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 مقدمه

٦ اظ زيس٘ا٪٫اي ٠رتًٝ ت٩ ٤فاض٨ ٤طست.  ت٧ا٢ ٤ٙطيست ت٩ ظ٤س٘ي پطتاض ا٠ا ٧ٔتا٨ ٌاؼ٩١ )س( اظ اتماز ٤٧٘ا٢٧٘ ٠ي

آ٢ حعطت است. ت٩ لثاضتي زيٙط ظ٪طا )س( ضا تط ٔطسي «  تطضسي سيط٨ تطتيتي»آ٤چ٩ زض اي٣ ٧٤ضتاض زض پي آ٤يٟ 

 ٤ٙطيٟ. ٠ازضي ٦ زض ٔالس ذا٧٤از٨ ٦ زض ذس٠ت ٧ٔزٔا٤ص ٠ي

 

  

 الگوي تزبيت 

ا٤سا٢( ٔاض ستطٖ پيا٠ثطا٢ ٦ لٝت ا٤ٙيعش ٦ تمخت آ٤ا٢ تطتيت )يم٥ي ت٩ ٌمٝيت زضآ٦ضز٢ ٪٩١ استمساز٪اي تا٨٧ّٜ 

ساض ظالٚ ٤ث٧ت سيطاب ضس٨ ٦ اظ  ت٧ا٥٤س ت٩ حّيّت اي٣ ٪٥ط ضا زاضت٩ تاض٥س ٩ٔ اظ چط٩١ است ٦ ت٫٥ا ٔسا٤ي ٠ي

٠ٕتة آ٤ا٢ زضس ٘طٌت٩ تاض٥س ٦ ٌاؼ٩١ )س( ضاذساض زضذت ٤ث٧ت ت٩ٕٝ ٠ي٨٧ آ٢ زضذت است اظ اي٣ ض٦ي زض 

ذ٧ا٪س ٤ّص پسضي يا ٠ازضي ذ٧يص ضا ت٩ ؼ٧ض ٔا٠ٛ ارطا ٥ٔس  ي٣ ا٧ٜٙ تطاي ٪ط ٔسي است ٩ٔ ٠يتطتيت ٌطظ٤س ت٫تط

 ٦ تسضستي اي٣ ٦ـي٩ٍ ستطٖ تٙصاضز.

 ٥ٔيٟ: ٪اي تطتيتي ظ٤س٘ي ظ٪طا )س( اضاض٨ ٠ي ٪ايي اظ آ٧٠ظ٨ ا٢٧٥ٔ ت٩ ٩٤٧١٤
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 آغاس تزبيت 

پصيطي ا٦ اظ  س اي٣ است ٩ٔ تطتيت ٧ٔزْ ٦ ٤ّص٤ٕت٩ تسياض ١٫٠ي ٩ٔ تسياضي اظ پسضا٢ ٦ ٠ازضا٢ تسا٢ ت٧ر٩ ٤ساض٤

٘طزز ٦ ٧ٔزْ اظ ٜحفات آواظي٣ ت٧ٜس، آ٠از٨ پصيطش ٤ّط٫ا ٦ زضس٫ايي است  ٤رستي٣ ٜحفات ظ٤س٘ي ا٦ آواظ ٠ي

 ض٧ز. ٩ٔ اظ ؼطي پسض، ٠ازض، ٤عزيٕا٢ ٦... ت٩ ا٦ اضائ٩ ٠ي

ضٕٝي تٙصضز تا زض ساٜيا٢ تمس ت٩ تطتيت ٠ا٥٤س تا ساٜيا٢ ا٦ٜي٩ ظ٤س٘ي ت٫ط  تسياضي اظ پسض ٦ ٠ازض٪ا ٥٠تفط ٠ي

آ٧٠ظيٟ ٩ٔ پس اظ ت٧ٜس ٦  ٧ٔزٔا٢ ذ٧ز تپطزاظ٤س ا٠ا اظ زست٧ضات اسال٠ي ٦ ٤يع اظ سيط٨ تطتيتي ٌاؼ٩١ ظ٪طا )س( ٠ي

 ا٤ساظ ض٧ز. زض ا٦ٜي٣ ٌطصت٫ا تايس ظ٠ع٩٠ ت٧حيس زض ٧٘ش ٧ٔزٔا٢ ؼ٥ي٣

ضا زاضز ٦ اي٣ ١ٝٔات تاحيط ٦يژ٨ ذ٧يص ضا تط ض٦ح ٜؽيً ض٦ح ٪طياض ٧ٔزْ زض ٪١ا٢ ا٦ا٢ ٤يع ت٧ا٢ زضْ ٠ماضي ٦اال 

 ٘صاض٤س. ت٩ اي٣ ٩٤٧١٤ ت٥ٙطيس: ٧ٔزْ ٠ي

س٩١ٝ ٌط٧٠ز: ٤عز ٌاؼ٩١  ل١يس ٦ اٞ چ٢٧ ٪٥ٙاٞ ٦الزت ٧ٔزْ ٌاؼ٩١ )س( ٌطا ضسيس، ضس٧ٚ ذسا )ظ( ت٩ اس١اء ت٥ت

٦ اِا٩٠ ت٧ٙييس ظيطا تا ٪ط ٧ٔزٔي تطتاتيس ٦ چ٢٧ ٧ٔزٔص ت٩ ز٤يا آ٠س زض ٧٘ش ضاستص اشا٢ ٧٘ييس ٦ زض ٧٘ش چپ ا

 ٠ا٤س. ٩ٔ اي٣ ٩٤٧٘ ضٌتاض ض٧ز اظ ضيؽا٢ اي٣١ ٠ي

٪اي ٌاؼ٩١ )س( است. الالئي ٩ٔ ٠م٧١ال ٪١طا٨ تا زض  يٕي زيٙط اظ اي٣ آ٧٠ظض٫اي ض٦ظ٪اي آواظي٣ ظ٤س٘ي الاليي

 ترص تطاي ض٦ا٢ ٜؽيً ٧ٔزْ است. ض٧ز ت٫تطي٣ زاض٦ي آضا٠ص آو٧ش ٔطيس٢ ٧ٔزْ ٍ٘ت٩ ٠ي

٪ايي است  ٪ا ٦ زِي٩ّ ٥٠ستطي٣ زِايُ ظ٤س٘ي ٪١ا٢ ٜحف٩ تطي٣ ٜحفات ظ٤س٘ي ا٤سا٢ ٦ آسايص تس٢٦ ضٓ پطآضا٠ص

ض٦ز ا٘ط زض اي٣ ٜحفات زضس٫اي  آضاٞ ت٩ ذ٧اب ٠ي ٩ٔ ٧ٔزْ ٪١طا٨ تا آ٪٥ٗ ِٝة ٠ازض ٦ تا آ٦اي ٫٠طآ٠يع ا٦ آضاٞ

٨ ض٧ز تس٢٦ ضٓ چ٤٧ا٢ ٤ّطي تط س٥ٗ زض ظ١يط اي١ا٢ ٦ ٠مطٌت، ر٫از ٦ ٠ثاضظ٨ ٦ ا٤سا٤يت ٦ اذالَ ت٩ ٧ٔزْ زاز

 ٤اذ٧زآ٘ا٨ ا٦ راي ٘طٌت٩ ٦ سط٧ٜح٩ ظ٤س٘ي ٌطزاي ا٦ ذ٧ا٪س ت٧ز.

 اي٥ٓ ت٩ الاليي ٌاؼ٩١ )س( تطاي ٧ٔزٔص ت٧ر٩ ٥ٔيس:
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 ٍ٘ت: ٌاؼ٩١ )س( ت٩ ٪٥ٙاٞ حطٔت زاز٢ ٧ٔزٔص ٠ي

٦ تا  ت٥س٘ي ٣ٔ ٤م١ت٫ا است ٦ ت٥س اظ پاي حُ تط٘يطذسايي ضا ٩ٔ ترط٥س٨ حس٣ را٤ٟ، چ٤٧ا٢ پسضت لٝي تاش

 ذؽأاضا٢ ز٦ستي ١٥٠ا

 

  

 نامگذاري

ض٧ز  ض٥اذت٩ ٠ي ٘يطز ٩ٔ تا آذطي٣ ٜحفات ظ٤س٘ي تا آ٢ تات٧ٝ ٦ لال٠ت ا٤سا٢ زض آواظ ظ٤س٘ي تات٧ٝيي ضا تط ز٦ش ٠ي

 ٦ آ٢ ٤اٞ ٧ٔزْ است. ا٘ط ٪ط ٔط٧ضي تطاي ٠مطٌي ذ٧يص پطچ١ي ٦يژ٨ زاضز. ٤اٞ ٧ٔزْ پطچ١ي است ٩ٔ تط ٌطاظ

ض٧ز اظ اي٣ ض٦ي اسالٞ تط ا٤تراب ٤اٞ ظيثا تأيس تسياض  ٩ِٝ ضرصيت ٧ٔزْ ٦ زض ٔط٧ض ظ٤س٘ي ا٦ تطاٌطاضت٩ ٠ي

 ٔطز٨ است ٦ ت٧ر٩ ت٩ ٠ما٤ي ٦ احطات را٤ثي اس٫١ا ضا يازآ٦ض ضس٨ است.

