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 هفتن درس
 ترجهه 

سووگشد بوه   ز چوو  يزموص[ را   وشو[ ( ،)سووگشد بوه مواو چوو  خوی يخورشوصد   ود ،اش  سوگشد به خورشصد و تابشدگی»
كوه آ  را برارراشوخسوگشد به آسها   ( ،)سوگشد به شج چو خردو بر آ  خوشد(، )گردا  سووگشد بوه زموص[ و ( ، و آ  كس 

گسزرد كه آ  را  كرد( ،)آ  كس  كه آ  را درسخ   «...)سوگشد به نفس و آ  كس 
گروهو یاز مشکر نه یو نه كه امر به معروف  یهسزشد آ  قوم یچه بد قوم»)ص( ررمود:  یامذرسرس خ  یكششد. چوه بود 

كه به امركششدگا  به معروف و نه كر یهسزشد آ  ها  كه در راو  ییاند آ  ها یدند و چه بد قومكششدگا  ازمشکر اهانخ 
 «. كششد یخدا به عدالخ ررزار نه

 چووه بووا  [یووا: گفووزن. نصررزوو یبووا  بووه بووودم، امذریووخ ههووراو شووهیمد در ی  ز:» ررمودنوود كووه شوودو خیوو)ع(  وا یاز امووام ع وو
. نصررز آ  از یذاتریز با  به سرس. برای تو وجود دارد [یا از ذاتریز ارصبس با ی بهشخ در كه ررمودند شا یا! ذاسخیز

 «!سخذایز چقدر با  [یا)ص(  اهلل رسول ای گفزن
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 هشتن درس
 سوال شهاره یک: . 1

  . پاسخ: دو گزیشه )أ(
 گزیشه)ب(. پاسخ: چهار

 یک(. پاسخ: جگزیشه)

 سوال شهاره دو:. 2
  . كششدچه بد دا رى می أ( 
 چه اندازو باید بر آتش شکصذا باششد.ب( 
 زشخ اسخ  چه /زشخ اسخ  چه( ج 

 . سوال شهاره سه:3
 گزیشه )أ(. پاسخ: چهار 
 گزیشه)ب(. پاسخ: یک
 گزیشه)ج(. پاسخ: چهار

 ترجهه جهالت. 4
گررز[ ها چه اندک ارصبسعذرت ها چه ( »أ  یشک .ارصآ  چه بس دویكالم چقدر خالصه اسخ و را [یا«. اند و عذرت 
گ یبو .اسوخ یدر آ  عذرت ،اسخ یهسزدر  كه یزصچ هرب که  ،اند ارصكه عذرت ها بس سخصن  رنودگا صشوک عذورت 

هون آ  هوا را مودهوش  اصخهر دن ،كردو هالک را ها آ  اصحج دن ،ارزهیبر آ  ها س طه  یو مردم جهل و نادان ،اندک اند
گر ا .اسخ فصدر نزد آ  ها ضع یبه مذدأ اص  ها یا و نهودو  یزصوچبود، اوضاع آ  هوا  ینه [صقیو  ها یضعف ا [یا
 .بود یم [یا جز

ب شود ههوخ  ینفسو ،یبود یمرد کوصچه ن» :شدیگو یبه انسا  عابد م امخص:   ز قدیررما ی)ع( م یب[ موس یب( ع 
 پس حال داخل بهشخ شو.  ،یشهودصم یاری وسزهیو مردم را خ یداشز

گوذر مو یهواد و مواو شرس یم ا یماو چه زود به پا یها، و   زگذرندیج( ساعات   ز چه قدر زود م  یسوال چقودر زود 
 « شوند یم یعهرچه زود سرر یكششد و سال ها

 ترجهه به فارسی روان. 5
 دوسوزا  از یکی. بود دوصرس ا یپا به سفرها [یا از یبرخ در م[ یخرج و نینشسزه بود یع ن آموز یبرا یدر مج س( أ
 برآ ردو را حاجزخ او سوگشد خدا به: گفخ. یرالن: گفزن كشد؟  وا را حاجزخ كه یدار دصام یكس چه به: گفخ م[ به
: گفوخ ؟ یدانو یمو كجوا از را [یوا توو گفوزن. كشود ینهو اجابوخ را درخواسوزخ و دیونها ینه محقق را دتصام ،كشد ینه

كه ررمودند م[ به)ع(  اباعذداهلل كتابی خواندو اسخ   سو طه و قدرت به و جاللن و عزت به: دیررما یم خداوند كه در 
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 مقابل در و كشن یم قطع باشد داشزه دصام یگرید كس به م[ از رص  به كه را هركه دصام كه خورم یم سوگشد عرش بر ام
 .دارمیم محروم خودم به قرب از را او و كشنیم تشش به ذلخ لذاس مردم
آ رد و بوا چهورو  یمو یو  وچهور کیوكه دو  و داشزه باشد، بوا  یبشدو ا سخیچه بد بشدو ا» :ررمودند)ص(  امذریب( خ
گر خ یبر م ی و گرید گر او  یبه او حسد م برسدبه برادر مس هانش  یرصگرداند. ا  ش، خووارشودگررزار  ییبه بالبرد و ا
 دیودو چوه با [یوا [یدانود بو یموردار و نهو انشیواو نطفوه اسوخ و پا یكوه ابزودا یبشودو ا سوخی. چوه بود بشودو ادیونهایم

 [یو. در ااسوخ او را از آخورت بازداشوزه اصودن [یوا یعذوادت خ وق شودو ولو یكه برا یبشدو ا سخیبشدو ا بکشد. چه بد
گررخكه  یبشدو ا سخیبدبخخ. چه بد بشدو ا اصسعادتهشد شدو و در آ  دن اصدن كرد  كذر و  ر ر او را در بر  و رراموش 

كوورد و خوودا نهووود وطغصووا   كووه یبشوودو ا سووخیبووزرم مزعووال را. چووه بوود بشوودو ا یخوودا جذووار را  یاز حوودود خووود تجووا ز 
كرد و نفسش او را ذل یبشدو ا سخیرراموش نهود. چه بد بشدو ا گهراو   سوخینهوود. چوه بود بشودو ا لصكه هوسش، او را 

كشاند التیكه حرص و طهع او را به سهخ تها یبشدو ا  «. نفسش 
  هضمس د بارو ،بود زبانزد مس هانا  [یب ع هش در كه بکر، یاب ب[ محهد ب[ قاسن اسن به شهیمد یرقها از یکیج( از 

. ششاسون ینهو توو از رص  به را یوكس ام آمدو تو یسو به م[ :گفخ كششدو سوال. دانن ینه خوب» :گفخ. شد سوال یا
 ینهو را [یوا جوواب سووگشد خودا بوه. نکو[ نگواو هسوزشد مو[ اطوراف كه یمردم كثرت و ب شدم محاس[ به :گفخ قاسن
گواو امور ز چوو  را توو حوال بوه توا خودا بوه بودو را جووابش بورادر: گفوخ بوود نشسوزه او كشوار كوه شیقر از یخصش. دانن  بوا و آ

گر سوگشد خدا به: گفخ قاسن. ام دویند معررخ  آ  بوه كوه نیبگوو سوخ[ یزصوچ از كوه اسخ آ  از بهزر شود قطع زبانن ا
  .ندارم یع ه
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نهن درس  
 ترجهه

 یو یرا بورا صشوگیانسوا  بوه دنذوال دارد و سوعادت هه یمحذوخ خداونود را بورا ی،از و یشارع و دنذالوه  و از یرویخ
كسو ی[كشد. ا یضهانخ م گور  گررزه: ا حکون بوه صوورت خالصوه اسوخ پوس  یو[ا یودبگو یوجه در مقابل دو مورد قرار 
با  یكشد ول یجهاعخ شركخ م یكه در نهازها صذصشصنرا م یمرد آرام یبرد. مسال ما وقز یبه شرح آ  خ توا یچگونه م

گوواو  صولقذ یو[آراموش و شوركخ در نهازهوا و ا یو[ا یینگوو یاسخ پوس مو مصر مشارق یحال انسان ی[ا كارهوا، از عوالن 
  اسخ.
كوه هه صسوخن یحکن شک ی[ا یا در را   ی[بوكوه  یحصویموورد اعزهواد هسوزشد بوه جوز احهود بو[  یانسوا  هوا گویچرا

گررزه اسخ و احهد ب[ حس[ یحصیمحهد ب[ احهد ب[   .قرار 
ك[ ی[خداوندا در ا» كورم توو آ  هوارا وسوعخ مو یحاجات ؛در   ز پشجششذه پشج حاجخ مرا برآ ردو  بخشود و  یكه تشها 

 تو طاقخ آ  هارا دارند. یتشها نعهخ ها
 
 
 

  



 

8 

 دهن درس
 سوال شهاره یک:. 1

   چهارگزیشه )أ(. پاسخ: 
 دوگزیشه)ب(. پاسخ: 
 سهگزیشه)ج(. پاسخ: 

 سوال شهاره دو:. 2
  هرگونه( أ
گر( ب گر / ا   ا
  جز( ج
 

 سوال شهاره سه: . 3
 گزیشه )أ(. پاسخ: چهار  
 گزیشه)ب(. پاسخ: یک
 گزیشه)ج(. پاسخ: سه

 ترجهه سواالت. 4
گهشدو موم[ اسخ هركجا آ  را ب: » یشدررما ی)ص( م یامذر( خأ  .« آ رددر میدر اخزصار خود آ  را ، یابدحکهخ 
 

 یمو شوهار بوه بوزرم یهوا جصوخورد و به نظر م[ از جه وه ع یبه چشن م یع ه یكه در رضاها یب( از جه ه مسائ 
 و نصكشو یو حفو  مو نصخوان یم ن،صكشیتکرار م را گانهیب و ی رب یها مز[ كه اسخ سال ا صسال ما كه اسخ [یا  ود

 .یابینخود توانایی سوال یا ایراد نهی ، ولی درنصكش یرا بر اساس آ  بشا م آموزش ررآیشد
دیووه . باشوودكاموول موویدیووه  (ع وووم نصسووخ)كووه حکهووش در شوورع م زائوود دسووخ ههچشووص[ سوواعد دوو بووازو و د یج( بوورا

 شود  مع وول ، و در صورتشخ اص يگان هید سوم کی زائد انگشخ دیه. كامل دسخ اسخ ن دیهانگشخ یک ده
گور نواخ[ .اسخ سوم کی و مع ولصخ دسخ زائد، دارددیه  سوم دو دسخ ونر  ا گور و شوارید دو دیوبر  اوصسو ایود ی   دصسوف ا
  .دارد هید شارید پشج دیبر 

 ترجهه روان فارسی. 5
كجا اأ یون  صوحابه هوزارا  كوه دصودانیمو د؟یوادوید را اجهاع [ی(   از اروراد رزواوی آنهوا را یانود و یسو و صود كوه تشهوادا 

