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 ْلیٛه       

ـُ : ای باؼها نًیعه ا ًَّ ىُظَها ال
ُ
ٓهلیُكٓن ياؼًا َول

َ
ٓيُفَكُكٓن َو أ

َ
ىا أ

ُ
ىا ل ًُ ػيَى آَه َها الَّ يُّ

َ
َو آلّسداَؼُة  يا أ

ُلىَو ها ُيٓإَهُؽوَو  َٛ َهَؽُهٓن َو َيٓف
َ
َه ها أ ىَو اللَّ ًُ ٓٛ ِٔ ّنعاِظ الَي َلٓیها َهالّئَكِة ّغال َٚ

1 

اؾ آجهی که قىضث آو، هؽظم و  ضىظجاو و کكايحاو ؼا ٖايع آوؼظهای کكايی که ايماو 
ايع. اؾ نعه[[ قطحگیؽ]گماؼظه هاقث زفٕ کًیع> بؽآو ]آجم[ فؽنحگايی ضهى ]و قًگ

 ظهًع.چه ؼا هأهىؼيع، ايدام هیکًًع و آو ظاظه قؽپیچی يمیؼ ا به آياو ظقحىچه ضع آو

ها ؼا اؾ آجم  چگىيه ضىظ و آو;پؽقیعيع: ؼوايث آهعه اقث که اؾ اهام ياظق ظؼ

ُهُؽُهٓن ; زُؽت فؽهىظيع:: زفٕ کًین؟
ٓ
هُ   َجأ َهَؽ اللَّ

َ
ا   ّبَما أ مَّ َٚ َهاُهٓن  ًٓ هُ ّبّه َو َج   >2:َيَهاُهُن اللَّ

و ظؼ  :.کؽظه، ظوؼ بعاؼيعچه ضعا يهی اهؽ کؽظه، اهؽ يمايیع و اؾ آو چه ضعا ها ؼا به آو آو
، نما به نىيع و اگؽ اْاٚث يكؽظيعاگؽ اْاٚث کؽظيع که زفاٖث هی;ع:اظاهه فؽهىظي

 :.جكلیفحاو ٚمل کؽظه ايع

  َيّمي  َکٓیَف ; پؽقیعه بىظ فؽظی کهظؼ پاقص  ظؼ ؼوايث ظيگؽی آهعه اقث که اهام
ا ًَ ٓهَل

َ
َهٓىَيُهٓن ;فؽهىظيع:: ؟أ ًٓ ُهُؽوَيُهٓن َو َج

ٓ
  3:.اهؽ و يهی کًیعايهاو ؼا > َجأ

هؽ اهل و ٚیال هن که با جىخه به آيات و ؼوايات، ا ایضىظ کًاؼ يیاهعه فيفهًىؾ با 
ظؼ هىؼظ  ایٖولحی هًىؾ اؾ پف ضىظ بؽ يیاهعه >ظايی بايع چه کًیناهلث نعهٖ يمی

اها  >فؽيث بٛعی با هن زؽف ؾظينبا او چه کًی، نايع ظؼ که ضىظت و يفكث و ايى
 يسبحماو ظؼ هىؼظ اهل جىقث...



 

يه  >ٚلن به هٛؽوف و هًكؽ اقث ،ی اؾ هًكؽبانع اؾ نؽايّ اهؽ به هٛؽوف و يه ياظت
به هٛؽوف و  که اگؽ ٚمل نؽِ بىظ، کكی خؿ هًٛىم يبايع به زیٓه اهؽ >ٚمل

 ..نع.يهی اؾ هًكؽ واؼظ هی

ع اقث، نىی، زاال که ولث ظيع و باؾظيالىام هی وو زاال که واؼظ خمٙ ضايىاظه 
 ظاؼی... آجم يگه که اهلث ؼا اؾ بهحؽيى فؽيث اقث بؽای ايى

 ٍة
َ
ًة َفَلٓى ال َيَفَؽ ّهٓى ُکلِّ ّفٓؽل ّفُؽوا َکافَّ ًٓ ىَو ّلَی ًُ يّى َو ها کاَو آلُمٓإّه ُهىا ّفي العِّ ُهٓن ْاّئَفِة ّلَیَحَفمَّ ًٓ ّه

ُهٓن َيٓسَػُؼوو لَّ َٛ ىا ّئَلٓیّهٓن َل ُٛ ٓىَهُهٓن ّئغا َؼَخ
َ
ّػُؼوا ل ًٓ  4 َو ّلُی

اؾ آياو،  ایاظ[ کىچ کًًع. پف چؽا اؾ هؽ فؽلههًاو همگی]بؽای خهإو نايكحه يیكث ه 
گاهی پیعا کًًع و لىم ضىظ ؼا ای بمايًع و[ ظؼ ظيى کًًع جا ]ظقحهای کىچ يمیظقحه  –آ

 .ع که آياو ]اؾ کیفؽ الهی[ بحؽقًعبان؟ بین ظهًع -ولحی به قىی آياو باؾگهحًع

 با اقحٛايث اؾ ضعاويع و زُؽت زدة ظم غًیمث ظاو و. فؽيث ؼا اؾ ظقث يعه
 حؽيى بهؽه ؼا ببؽ.اؾ ايى باؾگهث، بیه

 

 

 

 

 

 



 

 

 اؾ هًٗؽ لؽآو  ائل اهؽ به هٛؽوف و يهی اؾ هًكؽفُ

 هاقايؽ اهث ؼاؾ بؽجؽی اهث اقالم بؽ *

 ّولئ
ُ
َكّؽ َو أ ًٓ ّى آلُم َٚ َهٓىَو  ًٓ ُؽوّف َو َي ٓٛ ُهُؽوَو ّبآلَم

ٓ
ىَو ّئَلی آلَطٓیّؽ َو َيأ ُٚ ِة َيٓع هَّ

ُ
ُكٓن أ ًٓ َه َو ٓلَحُكٓى ّه

  5ُهُن آلُمٓفّلُسىو

ها و اهؽ به هٛؽوف و يهی اؾ هًكؽ کًًعٖ و آو يیكیبايع اؾ هیاو نما، خمٛی ظٚىت به 
 .هماو ؼقحگاؼايًع

 ؼزمث پؽوؼظگاؼاقباب خلب  يكی اؾ *

 َكّؽ َو  َو ًٓ ّى آلُم َٚ َهٓىَو  ًٓ ُؽوّف َو َي ٓٛ ُهُؽوَو ّبآلَم
ٓ
ٍٍ َيأ

ٓٛ ٓوّلیاُء َب
َ
ُهٓن أ ُُ ٓٛ ىَو َو آلُمٓإّهًاُت َب ًُ آلُمٓإّه

الَة َو ُيٓإُجىَو  ًَّ ؿيِؿ ُيمیُمىَو ال َٚ َه  ُه ّئوَّ اللَّ ولّئَه َقَیٓؽَزُمُهُن اللَّ
ُ
َه َو َؼُقىَلُه أ ىَو اللَّ ُٛ کاَة َو ُيٓی الؿَّ

 6 َزكین

و يهی اؾ هًكؽ  هٛؽوفهؽظاو و ؾياو باايماو، ولْی ٕو ياؼ و ياوؼٔ يكعيگؽيع> اهؽ به  
کًًع>  پؽظاؾيع> و ضعا و ؼقىلم ؼا اْاٚث هی ظاؼيع> و ؾکات ؼا هی کًًع> يماؾ ؼا بؽپا هی هی

 .جىايا و زكین اقث ،ظهع> ضعاويع ؾوظی ضعا آياو ؼا هىؼظ ؼزمث ضىيم لؽاؼ هیه ب

 هًاوی زكىهث هإها يهايه ؾيكی ا *

 ٌّ ٓؼ
َ
اُهٓن ّفي آْل ًَّ ػيَى ّئٓو َهكَّ ّى الَّ َٚ ُؽوّف َو َيَهٓىا  ٓٛ َهُؽوا ّبآلَم