اسا٠ي ت٫٥ا ٦ ٠تاسٍا٩٤ زض تطذي ٧٠اضز پسضا٢ يا ٠ازضا٢ يا حتي ذ٧يطا٢ ز٦ض ٦ ٤عزيٓ تس٢٦ ت٧ر٩ ت٩ تاض ٌط٪٥ٙي 

ت٩ ٧ٔزْ تاظ٨ ت٩ ز٤يا آ٠س٨ زاض٤س ٦ ٘ا٨ صح٩٥ ٤ا٠ٙصاضي  ت٫٥ا سمي زض ال١اٚ سٝي٩ّ ٦ تح١يٛ پس٥س ذ٧يص ٤سثت

٥ٔس ؼطي ٠ّاتٛ ضا ٠ى٧ٝب ٧ٕ٥٠٦ب ٥ٔس ا٢٧٥ٔ ت٩ ٤ا٠ٙصاضي  ٠ا٤س ٩ٔ ٪ط ٔسي سمي ٠ي ت٩ ٠يسا٢ ٔاضظاضي ٠ي

١ي ٦ ت٧ا٢ ٠مطٌتي ذ٧يص تطاي تميي٣ ٤اٞ ٧ٔزْ پيطّسٞ ٧ٔزٔا٢ ظ٪طا )س( زِت ٥ٔيٟ. چ٩٤٧ٙ ا٦ تا ت١اٞ ِسضت لٝ

ذ٧ا٪س ٩ٔ ا٦ ٤اٞ ٧ٔزْ ضا تميي٣ ٥ٔس ٦ لٝي )ق( ٪ٟ تط پيا٠ثط أطٞ ٦ پسضتعضٖ ٧ٔزٔا٢  ٤طس٨ ٦ اظ لٝي )ق( ٠ي

ض٧ز، ا٦ ٩ٔ  ٥ٔس. ٦ چ٢٧ زا٦ضي ت٩ ضس٧ٚ ذسا ٦ا٘صاض ٠ي ٘يطز ٦ ا٤تراب ٤اٞ ٧ٔزْ ضا ت٩ ا٦ ٦ا٘صاض ٠ي پيطي ١٤ي

تي٥س تطاي اسٟ آ٤ا٢ ٤يع ٥٠تفط سط٦ش ويثي  ٧ٔزٔا٢ ٌاؼ٩١ )س( ضا ضرصيتي ٧ٕٝ٠تي ٦ آس١ا٤ي ٠يضرصيت 

 ٥ٔيٟ: ض٧ز. زِت ٠ي
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)ق( ٠ت٧ٜس ضس ٌاؼ٩١ )س( ت٩ لٝي )ق( ٍ٘ت: يا لٝي   ٠زتثي ٧٘يس: چ٢٧ ا٠اٞ حس٣ لثساهلل ا٤صاضي ٠ي راتط ت٣ 

)ظ( زض ٤ا٠ٙصاضي ٌطظ٤سٞ سثّت ٤ر٧ا٪ٟ رست، تطايص ٤ا٠ي ا٤تراب ٣ٔ. لٝي )ق( ٌط٧٠ز: ٪ط٘ع ت٩ ضس٧ٚ ذسا 

ضس٧ٚ ذسا )ظ( ٦اضز ذا٩٤ ٌاؼ٩١ )س( ضس ٦ ٧ٔزْ ضا ٘طٌت ٦ ت٧سيس ٦ سپس ز٪ا٢ ذ٧ز ضا تط ز٪ا٢ ا٦ ٘صاضز... 

سپس زض ٧٘ش ضاستص اشا٢ ٍ٘ت ٦ زض ٧٘ش چپص اِا٩٠ آ٢ ٘ا٨ ض٦ي ت٩ لٝي ٔطز٨ ٌط٧٠ز: چ٩ ٤ا٠ي تطايص 

٘يطٞ! ضس٧ٚ ذسا )ظ( ٌط٧٠ز: ٣٠ ٤يع تط ذساي ذ٧يص  ط٘ع تط ض١ا پيطي ١٤ياي؟ لٝي )ق( لطض ٔطز: ٪ تط٘عيس٨

٘يطٞ! پس ذسا ت٩ رثطئيٛ ٌط٧٠ز: ٌط٦ز آي ٦ ٠ح١س ضا اظ را٤ة ٠ا سالٞ ٦ ت٥٫يت ٧٘ي، ٦ ت٩ ا٦ ت٧ٙي ٩ٔ  پيطي ١٤ي

اضس، پيا٠ثط ٌط٠ايس ٤اٞ ٌطظ٤س ت٧ ٪١سا٢ ٤اٞ ٌطظ٤س ٪اض٢٦ )را٤طي٣ ٦ تطازض حعطت ٧٠سي )ق(( تايس ت ذسايت ٠ي

ض٧ز ٦ رثطئيٛ  پطسيس: ٤اٞ پسط ٪اض٢٦ چيست؟ رثطئيٛ پاسد زاز: ضثط. پيا٠ثط ٌط٧٠ز: ت٩ لطتي چ٩ ٤ا٠يس٨ ٠ي

 پاسد زاز: حس٣. پيا٠ثط ٤اٞ ٧ٔزْ ضا حس٣ ٘صاضت.

 زض رطيا٢ ٤ا٠ٙصاضي حعطت ظي٥ة سالٞ اهلل لٝي٫ا ٪ٟ رطيا٢ اي٩٤٧ٙ٥ ت٧ز.

هلل لٝي٩ ٦ آ٩ٜ ت٩ سٍطي ضٌت٩ ت٧ز. ٌاؼ٩١ )س( ت٩ لٝي لطض ٔطز: يا لٝي! چ٢٧ ظي٥ة ت٩ ز٤يا آ٠س، ضس٧ٚ ذسا صٝي ا

س٩ ض٦ظ  اس١ي تطاي زذتطت تط٘عي٣! لٝي ٌط٧٠ز: ٌاؼ٩١! صثط ٣ٔ تا ضس٧ٚ ذسا )ظ( اظ سٍط تط٘طزز. پس اظ ٘صضت

طت پيا٠ثط اظ سٍط تط٘طت ٦ ت٩ ذا٩٤ ٌاؼ٩١ ٦اضز ضس. لٝي )ق( لطض ٔطز: اي ضس٧ٚ ذسا )ظ( ذسا٤٦س ت٩ زذت

ٌاؼ٩١ زذتطي ل٥ايت ٔطز٨ است ا٢٧٥ٔ ٤اٞ ا٦ ضا تط٘عي٣. ضس٧ٚ أطٞ ٌط٧٠ز: زذتطٞ ٧٤ظازت ضا تيا٦ض. ظي٥ة ضا ت٩ 

٠حعطش تطز٤س ا٦ ضا زض آو٧ش ٘طٌت ٦ ص٧ضتص ضا ت٩ ص٧ضت ٧ٔچٓ ظي٥ة ٫٤از ٦ تا صساي ت٥ٝس ٘طيست؛ تا آ٤زا 

٘طيي؟ پيا٠ثط )ظ(  ت ٘طيا٢ ٠ثاز چطا ٠ي٪ايص راضي ضس. ظ٪طا )س( ٍ٘ت: پسض را٢ چط١ا٤ ٩ٔ اضٓ تط ٩٤٧٘

ٌط٧٠ز: زذتطٞ اي٣ ٧ٔزْ پس اظ ت٧ ٦ ٣٠ ت٩ ٠طٕالت ٦ ا٠تحا٤ات تسياضي ٘طٌتاض ذ٧ا٪س ضس ٦ ٠صيثت٫اي تعض٘ي 

 ذ٧ا٪س زيس.
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٠ا٤ٟ. زض  آ٤ٙا٨ ٌط٧٠ز: ا٦الز ٌاؼ٩١ ٌطظ٤سا٢ ذ٧زٞ ٪ست٥س ٦ٜي تطاي ٤ا٠ٙصاضي اي٣ زذتط ٥٠تفط سط٦ش آس١ا٤ي ٠ي

٧٘يس ٤اٞ اي٣ ٧ٔزْ ضا  ضسا٤س ٦ ٠ي رثطئيٛ ٌط٦ز آ٠س ٦ لطض ٔطز: اي ضس٧ٚ ذسا! ذساي سال٠ت ٠ياي٣ ٪٥ٙاٞ 

 ايٟ. ظي٥ة تٙصاض ظيطا ٠ا ا٦ ضا زض ٧ٜح ٠ح٧ٍؾ ظي٥ة ٤اٞ ٫٤از٨

 

  

  

 توجه به حفظ و سالمت کودک 

آ٤ا٢ تطاي  ٪اي ٪١يطٙي پسض ٦ ٠ازض حٍؿ ٦ سال٠ت ٧ٔزْ است. ٪اي ش٪٥ي ٦ ز٫ٜط٨ يٕي اظ ١٫٠تطي٣ زوسو٩

ذ٧يص ضا ٤يع زض اي٣ ضا٨ ت٩ ذؽط  ٥٥ٔس تا آ٤زا ٩ٔ ٘ا٨ سال٠ت حٍاـت ٦ سال٠ت ٧ٔزْ اظ ٪يچ ٧ٔضطي زضيه ١٤ي

 ا٤ساظ٤س. ٠ي

٪ا، ذؽطات ٦ ٠طٕالت ضا٪٫اي ٠رتٍٝي ٦ر٧ز زاضز. پسض ٦ ٠ازض آ٘ا٨  تطاي تا٠ي٣ سال٠ت ٦ حٍؿ ٧ٔزْ اظ تي١اضي

ت٫ساضت، تىصي٩ ساٜٟ ٦ ٔا٠ٛ، تطضسي ضضس ؼثيمي  ٪١چ٢٧ ضلايت ٥٥ٔس زض ٥ٔاض ت٧ر٩ ت٩ ٠سائٛ ١٫٠ي سمي ٠ي