 ؛كششودیمو خیو وا هواآ  از  هضمسو دو ایو کیو درحود یباق و مزوسط نفر 13 و ارصبس اتی وا نفرشا  7 كه كردندیم حف 
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اجهواع ر   حکون کیودر  كجوا لوذا .رمضوا  مواوكه ههه بر آ  اتفوا  نظور دارنود مانشود نهواز و   زو  یجز مسائ  بهالذزه 
 ؟دادو اسخ

 حسو[ و مط ووب شوهصهسزشد مانشد عدل و ظ ن و ع ون و جهول. موسالد عودل هه یامور ذات یب( حس[ و قذح در برخ
 بوه کصون عه وی را آ  و كردند یم مدح را آ  دهشدو انجام ههه، آمدو یم ا صم به عدل عشوا  هرگاو یعذارت به ای بودو

 سوخ[ ظ ون از گواو رهو یعذوارت بوه ایو آمدو یم حساب به ینامط وب امر ذاتاد  شهصهه ظ ن [صههچش. آ ردند یم حساب
 . اسخ آمدو یم شهار به گشاهکار و شدو دوصنکوه آ  دهشدو انجام شدو، یم گفزه

گر حکه  یاسزشاد بوه آ  حکون بورا ،وضع شود اسصموضوع مورد ق رامو یخ یحکه ع خ ا یشارع در ب یاز سو یج( ا
و هرجوا آ  حکون  باشودتوام موی ذكور شودوع وخ  [یوا نصبودان شکوهیا اول ؛اسخ حصشرط صح به دو اسصق آ به  نصتعه

 .باشد در قصاس وجود داشزه آنکهدوم . كشد یع خ هن بر آ  صد  م [یباشد ا
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ازدهنی درس  
 ترجهه

 بوه اسوزشذاط شودیكوه از عشاصور مشوزرک در ررا كشودیمو یبررسو را یزبوان یاول ابزارهوا بخوش ع ون اصوول بر ای[ اسواس،
  د.ن و یم شهار
ك هات و  یبعض یتکرار زبان یه معشاكه نهاز صرراد ب نصبدان دیبا الذزه  وضاتص. رسخصاز حركات ن یانجام برخ ایاز 

بود   وح  [یودر ا نکوهآیبوشوود  یحاصل نهو یاعهال بدن ایو  یامواج صوت جادینهاز، طذعا به دنذال ا عصو بركات وس
 . وجود داشزه باشد (به معذود)ذكر و توجه 

كووه  [یووازا كووه ظوواهراد بوورخالف آ   ،اول باشوود رادیووادر  خیوو وا ا یووب یبوورا یا شووهیتوانوود قر یدوم موو رادیوواجاسووخ  هرچشوود 
  اسخ.
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 دوازدهن درس
 :یکسوال شهاره . 1

 گزیشه )أ(. پاسخ: چهار  
 یکگزیشه)ب(. پاسخ: 
 دوگزیشه)ج(. پاسخ: 

 سوال شهاره دو:. 2
  هرچشد( أ

 گذشخ كه طور هها ب( 
 اند سهصن خاک حاص خصزی در( ج
 

 سوال شهاره سه:. 3
 گزیشه )أ(. پاسخ: سه  
 گزیشه)ب(. پاسخ: سه
 گزیشه)ج(. پاسخ: یک

 ترجهه جهالت. 4
ك یع و خصحووزب اهلل، شو یویاجرا یشوورا سص( معواو  رئوأ وارد  یزیجشو  و خووونر یكوورد حوزب اهلل بورا دصودعهووش، تا

كه  اسخ یرصتکف سنیتر  گسزرش  از یرصج وگاز لذشا  و  خی، حهادراع از مقدسات دنذالبهشود ب که  ینه هیسو 
، یشورع واجوج  ورب، مخالفوخ ر نصو ع جذهوه [یو. پس حضور در ا.را دارد  مشطقه یكشورها هههبر  طروصهدف س
 .اسخ یانسان و یاخالق
و آ  را بور  وی ارورادی تطذصووق  ،كشوی مالحظوه راو وجوود  عودد ،یدصسووفههچوو   یك ومفهووم  کیو كوه یصوورت ب( در
كه دهی،  د اص زا صم درتقدم،  ای خیاولو ای ینرراوا اینظر شدت  ازگروو  [یا ارراد ،قذ ی گروو برخالف خواهی یارخ 
 دو هور كوهیحوال در اسوخ زرشویب كا وذ یدصسوف از بورف یدصسوف كوه نصشویبیپوس مو. دارنودتفواوت  هاآ  بر مفهوم بود 
 شد. هسز دصسف

گر در وجود انسا   ییسراشعر ییج( به هر حال توانا گفزه شد،، هها باشدا كه   [یو بودو  تهور یتصوادرطوور به طور 
 .رسد ینه خصرع  به سرود  شعر یتالش مکرر برا و آ  رهن شعر، حف  در
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 ترجهه روان فارسی. 5
گونه ا واعظا از  یارص( بسأ كه بدو  ا یبه   ایشوا ها، از مردم تشها  با نگاو به آ  شدیسخ[ بگو یك هه ا شکهیهسزشد 
السووالم، مووردم صوورراد بووا نگوواو بووه  هصووع  [صامووام حسوو یكووه در مراسوون سوووگوار یذووانصخط ارص. چووه بسوورنوودیپذ یموو رصتووا 

گر  . شدیبگو سخ[ آنکه از شیخارزشد  یم هیظاهرشا  به 
گرچه ؛كه مصدر بر آ  داللخ دارد اسخ یدادی   "رعلب( مقصود از " ال تترک » مانشد: [یبشابرا .نذاشد یامر وجود ا

اتورک شورب الخهور: » [صاسوخ نوه امور. ههچشو ینهو غهصصو [یوا؛ لوذا اسوخ مقولوه از ایو[ زصن «نهاز را ترک نک[الصالة: 
كو[ د صنوش آ   راز. برسواند را «ر: خهور نشووشال تشورب الخهو» مفهوومهرچشود ، یامور اسوخ نوه نهو غهصصو «خهور را رهوا 

 امور رعول کیو آ  الزموه هرچشود اسوخ؛ رعول کیو تورک از بازداشز[اترک: رهاك[" در رعل " مطابق مفهوم. اسخآشکار 
گرچوه اسوخ؛ رعول کیو تورک بوه امور زصون «كو[ رهوا: کاتور» رعول مطوابق مفهووم .برسواند را ینه یالززام داللخ با و باشد  ا
  كشد.بر آ  داللخ  یبا داللخ الززامو  باشد رعل آ  از ینه آ  الزمه

كشود،  لصودل دعووا [صطورر از یکوی دیوبا و .بازگردانود را آ  دیوج( رشووو داد  حورام اسوخ پوس با گور خوود را مطورح   حکوونا
كوه  مسوزحج .شوود صوادر حکون لوهیمقضو درخواسوخ صورت درواضح باشد، الزم اسخ  صو ح را بوه  [صطورراسوخ 

كه  مکرووو  دینها قیتشو  ایآ  حکن قرار دهد  یرااج یبرا یمانع ایكشد  یاریابطال حکن  ایاسقاط  را در ها آ اسخ 
 .كشد صادر را یحکه خشن ای ن و  ،یگرسشگ ،یآلودگخواب احساسبا 
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 زدهنیس درس
 ترجهه

گوواو باشووصد بووه خوودا سوووگشد ابووا بکوور، جامووه خالرووخ را بوو كووه موویآ كوورد، در حووالی  دانسووخ جایگوواو موو[ نسووذخ بووه  ر توو[ 
كوه د ر آ  حركوخ موی كوه سوصل ع ووم از  كشود. او موی حکومخ اسالمی، چو  محور آسصاب اسخ به آسوصاب  دانسوخ 

كوهسار م[ جارى اسخ، و مر ا  د ر خرواز اندیشه كورد. پوس مو[ رداى   دام[  هوا بوه ب شوداى ا زش مو[ نزوانشود خورواز 
كردو گوررز[  خالرخ رها  كوه آیوا بوا دسوخ تشهوا بوراى  كردم و در ای[ اندیشه بودم  گصرى  كشارو  و دام[ جهع نهودو از آ  

كوه خیورا  را ررسوودو،  حق خود به پاخصزم یا در ای[ محصط خفقوا  كوه بوه وجوود آ ردنود، صوذر خیشوه سوازم  زا و توا یکی 
یوابی درسوخ، صوذر و  اندوهگص[ نگه میجوانا  را خیر، و مردا  با ایها  را تا قصامخ و مالقات خر ردگار  دارد پس از ا ز

گ وى م[ ماندو بود. و با   بردبارى را خردمشدانه گویا خار در چشن و اسزخوا  در  كه  كردم در حالی  تر دیدم. پس صذر 
كه مصراث مرا به  ارت می دیدگا  خود می خود ررخ و تا ایشکه خ صفه اّول، به راو بازى ابا بکر با خالرز برند نگریسزن 

كه در حصات خود از مردم می .خالرخ را به پسر خّطاب سررد  در چگونوه  خواسخ عوذرش را بذذیرنود، شگفزا ابا بکر 
مشوود  دوشووصدند و از حاصوول آ  بهوورو  سووخخ خالرووخ شووزر از دو هوور. آ رد در دیگوورى عقوود بووه را خالرووخ موورم، هشگووام
كووه مجهوعووهسوورانجام اّولووی حکومووخ را بووه راهووی در آ رد،  .گردیدنوود كسووی )عهوور( سووررد  اى از خشووونخ،  و بووه دسووخ 

كشود،  گر عشوا  محکون  كه بر شزرى سركش سوار اسخ، ا كسی  سخزگصرى، اشزذاو و خوزش ط ذی بود زمامدار مانشد 
گذارد، در خرتگاو سقوط می هاى بیشی حصوا  پارو می خردو گر آزادش  كشد. سووگشد بوه خودا موردم در حکوموخ  شود، و ا

گررزووار آموودو بودنوود، و دچووار دو   یوویدومووی، در نووار هووا شوودند، و موو[ در ایوو[ موودت  هووا و اعزوورا  احزی و رنووج مهّهووی 
كه   زگار عهر هن سررى شد زا، و عذاب آ ر، چارو طوالنی محشخ   .اى جز شکصذایی نداشزن، تا آ  
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 اردهنچه درس

 سوال شهاره یک: .1
 گزیشه )أ(. پاسخ: چهار  
 گزیشه)ب(. پاسخ: یک
 گزیشه)ج(. پاسخ: دو

 :سوال شهاره دو .2
  با ههراو(  أ
  به  / به  / سوی به  (ب
  آسزانه در( ج
 

 سوال شهاره سه:. 3
 گزیشه )أ(. پاسخ: سه  
 گزیشه)ب(. پاسخ: یک
 گزیشه)ج(. پاسخ: یک

 ترجهه جهالت. 4
: ها كفارو [ی. از جه ه  ااسخ كردو واجج را كفارو و زكات و خهس اسن به ،ییها اتصمس هانا  مال ی( خداوند براأ

