


 علیرضا حسن زاده
 نویسنده:



 سالم تِ شوا دٍست عشیشی کِ قصذ هطالعِ ایي کتاب الکتزًٍیکی را داریذ.

تایذ تِ شوا تگَین کِ ایي کتاب تا تْزُ گیزی  اس هطالعات، تحقیقات ٍ ّوچٌیي 

راس هْن اًساى ّای تسیار هَفق )چِ اس  01تجزتیات سیادی ًگاشتِ شذُ است ٍ 

 ًظز دًیَی ٍ چِ اخزٍی( را هَرد تزرسی قزار دادُ است.

تزای تألیف ایي کتاب ساعت ّا  ٍقت گذاشتِ ام اها کاهالً رایگاى است) دٍست 

 دارم ایي کتاب را تِ دیگزاى ًیش ّذیِ تذّیذ ٍ هطالة آًزا  تغییز ًذّیذ( .

 ّذف تٌذُ خذهت تِ ّوَطٌاى ٍ ّوٌَعاى عشیشم است .

 صٛذُ یطن٠ٜی ییٌتد ی١ٜشٜٗذ یٗدنز

 سٝدیی١شیً  یٛـ٠٘ی یخٞدیخٞ ٛذیٝی صیطن٠ٜ

 طن٠ٜیهبٞنت٠یی٠یخدنز

 ی  خشٕیهٙیٛـ٠٘ی٠ًیٗشدٕیی  دسٛذیی٠ییدد

 ییی

 ػٔبشضدیح ٚیص دٟ)ٗذیشیٝبیندیزیكٌشیهشٝ ص(
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تًْٞییؼٜ ین شدٙیٛتبد٠یًدس١دیی٠یخذ ی

یٗعؼعٜعدیییییی ٝیهس ٕیٝیس١دییٞدٙیٝ یٚیی٠ی یٚ

ٛب زی٠ًیٗدییِٞیبٖیتًْٞیی٠یخذ یٝی١بچی

یتعال یییی ییدیذ تالش یٌٜٛبٖ،دسٝ هغیش٘د

خٞدیس ییٌٜبذیٝٛتبد٠یًدسیس یی٠ید ٛد یًْی

ی  دسیذیچش ی٠ًیٗدی صیهیٜذٟیی یخبشیعٖیی

یسٝییی ٝٛ٘بذ ٛبٖیچ٠یسخذ دی١دی یدسیهبش

 د سیٖ.

شدیذییؼض یٝهت٢دییؼذی صیتال ی١دیتدٙیٝی١٘چٜبٚیتًْٞیی٠یخذ یی٠یٛتبد٠یدٓخٞ ١عتعدٙییی

ٛشنبذٟیٝی صی یٚیٗٞضٞعیٛدس حزیشذٟییدشبذی ٗدیخذ ٝٛذیی٠یش٘دیٛشدٙید دی٠ًینشی ٛددٕی

  یٚیسخذ دیًدٗالًیی٠یٛلغیش٘دیت٘دٕیشذٟی نز.

 ی٠یٗثدّیصیشیتٞخ٠یًٜبذ:

هیدییيیٛٞخٞ ٛ ی٠ًی صیخذ یعٔبییيیدٝچشخ٠یٗ یًٜذ،ٗ ید ٛذیكشد یچ٠یسٝیذ دی١دی ی

 هبشیسٝید سد؟

 ُشیخذ ٝٛذییذٝٙیدسیٛظشیُشكتٚیطالح،یخبشیٝیػدهبزیهٙیٛٞخٞ ٙیدٝچشخ٠یس ی١ع٘عدٙییی

كشد  یهٙیسٝصیه شىیییدیدٝچشخ٠ی یخٞدیتظددفیًعٜعذییی  ٓنظ٠یی٠یهٙیٛٞخٞ ٙییذ١ذیٝ

یًع٠یییی ٝهنببی١د یخبش ٙیٛدهزیش یٗتنْ٘یشٞدیهیدیی٠یخذ ی ػتش عیٛ٘بٌٜذیٝیٛ٘بِٞیذ

 خذ یدیتٞی٠ًی
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 تَکل
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٠ًیٗبذ ٛ ت ی یٚی تلدمیٗ ی كتذی،تٞی٠ًی صیهیٜذٟییدیخبش ،یچش یخٞ نت٠ی یٗش ی خدیعزیی

 !ًشد ؟

 خذ ٝٛذیدسیهشهٙیٗبلشٗدیذ:

 ”ََ ُ يَعْل َوأَنتُمْم مَ   ُمََوعَََسٰ أَن تَْكَرُهوا َشيْئًا َوُهَو َخْْيٌ لَُّكْمۖ  َوعَََسٰ أَن ُُتِبُّوا َشيْئًا َوُهَو َشّرٌ لَُّكْمۗ  َواّلّلَ
چ٠یی دیچبض یس یخٞ یٛذ شت٠ییدشبذ،یحدّیهٙی٠ًیخبشِیش٘دیدسیهٙی نز.یٝییدیچبض یس یی) “ تَعْلَُمونََ

دٝنزید شت٠ییدشبذ،یحدّیه٠ٌٛیششِّیش٘دیدسیهٙی نز.یٝیخذ یی

 (612.ینٞسٟییوشٟ،یهی٠د ٛبذید ٛذ،یٝیش٘دیٛ٘ یٗ 

ٚییییی ی یع ٘بشٞد،ٓ)غلد ٖٛی شًی ٝی صیخض ٜئ ْیٛب زی ٠یخذ ییخب ٝییذ ٛبذًی

ٜبذیتدیشد١ذٛیؼ٘زی سًی ٞدیٗٞضٞعیس ییٝد ُ یخ ٙیدسیصٛذ  ٝ ٝیی١د یكش  یدشبذ(ی

 ٝیكوظییش  ییٜذُدٛشیخبشی)نالٗت ،یس یغ٠ی یخٞب،هعّٞییی

حالّ، كتخدس ت،ی٢شز،نالٗت یػوبعذٟ)ٛعِعش (،هعشبییییییی

 ٝٛضدیٌ یی٠یخٞدیٝ...(یٗبخٞ ١ذ.ی

 امام على )علیه السالم (:

ً أَو َصَرَف عَنَك ِِلا ُهَو  ً أَو آِجال ْ ءَ فاَل ُتؤتاُه َواُوتیَت َخْيا مِنُه عاِجال ََشّ ُرََبا َسأَلَت ال
َخْيٌ لََك، فَلَُرَبّ أمٍر قَد َطلَبتَُه فیِه َهالُك ديِنَك لَو اوتيتَُه، فَلتَُكن مَسأَلَتَُك فیما يَبىق 

 لََك ََجالُُه َويُنىف عَنَك َوبالُُه؛
گاُ چیشى را )اس خذا( هى خَاّى اها تِ تَ دادُ ًوى شَد ٍ دیز یا سٍد تْتز                  

اس آى تِ تَ دادُ هى شَد، یا تِ خاطز آًچِ خیز ٍ هصلحت تَ در آى است      

اس تزآٍردُ شذى خَاستِ ات دریغ هى شَد، سیزا تسا خَاستِ اى کِ اگز               

تزآٍردُ شَد تِ ًاتَدى ٍ تثاّى دیي تَ هى اًجاهذ، پس، چیشى تخَاُ کِ              

 سیثایى ٍ ًیکیش تزایت هى هاًذ ٍ پیاهذ سَئى ًذارد.