٧ٔزْ ٦ ٧٠اـثت زِيُ زض ٠ّاتٛ ذؽطات ٦ ح٧ازث ت٫٥ا ت٩ ٪١ي٣ ٠سائٛ أتٍا ٥٥ٕ٤س ت٩ٕٝ تطاي حٍؿ ٦ سال٠ت ٦ 

سمازت ٧ٔزْ اظ ضا٪٫اي زيٙطي ٪ٟ ٩ٔ اسالٞ پيط٫٥از ٔطز٨ است، ت٫ط٨ ر٧ي٥س. تطذي اظ اي٣ ضا٪٫ا صس٩ِ زاز٢ 

 ٧زْ ٦ لّي٩ّ ٔطز٢ تطاي ا٦ست. اي٣ ٤ٕت٩ زض ظ٤س٘ي ظ٪طا )س( ٧٠ضز ت٧ر٩ ٔا٠ٛ ِطاض ٘طٌت٩ است.تطاي ٔ

ا٠اٞ صازَ )ق( ٌط٧٠ز: ٌاؼ٩١ ظ٪طا )س( ٪ط ز٦ پسطش ضا لّي٩ّ ٔطز ٦ زض ض٦ظ ٪ٍتٟ ت٧ٜسضا٢ ٧٠ي سط آ٤ا٢ ضا 

 تطاضيس ٦ ت٩ ا٤ساظ٨ ٦ظ٢ آ٢ پ٫ٜ٧اي ٤ّط٨ صس٩ِ زاز.
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اي ٩ٔ زض ت٧ٜس آ٤ا٢  ٌط٧٠ز: ٌاؼ٩١ ظ٪طا )س( حس٣ ٦ حسي٣ ضا لّي٩ّ ٧١٤ز ٦ ت٩ ذا٤ٟ ِات٦٩ٝ زض ض٦ايتي زيٙط اظا٩ٌ 

 ١ٔٓ ٔطز٨ ت٧ز يٓ ضا٢ ٧٘س٥ٍس ٦ يٓ س٩ٕ ؼال ٪سي٩ زاز.

 

 تساوي در محبت

٪اي تسياض  اظ ١٫٠تطي٣ ٤ٕاتي ٩ٔ زض ظ٤س٘ا٤ي ٧ٔزٔا٢ ٤ّطي تس تاا٪١يت زاضز ٦ ٘ا٨ ضلايت ٤ٕطز٢ آ٢ صح٩٥

 ت٩ ٧ٔزٔا٢ است. آٌطي٥س، تثميط زض ٠حثت اي ٠ي ٥٥ٔس٨ ٤اضاحتزضز٤اْ ٦ 

٥٥ٔس اذتياض اـ٫اض احساسات ذ٧ز ٦ اذتياض ٌطظ٤سا٢ ٦ ا٧٠اٚ  تطذي پسضا٢ ٦ ٠ازضا٢ ت٩ تص٧ضي ٤اصحيح، ١٘ا٢ ٠ي

ٔس ت٧ا٥٤س ت٩ ٪ط ٔس ذ٧است٥س تثرط٥س. ٦ اظ ٪ط ٩ٔ ذ٧است٥س زضيه ٥٥ٔس. ٦ ت٩ ٪ط  ذ٧يص ضا زاض٤س ٦ اظ اي٣ ض٦ي ٠ي

ذ٧است٥س ٦ ت٩ ٪ط ٠ّساضي ٩ٔ زٜطا٢ ذ٧است اـ٫اض ٠حثت ٦ اتطاظ احساسات ٥٥ٔس ٦ اظ اي٣ ض٦ي ت٩ تطذي ٧ٔزٔا٢ 

تط ت٩ تطذي  ٪اي ٌطا٦ا٢ ٪اي ٠اٜي ٦ ٪سي٩ تيطتط، ت٧ر٩ ظيازتط، ١ٔٓ ٥٥ٔس، اـ٫اض ٠حثت اي ٠ي ذ٧ز ت٧ر٩ ٦يژ٨

 ٪اي تاضظ اي٣ تثميط زض ٠حثت است. ٧ٔزٔا٢ ٩٤٧١٤

٪اي تٝد ٦ ٤ا٧٘اض ٦ چ٩  ٔاض٤س ٦ چ٩ ٠ي٨٧ ٔاض ترٟ زض٥١ي ٦ ٔي٩٥ ٦ حسازت ضا زض زٚ پاْ ٧ٔزٔا٢ ٠ي آ٤ا٢ تا اي٣

 آ٦ض٤س. حاصٝي ض٧ٞ ت٩ زست ٠ي

ت٧ا٥٤س  ٥٥ٔس ٧ٔزٔا٢ ت٧ا٢ ٫ٌٟ ٠سائٛ اضتثاؼي ٦ لاؼٍي ضا ٤ساض٤س ٦ ١٤ي تطذي زيٙط اظ پسض ٦ ٠ازضا٢ ١٘ا٢ ٠ي

اي ٧ٔچٓ ت٩ زست آ٦ضز  ت٧ا٢ تا ٪سي٩ ٦ يا اي٩ٕ٥ زٚ ضٕست٩ آ٤ا٢ ضا ٠ي٠حثت٫اي آ٤ا٢ ت٩ زيٙط ٧ٔزٔا٢ ضا ت٥١٫ٍس 

ذ٧ا٪٥س تا  ٥٥ٔس ٦ ٘ا٨ ٠ي ا٤ساظ٨ ٠ي الت٥ايي تي حساب ٦ ت٩ زيٙطي تي اظ اي٣ ض٦ي ت٩ يٕي اظ ٌطظ٤سا٢ ت٧ر٩ تي

 ٪ا ٦ لسٞ ضلايت تسا٦ي زض اـ٫اض ٠حثت ٦ اتطاظ احساسات ضا ت١٥اي٥س. ت٧ر٫ي اي رثطا٢ اي٣ تي ٪سي٩
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٠ا٤س  آ٠يع پسض ٦ ٠ازض ت٩ يٕي اظ ٧ٔزٔا٢ اظ زيس تيعتي٣ زيٙط ٌطظ٤سا٢ پ٫٥ا٢ ١٤ي زا٥٤س ٩ٔ ٪يچ ٤ٙا٨ ٠حثت ٤ا٢ ١٤يآ

 ض٧ز. آ٠يع تا ٪يچ ٪سي٩ ٦ سط٘ط٠ي اظ ش٪٣ ٧ٔزْ ظز٦ز٨ ١٤ي ٦ احط س٧ء تياز ٠ا٤س٨ اظ يٓ ضٌتاض تثميط

ضاض٨ ٔطز٨ سپس ت٩ اي٣ ٤ٕت٩ ٫٠ٟ زض ظ٤س٘ي ظ٪طا زض اي٣ ضاتؽ٩ ض٦ايات تسياضي ضسيس٨ است ٠ا ت٫٥ا ت٩ ز٦ ض٦ايت ا

 ٥ٔيٟ. )س( ت٧ر٩ ٠ي

يٕي ضا ت٧سيس ٦ زيٙطي ضا ٤ث٧سيس. ضس٧ٚ  ا٠اٞ صازَ )ق( ٌط٧٠ز: پيا٠ثط أطٞ )ظ( ٠طزي ضا زيس ٩ٔ ز٦ پسط زاضت

 ت٩ ا٦ التطاض ٔطز٨ ٌط٧٠ز: چطا تي٣ آ٢ ز٦ ت٩ تسا٦ي ضٌتاض ٤ٕطزي؟ 3 أطٞ

٤طا٤ٟ ٦ تسياض ت٩ ا٦ ٠حثت ٧١٤ز٨ اظ ا٦  سا س٥٘٧س تطذي ٌطظ٤سا٤ٟ ضا تط ض٦ي ظا٧٤يٟ ٠يا٠اٞ تاِط )ق( ٌط٧٠ز: ت٩ ذ

٥ٟٔ تا اي٩ٕ٥ حُ تا ٌطظ٤س زيٙطٞ ٪ست ٦ٜي تطاي حٍاـت ٪١ا٢ ٌطظ٤س )٩ٔ حُ تا ا٦ست( ٦ ٤يع  تطٕط ٠ي

 تا ٦ي ضٌتاض ٥٥ٕ٤س.ز٪ٟ تا تطازضا٢ آ٩٤٧ٙ٤ ٩ٔ تا ي٧سً ضٌتاض ٔطز٤س  سايط ٌطظ٤سا٤ٟ اي٣ ٔاض ضا ا٤زاٞ ٠ي حٍاـت

ضس زيٙط تطازضا٢ حسازت  يم٥ي ت٧ر٩ ٔطز٢ ت٩ ٌطظ٤سي ٩ٔ ضايستٙي آ٢ ضا ٪ٟ زاضز )٪١ا٥٤س ي٧سً پيا٠ثط( تالج

٦ضظيس٨ ٦ ٔي٩٥ ا٦ ضا ت٩ زٚ ٘طٌت٩ زض چا٪ص تي٥ساظ٤س.اظ اي٣ ض٦ي تايس ٪٩١ ٌطظ٤سا٢ ضا احتطاٞ ٔطز، حتي آ٢ ضا ٪ٟ 

 ثت ٤يست ٧٠ضز ت٧ر٩ ٦ ٧٤اظش ِطاض زاز.٩ٔ ـا٪طا سعا٦اض احتطاٞ ٦ ت٧ر٩ ٦ ٠ح

٤ٙاضت٥س. ا٠اٞ حس٣ )ق( ت٩ ا٠اٞ  ٧٘يس: حس٣ ٦ حسي٣ )لٝي١٫ا اٜسالٞ( زض ٧ٔزٔي ذػ ٠ي لال٩٠ ٠زٝسي ٠ي

حسي٣ ض٦ ٔطز ٦ ٍ٘ت: ذػ ٣٠ اظ ذػ ت٧ ت٫تط است. ٦ ا٠اٞ حسي٣ )ق( ٍ٘ت: ٩٤ ت٩ٕٝ ذػ ٣٠ اظ ذػ ت٧ ٤ي٧ٕتط 

 است.