َ
کاَة َو أ الَة َو آَجُىا الؿَّ ًَّ لاُهىا ال

َ
أ

ُهىؼّ 
ُ
ّه ٚاّلَبُة آْل َكّؽ َو ّللَّ ًٓ  7آلُم

ظاؼيع، و ؾکات  ها لعؼت بطهیعين، يماؾ ؼا بؽپا هیهماو کكايی که هؽ گاه ظؼ ؾهیى به آو 
 .و پاياو همه کاؼها اؾ آو ضعاقث کًًع، ظهًع، و اهؽ به هٛؽوف و يهی اؾ هًكؽ هی هی



 

 اکؽم ؽوف، يكی اؾ ضًىيیات پیاهبؽاهؽ به هٛ 

ٓيدی ٓىؼاّة َو آْلّ َعُهٓن ّفي الحَّ ًٓ ّٚ ػي َيّدُعوَيُه َهٓكُحىبًا  يَّ الَّ هِّ
ُ
ّبيَّ آْل ًَّ ُقىَل ال ىَو الؽَّ ُٛ ّب ػيَى َيحَّ ّل الَّ
ّى  َٚ هاُهٓن  ًٓ ُؽوّف َو َي ٓٛ ُهُؽُهٓن ّبآلَم

ٓ
َلٓیّهُن آلَطباّئَث َو َيأ َٚ ُم  باّت َو ُيَسؽِّ یِّ َّٓ َكّؽ َو ُيّسلُّ َلُهُن ال ًٓ آلُم

حي ٓغالَل الَّ
َ
ُهٓن ّئٓيَؽُهٓن َو آْل ًٓ َٚ  ُٙ َُ ىا   َي ُٛ َب ُؽوُه َو اجَّ ًَ ُؼوُه َو َي ؿَّ َٚ ىا ّبّه َو  ًُ ػيَى آَه َلٓیّهٓن َفالَّ َٚ کاَيٓث 

ولّئَه 
ُ
ُه أ َٛ ٓيّؿَل َه

ُ
ػي أ ىَؼ الَّ ًُّ  8ُهُن آلُمٓفّلُسىَو ال

ظؼ  ؼاکًًع> پیاهبؽی که يفاجم  پیؽوی هی: اْهی;ها که اؾ فؽقحاظه ٕضعأ، پیاهبؽ هماو
ظهع، و اؾ هًكؽ  ها ؼا به هٛؽوف ظقحىؼ هیيابًع> آو جىؼات و ايدیلی که يؿظناو اقث، هی

کًع> و جسؽين هیها ؼا  نمؽظ، و ياپاکي ها زالل هیپاکیؿه ؼا بؽای آوی نیااظاؼظ> باؾ هي
ظاؼظ، پف  ها بىظ، ٕاؾ ظول و گؽظيهاؤ بؽ هیباؼهای قًگیى، و ؾيدیؽهايی ؼا که بؽ آو

ل کؽظيع، و اؾ يىؼی که با او ياؾل نعه ا کكايی که به او ايماو آوؼظيع، و زمايث و ياؼي
 .آياو ؼقحگاؼايًع پیؽوی يمىظيع،

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ؼواياتهًٗؽ اؾ فُائل اهؽ به هٛؽوف و يهی اؾ هًكؽ 

  غايث ظيى *

يّى :;المإهًیىلال اهیؽ  ُؽوّف   َغاَيُة العِّ ٓٛ ٓهُؽ ّبآلَم
َ
اَهُة   آْل

َ
َكّؽ َو ّئل ًٓ ّى آلُم َٚ ٓهُي  ًَّ َو ال

 :.زعوظ اقث الاهه يهايث ظيى، اهؽ به هٛؽوف و يهی اؾ هًكؽ و 9>آلُسُعوظّ 

 ها باالجؽ اؾ همه ضىبی *

َماُل :;هًیىإالملال اهیؽ  ٓٚ َ
ٓزَیاّء َو َها أ

َ
ٓهّؽ   آْل

َ
َع آْل ًٓ ّٚ ّه 

َها َو آلّدَهاُظ ّفي َقّبیّل اللَّ آلّبؽِّ ُکلُّ
 ًَّ ُؽوّف َو ال ٓٛ ٓهَؽ ّبآلَم

َ
يٍّ َو ّئوَّ آْل ٓفَثٍة ّفي َبٓسٍؽ ُلدِّ ًَ  َک

َّ
َكّؽ ّئال ًٓ ّى آلُم َٚ ٓهّي  ًَّ ُؽوّف َو ال ٓٛ ّى ٓهَي ّبآلَم َٚ

اّو ّهٓى ّؼٓؾٍق  ًَ ُم ًٓ  َي
َ

َخٍل َو ال
َ
َباّو ّهٓى أ  ُيَمؽِّ

َ
َكّؽ ال ًٓ زحی خهاظ ظؼ ؼاه  ،همه اٚمال ضىب 11>آلُم

ای ظؼ بؽابؽ ظؼيای ٚمیك  هٛؽوف و يهی اؾ هًكؽ، هايًع لٓؽهضعا ظؼ همايكه با اهؽ به 
 :.بؽظبیى يمیکًع و ؼؾق ؼا اؾ اقث. اهؽ به هٛؽوف و يهی اؾ هًكؽ هؽگ ؼا يؿظيک يمی

 های اهل غکؽيهايه *

َجّمـُؽوَو ّبّه َو : ;ىهًیإالملال اهیؽ 
ٓ
ّّ َو َيأ ُهُؽوَو ّبآلّمٓك

ٓ
ٓهــاًل... َيأ

َ
ٓکّؽ َْل َو ّئوَّ ّللــػِّ

هُ  ًٓ َٚ اَهــٓىَو  ًَ ـَكّؽ َو َيَح ًٓ ّى آلُم َٚ َهـٓىَو  ًٓ ايى اقث ] های اهل غکؽ های ايكاو اؾ يهايه 11> َي
ايث لكّ و ظاظ فؽهاو هی [که پػيؽيع و همچًیى يهی  اهؽ ؼوزیهای ؼ ظهًع و يیؿ ظابه ٚؼ

 :.پػيؽ ظاؼيع يهی  ؼوزیهکًًع و ضىظ يیؿ  اؾ هًكؽ هی

 هًیىالمإاؾ ضًىيیات اهیؽ  *

ٓلُمُه َو ّزٓكَمُحُه :;هالللال ؼقىل  ّٚ ّه َو ّبَؽُقىّلّه َو  اٍل ّئيَماُيُه ّباللَّ ًَ ّليٍّ َثَماُو ّض َٛ َمُة ّل ّْ َيا َفا
اهُ   َو َؾٓوَخُحهُ  َٓ اُؤُه ّبّكَحاّب   َو آلُسَكٓیُى   آلَسَكُى   َو ّقٓب َُ َ

َكّؽ َو ل ًٓ ّى آلُم َٚ ُؽوّف َو َيٓهُیُه  ٓٛ ٓهُؽُه ّبآلَم
َ
َو أ



 

ّه  ههث ضًلث باؼؾ ظاؼظ: ايماو او به ضعا و ؼقىلم، ، ٖ ٚلیای فاْمه 12>اللَّ
ل ا ، اهؽل به هٛؽوف و يهیٚلمم، زكمحم، همكؽل، پكؽايم زكى و زكیى

 :.اؾ هًكؽ، و لُاوجم بؽ اقاـ کحاب ضعا

 ءه ايبیاؼا *

َكّؽ َقّبیُل :;لال البالؽ ًٓ ّى آلُم َٚ ٓهَي  ًَّ ُؽوّف َو ال ٓٛ ٓهَؽ ّبآلَم
َ
َهاُج ّئوَّ آْل ًٓ ٓيّبَیاّء َو ّه

َ
  آْل

َهُى آلَمَػاّهُب َو َجّسلُّ آلَمَكاّقُب َو ُجَؽظُّ 
ٓ
ٍُ َو َجأ یَمِة ّبَها ُجَماُم آلَفَؽاّئ ّٗ