 (13البالغه، نامه   )نهج
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 بيایيذ اعتماد کىيم قطعا زیان ومي بيىيم

 راابراَيم  آتطي ومى سًزاوذ 

 را مًسىي دریایى غرق ومي کىذ 

ويل  کًدکي، مادرش اي را بٍ دست مًجُاى 

 مي سپارد

 تطىٍ بٍ خًوَص فرعًنِ تا برسذ بٍ خاوٍ ي

 مى اوذازوذ چاٌدیگري را برادراوص بٍ 

 درمي آيردعسیس مصر سر از خاوٍ ي 

 زوذاويص مي کىذزليخا مکر 

 مي وطيىذتخت ملک  اما عاقبت بر

 !قرآوى َىًز َم ويامًختي ؟قِصَص   از ایه

کٍ اگر َمٍ ي عالم قصذ ضرر رساوذن بٍ 

 تً را داضتٍ باضىذ

 ي خذا وخًاَذ ومي تًاوىذ.

 ! اي یگاوٍ تکيٍ گاٌ مه ي تًست

 پس بٍ تذبيرش اعتماد که

 ي بٍ حکمتص دل بسپار

 haramonline88.blogfa.comمىبع:

 

 بٍ اي تًکل که
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 ًشدٙیش٘دی نزی.یٛد ٗبذیدیذییذ ٛبذی٠ًیًدسیشبغدٙی

ٞیعٜعذییی ِٗب ٠ی ٟی نزًی ٝییخشٜذ ٙی ٘د ٝٛذیٛهوذسیسح ٠یخذ  ٙی یٌٜ ٝه ٖیی ٞی ٘دیِی ٖیحوبوت یس یی٠یش ١ ٞ ٗبخ

ٞی٠یشٌ ت ییدص ”ی ٙیییی“ییُشیطذییدسیت یٛ  عد ٝهت  ُبشدی ٘دیی٠یخذ یس ٗی ی ٙیش ٙیخٞٔ ٛیضدیيیشذ ٝیشبغد

ٞیع٠ییی ٝیدسیهبش یت ٟی ٕییذ ًدس یدٝنزید س یٛ دد ٝهزید س ،ی١شی ٝی ٞٛ  ی ٞیذ:یحدالیخ ٗی ُی ی نزیٝ   ٙٞ خ

. ٌٜ  ٗب

ٟییدصیی ٝییس  ٟی ٟیشذ ٔبزیخٔب ینبد شیه ٞیذیدِی ٝٗی ُی ًٜذی ٗبذٗی ی ٛد  ٘دیس ی صیسح٘زیخذ ی ٕیهبش یش ِد ٝی١ٜ

ٝیتد نؼ ی  خٞدٛیذ سدٝی یخعذ یییی  ُشت ٝی  ٓٝ ًٜذی ٗبذی ٛد  ٘دیس ی صیسح٘زیخذ ی ٠یش ٚی نزًی ٍی ی ش ٓنظ٠ٗی

ٚیی ٌٜذٗی ٗب ٞی٠ی ٕیت ٟی  ذ ٠یٜی ِٗد ًی ٟی نز:١ٜ د ٝٛذیكشٞٗ ی١ٖیچ٠یخٞس،خذ  ٘دی نزیٙه ٘بش٠یهزیش  یش ١

ّی ٝیدسیحد ٟی نزی ذ ٗٛد ٝیؿز ی ٙیهبی ٙییذٝ ٠یدسییبدید ٜٛذییخٞشنٓد ًی  ًی ٗد ٕیی٠ی ٗبشٞ ّی ٛهوذسیخٞشند

ٝیؿز ٗی ییدیذ. ٙیهبی ٢د ُٛد ٙی نز،  ١الىیشذ
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ٝی ٖیچ٠یچبض یخٞبی نزی ٞی ٗبش خ٠ی ٗٞت ٟی نزییؼٜ ی ْیهكشیذ ٙیس یػده ٝٛذیٛ  د ٠یخذ  ٌت٠یهخشی یٌٜ ٛٝ

ٖیییی ٖی،تظ٘عبع ٜب ٝییؼذیتال ًی ٖی ٜب ًْی ً ٖین سیٞت ِبشی ٘ب٘ یػوالٛ یی ّیتظ ٚیٝ  ٜدیش ی چ٠یچبض ییذی،ی

ٝیخٞدیس ی ْییشیخذ ی ً ٞیذیٞت ٝیِی نظیدسیدی ذیٛب زییشٝدٝی ٜدیٔی ٠یش ٗثالًی  ًی ٠ی ًٚی ؿبشػوالٛ ییؼٜ ی ی

ٝیییی ی ٘دهزی نز ٚییيیح ٠ی ی ٚید شت٠ییدشذ.١شیٛ  ٛد ٗی یك٢٘ذًی ٗبذیی٠ٛیددتییدكت  ٝ ًٜذی ی٠یدسیدیهشتی

ٖییی نز. ٔب ْین   ًدس یخالفیػو

ٝی صیی ٖی ٜب ٌب ٙیس ٗی ٘د ٙیتالش  ٞ ٕیت ٘د ٗدییدیت تبد٠، ٠ٛی ٖٛی ظبل٠ی١ تب سیی٠ٝی ٗأٞٗ ٗدی ٟی یتال ،ی ٚیدسیدس ٜب ١٘چ

٘ددی ٝ ػت ٙی ٘د ٝی ی ٠یی٠ی  ٝی صیهٛددی ًی ٖییضٛذیی ٙی نزیس یسه ٘د ٠یی٠یطالح ش یس ًی ٠ی١شیٗ  ًٖی ٞ ١ب خذ ٗی یخ

بی ٗبذ یدسیٔه ٛد  ٝی ٝٓنظ٠ی  یتشسی ٖی ٕی١ تب ٖیهس  خٞدیس ٟیٛ٘بذ١بٖیچش ی٠ًیٛتبد٠ی یًدسید سی

 س یی٠یخذ  یهُدٟی صی٠٘١یچبضین شدٟی یٖ.
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 “خذایا چٌاى کي سر اًجام کار        تَ خشٌَد باشی ٍ ها رستگار”
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 راز دوم

 فکر

 سنبذٟی نز.یكٌشٗبخٞ ١ٖیی٠یش٘دییِٞیٖی١شیًسیی٠ی١شیخدیسنبذٟی نزییدی

كٌشیًشدٙیی٠یهذس ی٢ٖٗی نزی٠ًیدسیدیٚی نالٕیػبددتیٗن ٞبیٗبشٞدیٝی١٘چٜعبعٚییی

 . ػبددتی نز١لتددیندّیی٢تشی صییتلٌشیيیندػزیٗؼظٞٗبٚ)ع(یكشٗٞدٟی ٛذی٠ًی

  تفکر چی هست؟

دسیػٖٔیٜٗغنیكش یٜذیتبذیْیٗد٢ّٞیی٠یٗؼٕٔٞیتٞنظیر١ٚیس یكٌشیًشدٙیٗبِٞیٜذییؼٜ ی

ش٘دیی صیهبْییيینش ی عالػدت،تدشی٠یٝ...یدسیر١ٚید سیذیٝییيینش ی عالػدتیخذیعذییییی

ٛبضی صیًتدبی١دیٝیٜٗدیغیٗختٔقیكش یٗبِبشیذیٝییدیتشًببیٝییدی ستبدطید دٙی یٚی عالػعدتیی

 یدییٌذیِشیٝ...ی٠ی عالػدتیٝیٛتدیحیخذیذ یدنزیهبذ یٗبٌٜبذ.
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 فر
 چگًَه فکر کٌین؟