ك قزل كفارو ،نذر و سوگشد ،عهد شکسز[ كفارو ،رمضا  ماو در یعهد ارطار كفارو  توا  یم حرامترک واجذات ا فاروو 
 .برد نام
كه در قرآ  . هها دیآ یشهار مگررز[ در برابر مال، مشروع اسخ و از جه ه ضر رت ها در اسالم به قهصاما و ب(  طور 
كشزن ع هن آمدو: نیكر ؤ   كاتذاد ررها  مقذوضو و گور در سوفر بودیود و نویسوشدو»  ی سفر ولن تجدوا  اى نصارزصود   و ا

 و وا صوح گذاشوز[ امانوخ د بوارو: مس ن حصصح مانشد اسخ آمدو شهصزم [یا در هن یادیز اتی وا«. اى بگصرید  و صقه
 .ك[ یكار حکنم مالخ خصوص در یتوان یم تا: گفخ یو. كردم سوال یكس از گررز[ قهصو  و  ذا

كتاب  گسزردو در جها  اسالم به "ر سفزشا"ج(  -كتواب [یتورقصعه تری[ وقوی توا  آ  را از یم كه یارخانزشار طور 

كووه در زم ییهووا  شوودوچووا   یاسووالم شووهشدا یاز اند سوونصماركس یو ع هوو یر سووف یمذووان لصوونقوود و تح  شووهصدانسووخ 
كتاب  بر یاسالم شهشدا یانداز  یادیتعداد ز .اسخ  :دگوییم هصمغش جواد محهد خصش اند. عالمهتقریض نوشزهآ  

گر به زبا  ها كتاب ر سفه ما ا كرد و اهل شر  و  ییواال گاویمقام و جا ترجهه شود گانهیب یبه نظر م[  كسج خواهد 
ر تر د  گفخ دانشگاو نجف ق   گراها اسخ. یماد جصرق [ی رب خواهشد 
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 ترجهه روان فارسی. 5
گر بگو سخصن یشگفز ی( جاأ  [یدرس خواندو انود و بزرگتور مذارکحوزو  [یز، در اامر  عهصش یع ها [یكه بزرگتر نیا

قودر صكوردو انود و مراجوع عال یسورر خردسوزا رد  حووزو [یوخود را در ا لصتحص ی  زها سشدگا ی  و نوامدرس و خطذاء
كردو اند از رقهوا انقوالب  یمانشود ع هوا ؛شوهرمقدس بوودو انود [یوا یكه در راو خدا در برابر اسزکذار و اسزعهار جهاد 

كو یو یخیتا  یو رزوا یرازصش دصجه ه س در عرا   از 21دهه   . سصانگ  یضد شركخ تشذا
 سوورس خواسووزشد را یآبوو ظوورف لووذا. داد شوورح مووا یبوورا را)ص(  امذریووخ ررز[گوو وضووو قووهیطر السووالم هصووب( ابوووجعفر ع 

 اطوراف خوود دسوخ بوا سورس خزشدی  شا  چهرو بر باال از را آ  و برداشزشد آب از یكف. بردند آ  در را راسزشا  دسخ
 آ  یجوا ههه و خزشدی  راسخ دسخ ی و بر را آب و بردند آب در را خود چح دسخ بعد. دندصكش دسخ را صورت

 دسوخ مانشود درسوخ خزشودی  چوح دسوخ ی و بور را ّآ  و بوردو آب در را خوود راسوخ دسوخ سرس. دندصكش مسح را
 را خوود یپوا دو و سور بذرنود رورو آب در د بوارو شکوهیا بودو  بود ماندو دسزشا  كف كه آب ماندو یباق با سرس. راسخ
 .«دندصكش مسح
گهووا  دیوودم مووردم از هوور سوووى  وى بووه موو[ نهادنوود، و چووو ن ج( كووه  ا كفزووار پووس و پشووخ هوون ایسووزادند، چشوودا   یووال 
كار برخاسزن صحسش گوسفشد سر نهادو به هن. چو  به  گ ه  گرد م[ رراهن و چو   [ رشردو گشخ و دو خه وین آزردو به 

گروهی دیگر با سزهکارى دلن را خسزشد.  گروهی از جهع دیشدارا  بیرو  جسزشد و  گروهی خیها  بسزه شکسزشد، و 
كوال كوه گویا هرگز  كسوانی اسوخ  كوه ررمایود: )سوراى آ  جهوا  از آ   كوار نذسوزشد،  م خر ردگوار را نشوشصدند یوا شوشصدند و 

كار،  یژو خرهصزگارا  اسخ( آرى به خدا دانسزشد، لصک[ دنصا در  كارى نهی خویشد، و پایا   برترى نهی جویشد و راو تذه 
 .دیدو آنا  زیذا بود، و زیورآ  در چشههایشا  خوششها

كششدگا  نذودند، و یارا ، حجخ بر م[ تهام نهوی نهودنود، به خدا گر ای[ بیعخ  كفصد و جا  را آررید، ا كه دانه را  یی 
كوار را از  گرسشگا  سزهدیدو بشزابشد، رشزه ای[  و خدا ع ها را نفرمودو بود تا سزهکار شکهذارو را برنزابشد و به یارى 

گذاشزن و پایانش را چو  آ ازش می انگاشزن كشارى می داشوزن، و موی دیدیود  دسخ می  گذشزه، خود را به  و چو  
گذارم  .كه دنصاى شها را به چصزى نهی شهارم و حکومخ را پشصزى ا زش نهی 

  



 

16 

 پانزدهن درس
 ترجهه

گور مانود  مو[ يدر مصوا  شوها  و انود ز داد  مو[ بوه  گفوخ اى قووم مو[ ا كه بوه قووم خوود  خذر نوح را بر آنا  بخوا  آنگاو 
كرد كه م[  بر خدا توكل  گرا  آمدو اسخ يبدانصد  كارتا  بوا شوریکا  خوود ههداسوزا    وآیات خدا بر شها  ام پس يدر  

كارتا  بر شها م زذس نشهاید سرس در بارو م[ تصهصن بگصرید و مه زن ندهصد.  شوید تا 
یوادوبزرسو خداونودای بوا آ  از گونوهبوه كوه یق ذو یکویق ج داشزه باش.  وررزندم؛ ههوارو د گررزوار ز كوه   و  وی نشوویی 

كهباش داشزه دصام خداوند يرحهخ و مغفرت  به طوری كه یق ذ یگرید   .نکشی طهع در آ  ی 
كوهای[ مهون در  یع هو شوهردو  كوهو طووس  شوابورصاش را در ن یع هو یاز  زنودگ یمرح وه ا خصشو چشص[ مشخص شود 

 .گذراند خراسا  بودند،
 .دیرصبگ   زو خداوند یسو به تقرب و خدا رسول به محذخنصخ به ماو [یدر ا
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 شانزدهن درس
 سوال شهاره یک:. 1

 گزیشه )أ(. پاسخ: یک  
 گزیشه)ب(. پاسخ: دو
 گزیشه)ج(. پاسخ: یک

 شهاره دو: سوال . 2
  پاسخ در( أ
  زن  د بار( ب
  سهخ به /تا یخی نظر از( ج

 سوال شهاره سه:. 3
 )أ(. پاسخ: یک  گزیشه 

 گزیشه)ب(. پاسخ: چهار
 گزیشه)ج(. پاسخ: دو

 ترجهه جهالت. 4
كوردا  با آنو گردانی یبدو   وو  شجاعانه  ورانه،در راو رضا و خششودى تو با صذآ  حضرت ( أ کوه در راو آن، بویجهواد 

 .شود شکسوزه حورمزشو  یخزوه  اطاعوخ از تووتوا آنکوه خوو  پواكش در راو  داشوزه باشودخدا از سرزنش و مالمخ باك 
ك[ و به  بدتری[ شکل خر ردگارا آنها را به  گردا . تری[ عذاب دچاردردناكلعشخ 

كووار موودارد و تهووام تووالش خووود ر ینوواآرامو  یمرح ووه انسووا  احسوواس نگرانوو [یووب( در ا بوورد تووا از امووواج خروشووا   یا بووه 
كشد  یزندگ   .برساندبه ساحل ام[ او را  كه اسخ یراه دنذال بهمزالطن عذور 

كشوو یتوووان یكووه موو صووزیچ ی[ج( بهزوور : اقامووه نهوواز بووه صدیناز او خرسوو» اسووخ: صلزرارو و رضوو صحصووح یبووه آ  اسووزشاد 
گفوخ:  سوشخ  یولو ،صسوخواجوج ننهازهوا  ههوهاقاموه بوه جهاعوخ  ینهواز واجوج اسوخ ولوجهاعخ واجج اسخ؟ 
گردانود نهوازش قذوول  ی و و از جهاعوخ مممشوا  ع خ از اقامه نهاز به جهاعوخ یرسول خدا )ص( اسخ. هركس ب

 .« صسخن

 ترجهه روان فارسی. 5
گاه ییشیسطح پا درتصور نشا   ی[ا (أ دسخ  نکردو درک را رسول خدا )ص( یها ابعاد وجود. آ دادشخ قرار یاز آ
گواه هر .بودند ورا مزوجه نشد یو ابعاد رسالخ اسالم  هصارزن  ایو[بوا و  شودیدر آنهوا آشوکار مو صوخجاه  آ وار یاز چشد 

 یصزقووم یونودخ ها عربكه  با   انگاشزشدمی رردی)ص( را  یامذرخ هاآ . خرداخزشدمیبه رسول خدا )ص(  زمصشهخیش
 .دارد خویشاوندی ارتذاطی نصز یشبا پسر عهو و ای ص هقذ یخیوندخود  خاندا با  ،دارد
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كشود آ   یی)هوركس جوا صورشود( و تحج یكشد صاحج آ  م صارا اح صشی: )هركس زمصاءاح اما حکن مشع ازب(  را بشوا 
كوه امر  یول صاراتاخز ازحف  نظام  یبرا (شودیاو م یبرام ک   یزجوا صوهدر حکون اول امور دو ایو[اسوخ.  وشو[ اسوخ 

گر  یهسزشد، ول  بوا امور ولوی  و ایو[ از ؛دنشوویباعود اخوالل در نظوام مو شوود راهنها رو آ  یبرا صشهزم محدودیخ بدو ا
 .كشد ج وگصری حجصرت و احصاء از تواند می  انویه حکن

ك و یمو یفامس ها  ا یرا در زندگ ینقش مهه یخج( رقه و ترب كوار  كوه بوه ههوه  یكششود. رقوه عذوارت اسوخ از دسوزور 
كارهووا  امووا و. صووردگ یپشجگانووه قوورار موو صفوویاحکووام تک  یوولانسووا  در ذ یزارهوواخووردازد و تهووام رر یموو یروورد یررزارهووا و 

