز٤ش٢ضىستٚفضّت

ضٛ٘ذ٣ٌٔٙبٜثٝٔبدٖآٚسس٢ٚسجتوٝ)٘فس أبسٜ(دس٣٘ٚ٘بٔطشٚؿٞب٢خٛاستٝثشاثشدس١

ثپز٤ش٤ٓسا رِتٚثبض٥ٓتس٥ّٓآ٘بٖؽّٓدسٔمبثُخٛاٞٙذ٣ٔو٥ٝشٖٚ)ض٥غبٖ ٚ ...(ثستٍٕشٚؽبِٓدضٕٙبٖثشاثشدس٢

اٜٚچٟشثشرِتٌَشدوٙذ،دٚس٢ٌٙبٜاص ٚآٚسدس٢ٚٞب٥٘ى٣ثٝٚثب٤ستذ٘بٔطشٚؿتٕب٤التثشاثشدسٞشوسوٝآٔٛصد٣ٔٔبثٝوش٤ٓلشآٖ

ٚخٛاس٢آٚسد،س٢ٚصضت٣ٌٚٙبٜثٝوٙذس٢ٚد٘جبِٝتٕب٤التلج٥ُا٤ٗاص ٞشوسٌٚٙبٜثشاثشدسفض٤ضضٛد،٣ٔفض٤ض٤ق٣ٙ٘ط٥ٙذ،٣ٕ٘

 ٌٙبٜثشاثشدسرِّت پٛضب٘ذ،٣ٔسااٚچٟشٜرِّت

  

 آفرينبسى َمنسلت داد جان آدمى را خود انذر زمينبنى

 به خشکى و دريا شذه رهسپار به َمركب بگشتنذ ايشان سوار

 از آنچه بروييذ از َبطن خاك به آنها بذاديم روزّى پاك

 فضيلت بذاديم ما بر َبشَر كه نسبت به مخلوقهاى دگر

  (اده استخذاونذ به انسان كرامِت راتی بخشيذه و او را بر بيشترِ موجودات برتری د)

تشتشی اًساى تش سایش هخلَلات یىی اص سشهایِ ّای ٍجَدی اًساى است. 

 )سال دٍم دسس سَم(

  ........ سخٌن ضة ّوِ ٍ است ایي هي فىش ّا سٍص : استثاط

  ....... اهذُ وجا اص تذاًذ وِ سا وسی وٌذ سحوت خذا: استثاط

 دس خَد جایگاُ ٍ ّستی حمیمت اص ٍی فْن ٍ ندس تِ وس ّش اسصش

 داسد تستگی آفشیٌص ًظام

  ) حمَق ًِ ( هشد ٍ صى هٌضلت یىساًی

 فضلاًساىهٌضلتاختیاسیحفظ

صادیك
ه

ت
وشاه

سصلٌاّن
ٍ

حولٌاّن
 

 رشذ اًساى: ٍ هَاًع جوع بٌذی کاهل عَاهل

 )درس سِ دیٌی دٍم(

 آیِ اٍل:

 تست
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 ًیىی عاهل وسة عضت ًفس 

 )سٌت تَفیك الْی(

 آیِ دٍم:

 آیِ سَم:

 )تشّمْن رلِ(رلت ٍ خَاسی ٍ گشد فمش ٍالعی عالثت وساًی است وِ هشتىة گٌاّاى هی ضًَذ.

 جضای تذی تِ ّواى هیضاى تذی است ٍ ًِ تیطتش.

(خَاسی ٍ رلت(جضا ٍ عزاب گٌاُ تِ گٌاُ:  ًتیجِ آلَدگی

 دٍم( ساتطِ تیي عول ٍ ویفش یه ساتطِ حمیمی است.)

 ّای الْی سٌتی کاهل جوع بٌذ

(پیشدیٌی  ششن)درس 

 (پیشدیٌی  ششن)درس  

       . فس،..... ضکست دس هقابل ... است ٍ رلت ًدس هقابل دیگشاى رلت سا پزیشفتي ًاضی اص 

 ضکستي پیواى با خذاست.

 علت -توایالت پست دسٍى خَد  –تقذم 
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ؽبٞش٢)پطتٛا٘ٝ ٤بساٖ ا٘ذن(ٚاثٛعبِت)خضٔىٝ(ٔطشوبٖفشسب٢عبلت)ٔحبصشٜ

اٌش فشٔٛدداد٘ذ،٣ٔاٚثٝلذستٚثشٚتٚفذٜوٝٔىٝثضسٌبٖ٘ذاضت( )ثٝد٤ٍش٢

 (داسْثش٣ٕ٘دستحكساٜاصثٍزاس٤ذ،چپٓدستدسسأبٜٚساستٓدستدسساخٛسض٥ذ

 
ثٕب٘ذ( )٣ٔ ٔحفٛػخب٘ص)تبضٛد(تس٥ّٓخٛاستٙذ٣ٔاٚاص٤ض٤ذ٤بٖوٌٝبٜ)آٖ

ثٝرِّتدستٔٗسٌٛٙذخذا( )ثٝاستثشتشرِّتثبص٘ذ٣ٌاصفضّتثبٔشيفشٔٛد: 

 ٔشي ثب فضت ثش ص٘ذ٣ٌ ثب رِت( تمذْ) وٙٓ(٣ٕ٘فشاسثشدٌبٖٕٞچٖٛٚد٣ٕ٘ٓٞضٕب

 
ا٤طبٖس٥ذاِطٟذاء ٚخٛاست٣ٔوٝوٛفٝ،حبوٓص٤بد،ثٗفج٥ذاهلل خّٕٝثٝپبسخ)دس

خذااصص٤جب٣٤خضآٔذ،پ٥صٔبثشا٢وٝا٢ٚالقٝا٤ٗدس )فشٔٛدوٙذ(تحم٥شسا

 ٘ذ٤ذْ(

ا٘سبٖ فض٤ض:

ٌٙبٜ،ثٝد٤ٍشاٖتط٤ٛكٚتحش٤هٔمبثُدس٘بثدب٢ خٛد سا داسد ٚتٕب٤التٚٞبٞٛسوٙتشَتٛا٘ب٣٤وشدٜ،ضىست ٘بپز٤شٚفض٤ضساخٛد٘فسوٝا٘سب٣٘

 پبسخ ٘ٝ ٣ٔ دٞذ.آٟ٘بث٣ٔٚٝ وٙذا٤ستبد٣ٌ

افشادٌٛ٘ٝا٤ٗأّب ٌزاس٘ذ٣ٔفٛأُآٖدٚشثشساخٛدٚ خغب٣ٔ٢ دٞٙذ خّٜٛٔمصشساث٥ش٣٘ٚوٙٙذٜتحش٤هفٛأُخٛدٌٙبٜٚبخغتٛخ٥ٝدسافشاداصثشخ٣

٣ٔداسِٝىّخٛد ساخذاداد٢وشأتٚضٛد٣ٌٔٙبٜٔشتىت٣ٔٚ ٥ٌشد تص٥ٕٓوٝوسآٖ ث٥طتش٘ٝٞستٙذ،فمظ ص٥ٔٙٝ سبصث٥ش٣٘ٚفٛأُوٝوٙٙذتٛخّٝثب٤ذ

 دٞٙذ٣ٔضىستساآ٣ٖٔٚ ا٤ستٙذٌٙبٜٔمبثُدسل٢ٛاسادٜٚلذست سٚح٣ثبأّبث٥ٙٙذ٣ٔساٞبص٥ٕٔٙٝٞبٖوٝٞب٣٤ا٘سبٖثس٥بسچٝاستا٘سبٖخِٛدوٙذ،

 پیام: اًذاختي تاس گٌاُ تش دٍش عَاهل تیشًٍی تِ عٌَاى یىی اص ًوًَِ ّای حماست ًفس ٍ ضعیف تَدى ًفس

 ضت ٘فس ٚ ثٙذ٣ٌ خذا:ف

ٚخذاستٞبفضّتتٕبْسشچطٕٝ ا٤ٚٙذ تس٥ّٓٔخّٛلبتٕٞٝوٝاست٘بپز٤ش٢ضىستحم٥متاست،خٟب٥٘بٖتٕبْخبِكوٝخذاٚ٘ذ

 )فّت( دٞذپ٥ٛ٘ذ سشچطٕٝا٤ٗثٝساخٛدثب٤ذاست،فضّتد٘جبَوٝٞشوس

ثشا٢آٖاصپسٚخذا خبِصثٙذٜ خذاسسَٛثشا٢سپسدا٘ستٝ،خذاا٢ثشسافضّتاثتذاوش٤ٓلشآٖ)ٔقَّٛ( : وٝاستخٟت٥ٕٞٗثٝ

)ٔقَّٛ اَٚ، پس پ٥ش٢ٚ اص سسَٛ ٣ٔ دٞذ پز٤شش ثٙذ٣ٌ خذا( ٚ ا٘ذپز٤شفتٝساخذاثٙذ٣ٌ)فّت( خذاسسَٛاصپ٥ش٢ٚثبوٝٔؤ٥ٙٔٗ

 سسَٛ ٣ٔ دٞذ تس٥ّٓ خذا ضذٖ(تس٥ّٓ خذا ضذ٘ذ)ٔقَّٛ دْٚ، پس پ٥ش٢ٚ اص 

 پٌجن: آیات چْارم ٍ

 فضت ٘فس دس والْ پ٥طٛا٤بٖ:

 :ا٘ذضذٜپ٥شٚص)فبُٔ دس٣٘ٚ(ٞٛس ٌٚٙبٜثش٤ٚبفتٝخذاثٙذ٣ٌدسساخٛدفضّتوٝٞب٣٤ا٘سبٖٚصفدس                         

 

 

 فشٔب٤ذ٣ٔآ٘بٖٔمبثُدسخٛد٘فسفضتحفؼٚ)ث٥ش٣٘ٚ(ؽبِٕبٖثشاثشدس٘طذٖتس٥ّٓثشا٢                        

 

 

 

 

  

 

 

 .ضت سا دس خذا ٚ سسِٛص ٥٘بثذٞش وس وٝ ف ٔٙبفمٖٛ: تقش٤ف ٔٙبفك ثش اسبس آ٤ٝ 

 هعلَل() ًذادًذخَاریبِتيٍ ّرگسزیستٌذهٌذاًِعسّت،زًذگیشرایطتریيسختدربَدًذ)علت(،خذاحقیقیبٌذُچَىهاپیشَایاى

 

 أبْ حس٥ٗ:

 حضشت ص٤ٙت:

 اهام علی)ع( 

 اهام علی)ع( 

حب٣ِدساٚ ا٤ستبد،سشوصٞٛسثشاثشدسثٛد،دادٜتشت٥تص٥ِخبوٝٔىب٣٘تش٤ٗخّٛتدس٤ٛسفحضشت

تىٗ  ال )أبْ ف٣ّ)ؿ( :وٙٓ اعبفتاٚاصثب٤ذٔٗث٤ٍٛذتٛا٘ست٣ٔٚضذ٣ٔٔحسٛةص٥ِخبغالْٚثشدٜٝو

ٔغشحتٟذ٤ذٚاصشاسثبساخٛد٘بٔطشٚؿخٛاستِص٥ِخبوٍٝٞٙب٣ٔأب  فجذ غ٥شن ٚ لذ خقّه اهلل حشا(

ثشْ)ٚهلل ٣ٔپٙبٜتٛثٝخذا٤ب ٌفتٚدآٚس٤بدثٝساخذاثٛد،ص٤جب٣٤ٚاٚج خٛا٣٘دسوٝا٤ٗثب٤ٛسف،وشد،

پ٥طٍبٜدسٕٞٛاسٜساوشد)فشاس وشدٖ اص ٌٙبٜ ٔقَِّٛ خٛدفشاسثستٝس٢ٛ دسٞب٢ثٝص٥ِخبدستاصٚاِقضٜ...(

آٚسد)ثٛاسغٝ پ٥ش٢ٚ اص دستٛسات دستثٝساحم٥م٣فضّتأّبافتبد،ص٘ذاٖث٤ٝٛسفحضشتد٤ذٖ( ٌشچٝخذا

ضذ)فضت حم٥م٣ ٔصشسشص٥ٔٗفض٤ضٚسس٥ذٞٓؽبٞش٢فضّتثٝ ثقذٞبٚض٤ض ضذٖ(خذا تجذ٤ُ ثٝ ا٘سبٖ ف

 ٣ٔ دٞذ فضت ؽبٞش٢(

 

 اوشْ:پ٥بٔجش 

 ٤ٛسف:ت حضش
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 تِ سثه هـــْذی غــــفــَسی     دیي ٍ صًذگی جاهع وٌىَس   

 خٛد دا٣٘ ٚ خٛد فب٣ِ:(

 ٕ٘ب٤ذدٚس٢رِّتاصٚوٙذحشوتفضّتس٢ٛثٝ ثتٛا٘ذثٟتشا٘سبٖوٝضٛد٣ٔسجتفضت ٚ رِتس٤طٝضٙبخت

 تٕب٤التاصدستٝدٚ داسا٢ا٘سبٖ

 اٚ )خٛد فب٣ِ ٚ ثشتش ا٘سبٖ( ح٣ ٚ ٔق٢ٛٙفب٣ِ: ٔشثٛط ثٝ ثقذ سٚتٕب٤الت 

 ٌزضت() (ح٥ب) (ففبف) (فذاِت) (حسٗ خّك) (ثبسا٤) (ضدبفت) (احسبٖ) (دا٘ب٣٤)تٕب٤ُ ثٝ  :ٔثُ

 ا٘سبٖ ٞب ثٝ س٢ٛ تٕب٤الت فب٣ِ: فمُ، ٚخذاٖ )٘فس ِٛأٝ(ٔطٛلبٖ 

 فمُ ٚ ٚخذاٖ ٚ ٘فس ِٛأٝ ٌٛش فشا ٣ٔ دٞذ ٚ تس٥ّٓ ٘فس أبسٜ ٣ٕ٘ ضٛد.فض٤ض، ثٝ ٘ذا٢ ا٘سبٖ 

 ٔشثٛط ثٝ ثقذ دا٣٘ ٚ ح٥ٛا٣٘ اٚ)خٛد دا٣٘ ٚ پست ا٘سبٖ( دا٣٘:تٕب٤الت 

 سفبٜ() (ص٤ٙت) (ص٤ٛس) (غزاٞب٢ ِز٤ز) (ضٟٛت) (ثشٚت) ٔثُ:

 ٢ٛٞ ٚ ٞٛس)٘فس أبسٜ( ثٝ تٕب٤الت دا٣٘:ٔحشوبٖ 

 ر٥ُِ دس دسٖٚ ضىست ٣ٔ خٛسد ٚ تس٥ّٓ ٘فس أبسٜ خٛد ٣ٔ ضٛد.ا٘سبٖ 

ٌٙبٜ وبس پ٥ص اص آٖ وٝ دس ٔمبثُ فٛأُ ث٥ش٣٘ٚ تس٥ّٓ ضٛد اثتذا دس خٛد ٣ٔ ضىٙذ ٚ حمبست سا ٣ٔ پز٤شد اٚ فضت خٛد سا اص ٘سبٖ ا

 بئت ٚ پست٣ دچبس ضذٜ است.دست دادٜ ٚ ثٝ د٘

 .ص دست دادٜ ا٘ذ ٚ تحم٥ش ضذٜ ا٘ذتحم٥مبت اوثش ٌٙبٞىبساٖ ٚ ٔدشٔبٖ افشاد٢ ٞستٙذ وٝ فضت ٘فس خٛد سا اعجك 

حفؼ وشأت ضت ٘فس ا٘سبٖ ٞب افضا٤ص ف آٖ ٞبست.ٚ ٤ى٣ اص ساٜ ٞب٢ ٔجبسصٜ ثب وژ٢ ٞب ٚ صضت٣ ٞب دس خبٔقٝ ثٙبثشا٤ٗ 

 ٥ٌش٢:٘ت٥دٝ 

 ٣، ٔب٘ـ سضذ ٚ ضىٛفب٣٤ تٕب٤الت فب٣ِ اٚ ٘طٛد.٥ٓ ٕ٘ب٤ذ وٝ تٛخٝ ثٝ تٕب٤الت دا٘ثٝ ٌٛ٘ٝ ا٢ ص٘ذ٣ٌ خٛد سا تٙؾ ثب٤ذا٘سبٖ 

 :ذ ثّىٝالت دا٣٘ تٕب٤الت ثذ٢ ٥٘ستٙحم٥مت تٕب٤دس 

 .ص٘ذ٣ٌ د٢ٛ٥٘ الصْ ٚ ضشٚس٢ ٞستٙذ أب ٘جب٤ذ اص حذ تدبٚص وشدٜ ٚ ٔب٘ـ سضذ تٕب٤الت فب٣ِ ضٛ٘ذثشا٢ 

ٚ ٔشص تٕب٤الت دا٣٘ سا خذا ٣ٔ دا٘ذ ٚ اٚ چ٣ٍٍ٘ٛ ثٟشٜ ٔٙذ٢ اص ٞش وذاْ سا ٔطخص وشدٜ تب ا٘سبٖ ثتٛا٘ذ تٕب٤الت فب٣ِ سا دس خٛد حذ 

 ذ.وٕبَ ثشسب٘ٚ ثٝ سضذ دادٜ 

 فّت ٚ ٔقَّٛ ٞب٢ ٟٔٓ دسس:(

 فضت ٘فس :ٚ ثٙذ٣ٌ خذا ٣ٔ دٞذتس٥ّٓ 

 ٜ دٚس٢ اص ٌٙب :حضٛس دس پ٥طٍبٜ خذا ٣ٔ دٞذس احسب

  ٘فس أبسٜ  :حضٛس دس پ٥طٍبٜ خذا ٣ٔ دٞذس احسب

 تٛخٝ ثٝ خٛد فب٣ِضت ٘فس ٚ ف: حضٛس دس پ٥طٍبٜ خذا ٣ٔ دٞذس احسب

 رِت ٘فس   اص خذاٚ٘ذ ٣ٔ دٞذ:غفّت 

 ٌشفتبس٢ دس داْ ٌٙبٜ ٚ ٌشفتبس ضذٖ ثٝ خٛد دا٣٘اص خذاٚ٘ذ ٣ٔ دٞذ:غفّت 

  ٘فس أبسٜ ثٝ سٛء اص خذاٚ٘ذ ٣ٔ دٞذ:غفّت 

 ا ٚ ثبل٣ ٔب٘ذٖ ثش فضْ ٚ تص٥ٕٓ )ٔٛاؽت ثبش دس تست ٞب ثشفىس ٘جبضٝ(٘فس ٣ٔ دٞذ: حفؼ پ٥ٕبٖ ثب خذفضت 

 )ٔٛاؽت ثبش دس تست ٞب ثشفىس ٘جبضٝ( ٘فس ٣ٔ دٞذ: ضىستٗ پ٥ٕبٖ ثب خذا ٚ سست٣ دس فضْ ٚ تص٥ٕٓرِت 

 فض٤ض ٣ٔ دٞذ: ضىست ٘بپز٤ش٢ دس ثشاثش ؽبِٕبٖ ٚ ستٍٕشاٖ ٚ خضٛؿ ٚ فشٚت٣ٙ دس ثشاثش ٔشدْا٘سبٖ 

 

 

کرد و تٍبي این صٍرت باید در 

 از گواى بازگشت

 ٤بدداضت خذ٤ذ:ٔحُ 

www.konkur.in

forum.konkur.in



 تِ سثه هـــْذی غــــفــَسی     دیي ٍ صًذگی جاهع وٌىَس   

 :دسس ا٘ذ٤طٝ ٚ تحم٥ك(

ثٝ د سا ٤ق٣ٙ خٜٛ ٌٙب، ٚ فؾٕت اس٢ ٚ ٌٛسثضسِ حسبا٘فس ٤ق٣ٙ تِ فضّ ا ؟چشد داسد ؟ خٛا٢ ٚثغٝساچٝ  «ٜ ٌٙب» ٚ  « ٘فست فضّ »ِٖ ٥ٔبـ 

د خٛد ٚ حم٥ش ٘طٖٛ ٘سباتب وٕتش . ٜ ٔتِ ٘فس ثبالتش ثبضذ ٌٙباوٝ وشس ٘ذ . ٞش لذداس فىسساثغ١ ٤ٗ ثب ٤ىذ٤ٍش اثٙبثشٖ . پست٣ وطب٘ذست ٚ حمب

  سد .ِّت ٣ٕ٘سپبرفض٤ض ثج٥ٙذ تٗ ثٝ د سا خٛس ٞش لذ وٝس ٛ٘ذ ٕٞب٘غص٣ٕٜ٘ ست ثٝ ٌٙبدوٛچه ٘ىٙذ سا 

ّٔب ، اٞستٙذ ص ٥ٔٙٝسبص٣٘ ٤ٚظِ ث٥شاضش ـخ٥ش د ؟٣٘ ٔٙتمُ وشُِٚٔ ث٥شاثٝ فٛٚ ضت داثشد خٜٛ سا اص دٚشِ ٌٙبْ دادِٖ ٘دبأسؤ٥ِّت اٖ ٤ب ٣ٔتٛآـ 

ضتٝ ثبضذ دا٤ظ ثست٣ٍ ا٘ىٝ ثٝ ضشاص آپ٥ص ٜ ٌٙبدٚس٢ اص ٘ذ . ص٣ٜٔ بست ثٝ ٌٙد دخٛس ٚ اساد٠ خت٥باثب ٚ ست ٖ ا٘سبدِ اخٜٛ تص٥ٌٓ٥ٕش٘ذٚ فبُٔ 

ا تمٛٚ حفؼ ٣ٔوٙذ د سا خ٢ٛ ٤ٍشد٤ظ ضخصِ اضشٖ ٕٞبدس ّٔب ا٣ٔوٙذ ٜ ٤غ٣ ٤ى٣ ٌٙباضشداسد . دس ّٕٞت ٔب ثست٣ٍ ٚ ٘فس ت فضّاسِ ثٝ ٔمذ

 ٖ داسد .٘سبا دِپ٥طٝ ٣ٕٔ٘ب٤ذ پس ثست٣ٍ ثٝ خٛ

تِ فض٢ّ اص ٔٙذٜثٟشساٜ ؟چ٥ستِ ٣ٟت افض٢ّ اص ٔٙذٜثٟش، ساِٜ شّف٣ ٣ٔوٙذ ٔقت صبحتِ فضّسا ٘ذ اٚفبعش خذس٠ سٛ ا٤ٙىٝ آ١٤ ثب تٛخّٝ ثٝ ـ 

د .٘ذ ٣ٔپسٙذاٚست وٝ خذا٣ٞ دس ساضتٗ اٌزْ لذٚ ٘ذ اٚخذاص عبفت ا٣ِٟ ا

ا سا ثب خذٖ ٔخصٛصبً پ٥ٕباٖ ٚ ٤ٍشدثب د خِٖٛ وس٣ پ٥ٕبا ٤شص ـخ٥ش  ؟٘ذ صست ٣ٔدضى٣ٙ ٖست ثٝ پ٥ٕبا٘فس تِ فضّداسا٢ ٘سب٣٘ وٝ ا٤ب آ ـ

ثشتش سا فب٣ِ دِ ست خٛت أّب وس٣ وٝ صبحتِ فضّاثبضذ ٜ ٣٘ ضذدِ داخٛ تس٥ِّٓاٚ فب٣ِ دِ ضىستٝ ثبضذ ٤ق٣ٙ خٛد خٛا دس ثتذا٣ٔضىٙذ وٝ 

 .داسد فض٤ض ٣ٔسد ٚ آٖ سا ٣ضٕبٔ

 در ایرانسبک زیست شىاسی مدرس دیه ي زودگی به ايلیه  مهدی غفًری

راضی وشً! پس به کمتر از  می زوىدرا  صد  دیىیصد ها وفر همگام با مه 
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 قادر و توانابه نام جهان آفرین  

 جامع
 دینی

 گارانتی تضمینی 
 درصد                               

  

 

 خالصه نامه و نکات
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 به سبک مـــهدی غــــفــوری     دین و زندگی جامع کنکور  
 پیًَذ همذس( دسس ضبًضدّن)وبًَى هْش(دسس پبًضدّن)یٌِ ّبی پیًَذ( چْبسدّن)صهدسس 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 خبًَادُ:

 اسصضوٌذ تشیي ثٌیبى ٍ ثٌب ًضد خذا 

 پیًَذ صى ٍ هشد  :آغبص

 آهذى فشصًذاى ل:تىبه

 اًسبًی صى ٍ هشد:ضخػیت  

  اختػبظ ثِ جٌس خبظ )اًس()اًسبى()ثٌی آدم(  : 

+ ّذف ٍیژگی ّبی فغشی یىسبى صًبى ٍ هشداى  چشا؟

 ّذف ستفبدُ اص سشهبیِ ّبی راتی یىسبى+ثب اهطتشن

 OKّن صى ّن هشد (وشاهت اًسبى  ًتیجِ:

 ػضیض تش(ثِ هیضاى تمَا+ػفبف+دٍسی اص گٌبُ             

 داخشٍی+لشة پشٍسدگبس ّن صى ّن هش (پبداش           

(ػزاة اخشٍی+دٍسی خذا ّن صى ّن هشد            

ّبی ثْشُ هٌذی اص هالن 

 :پبداش ثضسي الْیٍ  آهشصش

 

 

 هسلن(تسلین).

هَهي(ایوبى).

ثشداسی)لبًت(فشهبى .

غبدق(ساستگَیی).

غبثش(غجش).

خبضغ(خطَع).

هتػذق(غذلِ).

حبفظ(پبوذاهٌی).

(
ن 

ّ
شد

ه
ى

ا
ی:

) (ي
 ّن

صً
ى

ب
:

ت
آ

)
 

 ّبی هىول:ًمص 

 گشٍ هشد صٍج یىذیصى 

 ی داسد وِ تىویل وٌٌذُ ّن ثبضٌذصهبًی هؼٌ صٍجیت

 گی ّبی اًسبًی هطتشن داسای ّذفی هطتشنژٍی هشدٍ صى 

 تفبٍت اص جْت )صى ثَدى( )هشد ثَدى( ٍلی 

 (/ثشتشی ثِ تمَا است)ًِ ثشتشی راتیًیبصهٌذیهی دّذ تفبٍت

 ػبهل صٍجیت آى دٍّبی صیستی ٍ سٍاى ضٌبختی صى ٍ هشدتفبٍت 

 خبًَادُ هتؼبدلوذام یه سشی ٍظبیف ثشػْذُّش 

ػبهل پبیذاسی خبًَادُ پس اص اصدٍاج= دسن دسست صٍجیت ٍ هْوتشیي 

 ًتیجِ:لجبس ّن ضذى  هىول ّن ثَدى صى ٍ هشد ٍ ػول ثِ ایي دسن

 ذاسی خبًَادُ هی دّذ: اص ػبهل پبیغفلت 

 ثیگبًِ ضذى اص ّن + جذاضذى اص ّن ثب وَچه تشیي تٌص

ى 
ضبًذ

پَ
ی ّوذیگش

ت ّب
ػی

 

 

 وبس تطىیل خبًَادُ هَفك تَسظ جبًَاساى: ُ اس

 + دسن غحیحثشًبهِ  تٌظین

 )آهَصش اص وتبة+هؼلن(                                       

 
ثشای  ی جَاىتشیي ثشًبهِ ّبهْن 

 سؼبدت خَد ٍ خبًَادُ ی آیٌذُ:

 ثلَؽ آغبص اص خَد دس پبوذاهٌی ٍ ػفبف تمَیت ١

 خبًَادُ تطىیل اص خَد بیّ ّذف وشدى هطخع ٢

 هٌبست ّوسش ّبی ضبخع ٍ هؼیبسّب ضٌبخت ٣

 هشد ٍ صى سٍحی ّبی ٍیژگی ضٌبخت ٤

 پذس یب هبدس ضَّش، یب صى ػٌَاى ثِ خبًَادُ دس خَد ًمص ثب آضٌبیی  ٥

 خبًَادُ دس هسئَلیت پزیشش آهبدگی وست  ٦

 ػوش اًسبى دٍسُ اسصضوٌذتشیي ٍ تشیي حسبس اصدٍاج تب ثلَؽ دٍسُ

 غَست ثْتشیي ثِ خذاًٍذ تب وٌٌذ پیطِ ػفبف حتوبً ، اصدٍاج اص لجل  پسشاى ٍ دختشاى

 .دّذ سبهبى سا آًبى صًذگی

 پبوذاهٌی اصدٍاج اص لجل وِ است وسی ثب اصدٍاج خَاستبس عجیؼی ٍ فغشی عَس ثِ جَاًی ّش

 .است ًطذُ آلَدُ گٌبُ ثِ ٍ وشدُ حفظ سا خَد

 .ثجٌذین سا گٌبُ ثِ ًضدیىی ّبی ساُ خذاًٍذ، ثش تَوّل ٍ سٍحی ضجبػت صیشوی، ثب ثبیذ

 
 :اصدٍاج اّذاف

 ثِ ایي ًیبص ًتیجِ:سسیذى ثِ آساهص سٍاًی ثش اثش اصدٍاج ٍ پبسخ غحیح /دٍساى ثلَؽ :ضشٍع یی تشیي/اثتذا :جٌسی ًیبص ثِ پبسخ

   تَاًبییصى هی دّذ: ثی لشاسی ٍ ًبآساهی ثذٍى ّوسش/ ًبهطشٍعپبسخ ًیبص ثِ صًذگی ثب جٌس هخبلف آضىبس پس اص ثلَؽ/ :ّوسش ثب اًس

 ت الْیثْذاضت سٍاًی جسوی تؼبدل سفتبسی ٍ تؼبلی اخاللی وَدن=خَاسػذم جبیگضیٌی ًْبد پشٍسش خبًَادُ/ :فشصًذاى پشٍسش ٍ سضذ

 خبًَادُ تٌْب هحیظ هٌبست جْت تشثیت غحیح وَدوبى ٍ سضذ فضبئل اخاللی آًبىػبلی تشیي ّذف تطىیل خبًَادُ/:هؼٌَی ٍ اخاللی سضذ

ػذم تَجِ ثِ ًیبص اًس ثب ّوسش ٍ دس ثشخی اصدٍاج ّبی ًبهَفك؟ سیطِ 

 ًتیجِ ػذم سفتبس آساهص ثخص اص جبًت صى یب هشد یب ّشدٍ

 پبیذاسی ٍالذیيفشصًذ ثبلٌذگی/ ٍالذیي)forدَجٍ مدٍا+ٍحذتتحىین ثخص +پیًَذ  ثوشُ)  =فشصًذ آساهص دس خبًَادُ صى است چَى تَاًبیی ثیطتش دس ایجبد سىًَت ٍ آساهص اهجذ

ػَهیي()ًوبص ضٌبخت سیشُ هؼظ پبوذاهٌی: )حفالذاهبت 

ػذم دیذى  تػبٍیش  ()اضتغبل ثِ وبس ضشٍسی(جوبػت

)استمبهت دس ثشاثش تحشیه دیگشاى()دٍست دیي (هجتزل

یحت داس()ضشوت دس جلسبت هزّجی()ٍسصش()تَجِ ثِ ًػ

ت ()ثشًبهِ افضایص هؼشفًبهحشمثِ ٍالذیي()وٌتشل ًگبُ 

 + تػوین گیشی ثب فىش دیٌی()ػبلجت اًذیطی دس وبس ّب 

 ظَْس اختالف+دٍسی سٍحیػذم سضشٍط دٍ تب چْب اصدٍاج هَفكهالن ّذف چْبسم اٍلَیت چْبس ّذفّش 
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 پیًَذ همذس( دسس ضبًضدّن)وبًَى هْش(دسس پبًضدّن)یٌِ ّبی پیًَذ( چْبسدّن)صهدسس 

 
  یتفىشٍى+لمَم  (هؼٌَی سضذ اخاللی)هَدُ ٍ سحوِ+جؼل ثیٌىن (اًس ثب ّوسش)ٌَاىلتس+اًفسىن اصٍاجب+)حىوت خذا(ي آیبتِ خلكهٍ 

 افال ثبلجبعل یَهٌَى ٍ ثٌؼوت اهلل ّن یىفشٍى++سصلٌبون هي الغیجبت(سضذ ٍ پشٍسش فشصًذاى)ثٌیي ٍ حفذُ+جؼل لىن هي اصٍاجىن هي اًفسىن اصٍاجباهلل جؼل لىن ٍ 
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 .ًیست اصدٍاج اص ة تش هحجَ خذا ًضد ثٌبيی ّیچ اسالم، پیبهجش: دس

  صًذگی هطتشن آغبص ٍ ّوسش اًتخبة صًذگی، ّبی تػوین تشيي حسبس ٍ صيجبتشيي اص

 خبًَادُ اػضبی ٍ ضذُ گزاسی پبيِ ايوبى هحَس خذاًٍذ ثش لجَل هَسد خبًَادُ

 )ػلت( .ثشسٌذ سؼبدت ثِ ٍ ثپیوبيٌذ سا تؼبلی ٍ سضذ هسیش

 اهش دس لذم چگًَِ وِ اًذ وشدُ ساٌّوبيی سا ٍ پسش دختش اص يه ّشپیطَايبى سٍ، ايي اص

 گزاسًذ.)هؼلَل( اصدٍاج

 تأخیش ثِ خبًَادُ تطىیل ٍ ضَد صيبد اصدٍاج صهبى ثب ػملى ٍ جٌسى هیبى ثلَؽ فبغلِ ًجبيذ

 )ػلت(.افتذ

اص ٍالذيي  ٍ تشغیت ٍ تطَيك اصدٍاج ثِ سا پسشاى ٍ دختشاى ّوَاسُاص ايي سٍ پیطَايبى

 ثشخى خبعش ثِ اصدٍاج ح( ثشاى الصم وشدى ضشايظ فشاّنة( غلظ سسَمالف( تشن  خَاستِ اًذ:

 )هؼلَل( .ًسبصًذ ّب آسیت گشفتبس سا جبهؼِ ٍ ًىطبًٌذ گٌبُ ثِ سا خَد فشصًذاى ثبعل پٌذاسّبى

 .وٌذ هى وش ٍ وَس سا آدهى چیضى ثِ ضذيذ ػاللِ

 اًتخبثى ثِ تب هطَست وٌین خَد هبدس ٍ پذس ثب آيٌذُ ّوسش هَسد دساص ايي سٍ پیطَايبى

 ٍ هػلحت هؼوَالً فشصًذ، ثِ هحجت ٍ ػاللِالف( ػلت ثِ هبدس ٍ پذس .ثشسین دسست

 تَاًٌذ هى ثْتش ، پختگى ٍ تجشثِ ػلت ة(ثِ ٍ گیشًذ هى دسًظش سا اٍ ثختى خَش

 )تحویل ًظش خییییش!(.وٌٌذ ثیٌى پیص سا اصدٍاج ػبلجت ٍ سا دسيبثٌذ افشاد خػَغیبت

 ضشٍسى اصدٍاج ثشاى هشد ٍ صى سضبيت وبهل اسالهى، همشسات عجك

 هطشٍػیت ٍ است ثبعل گیشد، اًجبم صٍس ثِ ػمذى اگش ٍ است

 .ًذاسد

 .صاست هسئَلیت حبل، ػیي دس ٍ اسصضوٌذ اًتخبة، لذست داضتي

 هَفمیت دس هسئَلیت: ًیبصهٌذ اًتخبثی ضبيستِ ٍ ثب چطن ثبص 

  جَاًى احسبس ٍ ضَس ثش وبهل تسلّظ اًتخبثى، چٌیي الصهِ

 ٍ ثستِ سا گَش ٍ چطن اٍلیِ، هحجّت ٍ ػاللِچَى چشا؟ تسلظ؟

 يُػِنُّ ٍَ يُؼوى الطَّىِء حُتُّاهبم ػلی: ،ساًذُ حبضیِ ثِ سا ػمل

 ضٌیذى  Cتشّب، ثضسي ثِ اػتوبد B، دلى ّن هحیظ  Aخبًَادُ، هحیظ

 تب ثبضذ ايثبس ٍ هحجّت هحیظ D خػَظ، ثِ ٍ ًظشيبت يىذيگش

 پطیوبًی ووتش ٍ ة(حسشت ٍ ضَد گشفتِ ّب تػوین الف(ثْتشيي

  .ثیبيذ پیص

 هشد جٌس اص وبهل ضٌبخت + فشاٍاى تجبسة + غلجِ خَد احسبسبت ثش پذس

 .ثپشداصد ساٌّوبيى ثِ ٍ وٌذ هشالجت تَاًذ هى است،

 ٍ هحجت فضبى دس وِ گبُ آى دختش، ػبعفى ّبى ظشافت ٍ سٍحى ّبى لغبفت

 ٍ ّب ٍالؼیت ثشخى گشفتي ًبديذُ احتوبل گیشد، هى لشاس جٌس هخبلف ػاللِ

 ًفس ػضت ٍ حیب خبعش ثِ ايي، دختشاى ثش ػالٍُ داسد؛ دًجبل ثِ سا ّب وبستى

 پسش عشف دسخَاست اص ٍ علت ٍ ضًَذ ًوى لذم پیص اصدٍاج دس خَد، لَى

 ّبی ٍيژگی ّوِ دختش وِ ثطَد آى اص هبًغ حیب است هوىي گیشد، هی غَست

 .وٌذ گیشی تػوین وبهل آگبّی ثب ٍ ثطٌبسذ سا سبثمِ اٍ ٍ پسش

 .است خَة ّوسش اًتخبة خبًَادُ، تطىیل ثشای لذم اٍلیي

 ضبيستِ، ّوسش هؼیبس تشيي هْن وشين، لشآى ًظش اص

 .اٍست ثَدىِ ايوبى ثب

 )حشهت اصدٍاج دس غَست ثی ايوبًی(

 اعویٌبى ثِ ثتَاى آى ووه ثِ وِ اى اًذاصُ ثِ آيٌذُ، ّوسش دسثبسُ تحمیك

 دس ٍ ثبضذ ثخص ًتیجِ ثبيذ تحمیك .است ضشٍسىسسیذ،  گیشی تػوین دس

 گیشد؛ غَست الْى هؼیبسّبى ٍ ضَاثظ چْبسچَة

 َّس تٌْب آى هٌطأ وِ ّبيى هؼبضشت ثب ًجبيذ سا آيٌذُ ّوسش دسثبسُ تحمیك

 .وشد است، اضتجبُ صٍدگزس ّبى

 ساُ ّبی ضٌبخت ّوسش:

 ٍ صًذگى هحل دس خبًَادُ اػضبى هَلؼیت ٍ ّوسش خبًَادُ دسثبسُ تحمیك ١

 .وبس هحل

 .داسد تشى ثیص هؼبضشت ّب آى ثب اٍ وِ وسبًى ٍ ّوسش دٍستبى ضٌبخت ٢

 .تحػیل هحلّ يب وبس هحیظ دس ّوسش خُلمیبت ٍ سٍحیبت تحمیك ٣

 ٍ پذس تجبسة اص ثشدى ثْشُ ٍ ديگش يه ثب دٍعشف ّبى خبًَادُ هؼبضشت ٤

 .ّب هؼبضشت ايي دس هبدس

 .وبسداى ٍ اػتوبد لبثل افشاد ثب هطَست  ٥

 ّب ديذگبُ ٍ ًظشيبت عشح ٍ حضَسى جلسبت دس يىذيگش ثب گَ ٍ گفت  ٦

 .هختلف هَضَػبت دسثبسُ

 چشا ارى پذس ثشای دختش؟

 .ضَد هى اًجبم خلمت لبًَى ثِ گَيى پبسخ ٍ عجیؼى ًیبصّبى سفغ ثشاى اصدٍاج،

است هَلغ ثِ اصدٍاج فَايذ اص سٍاًى ٍ اجتوبػى ّبى آسیت ٍ ًبهطشٍع سٍاثظ. 

 سٍاى ٍ سٍحگٌبُ آًیلزت جٌسی دس لبلجی غیش اص اصدٍاجثب پبسخ گَيی ثِ ًیبص 

 پژهشدگیافشاط دس گٌبُ ثشای فشاس اص  + ضىستِ ضخػیت ٍ پژهشدُ سا فشد

 اصدٍاج: ثشای آهبدگى

  فىشى ٍ ػملى ثلَؽ ٍ جٌسى ثلَؽ :است ثلَؽ دٍ ًیبصهٌذ 

 سسذ هی فشا جٌسى ثلَؽ اص پس ثلَؽ ػملی هذتى

 ًطبًِ ّبی ثلَؽ ػملی:

ِوبس، وشدى پیذا ٍ ضغل داضتي ثِ تَج 

ّبی ّوسش، ٍيژگی دسثبسُ وشدى فىش 

خَد ّضيٌِ ٍ خشج تٌظین  

ثَدى ثشًبهِ ثی اص دٍسی  

 :تحمیك دسثبسُ ّوسش

 هطىالت پیص سٍ اصدٍاج: آثبس اصدٍاج:
 هسىي ثِ ًیبص ١

 خبًَادُ تأهیي ٍ اصدٍاج ّبى ّضيٌِ ٢

 داًطگبّى تحػیالت صهبى ضذى عَالًى ٣

  غلظ سسَم ٍ آداة اثش ثش غیشضشٍسى تَلؼبت ٤

 خبًَادگى ًبثجبى ّبى سلبثت  ٥

  ديي پیطَايبى سٍش ًذادى لشاس الگَ  ٦

تَلؼبت+اغل لشاس ثشًبهِ سيضی غحیح+تذثیش ٍالذيي+ ساُ وبس ّب:

 دس ًتیجِ:آغبص يه صًذگی سبدُ +غویوی  حفظ ػفبف ٍ پبوذاهٌیدادى 

 جوغ ثٌذی احبديث هشتجظ ثب صهبى اصدٍاج:

لسوت ديگش پشٍا لسوت ديي خَد وبهل پس  ثشای پیبهجش: وسی وِ اصدٍاج وٌذ 

هجشدضخعًوبصىسوؼتّفتبدهتأّلضخعًوبصسوؼتاهب غبدق: دٍ
وٌذًیىَسااخاللطبى خذاًٍذتبوٌیذفشاّناصدٍاجاهىبىخَدپسشاىٍدختشاىثشاىپیبهجش: 

گشداًذصيبدساّبآىغیشتٍػفبفٍدّذتَسؼِّبآىسٍصىٍسصقدسٍ

هؼبضشت ّب ثب هٌطب 

 َّس ّبی صٍد گزس:

هؼوَالً احسبسبت ًیست+آثبس صيبى ثبس+ثخصًتیجِ

جذايىٍساثغِن+اغشاس ثش ثْتش ًطبى دادى+سستىوحب

 :و خارج  ریاضی    

 توصیه پیامبر اکرم برای حفظ دین؟ 

از خداوند پروا( ازدواج( 
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ٍاهلل يذػَى الی الجٌِ ٍ الوغفشُ اٍلئه يذػَى الی الٌبس)ثذثختی اثذی( ٍ ال تٌىحَا الوطشوبت حتی يَهي ٍ ال تٌىحَا الوطشویي حتی يَهٌَا)هالن اغلی اصدٍاج ٍ ضشط اٍل=ايوبى( 

  ٍ يجیي آيبتِ للٌبس لؼلْن يتزوشٍى)ّذف اص ثیبى ًطبًِ ّبی خذاًٍذ يبدآٍسی ٍ هتزوش ضذى هشدم(ثِ ارى خذاًٍذ( ثبرًِ)ثوشات اصدٍاج عجك ًظش خذاًٍذ=ثْطت الْی + آهشصش 

سثٌب ٍ تمجل دػب سثٌب اغفشلی ٍ لَالذی ٍ ( سة اجؼلٌی همین الػالُ ٍ هي رسيتی)اّویت ٍ هسئَلیت صى ٍ هشد دس اًتخبة ّوسش آيٌذُ ثب ّذف تشثیت فشصًذاى غبلح سشاسشی 

 صش ثشای پذس ٍ هبدس( )ًىتِ: يَم يمَم الحسبة=ٍلَع هؼبد(للوَهٌیي يَم يمَم الحسبة)اّویت تشثیت فشصًذاًی: الف(هَهي ٍ ثشپبوٌٌذُ ًوبص ّوشاُ ثب ٍالذيي + ة(عبلت آهش

 جمع بندی دو آیه درس:

www.konkur.in

forum.konkur.in



 

 استاد مهدی غفوری

 قادر و توانابه نام جهان آفرین  

دین و زندگی جــــــامع کنکور 

 جامع
 دینی

کنکور 

 گارانتی تضمینی 
 درصد                               

  

 تداوم رسالت 

 دست نویس
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 استاد هْذی غفَسی جضٍُ جْص دیٌی پیص داًطگاّی 
 مهدی غفوری

@konkurpex 

 درس اول:

جاًَساى،ّا،تیاتاىدسیاّا،ّا،جٌگلتاصهیي،سیاسگاىٍخَسضیذّاّا،هٌظَهِّا،کْکطاىتاکشاىتی جَش/فضاییٍپشجٌة)ایي=جْاىتشاًگیضتأهلفضایایيدسضذُ 

 تخصاص ّستی ّستٌذ؟کسیچٍِاهذاسساخَدّستیهَجَدات،ایي تپشسیذخَداصٍکٌذعثَس ّاپذیذُظاّشیسطحاصًگاّتاىصیثا( ّایگلٍگیاّاى

 :ً ىستی پیذایش در خذا بو جيبن نىبزمنذی

ًِ دس ّوِ .)طلثین هی کوک اٍ اص ٍ تشین هی پٌاُ اٍ تِ هطکالت ٍ ّا سختی دس جْت ّویي تِ کٌین هى دسک سا حضَسش ٍ یاتین هى سا خذا ٍجَد توام تا )اًساى ّا!(ها اص یک ّش

 ایي دس تش عویق هعشفت تِ سا ها کشین قشآى (تلکِ حضَس خذا سٍ دسک هی کٌي!! /اًساى ّا تا توام ٍجَد خذا سا دسک هی کٌي ٍلی رات ٍ کٌِ خذا سٍ دسک ًوی کٌي)خذا ًَس ّستی استحال

 خذاست. تِ خَد، پیذایص دس ،جْاى)ّوِ هَجَدات(دّذ کِ یکی اص ایي ساُ ّا ًیاصهٌذى  هى ًطاى ها تِ سا هتفاٍتى ّاى ساُ ٍ کٌذ هى دعَت تاس)دسک حضَس خذا ٍ یافتي اٍ تا توام ٍجَد(

 :ٍ ّستی جْاى تِ خذا دس پیذایصاستذالل ًیاصهٌذی 

 کِ ّستٌذ ّایی پذیذُ ّا کْکطاى ٍ ّا ستاسُ صهیي، جوادات، حیَاًات،گیاّاى، اًذ؛ گًَِ ّویي ًیض ها پیشاهَى اضیاى .ًیست ها خَد اص ها ّستى ٍ ٍجَد کِ ّستین ای پذیذُ  :اٍّل هقذهۀ

 .اًذ پذیذآهذُ سپس ٍ اًذ ًثَدُ صهاًى یک یعٌی  ًیست، خَدضاى اص ٍجَدضاى

 .ًیستٌذ هتکی خَدضاى تِ ٍجَد دس کِ ّستٌذ ّایی پذیذُ جْاى هَجَدات ٍ اًساىیا=

 چیض تِ ًیاصهٌذ ضذى، ضیشیي تشاى ًثاضذ، ضیشیي خَدش کِ چیضى ّش کِ طَس ّواى ؛است دیگشى تِ ًیاصهٌذ ضذى هَجَد تشاى ًثاضذ، خَدش اص ٍجَدش کِ ای پذیذُ ّش  :دٍم هقذهۀ

 تخص ّستی ضَد کِ تَاًذ کی تخص ّستی اص ًایافتِ رات .تاضذ ضیشیي خَدش کِ است دیگشی

 پذیذُ دیگش چیضى چٌیي صَست، ایي دس .تاضذ ًذاضتِ ساُ اٍ دس ًیستى ٍ تاضذ تَدى هَجَد تا هساٍى حقیقتص ٍ رات کِ ًیست ًیاصهٌذ دیگشى تِ تَدى هَجَد تشاى دسصَستى فقط هَجَد، یک

 .ّست ّوَاسُ خَدش ٍ ًذاسد پذیذآٍسًذُ تِ ًیاص ٍ ًیست

 ًوى جذا اٍ اص ّستى ٍ است ّستی سشچطوِ کِ نًیاصهٌذی ای آفشیٌٌذُ تِ یافتي ّستى ٍ آهذى پذیذ دس جْاى، ّاى ذُپذی هجوَعِ ٍ ها کِ نیاتی دسهى هقذهِ، دٍ يای تِ تَجِ تا : جًِتی

 .خذاست هتعالى ٍ تشتش ٍجَد ي. ایضَد

 .اصهٌذًذًی اٍ تِ ًیض اداهِ ٍ تقا تشای تلکِ ضَد؛ ًوى پیذایص هشحلِ تِ هٌحصش خذاًٍذ، تِ هَجَدات اصهٌذىًی

 دس هَجَدی دیگش ًکٌذ، تخطی ّستی ًیض خذاًٍذ اگش ًیست، ًَسی پشتَ دیگش ًکٌذ ًَسافطاًی خَسضیذ اگش کِ طَس ّواى است، آى هٌثع تا ًَس پشتَّاى ساتطِ هاًٌذ خذاًٍذ ٍجَد تا ها ٍجَد ساتطِ

 تِ خذاًٍذ یِ ٍقت ًضًیذ ًیاصهٌذی دس پیذایص ّا هي ایٌجا آٍسدهص خَب تثیٌیذ!!!!( تقا)ایي قسوت سٍ اگش دس تستی دادًذ تگیذ تشای اثثات ًیاصهٌذی هخلَقات دس .هاًذ ًخَاّذ تاقى جْاى

 :تقا دس خذا تِ جْاى اصهٌذیًی

 هعواسایي تصَس اضتثِ! چشا؟ چَى  .ًذاسد علت تِ ًیاصی خَد تقای دس هعلَل یکتصَس اضتثاُ اص تشجای هاًذى دیَاسی کِ یک هعواس کِ سال ّا پیص فَت کشدُ هشدم سا تِ اضتثاُ اًذاختِ!: 

 .است تَدُ خَد جای دس آًْا قشاسدادى ٍ اجضاء جایی جاتِ فقط اٍ ٍظیفِ .است ًثخطیذُ ٍجَد آى اجضای ٍ ساختواى تِ ٍ ًیست ساختواى اصلی علت

 .کٌذ ًوى شتغیی گاُ ّیچ ًسثت يای ٍ اٍ؛ تِ ًیاصهٌذ ٍ فقیش هخلَقات شسای ٍ ّا اًساى ٍ است ضذُ خَاًذُ غٌى خذاًٍذ ن،کشی قشآى دس

 جْت ّویي تِ .ضَد هى طتشتی ٍ تش قَى خذاًٍذ طگاُپی دس تطاىعثَدی ٍ تٌذگى ٍ کٌٌذ هى دسک تْتش سا خذاًٍذ تِ خَد اصهٌذىًی ٍ فقش ضًَذ، تش کاهل قىحقی هعٌاى تِ کِ ّشقذس ّا اًساى

 .تشًذ هی پٌاُ اٍ تِ هطکالت دس ٍ خَاٌّذ هی کوک اٍ اص ٍ کٌٌذ هی ًیاص ٍ ساص جْاى پشٍسدگاس تا دیگشاى اص تیص الْی اٍلیای ٍ اهاهاى پیاهثشاى،

 .ضَد هی دیگش چیضّای آضکاسضذى ٍ پیذایی سثة ٍ است آضکاس ٍ پیذا خَدش کِ است چیضی آى ًَس،. :ّستى ًَس خذاًٍذ،

 ٍاتستِ اٍ ٍجَد تِ ٍجَدضاى ٍ ضًَذ هی آضکاس ٍ پیذا اٍ سثة تِ ٍ گیشًذ هی اٍ اص سا خَد ٍجَد هَجَدات، توام یعٌی .است ّستی ًَس اٍ .است تاالتش ٍ تشتش تسیاس خذاًٍذ تَدى ًَس

 .ضَد هی هحسَب الْی آیات اص ای آیِ ٍ خالق ٍجَد تیاًگش ،جْاى ایي دس چیضی ّش جْت ّویي تِ .است
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 همه مواردی که به خداوند نور هستی اشاره دارند:

 ِ
ُذلّلٰ مۡ تََجلّی اۡلَح  بَخۡلقو  لَخۡلقو اۡلُم

َ  َراَۡیتُ  ًَ  اّل  َشۡیئًب َراَۡیتُ  مب
َذه ًَ  ً قَۡبلَو للّاٰ  ً َمَعو ًَ  ً بَۡع

 دیذ صفا ٍ ًَس هعشفت کض دلی

 دیذ خذا اٍّل دیذ کِ چیضی ّش تِ

 تیٌن تَ صحشا تٌگشم صحشا تِ

 تیٌن تَ دسیا تٌگشم دسیا تِ

 دضت ٍ دس ٍ کَُ تٌگشم ّشجا تِ

 تیٌن تَ سعٌا قاهت اص ًطاى

 دستشسی قاتل ٍ شپزی اهکاى ّذفی اهّا ذ،آی هی ًظش تِ هطکل ًخست قذم دس کِ است قعوی ٍ تشتش هعشفتی ٌذ،تثی سا خذا ضی،چی ّش ٍساء دس ٍ ظاّش پشدُ پطت دس اًساى کِ يًکتِ: ای

 تا ٍ نگزاسی صپی تِ قذم است کافی .داسد ٍجَد ًَجَاًاى ٍ جَاًاى اغلة دس کِ است قلة صفای ٍ پاکی ّذف، يای سَی تِ حشکت اصلی تستش شاصی جَاًاى؛ تشای خصَظ تِ است،

 .ذچطاًی خَاّذ ها تِ سا هعشفت يای لزت ٍ کشد خَاّذ کوک ضًی خذاًٍذ يیقی تِ .نافتی ساُ نتصوی ٍ عضم

 است؟ چگونه و چیست او که مبذانی و مببری پی خذا رات به متوانی نمی چرا

 :اًذ دستِ دٍ ن،تپشداصی تفکش تِ ٍ نکٌی قتحقی آًْا دستاسُ نخَاّی هی ها کِ هَضَعاتی

 ٍ نتطٌاسی کذام ّش ٍیژُ سٍش ٍ ساُ اص نتَاًی هی سا کذام ّش چیستی ٍ خصَصیات کِ جٌْن ٍ تْطت ستاسگاى، ّا، َاىحی اّاى،گی هاًٌذ شًذ،گی هی قشاس ها ضٌاخت شُدای دس آًْا اص تشخی 

 سا آًْا ستیچی فْن صگٌجای ها رّي قتحقی دس .اتذدسی سا ضاى چگًَگی ٍ کٌذ ذاپی احاطِ آًْا تش تَاًذ هی ها رّي کِ ّستٌذ هحذٍدی هَجَدات ّوِ ٌْاای داسًذ ٍجَدی چگًَِ آًْا کِ نتذاًی

 .ّستٌذ هحذٍد اهَس ّوِ ٌْاای ،داسد

 خطی ای عذد ّش ها هثالً .آًْاست تِ دستشسی ٍ احاطِ ضیچی ّش ضٌاخت الصهِ شاصی .کٌذ ذاپی احاطِ آًْا تش تَاًذ ًوی ها رّي ٍ ّستٌذ ها طِاًذی دستگاُ یتَاًای اص فشاتش آًْا اص گشدی تشخی

 ذاپی احاطِ خذاًٍذ قتحقی تِ رّي ٍ گٌجذ ًوی ها رّي ظشف دس است، ًاهحذٍد چَى ٍ داسد ًاهحذٍد قتیحقی ضًی خذا .نکٌی تصَس نتَاًی ًوی سا ًاهحذٍد عذد ٍ خط .است هحذٍد ن،کٌی تصَّس سا

 .نای کشدُ هحذٍد ٍ آٍسدُ يپایی خَد رٌّی تصَسات حذ دس سا اٍ ن،کٌی فشض اٍ تشای کِ ستیچی ّش ،ستچی کِ نتگَیی نتَاًی ًوی سٍ يای اص .کٌذ ًوی

 .ذکٌی تفکش خذاًٍذ ّای ًعوت دس اهلل آالء فی تفکّشٍا/ذًکٌی فکش خذاًٍذ ستیچی ٍ رات دس اللِّ رات فی تفّکشٍا ال

 .است پزیش اهکاى حذٍدی تا هخلَقاتص ضٌاخت ساُ اص خذاًٍذ، ّای ٍیژگی ٍ صفات ضٌاخت کِ چشا است، کشدُ تطَیق الْی صفات دس تفکش تِ سا ها اسالم دیي

 تاکس آیات دسس یک:

اس   أَیَُّها َیا  ِ  إَِلى اْلف َقَراء   أَْنت م   النَّ وَ  ّللاَّ   وَ  ّللاَّ ِنیُّ  ه  ِمید   اْلَغ نْ  * اْلَح ک مْ  َیَشأْ  إِ ِهْب تِ  وَ  ی ْذ ِدید   بَِخْلق   َیأْ لَِک َما وَ  * َج   .بَِعِزیز   ّللاَِّ  َعلَى َذ

موجوداتازخذاراتیاستقاللوخذابهخودبقایوهستیدرمخلوقاتنیازمنذی همة مخلوقات ، از جمله انسان ، در وجود و هستی خود نیازمنذِ خذا هستنذ

نیاز خذاست ، او در هستی خود به دیگری نیازمنذ نیستها وجودِ بیتن ـ

توانذ آنها را ببرد یا نگه داردچون مخلوقات وابسته به خذاینذ ، اوست که می ـ

 نیازِ مطلق استتوانذ وجودِ را از او بگیرد و نابودش کنذ و او بیچون خذا وابسته به چیسی نیست ، کسی نمی ـ
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اتِ  ن ور   ّللاَّ   َماَو   ... .األْرِض  وَ  السَّ

  .ضونذمی آضکار او وجودِ با و گیرنذمی او از را خود هستیِ ، موجودات همة و است هستی نور خذا . خذاست یعنی خود خالقِ دهنذة نطان ، باضذ خود دهنذةنمایص آنکه از صپی چیسی هر

 

 .کشد خَاّذ ًاتَد سا صهیي ٍ آسواى فشهایذ ادُاس خذاًٍذ اگش یعٌی خذاست، ّای ًطاًِ اص خذا اهش تِ جْاى تَدى اتشپ

 

 

 

 .افتٌذ هی خذا یاد تِ تیطتش ًذاسًذ ّیچکاسی قذست خَدضاى هیکٌٌذ احساس کِ خطش ٍ حساس لحظات دس

 .یاتذ هی تیٌیاص ٍ تیپایاى قذست یک تِ ٍاتستِ سا خَد خَد، فطشت دس کس ّش

 :هعٌی

 

 

 

 

 ....من:یادداشت 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

و تحقیقه یطانذ  
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 تکنیک های سر کالسی:

  .ّستین پذیذُ ٍ ًیست خَدهاى اص ٍجَدهاى جْاى ایي ٍ ها اٍل هقذهِ

 .تاضذ خَدش اص ٍجَدش کِ ّستٌذ ٍجَدی تِ ًیاصهٌذ ضذى هَجَد دس ّستٌذ پذیذُ کِ هَجَداتی مدٍ هقذهِ

 .تاضذ هی راتص عیي ٍ خَدش اص ٍجَدش کِ ّستین ٍجَدی تِ ٍاتستِ جْاى ایي ٍ ها پس ًتیجِ

  .خَد ًیاص خذا ّستٌذ ٍجَد ٍ ّستیهخلَقات اص جولِ اًساى دس  ی ّوِگشدد کِ  هفَْم هی« الفقشااًتن  الٌاسیا ایْا »ی  اص دقت دس عثاست ضشیفِ 

 َّ اهلل»ی  اص دقت دس عثاست ضشیفِ« ًیاص است تَاًذ ٍجَد اٍ سا تگیشد ٍ ًاتَدش کٌذ. اٍ دس رات خَد غٌی ٍ تی کسی ًویچَى ٍجَد خذاًٍذ ٍاتستِ تِ چیضی ًیست »پیام 

 .ضَد هفَْم هی« الحویذالغٌی 

 

 

 

 

 

 :ٍ َّالغٌی حویذ اهللالی  فقشایاایْا الٌاس اًتن 

 ُجْاى اص اصل ّای هتعذد تِ ٍجَد ًیاهذ  

 ٍجَد خذا ٍاتستِ تِ چیضی ًیست  

 ًیاص راتی پذیذُ ّا دس هَجَد ضذى ٍ تقا 

  تخلق جذیذیطاء یزّثکن ٍ یات  اى

 ًیاصهٌذی هخلَقات تِ خذاًٍذ دس تقا  

 اضاسُ تِ تَحیذ ستَتیت  

 اضاسُ تِ قضای الْی  

 تَحیذ دس خالقیت 
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 استاد هْذی غفَسی جضٍُ جْص دیٌی پیص داًطگاّی 
 مهدی غفوری

@konkurpex 

  ضٌاخت ّش چیضی:الصهِ 

احاطِ)هغض هَى کَچَلَعِ!!!((  

.استهوکي ٍجَد خذاًٍذ است ٍ ضٌاخت ّستی ٍ ًاهوکي ستی ٍ رات ٍ هاّیت ضٌاخت چی داضتي:دستشسی (  
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 استاد مهدی غفوری

 قادر و توانابه نام جهان آفرین  

ور دین و زندگی جــــــامع کنک

 جامع
 دینی

کنکور 

 گارانتی تضمینی 
 درصد                               
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 ز٣ٙ٤ پ٥ف زا٘كٍب٣ٞ

 زضؼ پٙزٓ)لسضت پطٚاظ(

 (ٔمسٔٝ:

زضتٔرّٛلب اظ٤ه٥ٞشٚرٟبٖ ذساؾتٔسثطٚضةِّه،ٔبتٟٙبوٝقسٌفتٝثٛز،ػجبزتٚذبِم٥ت، ضثٛث٥تزضتٛح٥ساظؾرٗوٝپ٥ك٥ٗٞب٢زضؼزض

ٚذساٚ٘س)تٛح٥س ضثٛث٥ت(ٚ ٔس٤ط٤تاضازٜتحتٔٛرٛزات،١ٕٞقٛ٘س٣ٕ٘)تٛح٥س ذبِم٥ت(قط٤هاٚثب٥ٌٚط٘سلطاض ٣ٕ٘اٚوٙبضزضرٟبٖ)تٛح٥س ضثٛث٥ت(ازاض٠

 اؾت.ذساٚ٘سٔس٤ط٤تٚاضازٜتحترٟبٖ،حٛازثٚضذسازٞب١ٕٞ  وٙٙس. ٣ٔػُٕاٚاشٖثٝ

 تٕط٤ٗ: رب٢ ٞب٢ ذب٣ِ ضا ثب وّٕبت ٔٙبؾت وبُٔ و٥ٙس:

اضازٜ . ٣ٕ٘ قٛ٘س، ٕٞٝ ٔٛرٛزات تحت ... ٘ساض٘س ٚ ثب اٚ ...... رٟبٖ ثب ذساٚ٘س ضاثغٝ ....٥ٞش ٤ه اظ ٔرّٛلبت زض .. رٟبٖ ذساؾت ٚ ..تٟٙب ٔبِه، ضة ٚ ..

 ذساٚ٘س ٚ ثٝ ..... اٚ ػُٕ ٣ٔ وٙٙس ٚ ٕٞٝ ضذساز ٞب ٚ حٛازث رٟبٖ ثس٥ُِ ..... ثٛزٖ ذساٚ٘س تحت ..... ٚ ..... اٚؾت.