َٚ ِة  َُ َلَساّء َفّؽي ًُّ ال
ٓهُؽ 

َ
َعاّء َو َيٓكَحّمیُن آْل ٓٚ ُف ّهَى آْلَ ًَ َح ًٓ ٌُ َو ُي ٓؼ

َ
َمُؽ آْل ٓٛ اّلُن َو ُج َٗ ف و يهی اؾ اهؽ به هٛؽو 13> آلَم

فؽائٍ،  ،آو  واقٓهای ٚٗین اقث که به  هًكؽ، ؼاه ايبیاء و ؼول يالسیى و فؽيُه
  واقٓهنىظ و به  ها، زالل و زمىق، بؽگؽظايعه هی نىيع و کكب الاهه و هػاهب، ايمى هی

 .:نىظ ايى فؽيُه اقث که ؾهیى، آباظ و ظنمًاو، کن و اهؽ، ؼاقث و هسكن هی

 ظنمى ضعا *

ی اللُه َو :;لال الًاظق ًَ ٓٛ ٓو ُي
َ
َزبَّ أ

َ
َلٓیّه َفَمٓع أ َٚ ّكٓؽُه َو ُهَى َيٓمّعُؼ  ًٓ َكَؽ َو َلٓن ُي ًٓ ی آلُم

َ
ّئَغا َؼأ

ٓو 
َ
َزبَّ أ

َ
اّلّمیَى َفَمٓع أ َّٗ َزبَّ َبَماَء ال

َ
َعاَوّة َو َهٓى أ َٛ ی اللُه َفَمٓع َباَؼَؾ اللَه ّبآل ًَ ٓٛ ٓو ُي

َ
َزبَّ أ

َ
 َهٓى أ

ی اللُه ّئوَّ ال ًَ ٓٛ اّلّمیىُي َّٗ َلی َهاَلّن ال َٚ اَلی َزّمَع َيٓفَكُه  َٛ کكی که هًكؽی ؼا  14> لَه َجَباَؼَن َو َج
به ظؼقحی که ظوقث  ،نىظ ولی هايٙ آو يمی ظاؼظههاهعه کًع و لعؼت خلىگیؽی اؾ آو ؼا 

ظوقث ظاؼظ ضعا يافؽهايی نىظ، به ظؼقحی که که ظاؼظ ضعا يافؽهايی نىظ> و هؽکف 
ضعاويع آنكاؼ کؽظه اقث. و هؽکف که بماء قحمگؽاو ؼا ظوقث ظانحه ظنمًی ضىظ ؼا با 

ؼاقحی که ضعاويعهحٛال ضىظ ؼا  ظؼقحی که ظوقث ظاؼظ ضعاويع هًٛیث نىظ. به بانع، به
 :.بؽ هالکث قحمگؽاو قحايم کؽظه اقث

 

 



 

 

 و يهی اؾ هًكؽ اهؽ به هٛؽوف جؽک فؽيُه پیاهع

 ضائى نمؽظه نعو *

ی  َهٓى :;لال الًاظق
َ
َضاهُ   َؼأ

َ
َلٓیّه َفَمٓع   أ َٚ ُه َو ُهَى َيٓمّعُؼ  ًٓ َٚ ُه  ٓهٍؽ َيٓكَؽُهُه َفَلٓن َيُؽظَّ

َ
َلی أ َٚ

که   ظؼ زالی >ظهع و هايٙ آو يهىظ هؽکف ببیًع هكلمايی کاؼ ياپكًعی ايدام هی 15>َضاَيهُ 
 :.جىايع اؾ آو ٚمل خلىگیؽی يمايع، ظؼ زك آو هكلماو ضیايث کؽظه اقث هی

 نؽيک ظؼ هًٛیث *

َلی ُکلِّ َظاّضٍل ّفي :;المإهًیىاهیؽ لال  َٚ ُهٓن ّفیّه َو  َٛ اّضّل َه ٓىٍم َکالعَّ
َ
ّل ل ٓٛ ي ّبّف َّ ا الؽَّ

ا ّبّه  ََ َمّل ّبّه َو ّئٓثُن الؽِّ َٛ ٍل ّئٓثَماّو ّئٓثُن آل ّْ هؽکف به ٚمل لىهی ؼاَی بانع، همؽاه آو  16>َبا
باْل، ظو گًاه ظاؼظ: يكی   کًًعه ٚملنىظ و  لىم ظؼ زال ايدام آو ٚمل زكاب هی

 :.که به آو هًٛیث ؼاَی اقث نىظ و ظيگؽ ايى که هًٛیث ؼا هؽجكب هی ايى

 هكحسك ٚػاب نعو *

ُة :;اهیؽالمإهًیى لال ّمَلّث آلَطايَّ َٚ ّة ّئَغا  َة ّبَػٓيّب آلَطايَّ اهَّ َٛ ُب آل ػِّ َٛ  ُي
َ

ّئوَّ اللَه ال
َكّؽ ّقْؽًا ّهٓى َغٓیّؽ  ًٓ ٓؽ َغّلَه ّبآلُم َكّؽ ّخَهاؼًا َفَلٓن ُجَغیِّ ًٓ ُة ّبآلُم ّمَلّث آلَطايَّ َٚ ُة َفّاَغا  اهَّ َٛ َلَن آل ٓٛ ٓو َج
َ
أ

ؿَّ َو َخلَّ  َٚ ُمىَبَة ّهَى اللّه  ُٛ ُة آقَحٓىَخَب آلَفّؽيَماّو آل اهَّ َٛ ی ؼا هطفیايه ولحی گؽوهی گًاه 17>آل
اها اگؽ گًهكاؼاو  >کًع يمیهكاؼاو ؼا با هن ٚػاب ايدام ظهًع، ضعا گًهكاؼاو و غیؽ گً

ها يهىيع، ضعا هؽ ظو گؽوه ؼا ٚػاب  هايٙ آو ،ْىؼ آنكاؼ گًاه کًًع و گؽوه ظيگؽ به
 :.کًع هی

 



 

 ٚعم اقحدابث ظٚا و جكلّ انؽاؼ *

َفؽٍ  ٓٛ ّبی َخ
َ
ٓى أ َٚ

  اَل َوَخٓعَيا ّفی ّکَحاّب َؼُقىّل اللّه
َ
ُهُؽوا :;ل

ٓ
ُؽوّف َو ...ّئَغا َلٓن َيأ ٓٛ ّبآلَم

َلٓیّهٓن ّنَؽاَؼُهٓن َفیَ  َٚ َّ اللُه  ٓهّل َبٓیّحي َقلَّ
َ
ٓضَیاَؼ ّهٓى أ

َ
ىا آْل ُٛ ّب َكّؽ َو َلٓن َيحَّ ًٓ ّى آلُم َٚ َهٓىا  ًٓ ىا َلٓن َي ُٚ ٓع

که اهؽ به هٛؽوف و يهی اؾ هًكؽ ايدام يهىظ و ضىباو   ؾهايی 18>ّضَیاُؼُهٓن َفاَل ُيٓكَحَداُب َلُهٓن 
کًع و هؽ چه ضعا بعها ؼا بؽ ايهاو هكلّ هی يهىيع،پیؽوی  ث پیاهبؽبی اؾ اهل

 :.نىظ ضىباو ظٚا کًًع، هكحداب يمی

 واژگىيی للب *

اَلُه :;لال اهیؽالمإهًیى ٓٚ َ
َل أ ّٛ ّلَب َفُد

ُ
َكؽًا ل ًٓ ّكٓؽ ُه ًٓ ُؽوفًا َو َلٓن ُي ٓٛ ّؽٓف ّبَمٓلّبّه َه ٓٛ َفَمٓى َلٓن َي

ٓقَفُلُه 
َ
ٓقَفَلُه َو أ

َ
اَلهُ أ ٓٚ َ

کكی که با للب ضىظ اؾ ضىبی ْؽفعاؼی يكًع و اؾ بعی يهی  19>أ
 :.نىظ يًمايع، للبم واژگىيه هی

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 .بعايع يكات کلیعی که هؽ آهؽ و ياهی بايع

 ضیؽضىاهی *

لعؼ ههؽباو که هؽيُم  لكىؾ به زال هؽيُمٖ آوظ ههؽباو و ؟ ایْبیب ؼا ظيعه
با او کهع، قالهحی ضىظل ؼا به ؼش او يمیکًع، يمیل نماجث ا ث بیماؼیؼا باب