 .گصردمی بر در را مرگش لحظه تا انسا  تولد زما  از كه دهد می اخزصاص خود به را وسصعی گسزرو تربیخ
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 هفدهن درس
 ترجهه

كوه تک صوف و وظصفوه ی ایو[ شوخص د بارو شخ كوردو از وی سووال خرسوصدم  پوایی خیودا  كه خول یا لذاس یا چها  صی 
گر صاحج آ  را خیودا نکورد، آ   كشد و ا گفخ: به مدت یک سال در مورد آ  )شی خیداشدو( اطالع رسانی  چصسخ؟ 

ورد، در موورد آ  )شوی خیودا شودو( را در مصا  اموالش نگوه دارد توا ایشکوه جویشودو ی آ  بیایود و آ  را بوه او بدهود و  گور مر ا
گر آسصذی به آ  برسد، مسضول اسخ.  كشد و ا  وصصخ 

كسوج اجوازو از »نقول شودو:  امام صاد  ع صه السالماز  گور قوومی بودو   بجشگشود و  شصهوخ بوه دسوخ  اموام معصووما
گر با دسزور  امامآ رند، تهامی آ   شصهخ از آ   آ   به دسخ آ رند یوک پوشجنبجشگشد، و  شصهزی  امامخواهد بود و ا

 «خواهد بود.امام  شصهخ از آ  
گاو باشصد عزیزا  م[،برادرا  و  مغزوشن  دادو شودو را ررصوخ برحذر باشوصد،  . از  ف خنهایدخداوند ما را هوشصار ، آ
كوتاهی هایزا بشها ید  كشصد و      را از دسخ بدهصد.توا  و زما آنکهاز خیش را جذرا  
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 درس هجدهن
 سوال شهاره یک: .1

 گزیشه )أ(. پاسخ: دو  
 گزیشه)ب(. پاسخ: دو
 گزیشه)ج(. پاسخ: دو

 سوال شهاره دو: .2
  -هاسخ كه بر آنا  مایه حسرت–نهایاند  كارهایشا  را به ایشا  می ( أ
گردانصدین آنا  را د وشدو بی(  ب  جا  
  ها و زمص[ را ههه وسایل و اسذاب آسها ( ج

 سوال شهاره سه:. 3
 گزیشه )أ(. پاسخ: دو  

 گزیشه)ب(. پاسخ: چهار
 گزیشه)ج(. پاسخ: دو

 ترجهه جهالت. 4
گوور شخصووی: »يخرسووصدو شوود  امووام صوواد  ع صووه السووالمأ( از  شووود، و لذوواس خووراب  دهوودلذاسووی را بوورای رنگوورزی  ا

كه بابخ درسخ حضرت پاسخ دادو  )حکهش چصسخ؟( كارگری  را خراب  آ و او  بدهی مزد به او چصزیكرد  : هر 
 «، مسضول اسخ.كشد

كووه مشوواظرو  كسووی بووه  يجزئووی  احکووام دیوو[ د بوواروب( بوودا   گوور  از دیوو[ اسووخ ولووی شووروط، زمووا  و مکووانی دارد. پووس ا
كوردو و و در ایو[  صورت درسخ به احکام دی[ بذوردازد، و بوه شوروط آ  جاموه ی عهول بذوشواند، حودود آ  را رعایوخ 

كووردو مووورد گو ( خیشووصشصا ؛ اسووخ بووه خیشووصشصا  اقزوودا  كووردو انوود  د بوووارو مسووائل )گونووا و  و تشهووا بوورای خووودامشوواظرو 
 . اند جسزجوی آنچه نزد خدا حق اسخ، به مشاظرو خرداخزه

گر  المش  ج( كه ا كشصزش درآ ردمسزحج اسخ   ، مقداری از مالش را به او بدهد. را به ازدواج 

 ترجهه روان فارسی. 5
كوه عطوای بسوصار در برابور طاعوخ ا»أ(  كه برای هر خصری به او امصد دارم و از خشهش در هر شری ایهشی جوین. ای  ی 

كه  كه از تو خواهد؛ ای  كشی به هر  كه عطا  كوه از توو  كشوی عطوا مهر  زی و بخشی نعهخ  وی ازاندک دهی، ای  بوه هور 
كه از تو نهودم، تننخواهد و تو را  كو[ و تهوامی شور ششاسد. به خاطر درخواسزی  هامی خصر دنصا و آخورت را بور مو[ عطوا 

كن ندارد و ای بخششدو، از رض خ بر م[ بیفزای. كه آنچه مصذخشی، چصزی  ك[؛ چرا   «دنصا و آخرت را از م[ د ر 
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كرین، مواهج طذصعی و نعهزهای الهوی را،  ز  و   زی انسوا  و وسوص ه ای جهوخ بقوای حصوات و اسوزهرار  ب( قرآ  
كهال بر میزندگی و وسص   شهارد. ه ی حركخ او به سهخ رشد و 

گفزه اند: خ قخ هر چصزی را به آ  داد ج( كه برخی از ع هاء  كورد بوه هور چصوزی، شوک ی را به ای[ معشاسخ  كوه  عطوا 
كوه مطوابق بوا )عهول(  مطابق و ههاهش  بوا سوود و مشفعوخ مورتذط بوه آ  اسوخ كوه بوه چشون شوک ی دادو  ؛ ههوانطور 

گوووش  كووه مشاسووج بوورای شووشصد  اسووخ. بیشووی، پووا، زبووا  و  صوور آ  )سووایر اجووزاء( نصووز  اسووخ  شووک ی بووهدیود  اسووخ و 
كه چصزی جایگزی[ آ  نهی شود.  كدام از ایشها )اعضا( مطابق با رایدو ای اسخ   ههصشطور اسخ. هر 
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 نوزدهن درس
 ترجهه

پشود توازو ای از خر ردگارشوا   برای موردم )وقوخ( حسابشوا  نزدیوک شودو اسوخ و آنوا  در بیخذوری   یگردانشود. هوص 
كشا  آ  را ششصدند.  نصامد مگر ایشکه بازی 

 بذص[ چگونه بعضی از آنا  را بر بعضی دیگر برتری دادو این و قطعا درجات آخرت و برتری آ  بزرگتر و بیشزر اسخ.
فِطر بود آیا حکن بر  در مانعصخ و رساد  چو  نهی در باب مركذات عررا ظهورشود؟ ای[ حرف بعصد نصسخ.  هن می مر

كرد  به مانعصخ اسوخ و ایو[ مفهووم را  (مخالفخ وجود رر  با)دارد  ينهی در باب مركذات در عرف نوعی رهشهو  
كه رال  امر مانع صحخ عهل اسخ مسال خورد  و آشامصد  مفِطر   زو و مانع صحخ آ  اسخ  .   می رساند 

كوه بوه خداونود سووذحا   كوورد توا بشوودگا  خووود دسوزور داد در حووالی  . احکووام بووه آنووا  هشودار دهووداخزصووار دارنوود و نهوی 
كوورد و  بووا ناررمووانی بشوودگا  او دشووواری را تک صووف نکوورد و پواداش اعهووال انوودک را رووراوا  قوورار داد.  اموورآسوانی را واجووج 
 مغ وب نخواهد شد. 

)مووومشص[ و  وجوووب شوورعی قصوود قربووخ در   زو ع ووی ر وون عوودم لووزوم بووه زبووا  رانوود  آ ، برداشووخ عوورِف مزشووّرعه
كه رر   صر شرعی بود  ای[ برداشخ مهک[ نصسخ  . دیشدارا ( اسخ 
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 درس بیستن 
 سوال شهاره یک: .1

 گزیشه )أ(. پاسخ: یک  
 گزیشه)ب(. پاسخ: چهار
 گزیشه)ج(. پاسخ: دو

 سوال شهاره دو:. 2
 .أ( در حالصکه به دنذال محقق ساخز[ حقصقخ بودم

 و مساجد رراوا   ب ( شهرهای بزرم
 .كردمی سزایش  در حالی ...ج( 

 سوال شهاره سه:. 3
 گزیشه )أ(. پاسخ: یک  
 گزیشه)ب(. پاسخ: دو
 گزیشه)ج(. پاسخ: دو

 ترجهه جهالت . 4
كه برای نوزاد می گوسفشد قربانی  ب[ كششد(: محهد  أ( در باب اسزحذاب اطعام مومشص[ به وسص ه ی عقصقه )عقصقه: 

در موورد نووزاد  امام صاد  ع صه السوالمیعقوب از ابی ع ی اشعری از محهد ب[ عذد الجذار از صفوا  در ابی بصصر از 
كردو: )نوزاد( در   ز هفزن نامگذاری  كششد و سرش تراشصدو شوود و هون  ز  مووی )تراشوصدو بنقل  شود و برایش قربانی 

گوسووفشد  موورد )خانووه( شوودو( نقوورو صوودقه دهشوود و كششوود و بووه از آ  و او را  بذووردقاب ووه  را بوورایرا   عشوووا  صوودقه اطعووام 
 دهشد. ب

كاررا  سخزگصر )و( با ههدیگر مهربانشد. آنا  را در ركوع و سجود ب(  كه با ا یشد بر  كسانی  محهد خیامذر خداسخ و 
 مصذصشی رضل و خششودی خدا را خواسزارند. 