يٕي ضا تط زيٙطي تطتطي  س ٦ ٍ٘ت٥س: ٠ازض، تي٣ ٠ا زا٦ضي ٣ٔ. ٌاؼ٩١ )س( ٤ر٧استپس ٪ط ز٦ ٤عز ٠ازضضا٢ ضتاٌت٥

زاز٨ ٦ يٕي ضا تط٤زا٤س اظ اي٣ ض٦ي ٍ٘ت: اظ پسضتا٢ سؤاٚ ٥ٔيس. آ٤ا٢ ٤عز پسض آ٠س٤س ا٠ا ا٠يطا١ٜؤ٥٠ي٣ )ق( ٤يع 
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تپطسيس. ٦ چ٢٧ آ٢  يٕي ضا تطتطي ز٪س ٦ زيٙطي ضا آظضز٨ ذاؼط ١٤ايس ٌط٧٠ز: اظ رستا٢ ضس٧ٚ ذسا )ظ( ٤ر٧است

 ٥ٟٔ... ز٦ ٤عز پيا٠ثط أطٞ )ظ( آ٠س٤س. ا٦ ٌط٧٠ز: ٣٠ زا٦ضي ١٤ي

تا اي٩ٕ٥ تاالذط٨ ت٥ا ضس ٌاؼ٩١ )س( ٠زسزا تي٣ آ٫٤ا زا٦ضي ٥ٔس زض اي٥زا ٌاؼ٩١ )س( ضي٨٧ تسياض ظيثا ٦ 

ي ٤ثي٥٥س. آضي ٌاؼ٩١ اي ضا ا٤تراب ٔطز، تا ظ٣١ پايا٢ ٘طٌت٣ ٠ارطا ٪يچٕساٞ ٤اضاحت ٤طس٨ ظطت٩ لاؼٍ ٪٥ط٥٠سا٩٤

٘طايٟ ٦ آ٢ ٧٘٪ط٪ا تط ظ٠ي٣  )س( ٌط٧٠ز: ٣٠ ٘طز٤ث٥سي زاضٞ ٩ٔ زاضاي چ٥س ٧٘٪ط است. ا٢٧٥ٔ ت٥س آ٢ ضا ٠ي

 ضيعز ض١ا ٧٘٪ط٪ا ضا اظ ظ٠ي٣ تط٘يطيس، ٪ط ٔس تمساز تيطتطي ٧٘٪ط تسست آ٦ضز٨ تاضس ذػ ا٦ ٤ي٧ٕتط است... ٠ي

 ضس٨ است:٦ زض ض٦ايتي زيٙط اي٣ رطيا٢ اي٩٤٧ٙ٥ تاظ٧٘ 

پيا٠ثط أطٞ )ظ( زض ٠سزس ٤طست٩ ت٧ز ٩ٔ حس٣ ٦ حسي٣ )لٝي١٫ا اٜسالٞ( ٦اضز ضس٤س ٦ ا٠اٞ حس٣ )ق( اـ٫اض 

ذ٧ا٪يٟ  زاضت: پسض تعضٖ! ٣٠ ٦ تطازضٞ حسي٣ ٔطتي ٘طٌتيٟ ٦ٜي ٪يچٕسا١٠ا٢ تط زيٙطي پيط٦ظ ٤طس ا٢٧٥ٔ ٠ي

ز: اي لعيعا٢ ٣٠ ز٦ پاض٨ رٙطٞ ٔطتي سعا٦اض ض١ا تسا٤يٟ ٤يط٦ي ٔسا٠يٓ اظ ٠ا تيطتط است. پيا٠ثط أطٞ )ظ( ٌط٧٠

 ٤يست. تط٦يس ٦ ذػ ت٥ٙاضيس. ٪ط ٔساٞ ذػ ا٦ ٤ي٧ٕتط تاضس، ٤يط٦ ٦ ت٧ا٢ ا٦ ٤يع تيطتط ذ٧ا٪ست٧ز.

٪اي ذ٧ز ضا ت٩ پيا٠ثط زاز٤س تا تي٣ آ٫٤ا زا٦ضي ٥ٔس. ٦ٜي  آ٢ ز٦ ضٌت٥س ٦ ٪ط ٔساٞ سؽطي ٤ٙاضت٩ آ٠س٤س ٦ ٧٤ضت٩

ت٩ سطان پسضتا٢ تط٦يس. لٝي )ق( ٤يع ٤ر٧است آ٤ا٢ ضا آظضز٨  ضا تط٥ٕس اظ اي٣ ض٦ي ٍ٘ت پيا٠ثط ٤ر٧است زٚ آ٤ا٢

ذاؼط ساظز ٦ آ٫٤ا ضا ت٩ سطان ٌاؼ٩١ )س( ٌطستاز. ٌاؼ٩١ )س( ت٩ ذاؼط ضلايت ل٧اؼً ٧ٔزٔا٩٤ آ٤ا٢ ٦ ٤ياظضز٢ آ٫٤ا 

ساٞ ٧٘٪ط تيطتطي ت٩ زست آ٦ضز پيط٫٥از ٔطز ضضت٩ ٘طز٤ث٥س ذ٧ز ضا تٙطايس ٦ آ٤ا٢ ٧٘٪ط٪اي آ٢ ضا تط٘يط٤س ٪ط ٔ

 تط٤س٨ ٠سات٩ّ الالٞ ض٧ز...
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 آموسضهاي سياسي و عبادي 

ت٩ ذُٝ تپطزاظز تا  تماٜي ٘صاضز ٦ اظ ؼطٌي تطاي ذسا ت٩ ذس٠ت ا٤سا٢ تايس اظ س٧يي ضسٟ ت٥س٘ي تيا٧٠ظز، تا حُ حُ

٠ازض آ٧٠ظش ٧ٔزٔا٢ ٦ آ٠از٨ تطي٣ ٦ـايً پسض ٦  ٦ـي٩ٍ ستطٖ ارت١الي ذ٧يص ضا ت٩ ا٤زاٞ تطسا٤س ٦ اظ اصٝي

  ساذت٣ آ٤ا٢ تطاي ا٤زاٞ زاز٢ اي٣ ز٦ ٦ـي٩ٍ تعضٖ است.

 آموسش بندگي

ا٘ط چ٩ لثازت ٦ـي٩ٍ تاٜىا٢ ٦ ٠ٍٕٝا٢ است ٦ٜي ٧ٔزٔا٢ ٤يع ٤ثايس اظ اي٣ ٌيط ٠حط٦ٞ ت١ا٥٤س ت٩ٕٝ تايس زض س٥ي٣ 

 ض آ٠از٨ ض٤٧س.زاضي آض٥ا ضس٨ تطاي اي٣ ا٧٠ ظ٤س٨ ذطزساٚ تا لثازت ٦ ضاظ ٦ ٤ياظ ٦ ضة

ا٤سيط٥س ٦ ت٩ تىصي٩ ض٦حي ٦ اضثاق تمس  پسضا٢ ٦ ٠ازضا٤ي ٩ٔ ت٫٥ا ت٩ ذ٧ضز ٦ ذ٧اب ٦ ٍٔص ٦ ٜثاس ٧ٔزٔا٤طا٢ ٠ي

ٔاٞ  ٥٥ٔس ٪ط٘ع ٌطظ٤سا٤ي ٔا٠ٛ ٦ صاٜح تح٧يٛ را٠م٩ ٤ر٧ا٪٥س زاز ٦ ض٦ح س٧ذت٩ ٦ تط٩٥ ٠م٧٥ي آ٤ا٢ ت٧ر٩ ١٤ي

 ذ٧ا٪س تطز. ضٕايت س٧ي٩ آ٤ا٢ ت٩ ذساي ٌطظ٤سا٤طا٢ اظ اي٣ ٤ٙطش يٓ

زاضي ٪ست٥س تايس ٧ٔزٔا٢ ذ٧يص ضا تا ت٫تطي٣  ظ٤س٨ پسض ٦ ٠ازض زض ظ٣١ اي٩ٕ٥ ذ٧ز ا٪ٛ لثازت ٦ ٤يايص ٦ ضة

٪ا ٦ ٥٠اسثتطي٣ ض٦ض٫ا ت٩ اي٣ س٧ي ٪سايت ٥٥ٔس. اظ اي٣ ض٦ زض ض٦ايات اسال٠ي زست٧ض زاز٨ ضس ٩ٔ ت٩ ٪٥ٙاٞ  ضي٨٧

ض ٥ٔيس تا آ٤ا٢ اظ ٤ٙا٨ ت٩ لثازت ٦ تعطق ٦ ظاضي پسض ٦ ٠ازض زضس٫اي ٌطزا ضاظ ٦ ٤ياظ ضثا٩٤ ٦ لثازت ٧ٔزٔا٢ ضا تيسا

