
1 

 

الرحيمالرحمناهللبسم

 

يريييچررغ بيست رر  هسدد را هتددر  رها دد ا  هه ددگ  وهاسدد،  هلشدد  هسددر  ههسپتقددم به دد هيويكررـ

 شيدويدنترررر يوي، ررررغ  ييي نييويدوييرررر ويا ود نرررر يسرررر ت يق سررررـيشررررات    

 عليين اعلي في متهادرج تعالي اهلل اعلي  ل ان سيويشات ع  دمغنت ييشات  سوما ي

 

 :وسلم لهوآ عليه اهلل اهلل، صلي قال رسول

الفصجاة  ج      نهجج ) .صااور رئاانا فرال   اا الاطنروصاا يفرمرمااالنهااعر اانرافن اابر رالاالماابر اا ف ب  ر ر:راجلهاا اراع اا 

  (8331ةديث 
 

  ط  پ م ن،يةسددا آآ  يدد يا پةدد،ت حددثي    كددد  ط يعة ددم كدديت ن آيردد،    ط ت   حددثي  

 . جه،   ن ي   يا م،   آجب،ت  ف  ع،تت يا  مهميك  آآ ن،ظ  آسا ند د يثآ  ك

جهدد،   نددث   کددا يكدد  آآ کددنطآنضةعت يا منرددنع،ت  ط ف ونددت  دد      ط آيدد،ت      

ودد،م موددهنط   د  ط آنرددثآم يكدد  آآ ي بددد    السجج   عليججهآمةدد  د    مددن م مدد،  ح دد ت . م،سددا

آم  طندد،طج جهدد،   آطنددث كددد م دد،ز شنيدد،ي  آآ کددنطآنضةعم   آوهةددا آيددا    آلبيغددد جهعددد نهدد 

ا لي ئاا ور ر ااورلااا ورال  ااو ر ررصفاا فراجلهاا ار اا برماانرا ااوابراجلنااصرف  اا را ر   اار»: مفهددنت  ط ف ونددت آسدديم  آسددا

پدده وه،ندد، كددد جهدد،   / فماانركب اا رععاااصر ناا رالاباا را ر ااوبرالاا  ر ر  اا رالااا  رر.راععرا راحلصااينصر رتن اا رالو ي ااص

 طآ يثآ نددث  ندد آم ي،ادد،  آآ آ لةدد،  يددني ش  طيسددا آآ  طودد،م نهودداش كددد شوددن   آسددا   

پدده ودد كه كددد تدد   كنددث  . لبدد،ت تانآسددا   آط  نفنذن،پدداي  يددثآ   سددو  م هدد ا آ       

آ  لبدد،ت ذلددا   يددنآطم طآ   نةفكنددث آ       نونکدد،نث يثآ نددث نددد طغبردد  نددد طآ آآ ط م ندد    

 .« طآ  ط ني 

وةجد، ش م دا آيدا        ط      نةع  يد،ت م ندنب ندد جهد،    يد،ت  وسدرنث نسدة،ط پ کدنط        

الا ننرامناوار ر ا تب ار رت  ا  ارمررررر»: د كدد  ط  ادم مج،ودثآ  طآ  يدثآ  مدث       يم موهنط سدنطج تنند  

ناشااب ارع هااار بنااصرمناا ر رع ااوافر رر*ر ااايارا ر اا موا ار رام بااهارا ةاااراعتااصر ناا را ر را لااا ر ااارال اا ئ  فرر

جاا  كاااماناا  آ و ه  آناا  / خ لاا ننرفيهاا را اا ارافرا ر ناا يراتاابر ةاايار*رتناا هلر ااارفيهاا رم اايارم اايار

تا ا  وجاا ا  خاو  يما  ك  ند جه  ننو ند وومهخادم اا مااوموخاواج جا  
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ومواشا  اااوتن ا م   ادآنا  اشا و اا *آن ننادعاد  تنندم وم موندنز خدم  ا 

منااد وج   منااا* اا ا ااا م آن نهاا كااا وآ ا ندننااد ا اا  خااو  واااوم ب اهشاا 

 .« كاخدم ند ونز شپ  مش يم  مع آ ت مادب ن ن 

يدد،ي   ينودد،   ط   آنددةمش كسدد،ن  كددد نددد يد؛ش مج،وددثآ  كددد كسدد،ن  وسددرنث  وهددد مد   

آمد، يدا سد؛آزش  يد، تهد،ت      . شاطندث  كنندث    ط آيدا طآ  آآ جد،    مد،ز يدن  مد        جنت ک كا مد  

عننآنةسدا   فاد       يد، آآ نضد،   د     جهد،   فاد      منظنط      آآ جه،    مج،ودث وهدةا آسدا     

کددننث     ودد، ح،ردد  مدد  کددكا   ط جنددت ندد آم كسدد،ن  كددد  طمادد،ت طآمنددث    د مدد ي د يدد     

تددنآ  ندد آم جهدد،    مج،وددث  حردد  ف آتدد  آآ منرددن  كوددرا    كددد مدد  يدد، آيددا وهددةا   ندده 

 ت م طآ وم  تصنط ك     كورد کث   م ،ن  عهةق

 ط آيرةد،ط مد،  د آط    طسدث يدن   د    ند آم شودن   آيدا م هد،  كعةدثو،ي  طآ          نظ  مد   ند

كوددرا   كوددرد کددث   آش كددد يكدد  آآ ندد،طآت يا    وددث   آ   آسدداش كعةددثو،ي  كددد نودد،  مدد 

تدد يا مصدد، يق جهدد،  آسددا آمدد، وهددم م ندد،م    نةسددا    ط پوددا مفهددنت جهدد،       معهددنت

آم آآ ط آشدد،ط  نن،نددد  يددنطم كددد ف ردد، آشدد   ط ن وددد   نددد. تدد م  جددن   آط  م ندد،م  سددة 

  كوددرد کددث   يضدد  منرددنعةا نثآکددرد ن،کددث  ندد،آ وددم جهدد،      مار ددة،ت آمدد،   كوددرا 

آآنضدد،   دد    حردد   ط ط آشدد،ط اددع    ي ندد  . مج،وددثت  كدد،مي منرددنعةا ينآوددث  آکددا  

تدنآ  كسد،ن  طآ  آکدا كدد      پداي  ن،کدث د مد      م عق نةدع د ف رد، آشد  كندةا ط آشد،طم آمكد،        

كدد  ط ط آشد،ط جندت     آم ن،يدث  نهد، طآ مج،ودث ن،مةدثش  طسدا م دا كسد،ن          نث   وةچ مسد،مهد 

 .مج،وث طآ  يثآينث

فرددنآم تهدد،م  فاهدد،م   بدا آآ آ آمددم نهددم   آت آسددا آيدا نكرددد طآ يدد،   طم كددنم كدد نددد   

ي ند  آشد  جنضد  مةد،  آسديت   كفد   آ د  کدن   تد،          . آسدا «  آجد؛ كفد،ي   »نعطگ  جه،  يا 

