






طرح کلی اندیشه اسالمیکتاب 

ید دین می گو! دین نمی گوید نیروهایت را متوقف بگذار
ما به سرعت بگیر هرچه بیشتر، مسابقه بده هرچه زیادتر، ا

وی سوی چه؟ به سوی چیزی که شایسته توست، نه به س
ه یک وجب آب و گل، نه به سوی فالن مبلغ ناچیز، نه ب

سوی زندگی مادی دنیا که هرچه باشد برای تو کوچک و
تو، به سوی چیزی که با عظمت! کم است، ای انسان بزرگ

این با مقام تو سازگار باشد که انسان، عالی ترین موجودات
بزرگ ترین عظمت های وجود، بعد از پروردگار، . جهان است

!  ای انسان بزرگ. در همین کالبد کوچک و محدود است
 مِنْ اِلی مَغفِرَةٍ"سرعت بگیر، مسابقه بده اما به سوی چه؟ 

به سرعتت به سوی مغفرت پروردگار باشد،"رَبِّکُم وَ جَنَّة
سوی آن بهشت برین الهی باشد، که همه آسمان ها در 
.مقابل او کوچکند، همه ی زمین در برابر او اندک است



کتاب پیامبر امی
مطهریشهید:نویسنده
میعربواسالمتمدنخودمعروفکتابدرلوبونگوستاو

:گوید
مقرونآنو،استبودهامیپیغمبرکهاستمعروفطوراین
بمطالارتباطبودعلماهلازاگراوالزیرا،هستهمقیاسبه
قیاسقرینهمآنبعالوه،شدمیبهترهمبهقرآنفقراتو

جدیدیمذهبتوانستنمینبودامیپیغمبراگرکهاست
احتیاجاتبهامیشخصاینکهبرای،سازدمنتشروشایع

راهبهراآنهاتواندمیبهتروآشناستبیشترجاهلاشخاص
ایج،امیغیریاباشدامیپیغمبر،حالهربه.بیاوردراست
هوشوفراستوعقلدرجهآخریناوکهنیستتردیدیهیچ

.استبودهدارارا
بهمهو،قرآنیمفاهیمبانبودنآشناعلتبهلوبونگوستاو

طارتبادربارهاییاوهسخناستداشتهکهمادیافکارخاطر
جاهلاحتیاجاتدرکازعالمبودنعاجزدربارهوقرآنآیات
حالعیندر،کندمیاهانتپیغمبروقرآنبهوبافدمی

ناییآشسابقهبراینشانهوسندیگونههیچکهدارداعتراف
لنقازغرض.نداردوجودنوشتنوخواندنبااسالمپیغمبر
.نیستسخنشانبهاستشهاداینانسخن



اینانسخننقل.ترندشایستهزمینیهامشرقومسلمانانخود،مشرقواسالمتاریخدرنظراظهاربرای
زمینهاینرداینشانهکوچکتریناگرکهبدانندندارندایمطالعهشخصاخودکهکسانیکهاستاینبرای

.ماندنمیپنهانمسلمانغیرمنتقدوکنجکاومورخاننظرازمیداشتوجود
،اهربینمنازلازیکیدراستراحتضمن،رفتشامبهطالبابوهمراهکهسفریخاللدراکرمرسول

در،معروفخاورشناسوشناساسالم،ماسینیونپروفسور)بحیرانامبهراهبیکباکوتاهیبرخورد
اوویکندمتشکیک،اوباپیغمبربرخوردبهرسدچهتا،شخصیچنینوجوداصلدر،پاکسلمانکتاب

پیرامونردرواهکهدیگرانوداریتمیموسرجیوسبحیرا:گویدمی،مینمایدتلقیافسانهایشخصیترا
.استداشتهاندنایافتنیومشکوکاشباحیاندکردهجمعپیغمبر

یچیزکوتاهبرخوردهمینازاسالمپیغمبرآیاکهاستکردهجلبراخاورشناسانتوجه،برخورداین
اولیقطریبه،برانگیزدجدیدوقدیمدررامخالفانتوجهکوچکیحادثهچنینکهوقتی؟استآموخته

آنانرنظاز،داشتمیوجودنوشتنوخواندنبااکرمرسولآشناییسابقهبرایسندیکوچکتریناگر
.شدمیدادهنمایشبزرگتربارچندینگروهاینقویذرهبینهایزیردرونمیماندمخفی

.رسالتدوره.۲رسالتازقبلدوره.۱:شودبحثقسمتدودراستالزمشودروشنمطلباینکهبرای
گفتخواهیمبعدا.خواندن.۲نوشتن.۱:گیردقرارمطالعهموردمطلببایدنظردوازنیزرسالتدورهدر

