
  

  

  

  و اّ   و  و آ اّ ا و ا  أا أ أاا  ا اّن اّ و م إّم  م و ا  رّب 

  و�قينا إيمانا به إزداد القرآن لة� من ا�جوم علوم من علما من اقت�س :ا اّ وّ ا ا ّل

م  

 راه آ�مان
 آ�وزش و � �با�ث ��و�م و ��وم و ����م اسال�ی

��یاد �یات اع�ی  و���ده ع�وم ��وم و  ��و�م و����م� :���ه و �دو�ن  
  مو يك بیست :شماره ه راه آسمانھفته نام

 2007 يهروف 19 = ١٣٨٥  بھمن ٣٠ = ١٤٢٨ صفر اّول
 



  راه آسماننامه ه ھفت

 2

گام   ��نا�ی ماه ��  ��
  

   ؤال

  دررة  ه   ا ؟ 

  آ ر آ ه  و ر ري ارط   دارم؟ 

 ا  آ  دارد؟ وا  

  ن ؛ در دوران  از آن ر ف م   ا از 

ح ده؛ و  ى آن  اوزه   از مام؛ از     

      م د، ا  دهر ؛امم  زي و ب رو

     از   ؛ وح ا ره در ا در و ا 

 ن  ؛ه اص ر در ا و.  

  واب

١- در روزم ا   ادْت ؛ ور رة روز:  

)ا:(  ن آار ) (ده ا ر در روز .  

: از  و  د ) ا(در  زمن و  ):ب(
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،  ه اه     : آ وع ر اب از ىروز ا

  ر  وه اد.  

  :م دررة ر آ  ه؛ و ادْت   ا روز -٢

 *   در   ه وارد :    ه؛ آ ر روز

 ا، و ا روز ن ا  در  و از آن  ه   

 ا :.  

 * در روز از و  ق دوها آ ر :  

)ا:(     آ  ي و دّ  در  ريادْت و ا  عو

م ،ده ا  :    د ادر         وع ،را

  ت دن م  ، ب  آ اى   ،

 ات ا    ت ا اام ن آ ،در آ ا ،

زمان و اا ، زمان ادن   از د دادن ت اّب 

  ت    ت ن دن راى   ، ا را

 ااإ، وان دن     ) دك و مان  (   ،ن ان   

 ز   ت  ،سا      ى هي آ وع ،

، و م وع   ل، ودت و ،وح ن  س، ودت د
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  ت ري )  نر   (    روز در ا

ده ا.  

ا،  ) اذم ا   (وع ادْت    و ام ا        ):ب(

 م :   ،فا  ك ،  ك،ود ك ،د  ك

 ك        دن ق ك و ،ن  اى اب ول اوم ، 

ن، ودن رون  ز ، ط اى از  ااإ  رت      

ه ا رها آم تآ در ا  ى اا عك، و :

   ،   آ ر در روز

ده ا ه.   

  :م دررة ه ؛ و ادْت   ا ه -٣

)د؛         ):ا  زلم   ار از  وف اى آن در   ٩٩٩

  . مزل  دد

؛ در ا ه اق   از ا  و   ا    ):ب(

  اده،  ري از ادْت  د ر ا  در ه       

آم  از ،ه اد وا:  

ر ت رون       *  وت در  آد؛ ت اء
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  ت ادر و و *   ى ت دت 

*    ا ن   و    ت از*    وه دت

  اا     م  در ا  اى*      ان ط

      اا    اى        ه رو   اى

 ا م*    ن ن ن از م م و  ان ط

  رو  م رةد در  *    ت دت

 ) روا   (*   ن ب ب  * ر دت

       ا *         ت ران را ري از دت

         ذو  و م و او  ر ن   در

 دت       *ا  وزي ن  ارج از ن م

      اى ادو ر  در*      و آرا 

      ت   وانراج م *       ت ا دت

 *  اي اروان ا اردن     ى و)  

ا(  آ ما و و  اري و  و  *در  ا 

 ت ر دت *        ن وزام و    ن 
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 * دت و ب ن ت ز ) (*      م ا 

 )   دت ت ا ر    *آز   اس  

روا (*  

٤-   ده؛ و وف د ن ؛ درر روز    

 ن وزم  در)  ا (؛          ،ه ام  ور ا 

  ز وم    روز؛ در ا  وري و  را ا

؛   از ا (    اري    )    ا ور    

  در ا  ر وع از  ل؛   و ،ه ا ق؛

از ا  وع  ،دهم  روز؛م ر :   و  و  

ال  ت و   ا  و  در  اة   

      ا  ،  ب ر در روز رف ا

ى  ا؛  و د مت و آت ر و  از      

ارد  ، وا  د    آم؛ اظر اإ  از ع آن 

) ءا  (     و  د و   ل؛ ا و   

  .و ط   دد

در ار   وع آن  و  ود مده؛ و امن در       -٥
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 و  آن ر ا، از وع آن در روز ر آ  ه؛ 

 ق در و ه    (ه آم دن آ ن  ف (     ، 

         ا   اى ة آن؛ط و ا  و    ،

م  ؛   ل  را  ر وع.  

٦-     ر ده وم د؛ ذا   رة ادر    ا

 ،ده و  ا ردار ه اىو  ت ازاو ا  و در

        ع از واط  هآ  ا ،رود   ني ام ان آ

 در روز ؛ م  مع رر در آن روز؛ ر ه، و        

 ا در ط و ظ؛ و  د و  از ر و   

 ال  و   رو و ؛ از ور و آت      ؛

   ذها  .  روش  و)   + لق +  ا  +روزه  +

ذه+  دد)  ا  فط ا ا ر .  