ٝ د س شی ٘دیس یی٠یٌك ٠یش ًدسی١دی ًی  دسی یتذ ییدیذیی٠ی

ٝهتع ییی السی، یششًزیدسًی ْٗث سیذی ٜٜذیسٝ یٝه ٗ ًی

ٙی السیدسس،ییدیدهزییی٠یحشفی١د ی نتددتد ٘دیدسًی ش

ْییییی ٙیتعنعٔعبع ٜتد ی عالػدتیس یدسیر١ ٗبذ١بذٝی ُٞ ی

٠ی شدٙی١ تبذ،یشدیذًی ٛد ًی شًی یٌك ٜبذ،یدسحّد ٌٗب

ی عالػدتیی ْٔب ذیتن ذ،یكش ٜی ذیتلٌشیی ی عالعیٛ   صیكش ٜی

ٝیی ٜدن ی ٝٛ ش ٕیس ٙیػٞٔ ٜ٘ذ  ٕیػدد )ؿبشی صیدٛ ش شد ٠ٗی ٞٛذیچش ًی خ٠ٛیش ٗٞت ٗبذ١ذیس ی ٙیسخی ٜتد ٠ًیدسیر١

ُبشدیی یػْ٘یخٔب ینشیغیطٞستٗی ی ی ٚی ٜٚب ی١٘چ ذٝی ذیتلٌشیی ی عالعی١ ٜت ِٞٛ یكش ٜی تلٌش( صیچِ

شدی ًّی ٜتش ٙیسً  ٙیه  ٞ السٗی یت ٙیدسًی شد شًی ٝیٌك ٚی شی ذت ی٘ت ٝٓ ییؼذی صٗی ٕٗی یشٞدی ٝیؿبشی س د یٛ دد

 .ٝیی٠یطٞستی س د یی٠یتلٌشیهشد خز

 

 ًٜلٞنبٞسیٗبِٞیذ:

  ٛ دٙین٠یس ٟید سد:ی

 ُزسد،ی یٚیٝ التشیٚیس ٟی نز؛ییٗ  ٛذیش٠یس ٟی ّٝی صی

 تشیٚیس ٟی نز؛ییُزسد،ی یٚیهندٙیٗ یتؤبذس ٟیدٕٝی صی

 تشیٚیس ٟی نز!یُزسد،ی یٚیتٔخیٗ یتدشی٠س ٟینٕٞی صی
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 یک انسان هوشمند اول فکر می کند و سپس تصمیم می گیرد فر

 یک انسان هوشمند اول فکر می کند و سپس حرف میزند 

  هوه فکر هی کٌٌذ

ٝهت یً  ی صیش٘دی نٖیتدٙیس یٗب شنذی، یٚینٞ ّیدسیر١ٚیتنٔبْیٗبشٞدیٝین سیهدنخی

 ٗبذ١بذ.

ی ٗعش یییی ١شی ٛ دٛ ی٠ًیٗتٞٓذیٗ یشٞدیی٠ی١٘ش ٟیخٞدیهٟٞی یتلٌشیس ییٛبضیی٠ی١٘ش ٟید سدییؼٜ یتلٌش

تٌٞیٜ ی نزی٠٘١ٝی ی ٛ دٙی١دیكٌشیٗ یًٜٜذ،یٜٗت٢ ییؼض ی١دی یٚیهضب٠یس یٛ٘بذ ٜٛذیٝییؼض ی١دی

 ١ٖیٗبذ ٜٛذیٝیی٠یطٞستی ختبدس یٝی س د یكٌشیٗ یًٜٜذ.

ٝهت ییيیكشٝشٜذٟیدسیحدّیح دبیٝیًتدبی نزییؼٜ ید سدیكٌشیٗ ی

 ًٜذ.

 اًساى هتفکر است

 ُشیش٘دیی٠ییيیٗد١ ییِٞیبذیچش یدسیهبیصٛذُ یٗبٌٜ ؟ی ٝیهعدنعخع یییی

یصٛعذُع ییییییی یهب ٛذ سد،چش ی٠ًیٛ٘بتٞ ٛذییبدٛذیشذیٝیخٞدیٛ٘بذ ٛذیچش یدس

یصٛعذُع یییییی)هٟٞی یتؼوْی ٗش یكغش ی نز(یییٗبٌٜذیٝٓ ی ُشیی٠ییيی ٛ دٙ یِٞیبذیچش یدسیخشٌع 

ییی كش ٝ ٛ ید سدی صیخ٠ٔ٘ی یٜعٌع٠یییٗبٌٜ یٝیدسیهبیصٛذُ یٛ٘بٌٜ ی ٝییش  ینٞ ّیش٘دیهدنخی١د 

نب تٖیخ ٘ ی ٛ دٙییش  یخشٌ یندخت٠یشذٟی نزیٝی ٛ دٙییذٝٙیتد٢بض تیدسیهبی

 ٛ٘ یتٞ ٛذیصٛذُ یًٜذ.
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 فر
 فکر کردى حَصله هیخَاهذ

 ٛ دٙی١دییش  یًدسی١د یػ٘ٔ یخبٔ یٗشتدمی١ تٜذیٗثالی ُشیی٠یدٝنتتدٙییِٞیبذیهیدیٗدیٔ ی

ی٠ی نتخشییشٝیٖیٝییدیكٞتبدّیی٠ی حت٘دّیصیددی ٝییدی شتبدمیهبّٞیٗ یًٜذیٝٓ ی ُشیی٠ی ٝییِٞیبذی

یبدییشٝیٖیی٠یكالٙین٘بٜدسییدیًالسی٠ًیٗغدٓبیخذیذ یكش ییِبشیٖیٝییدی٢ٗدست یً بیًٜبٖی

 خبٔ یت٘دیْیٛشدٙیٛ٘بذ١ذیچش ی٠ًیكٌشیًشدٙیحٞط٠ٔیٝطبشیٗبخٞ ١ذ.

 برای چی؟                  

 

 

                                                      

صیش٘دیٗبخٞ ١ٖیهبْی صی ٛددٕی١شًدس ی صیا

خٞدتدٙیچ٢دسینٞ ّیی شنبذیٝییؼذیی٠یهٙیًدسی

 ی شد صیذ:

 :یش  یچ ؟)چش (:نٞ ّی ّٝ

هظذیٝی١ذفیٗٚی صی ٛددٕی یٌٜدسیچب ز؟یٗثعالیی

شخظ ی٠ًییٗذ ٕیی٠ییدص ی١د یًدٗ بٞتش یٗب شد صدی ُشی یٚینٞ ّیس ی صیخٞدیی عشنعذییی

ٗتٞخ٠یٗبشٞدی٠ًی یٚیًدسیی٠یهبششكزیٝیسشذی ٝیً٘يیچٜذ ٛ یٛخٞ ١ذیًشدیٝییدیً ع یی

یس یییی ٠ًییيیك زیكٞدینلدس یٗبذ١ذی ُشی صیخٞدیی شنذی٠ًییش  یچ ی یٚیك زیكعٞد

نلدس ید دٟی ٕ؟،شدیذیی٠یخٞدیهدنخید١ذییش  ی ی٠ٌٜی ٛشط یكبضیٌ ییذٖٛیس یتعدٗعبعٚیییی

ی نعز؟ییییییی ًٜٖ،یٝیدٝیدسٟی صیخٞدینٞ ّیٗبٌٜذیهیدی یٚیك زیكٞدییش  ییذٙیٗٚیٗعلعبعذ

 ١ٝ٘بٜغٞسی صیخٞدینٞ ّیٗبٌٜذیٝیٗتٞخ٠یخبٔ ی صیٗ دئْیٗبشٞد.
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 فر
 یش  یً ؟:نٞ ّیدٕٝ

 هبدٗبشخذ یحضشتیٗن٘ذ)طٔ ی هللیػٔب٠یٝیه٠ٓ(یدسیس١ٜ٘ٞد یی٠ی یدرسیكشٗٞدٟی ٛذ:ی

  ی یٞرس!ییدیذیدسی١شیًدس ی» )يا اباذر لیکن لک یف کل یش ء نیة صاحلة حیت یف النوم و لالکل»

 .(١ذك یهدىید شت٠ییدش ،یحت یدسیخٞسدٙیٝیخٞ یبذٙ

 منبع:سایت حوزه

http://www.hawzah.net/fa/magazine/view/3674/3707/19613 

یؼٜ ی صیخٞدیی شنبٖییش  یچ ؟یٝییش  یً ؟یٝیچ٠یخٞبی نزی٠ًی ٛ دٙیٛبز)هظذ(

ًدس١دیشیس ییش  یخذ ی ٛددٕید١ذیٗثالیؿز یٗبخٞسدییش  ی ی٠ٌٜی ٛشط ییِبشدیٝیی٠یخٔنی

خذ یخذٗزیًٜذیٝیدییش  یخدٛٞ دٟی  یً بیدسیهٗذحالّیًٜذیٝیچٞٙییش  ی ٛددٕی

دنتٞسیخذ ی نز)خذٗزیی٠یخٔنیخذ یًٝ بیدسهٗذخدٛٞ دٟ(،خذ ٝٛذییش  ی ٝیهدد  ی

 دسیٛظشیٗ یُبشدیٝی یٚیهدد  یس ییدیدسی یٚیدٛبدیٝییدیدسیدٛبد یهسی صیٗشٍیی٠ی ٝیٗبذ١ذ.