الترسازقبلایشانکهاستاینآنهاستغیرومسلمینعلمایاتفاقموردواستمسلموقطعیآنچه
.نیستقطعیاندازهآنرسالتدورهاما.نداشتهاندنوشتنوخواندنباآشناییکوچکترین

از.ستنیمسلماندازهآننخواندنشانولی،استایشانننوشتناستترمسلمآنچهنیزرسالتدورهدر
دچنهر،اندنوشتهنمیولیاندمیخواندهرسالتدورهدرایشانکهمیشودظاهرشیعهروایاتبرخی

.ندارندتطابقووحدتجهتایندرنیزشیعهروایات



هنواندخواندهنهنیزرسالتدورهدرکهاستاینشودمیاستفادهدالیلوقراینمجموعازآنچه
دربستانعرعمومیوضعدربارهاستالزمکنیمرسیدگیرارسالتقبلمادورهاینکهبرای.اندنوشته

.کنیمبحثنوشتنوخواندنلحاظازعصرآن
مینوشتنوخواندنکهمحیطآندرافرادی،اسالمظهورمقارنکهشودمیاستفادهچنینتواریخاز

.اندبودهمعدودبسیارانددانسته



«توصیه ها، پرسش ها و پاسخ ها»کتاب 

سالحهو»:استآمدهکمیلشریفدعایدر
مندشبرابردرمؤمنبیرونیاسلحه ی.«البکاء
وگریهوآهدرونی اشاسلحه یواستآهن
لحمسنالهواشکسالحبهمؤمنباطناگر.اشک
شهوتوغضبخواست هایمقابلدرباشد،

اگرولینمی کند؛پیرویآن هاازومی ایستد
وشمخمیلطبقومی شودتسلیمنباشد،مسلح

.می گیردتصمیمشهوت

آیت اهلل جوادی آملی
«توصیه ها، پرسش ها و پاسخ ها»برگرفته از کتاب 

۱۰۴ص 



مسئولیت و سازندگیکتاب 

قرآناحتیاط در خواندن 
حرفهمهباباید.«لِلناسِ هُدیً»،استهمهکتابقرآن
تهرفراهوباالترهابرایباالترشهایحرفکهچندهر.بزند

هُدیً »و«للمومنینهُدیً»«للمتقینهُدیً »که.هاست
حرفهاروحیهتمامبرای،همهبرایقرآن.«للمحسنین

،دبیابنآنهاکهمی کندمطرحگونه ایبهراحرف هااینودارد
...بمانندیابیایندکهدانندخودگاهآن
درراهاروحیه،هاآیهبردنکاربهدربایدکهاستهمینو

شپیتمسخروطنزوگرنهشناختراهاحالتوگرفتنظر
کهاستهمینو.شوندمیدرازشماتتبههازبانومی آید

میراهبهوگرفتندمیرادلهاایآیهخواندنباهارفتهراه
رتگمراهوآییمنمیراهبه،هاقرآنخواندنباماوکشیدند

وراهمانسنگشودمیمانخواندنقرآنخودوشویممی
.دیدارمانحجابوحرکتمانمانع

۲۱۸مسئولیت و سازندگی ، علی صفایی حائری ، صفحه 



رشدکتاب

...به کم قانع شده ایم 
؟داردبازدهیچهدویدمدلمبرایعمریککههنگامی
بهآنهاسوختممردمهایهوسبرایعمریککههنگامی

کفدقیقهیکواهللبارکتاچهارجز؟دهندمیچهمن
تاهگرفتفرزندماز،خلقایناگر.سکوتدقیقهچهاروزدن
برایمودادندچیزیمنبهدیگرانومادرمتاپدرمتازنم

.اندگرفتهمنازچیزچهکهبسنجمبایدآوردندلذتی
؟اندنگرفتهمنازانددادهآنچهازبیشاینهاآیا
شدهسرم،رفتهآنهاسویبهمنعمرومندلومنمغز

عمرموشانبتخانهوجهودهاانبارشدهدلمومستراحشان
وخانهحسابدرفقطفکرم...جوالنگاهشانوچراگاهشده
وسنجدمیراخرجودخلعقلمورودمیکلنجاراشاجاره
،بودنخوشوخوابیدنوخوردنتکرارایندراماراده