 ٔس٤ط٤ت(-ٜاضاز-ذبِك-اشٖ-قط٤ه-ػطض٣-ازاضٜ-)رٛاة:ٔسثط

 

 :ٔكٟٛزٚٚرسا٘ىمتىحم٥بض،اذت٥ (

زاضزٚرٛزا٘ؿبٖثب ح٥ٛا٥ٌٖٚبٜ،آة،آتف٥ٔبٖاؾبؾىتفبٚتى  ٥ٌبٜ ثسٖٚ اذت٥بض ٣ٔ ض٤ٚس  ،آة ثسٖٚ اذت٥بض ربض٢ ٣ٔ قٛز ،)آتف ثسٖٚ اذت٥بض ٣ٔ ؾٛظا٘س.

 ثسٖٚ اذت٥بض ضاٜ ٣ٔ ضٚز.(  ٚ ح٥ٛاٖ

 ضاٜٚوبضصٙس٤ٗثطاثطزضٕٞٛاضٜوٝاؾتا٘ؿبٖفمظا٤ٗٚ٘ساض٘سضإٔىٗضفتبضصٙس٥ٔٗ٤بٖ اظذبلػ٤ُٕهةا٘تربلسضتٔرّٛلبت،ا٤ٗاظ٤ه٥ٞش .

ٌع٤ٙسثطٔىضا٤ىىٞبآٖاظ٥ٌٚطزٔىلطاضٔرتّف

  اؾتاذت٥بضاظ٘بق٣ٌع٤ٙفٚا٘تربةتٛا٘ب٣٤ .

ته٥ٕٓزض حبَضٚظقجب٘ٝوٝث٥ٙس٤ٚ٣ٔبثسٔىذٛززضضاآٖوؽٞطٚاؾتٚرسا٘ى٥متحم٤هاؾت،وبض٤هتطن ٚا٘زبْثطتٛا٘ب٣٤ٔؼٙب٢ثٝوٝاذت٥بض .

 اؾت.ا٘ىبض٘بپص٤ط آٖٚرٛزٚقسٜؾطقتٝا٘ؿبٖؾبذتبضثببضاذت٥لسضت اؾتآٖتطن٤بوبض٤ها٘زبْثطا٢ٌطفتٗ

  ثطزٔىثٟطٜذٛزاذت٥بضلسضتاظػُٕزضوٙس،ا٘ىبض ٔىثحج٤بؾرٗزضضاآٖوٝوؿىحتى .

 اذت٥بض٢ أط٢ ضٚقٗ اؾت. .

 .اذت٥بضاؾتاذت٥بضاؾتاذت٥بض ػ٥بض...ا٢رجطاظوطزْتٛثٌٝفت اٚ ...آِٖپّٟٛ،ٚپكتٚحكصٛةِ زضذت ...ثبال٢ضفتثط٤ى٣آٖ :ِٔٛٛى .

: )تبْ(٘كب٘ٝ ٞب٢ ٚرٛز اذت٥بض .

(( اتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ)) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــٔــ

 نٙٓا٢اؾتاذت٥بضز٥ُِذٛز وٙٓآ٤ٖبوٙٓا٤ٗفطزاوٝا٤ٗ:  ا٘س٤كٝ/ؾجه ؾ٥ٍٙٗ وطزٖ/ٌب٣ٞ تطز٤س/ا٘تربة ٤ه اظ صٙس٤ٗ ضاٜ / تفىط ٚ ته٥ٕٓ ت:

 ص٥ؿتقطْا٤ٗاذت٥بض٘جٛز٢ٌطاظ ذٛز زا٘ؿتٗ/ ك٥ٕب٣٘ ٘سأت/پ=  /اقتجبٜ ٚ ظ٤بٖ ضضب٤ت ذطؾٙس٢/ = ٔٛفم٥ت :احؿبؼ ضضب٤ت ٤ب پك٥ٕب٣٘ ا:

پص٤ط٢: ْ: ٔؿئ٥ِٛت  ٕبٖ قى٣ٙ=ٔزبظاتٔؿئ٥ِٛٓ/٥٘ه ا٘زبْ=تك٤ٛك تٛؾظ ز٤ٍطاٖ/ظقت ا٘زبْ=تٙج٥ٝ و٥فط تٛؾظ ز٤ٍطاٖ/ ػٟس ٚ پ٥ٕبٖ/پ٥

 )ػسْ اذت٥بض=ػسْ ٔؿئ٥ِٛت پص٤ط٢(وؽ وٙس؟ػتبث٣ؾ٣ٍٙثب٥ش؟ٞظ٘سضأطوّٛذ٣ػبلُؾعا؟ ٥ٞشضاثَسز٥٘ٗٔٓٞب٣٤ث٥ب ٚضفطزاضاؾ٥ٞ٣٤ًٌٛٙش

 قبخ ٘ىتٝ ٞب: 

 تفىط ٚ ته٥ٕٓ ٚ تطز٤س ٞط ؾٝ اَٚ قٖٛ )ت( زاض٘س پؽ ٥ٕٞكٝ ثب ٞٓ ٥ٔبٖ.

 ٖ ٞب٢ ز٤ٍط زض لجبَ وبض ٞب٢ ٔبؾت.ٔطثٛط اؾت ٣ِٚ ٔؿئ٥ِٛت پص٤ط٢ ٔطثٛط ثٝ ػُٕ ا٘ؿبذٛز ٔٛضز زْٚ ٤ؼ٣ٙ احؿبؼ ضضب٤ت ٤ب پك٥ٕب٣٘ ثٝ ا٘ٛاع احؿبؾبت ا٘ؿبٖ زض ٔٛضز ػُٕ 

 اؾت. )ٔٛضز ؾْٛ(ٔطثٛط ثٝ ٔؿئ٥ِٛت پص٤ط٢ٚ ػُٕ ٞؿتٙس ٥٘ؿتٙس وٝ ٘ٛػ٣ احؿبؼ  تك٤ٛك٣ِٚ  اؾت)ٔٛضز زْٚ( ضضب٤ت ٚ پك٥ٕب٣٘ احؿبؼضضب٤ت ٚ ذطؾٙس٢ ٔطثٛط ثٝ  احؿبؼ

 ٚ ػُٕ ٞؿتٙس ٔطثٛط ثٝ ٔؿئ٥ِٛت پص٤ط٢)ٔٛضز ؾْٛ( اؾت. ٥٘ؿتٙس وٝ ٘ٛػ٣ احؿبؼٚ و٥فط  تٙج٥ٝضضب٤ت ٚ پك٥ٕب٣٘)ٔٛضز زْٚ( اؾت ٣ِٚ  احؿبؼپك٥ٕب٣٘ ٔطثٛط ثٝ ٘سأت ٚ  احؿبؼ

))ظقت ٚ ٘بپؿٙس ٚ پ٥ٕبٖ قى٣ٙ((ٔطثٛط اؾت ثٝ و٥ّس ٚاغٜ ٞب٢ ))ٔٛفم٥ت(( ٚ ))اقتجبٜ ٚ ظ٤بٖ(( ٔطثٛط اؾت ثٝ احؿبؼ ضضب٤ت ٤ب پك٥ٕب٣٘)ٔٛضز زْٚ( ٚ و٥ّس ٚاغٜ ٞب٢ ))زضؾت ٚ ٥٘ىٛ(( ٚ 

 ٣ٔ ثبقس.لجبَ ز٤ٍطاٖ وٝ ٔطثٛط ثٝ اػٕبَ ٔب زض ٤ط٢ ٔؿئ٥ِٛت پص

 

آ٤بت اذت٥بض حم٥مت٣ ٚرسا٣٘: .

 

 

 ٞسا٤ت ا٘ؿبٖ زض پطتٛ اذت٥بض ٢ٚ ٘ؿجت ثٝ ٌع٤ٙف ضاٜ زضؾت ٤ب ٘بزضؾت ٔحمك ٣ٔ قٛز.
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 اذت٥بض:ثٝٔبتٛرٝفٛا٤س (
ِٚىزاض٘ساىاِؼبزٜفىطى ذبضقاؾتؼسازوٝافطازىثؿ٥بضصٝاؾت؛تفىطلسضتٔب٘ٙسرٟت،ا٤ٗاذت٥بض اظلسضت .اؾت اذت٥بض اظ ٔٙسى ثٟطٜ ٘حٜٛ زاضز، ا٥ٕٞت صٝ آٖ .

ثعضيٞبىزضٚاظٜٔتٛؾظ،اؾتؼسازثب ٥ٕٞٗأبا٘س،زاقتٝٔتٛؾظاؾتؼسازىوٝافطازىثؿ٥بضصٝٚ ا٘سؾبذتٝذٛز ٔسفٖٛٚرٛززضضااؾتؼسازآٖٚ٘ىطزٜتٛرٝثساٖ

ا٘سوطزٜفتحضازا٘فٚػّٓ

.اؾت ثؿ٥بض تفبٚت پٙساضز، ٔى ضفتٝ تبضاد ثٝ ضا ذٛز اذت٥بض ٚ حم٥ط، ذٛز ضا قره٥ت وٝ وؿى ٚ زاضز ثبٚض ضا آٖ ٚ قٙبذتٝ ضا ذٛز آظازى ٚ اذت٥بض ٘ؼٕت وٝ وؿى ٥ٔبٖ .

اؾت.ثطذٛضزاضثبال٤ىذٛزثبٚضىاظ (وٙس. ٔى٤ٛٞتاحؿبؼ (اؾت:  ٔؼتمس آٖ ثٝ ٚ ثبٚض وطزٜ ضا ذٛز اذت٥بض وٝ ا٘ؿب٘ى .

 آ٤سثطٔىرجطاٖنسززضٚپص٤طزٔىضاذٛزقتجبٜاٞبىته٥ٕٓ (وٙس. ٔىٔؿئ٥ِٛتاحؿبؼوبضٞب٢ ذٛزلجبَزض (

 )رجطٌطا٣٤/آظاز٢ ٔغّك( :طاٍ٘ط٤ٚپٙساضٞب٢ (
ٌصاضز٣ٕ٘ثبل٣اضازٜ ٚاذت٥بضثطا٢رب٣٤اؾت،ٔبز٢اق٥ب٢ؾب٤طٔب٘ٙسا٘ؿبٖوٝثپٙساضزوٝوؿ٣ٔخالًقٛ٘س٣ٔرجطٌطا٣٤ ضٚادؾجتثبعُٞب٢ا٘س٤كٝثطذى .

٥ٔالز٢ث٥ؿتٓٚ٘ٛظزٞٓٞب٢لطٖزض .وٙس ٔى فطاٞٓ ظٚض٤ٌٛبٖ ثطاى ضا فطنت ٥ٌطز ٚ ٔى ربٔؼٝ ٚ فطز اظ ضا ٘كبط ٚ ؾبظ٘سٌى تحطن، فّذ، ٤ٚطٚؼ ٔب٘ٙس«  طىٌ رجطى» ػم٥سٜ ضٚاد .

قس٘سٌطا٣٤پٛس افىبض ٥ّ٥ٟ٥٘ؿت٣ٌطفتبضٚضؾ٥س٘سذٛزٞب٢ا٘س٤كٝزض٘ت٥ز٥ٕٞٝٗثٌٝطأبز٢فالؾفٝاظثطذ٣

 ٚ ٘ؼٕت زض ٌطٚٞى غطق وٝ اؾت ؾط٘ٛقت ٚ تمس٤ط اظ ا٤ٗ قٛ٘س ٔى ٔسػى ٚ وٙٙس ٔى ٔؼطفى اِٟى ٔٛٞجت ضا آٚضزٜ ثٝ صًٙ حطٚتِ ٚ لسضت ٔطزْ، حمٛق ثٝ تزبٚظٌطاٖ ٚ ٖظٚض٤ٌٛب .

.ثبقٙس ٔكمّت ٚ ٔحٙت زض اى ػسٜ ٚ حطٚت،

ا٥ٔٝث٣ٙوٝٚلت٣ .اؾت تمس٤ط ٚ ذٛاؾت اِٟى ثٝ اػتطاو آ٘بٖ، ٔربِفت پٙساض٘س ٔى ٚ زٞٙس ٕ٘ى اػتطاو حك ذٛز ثٝ ا٘س، قسٜ ٔحطْٚ ٘ؼٕبت اِٟى ا٤ٗ اظ وٝ وؿب٘ى ز٤ٍط، عطف اظ .

س،ثجط٘ث٥ٗاظضأطزْل٥بْٚاػتطاوظ٥ٔٙٝا٤ٙىٝثطا٢ٌصاقتٙس،پبضا ظ٤طاؾالْلٛا٥٘ٗٚپطزاذتٙسٔؿّٕب٘بٖأٛاَغبضتٚصپبَٚثٝٚقس٘سٔؿّٕب٘بٖحبوٌٓٚطفتٙسزؾتثٝضالسضت

ثبٔجبضظ٤ٜع٤س،ٔب٘ٙسؾتٍٕط٢ثبٔجبضظٜوٙٙسفىطٔطزْوٝا٢ٌٛ٘ٝثٝوطز٘س،٣ٔٔؼطف٣ؾط٘ٛقتٚثب تمس٤طٔجبضظٜضاعّج٣حكٞطٌٛ٘ٝٚزاز٘سضٚادٔطزْث٥ٗضاٌط٢رجط٢ػم٥سٜ

اؾتا٣ِٟتمس٤طٚذٛاؾت

 لبٖ٘ٛ ٌطفتٗ ٘بز٤سٜ حتى ٚ آٖ، ٘تب٤ذ ٚ ػٛالت ثٝ تٛرٝ ثسٖٚ ذٛز ٞبى ذٛاؾت زازٖ ٔحٛضلطاض ،ٔغّك آظازى ٙبىٔؼ ثٝ اذت٥بض وٙٙس ٔى فىط وٝ اؾت وؿب٘ى آِٖ اظ ز٤ٍط ٤ٚطاٍ٘ط پٙساض .

ٚربٔؼٝٚآٟ٘بثطا٢ظ٤ب٘جبض٢٘تب٤ذاذت٥بض،اظثطزاقت٣ص٥ٙٗوٝوٙٙس٣ٕ٘ٚ تٛرٝذٛاٞٙس٣ٔذٛزٞبىٞٛؼ٥ُٔٚاضضبىثطاىضااذت٥بضا٤ٙبٖ، .اؾت ذّمت رٟبٖ ثط ٞبى حبوٓ ٔٙسى

.زاقتآ٘بٖ ذٛاٞسظ٘س٣ٌٔح٥ظ

 اذت٥بض:قىٛفب٤ىؾبظظ٥ٔٙٝ (
ثٝزا٘س،ٕ٘ىذسارعوٝرب٣٤تبٞؿتىآؾٕبٖزضٚٓثپ٥ٕب٥٤ضاوٕبَٞبىلّٝٚٓو٥ٙفتحضاكطفتپ٥ ٞبىزضٚاظٜآٖ،اظٔٙسىثٟطٜثبوٝفطٔٛزٜػغبٔبثٝرٟتآٖاظضااضازٜٚبضاذت٥لسضتذساٚ٘س،

 .اؾت ذّمترٟبٖثطحبوٓ٘ظبْحنح٥زضن٘بزضؾت،پٙساضٞبىاظزٚضىٚپطٚاظىٗص٥ٙؾبظٙٝظ٥ٔٓض٤ٚ فپ٥

عٛض٤ىٝثٝوٙسٔىازاضٜٚتسث٥طضاآٖٚوطزٜ،ذّكضارٟبٖذٛزحىٕتثبوٝاؾتلبزضٚػبزَحى٥ٓ،ذساٚ٘سى ثٝاػتمبزٔؼطفت،ا٤ٗثٝضؾ٥سٖثطا٢ٌبْٟٕٔتط٤ٗ حى٥ٓذساٚ٘سثٝاػتمبز١

رٟبٖ ض٤ٚسازٞبىاظثؿ٥بضىحى٥ٕب٘ٝاٞسافػ٥ٕكزضناظذٛز٘بلمٚٔحسٚززا٘فػّتثٝاٌطصٝ ٔب،ٚافتس٣ٔاتفبقٔٙسلبٖ٘ٛٚقسٜزٞىؾبٔبٖصبضصٛة٤هزضرٟبٖ،ضذسازٞبىٚحٛازثٕٞٝ

اٚ،ٕب٘ٝحى٥٘ظبْٚٓحى٥ذساٚ٘سثٕٝبٖ/ا٤ضٚز٣ٔوبض٢ا٘زبْپ٣اظ ضٚز٣ٔر٤ٛجبض٢وعا٢لغطٜ/ ثبقس٣ٔٔؼ٥ٗٞسف٣زاضا٢ا٢حبزحٝٞطوٝزاض٤ٓاػتمبزٚٔغٕئ٥ٙٓأبٞؿت٥ٓ،ػبرعذّمت

ٚرٝش٥ٞثٝ٘بذسا،آٖپب٤بٖثىلسضتٚػّٓ ػّتثٝوٝزاضزى٘بذساثرٟبٖوكتى٘ساضزضاٜاٚوبضزضاقتجبٜوٝاؾتٍ٘بٞجب٘ىٚحبفظزاضاى رٟبٖوٝثركسٔىا٘ؿبٖثٝضاٙبٖاع٥ٕٗا٤ٕٞض٥ٙٗ

 )٤ٕؿه تعٚال...ح٥ّٕب غفٛضا(زٞس٘زبت٘بثٛزىاظضاآٖتٛا٘سٕ٘ىاٚ ٥٘عرعوؿى٥ٞشٚضٚزٕ٘ىآٖ٘بثٛزىٚقسٖغطقاحتٕبَ

فؼ٥ّتثٝضاذٛزاؾتؼسازٞب٢(و٥ٙٓ،ثطعطفضاذٛز٥٘بظٞب٢(: رٟب٥ٖ٘ٗلٛااظاؾتفبزٜ(ٚقٙبذت(ثب وٝزٞس٣ٔٔبثٝضاأىبٖا٤ٗٔٙس،لبٖ٘ٛرٟب٤ٖهزضظ٘س٣ٌ رٟبٖثٛزٖٔٙس ٖلب٢ٛ٘

تمس٤ط ٤ؼ٣ٙ ا٘ساظٜ ٌطفتٗ ٚ لسض ٤ؼ٣ٙ ا٘ساظٜ ٚ لضب ثٝ ٔؼٙب٢ ثٝ ا٘زبْ ضؾب٘سٖ حىٓ وطزٖ ٚ  اؾتا٣ِٟلسضٚلضبؾبٔبٖ، ٚ٘ظٓٚٔٙس٢لبٖ٘ٛا٤ٗز٤ٍط٘بْ ثپ٥ٕب٥٤ٓضاوٕبَٞب٢پّٝ(ثطؾب٥٘ٓ ٚ

وٝرٟتآٖاظٚ ٞؿتٙس؛اِٟىثٝ تمس٤طٔمسَّضوٙس،ٔىٗتؼ٥٥ضاآٟ٘بظٔب٘ىٚٔىب٘ىٔٛلؼ٥ت٤ٚػٌى،ا٘ساظٜ،حسٚز،ٔتؼبَذساٚ٘سوٝرٟت آٖاظرٟبٖ،ٔٛرٛزات ٖ زازٖ ٚ حت٥ٕت ثرك٥سٖ اؾت.پب٤ب

آٖاظ)تمس٤ط( فٞب٤ٔٙسىلبٖ٘ٛٚٞبوبضىعٜض٤ٕٞٝثبرٟبٖ٘مكٍٝط،ز٤ػجبضتثٝ ٞؿتٙساِٟى ىلضبثٝٔطثٛطقٛ٘س،ٔىزبزا٤اِٟىاضازٜ)تٛح٥س ضثٛث٥ت(ٚفطٔبٖٚ)تٛح٥س ٚال٤ت(حىٓثب

ثٝػتٕبزاػّتثٝٓ،٘ٛق٥ٔىذٛزاضازٜثبوٝآثى آٖوطزٖبزٜپ٥ٚزضارطا٘ٝٚٞؿتاقتجبٞىٚ٘ممآٖ٘مكٝزض٘ٝرٟتٕٞىٗثٝ ذساؾتّٝٚؾ٥ثٝع٥٘آٖ)لضب(وطزٖبزٜپ٥ٚ ارطاٚذساؾت

 قٛزٔى)لضب(ا٘ؿبٖتك٣ٍٙضفغؾجتوٝسٜآفط٤)تمس٤ط(طٞبتمس٤ٚٞبا٘ساظٜٞب،ػٌى٤ٚثبضاآة ذساٚ٘سوٝٓزا٥٘ٔىؼٙى٤اؾتطتمس٥ٕٞٗ٤

   آ٤بت:
 .الهي تدبير در وحدانيت و خلقت در وحدانيت
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 (ضفغ اثٟبْ:
ٞطِٚغٛضالب٘ٛ٘ىٞطٌطفت،تؼّكاىحبزحٝثٝٚلتىوٝاؾت٘ظٓٚٔٙسىلبٖ٘ٛٚضاىص٥عىتمس٤ط، وٙٙسٔىتهٛضٚاؾت٘بؾبظٌبضا٘ؿبٖاذت٥بضثباِٟىلسضٚلضبوٝا٘سپٙساقتٝص٥ٙٗثطذى

 .آ٤سٕ٘ىپس٤ساذت٥بضىوبضثطاىاىظ٥ٞٝٙ٥ٔشٚ قٛزٕ٘ىثطلطاض٘ظٕى٥ٞشاِٟىلسضٚلضبپص٤طـثسٖٚسز٤ذٛا٥ٞٓوٝزضحبِىظ٘س؛ٔىثطٞٓضا٘ظٕى

ٛاضز٤ٔؿتحىٓ،ٛاضز٤ؾب٤ٝ زضصٝثبقس٘كؿتٝؾؿتٚوذٛاضز٤ؾب٤ٝزض صٝثبقس،ٌطفتٝتؼّكا٘ؿبٖٔطيثٝاِٟىلضبىاٌطوٝثٛزٗص٥ٙقرم،آٖربى٘بثٝثطزاقت٣ّ: زاؾتبٖ حضطت ػ

٘كبٖضالسضٚلضباظحنح٥ٍ٘طـذٛز،ٌفتبضٚضفتبضثبطٔؤٔٙبٖا٥ٔ أّبتاؾسٜفب٤ثىػمُ،زؾتٛضثطاؾبؼطى٥ٌٓته٥ٕٚٚىٔىبٖطتغ٥٥ٚحطوتٗثٙبثطا٤آٔس؛ذٛاٞس ٔطيٚقسذٛاٞسذطاة

لضبٗا٤ اؾتاِٟىلضبىٚلبٖ٘ٛه٤وذ،ٛاضز٤رتٗض٤فطٚظ٤طا اؾتآٖؾبظٙٝظ٥ٔٚػبُٔثّىٝؿت؛٥٘ا٘ؿبٖػُٕٚتحطنٔب٘غتٟٙب٘ٝلسض،ٚلضبثٝاػتمبزوٝآٔٛذتقرمآٖثٝٚزاز

زٚٗا٤وٝا٘ؿب٘ىٚآٚضزذٛاٞسز٘جبَثٝضاٍطى٤زلضبى ٚلبٖ٘ٛثبقس،ٔحىٓاٌطؼٙى٤ثبقس،زاقتٍٝطىز٤ٚ٤ػٌىٛاض،ز٤اٌطأّب اؾتآٖوزىؼٙى٤،ز٤ٛاضذبل آٖتمس٤ط٤ٚظقطاثبٔتٙبؾت

 ظ٘س٣ٔتطٔٙبؾتا٘تربةثٝزؾتٚ طز٥ٌٔىٓته٥ٕثكٙبؾس،ضالضبزٚٗا٤ٚطتمس٤

 ا٘ؿبٖ ثب اضازٜ ذساٚ٘س:(ضاثغٝ اضازٜ ٢ 
اضازٜٚطتسث٥تحتا٘ؿبٖوبضٞبىرّٕٝاظٚرٟبٖحٛازثوٝٔؼٙبؾتٗا٤ثٝؾبظز،ٔىٔحمكذٛز اضازٜثبٚوٙسٔىٗٔؼ٥ضاٞبسٜپس٤٘مكٝٚػٌى٤ٚا٘ساظٜ،ذٛز،حىٕتثبذساٚ٘س٥٤ٌٛٓٔىٙىٝا٤

 زاض٘س،زذبِتسٜپس٤ه٤فپ٥سا٤زضوٝىٞب٤ػّت٣ٟ ثب اذت٥بض ا٘ؿب٣٘ ٔٙبفبت زاضز؟ ثطا٢ پبؾد زازٖ ثٝ ا٤ٗ پطؾف ثب٤س ثٝ ا٘ٛاع حبَ آ٤ب ا٤ٗ اذت٥بض اِ اٚؾتلسضٚلضباظٔظٟطىٚذساٚ٘س

 ثپطزاظ٤ٓ : 

ٔزٕٛع ٔىُٕ ٕٞس٤ٍط/ثبغجبٖ ٚ ذبن ٚ آة ٚ  ثٝ نٛضت ٔزٕٛػٝ ٚ ثب ٕٞىبض٢ ٤ىس٤ٍط/ٔكبضوت ٤ىس٤ٍط/ٞط ػبُٔ ٔؿتم٥ٕبً ٘مك٣ زاضز/٘مف ارعا ثب ٤ىس٤ٍط ٔتفبٚت/٘مف ٞب زض ػُّ ػطض٣:(

 .٘ٛض ٚ حطاضت زض پطٚضـ ٥ٌبٜ

 قىُ:

 

 

 

اضازٜ ا٘ؿبٖ زض اٌط ٤ى٣ اظ ػٛأُ حصف قٛز اذتالَ/ٞط ػبُٔ احط ػبُٔ لج٣ّ ضا ثٝ ٔؼَّٛ ذٛز ٔٙتمُ/اْ تبح٥ط ٣ٔ ٌصاضز/ اْ ثط ػبُٔ  ٤ه ػبُٔ احط ثط ػبُٔ ز٤ٍط .. تب ػبُٔ  (ػُّ ع٣ِٛ:

 /ٞط ػبُٔ ثب لسضت ٚ حىٕت ثبالتط ٔمسْ ثط ػبُٔ ثؼس٢ ٚ ٔٛذط ثط ػبُٔ لج٣ّ ذٛز ٣ٔ ثبقس.عَٛ اضازٜ ا٣ِٟ اؾت

 قىُ:

 

 

ثٝا٘ؿبٖوٝظٔب٘ىتببضى،٥اذتفؼُزضثبقساضازٜزاضاىٚٔرتبضٔٛرٛزىا٘ؿبٖوٝ اؾتوطزٜاضازٜذساٚ٘س اٚؾتذٛاؾتٚاِٟىاضازٜػّتثٝا٘ؿبٖزضاضازٜٚبضاذت٥ٚرٛز ٘ت٥زٝ ٥ٌط٢:

ثبٚذساؾتاضازٜعَٛزضا٘ؿبٖاضاز٤ٜؼٙىاؾتذساٚ٘ساضازٜثٍٕٝٞى ٚاثؿتٝظ٘س،ٔىؾطٔباظوٝػّٕىٚٔباضازٜ ٔب،ٚرٛزحبَ،ػ٥ٗزضأبطز٥ٌٕ٘ىا٘زبْفؼُآٖ٘ىٙس، اضازٜفؼّىا٘زبْ

 ٘ساضزٔٙبفبتآٖ

 

 

 آبی=کلید واشه تقدیر( خط/ قرمس=کلید واشه قضا نقطه چین )
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 ِٟىاتمس٤ط٤ها٘ؿبٖ،اذت٥بض (
ٞؿتٙستمس٤طٞبآقىبضتط٤ٗٚتط٤ٗؾبزٜٞبا٥٘ٗ٤ؿتٔٛرٛز٤هظٔبٖٔىبٖ ٚحزٓ،ػطو،عَٛ،تؼ٥٥ٗفمظٔٙظٛضٔب٥٤ٌٖٛٓ،ٔىؾرٗذساٚ٘سٚؾ٥ّٝثٝرٟبٖتمس٤طاظٚلتى .

 قٛزٔىٔٛرٛزات٥ٔبٖضٚاثظو٥ّٝٚٞبٞب، و٥ف٥ت٤ٚػٌىٕٞٝقبُٔاِٟىتمس٤ط

صٝػضٛىٞطوبضقٛز،تكى٥ُاػضب٤ىصٝا٘ؿبٖ اظثسٖوٙس،ٌطزـظ٥ٔٗزٚضٔساضوساْزضٔبٜثبقس،تؼسازصٝػٙهطٞطٞبىتؼساز اِىتطٖٚزٛقس،ثزضرٝصٙسزضآةوٝا٤ٗ .

 اؾتاِٟىتمس٤طاتاظٕٕٞٝٚٞٝثبقس،

 اؾتوطزٜػغبضأرتبضثٛز٤ٖٚػ٥٘٣ٌعا٘ؿبٖثٝاؾت،زازٜضاثٛزٖٔب٤غ٤ٚػٌىة،آٔخالً ثٝوٝعٛضٕٞبٖثبقس؛اذت٥بضزاضاىاٚوٝاؾت،ا٤ٗا٘ؿبٖثطاىاِٟىتمس٤طاتاظ٤ىى .

ا٤ٗٞٓثبظوٙس،فطاضثرٛاٞساٌطحتىوٙس؛فطاضاٚؾت،شاتى٤ٚػٌىوٝاذت٥بض،اظتٛا٘سوؿ٣ ٕ٘ىٚزٞسا٘زبْاذت٥بضضا ثبوبضٞب٤فا٘ؿبٖوٝذٛاؾتٌٝٛ٘ٝا٤ٗذساٚ٘سز٤ٍط،تؼج٥طثٝ .

 زٞسٔىا٘زبْذٛز اضازٜٚذٛاؾتثبضاوبض٥ٕٞٗصٖٛثٛز،ذٛاٞساذت٥بضىوبض ٤ه

 :ا٘ؿبٖ بضاذت٥ ٔحسٚز٠(
ٚا٘ؿبٖبضاذت٥لسضتِب٥ٖٔضاثغ٣٤ٝجبظ٤صٝثبذساٚ٘سوٝسز٤ذٛاٞستطغضفٍ٘بٞىزض أباٚؾتىپ٤ٛب٤ٚتحطنٔب٘غٞبٔٙسىلبٖ٘ٛٗا٤وٝوٙس،تهٛضا٘ؿبٖاَٚ،ٍ٘بٜزضسقب٤ .

 ٌطززوٕبَٞبىلّٝ ؾٛىثٝٚىنؼٛزٚػطٚدؾبظ٥ٝٙظٔثّىٝ٘كٛز،اٚضاٜؾسّ٘ظبْا٤ٗ تٟٙب٘ٝوٝاىٌٛ٘ٝثٝزازٜ،ؾبٔبٖ ضارٟبٖ٘ظبْ

آزٔىوٝقٛ٘سٔىا٘ؿبٖٔؿرّطٚنطاْزضنٛضتىفمظؿت؛٥٘ا٘ؿبٖضاْغى٤قطاٞطزض ب٤زضٚآؾٕبٖٔخالًٚزاض٤ٓا٘تربةحكٞؿت٣ثطحبوٓلٛا٥٘ٗصبضصٛةزضٔبو٥ٓٝوٙتٛرٝ .

ٚٞبآؾٕبٖزضثتٛا٘س تب)لضب٢ ا٘ؿب٣٘ زض عَٛ لضب٢ ا٣ِٟ(وٙس٥ٝتٟوكتىٚٞٛاپ٥ٕبٔب٘ٙس٣٤اثعاضٞبٞب،ػٌى٤ٚآٖثبٔتٙبؾتٚثكٙبؾسضاآٟ٘بى)تمس٤ط(ٞبٔٙسىلبٖ٘ٛ ٚٞبػٌى٤ٚ

 (لضب٢ ا٘ؿب٣٘ زض عَٛ لضب٢ ا٣ِٟ) وٙسط٥ؾبٞب٤زض

لبٖ٘ٛزضن ثسٖٚٚوٙٙسٕ٘ىتٛرٝضٚقٗبض٥ثؿ٘ىت٥ٕٗٝٞثٝافطازاظثطذى اؾتآٖوٙٙسٜٔحسٚز ٚزٞٙسٜرٟتٞٓٚا٘ؿبٖبضى٥اذتوبضالظٔٝٞٓٞبٔٙسىلبٖ٘ٛٚطات٤تمسپؽ .

ظ٘ٙسٔىضلٓضاذٛزثسثرتىٚوٙٙسٔى ز٘جبَضاذٛززِرٛاٜٞبىضاٜذٛقجرتى،ثٝس٥ٖضؾثطاىرٟبٖ،ٞبىٔٙسى

 :٘ىبت اضبفٝ ؾطوالؾ٣(
....... 
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 استاد مهدی غفوری

 قادر و توانابه نام جهان آفرین  

دین و زندگی جــــــامع کنکور 

 جامع
 دینی

کنکور 

 گارانتی تضمینی 
 درصد                               

  

 سنت های الهی  به سبک غفوری

 خالصه نامه و نکات

دینی
(سری کامل)
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 دبیزستاى چهارمدیي ٍ سًذگی 

 (سٌت های الهی) درس 

 ضَزهٖاٍاذت٘ارٍارازُوارگ٘زٕ تٍِاًساىپَٗاٍٖٗحزوتساسسهٌٍِ٘الْٖتمسٗزتزلٖذلمت، رْاىتزحاونًظامًٍوٌسٕلاًَ

 در دیه ي زودگی: جمع بىدی تقدیر

هس٘زٍوٌٌس هٖحزوتذاصٖ لَاً٘ي زاٗزُزررْاىّإپسٗسٍُاستهٌسٕلاًَىزارإذلمترْاىالْٖ،تمسٗزتزاساس

ارتواعٍٖفززٕسًسگًٍٖسارزعث٘عّٖإپسٗسُتِ اذتصاظلَاً٘ي،اٗيگذارًسهٖتأح٘زٗىسٗگزتزٗاپ٘واٌٗسهٖ راتىاهلٖ

 گ٘ززهٖزرتزّنراّااًساى

رااسالملَاً٘يٍپززاذتٌسهسلواًاىاهَالغارتٍچپاٍلتٍِضسًسهسلواًاىحاونٍگزفتٌسزستتِرالسرتاهِ٘تٌٖوٍِلتٖ

راعلثٖحكّزگًٍَِزازًسرٍادهززمت٘يراگزٕرثزٕ عم٘سُتثزًس،ت٘ياسراهززمل٘امٍاعتزاض سهٌِ٘اٌٗىِتزإگذاضتٌس،پاسٗز

تمسٗزٍذَاستتاهثارسُٗشٗس،هاًٌسستوگزٕتاهثارسُوٌٌسفىزهززموِإگًَِتِوززًس،هٖهعزفٖسزًَضتٍتمسٗز تاهثارسُ

 استالْٖ

الْىتمسٗز تِهمسَّروٌس،هىي٘٘تعراآًْاسهاًىٍهىاًىتهَلع٘ژگى،ٍٗاًساسُ،حسٍز،هتعالذساًٍسوِرْتهَرَزات رْاى اس آى 

 .ّستٌس

استًظنٍهٌسىلاًَىٍراىشىچ٘ز،تمسٗ وٌٌسهىتصَرٍاستًاساسگاراًساىاراذت٘تاالْىلسرٍلضاوِاًسپٌساضتِيچٌ٘تزذى

الْىلسرٍلضازشپذٗتسٍىسزٗنذَاّ٘وِزرحالىسًس؛هىتزّنراًظوى ّزٍلغَرالاًًَىّزگزفت،تعلكاىحازحِتٍِلتىوِ

 سآًٗوىسپسٗارىاذت٘وارتزاىاىٌِسه٘چٍّ٘ ضَزًوىتزلزارًظوىچّ٘

 رتمَسَذَلَمٌاُُ

،وٌ٘نتزعزفراذَزً٘اسّإرْاىلَاً٘ياساستفازٍُضٌاذت تاوِزّسهٖهاتِرااهىاىاٗيهٌس،لاًَىرْاىٗهزرسًسگٖ

 الْٖ(( است.لسر ))لضا ٍ ساهاىًٍظنٍهٌسٕلاًَىاٗيزٗگزًامٗ٘نتپ٘واراووالّإپلٍِ تزساً٘نفعل٘تتِراذَزاستعسازّإ

 .تزمهىپٌاُالْىلَسَرتِالْىلضاىاساهام علٖ: 

هعٌاستيٗاتِساسز،هىهحمكذَز ارازُتاٍوٌسهىيهع٘راّاپسٗسًُمطٍِژگىٍٗاًساسُ،ذَز،حىوتتاذساًٍسنٗ٘گَهىاىٌىِ

 اٍستلسرٍلضااسهظْزىٍذساًٍس ارازٍُز٘تستتحتاًساىوارّاىرولِاسٍرْاىحَازثوِ

 ٕفََْسلَسَّرٍََالَّذٕ

 مَسَرٍتذَلَمٌاُُضٍَٖءوُلَّاًِّا

 پ٘اهثز: 

اٗنضسُهأهَراًث٘اءهاالًَِث٘اِءاهَعاضِزًََحيُ

اًساسُتِهززمتاوِ: الٌّاسًَُىَِلّنَاَىاُهِزًا

 تگَٗ٘نسريزروطاىٍفْن:  عُمَِلِْنلَسرِ عَلى

 تَزوززُ همسرحضزت علٖتزاىذساوِتَزآسواًىٍعظ٘نهَّثتىذسارسَلزذتز فاعوِ،تااسزٍاد

 زودگی:جمع بىدی تجلی در دیه ي 

 ضَزهٖاٍاذت٘ارٍارازُتِ وارگ٘زٍٕاًساىپَٗاٍٖٗحزوتساسسهٌٍِ٘الْٖتمسٗزتزلٖرْاى ذلمت،تزحاونًظامًٍوٌسٕلاًَ

 وززتزلٖآفزٗسگاىتزإهَرَزاتآفزٌٗصتاوِراذسإسپاس: لرلمِ ترلمِالوتزلٖ الحوس هلل   حضزت علٖ:
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 راذساتثٌ٘٘سٍزرآٗ٘سزٗسُاٗيزر/راهازٗسٓذساوززذَزگِتزلٖ

اسوَچىٖتزلٖتزسذٖ وِزر رٌْنوافزاىزر تْطت تزسذٖ ٍهؤهٌاى ضَزهٖزازُتزسخعالنزرهززمرشإٍپازاشاسترطٖ

 گذراًٌسهٖاست، رٍسگارآذزترٌْنٍتْطت

 زٌّسهٖضىلٍساسًسهٖ راظَاّزٍاعوالرٍح٘ات،ٍاذالقّا،اًسٗطٍِاٍستتاٍرٍاًسٗطِتزلّٖوسّزظاّز

زرًٍّٖإسٗثاٖٗت٘اًگزوِسىلغ٘فاحساساتاستهتزلّٖاٍظاّز زرّنٍتاعيزرّنسٗثاٖٗاٗيٍاستذلمتروالهظْزسى،

ضسُعز٘ياٍظاّزسٗثاٖٗتااست،ذاًَازُگزمواًَىترصآراهص،الْٖٕ رحوتساِّٗوچَىٍتاضٌسهٖ)ًِ ت٘زًٍٖ( ٍٕ

 است

 سٌت ّإ الْٖ:

هس٘زٍوٌٌسهٖ حزوتذاصٖ لَاً٘ي زاٗزُزررْاىّإپسٗسٍُاستهٌسٕلاًَىزارإذلمترْاىالْٖ،تمسٗزتزاساس

ارتواعٍٖفززٕسًسگًٍٖسارزعث٘عّٖإپسٗسُتِ اذتصاظلَاً٘ي،اٗيگذارًسهٖتأح٘زٗىسٗگزتزٗا پ٘واٌٗسهٖراتىاهلٖ

تِآًْا،ضٌاذتتِراّااًساىٍوززُٗازلَاً٘ي تا عٌَاى ))سٌت ّإ الْٖ((  اٗياسوزٗنلزآى گ٘ززهٖزرتزّنراّااًساى

 استًُوَززعَتّا ىاًساسًسگٖتِ هزتَطّإسٌتذصَظ

 زرنٍالّْٖإًطاًِتاهاآضٌاٖٗسثةذلمترْاىلَاً٘يضٌاذت

  ضَزهٖعث٘عتاسهٌسٕتْزُ ً٘شٍآًْاذالكعظوت

 راتغِزرستتٌظ٘نهَرة،ّااًساىسًسگٖتزحاونلَاً٘يضٌاذت

 رس٘سىراٍُگززز ٖهذساًٍسٍذلمتىرْازٗگزاى،ذَز،تااًساى 

 وٌس ٖهّوَارراووالتِ

 (ٍ ذارد وطَر  ستاى ضثِ٘ ساس ) وسام گشٌِٗ تِ زرستٖ ت٘اى ضسُ است؟ :تالیفی غفًری تست

 وٌس ٖهّوَارراووالتِرس٘سىراُ ً٘شٍآًْاذالكعظوتزرنٍالّْٖإًطاًِتاهاآضٌاٖٗسثةذلمترْاىلَاً٘يضٌاذت (

 .گززز ٖهذساًٍسٍذلمتىرْازٗگزاى،ذَز،تااًساى راتغِزرستتٌظ٘نهَرةّا،اًساىسًسگٖتزحاونلَاً٘يضٌاذت (

تسٍى احز راتىاهلٖهس٘زٍوٌٌسهٖ حزوتذاصٖ لَاً٘ي زاٗزُزررْاىّإپسٗسٍُاستهٌسٕلاًَىزارإذلمترْاى (

 .پ٘واٌٗسهٖپذٗزٕ اس ّوسٗگز 

 است. اًساى پَٗاٖٗ ٍ حزوت تزلٖ ٍ الْٖ تمسٗز سهٌِ٘ ساس ذلمت، رْاى تز حاون ًظام ٍ ًوٌسٕ لاًَ (

 : اتتالءٍاهتحاى

 اٍستاستعسازّاىتزٍسٍظَْر عاهلٍاًساىتىاهلٍرضسٌسٗفزاٍچگًَگىتِهزتَط

ّوَارُوٌس،هطاّسُآضىارااست،سُٗشتزگراآًچِِ٘زًتٍزّسطاىً ار ذَززرًٍىلٗتواٍتً٘وِيٗاتزاىاًتراتگزىاًساىّز

 است صٗآسهاٍاهتحاىهعزضزر

 گزززهىذاظّاىاهتحاىٍ ژٍُّٗاىصٗآسهاٍارزوٌس،هىاعالمراالْىتّٗساراٍُذساًٍستِذَزواىٗاوِوسى

تساسذَبّإاًساىضسىرساسثةّا،صٗآسهايٗازرتضىساٗ زٍسى٘پٍاًسآسهاٗصهعزضزرذَزعوزعَلزرّااًساىّوِ

 گزززهىآًْاهاًسگىعمةٍذسزاىٗاتىاهل،ٍضسىساذتٍِ

تَالءًُِِّوا الوُؤهِيُ تِوٌَِشلَِٔ وَفّٔ الوِ٘شاىِ وُلَّوا سٗسَ فٖ اصازق: اهام   
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 ابتال درست ذکر شده است؟مورد از معالب زیر در مورد سنت چند 

. صشودهای الهی است که هرچقدر ایمان شخص بیشتر شود غالباً سختی و مرارت بیشتری بر او وارد میاز سنت (

ص .تر گرداندود را خالصهای رشد و کمال خود را نشان دهد و شخطیت خشود انسان شایستگیموجب می (

غ ماسترفتارهای ریتأجتحتشدتبه مازندگىکهآموزندمىمابهنیدانیشوایپرهنمودهاى (

الزم است تا وی مورد آزمایش الهی قرار گیرد. صبا قوه ی اختیار یالت درونی هر انسانی جهت تجلی تمادر  (

َحّتَى إَِذا َجاَء أََحَدُهُم اْلَمْوُت از دقت در آیه شریفه ی ))سرمایه ارزشمندی در انسان هاست که سنت الهی نتیجه این  (

وِن  ِجُع هِ  َلَعّلِيَقاَل َرّبِ اْر ا لَلَِمٌة ُهَو َقائُِلَها َوِمْن َوَرائِ لُْت لاَّلَ إِنََّه بدست می  ْم بَْرَزٌخ إَِلى َيْوِم ُيْبَعُحونَ أَْعَمُل َضالًِحا ِفيَما تََر

)منظور=اختیار(ص  آید.

ص متحانات خاص را بدنبال دارد.اایمان ورود به ی ادعا (

یزاِن کُّلَما زیَد فی ا))جا که امام ضادؼ می فرماید:  آن ( ورود انسان با ایمان را به  ((بَالِءهِ نّما الُمؤِمُن بَِمنِزَلِة َکّفة الِم

...(( می آمنا ان یقولوا  ان یترکوا احسب الناسشریفه ی ))آیه  پیامنماید که منادیگراعالم می امتحان خاص حیعه ی 

ص باشد.

 ( ختن هیشي باید جوع بٌدی کٌین:تعقلَىدارین که یکی به )افال در دیٌی دٍم ٍ سَم دٍ آیه )سیرٍا فی االرض( دار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آیه )سیرٍا فی االرض( هن در ایي درس خَاًدین: کی

بِينَ )) مَِذّ َف لَاَن َعاِقَبُة اْلُم وا لَْي ِض جَُمّ انْظُُر  ((ُقْل ِسيُروا ِفي اْْلَْر

 .، آجارشان را ببينيد و عبرت بگيريدشمست و سقوط مخالفان حّق، حتمى است، اگر شك داريد، تاريخشان را بخوانيد و با سفر 

 هاىاگر عواملى محل انمار و تمذيب حّق در زمانى سبب هاللت شد، در زمان .)سنت الهی( عوامل عّزت يا سقوط جوامع، قانونمند است

  .شودمى سبب هم ديگر

 .اندبه اين آيه با اين هدػ عمل نمرده هدػ از دستور سير در زمين عبرت گرفتن و آدم شدن است و لافران هرگز

ؤَفَلَنِ یَسِیزٍُا فِی الْإَرِضِ فَیٌَْظُزٍُا كَیِفَ كَاىَ عَاقِبَةُ الَّذِیيَ هِيْ ))

((تَعِقِلَُىَقَبِلِهِنِ ٍَلَذَارُ الْأخِزَةِ خَیِزٌ لِلَّذِیيَ اتَّقََِا ؤَفَلَا   

سیز ٍ سیاحت در سهیي ٍ آگاهى اس تاریخ ٍ درس عبزت 

 .گزفتي، بزاى هذایت ٍ تزبیت بسیار كارگشاست

آٍرًذ، در دًیا كفار اس هخالفت با پیاهبزاى چیشى بذست ًوى

گزفتار قهز ٍ عذابٌذ. ٍلى اهل تقَا به آخزت كه بهتز اس 

 .رسٌذدًیاست هى

به كار اًذاختي عقل ٍ فكز بشز اس اهذاف رسالت اًبیا ٍ 

 .قزآى است

تنها آیه )سیروا فی االرض(ِ در دینی کنکور که حفغ: روش 

 )تعقلون()ینظروا((یسیروابا فعل مضارع آمده است )

سِیزٍُا فِی الْإَرِضِ فَاًْظُزٍُا كَیِفَ بَذَؤَ الْخَلْقَ ثُنَّ اللَّهُ یٌُْشِئُ الٌَّشْإَةَ  قُلْ))

 ((قَذِیزٌالْأخِزَةَ إِىَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَیِءٍ 

  ٍجَد جهاى پس اس هزگ السهه هذفوٌذی جهاى خلقت هی باشذ.

 

 حفغ: آیه با )ؼ( شروع میشه و با )ؼ( هم تموم میشه.روش 
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 :الْى اهساز

 زستِ ٍ زًسٗپذ هى را الْى تّٗسا ٍ زٌّس هى هخثت پاسد مت٘حم ًساى تِ اى زستِ  :ضًَس هى زستِ زٍ هززم ء،٘ااًث زعَت تزاتز زر

 .اٗستٌس هٖ حك هماتل زر ٍ سٍُٗرس لزارت اى

 وِ زى٘هس زر وِ ضَز فزاّن اٍ تزاى غىٗضزا ٌس،ٗتزگش را تاعل اٗ  حك راُ ،ذَز ار٘اذت ٍ ارازُ تا وس ّز وِ است يٗا الْى سٌت

  .وٌس آضىار را ذَز سزضت ٍ رٍز ص٘پ تِ وززُ، اًتراب

 .وٌس هٖ فزاّن را ّاٗطاى ّسف ٍ ّا ذَاستِ تِ رس٘سى لَاسم ٍ اهىاًات گزٍُ زٍ ّز تزإ ذساًٍس ٌٖٗع

 .سٗ٘واپ هى را ووال هزاتة ٍ زز٘گ هى لزار ذساًٍس لغف هَرز ٌس،ٗگش تزهى را حك راُ وِ وسى

 آذزت زر را تصو٘ن اٗي سٗاًثار عَالة اىاٌٗ الثتِ . آٍرًس هٖ زست تِ را آى زًٍس، هٖ آى تزإ ٍ ّستٌس زً٘ا ذَاّاى فمظ وِ افزازٕ

 .وزز ذَاٌّس هطاّسُ

 الْٖ پاٗاى تٖ ًعوت اس سٗزا  .ً٘ست آًاى تِ ذساًٍس لغف ًطاًِ ّىار گٌا ّإ اًساى تزذٖ تِ زً٘اٖٗ ّإ لذت ٍ زً٘ا آٍرزى رٍٕ

 .اًس هاًسُ هحزٍم

 

 

 

 درست ذکر شده است؟ امدادمورد از معالب زیر در مورد سنت چند  تست:

صالهی برای حق و باظل مسدود نمی شود. امداد  (

و کسی که فقط خواهان دنیا  پیماید مى را کمال مراتب و گیرد مى قرار خداوند لعف مورد گزیند، برمى را حق راه که کسى (

دنیا خواهان دنیا را بدست...()تنها در دنیا به خواسته اش نمی رسد بلکه در آخرت نیز سودی نمی بینید. غ  باشد نه

ش آن رسیدن به دنیا در نتیجه سعی و تال با آن که و میزانی قرار نداده ارزشچ یال زیان کار ترین مردم، خداوند هبرای اعم (

فراهم شده است. صشان  ها و سنت عام امداد ، برای

ص د است.شرایعی که فرد بتواند در راهی که انتخاب کرده است به پیش رود همیشگی و قانون منهای الهی و ایجاد کمک  (

 محبت پاسخ حقیقت نداى به اى دسته:  شوند مى دسته دو مردم ،آموزندمىمابهنیدانیشوایپیی کهرهنمودها برابر در (

ر برابر دعوت انبیا نه )دغ  .ایستند می حق مقابل در و ورزیده لجاجت اى دسته و پذیرند مى را الهى هدایت و دهند مى

پیشوایان دین!( و رهنمود های آموزه ها

)نیست(. غ د لعف الهی قرار گرفتن آن هاستنه ی مورنشابه بعضی انسان های گناهکار آوردن دنیا و لذت های دنیوی روی  (

راهباالترمرحله  بهشوىمپىروزاگرمقابل استفاده از امکاناتی که خداوند برای رسیدن به اهداػ برایما قرار داده است در  (

)قسمت دوم مربوط به سنت ابال و امتحان و آزمایش است(یدتری روبرو می شویم. غ جد امتحانباومی یابیم

ل ضالح و تقوا مراتب کما در ضورت داشتن ایمان و عم و ردیگ مى قرار خداوند لعف مورد ،یندگز برمى را حق راه که کسى (

ص ی پیماید.ل را م

 بتواند وی که سازد مى فراهم چنان را اسباب و طیشرا یزن خداوند دهد، مى نشان خود از انسان که تالشى و سعى با همراه (

سنت توفیق است(د پس سان تر + فراهم ساختن اسباب دار)چون کلید واژه ی آغ  .برسد مقطد به تر آسان
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 الْٖ:٘ك تَف

تٗرضا ٍآذزترْاىسعازتٍگذارًس،حكراُزرلسم،)حسي فاعلٖ( پانتً٘تاوِآًاىتًِسثتهتعالذساىذاظاهساز

 .زٌّسلزارذَزّسف راپزٍرزگار

تِتزآساىتتَاًسٍٕوِساسزهى فزاّنچٌاىرااسثابٍظٗضزاشً٘ذساًٍس،زّسهىًطاىذَزاساًساىوِتالضىٍسعىتاّوزاُ

 تزسسهمصس

تاٍزز٘گهىرااٍزستوٌس،هىتٗحواراهزاّسٍتالضگزاًساى ذساًٍس،استهزاّستٍتالشزًثالتِالْىتّٗساًٍصزت

 تززهىص٘پتِذَزثاًى٘پطت

است،حكًظاهىوِرْاىتزحاونًظامتاراذَز،گزاحكاًساىِمت،٘حمزر

وٌسهىووهاٍتِذلمتًظامزِ٘زرًت ٍوززُّواٌّگ

 ٍعسُ نٗوزلزآى زّسهىزًِ٘تلسمّا ُزاسُاًستِلسهصهٗ ٍ

ستٗزٍتزثا٘ضىٍطِپ٘تمَااًساىًفزصسٗا ًفزست٘توِزّسهى

 ضًَسهىزٍس٘پوفاراسًفزّشاراًٗفز

 

 درست ذکر شده است؟ توفیقمورد از معالب زیر در مورد سنت چند  تست:

 بتواند وی که سازد مى فراهم چنان را اسباب و شرایط نیز خداوند دهد، مى نشان خود از انسان که تالشى و سعى با همراه (

ص .برسد مقطد به تر آسان

رسیدن به هدایت الهی تالش الزم است و باید گام اول را خود انسان بردارد. صبرای  (

ضبر است. صپیروزی عده ای کم بر عده ای بسیار عالوه بر تقوا، شرط  (

نظام حاکم بر جهان که نظامی حق است را تنها عامل بدانیم به نوعی  که در بارور شدن بیشتِر تالش انسان حق گرا،این  (

م حاکم بر جهان فقط کمک کننده است و خالق این نظام که خداوند است باعث نظایم. ص شرک در ربوبیت دچار شده ا

چند برابر شدن حاضل و نتیجه اعمال انسان حق گرا می شود.

سعادت جهان آخرت و رضایت پروردگار را به نطرت و هدایت الهی است که و مجاهدت انسان انتخاب گر، معلوِل تالش  (

(نطرت و هدایت الهی است علِت و مجاهدت انسان انتخاب گر، تالش )دنبال دارد. غ 

 :اهالء

رافزصتاٗيآًْاٍلٖزّسهٖسًسگٖفزصتٍهْلتآًْاتًٍِسذسا ٍرسًس،هىزضوٌىٍعٌازحكتاٌٌٍسٗگشتزهٖراتاعلراُوِآًاى

تتاتس،آًْازلزرىحمًَروِزاضتٍرَزسى٘اهاًسناتتسازراگزوِعَرىتِزٌّس؛هٖلزار ّاىىرٗتازرضسىٍرغَعِلٍِ٘س

 ضسذَاٌّسگزفتاراتسىضماٍتتٍِرفتِتازتزسى٘اهي٘چٌذٗتسرتِ

ّزآًاىگٌاّاىتاروِضَزهٖتاعجٍضسُگزرلَُالْٖتالٕصَرتتِخًدشانارادٌياریاختتا ،اهىاًاتٍّاهْلتمت،٘زرحم

 ضَزتز٘ي سٌگٍيگ٘سٌرٍس
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 استسراد:

فساززرطتز٘تذَزاصزارتا ٍاهىاًات، يّ٘واساستفازُتاآًْاٍسٗافشاهىگوزاّاىاهىاًاتتززازى،هْلتتزعالٍُذساًٍسگاّٖ

 .ضًَسهىتزهًٗشزاتسىّالوتسَىتِ ذٗتسرتٍِگزفتِ،فاصلِت٘اًساًاسلسمتِلسمٍرًٍسهىفزٍ

 است. الْىعذابسَىتِحزوتزرزىٗتسرتحال

 

 

 

 خییییلی مهم:نکات 

  در ابتدای آیه امال دیده میشه. :اروکف

  در ابتدای آیه استدراج دیده میشه. :کذبوا

 (دو نقعه داره (ت)ت که ب( بنابراین واسه استدراج هس-)کذبوا که دو تا نقعه داره )ذ

 وسط آیه امال دیده میشه  :نملی

 وسط آیه استدراج دیده میشه. :املی 

 داره واسه استدراجه دیگه!( (الف)و تا هم که د)املی(  ه پس امالدار (الف))استدراج دو تا 

 انتهای آیه امال دیده میشه. مهین:

 انتهای آیه استدراج دیده میشه. متین:

داره دیگه!( (ت)داره استدراج هم  (ت))متین که    

 :و٘فز ٍ پازاش زر تتفاٍ

 ذَز فضل تا ذساًٍس وِ را آى اس اها زّس، رشا ٗا پازاش اعوالطاى ه٘شاى تزاساس تٌسگاى ّوِ تِ تاٗس ذساًٍس ،عسل تزاساس آًىِ تا

 .زّس هى رشا ٍ پازاش ذَزش اًساسُ تِ فمظ را تس وار ٍ تزاتز چٌس را هً٘ وار وٌس، هى رفتار تٌسگاى تا

 
 

 

 

 

 :سزًَضتزرتسًٕ٘ىٖ ٗاتاح٘ز 

 هاسترفتارّإز٘تأحتحتضستتِ هاسًسگىوِآهَسًسهىهاتِيٗزاىٗ٘طَاپرٌّوَزّاى

 ّستٌسآىوَتاّىاٗ عوزعَلزرهؤحزعَاهلرولِاسگٌاُٗاىَوارىً٘

 تِ ضزعٖ وِ: گززز،تالّااسارى٘تسهاًعٍّاذَتىاسارى٘تسسثةتَاًسهىزعا

 ًطَزتوام اٍضزرتِتًْٗازروٌس،هىزرذَاستذساًٍساساًساىوِشى٘(چٍاًزامآىٍالعىظٗضزاتا زعا(

 صازق: اهام 

ْن َیُموُت  بالُذنوبَمْن َیُموُت  ْکَحُر ِمّمَ ن َیعیُش  باإلْحسانَو َمْن َیعیُش  أَ ْکَحُر مّمَ باْلَعمارباآلجال أَ

 مورد قیامتدر 

 ريح بر گىاٌ اوجام خاطر بٍ يجدان واحیٍ از کٍ است شدیدى فشارَاى رياوى واراحتى عًامل تریهمُم از یکى ي است، معىًى ي ريحى عًامل جسمى، َاىمريز ثابت شدٌ است کٍ سرچشمٍ قسمت قابل تًجُى از بیمارىا

 درين از ویکًکار افراد بعکس، گردد،مى آشکار میرَا ي مرگ در حتى ي جان ي جسم در آن العملعکس ي گرددمى ريريبٍ يجدان معىًى دردواک َاىجازاتم با ي شًدمى محاکمٍ يجدان دادگاٌ در گىاَکار اوسان. شًدمى يارد آدمى

 .سازدگىاٌ عمر را کًتاٌ، ي کار ویک عمر آدمى را طًالوى مى کٍ ایه وتیجٍ افسایدمى آوُا عمر طًل بر ي دَدمى آوُا بٍ اىتازٌ وشاط ي ویري معىًى تشًیق َمیه ي شًودمى تشًیق خًد يجدان
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ٍسٗگطاهىذَزرٍىتِراالْىرحوت زرّاىتززارز،گامّاذَتىز٘هسزروِاىراهعِ ّستشً٘ارتواعىسٌتهٗسٌت،يٗا

 ضسذَاّس گزفتارّاعذابتزذىتِضَز،آلَزُگٌاُتِوِاىراهعِ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 در ایرانسبک زیست شىاسی مدرس دیه ي زودگی به ايلیه  مهدی غفًری

راضی وشً! پس به کمتر از  می زوىدرا  صد  دیىیصد ها وفر همگام با مه 

 اگه هست یادداشت کن...
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 استاد مهدی غفوری

 قادر و توانابه نام جهان آفرین   

99 

 دین و زندگی جــــــامع کنکور 

 جامع
 دینی

 99کنکور 

 گارانتی تضمینی 

 درصد 100                               

  

 

 

 

 خالصه نامه و نکات

 4دینی
 (سری کامل)
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 دتیزستاى چْارمدیي ٍ سًذگی 

 درس ّفتن )تاسگطت(

 (ٔمذٔٝ:1

 :فشٔٛد داٚد حضشت ثٝ ٔتؼبَ خذای

  ٞبیطبٖ ٔی ٔؼػیت تشن ثٝ ٔشا اضتیبق ٚ آ٘بٖ ثب ٔذاسایٓ ثشای آ٘بٖ، ا٘تظبسْ چٍٍٛ٘ی ٔٗ اصٌشدا٘بٖ سٚی اٌش ،داٚد ای

  .ٌسست ٔی ٞٓ اص ٔٗٔحجّت اص ٚرٛدضبٖ ثٙذثٙذ ٚ داد٘ذ ربٖ ٔی ٔٗ سٛی ثٝ ذٖآٔ ضٛق اص ضه ثذٖٚ دا٘ستٙذ،

 دس وُ دیٗ ٚ ص٘ذٌی، )داٚد سٝ ثبس دس وتبة دسسی دیٙی تىشاس ضذٜ است(داٚد ٙذی حضشت رٕغ ث

 تٛوُ:(1

 تٛوُّ خذا ثش دخٛ لّت دس  ثبیذ ا٘سبٖ ثّىٝ .وٙٓ ٘یست ٔی تٛوُّ تٛ ثش ی خذایب، رّٕٝ ٌفتٗ ٔؼٙبی ثٝ فمظ وشدٖ تٛوُّ

 آٖ ٚ وشد خٛاٞذ چبسٜ ٚرٝ ثٟتشیٗ ثٝ ٔب سا وبسٞبی خذاٚ٘ذ ثبضیٓ، ٌٛ٘ٝ ایٗ اٌش . ثجیٙذ خٛد ٌبٜ تىیٝ سا اٚ ٚالؼبً ٚ وٙذ

 ٞبیی ٔػّحت ثٝ ٚ ثیٙیٓ ٕ٘ی ٔب وٝ ثیٙذ ٔی سا ٞبیی خذاٚ٘ذ آیٙذٜ  .آٚسد خٛاٞذ پیص ٔبست ٘فغ ثٝ حمیمتبً وٝ سا چیضی

 ثٝ سا أٛسی یب ٔبست، ضشس ثٝ وٝ حبِی دس پٙذاسیٓ ٔی خٛد ٘فغ ثٝ چیضٞبیی سا ٌبٞی .وٙیٓ ٕ٘ی ندس ٔب وٝ داسد تٛرٝ

 ٞیچ وٝ ثذا٘یٓ ٚ وٙیٓ اػتٕبد خذا ثش اخالظ ثب وٝ است ضبیستٝ ٔبست ثٙبثشایٗ ثٝ ٘فغ وٝ حبِی دس دا٘یٓ ٔی خٛد ضشس

 .٘یست خذا سبصی چبسٜ رٟبٖ ٔب٘غ دس لذستی

 پٙبٜ ٔٗ ثٝ خبِع ٘یّت ثب ثٝ دیٍشی ثشدٖ پٙبٜ ربی ثٝ ثٙذٌب٘ٓ اص ای ثٙذٜ ٞش وشد ٚحی داٚد ثٝ ٚ٘ذخذا  :فشٔٛد غبدق أبْ

 .ثشخیض٘ذ اٚ ػّیٝ ٞبست، آٖ دس ٚ ٞشچٝ صٔیٗ ٚ ٞب آسٕبٖ ی ٕٞٝ ٌشچٝ وٙٓ، ٔی رٛیی چبسٜ وبسش اص آٚسد،

 أش ثٝ ٔؼشٚف ٚ ٟ٘ی اص ٔٙىش:(2

 دس چٙبٖ ٚ ٌشفتٙذ پیص سا خذا ٘بفشٔب٘ی اص ساٜ ػیسی حضشت ػػش دس ٞٓ ٚ داٚد حضشت صٔبٖ دس ٞٓ اسشائیُ، ثٙی لْٛ

 . ضذ٘ذ ٚالغ ثضسي پیبٔجشاٖ ایٗ ِؼٗ ٔٛسد وٝ ضذ٘ذ غشق ٌٙبٜ

 :فشٔبیذ ٔی آ٘بٖ ی دسثبسٜ غبدق

 بٞ آٖ سٚی ثٝ وشد٘ذ، ٔی ٔاللبت سا ٞب آٖ وٝ ٍٞٙبٔی أّب ٘ذاضتٙذ ضشوت ٌٙبٞىبساٖ وبسٞبی دس ٞشٌض ایٙبٖ اص ٌشٚٞی

 .ضذ٘ذ ٔی ٔأ٘ٛس آ٘بٖ ثب ٚ خٙذیذ٘ذ ٔی

ٔحجت  دس دیٗ ٚ ص٘ذٌی وٙىٛس: رٕالت خغی ٟٔٓ 

 داد لشاس ٔب دس ٞبست، صیجبیی ٚ ٞب خٛثی ی ٕٞٝ ثٝ ٌشایص وٝ سا خٛد ثٝ ٌشایص ٚ وشد آضٙب خٛد ثب سا ٔب سشضت خذاٚ٘ذ،

  .وٙذ ٔی حس دَ دس سأحجتص ٚ یبثذ ٔی اس خذا ٘طیٙذ، ٔی رٟبٖ تٕبضبی ثٝ یب ٍ٘شد ٔی خٛد دس وس ٞش سٚ، ایٗ اص .

