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به  بى

 )ور است
ر خود 

 -»ين

     

4{ 

يا  ولى بدون دست

 »رّحكنّ

 )كند مى مه

{ 

آو يتماعى، محدود
حساب كا يدبا يباز

يالقانت«. شتن تواضع
 »ينصدق

421- 440ت 

مانان متّحد شدند،

امتعكنّ و اسرّ... تنّ

يمست كه انسان را ب

}421- 440ت 

اجتم يتموقع(» ساء
زنان جوان و ز يند،

رزه با غرور، با داش
والمتص«. ن با انفاق

صفحا :ون دوم

مسلم يهمنافقان عل

ان كنت«. يدش نكن

مكتب است ينكند، ا

صفحات :ن دوم

ستن كاحد من النس
يمه و ناز سخن نگو

 

 
مبا -»فروجهم ين

نماندن از محرومان

« 

آزمو{ )س( را

 .مؤمنان است

 »هم

و م يهوديانركان،

 يربودكفّار خ گاه

 »واجك
ى زندگى مجبورش ه

 »ال
..« 

« 
ك نمى يمهنسان را ب

آزمون{ )س(را
« 

نساء النبى لس يا«. د
شود كه با كرشم ى

»فى قلوبهم ينذ

 »يتل الب
 »اللّه ياتن آ

 )آور است ف

.ود را كنترل كند
يوالحافظ«. از حرام
غافل ن -»ينلصابر

»اعد اللّه لهم... مات

 
ضرت فاطمه زهر

خداوند، از صفات م

بصدقه ينه الصادق

 »يهمعل
زاب، سه گروه مشر

يداز د يم،رفتن غنا
 »هروهم

 
 »هروهم

 »ل الزواجك

قل الز«. رار دارند
و به ادامه يدقش ده

 »امتّعكنّ ينفتعال
يالرّحكنّ سراحاً جم

..و ان كنتنّ«.  كند
 »ّن

»...نساء النبى يا«. 
بودن ا يامبر خانه پ

رت فاطمه زهر
»للّه و رسوله... قنت
»للّه و رسوله... ت

ب رفتار خود باشند
شتند هشدار داده مى

 
« 
الّذ«و نفرمود » ض

« 
 »ولى

عنكم الرّجس اهل 
من... يتلىذكرن ما

يفى وحى تكل خانه
 »... ن

و شهوت و زبان خو
ل شهوت با دورى ا

وال«. صبر يروىبا ن

والمسلم ين المسلم

مناء مسجد حض
 »ين المؤمن

 »ضى نحبه
مادگى براى لقاى خ

اللّه يجزىل« .يمكن

ع يتوباو «. خواهد
در جنگ احز كه ين

بر اسالم و گر وزى
ظاه ينو انزل الّذ«

»صيهميامن ص... 
ظاه«. يدباش يزان ن

قل«. يردش قرار گ
»قل الزواجك«.

ظر و توجه مردم قر
لت و انصاف طالقش

ف«. يستن نبوت ن
اسرّ«. يدت طى كن

را انتخاب يكى يد
للمحسنات منكن«.

مجازات شود يدى با
آرى در(» بفاحشة

مناء مسجد حضر
يق«. ا فروتنى باشد
يقنت«. سول خدا را

 »صالحا
بمراق يگراناز د ش

اى داش زندگى ساده

»ال تخضعن بالقول
ذى فى قلبه مرض

الّذى فى قلبه مرض«
 »ه مرض

»ال تبرّجن -قرن «
اال يتهتبرّج الجاهل«

يذهبل«. ور باشند
واذ«. ش قرآن است

»واذكرن... برّجن
زندگى در خ( »تكنّ

ينانّ المسلم«. يمن
شكم و يد، با)يمانا

كنترل -»ينلصادق
ها ب و نوش ها يش ن

 »صدقات
انّ«. يكساننداش

هيات ام/  ) 42
من«. يستنددرجه ن

فمنهم من قض«. ست
آم »ينتظرنهم من

 »ر
يقبه صداقت تشو

 »صدقهم
ه شرط آنكه خود بخ

يبا ا» كفروا ين الّذ

يروپ »يراًخ ينالوالم 
«. غافل شد يدن نبا

و انزل «. نى است
آنا يانه متوجه حام

هاى نابجاى همسرش
.ن رهبر را باال ببرد

تحت نظ يزتگان او ن
عدا يتكرد، با رعا

در شأن خاندان يكن
و عدالت يكويىا با ن

يى و آخرت باقى، با
.بودن الزم است ر

 »حسنات منكن
ندارد و هر متخلّفى

منكنّ ب يأتمن «. 

ت امهيا)/  42
باو عشق، و همراه

و هم دستورهاى رس
تعمل ص«. زم است

يشب يدجداست و با ن
 سالخورده بوده و ز

 
فال يتنّان اتّق«. ت

الّذ يطمعف«. يستند
«. گناه و فساد شود

فى قلبه«. حى است
«. يىبدون خود نما

«. است يتى جاهل
د يدىپل يناز ا يدا

ط اهل خانه، سفارش
تبال «. يد دنبال كن
يوتفى ب«سزاوارترند

كن يقها تشو خوبى
ا(ى و باور قلب) الم

ال«. زبان با صداقت
در برابر مقاومت -
والمتص ينالمتصدق«

پادا يافتسانى و در

21صفحه(ت نور
د يكو مؤمنان در  
و درسى قرآنى است 
و من«. ارزش است 

ينتظرو منهم من «
را ب يگراند يان،گو
بص...  يجزىل«. ست
به يست،دورن يزن ن

رد اللّه«. يم نهراس
 .رگشتند ب

ل«. لف سخن گفت
 ستون پنجم دشمن
ند دشمن، فتح شدن

بلكه يد،رو فكر نكن
تقاضاها يرتحت تأث

توقّع بستگان يدنبا 
سالمى، بلكه وابستگ
 و سالم را تحمل نك

يل يست،حرام ن يادن
ر يىراه جدا يد،شد

فانى ياىستگى به دن
يكوكان يست،مال ن
للمح«. نبودند كسان

سب و نسب اثرى ن
.يستلزم عصمت ن

22صفحه(ت نور
 بر اساس معرفت و

و يمدا را اطاعت كن
عمل الز يست،ى ن
يريناز سا ينىن د
و يرپ يشترشانه ب
»...فال تخضعن« 

است يى زن، بى تقوا
يى افراد سالم ن همه
نفر دچار گ يكتّى 
روح يمارىب يكى 
خانه ب يرونب ياست 

ى نشانه يست،مدن ن
ت و خاندان نبوت با
ل و تكرار آن توسط
ل فرهنگ الهى را

سز يكجام اعمال ن
را به انجام خ يگران

اسال(ر اقرار به زبان 
كنترل ز -»ينصائم
-»ينوالذاكر«. خدا

«. خشش مالى دارد
ماالت معنوى و انس

يات طرح تالوت
يامبرى اصحاب پ 

يام،داشت شهدا، پ
يك يزار شهادت ن

.  شهادت باز است
داش دادن به راستگ

اس يىت در راستگو
خداوند، از منافقان ف

مبستگى دشمنان
و غنائم سرگشته

از نگاه مخال يدى با
نفوذى و يروهاىن
هاى محكم و بلن ه

ها به دشمنِ رو در ر
ت يدبر مسلمانان نبا

المال، يتشد درآمد ب
رهبر جامعه اس  تنها

ر زنى زندگى ساده
د يوراز زر و ز يابىم

ر مجبور به طالق ش
دلبس يانم يدسان با
بودن كم يامبرمسر پ

يك يامبرى زنان پ مه
و پاداش، حس يفر ك

مستلز يامبر،مسرى پ

يات طرح تالوت
عتى ارزش دارد كه

دستورهاى خد يدبا
بودن كافى يامبرسر پ

ى رهبرا ب خانواده
كه يامبرى به زنان پ

»«نساء النبى يا«. د
رشمه سخن گفتن

ه يزى نبوى ن جامعه
كه حت يمكارى كن 

م چرانى و هوسبازى
خانه است يازن  يگاه
ى تم نشانه يىدنما
روح است يدىه، پل

الوت قرآن در منزل
 جاى فرهنگ ابتذال

ى نبوت در انج نواده
ياز خوبان، د يلتجل

سان كامل، عالوه بر
الص«. شكم با روزه

خ يادبا ذكر و  يىزدا
و بخ يتن، حقّ مالك

ن و مرد، در رشد كم

پيام آي
همه )1
بزرگد) 2
انتظا) 3
باب) 4
با پاد) 5
نجات) 6
لطف) 7
از هم) 8
يروزىپ
گاهى) 9

از ن) 10
قلعه) 11
تنه) 12
رهب) 13
رشد) 14
نه) 15
اگر) 16
كام) 17
اگر) 18
انس) 19
هم) 20
هم) 21
در) 22
هم) 23
 
 

پيام آي
اطاع) 1
هم ب) 2
همس) 3
حساب) 4
وقتى) 5

را بكنند
با كر )6
در ج) 7
يدنبا) 8
چشم) 9

يجا) 10
خو) 11
گنا) 12
تال) 13
به) 14
خان) 15
با ت) 16
انس) 17

ش كنترل
غفلت ز

زن) 18
زن) 19
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 »ؤمنة

 يهآ ن

     

4{ 

كان لمؤمن وال مؤ

 »ذ تقول

ينردارى، آنگاه در ا

-421{ 

 »وهنّ

421- 440ات 

ما ك«. شود هى نمى

و اذ«.) صبر كن: د

 

 
بر ياناى را از م فه

 