ک کًع و چه ؾيبا ظؼ خىيع جا به او کمکًع و ؼاهی هیههؽباو اقث و به او ؼزن هی
ّه ; ايع: گفحهضعا ويف ؼقىل بِّ ّٓ اِؼ ّب ّبیِب َظوَّ هايًع ْبییی  پیاهبؽ 21>:َْ

 .کؽظخا ؼا بؽای کمک به هؽيٍ خكحدى هی گؽظ بىظ که همه  ظوؼه

 اضالو *

ثیؽ اؾ خايب ضعاقث> جى و جأ يهی اؾ هًكؽ، جكلیفی اقث بؽ ٚهعهاهؽ به هٛؽوف و 
و چه ؾيبا  .جكلیفین يه يحیدهٔ ٕها هأهىؼ به به جكلیفث ٚمل کىپف به لعؼ جىاو 

َسّب   َلٓن   َهٓى ;که  فؽهىظ ٚلی ًٓ ٓضاَلُو   َي َمَلُه َلٓن ُيٓمَبٓل   آْلّ هؽکه ٚملم همؽاه  21>َٚ
ىَبی;باؼ فؽهىظ:و يبانع، لبىل يطىاهع نع. و ظيگؽ با اضال ٓضَلَى   ّلَمٓى   ُْ

َ
ّه   أ َمَلُه   ّللَّ َٚ

ٓضَػُه َو َجٓؽَکُه َو َکاَلَهُه َو َيٓمَحهُ 
َ
ُه َو أ َُ ُه َو ُبٓغ ٓلَمُه َو ُزبَّ ّٚ ، ٚلنضىنا به زال کكی که  22>َو 

ضالى بؽای ضعا قطى و ضاهىنی ضىظ ؼا ، انحىواگػ، گؽفحى، بغٍ، زب، ٚمل
 :.گؽظايع

 ظٚىت ٚملی *

کًی، بیهحؽ و هؽظم ؼا به يیكی و ضىبی ظٚىت هی ولحی با اٚمال يالر و يیكث 
 ايع: فؽهىظه اهام ياظق. یًکناو هیهعايثبه قىی ضیؽات و ضىبی بهحؽ 



 

; َ٘ ُكُن آلَىَؼ ًٓ ّحُكٓن ّلَیَؽٓوا ّه ًَ ٓلّك
َ
ـّ ّبَغٓیّؽ أ ا ًَّ اًة ّلل َٚ ها هؽظم ؼا با غیؽ  ؾباو به يیكی 23>ُکىُيىا ُظ

 :.کىنم، يعالث و پؽهیؿکاؼی ببیًًع که اؾ نما ظٚىت يمايیع جا ايى

 به قمث ضىبی ظٚىت کؽظ؟ ،جىاو هؽظم ؼا با ٚملاها به ؼاقحی چگىيه هی
 

ظ همگاو ؼا به قىی ضى ات بؽ هبًای جىزیع بانع، ضىظبهياظت بانع ولحی ؾيعگی
  ،ايى هدال که ظؼظ اها ؾيعگی بؽ هبًای جىزیع لىاؾهی ظاؼ  >ایضیؽ ظٚىت کؽظه

 ی:ضىايها ؼا هیجؽيى آوههن

 جىزیع *

ضعايی که ههؽباو و زكین و  .يیكحی ضعا پًهاو گاه اؾ ظيعهياظت بانع جى هیچ
َلٓن ; فؽهىظيع: چًاو که اهام خىظ و بطهم، خىاظاالئمههن> ٚاظل اقث ٓٚ   ا

َه  يَّ
َ
ٓیّى   ّهٓى َجٓطُلَى   َلٓى   أ ّه   َٚ ٓؽ َکٓیَف َجُكىُو   اللَّ ُٗ پف  >ضعا پًهاو يیكحی بعاو که اؾ ظيعه 24>َفآي

 :.بًگؽ چگىيه هكحی

ايعيهیعيع، به ؼاه ؼاقث باؾ ٗمث لعؼت و بؿؼگی يٛمث ضعاويع هیها ظؼ ٚ اگؽ ايكاو;
آيا به اقث.  ها هٛیىبها بیماؼ و چهنجؽقیعيع ولی ظلگهحًع و اؾ ٚػاب قىؾاو هیهی

يگؽيع که چگىيه آفؽيًم او ؼا هسكن و جؽکیبم ؼا آفؽيعه يمیجؽيى چیؿی که کىچک
وؼظه و پىقحم ؼا آؼاقحه؟ به هىؼچه با آاقحىاؼ قاضحه؟ بؽايم گىل و چهن پعيعه 

 25:.کىچكی خثه و ٖؽافث ايعاهم يگاه کًیع

 گؽايی آضؽت *

يه بؽای بما  و بؽای  >ایبؽای فًا آهعه .يه بؽای ظيیا> ایبعاو جى بؽای آضؽت آفؽيعه نعه;
يه بؽای زیات. ظؼ قؽای ياپايعاؼ هكحی که بايع اؾ آو باؼ قفؽ بًعی و  >ایهؽگ ضلك نعه



 

ؼهايی يیابع و  که گؽيؿيعه اؾ آوظؼ ؼاه به قىی آضؽجی و نكاؼ هؽگ،به خايی ظيگؽ ؼوی. جى 
که هؽگ جى  بؽ زػؼ بال اؾ ايى ؼا بگیؽظ. پف ، ظؼيابع و ياچاؼ گؽيبايمهؽکف ؼا که بدىيع

گاه هؽگ، هیاو آو کًن  وگفحی اؾ آو جىبه هیهیگًاهی که با ضىظ  ؼا ظؼ زال گًاه ظؼيابع>

 26:ؼا هالک قاؾی. بعيى يىؼت ضىظ فايله ايعاضث وت اجى و جىبه

گؿيًع و جمام هیؽآظهی که ايى ظيیای فايی ؼا بلعؼ ؾياو کؽظه اقث  فكؽ کى... چه
فؽهىظيع:  اهیؽالمإهًیى کًع.آو هی ضىظ ؼا يؽف به ظقث آوؼظوهمث 

ـّ ; ا ًَّ ٓضَكُؽ ال
َ
َي   َهٓى   أ َّ ّى اْلّٓضَؽةّ   َؼ َٚ َىًَا  ّٚ ٓيَیا[  ٓيَیا ]ّبالعُّ ؾيايكاؼجؽيى هؽظم کكی  27> العُّ

 .:آضؽت ؼاَی گؽظظظؼ ٚىٌ  به ظيیا اقث که

 بانع> ْبك فؽهىظهاظه ياظت بانع وؼنككحه آو يیكث که هالم ؼا اؾ ظقث ظ
َ٘   َهٓى   آلَمٓغُبىُو : ;ٚلی ٍة   َبا َیٍة َظّيیَّ ًّ ٓٛ ًة ّبَم ّلیَّ َٚ ًة  ًَّ وؼنككحه کكی اقث که بههث  28>َخ
 .:هٛاهله کًع ،همعاؼهؽجبه ؼا با هًٛیحی بی واال

 اهمیث ظايكحى ظيیا بی *

جؽيى ظيیا يؿظيک;که  ظؼ زالی کىنی که چه؟ايى همه ظؼ پی کكب ايى ظيیا هی

 29:.ؼجؽيى آو اؾ ضهًىظی ضعاويع اقثضايه به ضهن ضعا و ظو 

ه ،ظيیا *  ی آضؽتهؿٚؼ

.. آو خا ؼا .ن کًی بؽايم، بايع بگػاؼی و بؽویجالل ه> خا قؽای گػؼ اقثايى
 بؽای قؽای خاويعاو بانع. اؾ همههايع> هن و غن ظلث آباظ کى که همیهه هی

قٛاظت  ،هگىي خاويعاو کمک بگیؽ که ايىظو قؽای کؽ هايث بؽای آباظ لسٗه
 ای.ظيیای ضىظ ؼا جُمیى کؽظه