ندثآط  آآ آيدا   آم حدق   ودةچ نه،ندد   آم،ن  كد جبهم آسيت نة،آ  آکدرد ن،کدث  ودةچ مسدعه،ن   ندد     

«  آجدد؛ عةندد »تنآنددث جهدد،  طآ  آآ آيددا ندد، ت   حكنمددا آسدديم  حردد  مدد . جنددت كندد،ط نكوددث

آشدد  حكنمددا آسدديم  توددكة   وددث كددد وهددم مسددعه،ن،  ن،يددث  ط جنضدد  کدد كا ي ندد  . كنددث

نندد،ن آيا كسدد   . نه،ينددث  مودد،طكا  ط آيددا جنددت  م ددا نهدد،آ   ط آ   آجدد؛ ينآوددث نددن      

تدد  آآ كوددرا   كوددرد کددث  آسددا  طآ    د مفهددنت جهدد،   سددة  كدد نه،نددم آيددا تنآنددث نددد نهدد 

طغدم نةد،آ جبهدم آسديت  ندث   آجد،آج حكنمدا   طوبد م          يعبد   طپدة  ش فردد   ععد      ع،فةا
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)!!( تد م   کدكا  يضد    مد ي عهةدق     يدنآوم ندد    ين    ط مندعز يدن  نوسدرد   نضنيدث مدا مد       

 ! جه،  كنم

     ط آآ جندت يد، پودا كد    ندد     نةندةم  ط  د    نةدع  فد آ     وهدةا جهدا آسدا كدد مد       ند

 ط ن  د  آآ  يد،ت  د    اد آحر،     . حسد،   مدث  آسدا    تد يا شن،ود،  كبةد   ندد     يك  آآ نعطگ

 مث  كدد آشد  جنضد   طنضةد    ك،فةسدا كسد  فاد  پودا يدن  طآ ندد  کدها نود،   ودث تد،               

عددةا  تفدد،وم    ط ن ددث ندد آم طفدد  و شننددد سددن . موددهنز عاادد،    عدداآ  سددكا آلهدد  کددن  

آسدرف،    ند،ط  يضد  تدكةدث كد    كدد پودا كد    ندد           م جعدنشة م آآ و شنندد سدن    ح،ز  ند آ 

تدد  آآ     آآ ط ندد  م  کددها د فادد     آم يدد، كددم  طجددد81 م ندد  ك يةددث    کددها د   ةادد، نددد  

يدنط م هدنز  ط ونضد،ت جندت رد  طت پةدثآ        عننآ  يدا ت،كرةدا جنضد    ته كد،ت  كدد ندد       ند

يدنط   د     ظدنط  پودا يدن  طآ ندد  کدها كندث  ندد       آيدا من  آش  كس  جع ندد . كنث  مج،آ آسا م 

ناا رانهاا رالاا ننرامنااوارا ارل ياا ارالاا ننر  ااب ار   اا رر»: تدد يا شن،ودد،  طآ م تكدد؛ کددث  آسددا  يكدد  آآ نددعطگ

 رمانرنااو ارنوماا را اابيراالرم  بفاا رل  ا  را رم  ياا ارالاعرفاااصرف اا ر اأ ر  جاامرمانرا ر رم  ناا رتهاانار رررررررر*رف كولاو اراالا اا عر

و اا  شادادا و ااد  جناـا نگا ا كاا!ماادكها ن كاامانا  آ و هم /  اسرافصري

  ا ك  وا  ااآ*پا ا  ااآآنها را موند  ادپشا خاو وم ا كه ن كاكف  و ادناد

ااگا آ  عاوشاو اا م عاو آ كها كااماا آنه را مو  ادپشا خاو وم وآ و  

اپا جنـ ا تغ   اك    داا  ن نا ر ت ا وشادهاااخشا خادم ج اگا هم عو لشاگ 

 .« جهن مع  ادانزلگ   ه 

پده ط کددا آسددا كدد آآ نضدد،  آسدديت  ط م ش  آنددث  آآ جندت  كددد شندد،  ن،نكوددن ن       

آم نثآنندث كدد  ط ن  د   يضد  آآ       لد  ند، آيدا  جدن   کد،يث عدث       . کدن   نعطش  مهسدن  مد   

دد تاسدةم   (  ،عدثيا )ج،ودثيا   غة مج،ودثيا    ي،ت  د     يثآ ندث م؛مند،  طآ ندد     سدرد د م      

النبا و رال   ا  فرمانرافا من رعاريرررررر»: كدد  ندد ود     سدرد ودم  عدثج نةكدن  آ   آسدا         ك      عج؛   

ا لااعرالجاابعر راو  اا  فرمر ااايارا ر اا موا ار رام بااهارفجااارا راو  اا ننر اا موا ار رام بااهار  ااعرال   اا ننراعتااصرررر

م اامان  نشها گ  ن ها نداها    /  رفجاارا راو  ا ننر  اعرال   ا ننراتابار ةيما رررررر ر ا ر  ا را راحلبا رررر

اااا اج  اادمن كااا وومهخاادمااا اااكاااآعاا     اشاا  ماااومو جاا   ااادهنش شااند

 نشهاا گ    اشاا  ومااا جه  ر ناادبا تاا   م هخاادمجه  كنناادر  ااا ماااومو جاا  

هخادمااان كا ب ا تا   م هخادماج  ادم وماا  نگا آنا   ياده م  وج ت ب ااا
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كددد  ط آيددا  يددد آآ  نهدد، يدد،  کددث   ي ندد  نوسددرض، ش  «  ،عددثيا». « ر ياادم  پ  مشاا يماا  

ودم ندث   عداط مدنجه  وهپدن  پةد م يد، ند،تنآن           كنندث      كس،ن  كد  ط جهد،  کد كا نهد    

ي ندد  نوسددرض،  آآ م؛مندد،   « جاابعال   اا  فرماانرافاا من رعااريرا لااعرالر»ف م،يددث  يدد، نةهدد،طمش كددن  مدد 

. نددث    آکددرا ردد ط ي،ادد   ط  جن کدد،  كددد ن،عددم کددن  نرنآننددث  ط جهدد،  کدد كا كننددث 

 .كننث طغم  آکرا تنآن،ي    ط جه،  ک كا نه  په  ،عثيا ي ن  كس،ن  كد ند

حسدد،   نكرددم ج،لدد؛  ط آيددا  يددد  آينسددا كددد  دد      ،عددثيا طآ ادد آحر، آآ مدد؛منةا نددد 

آمد، ك دنط كندةا كةدعم مهكدا آسدا   طحد،ل  كدد         .  ودث   نه،  عثج نةكدن مد       ط     حر  ند

 كننثش،  ند جنت طآ  عثج عاآ   آ     يثيم يثآ نث پوا

جنددت   جهدد،  : كددد ي، مد،  ن،کددث  کدد ب    نةسدداش ندد  کددنآط پ،سد  آيددا سدد؛آز كندثآ    