-440صفحات 

 »راً

فمتّعو«. شود ان مى

صفحا :مون دوم

قّ در برابر قانون اله

 
فرمود همواره مى بر

)خانواده است يادبن

 .يمرد
 )ست

  »خشونه
»يبا كفى باللّه حس

تا خراف يررا بگ يد

»...محمد أبا أحد

ص:آزمون دوم{

يرفضالً كب«.  است
 

، بخشى از آن جبر

آزمو{/ )س(را

حق يجادسبب ا دام

»ضى اللّه ورسوله
يامبعالم كرد ولى پ

ب يمفدار تحكم طر
 »خشاه

ه« 
زدواج را ما مقرّر كر
گى در اسالم بوده اس

يخ«. تقوا در عمل: ب
ك«. توكّل به خدا و
يزن ز:  قبل فرمود

ما كان م«. يستت ن

/ )س(مه زهرا

 »ه

ى درجات و مراتبى
»اذاهم«. ن است

 »اهم

مناسب، اى يهت مهر

 .)ن الهى است

 

ضرت فاطمه زهر

يچكدالمللى، ه ين ب

اذا قض«. االجراست
ش را به حضرت اع

اسال(» زوجك ك
س و اللّه احقّ ان تخ
اللّه احقّ ان تخشاه

از ينا: يدفرما د مى
فرزند خواندگى(» طراً

ب                   
:د     »حداً اال اللّه

در دوآيه.  ساخت

م پدرى آن حضرت

د حضرت فاطم

 »...سلناك

باذنه«. ن الهى است

ى بر بندگان، داراى
دو آزار دادن مؤمنان

دع اَذا«. فان نباشد
 »يالك

 . است

شود كه با پرداخت 

فردى تابع قانون ل
 »ن

 »مينك
»الصة لكخ«. ت

مناء مسجد حض

هاى دار و سازمان
 »نة

هاى خداوند واجب ا
بارها طالق همسرش

يكامسك عل«. يدده
تخشى النّاس«. يدس

تخشى النّاس وا«
خداوند» زوجناكها«
اذا قضوا منهنّ وط«

 » قدراً مقدورا
             »لّغون

اح يخشونوال «. ت
كم خدا را روشن

»احداً يخشونوال
حكم يلدل) طرح شد

 »يالً بكرةً و اص
»يخرجكمل...  كم

يات امناء مسجد

النبى انّا ارس يهاا يا«
 »يرا و نذ

 »ى اللّه
و دعوت آنان با اذن

البتّه تفضّالت الهى
كار هر د »ينمنافق

ثل و انتقام از مخالف
وكو كفى باللّه «. ت

شرع مشخّص شده
 »نات
 »موهنّ
زن خرد مى يهروح

»يالًهنّ سراحاً جم
يلر مساد يامبرحتّى پ
اجورهن يتآت«. ست
يميما ملكت «. شند

خاص قرار داده است
 »حرج يكعل ون
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و طرفد يلههرت و قب
لمؤمن وال مؤمن«. 

ه، همچون دستوره
بن حارثه با يدز. (د

 »انعمت –م اللّه
ند يىجدا يشنهاداً پ
مردم نترس ياهوى ه
.يدالمللى نباش ين ب

.يست كسر شأن ن
«. است يزالق او جا

امر اللّه«. جراستال
يبلّ«. يغتداوم تبل: ف
يتشهامت و قاطع: 

با عمل، حك يدى با

و يخشونه«.  است
مطر 6 يهكه در آ(، 

«. يمگذران سبحوه
يكعل يصلّى«.  است

هي)/  424فحه

 »سالم... يتهمح
«. جامعه اعالم كرد

مبشّراً«. الزم است
الى ياًداع«. ، نه خود

و يترند و موفق ندا
 »ينلمؤمن

»من اللّه فضالً«. 
و الم ين تطع الكافر

به فكر مقابله به مث
است يتىو با كفا ق

گر مواردى كه در ش
نكحتم المؤمن... منوا

طلّقتم –المؤمنات «
طالقِ پس از عقد، ر

سرّحوه«. يستت ن
حت(» انّا احللنا لك«

سوى مرد واجب است
باش يابكام يدبا زان
خا يازاتامت ينمچن
يكو ياللك«. يردر گ

3صفحه(ت نور

درت و ثروت و شهر
 مرد تفاوتى ندارند

وآله يهصلى اهللا عل
مردم بودند يله مسا

انعم«. ت ما هستند
كرد فوراً يتما شكا

 غلط اجتماعى، از
مجامع ييدنتظر تأ

ند و ازدواج با آنان
د خوانده بعد از طال
ساب شده و الزم اال

الف      :دارد يطىا
ج                    

گاهى يست،نرانى ن
 »رساالت اللّه ن

شجاعت و شهامت
براى مردم يامبرن پ

خدا بگ يادو  يح تسب
درود و رحمت ين،

صف(ح تالوت نور

تح«. است يانبهشت
فراد را به آنان و ج
ت و انذار هر دو ال

كنند خدا دعوت مى
د از خود استقاللى

بشّر ال«. شارت دهد
. اساس فضل است

وال«. ط هستندخ 
فقط ارشاد كند و ب 
يقال يلاو وك يراز م،

مگ» طلّقتم«. ست
آم«. است يمانج، ا

«. يستن ينىست د
در ط. جبران شود 

و خشونت ينهعناى ك
«. به دست خداست

 و پرداخت آن از س
يزحتّى كن يريد، بگ

و هم يفتكال يامبر،پ
در تنگنا قرار يامبرپ

 

يات طرح تالوت

 و سواد و نژاد و قد
و تعبد، زن و يمسل

ص اكرم يامبرورهاى پ
به يدگىمرجع رس 

 و رسول، ولى نعمت
اه همسرى نزد شم

هاى شكستن عادت
جراى فرمان خدا من

محترم هستند يوه ب
واج با همسر فرزند

هاى الهى، حس مان
شر يغ،در تبل يتفق

                      
با سخن يغتبل يشهم

يبلّغون ينالّذ«:) يد
ى ش مقدمها ترسى

كم مادرى همسران
روز را با يانز و پا
يوت مردم به د دع

 قطره اي طرح

م، درود بهشتى و ب
ا يتنقش و مسئول

بشار يت،و ترب يغبل
مردم را به سوى خ

در برابر خداوند يزن
به مؤمنان بش يدر با

ر خدا با مؤمنان بر
يك و منافقان در

يدرهبر با يطى،شرا
يم خداوند توكّل كن

طالق، با مرد ا يارت
شرط ازدواج ينتر م

ى شكس الق، نشانه
يدهاى روحى با ربه
و طالق به مع يىا

حالل و حرام ب ين
براى زن الزم يهر
جنسى را جدى يزا

الم براى شخص پ
اوند دوست ندارد پ

 
پيام آي

 
سنّ) 1
در تس) 2
دستو) 3
يا،انب) 4
خدا) 5
هرگا) 6
در ش) 7
در اج) 8
زنان) 9

ازدو) 10
فرم) 11
موف) 12

        
هم) 13
يفرما مى
خد) 14
حك) 15
آغا) 16
راه) 17
 
 

تفسير
 
سالم )1
يدبا) 2
در تب) 3
ياانب) 4
ياانب) 5
رهبر) 6
رفتار) 7
كفّار) 8
در ش) 9

به) 10
اخت) 11
مهم) 12
طال) 13
ضر) 14
جد) 15
ييتع) 16
مهر) 17
غرا) 18
اسال) 19
خد) 20
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نند در 
 تقدم 

.) برد ى

     