نهاایاگر،امماندههایمسرمایهوخودماز.استشدهگرفتار
.شدمنمیقانعکمبهدیگربودمشاختهرا

۳۸رشد ، علی صفایی حائری ، ص 



کتاب شکست یهود در عاشورا

اولبخش
(سالمعلیه ال)حسیناماممدیریتبیانگرکربالماجراهایهمه

واقعیچهرهکردنافشاباتاعاشوراستجریانخصوصدر
نیبتوسطروانیعملیاتاینعظیمسدشکستنبهآن ها
ابتوأمکهنماینداقدام(یهود)آنانخارجیعقبه هایوامیه

آنالماسکاملهدمونابودیبرایایشانگستردهتبلیغات
.بودنددیدهتدارکرا

ساندنرنهایتبهبرای(علیه السالم)امامآب،مسئلهبرعالوه
سعدعمرکهآنازپسوعاشوراشبدرحرکت،تاثیر

انایشیارانو(علیه السالم)امامبهحملهشروعبهتصمیم
وارسخدالشگرایکه:کردخطابخودسپاهیانبهوگرفت
سپاهطرفبهگاهآنو!بادبشارتتانوشوید،

جناببه(علیه السالم)امامکرد،حرکت(علیه السالم)امام
جانمبرادرم،ایعباس،ای:فرمودند(علیه السالم)عباس
چهدرکهبپرسوکنمالقاتآنانباوشوسوار!فدایت
آمده اند؟چهبرایواستشدهچهوحال اند



جناببهمجدداًدارند،حملهقصدآنانکهشدندمتوجه(علیه السالم)حضرتآنکهازپس
امشباتبازگردانراآن هاامشبتوانستی،اگروگرددبازآنانسویبه:فرمودند(علیه السالم)عباس
من،کهمی داندخوداوکهبخواهیمآمرزشویازوبخوانیمرااووبخوانیمنمازپروردگارمانبرای

.دارمدوسترافراوانخواهیآمرزشودعاکتابشتالوتاو،براینمازگزاردن

باقیکهآنانوفاداریازآنکهازپسونشستندگفتگوبهخودیارانبا(علیه السالم)امامهمسپس��
دندفرموآن هابهودادندنشانآن هابهبهشتدرایشانجایگاهنمودند،حاصلاطمینانبودند،مانده

کهتاسآنبرایهم(علیه السالم)امامگرفتنمهلتالبته.شوندمشغولعبادتبهراشببقیهکه
سپاهرباثرگذاریبهوکننداستفادهکربالدرزمانلحظهلحظهازمی خواستند(علیه السالم)حضرت
.دهندادامهآیندگانودشمن



روش تربیت کودککتاب 

حائریصفائیعلی:نویسنده
یده ایعقبهمکتبی،بههدفی،بهراکودکمی خواهدکهکسی
باوکندتحمیلوکندتزریقاوبهرااینهانبایدسازد،بندپای

داغرااوشعارهاباوبدهدحرکترااوزدن هاکفوجایزه ها
.کند

اندوردرسنت هااینچونبیاورد؛بارسنتیراکودکنباید
.می روندکنارومی شوندسنت هاضدگرفتاربلوغ

روحانیداماندرومذهبیخانوادهدرکهآنهامی بینیمما
شده اند،تربیت

مانوسسنت هاهمانبابوده اند،سنتیمحیطدرکهمادامی
دنمی رفتنبیرونمحیطاینازاگروجدیوفعالوبوده اند

.می آمدندبارجدیومعتقدهمعمرآخرتاشاید
باومی رسندآزادوبازمحیط هایبهکههنگامیهاایناما

بهومی بُرندخودگذشتهازناچارمی شوند،روبروسنت هاضد
.می زنندپیوندانزجارونفرت



«موجود موعود( عج)امام مهدی»کتاب 

...کِشته اىخوداست،خارباراگر

کهستاباغبانىیابافندهچونانانسان:آملیجوادیآیت اهلل
بافته اشتاروپوداگرمى کند؛غرسنهالیامى بافدجامه
کهتاسپرنیانىبافته اىمحصولشباشد،استبرقوحریر
وکردخواهدحسراآننرمىونعومتمى کند،بردرچون

تزشکرداروبداخالقباطل،اندیشهبازندگىدرچنان چه
وبیانباوافتددیگرانجانبهوسازدشمشیرونیزهوتیغ
بهایزندصدمهکسىبهوبردرادیگرانآبروىخود،بنان
جزحاصلىدشنه،وتیغاینرساند،آسیبىاسالمىنظام

گیرد،قرارآندرچونوداشتنخواهدتیغازپربسترى
.دیدنخواهدآسایشى



برشی از کتاب فرنگیس

فتاحیمهناز:نویسنده
مقدسدفاعهفتهفرارسیدنمناسبتبه

نگاهمنبهناراحتیبالیالومادرمهنوزبرگشتم،کوهبهوقتی
کارمی فهمندباالخره.ندارداشکال:گفتمخودمبا.می کردند