  دسیًْیٗدی٠ًییدیذیؿز یس ییخٞسیٖ،چ٠یضشس ید سدی٠ًییدیٛبزی ٢ٓ ییخٞسیٖ؟

 :هخش ی٠ًیچ ؟نٞ ّینٕٞ

 خٞبی٢ٜٗذسیشٖیهخش ی٠ًیچ ؟

 یش  ی نتخذ ٕیٝیً بیدسهٗذ؟

 یش  ی نتددید ٛشِدٟیشذٙ؟

 یش  ی ی٠ٌٜیٗشدٕیٗش ی٢ٜٗذسیخغدبیًٜٜذ؟
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 :چغٞسی یٌٜدسیس ی ٛددٕییذٕ؟نٞ ّیچ٢دسٕ فر

دسی یٚیٗشح٠ٔیش٘دییدیً بیهُد١ ،تلٌش،ٗشٞستیٝ...یٗتٞخ٠یٗ یشٞیذی٠ًیچ٠ِٛٞیی٠ی

 ی٢تشیٚیٛنٞیهٙیًدس یس ی٠ًیهظذی ٛددٗشیس ید سیذیس ید١بذیٝیی٠ییبش ٠١یٛشٝیذ.

یذ ٛبذی٠ًی ُشیدسیس ٟیدسنزیحشًزیًٜبذیحت ییدینشػت یًٖییدالخشٟیسٝص یی٠یٗوظذی

خٞ ١بذیسنبذیٝٓ ی ُشیس ٟیس ی شتبدٟی ٛتخدبیًشدٟییدشبذی١شیچ٠ینشیغیتشییشٝیذییبشتشی

  صی ١ذ كتدٙیدٝسییٗ یشٞیذ.
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 راز سوم

 هوت

  ٗدٕیػٔ )ػٔب٠ینالٕ(یٗ یكشٗدیٜذ:

تِِه َ  بِقُنْيَتِه  اِْلَْرُء بِِهّمَ  

  سص ی ٛ دٙیی٠ی١٘زی ٝنزی،ی٠ٛیی٠یثشٝتی ٝ
(16624،یحیی444)تظٜبقیؿشس ٓنٌٖیٝیدسس ٌٖٓٔیصی  

لزی:  ٙیس یهكشیذیی٠یخٞدُی ٝٛذیٛ  د  ٝهت یخذ 

َالِقِيََ”ی ْ ُ أَحْسَُن اْل “یی( 41 سرره  ؤرنؤر رر  ن ر  -)قرآن  ررآ ر  فَتَبَارََك اّلّلَ
ٙی نز. ُد ٜٜذ ٚیخٔنًی ٠یی٢تشی ٚیی٠یخذ ی ًی  هكشی

ٝخذ ی یٚیخ٠ٔ٘یس یكوظیصٗدٙیخٔوزی ٛ دٙیی٠ی

 خٞدیُلز.

دٝنتدٙیٗدییيییذٙیٗدد یٛب تبٖیی٠ٌٔی یٚییذٙیس یخذ ٝٛذیػضیضیی٠یٗدید دٟی نزیتدیی٠ی

ٝنب٠ٔیهٙییتٞ ٛبٖیدسی یٚیدٛبد یٗدد یصٛذُ یًٜبٖ،خٞ ١شیٗ یًٜٖییش  یشٜدخزی

 خٞدیتال یٝیتنوبنیًٜبذ.

هسیهذسیخٞدتدٙیسٝییذ ٛبذیٝییش  یخٞدتدٙی سص یهدئْیشٞیذیٝیخٞدتدٙیس یدنزیًٖی

ِٛبشیذ،حت ی ٛ دٙیٗ یتٞ ٛذییدی عدػزی صیخذ یی٠یٗودٗ ییشنذی٠ًیخدٛشبٚیخذ یدسی

سٝ ی یٚیًشٟی یخدً ییدشذیٝیخذ ٝٛذیدسیهشهٙیی٠ی یٚیٗٞضٞعی شدسٟیًشدٟی نزیٝیی٠ی

 “(03ن  -)سره  بقآ إِِِنّ َجاعٌِل ِِف اْْلَْرِض َخلِیفَةًَ” :كششتِدٙیخٞدیُلت٠ی نز

 .[یهش سیخٞ ١ٖید دی  یٗٚیدسیسٝ یصٗبٚ،یخدٛشبٜ ]=یٛ٘دیٜذٟی
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 فر
دسی یٚییخشیٗبخٞ ١ٖیی شنٖی ُشیش٘دییيیٗدشبٚیٓبدنشٞی یت٢ب٠یًٜبذیهیدیدكتشچ٠یس ١ٜ٘د ی

هٙیس یٗغدٓؼ٠یٛ٘ یًٜبذ؟هدنخیٗشخضی نز، ُشیش٘دیدكتشیچ٠یس ١ٜ٘دیس یٗغدٓؼ٠یٝیػ٘ٔ یٌٜٛبذیی٠ی

دنتِدٟیهنببیٗبشندٛبذ،دكتشیچ٠یس ١ٜ٘د ی ٛ دٙیٝی یٚیدٛبدی١ٖیتٞنظیخدٓنیٗغٔن)یٝچ٠یً  ی

 صیهكشیٜٜذٟی ی٠٘١یچبضٛ بزیی٠یه٢ٛدید ٛدیتشی نز؟(یی٠یٛدٕیهشهٙیٛدصّیشذٟی نزیٝیتٞنظی

 ٗدٕییؼذی صی یشدٙیتبببٚیشذٟی نز)چش ی٠ًیهشهٙیًٔبدتیس یُلت٠ی نزیٝیٛبدصی16هبدٗبش ًشٕ)ص(یٝ

ی٠یٗتخظظدٛ یی نزی٠ًیهٙیس یششحید١ٜذ.(حدالی٠ًیك٢٘بذیذیش٘دیچوذسییدی سص ی١ تبذی صیش٘دی

ٗبخٞ ١ٖی٠ًی١ذفی١د ییضسُ یدسینشید شت٠ییدشبذیٝیه٢ٛدیس ییشیسٝ یًدؿزییددد شزیٛ٘دیبذیٝییدی

ت٘دٕیتٞ ٙییش  یسنبذٙیی٠یه٢ٛدیتال یًٜبذیٝییؼض ی١دیٗ یُٞیٜذیٗدییيیخد٠ٛیٝییيیٗدشبٚی

ٝی یٚییدیع٘غیكشمیی٠یًٖیهدٛغیٛبدشبذید شت٠ییدشبٖیًدك ی نز،ٝٓ یٗٚیٗبخٞ ١ٖیی٠یش٘دییِٞیٖی٠ًی

نٞسٟیی26ٗبٌٜذ، طالیخذ ٝٛذیِٛلت٠ی صیٛؼ٘زی١د یدٛبٞ ی نتلددٟیٌٜٛبذیی٠ٌٔیخذ ٝٛذیدسیهی٠ی

زِْقَ ”: ػش فیٗبلشٗدیذ يِّبَاِت ِمَن الِرّ ِ الَِِّت أَْخَرَج لِعِبَاِدِه َوالّطَ َم ِزينَةَ اّلّلَ ُقْل ِهَي لِلَِّذيَن آمَنُوا ِِف  َُقْل مَْن َحّرَ
نْیَا َخالَِصةً يَْوَم الْقِیَامَةَِ  “احْلَیَاِة الّدُ

)بگر: چ  رسی ز  تهای الهی ها ر  بآای ب دگا  خرد نفآ د ، و هوز های پاریز  ها حآام رآد  
اند؛ )اگآ چ  د گآا  نیز با  ا  ها ده زندگی دنیا، بآای رسانی است ر  ا ما  نوهد «بگر:  «است؟!