-421{ 

توان وشن است، مى
و يررت درباره تأخ

 »ث
 .)ست

421{ 

 و فرشتگان نام مى

-440صفحات 

شان براى همه رو
عادالنه آن حضر 

 »ضين

يثلحد ين المستأنس
اس يزبانم يتاق اذ

-440صفحات 

ول از صلوات خود

 »ات

 »يؤذينفال  رفن

ص:آزمون دوم{

ت و تقوا و عملكرد
يمو تصم ضع مو

يرض... ادنى ان«. شد

بى« 

 »يتمدع.. 
و«. يدود قرار نده
مصد يزمردن آن ن

 »ّن

ص:آزمون دوم{

 »...ال جناح« 

 صلوات به مردم، ا

والمؤمنا نيالمؤمن«

« 

 »ذين
يعر«. يرندسبازان بگ

/ )س(مه زهرا

كسانى كه عدالت(
وآله به يهاهللا عل ى

 »يرضين
باش يكامر نزد ين ا

 »يباً
النب يوتال تدخلوا ب«

.النبى يوتب«. شوند
را محلّ گفت وشنو

شم يزغذا وناچ يرحق
 »النّبى يؤذى

ر لقلوبكم و قلوبهن
       يادر

{)/س(مه زهرا

.محرمند يكديگر
« 

خداوند براى فرمان

«.) ودن ربطى ندارد

 »ينمؤمن
»ينو نساء المؤمن ك

يؤفال  يعرفن«. ت
صت مانور را از هوس

. 
 »بهم ينّك

 
د حضرت فاطم

»ترجى من تشاء
يامبرصلىمسران پ

و«. باشد ينره چن
كرد كه به يزىر ه

يرق«. يندنما خود مى
«. وآله يهى اهللا عل

الى طعام... ى« 

ه و حتّى مهمان ش
يزبانو منزل م» ا
تح. همراهان باشد 
انّ ذلكم كان يثد

» من وراء حجاب
 حجاب ذلكم اطهر

و دل هر دو فر يده

د حضرت فاطم

كنند، با ت و آمد مى
»نسائهنّ«. زم است

خ. (يدران شروع كن

 »اللّه و رسوله ن
 »ينامه

مرد بو يابرو به زن

 و بناتك و نساء الم
الزواجك و بناتك«
 »يؤذينفال  ن

ع لباس خود آنهاست
 حفظ كنند و فرص

يستسامح جوابگو ن
يلنغر«. سالمى است

 »يالللّه تبد

يات امناء مسجد

«.گذاشت يژهو ى
چنانكه هم. كنند د

هموار يدشد، بلكه با
چنان برنامه يدلى با
 »كلّهنّ
 »ن بعد
همسر اول خ گزين

خداصلى  براى رسول
النبى يوتب«)  هتل

 »لكم ن
 »يتمدع... م
« 

رفت و آمد كرد نى
فانتشروا«. يدك كن

يا بردن فرزندان و
لحد ينال مستأنس«

فاسئلوهنّ«.  ندارد
فاسئلوهن من وراء

يز دست د      ياد

يات امناء مسجد

در خانواده رفت يماً
مسلمان حجاب الز
خود و دست اندركار

 »و سلّموا يهوا عل
يؤذون«. شود خدا مى

عذاباً م«. رت است
حفظ آب. (گى است

« 
قل الزواجك«. ن
«. يستزنان ن يگرد

يعرفن«. مانعى ندارد
زنان و دختران، نوع
عفاف و پاكدامنى را

تساهل و تس يشهم
كند، رهبر اس يام ق
 »ينعون
ولن تجد لسنّة ال«

هي)/  425فحه

ياراتىاخت يددارند با
يجادا ييراتىخود تغ
 .)داشتند

هاى اول زندگى باش
حال عادى است، ول

كل«. ران خود باشد
من.. يحلّال «. دارد

يگزنى را جا يبايى،ز
اًرم است، خصوص

نه در مهمانسرا و (
يؤذاالّ ان «.  ندهد

الى طعام«. استم 
»يتمدع... لى طعام

« 
يند يت اول شخص

دن غذا خانه را ترك
گرچه با(» النبى ى

«. برد مورد رنج مى
حفظ حجاب مانعى

ف«. ستگذار ا يرتأث
يادل كند  يندب يدهد

هي)/  426فحه

يى اول كه دا درجه
م يرولى نزد زنان غ

اول خ يد،دعوت كن

صلّو«. الزم است ز
ندن او، رنجاندن خ

اهانت در آخر يزاو ن
زدن به آن گناه بزرگ

»بهتاناً – يؤذون«. 
يگرانسپس د يم كن

با د يامبرو دختران پ
فظ عفّت عمومى م
وسبازان نسبت به ز

عمومىِ عحنه، جو
 »يماًغفوراً رح«

هم» المنافقون ينته
جامعه يتدازان امن

ملع... المنافقون«. ت
.است ناپذير يل تبد

صف(ح تالوت نور

د ينسنگ هاى يتول
و تقوا در زندگى خ

خاطر د ينانان اطم
مخصوص روزه يد

صد چند همسر، مح
ى كردن تمام همسر

د يتمحدود يامبر پ
است كه به خاطر ز
 براى همگان محتر
.نى در منزل باشد
به كسى اذن ورود

اكرم يامبرپ ى يره س
ا«. ست، نه نوع غذا

»يتماذا دع«. يد نرو
توانند به خانه ى مى

ست كه بعد از خور
يؤذى«. ممنوع است

م  در گفتگوهاى بى
د و ستد زنان، با ح

در دل آنان ت ديگر،
هر آنچه د          

صف(ح تالوت نور

بستگان د يست،ج ن
و يست،جاب الزم ن

د يرىرا به كار خ ن
 »ن
يزعملى ن يمتسل ت،
رسد كه رنجان مى ى

ا يفراهانت است، ك
ن، محترم و لطمه ز
.زبان و تهمت است

ها شروع  از خودى
همسران و يانى م

خارج از منزل، با حف
هاى هو از مزاحمت

 حضور خود در صح
«. ه قابل عفو است

يلئن لم «. ازه دارد
برابر به مخاطره اند

شعار قرآنى است ك
گران، و اخالل زان

 

 قطره اي طرح

ى افرادى كه مسئو
چهار چوبِ عدل و

از آنا يكگى با هر
يى كردن همسر نبا

صد در ص يتب رضا
در صدد راضى يد با

 همسر حتّى براى
وند مراقب كسانى ا
 آرامش در مسكن
 آن است كه مهمان
حب خانه حقّ دارد ب

از مهمان، از يرايى
ل مهمانى مهم اس
 دعوت به مهمانى
 اسالم، مردم عادى

انى آن اسآداب مهم
مم يزبانكردن م ت
از اتالف وقت مبر،

و داد يگرانباط با د
يكداه نامحرمان به

                      

 قطره اي طرح

سالم سختى و حرَج
زنان مسلمان، حج ن

يگراند يداه خواست
يصلّونه و مالئكته

يستد لفظى كافى ن
يىى مخلص به جا

كننده ا يذان هدف ا
ى زن و مرد مؤمن

زخم ز يت،اذ ينتر 
مر به معروف، اول

 احكام الهى، تفاوتى
ت و آمد زنان در خ

ا يارىى بس رچشمه
با يدن با حجاب با

هاى گذشته  حجابى
ى صدر حد و اند عه

بدر  يدكه با ل كسى
يك» رگ بر منافق
يزانگ ون اعدامِ فتنه

تفسير
  
 
براى) 1

همان چ
همخوابگ

راضى) 2
جلب) 3
مرد) 4
تعدد) 5
خداو) 6
حقّ) 7
بهتر) 8
صاح) 9

يپذ) 10
اصل) 11
بى) 12
در) 13
از آ) 14
يتاذ) 15
يامپ) 16
ارتب) 17
نگا) 18

        
 
 

تفسير
 
در اس) 1
يانم) 2
هرگا) 3
انّ اللّه«
درود) 4
ى بنده) 5
چون) 6
آبروى) 7
تمهم) 8
در ام) 9

در) 10
رفت) 11
سر) 12
زنان) 13
بد) 14
سعه) 15
اول) 16
مر«) 17
قانو) 18
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كه نگ يستن گونه ن
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 »وال

 

 »ملها االنسان
يرها به راحتى پذ ن

-440صفحات 

0يونس آيه (»ينلم

يناست و ا يكسان 

 »حقّ

ص:آزمون دوم{

27 -26(  

نا اللّه و اطعنا الرسو

»يهان عنداللّه وج

و حم...  ينفاب... ض
و آسمان ينت را زم

ص:آزمون دوم{

الحمدللّه رب العالنِ 

ج بلند براى  چشم

 »ب

هو الح -وتوا العلم 

 »هل ندلّكم

/ )س(مه زهرا

7سوره جن آيه (»ل

 )يمده  دست مى

اطعن«. كرد صادر مى
 »ربنا«

 »ضلّونا

 »يهاعند اللّه وج
 اللّه مما قالوا و كان

ى السموات و االرض
و قنوت يحتسب راي ز

{)/س(مه زهرا

 »ى اآلخرة
و آخر دعواهم أن«

برج ياكوچك  يخم
 )ست
لهم عذاب - يجزىل

 »ينمعاجز
 »لهم عذاب«

ا«. يستى ممكن ن
 »يدالحم يزز
ه«. برهانى ندارند 
 »على رجل«.

 
د حضرت فاطم

ن ارتضى من رسول

 »لمها عند اللّه
تعادل خود را از يم

 » الرسوال
را براى مردم ص يى
«: خواهند گفت نى

سادتنا و كبرائنا فاض
« 

له مما قالوا و كان ع
فبرّأه«. يدكن يتما

 عرضنا االمانة على
و سجده بود، يحسب

د حضرت فاطم

و له الحمد فى«. ت
:يندگو مى يانهشت

يك يدنچنانكه د
اس يكسانبراى او 

ل«.) طرح شده است

مع«. آن شود يرو تأث
«. مل خود آنهاست

شناسى معرفت، حقّ
العز«. است يش ستا

يچو تمسخر، ه يرق
.ردم را فراهم آورند

يات امناء مسجد

احداً االّ من يبهى غ

عل«. يمى پاسخ ده
يمرا بدان يامتقوع ق

 »يبا تكون قر
.كنون موجود است

 »...يجدونال

اطعنا اللّه و اطعنا 
يدستورها يز، خود ن

يماه و پشمراه با نال
انّا اطعنا س«. است ى

فبرّأه اللّه«. يدت نزن
فبرّأه اللّه«. شود يل
از او حم يدبا يد،ده
»اتّقوا اللّه«. طنى