 ٚ ػطك ٟ٘بَ ٚ پشاوٙذ ٔی خب٘ٛادٜ دس سا ٘طبط ٚ ضبدی آٚسد، ٔی خب٘ٝ ثٝ سا اِٟی سحٕت ضٛد، ٔی ٔتِّٛذ ٔبدس اص وٝ وٛدوی

  .پشٚسد ٔی پذس ٚ ٔبدس دَ دس سأحجت

  ٚٓسِؼٓتٕسٓحٕٕٓتىٔحجّت .)ٌستشا٘ذ رب ٕٞٝ سد سا سحٕتص ٚ آفشیذ سا ٔٛرٛدات سحٕبٖ خذاى .ضذ آغبص   ٚسحٕت ثب آفشیٙص

 ضَىٕء( وَُُّ
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)ٔفْٟٛ ٌشفتٙذ پیص سشپیچى ساٜ ٚ ثشد٘ذ یبد سا اص ٚ ثشخى ٚ پیٕٛد٘ذ اعبػت ساٜ ٚ سپشد٘ذ دَ خذا ثٝ ٌشٚٞى  سحٕتص ٔحجّت

دٚثبسٜ )ٔفْٟٛ  ذضبی تب ا٘ذاخت دِطبٖ دس سا خٛد یبد ٚ سٚیطبٖ ٌطٛد ثٝ سا ثبصٌطت دسٞبى خذاٚ٘ذ سٚی ٌشدا٘بٖ اص خذاٚ٘ذ(

 .سٚوٙٙذ سٛیص ثٝ تٛثٝ(

  ا٘ذاخت صٔبٖ ایٗ ٘ٝٔحجّت عشح صٔب٘ٝ ثٛد / اِفت سً٘ وٝ ػبِٓ دٚ ٘مص ٘جٛد

  .ٟ٘بد ثٙبٔحجتاِفت ثشاسبس سا رٟبٖ خذاٚ٘ذ ٚ است ٔمذْ رٟبٖ آفشیٙص ثش ،  ٚٔحجت ٌٛیذ ٔی حبفظ

)وسب٘ی وٝ ایٕبٖ آٚسد٘ذ ثٝ خذاٚ٘ذ  َِِِّّٝ أَضَذّٔ آُٔٓٙٛا ٚٓاَِّزِیَٗا یٔحِجَّٟٕٔٛ٘ٔٓ وَحٔتِّ اَِِّّٝ  َِٚٓٔٗ اَِّٙبسِ ْٔٓٗ یٓتَّخِزُ ِْٔٗ دِٖٔٚ اَِِّّٝ أَْ٘ذٓادٖ  حٔجّٖب

ٔحجت  ثیطتشی داس٘ذ(

  ٔی ا٘زبْ ص٘ذٌی دس عَٛ آدٔی وٝ ٞبیی فؼّبِیّت  .است ا٘سبٖ وبسٞبی ٚ ٞب تػٕیٓ اغّی ی سشچطٕٝ دٚستی ٚٔحجّت

  ایٗ ٞشلذس .ثخطذ ٔی رٟت ٞب آدْ ص٘ذٌی ثٝ وٝ ٞبستٔحجّت  ٕٞیٗ ٚ داسد اٚ ٞبیٔحجّت ٚ ٞب ثستٍی دَ دس سیطٝ دٞذ،

  .است تش ٌستشدٜ ٚ تش ػٕیك ص٘ذٌی دس ٘یض آٖ تأحیش ثبضذ، ضذیذتشٔحجّت

  ٘یشٚٔٙذ، اسادٜ، ثب ایخبسٌش، فشدی ٚ وٙذ فشأٛش سا خٛد خٛدٔحٛسی دسآیذ، اص ضٛد ٔی سجت فشص٘ذ دس دختش ثٝٔحجت

 .ضٛد پشوبس ٚ ٔػٕٓ

  ػطك ایٗ سپبسد، ٞب صیجبیی ٚ وٕبالت ی سشچطٕٝ ثٝ دَ ٚ سٚد فشاتش ٔحذٚد أٛس ٔبدی اص ا٘سبٖٔحجّت ٚ ػطك اٌش

 .است ٌٛ٘ٝ ایٗ خذا دٚستبٖ سشٌزضت  .وٙذ ٔی دٌشٌٖٛ ایٗ اص ثیص سا اٚ ص٘ذٌی

 ٔحجّتص  ٚ ٌیشد ٔی اٚد ایٕب٘ص وٝ یضا٘یٔ ثٝ است، دادٜ ربی خٛد لّت دس سا اٚٔحجّت ٚ داسد ایٕبٖ خذا ثٝ وٝ وس آٖ

 .ٌیشد ٔی فشا سا ٚرٛدش ثخص فشح ضٛلی ٚ ضٛس ٚ وٙذ ٔی دٚثبسٜ حیبتی احسبس ضٛد، ٔی تش ػٕیك ٚ تش فضٖٚ

ٔحجت ٚ ٚفبداسى ٘سجت ثٝ حك ٚ اظٟبس خطٓ ٚ ثشائت ٘سجت ثٝ ثبعُ است؟ حبضب وٝ ٍٔش تحمك دیب٘ت رض اػالْ أبْ خٕیٙی: 

 .رض ثٝ ظٟٛس وبُٔ ٘فشت اص ٔطشویٗ ٚ ٔٙبفمیٗ ٔیسش ضٛدخّٛظ ػطك ٔٛحذیٗ 

  ثحشاٖ ٚ ارتٕبػی سخت ٞبی آصٖٔٛ ٍٞٙبْ دس ٞب، آٖ اص پیشٚی ٚ پیبٔجش ثیت اُٞ ثٝٔحجت ثب ٔشدْ خٛاٞذ وٝ خذاٚ٘ذ ٔی

 .٘طٛ٘ذ ٌٕشاٜ ٚ ٘ىٙٙذ ٌٓ سا ٔستمیٓ ساٜ فىشی ٚ اػتمبدی ٞبی

  دضٕٙبٖ، ٞبی تٛعئٝ ٚ ٔطىالت ٘جبضذ، دستٍیشى ایطبٖ ٚ وٕه اٌش وٝ ربیى تب داسد ٚرٛد ٕٞٛاسٜ أبْٔحجّت ٚ ِغف

 .است ٔسّٕب٘بٖ یبٚس ٚ حبفظ سشپشست، ػػش أبْ ٘یض اوٖٙٛ ٞٓ حمیمت، دس  .وشد خٛاٞذ لغغ سا ضیؼیبٖ ٚ ٔسّٕب٘بٖ سیطٝ

  .است ٔسّٕب٘ى ٞش ٚظیفٝ آیذ، ٔى آٖ د٘جبَ ثٝ وٝٔحجّتى تمٛیت ٚ ػػش أبْ ثٝ ٔؼشفت افضایص

 ایفب ٞٓ وٙبس دس تىٕیّى ٘مص دٚ ٔشد ٚ صٖ وٝ است آٖ ثشاى ٔشداٖ تش ثیص لذست رسٕى ٚ ص٘بٖ ثبالى ػبعفى ٛإ٘ٙذىت

ٔحجت  .ثبضذ خب٘ٛادٜ آٚس ٘بٖ خٛد وشدٖ وبس ثب ٔشد ٚ دٞذ سضذ سا فشص٘ذاٖ ٔبدسى، ثب صٖ، .ٕ٘بیٙذ

 ػُٕ ثبص چطٓ ثب ثبیذ ٔسئِٛیت، ایٗ دس ضذٖ فكٔٛ ثشاى .صاست ٔسئِٛیت حبَ، ػیٗ دس ٚ اسصضٕٙذ ا٘تخبة، لذست داضتٗ

 وٝ ایٓ دیذٜ ٕٞٛاسٜ  .است رٛا٘ى احسبس ٚ ضٛس ثش وبُٔ تسّّظ ا٘تخبثى، چٙیٗ الصٔٝ .صد دست ضبیستٝ ا٘تخبثى ثٝ ٚ وشد

  سا٘ذ. ٔى حبضیٝ ثٝ سا ػمُ ٚ ثٙذد ٔى سا ٌٛش ٚ چطٓ اِٚیٝ،ٔحجّت ٚ ػاللٝ

  ٚ تزشثٝ ػّت ثٝ ٚ ٌیش٘ذ ٔى دس٘ظش سا اٚ ثختى ٚ خٛش ٔػّحت ٔؼٕٛالً شص٘ذ،ف ثٝٔحجت ٚ ػاللٝ ػّت ثٝ ٔبدس ٚ پذس

 .وٙٙذ ثیٙى پیص سا اصدٚاد ػبلجت ٚ سا دسیبثٙذ افشاد خػٛغیبت تٛا٘ٙذ ٔى ثٟتش ضبٖ، پختٍى
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 ٛدض ٔى ٔتؼٟذ ٕٞسش، ٔحجّت ثٝ دس خٛد غذالت اػالْ ٚ است لبئُ صٖ ثشاى وٝ اسصضى ٘طب٘ٝ ثٝ ٔشد ص٘بضٛیى، پیٕبٖ دس

 ػٙٛاٖ )ٟٔش( ثٝ صٖ تمذیٓ وٙذ. ثٝ سا اى ٞذیٝ وٝ

  .ٔبِی داسد ٚ التػبدی رٙجٝ وٝ ٟٔشیٝ ٘ٝ است خب٘ٛادٜ تحىیٓ اغّی پطتٛا٘ٝٔحجّت ٚ ٟٔش

  اػتٕبد ٔشد، ٔحجت اثشاص ضٙیذٖ ثب ٕٞسش . ثپشٞیضد آٖ وشدٖ ٔخفى اص ٚ وٙذ اثشاص ٕٞسش ثٝ سا خٛد دسٚ٘ىٔحجّت ثبیذ ٔشد

 .ضٛد ٔى ثشاثش چٙذ ص٘ذٌى ثٝ اٚ تٛرٝ ٚ یبثذ ٔى اى دٜاِؼب فٛق ٘فس ثٝ

  .دٞذ ٔى ٘طبط ٚ ثخطذ ٔى تؼبِى ٞٓ ٔبدس خٛد ثٝ فشص٘ذ، ثٝ ٔبدسٔحجّت ٚ فذاوبسى

 ٔحجّت ٚ ٟٔش آسٛدٜ، خیبِى ثب ٚ ٔبِى ٚ ضغّى ثذٖٚ دسٌیشى آ٘بٖ تب ثشداضتٝ ٔبدساٖ دٚش اص سا ٔؼبش تأٔیٗ ٚظیفٝ اسالْ،

 .وٙٙذ ٘طبٖفشص٘ذا تمذیٓ سا خٛد

 ٚ لذسدا٘ى حسّ ٔبدس ثٝ احتشاْ ٚ ٔحجت ٚ وٙذ ٔى وٕه فشص٘ذاٖ وشدٖ ٔٙذ لبٖ٘ٛ ثٝ ٚى دستٛسات ٚ پذس حشٔت حفظ

 .سبصد ٔى تش لٛى آ٘بٖ دس سا ٌضاسى ضىش

 (تؼشیف تٛثٝ: 2

 است ٔسیشی اص طتثبصٌ ثشای ٌبٜ ثّىٝ . ٘یست ساٜ ادأۀ پیٕٛدٖ ٚ لجّی ٞبی پیٕبٖ تىٕیُ ثشای ٕٞٛاسٜ رذیذ ٞبی تػٕیٓ

 آحبس صیبٖ ثبسی ثش ربی ٌزاضتٝ است. ٚ ضذٜ پیٕٛدٜ غّظ ثٝ چٙذی وٝ

 (ٔفْٟٛ تٛثٝ: )دیٙی دْٚ(3

)ٔفْٟٛ ٌشفتٙذ پیص سشپیچى ساٜ ٚ ثشد٘ذ یبد سا اص سحٕتص ٚ ٔحجّت ثشخى ٚ پیٕٛد٘ذ اعبػت ساٜ ٚ سپشد٘ذ دَ خذا ثٝ ٌشٚٞى

دٚثبسٜ )ٔفْٟٛ  ضبیذ تب ا٘ذاخت دِطبٖ دس سا خٛد یبد ٚ سٚیطبٖ ٌطٛد ثٝ سا ثبصٌطت دسٞبى خذاٚ٘ذ سٚی ٌشدا٘بٖ اص خذاٚ٘ذ(

 .سٚوٙٙذ سٛیص ثٝ تٛثٝ(

 )تٛثٝ ٚ پبیذاسی دس آٖ یه ا٘سبٖ ػیبش سا پشٞیضٌبس ٚ خذاپشست ٔی وٙذ( (داستبٖ ثطشثٗ حبسث ٚ تٛثٝ اٚ:4

ثذٜ ٚ تبس ٚ تٙجٛس ثّٙذ ثٛد، ٔی صد٘ذ ٚ ٔی اص وٛچٝ ٞبی ثغذاد ٔی ٌزضت. اص یه خب٘ٝ ای غذای ػش ٔٛسی وبظٓ سٚصی أبْ

سلػیذ٘ذ ٚ غذای پبیىٛثی ٔی آٔذ. اتفبلب یه خبدٔٝ ای اص ٔٙضَ ثیشٖٚ آٔذ دس حبِی وٝ آضغبِٟبیی ٕٞشاٞص ثٛد ٚ ٌٛیب ٔی 

ٛد. خٛاست ثیشٖٚ ثشیضد تب ٔبٔٛسیٗ ضٟشداسی ثجش٘ذ. أبْ ثٝ اٚ فشٔٛد غبحت ایٗ خب٘ٝ آصاد است یب ثٙذٜ؟ سؤاَ ػزیجی ث

است، یىی اص سربَ، یىی اص اضشاف، یىی اص اػیبٖ، ٔؼّْٛ است « ثطش»ٌفت: اص خب٘ٝ ثٝ ایٗ ٔزّّی ایٗ سا ٕ٘ی فٟٕی؟ ایٗ خب٘ٝ 

وٝ ایٗ سش ٚ غذاٞب اص خب٘ٝ اش ثّٙذ ٘جٛد. حبَ، چٝ رّٕٝ ٞبی دیٍشی  وٝ آصاد است. فشٔٛد: ثّٝ، آصاد است، اٌش ثٙذٜ ٔی ثٛد

ضذ وٝ  ٛضتٝ ا٘ذ، ٕٞیٗ لذس ٘ٛضتٝ ا٘ذ وٝ ا٘ذوی عَٛ وطیذ ٚ ٔىخی ضذ. آلب سفتٙذ. ثطش ٔتٛرٝسد ٚ ثذَ ضذٜ است دیٍش ٘ٙ

چٙذ دلیمٝ ای عَٛ وطیذ. آٔذ ٘ضد اٚ ٚ ٌفت: چشا ٔؼغُ وشدی؟ ٌفت: یه ٔشدی ٔشا ثٝ حشف ٌشفت. ٌفت: چٝ ٌفت؟ 

ثٙذٜ است یب آصاد؟ ٌفتٓ اِجتٝ وٝ آصاد ٌفت: یه سؤاَ ػزیجی اص ٔٗ وشد. چٝ سؤاَ وشد؟ اص ٔٗ پشسیذ وٝ غبحت ایٗ خب٘ٝ 

است. ثؼذ ٞٓ ٌفت: ثّٝ، آصاد است، اٌش ثٙذٜ ٔی ثٛد وٝ ایٗ سش ٚ غذاٞب ثیشٖٚ ٕ٘ی آٔذ. ٌفت: آٖ ٔشد چٝ ٘طب٘ٝ ٞبیی 

داضت؟ ػالئٓ ٚ ٘طب٘ٝ ٞب سا وٝ ٌفت، فٟٕیذ وٝ ٔٛسی ثٗ رؼفش است. ٌفت: وزب سفت؟ اص ایٗ عشف سفت. پبیص ِخت ثٛد، 

فشغت ٘ذاد وٝ ثشٚد وفطٟبیص سا ثپٛضذ، ثشای ایٙىٝ ٕٔىٗ است آلب سا پیذا ٘ىٙذ. پبی ثشٞٙٝ ثیشٖٚ دٚیذ. )ٕٞیٗ ثٝ خٛد 

رّٕٝ دس اٚ ا٘مالة ایزبد وشد. ( دٚیذ، خٛدش سا ا٘ذاخت ثٝ دأٗ أبْ ٚ ػشؼ وشد: ضٕب چٝ ٌفتیذ؟ أبْ فشٔٛد: ٔٗ ایٗ سا 
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ٕٞیٗ سبػت ٔی خٛاٞٓ ثٙذٜ خذا ثبضٓ، ٚ ٚالؼب ٞٓ ساست ٌفت. اص آٖ  ٌفتٓ. فٟٕیذ وٝ ٔمػٛد چیست. ٌفت: آلب! ٔٗ اص

 .سبػت دیٍش ثٙذٜ خذا ضذ

 )ٔب٘ٙذ سیذیًٙ ٞبی صثبٖ است ثب ایٗ تفبٚت وٝ ٔتٗ سا ثٝ ضٕب ٕ٘ی دٞٙذ!( تیپ سٛاالت ثطشثٗ حبسث:

اِشضب دس صٔبٖ خّفبی  ٔٛسی ثٗ وذاْ أبْ ثبػج تٛثٝ ضذ؟ ٔٛسی وبظٓ یب أبْ ٞفتٓ پذسش رؼفش غبدق ٚ پسشش ػّی .1

 ػجبسی

 اػالْ تٛثٝ ثٝ تٟٙبیی اٚ سا دس سّه ٔشداٖ پشٞیضٌبس دس آٚسد؟ خیش؛ ٚفبداسی دس پیٕبٖ .2

 آصاد است. حبسثپبسخ خذٔتىبس ثٝ أبْ؟  .3

اٌش ثٙذٜ ثٛد حشٔت ٔبِه)تٛحیذ ٔبِىیت( ٚ غبحت)تٛحیذ خبِمیت( خب٘ٝ خٛد)ٔٙظٛس خذاٚ٘ذ( سا پبسخ أبْ ثٝ خذٔتىبس؟  .4

 داضت)تشویجی: فشص٘ذاٖ ٞٓ ثبیذ حشٔت ٚاِذیٗ خٛد سا ٍ٘ٝ داس٘ذ(  ٍ٘ٝ ٔی

 صٔبٖ تٛثٝ چٝ ٔٛلغ ثٛد؟ ثالفبغّٝ پس اص پشسیذٖ ػّت تبخیش خذٔتىبس ٚ پبثشٞٙٝ دٚیذٖ ثٝ سٛی أبْ ٔٛسی وبظٓ  .5

 ػبُٔ تٛثٝ چٝ ثٛد؟ والْ أبْ ٕٞچٖٛ تیشی ثش لّت ثطشثٗ حبسث ٘طست. .6

 فشد )ٕٞبٖ عٛس وٝ حبسث پس اص ضٙیذٖ والْ أبْ ٔٙمّت ضذ(الصٔٝ تٛثٝ چیست؟ ا٘مالة دسٚ٘ی  .7

 ٚفبداسی دس پیٕبٖ خٛیصالصٔٝ تذٚاْ تٛثٝ ضخع چیست؟  .8

 ضغُ حبسث چٝ ثٛد؟ اضشاف صادٜ)ٕٖٞٛ آلب صادٜ!!!( .9

 (ا٘مالة ػّیٝ خٛد:5

)ٔخبَ: تغییش رٟت ٌیبٜ  دٞٙذ تغییش سا خٛد رٟت ثیشٚ٘ى ٔٛا٘غ ثشاثش تٛا٘ٙذ دس ٔى ،ثیطتش لذسى ٞب، حیٛاٖ ٚ ،ا٘ذن ٔیضا٘ى ثٝ ٌیبٞبٖ،

ػذد عٙبة  2ٔغض ٚ  1دستٍبٜ ػػجی ٔشوضی اش اص دس احش آ٘ضیٓ اوسیٗ ثٝ سٕت ٘ٛس ٚ یب فشاس اص ٘ٛس دس پال٘بسیب یبدت ٞست پال٘بسیب 

ت ٚ دیٙی طذ! صیسٔحسٛة ٔی ٔحیغیوٝ رض دستٍبٜ ػػجی  اضتعٙبة ٞب سضتٝ ٞبی ػػجی ٚرٛد د ثیٗ ثٛد! ػػجی ضىٕی تطىیُ ضذٜ

 .وٙٙذ ػٛؼ سا حشوت ٔسیش ٚ( سٚ ایٙزٛسی تشویت وٗ!

 .دٞٙذ ا٘زبْ وبسى دسٚ٘ى تٕبیالت ٚ خٛد ػّیٝ وٝ ٘ذاس٘ذ سا آٖ تٛا٘بیى ٌیبٞبٖ ٚ حیٛا٘بت اص وذاْ چیٞ أّب

 .ٕ٘بیذ ا٘مالة ٚ وٙذ لیبْ صضت خٛد ٞبی خٛاستٝ ػّیٝ ٞٓ ٚ وٙذ ستٓ خٛد ثٝ ٌٙبٜ ثب تٛا٘ذ ٔی ٞٓ وٝ است ٔٛرٛدى تٟٙب ا٘سبٖ،

 ٘ىٙی ثبصی سٚ ثبختی پس ثب ٔٗ ثبش: صآٚسدٜ وٝ اٌٝ ثشسسی )ثشسسی(خت وتبة دسسی اٚٔذٜ یٝ 
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 تحلیل انواع نفس در کل دین و زندگی کنکور:

 الف( ًفس اهبسّٓ

 كطبًذ.  ٍ تجبّى هى هْبس ًطَد، اًسبى سا ثِ سقَط اٗوبىٍ  عقلدّذ ٍ اگش ثب  ّب فشهبى هى كِ ّوَاسُ اًسبى سا ثِ ثذى

اًسبى سا ثِ كبسّبى صضت ٍ ًبسٍا فشهبى  ثِ دسستى كِ ًفس  «ثِبلسَّٔءِ إِل ّب هب سٓحِنٓ سٓثِّٖ الٌ ّفْسٓ ل أ هّٓبسٌٓٓإِى ّ »خَاً٘ن:  دس قشآى هى

 .دّذ هگش آى كِ پشٍسدگبسم سحن كٌذ هى

فشهبٗذ:  گشفتبس سبصد. حضشت على علِ٘ السالم هى كٌذ تب اًسبى سا اٗي ًفس، آًقذس خَاّص ٍ خَاستِ خَد سا تكشاس هى

كٌذ تب ثش اًسبى هسلّظ ضَد ٍ اٍ سا ثِ  گَٗذ ٍ دس قبلت دٍست جلَُ هى ًفس اهّبسٓ ّوچَى فشد هٌبفق تولّق اًسبى سا هى

 .هشاحل ثعذ ٍاسد كٌذ

 كل جوالت كتبة:

الَْٓسِٗذِ)دس اٗي جب اقشة: هٌظَس قشة ٍجَدٕ ًِ  حٓجٕلِ هِيْ إِل ِِٕ٘ أ قْش ةٔ ًٍٓ حٕيُ فْسًِٔٔ  ثِِِ تَُٓسَِٕسٔ هٓب ً عٕل نٔ ٍٓ الٌِْْْسٓبى  خ ل قٌْ ب ٍٓل ق ذٕ

 قشة الْٖ(

  ...كو٘ي دس دسًٍت دس دم ّش ًفس

 است ضكست ث٘شًٍٖ هتجَع دسًٍٖ ضكست اهبسُ ًفس ثشاثش دس اًسبى ضذى تسل٘ن صهبى دس

 ت.تَس دسٍى دس كِ است ًفسٖ ّوبى تَ دضوي تشٗي دضوي

 ٍ عقل اص پ٘شٍٕ اص ٍ كٌذ هٖ دعَت گٌبُ ثِ دً٘بٖٗ، گزس ّبٕ صٍد لزت ثِ سس٘ذى ثشإ سا ّب اًسبى ،دسًٍٖ عبهلٖ

  . داسد هٖ ثبص ٍجذاى)ًفس لَاهِ(

 ة(ًفس لَاهِ:

، ّن دس ّب ّب ٗب كن ضذى خَثى هشاد اص آى، ّوبى ٍجذاى اخالقى ثبضذ. آسى، اًسبى داساى حبلتى است كِ دس ثشاثش اًجبم ثذى

 7)دسس تَثِتَاًذ هقذّهِ  ّب، ّوبى ًذاهت ٍ پط٘وبًى است كِ هى كٌذ ٍ ّن دس آخشت. اٗي هالهت دً٘ب خَد سا هالهت هى

 .فشاّن آٍسد دٍم دٗذگبُ هبٗذَٗى( 5)دسس ٗأس ٍ خَدثبختگىثبضذ ٍ ٗب ثستشى ثشاى  پ٘ص(

 (9)كبهل تَض٘ح دادُ ضذ دس هَسد ضوبسُ 

 :هغوئٌّٔج(ًفس 

فشهبٗذ:  كٌذ. قشآى كشٗن دس ٗك هى دست پ٘ذا هىآساهص ٍ اعوٌ٘بى ضَد ٍ اًسبى ثِ  حبصل هى ش ًوبص ٍ ٗبد خذادس اثكِ 

آگبُ «  الْقُلَُةٔ ت غْوٓئِيُّأ ال ثِزِكْشِ الل ِِّ »فشهبٗذ:  ًوبص سا ثِ پبداس تب ثِ ٗبد هي ثشسى ٍ دس جبى دٗگش هى« لِزِكْشِٕ أ قِنِ الصآّلٓ »

 .كٌٌذ ٍ آساهص پ٘ذا هى اعوٌ٘بىد خذاًٍذ دلْب ثبض٘ذ كِ ثب ٗب

خذاًٍذ است، قشآى ثش قذست الْى دس ثبص آفشٗذى  قذستكِ ثبصگطت آى ثِ  هعبددس هقبثل تشدٗذ ٍ تطك٘ك هخبلفبى دس 

 ثبش هعبدٕ دس كبس ّست! هغوئي. )اثجبت اهكبى هعبد ثب ركش ًوًَِ ّب( اٌٗجَسٕ ثگَ ٗبدت ًشُ: كٌذ ّب تأك٘ذ هى اًسبى

 حاال:

 بررسی آیه مربوط به ظلم خود)پاسخ سوال یک بررسی کنید کتاب(

 ًَيٍَْ يَعًَْمْ ظٌُءًا أًَْ يَظْهِىْ ََفْعَوُ ثُىَّ يَعْتَغْفِسِ انهَّوَ يَجِدِ انهَّوَ غَفٌُزًا زَدِيًًب
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 پیبو آیبت:

ً ىى ظتى بو خٌيػ زا يطسح  ظٌء دز نغت، بو يعنبٍ شيبٌ زظبََ بو ديگساٌ ىى آيده اظت. پط آيو ىى ظهى بو يسدو

 .اَد زا گنبىبٌ كبريه داَعتو« ظهى بو َفط»زا گنبه صغريه ً يساد اش « ظٌء»كند. چنبَكو بسخَ يساد اش  يَ

 اَعبٌ دكّ َدازد دتَّ بو خٌدغ ظهى كند ً گنبه دز دميمت ظهى بو خٌيؽنت اظت. يَظْهِىْ ََفْعَوُ

 فِسِ انهَّوَزاه ببشگؽت بساٍ خطبكبزاٌ ببش اظت. يَعْتَغْ

 اٍ َيعت. يَعْتَغْفِسِ انهَّوَ يَجِدِ انهَّوَ غَفٌُزاً ييبٌ اظتغفبز بنده ً يغفست اهلَ، فبصهو

كند. يَجِدِ انهَّوَ  ٍ ًالعَ چنبٌ ؼرييٍ اظت كو اَعبٌ، زمحت اهلَ زا دز دزًٌ خٌد ادعبض يَ تٌبو

 غَفٌُزاً زَدِيًبً

 يسببٌ ىى ىعت. غَفٌُزاً زَدِيًبًخبؽد، بهكو ي ىب زا يَ خداًَد َو تنيب بدٍ

 ظهى اَعبٌ بو خٌدغ بب ازتکبة گنبىبٌ اظت.

بو ؼسطی کو پط اش ظهى اَعبٌ بو خٌدغ َفط نٌايو یب مهبٌ خٌد عبنی دز يمببم َفط ايبزه یب مهبٌ خٌد داَی لیبو 

 کند تٌبو صٌزت پریسفتو اظت.

 شی بس َفط ايبزه  ً ؼیطبٌ بتٌاَد بو تٌبو يعنی خبؽد.یک اَمالة دزًَی عهیو خٌد الشو اظت تب َفط نٌايو بب پیسً

 ایٍ آیو بیبَگس جتهی صفت ييسببَی ً غفساٌ اهلی بسای اَعبٌ تٌبو کبز اظت.

 اَتيبی آیو :غفٌز+ زدیى-یظهى َفعو-زيص آیو: ظهى بو خٌد

استفبدٜ اص ٚیژٌی ٞبی ٌشایص ثٝ وّه عشاح: )تٛضیح ٔفٟٛٔی دیٍش اص فغشت خذا آضٙب/  وبسثشد تٛا٘بیی ا٘مالة ػّیٝ خٛد: (6

 !(خٛثی ٞب ٚ ثیضاسی اص ثذی ٞب ٚ ٌَٛ خٛسدٖ دا٘ص آٔٛصاٖ

)فغشت خذا آضٙب دس دیٙی .است سشضتٝ ٔتؼبِى وٕبالت ٚ ٞب صیجبیى ثٝ ٌشایص ٚ اٚ ثٝ ٔحجت ٚ خذا ثٝ ٌشایص ثب ٔب ٚرٛد

 دْٚ(

 ٔی یبثیٓ. است، ثستٝ ٔب ٌشدٖ ثش اٚ وٝ سا تىٔحجّ سضتٝ ٚ وٙیٓ ٔى احسبس سا خذا ٚ خٛد ٔیبٖ لّجى ٛ٘ذیپ ٔب ٕٞٝ

 )ٔفْٟٛ تمشة اِٟی(ٔبست. ٔأٚاى ٚ ٔمػذ ٌشفتٗ آساْ اٚ وٙبس دس ٚ ٔب آسصٚى خذایی ضذٖ

www.konkur.in

forum.konkur.in



 

 

 به سبک مـــهدی غــــفــوری     99دین و زندگی جامع کنکور  8

@konkurpex 

)اضتیبق خذاٚ٘ذ آ٘مذس صیبد است  . ٘یست ٔمبیسٝ لبثُ ٔب سؼبدت ٚ سستٍبسى ثٝ اٚ اضتیبق ثب خذاٚ٘ذ، دیذاس ثٝ ٔب ضٛق اِجتٝ 

 ت اص ضذت تالش دس رٟت تمشة اِٟی تىٝ تىٝ ٔیطذ!(وٝ ثٙذٜ اٌش ٔی دا٘س

 ثب ٔب سا ّٕٞت تشیٗ وٛچه ٚ سبختٝ بیٟٔ ٔب ثشاى سا وٕبَ ٚ سستٍبسى اثضاسٞبى ٕٞٝ خٛد پبیبٖ ثى ٚ ٟٔشثب٘ى ِغف ثب اٚ

 سٛى ثٝ ضتبثبٖ تب ثشداسیٓ اٚ سٛى ثٝ لذٔى ٔب است وبفى ذ)سٙت تفبٚت دس پبداش ٚ ویفش(دٞ ٔى پبسخ ثضسي ٞبى پبداش

 .ٔبست ٔاللبت ٔطتبق ٚ ٔب ا٘تظبس دس اٚ .آیذ ٔب

 ٌفتیٓ سٙت اِٟی پس رٕغ ثٙذی وٙیٓ: ٘ىتٝ:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .ستیً سِیهقا قابل ها سعادت ٍ رستگارى بِ اٍ اقیاشت با خداًٍد، دارید بِ ها شَق ًکتِ:

 ًکتِ: جوع بٌدی فطرت خدا آشٌا در کل دیٌی کٌکَر:

 ٕٞٝ چٖٛ(( هی تَاى بیاى داشت کِ ػَّٓیٕٟٓب اَِّٙبسٓ فَغَشَ اَِّتِی اَِِّّٝ فِغْشَتٓ حِٓٙیفًب ِِّذِِِّیِٗ ٚٓرٕٟٓهٓ فَألَِِٕٓ بِ آیِ شریفِ ی ))با تَج

 آیٝ ایٍٗ  است خذا ضٙبسی ثش ٔمذْ ضٙبسی ثذٞٙذ ٚ خٛد دیٙی سٚیىشد ص٘ذٌی ثٝ ثبیذ ا٘ذ ضذٜ خّك اِٟی سشضت ثٝ ٔشدْ

 های الهی سنتجمع بندی کامل 

(پیشدینی  ششم)درس 

 (پیشدینی  ششم)درس  
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ٍ با آیِ شریفِ ی ))ٍَلَقَدِ خَلَقٌَْا الْإًِْسَاىَ ًٍََعِلَنُ هَا تََُسَِِسُ بِِِ  ثخطذ ٔی ٘زبت ...) اْ آٔذٜ وزب اص( ایٙىٝ  دس شدا٘یسشٌ اص ٔبسا

ا باید قسوت دٍم را ًَفْسُُِ...(( ارتباط هفَْهی دارد چرا کِ قسوت دٍم ایي آیِ آهدُ است: ))ًٍََحِيُ أَقْرَبُ إِلَیِِِ هِيْ حَبِلِ الََْرِیدِ(( ٍ ه

 سا خٛد ٌشایص ٚ وشد آضٙب خٛد ثب سا ٔب سشضت خذاحتواً حفظ باشین چرا کِ طراح هوکي است قسوت دٍم را در تست ًدّد؛ 

 وٙذ ٔی حس دَ دس سا ٔحجتص ٚ یبثذ ٔی سا خذا ٘طیٙذ ٔی رٟبٖ ثٝ تٕبضبی یب ٍ٘شد ٔی خٛد دس وس ٞش .داد لشاس ٔب دس

دیذْ( استجبط  آٖ ثب ٚ آٖ اص ثؼذ ، آٖ اص لجُ سا خذا ایٙىٝ ٍٔش ٍ٘ٙشیستٓ چیض ٞیچ ی )ع(: )دسٕٞچٙیٗ ثب حذیج أبْ ػّ.

دٚسْ ... ٟٔزٛسْ( استجبط ٔفٟٛٔی  ٚی اص ٔٗ وٝ تش ػزت / ٚیٗ است ٔٗ ثٝ ٔٗ اص تش ٘ضدیه ٔفٟٛٔی داسد ٚ ثب ثیت: )دٚست

بثُ اػتٕبد ثشای سشٔبیٝ سضذ )فغشت خذا آضٙب( ٔی ثبضذ. داسد ٚ ٔی تٛاٖ ثیبٖ داضت وٝ: ٔطٟٛد ثٛدٖ خذا دس ٕٞٝ یه سٔض ل

ٕٞچٙیٗ ٘جبیذ ایٗ سشٔبیٝ  سضذ سا ثب سشٔبیٝ سضذ ثب ػٙٛاٖ: )ٌشایص ثٝ خیش ٚ ٘یىی( اضتجبٜ ٌشفت وٝ سٔض دٚٔی ٌشایص ثٝ 

 احسبس سا خذا ٚ دخٛ ٔیبٖ لّجى ٛ٘ذیپ ٔب ٕٞٝ چیض ٞبی ٔخجت ٚ ثیضاسی اص چیض ٞبی ٔٙفی است ِٚی اِٚی: ٌشایص ثٝ خذاست.

 ٔمػذ ٌشفتٗ آساْ اٚ وٙبس دس ٚ ٔب آسصٚى خذایی ضذٖ ٔی یبثیٓ. است، ثستٝ ٔب ٌشدٖ ثش اٚ وٝ سا ٔحجّتى سضتٝ ٚ وٙیٓ ٔى

 ٔبست. ٔأٚاى ٚ

 

 تیپ تعت ىبی يطسح ؼده دز ایٍ خبػ:

 اؼتیبق دً طسفو اظت یب یک طسفو؟ دً طسفو  .1

 خداًَد بو دیداز اَعبٌ اظت. )کًرت( اؼتیبق دیداز خداًَد تٌظط اَعبٌ .... تس اش .2

 ًجٌد ظسؼت خدا آؼنب دز ًجٌد اَعبٌ ..... اظت بسای ادعبض پیٌَد لهبی يیبٌ خٌد ً خداًَد.)عهت( .3

 دز کنبز خدا آزاو گسفنت(-آزشًی اَعبٌ ..... ؼدٌ اظت ً يمصد اَعبٌ ..... اظت.)خدایی .4

 ظٌزه لًس دازَد: 55بب آیو  4د دز يٌزد بب بند چيبزو طسادبٌ عاللو خبصی بو  ازتببط بن .5

يُمْتَدِزٍ يَهِيكٍ عِنْدَ صِدْقٍ يَمْعَدِ فِي  

 پیبو :

ً ىى اش َظس يعنٌٍ. فِي يَمْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ « فِي جَنَّبتٍ ًَ ََيَسٍ»يتّمني، ىى اش َظس يبدٍ كبييبة خٌاىند ؼد، 

 يَهِيكٍ يُمْتَدِزٍ

 ز آٌ زاه َدازد. يَمْعَدِ صِدْقٍببشٍ د اٍ دغم هبؽت، ظساظس صدالت اظت ً ذزّه
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ایٍ کو خداًَد بسای ىس لديی کو اَعبٌ بو ظٌیػ بسيی دازد ىصازاٌ لدو ً بب ؼتبة بو ظٌی  .6

 اَعبٌ دسکت کند يعهٌل چیعت؟ 

 گصینو اًل: يعهٌل اؼتیبق ً ؼٌق  بیؽرت خداًَد بو زظتگبزی ً ظعبدت اَعبٌ 

 عبٌ ً فساًاَی  اؼتیبق بو ياللبت اَعبٌگصینو دًو:يعهٌل اَتظبز خداًَد بسای ياللبت اَ

جٌاة: ببید بو ينت کتبة يساجعو کسد چساکو دز ایٍ يٌالع هبرتیٍ ينبع کتبة دزظی اظت ً َو اظتفبده اش 

 ادعبظبت يبٌ!

 ينت کتبة:

 

 

 

 

 

بل اظت ًنی گصینو اًل ىى چنداٌ غهط َیعت بو ىس ددًو بب عنبیت بو ينت کتبة دزظی هبرتیٍ گصینو ؛ گصینو 

 دز تعت ىب اًنٌیت بب گصینو دًو اظت.

 ٘بسپبسی:(7

 ٔسیش اص ٚ وٙذ ٔى آِٛدٜ ٌٙبٞبٖ ثٝ سا خٛد ٚ ٌزاسد ٔى ٘بسپبسى ٔسیش ٌبْ دس ضىٙذ، ٔى سا خٛد خذاى حشٔت آدٔى ٌبٞى

  .ضٛد ٔى دٚس سستٍبسى

 ٚ٘ذ.: لذْ ٌزاضتٗ دس ٔسیش ٘بسپبسی ٚ ػذْ ضىشٌضاسی ػّت است ثشای ضىستٗ حشٔت خذا1تیپ تست

 : دٚس ضذٖ اص ٔسیش سستٍبسی ٔؼَّٛ ایٗ است وٝ ا٘سبٖ ثب ٘بسپبسی وشدٖ حشٔت خذای خٛیص سا ثطىٙذ.2تیپ تست

 : ضشٚع حشٔت ضىٙی ثب ٘بسپبسی ٔی ثبضذ وٝ خٛد ٌٙبٜ است.3تیپ تست

 ٔى خبٔٛضىثٝ  فغشت ٚ ػمُ چشاؽ وٝ ضٛد ٔى ٌستشدٜ آ٘چٙبٖ ٌٙبٜ دأٙٝ ٚ ثذیب ٔی افضایص تذسیذ ثٝ ضىٙى ٌبٞى حشٔت

 ثش لذْ وٙذ، ٔى اش ٚسٛسٝ ضیغبٖ وٝ سٛیى ثٝ ،خذا ثٝ پطت آدٔى، ٚ ضٛد ٔى ػٛؼ ص٘ذٌى اِٟى رٟت غٛست، ایٗ دس ذ؛یٌشا

 .داسد ٔى
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:  افضایص تذیزی حشٔت ضىٙی ثب ٌستشدٜ ضذٖ ٌٙبٜ ٚ خبٔٛضی چشاؽ ػمُ ٚ فغشت غٛست ٔی ٌیشد ِٚی ضشٚع 1تیپ تست 

 آٖ ثب ٘بسپبسی است.

: دس غٛستی رٟت اِٟی ص٘ذٌی ا٘سبٖ تغییش ٔی وٙذ وٝ: حشٔت ضىٙی افضایص داضتٝ ثبضذ.)وّه عشاح: ثب ضشٚع 2 تیپ تست

 حشٔت ضىٙی ٘بٌٟبٖ رٟت اِٟی ص٘ذٌی تغییش ٔی وٙذ. ٌضیٙٝ ای غّغٝ ٔٛاظت ثبش اضتجبٜ ٘ىٙی(

 ضٛد.  : دس غٛستی رٟت اِٟی ص٘ذٌی ا٘سبٖ تغییش ٔی وٙذ وٝ: دأٙٝ ٌٙبٜ ٌستشد3ٜتیپ تست 

 : دس غٛستی رٟت اِٟی ص٘ذٌی ا٘سبٖ تغییش ٔی وٙذ وٝ: چشاؽ ػمُ ٚ فغشت ثٝ خبٔٛضی ٌشایذ.4تیپ تست 

 

  تشویت ٞبی خفٗ ٚیژٜ غفٛسیٖٛ:

 ٞبی وٙىٛسی!! چشاؽ(1

 دس اِٟى فشستبدٌبٖ ٚ ٚرٛد اٚ دسٖٚ دس ػمُ  :است دادٜ ٚى ثٝ چشاؽ دٚ خذاٚ٘ذ آٖ، ثٝ سسیذٖ ساٜ ٚ ٞذف تطخیع ثشاىاِف(

 ٚ ٔجذأ رٟبٖ وٝ دا٘ذ ٔى ٔخالً  .دٞذ ٔى پبسخ ٚ یبثذ دسٔى سا ٔسبئُ ٚ ٔزٟٛالت اص ثسیبسى خٛد ػمُ وٕه ثٝ ا٘سبٖ  ثیشٖٚ

 پبسخ تٛا٘ذ ٕ٘ى وٝ ضٛد ٔى ٔتٛرٝ خٛد ػمُ وٕه ثٝ ا٘سبٖ ٕٞچٙیٗ . اٚست ا٘تظبس دس سٚضٗ اى ٜذآیٙ ٚ داسد آفشیذٌبسی

 خذاٚ٘ذ سٚ ایٗ اص  .است اِٟى ٞذایت ٘یبصٔٙذ ٔسبئُ ٌٛ٘ٝ ایٗ ثشاى ٚ ثذٞذ وبُٔ ٚ سستد عٛس ثٝ سا ثٙیبدیٗ ٔسبئُ اص ثشخى

 ػبلال٘ٝ ا٘سبٖ اٌش تشتیت، ثذیٗ  .وٙذ ٞذایتطبٖ ٚ ثشسب٘ذ ٞب ا٘سبٖ ثٝ سا ٔسبئُ ٌٛ٘ٝ ایٗ پبسخ تب فشستذ ٔى سا پیبٔجشا٘ى

 .٘ذاسد ٞب ٘بوبٔى تٛریٝ شاىث دِیّى ٚ ضذٜ ٔطخع ٚى ثشاى ٘یبصٞب ٕٞٝ ثٝ یبثى دست ساٜ ثیٙذیطذ،

 ثحشاٖ ٚ ارتٕبػی سخت ٞبی آصٖٔٛ ٍٞٙبْ دس ٞب، آٖ اص پیشٚی ٚ پیبٔجش ثیت اُٞ ثٝ ٔحجت ثب ٔشدْ وٝ خٛاٞذ ٔی ة(خذاٚ٘ذ

 چشاؽ وٝ است ٔٛسد٘ظشدس آیبت  وسب٘ی ٔحجت ٚ دٚستی پس  .٘طٛ٘ذ ٌٕشاٜ ٚ ٘ىٙٙذ ٌٓ سا ٔستمیٓ ساٜ فىشی ٚ اػتمبدی ٞبی

 .ٞستٙذ ٞب تبسیىی سد ٔشدْ ٞذایت

 ٔیبٖ دس ٚ ضٙبخت ساٞٝ ثى اص سا ساٜ تٛاٖ ٔى آٖ پشتٛ دس وٝ است ٞذایتى چشاؽ ٕٞبٖ  غیجت، ػػش دس فمیٝ ٚالیت ٚ ٔشرؼیت د(

 سالٔت پیٕٛد. ثٝ سا آٖ ٚ ثشٌضیذ سا دسست ساٜ ا٘زبٔذ، ٔى ثست ثٗ ثٝ وٝ ساٞى ٞضاساٖ

 سا ٔؼِٕٛی ٘ٛس ٕٞیٗ  .ضٛد دیٍشٔی چیضٞبی آضىبسضذٖ ٚ پیذایی سجت ٚ است آضىبس ٚ پیذا خٛدش وٝ است چیضی آٖ ٘ٛس، د(

 ٘ٛس .ضٛد ٔی اتبق داخُ اضیبی ضذٖ آضىبس ٚ سٚضٗ ٞٓ سجت ٚ است سٚضٗ خٛدش ٞٓ اتبق، دس چشاؽ یه ٘ٛس  .ثٍیشیٓ دس٘ظش

 .است ٞستی ٘ٛس اٚ . است ثبالتش ٚ ثشتش ثسیبس خذاٚ٘ذ ثٛدٖ

 ٔى خبٔٛضىثٝ  فغشت ٚ ػمُ چشاؽ وٝ ضٛد ٔى ٌستشدٜ آ٘چٙبٖ ٌٙبٜ دأٙٝ ٚ یبثذ ٔی ایصافض تذسیذ ثٝ ضىٙى ٌبٞى حشٔت ٜ(

ثش  لذْ وٙذ، ٔى اش ٚسٛسٝ ضیغبٖ سٛیى وٝ ثٝ ،خذا ثٝ پطت آدٔى، ٚ ضٛد ٔى ػٛؼ ص٘ذٌى اِٟى رٟت غٛست، ایٗ دس ذ؛یٌشا

 .داسد ٔى

ثبضذ ٔی تٛا٘ذ دسثبسٜ ٞذایت ثبضذ. ٔی تٛا٘ذ ذا آضٙب فغشت خثبضذ ٔی تٛا٘ذ ػمُ ٘تیزٝ: چشاؽ دس تست ٞبی وٙىٛس ٔی تٛا٘ذ 

 دس ٔٛسد خذاٚ٘ذ ٘ٛس ٞستی آٔذٜ ثبضذ. ٔی تٛا٘ذ ثٝ ربی فشستبدٌبٖ اِٟی ثشای ٞذایت تطشیؼی ا٘سبٖ ثٝ وبس سٚد!

 ( دس دیٗ ٚ ص٘ذٌی:ػمُ ٚ تؼمُرٕغ ثٙذی ) (2
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 ٔی ثبص ٚرذاٖ ٚ ػمُ اص پیشٚی اص ٚ وٙذ ٔی دػٛت ٌٙبٜ ثٝ د٘یبیی، ٌزس ٞبی صٚد ِزت ثٝ سسیذٖ ثشای سا ٞب ا٘سبٖ دسٚ٘ی، ػبّٔی

 )٘فس أبسٜ(.داسد

 است. الصْ احتٕبِی خغش پیبٔجشاٖ: دفغ خجش ٚ ػمُ لبٖ٘ٛ

 ثب ٚ ثشسٙذ وٕبَ ٚ سضذ اص دسربتی ثٝ ػمُ فغشت ٚ اص تجؼیت ٚ دیٗ اص پیشٚی ثب دسستىبس ٚ ایٕبٖ ثب ٞبی ا٘سبٖ وٝ ضٛد ٕ٘ی

 ٔحبَ حىیٓ خذاٚ٘ذ اص وبسی چٙیٗ .ثذٞٙذ دست اص سا ضذٜ وٕبالت وست ی ٕٞٝ ٚ ضٛد ثستٝ آ٘بٖ ص٘ذٌی دفتش ٔشي سسیذٖ

 اِٟی( حىٕت)ضشٚست ٔؼبد ثشاسبس .صد سش٘خٛاٞذ ٞشٌض ٚ است

 پطتىبس ٚ تؼمُ ّٕٞت، اُٞ است وٝ وسی ثٝ أیذدٞٙذٜ ٚ وٙٙذٜ وٕه ثّىٝ ٘یست افشاد وبسی ٘ذا٘ٓ ٚ تٙجّی رب٘طیٗ تٛوُّ،

 ُٞ تپٝ ثبیذ تٛوُ وٙٗ!()سٔض;ا.است

 سٚ ایٗ اص  .ثپزیش٘ذ سا ٔٙغك آٖ ٚ استذالَ ٚ ػمُ ثب ٚ ثیٙذیطٙذ ٞذفٕٙذی رٟبٖ ی دسثبسٜ وٝ خٛاٞذ ٔی ٞب ا٘سبٖ اص وشیٓ لشآٖ

 وٙٙذ. ٘ظش خٛد پیشأٖٛ ٞبی پذیذٜ ثٝ وٙذ ٔی دػٛت سا ٔشدْ

 ثش٘بٔٝ، وٕه ایٗ ثٝ ٚ وٙذ دسیبفت سا ثش٘بٔٝ وبُٔ تشیٗ ثتٛا٘ذ وٝ ثٛد سسیذٜ ٔیضا٘ى ثٝ ثطشیت ػمّى سضذ لشآٖ ٘ضَٚ دس ػػش

 )آٔبدٌی ربٔؼٝ ثطشیت اص ػُّ ختٓ ٘جٛت(.آٚسد ثٝ دست سا خٛد ارتٕبػى ٚ فشدى ٘یبصٞبى پبسخ

 ٌشفتٝ خٛ ای لجیّٝ ٘ظبْ ثب ٞب لشٖ وٝ ٔشدٔی ثشای سا اُٞ ثیت ٚ ػّى حضشت ربیٍبٜ ٚ ٔتؼبِى فضبیُ فشغتى، ٞش دس خذا سسَٛ

 سٞجشى ٚ أبٔت پزیشفتٗ ثشاى سا آ٘بٖ ٞبى دَ تب وشد ٔى ثیبٖ دا٘ستٙذ ضشافت ٔی ٘طب٘ٝ سا آٖ ٘ظبیش ٚ صیبد حشٚت ٚ ثٛد٘ذ

خٛا٘ذ٘ذ  ٔی فشا خذاٚ٘ذ ثٙذٌی ٚ ػذاِت ،تؼمُ ثٝ سا ٔشدْ ٚ ضذ٘ذ ٕ٘ی لبئُ تفبٚتی ٚ غیشػشة ػشة ٔیبٖ وٝ وٙذ آٔبدٜ وسب٘ی

 ٚ سبدٜ ٔی صیستٙذ.

 ( ختٓ ٔیطٗ ثبیذ رٕغ ثٙذی وٙیٓ:تؼمّٖٛسؼ( داس داسیٓ وٝ یىی ثٝ )افال دٚ آیٝ )سیشٚا فی اال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ٞٓ ػذد یه وٝ ٘یست ٕٔىٗ ٔخبَ، ثشای ضٛ٘ذ؛ خبسد پیذا رٟبٖ دس است ٔحبَ ٚ ٘یستٙذ پزیش أىبٖ ػمّی ٘ظش اص أٛس ثشخی 

 أٛس ثشخی أّب .ة ٔىبٖ دس ٞٓ ٚ ثبضذ اِف بٖٔى دس ٞٓ صٔبٖ، یه دس رسٓ ٘یست یه ٕٔىٗ ٕٞچٙیٗ، .ثبضذ فشد ٞٓ ٚ صٚد

ؤَـَلَنِ َٗسِ٘شٍُا ـِٖ الْإَسِضِ ـٌََْ٘ظُشٍُا كَِ٘ؿَ كَاىَ عَاقِثَُٔ الَّزِٗيَ هِيْ ))

((عِقِلَُىَتَقَثِلِِْنِ ٍَلَذَاسُ الْأخِشَِٓ خَِ٘شٌ لِلَّزِٗيَ اتَّقََِا ؤَـَلَا   

س٘ش ٍ س٘احت دس صه٘ي ٍ آگاّى اص تاسٗخ ٍ دسس عثشت 

 .گشـتي، تشاى ّذاٗت ٍ تشت٘ت تس٘اس كاسگطاست

آٍسًذ، دس دً٘ا كفاس اص هخالفت تا پ٘اهثشاى چ٘ضى تذست ًوى

گشـتاس قْش ٍ عزاتٌذ. ٍلى اّل تقَا تِ آخشت كِ تْتش اص 

 .سسٌذدً٘است هى

اص اّذاؾ سسالت اًث٘ا ٍ  تِ كاس اًذاختي عقل ٍ ـكش تطش

 .قشآى است

قُلْ سِ٘شٍُا ـِٖ الْإَسِضِ ـَاًْظُشٍُا كَِ٘ؿَ تَذَؤَ الْخَلْقَ ثُنَّ اللَُِّ ٌُْٗطِئُ ))

((الٌَّطْإََٓ الْأخِشََٓ إِىَّ اللََِّ عَلَى كُلِّ ضَِٖءٍ قَذِٗشٌ  

      

ٍجَد جْاى پس اص هشگ الصهِ ّذـوٌذٕ جْاى خلقت هٖ 

 تاضذ.
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 تب دٞٙذ دست ٞٓ ثٝ دست ثبیذ صیبدی ثسیبس خبسری ػٛأُ ٚ ضشایظ أب است پزیش أىبٖ ػمّی ٘ظش اص ٞب پیذایص آٖ وٝ ٞستٙذ

 )ػٕش عٛال٘ی حضشت ٟٔذی ػمال٘ی است ِٚی غیشػبدی است(.یبثٙذ تحمك أٛس آٖ

 تٛ وبس ایٗ . ثٍٙش تٛست، اص ثشتش وٝ خذاٚ٘ذ ثضسٌى حىٛٔت ثٝ ضذی ثیٙى ثضسي خٛد یب تىجّش دچبس داسی وٝ لذستى ٚ ٔمبْ ثب اٌش

 )ػٟذ٘بٔٝ ٔبِه اضتش( .ٌشدا٘ذ ثبص ٔى اغّى ربیٍبٜ ثٝ سا ػمّت ٚ ٘طب٘ذ ٔى فشٚ سا تٛ دٞذ، تٙذسٚی ٔى ٘زبت سشوطى آٖ اص سا

 اص أّبسٜ( ٘فس(ٞٛس ٚ ٞٛی أّب . ٕٞیطٍی اٚست خٛضجختی د٘جبَ ثٝ چٖٛ خٛا٘ذ، فشأی ػبِی تٕبیالت ثٝ سا ا٘سبٖ ٚرذاٖ، ٚ ػمُ

 .ثبضذ ٘ذاضتٝ ػبِی تٕبیالت ثٝ تٛرٟی ثبضذ ٚ ٔطغَٛ دا٘ی تٕبیالت ٚ غشایض ثٝ فمظ وٝ خٛاٞذ ٔی ا٘سبٖ

 .ضٛد أّبسٜ ٕ٘ی ٘فس تسّیٓ ٚ دٞذ فشأی ٌٛش ِّٛأٝ ٘فس ٚ ٚرذاٖ ٚ ػمُ ٘ذای ثٝ ٕٞٛاسٜ ػضیض ا٘سبٖ

 فشیبد ٞبى وٝ اى ٌٛ٘ٝ ثٝ سا٘ذ، ٔى حبضیٝ ثٝ سا ػمُٚ  ثٙذد ٔى سا ٌٛش ٚ چطٓ ،اِٚیٝ ٔحجّت ٚ  ػاللٝ وٝ ایٓ ٜدیذ ٕٞٛاسٜ

 .ضٙٛ٘ذ ٕ٘ى سا اٚ  خیشخٛاٞب٘ٝ

 ٔی فشا رٙسى ثّٛؽ اص پس وٝ ٔذتى فىشى ٚ ػمّى ثّٛؽ دیٍشى ٚ رٙسى ثّٛؽ یىى  :است ثّٛؽ دٚ ٘یبصٔٙذ اصدٚاد ثشای آٔبدٌى

 ثٝ تٛرٝ  .وشد سیضی ثش٘بٔٝ آیٙذٜ ثشای ٚ رذّی ٌشفت ثسیبس سا ص٘ذٌی ثبیذ وٝ یبثذ ٔی دس رٛاٖ ،ػمّی ثّٛؽ سسیذٖ ثب .سسذ

 ٘طب٘ٝ اص ثٛدٖ ثش٘بٔٝ ثی اص دٚسی ٚ خٛد ٞضیٙٝ ٚ خشد تٙظیٓ ٞبی ٕٞسش، ٚیژٌی دسثبسٜ وشدٖ فىش وبس، وشدٖ پیذا ٚ ضغُ داضتٗ

 افتذ. تأخیش ثٝ خب٘ٛادٜ تطىیُ ٚ ضٛد صیبد اصدٚاد صٔبٖ ثب ػمّى ٚ رٙسى ٔیبٖ ثّٛؽ فبغّٝ ٘جبیذ .است ػمّی ثّٛؽ ٞبی

 پبیبٖ ٚ اٚ وٙٙذٜ ٘بثٛد ٔشي ،خذاٚ٘ذ ػذَ ٚ ثٙبثش حىٕت وٝ ثشسذ حمیمت ایٗ دسن ثٝ تٛا٘ذ ٔى خٛد ػمُ وٕه ثب ا٘سبٖ

 ٔشي اص پس اٚ ص٘ذٌی ٘حٜٛ ٝو دا٘ذ ٕ٘ی أّب اٚست، ا٘تظبس دس دیٍش دس رٟب٘ی سٚضٗ ای آیٙذٜ ٚ ٘یست اش ص٘ذٌی ٕٞیطٍی

 .است چٍٛ٘ٝ

  .ثیشٖٚ دس اِٟى فشستبدٌبٖ ٚ ٚرٛد اٚ دسٖٚ دس ػمُ  :است دادٜ ٚى ثٝ چشاؽ دٚ خذاٚ٘ذ ،آٖ ثٝ سسیذٖ ساٜ ٚ ٞذف تطخیع ثشاى

 آفشیذٌبسی ٚ ٔجذأ رٟبٖ وٝ ٔی دا٘ذ ٔخالً  .ٔی دٞذ ٚ پبسخ یبثذ دسٔى سا ٔسبئُ ٚ ٔزٟٛالت اص ثسیبسى خٛد ػمُ وٕه ثٝ ا٘سبٖ

 ٔسبئُ اص ثشخى پبسخ تٛا٘ذ ٕ٘ى وٝ ضٛد ٔى ٔتٛرٝ خٛد ػمُ وٕه ثٝ ٕٞچٙیٗ ا٘سبٖاٚس  ا٘تظبس دس سٚضٗ آیٙذٜ اى ٚ داسد

 ٔى سا پیبٔجشا٘ى خذاٚ٘ذ سٚ ایٗ اص . است اِٟى ٞذایت ٘یبصٔٙذ ٔسبئُ ٌٛ٘ٝ ایٗ ثشاى ٚ ثذٞذ ٚ وبُٔ دسست عٛس ثٝ سا ثٙیبدیٗ

 یبثى دست ثیٙذیطذ، ساٜ ػبلال٘ٝ ا٘سبٖ اٌش تشتیت، ثذیٗ .وٙذ ٞذایتطبٖ ٚ ثشسب٘ذ ٞب ا٘سبٖ ثٝ سا ٔسبئُ ٌٛ٘ٝ ایٗ پبسخ فشستذ تب

 .٘ذاسد ٞب ٘بوبٔى تٛریٝ ثشاى دِیّى ٚ ضذٜ ٔطخع ٚى ثشاى ٘یبصٞب ٕٞٝ ثٝ

 پیبْ دس ثٙذٌبٖ ایٗ وٝ آٖ ثشاى رض ٘فشستبد، ثٙذٌبٖ سٛى ثٝ سا سسٛال٘ص خذاٚ٘ذ ٞطبْ، أبْ وبظٓ: اى

 دس وٝ آ٘بٖ ٚ ثبضٙذ ثشخٛسداس ثشتشى ٔؼشفت اص وٝ پزیش٘ذ ٔى ثٟتش سا پیبْ ایٗ وسب٘ى .وٙٙذ تؼمُ اِٟى

 دس اش ستجٝ است، تش وبُٔ ػمّص وٝ وس آٖ ٚ دا٘بتش٘ذ اِٟى ٞبى فشٔبٖ ثٝ ٘سجت ثشتش٘ذ، تفىش ٚ تؼمُ

 است. ػمُ+ حزت ٟ٘بٖ ٕٞبٖ  .است ثبالتش آخشت ٚ د٘یب

 است. ٚ آ٘ىٝ تؼمُ وٙذ ٞذف ٚ آیٙذٜ ٚ ساٜ دسست ص٘ذٌی سا ٔی یبثذ. اِٟى پیبْ فٟٓ ٚسیّٝ ػمُ

 پیبٔجشاٖ ٚ است وشدٜ ٞذایت ٚ سإٞٙبیی دیٗ فشستبدٖ ثب سا ( دس ا٘سبٖ ٞب، آٖ ٞباختیبس( ٚ )ػمُٚیژٌی ) دٚ ثب ٔتٙبست خذاٚ٘ذ،

 .داضتٙذ ثشػٟذٜ ٔشدْ ثٝ سا آٖ سسب٘ذٖ ٚ اثالؽٔسئِٛیت  اِٟی
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 ٌٙبٜ:(ٌشفتبسی دس 8

 تیپ تست ٞبی ٔختّف عشاحبٖ:

 ػبُٔ ثیضاسی ٚ تٙفش اص ٌٙبٜ دس اِٚیٗ دفؼٝ استىبة ثٝ ٌٙبٜ چیست؟

 ٔطبٞذٜ ضخػیت آِٛدٜ ٚ ٚحطتٙبن فشدای خٛد

 ػبُٔ فشأٛضی ٚ ٘بدیذٜ ٌشفتٗ تٙفش اِٚیٝ اص ٌٙبٜ چیست؟

 ػبدت ثٝ ٌٙبٌٜشفتبسی دس ٌٙبٜ + 

 اْ ا٘ذ؟پشتٍبٜ ٞبی خغش٘بن سمٛط دس ٚادی ضالِت وذ

 ػبدت ثٝ ٌٙبٜ  تٛریٝ ٌٙبٜ +

٘مغٝ ٔطتشن ٔیبٖ ػٛأُ فشأٛضی ٚ ٘بدیذٜ ٌشفتٗ تٙفش اِٚیٝ اص ٌٙبٜ ثب پشتٍبٜ ٞبی خغش٘بن سمٛط دس ٚادی ضالِت وذاْ 

 (99است؟)احتٕبِی 

 ػبدت ثٝ ٌٙبٜ

 ٔیضاٖ تبحیشات ٌٙبٞبٖ یىسبٖ...؟

 زاس٘ذ. وّه عشاح: )ٌٙبٞی ثی تبحیش ثبضذ( اضتجبٞٝ!٘یست، ثشخی صیبد ثشخی وٓ ِٚی لغؼبً تبحیش خٛد سا ٔی ٌ

 پیبٔذ ٞبی ٌٙبٞبٖ ثضسي وذاْ است؟

 اخالظ ٚ تٛحیذ خشٚد ا٘سبٖ اص ٔسیش 

 ضیغبٌٖشفتبسی دس داْ 

 تجبٞی ص٘ذٌی

 ػزاة اخشٚی

 احش ثش ٘سُ ٞبی ثؼذی

غفحٝ ٔیطذ! پس خٛدتٖٛ دس  40 ٘ٛضتٓ ٘ىتٝ: ٔٛاسد سٍ٘ی فٛق آ٘مذس لبثُ تشویت ثب دسس ٞبی دیٙی ٞستٙذ وٝ اٌش ٔی

 ِٚی  اص ٕٞٝ خالغٝ ای آٚسدْ: رٞٙتٖٛ ِیٙه وٙیذ!