٥ٔيٟ ٩ٔ ٧ٔزٔا٢ ٌاؼ٩١ )س( ضا٪س لثازت٫ا ٦  ٪ايي اظ ض٦ايات ٠طا٪س٨ ٠ي ضا ٌطا ٘يط٤س. ٠ا زض ٩٤٧١٤

 ا٤س. زاضي٫اي ٠ازض ت٧ز٨ ظ٤س٨ ضة

لثازت ايستاز٨ ت٧ز ٦ ٪١اض٨ زض ض٧ٔق ٦  اي ٠ازضٞ ضا زيسٞ ٩ٔ زض ٠حطاب ٧٘يس: ضة ر١م٩ )ق( ٠ي  ا٠اٞ حس٣ ٠زتثي

تطز  ٔطز ٦ آ٤ا٢ ضا ٤اٞ ٠ي ض٥يسٞ ٩ٔ تطاي ٠ؤ٥٠ي٣ ٦ ٠ؤ٥٠ات زلا ٠ي سز٧ز ت٧ز تا سپيس٨ ز٠يس، زض ت١اٞ اي٣ ٠ست ٠ي
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اش تطاي زيٙطا٢ زلا  ٦ ٪يچٙا٨ تطاي ذ٧زش زلا ٤ٕطز. ت٩ ا٦ ٍ٘تٟ: ٠ازض را٢ چطا تطاي ذ٧زت زلا ٤ٕطزي ٦ ٪٩١

 ٌطظ٤سٞ ا٦ٚ ٪١ساي٩ سپس ذا٧٤از٧١٤.٨زي؟! ٌط٧٠ز: 

زاضز.  زاضي ٦ا ٠ي ظ٤س٨ تي٥يٟ ٩ٔ ظ٪طا )س( چ٩٤٧ٙ ٧ٔزٔا٢ ذ٧يص ضا ت٩ لثازت ٦ ضة اي زيٙط ٠ي زض ٩٤٧١٤

ا٠يط٠ؤ٥٠ا٢ لٝي )ق( ٌط٧٠ز: ضة ِسض ضا ز٪٩ آذط ٠ا٨ ٠ثاضْ ض٠عا٢ تز٧ييس... چ٢٧ ز٪٩ آذط ٠ا٨ ض٠عا٢ ٌطا 

٧١٤ز ٦ چ٢٧ ضة تيست ٦ س٧ٞ ٌطا  ١ٔط ٪١ت )تطاي لثازت( ضا ٠حٕٟ ٠ي ٘ستطز ٦ ضسيس پيا٠ثط تستط ضا ١٤ي ٠ي

پاضيس. ٦ ظ٪طا )س( زض اي٣  ٘طٌت( ت٩ ص٧ضتطا٢ آب ٠ي ٔطز ٦ )٪ط ٘ا٨ ذ٧اتطا٢ ٠ي اش ضا تيساض ٠ي ضسيس ذا٧٤از٨ ٠ي

ي٣ اش ت٩ ذ٧اب ض٤٦س ٦ آ٤ا٢ ضا تا ذ٧ضا٤س٢ وصاي ١ٔتط تطاي ا ٘صاضت ٪يچ يٓ اظ اٌطاز ذا٧٤از٨ ضة ١٤ي

ضس ٦  زاضي ضة تيست ٦ س٧ٞ ٫٠يا ٠ي ظ٤س٨ ساذت ٦ ذ٧ز اظ ض٦ظ تيست ٦ ز٦ٞ تطاي ضة زاضي آ٠از٨ ٠ي ظ٤س٨ ضة

 ٌط٧٠ز: ٠حط٦ٞ )٦اِمي( ٔسي است ٩ٔ اظ ذيط ا٠طة ٠حط٦ٞ ض٧ز. ٠ي

 

  

 ساسي بزاي جهاد  آماده

ُ ٦ ٠حثت ٦ صٝح ٦ صٍا اسالٞ ا٘ط چ٩ ت٩ ٜؽاٌت٫اي ٠م٧٥ي ٦ ض٦حي ٦ لطٌا٤ي ت٧ر٩ تسياض ٔطز٨ است ٦ اظ لط

پس٥سز. اسالٞ زض  تسياض سر٣ ٍ٘ت٩ ٦ ت٩ آ٢ زل٧ت ٧١٤ز٨ است، ا٠ا ٠س١ٝا٢ يٓ تمسي ٦ ٌاِس ويطت زي٥ي ضا ١٤ي

٧٘يس: آ٩ٕ٤ ر٫از ٤ٕطز٨ ٦ يا ذ٧يص ضا تطاي آ٢ آ٠از٨ ٤ساذت٩ است چ٢٧  ٥ٔس ٦ ٠ي ٥ٔاض ١٤اظ، ر٫از ضا ٠ؽطح ٠ي

 اي اظ ٤ٍاَ ت١يطز. ت١يطز ت٩ ٩٤٧٘

تايس ٌطظ٤سا٢ ذ٧ز ضا ٪ٟ ٠ثاضظ ٦ وي٧ض  ٠س١ٝا٢ ٪١ا٩٤٧ٙ٤ ٩ٔ ذ٧يص ا٪ٛ ر٫از ٦ زٌاق اظ اضظض٫اي زي٥ي است ا٤سا٢

٦ زاضاي ض٫ا٠ت زٌاق اظ آض٠ا٢ ٦ لّيس٨ تپط٦ضا٤س. زض صح٩٥ ٠سؤ٦ٜيت٫اي ارت١الي ٦ ر٫از ٦ تالش تطاي حٍؿ 
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س اظ پيا٠ثط يٓ ت٩٥ زض ٠ّاتٛ ا٤حطاي ح٠٧ٕت ذيع پ تاض ٦ ا٤س٨٦ تي٥يٟ ٩ٔ زض ز٦ضا٢ ٠صيثت اسالٞ ٌاؼ٩١ )س( ضا ٠ي

ايستاز٨ است ٦ زض اي٣ ضا٨ ٌطظ٤سا٢ ذطزساٚ ذ٧يص ضا ٪ٟ زض ٧ٔضا٢ اي٣ ٠ثاضظ٨ ٦ ٔا٢٧٤ زان اي٣ ٧ٔض٨ ٠ٝت٫ة ِطاض 

 تطز. زاز٨ ٦ آ٤ا٢ ضا ت٩ ذػ ٠ّسٞ رث٩٫ ٠ثاضظ٨ لٝي٩ ر٫اٜت ٠سٝػ ٦ ٌط٠ا٤ط٦ايي ٤اتحُ ٠ي

ضس لٝي )ق( ٌاؼ٩١ ضا س٧اض تط  سّي٩ٍ( چ٢٧ ضة ٠ي ذسا )ظ( ٦ تيمت ٧٘يس: )پس اظ ضحٝت ضس٧ٚ س١ٝا٢ ٠ي

اظ ٫٠ارطي٣ ٦  -حس٣ ٦ حسي٣ ضا ٘طٌت٩ ت٧ز ت٩ زض ذا٩٤ ت١ا٠ي ٠ثاضظا٢ تسض  ٔطز ٦ زض حاٜي ٩ٔ زست ٠طٔثي ٠ي

چ٫ٛ ٦  ذ٧ا٤س ٦ٜي رع ٔطز ٦ آ٤ا٢ ضا ت٩ ياضي ذ٧ز ٠ي ذ٧يص ضا تطايطا٢ تيا٢ ٠ي ضٌت ٦ لٝي )ق( حّا٤يت ٠ي -ا٤صاض 

زاز ٩ٔ صثحٙا٪ا٢ تا  زاز٤س. لٝي )ق( ت٩ ٪١ي٣ لس٨ )چ٫ٛ ٦ چ٫اض ٤ٍط( ٌط٠ا٢ ٠ي چ٫اض ٤ٍط ت٩ ا٦ پاسد ٠خثتي ١٤ي

سالح زض حاٜي ٩ٔ سط٪اي ذ٧ز ضا تطاضيس٨ تاض٥س تطاي تيمت ٔطز٢ تطاي ض٫ازت حاظط ض٤٧س ٦ٜي زض پٙا٨ رع 

٦ٌايي ضا زيس زض ذا٩٤ ٤طست...  ٢٧ لٝي )ق( اي٣ تيضس٤س ٦ اي٣ رطيا٢ س٩ ضة تٕطاض ضس ٦ چ چ٫اض ٤ٍط حاظط ١٤ي

اي ٥٠ٍي تا سالح اضٓ ٦ ٘طي٩ ظز.  ت٩ ٠ثاضظ٨ ٦ آ٢ ٘ا٨ ٩ٔ ٪٩١ ضا٪٫اي ٠ثاضظ٨ ضا تط ض٦ي ٌاؼ٩١ )س( تست٥س ا٦ زست

ا٦ تا ٘طي٩ ذ٧يص ٦ اـ٫اض ٤اضاحتي اظ ٦ظميت ٧٠ر٧ز ت٩ ت٫تطي٣ ٦ر٩، پطز٨ تع٦يط ضا اظ چ٫ط٨ ح٠٧ٕت واصثا٩٤ زضيس 

٤اضظايتي ذا٤سا٢ پيا٠ثط ضا تاض٪ا الالٞ ٧١٤ز. زض اي٣ ٠ثاضظ٨ ٤يع ٧ٔزٔا٢ ٌاؼ٩١ زض ٥ٔاض ا٦ي٥س. تا اي٩ٕ٥ ٠م٧١ال ٦ 

٥٥ٔس ٦ٜي ا٦ حس٣ ٦ حسي٣ )لٝي١٫ا اٜسالٞ( ضا ٪١اض٨ ضا٪س ٦ ٤اـط  ٠ازضا٢ ٘طي٩ ذ٧ز ضا اظ ٧ٔزٔا٤طا٢ پ٫٥ا٢ ٠ي

ض٫ا٠ت، ضزالت، ٠ثاضظ٨ تيا٧٠ظ٤س ٦ ٠ف٠٧ٝيت ٦ وطتت زي٣ تطز تا زضس  ٘يطز ٦ آ٤ا٢ ضا ٪٩١ را ٠ي ٘طي٩ ذ٧يص ٠ي

ذسا ٦ ٦ٜي ذسا لٝي )ق( ضا تا ت١ا٠ي ٦ر٧ز ذ٧يص زضْ ٥٥ٔس ٦ ذ٧ز ضا آ٠از٨ ٥٥ٔس تا زض ٧٠ِك الظٞ ٦ تص٧ضت 

 ٥٠اسة ٦ ت٩ ضي٨٧ صحيح ت٩ ياضي ا٦ تطتات٥س.