انّا« . هستى است
از قنوت و تس يرغ ى

يات امناء مسجد

مخصوص اوست ش
به» حمد فى اآلخرة

»يعرج ينزل، خرج،
 »قل –ل

چ(»  ذلك و ال اكبر
يزوچك و بزرگ ن

مط يفربعد ك ى يه آ
 »يمرزق كر«

ثى و مانع كارائى و
عم ى يجهدكاران نت
 » عذاب

 »علم

بدون علم و م. ست
ند محبوب و مورد

ولى جز تحق» كفروا
دور شدن مر ى ينه

هي)/  427فحه

على يظهرال «كند،
 »ها عند اللّه

م است به هر سؤالى
بلكه اگر زمان و( »
لعلّ الساعة«. يمش
»دوزخ هم اك» اَعد

ال«! د، اما چه سود

 
يتنال يا«. خواهد بود

 ابالغ فرمان الهى،
هم يامتگفتند، در ق

يمانىپش ى يهعه، ما
و تهمت يريدس بگ

ياز آنان تجل يدبا ت،
د به او مى يتىمسئول
و هم باط »يداًال سد

خدا در يننسان، ام
يزىچ يرفتند،نپذ ن

»ينالمشرك... ين

هي)/  428فحه

»...حمد للّه الّذى
يشولى در آخرت ستا

و له الح«. يستى ن
يخ يلج،«. اند ركت

قال«. ن مانعى ندارد
 »يبعالم الغ

ال اصغر من«. رد
كو ياىخداوند به اش

پاداش و در يهآ ن
«. و هم مادى» رة
الهى را خنث ياتد آ

بد يفرولى ك »جزى
لهم... لهم مغفرة«

اوتوا الع ينالّذ يرى
 »اوتوا العلم
آن اس يرفتنآن و پذ

ولى خداوند قدرتمن
كف ينقال الّذ«. كنند
يكنند تا زم مى يرحق

صف(نور ح تالوت

ك آگاه مى يبرا از غ
علمه«. محدود است

و نه الزم يمرا بدان 
»يدريكو ما «. ت

آماده باش يدلحظه با
«. فران قطعى است
دوزند رسو چشم مى
 »تقلّب وجوههم

»يتنال يا«. ى ندارد
خ يان آرزوى دوزخ

وآله عالوه بر يهعل
نگف» ربنا« يكبارى 

ران و بزرگان جامع
خدا درس ياىت به اول

يست تهمت كافى ن
و م يدفرست مى يتى

قوال«ظاهرى است، 
ان. است ينها و زم

ينولى آسمان و زم
44( 

يالمنافق«. رك است

صف(ح تالوت نور

الح«. ياموزيمز خدا ب
شود، و مى يشستا 

خاصى يطان و شرا
در رفت و آمد و حر 

اى نقد و ابطال آن
ع«. است يبىمور غ

ا اثر ندادر علم خد 
شم وارد كند، علم خ

يندر ا. ( مقدم است
مغفر«معنوى است، 
خواهد جاست كه مى

يجل«از خداست،  ار
«. در كنار هم باشد

يو «. دهد مى ينشب
ا«.  را از خدا بدانند

قرآ يتحقّان يافتنر
و يستندًال محبوب ن
كن مى يغقدسات تبل
را تح ينىمقدسات د

 

 قطره اي طرح

ر ياكه خداوند انب ن
مح يزن ياآگاهى انب ن

يزالزم است همه چ
يستن يبندانستنى ع
هر ل يامتى وقوع ق

 الهى نسبت به كاف
به هر يامتان در ق

ت«.  جسمانى است
سودى يامتت، در ق

عت از خدا و رسول
صلى اهللا ع اكرم مبر

حتّى ياسانى كه در دن
كوركورانه از پدر يد
اثر ماندن تهمت بى
ى مردان خدا از ئه

يسى را كه به مأمور
هم ظ يمان،ى ا انه

سان، برتر از آسمان
و يرفتچه انسان پذ

4اسراء (»بحمده ح
مشر يففق، در رد

 قطره اي طرح

ونگى حمد خدا را از
يزخداوند ن يرغ يان

او در حصار زما ش
يااش ينش،ظام آفر

برا يز كلمات كفرآم
از ام يامتن وقوع ق

ياكى و بزرگى اش
اى به چش ار اضافه

ت خدا بر غضبش
هاى الهى، هم م ش

ركشى انسان تا آنج
يكوكااش مؤمنان ن

د يدبا يقو تشو يدد
يو ب يدم به انسان د

شمندان، علم خود
ى علم واقعى در انه

معموال يارتمندان دن
و مق ينار، بر ضد د
و م ها يتار، شخص

تفسير
 
ينبا ا )1

يكنل    
النه ) 2
هر ند) 3
براى) 4
قهر) 5
كافر) 6
معاد) 7
ندامت) 8
اطاع) 9

يامپ) 10
كس) 11
يتقل) 12
از ب) 13
تبر) 14
كس) 15
نشا) 16
انس) 17
آنچ) 18
يسبحاال 
مناف) 19
 
 

تفسير
 
چگو )1
در دن) 2
يشستا) 3
در نظ) 4
نقل) 5
زمان) 6
كوچك) 7

برج فشا
رحمت) 8
پاداش) 9

سر) 10
پادا) 11
تهد) 12
علم) 13
دانش) 14
نشا )15
قدر) 16
كفّا) 17
كفّا) 18
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  )/ 155قره 

ص:آزمون دوم{

 

يم زمان حضرت سل

أن تذبحوا يأمركم

ص:آزمون دوم{

»رب غفور... روا له

بق(»نفس و الثمرات

 »... لنعلم

{/ )س(ه زهرا

»افترى على اللّه«
 »يدلحد

صعنت مسگرى در

يانّ اللّه «) يلسرائ

3(  

/ )س(مه زهرا

واشكر«. بخشد  مى

  كند

 من االموال و االن

 »ث

االّ«. تاوس يشما

 
د حضرت فاطمه

«. دانند خدا را بد مى
له الالنّا ... اوبى«. د

ص(» القطر ينا له ع

 »الموت يهعل ا

ا ر ماجراى گاو بنى
  

  )28مل
  )3ل

  )18كهف(»
2(  

36حج(» شعائر اللّه
  )17غاشيه(
9(  

(  
 .يلو ف

د حضرت فاطم

كند و خداوند او را
»يبةطبلدة ... نهم

عمت نعمتت افزون

نقص«شود،  كم مى

 »روا
يثفجعلناهم احاد«

قدرت انتخاب و آزم

ديات امناء مسج

د، دروغ بستن به خ
كند  براى او نرم مى

و اسلنا«. ا داده بود
 »يديه ينب عمل

 »نذقه... ن امرنا
 »يلو تماث يب
 »كرا

يناقض«. رود رند مى

د. (كند  معرّفى مى
)40توبه(»صره اللّه

نم(»هب بكتابى هذا
فيل(»يلاباب يراط م
  )107اعراف(»

  )142ت
  )14سبا(»اته

»يدبالوص يهط ذراع
260بقره(»يرن الط
  )259بقره(»ك

لناها لكم منن جع
(»خلقت يفالبل ك

94مائده(» رماحكم

)133اعراف(»ضفادع
ل، نمل، عنكبوت و

يات امناء مسجد

« 
« 

ك ّق شكر را ادا نمى
مسكن«. يد توجه كن

 »سلنا
شكر نعم         

 »العرم يلس.
گاهى ك)/ 261قره

بما بما كفر يناهمجز
«. مردم شد يانل م
 »ظنّه«. رد

 »باآلخرة يؤمن
روى انسان و ق ش

هي)/  429فحه

معاد را قبول ندارند 
خداوند هم آهن را

 »يد له الحد
ذوب مس را يمانل
يعو من الجنّ من «

منهم عن يزغ من
يمحار... له يعملون«

شك... اعملوا«. است
دار يكجاسلطنت را

د و او قاتل خود را
تنصروه فقد نص االّ«
  ) 31مائده (»اباً
اذه«. شود ىم يسق

يهمو ارسل عل«. شود
»ينمب انهى ثعب«

صافات(»قمه الحوت
تأكل منسا«. شود ى

و كلبهم باسط«. شود
فخذ اربعة من«. ودش
و انظر الى حمارك« 

و البدن«. شوند  مى
الى اال ينظرونافال «
و يديكمتناله ا«. د

 )73اعراف(»ة اللّه
جراد والقّمل و الض

بقره، انعام، نحل: ت

هي)/  430فحه

»يةآ«. بوده است ى
»...جنّتان يةآ«. ست

لى انسان هرگز حق
ت يزگىى و پاك شهر

فاعرضوا فارس«. ارد
   كند  يرونب

...ارسلنا«. يستى ن
بق(» سنبلة مأة حبه

ذلك ج«. ود ماست
المثل جالس و ضرب

ندار يقيندن مردم
يلنعلم من «. يطان
يشچند راه پ يجادو، ا

 »ن دون اللّه

صف(ح تالوت نور

كه ينل دارند و با ا
راى خدا نرم كند، خ

النّا«. تباط داشتند
 ذوب آهن و به سل

«. خود كند يرتسخ
و«. دارد يازالبت ن

«. نرمند و صنعتگر
عمل ا يكبلكه  ت

سانى كه نبوت و س
  :ستند

كند تول را زنده مى
«. كند  غار حفظ مى

فبعث اللّه غر«. شود
به بلق يمان نامه سل

شو سواران مى يل ف
«. شود موسى مى ت

فالتق«. شود مى نس
مى يمانف مرگ سل

ش أمور نگهبانى مى
ش مى يمابراه ينانم
.ودش به معاد مى ير

در حج، شعائر الهى
«. شود شناسى مى

شود انسان مى يش
هذه ناقة«. شود  مى

الج«. شود  الهى مى
است حيواناته بنام  

صف(ح تالوت نور

يىى سبأ، استثنا قه
اس يعىطب هاى ايى
شاكر بود، و يدى با

عنصر آبادانى، پاكى
ر الهى را بدنبال دا
كفر نعمت از كفت ب
رعد و برق، تصادفى

فى كلّ«شود،  مى
 »...بدلناهم« 

، عملكرد منفى خو
ن قوم سبأ قصه مج
د در انحراف كشاند
يى است در برابر ش

هاى او و وسوسه ن
زعمتم من«. يستن 

 

 قطره اي طرح

ى كفّار خدا را قبول
ى كه دل خود را بر

خدا با صنعت ارت ى
وند به داوود قدرت

تواند جنّ را ت ن مى
به قدرت و صال ريت

 موجودى است هن
يستر، تنها با زبان ن

گ، حتّى به سراغ كس
مأمور خدا هس وانات

اى از بدن گاو، مقت ه
را در يامبركبوت، پ

شو غ، معلّم بشر مى
هد، مأمور رساندن

مأمور سركوبى ل،
يتحقّان ى يلهوسها،

يون يهگ، مأمور تنب
كشف ى يلهوس يانه

گ اصحاب كهف مأ
هار پرنده سبب اطم

يعز يقينالغ، سبب
تر، گاو و گوسفند د

اشخد ى يلهوس يوان،
آزما ى يلهوس يوان،
معجزه الهى يوان،
قهر ى يلهوس يوان،

 قرآن چندين سوره

 قطره اي طرح

هاى منطق سبزى باغ
يباالهى، ز ياتاز آ ى

هاى الهى رابر نعمت
نتخاب مسكن، به ع
ض و ناسپاسى، قهر

ك  
زلزله، طوفان و ر ل،
ها، گاهى اضافه م ت

.شود مى يلى تبد
ها، ى بدبختى چشمه

شى و تارومار شدن
خو يتبه موفق س
سدى يامت،به ق مان
يطانى وجود ش سفه
يشب يالىخدا، خ ر