 تٛحیذ:

 حی الیٕٛت-احذ-تٛحیذ راتی)اغُ تٛحیذ(: غٙی

 رٟبٖ اص خذاست-سشچطٕٝ-ٔجذا-آفشیذٌبس-فغش-ا٘طب-خبِمیت:خّك

 أٛس-هلل-ِٝ-ٔبِىیت:اصآٖ خذاست

 پشستسش-وٗ فیىٗ-دخُ ٚ تػشف-فشٔب٘شٚا-حبوٓ-حىٓ-ٚالیت:ِٚی

 اٖ ضبء-پطتیجبٖ-ثٝ پیص ثش٘ذٜ-ٞذایت-تٛاٖ-٘یشٚ-تشثیت-اسادٜ-اداسٜ-تذثیش-سة-پشٚسش-سثٛثیت:پشٚسدٌبس

 تزوش غفٛسی: تٕبْ وبسٞبیی وٝ خذا دس رٟبٖ ا٘زبْ ٔی دٞذ، ثزض خّك، ٔشثٛط ثٝ سثٛثیت است.

 ٚ ٞش سیطٝ ای اص ایٗ وّٕبت: اضبسٜ ثٝ تٛحیذ ػجبدی اعبػت  اخالظ ،  تٛوُ ،  تٙضیٝ ،  ،  تسّیٓ ، تسجیح حٕذ، ػجذ ، احذاً ، ضىش ،

 تٛحیذ ٔبِىیت حٕشٜ تٛحیذ خبِمیت است.
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 تٛحیذ ٚالیت حٕشٜ تٛحیذ ٔبِىیت ٚ خبِمیت است.

 تٛحیذ سثٛثیت حٕشٜ تٛحیذ خبِمیت ٚ ٔبِىیت ٚ ٚالیت است.

 ٚ ٚالیت ٘یض ٞست. است دس ٘تیزٝ حٕشٜ تٛحیذ خبِمیت ٚ ٔبِىیت سثٛثیت دس تٛحیذ ی حٕشٜ ػجبدی تٛحیذ

 الاِٝ اال اهلل : ٕٞٝ اثؼبد تٛحیذ

 ٞزا غشاط إِستمیٓ ٔیطٝ تٛحیذ ػّٕی )سٔض: ایٗ ساٜ ٞست ا٘سبٖ ثبیذ ثشٜ پس تٛحیذ ػّٕی ٔیطٝ!(

اٞذ٘ب اِػشاط إِستمیٓ ٔیطٝ تٛحیذ سثٛثیت )سٔض: ٔب سا ثٝ ساٜ ساست خذارٛ٘ٓ)!( ٞذایت ٖٔٛ وٗ! چٖٛ خذا داسٜ یٝ وبسی غیش 

 ك وشدٖ ا٘زبْ ٔیذٜ پس ٔیطٝ تٛحیذ سثٛثیت(خّ

 اخالظ:

 ٞب وبس ٕٞٝ ٚ وٙذ پیذا سٛیى اِٟى ٚ سٕت ا٘سبٖ ص٘ذٌى ٞبى ٌیشى رٟت تٕبْ وٝ ٔؼٙبست ایٗ ثٝ پشستص ٚ ثٙذٌى دس اخالظ

 ثٙذٌى دس ظاخال ٗ،یثٙبثشا . ثبضذ ٘ذاضتٝ ٞب ساٜ آٖ دس ضیغبٖ ٚ ٘فس ٞٛاى ٚ پزیشد ا٘زبْ اٚ ثٝ تمشة ٚ اٚ سضبى ثشاى فمظ

 دسرٝ ٚ تش ٌشأى خذاٚ٘ذ ٘ضد ٔمبٔص ثبضذ، ثیطتش ا٘سبٖ دسرٝ اخالظ وٝ ٔیضاٖ ٞش ثٝ ٚ است ػجبدى تٛحیذ اص دیٍشى ٔؼٙبى

 .است ثبالتش ثٟطت دس اش

 :اخالظ ثشای سیضی ثش٘بٔٝ

 اِٚیٗ لذْ ثشای ٚسٚد ثٝ ثٙذٌی ٚ اخالظ: شییپز حك ۀیسٚح تیتمٛ 1

 ثشاى ٔب اٍ٘یضٜ ثطٙبسیٓ، تش سا ػٕیك اٚ ٚ ضٛد ثیطتش خذاٚ٘ذ ثٝ ٔب ایٕبٖ ٚ ٔؼشفت وٝ ٔیضاٖ ٞش ثٝ : خذاٚ٘ذ ثٝ ٔؼشفت افضایص 2

 .یبثذ ٔى افضایص ضی٘ ثٙذٌى ٚ پشستص

 ٔى تمٛیت لّت دس سا خذاٚ٘ذ اٚ، ٔحجت پیطٍبٜ ثٝ ٘یبص ػشؼ ٚ خذاٚ٘ذ ثب ٘یبیص : اٚ اص خٛاستٗ وٕه ٚ خذاٚ٘ذ ثب ٘یبص ٚ ساص3

 .وٙذ ٔى ٔٙذ ثٟشٜ اٚ أذادٞبى اص سا ا٘سبٖ ٚ ص٘ذ ٔى ٙبسو سا غفّت وٙذ،

 ٔب ٕٞٝ وٝ است متیحم ایٗ تٛرٝ ثٝ اخالظ، ٚ ػجٛدیت تمٛیت ثشاى ٔؤحش ثسیبس ٞبى ساٜ اص یىى : حسبة سٚص ٚ ٔؼبد یبد 4

 ضٛد. ٔى تؼییٗ ٔب خٛد دست ثٝ رٟبٖ ٚ ٕٞیٗ دس آٖ چٍٍٛ٘ى ٚ ویفیت وٝ داسیٓ پیص دس اى ربٚدا٘ٝ حیبت

 سا حمیمت ٚ حك ٔسیش ا٘سبٖ صیشا ٚلتی  .است ٕ٘ٛدٜ ٔؼشفى ایٕبٖ اص ثؼذ سا غبِح ػُٕ غبِجبً وشیٓ لشآٖ : غبِح ػُٕ ا٘زب5ْ

 سا ا٘سبٖ غبِح، ػُٕ  .ایستذ ٕ٘ی ثبص ٔزبٞذت ٚ ٚ تالش وبس اص ٚ ٌزاسد ٔى ػُٕ ٔیذاٖ دس پبى آٚسد، ایٕبٖ آٖ ثٝ ٚ ضٙبخت

 .سبصد ٔى خبِع سا ٚرٛدش ٚ دٞذ ٔى پشٚسش

 رٕغ ثٙذی حٕشات اخالظ:

 اِٚیٗ حٕشٜ: ػذْ ٘فٛر ضیغبٖ ٚ یبس اٚ اص فشد ثب اخالظ

 دیٍش حٕشٜ ٞب: 

دست یبثی ثٝ ٔؼشفت ٚ ا٘ذیطٝ ٞبی ٔحىٓ  ثب ٘فٛر حىٕت )دا٘ص ٔتیٗ ٚ ٔحىٓ( ثٝ اختیبس ا٘سبٖ ٘تیزٝ: تػٕیٓ ٌیشی آٌبٞب٘ٝ 

 ٚ دسست ٚ ػذْ سشٌشدا٘ی

ٚالؼی ص٘ذٌی ٚ ٘زبت اص فسبد ٚ دغذغٝ ٚ اضغشاة ٚ وست صیجبیی ٞبی ٔؼٙٛی دس ػیٗ ثٟشٜ احسبس اعٕیٙبٖ + آسأص+ ِزت 

 ٔٙذی اص د٘یب یؼٙی ایزبد تؼبدَ دس ص٘ذٌی 
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ٔیٜٛ ٞبی ٚغف ٘بضذ٘ی: ضبُٔ: ثی ٘یبص  وشدٖ ا٘سبٖ اص ٕٞٝ + ص٘ذٌی ثذٖٚ ٔشي + ثٝ ٞشچٝ ثٍٛییٓ )ثبش( ثطٛد: ٍٕٞی ثٝ 

 ضشط اعبػت 

 ذاس ٔحجٛة حمیمی + تمشة اِٟیثبالتشیٗ ٔیٜٛ: دی

 ضیغبٖ دس دیٗ ٚ ص٘ذٌی:

 تَّن: تشتشٕ تش آدم

 آدم تٌٖ ـشٗة : سَگٌذ

خاًَم  كٌِ٘خاًَم)سشگشم كشدى تِ آسصٍ ّإ سشاب گًَِ دً٘اٖٗ( سآسصٍ خاًَم)صٗثا ًطاى دادى گٌاُ( صٗثا   :ـشٗة ّإ ساُ

 د اٍ(ه٘طي )ؼاـل كشدى اص خذا ٍ ٗاؼاـل )اٗجاد كٌِ٘ ه٘اى هشدم( 

 دسٍؼ٘ي ٍعذُ + ٍسَسِ:كاسش

 اهاسُ ًفس : ًفَر ساُ

 گَٗذ خذاًٍذ جٌْن هٖ اّل تِ ًواًذُ، تاقٖ تَتِ تشإ ـشصتٖ ٍ گزضتِ كاس اص كاس كِ ق٘اهت سٍص گفتِ ض٘طاى تِ اّل جٌْن: دس

 ًذاضتن)ٍجَد اخت٘اس( ، تسلطٖ ضوا تش هي الثتِ  كشد عول آى خالؾ ٍ دادم إ ٍعذُ ضوا تِ هي اها داد، حق ٕ ٍعذُ ضوا تِ

 تَاًن هٖ هي ًِ. هشا ًِ كٌ٘ذ سشصًص سا خَد اهشٍص. پزٗشـت٘ذ دعَت هشا كِ تَدٗذ خَدتاى اٗي. كشدم دعَت گٌاُ تِ سا ضوا ـقط

 دّ٘ذ. ًجات هشا هٖ تَاً٘ذ ضوا ًِ ٍ كٌن كوكٖ ضوا تِ

 كشدى صحثت ًاآگاّاًِ + (تذٕ)ـحطا ٍ سَ تِ دعَت  :ٍسَسِ كشدى طثق آِٗ

 هخلص٘ي ـشٗة اص ًاتَاًٖ : ض٘طاى اقشاس

 دٍم( 21) دسٍغ تِ ؼَل ضِشِک( )تشك٘ة تا دسس   :سهض حفظ هَاسد حشام

  !!ًو٘ذًٍِگفت كِ دسٍغ )ّوَى ؼَل هعشٍؾ!( ضِشِکتِ  تػ تؽِ( اثن)اسنِ إ تِ ـاحط

 

 

 

( اًذ سلطاىاًٍاٖٗ كِ تِ خذا ضشک هٖ ٍسصًذ )لن ٌٗضل  ! پسسلطااااىحاال ِٗ سَال: ضِشِک ّو٘طِ چٖ تَد تَ ـ٘لواش؟ آـشٗي 

 ًذاسى! استذاللٖٗعٌٖ تشإ اعتقاد خَدضَى ّ٘چ 

 (سبیش ٘ىبت ٔجحج ٘بسپبسی:9

  .است ٌٙبٜاستىبة ٍٞٙبْ دس  ٞب، ا٘سبٖ ثٝخذاٚ٘ذ ٍ٘بٜ اص غفّت آٚستش، س٘ذ ٚ تش تّخ ٘ىتٝ

طتیجب٘ی اص ظّٓ+وست ٔبَ حشاْ+فسبد اخاللی+سٚاثظ ٘ب ٔطشٚع ثشخی اص ٌٙبٞبٖ ثضسي: دسٚؽ+ظّٓ ثٝ ٔشدْ+پزیشش ظّٓ ٚ پ

 + تٟٕت+ تشن ٕ٘بص ٚ سٚصٜ

 سا ٔى تٛ اٚ ثیٙى، ٕ٘ى سا اٚ تٛ اٌش پس  .ثیٙى ٔى سا اٚ ٌٛیى وٝ ثبش داضتٝ خٛف خذا اص چٙبٖأبْ غبدق: )ثٝ یىی اص یبساٖ( 

 اٚ وٙى، ٔى ٌٙبٜ اٚ ٔمبثُ حبَ دس ػیٗ دس ٚ ثیٙذ ٔى سا تٛ اٚ وٝ ٘ىثذا اٌش ٚ اى ٚسصیذٜ وفش ثیٙذ، ٕ٘ى سا تٛ اٚ وٙى فىش اٌش .ثیٙذ

 !اى دادٜ لشاس خٛد ثٝ ثیٙٙذٌبِٖ خٛاستشیٗ سا

 (فواحشزشت کاری )

 (اثمگناه )

تجاوز به ناحق 

 ق(حیر بغی بغ)

 به خدا )تشرکوا(شرک 

 !اناااسلطبود؟  شرک همیشه چی

 

 سخن گفتن ناآگاهانهدرباره خدا 

 بستن به خدادروغ نسبت 

 وسوسه شیطان هم همینه دقیقاً!!
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 حمیمت تٛثٝ:(10

  است. ٌزضتٝ اص پطیٕب٘ی )ٔیٜٛ،٘تیزٝ،ٔؼَّٛ(حبغُخٛد ػّیٝ ا٘مالة تٛا٘بیی

ایٗ تٛا٘بیی  .ذیٕ٘ب رجشاٖ سا دادٜ دست اص ٞبى فشغت ٚ ٌشدد ثبص سا سفتٝ ساٜ دٞذ ٔى أىبٖ ا٘سبٖ ثٝ

 است. ٌطٛدٜ ثٙذٌبٖ سٚى ثش خذاٚ٘ذ وٝ است سحٕتى دسٚاصٜتٛا٘بیی ا٘مالة ػّیٝ خٛد ٚ تٛثٝ 

  ثٝ ٞٓخذاٚ٘ذثشداسى ثشاى .است خذاٚ٘ذ اص  فشٔبٖ سٛى ثٝ ٌٙبٜ اص ثبصٌطتٗ  ٔؼٙبى ثٝثٙذٌبٖثبصٌطت ٔٛسد دس ٚ  ؼٙىی تٛثٝ

  .است تٛثٝ وبس ا٘سبٖ ثٝاِٟی آٔشصش ِغف ٚ ثبصٌطت ٙبىٔؼ ثٝ غٛست، ایٗ دس وٝ سٚد ٔى وبس

دس دیٙی پیص  ٞبی دیٙی: )دس دیٙی سْٛ دسٚاصٜ فمظ یه رب داسیٓ ٚ دس دیٙی دْٚ ٞیچ دسٚاصٜ ای ٘ذاسیٓ! دسٚاصٜتشویجی: ٕٞٝ 

 (ٚ دیٍشی ٕٞیٗ دسس 5ٞٓ دٚ رب دسٚاصٜ داسیٓ یىی دسس 

 ا٘سبٖ دسن سغح ثٛدٖ پبییٗ رذیذ، پیبٔجش ثؼخت ػٛأُ اص یىى  :ص٘ذٌى بُٔو ثش٘بٔۀ دسیبفت ثشاى ثطشى ربٔؼۀ آٔبدٌىاِف(

 وٝ ثٛد سسیذٜ ٔیضا٘ى ثٝ ثطشیت ػمّى سضذ لشآٖ ٘ضَٚ ػػش دس  .ثٛد ص٘ذٌى وبُٔ ثش٘بٔٝ ٌشفتٗ دس آ٘بٖ تٛا٘بیى ػذْ ٚ ٞب

 دسٚالغ،  .آٚسد دست ثٝ سا خٛد ارتٕبػى ٚ فشدى ٘یبصٞبى پبسخ ثش٘بٔٝ، ایٗ وٕه ثٝ ٚ وٙذ دسیبفت سا ثش٘بٔٝ وبُٔ تشیٗ ثتٛا٘ذ

 ٞب صٔبٖ عَٛ دس سا ثطش ٞذایتی ٞبی ٘یبص وٝ وشد ٘بصَ اوشْ پیبٔجش ثش وتبثی خذاٚ٘ذ  .ثٛد٘ذ ضذٜ فىشى ثّٛؽ دٚسٜ ٚاسد ٞب ا٘سبٖ

 .یبثٙذ دست ٔؼشفت اص رذیذی ٞبی دسٚاصٜ ثٝ ای دٚسٜ ٞش دس ثتٛا٘ٙذ وتبة ایٗ دس تفىش ثب ٔؤٔٙبٖ ٚ ٌٛیذ پبسخ

 :بسیاخت ثٝ ٔب تٛرٝفٛایذ  ة(

 آٖ اص ٔٙذى ثٟشٜ ٘حٜٛ داسد، إٞیت چٝ آٖ أب شاست،یا٘ىبس٘بپز آٖ ٚرٛد ٚ ضذٜ سشضتٝ ا٘سبٖ سبختبس ثب بسیاخت لذست ٌشچٝ

 اى اِؼبدٜ خبسق فىشی استؼذاد ٚ ٞٛضی ضشیت وٝ افشادى ثسیبس چٝ است؛ تفىش لذست ٔب٘ٙذ رٟت، ایٗ اص اختیبس لذست . است

 ثشخٛسداس ٔتٛسغی ٞٛش اص وٝ افشادى ثسیبس چٝ ٚ . ا٘ذ سبختٝ ٔذفٖٛ خٛد ٚرٛد دس سا آٖ ٚ ٘ىشدٜ تٛرٝ ثذاٖ ِٚى ذداس٘

 ثبٚس سا آٖ ٚ ضٙبختٝ سا خٛد آصادى ٚ اختیبس ٘ؼٕت وٝ وسى ٔیبٖ .ا٘ذ وشدٜ فتح سا دا٘ص ٚ ػّٓ ثضسي ٞبى دسٚاصٜ أب ا٘ذ ثٛدٜ

 سا خٛد اختیبس وٝ ا٘سب٘ى  .است ثسیبس تفبٚت پٙذاسد، ٔى سفتٝ تبساد ثٝ سا خٛد ختیبسا ٚ حمیش، سا خٛد ضخػیت وٝ وسى ٚ داسد

 احسبس خٛد وبسٞبى لجبَ دس است؛ ثشخٛسداس ىیثبال خٛدثبٚسى اص ٚ وٙذ، ٔى تیٞٛ احسبس است، ٔؼتمذ آٖ ثٝ ٚ وشدٜ ثبٚس

 رٟت آٖ اص سا اسادٜ ٚ اختیبس لذست خذاٚ٘ذ، .آیذ ىثشٔ رجشاٖ غذد دس ٚ پزیشد ٔى سا خٛد اضتجبٜ ٞبى تػٕیٓ وٙذ، ٔى ٔسئِٛیت

 تب ٞستى آسٕبٖ دس ٚ ثپیٕبییٓ سا وٕبَ ٞبى لّٝ ٚ وٙیٓ فتح سا ٞبى پیطشفت دسٚاصٜ آٖ، اص ٔٙذى ثٟشٜ ثب وٝ فشٔٛدٜ ػغب ٔب ثٝ

 ثش حبوٓ ٘ظبْ غحیح دسن ٘بدسست، پٙذاسٞبى اص دٚسى ٚ پشٚاصى ٗیچٙ سبص صٔیٙٝ  .پیص سٚیٓ ثٝ دا٘ذ، ٕ٘ى خذا رض وٝ ربیى

  .خّمت است رٟبٖ

 :تحبال خٛدت یٝ خالغٝ خٛة ثٙٛیس اص وُ دسٚاصٜ ٞبی دیٙی ثشای ٔشٚس

 

  

 

 

 

 دروازه دینی پیش:
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 : حقیقت تَتِتحلیل آیِ 

 فًٍََْ تَبةَ يٍِْ بَعْدِ ظُهًِْوِ ًَأَصْهَخَ فَإٌَِّ انهَّوَ يَتٌُةُ عَهَيْوِ  إٌَِّ انهَّوَ غَفٌُزٌ زَدِيىٌ

 پیبو آیو:

 عبٌ خطبكبز، مهيؽو زاه ببشگؽت ً اصالح، ببش اظت. فًٍََْ تبةَبساٍ اَ
 تٌبو، تنيب يك َدايت دزًََ َيعت؛ بهكو ببيد مهساه بب جرباٌ يفبظد گرؼتو ببؼد. ًَ أَصْهَخَ

 پريسد. يَتٌُةُ عَهَيْوِ اگس اَعبٌ تٌبو كند، خداًَد ىى تٌبو اً زا يَ
 جبيعو اظت. بَعْدِ ظُهًِْوِ ظسلت، ظهى بو خٌد ً جبيعو ً جتبًش بو اينيّت

  ... غَفٌُزٌ، زَدِيىٌ  جمسيبٌ زا ببيد بو زاه خدا دعٌت ً اييدًاز كسد. فَإٌَِّ انهَّوَ يَتٌُةُ

 تٌبو اَعبٌ يمدو بس تٌبو خداًَد اظت.

 ظت.دز ایٍ آیو اش گنبه بب َبو ظهى یبد ؼده اظت دنیم ایٍ َبو گرازی ایٍ اظت کو گنبه ٌَعی ضبیع ؼدٌ دك ا

 الديبت الشو بسای زظیدٌ بو  يسدهو آيسشغ: 

 انف(تٌبو اش گنبه ً ظهى )تبة يٍ بعد ظهًو( 

 ة(اصالح گرؼتو)اصهخ(

 تٌبو پریسی خداًَد َبؼی اش دً صفت: آيسشغ ً زمحت اًظت.

(( بو لطعیت دز آيسشغ ً زمحت خداًَد دِ انهَّوَ غَفٌُزًا زَدِيًًبًَيٍَْ يَعًَْمْ ظٌُءًا أًَْ يَظْهِىْ ََفْعَوُ ثُىَّ يَعْتَغْفِسِ انهَّوَ يَجِدز ایٍ آیو بسخالف آیو ))

اؼبزه ؼده اظت دز دبنی کو دز آیو يٌزد يمبیعو بو ایٍ اؼبزه ؼده کو خٌد اَعبٌ تٌبو کبز بب تٌبو کسدٌ خداًَد زا 

 آيسشَده ً زدیى يی یببد. 

 زيص آیو: فًٍ+اٌ اهلل غفٌز ً زدیى 

 دای آیو ))ً يٍ(( ً اَتيبی آیو ))یجد(( يی آيد()دز دبنی کو دز آیو لبهی ابت
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 (تَتِ ٍ پاکی:11

 .ّاست آلَدگى اس ضذى پاک تَتِ، ٍ است آلَدگى گٌاُ،

 پیزایص ٍ یا تخلیِتَتِ گٌاّاى را اس قلة خارج هی کٌذ ٍ قلة را ضست ٍ ضَهی دّذ. تِ ایي عول هیگي: 

 .ساسد هى لیتثذ حسٌات تِ را گٌاّاى صالح، عول ٍ واىیا کوک تِ تلکِ کٌذ، هى پاک را گٌاُ تٌْا ًِ تَتِ

 اهام علی: ))تَتِ دل ّا را پاک هی کٌذ ٍ گٌاّاى را هی ضَیذ( )علت(

 پیاهثز: ))کسی کِ اس گٌاُ تَتِ کٌذ هاًٌذ کسی است کِ گٌاُ ًکزدُ است(( )هعلَل(

 :تَتِ ٍ پاکیتحلیل آیِ 

زَدِيًًب غَفٌُزًا انهَّوُ ًَكَبٌَ  دَعَنَبتٍ ظَيِّئَبتِيِىْ انهَّوُ يُبَدِّلُ ئِكَبنِذًب فَأًُنَإِنَّب يٍَْ تَبةَ ًَآيٍََ ًَعًَِمَ عًََهًب صَ  

 پیبو آیو:

 يبدی ً يعنٌی دازد.يفید تٌبو اگس دمیمی ببؼد آثبز 

 بعت َدازد. گنيكبز َيص زاه ببشگؽت دازد. إِنَّب يٍَْ تبةَ اظالو، بٍ

 گسدد. إِنَّب يٍَْ تبةَ ًَ آيٍََ زًد، ً ىنگبو تٌبو ببش يَ يَدز ىنگبو ازتكبة گنبه، اميبٌ اش كف 

  تٌبو، يك اَمالة مهو جبَبو اظت، َو يك دسكت ظطذَ ًنفظَ، عًم صبحل

 جبیگصینی عمٌبت بب پبداغ یکی اش يظبىس زمحت ً آيسشغ اهلی 

 عٌايم تبدیم کننده گنبىبٌ بو َیکی ىب: 

 انف(تٌبو کسدٌ)تبة(

 ة(ایًبٌ آًزدٌ)آيٍ(

 ج(اجنبو کبز َیک)عًم صبحل(

 یبدداؼت کٍ:
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 (هزاحل تَتِ:11

 تَتِ صزفاً لفظی ًیست تلکِ تحَلی درًٍی ٍ قلثی است کِ آثار گٌاُ را پاک هی کٌذ.

 )رهش: ش دارى: پطیواًی+ضیزیٌی+ضَق+خَضص بیایذ( هزحلِ اٍل: پطیواًی اس گذضتِ

 رکي ٍ لذم اٍل تَبِ

 زت ٍ اًذٍُ هی کٌذ.حالتی درًٍی کِ ضخص را دچار حس

 ضیزیٌی گٌاُ تبذیل بِ تلخی هی ضَد.

 تا ٍلتی ضیزیٌی گٌاُ در جاى آدهی است ٍ خاطزُ گٌاُ ضیزیي است تَبِ ضزٍع ًطذُ.

 خذاًٍذ: تا سهاًی کِ ضیزیٌی گٌاُ در دلص بالی است تَبِ اش را ًپذیزم.

 تَبِ بز لب سبحِ بز کف دل پز اس ضَق گٌاُ 

ى اس گٌاُ خَد خَضص بیایذ ٍ لذت ببزد ٌَّس پطیواى ًطذُ است ٍ ادعای پطیواًی اگز پس اس تَبِ ّوچٌا

 کزدُ است.

 هعوَاًل با استغفار ّوزاُ است. 

 ابزاس پطیواًی با عبارت))استغفزاهلل((

 (هستْشی+فعل: )رهش: اس ریطِ گٌاُهزحلِ دٍم: تصوین بز عذم تکزار 

 رکي دٍم تَبِ

 تصوین جذی بز تزن گٌاُ

 ش تَبِ در صَرت: اظْار ًذاهت ظاّزی ٍ ًوایطی )بذ تزیي اثز: بِ استْشا گزفتي خذاًٍذ(عذم پذیز

 بزبِ(( وستْشیِ کالفعل))هستغفز هي الذًب ٍ ی

ًکتِ: دٍ هزحلِ لبل عادت بِ گٌاُ را اس بیي هی بزد. اها بزخی گٌاّاى کِ بِ حك الٌاس هزبَط است جبزاى 

 ًوی کٌذ.

 ادا کزدى دیي هادی ٍ هعٌَی+صذلِ+دعا( : )رهش:هزحلِ سَم: جبزاى حمَق هزدم

 در حذ تَاى جلب رضایت صاحباى حك در صَرت دستزسی بِ آًاى با ادا کزدى حمَق هادی ٍ هعٌَی

 در حك صاحباى حك صذلِ دادى + دعای خیز در صَرت عذم دستزسی داضتي بِ آًاى

 حمَق هعٌَی هزدم بسیار هْن تز اس حمَق هادی

 اطاعت خذاًٍذ+تَحیذ عبادی+عفَ(اى حمَق الْی: )رهش: هزحلِ چْارم: جبز

 هْن تزیي حك خذا بز هزدم حك اطاعت ٍ بٌذگی اٍست. )هْوتزیي حك هزدم بز رّبز ٍ بزعکسص چی بَد؟!(

 جبزاى کَتاّی ّای خَد در پیطگاُ خذاًٍذ)ًواس ّای لضا را بخَاًین ٍ ...(

خذاًٍذ اٍ هْزباى است ٍ بمیِ هَارد را خَد جبزاى هی در صَرت حذاکثز تالش ٍ بالی هاًذى حمی در بزابز 

 صَرت هی پذیزد. عفَ کاهلکٌذ در ًتیجِ 

www.konkur.in

forum.konkur.in



 

 

 به سبک مـــهدی غــــفــوری     99دین و زندگی جامع کنکور  21

@konkurpex 

 (تَتِ اجتواعی:11

 (تَتِ اجتواعی 1(تَتِ فزدی 1تَتِ ّواًٌذ تَحیذ عولی)عثادی( دارای دٍ تعذ است: 

 تعزیف: 

 تاسگطت جاهعِ تِ هسیز تَحیذ ٍ اصالح اجتواعی.

 اًحزافات اجتواعی: 

 خذا زیغ اس اطاعت ٍ زىیپذ ظلن ٍ کزدى ظلن پاکذاهٌى، ٍ عفاف تِ تَجْى تى گزفتي، رضَُ ارى،رتاخَ

هاًذگار ٍ  اتٌذیً گستزش تا ضًَذ اصالح خَد اتتذایى هزاحل ّواى در ذیتا اجتواعى ِیاٍّل ّاى اًحزافًکتِ: 

 ًطًَذ.

 اس هٌکزراُ اصالح ٍ هعالجِ جاهعِ اس ایي تیواری ّا = اهز تِ هعزٍف ٍ ًْی 

 کِ هي ٍاستَى آٍردم: هزٍر تطِ ًظارت ّوگاًیدرس  گفتین اهز تِ هعزٍف ٍ ًْی اس هٌکز پس تایذ

 : (هکزٍّات ٍ هحزّهات=)هٌکز اس ًْی ٍ (هستحثات ٍ ٍاجثات)=هعزٍف تِ اهز

 را هحزهات ٍ کٌٌذ هی تزک را ٍاجثات یعٌی ضًَذ؛ هی گٌاُ هزتکة ٍ کٌٌذ هی سزپیچی الْی ّای فزهاى اس کِ ّستٌذ افزادی ّوَارُ

 هقاتل در کِ صَرتی در دارًذ، یکذیگز اس کِ فزاٍاًی تأثیزپذیزی ٍ ّا اًساى هیاى عویق پیًَذ ٍ ارتثاط علت تِ .دٌّذ هی اًجام

 هاًٌذ ٍا رفتار ًطَد،)کِ ّواى ًظارت ّوگاًی است کِ تِ صَرت اهز تِ هعزٍف ٍ ًْی اس هٌکز اًجام هی ضَد(  هٌاسة اقذام گٌاّکار

 ٍ خَد ضْادت ٍ قیام اس ّذف حسیي اهام کِ است ارسضوٌذ ٍ هْن چٌاى آى ٍظیفِ ایي .کٌذ هی سزایت دیگزاى تِ هسزی تیواری یک

  .داًست اهز تِ هعزٍف ٍ ًْی اس هٌکز احیای را یاراًص

 

 

 

 

 

 

 

 
 دٍ هَرد ٍیژگی جاهعِ اسالهی: 

 ایواى تِ خذا  هی دّذ: تْتزیي اهت ٍ الگَی سایز جَاهع  اًجام اهز تِ هعزٍف ٍ ًْی اس هٌکز +

 جاهعِ اسالهی تا تَجِ تِ هتي درس ًِ سال چْارم: جاهعِ ای الگَ ٍ اسَُ تزای سایز هسلواًاى است.
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 (سهاى تَتِ:11

 ...((زیتأخ تِ را تَتِ طَالًى، آرسٍى ٍاسطِ تِ ٍ تستِ آخزت تِ دل عول تذٍى کِ هثاش کساًى اسعلی: ))ام اه

 .است تَتِ سهاى ظزف عوز طَل توام

 تز راحت گذضتِ جثزاى ٍ تز آساى تَتِسهاى تَتِ : سهاًی کِ تْتزیي 

 هٌاسة تز تَدى سهاى جَاًی ًسثت تِ پیزی تزای تَتِ:علت 

 دٍرُ جَاًی اًعطاف پذیزی تیطتزی دارد، تحَل ٍ دگزگًَی دارد. الف(

 ب(حیلِ خطزًاک ضیطاى ایي کِ تِ اهیذ تَتِ کزدى در پیزی اًساى در جَاًی خَش گذراًی کٌذ.

 هَرد ب: دالیل

 اًی است ٍ تعذاد گٌاّکاراى هتحَل ضذُ در پیزی تسیار کنهحصَل جَپیزی  .1

 اس اًساى ّا اصالً تِ پیزی ًوی رسٌذ در ًتیجِ عذم فزصت تَتِتسیاری  .1

 تشرگ ضیطاى ایي کِ: لذت گٌاُ را تزتز اس خَضی ٍ لذت اطاعت اس فزهاى الْی جلَُ دّذ.فزیة  .1

 اس رٍاًى، ّاى رًج اس دٍر تِ ٍ گٌاُ دغذغِ تى ّن ٍ هی ضًَذ تزخَردار هعٌَى عالى ّاى لذت اس ّن هؤهٌاى ًکتِ:

 .تثزًذ تْزُ شیً عىیطث ٍ هادى ّاى لذت

 
گنهیاین  اپ  ردس هفتم دین و زندگی پیش دانش

 
 
 
 

 در ایرانشىاسی سبک زیست مدرس دیه ي زودگی به ايلیه  مهدی غفًری

راضی وشً! 100پس به کمتر از  می زوىدرا  صد  دیىیصد ها وفر همگام با مه 
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کات فوری  ن
 دین  و زندگی  

 99 غفوری 
 

 اکوًن جمع بىدی يیژٌ

 دی ماٌ 27ي  20آزمًن 
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  ت وًیی يیژٌ جمع بىدیواک

 دی ماٌ اکوًن 27ي  20آزمًن 

 )اًل هتى رً بزرسی کزدم بعذش آیات( سنت ىای اليی: +آیوکلیذ ًاژه ىای هتى .1
واٌدیگ: رشد و تکاول/ظهور و بروز/ٌیت و متایل/اوتحاى و آزوایش/ساخته شدى و تکاول/خرساى و عقب 

 دیدی بزى اوتحاى و ابتال
پذیرش یا ایستادى/اراده و اختیار/اوکاانت و لوازم عهویم/عدم هبره از ٌعهات یب اپیاى خدا برای دٌیا دوستاى 

 دیدی بزى سًت اوداد الهی
اوداد خاص/سعی و تالش و وجاهدت اٌساى/ٌرصت و هدایت خدا/ههاهًیگ اٌساى حق گرا اب ٌظام جهاین 

 وفیق الهیدیدی بزى ت
خاص گًاهکاراى اب وهلت و فرصت ابطل دوستاى/غوطه ور شدى در اترییک ها/شقاوت ابدی/رشد ابر گًاهاى/

 دیدی بزى اوالوهلت 
رشد اوکاانت)ٌه وهلت(گًاهکاراى/ارصاربیشرت بر گًاه/قدم به قدم/گام به گام/ تدریج به سوی عذاب/هالکت 

 دیدی بزى استدراجابدی 
ي شقاوت ابدی ابید بیگ: سًت اوال ()اگه بگي هالکت ابدی ابید بیگ: استدراج( روز: بگو آروم خفي ٌکته: )اگه بگ

 آروم )تدریجی( به فًا رفت!
  دیدی بزى تفاوت در اپداش و کیفرعدل خدا/فضل خدا/کار ٌیک چًد برابر جزا اوا کار بد فقط به اٌدازه خودش جزا 

چًدیي برابر اپداش ویده جواب ویشه: یا سًت توفیق الهی یا سًت خفي ٌکته: )اگه بگي: خداوٌد به ٌیکوکاراى 
تفاوت در اپداش و کیفر که اولویت در گزیًه ها اب سًت توفیق الهی هست! اوا اگر بگي خداوٌد به ٌیکوکاراى 

 چًدیي برابر اپداش و به بدکاراى به اٌدازه خودش جزا یم دهد فقط ویشه سًت تفاوت در اپداش و کیفر (
 تحت اتخیر رفتار اٌساى/اتخیر کار ها بر طول ع/ر/اتخیر دعا بر کیفیت زٌدیگ/دعای واقعی/تاها سًت زٌدیگ

 دیدی بزى اتخیر ٌییک و بدی در رسٌوشتاجمتاعی کتاب! 
 جهع بًدی کلید واژه آیات سًت های الهی:

 طا(  دیدی بزى اوداد الهی)احسب + یفتًوى(  دیدی بزى اوتحاى و ابتال                           )مند + ع
 )جاهدوا + وحسًیي( دیدی بزى توفیق الهی                           )منیل + وهیي( دیدی بزى اوال

 )سًستدرجهن + اویل + وتیي(  دیدی بزى استدارج           )حسًة عرش + سیئة وحل( دیدی بزى تفاوت در اپ و یک
 یک و بدی در رسٌوشت)اهل القری + برکات( دیدی بزى اتخیر ٌی
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 جمع بنذی ثمزات اخالظ: .2
 اولیي مثره: عدم ٌفوذ شیطاى و یاس او از فرد اب اخالص

 دیگر مثره ها: 
دست یایب به وعرفت و اٌدیشه های وحکن  اب ٌفوذ حکهت )داٌش وتیي و وحکن( به اختیار اٌساى ٌتیجه: 

 تمصین گیری آگاهاٌه و درست و عدم رسگرداین
آراوش+ لذت واقعی زٌدیگ و ٌجات از فساد و دغدغه و اضطراب و کسب زیبایی های وعًوی  احساس اطهیًاى +

 در عیي هبره وًدی از دٌیا یعین ایجاد تعادل در زٌدیگ 
ویوه های وصف انشدین: شاول: یب ٌیاز  کردى اٌساى از ههه + زٌدیگ بدوى ورگ + به هرچه بگویین )ابش( 

 ههیگ به رشط اطاعت  :بشود
 یي ویوه: دیدار وحبوب حقییق + تقرب الهیابالتر 

 جمع بنذی کاهل هیٌه ىای اخالظ:
 اولیي ویوه=عدم ٌفوذ شیطاى 

ویوه دوم= تزریق آوپول حکهت)!( به اختیار که ٌتیجه اش ویشه: عدم رسگرداین + تمصین گیری درست و 
 آگاهاٌه

ٌیست بلکه جزو ویوه های وصف انشدین که جزوه ویوه های اولیه  دیدار وحبوب )تقرب الهی(ابالتریي ویوه=
 است!

وصف انشدین= یب ٌیاز  کردى اٌساى از ههه + زٌدیگ بدوى ورگ + به هرچه بگویین )ابش( بشود:  ویوه های 
 ههیگ به رشط اطاعت

 
 
 
 

 
 

 

 =عدم ٌفوذ شیطاىاول ویوه

ویوه دوم= تزریق آوپول حکهت)!( 
به اختیار که ٌتیجه اش ویشه: 
عدم رسگرداین + تمصین گیری 

 درست و آگاهاٌه

وصف انشدین= یب ٌیاز   ویوه های 
کردى اٌساى از ههه + زٌدیگ بدوى 

ورگ + به هرچه بگویین )ابش( 
 بشود: ههیگ به رشط اطاعت

ابالتریي ویوه=دیدار وحبوب )تقرب 
الهی( که جزوه ویوه های اولیه 

ٌیست بلکه جزو ویوه های وصف 
 انشدین است!

 بًا به تعابیر اوام عیل:

هنایت آرزوی عارفاى+دوست دل 
های صادقاى+ویل وووًاى+وعبود 

 عاملیاى

 وصول از راه بًدیگ عارفاٌه
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 هیاو درسی دینی پایو ً یپص(تزکبیی اختیار انساو )هباحث هين جمع بنذی  .3
وا-)لعلجهع بًدی آیات اختیار:    لًفسه(-اِ

 دیدی بگو اختیار: لعل

 َّحْزَسًٌَُ نَعَهَّيُىْانذٍِِّّ ًَنُِْنْزِسًُا قٌَْيَيُىْ إِرَا سَجَعٌُا إِنَْْيِىْ ًَيَب كَبٌَ انًُْؤْيِنٌٌَُ نَِْنْفِشًُا كَبفَّخً فَهٌَْنَب ََفَشَ يٍِْ كُمِّ فِشْقَخٍ يِنْيُىْ عَبئِفَخٌ نَِْزَفَقَّيٌُا فِِ 

 رَشْكُشًٌَُ نَعَهَّكُىْانَّزُِ عَخَّشَ نَكُىُ انْجَحْشَ نِزَجْشَُِ انْفُهْكُ فِْوِ ثِأَيْشِهِ ًَنِزَجْزَغٌُا يٍِْ فَضْهِوِ ًَانهَّوُ 

  ىٌَُ قَبئِهُيَب ًَيٍِْ ًَسَائِيِىْ ثَشْصَخٌ إِنََ ٌَّْوِ ُّجْعَثٌٌَُ أَعًَْمُ صَبنِحًب فًَِْب رَشَكْذُ كَهَّب إََِّيَب كَهًَِخٌ نَعَهِِّحَزََّ إِرَا جَبءَ أَحَذَىُىُ انًٌَْْدُ قَبلَ سَةِّ اسْجِعٌٌُِ 

 َّزَّكَّشًٌَُ نَعَهَّيُىْيٍِْ آَّبدِ انهَّوِ َّب ثَنِِ آدَوَ قَذْ أََْضَنْنَب عَهَْْكُىْ نِجَبعًب ٌَُّاسُِ عٌَْآرِكُىْ ًَسِّشًب ًَنِجَبطُ انزَّقٌٍَْ رَنِكَ خَْْشٌ رَنِكَ 

قُهٌُثِكُىْ فَأَصْجَحْزُىْ ثِنِعًَْزِوِ إِخٌَْاًَب ًَكُنْزُىْ عَهََ شَفَب حُفْشَحٍ يٍَِ اننَّبسِ ثِحَجْمِ انهَّوِ جًَِْعًب ًَنَب رَفَشَّقٌُا ًَارْكُشًُا َِعًَْذَ انهَّوِ عَهَْْكُىْ إِرْ كُنْزُىْ أَعْذَاءً فَأَنَّفَ ثٍََْْ ًَاعْزَصًٌُِا 

ُ انهَّوُ نَكُىْ آَّبرِوِ فَأََْقَزَكُىْ يِنْيَب كَزَنِكَ ُّ  رَيْزَذًٌَُ نَعَهَّكُىْجٍَِّْ

 َّشْشُذًٌَُ نَعَهَّيُىْا ثِِ ًَإِرَا عَأَنَكَ عِجَبدُِ عَنِِّ فَئَِِِّ قَشِّتٌ أُجِْتُ دَعٌَْحَ انذَّاعِ إِرَا دَعَبٌِ فَهَْْغْزَجِْجٌُا نِِ ًَنُْْؤْيِنٌُ

 رَزَّقٌٌَُ نَعَهَّكُىْىُ انصَِّْبوُ كًََب كُزِتَ عَهََ انَّزٍَِّ يٍِْ قَجْهِكُىْ َّب أَُّّيَب انَّزٍَِّ آيَنٌُا كُزِتَ عَهَْْكُ

وا  درصد بگو اختیار: 011( دیدی Emma) اِ

 كَفٌُسًا إِيَّبشَبكِشًا ًَ  إِيَّبإََِّب ىَذَّْنَبهُ انغَّجِْمَ 

ادیدی بگو اختیار: )البته استحًا هن زیاد داره وحاًل در حدیج اوام ص لًفسه ًً ئ فِسه ادق دارین: صاِ ًَ به وعًای ٌگه دارٌده ٌفس خود  ل
 که در ایي جا به خصوصیات ویژه فقها اشاره ویشه و وفهوم اختیار وورد ٌظر ٌیست(

 يَب ًَيَب أََْذَ عَهَْْيِىْ ثٌَِكِْمًٍَيٍَْ ضَمَّ فَئًَََِّب َّضِمُّ عَهَْْ هِنَفْغِوِإََِّب أََْضَنْنَب عَهَْْكَ انْكِزَبةَ نِهنَّبطِ ثِبنْحَقِّ فًٍََِ اىْزَذٍَ فَ

 ًَيٍَْ عًََِِ فَعَهَْْيَب ًَيَب أَََب عَهَْْكُىْ ثِحَفِْظٍ هِنَفْغِوِقَذْ جَبءَكُىْ ثَصَبئِشُ يٍِْ سَثِّكُىْ فًٍََْ أَثْصَشَ فَ
 (5)دیین پیش درس  :حقیقیت وجدایناختیار جهع بًدی 

a. آتش بدوى اختیار یم سوزاٌد، آب بدوى اختیار جاری یم شود،  . دارد وجود اٌساى اب حیواى و گیاه ، آب ، آتش ویاى اساىس تفاوىت(
 گیاه بدوى اختیار یم روید و حیواى بدوى اختیار راه یم رود.( 

b. د را وهكي رفتار چًدیيویاى  از خاص عهل یک اٌتخاب قدرت وخلوقات، ایي از یک هیچ  در ههواره كه است اٌساى فقط ایي و ٌداٌر
 .گزیًد بروى را یىك ها آى از و گیرد وى قرار راه وختلف و كار چًدیي برابر

c. است اختیار از انیش گزیًش و اٌتخاب تواانیی.   
d. شباٌه که بیًد یم و یابد وى خود در را آى كس هر و است وجداىن حقیقت یک است، کار یکترک  و اٌجام بر تواانیی وعًای به که اختیار 

 است.اٌكارانپذیر  آى وجود و شده رسشته اٌساى ساختار اب اختیار قدرت  .است آى ترک یا کار یک اٌجام برای گرفنت تمصین در حال روز
e. برد وى هبره خود اختیار قدرت از عهل در كًد، اٌكار وى بحج یا سخي در را آى كه كىس حىت.   
f.  است. روشياختیاری اوری 
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g. است اختیار است اختیار عیار... ای جرب از كردم توبه :گفت او ... آِى  هپلو، و پشت و حق چوِب  درخت ... ابالی رفت بر یكی : آى وولوى 
 .اختیار

h. )ٌشاٌه های وجود اختیار: )اتم 

((وــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ا))تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 صمن ای است اختیار دلیل خود كمن آى یا كمن ایي فردا كه ًگیي کردى/گاهی تردید/اٌتخاب یک از چًدیي راه / ایيت: تفکر و تمصین:  اٌدیشه/سبک س
 چیست  رشم ایي اختیار ٌبودی پشیهاین ٌداوت/ از خود داٌسنت/گر= رضایت خرسًدی/ /اشتباه و زیاى  =ا: احساس رضایت یا پشیهاین: ووفقیت 

 یک اٌجام=تشویق توسط دیگراى/زشت اٌجام=تًبیه کیفر توسط دیگراى/ عهد و پیهاى/پیهاى شکین=وجازاتوسئولین/ٌم: وسئولیت پذیری: 
د دهن وي ٌیایی بیا ور فردا را سًگ گویی هیچ  كس كًد؟)عدم اختیار=عدم وسئولیت پذیری( عتایب سًیگ اب ؟هیچ زٌد را وركلوخی عاقل زسا؟ هیچ را بَ

 عالقو یزادی دارو!()کناتی کو طزاحاو  ضاخ کنتو ىا: 
 .پس ههیشه اب هن ویاىتفکر و تمصین و تردید هر سه اول شوى )ت( دارٌد 

عهل وربوط است ویل وسئولیت پذیری وربوط به خود اٌساى در وورد عهل احساسات وورد دوم یعین احساس رضایت یا پشیهاین به اٌواع 
 اٌساى های دیگر در قبال کار های واست.

 و عهل هست ٌیستکه ٌوعی احساس  تشویقرضایت و پشیهاین)وورد دوم( است ویل  احساسًدی وربوط به رضایت و خرس احساس
 وربوط به وسئولیت پذیری)وورد سوم( است.

و عهل  ٌیستًد که ٌوعی احساستًبیه و کیفر رضایت و پشیهاین)وورد دوم( است ویل  احساسٌداوت و پشیهاین وربوط به  احساس
 لیت پذیری)وورد سوم( است.هستًد وربوط به وسئو

(( وربوط است به احساس رضایت یا پشیهاین)وورد دوم( و کلید واژه های ))درست و ٌیکو(( و اشتباه و زیاى(( و ))ووفقیتکلید واژه های ))
 یم ابشد.قبال دیگراى وربوط است به وسئولیت پذیری که وربوط به اعهال وا در  ((زشت و انپسًد و پیهاى شکین))

 ( سیرع بشو احساص رضایت ً پطیمانی اس نطانو ىای ًجٌد اختیاررضایت ً نذاهتبنذی: در تست ىا ىزگاه ًاژه ای احساسی دیذی )هثالً جمع 
 ًاژه ای هبرٌط بو عمل دیذی)هثاًل تطٌقی ً نتیبو( سیرع بشو هسئٌلیت پذیزی اس نطانو ىای ًجٌد اختیاردر  تست ىا ىز گاه 

 

i. وجداین: اختیار حقیقیت ه وهن آی 
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 اختیار: به وا توجه فوایدجهع بًدی 
a. استعداد كه افرادى بسیار چه است؛ تفكر قدرت واًٌد ،جهت ایي ازاختیار  قدرت .است اختیار از وًدى هبره ٌحوه دارد، اههیت چه آى 

د اى العاده فكرى خارق  استعدادى كه افرادى بسیار چه و  .اٌد ساخته خود ودفوى وجود در را استعداد آى و ٌكرده توجه بداى وىل داٌر
 .اٌد كرده فتح را داٌش و علن بزرگ هاى دروازه وتوسط، استعداد اب ههیي اوا اٌد، داشته وتوسط

b. وى رفته اتراج به را خود اختیار و ،حقیر خود را شخصیت كه كىس و دارد ابور را آى و شًاخته را خود آزادى و اختیار ٌعهت كه كىس ویاى 
 .است بسیار تفاوت ًدارد،پ

c. روز: هویت + خودابوری + وسئولیت+جرباى( است: وعتقد آى به و ابور كرده را خود اختیار كه اٌساىن( 
 كًد.  وى هویت ( احساس0 

 است. برخوردار ابالیى خودابورى ( از2
 كًد. وى وسئولیت احساس كارهای خود قبال ( در3

 .آید بروى جرباى صدد در و پذیرد وى را خود اشتباه هاى ( تمصین4 

 ویراٌگر: )جربگرایی/آزادی وطلق( پًدارهایجهع بًدی 
 برای جایی ،است وادی اشیای سایر واًٌد اٌساى که بپًدارد که کیس وحالً   .شوٌد یم رواج جربگرایی سبب ابطل های اٌدیشه برىخ .0

 .گذارد منی ابیق اراده واختیار
 .كًد وى فراهن زورگویاى براى را فرصت گیرد و وى جاوعه و فرد از را ٌشاط و سازٌدىگ تحرک، ،فلج ویروس واًٌد«  گرى جربى» عقیده رواج .2

 ( افکار ٌیهیلیسیت گرفتار و رسیدٌد خود های اٌدیشه در ٌتیجه ههیي به گرا وادی فالسفه از برخی ویالدی بیسمت و ٌوزدهن های قرى در
  .شدٌد ) گرایی پوچ

 و تقدیر از ایي شوٌد وى ودعى و كًًد وى وعرىف الهى ووهبت را آورده به چًگ خروِت  و قدرت وردم، حقوق به تجاوزگراى و زورگویاى .3
 .ابشًد وشّقت و وحًت در اى عده و خروت، و ٌعهت در گروهى غرق كه است رسٌوشت

دپًد وى و دهًد منى اعرتاض حق خود به اٌد، شده وحروم ٌعهات الهى ایي از كه كساىن دیگر، طرف از .4  به اعرتاض آانى، وخالفت اٌر
 وسلهاانى اووال غارت و چپاول به و شدٌد وسلهاانى حاکن و گرفتًد دست به را قدرت اویه بین که وقیت .است تقدیر و خواست الهى

 رواج وردم بیي را گری جربی عقیده بربٌد، بیي از را وردم قیام و اعرتاض زویًه ایًکه برای گذاشتًد، اپ را زیر اسالم قواٌیي و پرداختًد
 ،یزید واًٌد سمتگری اب وبارزه کًًد فکر وردم که ای گوٌه به ،کردٌد یم وعریف رسٌوشت و اب تقدیر وبارزه را طلیب حق هرگوٌه و دادٌد

 .است الهی تقدیر و خواست اب وبارزه
 به توجه بدوى خود هاى خواست دادى ورقراروح ،وطلق آزادى وعًاى به اختیار كًًد وى فكر كه است كساىن آِى  از دیگر ویراٌگر پًدار .5

 خود هاى هوس و ویل ارضاى براى را اختیار ایًاى، .است خلقت جهاى بر هاى حاكن وًدى قاٌوى گرفنت اندیده حىت و ،آى ٌتایج و عواقب
 داشت. آانى خواهد یگزٌد وحیط و جاوعه و آهنا برای زیاٌباری ٌتایج اختیار، از برداشیت چًیي که کًًد منی و توجه خواهًد یم

 اختیار: شكوفایىهای  ساز زویًه بًدیجهع 
 نبپیهایی را كهال هاى قله و نكًی فتح را رشفتپی هاى دروازه آى، از وًدى هبره اب كه فرووده عطا وا به جهت آى از را اراده و اراختی قدرت خداوٌد،

 بر حاكن ٌظام حصحی درک اندرست، پًدارهاى از دورى  و پروازى يچًی ساز ًهزوی   .نروی شپی به داٌد، منى خدا جز كه جایی ات هسىت آمساى در و
 .است خلقت جهاى

 را جهاى خود حكهت اب كه است قادر و عادل حكین،خداوٌدى  به اعتقاد وعرفت، ایي به رسیدى برای گام وههرتیي  :حکین خداوٌد به اعتقاد ١
 یم اتفاق وًد قاٌوى و شده دهى ساواى چارچوب یک در جهاى، رخدادهاى و حوادث ههه طوریكه به كًد وى اداره و تدبیر را آى و كرده، خلق
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 اوا هستین، عاجز جهاى خلقت رویدادهاى از بسیارى حكیهاٌه اهداف عهیق درک از خود انقص و وحدود داٌش علت به اگرچه وا، و افتد
 خداوٌد به هاى/ایرود یم كاری اٌجام یپ از رود یم جویباری كز ای قطره/ .ابشد یم وعیي هدیف دارای ای حادخه هر كه دارین اعتقاد و وطهئًین

 .ٌدارد راه او كار در اشتباه كه است ٌگاهباىن و حافظ داراى جهاى كه بخشد وى اٌساى به را ًاىاطهی يای ههچًیي او، هاٌهحكی ٌظام و نحكی
 او ٌیز جز كىس هیچ و رود منى آى انبودى و شدى غرق احمتال وجه چهی به انخدا، آى اپیاى ىب قدرت و علن علت به كه دارد انخداىب جهاى كشىت

 )یهسک تزوال...حلیها غفورا(.دهد ٌجات انبودى از را آى تواٌد منى
 : جهاى قواٌیي از استفاده(2 و شًاخت(0اب  که دهد یم وا به را اوکاى ایي وًد، قاٌوى جهاى یک در زٌدیگ  :جهاى بودى وًد ى قاٌو ٢
 و ٌظن و وًدی قاٌوى ایي دیگر انم  .بپیهایین را کهال های پله (3برساٌین و فعلیت به را خود استعدادهای (2کًین، برطرف را خود ٌیازهای(0

تقدیر یعین اٌدازه گرفنت و قدر یعین اٌدازه و قضا به وعًای به اٌجام رساٌدى حکن کردى و اپیاى دادى و حمتیت  .است  الهی قدر و قضاساواى، 
ر كًد، وى يتعیی را آهنا زواىن و وكاىن ووقعیت ویژىگ، اٌدازه، حدود، وتعال خداوٌد كه جهت آى از جهاى، ووجودات بخشیدى است. به  وقّدَ

 .هستًد الهى قضاى به وربوط شوٌد، وى جادای الهى اراده)توحید ربوبیت( و فرواى و )توحید والیت(حكن اب كه جهت آى از و هستًد؛ الهى تقدیر
 لهوسی به زٌی آى )قضا(كردى ادهپی و اجرا و خداست آى از )تقدیر( شهای وًدى قاٌوى و ها كارى زهری ههه اب جهاى ٌقشه گر،دی عبارت به

 اعمتاد علت به ن،ٌوشی وى خود اراده اب كه آىب .آى كردى ادهپی و دراجرا ٌه و هست اشتباهى و ٌقص آى ٌقشه در ٌه جهت ههىي به .خداست
 وى )قضا(اٌساى تشًیگ رفع سبب كه دهآفری )تقدیر(رهاتقدی و ها اٌدازه ها، ژىگوی اب را آب خداوٌد كه نداٌی وى عىنی .است رتقدی يههی به

 .شود

 :رفع اهبام
 كه است ٌظن و وًدى قاٌوى وراى چیزى تقدیر، كًًد وى تصور و است انسازگار اٌساى اختیار اب الهى قدر و قضا كه اٌد پًداشته چًیي برىخ
 ٌظهى هیچ الهى قدر و قضا پذیرش بدوى ددی خواهین كه درحاىل زٌد؛ وى برهن را ٌظهى هر و لغو را قاٌوىن هر گرفت، تعلق اى حادخه به وقىت

 .آید منى پدید اختیارى كار براى اى زویًه هیچ و شود منى برقرار
 و كج واردی سایه در چه ابشد، گرفته تعلق اٌساى ورگ به الهى قضاى اگر كه بود يچًی شخص، آى جاى انبه برداشتداستاى حرضت عیل: 

 رىگی نتمصی و وى وكاى رتغیی و حركت يبًابرای آود؛ خواهد ورگ و شد خواهد خراب واردی وستحكن، واردی سایه  در چه ابشد ٌشسته سست
ا .است دهفای ىب عقل، دستور براساس  كه آووخت شخص آى به و داد ٌشاى را قدر و قضا از حصحی ٌگرش خود، گفتار و رفتار اب روؤوًاىاوی اوّ

 قضاى و قاٌوى کی كج، واردی خنتری فرو زیرا .است آى ساز ًهزوی و عاول بلكه ست؛ٌی اٌساى عهل و تحرک واٌع تاها ٌه قدر، و قضا به اعتقاد
ا .است آى كجى عىنی ،دیوار خاص آى تقدیر و رشایط اب وتًاسب قضا يای .است الهى  اگر عىنی ابشد، داشته گرىدی ویژىگ وار،دی اگر اوّ

 به دست و ردگی وى نتمصی بشًاسد، را قضا دو يای و رتقدی دو يای كه اٌساىن و آورد خواهد دٌبال به را گرىید قضاى و قاٌوى ابشد، وحكن
 .زٌد یم تر وًاسب اٌتخاب

 است؟ اٌواع روابط طویل و عریض، سوال: به ٌظر مشا رابطه خدا اب اٌساى کدامی بًدجهع 

 كه وعًاست يای به سازد، وى وحقق خود اراده اب و كًد وى يوعی را ها دهپدی ٌقشه و ژىگوی اٌدازه، خود، حكهت اب خداوٌد نگویی وى ًكهای
 اراده و رتدبی تحت اٌساى كارهاى جهله از و جهاى حوادث
حال آیا ایي اختیار الهی اب اختیار اٌساین وًافات دارد؟ برای اپسخ دادى به ایي پرسش ابید به اٌواع  .اوست قدر و قضا از وظهرى و خداوٌد

د، دخالت دهپدی کی شپیدای در كه ىهای علت  برپدازین :  داٌر
یکدیگر/هر عاول وستقیهًا ٌقیش دارد/ٌقش اجزا اب یکدیگر وتفاوت/ٌقش به صورت وجهوعه و اب ههکاری یکدیگر/وشارکت  علل عریض:(0

 .ها در وجهوع وکهل ههدیگر/ابغباى و خاک و آب و ٌور و حرارت در پرورش گیاه
 شکل:

 

 !!!غلطه توجه کًیدگزیًه کًکور رسارسی!! که دقیقًا 
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شود اختالل/هر عاول اخر اگر ییک از عواول حذف ام اتخیر یم گذارد/ nام بر عاول  n-1. ات عاول .یک عاول اخر بر عاول دیگر . (علل طویل:2
/هر عاول اب قدرت و حکهت ابالتر وقدم بر عاول بعدی و ووخر بر اراده اٌساى در طول اراده الهی استعاول قبیل را به وعلول خود وًتقل/

 عاول قبیل خود یم ابشد.
 شکل:

 
 :الهى تقدیر یک اٌساى، اختیاربًدی جهع 
a. ٌیست ووجود یک زواى وكاى و حجن، عرض، طول، تعییي فقط وًظورواى گویین، وى سخي خداوٌد وسیله به جهاى تقدیر از وقىت . 