تسلت٫ا ٦ تحطي٫ٍا ٦ وصة ذالٌت ِطاض اتتسا ٌاؼ٩١، ض٫ط ٠سي٩٥ ٦ ٥ٔاض ٧٘ضستا٢ تّيك ضا ٠يسا٢ ٠ثاضظ٨ ذ٧يص تا 

 زاز ٦ حس٥ي٣ زض اي٥زا زض ٥ٔاض ٠ازض ت٧ز٤س.
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٪اي ظ٪طا )س( ا٠يطا١ٜؤ٥٠ي٣ )ق( زض تيط٢٦ ٠سي٩٥ زض  تعض٘ا٢ ٠سي٩٥ اظ ٘طي٩ ٤ٙاضز: پس اظ ضٕايت لال٩٠ ٠زٝسي ٠ي

ضسيس  يس٤س چ٢٧ صثحٙا٪ا٢ ٌطا ٠ي٤ا٠ )تيت االحعا٢( ٠ي«  ذا٩٤ ا٤س٨٦»اي تطاي ظ٪طا ت٥ا ٔطز ٩ٔ آ٤طا  ٥ٔاض تّيك ذا٩٤

سط آ٤ا٢ حطٔت  ظ٪طا زض حاٜي ٩ٔ ٘طيا٢ ت٧ز حس٣ ٦ حسي٣ )لٝي١٫ا اٜسالٞ( ضا پيطاپيص ٌطستاز٨، ذ٧ز اظ پطت

ضٌت  ضسيس. زض آ٢ ٪٥ٙاٞ لٝي )ق( ت٩ تّيك ٠ي ٔطز. تا آ٩ٕ٤ ضة ٌطا ٠ي ضٌت ٦ ٪١اض٨ ٘طي٩ ٠ي ٔطز ٦ ت٩ تّيك ٠ي ٠ي

 آ٦ضز. ٦ آ٫٤ا ضا ت٩ ذا٩٤ تاظ ٠ي

ضٌت ٦ آ٤زا ت٩ ٘طي٩ سياسي ذ٧يص  ٦ ظ٠ا٤ي ٤يع ٌاؼ٩١ ظ٪طا )س( ت٩ زيساض ض٫ساي احس ٦ ل٧١يص ح١ع٨ ٠ي

زضيس. ضايس زض اي٣ سٍط٪ا ٪ٟ ٧ٔزٔا٢ ضا ت٩ ٪١طا٨  ٪اي زض٦ن ٦ ذيا٤ت ٦ تع٦يط حأٟ ضا ٠ي پطزاذت ٦ پطز٨ ٠ي

 زاضت.

ت٩ ٠سزس ضٌت ٦ تا  چ٫ط٨ سٝؽ٩ واصثا٩٤ ح٠٧ٕت ٦ چ٢٧ ٌاؼ٩١ ظ٪طا تطاي التطاض ت٩ وصة ٌسْ ٦ آضٕاض ساذت٣

ت٩ زٌاق اظ حُ ذ٧يطت٣ ٦ حُ ٦اليت پطزاذت آ٩٤٧ٙ٤ ٩ٔ ٪٩١ حاظطا٢ ضا ت٩ ٘طي٩ ٦ازاضت. تاظ  اي ضٍٙت ذؽث٩

 زذتط ذطزساٜص ظي٥ة ٪١طا٨ ا٦ ت٧ز ٦ اي٣ ذؽث٩ ضا ت٩ ت١اٞ ٦ ١ٔاٚ تطاي آي٥س٘ا٢ ظثػ ٔطز٨ ٦ ٤ّٛ ٌط٧٠ز.

ت٩ ٌسْ ض٫ازت ز٪س ا٦ ز٦ ٧ٔزْ  اظ ٌاؼ٩١ )س( ٧٘ا٨ ذ٧است٥س تا تط ازلاي ا٦ ٤سثت ٦ ٪٥ٙا٠ي ٩ٔ حا١ٔا٢ واصة

ذ٧ز ضا ت٩ ل٧٥ا٢ ٧٘ا٨ ت٩ تيساز٘ا٨ آ٤ا٢ آ٦ضز ٦ آ٢ ز٦ ض٫ازت زاز٤س ا٘ط چ٩ ض٫ازت ز٦ سط٦ض ر٧ا٤ا٢ ت٫طت، ٦ 

از٨ ت٧ز( ٪ط٘ع حّي ضا ا٠يط٠ؤ٥٠ا٢ ٦ اٞ اي٣١ )ظ٤ي ٩ٔ ت٩ ض٫ازت ٪٩١ ٠س١ٝا٤ا٢ پيا٠ثط ت٩ ت٫طتي ت٧ز٢ ا٦ ض٫ازت ز

 حاتت ٤ٕطز ٦ ت٩ ٤ٍك ظ٪طا )س( ح١ٕي صازض ٤طس.

٦ تاظ زض ٪١ي٣ رطيا٢ التطاض ت٩ وصة ٌسْ ٌاؼ٩١ ٦ لٝي )ق( تطاي ات١اٞ حزت زض ذا٩٤ ت١اٞ ٫٠ارطا٢ ٦ ا٤صاض 

حسي٣ ٥ٔس ٦ زض اي٣ است١ساز ضثا٩٤ حس٣ ٦  ذ٧ا٥٤س ٦ٜي ٔسي آ٤ا٢ ضا ياضي ١٤ي ض٤٦س ٦ آ٤ا٢ ضا ت٩ ياضي ٠ي ٠ي

 ٪١اض٨ ٪١طا٨ ٌاؼ٩١ ٦ لٝي )لٝي١٫ا اٜسالٞ(ا٤س.
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ا٠اٞ صازَ )ق( ٠ي ٌط٠ايس: ٌاؼ٩١ )س( پس اظ پيا٠ثط ٪ٍتاز ٦ پ٥ذ ض٦ظ تعيست ٦ ٪ط٘ع ذ٧ضحاٚ ٦ ذ٥سا٢ زيس٨ 

آ٠س. ٦ زض اي٣ سٍط٪ا ضطح ٠ثاضظات ٤ثطز احس  ٤طس. ا٦ ٪ط ٪ٍت٩ ز٦ض٥ث٩ ٦ پ٥زط٥ث٩، سطان ِث٧ض ض٫ساي )احس( ٠ي

ٍ٘ت: زض اي٣ را ضس٧ٚ ذسا ايستاز٨ ت٧ز ٦ زض اي٣ ٠ٕا٢ ٠ططٔا٢ ايستاز٨ ت٧ز٤س. ٦ تا ٪٥ٙاٞ  ٔطز ٦ ٠ي ضا تيا٢ ٠ي

 ٔطز. ٘صاضز ٦ زلا ٠ي ض٫ازت زض آ٤زا ١٤اظ ٠ي

٥ٔس ٩ٔ: ٌاؼ٩١ ظ٪طا )س( پس اظ ضحٝت پيا٠ثط )ظ( ٪ط صثح ٦ ضاٞ ت٩  ٦ حّة ا١ٜحسحي٣ ١ِي اظ ضيد ٠ٍيس ٤ّٛ ٠ي

 آ٠س. ظياضت ِثط ح١ع٨ ٠ي

٧٘يس: پس اظ ضحٝت ضس٧ٚ ذسا )ظ( ٌاؼ٩١ )س( ت٩ سطان ِثط ض٫سا ٦ ِثط ح١ع٨  ٜثيس ٠ي ٌطزي ت٩ ٤اٞ ٠ح٧١ز ت٣

٘طيست. زض يٕي اظ ض٦ظ٪ا ا٦ ضا زض ٥ٔاض ِثط ض٫سا زيسٞ ت٩ ٠حعطش آ٠س٨ ا٦ ضا سالٞ ٍ٘تٟ ٦ لطض  آ٠س ٦ آ٤زا ٠ي ٠ي

تطيسي. ٌاؼ٩١ )س( ٌط٧٠ز: ٠طا ضايست٩ است ٩ٔ  يت٪ا ٔطزٞ اي سط٦ض ظ٤ا٢ ترسا س٥٘٧س ضٖ ِٝثٟ ضا تا اي٣ ٘طي٩

اٞ... سپس ٠ٍصٛ ت٩ ٠سائٛ سياسي ض٦ظ پطزاذت٩ ٦ رطيا٢  اي٩٤٧ٙ٥ تٙطيٟ ٩ٔ پسضي ٠خٛ ضس٧ٚ ذسا ضا اظ زست زاز٨