.بودهدرستمن
می پرسیدندهمازمرتبزن هاوبودعراقی هادستآوه زین

ث هاحدیوحرفکهباریکبمانیم؟یاعقببرویمکنیم؟چه
.انیممی مهمین جا.نمی رویمعقب:گفتمتندیباگرفت،باال

روستابهومی کنندآزادراروستاباالخرهخودینیروهای
دوشفوقنمی کشد،طولزیاد.کنیمتحملباید.برمی گردیم

.روزسه
بودیم؛کوه هادرشبدوازده!روزدوازدهشدروز،سهدوآناما
انیپنهگاهیوداشتیمآبفقط.چغالوندوآوه زینکوه هایدر
نانآنباومی آوردیمبرمی داشتیم،آردومی رفتیمروستابه

گاهیبودیم،کوهتویکهروزهاآندر.می کردیمدرست
ومی زدندسریبهمانمی آمدند،خودماننیروهایوقت ها

.می رفتند



کتاب نامه های بلوغ

حائریصفاییعلیاستاد:نویسنده
،استدقیقهبیستودهکهساعتایندرتو!محمدپسرم
ارانببوی»رمزکلمهازوکنیمینگاهکمدیفیلمبهداری

و.ایافتادهخندهبه«آیدمیبارانبویجوریبدآید،می
ازماابتهاجوسروروتوومنهایخندهکهگریانممن

چیست؟باماومنهایسرگرمیوچیست،
که،باشدتوجهیتوبرایهابعدتانویسممیرانکتهاین

.نداردسرگرمیفرصتقدراینعاشق،مومن
رونبیخودتازبایدباراینوشدیمتولّدمادرازباریکتو

کهشوی؛متولّدهاعادتازها،غریزهازنَفس،ازبیایی؛
؛"ینِمَرَّتالیُولَدُ مَنْالْمَلَکُوتِ فِییَلِجُ ال":گفتمیعیسی
و.نداردراهیخداملکوتبهنشود،متولّدباردوکهکسی
تنهاکهکنیولدوزادوکنیتولیدبایدتولّد،اینازپس

.باشیمأنوسهمتنهاییدرونمانی



ایندر.دهیمیدستازچهآوری،میدستبهآنچهبرابردرببینکن،تاملنکتهایندر!بابا
طفقآوریم،نمیحساببهراخودمانکهاینجاستازماباختتمام.بگیرنظردرراخودتمحاسبه،

.ایمدادهدستازچهبینیمنمیوایمآوردهدستبهچهکنیممیحساب

وثروتتمامیاگرواندآوردهدستبهتاریخطولدرهاآدمهمهکهراآنچهتمامیاگر!محمدپسرم
بیوکوچکترتوازهمهاینبدان،شوی،صاحبتنهاییبهتورا،هاآنتمامیلذتورفاهوقدرت
.کنیفداآنبرایرااتلحظهیکتوکهاست،ترارزش



کتاب مربی و تربیت
شیرازیحائریاهللآیتمرحوم:نویسنده

آن هاتعاملوتربیتوتعلیممعنای
کالًوآموزشوتدریسوبااطالع کردنوباسوادکردنبه معنیتعلیم

یبه معنتربیت.استدیگریبهیکیازعلمانتقالبه معنی
.تاسکمالمستعدبه کمال رساندنواستعدادبه فعلیت رساندن

کهمی رسیمهنتیجاینبهمی کنیم،مقایسهتربیتباراتعلیموقتی
وستاتعاملیحرکتتربیتزیرااست؛تربیتازشاخه ایتعلیم

تخابانبرایزمینه ایمی تواندباشداصیلوحقیقیاگرمعلومات
حرکتباشد،موهوموکاذبمعلوماتآناگروباشد؛مفیدجهت

نوعیکتتربیوتعلیمبینپس.می نمایدمنحرفتکاملیسیرازرا
باکهعلومیٔ  زمینهدرمخصوصاًاست،موجوداساسیارتباط

.می کندپیدارابطه«انسانجهت»
قیقیحکمالبهاورسیدنوانسانساخته شدنبه معنیتربیتاگر

زاانسانومی کندمعنیراانسانکهعلمیهرپساست،خویش
.است«جهت دهندهعلم»می شود،آشناحقیقتباآنطریق
جهتوخطشود،انجاممجادله ایومغالطهعلمایندراگرحال،