 ننها ؤشاهرت داهند؛ ولی( ده قیاؤت، خالص )بآای ؤنؤ ا ( خراهد برد(.

 نزی٠ًی٢ٛ یشذٟی نز.خذ ٝٛذی طالًیٛخٞ نت٠یٗدییدٛبدی٠یدٓب تِ یٝییٝ ی تِ ی یٚیی

ػز بییٌشبٖیی٠ٌٔی ٝیٗبخٞ ١ذیٗدی١ٖیدسیدٛبدیٝی١ٖیدسهخشتیخٞشبخزییدشبٖ،خذ ٝٛذی

ٗبخٞ ١ذیٗدیهدىیصٛذُ یًٜبٖ،خذ ی١بچِدٟیِٛلت٠یهبیٛخٞسیذیی٠ٌٔیُلت٠ی صیخٞ ،هبی

ٛخٞسیذیٝی١شیً  ی٠ًی صیدنتٞس تیهشٝسدُدسیٗتؼدّیهبشٝ یًشدٟی نزیٗٞكنیشذٟی

  نزیچ٠یدسیدٛبدیٝیچ٠یدسیهخشتی) یٚیٗٞضٞعیس ییدیٗغدٓؼ٠ی یهشهٙیٗتٞخ٠یٗبشٞیذ(
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 ش٘دی خدصٟیٛذ سیذیدسی یٚی ثشیتـببش ی یدددیٛ٘دیبذ،ی ٗدیٗ یتٞ ٛبذییدیرًشیٜٗبغی یٚی ثشیس یدسیندیزییدیٝیالٍیخٞدیٜٗتششیٛ٘دیبذ.

 راز چهارم

 حال

 دسیصٗدٙیحدّیصٛذُ یًٜبذ

دٝنتدٙی صیٓنظ٠ی یحدّیٝی ٗشٝصی نتلددٟیًٜبذیًٝدس١دیس ی٠یكشد یٝیٓنظدتییؼذیًّٗٞٞی

ٌٜٛبذیشدیذیكشد ی طالیٛبدٗذ،دٝنزید سٕیی٠یخ٘التیصیبد یصیشیتٞخ٠یًٜبذیًٝ٘ یتدْٗی

 ًٜبذ:

یشٛذ،یًدس ی٠ًیتؼذ دییًٞدًدٙی٠ٛیُزشت٠یٝی٠ٛیهیٜذٟید سٛذ،یه٢ٛدی صیصٗدٙیحدّیٓزتیٗ "

 "ٗؼذٝد ی صیٗدی ٛددٕیٗ ید١بٖ

 “یشٝئش”

 دیزوس که گذشت فزدا هم هنوس نیامده ....امزوس را دریاب که فزدای دیزوس است

 یادت باشه...

 ُزشت٠یسٝی ٠ُیی٠یدٝ ییٌش ،ً٘شتیخٖیٗبش٠.

 ٝٓ ی ٠ُییز سیشیصیشیهدت،هذتییٜٔذیٗبش٠...

 به یاد داشته باش،

 تزی... تز شدی و اس فزدا جوان امزوس اس دیزوس مسن

 اگز تنها یک لحظه بزای رسیدن به رویاهایت باشد،

 آن لحظه امزوس است...

 دیزوس گذشت،

 .فزدا هنوس نیامده است
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 ش٘دی خدصٟیٛذ سیذیدسی یٚی ثشیتـببش ی یدددیٛ٘دیبذ،ی ٗدیٗ یتٞ ٛبذییدیرًشیٜٗبغی یٚی ثشیس یدسیندیزییدیٝیالٍیخٞدیٜٗتششیٛ٘دیبذ.

 حال
 نزی٠ًیدسییت٘شًضیٌ ی صیػٞ ٗٔ ی٠ًیی٠یش٘دیً٘يیٗبٌٜذیدسیٓنظ٠یحدّیصٛذُ یًٜبذی

 ٗٞسدیهٙیً٘ یخٔٞتشیتٞضبحید دٟی ٕ.

ُزشت٠یس یس١دیًٜبذیٝییذ ٛبذی٠ًی یٚیٓنظ٠ی یحدّیش٘دی نزی٠ًیهیٜذٟیش٘دیس یٗ یندصدی

 ١٘دٙیعٞسی٠ًی كٌدسیٝی ػ٘دّیُزشت٠ی یتدٙی الِٙیش٘دیس یندخت٠ی نز.
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 ش٘دی خدصٟیٛذ سیذیدسی یٚی ثشیتـببش ی یدددیٛ٘دیبذ،ی ٗدیٗ یتٞ ٛبذییدیرًشیٜٗبغی یٚی ثشیس یدسیندیزییدیٝیالٍیخٞدیٜٗتششیٛ٘دیبذ.

 راز پنجم

 تقسین کارها
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 ش٘دی خدصٟیٛذ سیذیدسی یٚی ثشیتـببش ی یدددیٛ٘دیبذ،ی ٗدیٗ یتٞ ٛبذییدیرًشیٜٗبغی یٚی ثشیس یدسیندیزییدیٝیالٍیخٞدیٜٗتششیٛ٘دیبذ.

 حال
ر١ٚی ٛ دٙیی٠یی ٛددٕیًدسی١د ی

عٞالٛ یصیددیسؿبزیٛشدٙیٛ٘ ی

د١ذیٗثالی ُشیش٘دییِٞیذیٗٚی

دیِشیدسٝؽیٛ٘بِٞیٖیر١ٚی

هبّٞیٛ٘بٌٜذی٠ًییش  یت٘دٕی

ػ٘شیػددتیخٞدیس یًٜدسی

یِز سیذیٝیدیِشیدسٝؽیِٛٞیبذی

ٝٓ ی ُشیتظ٘بٖییِبشیذی٠ًیكوظییش  ییيیسٝصیدسٝؽیِٛٞیبذیر١ٚیهبّٞیٗبٌٜذیٝیٗ ی

ُٞیذییيیسٝصیصٝدیت٘دٕیٗ یشٞدیٝ یٚی ٗشییيیسٝصییيیسٝصی د ٠ٗیٗ ییدیذیتدیش٘دیدسٝؽی

 ُٞی یس یًٜدسییِز سیذییٝیدیِشیتدیهخشیػ٘شیدسٝؽیِٛٞیبذ.

طلن٠ی  یًدس ینخزیٝییدیٛشذٛ ییدشذیی066شدیذیش٘دیكٌشیًٜبذیٗغدٓؼ٠ی ییيیًتدب

سٝصییؼذیش٘دی یٚیًتدبیس یی06طلن٠ی صی یٚیًتدبیس ییخٞ ٛبذیی16ٝٓ ی ُشی١شیسٝصیكوظ

 ٗغدٓؼ٠یًشدٟی یذیٝیی٠ی یٚیٗٞضٞعیه یٗ ییشیذی٠ًی یٚیًدسی طالًی١ٖیٛشذٛ یٛبٞد.