تفسير
 
برخى) 1
كسى) 2
ياىاول) 3
خداو) 4
انسان) 5
يرمد) 6
جنّ،) 7
شكر) 8
مرگ) 9

يوح) 10
تكّه -1
عنك -2
كالغ -3
هده -4
يلاباب -5
اژده -6
نهنگ -7
يمور -8
سگ -9

چه - 10
اال - 11
شت - 12
يح - 13
يح - 14
يح - 15
يح - 16
در- 17
 
 

تفسير
 
سرس) 1
يكى) 2
در بر) 3
در انت) 4
اعراض) 5
 
يلس) 6
نعمت) 7

وگاهى   
سرچ) 8
متالش) 9

يسابل) 10
يماا) 11
فلس) 12
يرغ) 13



  
6 

. يدكن ى

 يقرّبونا

 مال و 

« 

     

-421{ 

« 

به او ملحق مى ك

-421{ 

 »ال مترفوها

يبدهم االّ لما نع«. 

آرى، اگر(» صالحاً

»فى الغرفات آمنون

-440صفحات 

لمن اذن له«. دهد

 »يفتح
يكرا به عنوان شر

 »م

-440صفحات 

االّ قا يرمن نذ يةقر

بت پرستى يرت، نظ

 من آمن و عمل ص

ف«. تر يفهواى لط 

ص:آزمون دوم{

د ى شفاعت مى جازه

 »...رزقكم
 »ملون

يثم «) يكانان از ن
كه آنها ر يدا هست

يوم يعادم«. دانم مى

 »لوال انتم«. 

ص:آزمون دوم{

و ما ارسلنا فى ق«) 

 »الرزق سط
 »بسط

 انتخاب كرده است

االّ... و ما اموالكم«

تر، يشز بهتر، نور ب

{/ )س(ه زهرا

شفاعت كنندگان اج

يرقل من «. يمنداز
تعم –اجرمنا «.) كند
مجرما يىروز جدا (

شما يندانند؛ ا نمى

زمانش را نم: بگو»

 »يديه

 »استكبروا ينللّذ
يمكرد مه گناه نمى

/ )س(مه زهرا

 .»يننتم مجرم

 »كفر

.)دهد را دلدارى مى

يبسانّ ربى «.) دهد
يبقل ان ربى ... االً
نادرستى را يلوسا

«. آنها كمال است
 »ل
انداز ى باال، چشم ه

 »ء م من شى

 
د حضرت فاطمه

داوند است كه به ش
» االّ لمن أذن له

و فكرها را به كار ا
كن معرّفى مى» عمل

.الفصل يومو هم 
خدا ن يكن را شر

»متى هذا الوعد«؟

ينن و ال بالّذى بآ
 »عند ربهم

استضعفوا ل ينالّذ ل
هم ينما ا يدما نبود

د حضرت فاطم

 »م عن الهدى
بل كن«. جرم بدهند

تأمروننا أن نك«. اد

ر يامبرشخداوند پ(

و به كافر بد يرد بگ
قالوا نحن اكثر اموا

ها و و به آن راه دن

از آ يحصح يرىگ ه
االّ من امن و عمل
داشتن غرفه و طبقه

ما انفقتم«. فاق كرد
 »خلفه

يات امناء مسجد

خد يراترند، ز مهربان
تنفع الشفاعة عنده

و يمكن يدارطبان را ب
ع«را  يگرانو كار د

»ينناب يجمع«) دم
خودشان) ها  چه بت

« 
چه زمانى است؟ ت

 »و ال تستقدمون
لن نؤمن بهذا القرآ«

موقوفون ع«. است
يقول«. اهند گرفت

اگر شم: يندگو د مى

يات امناء مسجد

صددناكم«. ه است
دست لقب مج ير ز
 »ر

ارشا ت، نه دعوت و
 »غالل

. (كردند خالفت مى
 »ترفوها

 »الً و اوالداً
كن است از مؤمن
ق«. هى داشته باشد

يدى انسان براى رس

بلكه بهره يست،ل ن
...و ما اموالكم«.) ت

د: يريدم در نظر بگ

توان انف ن داده مى
يخفهو «. ران است

هي)/  431فحه

نندگان از خداوند م
ال ت«.  با اذن الهى

سؤال، وجدان مخاط
و» جرم«ر خود را

ى مرد د آمدن همه
چه فرشتگان، ى،

»كافّةً للناس... اك
يامتؤال كردند كه ق

 تستأخرون ساعة و
«. را قبول نداشتند

يتترب ى يلهوس ن
رد مؤاخذه قرار خوا
خود، به بزرگان خود

هي)/  432فحه

حقّ بوده ياكه راه انب
هاى زرگ به انسان

و النهار يلل مكر ال
ورد امر و نهى است

جعلنا االغ... الندامة
مخ يزن يگرد يامبران

قال مت«. اند بوده يا
نحن اكثر امواال«. ند

ممك. (يستر الهى ن
جنبه معنوى و اله د

هدف بوده اما گاهى
 » عندنا زلفى

ى رشد و كمال شانه
قرب است ى يلهوس
را هم يگرد هاى گى

 »ء م من شى
تى كه خدا به انسا
و خداوند ضامن جبر

صف(ح تالوت نور

كه شفاعت كن ست
شفاعت هست، ولى

س ى يوهستفاده از ش
كا. (است يتموفق 

روز گر(جمع است، 
يسىچه حضرت ع(

ارسلنا«. هانى است
سؤ. يمسؤالى را بدان

ال«. يستن ييرل تغ
از كتب آسمانى ر ك

ينبهتر يامت،خت ق
مور يزمستكبرانند ن 

گناه خ يهر پى توج

صف(ح تالوت نور

فهمند ك مى يزان ن
ست كه مجرمان بز

بل«. نه روزى دارند
خود، برخو يردستان
اسروا ا«. دى ندارد

يم تازگى ندارد، با پ
يف اول دشمنان انب

نازند  فرزند خود مى
قهر ياى مهر  نشانه

يدبا يزه به اقتصاد ن
ه يكبراى انسان  

ع... و ما اموالكم«، 
امكانات، نش يرو سا

عمل صالح باشد، و
يژگو يت،الوه بر امن
ما انفقتم«. قدار آن

بلكه از هر نعمت ست
و »يخلفهفهو «. ود

 

 قطره اي طرح

يسمعنا ن ينعت به ا
هم امكان ش يامت

با اس يم،و تعل يترب
ى يلهضع و ادب وس

الج يومهم  يامت،ق
(از معبودها  يك چ

 »م به شركاء
اسالم جه يامبرت پ
پاسخ هر س يست ن

قابل يامتن وقوع ق
يك يچار در واقع ه

هاى سخ صحنه يمس
يروستضعفانى كه پ

مجرمان د يامت، ق

 قطره اي طرح

مستكبر يامت،وز ق
آن اس يىرسوا ينر

كبران، تالش شبان
يورد مستكبران با ز

سود يامتدر ق مانى
اسالم يامبرلفت با پ

هان بى درد، در صف
داران به مال و يها

ن و گرفتن نعمت، ن
نگاه ينىى د  جامعه

يشهب به خدا، هم
،)3زمر آيه (»  زلفى

شتن مال و فرزند و
و ع يمانار راستاى

 انتخاب مسكن عال
مق ق مهم است نه
يسق، تنها با مال ن

شو ها جبران مى ق

تفسير
 
شفاع) 1
يدر ق) 2
در تر) 3
تواض) 4
روز ق) 5
يچه) 6
الحقتم«
رسالت) 7
الزم) 8
زمان) 9

كفّا) 10
ترس) 11
مس) 12
در) 13
 
 

تفسير
 
در رو) 1
باالتر) 2
مستك) 3
برخو) 4
يمپش) 5
مخال) 6
فّهمر) 7
سرما) 8
دادن) 9

در) 10
قرب) 11

الى اللّه
داش) 12

فرزند در
در) 13
انفا) 14
انفا) 15
انفا) 16
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 »آباؤكم د

  : كند تحمل نمى

-421{ 

  )125ل عمران 

-440صفحات :

يعبد«. خود يشينيان

 »...معشار
 »يرن نك
  . دارد ى

 باشد، جامعه او را ت

-440صفحات 

 »قالوا آمنّا -

 

آل(»م بخمسة آالف

   

:آزمون دوم{ /

 »يعبدون... م

يبر روش پدران و پ

و ما بلغوا م«.  است
كان يفوا رسلى فك

يگردادند حساب د 

 توقّع مادى داشته
 )است؟ 

ص:آزمون دوم{
 »حى

- يبا من مكان قر

 )6تحريم(»ؤمرون

  )26نجم(»ضى

ربكم يمددكم... قوا

/ )س(مه زهرا

ياكما... للمالئكة«

ب يهتك: ج/ »صدكم

دهم يك يگران د
كذّبو«.) گران نباش

ينبه مبلّغ د اى يه

اگر رهبر از مردم(
ينآن بر آنان سنگ

/ )س(مه زهرا
يوحفبما  يتن اهتد

 ب
اخذوا«.) اضطرارى
 »ال مرسل

يؤما  يفعلونهم و
4(  

  )5ي
يرضو  يشاءلّه لمن

لى ان تصبروا و تتّق
  )27مد

(  

 
جد حضرت فاطم

.ل فرشتگان بودند

يصان  يريد«. همت

وت شما نسبت به
نگر يستندن يزىه چ

يق و بدون اكراه هد

»جرى االّ على اللّه
كنى كه پرداخت آ ى

 ) تهاجم است

د حضرت فاطم
ضلّ على نفسى و ان

يبقر يعبى انه سم
بى ارزش دارد نه اا

فال -فال ممسك «
  . خداوند هستند

اللّه ما امر يعصون
ذاريات(»سمات أمراً

 