 وى ووجودات ویاى روابط كلیه و ها ها، كیفیت ویژىگ ههه شاول الهى تقدیر . هستًد تقدیرها آشكارتریي و تریي ساده ها ایي
 .شود

b. اٌساى از بدى كًد، گردش زویي دور ودار كدام در واه ابشد، تعداد چه عًرص هر هاى تعداد الكرتوى بجوشد، درجه چًد در آب كه ایي 
 .است الهى تقدیرات از ههه و ههه ابشد، چه عضوى هر كار شود، تشكیل اعضایى چه

c. به است، داده را بودى وایع ویژىگ آب، وحاًل به كه طور ههاى ابشد؛ اختیار داراى او كه است، ایي اٌساى براى الهى تقدیرات از یىك 
 .است کرده عطا را وختاربودى ویژیگ ٌیز اٌساى

d. اوست، ذاىت ویژىگ كه اختیار، از تواٌد كیس منى و دهد اٌجام اختیار را اب كارهایش اٌساى كه خواسته گوٌه ایي خداوٌد دیگر، تعبیر به 
  .دهد وى اٌجام خود اراده و خواست اب را كار ههیي چوى بود، خواهد كار اختیارى یک ایي هن ابز كًد، فرار بخواهد اگر حىت كًد؛ فرار

 :اٌساى اراختی وحدودۀبًدی جهع 
a. خداوٌد كه دید خواهد تر ژرف ٌگاهى در اوا . اوست پویایى و تحرک واٌع ها وًدى قاٌوى ایي كه كًد، تصور اٌساى اول، ٌگاه در شاید 

 ًهزوی بلكه ٌشود، او راه سّد  ٌظامایي  تاها ٌه كه اى گوٌه به داده، ساواى را جهاى ٌظام و اٌساى اختیار قدرِت  ویاى رابطه باییزی چه اب
 .گردد كهال هاى قله سوى به وى صعود و عروج ساز

b. فقط ٌیست؛ اٌساى رام رشایطى هر در دریا و آمساى وحالً  و دارین اٌتخاب حق هسیت بر حاکن قواٌیي چارچوب در وا كه كًین توجه 
 ها، ویژىگ آى اب وتًاسب و بشًاسد را آهنا )تقدیر(ىها وًدى و قاٌوى ها ویژىگ آدوى كه شوٌد وى اٌساى وسّخر و رصام درصورىت

)قضای  كًد سیر دریاها و ها آمساى در ات بتواٌد الهی(كًد)قضای اٌساین در طول قضای  هتیه كشىت و هواپیها واًٌد ابزارهایی
  .اٌساین در طول قضای الهی(

c. ٌكته ههیي به افراد از برىخ  .است آى كًًده و وحدود دهًده جهت هن و اٌساى اختیارى كار الزوه هن ها وًدى قاٌوى و تقدیرات پس 
 كًًد دٌبال وى را خود دلخواه هاى راه خوشبخىت، به رسیدى براى جهاى، هاى وًدى قاٌوى بدوى درک و كًًد منى توجه روشي بسیار

  .زًٌد وى رقن را خود بدبخىت و
 

 انٌاع تٌحیذ : کلیذ ًاژه ىای بنذیجمع  .4
 الیوَت حی-احذ-غٌی (:تَحیذ اغل)راتی تَحیذ

 خذاست اص جْاى-سشچطوِ-هثذا-آفشیذگاس-فغش-اًطا-خلق:خالقیت

 هَسا-هلل-لِ-خذاست آىاص:هالکیت

 گزیًه کًکور رسارسی!! دقیقًا 

www.konkur.in

forum.konkur.in



 

 

 به سبک مـــهدی غــــفــوری     99دین و زندگی جامع کنکور  9

 ای حضوری و غیرحضوری استاد غفوری تدوین و طراحی شده لطفاً کپی نکنیم.این جسوات ویژه کالس ه

@konkurpex 

 سشپشست-فیکي کي-تػشف ٍ دخل-فشهاًشٍا-حاکن-حکن-ٍلی:ٍالیت

 ضاء اى-پطتیثاى-تشًذُ پیص تِ-ّذایت-تَاى-ًیشٍ-تشتیت-اسادُ-اداسُ-تذتیش-سب-پشٍسش-پشٍسدگاس:ستَتیت

 .است ستَتیت تِ هشتَط ،خلق تجض دّذ، هی اًجام جْاى دس خذا کِ کاسّایی توام :غفَسی تزکش

 سیطِ ای اص ایي کلوات: اضاسُ تِ تَحیذ عثادیٍ ّش اعاعت   اخالظ ،  تَکل ،  تٌضیِ ،  ،  تسلین ، تسثیح ، ضکش ،عثذ ، احذاً  ،وذح

 هالکیت ثوشُ تَحیذ خالقیت است.تَحیذ 

 است. ٍ خالقیت ٍالیت ثوشُ تَحیذ هالکیتتَحیذ 

 است. ٍ هالکیت ٍ ٍالیت ستَتیت ثوشُ تَحیذ خالقیتتَحیذ 

 دس ًتیجِ ثوشُ تَحیذ خالقیت ٍ هالکیت ٍ ٍالیت ًیض ّست. است ستَتیت دس تَحیذ ی ثوشُ عثادی تَحیذ

 اال اهلل : ّوِ اتعاد تَحیذالالِ 

 ایي ساُ ّست اًساى تایذ تشُ پس تَحیذ عولی هیطِ!(سهض: ) غشاط الوستقین هیطِ تَحیذ عولیّزا 

خذا داسُ یِ کاسی چَى ّذایت هَى کي! ن)!( )سهض: ها سا تِ ساُ ساست خذاجًَ الػشاط الوستقین هیطِ تَحیذ ستَتیتاّذًا 

 ًجام هیذُ پس هیطِ تَحیذ ستَتیت(غیش خلق کشدى ا

 کنات یرش ً هين:سایز 
ی خذاًٍذ دس اضیایی تػشف کٌذ. چٌیي  ی اجاصُ تَاًذ دس هحذٍدُ اگش خذاًٍذ تِ کسی ارى دس ٍالیت دّذ آى ضخع ًیض هی

ارًی تِ هعٌای ٍاگزاسی ٍالیت خذاًٍذ تِ دیگشی ًیست تلکِ تذیي هعٌی است کِ آى ضخع دس هیسش ٍ هجشای ٍالیت الْی 

 .قشاس گشفتِ ٍ اص خَدش استقاللی ًذاسد
ضًَذ؛ یعٌی دس کٌاس ستَتیت الْی تشای  ّا تَحیذ دس خالقیت سا قثَل داسًذ اها گشفتاس ضشک دس ستَتیت هی ًساىتشخی ا

هخلَقات هستقل اص   ّا یا آى  اًساى  کٌٌذ کِ آى کٌٌذ ٍ فکش هی ای تاصهی ّای دیگش یا سایش هخلَقات حساب جذاگاًِ اًساى

  .تَاًٌذ دس اهَس جْاى دخالت کٌٌذ خذاًٍذ هی

ّا ٍ توایالت خَد فشهاى الْی سا حاکن کٌٌذ ٍ اص پزیشش  اگش افشاد جاهعِ تکَضٌذ دس سٍاتظ خَد تا یکذیگش تِ جای خَاست

 تٌظین اٍ سضای جْت دس ٍ الْی احکام تش هٌغثق سا فشٌّگی سٍاتظ ٍ اقتػادی ٍ سیاسی هٌاسثات  ّا سش تاص صًٌذ عاغَت

  .یاتذ یه تحقق عثادی تَحیذ اجتواعی تعذ کٌٌذ

ّای اجتواعی  ّا ٍ توایالت دًیایی خَد سا دًثال کٌٌذ ٍ فقظ هٌافع خَد سا هحَس فعالیت اگش ّش یک اص افشاد جاهعِ، خَاست

 .یاتذ قشاس دٌّذ ٍ اّل ایثاس ٍ تعاٍى ٍ خیش سساًذى تِ دیگشاى ًثاضٌذ ضشک اجتواعی تحقق هی
ی ایواى قلثی تشسذ ٍ دس قلة تثثیت  ی ضٌاخت رٌّی تِ هشحلِ اص هشحلِدّذ کِ  ی خَد سا هی هعشفت تِ خذاًٍذ صهاًی هیَُ

تشیي حَادث عالن ًیض حضَس داسد ٍ چشخ خلقت تا تذتیش خذاًٍذ  ضَد؛ یعٌی اًساى تِ چطن قلة تثیٌذ کِ خذاًٍذ دس کَچک

 .ّا هاًع سسیذى اًساى تِ ایواى است گشدد ٍ ایي تت هی
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ی  ستی سا تِ ها اسائِ کشدُ ٍ تغثیق ایي هعیاسّا تش صًذگی فشدی ٍ اجتواعی سا تش عْذُپش قشآى کشین هعیاس ثاتت ضشک ٍ تت

خاسج کشدى  -3تٌذگی کساًی جض اٍ،  -2ّایی جض خذاًٍذ،  اعاعت اص استاب -1اًذ اص:  خَدهاى قشاس دادُ است. ایي هعیاسّا عثاست

 .کٌٌذ ت هخالف دیي حشکت هیتقلیذ اص کساًی کِ دس جْ -4ّای صًذگی،  دیي خذاًٍذ اص تشًاهِ
ّا دس عیي قثَل داضتي خذاًٍذ دیي ٍ دستَسات آى سا دس هتي صًذگی  پشستی ٍ ضشک جذیذ آى است کِ تشخی اًساى ی تت سیطِ

 .دٌّذ کٌٌذ ٍ توایالت دًیایی ٍ ًفساًی خَد سا اغل قشاس هی خَد ٍاسد ًوی

 یزز نٌع تٌحیذ را هطخع کنیذ: عبارت ىای /تمیرى: بزای ىز یک اس آیاتحل 
 « يب هلى يٍ دًَو يٍ ًنیٍّ » آیو ششیفو 

 « الیششک فی حکًو احذاً » آیو ششیفو 

 « ً مل یکٍ نو کفٌاً احذ » آیو ششیفو 

 « نیظ کًثهو شی ء » آیو ششیفو 

 اعزقبد ثو ایٍ کو رذثیش ً پشًسػ خمهٌقبد فقظ ثو دعذ خذاعذ

« ٍ انضاسعٌٌ اَفَشَأیزُى يب حتشثٌٌ. اَاََزى رضسعٌَو اَو حن»آیو ششیفو   

 « ... ثب رشمجو اػ حنٍ جعهنبىب رزکشح ً يزبعبً نهًقٌّیٍ »آیو ششیفو 

  « ً اعهًٌا اٌََّ اهللَ غنیٌ محیذٌ » آیو ششیفو 

 « ً هلل يب فی انغًبًاد ً االسض ً انی اهلل رشجع االيٌس » آیو ششیفو 

رٌحیذ سثٌثیذ اعذ دس آیو ثبال ثو يعنبی ( ايٌس کهًو )يی گٌینذ ًجٌد  (ً صَذگی )! ثشخی جٌاَبٌ يذسط دیٍ َکزو:

فقظ ثو خبعش کبيم شذٌ آیو آيذه اعذ ً يشثٌط ثو ذ َذاسد ً یثٌثسًنی ثبیذ ثگٌییى کو اینجب ىیچ سثغی ثو رٌحیذ 

 .ثبصگشذ ايٌس ثو خذا اعذ

 توحید...... « ً مل یکٍ نو ششیکٌ فی املُهک » آیو ششیفو 
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 توحید......« رنيب ًجٌد يغزقم ً ثو خٌد يزکی خذاعذ » 

 توحید......« فبعجذًه ىزا صشاطً يغزقیىً » آیو ششیفو 

 توحید......« اِرَّخَزًا اَحجبسَىُى ً سُىجبََيُى اَسثبثبً يٍ دًٌِ اهللِ » آیو ششیفو 

«ً سثُّکُى اٌَِّ اهللُ سثّی » آیو ششیفو   توحید...... 

 توحید......« فبعجذًه ىزا صشاطٌ يغزقیىٌ » ششیفو یو آ 

 توحید......« ً يب اُيِشًا اِنّب نِیَعجُذًا اِهلبً ًاحذاً » رٌثو  13آیو ششیفو 

 توحید......« ال انو اِنّب ىٌ » ً « اِنّب اهلل  ال انو» عجبسد 

 توحید.........« اٌَِ اعجُذًا اهللَ ًَ اجزَنِجٌُا انغبغٌدَ » ... عجبسد 

 توحید...... دالنذ ثش رٌحیذ عجبدی )عًهی( داسد....« ًَ يٍَ یُغهِى ًجيَوُ انی اهلل » عجبسد 

 توحید......« فبعجذًه خبنقُ کمِّ شیءٍ » دس عجبسد 

 توحید......« اٌِ رقٌيٌا نِهّوِ يَثنی ً فُشادی » عجبسد 

 توحید......« فبعجذ اهللَ » عجبسد  

«عجُذًا انشّیغبٌَ الرَ» عجبسد   توحید...... 
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 توحید......« ًَ اٌَِ اعجُذًَی » آیو ششیفو 

 توحید......« ال انو اِنّب ىٌ خبنق کم شیءٍ فبعجذًه » آیو ششیفو 

 هين ضزک کو ىمیطو سٌال ککنٌر داضتو چیو؟!!کنتو  .5
در اصل اویم بذاویم ي ایه را در طًل ارادٌ ی خذا وذافزاد عادی ي ...( -فقُا-امامان-َز اوساوی )پیامبزان کاری را اس تًاوایی  اوجام يقتی 

 ( اهلل دين مه اربابا يرَباوُم احبارَم اتخذياآیٍ )مثال:  دچار شزک ربًبیت شذٌ ایم

 ذای آسمان ي خذای سمیه در ياقع دچار شزک در خالقیت شذٌ ایم.چىذ خذایی باشیم مثالً خيقتی 

 ن کسی را شزیک خذايوذ قزار دَیم دچار شزک در مالکیت شذٌ ایم.در مالکیت جُايقتی 

 يلی بًدن رسًل خذا را بٍ گًوٍ ای مستقل اس يالیت خذايوذ در وظز بگیزیم دچار شزک در يالیت شذٌ ایم.يقتی 

 ي دَىذ قزار اجتماعی َای فعالیت محًر را خًد مىافع فقط ي کىىذ دوبال را خًد دویایی تمایالت ي َا َز یک اس افزاد جامعٍ، خًاست يقتی

 .یابذ می تحقق اجتماعی شزک وباشىذ دیگزان بٍ رساوذن خیز ي تعاين ي ایثار اَل

 

 کنتو هين درص ىستی بخص کجاست؟. 6

 الی اهلل(الفمشا )اًتن  جْبى ثِ خذا دس پیذایص:ًیبصهٌذی الف(

 ت ٍ ثِ خَدهبى هتکی ًیستین.ٍ ّستى هب اص خَد هب ًیس ای ّستین کِ ٍجَد ذیذُپاٍل: ذهِ هم

 رات ًبیبفتِ اص ّستی ثخص ).است گشىیثِ دبصهٌذیاص خَدش ًجبضذ، ثشاى هَجَد ضذى ًای کِ ٍجَدش  ّش پذیذُ دٍم:همذهِ 

ست کِ رات یً بصهٌذیگشى ًیک هَجَد، فمط دسصَستى ثشاى هَجَد ثَدى ثِ دی )ضذى( )ضیشیي (کی تَاًذ کِ ضَد ّستی ثخص

 (ستى دس اٍ ساُ ًذاضتِ ثبضذیهسبٍى ثب هَجَد ثَدى ثبضذ ٍ ً متصیٍ حم

 سشچطوِ ّستی است.هٌذ هَجَدیت خذا ّستین کِ دس پیذایص ٍ ّستی یبفتي ًیبص ًتیجِ:

 یبت ثخلك جذیذ( )اًتن الفمشا الی اهلل() ًیبصهٌذی جْبى ثِ خذا دس ثمب:ة(

 ساثطِ پشتَ ّبی ًَس ثب هٌجع آىهب ثب خذا هبًٌذ ساثطِ 

 ج(ّوِ هَاسدی کِ ثِ خذاًٍذ ًَس ّستی اضبسُ داسًذ:

 ثخلمِ لخلمِ هتجلی الزی الحوذهلل

 هعِ ٍ ثعذُ ٍ لجلِ اهلل سایت ٍ اال ضیئب سایت هب

 دیذ خذا اٍل دیذ کِ چیضی ّش ثِ دیذ صفب ٍ ًَس هعشفت کض دلی

 صحشا ثٌگشم صحشا تَ ثیٌن...ثِ 

 هعشفت الْی ًیبصهٌذ پبکی ٍ صفبی للت است کِ دس ًَجَاى ٍ جَاى صیبد ٍجَد داسد. ًکتِ:
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لبتص ٍ ٍیژگی ّبی خذاًٍذ اص ساُ ضٌبخت هخلَدس صفبت الْی تفکش کي صیشا ضٌبخت صفبت ٍلی د(تفکش دس چیستی خذا ًکي! 

 ًِ کبهالً!!!(تب حذٍدی هوکي است.)

 :ٍ ًکبت آى ُ( اًذیطِ ٍ تحمیك ثِ ضذت هْن ٍ حیبتی دسس اٍل

نْزُىْ فِِ انْفُهْکِ ًَ جَشٍََّْ ثِيِىْ ثِشّحٍ عَِّْجَخٍ ًَ فَشِحٌُا ثِيب جبءَرْيب سّحٌ عبصِفٌ ًَ جبءَىُىُ ىٌَُ انَّزُ ُّغَِّْشُکُىْ فِِ انْجَشِّ ًَ انْجَحْشِ حَزَِّ إِرا کُ

يٍَِ انشَّبکِشٍٍَّْ ىزِهِ نَنَکٌٍَََُّ انًٌَْْجُ يٍِْ کُمِّ يَکبٌٍ ًَ ظَنٌُّا أَََّيُىْ أُحْظَ ثِيِىْ دَعٌَُا انهَّوَ يُخْهِصنيَ نَوُ انذٍَِّّ نَئٍِْ أََْجَْْزَنب يِ  

نب يَشْجِعُکُىْ أََْفُغِکُىْ يَزبعَ انْحَْبحِ انذَُّْْب ثُىَّ إِنَْْ  فَهًََّب أََْجبىُىْ إِرا ىُىْ َّجْغٌٌَُ فِِ انْأَسْضِ ثِغَْْشِ انْحَقِّ ّب أَُّّيَب اننَّبطُ إًََِّب ثَغُْْکُىْ عَهِ

 فَنُنَجِّئُکُىْ ثًِب کُنْزُىْ رَعًَْهٌٌَُ

 آیه را می خواهند یا برعکس( به سبک زیر قسمتی از پیام آیات را می دهند و از شما آن راسری دقیقا)در کنکور س: آیاتپیام 

 (َّٔٓ ال ّزِی یٔسٓیِّشُکُنٕ)خلَق ٍهحکَم خذاًٍذ است. لَاًیيِ حبکن ثش طجیعت، ه

فشهبیذ:  ، اهّب هى«ف سِیشٍُا فِی الْأ سٕضِ»ضَد، چَى لذست اص اٍست. ثب آًکِ سِیش، عول اًسبى است،  کبسّبى اًسبى، ثِ خذا ّن ًسجت دادُ هى

 (َّٔٓ ال ّزِی یٔسٓیِّشُکُنٕ)

 )جبءٓتْْب سِیحٌ عبصِفٌ)َادث طجیعى دساهبى ًیست. اًسبى ّش چِ ّن پیطشفت کٌذ، اص گضًذ ح

 )ف شِحَٔا ثِْب، أُحِیط  ثِِْنٕ(هشفّْبى ًپٌذاسًذ کِ پیَستِ دس سفبُ خَاٌّذ ثَد. 

 )دٓعَٓٔا الل ِّٓ(سبصد.  حَادث طجیعى، غشٍس ٍ تکجّش اًسبى سا ثشطشف سبختِ، اٍ سا دس ثشاثش خذاًٍذ خبضع هى

 )دٓعَٓٔا الل ِّٓ هٔخْلِصِیي (ضَد.  سبى ثِ یک هجذأ ًجبت هتَجِّ هىٌّگبم خطش، فطشت اً

 )أُحِیط  ثِِْنٕ دٓعَٓٔا الل ِّٓ هٔخْلِصِیي (ایوبى ٍ اخالظ ثبیذ دائوى ثبضذ، ًِ هَسوى ٍ ثِ ٌّگبم احسبس خطش. 

 (جٓیٕت ٌبل ئِيْ أ ًْ)ضَد.  دّذ، ٍلى ثِ سفبُ کِ سسیذ غبفل هى ى خطش لَل هى اًسبى دس ٌّگبهِ

ْجٓیٕت ٌب هِيْ ّزُِِ لٌ  کًَُ ي ّ هِي  الط ّبکِشِیي )ّبى ثشٍص سختى ٍ عزاة است.  ّب، یکى اص صهیٌِ ًبسپبسى ٍ کفشاى ًعوت  (ل ئِيْ أً 

ْجبّٔنٕ»ي ٍ ًبسپبس است. ٍفب، عْذضک اًسبى کبفش ثى ى لجل، ٍعذُ داد اگش ًجبت یبثذ ضکش کٌذ، ٍلى پس اص ًجبت  )دس آیِ« ، یٓجٕغَُى  ف ل وّٓب أً 

 (کٌذ ًبسپبسى هى

 (أ ًْفُسِکُنٕ  ثٓغْیٔکُنٕ عٓلى)ظلن ثِ هشدم، ظلن ثِ خَیص است، چَى ّوِ اص یکذیگشین. 

 (أ ًْفُسِکُنٕ، إِل یٌٕب هٓشْجِعٔکُنٕ  عٓلى)کیفش ستن، ّن دس دًیبست ّن دس آخشت. 

 (هٓتبعٓ الْحٓیبِٓ الذًّْٔیب)ى دًیب کبهیبثى داسًذ کِ دس ثشاثش کیفش لیبهت، ًبچیض است.  ظبلوبى، تٌْب دس چٌذ سٍصُ

 (هٓتبعٓ الْحٓیبِٓ الذًّْٔیب)ّب، دًیبطلجى اًسبى است.  ى ظلن سیطِ

 ( ... إِل یٌٕب هٓشْجِعٔکُنٕ  یب أ یّْٔٓب الٌ ّبسٔ)ى گٌبُ است.  یبد لیبهت، اص عَاهل ثبصداسًذُ

 (ف ٌٌُ جِّئُکُنٕ ثِوب کٌُْتُنٕ ت عٕوٓلَُى )ى کبسّبى خَد آگبُ خَاّذ ضذ.  ى کبسّبى اًسبى آگبُ است ٍاًسبى ًیض دس لیبهت اص ّوِ خذاًٍذ ثِ ّوِ
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  :دی ماه کانون قلم چی 02و  02در آزمون  مننکات مهم تست زنی 

 

 مطالعٍ دقیق خط بٍ خط کتاب دیسی دیىی پیش داوشاگَیتلکیف جلسٍ آیىدٌ: 

 پیش 7ست تالیفی از دیس ت 00+ حل دیس َفتم + مريی جسيٌ ایه جلسٍ 

 در ایرانسبک زیست شىاسی مدرس دیه ي زودگی به يلیه ا مهدی غفًری

راضی وشً! 100پس به کمتر از  می زوىدرا  صد  دیىیصد ها وفر همگام با مه 

www.konkur.in

forum.konkur.in



 
 

1  
 

  بخش هستي  :درس اول
 
  

  ها نياز است ي وابستگي ريشه - 1
  ي پيدايش مرحله - 1   

  ي مراحل همه               نيازمندي مخلوقات به خدا در دو مرحله  - 2
  ي بقا مرحله - 2   

  ها ي پرسش از هستي موجودات چيست؟ عبور از سطح ظاهري پديده الزمه - 3
  

 عامخطاب= ای مردم : ها الناسیا ایُ *

راُء 
َ
ق
ُ
ُم الف

ُ
نت
َ
  شما نیازمندان: ا

 
ّ
ی الل

َ
  به خدا هستید: ِه ال

ند خدا هستندمی مخلوقات از جمله انسان، در وجود و هستی خود نیاز همه.١  

 کند ی مخلوقات از جمله انسان را بیان می وابستگی ذاتی همه .٢  

 شعر با ارتباط معنایی دارد .٣ :  

  بخش کی تواند که شود هستی             بخش ت نایافته از هستیذا

 
ّ
َووالل

ُ
 ه
ُ
  و تنها خدا:ه

مید
َ
  نیاز و ستوده است بی: الغنُی الح

نیاز خداست او در هستی خود به دیگران محتاج نیست تنها وجود بی.١  

 تواند وجود او را بگیرد  چون وجود خداوند وابسته به چیزی نیست کسی نمی .٢  

  نیاز است و در ذات خود غنی و بینابودش کند، ا و   

مشاُء یُ ِاْن یَ 
ُ
هْبک

ْ
  بردن مخلوقات به عدم و نیستی برداگر بخواهد شما را می: ذ

 آوردمیو آفرینش جدیدی به وجود: ویاِت بخلِق جدید

 
ٍ
 علی الله بعزیز

َ
  و این برای خدا کار دشواری نیست: و ما ذلک

  برای )جایگزین کردن(و آفرینش مجدد 

  اوند کار سخت و دشواری نیستخد

 
 
  

  كند خود اشاره مي) غني و حميد(به صفت ) فقر و نيازمندي(يان ـخداوند در ب - 1
ه  و نيازمند به او، اين نسبت هيچ» فقير«ها و ساير مخلوقات  خوانده شده است و انسان» غني«در قرآن خداوند  - 2

ر نمي   .درت كسب كند، باز هم نسبت به خداوند فقير استهرچه انسان كماالتي نظير علم و ق كند تغ
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  ها و زمین است خداوند نور آسمان: ه نوُر السماواِت و االرضاللّ * 
  

 ی خالق خود است هر مخلوقی نشان دهنده .١  

 دهد دهد، خداوند خود هست و به دیگران هستی می گونه که نور خودش روشن است به دیگران روشنی می آن .٢  

ی پیام
ّ
  کند می آیه فوق نیازمندی مخلوقات را در مراحل پیدایش و بقا بیان .٣        کل

 ۴. شود ای از آیات الهی محسوب می هر چیزی در این جهان بیانگر وجود خالقی و آیه  

 ۵. به معنای وجود و هستی است نوری فوق  در آیه  

 ۶. الله خالق السماوات واالرض= الله نور السماوات و االرض (د تواند به توحید در خالقیت اشاره داشته باش آیه می(  

  

  

 نور السماوات و االرض(آيه 
ُ
  :ارتباط معنايي دارد با) الله

  ) ع(احاديث حضرت علي  .1
ن تجلي كرد :الحمدلله ُمتّجلی ِلخلقه بخلِقه*    سپاس خداي را كه با آفرينش موجودات براي آفريد
كه خدا را قبل از آن، بعد از آن و با  و هيچ چيز را نديدم مگر اين و رأْیُت اللَه قبله و َوَبَعده و وَمَعهما رأْیُت شْیئًا اّال * 

  آن مشاهده كردم
  اشعار .2

اوّل خدا ديد   دلي كز معرفت نـور و صفـا ديـد               .1       به هر چيزي كه ديد 
  و بينــمــا تــبه دريـا بنـگرم دري        به صحـرا بنگرم صحـرا تـو بينـم         .2    

دَرُ و دشت               نش         قـامَت رعنـــبه هر جا بنگرم كوه و  بينَـمــا تـان از    و 
  :لکمات .3

  همگي با هم ارتباط معنايي دارند ←نور ـ متجلي ـ تجلي ـ ديد ـ بنگرم ـ اولي االبصار ـ رأيت ـ من ءاياته 
  

  

  :توجه کنید) ص(امبر به حدیث پی

در ذات و چیستی خدا فکر : فی ذات الله الَتفکروا* 

  نکنید

  های خدا تفکر کنید در نعمت: فی آالء الله َتفّکروا

خداوند حقیقتی نامحدود دارد و چون نامحدود است در ظرف.١  

  گنجد ها نمی ذهن     

 کند ذهن به حقیقت خدا احاطه پیدا نمی .٢  

 که برای خدا فرض کنیم او را در حد تصوراتهر چیستی  .٣  

  ایم ذهنی خود پایین آورده و محدود کرده      

 ۴. شناخت هر چیز مستلزم احاطه و دسترسی است  
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  :هاي آن را بنويسيد ها و تفاوت ي آن مقايسه كنيد، و شباهت ي ساعت و سازنده ي جهان با خدا را با رابطه رابطه

  : ها شباهت
  .و جهان هر دو منظم و داراي هدف هستندساعت  .1

  .اند و نيازمند به وجود آورنده هستند ساعت و جهان هر دو پديده .2
  :ها تفاوت

بخش است و هم نظم  ي اجزاء است، اما خداوند هم هستي بخش اجزاء نيست و فقط نظم دهنده ساز هستي ساعت .1
  دهنده

ولي ) ي بقا نيازمندي در مرحله(نيازمند است ) خداوند(خود جهان پس از آفرينش، براي بقا نيز به خالق  .2
  ي ايجاد است نه بقا ساز ندارد و نيازش فقط در مرحله ساعت پس از ايجاد، ديگر نيازي به ساعت

اي است و براي توليد ساعت، نيازمند موادي است كه خودش به وجود  خود نيز مخلوق و پديدهي ساعت،  سازنده .3
  .داوند پديده را از ابتدا و هيچ خلق كرده استنياورده، ولي خ

  مراحل نيازمندي مخلوقات به خدا: نتيجه
  )احداث/ ايجاد / خلق (ي پيدايش  نيازمندي در مرحله .1

  )تداوم زندگي/ استمرار (ي بقا  نيازمندي در مرحله .2
  

  بندی کلی جمع

  )دیگری(خداوند پدیده

  )است نباشدممکن است باشد، ممکن (الوجود  ممکن) ١

  است اش بر هستی اش مقدم نیستی) ٢

  متکی و وابسته هست) ٣

  مستقل نیست) ۴

  نیاز به پدید آورنده دارد) ۵

  یک زمانی نبوده سپس به وجود آمده) ۶

  گیرد وجود و هستی از او سرچشمه نمی) ٧

  قائم به ذات نیست) ٨

  ذات و حقیقت پدیده عدم و نیستی است) ٩

  ی پیرامون او همگی پدیده هستندانسان و سایر اشیا) ١٠

  )الوجود ضروری(الوجود  واجب) ١

  همواره بوده و هست) ٢

  متکی و وابسته نیست) ٣

  مستقل است) ۴

  نیاز به پدید آورنده ندارد) ۵

  وجود خداوند همیشگی است) ۶

  گیرد وجود و هستی از او سرچشمه می) ٧

  قائم به ذات هست) ٨

  ستی استذات و حقیقت خداوند وجود و ه) ٩

  جز خداوند همه چیز پدیده است به) ١٠
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  اندیشه و تحقیق

  

ْمِرهِ * 
َ
ْرُض ِبأ

َ
َماء َواأل ن َتُقوَم السَّ

َ
  و از آیات اوست که آسمان و زمین به فرمان او برپاست؛   َو ِمْن آیاِتِه أ

ْرِض 
َ
ا َدَعاُکْم َدْعَوًة ِمَن األ

َ
مَّ ِإذ

ُ
  از زمین فراخواند) در قیامت(ما را سپس هنگامی که ش                    ث

نُتْم َتْخُرُجوَن 
َ
أ أ
َ
  شوید ناگهان همه خارج می                                     ِإذ

  

 أن تقوم السماء و األرض بأمره. (های اوست برپا بودن آسمان و زمین به فرمان خداوند، یکی از نشانه .١(  

ی
ّ
  ها این است که آسمان و زمین، هم در حدوث و ایجاد و هم در بقا و استمرار، نیازمند  نعلت نشانه بودن آ .٢      پیام کل

  باشند رجا میبهستند و به فرمان او پاخداوند      

  

  

  :ي فوق ارتباط معنايي دارد با آيه
  )رجوندعوة من الأرض  تخ. (؛ فراخواني از زمين و خارج شدن از آن بيانگر معاد جسماني است6سال دوم درس 

اِذا «ي دوم قيامت است كه در آيه به صورت  ها يكي از وقايع مرحله ي انسان ؛ زنده شدن همه8سال دوم درس 
  .است آمده» أنتم تخرجون
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  ُهَو الَِّذی ُیَسِیُرُکْم ِفی اْلَبِر َواْلَبْحِر * 

ا ُکنُتْم ِفی اْلُفْلِک 
َ
ی ِإذ   َحتَّ

ۀٍ وَ َج وَ  َب ِرُحوأِبَھا َرْیَن ِبِھم ِبِریٍح َطِیّ
َ
  ف

َجاءْتَھا ریٌح َعاِصٌف َو َجاء ُهُم اْلَمْوُج ِمن ُکِل 

  َمَکاٍن 

ُھْم ُءِحیَط ِبِھْم  نَّ
َ
وا أ   َوَظنُّ

یَن    َدَعُوأ اللَه ُمْخِلِصیَن َلُه الِدّ

اِکریَن  نَجْیَتنا ِمْن َهِذِه َلَنُکوَننَّ ِمَن الشَّ
َ
  َلِئْن أ

  دهد؛ می او کسی است که شما را در خشکی و دریا سیر«

  گیرید ها قرار می زمانی که در کشتی

  شوند دهند و خوشحال می ها با بادهای موافق، آنان را حرکت می و آن

  آید؛ ها می وزد؛ و امواج از هر سو به سراغ آن ناگهان طوفان شدیدی می

  کنند هالک خواهند شد؛ و گمان می

  :خوانند که در آن هنگام خدا را از روی اخالص می

 از سپاسگزاران خواهیم بود اگر ما«
ً
  . را از این گرفتاری نجات دهی، حتما

نَجاُهْم 
َ
ا أ َلمَّ

َ
  ف

رِض ِبَغْیِر اْلَحِقّ 
َ
ا ُهْم َیْبُغوَن ِفی األ

َ
  ِإذ

نُفِسُکم
َ
َما َبْغُیُکْم َعَلی أ اُس ِإنَّ َھا النَّ یُّ

َ
  َیا أ

مَّ ِإَلیَنا َمْرِجُعُکْم 
ُ
ْنَیا ث اۀِ الدُّ َتاَع اْلَحَی   مَّ

نُ 
َ
ُئُکم ِبَماُکنُتْم َتْعَمُلوَن ف   َنِبّ

 ها را رهایی بخشیداما هنگامی که خدا، آن

  کنند به ناحق، در زمین ستم می) باز(

  های شما فقط به زیان خود شماست ستم! ای مردم

  ، سپس بازگشت شما به سوی ماست؛)برید می(از زندگی دنیا بهره 

  » .دهیم کردید، خبر می چه عمل می و ما، شما را به آن

  

 افتند که احساس نابودی و قطع امید از همه عوامل مادی دارند ها زمانی به یاد خداوند می برخی انسان .١.  

 باشد، به عبارت دیگر همان کسانی ی شریفه، بیانگر فطری و ذاتی بودن خداپرستی و خداجویی نیز می آیه .٢  

  ی مخلوقات و مکّونات، به سوی ند، به هنگام قطع امید از همهکن هنگام خوشی، خداوند را فراموش میکه در       

ی     
ّ
 خداآشنا است. گردند برمیخدا        پیام کل

ً
  یعنی سرشت ایشان، کامال

 ی عمیق نبودن اعتقادشان به خداوند و نشان دهنده) إذا هم یبغون(ها  بدکاری مردم پس از نجات از بحران .٣  

  )إنما بغیکم علی أنفسکم(. به زیان خودشان است     

 
  

  

  :ي فوق ارتباط معنايي دارد با آيه
  )دعوهللا مخلصين له الدين(هاي انسان  ؛ سرشت خداآشنا يكي از سرمايه3سال دوم درس 
  )الينا مرجعكم(؛ معاد جسماني و بازگشت به سوي خداوند 6سال دوم درس 

  )ننبّكم بما كنتم تعملون(قيامت ي اعمال دنيوي در  ؛ تجسم اعمال و مشاهده9 سسال دوم در
  )البحر هو الذي يسيركم في(؛ توحيد در ربوبيت 2سال چهارم درس 
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  ؟نداردبا کدام مورد ارتباط مفهومی » به هر جا بنگرم کوه و در و دشت           نشان از قامت رعنا تو بینم«: شعر -١

لله نوُر السماواِت و االرض) ١
َ
 اِ ) ٢    ا

ً
 شیئا

ُ
ه و َبعَده و َمَعهما رأیت

َ
بل
َ
  ال و رأیت اللَه ق

نُتم الفقراء ِالی اللِه ) ٣
َ
ه المتجلی ِلخلقه ِبخلقه) ۴    ا

ّ
  الحمُد ِلل

  ؟نداردکدام گزینه با بقیه ارتباط مفهومی  -٢

 دلی کز معرفت نور و صفا دید)١

 ذات نایافته از هستی بخش) ٢

 به صحرا بنگرم صحرا تو بینم) ٣

 کوه و در و دشتبه هرجا بنگرم ) ۴
  

 به هر چیزی که دید اول خدا دید 

 کی تواند که شود هستی بخش

 به دریا بنگرم دریا تو بینم

 نشان از قامت رعنا تو بینم
  

  مفهوم است؟ با کدام آیه هم» کی تواند که شود هستی بخش/ ذات نایافته از هستی بخش «: بیت -٣

نتم الفقراُء ِالی الله) ١
َ
 هوالله ال ِال) ٢  ا

ّ
  ال ِاکراَه فی الدین) ۴  الله نور السماوات و االرض) ٣  َه ِاال

  ؟نداردبا کدام مورد ارتباط مفهومی » به هر چیزی که دید اول خدا دید/ دلی کز معرفت نور و صفا دید «: شعر -۴

نتم الفقراُء ِالی الله) ٢    الله نور السماوات و االرض) ١
َ
  یا ایها الناس ا

ه ا) ٣
ّ
ه و َبعَده و َمَعه) ۴  لمتجلی ِلخلقه ِبخلقهالحمُد ِلل

َ
بل
َ
 ِاال و رأیت اللَه ق

ً
 شیئا

ُ
  ما رأیت

  .شود می............ و ............ نیازمندی وجودی همه مخلوقات به خداوند شامل  -۵

  ی بقا ـ بقا نیازمندی در مرحله) ٢  ی پیدایش ـ راهنمایی نیازمندی در مرحله) ١

  ی پیدایش ـ بقا نیازمندی در مرحله) ۴  ی پیدایش ـ استقالل وجودی نیازمندی در مرحله) ٣

حاکی از آن ............ ی  ی شریفه شود و پیام آیه محسوب می............ هر چیزی در این جهان، بیانگر وجود خالق و  -۶

  .است

  االرض السماوات و ما فی ـ و لله ما فیای از آیات الهی  آیه) ٢  ای از آیات الهی ـ الله نور السماوات و االرض  آیه) ١

  االرض السماوات و ما فی نوری از انوار هستی ـ و لله ما فی) ۴  نوری از انوار هستی ـ الله نور السماوات و االرض) ٣

بیانگر این است که هر چیزی در این جهان، تجلی وجود خالق و » الحمدلله المتجلی لخلقه بخلقه«حدیث شریف  -٧

  .خداوند پی ببرد............ تواند به  شود و انسان نمی محسوب می.. ..........

  نوری از انوار هستی ـ چیستی) ٢    نوری از انوار هستی ـ هستی) ١

  ای از آیات الهی ـ چیستی آیه) ۴  ای از آیات الهی ـ هستی    آیه) ٣

        7  6 5 4 3 2  1  تست 
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  .کند را بیان می............ و ............ موضوع » ان یشا یذهبکم و یأت بخلق جدید«ی  ی شریفه آیه -٨

  ی به وجود آمدن ی مخلوقات به خالق در مرحلهبندگی و عبودیت در پیشگاه الهی ـ نیازمند) ١

  بندگی و عبودیت در پیشگاه الهی ـ وابستگی وجودی جهان در بقای خود به خدا) ٢

  ی الهی ـ وابستگی وجودی جهان در بقای خود به خدا وابستگی مخلوقات به اراده) ٣

  ی به وجود آمدن رحلهی الهی ـ نیازمندی مخلوقات به خالق در م وابستگی مخلوقات به اراده) ۴

............ است از این رو در قرآن کریم خداوند ............ با ............ ی  ی وجود داشتن ما با خداوند مانند رابطه رابطه -٩

  .خوانده شده است

  های نور ـ روشنایی ـ غنی شعاع) ٢  پرتوهای نور ـ منبع نور ـ حمید) ١

  های نور ـ روشنایی ـ حمید شعاع) ۴    یپرتوهای نور ـ منبع نور ـ غن) ٣

نیازمند به خدا است و تمام ............ این است که جهان، در » الله نور السماوات و االرض«: ی ی شریفه پیام آیه - ١٠

  .اند............ موجودات 

  ای از آیات الهی پیدایش و هستی یافتن ـ آیه) ٢  ای از آیات الهی پیدایش و بقا ـ آیه) ١

  پیدایش و هستی یافتن ـ نوری از انوار وجود) ٢  پیدایش و بقا ـ نوری از انوار وجود) ٣

  

            10 9  8  تست 
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  همتا يگانة بي: دومدرس 
  

  

  :توحيد
  روح دين توحيد است .1

  قاد ديني و پايه و اساس تمام دين توحيد استترين اعت مهم .2
  اعتبار ندارد) نبوت ـ معاد(بدون اعتقاد به توحيد هيچ اعتقاد ديگر  .3
  است نگرش توحيدي بر تمام آيات قرآن سايه افكنده .4
  شيده استحضور دارد و به اين پيكره حيات بخي معارف و احاکم دين  نگرش توحيدي در پيكره .5
  توحيد در زندگي فردي و اجتماعي انسان تأثير دارداعتقاد به  .6

نه است و شريك و همتايي ندارد اعتقاد به اين :اصل توحيد   احد          كه خداوند ي
  واحد                        

  
  
  

  

 1.  خلق كردن          )ق لـخ ( ←خالقيت  
  آفرينش                         

ه ـ ُملک ـ مالک ←مالكيت  . 2      )رخمو(نظري ) 1
ّ
  ِلل

 3.  ولی، والیُ  ←واليت 
ْ
 ش
ِ
 ر
ُ
  فی حکمهک

ً
  احدا

 4.  یشا ـ هدايت ـ) ر( ←ربوبيت  
  مراتب توحيد

 1. فردي  
  3موضوع درس                                          ) عبادي(عملي ) 2

 2. اجتماعي  
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 شیٍء * 
ّ
ِل
ُ
 ک
ُ
 خالق

ُ
ل الله

ُ
  توحید در خالقیت ی هر چیزی است  داوند آفرینندهبگو خ: ق

اُر  *
ّ
ه
َ
َو الواحد الق

ُ
  کند را بیان می) خالق(در هستی بخشی ) احد(یگانه بودن خداوند  اصل توحید است ) غالب(و او یگانه قهار : و ه

*  
ُ
حد

َ
 ا
ُ
َو الله

ُ
 ه

ْ
  )خداوند در ذات خود یکتاست(اصل توحید  بگو او خدایی یکتاست : قل

د *
َ
 اح

ً
فوا

ُ
ن له ک

ُ
ْم یک

َ
  اصل توحید و برایش هیچ همتایی نیست : ول

  

  شرک در خالقیت توحید در خالقیت

  تنھا مبدأ و خالق جھان خداوند است) ١

  موجودات جھان همه از خدا هستند) ٢

  و در کار آفرینش شریک و همتایی ندارد

  )از اویی جھان(جھان از خداوند است ) ٣

  متعدد پدید نیامده است های جھان از اصل) ۴

  )وجود آمده است جھان از یک اصل به(

را ) توحید در خالقیت(قرآن کریم این حقیقت بزرگ ) ۵

 انذارشرک  هر گونهکند و از  ها یادآوری می به انسان

  )دهد می

  

  خدای باران  خدای برف  خدای روشنایی  خدای تاریکی  خدای خورشید  خدای ماه

  

  ط روشنایی    فقط تاریکی    فقط خورشید    فقط ماهقرف     ففقط باران    فقط ب

  کند خلق می   کند  خلق می   کند  خلق می   کند  خلق می    کند خلق می   کند  خلق می

اگر تصور کنیم که دو یا چند خدا وجود دارد که هر * 

کدام خالق بخشی از جھان هستند یا با همکاری یکدیگر 

ها را  اند در واقع هر کدام از آن این جھان را آفریده

ایم، زیرا هر یک از خدایان  فرض نموده قصمحدود و نا

. باید کماالتی را دارا باشد که دیگری آن کماالت را ندارد

دا نیستند، شوند و دیگر چند خ وگرنه عین همدیگر می

و نیازمند هستند و هر یک به خالق و  صقچنین خدایانی نا

  .که نیاز او را برطرف نماید نیازی احتیاج دارد بی

 
 
  

  )توحيد در خالقيت(تنها مبدأ و خالق جهان خداست 
  )شرك در خالقيت(اعتقاد به خدايان متعدد و چند مبدأ براي جهان  چند مبدأ 
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  ها و آنچه در زمین است و برای خداست آنچه در آسمان: ما فی السماواِت و ما فی االرْض  هِ وللّ * 
  ید در مالکیتتوح  

  گردند به سوی خداوند کارها بازمی: ورو الی اللِه ُترَجَع االمُ 

  

  

 چون خداوند خالق جهان است، پس مالک جهان است .١  

 ها قراردادی و اعتباری است مالک حقیقی و اصیل خداست و سایر مالکیت .٢  

ی     
ّ
  ی طولی است بطهرابطه مالکیت انسان با مالکیت خداوند یک را .٣   پیام کل

 ۴. چون مخلوقات جهان و آثارشان از خداست پس مالک اصلی و حقیقی آن فقط خداست  

  معاد) ١

 ۵.  رجع االمور
ُ
  هدفداری) ٢      ت

  حکمت خدا) ٣

  

  خدا سرپرستی نیست جز برای آنان: ما َلُھم ِمْن دونه ِمْن ولٍیّ * 
 توحید در والیت  

  گیرد کس را در فرمانروایی خود شریک نمی و هیچ: و الُیشرُک فی حکمه َاَحداً 

  

 کس در فرمانروایی او شریک نیست فرمانروای جهان خداست و هیچ .١  

 هر گونه تصرف در جهان، حق او و شایسته خداوند است .٢  

ی     
ّ
  چون خداوند مالک حقیقی جهان است لذا بر آن والیت دارد .٣   پیام کل

 ۴.  کند یت خود را به دیگران واگذار نمیخداوند بخشی از وال  

 ۵. خداوند در هر حال ولی همه مخلوقات است  
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 اَ * 
َ
  اید؟ کارید توجه کرده آیا به آنچه می: ثوَن ُر ْح ُتم ما تَ یْ اَ َر ف

  توحید در ربوبیت          کنید؟             آیا شما آن را زراعت می: هُ زرعونَ َا َاْنُتم تَ 

  کنیم؟ یا ماییم که زراعت می: الزارعون َام َنْحُن 

  

 العالمین است خداوند رب .١  

 ی امور هستی به دست اوست صاحب اختیاری است که تدبیر همه .٢  

ی   
ّ
  ی خداست ی انسان در طول اراده اراده .٣   پیام کل

 ۴. ی این جهان نیازی خداوند در اداره بی  

 ۵. اختیار دارد مخلوقات را نیز در  طور طبیعی تدبیر و پرورش همه یان است بهخداوند که تنها خالق تمام جهان  

 ۶.  برد کند و پیش می که برایش معین فرموده هدایت می یی آن مقصدسوکند و به  اداره میاوست که جهان را  

  

بوبیت   :شرک در ر

  از کنداگر کسی در کنار ربوبیت الهی برای خود یا سایر مخلوقات حسابی جداگانه ب .١

  تواند امور را تدبیر کند اگر کسی فکر کند غیر خدا می .٢

  دهد اگر کسی فکر کند پزشک به تنهایی شفا می .٣

  دهد اگر کسی فکر کند پیامبر به تنهایی شفا می .۴

  

  

ه پرورش كشد و ب خصوص انسان قدرت تدبير ندارند باغباني كه زحمت مي توحيد در ربوبيت بدين معنا نيست كه موجودات به
بلكه توحيد در ربوبيت بدين معناست كه اين باغبان و . ي تدبير اوست كند، رشد اين درخت نتيجه درختان اقدام مي

  .تدبيرش همه از آن خدا و تحت تدبير اويند
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  .........، زیرا .........است که بعد از وفات ایشان ادامه ......... در شفای بیمار جزء توحید در ) ص(عقیده به توانایی پیامبر  -١

  .ربوبیت ـ ندارد ـ اعجاز ایشان در زمان زنده بودنشان است) ١

  .ربوبیت ـ دارد ـ روح مطهر ایشان بعد از مرگ زنده است) ٢

  .ربوبیت ـ دارد ـ اعجاز ایشان در زمان زنده بودنشان است) ٣

  .خالقیت ـ دارد ـ روح مطهر ایشان بعد از مرگ زنده است) ۴

حُن «: فرماید اند، می قرآن خطاب به کسانی که سر به طغیان برداشته و خود را مستقل از خدا دیدهچرا  -٢
َ
م ن
َ
نتم تزرعونه ا

َ
ءا

  »الزارعون

  .زیرا توحید در والیت ندارند) ٢  . اند زیرا دچار شرک ذاتی شده) ١

  .زیرا توحید در ربوبیت و تدبیر ندارند) ۴  . اند زیرا دچار شرک عبادی شده) ٣

  مبین کدام مفهوم است؟» قل هو الله احد«ی  ی شریفه آیه -٣

  .اعتقاد به توحید که سایر اعتقادات دینی وابسته به آن است) ٢  .ینی وابسته به آن استداعتقاد به معاد که سایر احکام ) ١

  .آیات الهی اعتقاد به توحید و گسترش معاد در سرتاسر) ۴  .اعتقاد به والیت و نبوت الهی در پذیرش دین) ٣

هم ِمن دونه«ی  ی شریفه کدام گزینه با آیه -۴
َ
  ما ل

ِ
  ارتباط مفهومی دارند؟» ی ِمن ولی

 ) ٢    قل هو الله احد) ١
ً
َحدا

َ
  وال ُیشرک فی ُحکِمِه ا

  .اعتقادات دینی وابسته به معاد هستند) ۴  .پایه و اساس دین توحید است) ٣

  ؟ندارددیگری ارزش و اعتبار ...... ...هیچ اعتقاد .........  به بدون اعتقاد -۵

  روح ـ علمی) ۴  امامت ـ دینی) ٣  معاد ـ علمی) ٢  توحید ـ دینی) ١

باشد و بدان معناست که  می......... بیانگر توحید در » افرایتم ما تحرثون اانتم تزرعونه ام نحن الزارعون«ی  ی شریفه آیه -۶

 .........  

  . کند مالک باغش است شد و به پرورش درختان اقدام میک خالقیت ـ باغبانی که زحمت می) ١

  . کند مالک باغش است کشد و به پرورش درختان اقدام می ربوبیت ـ باغبانی که زحمت می) ٢

  .ی اصلی درختان و گیاهان خدا است ربوبیت ـ زارع حقیقی و پرورش دهنده) ٣

  .اهان خدا استی اصلی درختان و گی خالقیت ـ زارع حقیقی و پرورش دهنده) ۴
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ال یشرک ... «و » االرض سماوات و ما فیو لله ما فی ال«، »افرایتم ما تحرثون اانتم تزرعونه ام نحن الزارعون«ی  آیات کریمه -٧

  های توحید است؟ به ترتیب بیانگر کدام شاخه» فی حکمه احدا

  مالکیت ـ والیت ـ ربوبیت) ٢    والیت ـ ربوبیت ـ مالکیت) ١

  مالکیت ـ ربوبیت ـ والیت) ۴    ربوبیت ـ مالکیت ـ والیت) ٣

است و قرآن کریم ......... ه مخلوقات خود واگذار کرده به اگر کسی تصور کند که خداوند برخی از کارهای جهان را ب -٨

  :فرماید خطاب به آنان می

  گونه شرکی گرفتار نشده ـ افرایتم ما تحرثون اانتم تزرعونه ام نحن الزارعون هیچ) ١

  شرک در ربوبیت دچار شده ـ افرایتم ما تحرثون اانتم تزرعونه ام نحن الزارعون) ٢

  االرض و الی الله ترجع االمور ر نشده ـ و لله ما فی السماوات و ما فیگونه شرکی گرفتا هیچ) ٣

  االرض و الی الله ترجع االمور شرک در ربوبیت دچار شده ـ و لله ما فی السماوات و ما فی) ۴

  .شود فرمانروای جهان خداست و هیچ کس در فرمانروایی او شریک نیست استنباط می......... ی  ی شریفه از آیه -٩

  ما لهم من دونه من ولی و ال یشرک فی حکمه احدا) ... ٢  قل الله خالق کل شیء و هو الواحد القهار) ١

  االرض و الی الله ترجع االمور و لله ما فی السماوات و ما فی) ۴  ... افرایتم ما تحرثون اانتم تزرعونه ) ٣

  گردد؟ ربوبیت، مفهوم میاز دقت در کدام مورد، به ترتیب، توحید در والیت و توحید در  - ١٠

  و الی الله ترجع االمور ـ و ما امروا اال لیعبدوا الها واحدا ال اله اال هو) ١

  و ال یشرک فی حکمه احدا ـ و ما امروا اال لیعبدوا الها واحدا ال اله اال هو) ٢

  و ال یشرک فی حکمه احدا ـ افرایتم ما تحرثون اانتم تزرعونه ام نحن الزارعون) ٣

  الی الله ترجع االمور ـ افرایتم ما تحرثون اانتم تزرعونه ام نحن الزارعونو ) ۴

  

           10 9 8  7  تست 
 
 

  گزينه 

1 .  
2 .  
3 .  
4 .  

1 . 
2 .  
3 .  
4 .  

1. 
2 .  
3 .  
4 .  

1. 
2 .  
3 .  
4 .  

         

  

  

  

@konkurpex
www.konkur.in

forum.konkur.in



 
 

14  
 

  حقيقت بندگي: سومدرس 
  

 1.  پرستش خدا  
  اطاعت از خدا . 2     )  عبادي(توحيد عملي ) 1

 3. جلب رضايت خدا  
  

 1. نه(فردي  بُعد   ها، تمايالت و تصميمات و  يعني تمام كشش): شخصيت ي
  ها جهت الهي داشته باشد فعاليت        

  )عبادي(توحيد عملي ) 2
 1. سياسي  

 2. نظام الهي    : بُعد اجتماعي  2.  اقتصادي طاغوت  
 3. فرهنگي  

  

علّت است      :اي داشتيم كه قسمتي از آن توحيد نظري و قسمتي ديگر توحيد عملي باشد اگر آيه) 3   توحيد نظري همواره 
             توحيد عملي همواره معلول است  

  .ي توحيد نظري است رهثمتوحيد عملي ميوه و  ←گيريم  پس نتيجه مي
  

  :شتيم كه قسمتي از آن توحيد نظري و قسمتي ديگر توحيد عملي باشداي دا اگر آيه) 4
 جواب توحيد عملي است گيريم توحيد نظري را در نظر نمي.  

  

  :دارد) عبادي(شعر زير اشاره به توحيد عملي ) 5
بانگ سربلندي بر آسمان توان زد   بر آستان جانان كي سر توان نهادن              

علّت(بندگي                     )معلول، تحقق(                               )                         متبوع، گرو، 
  

  ...َو مْن ُیْسِلم  .١      : شعر ارتباط معنايي دارد با آيات: نكته

 والذین جاهدوا فینا  .٢ ...  
  

   توحید عملی میوه و ثمره                         توحید ربوبیت ستقطعًا خداوند پروردگار من و شما: ِانَّ الله رّبی و َرُبکْم * 

  در ربوبیت است توحید       ) عبادی(توحید عملی  پس او را بپرستید این است راه استوار: ا صراٌط ُمْستقیمذفاْعُبدوُه ه
  

  وه و ثمرهتوحید عملی می                ) عبادی(توحید عملی  سپاس خدای را: الَحمدلله* 

  توحید در ربوبیت است      توحید در ربوبیت  که پروردگار جھانیان است: رّب العالمین

  

  مفهوم هستند گيريم هر دو آيه هم فوق به يك پيام رسيديم پس نتيجه مي اتجز و آي با بررسي جزبه
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َخذوا اْحباَر ُهم و ُرْهباَنُھم*    دانشمندان و راهبانشان را : ِاتَّ

  شرک عملی جنبه اجتماعی  خداوند به پروردگاری گرفتند    به جای : ِمْن دون اللهِ  ارباباً 

  )شرکینمپیروی کردن از (     ن مسیح پسر مریم را             و همچنی: یَح اْبَن َمْرَیَم سَو الم

  بودندندر حالی که مأمور : و ما ُاِمروا

  ی اجتماعی توحید عملی جنبه  تا را بپرستندخداوند یک جز آنکه: اّال ِلیعبدوا الھًا واِحداً 

  )جامع ابعاد توحید(توحید عملی و توحید نظری   هیچ معبودی جز او نیست: ه اّال ُهوَ لال ا

  تنزیه و تسبیح از مراتب توحید عملی استگیرند همراه و شریک می او پاک و منزه است از آنچه که به: ُسبحانه و َعّما ُیشرکوَن 

  

  .داشتن غلط است حذري باال هشدار دادن و بر يهدر پيام آ
  

ۀٍ رسوالً  فی و َلَقد َبعثنا*    وحدت در دعوت پیامبران  در میان هر امتی پیامبری را برانگیختیم: ُکّل ُامَّ

  )ضرورت تشکیل نظام الهی(توحید عملی جنبه اجتماعی   که خدا را بپرستید: َاِن اْعُبُدوا اللهَ 

  )ضرورت اجتناب از طاغوت(ی شرک عملی جنبه اجتماعی فن د و از طاغوت دوری کنی: وَت َو اْجتنبوا الّطاغ

  

 جا و غلط است اطاعت از هر شخص دیگری اگر براساس اطاعت از خدا نباشد نابه .١  

ی     
ّ
  اطاعت از رسول گرامی خدا و اطاعت از جانشینان آن حضرت الزمه توحید عملی است .٢   پیام کل

 ثت انبیاء برای دعوت مردم به پرستش خدا باید همراه نفی طاغوت و بعد اجتماعی توحید عبادی باشدبع .٣  

 ۴. هدف بعثت انبیا دعوت به توحید عملی و نفی شرک است  

  

  ی ت نتیجهمنزل )  عّلت( بندگیباشد کارهر کس خود را تسلیم خدا کند و نیکو: و َمْن ُیْسِلم وْجھه اَلی الله و ُهَو ُمْحِسن* 

َقْد اْسَتْمَسَک بالعروۀ الوثقی
َ
  بندگی است             )             معلول( منزلت  قطعًا به ریسمان استواری چنگ زده: ف

  اشاره به بازگشت و معاد  و سرانجام کارها به سوی خداست: و الی اللِه عاقبة االمور

  

  

  :جزء آيه بررسي جزءبه
مُْح : مات .1   .توحيد عملي بعد فردي هستند كه بيان شخصيت يك انسان موحد است: سِنيُسْلِم و 

اسْتَمسَك بالعرو .2   .ي تمسك به دستاويز محكم برخورداري از توحيد در عبادت است الزمه الوثقي ه فقَدْ 
  .ي حكمت خداست اشاره به معاد كه حقيقتي است هدفدار و نشانه: عاقبة االمور .3
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  جوییم کنیم و از تو یاری می فقط تو را عبادت می: ایاَک َنْسَتعینایاَک َنعُبُد و * 

  

 توحید در عبادت(توحید عملی جنبه اجتماعی  .١(  

ی     
ّ
    پیام کل

 حصر بندگی و استعانت در خداوند .٢  

  

  

 1.  ص(حديث از پيامبر (باشد  اتفحلواگر بعد از آن((  
 الله

ّ
  :ال اله اال

 2.  ع(رضا  محديث از اما(باشد  نیصحاگر بعد از آن((  

  

 الله* 
ّ
 الله بگوييد :قولوا ال اله اال

ّ
االّ هللا است الزمه     )علّت(  ال اله اال ري گفتن ال اله    ي رست

ر شويد: تفلحوا    )معلول(  رست

 ِح  اله اال کلمة ال* 
ُ
  مه معبودي جز هللا نيست دژ مستحكم من است: نیصالله

 
َ
خ
َ
 حفَمْن د

َ
  )ع(حديث امام رضا                                                     شود پس هر كسي داخل دژ مي: نیصل

ذابی
َ
ِمَن ِمْن ع

َ
مَن در امان است: ا   از عذاب 

  :سخنان پيامبر
مه پرمحتوا مانند ) 1 ن قبل از من  االّ هللا«نه من و نه گويند   .ايم نگفته» ال اله 

م) 2 مه را دژ محكم خود  ه دژ است كه انسان را از شرك در عقيده و عمل حفظ مياين  كند به همين جهت خداوند اين 
  توحيد عملي   توحيد نظري                                                        .است ناميده

  : نكته
االّ هللا است مهم .1   .ترين شعار اسالم ال اله 

  ).بت(معبودهاي ساختگي  نفي   ال اله .2
  .اثبات خدا به عنوان تنها كسي كه سزاوار پرستش و اطاعت است االّ هللا  .3
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ِت عبارِت  -١

ّ
روِة الُوثقی«: در کدام گزینه عل

ُ
 ِبالع

َ
مَسک

َ
د ِاست

َ
ق
َ
  به درستی بیان شده است؟» ف

 مستقیمِاَن الله َربی َو ) ٢  َمن ُیسِلم َوجُهُه الی الله و هو ُمحِسٌن ) ١
ٌ
اعبدوُه هذا صراط

َ
م ف

ُ
  َربک

ن ِاعُبدوا الله) ٣
َ
 ا
ً
َمه َرسوال

ُ
ل ا

ُ
د َبَعثنا فی ک

َ
ق
َ
 ) ۴  ل

ً
ِمروا ِاال ِلَیعُبدوا ِالها واحدا

ُ
  َو ما ا

  یک از آیات زیر فقط به توحید در عبادت اشاره دارد؟ کدام -٢

ستعین) ١
َ
 ن
َ
عُبُد و ایاک

َ
 ن
َ
ِه رّب العالم) ٢    ِایاک

ّ
  ینالَحمُد ِلل

 شیء ) ٣
َ
 مستقیم) ۴    قل اللُه خاِلُق کل

ٌ
اعبدوُه هذا صراط

َ
م ف

ُ
  ِاَن اللَه َربی َو َربک

روه الوثقی«: فرماید می......... قرآن در مورد کسی که  -٣
ُ
 ِبالع

َ
مَسک

َ
د ِاست

َ
ق
َ
و دو شرط الزم برای چنگ زدن به ریسمان » ف

  ......... و ......... الهی عبارتند از 

  لیم خدا کند و مؤمن باشد ـ اسالم ـ ایمان خود را تس) ١

  خود را تسلیم خدا کند و نیکوکار باشد ـ اسالم ـ احسان ) ٢

  به خدا و روز قیامت ایمان داشته باشد و نیکوکار باشد ـ اسالم ـ ایمان) ٣

  ایمان بیاورد و عمل صالح انجام دهد ـ اسالم ـ احسان) ۴

  رد و چند مرحله است؟شرک عملی در مقابل چه چیزی قرار دا -۴

  توحید عملی ـ دو مرحله) ٢       توحید خالقیت ـ دو مرحله ) ١

  توحید خالقیت ـ سه مرحله) ۴    توحید عملی ـ سه مرحله ) ٣

  .بر یک مفهوم داللت دارند......... ی  آیه جز بهتمام آیات  -۵

 لیعبدوا الها واحدا ال اله اال هو) ١
ّ
  و ما امروا اال

  بی و ربکم فاعبدوه هذا صراط مستقیمان الله ر) ٢

  و من یسلم وجهه الی الله و هو محسن فقد استمسک بالعروة الوثقی) ٣

  و لقد بعثنا فی کل امة رسوالن ان اعبدوا الله و اجتنبوا الطاغوت) ۴

  ؟کدام است» و لقد بعثنا فی کل امة رسوالن ان اعبدوا الله و اجتنبوا الطاغوت«ی  ی شریفه پیام آیه -۶

  های خود و نفی شرک در پرستش اتمام حجت پیامبران بر امت) ١

  زدایی دعوت آنان های خود و طاغوت اتمام حجت پیامبران بر امت) ٢

  وحدت انبیاء، تحقق توحید خالقیت و قبول توحید در ربوبیت) ٣

  وحدت انبیاء، تحقق توحید عبادی و نفی شرک در پرستش) ۴

  

           6 5 4 3  2  1  تست 
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  .تحقق توحید عملی اجتماعی است......... ی  ی شریفه جز آیه پیام تمام آیات، به -٧

  مستقیماّیاک نعبد و اّیاک نستعین اهدنا الصراط ال) ١

 لیعبدوا الها واحدا ال اله اال هو) ٢
ّ
  و ما امروا اال

  و لقد بعثنا فی کل امة رسوالن ان اعبدوا الله و اجتنبوا الطاغوت) ٣

  و من یسلم وجهه الی الله و هو محسن فقد استمسک بالعروة الوثقی) ۴

توحید ......... است که ......... توحید ی  و اطاعت از جانشینان آن حضرت الزمه) ص(اطاعت از رسول گرامی اسالم  -٨

  .حاکی از آن است......... ی  ی شریفه باشد و پیام آیه می......... 