وصة ذالٌت ضا ت٧ظيح زاز ٦ تا لثاضت٫ايي تسياض ظيثا ٦ آ٪٥ٙي٣ ٦ ٪١طا٨ تا استسالٚ ت٩ آيات ِطآ٢ ٦ س٥ت ضس٧ٚ 

 ت ا٠يطا١ٜؤ٥٠ي٣ ضا تط ٦ي احثات ٧١٤ز.اهلل حّا٤ي

تي٥يٟ ٩ٔ چ٩٤٧ٙ تع٦زي ٪١ي٣ ضا٨ ٠ازض ضا ازا٩٠ زاز٨  سياسي ضا ت٩ ذ٧تي زض ظ٤س٘ي ٧ٔزٔا٤ص ٠ي اٜثت٩ احط اي٣ تطتيت

 ٥٥ٔس. ت٩ واصثا٢ ذالٌت التطاض ٠ي

حسي٣ )ق( تطذاست ٦  اي ات٧تٕط تط ٥٠ثط تاال ضٌت تا ذؽث٩ تر٧ا٤س ا٠اٞ ٌط٠ايس: ض٦ظ ر١م٩ ا٠يط ٠ؤ٥٠ا٢ )ق( ٠ي

ٌط٧٠ز: اي٣ رايٙا٨ پسض ٣٠ است ٩٤ رايٙا٨ پسض ت٧. ات٧تٕط ٘طيست ٦ ٍ٘ت: آضي ٥٠ثط اظ آ٢ پسض ت٧ست ٦ پسض ٠طا 

 ٥٠ثطي ٤يست.
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زض ذالٌت ل١ط ٤يع ا٠اٞ حسي٣ )ق( زض ٦سػ سر٥ا٢ ل١ط تپا ذاست ٦ ٌطياز ظز: اي زض٦و٧ٙ اظ ٥٠ثط پسضٞ ضس٧ٚ 

 ض ت٧ ٤يست.ذسا )ظ( ٌط٦ز آي اي٣ ٥٠ثط پس

ل١ط ٍ٘ت: آضي ت٩ را٢ ذ٧زٞ س٥٘٧س اي٣ ٥٠ثط آ٢ پسض ت٧ست ٦ پسض ٠طا ٥٠ثطي ٤يست. آيا اي٣ سر٥ا٢ ضا پسضت 

 لٝي ت٩ ت٧ آ٧٠ذت٩ است؟

تا پسضٞ  ضس٨ ذ٧ا٪ٟ ت٧ز. تيمت ا٠اٞ حسي٣ )ق( ٌط٧٠ز: ا٘ط آ٤چ٩ ضا پسضٞ تٍط٠ايس، ٌط٠ا٢ تطٞ ا٦ ٪سايتٙط ٦ ٣٠ ٪سايت

٥٥ٔس ٠ٙط آ٩ٕ٤ ٥٠ٕط ٔتاب  ا٤ة ذساي ٌط٦ز آ٦ضز تط ٘طز٢ اي٣ ٠طز٠ا٢ است ٦ آ٢ ضا ا٤ٕاض ١٤ي٩ٔ رثطئيٛ آ٢ ضا اظ ر

٦ضظ٤س ٦اي تط آ٤ا٢ ٩ٔ حُ ٠ا ا٪ٛ تيت ضا  ذسا تاض٥س. اي٣ ٠طزٞ تا ِٝث٫اضا٢ تسا٢ يّي٣ زاض٤س ٦ تا ظتا٤طا٢ ا٤ٕاض ٠ي

 ضسيس. ٞ ٦ لصاتي٥٥ٔس چ٩٤٧ٙ تا ضس٧ٚ ذسا )ظ( ض٦تط٦ ذ٧ا٪٥س ضس تا ذط١ي ٠سا٦ ا٤ٕاض ٠ي

... ل١ط ت٩ ضست ذط١ٙي٣ ضس. تا ٘ط٦٪ي ت٩ ذا٩٤ ا٠يطا١ٜؤ٥٠ي٣ )ق( آ٠س ٦ ت٩ حعطت التطاض ٔطز٨ ٍ٘ت: حسي٣، 

ض٧ضا٤س ا٠اٞ حس٣ )ق( ٩ٔ حاظط ت٧زٌط٧٠ز: آ٩ٕ٤ حُ ح٠٧ٕت ٤ساضز تط  اضاشٚ ٦ ا٦تاش ٠سي٩٥ ضا تط لٝي٩ ٣٠ ٠ي

٤ا٠س ت٩ ذسا  ذ٧ز ضا )٠س١ٝا٤ا٢ ضا( اضاشٚ ٦ ا٦تاش ٠ي ٘يطز ٦ ٪١ٕيطا٢ حسي٣ ٌطظ٤س ضس٧ٚ ذسا )ظ( ذطٟ ٠ي

س٥٘٧س ت٧ رع تا ٪١سستي ا٦تاش ٦ اضاشٚ ت٩ اي٣ ٠ّا٠ات ٤طسيسي پس ذساي ٜم٥ت ٥ٔس آ٤ٕس ضا ٩ٔ ا٦تاش ٦ اضاشٚ 

 ضا ض٧ضا٤س...

 

  

 آموسي  تطويق به دانص

اضظض٥١س ل١ٝي است ٦ تطاي  ٪اي آ٧٠ظي ٦ ت٩ زست آ٦ضز٢ ا٤س٦ذت٩ تطي٣ ضطغ، زا٤ص تطاي ١ٔاٚ ا٤سا٢ ظط٦ضي

٪اي ا٤سا٢ اظ ضا٨ ٧٘ش ٦ چطٟ  ٪ا ٦ تي٥ط٫ا ١٫٠تطي٣ ضا٨ چطٟ ٦ ٧٘ش است. تيطتطي٣ آ٧٠ذت٩ زضياٌت زا٤ص
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آيس. ت٥اتطاي٣ آ٧٠ذت٣ ت٩ ٧ٔزْ ٩ٔ ض٤٧٥س٨ ذ٧تي تاضس زض حّيّت ٘ط٧ز٢ ضا٪٫اي زا٤ص ت٩ س٧ي  ٌطاچ٥ٗ ٠ي

 ا٦ست.

ضائث٩ ٦ اـ٫اض ل٧اؼً ذاٜصا٩٤ ٠ازضي ت٫تطي٣ ضا٨  تي ٨ تا ٠حثت٦ ٤يع تاظذ٧است ٔطز٢ زا٤ط٫اي آ٧٠ذت٩ ٪١طا

 ض٧ٌٕا ٔطز٢ استمساز ٧ٔزٔا٢ است.

ٌطستاز تا اظ زضياي زا٤ص ٠تصٛ ت٩ ٦حي ٦ لٟٝ ٠ؽُٝ ا٫ٜي  ٌاؼ٩١ )س( ٧ٔزٔا٤ص ضا ت٩ ٠حعط ضس٧ٚ ذسا )ظ( ٠ي

ا٤س تاظ٧٘ ٥٥ٔس ت٩ رطيا٢ ظيط  ذ٧است ٩ٔ آ٤چ٩ ضا آ٧٠ذت٩ ضس٧ٚ ذسا )ظ( استٍاز٨ تط٤س ٦ تاظ اظ آ٤ا٢ تاظ٠ي

 ٥ٔيس: زِت

رست ٦ آ٤چ٩ ضا اظ ٦حي  سا٩ٜ ت٧ز ٩ٔ زض رٝسات ضس٧ٚ ذسا )ظ( ضطٔت ٠ي ا٠اٞ حس٣ ٠زتثي لٝي٩ اٜسالٞ ٪ٍت

آ٠س ٦ آ٤چ٩ ضا ت٩ ذاؼطسپطز٨ ت٧ز تطاي ٠ازض تاظ٧٘  سپطز. آ٤ٙا٨ ت٩ حع٧ض ٠ازضش ٠ي ٔطز ت٩ ذاؼط ٠ي تيا٢ ٠ي

زيس ٌاؼ٩١ )س( اظ آ٤چ٩ ا٠ط٦ظ ت٩ پيا٠ثط أطٞ ٦حي ضس٨ است  آ٠س، ٠ي )ق( ت٩ ذا٩٤ ٠ي ٧١٤ز. چ٢٧ ا٠يطا١ٜؤ٥٠ي٣ ٠ي

زا٤ي. تا اي٩ٕ٥ زض  پطسيس: اظ ٔزا اي٣ ٠ؽاٜة ضا ٠ي ظز٨ ٠ي تا ذثط است. ضٍٙت ٦ آ٢ ضا زض ٠سزس تاظٍ٘ت٩ است

٥ٔس. ض٦ظي  ٛ ٠يٌط٧٠ز: ٌطظ٤ست حس٣، تطايٟ ٤ّ رٝسات ضس٧ٚ ذسا )ظ( حع٧ض ٤ساضتي. ٌاؼ٩١ ظ٪طا )س( ٠ي

ا٠يط٠ؤ٥٠ا٢ )ق( زض ذا٩٤ پ٫٥ا٢ ضس تا رطيا٢ تاظ٧٘ ٔطز٢ سر٥ا٢ پيا٠ثط )ظ( ت٧سػ ا٠اٞ حس٣ )ق( ضا تثي٥س زض 

ظز٨ ضس  اي٣ ٪٥ٙاٞ ا٠اٞ حس٣ ت٩ ذا٩٤ ٦اضز ضس ٦ ضط٦ق ت٩ سر٣ ٍ٘ت٣ ٔطز ٦ٜي زچاض ٥ٕٜت ظتا٢ ضس ٠ازض ضٍٙت