 

َما َلَه ;: که ا فؽهىظ اهام ٚلیبو چه ؾي ٓيَلٓسَث   ُظٓيَیاَن   ّهٓى   ّئيَّ
َ
ٓيّفٓك   َهٓثَىاَن   ّبّه   َها أ

َ
  َفأ

 َجُكٓى َضاّؾيًا ّلَغٓیّؽَن   ّفي
َ

که با آو ؾيعگی ظيیا جًها آو چیؿی اقث  ؾجى ا بهؽه 31>َزكٍّ َو ال

 :.ظاؼ ظيگؽی يبالخا ايفاق کى و ضؿايه کًی> پف به خاوظايث ؼا ايالذ

ايث جمىا *  ٚؼ

ايث کًی، فحًه نىيع و باؼاو ؼزمث بؽ ها بطىاهًع يا يه، اؾ جى ظوؼ هیجمىا ؼا که ٚؼ
و ؼوؾ ضىظ ؼا با آو بگػؼايیع، آو ؼا  ضىظ ؼا با جمىا بیعاؼ ظاؼيع; گیؽظ.ات باؼيعو هیؾيعگی

ظؼهاو  ها ؼا با آوو ضىيم ؼا با آو بهىيیع و بیماؼیهالؾم ظل ضىيم يمايیع و گًاها
و پیم اؾ ؼقیعو هؽگ به پیهىاؾ آو ؼويع و اؾ کكی که آو ؼا جباه قاضث، پًع گیؽيع کًیع، 

  31 :ٖی ٚبؽت جمىا پیهگاو نىيعا ضىظ هايهو هباظ

 ههؽباو بىظو *

يم بفؽقحع، قفاؼل به ضىاقث به قىی بعجؽيى بًعگاضعاويع، هىقايم ؼا که هی
 :ههؽبايی کؽظ

غی  آغَهبا ّئلی َْ ُه  ٓىَو ّئيَّ َٚ ٓو  ّفٓؽ
َ
ُؽ أ ُه َيَحَػکَّ لَّ َٛ ًًا َل ٓىاًل َلیِّ

َ
 32 َيٓطهی> َفُمىال َلُه ل

ىو بؽويع که او به نايع که پًع > یعو قطًی يؽم گىياقؽکهی بؽضاقحه و با  به قىی فٚؽ
 پػيؽظ يا بحؽقع.

الىاهی  نايع که بپػيؽيع> يؿظيكاو و >ايًک جى يیؿ با يؿظيكايث با ههؽبايی قطى بگى
 که فؽٚىيی يیكحًعٖ

 



 

 ؼههؽبايی ظؼ افكا

 ول و به آياو هسبث کى> يًٛی بگؽظ اؾ يٗؽ فكؽی با اْؽافیايث ههؽباو با
يا يطىاهی ظؼ هًٗؽ چهمث  که بطىاهیها ايهاو ؼا پیعا کى. بعیهای  ضىبی
ها ؼا بیابی. هگؽ يه ايى اقث که لؽاؼ ؽيع> ههن ايى اقث که بحىايی ضىبیزاَ

ْىؼ که  پف هماو> ْىؼ بانین که ظوقث ظاؼين با ها بانعاقث با هؽکكی هماو
ها بگػاؼ و به ضىظت ث ؼا ببیًًع، همث ؼا بؽ کهف ضىبیهايظوقث ظاؼی ضىبی
 کاؼ اؾ جى بهحؽ بانع.هگً فؽظ ياظ آوؼ نى نايع ايى

كی َٚ ٓىٍم 
َ
ٓىِم ّهٓى ل

َ
ىا ال َيٓكَطٓؽ ل ًُ ػيَى آَه َها الَّ يُّ

َ
ُهن  يا أ ًٓ ٓو َيُكىُيىا َضٓیؽًا ّه

َ
 33 أ

 ها بهحؽ اؾ نما بانًع.نايع آو >ايعٖ همعيگؽ ؼا هكطؽه يكًیعای کكايی که ايماو آوؼظه

 ؼههؽبايی ظؼ گفحا       

ولحی اؾ ظل بؽآيًع چًاو کًًع و آوؼيع، افؿوو هیهسبث هیکًًع، خاظو هی ،کلمات
هايع> اها او هیْىاليی و نايع بؽای همیهه اثؽن یهاگػاؼيع که جا هعتثیؽ هیأج

 به نؽْی که با هسبث همؽاه بانًع.

نىيع، ظؼ فُايی که ظؼ نىيع و يا واؼظ هیالىام و ظوقحايحاو اؾ ظؼ واؼظ هیولحی 
ايث خىايب اهؽ ؼا بًمايیعٔ قالم و ازىالپؽقی گؽم  هًٗؽ ياهسؽم يبانیعٕيًٛی ٚؼ

گىيه که نما ؼا اؾ و قاظه و بی جكلف يسبث کًیع، آو ها يمیمیآوبكًیع، با 
 يكًًع. ی ؾياظی ازكاـبعايًع و بیى نما و ضىظناو فايلهضىظ 

 

 



 

 يی ظؼ ؼفحاؼههؽبا       

، هیچ اؼؾنی يعاؼظ، ظاؼظ؟ اگؽ ی ٚملی يعانحه بانعللبی اگؽ ثمؽههسبث 
َن ;: اْؽافیاو ضىظ ؼا ضىنسال کًیع ،چًع کىچکهؽ  ایهعيه جىايیع با هی ٓٛ ٓي   ّي ُء  الهَّ

ُة ُجٓػّهُب  َغاّئَى   آلَهّعيَّ َُّ ُعوؼّ   ّهَى   ال ًُّ ها ؼا های ظل کیًه> يهچه ضىب چیؿی اقث هع 34>ال

جىايیع يهاو ظهیع> جؽيى ؼفحاؼها هن هیايى هسبث للبی ؼا ظؼ کىچک :بؽظ.هی
کًی. بهحؽيى لكمث غػا ؼا کؽظو قفؽه کمک هی کؽظو و خمٙ پهىزحی ولحی ظؼ 

و بؿؼگحؽها ؼا  ؼأفث و ؼزمث ظانحه بانیع ،به ظيگؽاو ببطهیع. يكبث به کىظکاو
ا َهٓى   َلٓیَف :;يعفؽهىظ ضعا اکؽام کًیع. ؼقىل ًَّ ٓؽ َکّبیَؽَيا َو   َيٓؽَزٓن   َلٓن   ّه

ِّ
 ُيَىل

َ
َيّغیَؽَيا َو ال

َكؽّ  ًٓ ّى آلُم َٚ َه  ًٓ ُؽوّف َو َلٓن َي ٓٛ ُهٓؽ ّبآلَم
ٓ
هؽکه به بؿؼگحؽها ازحؽام يگػاؼظ و با کىچكحؽها  35>َلٓن َيأ

ياظجاو بانع که بؽای  .:كثههؽباو يبانع و اهؽ به هٛؽوف و يهی اؾ هًكؽ يكًع، اؾ ها يی
ای فؽيح ،ىاهیع بهحؽيى بانیع و ايى لسٗاتضضعا هی ی اقث جا نما خلب َؼ

ؼا  ال ؼظ و هاظؼل زىيلهاآؾ اگؽ کىظکی هاظؼل ؼا هیبًمايیع.  ؼا اهام ؾهاو
خػب  های کىچک بؽایها و ضىؼاکیو ؼا قؽگؽم کًیع. ظؼ کیفحاو باؾیا ،يعاؼظ

گؽايه به کىظکاو ظانحه بانیع. قٛی کًیع کاؼی کًیع به ظيگؽاو ضىل بگػؼظ. ايثاؼ 
و يیؿ قٛی کًیع . هیچ چهمعاجی یو ب البحه فمّ بؽای ضعا >ظيگؽاو هسبث کًیع

 ٚالئك ظيگؽاو ؼا به ضاْؽ بكپاؼيع و به هىلٙ به کاؼ گیؽيع.