هكدا  ود، د نسدرد ندد آن د،  جندت د م        ط نسدة،طم آآ جندت  ي ند   . م،وةر، يا  آج؛ كفد،ي  آسدا  

 مدد، ج   كددد عددثج كدد،ف  وهددةا. آسددا  آت نب،کددث وهددم م؛مندد،  مسددراةه،  ط جهدد،  کدد كا كننددث

پدده  ،عددثآ       سددرد آآ م؛مندد،  وسددرنث . جنددت کددننث  تكعةددم آآ ناةددد سدد،   ينآوددث کددث

ح دنط  نهد،       ط جندت کد كا نثآطندث كدن  ف دي نةد،آم ندد         كد پةواثت جنت   جهد،  نودث   

 طحدد،ل  كددد  . ع ت حرهدد،  ط    کدد كا ينآونددث كدد    نبددن   آسدداش و كنددث  طاددنطت لدد   

مج،وددثآ   م؛مندد،ن  وسددرنث كددد پةودداثت جنددت   جهدد،  کددث     ط آيددا طآ  آآ  ،عددثآ  سددباا  

مج،ودثآ    :   نعكدد و سدد  سدرد   )آيدا ت تةد؛ آسدا كدد يثآ ندث ندد ود     سدرد          ند. آنث ش فرد

؛مندد،ن  كددد آاددي كننددث    م م؛مندد،ن  كددد تنآندد،ي  جنددت  آطنددث  لدد   ط جهدد،  کدد كا نهدد  

د آمد، ادث آلبردد كدد  عدثج نةكدنم          ا ر  ا را راحلبا ررر عدثج نةكدن  آ   د    ( تنآن،ي  جنت نثآطنث

تدد  آآ  عددثج نةكنيةسددا كددد نددد  ،عددثيا    تدد    نددعطگ يثآ نددث نددد مج،وددثآ  نسددة،ط عظددةم 

  وجاا ت م ج ناا م  اغف تاا / اعتاا هلرمناا ر رم  اابةر رعنااصر ر اا فرا رع ااوعارع يماا ررر»:  وددث مدد 

 .« ماه اه ا  وتن  ب  ن ن كاخدم ند آا  نده

تدنآ  م؛مند،  طآ ندد    شد    تاسدةم       آآنضد،   د     مد    ! كد نعدد ح ف آاع  ما آينسا 

كندث  كجد،    آمد، مدثح  كدد يثآ ندث آآ مج،ودثآ  مد       . ش    وم  مهث ح يدثآ وسدرنث    ك   كد و   

يثآ ندث وسدر   تهد،ت آندثش      نم كدد   دثط آکد،ط  كد    كندث  كجد،  وهدةا      مثح  كد آآ  ،عثآ  مد  

طآ  طسددث    ينآنددث آمدد، نددد پدد، آن مج،وددثآ  كددد مدد  د مدد    م ا عرل يااارددد « كدد، ي  ندد،كةع» نةد، طآ  

 ! كنث تناةم م «  ةيا»
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مج،ودثيا    ،عدثيا    ةاد، كدد تفد، ت  ند، ودم  آطندث   يد، وهدم           آكنن  س؛آز آينسا كد 

كددد مهكنسددا  ا  ط جنددت  يدد، آيدداشدد    نددد ح ددنط فةعيكدد   آکددرا يدد، نثآکددر مسدد عد ن مدد 

ودد، ن،عددم  ودد،ي   آطنددث كددد    يصددعا مج،وددثآ  د  طما،يسددد ندد،  ،عددثآ  د يصددعا    : نضددنيةم

كددد كةددعم ن،عددم کددث  كددد  . آاددي يددنط  يضدد م سدد؛آز كنددةم   کددن  مدد ن تدد م مج،وددثآ  

ودد،م يددن    مدد؛من  وددم   كددد آنسدد،  مج،وددثآ    ط جنددت پةودداثت کددننث    ،عددثآ  د ندد،      

  وثآ  عا؛ نةفرنث وسرنث د آآ مج،

تدنآ  نرةجدد ش فدا  كن،نپدد آيدا       ود،م مج،ودثآ  م عدنت کدن   مد       آش  يص،ئا    يژش 

ود،  ط كسد  نب،کدث  آ  آآ     ود،  ط كسد  ن،کدث  آ  آآ مج،ودثآ  آسدا   آشد  آيدا يصدعا         يصعا

 لةدا کد آي  ط آشد،ط  جنضد  ودم  طنضةد           نند،ن آيا حرد  آشد  ندد    . کدن    ،عثآ  مهسن  م 

آشد   . ود، د مج،ودثآ  ند   ،عدثآ  ن تد م ينآوندث  آکدا            جدن  وهدةا يصدعا   يد،ي  ند،آ د ندد   

  سددا  آطم نضددن  كن،نپددد يصددعا مج،وددث نددن    ط كسدد   جددن   آکددرد ن،کددث   ط ط آشدد،ط 

 ط ط آشدد،ط يددنطم كددد . آم نودد،  ينآوددث  آ  شننددد ودد، يددن ن طآ نددد اددع  وددم     يصددعا

ن،شهدد،   آشدد  وددماددنطت   ط آيددا . تددنآ  مج،وددثآ  طآ آآ  ،عددثآ  توددكة   آ  اددع  وددم  مدد 

تددنآ   يددث وهدد،  كسدد،ن  كددد يصددعا مج،وددثآ  طآ  آطنددث  پةودداثت       جنضدد   طنضةدد    مدد  

پةودد   جنددت   جهدد،  ينآونددث نددن    شددنم سددباا طآ  ط آيددا مسددة  پ عظهددا آآ  ،عددثآ      

*نندجوااا   پ شاا  م عااش  / مرتناا هلرالن اايا*را لااا راف ب ااوف*ر رالباا   وفرالباا   وف»: ينآونددث طنددن 

 .«    پ ندن  واهش *آن نندا  ا    

ود،ي   ط مج،ودثآ  وسدا كدد  نهد، طآ آآ       ود، كثآمندث  ي ند  كدد  يژشد       ي؛  آيا يصدعا 

ننددثم  كنددث    ددا  ط مجهنعددم  يدد،ت  دد     مدد، طآ نددد آيددا جهدد     ناةددم م؛مندد،  مرهدد،يع مدد  

ةاد، آودا تدين      يدن   عه  مثآطآندم  آندثش   يدا  طس،نث كد مج،وث ند كس  ن،يدث شفدا كدد  ط     م 

آسدداش  طما،نددا   ،عددثيا كسدد،ن  وسددرنث كددد  طما،يسددد ندد،     جعددن نددد كنکدد    ح كددا ط 

آشدد    سددا  آطم نضددن   . تدد م  آطنددث مج،وددثآ    ط آنددثش  م؛من،نددم يددن   ط حةددم منف ينددد  