  ی ـ نظری ـ ان الله ربی و ربکم فاعبدوه هذا صراط مستقیم عملی ـ نتیجه) ١

  ی ـ عملی ـ ان الله ربی و ربکم فاعبدوه هذا صراط مستقیم نظری ـ نتیجه) ٢

  ی ـ عملی ـ و لقد بعثنا فی کل امة رسوالن ان اعبدوا الله و اجتنبوا الطاغوت دمهنظری ـ مق) ٣

  ی ـ نظری ـ و لقد بعثنا فی کل امة رسوالن ان اعبدوا الله و اجتنبوا الطاغوت عملی ـ مقدمه) ۴

  .باشد می......... است و تجلی توحید عملی در جامعه ......... توحید عملی در فرد به صورت  -٩

  )ص(اعتقاد خالص به خدا داشتن ـ اطاعت از پیامبر ) ٢  ) ص(یگانه شدن انسان برای خدا ـ اطاعت از پیامبر ) ١

  اعتقاد خالص به خدا داشتن ـ تحقق قسط و عدالت) ۴  یگانه شدن انسان برای خدا ـ تحقق قسط و عدالت) ٣

و من یسلم وجهه الی الله و هو «و » ...تول الله و رسوله و من ی«، »...الذین یذکرون الله قیما و قعودا «ی  آیات شریفه - ١٠

  به ترتیب بیانگر کدام بعد از ابعاد توحید است؟» محسن

  عبادی ـ والیت ـ ربوبیت) ۴  ربوبیت ـ عبادی ـ ربوبیت) ٣  عبادی ـ والیت ـ عبادی) ٢  ربوبیت ـ عبادی ـ عبادی ) ١

  ؟نیستبیانگر توحید در عقیده و نظر » مدح«ی  ی مبارکه ی قرآن کریم از سوره کدام آیه - ١١

  ایاک نعبد و ایاک نستعین) ۴  العالمین الحمدلله رب) ٣  بسم الله ارحمن الرحیم) ٢  مالک یوم الدین) ١

  

            11 10 9  8  7  تست 
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  در مسير اخالص: چهارمدرس 
  

  

  1. آفرينش جن قبل از انسان بوده  
  .جن و انس داراي تلکيف و اختيار هستند . 2       جن و انس را نيافريديم مگر براي بندگي) 1

 3 .هدف مياني(جن و انس عبوديت است) هدف(ي فلسفه(  
  

 لِ تقومو  ←مسلمانان  ي خدا و پيامبر به تنها موعظه) 2
ّ
  )اخالص(قيام براي خدا  ← هل

  

 ١.  
َ
هد

ْ
م یا بنی ءآدم الم اع

ُ
  الیک

  )آيا با شما عهد نبسته بودن اي فرزندان آدم(     روند    تنها سؤال خدا از كساني كه دنبال هوي و هوس مي) 3
 2.  ن اعبدونی

َ
  )بندگي خدا(ا

  

  اخالص در بندگي :ُمخِلص   ) 4
ص           

َ
  عدم نفوذ شيطان در انسان :ُمخل

  

  

ْل ِاّنما َاِعُظُکم بواحدةً * 
ُ
  ی پیامبر و خدا به مسلمانان تنها موعظه      دهم بگو شما را تنھا به یک چیز اندرز می: ق

  ا و اخالص استقیام برای خد                 که برای خدا قیام کنید                                  : َاْن تقموا ِلّله

   خداوند پس از قیام دعوت به               توحید عملی اجتماعی ـ در کار خالصانه جماعت بهتر است دو  دوبه: نیثم

  کند زیرا تفکر موجب تفکر می       توحید عملی فردی ـ در کار خالصانه تعداد اصل نیست یا یک نفر یک نفر: و فرادی

َم تَ 
ُ
  شود بینش عمیق می                                     در کار خالصانه تعجیل کنیم ندیشیدسپس بی: رواکَ فّ تَ ث

  

  

 1. ها سمت و سويي الهي پيدا كند گيري تمام جهت.  
ه - 1

ّ
  .اکرها فقط براي رضاي خدا انجام شود . 2     )اخالص در بندگي( تقوموا ِلل

 3. ا نباشدهواي نفس و شيطان در اکرها و اعمال م.  
حُسْن فاعلي است در آيه - 2 حُسْن فعلي به دنبال    .ي فوق 
  .ي عبادت و بندگي است گويد كه زندگي عرصه ي فوق مي آيه - 3
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  هدف از نزول کتاب اخالص    دار قرآن نزول هدف  ما این کتاب را به حق بر تو نازل کردیم: اّنا َاْنَزلنا ِاَلیَک الکتاَب باْلَحَقّ * 

  در بندگی و عبودیت است                                                     توحید عملی یا عبادی  پس خدا را پرستش ُکن: هَ لّ لا فاْعُبدِ 

  دعوت قرآن به اخالص                               اخالص در بندگی  و دین خود را برای او خالص گردان: ُمخِلصًا َلُه الّدین

  

  .تر و درجه در بهشت باالتر است تر، مقام نزد خدا گرامي ي اخالص بيش يزان درجهبه هر م
  

  دهد روند مورد سؤال قرار می هایی را که به دنبال هوس می خداوند انسان مگر با شما عھد نکردم: َاَلْم اْعَھد الیُکم* 

  تیکسانی مقام و منزلت زن و مرد در عبودی  ای فرزندان آدم: یا بنی ءادم

  مبارزه با طاغوت= نفی شرک عملی جنبه اجتماعی   که بندگی شیطان را نکنید: الشیطاَن  واَاْن الَتعُبدُ 

  وصف شیطان  که او بر شما دشمنی آشکار است: اّنُه لُکم عُدوٌّ مبیٌن 

  برپایی نظام الهی= عملی جنبه اجتماعی  توحید  مرا بندگی کنید: َو ِان اْعبدونی

  توحید عملی  این راهی راست است: تقیمهذا صراُط ُمْس 
  

 کند گرایشات فطری به اخالص را بیان می .١  

 ی انتخاب  انسان همواره بر سر دوراهی بندگی خداوند یا بندگی هوای نفس و شیطان قرار دارد و زندگی صحنه .٢  

ی
ّ
  یکی از این دو راه است           پیام کل

 های آسمانی ما را به  ی پیامبران الهی و کتاب د را در خلقت ما قرار داده و به وسیلهخداوند گرایش به پرستش خو .٣

  سوی آن راهنمایی نموده است
  

  یمداین گونه بازگردان: کذلک لنصرَف * 

  )معلول(      از او بدی و زشتکاری را: َعنُه الّسوَء و الفحشاءَ 

ُه ِمْن ِعبادَنا الُمخلَ    )عّلت(  گان مخلص ما بودچرا که او از بند : صینانَّ

  
 فلسفه منصرف شدن یوسف مخلص شدن یوسف است .١  

 های شیطان در مؤمن با اخالص است ی اخالص عدم نفوذ وسوسه اولین میوه .٢  

 باشد و هشداری است به انسان که راه نجات، آراستگی به اخالص است های شیطان می نجات انسان شایسته از وسوسه .٣  

ی
ّ
ت نجات حضرت یوسف  . ۴     پیام کل

ّ
  رسیدن او به درجات باالی اخالص بوده است) ع(عل

 ۵. با ردآیه ارتباط معنایی دا  

  بندگی کن تا که سلطانت کنند            تن رها کن تا همه جانت کنند
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  هاي رسيدن به حقيقت بندگي و اخالص راه
  پذيري ي حق تقويت روحيه) 1

  عیرَنْعِقُل ـ َس  :آيه

قل  تقويت روحيه حق اولين قدم : نكته
ْ
ع
َ
  ن

مه: افزايش معرفت به خدا) 2   آفرينش       ي شعرهايي كه با اولين 
                 مهر  

  راز و نياز با خدا و كمك خواستن از او) 3

الَة ِلذکری :آيه   َو َاِقَم الصَّ

  ياد معاد و روز حساب) 4

  ...ئنه مْط یا ایتھا النفس المُ  :آيه

  )اهتمام به عمل صالح(انجام عمل صالح ) 5

  فینا+ جاهدوا  :آيه

  

یَن جاَهدوا فینا* 
ّ
  صالح  برای پیشرفت در توحید عبادی، اهتمام به عمل .١    . کسانی که در راه ما تالش و مجاهده کردند: والذ

ُھم ُسُبلنا    انسان گردد های الهی، شامل حال است تا عنایت الزم                       . نمایانیم های خود را به آنان می قطعًا راه: َلَنھدَینَّ

  رسیدن به  های اهتمام به عمل صالح که از راه .٢ .    تردید خداوند همراه نیکوکاران است و بی: و ِاّن اللَه َلَمَع الُمْحسنین

  حقیقت بندگی و اخالص است

  
  

  :عمل صالح
  .دهد انسان را پرورش مي - 1

  .سازد وجودش را خالص مي - 2
  .دهد خداوند راه و مسير را به او نشان مي - 3
  .كند ايت ميهدخداوند او را بيشتر  - 4
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  پذیری الزم است برای پیشرفت در توحید عملی حق .١     )عّلت(  کردیم شنیدیم یا تعقل می اگر می: لو ُکّنا َنْسَمُع او َنْعِقُل * 

ع   های رسیدن به اخالص است پذیری که از راه حق  تقویت روحیه. ٢          )معلول(  در میان دوزخیان نبودیم: ریما ُکّنا فی اصحاب السَّ

  
  

  .پيمايد هاي موفقيت را مي شود و به سرعت قله كسي كه در مقابل حق تسليم و خاضع است به آساني وارد مسير بندگي مي) 1
  معلول                                                                         معلول                                                                            علّت                                                  

 ـ سعی(آيه فوق ) 2
ُ
عقل

َ
ین َیستمعون رفبش«ارتباط معنايي دارد با آيه  )رن

ّ
  »...القول  عباد الذ

  

  های پیشرفت توحید عملی و اخالص راز و نیاز با خدا و کمک خواستن از او از راه و نماز را برای یاد من به پا دار: َواِقَم الّصالة ِلذکری* 

  

                                                                        1. كند محبت خدا را در قلب تقويت مي  
ه خدا  - 1   زند غفلت را كنار مي . 2      فوايد راز و نياز و عرض نياز به پيش

                                                                        3.  شود مند مي هاي الهي بهرامدادانسان از  
  كند ها تقويت مي اندازد و حضور او را در زندگي را به ياد خدا مي طور مدام ما شود، به روز انجام مي چون نماز در پنج نوبت در شبانه - 2
  ارداشاره د» عبادي ياتوحيد عملي «اين آيه به  - 3
 

  

  ُحسن فاعلي و فعلي
 1. شرط اول(نيت، روح عمل، قصد، هدف : فاعلي(  

  ن ْس ُح
 2. شرط دوم(شلک، ظاهر عمل : فعلي(  

  
 1. حُسن فعلي را به   .دنبال دارد حُسْن فاعلي يك 

  : نكته
 2. حُسْن فاعلي است   .حُسْن فعلي همواره به دنبال 

  :توجه كنيد) ص(به حديث پيامبر 
یُر 

َ
 المؤمن خ

ُ
  حُْسن فاعلي  نيت مؤمن برتر :نیه

َمله
َ
  حُسْن فعلي  از عمل اوست :ِمْن ع
فعليُح   در انجام هر عمل: پيام   سْن 

فاعليُح   اشددروني و قلبي انسان الهي ب هم بايد نيت   سْن 
فعليُح   ي كه خدا فرمان داده انجام شودا شلکبهم بايد مطابق    سْن 

  :نكته
 1.  سْن فاعلي داشته باشد ُح سْن فعلي و هم ُح انسان اگر هم با اخالص است  
 2.  ُح   .ريااکر است سْن فاعلي نداشته باشد ُح سْن فعلي داشته باشد، انسان اگر 
 3.  فعلي و فاعلي نداشته باشد سْن ُح انسان اگر مشرك است.  
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  :بررسی اشعار درس

  افزایش معرفت به خدا که از      د اقرار ــدل ندارد که ندارد به خداون      آفرینش همه تنبیه خداوند دل است * 

  ن به اخالص استهای رسید راه       هر که فکرت نکند نقش بود بر دیوار         این همه نقش عجب بر در دیوار وجود

  

  

  .اي نخواهد برد ي غفلت را كنار نزد، همچنان نابينا خواهد ماند و از نور روي دوست بهره اگر كسي پرده
  

  و دیده نابینا چه سود ر ز نورتابد ز ذرات جهان          هر دو عالم پ مهر رخسار تو می* 

ی 
ّ
  اخالص است های رسیدن به  فزایش معرفت به خدا که از راها  پیام کل

  

  د      ــت کننـانـه جــا همـن تـا کـــن رهـن تـا که سلطانـت کننـد           تـــدگی کــبن* 

ی
ّ
  توحید عملی یا اخالص در بندگی  پیام کل

  

  د    ــانت کننــا که سلمـان تــهمچـو سلمـان در مسلمانی بکوش            ای مسلم* 

ی
ّ
  ی و عبودیت استی بندگ زندگی عرصه  پیام کل

  

 حفظ شود
ً
  .معانی احادیث پیامبر حتما

  ای فرزندان آدم،  یا َبنی آَدَم 

َتِقُر 
ْ
  شوم نیازی هستم که نیازمند نمی من بی  َاَنا َغنیًّ ال َاف

  ام اطاعت کن چه به تو امر کرده مرا در آن  َاِطْعنی فی ما َاَمرُتَک 

ا الَتفَتِقُر    نیاز کنم که نیازمند نشوی ان بیچن تا تو را آن  َاْجَعْلَک َغِنیًّ

  ای فرزندان آدم  یا َبنی آَدَم 

  میرم ای هستم که نمی من زنده  َاَنا َحیًّ ال َاُموُت 

  ام اطاعت کن چه به تو امر کرده مرا در آن  َاِطْعنی فی ما َاَمرُتَک 

  ای بخشم که نمیری تا تو را زندگی  َاْجَعْلَک َحّیًا الَتموُت 

  زندان آدم،ای فر   یا َبنی آَدَم 

َیکوُن 
َ
یِء ُکْن ف   شود ، می»باش«گویم  من به هرچه می  َاَنا َاقوُل ِللشَّ

  ام اطاعت کن چه به تو امر کرده مرا در آن  َاِطْعنی فی ما َاَمرُتَک 

َیکوُن 
َ
یِء ُکْن ف   ، بشوی»باش«که به هر چیز بگویی   تقوُل ِللشَّ
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کنند و به سخن حق گوش  است؟ کسانی که در دنیا تعقل نمی...... ...در قرآن توحید در » صراط مستقیم«منظور از  -١

  .گیرند قرار می......... دهند در قیامت جزء اصحاب  نمی

  عبادت ـ سعیر) ۴  عبادت ـ ِشمال) ٣  قّیت ـ سعیرلخا) ٢  عبادت ـ جهیم) ١

رادی است یا اجتماعی؟چیست؟ اولویت اول و مهم د) ص(طبق آیات قرآن تنها موعظه و پند و اندرز پیامبر  -٢
ُ
  ر انجام آن ف

قِم الصاله ِلذکری ـ به صورت جماعت و اجتماعی) ١
َ
رادی و تنهایی) ٢  ا

ُ
قِم الصاله ِلذکری ـ به صورت ف

َ
  ا

رادی و تنهایی) ٣
ُ
ه ـ به صورت ف

ّ
قوموا ِلل

َ
ه ـ به صورت جماعت و اجتماعی) ۴  أن ت

ّ
قوموا ِلل

َ
  أن ت

  ؟نیستی رسیدن به حقیقت بندگی و اخالص کدام گزینه جزء پنج برنامه برا -٣

  پذیری اهتمام به عمل صالح، تقویت روحیه حق) ٢  راز و نیاز با خداوند، یاد معاد و روز حساب) ١

  افزایش معرفت به خدا، یاد معاد) ۴    توبه، توکل بر خدا ) ٣

  .باشد از آن میحاکی ......... ی  ی شریفه است که پیام آیه......... ی اخالص،  اولین ثمره -۴

  ... کذلک لنصر فعنها لسوء والفحشاء انه ... زندگی سالم و به دور از فساد و احساس اطمینان و آرامش روانی ـ ) ١

  ...زندگی سالم و به دور از فساد و احساس اطمینان و آرامش روانی ـ الم اعهد الیکم یا بنی آدم ان التعبدوا الشیطان انه ) ٢

  ...کذلک لنصر فعنها لسوء والفحشاء انه ... در انسان و یأس او از فرد با اخالص ـ عدم نفوذ شیطان ) ٣

  ...عدم نفوذ شیطان در انسان و یأس او از فرد با اخالص ـ الم اعهد الیکم یا بنی آدم ان التعبدوا الشیطان انه ) ۴

ا نسمع او نعقل ما کنا فی اصحاب الّسعیر«ی  پیام آیه شریفه -۵
ّ
......... ، .........است که برای پیشرفت در توحید  این» لو کن

  .شامل حال انسان گردد......... الزم است تا 

  پذیری ـ عنایت الهی ی حق عبادی ـ تقویت روحیه) ١

  پذیری ـ عنایت الهی ی حق ذاتی ـ تقویت روحیه) ٢

  عبادی ـ افزایش معرفت به خداوند ـ عدم نفوذ شیطان) ٣

  رفت به خداوند ـ عدم نفوذ شیطانذاتی ـ افزایش مع) ۴

  

          5 4 3 2  1  تست 
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رسیده، خشنود و خداپسند به سوی ای نفس به آرامش ...: یا اّیتها النفس المطمئنة ارجعی الی رّبک «ی  پیام آیات شریفه -۶

ا نسمع او نعقل «و » ...پروردگارت بازگرد 
ّ
است، ......... ریزی برای  که از لوازم برنامه......... و ......... به ترتیب بیانگر » ...لو کن

  .باشد می

  یاد معاد و روز حساب ـ افزایش معرفت به خداوند ـ اخالص) ١

  زایش معرفت به خداوند ـ ایمانراز و نیاز با خداوند ـ اف) ٢

  پذیری ـ ایمان ی حق راز و نیاز با خداوند ـ تقویت روحیه) ٣

  پذیری ـ اخالص ی حق یاد معاد و روز حساب ـ تقویت روحیه) ۴

ی  ی شریفه است که پیام آیه......... های مورد توجه برای وصول به حقیقت  یکی از برنامه» پذیری ی حق تقویت روحیه -٧

  .مفید این معنی است..... ....

  خلوص در اعتقاد ـ لو کّنا نسمع او نعقل ما کّنا فی اصحاب الّسعیر) ١

  اخالص در بندگی ـ لو کّنا نسمع او نعقل ما کّنا فی اصحاب الّسعیر) ٢

نا و ِاّن الله لمع المحسنین) ٣
َ
  اخالص در بندگی ـ والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبل

نا و ِاّن الله لمع المحسنین خلوص در اعتقاد ـ) ۴
َ
  والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبل

زده و  است، و کسانی که به این ندا پاسخ مثبت ندهند در قیامت حسرت......... اولین قدم برای ورود به بندگی و اخالص  -٨

  :گویند ناامید، می

ه لکم عدوٌّ مبیٌن  حق) ١
َّ
  پذیری ـ ان ال تعبدوا الشیطاَن ِان

ه لکم عدوٌّ مبیٌن ان) ٢
َّ
  جام عمل صالح ـ ان ال تعبدوا الشیطاَن ِان

  انجام عمل صالح ـ لو کّنا نسمع او نعقل ما کّنا فی اصحاب الّسعیر) ٣

  پذیری ـ لو کّنا نسمع او نعقل ما کّنا فی اصحاب الّسعیر حق) ۴

  مفهوم دو بیت زیر، بیان حال چه کسانی است؟ -٩

  دل ندارد که ندارد به خداوند اقرار/ ل است آفرینش همه تنبیه خداوند د«

  »هرکه فکرت نکند نقش بود بر دیوار/ این همه نقش عجب بر در و دیوار وجود 

  .دهند کسانی که با افزایش معرفت به خداوند انگیزه بندگی را افزایش می) ١

  .ددهن کسانی که با افزایش معرفت در توحید عبادی انگیزه اعتقادی را افزایش می) ٢

  .کسانی که برای تقویت عبودیت و توحید عبادی، توجه مداوم به معاد و روز حساب دارند) ٣

  .شوند کنند، تسلیم آن می کسانی که در مقابل حق خاضع هستند و وقتی حقیقت را دریافت می) ۴

           9 8 7  6  تست 
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ی  ی شریفه است که پیام آیه......... مندی از  از ثمرات بهره» مسدود بودن راه نفوذ شیطان و مأیوس شدنش از انسان« - ١٠

  .حاکی از آن است......... 

  ایمان ـ انا انزلنا الیک الکتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدین) ١

  نا الیک الکتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدیناخالص ـ انا انزل) ٢

  اخالص ـ کذلک لنصرف عنه السوء و الفحشاء انه من عبادنا المخلصین) ٣

  ایمان ـ کذلک لنصرف عنه السوء و الفحشاء انه من عبادنا المخلصین) ۴

......... به معنای ......... توحید در » اقل انما اعظکم بواحدة ان تقومو الله مثنی و فرادی ثم تتفکرو«ی  ی شریفه از آیه - ١١

  .گردد مفهوم می

  خالقیت ـ اعتقاد به یگانگی خداوند) ٢  خالقیت ـ یگانه شدن انسان برای خدا) ١

  عبادت ـ یگانه شدن انسان برای خدا) ۴  عبادت ـ اعتقاد به یگانگی خداوند) ٣

......... بنابراین حسن . ایم شده......... ه آن نباشد، دچار اگر در عبادتی حسن فعلی داشته باشد اما حسن فاعلی همرا - ١٢

  .آورد را به دنبال می......... طور طبیعی حسن  به

  ریا ـ فعلی ـ فاعلی) ۴  ریا ـ فاعلی ـ فعلی) ٣  انحراف ـ فعلی ـ فاعلی) ٢  انحراف ـ فاعلی ـ فعلی) ١

مفهوم ......... و بیت ......... » ه مثنی و فرادی ثم تتفکرواقل انما اعظکم بواحدة ان تقومو الل«ی  ی شریفه از آیه - ١٣

  .گردد می

  به هر چیزی که دید اول خدا دید   اخالص در بندگی ـ دلی کز معرفت نور و صفا دید) ١

  تن رها کن تا همه جانت کنند   اخالص در بندگی ـ بندگی کن تا که سلطانت کنند) ٢

  به هر چیزی که دید اول خدا دید   ور و صفا دیدتوحید در ربوبیت ـ دلی کز معرفت ن) ٣

  تن رها کن تا همه جانت کنند   توحید در ربوبیت ـ بندگی کن تا که سلطانت کنند) ۴

بخشد و موجب کسب فیض  ل میقیصدهد و وجودش را از زنگارها،  میعمل صالح انسان را پرورش «: اگر بگوییم - ١۴

  ایم؟ پیام کدام آیه را ترسیم کرده» .شود تر الهی می ی مسیر و هدایت افزون خداوند در ادامه

  انا انزلنا الیک الکتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدین) ١

نا و ِاّن الله لمع المحسنین) ٢
َ
  والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبل

ه لکم عدوٌّ مبیٌن ) ٣
َّ
  الم اعهد الیکم یا بنی آدم ان ال تعبدوا الشیطاَن ِان

  فال خوف علیهم و ال هم یحزنون... الله و الیوم االخر و عمل صالحا من آمن ب) ۴
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ی  است و الزمه......... دهد و آن  خداوند مردم را تنها به یک چیز اندرز می »...قل انما اعظکم بواحدة «ی  با توجه به آیه - ١۵

  .است......... ی  به دنباله......... اولین قدم در این امر آمدن 

  تفکر در معرفت الله ـ حسن فعلی ـ حسن فاعلی) ٢  تفکر در معرفت الله ـ حسن فاعلی ـ حسن فعلی) ١

  قیام برای خداوند ـ حسن فعلی ـ حسن فاعلی) ۴  ی ـ حسن فعلیقیام برای خداوند ـ حسن فاعل) ٣
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  قدرت پرواز: پنجمدرس 
  

  وت با اختیاری نب ی فلسفه رابطه        ی نبوت  فلسفه  را به انسان نشان دادیم] حق و باطل[همانا ما راه : انا َهدیناُه السبیل* 

  ود استهاختیار حقیقی وجدانی و مش                                          اختیار  یا سپاسگذار است یا ناسپاس: ِاّما شاکرًا و ِاّما کفوراً 

  

  

هديناهُ مي - 1   .توان توحيد در ربوبيت را نتيجه گرفت با توجه به عبارت 
  .ي اختيار است ارتباط معنايي دارد چون هر دو درباره »ربکم فَمن ابصر فلسفهقد جاء کم بصائرمین «ي  آيه با آيه - 2
  .هاي انسان است اختيار اشاره دارد كه از تقديرات الهي است يعني از ويژگي ه آيه ب - 3
  .امداد اشاره دارد سنتآيه به  - 4
  

ْد جاَء کُ * 
َ
  اهنمایی خود با ما سخن گفتهی ر  خداوند از شیوه      به راستی آمده است نزد شما  : مق

  ی خدا و توحید در ربوبیت اشاره دارد به اراده      رهنمودهایی از پروردگارتان: بصاِئر ِمْن رّبُکم

ِلنفسه
َ
َمْن ابَصر ف

َ
  )قدرت اختیار(ی انسان  اراده  پس هر که بینا گشت به سود خودش: ف

َعلیھا
َ
  )قدرت اختیار(انسان  ی اراده  زیان خودش استو هر کس کوری پیشه کرد به : َو َمْن َعِمَی ف

  شود، چون نشانه فرستاده شده است اختیار از انسان سلب نمی  و من بر شما نگھبان نیستم: و ما انا َعلیکم بحفیظ

  

  

  و ما اْنَت َعَلیھم بوکیٍل ...  :ي آيه ارتباط معنايي دارد با آيه

  

  دارد با استفاده از تقدیر الهی خدا جهان را از انحراف نگه می .١ دارد    می همانا خداوند نگه: ِانَّ اللَه ُیمِسُک * 

ماواِت و االرَض    )ی خدا اراده(توحید در ربوبیت  .٢       ها و زمین را   آسمان: السَّ

   اخدانپایان آن  بی کشتی جهان ناخدایی دارد که به علت علم و قدرت .٣              از منحرف شدن             : َاْن تزوال
  شود غرق و نابود نمی کشتی          

   ایمان به خدای حکیم و نظام حکیمانه او این اطمینان را به انسان .١           و اگر منحرف شود         : و َلئن زالتا

  ه اشتباه در کار او نیستنگهبانی دارد ک دهد که جهان می         دارد آن دو را         نگه نمی: ِاْن اْمَسْکُھما

  او... بیانگر اراده و قدرت نامحدود خداست و با آیات ِان ارادنی  .٢         هیچ کسی بعد از او  : ِمْن اَحد ِمْن بعده

  بط استمرت... ارادنی                                                                                                        

ُه کاَن حلیمًا غفوراً    کند به صفات الھی اشاره می  اوست بردبار آمرزنده: انَّ
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  »قضا و قدر الهي«
اندازه، ويژگي، خصوصيت، ساختار معين، موقعيت ماکني و زماني حال بايد : سال دوم با معاني تقدير آشنا شديم: يادآوري

  .افتد ر ميبدانيم قضاي الهي اتفاقي است كه بر اثر تقدي
  )قضا(، ديوار فرو ريخت )تقدير(ديوار كج است : مثال

   1. تقدير مقدم بر قضا است.  
علّت و قضا معلول است . 2     :  گيريم كه پس از مثال فوق نتيجه مي   .تقدير 

 3. قضاي الهي به تقدير الهي تكيه دارد.  

ه   :قضا و قدر در يك ن
 1. َخ َق لَ َخ: خلق ـلَ ،    )خلق كردن، ايجاد كردن(در يك الکم آفرينش = خلقنا  قناهُ 

كُن فيكونمره، امفيه با(حكم، فرمان، دستور : هاي دستوري جمله . 2      قضاي الهي   )راٍ، 
  )يتميحيي، ي(هر زنده كردن و هر كشتني  . 3             اراده        

 4. ي است تمقضاي خداوند ح يتتمح  
  

قَدَّر، : َر ّدَ َق  . 1    تقدير الهي        )، نقشهاندازه، ويژگي، خصوصيت، ساختار معين، موقعيت ماکني و زماني(بقَدَرٍ، 
  شمس ـ قمر ـ اليل، نهار اجزاي آسمان تقدير الهي است  . 2      علم و حكمت 

  : نكته
لک

ُ
  )ي الهي اراده(قضاي الهي  ← ف

لک 
َ
  )علم و حكمت الهي(تقدير الهي  ←ف

  

  ما هر چیزی را به اندازه آفریدیم: ُکلَّ شیء خلقناُه بَقَدرٍ  انا* 

  

 گیرد در چارچوب قوانین و نظام خاص صورت می) قدر(هایشان  و ویژگی) خلقناُه (ها، پیدایش  هر یک از پدیده .١  

 کند ی خاص، هدف خاص و نظم خاص را دنبال می ای خلق شده که اندازه هر موجودی به گونه .٢  

ی     پیام ک
ّ
  گیرد و همچنین به توحید در ی الهی سرچشمه می عبارت خلقناه به قضای الهی اشاره دارد که از اراده .٣  ل

  کند خالقیت هم اشاره می    

 ۴. گیرد عبارت بقدٍر به تقدیر الهی اشاره دارد که از علم و حکمت الهی سرچشمه می  
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ی یحیی و یُ * 
ّ
  مربوط به قضای     کند و بمیراند اوست که زنده : یُت مُهَو الذ

ضی َاْمراً 
َ
  ی تکوینی الهی و اراده                    و چون به کاری حکم کند         : فاذا ق

ما یقوُل َلهُ  ِانَّ
َ
  و حتمی خدا بر وجود                      گوید                   پس به آن می: ف

یَ 
َ
  ها بخشیدن به پدیده                                       باشد     باش، پس می: وُن کُکْن ف

  

ر لُکم الَبْحر*  ی َسخَّ
ّ
  ه با فرمانموجودات جهان از آن جهت ک  خدا همان کسی است که دریا را برای شما رام کرد : اللُه الذ

  مقضی بهیابند  می حقیقت ی الهی و اراده                  تا کشتی در آن به فرمانش روان شود             : ک فیه بَامرهلِلتجری الفُ 

  قضای الهی هستند

ِضله
َ
   های اختیاری انسان که تابع معرفت به ی فعالیت توسعه .١    و تا از فضل و بخشش او بجویید : و ِلَتبَتغوا ِمْن ف

ُکُم َتْشُکُروَن    هی است که برخاسته از علم و حکمت استتقدیر ال         شاید که شما تشکر کنید           : و َلَعلَّ
           ی خداست ی انسان در طول اراده اراده .٢  

مس َیْنبغی َلھا*     به تقدیر الهی اشاره دارد که از علم و    نه خورشید را سزد : ال الشَّ

  دگیر  حکمت الهی سرچشمه می         که به ماه رسد               : َاْن ُتْدرَک الَقَمر

  )حرکت موجودات(مندی و تقدیرات الهی  عدم خروج موجودات از قانون .١           و نه شب بر روز پیشی جوید : و ال الّلیُل سابق الّنھار

لَ فی و ُکلُّ 
َ
  سابقه اشاره دارد به ذکر نکات علمی بی .٢      اند و همه در مداری در گردش: َک َیسبحوَن ف

  

  

  علل طولي و عرضي
  :وليعلل ط

علّت .1   ها بر معلول نيست اثر 
علّت .2   ها شدت ضعف و قدرت وجود دارد بين 
  رسيم از اثر چند عامل روي هم به نتيجه مي .3
  دهد علل طولي يك رابطه را تشكيل مي .4
رش مصداق بارز علل طولي است. 5   ن

  )علّت اصلي(فرمانده 
  

  )2عامل(نقشه 
  

  )3عامل(سرباز 
  

  )4عامل(جنگ 
  

  )معلول(ي پيروز
  :علل عرضي

علّت بر معلول يكسان است .1   اثر 
علّت .2   ها شدت ضعف و قدرت وجود دارد بين 
  دهد علل عرضي يك مجموعه را تشكيل مي .3
  رويش  مصداق بارز علل عرضي است. 4

  مواد شيميايي

 رويش 

  هوا

آب خاك
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 «: ی ی شریفه مفهوم آیه -١

ً
 و اما کفورا

ً
ی وجود اختیار در  و مؤید کدام نشانه ناظر بر کدام مطلب» انا هدیناُه السبیل اما شاکرا

  انسان است؟

  پذیری ـ تفکر و تصمیم ی حق تقویت روحیه) ١

  ی نبوت ـ احساس رضایت یا پشیمانی اختیار و فلسفه) ٢

  فواید آگاهی و توجه ما به اختیار ـ تفکر و تصمیم) ٣

  ی اعمال اختیاری انسان ـ احساس رضایت یا پشیمانی نظم جهانی الزمه) ۴

  یک درست است؟ پیرامون دیوار کج، کدام) ع(در مورد امیرالمؤمنین  -٢

  .این قضا متناسب با تقدیر عمومی دیوار، یعنی کجی آن است. فرو ریختن دیوار کج، یک قانون و قضای الهی است) ١

  .آن است این تقدیر متناسب با قضای عمومی آن دیوار، یعنی کجی. فرو ریختن دیوار کج، یک تقدیر الهی است) ٢

  .این قضا متناسب با شرایط و تقدیر خاص آن دیوار، یعنی کجی آن است. فرو ریختن دیوار کج، یک قانون و قضای الهی است) ٣

  .این تقدیر متناسب با قضای خاص آن دیوار، یعنی کجی آن است. فرو ریختن دیوار کج، یک تقدیر الهی است) ۴

است که ......... ی مفهوم  در برگیرنده» .کنند ی موجودات، تحت اراده و مدیریت خداوند و به اذن او عمل می که همه این« -٣

  .است......... باشد و روابط میان موجودات برخاسته از ......... تواند  می

  ی نقش اختیار انسان ـ  توحید در خالقّیت ـ کاهش دهنده) ١

  بّیت ـ بستری مناسب برای ظهور اختیار انسان ـ قضای الهیتوحید در ربو) ٢

  ی کار اختیاری انسان ـ تقدیر الهی توحید در خالقّیت ـ محدود کننده) ٣

  ی کار اختیاری انسان ـ تقدیر الهی توحید در ربوبّیت ـ محدود کننده) ۴

مندی از اختیار برای انسان،  هستی و شرط بهره در جهان......... ، معلول اعتماد انسان به »نوشیدن آب برای رفع عطش« -۴

  .سازگاری دارد......... است که با ......... اعتقاد به 

  مندی جهان ـ اختیار انسان قضای الهی ـ قانون) ٢  تقدیر الهی ـ تقدیر الهی ـ اختیار انسان) ١

  ـ علم و حکمت خداوند ـ قضا و قدر الهی قضای الهی) ۴  تقدیر الهی ـ وجود اصل اختیار در انسان ـ قضا و قدر الهی) ٣

را به ترتیب موضوع » ی موجود میان اشیاء ی جاذبه رابطه«و » حکم و فرمان خداوند برای خلقت هر مخلوق«قرآن کریم  -۵

  ».داند می......... و ......... 

  تقدیر الهی ـ قضای الهی) ۴  قضای الهی ـ قضای الهی) ٣  قضای الهی  ـ تقدیر الهی ) ٢  تقدیر الهی ـ قضای الهی) ١

  

          5 4 3 2  1  تست 
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 «ی  ی شریفه آیه -۶
ً
 و اما کفورا

ً
است و هر ......... یک حقیقت  است که......... بیانگر مفهوم » انا هدیناه السبیل اما شاکرا

  .........کسی 

  .یابد اختیار ـ وجدانی ـ آن را در خود می) ٢  .یابد هدایت ـ فطری ـ آن را در خود می) ١

  .تواند استدالل کند اختیار ـ فطری ـ می) ۴  .تواند استدالل کند هدایت ـ وجدانی ـ می) ٣

  ؟نیستی قضا و قدر الهی صحیح  کدام مطلب درباره -٧

  .ی او و قضای الهی بر تقدیر تکیه دارد گیرند و قضا از اراده تقدیر از علم و حکمت خداوند سرچشمه می) ١

  .کند، مقدر به تقدیر الهی هستند ها را تعیین می موجودات جهان، از آن جهت که خداوند متعال ویژگی آن) ٢

  .کند، مربوط به قضای الهی است وجود را معین مینقشه جهان خلقت و نظام تعیین شده میان موجودات که نقش هر م) ٣

  .شوند، مربوط به قضای الهی است یابند و ایجاد می ی الهی حتمیت می موجودات جهان از آن جهت که با حکم و اراده) ۴

ی  هی شریف هستند که آیه......... یابند،  ی الهی حتمیت می موجودات جهان از آن جهت که با حکم و فرمان و اراده -٨

  .مؤید آن است......... 

  ...مقتضی به قضای الهی ـ ال الشمس ینبغی لها أن تدرک القمر و ال اللیل ) ١

  ...مقدر به تقدیر الهی ـ ال الشمس ینبغی لها أن تدرک القمر و ال اللیل ) ٢

  مقدر به تقدیر الهی ـ الله الذی سخر لکم البحر لتجری الفلک فیه بامره) ٣

  ی الهی ـ الله الذی سخر لکم البحر لتجری الفلک فیه بامرهمقتضی به قضا) ۴

آن دیوار، یعنی کجی آن است و حضرت علی ......... متناسب با ......... الهی است، این ......... فرو ریختن دیوار کج، یک  -٩

  .برم الهی پناه می......... الهی به ......... از : در پاسخ آن فرد فرمودند) ع(

  ن و قضای ـ قضا ـ شرایط و تقدیر خاص ـ قضای ـ قدرقانو) ١

  تقدیر ـ تقدیر ـ قضای ـ قدر ـ قضای) ٢

  تقدیر ـ تقدیر ـ قضای ـ قضای ـ قدر) ٣

  قانون و قضای ـ قضا ـ شرایط و تقدیر خاص ـ قدر ـ قضای) ۴

ی  ی شریفه گیرد که آیه د سرچشمه میخداون......... الهی است و از ......... ی موجود میان اشیاء از  ی جاذبه رابطه - ١٠

  .مؤید آن است......... 

  تقدیر ـ حکمت ـ ال الشمس ینبغی لها أن تدرک القمر) ١

  ی ـ ال الشمس ینبغی لها أن تدرک القمر تقدیر ـ اراده) ٢

  ...قضای ـ حکمت ـ ان الله یمسک السماوات و االرض ) ٣

  ...االرض  ی ـ ان الله یمسک السماوات و قضای ـ اراده) ۴

          10 9 8 7  6  تست 
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  .خورد رقم می..... ....و ......... او است که به ترتیب، ......... خداوند و تحقق آن با ......... ها با  ی پدیده تعیین نقشه - ١١

  اراده ـ حکمت ـ قضا ـ تقدیر) ٢  حکمت ـ اراده ـ قضا ـ تقدیر) ١

  اراده ـ حکمت ـ تقدیر ـ قضا) ۴  حکمت ـ اراده ـ تقدیر ـ قضا) ٣

جا که عوامل گوناگون به صورت یک  گذارد تا اثرش را به معلولی منتقل کند و آن جا که یک عامل در عامل دیگر اثر می آن - ١٢

محقق شده و مثال موافق با آن ......... و علل ......... وعه، همکاری دارند تا یک معلول، محقق شود، به ترتیب، علل مجم

  .باشد می......... و ......... 

  عرضی ـ طولی ـ نگارش ـ رویش گل) ٢  عرضی ـ طولی ـ رویش گل ـ نگارش) ١

  نگارش ـ رویش گلطولی ـ عرضی ـ ) ۴  طولی ـ عرضی ـ رویش گل ـ نگارش) ٣

  

             12  11  تست 
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  هاي خداوند  سنت: ششمدرس 
  

  تجلي تقدير الهي                
      1. ساز حركت و پويايي انسان زمينه    :  قوانين حاكم بر نظام خلقت        موضوع درس قبل  

  به اکرگيري اراده و اختيار انسان                 
  هاي خداوند سنت

      2.  موضوع اصلي اين درس ←قوانين حاكم بر انسان  
  

  درك عظمت خالق              
 1.                                  طبيعي                                موضوع درس قبل  

  هاي الهي ي با نشانهآشناي               
  هاي الهي سنت

  تنظيم روابط با خود            
 2.     تنظيم روابط با ديگران    روابط انساني         موضوع اصلي اين درس  

  تنظيم روابط با جهان              
  تنظيم روابط با خداوند              

 
  

  قوانين حاكم بر انسان
نون: آيه  ء   سنت امتحان و ابتال .1

َ
ت
ْ
  یف

  میزان: صادق محديث از اما  
  

نَُمّ .2   امداد الهي هم براي نيكواکران    ) نيكواکران(آدم خوبا  :هوالء  د    سنت امداد الهي 
  و هم براي بداکران است          )بداکران(آدم بدا  :و هوالء    

  

ملی  ←اکفران : سنت امالء يا امهال .3
ُ
  )ابدی شقاوت( ← عداٌب ُمهین+ ن

ملی  ←مكذبين : سنت استدراج .4
ُ
  )هالكت ابدي( ← کیدی متین+ ا

شر ـ ِم  ←سنت تفاوت در پاداش و كيفر  .5
َ
 ع

ْ
  لهاث

  فینا+ جاهدوا عشرون،  ←سنت توفيق الهي  .6

ری: آيه      سنت تأثير نيكي يا بدي در سرنوشت  .7
ُ
  ق

ر: حديث       
َ
  ذنوب، اکث
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ْد َخَلت َمْن * 
َ
  سنت استقوانین و حیات فردی و اجتماعی دارای  .١ هایی وجود داشت       پیش از شما سنت: قبِلُکم ُسَنٌن  ق

سیروا فی االرض
َ
  های الهی و  ی تاریخ گذشتگان از سنت با مطالعه .٢ .                      پس در روی زمین گردش کنید: ف

  گیریم نتایج آن عبرت می

   های حاکم بر دعوت قرآن به شناخت سنت .٣                     ید                                                  و ببین: فاْنُظروا

بین
ّ
 المکذ

ٌ
  ها با مطالعه در زندگی گذشتگان زندگی انسان                             سرانجام تکذیب کنندگان: َکیف کاَن عاقبة

                                       چگونه بوده؟ ] آیات خدا[

  

  سنت امتحان و ابتال که از قوانین حاکم بر انسان است .١ شوند    پندارند رها می آیا می: َاَحِسَب الّناُس َاْن ُیتَرکوا* 

  ه تمایالتک گری برای این هر انسان انتخاب. ٢               همین که گویند ایمان آوردیم  : َاْن َیقولوا آَمّنا

  شود درونی خود را نشان دهد امتحان می              

  شود هر کس ادعای ایمان کند امتحان می. ٣                شوند؟           و آزمایش نمی: َو ُهم ال ُیْفَتنون

             ۴ . این سنت مربوط به چگونگی فرایند رشد و تکامل  

  و عامل ظهور و بروز استعدادهای اوستانسان                         

  

  

  :فرمايند كه مي) ع(آيه ارتباط معنايي دارد با حديث امام صادق 
ما المؤمٌن 

ّ
  سنت امتحان و ابتال كه از قوانين حاكم بر انسان است . 1                                           به راستي كه مؤمن : ِان

ٍة کفِة المیزان
َ
     ي ترازوست ي كفه منزلهبه : بمنزل

 فی ایماِنه
َ
ما َزْید

َّ
ل
ُ
  ي مستقيم است ي ايمان و امتحان يك رابطه رابطه . 2        اندازه ايمانش افزوده شود  هر: ک

  شود تر مي امتحانش نيز سنگين: زْیَر فی بالئِه 
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  سنت امداد الهی که از قوانین حاکم بر انسان است .١       ] نیکوکاران[کنیم هم به اینان  کمک می: ُکّالً ُنّمُد هوالءِ * 

   در برابر دعوت انبیاء مردم به دو دسته تقسیم .٢           ]                                بدکاران[هم به آنان : َو هؤالءِ 

   دهند ای به ندای حقیقت پاسخ مثبت می دسته شوند می           از عطای پروردگارت                         : ِمْن َعطاِء رّبَک 

  )هوالء(پذیرند  و هدایت الهی را می          و عطای پروردگارت منعی ندارد: و ما کاَن َرّبَک محظوًرا

  هوالءو (ایستند  حق می ای دیگر لجاجت ورزیده و در مقابل و دسته. ٣(  

 ۴ . خداوند بر هر دو گروه امکانات و لوازم رسیدن  

  کند ها و هدفشان را فراهم می به خواسته         

  

  ت امالء یا امهال از قوانین حاکم بر انساننس .١ .   اند تصور نکنند آنان که کفر پیشه کرده: وال َیْحَسبنَّ الَّذین کفروا* 

ما ُنْملی َلُھم   عنادگزینند و با حق  ان که راه باطل را برمیآن .٢         .               دهیم می] بدکاری[ها مھلت  اگر به آن: َانَّ

   مهلت و فرصت ها خداوند به آن ورزند، می                           .                            ها است به نفع آن: خْیٌر الْنُفِسِھْم 

ما ُنملی َلُھم    ها این فرصت را دهد ولی آن میزندگی                  .       دهیم ها مھلت می فقط به این خاطر به آن: ِانَّ

  دهند قرار می ها در تاریکیور شدن  ی غوطه وسیله

  اه استنگی مهلت به کافران افزایش  فلسفه که بر گناهان خود بیفزایند: ِلیزدادوا ِاثماً 

  )ابدیشقاوت (هاست  آن ضرر مهلت به بدکاران را به هاست در حالی که عذابی خوارکننده برای آن: َو َلُھم َعذاٌب ُمھین

  

بوا بآیاتنا* 
َّ
یَن َکذ

ّ
  سنت استدراج که از قوانین حاکم بر انسان است .١    و کسانی که آیات ما را انکار کردند : والذ

  کنند تکذیب می استدراج شامل کسانی است که آیات خدا را .٢      به تدریج گرفتار عذابشان خواهیم کرد     : َسَنْسَتد رُجُھم

 الَیْعلموَن 
ُ
   گاهی خداوند عالوه بر مهلت دادن بر امکانات .٣                     دانند        از آن راه که نمی: ِمن َحْیث

   ها با استفاده از همین امکانات افزاید و آن می گمراهان               دهیم                          ها مھلت می به آن: واُملی َلُھم

  روند تر در فساد فرو می بیشاصرار خود  و با              همانا تدبیر من استوار است              : َکیدی متین ِانَّ 

                ۴ .خوانند میاستدراج  حالت تدریجی در حرکت به سوی عذاب را  
  

  

  ي سنت امالء يا امهال و استدراج نكته
  ت استدراجسن ←افزايش اماکنات + فرصت و مهلت  - 1

 دتسسن ←مکذبین : پس
ُ
م رج
ُ
  )هالكت ابدي( ← کیدی متین+ اُملی + ه

  سنت امالء يا امهال ←فرصت و مهلت ـ افزايش اماکنات  - 2
ملی + نملی  ←کافران : پس

ُ
ذاٌب ُمهین+ ن

َ
  )شقاوت ابدي( ← ع
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َسنة* 
َ
ت(  ای بیاورد هر کسی که حسنه: َمْن جاء بالح

ّ
  قوانین حاکم سنت تفاوت در پاداش و کیفر که از .١                              )عل

ُر امثاِلها
ْ
ش
َ
ه و ع

َ
ل
َ
  .بر انسان است                   )معلول ـ بازتاب(  دهیم ده برابر به او پاداش می: ف

ِة 
َ
ّیئ ت(  و هر کس گناه بیاورد: َو َمْن جاء بالسَّ

ّ
   گانند با آن که بر اساس عدل، خداوند با همه ب .٢                                              )عل

ها
َ
ل
ْ
 ِمث
ّ
زی ِاال

ْ
ال ُیج

َ
  مالشان پاداش یا جزا دهد، امامیزان اع براساس                        )معلول ـ بازتاب(  دهد مگر مثلش جزا نمی: ف

لمون
ْ
ْم ال ُیظ

ُ
   خداوند با فضل خود با بندگان رفتار که آنجا از                  لهیضرورت معاد در پرتوی عدل ا  و بر آنان ستم نرود: و ه

  را با چند برابر و کار بد را فقط  کند، کار نیک می            

  دهد یا جزا می اندازه خودش پاداشبه             

  

  نیکی یا بدی در سرنوشت که از قوانین حاکم بر انسان استسنت تأثیر  .١   اگر مردم شھرها ایمان آورده : وَلْو َانَّ اْهَل الُقری آَمنوا* 

  ها به شدت تحت تأثیر رفتارهای ماست زندگی .٢        و به تقوا گراییده بودند،                             : واقَ َو اتَّ 

  از بالها گردد ها و مانع بسیاری بسیاری از خوبیسبب تواند  دعا می .٣             گشودیم             همانا بر ایشان می: َلَفَتحنا َعلیھْم 

ماِء و االرِض    سنت اجتماعی نیز هست کیاین سنت  . ۴    ها و زمین  برکاتی از آسمان: َبَرکاٍت ِمَن السَّ

بوا
ّ
  آورد و دست می ی خوب رحمت الهی را به جامعه . ۵         ولی تکذیب کردند                          : و لِکْن َکذ

َاْخذنا ُهْم 
َ
  عذاب الهی را به همراه دارد آلود، ی گناه جامعه                پس آنان را گرفتار ساختم                 : ف

  به کیفر آنچه کسب کردند                : بونِس کْ یَ  نواکاما بِ 
  

  

  )ع(آيه ارتباط دارد با حديث امام صادق 
نوب

ُّ
  .ميرند ي گناه مي كه به واسطه كساني: َمْن َیموُت بالذ

ن َیموُت األجال   .ترند ميرند، بيش ي سرآمد عمرشان مي از كساني كه به واسطه: اْکَثُر ِممَّ

  .و كساني كه به سبب نيكواکري زندگي دراز دارند: و َمْن َیعیُش باالْحساِن 

ن یعیُش باالْعمارِ    .ترند د، بيشكنن از كساني كه به عمر اصلي زندگي مي: اْکَثُر ِممَّ
  

یَن جاهدوا فینا* 
ّ
  سنت توفیق الهی که از قوانین حاکم بر آنان است .١     کسانی که در راه و هدف ما به تالش و مجاهدت بپردازند : والذ

م ُسُبلنا
ُ
ه
َ
نهدین

َ
 راه: ل

ً
   امداد خاص، خدای متعال نسبت به آنان .٢                         نمایانیم                       های خود را به آنان می قطعا

َمع الُمحسنین
َ
 ل
َ
  سعادتنیت پاک قدم در راه حق گذارند و که با                تردید خداوند همراه نیکوکاران است             و بی: و ِانَّ الله

  جهان و رضایت پروردگار را هدف قرار دهند 

     حاکمظام گرا خود را با ن در حقیقت انسان حق. ٣  

  هماهنگ کرده، در  بر جهان که نظامی حق است       

  او کمک کرده و یک قدمش نتیجه نظام خلقت به      

  دهد نتیجه می قدم ها به اندازه ده      

  

  اي ارتباط معنايي دارد كه در آن عشرون باشد نه عشر آيه با آيه
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  .ی مفهوم آن است در برگیرنده......... ی  آیه و......... سنت امداد الهی برای افرادی است که  -١

 نمَد هوالِء و هوالِء من عطاء ربک و ما کان  دهند و هدایت الهی را می به ندای حقیقت پاسخ مثبت می) ١
ً
  ...پذیرند ـ کال

  ...هم پذیرند ـ و لو اّن اهل القری آمنوا و اتقوا لفتحنا علی ایستند و هدایت الهی را نمی در مقابل حق می) ٢

 نمَد هوالِء و هوالِء من عطاء ربک و ما کان  و اختیار خود، راه حق یا باطل را برمی  با اراده) ٣
ً
  ...گزینند ـ کال

  ...گیرند یا افرادی که فقط خواهان دنیا هستند ـ و لو اّن اهل القری آمنوا و اتقوا لفتحنا علیهم  مورد لطف خدا قرار می) ۴

ة المیزان کلما زید فی ایمانة زید فی بالئهانما ا«احادیث شریف  -٢
َّ
 «و » لمومُن بمنزلة کف

ُ
 بالذنوب اکثر مّمن یموت

ُ
من یموت

  های الهی اشاره دارد؟ یک از سنت به ترتیب به کدام» باألجال

  امتحان و ابتالء ـ امتحان و ابتالء) ٢  امتحان و ابتالء ـ تأثیر نیکی یا بدی در سرنوشت) ١

  توفیق الهی ـ امتحان و ابتالء) ۴  تأثیر نیکی یا بدی در سرنوشتتوفیق الهی ـ ) ٣

رفتار خداوند بر مبنای «و » فراهم گشتن امکانات و لوازم رسیدن به اهداف«، »محکوم شدن انسان به شقاوت ابدی« -٣

  های الهی هستند؟ یک از سنت به ترتیب بیانگر کدام» فضل خویش

  مداد الهی ـ تفاوت در پاداش و کیفرتأثیر نیکی یا بدی در سرنوشت ـ ا) ١

  امالء و استدراج ـ تفاوت در پاداش و کیفر ـ تأثیر نیکی یا بدی در سرنوشت) ٢

  تفاوت در پاداش و کیفر ـ توفیق الهی ـ تأثیر نیکی یا بدی در سرنوشت) ٣

  امالء و استدراج ـ امداد الهی ـ تفاوت در پاداش و کیفر) ۴

گیرد که حالت  قرار می......... ی سنت  ها، در محدوده و افزودن امکانات گمراهی برای آناعطای مهلت به گمراهان  -۴

ور شدن در تاریکی  ی غوطه در حرکت به سوی عذاب الهی است و اعطای فرصت به باطل پیشگانی که آن را وسیله......... 

  .خداوند است......... دهند، بیانگر سنت  قرار می

  استدراج ـ تدریجی ـ امالء و امهال) ٢  تدریجی ـ استدراجامالء و امهال ـ ) ١

  ها ی انسان امالء و امهال ـ نعمت الهی ـ همه) ۴  امالء و امهال ـ بالی الهی ـ گناهکاران) ٣

ما زید فی ایمانه زید فی بالئه«: فرمایند که می) ع(بیان امام صادق  -۵
ّ
 در ارتباط با» انما المومن بمنزلة کفة المیزان، کل

  های الهی و منطبق با کدام آیه است؟ یک از سنت کدام

  امتحان و ابتالء ـ و لو انَّ اهل القری آمنوا لفتحنا علیهم برکات من السماء و االرض) ١

  امتحان و ابتالء ـ أحسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمّنا و هم الیفتنون) ٢

  لیهم برکات من السماء و االرضتوفیق الهی ـ و لو انَّ اهل القری آمنوا لفتحنا ع) ٣

  توفیق الهی ـ أحسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمّنا و هم الیفتنون) ۴

          5 4 3 2  1  تست 
 
 

  گزينه 

1 .  
2 .  
3 .  
4 .  
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2 .  
3 .  
4 .  
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  .است......... و منطبق با حدیث ......... شدت تحت تأثیر رفتارهای ماست، بیانگر سنت  که زندگی ما به این -۶

  ...تأثیر نیکی یا بدی در سرنوشت ـ من یموت بالذنوب اکثر مّمن یموت باالجال و َمن یعیش ) ١

  فی بالئهتأثیر نیکی یا بدی در سرنوشت ـ انما المومن بمنزلة کفة المیزان کلما زید فی ایمانه زید ) ٢

  ...تفاوت در پاداش و کیفر ـ من یموت بالذنوب اکثر مّمن یموت باالجال و َمن یعیش ) ٣

  تفاوت در پاداش و کیفر ـ انما المومن بمنزلة کفة المیزان کلما زید فی ایمانه زید فی بالئه) ۴

گواه این ......... ی  ی شریفه و آیه........ .است که ......... ی  افزودن امکانات گمراهی بر اهل باطل توسط خداوند، مقدمه -٧

  .سنت الهی است

بوا بآیاتنا سنستدرجهم من حیث الیعلمون تر در فساد فرو می ها ـ با اصرار خود بیش هالکت تدریجی آن) ١
ّ
  روند ـ و الذین کذ

بو فاصله گرفتن از انسانیت ـ بدون اختیار در ورطه) ٢
ّ
  ا بآیاتنا سنستدرجهم من حیث الیعلمونی نابودی قرار گیرند ـ و الذین کذ

  تر در فساد فرو می ها ـ با اصرار خود بیش اعطای فرصت بازگشت به آن) ٣
ً
ما نملی لهم لیزدادوا اثما

ّ
  روند ـ ان

  ها ـ بدون اختیار در ورطه ی تدریجی آن توبه) ۴
ً
ما نملی لهم لیزدادوا اثما

ّ
  ی نابودی قرار گیرند ـ ان

بر ......... شود و عبارت  می......... قرار دارد که شامل ......... ی سنت  استعدادهای انسان در محدوده عامل ظهور و بروز -٨

  .آن داللت دارد

  ها ـ انما المومن بمنزلة کفة المیزان کلما زید فی ایمانه زید فی بالئه ی انسان امتحان و ابتالء ـ همه) ١

  سب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمّنا و هم الیفتنونامتحان و ابتالء ـ مؤمنان نیکوکار ـ أح) ٢

  ها ـ انما المومن بمنزلة کفة المیزان کلما زید فی ایمانه زید فی بالئه ی انسان امداد الهی ـ همه) ٣

  امداد الهی ـ مؤمنان نیکوکار ـ أحسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمّنا و هم الیفتنون) ۴

  

            8 7  6  تست 
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  بازگشت: هفتمدرس 
 
  

  :هاي شناخت آيات و احاديث توبه راه* 

  نداره» ال«اولش      :آيه
 «آخرش             

ً
  داره »غفور رحیما

  

  داره» ال«اولش     : حديث
 غفور رحی«آخرش                    

ً
  دارهن »ما

  

  ترتيب مراحل توبه مهم است ←) ع(مراحل توبه به الکم امام علي * 
  َیْستغفر ←آیه  ← پشيماني از گذشته .1

  ُمْستغفر ←حدیث  ← تصميم بر تكرار نكردن گناه .2

  در صورت عدم دسترسي صدقه ←در حد توان  ←جبران حقوق مردم  .3
         آیه←  

َ
 ْص ا

َ
ح
َ
  ل

  بخشد  خدا مي رامابقي  ←در حد توان  ←لهي جبران حقوق ا .4
  

  از گناه          
علّت است توبه                     )                               تاَب (توبه انسان  .1   ي انسان 

  به فرمانبرداري از خدا          
  انواع توبه* 

  از عذاب     
  ي خدا معلول است توبه                             )                      يتوب(توبه خدا  .2

  به لطف و آمرزش     
  :نكته* 

 + تاَب ( ←جبران + توبه 
َ
ح
َ
  )تیوب(بخشد  خدا مي ← )اْصل

 + ءاَمْن + اَب ت( ←عمل صالح + ايمان + توبه 
ً
 صالحا

ً
  .كند خداوند گناهانش را به خوبي تبديل مي ← )عمال

  )م حسناتفاولئک ُیبدل الله سیئاتِه (
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َمل سوًءا* 
ْ
     گناه که حق النفس است یعنی ظلم به نفس  هر کس عمل زشتی از او سر زند: َو َمْن َیع

 
ُ
سه

ْ
ف
َ
ِلم ن

ْ
و َیظ

َ
  ی اول توبه آیه به مرحله                                              تمایالت عالی= خود عالی   ]گناه کند[یا به خویش ستم کند : ا

 
َ
 الله

ِ
فر
ْ
غ
َ
مَّ َیْست

ُ
  یعنی پشیمانی از گذشته                                             سپس از خدا طلب آمرزش و عفو نماید                                         : ث

 
ً
 غفوًرا رحیما

َ
  کند اشاره می                                )همان لطف و آمرزش(ی الهی  توبه  یابد خدا را بخشنده و مهربان می: َیِجد

  

َمن تاَب * 
َ
    از گناه به سوی فرمانبرداری خدا) انسان(اولین توبه  پس هر کس توبه کند: ف

لِمه
ُ
ِد ظ

ْ
  گناهآمرزش ه غفران و برای رسیدن ب                                         تعبیر قرآن از گناه ظلم است     )گناهش(بعد از ستم کردنش : ِمْن َبع

 
َ
ح
َ
ْصل

َ
  ه کردتوب باید ابتدا شود میحقی ضایع                            توبه ۴و  ٣مرحله ) حق الناس و حق الله(  و جبران کند حقوق ضایع شده را: َو ا

یِه 
َ
ل
َ
 یتوُب ع

َ
ِانَّ الله

َ
  ضایع شده کرد سپس جبران حقوق و             رزشبازگشت به لطف و آم) خدا(دومین توبه پس خداوند توبه او را پذیرد: ف

 غفوٌر رحیٌم 
َ
            رزشمغفران و آ= غفور یعنی   همانا خداوند بسیار آمرزنده و مهربان است: ِانَّ الله

  

َمْن تاَب و آَمَن * 
ّ
   لکهکند ب توبه نه تنها گناهان را پاک می          مگر کسی که توبه کند و ایمان آورد  : اال

 
ً
 صاِلحا

ً
َمال

َ
 ع

َ
ِمل

َ
  به کمک ایمان و عمل صالح گناهان را به                    و عملی شایسته انجام دهد        : َو ع

 
ُ
 الله

ُ
ل
ّ
 ُیَبِد

َ
  سازد حسنات تبدیل می            کند ها خداوند تبدیل می پس برای آن: فاولئک

َسناٍت 
َ
     هایشان را به خوبی   بدی: َسّیئاِتِهْم ح

 
ً
 َرحیما

ً
 غفورا

ُ
کند و چون  ها را به خوبی تبدیل می چون خداوند رحیم است بدی و خداوند بسیار آمرزنده و مهربان است: َوکاَن الله

  بخشد غفور است گناهان را می

  

  

  :ي فوق با احاديث زير ارتباط معنايي دارد آيه
  )ع(حديث حضرت علي  .1

ُر القلوَب * 
ّ
ِه
َ
ط
ُ
 ت
ُ
وَبه

َّ
  .دهد كند و آن را شستشو مي توبه گناهان را از قلب خارج مي      كند  ها را پاك مي وبه دلت: الت

نوَب 
ُّ
 الذ

ُ
ِسل

ْ
غ
َ
  .به پيرايش يا تخليه اشاره دارد                   شويد       و گناهان را مي: و ت

  

  )ص(حديث رسول خدا  .2
ِب * 

ْ
ن
َّ
ائُب ِمَن الذ

ّ
  .ايش يا تخليه اشاره داردربه پي      رده   كسي كه از گناه توبه ك: الت

َم 
َ
 ک

ُ
ه
َ
َب ل

ْ
ن
َ
   مانند كسي است كه گناه نكرده: ْن الذ
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  :فرمایند می) ع(امام رضا 

ِب * 
ْ
ن
َّ
ُمْستغِفُر ِمَن الذ

ْ
  )نکردن گناه تصمیم بر تکرار(مرحله دوم توبه                                    کسی که از گناه استغفار کند        : ال

 
ُ
ه
ُ
ل
َ
ع
ْ
   ی غیر واقعی یا استغفار به توبه                                       و در عین حال، انجامش دهد                                : و یف

  خاصیت اشاره دارد بی          مانند کسی است که پروردگارش را مسخره کرده است : کالُمْستهزی ِبَرّبه

  

  

  :ث فوق ارتباط دارد با شعرحدي
  آيد ز استغفار ما بر كف دل پر از شوق گناه          معصيت را خنده مي سُبحهتوبه بر لب 
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ِت  -١

ّ
َسناٍت «کدام عبارت به عنوان عل

َ
 َسِیئاِتِهم ح

ُ
 الله

ُ
ل
َّ
 ُیَبد

َ
ولِئک

ُ
ا
َ
  در قرآن کریم آمده است؟» ف

َح ) ١
َ
صل

َ
لِمِه و ا

ُ
َمن تاَب ِمن َبعِد ظ

َ
 ) ٢  ف

ً
 صالحا

ً
 َعَمال

َ
 َمن تاَب و آَمَن و َعِمل

ّ
  ِاال

ی الله و هو محسٌن ) ٣
َ
مَّ َیسَتغِفر اللهَ ... َمن َیعَمل سوءا ) ۴  َمن ُیسِلم َوجَهُه ِال

ُ
  ث

  رسند؟ ی توبه هستند با چه کلماتی به پایان می در قرآن از گناه با چه عنوانی تعبیر شده و آیاتی که درباره -٢

  ظلم به ناس ـ علیٌم حکیم) ٢    اس ـ غفوٌر َرحیمظلم به ن) ١

 ظلم به نفس ـ علیٌم حکیم) ۴    ظلم به نفس ـ غفوٌر رحیم) ٣

  ی خدا اشاره دارد؟ ـ دو پرتگاه خطرناک سقوط در وادی ضاللت چیست؟ کدام آیه به توبه -٣

ِاَن الله َیتوب علیه ـ توجیه گناه و عادت به گناه) ١
َ
  ف

ِاَن الله َیتوب) ٢
َ
  علیه ـ توجیه گناه و تکرار گناه ف

َح ـ توجیه گناه و عادت به گناه) ٣
َ
صل

َ
  َمن تاَب ِمن بعِد ظلِمِه َو ا

َح ـ توجیه گناه و تکرار گناه) ۴
َ
صل

َ
  َمن تاَب ِمن بعِد ظلِمِه َو ا

 الذنوب« -۴
ُ
غِسل

َ
ِهُر القلوب و ت

َ
ط
ُ
  به چه موضوعی اشاره دارد؟) ع(امیر مؤمنان در کالم » ت

  .شوید توبه که گناهان را می) ٢    .  کند از که قلب را پاک مینم) ١

  .کند شناخت که معرفت را زنده می) ۴     .کند ایمان که قلب را آرام می) ٣

را ترسیم ......... و ......... ی  توبه» بازگشت از گناه به سوی فرمانبرداری«و » بازگشت لطف و آمرزش الهی به انسان« -۵

  .آید دست می به......... م دوم از دقت در پیام عبارِت کند که مفهو می

  معبود ـ المستغفر من الذنب و یفعله کالمستهزی برّبه) ١

  عبد ـ المستغفر من الذنب و یفعله کالمستهزی برّبه) ٢

  معبود ـ التائب من الذنب کمن ال ذنَب له) ٣

  عبد ـ التائب من الذنب کمن ال ذنَب له) ۴

ی بر« -۶
ّ
توبه ......... و ......... ی  به ترتیب مرحله» تبدیل شیرینی گناه به تلخی پشیمانی و حسرت«و » ترک گناه تصمیم جد

  .آید دست می به......... است که مفهوم نخست، از دقت در پیام عبارت 

غِسل الذنوب ) ١
َ
 ) ٢  اول ـ دوم ـ الّتوبة تطهر القلوب و ت

َ
  غِسل الذنوبدوم ـ اول ـ الّتوبة تطهر القلوب و ت

  اول ـ دوم ـ المستغفر من الذنب و َیفعله کالمستهزی برّبه) ۴  دوم ـ اول ـ المستغفر من الذنب و َیفعله کالمستهزی برّبه) ٣
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و ......... ی  به ترتیب حکایتگر توبه» بازگشت لطف و آمرزش به انسان«و » بازگشت از گناه به سوی فرمانبرداری از خداوند -٧

  .بیانگر آن است......... ی  ی شریفه است که پیام آیه......... 