ك[ و موی سرش را در   ز ج(  گوسوفشد گفخ: برایش قربانی  گوشوخ  هفوزن بزوراش و هون  ز  موهوایش نقورو بوذخش و 
ك[ و بذز و  ك[.قربانی را تکه تکه   گروهی از مس هانا  را به آ  طعام دعوت 

 ترجهه روان فارسی .5 
گردیود، ضورار میأ(  یوه د بوارو امصرالهوممشص[)ع( از او جویوا  كه ضرار ب[ ضهرو وارد بر معا یه شد، معا  گویود:  هشگامی 

گسووزردو بووود، در محووراب عذووادت ایسووزادو و  یگووواهی موو كووه شووج خووردو تووا یکی خووود را  دهن ع ووی)ع( را دیوودم وقزووی 
گررزه، مانشد مارگزیدو به خود می گریوه می محاس[ خویش را در دسخ  گویود ای دنصوا؛ ای دنصوا؛ از  كشود و می خیچود و 

شزصا  داری و مرا خواهانی، وقخ آ  نصسوخ نهایانی؟ یا به م[ ا كشی و می م[ د ر شو. آیا خودت را به م[ عرضه می
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كردو كه م[ نصاز به تو ندارم و تو را سه طالقه  كه رجوع در آ  نصسخ،  كه مرا بفریذی. هصهات؛  صر مرا بفریج  ام. طالقی 
كهوی توشوه و درازی راو و  كوتاو و اههّصخ تو نواچصز و آ زوی توو پسوخ اسوخ )سورس ررموود:( آو از  )ای دنصا( زندگانی تو 

  ری سفر آخرت و سخزی   ودگاو )كه قذر و برز  و قصامخ باشد(.د
گها  اسوخ. مشظوور از ب(  كن تری[ زما  بارداری، شش ماو اسخ و بیشزری[ آ  نه ماو اسخ. و سه ماو مورد شک و 

كامل معزقدند و رایدو ی تعصوی[ بیشوزری[ زموا كامل اسخ و تشها امامصه به سال    بیشزری[ زما  بارداری، یک سال 
گر مرد زنش را طال  دهد و ز  بعد از طال ، در زمانی بیشزر از زموا  تعصوی[ شودو، ررزنودی بوه  كه ا بارداری ای[ اسخ 

راههوای ع هوی  و اجهواع، ی، تووقصفنصووص شورعیتعصی[ زما  بوارداری بور . دنصا بیا رد، آ  ررزند از آِ  آ  مرد نصسخ
گها  ا ذات نهی شود.  مزکی اسخ  و از طریق ظ[ و 

گفخ: ما ا( ج ای[ اسخ  مو ق د بارو مفطر بودِ  يمذطل   زو بود   باقی ماندِ  عهدی بر جشابخ يتا ط وع رجر، باید 
كردو اسخ: امام صاد  ع صه السالمبصصر از  واب كه شخصی در شج ماو رمضا  جشج شدو و عهدا  سول را توا  نقل 

كوه بشودو ای را آزاد خ ررمودندحضرت در پاس ط وع رجر انجام ندادو اسخ يحکن آ  چصسخ؟  : حکن او ایو[ اسوخ 
كشد.اكشد و یا دو ماو مزوالی   زو بگصرد یا شصخ مسکص[ را  كفارو، به داللخ الززامی بر مفطر بود  ای[  طعام  وجوب 

اموام . در مقابول، حذصوج خسعهوی از عهل )بقاء عهودی بور جشابوخ توا ط ووع رجور( و وجووب قضوای   زو داللوخ دارد
كوردو: رسوول اهلل در مواو رمضوا  نهواز شوج را موی خوانود و سورس جشوج موی السوالم صاد  ع صوه شود و  سول را نقول 

در موورد موردی  اموام صواد  ع صوه السوالمعهدا تا ط وع صذح به تاخصر می انداخخ. از عصص ب[ قاسن نقل شودو: از 
كوردم و كه در ماو رمضا  در اوایل شج جشج شدو بود و  سول را توا زموا  ط ووع صوذح بوه توا خصر انداخزوه بوود، سووال 

   زو ی او صحصح اسخ و قضا ندارد و  وایاتی از ای[ قذصل.   ایشا  ررمودند:
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 یکن و بیست درس
 ترجهه

گور راسوخ مصگوییود آ زوی مورم  گر در نزد خدا سرای بازپسص[ یکسر به شها اخزصاص دارد نه دیگور موردم پوس ا بگو ا
 كشصد. 

ك هه ی نصف رقط "بضع"و  "نصف"تفاوت مصا  )دو لف (  : نصف از یک تا سه و بضع از چهار تا نه را شامل مصشود. و 
كوار موی  ود و از  كه به تشهایی بوه  كار بردو می شود مانشد عشرة و نصف و مائ  و نصف؛ برخالف بضع  بعد از دهگا  به 

 .آ  جه ه سخ[ خداوند مزعال اسخ: )در نزصجه چشد سالی در زندا  ماند(
گاهی قدرت و توا  موجود زندو با بقای حصات او به یک اندازو حصاتو قدرت مصا  تفاوت   كشد. تشاقض:   خیدا می 

گذرا و تام ی اندک   آنوا  كوه شود رهشهو  مسض ه ای[ بر را انسا  باید -نگاو موشکارانه از نظر صرف –نگاهی هرچشد 
كه  در باب مودح  ای[ ی  هجه از. اند نرذیررزه و كردو رد را سشخ اهل را یا  های  وایخ  وایزها،  وایخ هایی اسخ 

گویود  و سزایش حضرت رسول )ص( اسخ هشگوام حضوور حضورت آدم در بهشوخ در صو ج او  آ  حضورتكه می 
 بود.
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 درس بیست و دوم
 سوال شهاره یک:. 1

 گزیشه )أ(. پاسخ: دو  
 گزیشه)ب(. پاسخ: یک
 گزیشه)ج(. پاسخ: یک

 سوال شهاره دو: .2
  الف( چشد
گاهی   ب( 
 ج( از آ  

 سوال شهاره سه:. 3
 گزیشه )أ(. پاسخ: چهار  
 گزیشه)ب(. پاسخ: یک
 گزیشه)ج(. پاسخ: سه

 ترجهه جهالت. 4
كوه یکوی از ایو[ دو  گاهی رر بر ای[ اساس، ( أ كه موضوع حکن شرعی مركوج و مزشوکل از دو جوزء اسوخ  می شود 

گشوزه و از بوی[ ررزوه اسوخ ،آ از جزء از كوه چوه  مع وم السذوت بودو و حوال ههوا  جوزء رروع  ولوی موا دقصقوا نهوی دانوصن 
گور قذول از رروع آ  جوزء دیگور موجوود بوودو باشود، موضووع  كوه ایو[ جوزء، ا گفزه به ایو[ معشاسوخ  زمانی ررع شدو و ای[ 

  برای دو جزء محقق شدو اسخ.  ههزما  حکن شرعی
گانه، جدیدتری[ ب( به ههص[ دلصل كه در مجهوعه های سه  كوه ع ون ، سعی ما بر آ  اسخ  مطالج و اندیشه هوایی 

كشصن.  اصول بدانها دسخ یارزه گررز[ صحخ آنها طرح   را بدو  در نظر 
كشصد: سه چصز از دنصایزا  نزد م[ محذووب اسوخ. )ز  و عطور و عالوو بر ای[، ج(  سخ[ خیامذر را در ای[  وایخ رر  

كووه امووور دنصوووی واردو در نهوواز(. ای گانووه را از جه ووه ی امووور دنصوووی قوورار دادو انوود؛ ایوو[ در حووالی اسووخ  شووا  امووور سووه 
كه عذارت اسخ از بوی خوش )عطر( و زنوا  و اموا نهواز نوه از اموور دنصووی ب کوه از اموور  حدید، دو امر بودو نه سه امر، 

 اخروی اسخ. 

 ترجهه فارسی روان .5
ك هووه ی بضووع، مووابی[ سووه تووا دو مووی باشوود و ایوو[ 4 ) وم «ر ظوورف چشوود سووالد»أ( سووخ[ خوودای مزعووال:  ( مشظووور از 

كه مشظور از بضع، اعداد مابی[ اعداد دهگوا ، یعشوی یوک  تصریِح  گفزه اند  رسول خداسخ. برخی از لغخ ششاسا  
ك هه ی نصف، دو نظر وجو د دارد: یکی از آ  نظرها تا دو مصذاشد. بشابرای[ مشظور از بضع، دو تا نه اسخ و اما در مورد 
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ك هوه ی نصوف، موا كوه مشظوور از  یود اسوخ و دوموص[ نظور، بشوا بوه رای  ای[ اسخ  كوه ایو[ نظور ابو[ ز بوی[ یوک و نوه اسوخ 
كثریخ  ، مابی[ یک و سه مصذاشد. ا
كه خیام های خر ردگار خود را رسانصدو اند»ب(  ز آ  ( در ای[ آیه پشج وجه وجوود دارد: یکوی ا28)ج[  «تا مع وم بدارد 

كوه جذرئصول خیامهوای خر ردگوارش را بوه او رسواندو كشود  كه: محهد بایود مع ووم   وجوو بشا به  وایخ اب[ جذصر ای[ اسخ 
كردنود. وجوه ویدگمی  یو اسخ. كوه چهوار ررشوزه او را ههراهوی موی  : جذرئصل تشها زمانی به ههوراو وحوی نوازل مصشود 

كوه خ كوردو دوم بشابه  وایخ قزادو: محهود بایود مع ووم بودارد  یوامذرا  قذول از او، خیامهوای خودا را رسوانصدو و حفظشوا  
كوه خیوامذرا  از  كوردو، چورا  كسوی خیوامذرا  را تکوذیج  كوه چوه  اند. وجه سوم بشوا بوه  وایوخ مجاهود: بایود مع ووم بودارد 

كردند. وجه چهارم بشا به  وایوخ ابو[ قزصذوه: بایود جش كه بدا  امر شدند ابال    بدانشود ا صوجانج خر ردگارشا  آنچه را 
كوورد  كووه خداونوود بوور آنووا  نووازل  كردنوود بووه آنهوواكووه خیووامذرا  آنچووه را  و آنووا  از طریووق اسووزرا  سووهع بووه وحووی الهووی  ابووال  

كه خیوامذرانش خیامهوای او را بوه دیگور دسزرسی خیدا نکردو اند . وجه پشجن بشا به  وایخ زجاج: باید خدا مع وم بدارد 
كه مشظور از احاطه، احاطه ی با« نزد ایشا  اسخ، احاطه داردخدا بدانچه »خیامذرا  رسانصدو اند.  [ جریج مصگوید 

كوردو اسوخ»ع هی اسخ. )نسذخ به تهامی امور ایشا  عالن و دانا اسخ(  یعشوی جوز  «و هور چصوزی را بوه عودد شوهارو 
كسی نهی تواند آ  را بشهارد.   خالق آنها، 

كه بهج(  گررزه اسوخ. ایو[ داسوزا   را عشوا  داسزا  ماند ودار میدلصل آ  شذها بیداسزانی  وایخ شدو اسخ  از آ  
كوش ازدواج اند بارو ی زندگ كه از بی سوادی رنج مصذرد و ع ی ر ن مص ش، بوا موردی شورابخوار و عربودو  ی زنی اسخ 
كشد،  كوچوهنصز از زبا  ههسر بدزبانش ای[ ز  می  و  در عذاب اسخ. ای[ مرد دائهوا واهو هوای زشوخ و الفوای ركصوک 

دهود. خالوه ی آ  ز  بوه دیودارش مصورود توا بازاری به زبا  می آ رد و بودتری[  یژگصهوا را بوه ز  و ررزنودانش نسوذخ موی
كشد و از حال و   ز گریه می   كشود گ وه می با موردی شدلصل آشفزگی و بی قراری او را بفههد. ز  در آ وش خاله اش 

كه عالووبا تهام وجود از او مزشفر اسخكه  بر زنش، از ررزندانش هن بیزار اسوخ و بوا ایو[ مورد   زگوار سوصاهی را  . مردی 
كه سایه ای از  ن و سصاهی مط ق را بر زندگی ای[ خانوادو انداخزه  مصگذرانشد. ای[ عالوو بر رقر خواركششدو ای اسخ 

كهر خن مصکششد.  و زیر بار آ  
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 سوم و بیست درس
 ترجهه