ٗدییدیذی١ذفی١د یخٞدیس یی٠ی ١ذ فیًٞچيیتشیخشدیًٜبٖیٗثالی ُشی١ذفیش٘دی یٚییدشذی

ٛلشینخٜش ٛ یًٜبذ،دسی یتذ ییدیذییيیی٠ً6666ییيینخٜش ٙیحشك٠ی  یشٞیذیٝییش  ی

ندّییؼذییبدیبذی صیًٖیششٝعی2صٗدٛ ییش  یسنبذٙیی٠ی یٚی١ذفیٗشخضیًٜبذ،ٗثال

ٛلشی صیدٝنتدٖٛیی2ًٜبذیٗثالییِٞیبذیٗٚییدیذیتدییيیٗدٟییؼذیخٞدٕیس یهٗددٟیًٜٖی٠ًییش  ی

نخٜش ٛ یًٜٖیٗشح٠ٔییؼذییحشفیصدٙیدسخ٘غی١د یخدٛٞ دُ ی نزیٝدسییٗشح٠ٔییؼذی

 ًٜلش ٛسیدسیًالسیًٖٝیًٖیی٠ی١ذفی طٔ یخٞدییشنبذ.
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 ش٘دی خدصٟیٛذ سیذیدسی یٚی ثشیتـببش ی یدددیٛ٘دیبذ،ی ٗدیٗ یتٞ ٛبذییدیرًشیٜٗبغی یٚی ثشیس یدسیندیزییدیٝیالٍیخٞدیٜٗتششیٛ٘دیبذ.

 راز ششم

 تجربه

ٗدیهٛوذس یٝهزیٛذ سیٖی٠ًیت٘دٕیس ٟی١دیس یی ب٘دیبٖیٝییدیذی صیتدشی٠یً دٛ ی٠ًیهبْی صیٗدی

س ٟی١د یٗختٔقیس یسكت٠ی ٛذیٝیصٛذُ یخٞدیس یطشفی ٝٙیس ٟی١دیًشدٟی ٛذی نتلددٟیًٜبٖی

ٗثالیش٘دیٗبخٞ ١بذیدسییيیًشٞسی سٝهدی یتنظبالتیخٞدیس ی د ٠ٗید١بذ، ّٝییدیذیدسی

ٗٞسدیتنظبْیدسیهٛددیتنوبنیًٜبذین سی صیً  ی٠ًیدسیهٛددیتنظبْیًشدٟی نزی

یخٞ ١بذی٠ًیتدشی٠یخٞدیس یدسی ختبدسیش٘دیهش سید١ذیٝی یٚیٗثْی یٚی نزی٠ًیش٘دیچٜذی

ندّیدسیهٛددیصٛذُ یًشدٟی یذیٝییدیشش یظیٗختٔقیهٛددیهشٜدی ید سیذیٝ یٌٜدسیش٘دیس ی

 چٜذیندّییخٔٞیٗ ی ٛذ صد.

رویتان را بشناسید، از کسی بپرسید که از آن رد شده  خواهید راه پیش اگر می

 المثل چینی( باشد. )ضرب

یيیًتدبییؼٜ ییيیصٛذُ ی

،شدیذیش٘دییتٞ ٛبذیهثدسییيی

یضسُ یس یدسیٗذت یًٞتدٟیٗغدٓؼ٠ی

ًٜبذ،ٝٓ ییذ ٛبذی٠ًیش٘دحدطْی

ت٘دٕیصٛذُ ی ٝیس یس یٗغدٓؼ٠ی

 ٗبٌٜبذ.

 صیتدشیبدتیُزشت٠یخٞدیٛبضی نتلددٟیًٜبذیِٝٛز سیذی٠ًیدسیدكتشیخدعش تیصٛذُبتدٙی

 خدىییخٞسٛذ.ی

هیچ مدرسه ای باالتر از 

 تجربه نیست...

 افسوس که شهریه اش

 گران است 

 عور
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 ش٘دی خدصٟیٛذ سیذیدسی یٚی ثشیتـببش ی یدددیٛ٘دیبذ،ی ٗدیٗ یتٞ ٛبذییدیرًشیٜٗبغی یٚی ثشیس یدسیندیزییدیٝیالٍیخٞدیٜٗتششیٛ٘دیبذ.

 راز هفتم

 عالقه

 ػاله٠:ٗبْیٝی شتبدمیهٔب ی  ی نزیٛ بزیی٠یچبض یٗشخض.

 صی١شیهدٕیٗٞكو ی٠ًینٞ ّیًشدٕی٠ًیسٗٞصیٗٞكوبزیش٘دیچ٠یچبضی١دی ییٞدٟی نزی؟ی

 ی٠یػٜٞ ٙییٌ ی صی یٚیسٗٞصیٛدٕیٗ ییشٛذ.یػاله٠ ًثش ًی صی

 ػاله٠،ت٘شًضیی٠یدٛبدّید سدیٝیػاله٠،ًدس ییدیش٘دیٗبٌٜذی٠ًیُزسیصٗدٙیس حسیٌٜٛبذ.

شدیذیخبٔ یٝهت٢دییش  یش٘دیهبشیهٗذٟییدشذی٠ًیی٠یٗغدٓؼ٠ی یًتدبییدییشٛد٠ٗی ی

تٔٞیضیٞٛ یٗٞسدیػاله٠یخٞدیٗشـّٞیشذٟییدشبذیٝیٝهت یی٠یندػزیِٛدٟیٗبٌٜبذیٗ ی

یبٜبذی٠ًیندػزی١دیُزشت٠یٝیش٘دیٗتٞخ٠یٛشذٟی یذ،ػاله٠ییدػثیٗ یشٞدیش٘دی صی ٛددٕی

ًدس ی٠ًیدٝنتشید سیذیخ ت٠یٛشٞیذیٝیٌ ی صیٗٞ سد ی٠ًییش  یٗٞكنیشذٙیدسی١شی

صٗب٠ٜی  یالصٕی نزیػاله٠ی نز،یش  ی١٘بٚی صیش٘دیٗبخٞ ١ٖی٠ًیشـٔ یس ی ٛتخدبیًٜبذی

٠ًیی٠یهٙیػاله٠ید شت٠ییدشبذیٝی صیهٙیٓزتییبشیذیچش ی٠ًی١شیً  ی٠ًیدسیً بیٝیًدسی

خٞدیٗٞكنیشذٟی نزیی٠یًدسیخٞدیػاله٠ید شت٠ی)ػدشنیًدسخٞدییٞدٟی نز(یٝی صیهٙی

  ٓزتیٗ ییشدٟ.
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 ش٘دی خدصٟیٛذ سیذیدسی یٚی ثشیتـببش ی یدددیٛ٘دیبذ،ی ٗدیٗ یتٞ ٛبذییدیرًشیٜٗبغی یٚی ثشیس یدسیندیزییدیٝیالٍیخٞدیٜٗتششیٛ٘دیبذ.