، يهكحًعهیيیؿ ظؼ هیاو هؽظم  بیث واهل به ياظ آوؼيع که پیاهبؽ
های ههمايی آؾؼظه يهىيع و زف اجالف ولث اؾ لسٗهع. نعيبلًع هی ضىؼظيع و هی

: لال البالؽ؟ اؾ ايى ظيع و باؾظيعهای ضايىاظگیيعانحه بانیع و چه چیؿی بهحؽ 
ٓؼَزاّم ;

َ
ي  ّيَلُة آْل َماَل   ُجَؿکِّ ٓٚ ُٙ آلَبٓلَىی َو ُجیَ   آْلَ ٓهَىاَل َو َجٓعَف

َ
ّمي آْل ًٓ ّكُئ ّفي َو ُج ًٓ ُؽ آلّسَكاَب َو ُج كِّ

َخّل 
َ
بطهع، بال ؼا ها ؼا فؿويی هیاٚمال ؼا جؿکیه کؽظه و ظاؼايی ،زنيله ؼ  36>آْل

 .:ايعاؾظأضیؽ هیکًع و هؽگ به جآقاو هی گؽظايع، زكابؽقی ؼا ظؼ ٕلیاهثٔ هی



 

 جىقل ظانحى *

ّه ّبَیّع   آلُمُلىَب   هّ َهػّ  ّئَوْ ;فؽهىظيع: اکؽم ؼقىل و به  :قثها به ظقث ضعاللب 37> اللَّ
جالنی که  کًاؼ همه ف بايع ظؼپ> بؽينؼی اؾ پیم يمیايمیى جا او يطىاهع ها ک

او و مقهای آبعاو ضعايی که گًدیًه; ًین.قمايیاو اقحفاظه کآهای اؾ لعؼت ظاؼين،
هعه گؽفحه ظٚا کؽظو ظاظه ها به ظقث اوقث، به جى اخاؾهؾهیى  و اخابث آو ؼا بٚؽ

 38:اقث.

ُ٘ ;فؽهىظيع: ضعا لبانع که ؼقى ياظت  ٓقَؽ
َ
اُء َغاّئٍب   أ َٚ اّء ّئَخاَبًة ُظ َٚ  39> ّلَغاّئٍب   العُّ

بايع جا  .:نىظی ظٚاها ؾوظجؽ هكحداب هیهمهاؾ  ،بؽای غايب ظيگؽ کًع ظٚايی که غايبی
با يگاه  يماو ظٚا کًین و اهیعواؼ بانین. لٓٛاً اجىايین بؽای هعايث ضىظ و اْؽافیهی

جًها ظٚا کافی  اها >ؼقعيدام هیکاؼها هؿاؼ باؼ بهحؽ به قؽا ةزُؽت زد
  يیكث.

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 يک ؼوؾ به ياظ هايعيی

ا به خا بگػاؼی> يبای ؾ ىايی ايدام ظهی ايى اقث که ضاْؽهجکمحؽيى کاؼی که هی
ای> فؽظ هحعيًی که ؼا به ضىبی به جًىيؽ کهیعههحعيى ای که ظؼ آو فؽظ ضاْؽه

بانع. ايى فؽهاو ياظق آل هؿاؼ يفؽ اولیى يعها هىؼ اقث ظؼ بیى هؽ أه
ٓلٍف :;اقث با هى و جى هسمع

َ
ٍؽ َيُكىُو ّفیّه ّهاَئُة أ ًٓ ا َهٓى َيُكىُو ّفي ّه ًَ ّح َٛ َلٓیَف ّهٓى ّنی

ُ٘   َو َيُكىُو ّفي ٓوَؼ
َ
ّؽ أ ًٓ هُ   آلّم ًٓ يع هؿاؼ يفؽی به قؽ  که ظؼ نهؽها يیكث کكی  نیٛه 41> ّه

 .:پاؼقاجؽ اؾ او وخىظ ظانحه بانع ،نهؽ آو  بؽظ و ظؼ

 ،قیئات مك ايى فؽهاو بايع ظؼ ايدام همه زكًات و ظؼ جؽک همهبؽای جس            
 .اول بانی

پف فؽاهىل يكى که لؽاؼ هكث اولیى يعهؿاؼ يفؽ بانی: ظؼ جىکل، يبؽ، 
ضىل اضاللی، ظوؼی اؾ جدمالت، جىاَٙ، ايثاؼ، زكى ٖى، هیهماو يىاؾی، 

 . پىنی، ايالذ بیى هؽظم و...، ٚیبو ضهن، ازحؽام به بؿؼگحؽهابؽظفؽو

 

 

 

 

 

 



 

 

 به هٛؽوف و يهی اؾ هًكؽ ازكام اهؽ
 

 يهی کًًعه وه نؽايّ اهؽ کًًع

ؽايّ همكى اقث ضٓا کًی> پف اول بايع ن ،اگؽ جا هًكؽ ؼا ظيعی واؼظ ٚمل نىی
اگؽ بىظ بٛع ايى هىؼظ نؽايّ هسمك هكث يا يه؟  ؼؼا بؽؼقی کًی، ببیًی ايال ظ

 واؼظ ٚمل نى.

 ٚالن به هٛؽوف وهًكؽ بانع. *

بیهحؽ و که ه هؽچ ،اگؽ يعايكحه لعم بؽظاؼی ٚلن اقث. ،کاؼی لعم اول ظؼ هؽ
ظ ؼ ااهىؾی و بٛع و نىی. اول بايع ازكام و نؽايّ ؼا بیظوؼجؽ هی ،جؽ بؽویقؽيٙ

 هیعاو ٚمل نىی.

اّهُل ; لال الًاظق َٛ َلی  آل ُة   َٚ َٚ  َيّؿيُعُه ُقٓؽ
َ

ّؽيّك ال َّٓ َلی َغٓیّؽ ال َٚ اّئّؽ  یَؽٍة َکالكَّ ًّ َغٓیّؽ َب

ّؽيّك  َّٓ ّى ال َٚ عًا  ٓٛ  ُب
َّ

ٓیّؽ ّئال ، هايًع کكی اقث که کًعبعوو بًیؽت ٚمل هیکكی که  41>الكَّ

 .:کًعکه او ؼا ظوؼجؽ هی خؿ ايى >يعاؼظ ایؼوظ، نحابم يحیدهظؼ بیؽاهه هی

 ثیؽ ظؼ او بعهع.أازحمال ج *

 ظاؼظ. بعايع که او بًا بؽ جكؽاؼ گًاه ٕبؽای باؼ بٛعیٔ *

  .آبؽويیٔای ههن بؽايم يبانعٕهفكعه خايی، هالی ههن، ؼ اهؽ و يهی هفكعهظ *
 ظاؼظ.بكحگی به اهمیث گًاه  ،البحه ايى نؽِ



 

 

 هؽاجب اهؽ به هٛؽوف و يهی اؾ هًكؽ

به ضاْؽ : ْىؼی با او ؼفحاؼ نىظ که نطى همابل بعايع ايى ؼفحاؼ ايؿخاؼ للبی *
 يهی اؾ ، اضن و جؽک هٛانؽت ظؼ ؼاه اهؽ به هٛؽوف وويعهثل ؼوبؽگؽظا >گًاه اوقث

  . .هًكؽ و ..

 ؾباوا يهی ب اهؽ و *

 ٔبه ٚهعه زكىهث اقث. ،زكىهث اقالهی ؼظايى هؽزله البحه ٕ جىقل به ؾوؼ *

 

 

 

 توجه                                      

  ايث کؽظ. اگؽ يبايع به  ،نىظبا هؽجبه اول زايل هیغؽٌ بايع هؽاجب ؼا ٚؼ
 .قؽاٜ بٛعی بؽوين

  ؾياظ و ضهى نؽو٘ نىظ و اگؽ با کن و يؽم اثؽ ظؼ هؽ هؽجبه بايع اؾ کن و يؽم به
 پػيؽظ، يبايع ابحعا به ضهى يمىظ.

 ی جأثیؽ، ٚمل به ظو هؽزله اول با هن بانع، بايع هؽ ظو ؼا باهن ايدام اگؽ الؾهه
 ظاظ.