قادشاعتوباشدعلمآنتأثیرتحتشخصکهزمانیتاراانسانی
.می داردنگهمنحرفباشد،پابرجاعلمآنبه

متعلیبخشحساس ترینانسانیعلومکهاستجهتبه همین
جایبهواقعدرو.داردسروکارتربیتبامستقیماًچوناست،

.می شودرسیدنموانعبهتبدیلمزیت،



کتاب دولت جوان حزب اللهی

تپیشرفماهرجامی کنم؛تکرارهماالنگفته ام،بارهامن
وهیاللّحزبمؤمن،نیروهایبرکتبهداشته ایم،برجسته ای

بودهراهاینبهمعتقد
ازهم-نیستندمعتقدراهاینوخطاینبهکهکسانیالّاو

راآنچه-ملیغیرتضعفجهتازهمایمان،ضعفجهت
لیمعموفشارهایمقابلدرنمی کنند؛دهند،انجامبایدکه

وعتطمیمقابلدرسپسومی کنندعقب نشینیزندگی
د؛می شونتسلیمدشمن،سویازشدةارائهجذابجلوه های

.نمی شودخستهوتسلیماست،مؤمنکهکسیاما
ادآزوآبادراکشوربخواهیماگر.استبزرگوارامامراهاین،

.کنیمدنبالراامامخطکهاستاینراهشکنیم،
خارپرافتپرچمایننگه داشتنوامامناماحیاءمعنایاین،

برایوتاریخبرایفقطمی خواهیممااینکهنهاست؛
.داریمنگهزندهرااویادونامبزرگوار،آنازقدرشناسی



2کتاب سالم بر ابراهیم 
:میفرمایند( ص)یامبر اکرم 

ی تو اگر خداوند به وسیله ی تو یک نفر را هدایت کند، برا
.بهتر است از دنیا و هر آنچه در آن است

۶۹۲ص/ ۱الحیاه، ج
ا ما در زورخانه کسانی ر. نصیحت های او را هنوز به یاد دارم

. بودندداشتیم که بر خالف ابراهیم، بسیار آدم های ناشایست
با ابراهیم ویژگی های این افراد را برای من توضیح می داد و

مهدی، با : توجه به شرایط بد جامعه در آن زمان می گفت
واند تو را تا نت. کسی رفیق باش که زور تو از او بیشتر باشد

. اذیت کند
من کسی را در منزل نداشتم که برای ما وقت بگذارد و 

ابراهیم خیلی برای ما وقت می. خوب و بد را یادآوری کند
بشتر نصیحت های او هم . گذاشت و نصیحت می کرد

وایل ا. بعد هم ما را به سمت مسجد کشاند. غیرمستقیم بود
تا ابراهیم می رفت وضو، من هم. نبودم... زیاد اهل مسجد و

اما رفته رفته جاذبه ی شخصیت ! از مسجد در می رفتم
.  ابراهیم ما را مسجدی کرد

۶۲ص/ ۲سالم بر ابراهیم



کتاب علی از زبان علی

محمدیانمحمد:نویسنده
نیادبهفرزندیخودهمسرکناردرزندگیشش ماهازپسکهزنی

یفهخلوشدآوردهدومخلیفهنزدفحشاارتکابجرمبهبودآورده
ویرفتگتصمیماست،شدهفحشامرتکبزنایناینکهخیالبه
.کندمجازاترا

کتابازبخواهیاگر:دادمتوضیحوشدمزنآنمجازاتمانعمن
.دشومجازاتنبایدواستبی گناهزناینکهمی آورمدلیلخدا

حملدورانو):می فرماید۱۵آیهاحقاف،سورهدرمتعالخداوند
(.استسی ماهکودکبازگرفتنشیرازو
راخودفرزندانمادران):استآمدهنیزبقرهسورهاز۲۳۳آیهدرو

وراندبخواهدکهاستکسیبرایاین.می دهندشیرتمامسالدو
(.کندتکمیلراشیرخوارگی

وشدهدانستهماه۳۰شیردهیوحاملگیدوراننخست،آیهدر
اگرحال.استشدهمعرفیماه۲۴شیردهیدوراندوم،آیةدر
موردزمانکمترینکهمی ماندباقیماه۶شود،کسر۳۰از۲۴

.استحاملگیدورانبرایخداوندسویازتأیید
.کردآزادرازناستدالل،اینشنیدنباعمَر

۱۱۳فحه به نقل از کتب معتبر اهل سنت ، نظیر السنن الکبری ص



کتاب ناقوس ها به صدا در می آیند

بیگیخسروابراهیم:نویسنده
اینوضعوسراز:گفتونشستلهستانیصندلیرویکشیش

,تیداشهمزنیاگرهرچند.کنیمیزندگیتنهاکهپیداستخانه
!کندزندگیاینجادرتوبانبودحاضر
همازنمچون!خالبهزدیدرستپدرآفرین:گفتوخندیدجرج