ز٪س  ٠ازض تمزة ٣ٕ٤ ظيطا تعض١٘طزي ت٩ سر٥ا٤ٟ ٧٘ش ٌطا ٠ي ٩ٔ ٪يچ ٘ا٨ اي٣ چ٥ي٣ ٤ث٧زي. ا٠اٞ حس٣ پاسد زاز:

 ٘ا٨ ذ٧ز ذاضد ضس ٦ ا٠اٞ حس٣ )ق( ضا ت٧سيس. ٦ تسي٣ ٦اسؽ٩ است ٩ٔ زچاض ٥ٕٜت ظتا٢ ضسٞ. لٝي )ق( اظ ٠رٍي

اي تطتيت ٔطز ٩ٔ زذتطش ظي٥ة سالٞ اهلل لٝي٫ا ض٦ايات تسياضي ضا ٩ٔ اظ ٠ازضش ظ٪طا  ا٦ ٧ٔزٔا٤ص ضا ت٩ ٩٤٧٘

 ض٦ز. ت٧ز تطاي ٠ا ٤ّٛ ٔطز٨ است ٦ ا٠ط٦ظ ض٦ايات ا٦ ترطي اضظض٥١س اظ ٌط٪٥ٗ و٥ي ضيمي ت٩ ض١اض ٠يض٥يس٨ 
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زا٤يٟ ٠ست ظ٤س٘ي ٌاؼ٩١ ظ٪طا )س( تسياض ٧ٔتا٨ ت٧ز ٦ اظ س٧يي زيٙط اذثاض ٦ ٘عاضض٫اي ٪١ي٣ ظ٤س٘ي  ٪٩١ ٠ي

ٛ اي٣ ذا٤سا٢ ضا ز٦ستا٢ اظ تطس زا٤ط٥١سي: ٌعاي سياست واصثا٩٤ ٤ٙصاضت ٥٠تطط ض٧ز. ت٩ ٧ِٚ ٧ٔتا٨ ضا ٪ٟ زست

ا٤ٙيعش ز٤يا  پ٫٥ا٢ ٔطز٤س ٦ زض٥١ا٢ اظ حسس تاظ٧٘ ٧١٥٤ز٤س ا٠ا تا اي٣ ٪٩١ آ٤چ٩ ت٩ زست ٠طز٠ا٢ ضسيس٨، ت٧ي زٚ

 ضا لؽطآ٘ي٣ ٔطز٨ ٦ ٠ططَ ٦ ٠ىطب ضا ٌطا ٘طٌت٩ است.

ز تطضسي ٔطزيٟ ٦ٜي تطضسي ٠ا تطذي اظ آحاض ٦ ض٦اياتي ٩ٔ زض ظ٠ي٩٥ سيط٨ تطتيتي ٌاؼ٩١ )س( تسست ٠ا ضسيس٨ ت٧

 ٪اي اي٣ تطتيت رستز٧ ٦ ٤فاض٨ ٔطز. ٔا٠ٝتط آ٢ ضا تايس زض ٌطآ٦ضز٨

آضي، ت١اٞ لف١ت٫ا ٦ ض٧ٕ٪٫ايي ٩ٔ ت٩ ت٫تطي٣ ص٧ضت زض ظ٤س٘ي ٌطظ٤سا٢ ٌاؼ٩١ )س( ٠تزٝي است ٤طا٤ٙط تطتيت 

 اضد ٌاؼ٩١ )س( است. ٪اي ٘طا٢ تات٥اْ ٦ زا٠ا٢ پاْ ٦ آ٧٠ظ٨

 چٓ ت٥ٙطيس. چ٩ ٔسا٤ي ضا ت٩ را٠م٩ تح٧يٛ زاز٨ است.ت٩ اي٣ ذا٩٤ ٘ٝي٣ ٧ٔ

 حس٥ي٣ )حس٣ ٦ حسي٣ لٝي١٫ااٜسالٞ(

 ٔٝخ٧ٞ سالٞ اهلل لٝي١٫ا( ظي٥ثي٣ )ظي٥ة ٦ اٞ

٪اي زا٤ص ٦ تي٥ص آ٢ ز٦ ٦  ز٦ ٠طزي ٩ٔ ِٟٝ ٦ تيا٢ اظ تطسيٟ ض٨٧ٕ صٝح ٦ ر٥ٗ آ٤ا٢ ٦ زستياتي ت٩ ٌطاظ ٩ِٝ

٩ پط٤س٨ تيعپط٦اظ ٦ ت٥ٝس٘طاي ا٤سيط٩ ضا ٤يع ياضاي ضسيس٢ ت٩ ت٥ٝساي آ٢ تٕٝ ت٥ٝساي چٕاز اذالَ آ٫٤ا ٤ات٧ا٢ است

٦ زض وط٦ب سيا٨ ت١ا٠ي اضظض٫اي ا٤سا٤ي ٌطياز «  ٠طزا٤ٙي زض ضٔاتطا٢ ر٧ا١٤طزي آ٧٠ذت٩»٤يست. ٦ ز٦ ظ٤ي ٩ٔ 

٦ازاضت٩ ٪اي ٠طزٞ ٩ٌ٧ٔ ٦ ضاٞ ضا ت٩ حطٔت ٦ ٪يزا٢ ٦ ض٧ض ٦ ضم٧ض ٦ ضماض  ضساي آ٢ ز٦ تاضيٕعاض تي تپص ت٧ز٨

است. زض ٠ياز٢ ٠م٧٥يت ٦ صٍا ٦ لطٌا٢ ٤يع چطٟ لاضٌا٢ ض٦ظ٘اض ضا ذيط٨ ٦ ا٤سيط٩ لاتسا٢ الصاض ضا سط٘طزا٢ ٦ 

 ا٤س. ٠تحيط ٧١٤ز٨
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تطي٣  ٪ا ٠سي٢٧ تطتيت ٌاؼ٩١ )س( ٦ ضيط٩ زض پط٦ضش ٤ي٧ٕي ا٦ زاضز. اظ اي٣ ض٦ زض تا ض٨٧ٕ آضي ٪٩١ آ٢ لف١ت

زض  -ٔطي  طاتطي٣ ٦ ظيثاتطي٣ ٪١ا٦ضزي ٧٤ض تا سيا٪ي ٦ تثا٪ي ٦ ٌعيٝت١٤ايص حُ ٦ تاؼٛ ٦ زض ضساتطي٣ ٦ ٘ي

٧٘يس:  زا٤س ٦ ٠ي تٓ س٧اض ٠يسا٢، ٪٩١ اي٣ ض٧ٕ٪٫ا ٦ لف١ت٫ا ٦ ا٦ر٫ا ضا ٠ط٪٢٧ زا٠ا٢ پاْ ٌاؼ٩١ ٠ي -لاض٧ضا 

٦ ٠ؤ٥٠ا٢ ٦ آ٢  ٪ي٫ات ٥٠ا اٜصٜة... ظت٤٧ي، ذ٧اضي، پستي اظ پيطا٢٧٠ ٠ا ت٩ ز٦ض است )٠ا ٦ شٜت ٪ط٘ع( ذساي ٦ پيا٠ثط

 پس٥س٤س. اي ٩ٔ ٠ا ضا پط٦ضا٤س٨ است اظ شٜت ٠ا پط٦ا زاض٤س ٦ ٠ا ضا ذ٧اض ٦ ظت٢٧ ١٤ي زا٫٥٠اي پاْ ٦ پأيع٨

 

  

 سهزا در جهان حقيقت 

 ٥ٔس. اي زيٙط اظ ض٨٧ٕ ٪٧ش ضتاي ٌاؼ٩١ )س( ضا تاظ٧٘ ٠ي تطيٟ ٩ٔ پطز٨ ا٢٧٥ٔ اي٣ ٠رتصط ضا تا ض٦ايتي ت٩ پايا٢ ٠ي

٪اي ازب ٦ تماٜي ضا پط٦ضا٤س٨ ٦ زض  ت٫تطي٣ ٩٤٧١٤ تطتيت ضا اظ ٠حعط ٦حي آ٧٠ذت٩ ٦ زض ز٤ياي تطتيتآضي ٌاؼ٩١ ٩ٔ 

اي٣ ٠طح٩ٝ ت٫تطي٣ ضا٘طز ٦ تطتطي٣ ٠مٟٝ ت٧ز٨ است. زض ر٫ا٢ حّيّت ٦ ظ٤س٘ي را٦زا٢ آذطت ٤يع اظ را٤ة ذساي 

ا٢ ذ٧ز ت٩ٕٝ ت١ا٠ي ٧ٔزٔا٢ ضيميا٤ص زاض ٪١ي٣ ٠سؤ٦ٜيت است ا٠ا اي٣ تاض ٩٤ زض ٠حس٦ز٨ ذا٩٤ ٦ ٧ٔزٔ تعضٖ ل٫س٨

 ٘صاض٤س ت٧ر٩ ٥ٔيس. ٦ ز٦ستساضا٤ص ضا٘طزا٢ ٠ٕتة تطتيتي ا٦ي٥س ٦ سط تط زا٠ا٢ ٠حثت اي٣ ٠ازض ٠ي

٥ٔس ٦  ٧٘يس: ا٠اٞ صازَ )ق( ٌط٧٠ز: ٧ٔزٔا٢ ضيميا٢ ٠ا ضا [زض لاٜٟ تطظخ] ٌاؼ٩١ ظ٪طا )س( تطتيت ٠ي ءات٧تصيط ٠ي

 ز٪س. ٠يت٩ پسضا٤طا٢ تح٧يٛ  زض ض٦ظ ِيا٠ت

 