  )7مريم(»
  )30فصلت

شوري(»فى االرض
اللّ يأذنمن بعد ان

  )161قره
بل«) 126آل عمران

محم(»هم و أدبارهم

  )38صلت
  )19مريم(»
  )75حج(»

)285بقره(» و رسله
)136نساء(»يدا

هيات امناء مسج

ها تمثال ا برخى بت
 »ينانك انت ول

 »ظلموا
ته: ب/ »ذا اال رجل

 »ها

ثرو: و خداوند فرمود
مشركان مكّه. (شدند

 خود مردم با عشق

ان اَجر«. لص بدانند
م مزدى طلب مىد

به معناى پرتاب و

يات امناء مسجد
ان ضللت فانّما اض«
الى رب يوحىفبما «

انتخا يمانا. (ه سود
. رتى كارائى ندارد
ان، بندگان گرامى

ال«) 27انبياء(»ون
فالمقس«) 5نازعات(
)18ق(»يدعت يبق

  )40توبه(»اروه
»يحيى بغالم اسمه

ف(»خافوا وال تحزنوا
  )77هود(» بهم

لمن ف رونيستغفو «
االّ م يئاشفاعتهم ش
بق(»ينوالنّاس أجمع
آ(»ينلمالئكة منزل

وجوهه يضربونكة
  )73زمر(
(  

164(  
  )2ل
  )17مريم(»ا

فص(»يسأمونهم ال
» الهب لك غالماً
»رسال و من الناس

مالئكته و كتبه و
يفقد ضلّ ضالالً بع

ه)/  433فحه

ش بودند و چه بسا
سبحان«. ياموزيمن ب
يننقول للذ«. ست
ما هذ«. رهبر يرحق
»آباؤكم ديعب«. ت
يدرسونهكتب «. ت

 »...غوا معشار
كردند و  را انكار مى

نابود ش ياانب يبكذ
مزد است، ولى اگر

 .يرمگ
هبر را دلسوز و مخلص

از مرد ياآ) 46م آيه
ب »يقذف«. (ود كند

هي)/  434فحه
«. ض انحراف است
.غ آن نظارت دارد

آورد ولى چه مى ن
قدر يچ او نخواهد ه
فرشتگا: رد از جمله

يعملول و هم بامره
(»فالمدبرات أمراً« 

رق يهمن قولٍ اال لد
  )80زخرف(

بجنود لم تر«. ستند
انا نبشرك«. ستند

االّ تخ«. گ هستند
ء ت رسلنا لوطا سى

  )61انعام(»حفظة
«) 70غافر(»آمنوا 

 السموات ال تغنى ش
نة اللّه والمالئكة و
 بثالثة آالف من ال

المالئك تهمتوفّ«. د
(»بما صبرتم يكمعل

)31مدثّر(»سعة عشر
  )61انعام(»نا

صافّات(»قام معلوم
نحل(»الئكة بالروح

ياتمثّل لها بشراً سو
والنهار و ه يلله بال

ول ربكانّما انا رس
المالئكة رمن  طفى

نون كلّ آمن باللّه
اآلخر ف يومسله و ال

صف(ح تالوت نور

رشتگان مورد پرستش
داوند را از فرشتگان

اس يش، ظلم به خو
تح: الف: ت است از

انسان است يشرفت
و آموزش است يس
و ما بلغ«. كرد يرحق

و ثروت خود، حقّ ر
 بزرگ، به خاطر تك
ؤال و در خواست م

گ نمى: يدفرما و نمى
 است كه مردم، ره

قلم(» مغرم مثقلون
جوم برد و آن را نابو

صف(ح تالوت نور
در معرض يزن يامبر پ

رستد و هم بر ابالغ
يمان احساس خطر ا

است، اگر يهوده ب
رشتگان مطالبى دار

  )/انبياء 26
بالقول يسبقونهال «

.ى آنهاست  عهده
م يلفظما «. انسانند
(»يكتبون يهمنا لد

دگان در جنگ هس
د فرزنددار شدن هس

ى مرگ ان در لحظه
اءتلما ج«.  هستند

ح يكمعل يرسل«. د
ينللذ يستغفرونو 

 كم من ملك فى
لعن يهمعل أولئك« 

ربكم كميمد«. تند
كنند مى يه مرگ تنب

سالم عل«. كنند مى
تس يهاعل«.  هستند
توفّته رسلن«. هستند

ا اال له مقما منّ«. د
المال ينزّل«. هستند

فت«. يندآ ان در مى
ل يسبحون«. شوند ى

ا«. س و گفتگو دارند
صطياللّه «. اند يدهز

والمؤمن«. الزم است
الئكته و كتبه و رس

 قطره اي طرح

فر يخ،اى از تار وره
 سخن گفتن با خد

خدا رفتن، يرسراغ غ
انكار كفّار عبار ى ه
يكوركورانه مانع پ د

ب آسمانى براى تدر
دشمن را تح يدى با

به قدرت و يه با تك
هاى و تمدن ها يت

 چه زشت است سؤ
و» ما سالتكم«: يد

سخن آن يررط تأث
ئلهم اجراً فهم من

بر باطل هج يدّق با

 قطره اي طرح
الهى، حتّىن وحى

فر وند، هم وحى مى
ى كافرى در لحظه

خدا يرمداشت به غ
ى فر درباره يمن كر

6(»مكرمونل عباد
. خداوند هستند يع
امور بر يمو تقس ير

سخن ا قب الفاظ و
و رسلن«. ب اعمالند

رت دهنده به رزمند
رت دهنده در مورد
رت دهنده به مؤمنا
ور عذاب مجرمان

حافظ انسان هستند
و«. عاگوى مؤمنانند

و«. كنند فاعت مى
.ى كفّارند ن كننده

ها هست دادگر جبهه
ى جرمان را لحظه

استقبال م يان بهشت
سئول عذاب دوزخ
ه سئول قبض روح

راى درجاتى هستند
سئول نزول وحى ه

ت انساهى به صور
 عبادت خسته نمى

تماس يزن ياانب ير غ
ضى فرشتگان برگز

ال فرشتگانبه  مان
باللّه و مال يكفر من

تفسير
 
در دو) 1
ادبِ) 2
به س) 3
يوهش) 4
يدتقل) 5
كتب) 6
گاهى) 7
كفّار) 8
يجمع) 9

آن) 10
يفرما مى
شر) 11
ام تسئ«

حق) 12
 
 

تفسير
 

بدون) 1
خداو) 2
هر ك) 3
چشم) 4
قرآن )5
بل« -1
يمط -2
يتدب -3
مراق -4
كاتب -5
بشار -6
بشار -7
بشار -8
مأمو -9

مح - 10
دع - 11
شف - 12
لعن - 13
امد - 14
مج - 15
از - 16
مس - 17
مس - 18
دار - 19
مس - 20
گا - 21
از - 22
با - 23
بعض - 24
يما - 25
و - 26
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 فرض 

     

-421{  

 » مغفرة

-421{  

بر» ستجابوا لكم

-440صفحات 

ملوا الصالحات لهم

 »ه فرءاه حسنا

-440صفحات 

 »هذا ملح -

ما ا« /شنوند  نمى

 »يدوالغنّى الحم

 »ن ذا قربى

ص:آزمون دوم{

 

آمنوا و عم«. است ز

سوء عمله«. دار كند

 »ب

ص:آزمون دوم{

-هذا عذب «.) ست

 »من دونه

 
خن و ناله شما را

واللّه هو«. است يدم

و لو كان«. دارند مى

/ )س(مه زهرا

»حزبه يدعوا... طان
« 

يازن يككار ن يمان،
 .)ش

ن را بر انجام آن واد

خلقكم من تراب«.