مه،ند،ت        ن يدنط  ند   ود،م  يند     سدرنطآت    طمد،     ط آندثش  يدن   نسدبا ندد      مج،وثآ 

ثش  طحدد،ل  كددد ط ن آنددثش  ناةددم م؛مندد،    طما،يسددد ندد، مج،وددثآ       آطندد تدد م  ه م،ن،نددد

 ط آندثش  مج،ودثآ    يدا كند،  آوهةدا ند،طآم       منظدنطت آينسدا كدد    . تد  آسدا   ك،طآند مه،فظد

کددن ش  طحدد،ل  كددد  يضدد    كنددث كددد وهددم عن،ادد   يضدد  آنددثش   ط  ز    ذ   مدد    پةددثآ مدد 

مندد،ن  كددد مج،وددث نةسددرنث  م؛. م؛مندد،   مهكددا آسددا ونددنآ نددد آيددا  طجددد ن سددةث  ن،کددنث 
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آش كد ندد  يدا آعراد،   آطندث  لدةكا  ط كند،ط  يدا  مهكدا آسدا وندنآ ن يد  ميحظد،ت  يضد               

 ط آندثش  يدا مج،ودث    رد  پد،م  يدا  ط مةد،         وم   ط آنثش   نه،  جدن   آکدرد ن،کدثش آمد،     

 آم شنندد  يدا مج،ودث  ندد   كدن   . کدننث  طندت مد    طندت   نعكدد ند     ن،کث  وهم كةعو،م  يض   كدم 

ينآودث تصدهةه  نضةد   د      آم آآ آيهد،   يند  طسدةث  كدد   رد  مد        ت نةدا کدث    ندد  طجدد    

و تصهةه  كد ن،کثش ي   ي، كدي   فد  م يد، آجرهد،ع    نةدنم يد، آيد  م  مد، م يد، م ندنم           

ش تدد يا آ لنيددا طآ  آط  شةدد م  ندد، ت يا نادد    مهددم ددد آيددثئنلنيم  يندد  آ   ط آيددا تصددهةم 

کددكع   شةدد م   لددن نددد  يضدد  آآ م؛مندد،    طونضدد،ت تصددهةم   طحدد،ل  كددد ندد آم نسددة،طم    

ن،ينآسددرد  عن،ادد   يضدد م غةدد  آآ  يددا د م ددا ميحظدد،ت مر ددث  کكصدد    يدد،ننآ ش         

شنندد ميحظد،ت ند آم     ادث آلبردد   جدن  آيدا    . کدننث  آجرهد،ع    آ رصد، م د نةدع م د ح مد       

م  آينسددا كددد آن ودد  لةددا پدد،يةا نددن    طجددم آيهدد،   نه،سددا   حددثآ ا نرةجددد  م؛مندد،   نددد

شدد فرا تصددهةم  طسددا   يثآپسددنثآند طآ ندد آم  نهدد، د  طما،يسددد ندد، مج،وددثآ  د مكصنادد،     

 . كنث و،م سكا  كنث    کنآط م   ط من  ةا

نند،ن آيا  آآ نضد،   د     تفد، ت مج،ودثيا    ،عددثيا  اد ف، ندد ن يدنط  ظد،و م  نهدد،           

 دد     مج،وددث نددن   يددا آآ نضدد،  . کددن  آم وهپددن  جنددت  يياددد نهدد  مدد ي  ط بدد،ز پثيددث 

آشدد  مج،وددثآ   طما،يسدد ندد، ناةددم  . يصدعا آيهدد،ن    مهصددنز ت نةدا عهةددق  ينددثآطآ  آسدا   

م؛مندد،    مدد، ش   آطنددث تدد، عنددثآلعع ت فددنطآ  ط اددم آ ز جبهددد  دد آط ش فرددد   نددث   وددةچ   

 لةدا   ندد . يد،ي  وهدةا ت نةدا عهةدق آسدا       طنت   تددية م آآ مد،ز   جد،  يدن  نضاطندث  ندد      

  آمدد،ن  وددم كددد جنددت منرددنعةا نثآکددرد ن،کددث  يددا مج،وددث ندد،آ وددم  مدد،    وهددةا ت نةددا

كسد  كدد و لهظدد  مد، ش   آط  تد، ندث   طآ        . كةدع يدن  طآ فدثآ كندث     آسا ت،  ط طآ   يا  وهدد 

 آ   وةچ کدا   ت  يدثم ندد  عد؛ يدن   و كدد طآ كدد  آط  د آعدم آآ جد،    مد،ز د نداز كندث                

تنآندث ن،عدم کددا   ت  يدث   تددية   ط شدد فرا      د مدد م ه ند، آآ  بدا  ن،يدث وهددم مدنآن   طآ كد     

آاددد يح  ندددد. تصددهةم  طسدددا   يثآپسدددنثآند کدددن   آآ سددد  طآ  يدددن  ن  آکدددرد ن،کدددث 

يدا   طما،ندا   . ن،يدث پةود،پة   وهدم مسد،ئا يدن  طآ حدا كد    ن،کدث         يدا مج،ودث  ت    آم  آم

حرهد،  ط   کدن    طنه،يدا ودم آشد  رد  طت پةدثآ کدن           آش كد  ينثآط مهسدن  مد   م؛ماِ  ،عث

ي،نددث  آمدد، ونددنآ  ط بدد،ز  يددا   آنددثش   ينثآطآنددد  مسدد،ئع   آط  كددد   اددم جنددت ح ددنط مدد 

ود،م   ود،    لبسدرض    يدنط ك،مدا حدا نودث    وندنآ ش فرد،ط نسدة،طم آآ  آنسدرض          ن آي  ندد 

 . ط ن    نة  ن  آسا



7 

 

کددكا نددن      آ يعدد؛ عهعةدد،ت آسرودده، م کددث     پدده مج،وددث نددن    ادد ف،  ط يدد  

کددكا نددن    ط  يعبدد    يدد  مهكددا آسددا آمدد،ن  فدد آ ن سددث كددد کدده، ت. ن کدد يياددد نهدد 

جنددت  منرددنعةا كنددثآن  نثآکددرد ن،کددث آمدد، حردد   ط آيددا کدد آي   ندد،آ وددم مج،وددثت       

عنصدد  آاددع   ط ط حةددم يددا مج،وددث طآ  . ط حةددم مج،وددث نددن    منرددنعةا ينآوددث  آکددا

تصددهةه،ت آنددثش  يددن   يددثآ  ج،يضدد،   يددا  ط آنددثش  آ     منعلردد  آسددا كددد آ   ط يك،يددا  

کدكا   تدنآ  تصدنط كد   كدد فد  م يد       ند، آيدا آ اد،ف  حرد  مد      . کدن   ن آم  يا  ،ئدا مد   

م دا كد،طآكر م كدد ناود  طآ     )ن،کث آم، آآ    مج،ودثآن  نب،کدث كدد  د     افود،  طآ كد          