وویههاکتاب:گفتمی.اقوامشخانهرفتهکردهترکمکههاست
وتگذاشتنهاحرمسراایندرهمسرانمبامرابنابراین;هستنداو

.رفت
هاحرفایناز:گفتوزدگرههمدررادستهایشانگشتبعد

تابکیکگفتیوزدیزنگمسکوازکهپیشروزچند...بگذریم
هکخصوصبه.ببینمراآنبودمکنجکاوایکردهپیداقدیمی
وچایازکهبزنحرفحاال.استعلیدربارهموضوعشگفتی

.نیستخبریهمپذیرایی
بیروتدراگرمن:گفتوبرداشتهاکتابازچشمکشیش

تاتمنزلبهفرستادممیرامومنانازنفرچند,داشتمکلیسایی
دادتعوبکشندهمسرانتگوشوسربهدستی,خدارضایبرای

.بریزنددورراآنهااززیادی



کتاب من زنده ام

آبادمعصومه:نویسنده
اولبخش۱

ابمی کردندکشپیشعراقبعثرژیمبهکهباناوچه هاییآنها
.دشدنمیورحملهمانفتیسکوهایبهسوپراتاندارهواپیماهای
بلکهودنبارتشوسربازجنگفقط،جنگایناینکهترناجوانمردانه

هکشانددفاعبیمردموهاخیابانوشهرهاتمامبهراجنگدامنه
رامتریدوهایکوچهمتریدوازدهومترینههایموشکباوبود

مادرانوکودکانبرایپناهیجانهیچتادادندمیقرارهدفمورد
.نگذارندباقینظامیانغیرو

دراسلحهکهکشورهاییکنندباوربایدمافرزندانچطورحاال
وصلحدوستداروانددادهروشتغییرمی گذاشتند،قرارصداماختیار
شده اند؟بشرحقوقمدافع

واه هااردوگغریبشهیدسیصدقصهنکنیمفراموشکهزنده اممن
جانچقدرعراقبعثیرژیمبراینرودیادمانوراعراقهایزندان
:بودارزانوبهابیاسیر
ایکودتپیروز)تموزجشندرچطوربعثی هاکهبدانددنیاکاش
هبتناووبرقصدوبخواندآوازکردندمجبوررازاهدیرضا(صدام

زیخونریاثربرکهزدرااوآنقدرعراقیسربازیکوندادکاراین
.رفتدنیاازمغزی



دومبخش
درجبههراتموزجشنهابعثیکهبرادرفرزامازورفتچهرمضانعملیاتجنگیاسیرانبرکهبدانددنیاکاش

پیکر۶۲-تیتانک هایباوبستندرگباربهرااسراآنها،زدهبهتچشمانمقابلدرچگونهوکردندبرگزارچگونه
پایکوبیوهلهلهبیشترآنهازدندفریادبچه هاچههروزدندآتشبهرادیگریتعدادوکردندیکسانخاکبهراآنها

کشیدندزمینرویآنقدروبستندنظامیهایجیپوتانکبهرادیگرایعدهضیافتاینبخشآخریندروکردند
.رسیدندشهادتبهتا

بیمارعامریمجیدبدانددنیاکاش.شدشهیدسرشبرچوبهایضربهاثربرجعفریمحمدعلیبدانددنیاکاش
ضرباتاثربربلکهبیماریایناثربرنهاماشدمبتالاسهالبهبعدروزدوامابودگرفتهروزهرمضانتماماونبود؛
است؟خبرچهآنجابپرسندوبچرخانندسردوستانهبشرهایسازمانآنکهبیرسیدشهادتبهشالق
عراقیافسرنعرهمقابلدربغداد،شبیکوهزارشهردربلکهجبههدرنه،۱۳۵۹سالماهمهردربدانددنیاکاش

علیرضادد،ببنرگباربهرانفرپنجاهخواستمی،استخمینی(پاسدار)حرسکسیچهبدانداینکهبهانبهکه
دارمنطفقپاسنیستندخمینیپاسدارهیچکداماینها!نکشید:گفتوکشیدبیرونصفازراخودشالهیاری
.افتادزمینبهایستادهعلیرضابعدلحظاتیوهستمخمینی