 »يسيرلّه

/ )س(مه زهرا

ذكر شده اس يرينش

تدعون م ينوالّذ -
 »كون

»يرقطم«.  بفهمند
سخ» دعاء كم معوا
 
  ه،

 »س
ما خداوند، غنى حم

ز دوش انسان بر نم

 
د حضرت فاطم

« 
 »ّق

يطالش« يم؟كن ه مى
»يراجر كب - يد شد

يمپاداش، عالوه بر ا
و پاداش يفراعالم ك
دهد تا انسان ن مى

 »ت

.اش خاك است شمه

 »من عمره

على اللّ«. سان است

حضرت فاطمد

قرآن اول آب ش يان
 » الفلك

ذالكم اللّه«. ييدما
يملكما «. يانىد و ز

ها آن را ها و مكان
يسمال« )/قبل يهآ(

. متنفر خواهند بود
را رها كرده» ب لكم

 » ما استجابوا

النّاس يهاا يا«.  شود
ها هستند ام  سرقت

 »يدبخلق جد ت

د و بستگان بارى از

يات امناء مسجد

»ت رسل من قبلك
وعداللّه حق«. يبنده

به حقّ چه يگراند
عذاب«.  هم باشد
به پ يدنى براى رس
يهآ ينجت بود و ا

نشان يباها را ز بدى
حسرات يهمسك عل

 »عا

اى كه سرچش نطفه
 »ه

 »زواجاً
ينقصال«.شود  مى
 »ب

سان، بر خداوند آس

يات امناء مسجد

ياتلخ دارند ولى در ب
ترى - تلبسونها  -

 »ضله
 »الجل مسمى
نم هيسهره باطل مقا

ستند و نه مالك سو
ه ى زمان م در همه

»يرمن قطم كون
معبودها از مشركان

ادعونى استجب«ه
و... يسمعواعوهم ال

 »يرخب
مهار يدكند با ى مى
ها و ها، رقابت ادت

يأتو  يذهبكم«. د
 »و ال تزر وازرة«

رنوشت انسان ندارد

هي)/  435فحه

»رسل من قبلك
كُذّبت«. كالت است

يفرپوچ و  يطانى ش
ما براى دعوت د د،

در كنار يدده و وع
ولى» عذاب وا لهم

قبل اتمام حج ياتآ(
يزن يطاننجا كه ش

فال تذهب نفس«. شد
يعفللّه العزّة جم«. م
 »يبور« .رسد ى

هاى موجود از ن سان
تراب، نطفه«. ست

جعلكم از«. ى است
گاهى از آن كاسته

فى كتاب«. تاب دارد
هاى عمر انس  لحظه

هي)/  436فحه

آب شور و تل ياهادر
-تأكلون «. ن است

 »ياًلحماً طر«
من فض«. يمبى ندار

ال يجرى«. دارد نى
بعد با چه يد،كن ين

 نه برتر از شما هس
ى مردم كه همه يدن
يملكال«: يدنكن يغر

حتّى مع يامتدر ق» 
شنواى پاسخ دهند

ان تدع«. رود مى ت
مثل خ ينبئكو ال

ان ادعا و سركشىس
ها، حسا جسارت س

يردخود را بگ دستان
«. ياندازيمن يط مح

در سر يرىتأث يچه 

صف(نورح تالوت 

كُذّبت ر... يكذّبوك
تسلّى در برابر مشك

هاى ست، ولى وعده
يرگ مردم كمك مى
وعد يدوف و رجا، با
كفر« كافى است، 

. (يفربه ك يدس تهد
ت انسان است، تا آنج
حد و مرز داشته باش

مردم يشست، نه پ
و گناه به عزّت نمى
ك است و هم انس
سان، خاك و آب ا
سان، از الطاف الهى

گ يلىد ولى به دال
 انسان حساب و كت
ك و نطفه و علم به

صف(ح تالوت نور

با آن كه اكثر د. (يد
شاك و مركب انسان

«.  گوشت تازه رفت
ما از او طلب.  اوست

يانىزمان بندى و پا 
ييى حقّ را تب چهره

ها م برتر باشد؛ بت
ياستفاده كن يىها ل
استداللى در يچ ه

»بشرككم يكفرون«
 كه دعوت خداى ش

يتو كور و بى خاص
و«. يريدهل خبره بگ

چون انس يكنل رند،
يررسو در ت يستند ن

يرد انحصارطلبى ز
دوستان و ياكان، ن

يامتدر ق شاوندى

 

 قطره اي طرح

«. شود تكرار مى خ
ت ى يهما ينبهتر خ،
هاى الهى حقّ اس ه

براى انحراف م طان
خو ى يهى حفظ روح

ى عذاب شدن، كفر
 اتمام حجت، سپس
دوستى جزء فطرت

ح يدف و حسرت، با
ت واقعى، نزد خداس

و يرنگكس با ن چ
م حضرت آدم از خا
صر اصلى وجود انس

زوج براى انس ينشر
دار ينىسان عمر مع
هاى عمر م لحظه

انسان از خاك يدنر

 قطره اي طرح

ييبگو ها يرينى از ش
بستر خوراك، پوش 
گ يدبا يهغذ به سراغ
هاى الهى فضل ت

يد،ات ماه و خورش
ابتدا چ يغ،تبل ى يوهش

از مقام يدو طلب با
از مثا يغ،تبل ى يوهش

از يى،ى شرك زدا
«/ دهند  پاسخ نمى

رسد ىم يىر به جا
سراغ جمادات كر و

رهاى مهم را از اهل
يرى موجودات فق مه

محبوب يا،موالً اغن
جلو غرور و يدبا ير

ه خود را به گردن
يشروابط خو يامت ق

تفسير
 
يختار) 1
يختار) 2
وعده) 3
يطش) 4
براى) 5
براى) 6
ابتدا) 7
يباز) 8
تأسف) 9

عزّت) 10
يچه) 11
هم) 12
عنا) 13
آفر) 14
انس) 15
تما) 16
آفر) 17
 
 

تفسير
 
اول) 1
يا،در) 2
در تغ) 3
نعمت) 4
حركا) 5
در ش) 6
دعا و) 7
در ش) 8
براى) 9

بشنوند
بشر) 10

به س     
خبر) 11
هم) 12
معم) 13
يمد) 14
گنا) 15
در) 16
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رد، لذا 

ه مثل 

     

-421{  

برترى دار يانه مخف

-421{  

 »...من ذهب

نه(عمل صالحى  م،

-440صفحات 

 

بتّه انفاقال »يةعالن

-440صفحات 

م... يحلّون«.) شوند

يابيمز دوزخ نجات 

ص:آزمون دوم{

 »...مى

»يرنذ يهاّال خال ف

 

سرّاً و ع«.) شوند ى

ص:آزمون دوم{/

 »ذن اللّه
ش مند مى از آن بهره

 »لُغوب... ب

اگر از! پروردگارا: ند

{)/س(مه زهرا

االعم يستوىو ما «
 »ت

مة االان من ا«. ست

 

 »م
»مختلف الوانه... س

 »لعلماء

 » رزقناهم
 »اهم

مى يقر، مردم تشو

/ )س(مه زهرا

 »يراتخ
باذ يراتسابق بالخ«

م شد، در بهشت، ا

نَصب... يمسناال «

ينگو نبوده و لذا مى

 »يهف يتذكّر ما

 »بذات الصدور

 
د حضرت فاطم

«. است يمش و تعل
الظلما«. است ياد ز

بوده اس تر يشب يانب
 »ب

»ات مختلفاً الوانها
 »سود يبغراب

س و الدواب و االنعام
و من النّاس«. ست
 »ماء
اللّه من عباده ال شى

 »انفقوا... اقاموا

انفقوا مما«. يمورز 
مما رزقنا«. ك كرد

ند و در انفاق آشكا

د حضرت فاطم

 »صد
سابق بالخ«. يرندت گ

«.  به اذن خداست
بر مردان حرا ياز دن

 »ن ذهب

.جود دارد و نه غم

فهمند كه صالح ن ى

اولم نعمركم«. ست
»يتذكّرمركم ما
بذ يمانه عل«.  است

هيات امناء مسجد

هاى آموزش راه ينتر
انحرافىهاى  ى راه

 » القبور

لت مردم، هشدار ان
فقد كذّب يكذّبوكن

اخذت « 
 »م تَرَ انّ اللّه

ثمر«. يندآفر گ مى
-و حمر  يضدد ب
و من النّاس«. ست

ت و عظمت الهى اس
اللّه من عباده العلم 
يخشانّما «. رسند ى

...يتلون«. ده است
 »انفقوا

در انفاق، بخل نمى
به مردم كمك يدبا ز

كن ص آدمى رشد مى

 »يزيدهمرهم و

هيات امناء مسجد

 »هوالحقّ«. د

 »ورثنا الكتاب
مقتصو منهم  -لم

سبقت يراته در خ
ها، سبقت در خوبى

در چند روز يشم،بر
اساور من«.) ى است

 »من فضله«. د

هشت نه خستگى و

..« 
مى يامتما در روز ق

 شود، عمر داده اس
اولم نعم«. رده است

ده انسان از خالف

هي)/  437فحه

از بهت يكىمبودها،
ورت مفرد آمده ولى
ت بمسمع من فى

 »يراًو نذ يراً
غفل يلت، اما به دل

ان«. ى انسان است
ثم... جائتهم رسلهم
اَلَم«. مه مردم است

رنگارنگ هاى يوه، م
جد«. يستصادفى ن

موجودات اس يگرد ف
هاى قدرت از نشانه 
يخشىانّما «. اند ده

مى يت به مقام خش
 قبل از واجبات آمد

ا –اقاموا «. ه باشد
ا از خداوند است، د
يزم و آبرو و قدرت ن

نفاق پنهان، خلوص
 »يةسرّاً و عالن

اُجو يوفّيهمل«. دهد

هي)/  438فحه

ى منطق وجود ندارد
 

او«. جرى الزم دارد
منهم ظال«. يمهست

رث علوم قرآنند كه
س يقولى توف» فسه
اگر طال و اب. (است
بدن مادى ينتبه ز

»هب عنّا الحزن
نند، نه از عمل خود

 »يمسناال «. 
ور است ولى در به

 »لّ كفور
..اولم نعمركم«. ت

شان صالح است، ام
»الّذى كنّا نعمل ر

حجت بر آنان تمام
عمر نكر ياغافل گو
بازدارند ينداند بهتر

صف(نور ح تالوت

ها و كماالت و كم ى
به صو» النّور«. ست

ما انت«ست نه اجبار 
يبش«.  كارساز است

بشارت و انذار است ا
تسلّى ى يهما گران،

ج«. م حجت است
خطاب به همه يقت

رنگ، يك ينو زم 
ها تص گارنگ در كوه

يفى، انسان در رد
يكى يوانات،ها و ح

يده علم واقعى نرس
ت، اما تنها عالمان

اما) مستحب است،
به محرومان همراه 
هاى ما كه دارائى م
بلكه از علم يست ن

در ان. (د هم آشكارا
س«.  برده شده است

د هد، هم اضافه مى

صف(ح تالوت نور

 خرافه، گزافه و بى
»مصدقاً«. ديگرند

حامى و مج يست، ن
نوار قرآن، خود ما ه

كسانى وار. است نه
ظالم لنف«ان است، 

دائمى ا يابىت، كام
طال و لؤلؤ مربوط ب

اذه«. يستو غصه ن
دان  از فضل خدا مى

.حتّى تماس ندارد 
آو خستگى يا،د در دن

كل«. لت مهم است
يستها ن ز دست داده

كنند كارش مى يالخ
يرغ«. داد يمم خواه

دم به مقدارى كه ح
است و انسان غ رى

د را مى يزند همه چ
 

 قطره اي طرح

ها و بدى خوبى سه
يستن يشب يكىحقّ
هشدار اس يامبرت پ
در كنار هم يدو ام
ياانب ى يفهكه وظ ن
يگبا مشكالت د يى