تدنآ  تصدنط كد         مد    !!(كد      ند،آم مد   «لةعد  ند، مدا آسدا    » ط فدةعم   «پ  يع پ سدرني  »

مد ي كسد  طآ   . )نب،کدث آمد،   ةاد، مصدثآا مج،ودث طآ  يدثآ آآنضد،   د    ن،کدث          کكا كس  ي 

ينآوددث  ط جبهددم نبدد   ن،کددث  آمدد، ندد، تةعونکدد    طنظدد  نضة يددث كددد ن،تهدد،ت  جددن   لدد  مدد 

تدنآ     يد، مد   . طآ  ط پودا جبهدد ن عهدث  نضةد       تد م   ظةفم کد ع  مهدم   طي،فرد كد آ   ن،يث 

تد      آآ مج،ودثآن  كدد  ط جبهدد ح دنط  آطندث  پد،يةا      شفا كد آيا کك   ماد،م   ط ندع  يدثآ   

 ( آسا 

ودد،م اددثط آسدديت  پةدد،مب    ط تدد،طي   مددث  كددد  ط يكدد  آآ جنددت

د  سدرنط    السج    عليجه ععد  د    د ندد ح د ت    وسجلم  آلجه  و عليجه  اهلل صجلي آكد ت د   

كددد وهدد آ  آيودد،  عدد،آت جبهددم جنددت کددننث      جدد،م     آ نددث تدد، نددد 

آيددا  سددرنط  آآي فدد   . نددد نه،ننددثعنددنآ  ج،نوددةا آيودد،   ط مثي  نددد

تدد يا آسددنج مج،وددثآ   ط  آمةدد  د كددد نددث   کددا عدد،ل    ندد آم ح دد ت

تهدد،ت تدد،طي  آسدديت آسددا د نسددة،ط شدد آ   مددثش   آآي فدد   يضدد           

 سدددره،يم ن يددد  ندددثينآو،  ن ععةدددد آيوددد،  کدددث كدددد  ندددث كددد،ط 

. ن،پسددنثم آآ آ  سدد  آ   كددد پةدد،مب  آآ جهدد،  مهدد  م  نهددن   آسددا  

. يدثآ جنيد، کدثنث     ت  لةدا آيدا  سدرنط طآ آآ طسدنز    آيا کدث كدد ح د   

کدكع  ععند  تنردة   آ ندث كدد  لةدا آيدا         ط کن    ندد  پة،مب  نةع ند

يدد،ي    سددرنط  کدد آي  حس،سدد  آسددا كددد  ط مثينددد  جددن   آط    نددد

آآجهعددد  وهدد،  نددثينآو،    نددثشني،  ن ععةددد ععدد     ) جددن  من،فادد،  

آط مثينددد کددن  كددد آآ  ن،يددث  طغةدد،  آيودد،  كسدد  آم،مددث ( السجج   عليججه

سددوه  ط نب،لددم تنرةه،تودد،   . و جهددا م،ننددث يددن  پةدد،مب  ن،کددث  
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جهعددم موددهنطم طآ شفرنددث كددد مةدد،  کددة د   سددن  نددد حددثيم منعلددا  

آم / اماامرماا رةن لااصر اا ع فرماانرمو ااعراالراماا رالرماا ر  اا  رررر!رناا ر  ااعر»: م دد  ف آسددا 

منعلدم ود،ط   وسدر  نسدبا ندد منسد ش        مدا ندد   تدن نسدبا ندد    ! عع 

 .«8كد  يض  پةغهب م ن ث آآ ما  جن  نثآط  آياجع 

نةنةدث كدد مسد عم مج،ودثيا    ،عدثيا آآنضد،  آسديت   تودكة  آيدا    شد               په م 

نضدد م     آآ م؛مندد،   م ددا آغعدد؛ مسدد،ئا  يندد   جددع      سددرد آآ مس،ئعةسددا كددد ندد، سدد،     

نعكدد  . کدث تدنآ  ندد حدا  نهد، ن،ئدا       ود،م  يند   نهد     ود،م سد ه  آآ  مدنآ      آکرا ن  آکدا 

افا منرر»آشد  پةد،مب  ععيدع مد، ف مدن        . عكه  ن آم فهم  نه، ن،يدث نسدة،ط عهةدق     ةدق ندن       ند

 سدا   ط   فهدم    آيدا  لةدا آسدا كدد ندد          ةاد، ندد  « م؛ما ن،ونن آسا   آيد   /  ايسرفنانرر

ي ندد  .  طسددا آآ  يددا   ت دد،لةم  يندد    ط آغعدد؛ مددنآط   مهردد،ا وددنن   كة،سددا آسددا     

ينآودث  يندثآط    ود كه مد   . آم نةسدا  جد ن،کدنث كدد  يندثآطم مانلدم سد،       مسعه،ن،  ن،يث مرن

 . ك،ط شة   ن،کث  ن،يث نثآنث كد  آمسا ته،ت ونن   كة،سا ين  طآ ند

 سدا   ط   فهدم جد،م   آآ مفهدنت جهد،    مج،ودث  ط        نضاطيمش منظنطت آيدا ندن  كدد ندد    

د آمد  آ آآ پةد،مب  ععيدع    آتف، د، آيدا حدثي   كد    . آنثيوم  يند   مهرد،ا   دا نظد  ف آ آنةسدا     

م د،نق آيدا حدثيم     . كندث  يدنن  آيدا حاةادا طآ  کدك،ط مد       آسيت ن آير،  نادا كد  ت نةدع ندد    

ف م،ينددث جهدد،  فادد  جنددت   پةكدد،ط ظدد،و م نةسددا تدد، نضددنيةم آشدد  ط آم جنضدد    آيودد،  مدد 

آلبرددد .  طنض فددا  مج،وددثت  كددد مددنط  نظدد  آسدديت    دد    آسددا  نيمنرددن  ينآوددث کددث   

آم نهردد  آآ مةددثآ  جنددت   ث كدد   كددد آشدد  ط آم جنضدد   طنضةدد    وددةچ ع اددد   ت  يددث نب،يدد

نظة يسدا كدد    ح دنط  ط مةدثآ  جندت  م  كدم ند      . تنآنث يصدعا مج،ودثآ  طآ ند،طآ كندث     نه 

ود،  کدك،ط سد،آ ش نكد،ت  كدد مهكدا آسدا         تد يا نكد،ت طآ  ط کكصدةا آنسد،      تنآنث پنهد،   م 

ح دنط فةعيكد   ط مةدثآ  نبد    م عدنت      كه  حرد  ند آم يدن  مج،ودثآ   تد، آمد،         ن آم وةچ

تددنآ   سددا كددم  طجدد،ت  آآ جهدد،  طآ  آمدد، آشدد  جنضدد  وددم  طنضةدد   ندد،آ وددم مدد . نوددث  ن،کددث

تدد م آآ کكصددةا يددن     يضدد آ   سددا  وهدد،  نسددبا  نددد کددن،يا   ةددق تج نددد كدد     نددد