 یاضووی را نصووز  نیر مصووا  مولفووات ر سووفی، مشطقووی و اخالقووی او، اصووول و مذوواارالطووو  تشهووا رص سوووف نذووود؛ ب کووه د
كوه از آ  تحوخ عشووا   الهجسوهات »مصذصشصن و مذحد امر ز ما در مورد مجسهاتی )یکی از مذاحد  یاضی( اسوخ 

 صحذخ شدو اسخ. « االرالطونص 
صرد، به هشگوام ط ووع خورشوصد از آ  عهودی بر  وی زمص[ قرار بگ شاخص، چشد عالمخ دارد از آ  جه ه: هرگاو ظهر

كه خورشوصد بوه  شاخص كشد تا آنجا  كوتاو شد  می  سایه ای ب شد به طرف  رب ایجاد می شود و به تد یج شروع به 
كوه ایو[ مسوض ه بوه دلصول عذوور  خط نصف الشهار مصرسد؛ تا ایشکوه بوه پایوا  موی رسود و بعود از آ  سوایه ب شود موی شوود 

 . شود ظهر ایجاد می نصف الشهار خطبا عذور خورشصد ازاسخ؛ خورشصد از خط نصف الشهار 
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 درس بیست و چهارم
 سوال شهاره یک: .1

 گزیشه )أ(. پاسخ: سه 
 گزیشه)ب(. پاسخ: یک
 گزیشه)ج(. پاسخ: دو

 سوال شهاره دو: .2
  تشها نصسخ / / نصسخ( أ
  ها برخی از آنا  / برخی از آ   (ب
 محض ایشکه  هب( ج

 سوال شهاره سه:. 3
 گزیشه )أ(. پاسخ: سه  
 گزیشه)ب(. پاسخ: سه
 گزیشه)ج(. پاسخ: دو

 ترجهه جهالت. 4
كه مومشی را جز به اشزذاو بکشد و هر كس مومشی را به اشزذاو كشخ باید بشدو ی مومشی را آزاد أ(  هص  مومشی را نسزد 

كششد.  و به خانوادو او خونذها كشد مگر ایشکه آنا  گذشخ   خرداخخ 
كودک نگهداری شود و هزیشه ی او تقذل شود و ای[  كه ای[  گهشدو ترس از مرم برود، واجج اسخ  كودک  گر بر  ب( ا
كودک به دلصل ناتوانی در تربیخ یا ترس از بی آبر یی یا  صر آ  و یا  كرد   گاهی نسذخ به رها  حکن ع ی ر ن ع ن و آ

گاهی از وضعصخ او، صاد  و قابل اجراسخ.  ع ن به رقدا  كودک یا عدم آ  خانوادو و تشها ماند  
كه خردو هوایی بور آنهوا ارکشودو شودو بوود و درهوایی از طوالی  كوهی نگریسزن و در آ  اتاقها و حجرو هایی دیدم  ج( به 

كووو رروزن و بوه محوض ایشکوه بوه یود و یواقوت داشوخ. بوه سورعخ بوه سوهخ آ   كووو نزدیوک شودم،  سر  مزی[ به مروا 
كشصود و خوارج شووید. شواید ایو[  كشار بزنصود و درهوا را بواز  كه مصگفخ: خردو ها را  صدای ررشزه ای ب شد شد در حالی 

 . دهد او را نجات میكه از شر دشهشا   نزد شها داردمسکص[ امانزی 

 ترجهه روان فارسی. 5
كشووصن زیوورا أ(  كسووج ز[ موو بایوود ایوو[ مووورد را بوور صووورت عوودم اشووزراط حهوول  كووه  قائوول بووه تفصووصل شوودو و مصووا  موووردی 

گذارد و اولی را حرام  كه بدو  اشزراط يقذ ی  اسخ رر  می  مشفعخ در قر  به خاطر اشزراط يقذ ی  بودو و موردی 
كشود:  و دومی را جایز می داند. كه اسحا  ب[ عهار از ابی الحس[ نقول موی  از او سووال  شخصوید بوارو ی »ههانطور 
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كه به ، مقوداری از سوود قور  را از او پوس بگصوردرا  قور و از تورس ایشکوه مذوادا  اسوخدیگوری مقورو   صشخ كردم 
گر شرط: وی پاسخ داد. خردازد می  « .اشکالی نداردگذاری يقذ ی  در مصا  نذاشد،  ا
كورم خوویش بوه موا ع  ب( گور از  كوه ا كوردو انود  كه با خدا عهد  كسانی اند  كشود، خداوند مزعال می ررماید: و از آنا   طوا 

گفزه خود عهول  پس چو  از رضل خویش به آنا  بخشصد، .قطعا صدقه خواهصن داد و از شایسزگا  خواهصن شد به 
كششود  نفوا  را شوا  كردودر نزصجوه بوه سوزای  نکردند و در ادعای خوود صواد  نذودنود؛ كوه او را دیودار موی  در  توا   زی 

كه از آ  پشاو بر خدا با هایشا  دل گذارد.   .دباقی می 
كه مع وول در آ  ج(  كه ای[ مسض ه به دلصل جایگاهی اسخ  در رصل نهن وجوب تقدم هر ع زی بر مع ولش گذشخ 

گررزه بوه حسواب آ رد   ایوِخ حركوخ بوه عشووا  ع وخ  وایی درسوخ كوه  موی شووداز ای[ مسض ه آشوکار اسخ.  قرار 
كه آ  حركخ، جوهری باشد یا عرضی و تفاوتی نصسخ  و ررقی نهینصسخ  عرضوی، طذصعوی  مصا  ایشکه حركوِخ كشد 

 باشد یا ارادی. 
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 پنجن و بیست درس
 ترجهه

 انسا  ناتوا  آرریدو شدو اسخ. 
كرد.  كه مشک آب را تا خانه ات حهل   ع ی )ع( ررمود: م[ هها  بشدو ای هسزن 

ك[.    خر ردگارا؛ مرا به راهی آسا  و ههوار به سوی محذزخ رهشهو  
كسی  كه ههه چصز را بدو  خر ردگارا؛ تو   دانی و حهد و  شا مخصوص توسخ.  می آموزشهسزی 

كوه در   ز خصذور ررمودنود: روردا خورچن را بوه دسوخ موردی  اما در مورد حدید خصذر: از حضرت رسوول )ص( نقول شودو 
كه خدا و خیامذرش را دوسخ دارد و خودا و خیوامذرش نصوز او را دوسوخ دارنود و )هرگوز از صوحشه  ی نذورد( خواهن سررد 

كووه چشوون درد داشووخ،  روورار نهصکشوود و خداونوود )ایوو[ ده/ ده خصذوور( را بووه دسووخ او مصگشوواید و ع ووی )ع( را در حووالی 
گردانصد.    رراخواند و از آب دهانش در چشها  او مالصد و خرچن را به او داد و خداوند او را خیر ز 

 
 
 

  



 

32 

 درس بیست و ششن
 سوال شهاره یک: .1

   یکگزیشه )أ(. پاسخ: 
 سهگزیشه)ب(. پاسخ: 
 چهارگزیشه)ج(. پاسخ: 

 سوال شهاره دو:. 2
كصزو (أ  امر ز چصزهای پا
  پشزی / پسزانی(  ب
 چصزی( ج
 

 سوال شهاره سه:. 3
 گزیشه )أ(. پاسخ: سه
 گزیشه)ب(. پاسخ: سه
 گزیشه)ج(. پاسخ: دو

 ترجهه جهالت. 4
 زندگی امخ اسالمی، سرشار از حوادث و رراز و ررودها بود.   آ  د رو ی تا یخی ازأ( 
كه حکهرانی و والیخ مصر را به او دادو بودم، مشا ری صاد  و مخ ص بود.ب(    مردی 
گر به جزج(  كه در ای[ حالخ، ا بشگرین، احزهال بقای آ  را توا هشگوام حودوث و   ذوتش نزد ما مع وم اسخابزدائا ئی 
كشصن.ی یابین و بقای آ  را تا آ  زما  دوم در ميجزء  وقوع   اسزصحاب می 

 ترجهه روان فارسی. 5 
 كوه سوخ[ ای[ مورد در طالج ابی خاندا  از برخی از كردو:  وایخ قزصذه اب[ از مغازلی اب[ حصدرة: اسن مورد در اماأ( 
 كوه زموانی و بوود اسد بشخ ههراط ع ی مادر كه شد یادآ ر و كردم سوال «نامصد حصدرو مرا مادرم كه هسزن كسی م[»

 هشگوامی و كرد نامگذاری «اسد» پدرش اسن به را( )ع ی را او بشابرای[ نداشخ. حضور ابوطالج آ رد، دنصا به را ع ی
 در ع وی كوه هشگوامی و نامصود ع ی را او و نرسشدید بود، كردو انزخاب برایش ع ی مادر كه را اسهی آمد، ابوطالج كه
  اسخ. شصر نامهای از نامی حصدرة ررمود: بود. نهادو او بر مادرش كه گفخ را اسهی رد،مصک رجزخوانی خصذر   ز
. تحووخ سوووصطرو و حکهرانووی بشوووی عذوواس نذوووود  -بشووی امصوووه  بووورخالف د رو – تهووامی بووالد اسوووالمی در آ  عصوور( ب

نوا  خوارج شودند و سرزمصشهای شهال آرریقا و قسهزی از بالد شام و بیشزر مشاطق مکوه و مدیشوه از تحوخ سوصطرو ی آ
كه از بالد خراسا  و ما راء الشهر تحخ حکهرانی داشزشد، از چشگشا  درآ ردند و پادشاها ، حکومزها و  مشاطقی را 
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كه برای خ صفه جایی جز بغداد و برخی از بالد عرا  باقی نهاند.  كردند تا آنجا  دولخ های مزوالی را دسخ به دسخ 
گوید: )ای[ مشکل( به دلصل ضعف خالرزشوا  و نصوز سورگرمی بوه شوهوتها و جهوع ابوالفداء در رابطه با ای[ قضصه م ی 

یاد اموال ر  داد.   آ ری ز
كه ای[ رصل، با  ج(  كامال مرتذط اسخ و از ای[ رصل ای  مقاله وش[ اسخ  كه در مورد موضوع مزارصزیک می باشد، 

كوه ابو[ سووصشا مفهووم  كوه نظریووهارسوطویی را بووه درسوزی  قووو و رعوولبوه نظور مصرسوود  قووو و رعوول  رههصودو و  ابووخ مصکشود 
  ههچو  نظریه مادو و صورت، به دنذال تفسصر تغصیر اسخ.
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 هفتن و بیست درس
 ترجهه

كووردو:  ؛جایگوواو طووج در زمووا  جاه صووخ كووه در روورد دیگووری از هوون  "زهصوور بوو[ جشوواب"ابوحوواتن نقوول  دو  یژگووی داشووخ 
ایوو[ در . و نهایشودو ی قوووم در نووزد پادشوواها  و خزشکشووا  بووودشوواعر  ،خطصووج ,سرشووشاس، عصورانش نذووود. بووزرم قوووم