کتاب حاج قاسم 
مزدآبادیاکبرعلی:نویسنده

اولبخش
رمانک«(عج)الزمانصاحبهفتمسپاه»فرماندهسلیمانیقاسممن

بهکرمانتوابعاز«ملکقنات»روستایدر۱۳۳۷سالدر.هستم
یکیوپسریکیفرزنددووهمسردارایوهستمدیپلم.آمدمدنیا

داماستخبهکرمان«آبسازمان»درانقالبازقبل.می باشمدختر،
سالخرداداولدرواسالمیانقالبپیروزیازپسودرآمدم
.درآمدماسالمیانقالبپاسدارانسپاهعضویتبه۱۳۵۹

ازمدتیکشور،فرودگاه هایبهعراقحملهوجنگشروعبا
هسیادو.می کردممحافظتکرمانفرودگاهدرمستقرهواپیماهای

هککرمانازاعزامینیروهایاولینقالبدرجنگشروعازپسماه
وانعنبهوشدیمسوسنگردجبهه هایعازمبودند،نفر۳۰۰حدود

جبهه،بهوروداولروزهایدر.شدمکاربهمشغولدستهفرمانده
حمله ایاولیندرامامی دانستم،هرکاریانجامبهقادررادشمن

جادهکنارازرادشمننیروهایشدیمموفقدادیم،انجامکه
کنیموارد هاآنبرنیزتلفاتیوبرانیمعقببهحمیدیهتاسوسنگرد

زاداشتمذهندردشمنازکهغلطیتصورشدباعثامراینکه
.برودبین
عراقی هامواضعواردشب هاحمله،اینازپسکهمی آیدیادم

هادتشبهبعداًکه«چریکحمید»نامبهداشتمدوستی.می شدیم
.رسید



دومبخش
مثالً استممکنجنگمی گفتهمکسیاگر.برسدپایانبهسالهماندرجنگنداشتانتظارهیچ کسموقعآندر

.داشتیمجنگادامهبرایراسالهشتانتظارجنگطولدرولی.نمی کردیمباوربکشد،طولسالشش
مینهدلیلبهدرستوبودمجبههدرحضوربهمندعالقهوداشتمنظامیمسائلوطرح هابهزیادیعالقهوشوقمن

.بازنگشتمجنگآخرتادیگروشدمجبههواردروزه۱۵ماموریتیکباکهبودعالقه
تیپکهدشدادهماموریتمابهباراولینبرایزمانآنکهبود«فتح المبین»کردمشرکتآندرکهعملیاتیبهترین
.تمگرفبرعهدهرا«عباسدشت»و«شوش»جبههدرمحورفرماندهیمعاونتبودم،هممجروحکهمنوبدهیمتشکیل

مضیقهردبسیارسالحنظرازکهاینبازیرااست،خاطره انگیزوشیرینبسیارمنبرایبازدهینظرازعملیاتاین
.درآوریماسارتبهراعراقی۳۰۰۰حدودتوانستیماسالمرزمندگانهمتبهامابودیم،

متحملبچه هاکهسختی هاییوآماده سازیلحاظازداشت،دنبالبهکهپیروزیازگذشتهنیز«۸والفجر»عملیات
.بودشدهدادهکرمانثاراهلللشکربهاساسینقشعملیاتایندر.بودلذت بخشبسیارشدند،



سرود یکتاپرستیکتاب 

بهشتیاهللآیتشهید:نویسنده
شخصبراىهم.استجانبهدوفسادعواملازچاپلوسىوتملق

هکراکسىآنهمآورد،مىدنائتوپستىوروحىفسادمتملق
.کندمیگمراهگویندمىرااوتملقدیگران

مینستایشگرىکسهیچازمسلمان.داردجانبهدوفسادیعنى
تگزارخدممردىفالنىگویدمیمثالً .کندمیقدردانىگرچهکند،
.استشکروقدردانىاین،.است

مننید،کمحبتىمنبهشما.باشدکسهمهسپاسگزاربایدانسان
.استالزماین.متشکرمبسیارگویممىنیز

منهبشمااگراما.شمامحبتبرابردرسپاسگزارىیعنى،تشکر
شماىبراکنمشروعهمبعدمتشکرم،بگویممنوکنیدمحبتى
ازیکهیچیاکهبرشمارمرااىپسندیدهخصالوحمیدهاوصاف

ارآنمنولىداردوجودشمادرکمىمقداریانیست،شمادرآنها
.استستایشگرىعملاینبکنم،برابرچند
تایشسبهزبانکهبایدوشایدوتواندمىانسانکهموجودىتنها