 .«آآمنك  نه »   «م   ف آم ند»م ي كضنند  آآي يق . ي،فا

ود،ي  آآ  کد بد  منكد   آآ نهد     م د  ف  ندد  آمد  آندث كدد    ف مدن   پةد،مب   م ،نق آيا حثيم  

آآمنكد  طآ  ط آندثش  يدن      م د  ف   نهد    كسد،ن  كدد آم ندد   . جه،  وسرنثش نعكدد عدةا جه، ندث   
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ف ي دم ندعطگ  يند  آآ     شة نث   سا كدم  طما،يسدد ند، كسد،ن  كدد  ط آنجد،ت آيدا            جثم م 

  ن ينط آطندث كدد مج،ودثآ  طآ  يدثآ     ود،ي   وندث    ةاد، آآ وهد،  يصدعا     ين  كنثم نود،  مد   

آآمنكدد    کدنآط آسدا  كددن     م د  ف   نهد    نددد كد آ ند آم ن يدد  آآ آفد آ   آمد     . ن ينط آطندث 

ودد،   ن ينط ودد،   ط  آم  طشةدد م آنجدد،ت آيددا    ف ي ددد   ط نسددة،طم آآ آ  دد،ت  ن،عددم پدد،ط   

. نددد آسددانددنع  پ وعي  طنرةجددد  آنجدد،ت آيددا     آجدد؛ آلهدد   نددد. کددن  ط آندد  آجرهدد،ع  مدد 

ك،طآندد  آطندث     آم مه،فظدد  وهدةا جهدا  م  مد  كدد  ط بد،ز  سدرنطآت  يند   وندنآ ط حةدد          ند

نددنع   آآ كندد،ط آيددا     آجدد؛ آلهدد  عبددنط كننددث د يدد، نهردد     كنکددنث تدد، نددد آلهاددث ط مدد  حردد 

      آآمنكد   ند، آيدا    م د  ف   نهد    ندد  يد،ي  آمد    آآ  نهد، ج،يد،ل   وندث د تد، نعكدد ندد       : نضنيم

آمدد، كسدد،ن  كددد يصددعا مج،وددثآ  طآ  آطنددث   ط بدد،ز آحكدد،ت آلهدد  و شددع      . ننث طشةدد  نودد 

 نهد، ند ييف ناةدد  ند، کدج،عا    دثطت تهد،ت  ند آم آنجد،ت  ظةفدم           . كنندث  ك،طم نهد   مه،فظد

تدد يا آوهةردد  نددد  كننددث     ردد  پدد،م طرد،يا يددثآ  ط مةدد،  ن،کددث  كددم   يند  يددن   ةدد،ت مدد  

كدد،ف    ط آيددا آيبدد،ي  آآ كردد،  کدد يم سدد؛ ن ح.  ونددث ينکدد،ينث   ن،ينکدد،ينث مدد  ت نهدد 

كسد  كدد  ط مةد،  جهد،عر  آآ غد،في   ند، کدج،عا يد،    ند،ت يدثآ طآ آندث  نهدن     آآ  يدا              

كنددث  وه،نندث مج،وددثم آسدا كددد کهودة  كوددةث     ط مةد،  مه،ادد ج  کددها      يدثآ  فدد،  مد   

 .جنضث يكد   تنه، م 

 کددث  «منكدد  آآ نهدد »   «م دد  ف نددد آمدد »آكنددن  كددد اددهبا  

آجدد،آ   وةددث يكدد  آآ تج نةدد،ت کكصدد  يددن ت طآ نةددع يددثما کدده،    

 .ع ض كنم

کدد،يث ندد آم کدده، وددم پددة   مددث  ن،کددث كددد  ط مدد،  مبدد،ط       

ععندد، ندد، كسدد،ن  د  کددن، يدد، غ يبددد د منآجددد کددنيث كددد          طم دد، 

 منكدد  نددعطگكدد،ط يددا   آنةددث كددد آيددا حرهدد، مدد . كننددث مدد  يددنآطم ط آ 

. آ ادنز   ن،کد آي       آجد؛    نهد  آفد آ  آآ آيدا طفرد،ط  ععد      آسا   

يدد؛  آكنددن  سدد؛آز مددا آينسددا كددد ونضدد،ت منآجددد کددث  ندد، كنددةا     

كنددةم  مددا  آفدد آ م  كددد ن،يددث نكنددةم    نسددة،طم آآ مدد، عهددي كددد مدد  

پ سددم    و،سددا كددد آيددا سدد؛آز طآ  ط مدد،  مبدد،ط   آآ يددن ت مدد   سدد،ز

م تدد، ندد، تنجةهدد،ت  كودد   ةادد، كددن  مدد،  طم دد،  آسددا  يج،لددا مدد   
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كدنم يدثآ  ط آيدا آمةندد ند        تَد  آآ آيد  ند،ط  نپدد كدد فكد  مد          سَ  ن 

 .   ن ما نه،    ک،ند ي،ل  كنم

تددا مدد،  ندد،ط  نهددم كددنم كددد  ظةفددم تددا يددنآوم  ط آيددا آ   نهدد 

كننددث  يددنطم مدد  تددا كسدد،ن  كددد ععندد، ط آ    طمن دد  ن يددنط  ندد، تددا

ودد،م تبعةغدد،ت  نةض،نددد   ودد،    سددرض،  ته يددا مدد،ونآط  نددديدد، مدد ي )

م عدنت آسدا كدد جدنآ  آيدا سد؛آز       . كةسدا ( كنندث  مد  « كوم حج، »

طآ و كددثآت آآ مدد، ن،يددث آآ م جدد  تاعةددث يددن ن نو سددثش   ندد،آ م عددنت   

آسددا كددد عهددنت م آجدد  نةددع ينآونددث شفددا ت ةددةا   ةددق تكعةددم   ط   

شدد   آيددي    ةددق آآ کدد آي     ردد ةا مدد،   ي فةسددا كددد  طن آندد   

آشدد  يددنآوم نضددنيم آينسددا كددد  كةددعم كددد مدد . آسددا مدد،   دد آط ش فرددد

کدده، نةددع م،ننددث ننددث   آآ   ط   تنجةهدد،ت تنيدد،ل  آحسدد،ت يج،لددا   

كنةددث   ن آسدد،ت  سددرنط م جدد  تاعةددثت،    ظةفددم يددن  نثآنةددث كددد    

كنةدث كدد شدد،     ندنع  ندد، آيدا منكد  ن يددنط  نه،يةدث  حرهد،  ط  مدد       ندد 