كاهشا  و شهسووار قووم بوود و در مصوا   كه طذابخ در نزد آنا  مایه ی بزرگی و شرف بود. رالگصر و د راندیش  حالی بود 
 . اررادی در اخزصار داشخ از مصا  آنا  آنا  مشزل داشخ و

كه ما به آ  رسصدینما در براهص[ و دالیل نگریسزصن و د بارو ی ح كردین و ای[ چصزی بود  ایو[ اسوخ  .قصقخ جسزجو 
 . عذری داشزه باشصنتا در نزد خداوند سذحا  و مزعال  ،و مس ک ما  وش امام،

گویود: و در  كشصود، موی  كشود، مراجعوه  كه ای[ حدید را از طریق طذرانوی نقول موی  گر به مجهع الزوائد هصسهی، جایی  ا
كسانی   . ششاخزنرا ن كه آنا  بودندآ  
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 درس بیست و هشتن
 سوال شهاره یک: .1

 گزیشه )أ(. پاسخ: چهار
 دوگزیشه)ب(. پاسخ: 

 گزیشه)ج(. پاسخ: یک

 سوال شهاره دو: .2
  ای[ دو ( أ

كه كسانی    ب( 
 آنچه  / ج( آنچه

 سوال شهاره سه:. 3
 گزیشه )أ(. پاسخ: دو

 گزیشه)ب(. پاسخ: یک
 )ج(. پاسخ: یکگزیشه

 ترجهه جهالت. 4
خداوند سذحا  مواهذی را در د رو هایی به مردانی بوی ههزوا اخزصواص موی دهود و بوه وسوص ه ی آ ، نذوو  را حوق أ( 

كه تو را نسذخ به حقایق اموور بوه انودازو  كه از جه ه ی ای[ ارراد، اسزاد مزرجن ماسخ. هشگامی  ایشا  قرار می دهد 
كه سص ی از برها  و دلصل می آ رد، او را مزک ن و توا  بشری آششا می ی وسع كشد، او را رص سوف می یابی و هشگامی 

كشد هایگرومی یابی.  ر در مقابل باد رها می  كوه .شک و شذهه را چو  خ  رورع را بوه ، رقصهوی مزذحور اسوخ او در حوالی 
گرا اصل بر می ر  كشد. )یعشی ع ون او بوه گذارد و آ  را خارج میهایی را ررو نهیبگرداند و در كف امواج اقصانوسش، در

گرانذهاتری[ و مهن تری[ مسائل ع هی را از ای[ اقصوانوس دانوش ارائوه موی وی در اصوول و  كشود(مانشد اقصانوس اسخ و 
در . او . دهود اند، پاسوخ می گذشزگا  و مزأخرا  از پاسخ آ  ناتوا  ماندو كهرا مذادی خود یک محقق اسخ و آنچه 

كامال از یاجزا مسائل نظری  .شوودمویو بوی[ موو بوه مووی آنهوا تفواوت قائول  دهودمویز یویکدیگر تهص ع وم و دانش ها را 
كدام از آنها مزخصص و جزئی نگر اسخ.(     گسزردو داشزه و در هر   )یعشی دانش 

كشود وایخ شدو ب(  كرد ایشگونه دعا  كرد و دعایی  گروهی اجزهاع  ایا از خشوصزخ چشوا  نصوصج موا : خودهر كس با 
كه ما را به  كه بی[ ما و ناررمانی تو حایل شود و از طاعزخ آنچه  گررزوار   بهشزخك[  كوه  برساند و از یقص[ بوه قودرى 

كوه موا را زنودو موی  گاهی  گوش هایها  و دیدگانها  و نصروهایها  تا  دارى  هاى دنصا را بر ما آسا  سازد، خدایا ما را به 
گرد  بهرو كوه بوا موا بگصر بر ما سزن  وا داشزه كه كسی ازا ، و آ  را وارث ما قرار بدو، و انزقام ما را مشد  كسوی  ، و ما را بور 

دشهشی   زیدو یارى دو، و مصصذخ ما را در دی[ ما قرار ندو، و دنصا را بزرگتری[ اندیشه و نهایخ دانوش موا قورار مودو و 
كه به ما رحن نهی  .كشد بر ما چصرو مک[  آ  را 
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كه ههه ایو[ اموور را در خوود دارد در مصوا  مسو هانا  هون وجوود دارد و ج( اقذال )ای[ چشص[( پاسخ می دهد:  اسالمی 
كوه  گونووه  اسووالم تشهووا در ظووواهر زنودگی مسوو هانا  سوواری و جوواری اسوخ. آنووا  بووه نامهووای اسووالمی  هون وجووود يبوودی[ 

گویشد و نهاز موی خوانشود؛ ولوی نامصدو می شوند و مردو هایشا  را بر حسج احکام اسالمی در كششد و اذا  می  [ می 
كوه  كوردو انود و اسوالم در مصانشوا  موردو اسوخ. بوه ایو[ معشوی  گون  )با ههه ی ای[ اوصواف(  وح اسوالم را در مصانشوا  
كووه سرشووار از سوورزندگی و نشوواط و خویووایی و  كتوواب و سووشزی آ وواز مووی شووود  اسووالم نهووردو و زنوودو و خویووا اسووخ و بووا 

كه به اسالم تحریف شودو تهسوک  اما ای[ ام نصازهای زندگی اسخپاسخگوی ته كه مردو اند؛ چرا مس هانا  هسزشد 
كشد:  كششودجسزه اند و امصرالهومشص[ ای[ حالخ را با ای[ بیا  توصصف می  ؛ اموا مسول ایشکوه لذاس اسالم را به ت[ می 

 .خوسزصشی را وا ونه خوشصدو باششد

 فارسیترجهه روان . 5 
ه[: خداوند مزعوال قووای ادراک از جه وه نصوروی تشوخصص و بصوصرت و حارظوه و ذهو[ را در انسوا  بوه أ( مدیریخ ذ

كووه  كشوود. پووس در امووور مووی نگوورد  كووه بزوانوود بووه درسووزی از آ  اسووزفادو  كسووی اسووخ  ودیعووه نهووادو و انسووا  عاقوول و بووالک 
كدامص[ مفصدتر اسخ؛ سرس ترتصذی ع هی و صحصح را به مشظو ر حفو  و جوایگصری آ  در ذهو[ كدامص[ آنها مفصد و 

كشد و  كه با حارظه اش مانشد بدی[ انزخاب می  كسی اسخ  كشد. اما انسا  نابالک و نادا   طریق از آ  محارظخ می 
كشد و هر چصوزی را در آ  موی انودازد و از ایو[ مواهوج الهوی بوه صوورت درسوخ بهورو نهصذورد.  مخز  و انذاری ررزار می 

كتاب كه  كسی  كه محزویات می خو یبشابرای[  كشد؛ ب کوه  كتاباند، در طی یک بار خواند ، مهک[ نصسخ  را حف  
كه در آ  آ ردو شدو، تامل و تح صل و تحقصق نهاید  باید آ  را د بارو و پشخ سر هن بخواند و سرس در هر اندیشه ای 

كتووا كتوواب، آ  را خالصووه نهووودو و بووه حارظووه اش بسوورارد . سوورس  بی دیگوور در رابطووه بووا و بعوود از پایووا  مطالعووه ی آ  
كشد تا ذهشش با مطالج مزعدد و نامشظن خر نشود و ارکار در هن آمصخزه نگردد.  هها  موضوع مطالعه 

گررزواریصررا ر: ابزالء، ذاتفاوت مصا  ابزالء و اخز ب( كرد  سخزی ها و  هوا ههوراو اسوخ. ایو[ در حوالی با تک صف 
كه اخزذار، ههراو با گصردسخزی ها یا امور مط و اسخ  گفزوه شودو: او را بوه وسوص ه ی . آیا نهیب صورت می  كوه  بیشی 

كار بردو نهی شود؛  كرم بر او مورد آزمایش قرار داد و در ای[ مورد لف  ابزالء به  كوه انعام و  كسوی بوه  و يگفزه نهی شوود 
گفزوه نشد نعهخ مذزال گفزه شدو او را با انعام بر وی مورد آزموایش قورار داد و  كه  كوه او را بوه وسوص ه . ههانطور  هصشوود 

قوورار  خزذوواری آ  )نعهووخ( مذووزال سوواخخ و شووخص مذووزال بووه نعهووخ نصسووخ، ب کووه بوودا  وسووص ه مووورد آزمووایش و ا
گفخمصگصرد ع ون و  مقزضوِی  مذوزال اسوخ و اخزذوار معصوصخ رورِد  یواطاعوخ  آشوکار سواخز[ ابزال مقزضِی  . می توا  

كشوه و حقصقوخ چصوزی « خذور»یوا عاصوی بوود   . مشظوور از اطالع از اوضاع و احوال در ای[ مورد اسخ يمطصع  ع ون بوه 
 .رر  مصا  آنها آشکار اسخو  اسخ
حضوور داشوزه اموام معصووم  اموخ، ایو[ اجهواع در مگور ایشکوهاجهاع امخ از حصد اجهواع بوود  حجصزوی نودارد ج( 

كه  گر  ابخ شود  كه آ  یک قول اجهاع دارند،بر  تهام امخباشد. بشابرای[ ا معصوم امام سخ[، سخ[  شکی نصسخ 
گر چشص[ نذاشد،  حجصوخ نودارد. بایود ایو[  یاجهواع ادعای اجهاع در آ  مورد ادعای باط ی اسوخ و چشوص[اسخ. ا

كششودگا  اسوخ  ابوخ اسوخ كوه اموام معصووم جوزء اجهواع  كشوصن چوو  حکون حوالزی  گور  حالخ را اسزصحاب  پوس ا
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كه  كوه آ  سوخ[، سوخ[ معصووم اسوخ. ، شکی تهام امخ بر یک قول واحد اجهاع دارند ابخ شود  گور نصسوخ  زیورا ا
كردو كششدگا  نذاشد  ادعای ایشکه امخ بر موضوعی اجهاع  اند، ادعایی ایشگونه نذاشد يو امام معصوم جزء اجهاع 

 باطل اسخ.
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 نهن و ستیب درس
 ترجهه

كه حق و باطل در هر موضوعی وجود دارد. بشابرای[، برها  قوی و  كسی خوشصدو نصسخ  اسزوار ههراو با حق اسوخ بر 
كشد. مجالی برای رر  دو دلصل اساسی به نفع حق و باطول در یوک حود وجوود نودارد؛ ب کوه تهوامی  و باطل را رد می 
كوه  گها  می  ود دالی ی بر )حقانصخ( آ  اسخ ولی هشگامی  كه  كه برای باطل شذهاتی وجود دارد  مسض ه ای[ اسخ 