ییمبگواودربارهچههرواستمطلقکمالکهخداست،بگشایداو
.استکمهمباز
کر،تشقدردانى،ایشانازباشیدداشتهحسابهانانسامورددراما

شگرىوستایحمد.نکنیدستایشگرىولىبکنید،سپاسگزارى
.استجهانیانخداىمخصوص



نامرئیکتاب مردان 

همحواتابودنشستهمنتظردریاخاموشوخستههایموجروی
یمچرخهزاربیندازیباالکهراسیب:کردنجواخودبا.برسد
میچرختاچندببیندتاانداختباالراگاززدهسیبو.خورد
شتبرگدوبارهوچرخیدسیبکهدیدبارحسرتحیرتیبا.خورد
ازیشپراسیبوبرداردخیزدستپاچهشدناچارکهجوری؛پایین

کهبودآنهمیندردرست.بگیردمشتدرافتدآببرآن
ینپایبهچیزهمهاینجادر؛کردکشفراهبوطقانوننخستین

گرددبرمی

کرمیارصادق:نویسنده



تعلقکتاب 

!بگیردرستراظرفتندارد؛تقصیرباران

قرارانیباروسطدرکهکنیمتشبیهظرفیبهراانسانقلباگر»
هکطوریبگیریم،رووپشتراظرفاینوقتیباشد،گرفته

فطرهرازباشد،باالبهروظرفپشتوزمینبهروظرفدهانه ی
.می ماندخشکظرف،درونومی چکدظرفپشتازببارد،باران

هبروودنیابهروراظرفشدهانه یدارد،دنیاحبوقتیانسان
ونواژگراکاسهاگر.استگرفتهواژگونراکاسه اشوگرفتهخاک
رابارانشود،محرومالهیواسعومستمررحمتازوبگیرد

.استگرفتهبدراظرفشاو.نیستتقصیری

رحمت؛«علماورحمهشیءکلوسعتربنا»می گویدقرآندر
رحمتدرغرقانساناگرپس.استگرفتهفراراچیزیهرخدا

کوریاینوتاریکیاین،قلبقساوتاینسنگی،دلاینخداست،
کلرأسدنیاحب»کهاستاینعلتمی گویدکجاست؟از

نیادبهروراظرفیتتوجاذبهوارتزاقووجودتظرفتو.«خطیئه
.«گرفتی





چیست؟دشمنبرابردرمؤمنبیرونییاسلحه-۱
گریهوآه-الف
اشک-ب
آهن-ج
شهوتوخشم-د
...کهاستاینافتخارشانپرپرچمداشتننگهو(ره)خمینیامامناماحیاءمعنای-۲

کنیمدنبالراامامخط-الف
نکنیممذاکرههاغربیبا-ب
کنیمبرگزاربرایشانباشکوهیادبودمراسمماهخرداد۱۵درسالههر-ج
باشیمفقیهولیپشتیبان-د
است؟کدامبودکردهشرکتآندرکهعملیاتیبهترینقاسمحاجنظراز-۳

خیبر-الف
مرصاد-ب
المقدسبیت-ج
المبینفتح-د
معناست؟چهبهتربیتوتعلیم-۴

رساندنکمالبهواستعدادرساندنفعلیتبهمعنیبهتربیتوکردنسوادبامعنیبهتعلیم-الف
استکمالمستعد

استآموزشمعنیبهتربیتوتدریسمعنیبهتعلیم-ب
استاستعدادرساندنفعلیتبهمعنیبهتربیتوتعاملیحرکتمعنیبهتعلیم-ج
استتکاملیحرکتمعنیبهتربیتوتعاملیحرکتمعنیبهتعلیم-د



"ندکمیغرسنهالیابافدمیجامهکهاستباغبانییابافندهچونانانسان"کیست؟ازجملهاین-۵
طباطباییعالمه-الف
آملیزادهحسناهللآیت-ب
مطهریشهید-ج
آملیجوادیاهللآیت-د

بود؟چهعاشوراشبدرالسالمعلیهحسینامامگرفتنمهلتعلت-۶
خدابامناجات-الف
استغفاروتوبه-ب
آیندگانودشمنسپاهبرگذاریاثر-ج
تجهیزاتسازیفراهم-د

چیست؟آوردبارسنتیراکودکنبایدکهاینعلت"کودکتربیتروش"کتابدر-۷
استاصلمدرنیتهامروزچون-الف
روندمیکناروشدههاسنتضدگرفتاربلوغدوراندرهاسنتاینچون-ب
زیباستنوجوانبرایشدنامروزیچون-ج
.استماندگیعقبنشانهرفتن،پیشهاسنتطبقجدیدعصردرچون-د