  الله یتوب علیه اّن الله غفوٌر رحیٌم  خدا ـ انسان ـ فمن تاب من بعد ظلمه و اصلح فان) ١

  انسان ـ خدا ـ فمن تاب من بعد ظلمه و اصلح فان الله یتوب علیه اّن الله غفوٌر رحیٌم ) ٢

 فاولئک یبّدل الله سّیئاتهم حسناِت ) ٣
ً
 صالحا

ً
  انسان ـ خدا ـ من تاب و آمن و عمل عمال

 فاو) ۴
ً
 صالحا

ً
  لئک یبّدل الله سّیئاتهم حسناِت خدا ـ انسان ـ من تاب و آمن و عمل عمال

نب و یفعله کالمستهزی برّبه«: که فرموده است) ع(رضا  ممفهوم این سخن اما -٨
ّ
شود که  جا محقق می آن» المستغفر من الذ

  .واقعّیت نیافته باشد......... 

  جبران حقوق مردم) ٢  تصمیم بر تکرار نکردن گناه ) ١

م خالق متعال )۴  آلود ی گناه پشیمانی از گذشته) ٣
ّ
  جبران حقوق مسل

  .بیانگر آن است......... ی  است که جمله......... ی  بازگشت از عقوبت و عذاب به سوی لطف و آمرزش همان توبه -٩

  ی گناهکار ـ فان الله یتوب علیه بنده) ٢  خداوند ـ فان الله یتوب علیه  ) ١

 صالحا) ٣
ً
 صالحا بنده )۴  خداوند ـ اال من تاب و آمن و عمل عمال

ً
  ی گناهکار ـ اال من تاب و آمن و عمل عمال

حاکی از آن ......... ی  ی شریفه است که آیه......... توبه یعنی بازگشت، کاربرد این کلمه در قرآن برای خداوند به معنای  - ١٠

  .است

  »فمن تاب من بعد ظلمه«بازگشت وی از عقوبت به سوی لطف و آمرزش ـ ) ١

  »فمن تاب من بعد ظلمه«گناه به سوی فرمانبرداری از خداوند ـ بازگشتن از ) ٢

  »فان الله یتوب علیه«بازگشتن از گناه به سوی فرمانبرداری از خداوند ـ ) ٣

  »فان الله یتوب علیه«بازگشت وی از عقوبت به سوی لطف و آمرزش ـ ) ۴
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  تمدن اسالمي= هاي استوار  پايه: هشتمدرس 
  

  

  ها و معيارهاي تمدن اسالمي پايه

  اعتقاد و ايمان به خدا، ايمان به معاد، تالش براي رسيدن به سعادت اخروي .1
  ...ن بالله و الیوم االخرة َم آَمن : آیه

  

  حكومت و واليت الهي تشكيل .2
  اولی االمر منکم+ اطیعوا الرسول + اطیعوا الله : آیه

  

  خواهي پيامبر هاي عدالت مبارزه با تبعيض نژادي و امتيازات اشرافي از جنبه .3
 ال عدل: آیه

ُ
ِمْرت

ُ
 ـ ا
ُ
ع
ْ
اد
َ
ِلذلک ف

َ
  ف

  

  دعوت به تفكر و تعقل و خردورزي ـ مبارزه با جهل و خرافات .4
ل هل : آیه

ُ
  یستویق

  

  دوستي با حق و دشمني با باطل .5
ماء+ اشداء : آیه

َ
  ُرح

  

  اعتدال در برخورداري از نعمات دنيوي و اخروي .6
ّرم : آیه

َ
ّرم... قل َمْن ح

َ
ما ح

َ
ل ِان

ُ
  .و ق

  

  يكساني مقام و منزلت زن و مرد .7
 : آیه

ً
م ازواجا

ُ
فَسک

ْ
م ِمْن ان

ُ
ق لک

َ
ل
َ
ن خ

َ
  ... .و ِمن ءایاته ا
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     اعتقاد به توحید هر کسی که ایمان بیاورد به خدا: ءاَمن باللِه َمن * 

 
ِ
ت(                                                     اعتقاد به معاد و روز قیامت: والیوِم األِخر

ّ
  اعتقاد به توحید و معاد باعث .١      ) عل

 
ً
 صالحا

َ
ِمل

َ
  ی تغییر نگرش و تحول در شیوه                                                    تهاعمال شایس و عمل صالح انجام دهد: َو ع

ْم 
ُ
 رّبه

َ
د
ْ
ْم ِعن

ُ
َره

ْ
ج
َ
م ا

ُ
ه
َ
ل
َ
  زندگی فردی و اجتماعی شد              پاداششان نزد پروردگارشان است                                   : ف

یِهْم 
َ
ل
َ
 ع

ٌ
   به خدا و ایمان به معاد از ایمان .٢                     )معلول(          )شجاعت( هاست و نه ترسی برای آن: وال خوف

م َیحَزنوَن 
ُ
  معیارهای تمدن اسالمیهای  پایه                                                                     )نشاط( شوند و نه غمگین می: وال ه

  

ین * 
ّ
  تشکیل حکومت و والیت الهی از معیارهای )    مؤمنان(خطاب خاص   ای کسانی که ایمان آوردید: نواَم آیا ایها الذ

 
َ
طیعوا الله

َ
  تمدن اسالمی                ضرورت پیروی از احکام اولیه              خدا را اطاعت کنید: ا

  

 
َ
سول   خدا و اطاعتاطاعت از رسول گرامی                کام ثانویهضرورت پیروی از اح  و پیامبر را اطاعت کنید: و اطیعو الرَّ

م
ُ
ک
ْ
 ِمن

ِ
   عملی استآن حضرت الزمه توحید  از جانشینان        ضرورت پیروی از احکام ثانویه  و صاحبان امر از خودتان را: و اولی االْمر

  

 آیه به برپایی نظام اجتماعی بر پایه قوانین الهی اشاره دارد  .١  

ی   پیا
ّ
  گانه  های خدا و رسول خدا و امامان دوازده های فردی و اجتماعی خود تابع فرمان مسلمانان در برنامه .٢      م کل

  کنند ها عمل نمی هستند و بدون فرمان آن                               

  

 * 
ُ
 فادع

َ
  بر مبارزه با مشرکیناولین سفارش خدا به پیامبر در برا بنابراین به دعوت بپرداز: فلذلک

 
َ
ِمرت

ُ
  دومین سفارش خدا به پیامبر در برابر مبارزه با مشرکین ای، ایستادگی کن گونه که مأموریت یافته و همان: و استقم کما ا

م
ُ
واَء ه

ْ
ه
َ
ع ا بَّ

َ
ت
َ
  سومین سفارش خدا به پیامبر در برابر مبارزه با مشرکین از هوی و هوس مشرکان پیروی مکن: و ال ت

 
ُ
 َو ق

ُ
ت
ْ
 ءاَمن

ْ
   چهارمین سفارش خدا به پیامبر                         و بگو ایمان آوردم                                  : ل

 ِمْن کتاب
ُ
 الله

َ
زل

ْ
ن
َ
  در برابر مبارزه با مشرکین      به هر کتابی که خدا نازل کرده است  : ِبما ا

م
ُ
 بینک

َ
دل

ّ
 ال ع

ُ
ِمْرت

ُ
  پنجمین سفارش خدا به پیامبر در برابر مبارزه با مشرکین  میان شما با عدالت عمل کنمو مأمور شدم : َو ا

م
ُ
ک نا َربُّ  َربَّ

ُ
  توحید در ربوبیت خدا پروردگار ما و پروردگار شماست: الله

  

 خواهی پیامبر های عدالت مبارزه با تبعیض نژادی و امتیازات اشرافی از جنبه .١  

ی   
ّ
  شود عدالتی به شدت مبارزه می گیرد و با بی نظیم روابط اجتماعی و قوانین بر پایه عدل صورت میت .٢      پیام کل

 به قلمرو اول رسالت دریافت وحی و ابالغ وحی اشاره دارد .٣ 
ُ
  فلذلَک فادع
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 َیستوی* 
ْ
ل
َ
 ه

ْ
ل
ُ
  دعوت به تفکر و تعقل و خردورزی و مبارزه با جهل و خرافات .١                                بگو آیا برابرند                      : ق

ین َیعملوَن 
ّ
  کند این آیه اهمیت حجت باطن را بیان می .٢                          دانند                       کسانی که می: الذ

موَن 
َ
ل
ْ
ین الَیع

ّ
ی خلق: آیه قرابت دارد با آیه .٣                       دانند                و کسانی که نمی: والذ

ّ
  اقرا باسم ربک الذ

ذکر اولو االلباب
َ
ما َیت

َّ
  طلب علم بر هر زن و مردی واجب است: ارتباط معنایی دارد با حدیث . ۴     گیرند   د پند میر فقط صاحبان خ: ِان

            ۵. دعوت به تفکر و تعقل در جای جای قرآن بیان شده است  
  

 رسول اللهُمح* 
َ
  های تمدن اسالمی پیروی از حق و مبارزه با باطل از پایه .١            پیامبر خداست       ) ص(محمد : ّمد

ه و
َ
  کیشان پیوند برادری دارند و مانند اعضای مسلمانان با هم .٢                       و کسانی که با او هستند             : والذیَن َمع

اراشداُء علی الک
ّ
  کنند ها دفاع می خانواده از آن        بر کافران سخت گیرند، جبهه باطل: ف

ماُء بینهم
َ
ت .٣       و میان خودشان مهربان، جبهه حق   : و ُرح

ّ
  ها گردید ایجاد نگرشی جدید در جامعه که موجب تحول بین مل

  

  

  :ي فوق دو جبهه معرفي شده است در آيه
  هاي اخالقي و واليت الهي خواهي، كرامت تي، عدالتيكتاپرس): رحماء(ي حق  جبهه - 1

  مشراکن، ستمگران، مفسدان، طاغوت و شيطان): اشداء(ي باطل  جبهه - 2
  

 الله* 
َ
م زینة رَّ

َ
 َمْن ح

ْ
ل
ُ
  های الهی عدم حرمت زینت .١  بگو چه کسی حرام کرده زیورهایی را     : ق

 ِلِعباده
َ
َرج

ْ
تی اخ

ّ
  ها است های پاکیزه برای انسان روزی .٢             د آورده         که خدا برای بندگانش پدی: ال

زق   های پاکیزه را   و روزی: و الطّیبات ِمَن الرَّ

ذیَن ءامنوا
َّ
 ِهَی ِلل

ْ
  ها برای کسانی که ایمان دارند   بگو این: قل

  های دنیوی و اخروی اعتدال در برخورداری از نعمت. ١                                  در زندگی دنیا                         : فی الحیات الدنیا

 یوم القیامة
ٌ
  هایی تربیت کند نمود انسان تالش می) ص(پیامبر . ٢                 باشد        و روز قیامت خاص آنان می: خاِلصة

 األیاِت 
ُ
ل َصّ

َ
ف
ُ
 ن
َ
  که در عین توجه به رستگاری اخروی به عنوان هدف      کنیم     این گونه آیات را به روشنی بیان می: کذلک

  برای رشد و تعالی زندگی دنیوی خود نیز تالش کنند                           دانند                           برای کسانی که می: ِلقوْم َیعلموَن 

  

م رّبی*  رَّ
َ
ما ح

ّ
ل ِان

ُ
   اعتدال در برخورداری از .١                                )          ماعالم حرا( بگو پروردگارم حرام کرده است: ق

ر ِمنها و ما بطَن 
َ
ه
َ
 ما ظ

َ
  دنیوی و اخروی های نعمت                                     ها را چه آشکار و چه پنهان      کاری زشت: الفواِحش

  اه نگو : و االثم

 
َّ
   های به جای دوری از زیبایی .٢                                                          ز به ناحق را                                       و تجاو: والبغی بغیر الحق

شرکوا بالله
ُ
ن ت

َ
   های آفرینش و نعمت انجه                                         شریک قرار دادنکه چیزی را شریک خدا سازید     و این: و ا

 
ً
 به سلطانا

ّ
ل   ها دوری کنیم حراماز  خداوند                                  برای خدا بدون دلیل       که دلیلی برای آن نازل نکرده   : ما لم ینزَّ

 
َ
                 دروغ بستن به خدا .١     و این که به خدا نسبت دهید : علی الله واقولو ان ت

                  افترا بستن به خدا .٢                        دانید          چیزی را که نمی: ا ال تعلمونم

            آگاهانه درباره خدا سخن گفتننا .٣  
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              های او        و از نشانه: ی و ِمْن ءایاته* 

م
ُ
 لک

َ
ق
َ
ل
َ
ْن خ

َ
  های تمدن اسالمی یکسانی خلقت زن و مرد از پایه                        که برای شما آفرید: ا

 
ً
م ازواجا

ُ
فَسک

ْ
  از خودتان همسرانی: ِمْن ان

 
َ
نوا ِالیهاْس ِلت

ُ
  های اصیل او احیای مقام زن و ارزش .١       تا با ایشان آرامش یابید : ک

م
ُ
ک
َ
ل بین

َ
ع
َ
  سکونت و آرامش برای مرد است به مردان نسبت به زنان است یعنی زن مبدأخطاب : ِلتسکنوا الیها           و قرار داد میان شما  : َو ج

 
ً
 و َرحَمة

ً
ة
َّ
  .٢            دوستی و مهربانی      : َمَود

ً
 و َرحمة

ً
  ی زن و مرد است که از نظر قرآن درباره: مودة

  و مهربانی دارند کریم با یکدیگر دوستی                    همانا در آن              : ِانَّ فی ذلک

رون
َّ
ک
َ
ف
َ
  هایی برای اهل تفکر است در آفرینش زن و مرد نشانه کنند هایی است برای گروهی که تفکر می نشانه: ألیات لقوم َیت

  

ی   پیام 
ّ
  حفظ عفاف محلو  است های بافضیلت در جامعه اسالمی خانواده جایگاه ممتازی دارد و کانون رشد انسان   کل

  های اجتماعی است و پاکدامنی و مانع اصلی فساد و نابسامانی                          
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ذکر اولوااللباب«ی  از آیه -١

َ
ما َیت

َّ
ذین ال یعلمون ِان

ّ
  ؟گردد نمیکدام مفهوم مستفاد » قل هل َیستوی الذین َیعلمون و ال

  .دهد رایی سوق میگ قرآن مردم را به سوی زندگی بر مبنای تفکر و علم و پرهیز از خرافه) ١

  .ی دانش و آموختن آن بود نازل شد درباره) ص(اولین آیاتی که بر رسول خدا ) ٢

  .دانند در نزد خدا یکسانند، اما تنها خردمندانند که پند پذیرند دانند و کسانی که نمی کسانی که می) ٣

  .داند مرد و زن واجب می وجوی علم را بر هر کند بلکه جست اسالم نه تنها همه را دعوت به علم می) ۴

ذیَن ءامنوا«ی  آیه -٢
َّ
ل هَی ِلل

ُ
 ِلعباده و الطّیبات ِمَن الّرزِق ق

َ
خَرج

َ
تی ا

َّ
ه الله ال

َ
َم زین رَّ

َ
ل َمن ح

ُ
  شود؟ ای دریافت می چه نکته» ق

  های دنیوی و معنوی دیدگاه متعادل خداوند نسبت به نعمت) ٢  ی برتر و عالی وجود انسان  مرتبه) ١

  تر عالم هستی ایمان به عالم غیب به عنوان بخش وسیع) ۴  گی و راز و نیاز با خدا و پایبندی به اخالقبند ) ٣

ن«ی  ی شریفه از تدبر در آیه -٣
َ
َر ِمنها و ما َبط

َ
ه
َ
َرَم ربی الفواحش ما ظ

َ
  :شود که چنین استنباط می» قل ِانما ح

  .تری دارند گناهان آشکار از گناهان پنهان زشتی بیش) ١

  .های آشکار و پنهان را خداوند حرام کرده است زشتکاری) ٢

  .فحش و ناسزا از گناهان آشکار است که نباید مرتکب آن شویم) ٣

  .های پنهان بسیار زیادتر است های آشکار از زشتی تأثیر زشتی) ۴

یش انقالبی عظیم پدید آورد، پیام شد، رسول خدا با گفتار و رفتار خو در عصری که زن کاالیی در کنار سایر کاالها تلقی می -۴

ت گردد؟ کدام آیه
ّ
  ی شریفه استفاده ابزاری از زن را ملغی کرد تا خانواده کانون رشد فضایل اخالقی، دوستی و مود

ذین امنوا فی الحیاة الّدنیا خالصة یوم القیامة ) ١
ّ
  ...قل هی لل

 و جعل لکم من ازواجکم ) ٢
ً
  ...بنین و الله جعل لکم من انفسکم ازواجا

 لتسکنوا الیها ) ٣
ً
  ...و من ءایاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجا

ا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ) ۴
ّ
  ...یا اّیها الناس ان

  پیام کدام آیه با ندای اولین روز دعوت پیامبر گرامی اسالم، مطابقت دارد؟ -۵

 َواسَتِقم کم) ١
ُ
ادع

َ
ِلذلک ف

َ
بع اهواَء همف تَّ

َ
ِمرت و ال ت

ُ
  ا ا

ذین الیعلمون) ٢
ّ
ذی یعلمون و ال

ّ
  قل هل یستوی ال

 فلهم اجرهم عند رّبهم) ٣
ً
  من ءامن بالله و الیوم اآلِخِر و عمل صالحا

کم) ۴  ألعِدل بیَنکم الله رّبنا و ربُّ
ُ
ْمرت

ُ
 الله من کتاب و ا

َ
زل

ْ
ن
َ
 بما ا

ُ
  و قل آَمْنت
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پیام » ها گردید ایجاد نگرشی جدید در جامعه بود که موجب تحول در روابط بین ملت«) ص(از اقدامات مهم رسول خدا  -۶

  .باشد ی شریفه مبین این اقدام می کدام آیه

  محمد رسول الله و الذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم) ١

  ادع الی سبیل ربک بالحکمة و الموعظة الحسنة و جادلهم بالتی هی احسن) ٢

  ...و اعتصموا بحبل الله جمیعا و الیفرقوا و اذکروا نعمة الله علیکم ) ٣

  المنکر کنتم خیر امة اخرجت للناس تامرون بالمعروف و تنهون عن) ۴

  باشد؟ ی جاهلی می پیام کدام آیه مبارزه با تبعیض نژادی و امتیازات اشرافی جامعه -٧

 لتسکنوا الیها و جعل بینکم ) ١
ً
  ...و من ءایاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجا

ن و اال ثم و البغی بغیر الحق و ان تشرک) ٢
َ
َهَر ِمنها و ما َبط

َ
  ...وا بالله قل ِانما َحَرَم ربی الفواحش ما ظ

ذیَن آمنوا فی الحیاة الدنیا ) ٣
َّ
ل هَی ِلل

ُ
خَرَج ِلعباده و الطّیبات ِمَن الّرزِق ق

َ
تی ا

َّ
َم زیَنه الله ال   ...قل َمن َحرَّ

بع اهواَء هم و قل امنت بما انزل الله من کتاب و امرت العدل بینکم) ۴ تَّ
َ
ِمرت و ال ت

ُ
 َواسَتِقم کما ا

ُ
ادع

َ
ِلذلک ف

َ
  ف

های خداوند و وسیله قرار دادن آن برای کسب رستگاری از پیام کدام آیه  ی درست از نعمت گیری از استفاده ارهعدم کن -٨

  شود؟ استنباط می

ذین الیعلمون انما یتذکر اولوا االلباب) ١
ّ
ذین یعلمون و ال

ّ
  قل هل یستوی ال

ن و اال ثم ) ٢
َ
َهَر ِمنها و ما َبط

َ
  و البغی بغیر الحققل ِانما َحَرَم ربی الفواحش ما ظ

کم) ٣  ألعِدل بیَنکم الله رّبنا و ربُّ
ُ
ْمرت

ُ
 الله من کتاب و ا

َ
زل

ْ
ن
َ
 بما ا

ُ
  و قل آَمْنت

خَرَج ِلعباده و الطّیبات ِمَن الّرزِق ) ۴
َ
تی ا

َّ
َم زیَنه الله ال   قل َمن َحرَّ

  پیام کدام آیه با دیگر آیات متفاوت است؟ -٩

ذین امنوا فی الحیاة الّد ) ١
ّ
  نیا خالصة یوم القیامةقل هی لل

خَرَج ِلعباده و الطّیبات ِمَن الّرزِق ) ٢
َ
تی ا

َّ
َم زیَنه الله ال   قل َمن َحرَّ

  فلهم اجرهم عند ربهم و ال خوف علیهم و ال هم یحزنون) ٣

ن و اال ثم و البغی بغیر الحق ) ۴
َ
َهَر ِمنها و ما َبط

َ
  قل ِانما َحَرَم ربی الفواحش ما ظ

  گردد؟ از توجه به کدام آیه مفهوم می» تعقل و خردورزی تفکر،«دعوت به  - ١٠

کم) ١  ألعِدل بیَنکم الله رّبنا و ربُّ
ُ
ْمرت

ُ
 الله من کتاب و ا

َ
زل

ْ
ن
َ
 بما ا

ُ
  قل آَمْنت

  و جعل بینکم مودة و رحمة ان فی ذلک الیات لقوم یتفکرون) ٢

   خوف علیهم و ال هم یحزنونمن امن بالله و الیوم االخر و عمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم و ال) ٣

ذین الیعلمون انما یتذکر اولوا االلباب) ۴
ّ
ذین یعلمون و ال

ّ
  قل هل یستوی ال
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  اي براي خدا برنامه: نهمدرس 
م* 

ُ
  امت وسط بودن به معنای پرهیز از افراط و تفریط و معتدل بودن است .١                   و این چنین شما را قرار دادیم        : و کذلک جعلناک

 
ً
 َوَسطا

ً
َمة
ُ
  ی مسلمانان در جهان مسئولیت ویژه موقعیت و .٢                                                )راه عقل(امتی میانه و اسوه : ا

اس
ّ
لی الن

َ
هداَء ع

ُ
  کند را بیان می                            تا بر مردم گواه باشید،      : ِلتکونوا ش

 
َ
ل
َ
سول ع  ْی و َیکوَن الرَّ

ً
ْم شهیدا

ُ
  ی الگو شدن مسلمانان، عالوه بر معتدل  الزمه .٣     و رسول خدا بر شما گواه باشد : ک

  الگوگیری از پیامبر است بودن                

  

 * 
َ
ل الله وَّ

َ
  و جانشینان شرط سربلندی و پیروزی پذیرش والیت خدا و رسول او .١     هر کس ولی خود قرار دهد خدا     : َو َمْن َیت

 
ُ
ه
َ
  ایشان است                               و رسولش را                                         : و رسول

یَن ءامنوا
ّ
  حزب الله کسی است که خدا و رسولش و کسانی را که ایمان .٢                           و کسانی که ایمان آوردند  : و الذ

  اند ولی خود قرار دهد آورده                                  حزب خداوند   پس همانا : فانَّ ِحزَب الله

ُم الغالبون
ُ
  آیه به پذیرش والیت الهی و نپذیرفتن طاغوت اشاره دارد .٣                       انا چیره شوندگان هستندهم: ه

  

 موسی ِلقوِمِه * 
َ
   تقویت ایمان و اراده به عنوان عمل به مسئولیت. ١              به قومش گفته                                 ) ع(و موسی : و قال

عینوا
َ
  اسوه است ی امتی انسانی ـ اسالمی خویش به منظور ارائه                                  از خدا کمک بجویید                                       : بالله اْست

                                 و صبر پیشه کنید                                                         : َو اْصبروا

ِه 
ّ
 ِلل

َ
   نیک فرجامی معلول کمک خواستن از خدا و. ٢                         که زمین متعلق به خداست                                       : ِانَّ االرض

 ر ویُ 
ُ
  باشد ن صبر میکرد پیشه            دهد میو آن را به هر کسی از بندگانش بخواهد، : ی ا َمْن َیشاُء ِمن عبادههث

قین
َّ
 ِللِمت

ُ
  از آن تقواپیشگان است] نیک[و سرانجام : و العاقَبة

  

  

ه آيه در برنامه فردا *    ي فردي تقويت ايمان و اراده حوزه ←جاي
 * 

َ
 ِالی َسبیل َرّبک

ُ
ع
ْ
د
ُ
  را آموزش داده تبلیغهای  خداوند به پیامبر روش به راه پروردگارت دعوت کن: ا

  اولین شرط دعوت حکمت و دانش است ش استواربا دان: بالحکمِة 

ِة 
َ
  ی نیکو است دومین شرط دعوت موعظه و اندرز نیکو: َو الَموِعظِة الحسن

َسُن 
ْ
ح
َ
ی ِهَی ا

َ
ت
ّ
م بال

ُ
ه
َ
  ی نیکوتر است ادلهجسومین شرط دعوت م مجادله نما ،ای که نیکوتر است و با آنان به شیوه...: َو جاِدل

  

ه آيه در برن - 1   حوزه جهاني ـ تأكيد بر محتواي عقالني ←امه فردا جاي
  .عقل و خرد و تعقل است) جادلهم ـ حكمة ـ موعظه(ها  ي به اکرگيري اين روش الزمه - 2
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م الغاِلبون«ی  طبق آیه -١

ُ
ِاَن حزَب الله ه

َ
و ......... گیرند؟ کسانی که ولی خود را  چه کسانی جزء حزب خدا قرار می» ف

  قرار دهند؟........ .و ......... 

  خدا ـ رسول ـ مؤمنین) ٢    خدا ـ رسول ـ اولی االمر ) ١

  خدا ـ رسول ـ متقین) ۴    خدا ـ رسول ـ امامان) ٣

  کدام آیه به دوری از افراط و تفریط اشاره دارد؟ -٢

١ ( 
ً
مة َوَسطا

ُ
ِاَن حزَب الله ُهم الغاِلبون) ٢    کذلَک جعلناکم ا

َ
  ف

 الی سبیِل َرِبَک بالِحکمة ) ۴    اصبرواِاسَتعیُنوا بالله و ) ٣
ُ
دع

ُ
  ...ا

وا بالله و اصِبروا«عبارت  -٣
ُ
عین

َ
 ......... خطاب به ......... از قول » ِاست

ِ
و مفهوم آن ......... و در ادامه سرانجام نیک را از آن

  .است......... 

  ـ قوم موسی ـ صابران ـ تالش برای کسب آگاهی) ع(موسی ) ١

  ـ قوم موسی ـ تقوا پیشگان ـ تقویت ایمان و اراده) ع(موسی ) ٢

  ـ قوم موسی ـ تقوا پیشگان ـ تقویت ایمان و اراده) ع(هارون ) ٣

  ـ فرعون ـ تقوا پیشگان ـ تالش برای کسب آگاهی) ع(هارون ) ۴

  دهد، به ترتیب بیان کرده است؟ آموزش می) ص(کدام گزینه سه روش تبلیغی را که خداوند به پیامبر  -۴

  ی نیکوتر ی حسنه، حکمت، مجادله موعظه) ٢  ی نیکوتر ی حسنه، مجادله حکمت، موعظه) ١

  حکمت، اندرز نیکو، دانش استوار) ۴  ی نیکوتر ی حسنه، مجادله اندرز نیکو، موعظه) ٣

و با توجه به ......... حوزه در ......... ناظر بر » ...و قال موسی لقومه استعینوا بالله و اصبروا اّن االرض لله «ی  ی شریفه آیه -۵

  .است......... ی مذکور عاقبت نیکو از آن  آیه

  های فردی ـ صابرین تقویت عزت نفس عمومی ـ تقویت توانایی) ١

  های جامعه ـ صابرین تقویت عزت نفس عمومی ـ تقویت بنیان) ٢

  های جامعه ـ متقین تقویت ایمان و اراده ـ تقویت بنیان) ٣

  های فردی ـ متقین اراده ـ تقویت توانایی تقویت ایمان و) ۴
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 لتکونوا شهداء علی ال«: ی ی شریفه از دقت در آیه -۶
ً
 و کذلک جعلناکم اّمة وسطا

ً
اس و یکون الّرسول علیکم شهیدا

ّ
» ن

  .باشد می......... و ......... ی الگو شدن مسلمانان،  گردد که الزمه مفهوم می

  )ص(مصونیت از افراط و تفریط ـ الگوگیری از پیامبر ) ١

  )ص(مجهز بودن به اعتقاد راستین ـ الگوگیری از پیامبر ) ٢

  برابر پیام خدا مصونیت از افراط و تفریط ـ سرسپردگی در) ٣

  مجهز بودن به اعتقاد راستین ـ سرسپردگی در برابر پیام خدا) ۴

ی واقعی اسالمی آن جامعه است که بتواند در عصر خود اسوه باشد و راه معتدل زندگی را به  جامعه«هرگاه گفته شود  -٧

  ید این معنی است؟وپیام کدام آیه م» ها نشان دهد دیگر جامعه

  ربک بالحکمة و الموعظة و جادلهم بالتی هی احسنادع الی سبیل ) ١

  محمد رسول الله و الذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم تراهم رکعا سجدا) ٢

٣ ( 
ً
 لتکونوا شهداء علی الّناس و یکون الّرسول علیکم شهیدا

ً
  و کذلک جعلناکم اّمة وسطا

  لله یورثها من یشاء من عباده و العاقبة للمتقینو قال موسی لقومه استعینوا بالله و اصبروا اّن االرض ) ۴

  پیام کدام آیه پاسخ این سؤال است؟» نیک فرجامی در برخورداری از چه اوصافی است؟«اگر سؤال شود  -٨

  و من یتول الله و رسوله و الذین آمنوا فان حزب الله هم الغالبون) ١

 لتکونوا شهداء علی الّنا) ٢
ً
 و کذلک جعلناکم اّمة وسطا

ً
  س و یکون الّرسول علیکم شهیدا

  و قال موسی لقومه استعینوا بالله و اصبروا اّن االرض لله یورثها من یشاء من عباده و العاقبة للمتقین) ٣

  راام نجعل الذین آمنوا و عملوا الصالحات کالمفسدین فی االرض ام نجعل المتقین کلفج) ۴
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  زندگي در دنياي امروز: دهمدرس 
  

 * 
ُ
س ُبنیانه َمْن اسَّ

َ
ف
َ
  خود را] کار[آیا آن کس که بنیاد : ا

 
ٍ
ی تقوی ِمَن اللِه و رضوان

َ
ل
َ
  ی تقوا و خشنودی خدا نهاده بر پایه: ع

  بهتر است: خیٌر 

 
ُ
س بنیانه ْم َمْن اسَّ

َ
  ریزی کرده یا کسی که بنای خود را پی: ا

 
ُ
لی شفا ج

َ
  لب پرتگاهی مشرف به سقوطبر : ٍف هارٍ ُر ع

 
َ
 ف
ْ
َم  :هبِ  َر هاان

ّ
هن

َ
  افتد و با آن در آتش دوزخ فرو می: فی ناَر ج

 
ُ
 یَ ال و الله

ْ
 دی اله

َ
المینْو ق

ّ
  کند و خداوند گروه بیدادگران را هدایت نمی: َم الظ

  

  مستحب+ پاداش اخروی 

  زش برای انجام وظایف الهی باشداگر ور ) ١

  

  پاداش اخروی

  .ی صمیمانه بین افراد باشد ـ دسته جمعی باشد ـ برای سالمت اخالقی باشد اگر ورزش برای تقویت رابطه .١

  .ها جایز است و هم پاداش اخروی دارد ها و سازمان دادن جایزه توسط ارگان .٢

هم مستحب و  ← تهاجم فرهنگیه برای گسترش فرهنگ اسالمی و مبارزه با های فشرد تولید و توزیع و تبلیغ فیلم و لوح .٣

  .هم واجب و هم پاداش اخروی دارد

  

  واجب

  شود در حالت کلی واجب به دو دسته تقسیم می

  انجام آن بر هر شخص مکلف واجب است مثل نماز و روزه: واجب عینی

  )جنگ(ساقط است اگر گروهی آن را انجام دهند از گردن دیگران : واجب کفایی

  هایی که به نفع اسالم است مستحب است ولی در صورت لزوم واجب کفایی است ها و سایت ساختن فیلم: مثالی برای کفایی
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  ها حرام

  .های معمولی حرام است بندی حتی در بازی شرط .١

  .قمار حرام است .٢

  .استفاده از ابزار قمار اگر به قصد قمار هم نباشد حرام است .٣

  .شرکت در مجالس قمار حرام است .۴

  .بازی با ابزار قمار از طریق کامپیوتر حرام است .۵

  .ها فساد و انحراف و گناه است از گناهان کبیره است هایی که موضوعات آن تولید ـ توزیع و تبلیغ فیلم .۶

  .آلود حرام است های فشرده گناه تماشا کردن و گوش دادن به فیلم و لوح .٧

  .آلود حرام است های گناه روش فیلمخرید و ف .٨

  .برای کار حرام، حرام است) ماهواره(خرید و فروش و نگهداری ابزار مشترک  .٩

  .موسیقی لهوی و مطرب که مناسب با مجالس عیش و نوش باشد چه کالسیک و چه غیر کالسیک حرام است .١٠

  .برداری مردان از زنانی که حجاب ندارند حرام است فیلم .١١

  .هر نوع تجارتی که به نفع دولت صهیونیستی و غاصب باشد حرام است .١٢

  .وارد کردن و ترویج کاالهای صهیونیستی حرام است .١٣

  .خرید کاالهای صهیونیستی حرام است .١۴

  .دهند حرام است هایی که فرهنگ غیراسالمی را رواج می خرید و فروش لباس .١۵

  .شود حرام است ویت اقتصادی صهیونیست میهایی که باعث تق خرید و فروش لباس .١۶

  .ی اسالمی دارد حرام است هایی که ضرر اقتصادی برای جامعه خرید و فروش لباس .١٧

  .تقلید از مدهایی که شبیه شدن به دشمنان اسالم و ترویج فرهنگ غرب است حرام است .١٨
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خروی می کدام مورد از مصادیق مهم عمل صالح معرفی شده و واجب کفایی -١

ُ
  باشد؟ است و دارای پاداش ا

  ی فرهنگ اسالمی تولید سایت در اینترنت برای اشاعه) ١

  تولید فیلم سینمایی به نیت اعتالی فرهنگ اسالمی) ٢

  دی به منظور گسترش فرهنگ اسالمی و مبارزه با تهاجم فرهنگی تولید و توزیع و تبلیغ فیلم و سی) ٣

  بیت دینیرهنگ اسالمی و ترستند علمی، تاریخی و اجتماعی به نیت اعتالی فهای تلویزیونی، م تولید فیلم) ۴

  در بحث احکام دین ابزار مشترک یعنی چه؟ و کدام مثال برای آن درست است؟ -٢

  ی حالل دارند و هم حرام ـ ماهواره هم استفاده) ٢  ی حالل دارند ـ تلویزیون فقط استفاده) ١

  ها وجود دارد ـ روزه ی دین در همه) ۴  اهوارهی حالل دارند ـ م فقط استفاده) ٣

  بندی و دادن جایزه به ورزشکاران به ترتیب چیست؟ حکم قمار، شرط -٣

  مکروه ـ حرام ـ جایز) ۴  حرام ـ مکروه ـ حرام) ٣  حرام ـ مکروه ـ واجب) ٢  حرام ـ حرام ـ جایز) ١

  ؟باشد نمیکدام مورد حرام است و جایز  -۴

  برداری زنان از زنان در مجالس عروسی فیلم) ٢  مشترک برای کار حالل خرید و فروش ابزار) ١

  برداری مردان از زنان در مجالس عروسی فیلم) ۴    دادن جایزه به ورزشکاران) ٣

باشد؟ کدام مورد انسان را از خدای  آور روحی و اجتماعی است و حرام می کدام مورد از امور زیان: به ترتیب بیان کنید که -۵

ی یک پیام منفی و یا یک گروه غیر اخالقی است و حرام  باشد؟ کدام مورد ترویج دهنده کند و حرام می دور می متعال

  باشد؟ می

  بندی ـ موسیقی لهوی و ُمطرب ـ ُمدهای غربی شرط) ٢  بندی ـ ُمدهای غربی  قمار ـ شرط) ١

م شرط) ۴  بندی ـ موسیقی لهوی و ُمطرب ُمدهای غربی ـ شرط) ٣
ُ
  ار ـ موسیقی لهوی و ُمطرببندی ـ ق

ها که  کند؟ آن ی امروز را به ما گوشزد می انگاری در عمل به احکام را در دنیای پیچیده یک از آیات زیر خطرات سهل کدام -۶

  اند؟ کنند چگونه معرفی شده انگاری می در احکام سهل

ُه َعلی تقوی ِمن الله و رضوان خیٌر ـ ظالِ ) ١
َ
َس بنیان سَّ

َ
َمن ا

َ
 ف
َ
  مینا

فا ُجُرٍف هاِر ـ کاِفرین) ٢
َ
ُه َعلی ش

َ
َس بنیان سَّ

َ
م َمن ا

َ
  ا

فا ُجُرٍف هاِر ـ ظاِلمین) ٣
َ
ُه َعلی ش

َ
َس بنیان سَّ

َ
م َمن ا

َ
  ا

ِعٌب ـ کاِفرین) ۴
َ
هٌو و ل

َ
نیا ِاال ل   َو ما هِذِه الَحیاة الدُّ
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بازی و ورزش اگر برای سالمتی به قصد انجام وظایف الهی باشد چه حکمی دارد؟ و اگر برای دور شدن افراد از فساد  -٧

  دنیای کنونی ضرورت یابد فراهم آوردن امکانات آن چه حکمی دارد؟

  واجب کفایی ـ واجب کفایی) ٢    جایز و حالل ـ واجب ) ١

  مستحب ـ واجب کفایی) ۴    مستحب ـ مستحب ) ٣

  ی پیدایش آن در جامعه فراهم نشود، چه حکمی صادر شده است؟ که زشتی قمار در اذهان باقی بماند و زمینه برای این -٨

  .مار حرام استبازی با وسایل و ابزار ق) ٢  .بندی حرام است قمار و شرط) ١

  .بازی با ابزار قمار از طریق کامپیوتر حرام است) ۴  .شرکت در مجالس قمار حرام است) ٣

  است؟ نشدهکدام ویژگی برای مدهای غربی بیان  -٩

 ترویج دهنده) ١
ً
 ترویج دهنده) ٢  .اند ی یک پیام منفی معموال

ً
  .اند ی یک گروه غیراخالقی معموال

 اسراف و تبذیر ) ٣
ٌ
 باعث شبیه شدن به دشمنان اسالم می) ۴  .دهند را رواج میمعموال

ً
  .شوند معموال

  ؟نیستهای موسیقی لهوی و ُمطرب  کدام گزینه از ویژگی - ١٠

  .باشند مناسب مجالس عیش و نوش می) ٢  .باشند به صورت غیرکالسیک می) ١

  .ددهن بندوباری سوق می انسان را به بی) ۴  .کنند انسان را از خدا دور می) ٣

بندوباری دنیای کنونی ضرورت یابد فراهم کردن  های ورزشی برای دور شدن افراد جامعه از فساد و بی اگر ورزش و بازی - ١١

  .است......... های معمولی  ها و ورزش بندی در بازی است و شرط......... امکانات آن واجب 

  عینی ـ حرام )۴  کفایی ـ حرام) ٣  کفایی ـ بالاشکال) ٢  عینی ـ بالاشکال) ١

است و تقلید از مدهایی که ......... مبارزه با تهاجم فرهنگی و ابتذال اخالقی از مصادیق مهم عمل صالح و از واجبات  - ١٢

  .است......... ها را به دنبال دارد  شبیه شدن به دشمنان اسالم و ترویج فرهنگ آن

  نی ـ مکروهعی) ۴  عینی ـ حرام) ٣  کفایی ـ مکروه) ٢  کفایی ـ حرام) ١

و ......... حرام ......... اند، اگرچه به قصد  بازی با وسایل و ابزارهایی که در جامعه به عنوان ابزار قمار شناخته شده - ١٣

  ......... شرکت در مجالس حرام 

  تفریح باشد ـ نیست ـ است) ٢    قمار نباشد ـ است ـ نیست) ١

  ـ نیست ـ نیستتفریح باشد ) ۴    قمار نباشد ـ است ـ است ) ٣
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  بخش هستي: درس اول
  .بخش هستند موجودات هستی خود را وامدار هستی: یابیم که درمی ها عبور کند  اگر نگاهمان از سطح ظاهری پدیده* 

  نیازمندی جھان به خدا در پیدایش

بریم و از  میها و مشکالت به او پناه  در سختی) علت(کنیم  یابیم و حضورش را درک می هریک از ما با تمام وجود خدا را می* 

. دهد های متفاوتی را به ما نشان می کند و راه تر در این باره دعوت می قرآن کریم ما را به معرفت عمیق. طلبیم او کمک می

  )معلول(

  .گیرند خود را از خدا می) واقعیت و موجودیت(هریک از موجودات حق بودن * 

  )یافتن در خود(آشنا  درک خدا با سرشت خدا .١           های درک خدا راه* 

    های جهان ی خدا با درک نیازمندی کسب معرفت عمیق درباره .٢  

  

  
  .ركن اصلي خداشناسي، خودشناسي و ركن اصلي خودشناسي تفكر در وجود خود است

  

  :های درک نیازمندی جھان استدالل

  ی اول مقدمه -١

  .گیرد شمه نمیمان از خودمان سرچ وجود و هستی ی ما پدیده هستیم  همه* 

 یک زمانی نبوده و سپس پدید آمده است .١.  

  ).قائم به ذات نیست(متکی به خود نیست  .٢          پدیده یعنی* 

 خدا موجود است اما پدیده نیست .٣.  

 ۴.  الوجود ممکن(ممکن بود ما نباشیم(  

  ی دوم مقدمه -٢

 چای نیازمند قند برای شیرینی(نیازمند به دیگری است  برای موجود بودن  هر چیزی وجودش از خودش نباشد * 
ً
  )مثال

  بخش کی تواند که شود هستی                 بخش ذات نایافته از هستی

  موجود بودن= ذات و حقیقت او  .١            نیازی در موجود بودن به دیگری شرط بی* 

  نیستی در او راه نداشته باشد .٢  

  )الوجود واجب(ز به پدیدآورنده ندارد و همیشه هست چنین موجودی نیا* 

  

  :٢و  ١ی  ی مقدمه نتیجه

 خدا ←هستی = ذات . (شود ی هستی مستقل و قائم به خود بوده و هستی از او جدا نمی وجود آورنده به. ١(  

 های جهان، نیازمند به دیگری برای پدید آمدن و هستی یافتن هستیم ما پدیده .٢.  

  

  

@konkurpex
www.konkur.in

forum.konkur.in



 
 

2  
 

  :باب مشهود بودن خداوند اشعار در

 دلی کز معرفت نور و صفا دید

 پــرده از در و دیـــوار یار بی

 به صحرا بنگرم صحرا تو بینم
  

 به هر چیزی که دید اول خدا دید 

 االبصار ست یــا اولــی در تجــلی

 به دریا بنگرم دریا تو بینم
  

  

  تر معرفتی برتر و عمیق دیدن خدا در پشت و ورای هر چیز * 

بستر اصلی حرکت به سوی خدا در ورای هر چیز پاکی و صفای فطری قلب  پذیر است  این هدف برای جوانان امکان* 

  .است

  ...)ین جاهدواذوال. (به یقین خداوند کمک خواهد کرد و لذت این معرفت را به ما خواهد چشاند* 

  ه است؟توانیم به ذات خدا پی ببریم و بدانیم او چیست و چگون چرا نمی

ها همه  این. ها، بهشت و جهنم گیرند، مانند گیاهان، حیوان برخی از امور در دایره شناخت ما قرار می :امور محدود .١

در حقیقت ذهن ما . شان را دریابد ها احاطه پیدا کند و چگونگی تواند بر آن موجودات محدودی هستند که ذهن ما می

  .ها را دارد گنجایش فهم چیستی آن

ها احاطه پیدا کند؛ زیرا  تواند بر آن ها توانایی دستگاه اندیشه ما هستند و ذهن ما نمی برخی دیگر از آن :مور نامحدودا .٢

  .هاست الزمه شناخت هر چیزی احاطه و دسترسی به آن

ا که حقیقتی خد. توانیم تصور کنیم خط و عدد نامحدود را نمی. ما هر عدد با خطی را که تصور کنیم، محدود است :مثال* 

  .کند و ذهن به حقیقت خداوند احاطه پیدا نمی. گنجد نامحدود دارد و چون نامحدود است در ظرف ذهن ما نمی

  
  .ايم هر چيستي را كه براي او فرض كنيم او را در حد تصورات ذهني خود پايين آورده و محدود كرده. توانيم بگوييم چيست نمي

  

  :فرموده است) ص(پیامبر اکرم * 

  های خداوند تفکر کنید در ذات و چیستی خداوند فکر نکنید در نعمت :الله تفکروا فی آالء الله ال تفکروا فی ذات

های خداوند، از راه شناخت  شناخت صفات و ویژگی دین اسالم ما را به تفکر در صفات الهی، تشویق کرده است * 

  .پذیر است مخلوقاتش تا حدودی امکان
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  همتا ييگانه ب: درس دوم
  اعتبار به سایر اعتقادات اعتقاد به توحید  ترین اعتقاد دینی و پایه و اساس تمام دین و محور زندگی دینی  توجه به مهم* 

  .بخشد ها حیات می ی معارف و احکام دین به آن نگرش توحیدی بر تمام آیات قرآن سایه افکنده و همانند روحی در پیکره* 

  ايستگاه تكرار
  ایمان به معاد یمان به خدا ی ا الزمه

  

  

  نيت ←روح عمل ) ب  توحيد ←روح معارف و احاکم ) الف
  

  .باشد همتایی می توحید به معنای یگانگی و بی* 

  .اعتقاد به توحید یعنی اعتقاد به اینکه خداوند یکتاست و شریک و همتایی ندارد* 

  )توحید نظری(مراتب یگانگی خداوند 

  
  !ي خداست تقاد يك انسان موحد دربارهتوحيد نظري، نظر و اع

  
  توحید در خالقیت -١

 خداوند در ذات خود یکتاست .١.  

 نیاز از هر موجود تنها ذات بی .٢.  

  .موجودات همه از او هستند .٣         توحید در خالقیت  * 

 ۴. گردد جهان از یک اصل پدید آمده و به همان نیز بازمی.  

 ۵.  دهد ا یادآوری و از گرایش به شرک انذار میقرآن این حقیقت ر.  

  

  .اعتقاد به خدایان متعدد و چند مبدأ برای جهان: مثل. در مقابل توحید ذاتی قرار دارد

  .اند هر کدام خالق بخشی از جهان ←نیاز وجود دارد  دو یا چند خدای مستقل و بی         شرک در خالقیت* 

  .کنند این جهان را اداره می چند خدا وجود دارد که با همکاری هم

  

 ایم ها را ناقص و محدود و نیازمند فرض کرده آن. ١.  

  .هریک دارای کماالت منحصر به فرد. ٢          اگر چند مبدأ و خالق برای جهان تصور کنیم * 

 نیاز احتیاج دارند هریک به خالق کامل و بی .٣.  
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  توحید افعالی

  .یک از مخلوقات خود ندارد ی جهان نیاز به هیچ برای اداره به این معناست که خداوند* 

نیاز از خدا عمل کند  تواند مستقل و بی هیچ موجودی در کارهایش نمی ) علت(هر موجودی هرچه دارد از خداست * 

  .هر فعل به اذن قدرت الهی است) = معلول(

  لیتوحید افعا هر فعل و عملی در جهان متکی به نیروی الهی است * 

  توحید افعالی ی خداست  ی آثار مخلوقات به اذن و اراده همه* 

  باران در سرسبزی و آفتاب در رویش اثر و مؤثر از خدا * 

  

  :های توحید افعالی شاخه

  توحید در مالکیت) الف

  )معلول(ها فقط خداست  مالک اصلی و حقیقی آن ) علت(مخلوقات و آثارشان از خداست 

 

  

  .يد بيانگر طولي بودن مالكيت موجودات نسبت به مالكيت خداستاين شاخه از توح
  

  توحید در والیت) ب

  )معلول. (بر جهان والیت دارد ←) علت(خدا مالک حقیقی جهان است 

  

  

  العالمین است خداوند رب: توحید در ربوبیت -٢

  .دست اوست صاحب اختیاری که تدبیر امور به :رب

  )علت(خدا مالک و ولی جهان است   )معلول(دست خداست  تدبیر امور به

  )مستقل از خدا. (انسان ربوبیت و تدبیر خود را در کنار ربوبیت خدا بداند .١ شرکت در ربوبیت        

 انسان به کلی ربوبیت خدا را فراموش کند .٢.  

  

  

ه صورت غیرمستقل، مانند باغبان و توحید در ربوبیت یعنی موجودات و انسان قدرت تدبیر دارند اما در طول اراده خدا و ب* 

  )زارع حقیقی خداست(پرورش درختان 
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ح یک سؤال   طر

  آیا تقاضای شفا از اولیای خدا بیانگر شرک است؟

گونه که درخواست از پزشک برای درمان با توحید منافاتی ندارد، درخواست از اولیای الهی برای شفای بیماران نیز  همان

  .دهند ی اسباب مادی و آنان به واسطه اسباب غیرمادی این کار را انجام می زیرا پزشک به واسطه منافاتی با توحید ندارد

اگر این توانایی را از خدا و به اذن خدا بدانیم عین . ها بدانیم شفا دادن وقتی موجب شرک است که این توانایی را از خود آن

  .خداوند به آن بخشیده استتوحید است و از این جهت مانند اثر شفابخشی داروست که 

تواند به  اختصاص ندارد، زیرا روح مطهر ایشان پس از رحلت زنده است و می) ص(این توانایی به زمان حیات پیامبر اکرم 

چیزی درخواست کنیم، درخواست از جسم ایشان نیست، بلکه از حقیقت ) ص(اگر ما از رسول خدا . ها یاری برساند انسان

  )والیت معنوی. (شان استروحانی و معنوی ای
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  حقيقت بندگي: درس سوم
  بر آستان جانان گر سر توان نهادن        گلبانگ سربلندی بر آسمان توان زد

  توحید عملی و عبادی: پیام شعر

  توحید در عباردت

هی به این که او تنها ها و آگا ها و زیبایی پس از شناخت خداوند به عنوان تنها خالق و آفریننده جهان و تنها سرچشمه خوبی* 

یابیم که تنها وجود شایسته پرستش و اطاعت،  گاه و پشتیبان جهان است، درمی مالک، سرپرست و اداره کننده و تنها تکیه

  .ها خداست یعنی تنها معبود واقعی انسان

  ايستگاه تكرار
  دانشمندان احبار 

  )روحانیون(راهبان  رهبان 

  مسیحیان و یهودیان اهل کتاب 

  )معلول(خداوند = تنها وجود شایسته پرستش و عبادت و تنها معبود حقیقی  ) علت(توحید نظری * 

  نابجا و غلط ) مثل طاغوت(اطاعت از غیرخدا که براساس اطاعت او نباشد * 

  :ی توحید عملی الزمه

 رسد حکم و فرمان الهی از طریق آنان به مردم می .١.  

  شینان او و جان) ص(اطاعت از پیامبر * 

 بدون اطاعت از آنان اطاعت از خدا غیرممکن است .٢.  

  

 پرستش خدای یگانه .١  

  توحید عملی = توحید در عبادت * 

 کارها و رفتارها به قصد اطاعت و کسب رضایت خدا .٢  

  :بعد فردی. ١

 که فقط خدا را پرستش کند و او را اطاعت کند تالش برای این .١.  

 ها در یک هماهنگی  ها و فعالیت ها و تمایالت درونی و تصمیم کششدهی  سامان .٢  

  .مناسب تا سمت و سویی خدایی بگیرند و بر محور بندگی خدا باشند       

 ها خدا و رضایت او را در نظر دارید ریزی در مجموعه برنامه .٣.  

  حل تضادهای درونی) ١رود     یش میبه میزانی که در جهت بندگی پ . ۴           های انسان موحد ویژگی* 

  کنترل امیال و غرایز) ٢

  دوستی نوع) ١

  خواهی عدالت) ٢های       ظهور گرایش ←

  احسان) ٣

 ۵ .پارچه در جهت عبودیت و پرستش دارد شخصیت یگانه و یک.  
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 در مقابل توحید عملی است و دو مرتبه دارد .١.  

 مرتبه اول  .٢  آشکار(شرک جلی (  ستش غیرخداپر  

  .اطاعت از نفس خود با دیگران) ١

 مرتبه دوم  .٣  انجام کارها برای نفس یا خوشامد دیگران) ٢      )  پنهان(شرک خفی.  

  .تواند برای یک مؤمن هم رخ دهد می) ٣

  شرک عملی* 

  .های متفاوت گیری چندشخصیتی با جهت) الف

 ۴.  دهای گوناگوندر خدمت معبو) ب       ویژگی انسان مشرک.  

  .ناپذیر در وجودش ای پایان دارای ستیزه) ج

  

  .های متضاد نفسانی است ی تمایالت و خواسته وی تحت سلطه :علت

  :بعد اجتماعی. ٢

  .جانبه از او یگانه و یکپارچه شدن نظام اجتماعی در جهت خدا و اطاعت همه: بعد اجتماعی توحید عملی* 

 های خود حاکم سازند یگر، فرمان الهی را به جای خواستافراد در روابط خود با یکد .١.  