 

 
 

 ازكام هحفؽله 

 ،هًیى ؼا جا زع اهكاو بؽ يسثؼ هإهًیى پؽهیؿ يمىظ و کاٖى به هإ اؾ قىءبايع  *
 کؽظ.زمل 

 ظهًع، لابل اغماٌ يیكحًع.ٚام ؼش هیْىؼ آنكاؼ ظؼ هأل اها گًاهايی که به *

جدكف اج به يهی اؾ هًكؽ ظاؼظ> پف ضىظ هًكؽ اقث و ازحی فُىلی و جدكف *
یَى َفّاوَّ َهٓى ;فؽهىظيع: ضعا همًى٘> همايٓىؼ که ؼقىل ًّ َثَؽاّت آلُمٓإّه َٚ ُلُبىا  ٓٓ  َج

َ
  ال

 َٙ َثَؽاّت   َجَحبَّ ٓسُه َو َلٓى ّفي َخٓىّف َبٓیّحّه   َٚ َُ َثَؽاّجّه َيٓف َٚ ُه  َٙ اللَّ َثَؽاّجّه َو َهٓى َجَحبَّ َٚ ُه  َٙ اللَّ ّضیّه َجَحبَّ
َ
 42>أ

ؼا ؼلٔ ظيگؽ ٕبؽاظ ىهإهای هکف لغؿلچؽاکه هؽ  >ؼا يدىيیع های هكلماياولغؿل
ؼقىايم عا ٚیب خىيی کًع، ؼا ض کههؽ  نىظ وهای او هیبدىيع، ضعاويع پیگیؽ لغؿل

 :.ی ضىظ بانعهؽ چًع ظؼ ايعؼوو ضايه> کًعهی

كؽ ًگىيه هًكؽ جا زع همكى بايع اؾ ايدام هؽ يهی اؾ ه ؼاه اهؽ به هٛؽوف وظؼ  *
 ظيگؽی پؽهیؿ يمىظ.ٕيبايع با فكاظ خلىی فكاظ ؼا گؽفث.ٔ

اگؽ کالم اؾ ؾباو نطى ضايی اثؽ ظاؼظ و يه ظيگؽاو، اهؽ به هٛؽوف و يهی اؾ  *
 نطى واخب ٚیًی اقث. آو به هًكؽ يكبث

 :اهؽ و يهی کى ،جا خای همكى با لىل يیكى *

 ّئلی ُ٘ حي  آظ ّة َو خاّظٓلُهٓن ّبالَّ ًَ ّة آلَسَك َٗ
ّٚ َه ّبآلّسٓكَمّة َو آلَمٓى َه   َقبیّل َؼبِّ ٓزَكُى ّئوَّ َؼبَّ

َ
ّهَي أ

َلُن  ٓٚ َ
ٓى َقبیّلّه َو ُهَى أ َٚ لَّ  ََ َلُن ّبَمٓى  ٓٚ َ

  ّبآلُمٓهَحعيىُهَى أ



 

 ،ای که يیكى جؽ اقثبا زكمث و ايعؼؾ يیكى به ؼاه پؽوؼظگاؼت ظٚىت کى و با آياو به نیىه
ظاياجؽ و او  ،ظگاؼ جى به زال کكی که اؾ ؼاه او هًسؽف نعهؼ و ظؼ زمیمث پؽ هداظله يمای. 

 زال ؼاه يافحگاو يیؿ ظاياجؽ اقث.به 

کًع، باؾ هن واخب ؼا ؼيهه کى يمی کاهع و گًاهیاگؽ يهی ها اؾ زدن گًاه ه *
  اقث.

زحی  >يع به يحیده بؽقینظؼ ؾم يیكث که يعيهی اؾ هًكؽ ال  ظؼ اهؽ به هٛؽوف و *
ههن ايدام  >الٙ يحیده ههن يیكثو  واخب اقث. ظؼ، اگؽ يک ظؼيع اثؽ ظانث

 جكلیف اقث.

 ثؽ اقث، جكؽاؼ واخب اقث.إاگؽ يهی هكؽؼ ه *

 ثؽ اقث، بايع به يىؼت ظقحه خمٛی ايدام ظاظ.إهاگؽ اهؽ و يهی ظقحه خمٛی  *

 قكىت زؽام اقث.، نىظکاؼاو هیاگؽ قكىت ها قبب خؽئث بیهحؽ گًاه *

يهی  قث، اهؽ وثؽ اإظيگؽاو ه ؼكاؼ اثؽی يعاؼظ ولی ظها ظؼ ضالفاگؽ اهؽ و يهی  *
 واخب اقث.

ؼا جؽک  به هٛؽوف و يهی اؾ هًكؽ اهؽ ،کكی که به ضاْؽ يعايكحى نؽايّ ازكام *
 کًع يیؿ هؽجكب گًاه نعه اقث و بايع ايى اهىؼ ؼا ياظ بگیؽظ.

يهی  اهؽ و ،ٕجؽک واخب و ايدام زؽامٔع که اگؽ کاؼ نطى همابل گًاه اقثبعاي *
واخب اقث و اگؽ ٚمل هىؼظ جػکؽ هكحسب يا هكؽوه اقث، اهؽ و يهی هكحسب 

 هی بانع.

گاه اقث. بعايع نطى همابل * ل او ٚمعی و بعوو ٕٚمبه هًكؽ بىظو ٚمل ضىظ آ
 ٚػؼ نؽٚی اقث.ٔ

 



 

 

 آوؼیياظ     

اؾ کاؼ کكی ظؼ اٚمال و ؼفحاؼی هالک اقث که يیاؾ به خكحدى، جسمیك و قؽ  *
ٚام ؼش ظاظه و به هماو جؽجیب ٚمل ظؼ هأل ها يعانحه بانع و آوآوؼظو و يٗايؽ ايى

 بانع.گؽفحه لؽاؼ ه هىؼظ ههاهع

 .بكیاؼی اؾ اٚمال و ؼفحاؼها هكحًع که ضىب و بع آو بؽای همگاو ؼونى اقث *
 جؽ و ٚمیك اقث.يیؿ هكث که يیاؾهًع اْالٚات بیم با ايى وخىظ هىاؼظی

اؾ پیاهعهای هًفی چه ؼول  حؽ وخلىگیؽیهمىظ که بؽای اثؽگػاؼی بیبايع ظلث ي *
  بايكث ايحطاب يمىظ.هايی ؼا هیيا ؼول

 

لٛیث هكايی، نؽايّ قًی هطاْب و هىاؼظی هإطاب ؼول به هىَى٘ و اهمیث آو، ايح
  اؾ ايى لبیل بكحگی ظاؼظ.

 

 

 هگؽ آو که همكى يبانع. >ظيگؽاو يبانعؼ ظؼ زُىبكىنیع جػکؽ، ٚلًی و  *

َضاهُ   َهٓى : ;لال الٛككؽی
َ
َٕ أ َٚ هُ   َو َهٓى   ّقْؽًا َفَمٓع َؾاَيهُ   َو َٗ َٚ اَلّيَیًة   َو هؽکه   44>َفَمٓع َناَيهُ َٚ

ال که ظؼ بؽابؽ ظيگؽاو هىٚٗهث و هؽ ه اقؼاقح، او ؼا آظهع بؽاظؼ ضىظ ؼا ظؼ پًهايی ايعؼؾ

 .:کًع، او ؼا لكه ظاؼ کؽظه اقث

زحی کكی که هؽجكب هًكؽی نعه اقث، واخب  >زفٕ زؽهث و آبؽوی هكلماو *
اهايث و َايٙ گىيه جسمیؽ، بايع خمالت و جػکؽهای نما اؾ هؽ  اقث. بًابؽايى

 کؽظو به ظوؼ بانع.