 راز هشتم

 تورکس

ت٘شًضیحدٓت ی نزی٠ًیدسیهٙی صیٗبدٙی كٌدسیٝیهس ءیٗختٔقیشخض،ییيیكٌشیدسیٗعشًعضییی

ٝییی ی  ٝیهس ء ٌدسی ٝییوب٠ی ك ُبشدی هش سٗی ی

ٞٛع یی ٜب٠یهبشٗ  ش،یخ یٌك ٛ بزیی٠یٙه

عشًعضیییی ش،ی٘ت ٜدیی٠یتؼشیل یدِی د سٛذ.یی

عِع٠ییییی ٛی ٛدی یثدیز  ٞ ٞ سییؼٜ یت ح

ضٞعییدی ٝیدهزیسٝ یٞٗ خ٠ی ٚیٞت د شت

عتعخعدبیییی ٟیٛ  ٝی س د ْی ٗب ٠یی٠ی ًدس ًی

ٚی ٠ی ی ٗٛدغیشذٙی ص یٌٜ ی شذٟی نزٝی

ضعٞػعدتییی خ٠یی٠ینٞ یٞٗ ٝیٞت دهزی

شی یی.)یٜٗنشفیشٞددِی ٗیغعدیٓعؼعع٠ی

 سٝشٜ٘ذ،یػبٚی هللیخددٗ ،ٛششهدسنبدٙ(

خٞسشبذی١شیسٝصییشیصٗبٚیٗ یتدیذیٝٓ یً  ییدیچبض یس یٛ٘ ینٞص ٛذی،حدّی ُشییيی

رسٟییبٚیس یدسیٗ بشیٛٞسیخٞسشبذیهش سید١بٖییٛٞسیخٞسشبذیٗبتٞ ٛذییيی شؼ٠یهٞ ییش  ی

 نٞص ٛذٙییدشذ،دسٝ هغیٗدییدیرسٟییبٚیٛٞسیخٞسشبذیس یسٝ ییيیٛوغ٠یٗت٘شًضیٗ یًٜبٖی.

 صییضسُ ییهشنبذٕی٠ًیچ٠ِٛٞیٗغدٓب ی٠ًیٗبخٞ ٖٛیكش ٗٞ یٌٜٖٛ؟یهٙییضسٍیُلزی ُشی

ٗثْیرسٟییبٚی)یدیت٘شًض(یٗغٔب یس یدسیطلن٠یر١ٜزیحيیًٜ یدی٠ِیهدىیٛ٘بشٞدیٗثْی

 هٙینبد١ ی  ی٠ًییشی ثشیٛٞسیخٞسشبذیسٝ یًدؿزی یدددیشذ.
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 ش٘دی خدصٟیٛذ سیذیدسی یٚی ثشیتـببش ی یدددیٛ٘دیبذ،ی ٗدیٗ یتٞ ٛبذییدیرًشیٜٗبغی یٚی ثشیس یدسیندیزییدیٝیالٍیخٞدیٜٗتششیٛ٘دیبذ.

 تورکس
هٙیٗشخغییضسٍیشبؼبدٙیسٝص یهسی صی ت٘دٕیٛ٘دصی)هذسینشٟ(ٗ یُٞیٜذیهیزی هللییشٝخشد 

ػشدءیٗشـّٞیكٌشیًشدٙیسٝ ی

ٗٞضٞػ یشذٛذیٝییؼذی صیٗذت ی

طذ  ی ر ٙیی٠یُٞششدٙیخٞسدی

ن سیُلتٜذی١٘بٚیدٟیدهبو٠ی

هبشیٛ٘دصیخٞ ٛذٕیچ٠ِٛٞی نزی

دٝیدسٟی ر ٙیٗبِٞیٜذ؟یٝٗتٞخ٠ی

شذٛذی٠ًی ر ٙیطبحی نزی

ٝ یشدٙیت٘دٕیشبیس یٗشـّٞی

كٌشیًشدٙییٞدٟی ٛذیٝت٘دٕیشبی

دهبو٠ین ش یی16یش  ی یشدٙیدس

 شذٟییٞد، یٚییؼٜ یت٘شًض.

 

 

 

 

تورکس یک ههارت است ٍ ههارت اهری اکتسابی است ٍ شوا هیتَاًیذ با اًجام 

 توریٌاتِ تورکس، تورکس خَد را باال ببریذ.
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 ش٘دی خدصٟیٛذ سیذیدسی یٚی ثشیتـببش ی یدددیٛ٘دیبذ،ی ٗدیٗ یتٞ ٛبذییدیرًشیٜٗبغی یٚی ثشیس یدسیندیزییدیٝیالٍیخٞدیٜٗتششیٛ٘دیبذ.

 راز نهم

 تالش

َٰ”خذ ٝٛذیدسیهشهٙیًشیٖیٗ یكشٗدیذ: نَساِن إِّ َ مَا َسَع  (03ن  -)سره  نج لَّيَْس لِْْلِ

 “ٛب زییش  ی ٛ دٙیی٢شٟی  یخضییدینؼ یٝیتال .

ٗؼٜد یدسنزینؼ ی یٚیٗؼٜدی ی٠ًیدسیخدٗؼ٠یسٝ جیهبذ یًشدٟیٛب زی٠ًیٗثالیی٠یكشصٛذتدٙی

ٗ یُٞیبذیدسسی١دیزیس یخٞبییخٞ ٙیٝی ١ٖٝیٗبِٞیذینؼ ی ٕیس یٗبٌٜٖی.دسیٝ هغیٗؼٜد ی

 شتبد١ ی٠ًیدسیخدٗؼ٠یسٝ جیهبذ یًشدٟی نزیی٠ی یٚیٗؼٜدی نزی٠ًی ٠ُیتٞٛ تٖی ٛددٗشی

ٗبذ١ٖیٝٓ یهّٞیٛ٘بذ١ٖ،حدالیٗٚی صیش٘دیٗب شنٖی ُشیش٘دیدسیحدّینوٞطی صیندخت٘دٛ ی

یدشبذیٝیٗأٗٞس ٙیهتشیٛشدٛ یی٠یش٘دییِٞیٜذیی شیهدیبٚینؼ ییٗبٌٜبٖییِبشی٘ز،یهیدیش٘دی

ٗب شیذ؟ٗ ٔ٘دًیهدنختدٙی٠ٛی١ زیچش ی٠ًی ٠ُینؼ یًشدٛذیٝیٛتٞٛ تٜذیش٘دیس ییِبشٛذی

چ ؟یٝٓ ی ُشییِٞیٜذیی شیهدیبٚیٗ یُبشی٘زیش٘دی یٚیخشأتیس یی٠یخٞدتدٙیٗبذ١بذی٠ًیی٠ی

 هدیبٚیی شیذیچش ی٠ًیِٛلتٜذینؼ یٗبٌٜبٖیی٠ٌٔیُلتٜذیٗبِبشی٘ز.

 نؼ ییؼٜ یحت٘دًی ٛددٕیٗبذٕ)یدی١شینخت ی  ی٠ًید سد(

ش٘دی١شیًتدبیٝٗود٠ٓی  ی٠ًیدسیٗٞسدیٗٞكوبزییدشذیس یٗغدٓؼ٠یًٜبذیی٠یدٝی٠ً٘ٔیتال ی

ٝهشتٌدسییشخٞسدیٗبٌٜبذیصیش ی٠ًیی١شی٠ًیی٠ی١شیخدیسنبذٟییدتال یسنبذٟ)دس)كٌش(١ٖی

١٘بٚیحشفیس یی٠یش٘دیُلتٖییددتدٙیٗ یهیذ؟ی یٚی٠ًی١شی٠ًیی٠ی١شیخدیسنبذٟییدیكٌشی

سنبذٟ؟ ٠ُییددتدٙیٛبدٗذییخشیكٌشیس یدٝیدسٟیٗغدٓؼ٠یًٜبذ(یٗبخٞ ١ٖیی٠یش٘دییِٞیٖی٠ًی

كٌشیٝتال یٌْٗ٘ییٌذیِشی١ تٜذییؼٜ یتال یر١ٜ +تال یخ ٘ یدسیٝ هغیش٘دییدیكٌشی

 ًشدٙ،١ذفیٝیخ٢زیس یٗشخضیٗبٌٜبذیٝییدیتال یی٠ینٞ یهٙی١ذفیُدٕییشیٗبذ سیذ.
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 راز دهم

 استقاهت

 سره  شآح( 3و 2﴾)ن ات٦﴿﴾ إِّنَ مََع الُْعْسِر يُْسًرا ٥فَإِّنَ مََع الُْعْسِر يُْسًرا ﴿

 (ی2(ی)هس (یٗ ّٔ٘دًییدی)١ش(ینخت یهندٛ ی نز)0ی٠ییوبٚییدی)١ش(ینخت یهندٛ ی نز!ی)

یؼذی صیتال یٛٞیزیی٠ی نتودٗزیٗبشنذ، نتودٗزییؼٜ یتنْ٘ینخت ی١د)خٞدٗٞٛ ییِٖی

 یؼٜ یًٖیٛبدسیذیتنزی١شیشش یغ یدسیٗ بشیی٘دٛبذ.(

 نتودٗزی س دٟیهٞ یٗ یخٞ ١ذیٝ یٚیس ییذ ٛبذی٠ًی٠٘١ی یٗدی ٛ دٙی١دید س  ی س دٟیی

١ تبٖیٝی١٘بٚی٠ًیش٘دیٗبتٞ ٛبذیدنتتدٙیس یحشًزید١بذی یٚیٛشدٙید١ٜذٟی ی یٚی

  نزی٠ًیش٘دیطدحبی س دٟی١ تبذ.