اامن ن   ما ام؛ و در ن  ب ل     -٧

 روز  و  ه  ه؛ و در ل دوازده  در  ،ده ا ه و روز

   از   اى ؛ ودا)دوازد  از ) از اول   و

م ارده دم، و اامن   و    ) از    ا(روزى ه 

  ات ا ر اا از اى آمروز ا  ( ما  ب و إ (
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 ام، وا  م ر روزى ؛  و دان مى      

  ن ر روز م ا  ،آم "ءار  "  در

     و م ،ري  (ا ر (    ن آن در آ و وا

 ا د   از  ؛ ل ر در آم  ده؛

از ر آ ه ؛  ان ر ري م ده ه    

ا.  

  آم  در ن  از مامن      : اّ ر ر ري -٨

و ن    رد؛ از م روش؛  زم از   اطع 

؛ اه   ات دات و  دوران  رن  ده

       در  ا ى دور از م  روز؛ م  اري  در

  نو و ا ا و )ا(  .  

٩-  س و رن از روي آن؛ ا و دن آ ده اش رو از ا

 : اما اا  ؛  روز   در دوران در ا ده ام

) زن(آ   ز راه ا  ؛ و  و ي    

و ا  مم آ ؛ آ  او و از روي آن  !طف  د

ام    از آ ى ا  ،ه ام  !  ر را و ا

       تور و آ ن ازل و زرا د و  و  اى
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ام   ك آن  ؛ وا!     مد و   د آندا و

ام دا    م م و   ا  ؛ ودا!    او

            ود  دت ا ا ،ه ا ف ري م 

        ه و و  وت در اري  ده؛ وان ما ام

   نم  ل ارو و از ا  ق رو آن؛ از ؛    دل آ

        ااز م  ب و   ن وإارو   نن م در

رى ل آ اول ده؛ و ز  در ن  ا ان     

  ر ا ري ا .  

١٠-     ن وزم  ر؛ و امو  عر و ط) 

ا  )ا           و  ه ازّ   ؛  ي   

 د  ررا ا وان و و ،د  ا ت وا و  :

 اوم ا وا و وس ن ا  ز   را          

    او     و در ،رت او  يآ   ؛ ودا

اى  آوردن   ى؛   او  ا دا؛    ه ؛ و

ا  از او  زي رام  و.  

١١-  ه و روش ا  :   ر ؛ ه ر آ

ري ده؛  در آن  از   و ور و آت    ه       
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ده؛  م ال ) ى آ هروز)د، ه آم در و ق 

دف  ف ر م  ، و در  و و      ) ١٤٢٨(

 ن وزم وارده از ) ا (         ور؛ د  ؛

            و  لا  اه ؛ و ر از  و د

؛ و ا و ق رو و  اى ر ىو د    ذة) 

 لق و اام (ه ا .  

 از ال و اد و اذري  اى  از  و آت؛ و       -١٢

      ى ى ؛ درت و مّ درزق و ازد و  م

 آور  را؛ در ا ه ا وارد:  

)ا:(        ل د وا  ارد اب؛  ر )٧ 

  رد س ٧ا (  ز) (      از    ز د و م

  دارد و اآم  ؛ وام.  

در  روز ه   ه  ا د را ده ر ام، و م   ):ب(

 :د م دارم    آما م  و   اه
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*

 ر ر ز    ارد، در  ر  از وت     ):ج(

ر و رة  را  ر و ره ى       ١٧را  رة ؛ ر 

 ذ)  +سم (ن ر از  و ،ام ر را    و ر

   ام يد ا  اى را ز؛ :

**

**

**

*

**

**

 در ر اول  از رة   :  ا دو ر ز ارد ):د(

   ى آ ان    ٢٦و  ٢٧ رة آل)     ا  ا … 

ة  آ  آ     را ام، درر دو  از ر    )  ب 

  رة)  أم ا ..اأ(     ا  اى را ز؛  از  ،
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ام د :**

*

**

):(        ا  اى را  ه ا وارد  ه ر در آ

ام د :*

*

***

*

 در ا روز؛ اى ظ من از آت و ت  ل آه؛  ):و(

*: ا  ا د ام  اى ر

*

**

***

در ا روز ت : اى ه ي از ان ا؛ وارد ه ا  ):ز(

و را در  ، زان    ( ر ا) ر ز را
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 اف آب امد(ظ  اش در آب م  (رم و از آن آب :  

و م  ن  ق؛ ة ز را ر ام م؛ و م      ):ح(

    :

):(  ه ا وارد  ه ر در آ  :   

را )   -م-      -اماح  (و روزي   از ره ى   

ام  .  

آ ام و ز    د  ُن  از رن و ى  ):ي(

 دارم اه و ا : ؛ و  آرا اى ط) انز  (

    ام  ز از در   را آم م تروز؛ آ در ا 

)م (        ت مآ د؛ ا  م از آم  را و ، 

  : از آن آب ، آت ر  ا ه را در آب   و

***

***

**
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   درا  م م ا ؛    در : ذ ر نُ ن

)ا   سا  (      ؛ ا  روز؛ ت اّ اى د

  را در آ ر ه ؛  م؛ و  آم  ر    

رة  اب را  امه، و آن را ْ  ا  ه        

 ل ات ر   ات. 

؛ م ى دي م در ا روز  ا ى ا ذ و ت *

 ذ  ؛آورده ام   ل آن در ا.  
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