 

ايع، بهحؽ آو اقث که خمله ضىظ ؼا با ؼول کالهی هكحمین ؼا ايحطاب کؽظهاگؽ  *
 های ؼونى و گىيا وزاوی خمالت و ٚباؼت قالم و لٓفا آغاؾ کًیع و جػکؽ نما

هًٗىؼ  مالت کىجاه بؽای ايىاقحفاظه اؾ خ عگی بانع. هٛمىالً ضالی اؾ ابهام و پیچی
 جؽ اقث.هًاقب

گػانحى،  هايی يٗیؽ هًثظؼقث> با آفث کالم يا جػکؽ ضىب و هىاٖب بانیع *
 يمايی کؽظو يعهه يبیًع.کؽظو و بؿؼگ هكطؽه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  و اها...

 ...ها بؽای نماهعيه                        

 ٚملی ظؼ زل هُٛالت ظيع و باؾظيعهای ٚیع يىؼوؾ: كاؼچًع ؼاه 

هايم ؼا به يهاِ ياظجاو بانع ايى جٛٓیالت فؽيحی اقث که ؼوزحاو ضكحگی
 ،همكؽو هاظؼ ، هگىهای بیهىظه با ضايىاظه، پعؼظوباؼه جبعيل کًع، آو ؼا با بگى 

 ضؽاب يكًیع.

 فؽؾيعايحاو  بؽ های ياهًاقب و ...ها ، باؾیاگؽ يگؽاو جأثیؽ هسیّ ، بؽياهه
 هكحیع: 

 بانع. ممعوؼ ظيع و باؾظيعهايحاو کىجاهالقٛی کًیع زحی *

ظؼ يىؼجی که ياگؿيؽ اؾ جىلف ْىاليی ظؼ هًؿل الىام هكحیع، همؽاه ضىظ وقائل  *
ها نىيع جا فؽيحی ظؼ خػب کىظکاو ؼا به همؽاه ظانحه بانیع و ضىظ واؼظ باؾی آو

بكؽ، هايی هثل گل يا پىچ گؽوهی، فكؽوباؾی ايحمال هفاهین ياظؼقث ايداظ يهىظ.
های نبیه جىايیع اؾکاؼتجؽ هیهًچ، باظکًک باؾی، هاؼ و پله ، ظوؾ، ظؼ قًیى پايیى

 به هن، يمانی کؽظو، يىو بیاؼ کباب ببؽ، اقحفاظه کًیع.

 نىظ: جاو بع هیاگؽ ؾهايی زال ؼوزی 

اهؽ يماؾ ؼا هؽاٚات ; بطىايیع.قٛی کًیع زحی االهكاو يماؾجاو ؼا ظؼ اول ولث  *
ؼيؿظ و ؼيكماو کًیع و بؽآو هسافٗث يمايیع...يماؾ گًاهاجاو ؼا همچىو بؽگ ظؼضحاو هی

  45.:گهايعکاؼاو هیهًٛیث ؼا اؾ گؽظو گًاه



 

، ايف با که ظيع و باؾظيع ؼقما نؽو٘ نىظها بٛع اؾ يماؾ يبر لبل اؾ ايىيبر *
 ظانحه بانیع. بیث لؽآو و غکؽ جىقل به اهل

 اقحغفاؼ کًیع. *

، للبحاو ؼا هحىخه ولْی ضعا کًیع و ضعهث زُؽت زدة ٚدل ظؼ ْىل نبايه ؼوؾ *
الله جٛالی فؽخه الهؽيف قالم ٚؽٌ کًیع و اؾ ايهاو بطىاهیع کمک کًًع 

ای ضعا نىظ.  لسٗات نما بؽای َؼ

 نىظ، چًیى کًیع ولحی ظؼ ههمايی غیبث هی: 

 ناو کًیع.اؾ غیبث کؽظو يهیجا خايی که همكى اقث،  *

اگؽ ظؼ هیاو خمٛی بىظی و اؾ کكی غیبث نع به ياؼی آو هؽظ ; فؽهىظيع: پیاهبؽ
  .:بؽضیؿ و آو خمٙ ؼا اؾ غیبث کؽظو باؾ ظاؼ و اؾ هیايهاو بؽو

کؽظو چای، چیعو هیىه و ...  ها، نكحى ٖؽف، آهاظهباؾی با بچه به بهايه *
 هدلف ؼا جؽک کًیع.

 هدلف همكى يبىظ هىَى٘ ؼا ٚىٌ کًیع:اگؽ جؽک  *

 .يک زكن هبحال به بیاو کًیع 
 جىايیع يک هىَى٘ خالب ٚلمی بؽای افؿايم اْالٚات جٛؽيف کًیع. زحی هی 
 .يكات ههن همكؽظاؼی و جؽبیث فؽؾيع ؼا بگىيیع 
  همیهه آهىؾل يک غػای جاؾه ؼا به همؽاه ظانحه بانیع و ظؼ ايى هىالٙ به

 ظيگؽاو بیاهىؾيع. 
 ای به نما بیاهىؾيع.يا بطىاهیع که غػای جاؾه 
 .يک قىال قطث آنپؿی هٓؽذ کًیع 
 ای اؾ لالب بافی به همؽاه ظانحه بانیع و آهىؾل ظهیع.ْؽذ جاؾه 



 

 ٚىٌ کؽظو هىَى٘ هن هىفك يهعيع: اگؽ ظؼ *

های ضىبم ؼا که همه لبىل ظاؼيع، هٓؽذ خهث زفٕ آبؽوی فؽظ، يكی اؾ ضًلث
 کًیع.

َل   َهٓى :;لهال لال ؼقىل ىَّ َٓ َلی  َج ّضیّه   َٚ
َ
ُه   أ ًٓ َٚ َها  َها ّفیّه ّفي َهٓدّلٍف َفَؽظَّ َٛ ّفي ّغیَبٍة َقّم

ٓيَیا َو اْلّٓضَؽةّ  ؽِّ ّفي العُّ ٓلَف َباٍب ّهَى الهَّ
َ
ُه أ ًٓ َٚ ُه  هؽکف ظؼ هدلكی بهًىظ که اؾ  47> َؼظَّ اللَّ

ؿاؼ باب بعی ؼا ظؼ ظيیا و نىظ و آو ؼا اؾ او ظفٙ کًع، ضعاويع هبؽاظؼل غیبث هی
  :آضؽت اؾ او ظفٙ کًع.

 

 همكؽجاو. ويژه به >ظ کكايی که غايب هكحًع زؽف يؿيیعظؼ هىؼ  جىايیع ايالً جا هی
 

 ها ظؼ خلكات ههمايی اقحفاظه بهیًه اؾ فؽيث 

های هفیع و آهىؾيعه که هىخىظ پػيؽظ، فلم کاؼتظؼ يىؼجی که خى ههمايی هی *
کًیع و ظؼ ههمايی هٓالٛه کًیع و به ضاْؽ بكپاؼيع و زحی اگؽ اقث ؼا ضؽيع ظاؼی 

ای جؽجیب ظهیع> به ايى يسى که بٛع اؾ ايى که جىايیع هكابمهنؽايّ فؽاهن بانع، هی
ها بًىؼت چؽضهی ضىايعه نع، هؽ کف به يىؼت جیحؽی بگىيع چه هٓالبی کاؼت

جٛؽيف کًع.ٕاگؽاؾ يٗؽ ؼا به ياظ ظاؼظ و نما اؾ او بطىاهیع يكی ؼا به ْىؼ هفًل 
 الحًاظ ضايىاظه ههكل يعاؼيع هماو فلم کاؼت ؼا به ًٚىاو هعيه به او بعهیع.ٔ

های ظيًی، ضايىاظگی، اخحماٚی و...که ظؼ نهؽجاو جىايیع بؽاقاـ آقیبنما هی *
گاهی ظهی، ؼاهكاؼهايی هن   هكث ظؼ خلكات ههمايی ْؽذ بسث کًیع و َمى آ

 اؼائه ظهیع.ها بؽای همابله با آو



 

ای ظانحه بانیع که نما ؼا اؾ با يىخىاياو و خىاياو الىام اؼجباِ گیؽی يمیمايه *
ها ها ظوقث و ؼفیك نىيع، قلیمه و يیاؾهای آوضىظناو بعايًع و قٛی کًیع با آو

 ها بؽياهه ظانحه بانیع.ؼا نًاقايی کًیع به فؽاضىؼ آو
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