نظدد   کددنآط ندددتنآنددث سددنضةا     آنجدد،ت آيددا  آجدد؛ آلهدد   كاددثط مدد  

كدد آ : كنددث ج،سددا كددد آنسدد،  ندد آم يددا لهظددد حدده مدد    آيددا. نة،يددث

کدن    آآمنكد  جهد،  ينآندث  کدث      ةاد، كدد مد         م   ف   نهد   آم ند

طآسدر  مد؛ما ن،کدنث  آآ  ،فعدم      كد نسدة،طم آآ مسدعه،ن،   تد،آ  آشد  ندد     

. شة نددث آفرنددث   حددثآك    ط اددم  ،عددثآ   دد آط مدد  مج،وددثآ  عادد؛ مدد 

كنددث كددد نفسدد   دد، ط آسددا وعآط يددا     حسدد،ت مدد  آنسدد،  شدد،و  آ 

تنجةددد ندد،م ننب نةدد، ط  تدد، نعكددد آآ آنجدد،ت آيددا  ظةفددم آلهدد           

 .ينطم ک،ند ي،ل  كنث يا

حدد،  كددد  طيددثما کدده،  آآ آيددا تج نددم کكصدد  يدد،  كدد  ت       

تج ندم کكصد  آيدا     آج،آ   وةث آيا طآ وم آرد،فد كدنم كدد ند،آ نند، ندد      

ن  کددنيم   ندد آم آنجدد،ت حاةدد   آآ  دد، آشدد  نرددنآنةم ح يددم نفدده يدد

 ظةفددم کدد ع  يددن   ةدد،ت نهدد،يةم  يددنآوةم  يددث كددد نرةجددم كدد،ط       

كنددةم  كةعيسددا كددد مدد، آنرددثآ شهدد،  مدد   يةعدد  ينکدد،ينثت  آآ     يةعدد 

مدا  . ط يدم  ي،ي ن آآ آنجد،ت آيدا ف ي دم ندعطگ آلهد   يفد   مد           ند
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تدنآ  فههةدث كدد     کكص، ن  آيا ند، طت كدد آ   ند، يدا نضد،   مد،طم مد        

  مبدد،ط  طم دد،   حاةاردد، آك  يددا نعطشدد  آآ مدد  ت  حردد   ط     ط مدد،

  يعدد    آطنددث   يدد، آشدد  نددد پةكدد م م ددا تهدد آ   يدد، ط آ       ط  کدده  ندد 

ث،نةد،  .  آطندث  تنآننث ط آ  نضة ندث  جدث آ ح مدا آيدا مد،  طآ نضدد مد         نه 

ودةچ   كنندث  ندد   يدنطم مد    ظد،و  ععند، ط آ    نسة،طم آآ كسد،ن  كدد ندد   

ند  يةعد  آآ  نهد، د ند،   يدا کد ع         . نثآطندث  کدكن    جد  صدث ح مدا  

عدد، ت آنددثش  م هددنز  آاددي     ددد ط آ   آجدد؛ نةسددا    نهدد، نددد    

ن  دد  . يددنطم كننددث حنآسودد،  نةسددا كددد نب،يددث جعددنم مدد  ت ط آ 

يدنطم يدا عهدا حد آت       آنندث كدد تجد،و  ندد ط آ      آآ  نه، وم آاي نهد  

م؛ ن،ندد    كدد ند، تداك      مهد      وهدةا  لةدا  آك د  آفد آ   ندد      ند. آسا

كننددث    کددننث  فددنطآ عدداطينآو  مدد     موددفا،نم کدده، ط ندد   مدد    

م،ندث يدا جه ةدا نسدة،ط      مد  .  يندث   طاث  طع،يا تداك آت کده، ن مد    

آل هددا نودد،     عةعدد  كددد ندد، پ  ط يدد   طما،نددا تدداك  کدده، عكدده      

کده،ط    ودث كدد آيدا آفد آ  آندث       تج نم کكص  مدا نود،  مد    .  ونث م 

حددثآك   . مددا ن سدد،ننث  نددث نددد تنآن نةددع وددةچ ردد ط    سددةب  نهدد   

مدا ند،   .  وندث  كد،ط يدن  آ آمدد مد      كنندث   ندد   آينسا كدد ط  ترد رن مد    

نةدنم كدد  ط ندثت يا ح،لدا  ند،طآحر  مدا        كدنم   مد    ين ت حسد،  مد   

آت شددنن نددثآ    ندد، ندد،طآحر  آ  آآ    كددد آ  نددد تدداك  م؛ ن،نددد   آآ آيددا

يد،    ندد ج،سدا كدد ند،آ     آيدا . كد منط  تاك   آ د  کدث   ن آند  آسدا     آيا

: ف م،يددث آفددرم كددد آتف، دد،  طندد،طج جهدد،  آسدداش مدد   آم آآ  دد    مدد   يددد

يدد،   کددنيث  ن،يددث نددد ودد،ي  مدد   طونضدد،ت جهدد،   آشدد  کدده،  كدد،ط سددكر 

وهددةا آنددثآآ   كدد،ط سددكر      آکددرد ن،کددةث كددد ح يفردد،  وددم نددد    

کدن ش ند، آيدا تفد، ت كدد کده، ندد نصد ت   پ، آکد  آآج،ند؛ يدثآ             م 

افرك وماواركا فوفرفا مهارنا فوفررررر»: آمةدث طآ ودم  نثآطندث   آمةث  آطيدث كدد  نهد، آيدا     

 . «1  م رك فوفر ركبتوفرمنرا رم رالنبتوف
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ما کكص، ن  آيدا ند، طت كدد آشد  ند،   مسدعه،ن،  ودم   سدا آآ         

شننددد آکددك،   كدد،طم ن  آطنددث   ندد، طع،يددا کدد آي      آيددا  مه،فظددد

ط آ آآمنكدد  كننددث  مودد،وث  يددنآوةم كدد   كددد آيددا آفدد آ   ودد     طآ نهدد 

تدد  آآ ط آ  بددا   ط     فدد،ع  فدد   ينآونددث طفدداش   آسدديت وددم   نددة 

مرادد،ني آشدد  مسددعه،ن،   ط بدد،ز  ظةفددم   . ينآوددث ظدد،و آ وهددةا طآ مدد  

شننددد آفدد آ   كدد،طم كننددث  ينآونددث  يددث كددد آيددا  کدد ع  يددن  مه،فظددد

  ددا س ننکددا مدد، موددهنز      . تدد  ينآونددث کددث  ط آ جدد م نددد ط آ

آلبيغددد  د  ط نهدد   السج    عليججهعدد  د  ع کددن  كددد آمدد،ت وهدد،  حددثي   مدد 