 خداوند، بعد از اتمام
يدر حق يامبرب به پ

وند از آب بى رنگ
هاى رنگ طوط و رگه

 امور جسمى و مادى
ه انسانتالف رنگ

شمندان بى تقوا، به
است يارل عبادت بس
گرچه م(الوت قرآن

يدگىبا رس يدز، با
يمر توجه داشته باش
رد انفاق، تنها مال
اق، هم سرى باشد
قبل از انفاق علنى
ده اوند هم مزد مى

 قطره اي طرح

رآن، سخن باطل،
يكد يدب آسمانى، مؤ

كافى يىن، به تنها
محروم شدن از ان ل

يماناب خداوند، حك
، از سوى خود انسا

موقت يتش محروم
ط. (، جسمانى است

ضاى بهشت، غم و
ا راه نعمت يان،شت

يانج و غم با بهشت
از حد يشول عمر ب
خصل يست،د مهم ن

رت محل جبران از
 ياافراد در دن يارى

انجام) هاى قبلىما
ى مرد اوند به همه

يارف از عمر، هوش
خداون كه ينبه ا مان

تفسير
 
يسمقا) 1
راه ح) 2
رسالت) 3
و يمب) 4
ينبا ا) 5
يآشنا) 6
قهر) 7
خطاب) 8
خداو) 9

خط) 10
در) 11
اخت) 12
دانش) 13
اهل) 14
تال) 15
نما) 16
اگر) 17
مور) 18
انفا) 19

نام آن ق
خد) 20
 
 

تفسير
 
در قر) 1
كتب) 2
قرآن) 3
يلدل) 4
انتخا) 5
ظلم،) 6
پاداش) 7
معاد،) 8
در فض) 9

بهش) 10
رنج) 11
طو) 12
فرد) 13
آخر) 14
يبس) 15

صالح نم
خد) 16
هد) 17
يماا) 18
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و  يعم

                اُفتى

هد شد 

     

-421{  

و تطم يدوى با تهد

بد مكن كه بد 

-421{  

نسل منقرض خواه

 .)شدند  مى

-440صفحات 

 »ونى ماذا خلقوا

ند و گاهى افراد قو

 )ست
ىساالّ باهله ء ي«/

-440صفحات :

قى نخواهد ماند و ن

داد همه دوزخى مى

 »يم مستق

 »ًال

:آزمون دوم{ 

ارو«. هست يزن ينو

كشانن ه انحراف مى

 

دو بار آمده اس »يرذ
المكر الس يحيق 

آزمون دوم{ /

« 
ك شوند بشرى باقى

آنان را فورى مى يفر

صراط«. اه روشن

الالا فى اعناقهم اغ

 

/ )س(مه زهرا

و كتاب تكو ينشر

سى افراد باالتر را به
 »اً بعضهم بعض

 »...لسموات
»يماًكان حل«. جز
 »للّه

نذ«ى  كلمه. (است
ال«.) شود ل نمى

/ )س(مه زهرا

»من دابة... ماترك
دم اگر با گناه هالك

يد كه اگر خداوند ك

 
ر: ج »ينن المرسل

انّا جعلنا يؤمنونال
 »سدا هم

 »يبالغ

 » ما قدموا آثارهم
 .)اكز فحشا

 
د حضرت فاطم

  » ن كفر
 ).يدكفر نورز يا

بلكه در مورد آفر» 
 »اباً

 با تملق و چاپلوسى
الظالمون يعد«. نند
الس يمسكانّ اللّه «

طر حلم است نه عج
اقسموا بال«. كردند ى

 »االّ نفورا -موا
تر ا حرف انذار مهم

منتقل يگرىبه د

»ا اشد منهم قوة

جد حضرت فاطم

...اللّه الناس يؤاخذ
مرد. است ينره زم

اند  را اصالح نموده
 »يمقرآن الحك

»ينلمن المرسل«.
لمن«ى و رهبر آگاه
 .)غافل بمانند

ال«. اند  فراهم كرده
يديها ينجعلنا من ب

.« 
 .ت و هم رحمت

خشى الرّحمن با«.
 »ثارهم
نكتب م«. گردد  مى

مرا يسشرّ مثل تأس

يات امناء مسجد

فمن... لكم خالئف
يچند روز دن يندر ا
 »خساراً –قتاً
 »قل«. بود
فأتوا بسورة«: يدما
كتا يناهمام آت«قلى

و عادى يفراد ضع
كن ى خود وادار مى
.ف خداوند هستند

دهد به خاط لتى مى
مى ياده او سوگند

 »...ا جاءهم
اقسم«. ل كم است

ى منح براى جامعه 
يلهتكبر و ح فر

 »يسيروا
 »...يسيروا

كانو«. اند قمع شده

هيات امناء مسج

يو لو «   . يرندت گ
در كر يات تداوم ح

و خالفكارى خود
و الق«. ست آن است

.دگان الهى هستند
مجرى: ب »يم حك

 آن باز هم مردم غ
 »لتنذر يمالرح«
 »يؤمنونال... م
آن را خودشان ى ه

و ج«. يشسزاى خو

..يهمسواء عل«. گ
است يتهم خش» ن

.ضور در برابر مردم
و آث... نكتب«. ست

لحاظ يامتساب ق
آثار ش يا...  مردم و

هي)/  439فحه

جعل«.  باشد نه كفر
شما خواهند شد، د 

مق«.  گناهكار است
با مخالفان بگفتگو

فر كه مى يستن يع
و نه نقل» ماذا خلقوا
گاهى افر» م بعضا

عت بى چون و چراى
قدرت و لطف يازمند

ته، اگر به كفّار مهل
د و بهشمردن س مى

فلما -اقسموا باللّه «
ولى عمل يادادعا ز 

يكنل و الزم است،
يفعقوبت و ك(دد

أولم«. جربه است
يأولم «. ارش است

تر از شما قلع و ق ى

ه/  ) 440صفحه

هر هر آن كه هست
نسل بشر و بقاى ،

»اجلٍ مسمى«. ت
اند كرده يداتوبه پ ق

عظمت و قداس نگر
فرستاد يردر كنار سا
قرآن«رنامه مدون

گرچه با وجود(» م
«.  و مهر خداست

اكثرهم«. لسرد كند
ينهنهد، ولى زم مى 

س يندو ب يفتدذار تا ب
 »سدا«. يمكن يه
در سنگ ينآهن يخ م

خشى الرّحمن«مله
ت نه در ظاهر و حض

باز اس يامتگ او تا ق
شود و در حس ت مى

و آموختن علم به 

صف(ح تالوت نور

عامل شكر يدبا ن
ينجانش يگرانو د 

لى براى بازداشتن
وآله مأمور به گ يهعل

يعتنها در كتاب تشر
م«نه عقلى .  ندارند

بعضهم«. واند باشد
مردم را به اطاع ين

يمدن و هم در بقا ن
هستى را نگاه داشت

داشتند و او را مقدس
«. توان اعتماد كرد

.يسته سخنرانى ن
شارت و انذار هر دو

گرد د انسان برمى

 سفر براى كسب تج
ها، مورد سفا  تمدن
كه افراد قوى يدنشو

ص( ح تالوت نور

در شه       يرندت گ
يامت،به ق يام از دن
 » دابة
شده است يينتع ش

يقها بعد از گناه توف
يانز سوى خداوند، ب

و د يستندتنها ن يخ
بر: الف: الزم است 

ما انذر آباءهم«ست 
 برخاسته از رحمت

مبلّغ و رهبر را دل د
يىها ن كافران غل

رود، بگذ ى راهه مى
ي با محسوسات تشب
خواندن وعظ، نرود

در جم. م الزم است
ت و درون مهم است
، حتّى پس از مرگ

ثبت يزهمه آثار آن ن
يهقف و صدقه جار

 قطره اي طرح

ينانسان در زم ينىش
يدرفتنى هست يز ن

خطرات گناه، عامل
اكرم صلى اهللا ع بر

طلبى، ت ى و مبارزه
منطقى يچكان، ه

تو از هر كس مى ب
ين و شعارهاى دروغ

آم يدهم در پد ها، ه
وندى كه با قدرت ه
كان، خدا را قبول د
ت  هر سوگندى نمى

به يد، عمل كار بر آ
مردم، بش يتى هدا
به خود يلهح يجه

  ن كه خود اُفتى
و يرالم طرفدار س

از آثار باستانى يدد
 قدرت خود مغرور ن

قطره اي طرح

حكم شود كه مست
مردم يفرك يرفه تأخ

ك على ظهرها من
يشت عمر انسان، از پ

ه نفر سال يليون م
گند به قرآن آنهم از
ين خدا در طول تار

يزسه چ يتى موفق
سنّت الهى اس يك

هشدارهاى قرآن ى
يدنبا يت،خالفت اكثر

چه خداوند بر گردن
دها چراغ دارد و بى

معقوالت را يغ، تبل
دل چه سود خ يهس
در كنار هم يدو ام م

س از خدا در خلوت
ى عمل انسان، ونده

بلكه ه فقط اعمال،
وق يرنظ يرواه آثار خ
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