یسه شود، جع ی و ساخزگی بود  آ  مشخص می شوود. پوس باطول تشهوا عرضه شود و با ادله ی حق و حقصقخ مقا
كوتاو و ناپایدار و عهر حوق ب شود و دائهوی اسوخ/ باطول ررزشوی و  جوال  می دهد و حق حکومخ مصکشد. )عهر باطل 

كه دالیل تهامی مدعصا  حوق در قذوال دیگورا  بررسوی شوود  حق ماندنی اسخ(. مسض ه مهن در ای[ زمصشه، آ  اسخ 
كشدو  – كفایخ نهی  تا ایشکه حق از خوالل آ  آشوکار شوود، سورس )بعود از حوق  -تشها صرف ادعای او در ای[ زمصشه 

گهراهی چصسخ گهراو خواهصن شدجز  گر حق را زیر پا بگذا ین، قطعا   (. / ا
و حوق و حقصقوخ، ههوا  عقول و اعزهواد بور دلصول  د بواروجهخ بحود و بررسوی  -در آ از راو  –تشها وسص ه ی مهک[ 

كوه كششود نصوزای[ مط وج را تأییود می، و احادیود شوصعه بشووده چنزصجه كشد  ؛ ررقی نهیبرها  اسخ : )اولوص[ چصوزی 
 .خداوند آررید، عقل بود(
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 درس سی ام
 سوال شهاره یک: .1

 گزیشه )أ(. پاسخ: سه
 گزیشه)ب(. پاسخ: دو
 گزیشه)ج(. پاسخ: دو

 سوال شهاره دو: .2
گ(  أ  ر ق ذش را اسزوار نساخزه بودینا
  شخصی ترسو ( ب
كودكی( ج   ما  از 

 سوال شهاره سه:. 3
 گزیشه )أ(. پاسخ: چهار
 گزیشه)ب(. پاسخ: یک
 گزیشه)ج(. پاسخ: یک

 ترجهه جهالت:. 4
 و دعای او رد شدو اسخ.  نامقذولدر عذاب دائن اسخ و شفاعخ او  ههوارو و خی در خی( أ

كه در هر حال بخش مههی از ا زش وجودی ب(  گصری وجود انسانی، انعقاد نطفه اسخ؛ چرا  اولص[ مرح ه در شکل 
گصووری آ  سووفارش  كووه بووه ضوور رت سووالمخ ایوو[ مرح ووه و صووحخ شووکل  را د بوور مصگصوورد و بووه ههووص[ دلصوول  وایوواتی 

 مصکششد، مزواترند. 
 شد. یجاد ا تفرقه اسالمی یعرب جها از هها  لحظه، بی[  رب و ج( 

 ترجهه روان فارسی .5
كه خیامذرا  آ ردو بودند )و نصز تالشوهایی در جهوخ( (  أ گررزه جهخ نابودی عقاید الهی ای  تهامی تالشهای صورت 

كوووه از آ  خوووورد سووصطرو بخشووصد  بوووه هرگونووه تفکووور یووا ر سووفه ای دیگووور بووه شکسوووخ انجامصوود. شکسووخ  در زمصشووی 
ك هووه ی خداونوو گشووخ. قطعووا )خیووامذرا ( بوور آنووا  برانگصخزووه شوودو ایوون و  د )كتوواب مقوودس( بوورای خیووامذرانش محقووق 

خیر زند و بی شک سراهصا  او )خداوند( بر آنا   الذشد. ای[ مسض ه عهوما پدیدو ای قابل توجه در تهامی زمص[ و در 
گوورا  -تهووامی زمانهاسووخ. )ایوو[ قضووصه نهووا و سووشخ الهووی در تهووامی زما -سووصطرو ی نصروهووای خداونوودی بوور تحریووف 

 مکانهاسخ(
، حکهرانووا  )اموووی( را مجذووور بووه اوب( بووا وجووود ایشکووه جعوود از مقووربی[ امویووا  بووود، شووورش صووحابه و تووابعص[ ع صووه 

كرد. چه بسا   .   شداخزالرات داخ ی امویا  جعد قربانی تذعصد و سرس اعدام وی 



 

41 

كشوی و توالش مصشوود( ابوزاری از جهاد )كه معشایی رراتر از معشای جش  داشزه و شامل تهامی معوانی  زج(  م و رنوج 
رسووشد  بووه اوج خووود میهشگووام مواجهووه بووا موانوع بوه تهسووک و تسوو صن  ،خیووروی، اطاعوخچووو  ابزارهوای هوودایخ اسووخ 

كشد. كشد تا از آنها عذور    سرس انسا  با آنها مذا زو می 
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 یکن و سی درس
 ترجهه

گذشزه  كریهه بیا  شدو اسخ: نور چشن پدر و مادر اسخ؛ ههصش از آنکهررزند  كه در ای[ آیه ی  كه »طور  كسانی اند  و 
كووه مایووه ی  وشووشی چشووها  )مووا( باشوود و مووا را خیشوووای  مصگویشوود خر ردگووارا بووه مووا از ههسوورا  و ررزنوودانها  آ  دو 

گردا .   « ...خرهصزگارا  
نا  اسخ و به ههوص[ جهوخ، ازدواج، عام ی جهخ ایجاد آرامش و اطهصشا   وحی و  وانی در مصا  تهامی مردا  و ز

كشود، در حقصقوخ یوک هسوزی و  كودام بوه شوریکش تکصوه  گر هر  مرد و ز  بدو  دیگری ناقص اند و آ  دو )ز  و مرد( ا
كه هریک از آ  ها به شریک خود تکصه دارد. ؛وجود تکامل یارزه را تشکصل می دهشد  چرا 

كه انسا  تحخ تا صر امور كه در بعضی گصرد خیرامو  خود قرار می از آنجا  یا برخی حواالت مانشود  جاها، مهک[ اسخ 
گشاو را برای وی رراهن مصکشد، ضوعصف شوود. بشوابرای[  كه زمصشه ی  مجالس رسق و رجور و مکانهای نامشاسج و بد 

كه سعصش را در ط ج نزدیکی به زنی  كه بسصار شایسزه نصسخ  یا خانوادو ای برخوردار هشد اسخ زیذا یا  روتقرار دهد 
 .  داردو و مکا  دنصوی از جا
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 درس سی و دوم
 سوال شهار یک: .1

 گزیشه )أ(. پاسخ: دو
 گزیشه)ب(. پاسخ: چهار
 گزیشه)ج(. پاسخ: دو

 سوال شهاره دو:. 2
كه أ(   ای[ بدا  سذج اسخ 
 كه  طوری به (ب
كه ( ج  از آنجا 
 

 سوال شهاره سه: . 3
 گزیشه )أ(. پاسخ: سه

 (. پاسخ: دوگزیشه)ب
 گزیشه)ج(. پاسخ: سه

 ترجهه جهالت. 4
كاظهی )قودس سورو( آمودو نائصشی ما اسزادشصخ أ(  گردش  كه در شروح شا گویود: و  اسوخ )قدس سرو( ههانطور  موی 

كشوصن راهوی بورای بررسوی  سوایر دالاسوخ؛  ابپایه ی اص ی دالیل ای[ بواما  وش عقال،  گور رور   كوه ا گونوه ای  یول بوه 
كووه مذزشووی بوور اعزهوواد بووه خذوور  قووه و تکصووه بووه آ  در  وجووود داشووزه  باشوود، هووص  راهووی بوورای بررسووی بوور  وش عقالیووی 

 محا رات يعررصه  می باشد وجود ندارد.
مسضولصخ زوجص[ در زندگی زناشویی شا   واقعا مسضولصزی بزرم و مهون اسوخ. چوه قذول از اقودام اساس،  ای[ برب( 

كامل حقو به ازدواج از جهخ حس تا مورقصوخ و اسوزهرار  ،[ انزخاب ههسر یا بعد از ازدواج از جهخ تعهد به ادای 
 آ  برایشا  حزهی شود. 

كه تصررش مشاراتی بوا ماهصوخ رهو[ نداشوزه باشود تواند رهشی میمال ج( مالک  كشد به شرطی   –در آ  مال تصرف 
 بیوعمانشود  –مشاروات دارد بوا حقصقوخ رهو[ كوه  رریتصوو اموا  -باشود رهو[در  كوه هشگوامی حصوا  بر شد  سوار مانشد

گروی اوسخمگر ایشکه  جایز نصسخ -حصوا  یا ذبح آ  كه مال مرهونه در  كار را دادو باشود. و  شخصی  اجازو ی ای[ 
 نهی تواند جز به اجازو ی مالک در آ  دخل و تصرف نهاید.   گصرندو ره[اما 
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 ترجهه روان فارسی .5
م که و عدم م که مصا  دو مفهووم بیشوایی و نابیشوایی برقورار اسوخ نوه شوخص بیشوا و  كه تقابلأ( بر تو خوشصدو نصسخ 

كه نابیشایی امری عدمی و نابیشا امری وجودی اسخ؛ شخص نابیشا  مگر آنکه به بسصط بود  مشزق قائل شووین و چرا
كه مشزق ال بشورط و مذودأ آ  بوه شورط ال  معشای مشزق را هها  مفهوم مذدأ در نظر بگصرین. اخزالف در جایی اسخ 

 باشد.
كه  ب( كه  الذزه یک اسزثشا وجود دارد و آ  ای[ اسخ  كه محصول در تركصه  گر  وی چرم يخوسخ  نوشزه شدو باشد  ا

كه به نوشزه و حقانصوخ آ  مطهوض[ نذاشوصن، نهی تووا  بوه آ  اعزهواد  كشوری اسالمی اسخ ساخزه شدو، در صورتی 
گر به نوشزه اطهص كوه كرد. اما ا كشوصن؛ چرا كردو و حکون بوه تذكصوه و طهوارت آ  موی  گور  ابوخ شا  دا ین ، به آ  اعزهاد  ا

كوردو و حکون  كفایوخ  كشوری اسالمی سواخزه شودو اسوخ، ههوص[ مسوض ه در حکون پواكی آ   كه در   بوه طهوارتشود 
 مشوط به خرید آ  از بازار مس هانا  نهصشود. 

گونه ای در عرف رقها توسوعه یاروخ  "اجزهاد"از آنکه مفهوم ج( ولی محقق ح ی بعد  را ارتقا بخشصد یا ای[ مفهوم به 
كوار بورد  اصوطالح اجزهواد  احزوراز نکورد.  زیورا وقزوی اجزهواد كه شوامل طور  اسوزشذاط در رقوه شوصعه نصوز شود، از يبوه 

گشوخ و در اصوطالح جدیود بوه معشوای  اج توالش رقصوه در اسوزخر»مشذعی برای رقصه و دلص وی بورای اسوزدالل هوای او 
كوه رقصوه از طریوق آ  « حکن شرعی از ادله و مصادر مطرح شد، دیگر مشذعی از مشابع اسزشذاط نذود ب که ررایشدی بود 

كشد.  حکن شرعی را از مشابع اسزخراج می 
 

 

 
 