  افراد مناسبات سیاسی و اقتصادی و فرهنگی خود را منطبق بر احکام الهی و در جهت .٢ تحقق بعد اجتماعی      * 

  .رضای او تنظیم کنند

  
  

  .بين بعد فردي و بعد اجتماعي توحيد عملي، تشابه و تناسب وجود دارد
  

  رسیدن به شخصیت متوازن، زیبا و متعادل ←ن فرد در توحید عملی گام برداشت* 

  
  

  .دهد خدا او را شايسته و اليق خود قرار مي ←اگر فرد به سوي خدا قدم بردارد 
  

  

 عدم حاکمیت ستمگران. ١  

  .رسد روابط اجتماعی به تعادل، انسجام، توازن و هماهنگی می. ٢ حرکت جامعه در مسیر توحید       * 

 ای زیبا تبدیل جامعه به جامعه. ٣  

 ۴ . ترین هدف نظام اجتماعی توحیدی مهم(تحقق عدالت اجتماعی در هر بعدی(  
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  .ها و تمایالت دنیایی خود را دنبال کنند افراد خواسته 

  .های اجتماعی قرار دهند افراد منافع خود را محور فعالیت 

  .عاون و خیر رساندن به یکدیگر نباشندافراد اهل ایثار و ت          شرک اجتماعی* 

  .با سلطه و فرمانروایی ستمگران همراه است 

  .در جامعه سخن از حاکمیت طاغوت و دستورهای آن است 

  

  .گیرد تفرقه و تضاد جامعه را فرامی

  .رود امکان رشد و تعالی از بین می          پیامدهای شرک اجتماعی* 

  .گیرند و سیاسی را میهای ستمگر قدرت اجتماعی  انسان

  .گیرند کار می های ستمگر افراد را در خدمت امیال خود به انسان

  

 بهای بهشت ← ترین شعار اسالم مهم  

  توحید نظری و توحید عبادی(جامع همه ابعاد توحید(  

 بیشتر ناظر بر توحید ←شوند  ها بیشتر گرفتار شرک عملی می از آنجا که انسان  

 عاد شخصیتی یک انسان موحدی اب جامع همه  

  اند  پیشوایان از ما خواسته ←فالح و رستگاری  ←توجه و تفکر در آن در طول روز  

  .آن را در روز تکرار کنیم

  .دوری از گناه ←تر و ایمان باالتر از آن برسیم  هرچه به درک قوی         ال اله اال الله

 گناه دژ مستحکم توحید و خدا      حفظ انسان از  

  رسیدن به مراتب کمال      

  

  مردم: مخاطب ←قولوا ال اله اال الله تفلحوا     

  ص(پیامبر (  

  .ایم ی پرمحتوا همانند این کلمه نگفته نه من و نه گویندگان قبل از من کلمه    

  

های ساختگی و  مانند بت )ال اله(این عبارت کوتاه که در حد یک کلمه است از دو بخش تشکیل یافته، یکی نفی معبود * 

این کلمه : از این رو پیامبر فرمود. اثبات خدا به عنوان تنها کسی که سزاوار پرستش و اطاعت است) اال الله(طاغوت و دیگری 

  .کند دژی است که انسان را از شرک در عقیده و عمل حفظ می

  

  توحید و شرک در جھان امروز

وقتی به زندگی انسان . کند هان خدای یگانه است و خدا جهان را تدبیر و اداره میاغلب مردم دنیا قبول دارند که خالق ج* 

  .خوانی ندارد شویم که با این پذیرش هم رو می نگریم با مواردی روبه عصر جدید می

  .ندارد ها جایگاهی اند که خدا را فراموش کرده و خداوند در قلب آن ها چنان به امور دنیوی سرگرم شده بسیاری از انسان* 
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لذات و شهوات چنان در دلشان فزونی یافته که جایی برای خلوت انس با خدا و درک معنویت نیایش با پروردگار باقی نگذارده 

از . پرستند ها را می رساند، بت و معبودشان شده و آن هایشان می هوی و هوس و آنچه و آن کس که آنان را به هوس. است

برند و  ها برای رسیدن به این لذات دنیایی بهره می تلویزیون، ماهواره و اینترنت و سایر رسانهابزارهای جدید، مانند سینما، 

  .اند یکسره از خدا و آخرت غافل شده

  

  

  توحيد ←محور زندگي ديني      
  شرك ←محور زندگي غير ديني      
  

ی ایمان قلبی برسد و در قلب  ی به مرحلهی شناخت ذهن دهد که از مرحله ی خود را می معرفت به خداوند زمانی میوه* 

  .تثبیت شود

  .ترین حوادث عالم نیز حضور دارد انسان به چشم قلب ببیند که خداوند در کوچک* 

  .ها مانع رسیدن انسان به ایمان است گردد و این بت چرخ خلقت با تدبیر خداوند می* 

  بت ٣۶٠پرستش  ←در عصر جاهلیت 

  )جلی(در ژاپن و هند      اکنون         پرستی بت* 

  )خفی(پرستش هزاران بت فرضی که خطرناک هستند  

  

  عدم وارد کردن دین و دستورات آن در متن زندگی

  : پرستی در عصر جدید ی بت ریشه* 

  اصل قرار دادن تمایالت دنیایی و نفسانی

  

معیارها بر زندگی فردی و اجتماعی را بر عهده  پرستی را به ما ارائه نموده و تطبیق این قرآن کریم معیار ثابت شرک و بت* 

  .خودمان قرار داده است

  هایی جز خداوند گرفتن ارباب

  روی آوردن به جهتی جز جهت خداوند

  پذیرش سرپرستی جز خداوند         پرستی   معیارهای ثابت شرک و بت* 

  عبودیت کسانی جز خداوند

  خارج کردن خدا از محوریت زندگی
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  در مسير اخالص: درس چهارم
ها  زندگی عرصه عبادت و بندگی خداست تا با پرستش او مسیر رسیدن به سعادت و کمال را بپیماییم و به سرچشمه زیبایی* 

  .برسیم

  

  .كند قرآن كريم به حق بر مردم نازل شده است، سپس اختيار انسان براي هدايت شدن را بيان مي* 
  

  بندگی خدا

  اهیانسان همواره بر سر دور * 

  بندگی هوای نفس و شیطان

  

  ی انتخاب بین خدا و شیطان صحنه

  زندگی* 

  ی تالش برای توحید عملی عرصه

  

  به صورت یک گرایش فطری           دوری از بندگی شیطان    

                                      درخواست خدا از ما* 

  پیامبران و کتب آسمانی ی به وسیله           درآمدن به بندگی خدا      

  

  یگانه شدن انسان برای خدا

  .ها سمت و سویی خدایی داشته باشد گیری تمام جهت

  .کارها فقط برای رضا و تقرب او باشد         اخالص در بندگی* 

  .هوای نفس و شیطان در کارها راه نداشته باشد

  معنای دیگر توحید عبادی

  

  

  تر نزد خدا مقام گرامي       ي اخالص بيشتر   هرچه درجه - 1
  ي بهشتي باالتر درجه    

  اخالص در بندگي= توحيد عبادي = صراط مستقيم  - 2
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  روح عمل ←هدف = قصد = نیت 

  اجزای هر عمل * 

  جسم و کالبد عمل ←شکل و ظاهر عمل 

َمِلهنّی : فرموده است) ص(پیامبر اکرم * 
َ
 خیٌر ِمن ع

ِ
 المؤمن

ُ
  .اوست ت مؤمن، برتر از عملنی: ة

  
  .آيد ي حسن فاعلي مي حسن فعلي به دنباله

  
 با خدا خالص است  ←اولین قدم در دوستی خالصانه با خداوند * 

ً
انجام عمل فرمان داده شده به شکلی که  ←کسی که قلبا

  .خداوند خواسته است

  

  :ریزی برای رسیدن به حقیقت بندگی و اخالص برنامه

  پذیری ی حق تقویت روحیه -١

  .پذیری است حق ←ن قدم برای ورود به بندگی و اخالص اولی* 

  

  .شود به آسانی وارد مسیر بندگی می

  کسی که در مقابل حق تسلیم و خاضع است * 

  .پیماید به سرعت راه موفقیت را می

  

  .روند به دنبال آن می وقتی عقل آنان حقیقتی را یافت  پذیر، تابع دلیل هستند  افراد حق* 

  

  .خواهد گویند دلم نمی می انکار خیرخواهی دوستان     راه ورود حق بر خود    با بستن 

  عقل. ١        کند فهمند که دل را، دو ندا دعوت می نمی                                                                       :افرادی* 

  هوی و هوس. ٢                                                                            پیروی از هوی و هوس                                

  

  افزایش معرفت به خدا -٢

  ی عبوذیت و بندگی افزایش انگیزه تر او  افزایش معرفت و ایمان به خدا و شناخت عمیق* 

 آفرینش همه تنبیه خداوند دل است*

 وجود این همه نقش عجب بر در و دیوار
  

 دل ندارد که ندارد به خداوند اقرار 

 هرکه فکرت نکند نقش بود بر دیوار
  

  دعوت به تفکر برای افزایش معرفت: پیام شعر

  

  تابد ز ذرات وجود            هر دو عالم پر ز نور و دیده نابینا چه سود؟ مهر رخسار تو می* 

  ی غفلت از آیات الهی نتیجه: پیام شعر
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  با خداوند و کمک خواستن از اوراز و نیاز  -٣

  تقویت محبت خدا در قلب             نیایش با خدا

         کنار زدن غفلت  

  مندی از امداد الهی بهره             عرض نیاز به درگاه خدا

  

  .گونه سخن بگوییم خدا خود به ما آموزش داده است و خواسته که این

  روز مرتبه در شبانه ۵حداقل     نماز

  .کند اندازد و حضور خدا را در زندگی ما تقویت می طور مداوم ما را به یاد خدا می به

  .ای در مناجات و عبادات دارد جایگاه ویژه

  

  یاد معاد و روز حساب -۴

تقویت  ←شود  ای داریم که کیفیت و چگونگی آن در این دنیا توسط ما تعیین می که همه ما حیات جاودانه توجه به این* 

  یت و اخالصعبود

  

  .ایم چه چیزی را برای خدا آماده کرده ببینیم 

  همواره باید * 

  .ساکنان آتش با یاران بهشت تفاوت دارند یادآور شویم 

  

  اهتمام به عمل صالح -۵

  .کند ایمان را قرین عمل صالح معرفی می ←قرآن کریم * 

  

  .گذارد پای در مسیر آن عمل می

  قت را شناختوقتی انسان مسیر حق و حقی* 

  .دارد ای از عمل دست برنمی بدون هیچ بهانه

  

  پرورش انسان

  عمل صالح* 

  خالص ساختن وجود انسان

  

  )اولین ثمره(، با اخالص و یأس او  عدم نفوذ شیطان در انسان

  ها ها و اضطراب نجات از دغدغه+ احساس اطمینان و آرامش روانی           ی درخت اخالص های اولیه میوه* 

  احساس لذت واقعی از زندگی+ زندگی سالم به دور از فساد 

  های دنیوی برداری مطلوب از لذت های معنوی در عین بهره کسب زیبایی
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  کم شدن توانایی شیطان در وسوسه کردن ی اخالص  استحکام رشته* 

های گوناگونی پهن کرده است تا  مامروزه نیز دا. به گناه و فساد، دام گسترده بود) ع(شیطان برای کشاندن حضرت یوسف * 

  .ها را تحریک کند و به گناه سوق دهد هوس انسان

  .از بهشت جاویدان محروم کند :در نتیجه* 

هاست که  های منحرف اجتماعی از این دسته دام ها و دسته ها و گروه های تلویزیونی و گروه ها، شبکه ها، سایت فیلم* 

  .های اوست آوردن به پیشگاه خداوند و پذیرش خالصانه فرمان ها نیازمند روی مقاومت در برابر آن

  .دهد زندگی پاک و بانشاط دنیا را از دست می         هایی گرفتار شود کسی که در چنین دام* 

  .دهد حیات سرشار از شادکامی آخرت را از دست می

  .ستوار استهای محکم و ا دستیابی به معرفت و اندیشه ثمره دیگر اخالص در پرستش * 

فرد بتواند آگاهانه و درست تصمیم بگیرد و دچار  ←در اختیار انسان قرار گرفته است  دانش متین و محکم  حکمت * 

  .سرگردانی نشود

  .که در فریب مؤمنان بااخالص ناتوان است شیطان اقرار دارد * 

  !آید یدست م های عالی بندگی به در اثر پیمودن راه های عالی اخالص  میوه* 

  .دیدار محبوب حقیقی و تقرب به پیشگاه خداوند ی اخالص در بندگی  باالترین میوه* 

  

  نهایت آرزوی عارفان

  های صادقان دوست دل       ) ع(خداوند به تعبیر امیر مؤمنان * 

  ولی مؤمنان

  معبود عالمیان

  

  از راه بندگی ←) س(و حضرت فاطمه ) ص(های رسول اکرم  ها و زیبایی مقام قرب و خوبی

  

  .هاي بافضيلت، ناشي از بندگي واقعي آنان در برابر خداست مقام و منزلت انسان
  

 بندگی کن تا که سلطانت کنند♥

 همچو سلمان در مسلمانی بکوش

 ی شیطانی و داری امید بنده
  

 تن رها کن تا همه جانت کنند 

 ای مسلمان تا مسلمانت کنند

 تا ستایش همچو سلطانت کنند
  

  ها توحید عملی علت همه مقام: یام شعرپ
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  قدرت پرواز: درس پنجم
اختیار انسان پذیرفته شده است و این نظام بستری  ی رخدادها تحت اراده و مدیریت خداست  با توجه به اینکه همه* 

  )اختیار انسان در طول اختیار خدا(مناسب برای آن است 

  

  .یابد را در خود میحقیقتی وجدانی و مشهود است و هر کس آن  

  .در بین مخلوقات فقط انسان قدرت اختیار دارد     اختیار* 

  .برد در عمل از آن بهره می حتی کسی که در سخن اختیار را انکار کند  

  :شعر مولوی* 

 آن یکی بر رفت باالی درخت

 گفت توبه کردم از جبر ای عیار
  

 فشاند او میوه را دزدانه سختمی 

 تیار است، اختیاراختیار است، اخ
  

  :پیام شعر

  گری برای رد جبر تکیه بر اعتقاد جبری

  .خواهد قدرت اختیار را انکار کند ی کسی که می درباره

  

  :های اختیار نشانه

های اختیار  گیری از نشانه اندیشه کردن و سنجش کارها با سبک و سنگین و نیز تردید قبل از تصمیم :تفکر و تصمیم -١

  .است

 فردا این کنم یا آن کنمکه این♥
  

 خود دلیل اختیار است ای صنم 
  

  : احساس رضایت یا پشیمانی -٢

  .دانیم ی خود می چون کار را از خود و اراده و تصمیم عاقالنه احساس رضایت و خرسندی  در صورت موفقیت در کار 

  .و اختیار ما بودهچون اشتباه به اراده  احساس ندامت و پشیمانی  در صورت اشتباه در کار 

  

 گر نبودی اختیار این شرم چیست؟♥

 وآن پشیمانی که خوردن زان بدی
  

 این دریغ و خجلت و آزرم چیست؟ 

 ز اختیار خویش گشتی مهتدی
  

  پذیری و نظام پاداش و جزاء مسئولیت -٣

  ها را استوار کرده نامه ها و پیمان عهدنامه

  ددان انسان خود را مسئول کارهای خود می* 

  مستحق مجازات ←شکنی کند  اگر کسی پیمان

  

 هیچ گویی سنگ را فردا بیا♥

 هیچ عاقل مر کلوخی را زند؟

 ور نیایی من دهد بد را سزا؟ 

 هیچ با سنگی عتابی کس کند؟
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  .ها استوارند بر اختیار انسان نهادهای قضایی و نظام پاداش و جزاء * 

  انکارناپذیر ) ی استفطر(با ساختار انسان سرشته شده است    

  از این جهت شبیه قدرت تفکر  مندی از آن است  ی بهره آنچه در رابطه با آن اهمیت دارد، نحوه   

  اختیار و فواید آن* 

 احساس هویت. ١  

  اعتماد به نفس و خودباوری باال. ٢         کسی که اختیار خود را باور کرده است  

 کارهااحساس مسئولیت در برابر . ٣  

 ۴ .ها پذیرفتن تصمیمات و اشتباهات خود و جبران آن  

  

  انگررپندارهای وی

  .ماند جایی برای اراده و اختیار باقی نمی عقیده به اینکه جهان منحصر به اشیای مادی است  -١

  گری جبری -٢

  .عقیده بر اینکه اراده انسان جایگاهی در تقدیر الهی ندارد

  اختیار    اعتقاد به سرنوشت بدون * 

  .شود تحرکی و عدم احساس مسئولیت بر فرد حاکم می بی

  

  گرفتن تحرک و سازندگی از جامعه

  مثل ویروس فلج  گری  ی جبری رواج عقیده* 

  فراهم کردن فرصت برای زورگویان

  

  .کنند قدرت و ثروت را موهبت الهی معرفی می      زورگویان و ستمگران 

  .سرنوشت است که گروهی ثروتمندندگویند حاصل تقدیر و  می    

  .کنند به خود حق اعتراض نمی                                   گری ی جبری عقیده* 

  محرومان

  .پندارند اعتراضشان مخالفت با خواست الهی و تقدیر است می   

  

  دستاویز برای حکومت امویان ی تقدیر جبرگونه  مسئله

  مبارزه با تقدیر= طلبی  خواهی و حق آزادی امویان طرفدار مسلک جبر بودند          در طی تاریخ اسالم* 

  بدون اثر مبارزه با خواست الهی  ی مبارزه با یزید  در زمان امویان پندار مردم درباره

  

  های خود بدون توجه به عواقب آن محور قرار دادن خواست

  اختیار به معنای آزاد مطلق -٣

  های جهان ننادیده گرفتن قانو
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  تخریب شخصیت خود

  نابسامانی اجتماعی        برای ارضای میل یا هوس خود مدت یا درازمدت  این افراد در کوتاه* 

  آسیب رساندن به طبیعت

  

  .شان محور تمام امور است میل و اراده

  کنند چون فکر می کنند  این افراد محیط زیست را تخریب می* 

  .نیستهیچ مانعی بر سر راهشان 

  

  ساز شکوفایی اختیار زمینه

  

  برای پیشرفت و کمال و قرب الهی اعطای اختیار * 

  درک صحیح نظام حاکم بر جهان= مندی کامل از اختیار و پرواز در آسمان هستی  ساز بهره زمینه* 

  ی جهان خلق حکیمانه و اداره اعتقاد به خداوندی حکیم، عادل و قادر  اولین گام در درک نظام جهان * 

  

  اعتقاد به خداوند حکیم -١

  )قدر(دهی شده و قانونمند  سامان

  )قدر(بسیار دقیق و حساب شده       ی جهان توسط خداوندی حکیم، وقوع رخدادها در چارچوبی    تدبیر و اداره* 

  )قضا(بدون هیچ عیب و نقص 

  

  ی خدا عاجز از درک اهداف حکیمانه به علت دانش محدود و ناقص 

  ها انسان* 

  مندی عالم حکیمانه بودن تمام رویدادها و هدف: قد بهمطمئن و معت

  

 رودای کز جویباری می قطره♥
  

 روددر پی انجام کاری می 
  

  مندی هدفداری، حکمت، قانون: پیام شعر

 نقصی جهان و اینکه دارای نگهبان است اطمینان از بی .١.  

  فعلیت رساندن استعدادهایبه                                                                       ی او           حکیمانهتأثیر ایمان به خداوند حکیم و نظام * 

 مندی جهان با اعتماد به قانون .٢  

  های کمال طی کردن پله خود           

  :مند بودن جهان قانون -٢

  .کند مندی است و هر قانونی را لغو می ورای قانون بخشی حاکم بر جهان  مندی و سامان قانون* 

  !قضا و قدر با اختیار ناسازگار است: ی قضا و قدر پندار غلط درباره* 
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  .شود هیچ نظامی برقرار نمی

  بدون پذیرش نظام قضا و قدر* 

  .شود ای برای کار اختیاری برقرار نمی زمینه

  گریزی؟ آیا از قضای الهی می ر مکان به زیر دیوار محکم ی تغیی از ایشان درباره) ع(سؤال یار امام علی * 

حرکت و تغییر مکان  میرد  اگر قضای انسان به مرگ تعلق گرفته باشد در هر صورت می پندار غلط فرد سؤال کننده * 

  ).تباهی اختیار(فایده است  براساس دستور عقل بی

  !برم لهی پناه میاز قضای الهی به قدر ا به یارش ) ع(پاسخ اما علی * 

  .مانع تحرک و عمل نیست

  اعتقاد به قضا و قدر* 

  .ساز تحرک آدمی است عامل و زمینه

  
  )كجي(متناسب با قدر ديوار كج  ) فروريختن(قضاي ديوار كج 
  )پايداري(قضاي ديوار راست  ) استحاکم(تقدير ديوار راست 

  

ر  به معنای اندازه گرفتن 
َ
د
َ
  اندازه قدر و ق

  .کند چون خدا حدود و اندازه و ویژگی و مکان و زمانشان را مشخص می موجودات مقدر به تقدیر خدایند          تقدیر* 

  .گیرد از علم و حکمت خدا سرچشمه می

  

  به معنی به انجام رساندن، پایان دادن، حکم کردن و حقیقت بخشیدن   

  .یابند ون با حکم، اراده و فرمان خدا حتمیت میچ موجودات انجام یافته به قضای خدا         قضا* 

  .گیرد ی خدا سرچشمه می از اراده

  .به تقدیر تکیه دارد

  ی ابعاد عیب و نقص در همه بی ی خداست  ی جهان و اجرای آن بر عهده طراحی نقشه* 

  تیار و ارادهناتوانی در بهره بردن از اخ پنداشتن جهان پر از هرج و مرج + ندیدن تقدیرات در عالم * 

  

  به علت اعتماد به تقدیر نوشیدن آب برای رفع تشنگی 

  ها ها و ماه ها، روزها، فصل تنظیم ساعت         فواید آگاهی از قضا و قدر   * 

  ریزی و عمل کردن با اعتماد به دقت و نظم دنیا برنامه

  ساختن هواپیما و حرکت در آسمان با استفاده از قانون جاذبه 

  

  تعیین ویژگی و حدود/ ن جایگاه و نقش هر موجود تعیی

  .که مربوط به تقدیر است         ی جهان خلقت و نظام تعیین شده  نقشه* 

 موجود به قضا
ِ
  اجرای آن
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  .مظهری از قضا و قدر الهی است

  حوادث جهان و کارهای انسان* 

  .ی خداوند است تحت تدبیر و اراده

  :علل پیدایش پدیده

  .کنند ه صورت مجموعه و با همکاری یکدیگر دخالت میچند عامل ب

  گل ی باغبان، خاک، آب، و نور  مثال مجموعه       علل عرضی  * 

  هر عامل دارای نقشی مستقل و متفاوت از بقیه
  

  انتقال اثر عامل اول به معلول تأثیر چند عامل در یکدیگر 

  .گیرد باالتر میهر علتی، علت بودنش را از عامل       علل طولی * 

  .توان نسبت داد کار انجام یافته را به هر کدام می
  

  .وجود اختیار و اراده در انسان به علت اراده و خواست الهی است

  !ی خداست ی انسان در طول اراده ی خداوند است، اراده وابسته به اراده ی ما، عمل ما  ما، اراده* 

  .اند یی کارهای انسان در داخل تقدیر اله همه* 

  .خدا خواسته انسان کارهایش را با اختیار انجام دهد* 

  .حتی فرار، کار اختیاری است فرار کرد ) جزء ذاتی انسان(توان از اختیار  نمی* 
  

  روز/ شب / زمان / مکان / حجم / عرض / طول  ترین و آشکارترین تقدیرها  ساده

  .ها و روابط بین موجودات است ها، ویژگی ی کیفیت شامل همه     تقدیرات الهی  * 

  ویژگی مایع بودن آب/ اعضای بدن انسان / تعداد الکترون هر عنصر : ها نمونه

  دایره اختیار انسان

  انسان محصور در نظام عالم

  نگاه اول و سطحی به اختیار انسان* 

  .ها مانع تحرک و پویایی است قانونمندی
  

  وناگونهای علم و ساخت ابزارهای گ گشودن دروازه

  ها وجو در اقیانوس های دریا و جست شکافتن پهنه       )   طبق علم(نظام قانونمند * 

  نوردیدن کهکشان
  

  ها ها و قانونمندی گیژ شناخت وی

  رام شدن عالم برای انسان در صورت* 

  ساخت ابزارهای متناسب با آن

  ی کار اختیاری انسان الزمه

  های برخاسته از آن تقدیرات و قانونمندی انسان  جهت دهنده و محدود کننده کار اختیاری
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  هاي خداوندي سنت: درس ششم
های طبیعی ندارد بلکه زندگی  هایی است که تنها اختصاص به پدیده براساس تقدیر الهی، جهان خلقت دارای قانونمندی* 

  .گیرد ها را نیز در بر می فردی و اجتماعی انسان

 سنت ها را به شناخت آن های الهی یاد کرده و انسان نوان سنتقرآن کریم از این قوانین با ع* 
ً
های مربوط به  ها خصوصا

  .ها، دعوت نموده است زندگی انسان

مندی از طبیعت  ها و بهره های الهی و درک عظمت خالق آن شناخت قوانین جهان خلقت سبب آشنایی ما با نشانه* 

  .شود می

ا، موجب تنظیم رابطه درست انسان با خود، با دیگران، جهان خلقت و خداوند ه شناخت قوانین حاکم بر زندگی انسان* 

  .کند گردد و رسیدن به کمال را تسهیل می می

  

  :اند از های الھی عبارت سنت

  :امتحان و ابتالء -١

  .های اوست شود و عامل ظهور و بروز استعداد ها مربوط می این سنت به چگونگی و فرآیند رشد و تکامل انسان* 

. ی انتخاب خود را آشکارا مشاهده کند گری برای اینکه نیت و تمایل درونی خود را نشان دهد و نتیجه هر انسان انتخاب* 

کند وارد  همواره در معرض امتحان و آزمایش است و در این میان کسی که ایمان خود به خداوند و راه هدایت الهی را اعالم می

  .گردد های ویژه و خاص می آزمایش

ها در طول عمر خود در معرض آن قرار دارند، سبب جدا شدن نیکوکاران از  هایی که انسان پیروزی و یا شکست در آزمایش* 

  .گردد ها می ماندگی آن بدکاران و ساخته شدن و تکامل و یا خسران و عقب

آموزی که در پایان هر  ود، مانند دانشش ی باالتر و رویارویی با امتحان جدید می پیروزی در یک امتحان سبب صعود به مرحله* 

  .شود تا به کالس باالتر راه یابد سال آزمایش می

 فی ایمانه زید فی بالِئه: فرماید می) ع(اما صادق * 
ُ
 کلما زید

ِ
 کلما المیزان

ِ
ة المیزان

ّ
به راستی که مؤمن : انما المؤمُن بمنزلِة کف

  .شود ده شود، امتحاتش نیز سنگین میهر اندازه ایمانش افزو. ی ترازوست ی کفه به منزله

  

  :امداد الهی -٢

  دهند و هدایت  به ندای حقیقت پاسخ مثبت می      

  .پذیرند الهی را می         شوند مردم در برابر دعوت انبیاء دو دسته می* 

  .ایستند لجاجت ورزیده و در مقابل حق می      

  

ا اراده و اختیار خود راه حق یا باطل را انتخاب کرده است، شرایطی فراهم گونه است که برای هر کس که ب سنت الهی این* 

  .شود که در مسیری که در پیش گرفته به پیش رود و سرنوشت خود را آشکار کند

گزیند مورد  کند، به عبارت دیگر کسی که راه حق را برمی خداوند برای هر دو گروه امکان رسیدن به اهدافشان را فراهم می* 

آورد هر چند عواقب  پیماید و کسی که فقط خواهان دنیاست آن را به دست می گیرد و مراتب کمال را می خدا قرار میلطف 
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ی لطف الهی  های دنیوی نشانه مندی گناهکاران از دنیا و لذت پس بهره. زیانبار این تصمیم را در آخرت مشاهده خواهد کرد

  .اند هی محرومپایان ال نیست چرا که این گروه از نعمات بی

  توفیق الهی* 

امداد خاص خداوند نسبت به کسانی است که با نیت پاک قدم در راه حق گذارند و سعادت جهان آخرت و رضایت پروردگار * 

  .را هدف قرار دهند

دهد، خداوند نیز اسباب و شرایط را چنان  همراه با سعی و تالشی که انسان برای رسیدن به این اهداف از خود نشان می* 

  .تر به مقصد برسد سازد که وی بتواند آسان فراهم می

الشگر و های ت های توفیق الهی است یعنی خداوند انسان نصرت و هدایت الهی به دنبال تالش و مجاهدت، یکی از جلوه* 

  .برد کند و با پشتیبانی خود به پیش می مجاهد را حمایت می

  
 الُمحِسنیَن « :سوره عنكبوت كه در درس سوم سال دوم آمده 69آيه 

َ
َمع

َ
 ل
َ
نا َو ِانَّ الله

َ
م ُسُبل

ُ
ه
َّ
هدَین

َ
ن
َ
دوا فینا ل

َ
ذیَن جاه

ّ
: »َو ال

قطعاً راه ترديد خداوند همراه نيكواکران  نمايانيم و بي ها مي به آنهاي خود را  كساني كه در راه ما تالش و مجاهده كنند 
  .)مبين سنت توفيق الهي است. (است

  
گرا خود را با نظام حاکم بر جهان که نظامی حق است هماهنگ کرده، نظام خلقت به او کمک  از آنجایی که انسان حق* 

دهد که بیست نفر یا صد نفر  قرآن کریم وعده می بر همین اساس. دهد ها قدم نتیجه می کند و یک قدمش به اندازه ده می

  .شوند انسان تقوا پیشه و شکیبا بر دویست نفر از کفار پیروز می

  

  امالء و استدراج -٣

ها این  دهد ولی آن ورزند مهلت و فرصت زندگی می کنند و با حق دشمنی می خداوند به کسانی که راه باطل را انتخاب می* 

دهند و به تدریج با از بین رفتن اندک امید گرایش به حق به شقاوت  ها قرار می ور شدن در تاریکی ی غوطه فرصت را وسیله

  .شوند ابدی گرفتار می

تر شدن بار  ها و امکانات عاملی برای سنگین شوند که این مهلت ی خودشان سبب می در حقیقت این گروه با اختیار و اراده* 

) به معنای مهلت دادن(های حاکم بر زندگی گناهکاران است سنت امالء یا امهال  نتاین سنت که از جمله س. گناهشان شود

  .شود نامیده می

  

  تفاوت در پاداش و کیفر -۴

با اینکه براساس عدل، خداوند باید به همه بندگانش براساس میزان اعمالشان پاداش یا جزاء بدهد ولی از آنجایی که * 

  .دهد ی خودش جزا می کند، کار نیک را چند برابر و کار بد را فقط به اندازه ر میخداوند با فضل خود با بندگان رفتا

  

  ی یا بدی در سرنوشتکتأثیر نی -۵

  .براساس تعالیم پیشوایان دین، زندگی ما به شدت تحت تأثیر رفتارهای ماست* 

@konkurpex
www.konkur.in

forum.konkur.in



 
 

21  
 

د درهای رحمت الهی را به روی ها قدم بردار  ای که در مسیر خوبی این سنت یک سنت اجتماعی نیز هست چرا که جامعه* 

  .ها گرفتار خواهد شد ای که به گناه آلوده شود به برخی عذاب گشاید و جامعه خود می

 باالجال : فرماید می) ع(امام صادق * 
ُ
 ِبالذنوِب اکثُر ِممن یموت

ُ
میرند از کسانی که  ی گناه می کسانی که به واسطه... َمن یموت

  .یرند، بیشترندم ی سرآمد عمرشان می به واسطه

 اکثر ممن یعیش ِباالعماِر 
ِ
و کسانی که به سبب نیکوکاری زندگی دراز دارند، از کسانی که به عمر ... َو من یعیش باالحسان

  .کنند بیشترند اصلی زندگی می

  .نیکوکاری و یا بدکاری از جمله عوامل مؤثر در طول عمر و یا کوتاهی آن هستند: پیام حدیث

کند در نهایت به ضرر او تمام  رتی که با شرایط واقعی انجام شود و چیزی که انسان از خدا درخواست میدعا نیز در صو* 

  .ها و مانع بسیاری از بالها گردد تواند سبب بسیاری از خوبی نشود می

  

  
قضا و قدر  سؤال كرد كه آيا رفتن به جنگ بنابر) ع(پس از جنگ صفين و در راه بازگشت از جنگ مردي از امام علي  - 1

هاي ما در اين سفر به حساب  الهي بود؟ و به علت برداشت نادرست از قضا و قدر در ادامه پرسيد كه در اين صورت آيا رنج
  خدا گذاشته خواهد شد و نبايد انتظار پاداشي داشته باشيم؟

ر به قضا و قدر الهي، خداوند به شما اي باال نرفتيد و در هيچ وادي سرازير نشديد مگ از هيچ تپه: پاسخ دادند) ع(امام علي 
ي خود در آنجا  ايد، اجر حضور در جبهه زيرا به اراده ي خود رفته سه اجر بزرگ عنايت فرموده، اجر رفتن به جنگ زيرا با اراده

  .يك از مراحل مجبور نبوديد ي خود بازگشتيد و در هيچ حضور داشتيد و اجر بازگشت از نبرد زيرا به اراده
ر مي: يثپيام حد   .ي انسان در طول اين تقديرات قرار دارد كند و اراده قضاي الهي متناسب با شرايط و تقديرات تغ

ي  داند تالش و اراده اگر خدا از قبل، سرنوشت و آينده مرا مي«يكي از مسائل و مشالکت طرح شده اين است كه  - 2
  .»ام داشته باشد تواند نقشي در آينده من ديگر نمي

  

  :مثال* 

اگر من تالشی بکنم چون در علم خداوند شکست من آمده، تالشم به جایی نخواهد رسید و برعکس، و اگر هم علم خداوند 

  .بر موفقیتم باشد نیازی به تالش ندارم

های انسان است و قرآن  چنین برداشتی از علم الهی، ناشی از قیاس کردن خداوند با انسان و کارهای اوست که از لغزشگاه* 

  .دهد ریم پیوسته در این باره هشدار میک
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درست مثل . داند و از خود فرآیند و نتیجه آن آگاه نیست براساس این برداشت، خداوند تنها پایان و نتیجه فرآیند را می* 

ه آموز از لحظ داند این دانش زند در حالی که نمی آموز را حدس می معلمی که براساس اطالعات محدود خود آینده یک دانش

  .گیرد هایی می بعد تا روز امتحان چه تصمیم

های طول فرآیند  گیری بیند و هم تمام اتفاقات و تصمیم اما در حقیقت علم خداوند این گونه نیست، او هم پایان فرآیند را می* 

 او می. کند را مشاهده می
ً
  .خود را افزایش دهدگیرد مطالعه  آموز به اختیار خود تصمیم می داند که فردا آن دانش یعنی مثال

ها و عوامل مؤثر در این فرآیند نیز تعلق  علم خداوند منحصر به نتیجه پایانی یک فرآیند نیست، بلکه به سلسله تصمیم* 

  .بینی صرف درباره نتیجه گیرد یعنی در حقیقت علم خداوند براساس علم به تمام عوامل و جزئیات است، نه یک پیش می

  

  

  

@konkurpex
www.konkur.in

forum.konkur.in



 
 

23  
 

  بازگشت: درس هفتم
  یا آزادعبد 

زنی در آن خانه خدمت . شد جام شراب پیاپی نوشیده می. بساط عیش و میگساری پهن بود. صدای ساز و آواز بلند بود* 

  :اش نمایان بود از آن زن پرسید مردی که آثار عبادت از چهره. ها را در کناری بریزد کرد، بیرون آمد تا زباله می

آن مرد گفت معلوم است که آزاد . ای که بنده نیست صاحب چنین خانه. سخ داد آزادصاحب این خانه بنده است یا آزاد؟ زن پا

  :ارباب زن پرسید. کرد داشت و این بساط را پهن نمی ی خود را نگه می بود حرمت مالک و صاحب خانه می  اگر بنده. است

گذشت و چنان پرسشی کرد و من  یمردی با چنین وضع و هیبتی م: چرا دیر آمدی؟ خدمتکار ماجرا را تعریف کرد و گفت

  .چنین پاسخی دادم

بود حرمت مالک و صاحب خانه خود را نگه  اگر بنده می«ی  جمله. شنیدن ماجرا او را چند لحظه در اندیشه فرو برد

به . اختیار از جا برخاست و به خود مهلت کفش پوشیدن نداد بی. چون تیری بر قلبش نشست و او را تکان داد» داشت می

ی  ُبشر بن حارث که تا آن روز در زمره. توبه کرد و تا زنده بود به پیمان خویش وفادار ماند) ع(ست امام هفتم حضرت موسی د

  .زادگان بود، در ِسلک مردان پرهیزگار و خداپرست درآمد اشراف

  

  انقالب علیه خود

  .در توانایی انسان در قیام علیه خود، خود دانی مورد خطاب است* 

  .کنیم ما پیوند عاطفی میان خود و خدا را احساس می ی همه* 

  

  آرزوی ما خدایی شدن

  مقصد و مأوای ما در کنار او آرام گرفتن

  ابزارهای رستگاری و کمال را مهیا     گرایش و شوق خدا به رستگاری و سعادت ما بیشتر از شوق ما به دیدار خداست 

  اش همت کوچک ما را با پادساخته               

  .دهد بزرگ پاسخ می               

  ناسپاسی

  دوری از مسیر رستگاری آلودگی به گناه  ناسپاسی  شکنی آدمی  حرمت* 

  خاموش شدن چراغ عقل و فطرت ی گناه  گستردگی دامنه شکنی آدمی  افزایش حرمت* 

  .شود جهت الهی زندگی عوض می       با خاموش شدن چراغ عقل و فطرت  * 

  .دارد می پشت به خدا و به سوی شیطان گام برمیآد

  

  !توجیه گناه 

  عادت به گناه       های خطرناک سقوط در وادی ضاللت پرتگاه

  

  )صغيره و كبيره. (ها است شدت تخريبي آن: مبناي تقسيم گناهان* 
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  .کند به سرعت آدمی را از مسیر توحید عملی و اخالص خارج می

  .کند هایش می آدمی را گرفتار شیطان و هوس      گناهان کبیره  * 

  پشتیبانی از ظالم/ پذیرش ظلم / ظلم به مردم : ها نمونه

  

ایجاد رد پایی از خجالت و شرمساری در  نگاه خداوند به انسان حین ارتکاب به گناه  آورترین اثر گناه  ترین و رنج تلخ* 

  قلب آدمی

  تباه کردن زندگی دنیوی فرد

  ی وی های آینده اثر در نسل        گناهان کبیره  آثار برخی * 

  های شدید اخروی در پی داشتن محصولی از عذاب

  

  .آورترین اثر گناه است ترین و رنج این حدیث مرتبط با تلخ

  .بینی چنان از خدا خوف داشته باش که گویی او را می

  .بیند او تو را می بینی  اگر تو خدا را نمی        ) ع(اما صادق * 

  .ای کفر ورزیده بیند  اگر فکر کنی او تو را نمی

  .ای او را خوارترین بینندگان قرار داده اگر بدانی او تو را می بیند و گناه کنی 

 حقیقت توبه

  برای بازگشتن از گناه

  بازگشتن راه رفته   ممکن ساختن   

  های از دست رفته جبران فرصت 

  .بها که خداوند هدیه کرده است موهبتی گران         خصلت انقالب علیه خود  * 

  .ی رحمتی است که خدا برای بندگین گشوده است دروازه

  .خداوند آن را توبه نامیده است

  برداری خداوند به معنای بازگشتن از گناه به سوی فرمان برای بندگان 

  به سوی لطف و آمرزشبه معنای بازگشت خدا از عقوبت و عذاب        برای خداوند     توبه* 

  .ی خدا از روی لطف و کرم او و برای بخشیدن انسان است توبه      

  

  

رحمانّيت دارد - 1   .غفّاريت ريشه در 
  ها رفت خود به سوي آن   با باز گذاشتن درهاي بازگشت براي گناهاکران   ←خداوند با نام غفار  - 2

  ياد خود را در دلشان انداخت                                                                                                                               
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  توبه و پاکی

  خارج کردن گناهان از قلب

  )پیرایش و تخلیه(پاک کردن گناهان  توبه * 

  شستشو دادن قلب

  

  التوبة تطهر القلوب و تغسل الذنوب): ع(امام علی * 

  : ام حدیثپی

  شستن گناهان) ٢  پاکی دل) ١: اثرات توبه ○

  بیانگر عمل پیرایش و تخلیه توسط توبه ○

  التائب من الذنب کمن ال ذنب له): ص(پیامبر * 

  :پیام حدیث

  ی توبه و عمل پیرایش نتیجه ○

  .کسی که از گناه توبه کند مانند کسی است که گناه نکرده ○

  هم یک کار لفظی و ظاهری

  هم تحولی درونی و قلبی         توبه* 

  :مرحله دارد ۴) ع(طبق سخن امام علی 

  

  پشیمانی از گذشته -١

  .حالتی درونی است  

  .کند شخص را دچار اندوه و حسرت می  

  .کند شیرینی گناه را به تلخی تبدیل می          پشیمانی* 

  »استغفرالله«ابراز پشیمانی با عباراتی مثل 

 با استغف
ً
  .ار همراه استمعموال

  :تا وقتی که* 

  .شیرینی گناه در جان آدمی باقی بماند

  توبه آغاز نشده است.  

  ی گناه لذت ببرد از خاطره

  

اش  ها و زمین شفاعت کنند توبه حتی اگر آسمان: خدا فرمود ی یک فرد  اسرائیل برای قبول توبه شفاعت پیامبر قوم بنی* 

  .در دلش باقی مانده استچون شیرینی گناه  پذیرن  را نمی

  

  

@konkurpex
www.konkur.in

forum.konkur.in



 
 

26  
 

  .هنوز از گناه خویش خوشش بیاید

  ادعای پشیمانی، یعنی فرد توبه کننده پس از انجام گناهش* 

  .کند از انجام آن احساس لذت می

 توبه بر لب سبحه بر کف دل پر از شوق گناه♥
  

 آید ز استغفار ما معصیت را خنده می 
  

  

  ی مردم جبران حقوق ضایع شده -٢

  .رفته نیستپذی

  ی استغفار در حال تکرار مداوم گناه گفتن کلمه* 

  .کند خاصیت می استغفار را بی

  المستغفر من الذنب و یفعله کالمستهزی برّبه): ع(امام رضا * 

  :پیام حدیث

  اثر شدن استغفار توأم با انجام گناه بیانگر بی ○

  )تصمیم بر عدم بازگشت به گناه(ی دوم توبه  بیانگر مرحله ○

  

  )پشيماني(ي اول توبه  مرحله
  )تصميم بر عدم بازگشت به گناه(ي دوم توبه  مرحله

  

  ی مردم جبران حقوق ضایع شده -٣

  .ستمی که بر مردم کرده است را جبران کند 

  .حقوق مادی یا معنوی را در حد توان ادا کند         الناس   اقدامات برای جبران حق* 

  .ت آورددس رضایت صاحبان حق را به 

  .برای ایشان صدقه بدهیم و دعای خیر کنیم اگر به افراد دسترسی ندارد  

  

  تر از حقوق مادی بسیار مهم -١

  .فرد توبه کننده باید با تمام وجود جبران کند -٢

  .اگر با دروغ، غیبت و تهمت آبروی انسانی ریخته باشد -٣          مربوط به حقوق معنوی مردم  * 

  .حرمتی فرزندی شکسته باشد پدر یا مادری بر اثر بیاگر قلب  -۴

  .حرمتی فرزندی شکسته باشد اگر با توزیع کتاب یا فیلم بر اثر بی -۵

  .اگر رفتار نادرست برخی افراد سبب بدبینی دیگران ب دین شده باشد -۶

  

  جبران حقوق الهی -۴

  ترین حق خدا بر مردم، حق اطاعت و بندگی مهم* 
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  ها قضا کردن نماز یا روزه         های خود را جبران کند اید بکوشد کوتاهیتوبه کننده ب* 

  های ترک شده جا آوردن عبادت به

  .کند ی موارد را عفو می بقیه ←خداوند مهربان است، اگر شخص توبه کننده با حداکثر تالشش نتوانست جبران کند * 

  :توبه اجتماعی

توبه (نیازمند بازگشت به مسیر توحید و اصالح اجتماعی است  خارج شد ای از مسیر توحید و اطاعت  اگر جامعه* 

  ).اجتماعی

  رباخواری، رشوه گرفتن

  توجهی به عفاف و پاکدامنی بی           های انحرافات اجتماعی نمونه* 

  پذیری، اطاعت از غیر خدا ظلم کردن، ظلم

  

  .راه اصالح، امر به معروف و نهی از منکر است

  نحرافات اجتماعیاصالح ا* 

  تر شدن گناهان  قوی       در صورت کوتاهی در اصالح به موقع

  در بر گرفتن تمام سطوح جامعه     

  

  .شوند به آسانی مانع گسترش آن می ←اگر مردم در برابر اولین نمودهای گناه، حساسیت نشان دهند * 

  ریشه دواندن انحراف از حق ←کوتاهی مردم 

  ه از حکومتیبر کوتاه کردن دست معاو) ع(از امام علی عدم حمایت مردم  

  ع(بعد از شهادت امام علی ) ع(عدم پیروی از امام حسن (  شهادت امام حسین و یارانش برای جلوگیری از نابودی

  اسالم

 عدم اعتراض به نصب یزید به خالفت  

  

مبعوث ) توبه اجتماعی(ها از گناه  انی برای بازگشت آنخداوند در جوامعی که گرفتار انحراف اجتماعی شده بودند، پیامبر * 

  .کرد

  
  

  :به شباهت اين دو آيه توجه كنيد
غفورٌ رحيم انّ هللا  تابَ من بعد ظلمه و اصلح فان هللا يتوب عليه    فمن 

  
  )ی خدا توبه(غفران = عمل صالح + توبه : پیام

 فأولئک یبدل الله سیئاتهم 
ً
 اال من تاب و أمن و عمل صالحا

ً
 رحیما

ً
  حسناٍت و کان الله غفورا

  تبدیل سیئات به حسنات= عمل صالح + ایمان + توبه : پیام
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  تا چه زمان برای توبه کردن مهلت داریم؟

ی آرزوی طوالنی، توبه را به  از کسانی مباش که بدون عمل دل به آخرت بسته و به واسطه«: فرماید می) ع(حضرت علی * 

  »...ی دنیا زاهدانه سخن گوید، اما همچون دنیادوستان عمل کند درباره. تأخیر انداخته است

توان توبه کرد، اما بهترین زمان برای توبه، دورانی است که  ی مرگ می گرچه تمام طول عمر ظرف زمان توبه است و تا لحظه* 

  :بر این اساس باید به چند نکته توجه کنیم. تر است تر و جبران گذشته راحت توبه آسان

ها و  ی کم شدن انعطاف، تثبیت خوی ی پیری دوره پذیری، تحول و دگرگونی و دوره ی انعطاف ی جوانی دوره ز آنجا که دورها .١

ها در پیری بسیار سخت و  هایی در انسان پدید آمد، خارج کردن آن خصلت ی جوانی خصلت ها است، اگر در دوره خصلت

هایی هستند که بر پای انسان بسته  آیند، شبیه طناب ما پدید می های ناپسندی که در خصلت. فرسا خواهد بود طاقت

ها و تورها  گذرد، آن طناب سازند؛ هر قدر که زمان می شوند یا شبیه تورهایی هستند که آدمی را در کام خود گرفتار می می

  .شود به محال میها بسیار سخت و گاه نزدیک  گردد و پاره کردن آن تر می ی آدمی ضعیف شوند و اراده محکم می

  :زیرا. ی خطرناک شیطان است ی پیری، حیله گذرانی در دوره جوانی به امید توبه در دوره خوش .٢

 
ً
چند نفر گناهکار سراغ دارید که در پیری توانسته باشند خود را متحول سازند؟ هر . پیری محصول کشت جوانی است :اوال

  .دی بسیار نادر و محدودندبیند که چنین افرا کس در پیرامون خود بنگرد می

 
ً
  .کنند های گناهکار فرصت توبه پیدا می تعداد کمی از آدم :ثانیا

 
ً
های زیرک و  آدم. دهد فریب بزرگ شیطان این است که لذت گناه را برتر از خوشی و لذت اطاعت از فرمان الهی جلوه می :ثالثا

کنند، در همان حال لذت گناه، با  وجو می از راه گناه جستآنان که خوشی و لذت را . خورند هوشیار گول این فریب را نمی

چون از حقیقت مطلب  گذارند لذت گناه کام آنان را شیرین کند  شوند که نمی های روحی و روانی درگیر می نگرانی

طور کامل در  هسرانجام ب . کنند تر می های روحی و روانی، خود را سرگرم گناهان بزرگ و بزرگ اند، برای رفع آن رنج غافل

  .یابند شوند و راهی برای بیرون آمدن نمی منجالب فساد غرق می

  
هاي عالي معنوي برخوردار شوند و هم  اي تنظيم كرده كه هم از لذت ي زندگي را براي مؤمنان به گونه خداوند برنامه

  .ند شوندم هاي مادي و طبيعي نيز بهره هاي رواني از لذت ي گناه و به دور از رنج دغدغه بي
  

  

  انديشه و تحقيق
ی دو صفت  ی انسان به واسطه گردد که بازگشت و توبه با تدبیر در آیاتی که در این درس مطرح شد، این مفهوم مستفاد می* 

  .شود الهی پذیرفته می» رحمانیت«و » غفاریت«

  .هتی مخالف خداوند داردترین ناسپاسی از خداوند روی آوردن به شیطان و قدم گذاشتن در راه اوست که ج مهم* 

  .بیند برای اینکه انسان به سمت گناه نرود، باید باور کند که خداوند او را در حال گناه می) ع(بنابر سخن امام صادق * 
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  هاي استوار پايه: درس هشتم
  .گذرد می) ص(اکنون پانزده قرن از مبعث پیامبر  هم* 

، شرکت کنندگان در )دختر خویلد(و خدیجه ) پسر ابوطالب) (ع(رت علی ، حض)پسر عبدالله بن عبدالمطلب) (ص(پیامبر * 

پروردگار من ـ که پروردگار آسمان و «: فرماید در این باره می) ص(برپایی نخستین نمازهای روزهای آغازین بعثت بودند و پیامبر 

  ».زمین هم اوست ـ مرا فرمان داده چنین کنم و نماز بگزارم

ای با معیارهای اسالمی است؛ از این رو به بررسی معیارهای یک  مسلمانان، تالش برای ساختن جامعه های بخشی از برنامه* 

  :پردازیم اند، می و امامان به ما معرفی کرده) ص(جامعه اسالمی که قرآن، پیامبر 

  

  :معیارهای جامعه و تمدن اسالمی

  دعوت به توحید و یکتاپرستی: معیار اول -١

ای مردم بگویید معبودی جز الله «: لین روز دعوت مردم به رسالت آسمانی خود، در دامنه کوه صفا فرموددر او) ص(پیامبر * 

  .»نیست تا رستگار شوید

  .قرار گرفت) ص(بدین ترتیب مبارزه با شرک محور رسالت پیامبر * 

  دعوت به پذیرش معاد: معیار دوم -٢

های محکم و آشکار، با حقیقت معاد آشنا ساخت و با عقاید  استدالل در کنار دعوت به توحید منکرین را با) ص(پیامبر * 

  .خرافی پیرامون آن به مبارزه برخاست

اعتقاد به توحید و آخرت موجب تغییر نگرش یاران و پیروان ایشان نسبت به جهان هستی و تحول در شیوه زندگی آنان * 

  .گشت

  الهیتشکیل نظام اجتماعی بر پایه قوانین : معیار سوم -٣

نجات مردم از حکومت طاغوت و تشکیل نظام اجتماعی بر پایه قوانین الهی بود به طوری که ) ص(یکی از اهداف پیامبر * 

روابط اجتماعی مردم بر مبنای دستورات خداوند تنظیم شود و تنها فرمان خداوند و کسانی که خداوند تعیین کرده است، 

  .اطاعت گردد

  لت و جایگاه خانوادهاحیای منز: معیار چهارم -۴

  کانون رشد و ترتیب

  دامنی حافظ عفاف و پاک  خانواده      * 

  مانع اصلی فساد

  .به عنوان کاال بود

  .ترین حق مالکیتی نداشت کم        شرایط زن قبل از اسالم   * 

  .شد تولد دختر باعث سرافکندگی خانواده می

  .ابزاری برای هوسرانی جنسی مردان بود

  ایجاد تحول در روابط ملل: ر پنجممعیا -۵

. کردند رؤسای قبایل و پادشاهان، روابط خود را براساس منافع مادی و زیر سلطه درآوردن هم تنظیم می ←تا پیش از اسالم * 

  :های سیاسی قبل از اسالم را مردود اعالم کرد و فرمود گیری پیامبر، جبهه
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  کرامت اخالقی/ یکتاپرستی / خواهی  جبهه عدالت       حق

  .والیت الهی است و مؤمنان در آن حضور دارند

  های واقعی  جبهه* 

  ی مشرکان و ستمگران و مفسدان جبهه       باطل

  والیت طاغوت و شیطان  
  

  ایجاد دیدگاه متعادل نسبت به ابعاد مادی و معنوی: معیار ششم -۶

  تالش برای رشد زندگی دنیوی گی در عین توجه به رستگاری اخروی به عنوان هدف اصلی زند    

  بندگی          

  آمادگی برای تقرب الهی راز و نیاز      مندی صحیح از نعمات خدا و هم با   هم بهره     های مورد نظر  انسان* 

  پایبندی به اخالق                                             پیامبر در امر تربیت                                                       

  تالش برای آسایش مردم / گیری از جامعه  عدم کناره ←در عین توجه به معنویت   

  )ی رستگاری وسیله(

  دعوت به تفکر و تعقل: معیار هفتم -٧

  !دانستند نفر خواندن و نوشتن می ١٧در عربستان فقط  ←) ص(در زمان پیامبر * 

  .داد بر تفکر و علم سوق می مردم را به زندگی مبتنی

  ) ص(پیامبر * 

  مربوط به دانش و آموختن اولین آیات آغازگر رسالت او 

  )عامل قرآنی(نزول تدریجی آیات قرآن و دعوت مکرر آن به خردورزی و دانش 

  گویی عوامل شکست سد جاهلیت و خرافه* 

  )عامل حدیثی) (ص(تشویق دائمی رسول خدا 

  آموزی دعوت به علم م بر هر مرد و زن واجب است طلب عل): ص(پیامبر * 

  برپایی عدالت اجتماعی و مبارزه با تبعیض نژادی: معیار هشتم -٨

  ی قوانین الهی بنای نظامی اجتماعی بر پایه

  تنظیم کردن روابط اجتماعی مردم بر مبنای دستورات خدا

  قسط را مبنای اصلی روابط قرار دهد عدل و         وظایف پیامبر در رابطه با عدالت اجتماعی   * 

  .به مردم یاد دهد اساس جهان بر عدل است

  محور ای عدالت ساخت جامعه
  

  های طبقاتی رفع تبعیض        محور ای عدالت عهمتالش پیامبر برای جا* 

  برقراری فرهنگ برابری و مساوات

  دست از بردگان آزاد شده و تهی یاسر و سمیه / عمار / بالل / ابوذر / مقداد / سلمان  ←در جمع یاران راستین پیامبر * 

  فرو ریختن کاخ اشرافیت جاهلی

  ) ص(ی پیامبر  زدایانه رفتار تبعیض* 

  های انسانی ها و فضیلت ی کرامت برپایی بنایی بر پایه
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  اي براي فردا برنامه: درس نهم
  

  آفریدن انقالب اسالمی

  های موفق کشور ایران اسالمی  تجربه* 

  پیروزی در دفاع مقدس

  

  تجدید حیات تمدن اسالمی براساس معیارهای دینی

  های تمدن کنونی کمک به رفع کاستی        اهداف ما در عصر جهانی شدن  * 

  سازی جهانی برای ظهور منجی بزرگ بشریت و موعود پیامبران آماده

  

  نگر از توانمندی مردم تلقی ظاهری و سطحی                  گانه در عصر جهانی شدن          اهداف سه* 

  ی اسالم بخش و بیدار کننده های حیات عدم آشنایی با آموزه     علل بلندپروازی و دور از دسترس : در نگاه اول

  

  :ریزی برای رسیدن به اهداف برنامه

  های فردی تقویت توانمندی: ی اول حوزه -١

  سالمی و تمدن جدیدتالش برای کسب آگاهی دقیق از تمدن ا) الف

  نشان دادن عوامل پیروزی و شکست

  گذشته دارای تجارب فراوان است* 

  بینی ما باال بردن بصیرت و روشن

  

  ها درک درست واقعیت

  شناخت دنیای جدید ضروری و الزم است برای* 

  های مؤثر انتخاب روش

  

  تقویت ایمان و اراده) ب

  

  پایداری+ ی قوی  ادهعزم و ار + شجاعت + اعتقاد راسخ به دین 

  مشارکت در اهداف نیازمند* 

  طهارت نفس+ عزت نفس + توکل و اعتماد بر خدا 

  

  تحکیم بنیان خانواده: ی دوم حوزه -٢

  مواظبت و حراست از بنیان خانواده مانع گسترش بسیاری از مشکالت اخالقی و فرهنگی* 

  

@konkurpex
www.konkur.in

forum.konkur.in



 
 

32  
 

  ی خود های جامعه تقویت بنیان: ی سوم حوزه -٣

  .های پراکنده و فردی کافی نیست فعالیت 

  .به خودسازی فردی و به فعالیت رساندن استعدادهای خود نیاز است         برای حضور فعال و تأثیرگذار در جهان * 

  .های تمدن اسالمی نیاز است به کوشش برای نزدیک کردن جامعه به شاخص 

  .ای اسوه و نمونه نیاز است به کوشش برای تبدیل به جامعه 

  همراه کردن دیگران با خود) الف

  .پشتیبانی و یاری آنان در این مسئولیت+ تبیین رسالت برای دیگران : در قدم اول همراهی دیگران با خود* 

  

  تالش برای پیشگام شدن در علم و فناوری) ب

  های استقالل یک ملت ی پایه تقویت کننده

  پیشرفت علمی* 

  مانع تسلط بیگانگان

  .دار ملی استی اقت علم مایه

  عدم دستیابی به حقوق خود بهرگی مردمان یک کشور از علم  بی          مقام معظم رهبری* 

  .جوش است زا و درون توان علم را گدایی کرد علم درون نمی

  .کار بیفتد تا به معنای حقیقی کلمه عالم شوند باید استعدادهای یک ملت به

  

  استحکام بخشیدن به نظام اسالمی) ج

  ترین عامل برای حضور کارآمد در میان افکار عمومی جهان استحکام و اقتدار نظام حکومتی مهم *

  .هایمان را ببینند ی آرمان کشور ضعیف، منزوی است، باید نظام اسالمی را به پیشرفت برسانیم تا کشورهای دیگر ثمره* 

  های اقتصادی استحکام پایه

  تالش برای کاهش فقر

  ی عدالت توسعه        نظام اسالمی عوامل استحکام * 

  تقویت اتحاد ملی، انسجام اسالمی و مشارکت عمومی

  امر به معروف و نهی از منکر

  نفس عمومی تقویت عزت) د

  .های خود باور دارد به توانایی 

  های افتخار فتح سریع قله                               ملتی که* 

  .ندتوانیم را در عمل بیان ک ما می 

  قیام برای اصالح جهان 

  ریزی برای آزادی ستمدیدگان برنامه    خودباوری ایجاد شده توسط پیامبر در مدینه تربیت امتی که  * 

  ریزی گسترش توحید در جهان برنامه 
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  حضور مؤثر و فعال در جامعه جهانی: ی چهارم حوزه -۴

شود آنچه در رابطه با  ضمیر جذبش می ن جویای حقیقت و روشنهر انسا برای فطرت انسان  یپیام) = ص(پیامبر اسالم * 

  انتخاب روش درست برای انتقال آن. پیامبر اسالم اهمیت دارد

  تأکید بر محتوای عقالنی و خردمندانه دین) الف

  .حق را باید با روش تبلیغی درستی ارائه داد

  )ی فردی جنبه(تقویت عقل و خرد 

  تبلیغی های کارگیری روش ی به الزمه* 

  تأمل خردمندانه در اسالم

  

  استفاده از بهترین و کارآمدترین ابزار برای رساندن پیام) ب

  .توانند باعث گمراهی شوند توانند در خدمت حق باشند، می رسانی به میزانی که می ابزارهای پیام

  

  ترین هماورد حق و باطل سخت

  اینترنت* 

  .شود در آن رعایت می پیشگان موازین اخالقی و انسانی توسط باطل

  

  ی جهانی ترین تعالیم جهانی در عرصه ترین و بنیادی طرح عام) ج

  

  معاد و آخرت+ رسالت انبیا + توحید 

  خردورزی+ کرامت انسان + های اخالقی  کرامت         کنند پایه و اساس تعالیم دینی که عموم مردم نیاز به آن را احساس می* 

  منزلت خانواده +عدالت + مبارزه با ستم 

  مبارزه با ستمگران و تقویت فرهنگ جهاد، شهادت، صبر) د

  مبارزه با ظلم

  برقراری عدل          های اصلی انبیا   از رسالت* 

  گسترش حق و حقیقت

  

  .شوند پرستی می جویی و حق روند و سد راه حق زیر بار حق نمی

  .زند ت منافعشان را به هم میگسترش عدال         همواره گروهی اهل باطل هستند * 

  .شوند تا همه را تابع مشی خود و اسیر نکنند آرام نمی

  

  ها قطع نامه در محکومیت اسرائیل صادر شده تاکنون ده

  ها اقدامات صهیونیست: ستیزی و زورگویی ی بارز حق نمونه* 

  .شود اکتفا کرد طلب قدرتمند به نصیحت نمی در مقابل جاه
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  کنند؟ کجا ما را تحمل میدشمنان تا کی و 

  دشمنان تا کجا مرز استقالل و آزادی ما را قبول دارند؟       اصل و اساس سیاست بیگانگان 

  های معنوی ها و ارزش عدول از همه هویت: اند مرزی که بیگانگان برای ما تعیین کرده      امام خمینی * 

  .مگر شما را از دینتان برگردانند ←دارند  برنمیی قرآن، دشمنان هرگز از مقاتله و ستیز دست  به گفته

  هویت دینی ما و شرافت ←دار کردن  ها و شوروی در تعقیب ما هستند برای لکه ها، آمریکایی صهیونیست

  مکتبی ما

  

  .یابیم که صحبت و شعار کافی نیست بینانه درمی با نگاه واقع

  قیام           

  پرستی در کل جهان زدودن موانع حق و حق       م اقدامات الز         تحقق سخن حق * 

  جهاد و آمادگی شهادت در راه خدا      شروط  

  ها تحمل سختی          

  

  ها یادآوری عزت و کرامت ذاتی انسان

  ی خودباختگی و ترس از ملل زدودن روحیه        ) ره(اقتدا به امام خمینی * 

  ی معقولا هدایت ملل به سوی استقامت و مبارزه

  فردای روشن

  احیاء و بازسازی تمدن اسالمی

  مجاهده و قیامی است برای تشکیل جامعه عدل جهانی                                     تالش برای* 

  اصالح وضع کنونی جامعه

  

  .دست آورد توان سعادت را به با علم و دانش اکتسابی می

  تصور در دو قرن پیش* 

  .اندیشانه بوده است فهمیم این تصور ساده هستیم می ٢١اکنون که در قرن 

  

  ی زندگی خود پیشرفت در علم و فناوری و تسهیل در شیوه

  بازماندن از ارزوهای خود          ی بشری امروز  انسان و جامعه* 

  تر به دنبال عدل و مساوات تشنه

  به دنبال سعادت/ هدفی  رنج از تبعیض و بی

  آگاهی ما

  همت ما       ها بستگی به  سانفردای ان* 

  ایمان ما

  عزم راسخ ما برای نقش خود
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  .حق را دریابند

  های دیگر تا فرصت دادن به انسان تالش ما برای رساندن پیام حق * 

  .به آینده امید پیدا کنند

  

وایز با نیت روی آوردن افراد ها، نهادها و افراد به ورزشکاران جایز است و چنانچه اهدای این ج دادن جایزه توسط سازمان* 

ها باشد، اهداکننده کار نیکی کرده است و از  های مفید و افزایش سالمت جسمی و روحی خود با آن جامعه به ورزش و بازی

  .پاداش اخروی نیز برخوردار خواهد بود

ای کنونی ضرورت یابد، فراهم های دنی بندوباری  های ورزشی برای دور شدن افراد جامعه از فساد و بی اگر ورزش و بازی* 

  .کردن امکانات آن واجب کفایی است

  

  

واجب كفايي عملي است كه بر همه واجب است و اگر كساني در حد كفايت به آن اقدام كنند از دوش ديگران برداشته 
  .شود مي

  
  .است شود و حرام بازی با ابزار قمار از طریق کامپیوتر، مانند بازی با همان ابزار محسوب می* 

  

  احکام فرهنگ و اتباطات -٢

های سینمایی و تلویزیونی، مستند علمی، تاریخی و اجتماعی که به نیت اعتالی فرهنگ اسالمی و تربیت دینی  تولید فیلم* 

  .باشد مستحب و در شرایط ضروری واجب کفایی است

های کفرآمیز و ابتذال  و مبارزه با اندیشهی فرهنگ و معارف اسالمی  ها در شبکه اینترنت به منظور اشاعه تولید سایت* 

  .اخالقی مستحب است و افرادی که توانایی علمی، فنی و مالی آن را دارند باید به تولید آن مبادرت ورزند

ها و انواع آثار هنری به منظور گسترش  های فشرده، نوارهای کاست، مجالت، کتاب ها، لوح تولید، توزیع و تبلیغ فیلم* 

ارف اسالمی و مبارزه با تهاجم فرهنگی و ابتذال اخالقی، از مصادیق مهم عمل صالح و از واجبات کفایی و دارای فرهنگ و مع

  .پاداش اخروی بزرگ است

ها که در بر دارنده تصاویری است که موجب انحراف و فساد  های فشرده و سایر رسانه ها، لوح تولید، توزیع و تبلیغ فیلم* 

شود و خرید و فروش و  سیقی مطرب و مناسب با مجالس لهو و گناه است، از گناهان بزرگ شمرده میشوند و یا حاوی مو می

  .ها حرام است تماشا کردن و یا گوش دادن به آن

 وسیله ای و رسانه های ماهواره ابزارهای دریافت شبکه* 
ً
های مختلف  ای برای دریافت برنامه ی اینترنت، از این جهت که صرفا

ها برای  هستند، حکم ابزار مشترک را دارند، بنابراین خرید و فروش و نگهداری آن) هم حالل و هم حرام(و ارتباط تلویزیونی 

  .امور حرام، حرام و برای امور حالل جایز است
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اکمًال فراهم مي ي دريافت برنامه از آنجايي كه اين ابزارها زمينه - 1 هي كند و  هاي حرام را براي خود و اطرافيان 
ها حرام است؛ مگر براي كسي كه مطمئن است  ها مفاسد ديگري را در بر دارد، خريد و نگهداري آن نگهداري از آن

  .اي را به دنبال ندارد ها در خانه مفسده كند و نگهداري آن ي حرام نمي ها استفاده از آن
االجرا  جامعه را در نظر دارد اولويت دارد و الزمدر اين قبيل موارد، قوانين دولت جمهوري اسالمي ايران كه مصالح لکي  - 2

  .است
  

شود، چرا  حرام محسوب می) کالسیک یا غیر کالسیک(موسیقی لهوی و مطرب که مناسب با مجالس عیش و نوش است * 

وباری و بند هایی که دارند، انسان را از خداوند و فضائل اخالقی دور نموده و به سمت بی ها به سبب ویژگی که این موسیقی

  .دهند گناه سوق می

های  کارگیری آالت موسیقی برای نواختن موسیقی غیر لهوی، اگر برای اجرای سرودهای انقالبی و یا اجرای برنامه به* 

  .فرهنگی مفید باشد، اشکال ندارد به شرط اینکه مستلزم مفاسد دیگری نباشد

لزم گوش دادن به غنا و موسیقی مطرب و یا هر عمل های شادی مانند جشن عروسی، در صورتی که مست شرک در جشن* 

  .حرام دیگری نباشد، اشکال ندارد

برداری مردان از زنانی که رعایت حجاب  برداری مردان از مجالس مردان و زنان از مجالس زنان جایز است، ولی فیلم فیلم* 

  .کنند حرام است کامل را نمی

، نوار و لوح فشرده قید کرده باشد که چاپ یا تکثیر آن بدون اجازه صاحبش چنانچه مؤلف یا ناشر یا تولید کننده فیلم* 

  .ممنوع است، الزم است حقوق صاحبان آن مراعات شود

  

  احکام روابط با بیگانگان -٣

 های کافر و استعمارگر که دشمن ها باعث تقویت دولت اگر خرید کاالهای وارداتی از کشورهای غیر اسالمی و استفاده از آن* 

های اسالمی و یا مسلمین در سراسر عالم تقویت  ها را برای هجوم به سرزمین اند شود و یا قدرت مالی آن اسالم و مسلمین

  .ها بر مسلمانان واجب است کارگیری و استفاده از آن نماید اجتناب از خرید، به

  .ت تمام شود حرام استهر نوع تجارتی که به نفع دولت غاصب صهیونیستی که دشمن اسالم و مسلمین اس* 

برند حرام است و اگر این قبیل کاال در  وارد کردن و ترویج کاالهای این دولت غاصب که از ساخت و فروش آن سود می* 

  .ها بر مسلمانان حرام است های کشور اسالمی باشد خرید آن فروشگاه

لزم ترویج فرهنگ غیر اسالمی دشمن باشد و های استعماری، اگر مست های تولید شده توسط دولت خرید و پوشیدن لباس* 

های اسالمی و یا منجر به وارد شدن ضرر اقتصادی به دولت  باعث تقویت اقتصاد آنان برای استعمار و استثمار سرزمین

  .اسالمی گردد حرام است

 در بر دارنده* 
ً
  .ام استها را به دنبال دارد حر  های منفی و یا ترویج فرهنگ ی پیام مدهای غربی معموال
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