 یٚی نتودٗزی نزی٠ًیش٘دیس یٗب دصدیٝیی٠ی طغالحیهخت٠ی یتدٙیٗبٌٜذ،هیدیٗبذ ٛ تبذی

 ٗدیٗؼذٛ یی٠یٛدٕیٗؼذٙی ٓ٘دسیٛذ سیٖ؟

 ٓ٘دسیدسیٗؼذٙیرؿدّینَٜیندخت٠یٗبشٞدیٝیی٠ی یٚیٛنٞی نزی٠ًیهٙیرؿدّینِٜ ی٠ًی

 دسیكشدسیخبٔ یصیددیهش سیٗبِبشدیدسی ثشیكشدسیصیدد،یتبذیْیی٠ی ٓ٘دسیٗبشٞد.

یٝییی شدیذیٗذت٢دنزیتال یٗبٌٜبذیٝیی٠یٛتبد٠یٛشنبذٟی یذی،ٗبخٞ ١ٖییِٞیٖی د ٠ٗید١بذ

ییع٠یییی  ٗبذتدٙیس ی صیدنزیٛذ١بذیشدیذیكدط٠یتدٙیتدیٗٞكوبزییيیهذٕییبشتشیٛبدشذیهس

حشًتتدٙی د ٠ٗید١بذ.یشدیذیكٌشیًعٜعبعذییییی

تال یش٘دیی یث٘شی نزیٝٓ ییذ ٛبذی٠ًیدسی

ع٠ییییض٘بشی ًی ٗبذ١ذ ٘دی تلدهدت یسخی یش ُٟد ٛدخٞده

ٙیی٠یهبششكزیخٔب ی ٢د ُٛد ٝی ٘دی صیٛه٢دیی یخبشیذی ش
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 آیا سکاکی را میشناسید؟ 

ییع٠یییییی”  یس  ٙیطٜذهچ٠ ٠یٝ  شكزًی ُٖی ٘ب ٝیتظ ٝیطٜذهچ٠ی  یصیبدیندخزی د،یدسییيیسٝصیصیبدی  ًٌّد ییيیه١ِٜشیٞی ن

دٛذی ٝیٞی ٙی  شد ًٚی ّیتن ب ٟیدسیحد ٙیشد صیش  ٝٝی ٟی ٝیهددشد ٟییشدی ٝهچ٠یس ٛیضدیهددشد ٝیطذ ٙیخٞدی١ذی٠ید١ذی ٗد ٟیص هددشد

ٝییییییییییی ید یٝ  عضد ٛی ٝی ٞ نعز ٜ٘ذی صیخد یخٞدییشخ ٙیدٛ ش ٕیه ٟیی٠ی حتش  ٝیشد دٔسیشذی ٝ سدٗی ٜ٘ذ ی ٙیدٛ ش ٢د ُٛد ٠ًی

ٖییییییی ٚیػعٔع ٞخت لزیچش یی٠یٗه ٘دی نز.ییدخٞدُی ذ:ٌی ی صیػٔ لٜت ٟی نز؟ُی ًدس شدیچ٠ی ٚٗی ًٌّد یهشنبذ: ی ٞٛش ز.ن صٛ 

شكزیدٛ ش٘عٜعذییی ُٖی ٘ب ٝیتظ دٔسیخدسجیشذی ٙٓینظ٠ی صٗی ٘د ًٜٖ؟١ وٗد یدنزیهبذ ی ٚٗی ٜب ٠یی٠یچ ًٕی شد ّیِٛ ٗشـٞ

٠ی ٝیدسیحٓد ًی ٠ٔ٘یس ییع٠یییی26یشٞدی ٚیخ ٙی ی ٗتند لزییش  ی  ُٝی ذسن٠یسكز.ی نتددیی٠ی  دیی٠ٗی زشت٠یٞی ّی صیػ٘ش ُی ند

ٝهت یكشد یی٠ییی ٝی شدی ش سًی ٠ٔ٘یس ی١ض سییدسییش  یخٞدیٌت ٚیخ ًٌّد ی ی ٗبشٞد.ن َییدیدیدؿ یهدىی نزین ٕ:ٞه ٞص ٞٗی یٗه ت

ٗبشعٞد.یییی نزی نتددییدیدیدؿ یهدىی لت٠:ٞه َُی لزین ًٌد ُی ٚی.ن ًٙی لزیدسسیدیشٝصیس ییبد ٗذسن٠یسكزی نتددُی

ًٌد ی صیحشك٢دیی ٞخز.ن ٝیٗه ش یی٠ی  ٝیدسسیدِی شدی ٜٗغًی یس ی صیخٜذیذٙی شدٙ  ی نتددیشُد یخٜذیذٙٝی شدٙ  ٠٘١یشُد

ٌدسیی بدسی یهشت زٝی ی نتوٗد ٝیدیطبشٝی ٞٛ  عزییی16یٝیخٜذٟی١د یٛه٢دیسٛدبذٟیخدعشٛیشذی ٛت ٝٓ ی شبذ،ی ّینخت ًی ند

٠یهغش تیهبی صییدالی ٗبِشزیی٠یخدی یسنبذًی ٟی١دی ٞ ٝیسٝص یدسًی ّیی٠یطنش یصدی ٝید ذی ٝیعدهتشیی٠ینشیٗه ًٜذی ًدس ی

لعز:هخعشییییی شدییدیخٞدُی ًٟی شد١ذ ٚیطن٠ٜیس ٗی ٝهت ی ی ًٌد ی د.ن ٟیٞی شد َی یدددًی ّینٜ ٝینٞس خ یدسید ٌبذی ٗ یچ

ٝییع٠یی شدی ٞ س،یهدیذ س ًی ٛبت ی نت ٝی ٙٓینظ٠یی٠یش٢شییدصُشز،ییدػضٗ یثدیزی ٘د ٝی١ َیٛب زی ٚینخزیتشی صینٜ ّٗی د

ٜٗعبعغیییییی ٝٗش٢ٞسی دیبدتیػشبیشذ.) ٍی ٞ یؾییضس ٝٛی ٙی ٜ٘ذ  ٝی صیدٛ ش شدی س ییدس ًی ٛبضیٝ  ٝٛذی ّیشذی.خذ  شـٞ ْٗی تنظب

ٞكن،یػٔ ینشٓي( ٞی١د ٗی ٝی ِٓ ٙی ٛد  ٞ ًتدبیخ ٙ:ی  د نتد

 ٗٔيی ٓشؼش  یی٢دسیٗبِٞیذ:

 پافشاری و استقامت میخ / سزد ار عبرت بشر گردد

 بر سرش هر چه بیشتر کوبند / پافشاریش بیشتر گردد
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