آآمنكدد  طآ تدد   كنةددث  آکدد آط  م دد  ف   نهدد  آشدد  آم نددد»: آنددث ف مددن  

نةنةدث كدد ينند،  کدده،     کده، ند  کده، كةد   ينآوندث کددث    نضد،  مد        

شد   ش كدن  آيدا     آجد؛      كنندث  آمد،  ع،يود،  مسدرج،  نهد        ع، مد  

 .«آنث آله  طآ ت   ك   

كوددم »يد،  )طم د،    عند   ط مد،    يدنطم ع  ندثيه  آسدا كدد ط آ    

تنهد، يكدد  آآ آمدنط منك يسدا كدد مد، ندد،      ( آآ سد  ونج،طکدكن   « حجد،  

تدد يا منكدد   ط ج،م ددم مدد،   يددنط حددرم  آيددا نددعطگ     مددنآجهةم   نددد

 سد،ن    كدنم آيدا يكد  آآ منك آتةسدا كدد مد، ندد        آم، ما فكد  مد   . نةسا

تددنآنةم  طما،ندا     آكددن  من،سدب  آآيددن  نود،   وددةم    سددا     مد  

كدد،ط وسددرةم يدد،  كددم يددن  طآ نة،آمدد،يةم كددد  ط بدد،ز  يددا يددثآ  مه،فظددد

. ند آم ناةدم منك ود، ودم حرهد، ن،يدث فكد  كد     ن ن،مدد  آکدا          . فثآك،ط

يددنآوم د آشدد  وددم نكددنآوم  آمكدد،ن  طآ نددثآطت د نضددنيم      مددا آ   نهدد 

آمد،  . طيدعم كد      ود،   منك ود،  كضنندد ن،يدث ن ن،مدد      ن آم آننآ  م د  ف 

آآمنكدد   م دد  ف   نهدد   جددنو ج آاددع  آم نددد  : يددنآوم نضددنيم  مدد 

آينسددا كددد يددن  طآ  ط بدد،ز  ردد ةا ج،م ددد   آي آفة،نهدد،  عهةادد،     

مدد،  آ   د    کددثيثآ مسدد نز نددثآنةم   م دد،نق  سددرنطآت  كددد آسدديت نددد 

آلهادث ط  ي ند  تد، حدثآك  م كدد  دثطت  طآ  آطيدم         ندد سد ِين  د حرد     

آيددا ن،کددث كددد  حردد  آشدد  حددثآك   كدد،طم كددد نرددنآنةم آنجدد،ت  وددةم    )

 ط اددث  ن يددنط  ندد،   ( ونج،طکددكن،  طآ نددد پعددةه م  فدد  كنددةم    
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ودد،  ط مةدد،  مسددعه،ن،  ندد  يةمش حددث آيددا    ودد،   تانيددا طآسددر   كددژم

نا ددم ما،نددا آيددا . ماددث طيا طآ وددم يددن  آسدديت ت ةددةا كدد    آسددا  

ودد،  تهددا تدددثة  ف ونددت   آمدد  آ  ن  دد نضدد،   وهدد،  كةعيسددا كددد  

دينداري ريررردا  ررركدد   وسدرنثش آيدا   غ ن    ط ادث  تبعةدو   تد  ي       

 دد يردياددارارنارصدد  ررورديوندد رقي دد ر ندداررور دد ي ر دد رررمددا رصي دد 

 .   صار

آآ وهددد نددثت  كسدد،ن  وسددرنث كددد شهدد،  ننددث     ط آيددا مةدد،   نددد

ودد،م شنندد،شن  سدد      آسددم  لسددنآم ندد آم  ي،نددا  ندد، نه،نددد      نددد

 آآمنكدد  طآ مةدد،  مدد  ت  م دد  ف   نهدد  نددد كننددث تدد، ف ونددت آمدد   مدد 

 يددا يددن    ت دد ةم كننددث   عهددي وهدد،  ف ونددت غ ندد  د عةسدد  نددد   

يكدد  .  يددا يددن  د طآ  ط من،سددب،ت آجرهدد،ع  حدد،كم سدد،آنث   منسدد  نددد

كدد،ط ش فرددد  ودد،ي  وددم كددد  ط آيددا آمةنددد نددد  مةعتدد يا ط ن آآ مغ،ل ددد

م دد  ف يدد،  نددد ينآوددث آمدد  و   ددا كسدد  مدد  کددن   آينسددا كددد مدد 

تدد يا   يدد، آيددا نددعطگ : ينددثشن آ  مدد  ندددآآمنكدد م آنجدد،ت  وددث    نهدد 

کددن   ندد، يدد ح آيددا سدد؛آز        عهددا مدد  منك يسددا كددد آمدد  آ نددد 

آ  نضنينددث كددد آآ تصددهةم ف عدد  يددن  ندد آم ما،نعددد ندد،  كنکددنث نددد مدد 

تدد  ن،کددثش منكدد آت    فكدد  منكدد آت نددعطگ   منكدد    سددا نكوددث   نددد  

  ددا وددم  آمدد،  ن يددنط  ندد،  نهدد، فدد آ    تدد م كددد ظدد،و آ وددةچ  نددعطگ

 !!ت م  جن   آط  وهةود منك  نعطگكن  ! نكنآوث طسةث

ننندا   ن مبند،م آيدا حدثيم کد يم نبدنم      آآمنكد  كدد نضداطيم      م د  ف   نهد    آآ آم ند

ادثآ ا  ش ي ند   «الصا يفرمرماواطنرالصاوررر» :كدد عب،طتسدا آآ   جهد،  طسث ندد يكد   يضد  آآ آندنآ       م 

 . ي ا  آ   آکرا   طج،ي  كد  ،عثت، ن،يث اب    تهها ند

يثآ نددث  ط  .ودد،م آنسدد،ن  آسددا کددا يكدد  آآ نعنددثت يا يصددعا  اددثا   طآسددر   ندد 

د   السج    عليهمجا آند آوةم د    مد يم   ح د ت   پدن  ح د ت       ن يد  آآ آ لةد،  ندعطگ يدن  وه    

تد يا   عندنآ  يكد  آآ ن جسدرد    طآ ندد    نةدع  سدرن     شد،و     يد،ي   آکدرا آيدا يصدعا      طآ ند

/ ل  اا برااعنااسراماا ر اا فر اا ن  رماياا  را  اابرمرا»: کدده،ط   ط   آسددا يصدد،ئا پةغهبدد آ  يددن  نددد
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 ط عظهددا آيددا . «  آ و ااا  كاا  وك اا ي م وااا ومب ن ناا كااام اااو  اادا  پ اا  

يصعا وهةا نده كدد يثآ ندث ادثيا،  طآ  ط كند،ط آنبةد،    کدهثآ   اد،له،   يكد  آآ كهد،ط           

كها ن ومه/  ابا رالا ننرام مامر  ايهارررر»آم  آنسدرد كدد مظهد  ح كدا  ط اد آب مسدراةم د          سدرد 

 رمانرننا را ر رالب او رف  لاا رما رالا ننرام اارا ر  ايهارمانرالنااي ر ررررررررررر»: د وسدرنث    «  كامند  نناو  اا آنا  

  ا ك ما يا كنادخادم وعاووومپا آن نناد/ الص ن  ر رالشه ا ر رالص حل ر ر بنرا لاا رعفي ا رر

 ادا    شاهدم   ا ل؛  ب  ن مها كه ن كامندا  نناو هخدم ناداا آنا  م منش ا   

نددد كردد،  )مدد،  ط مب،ح هدد،  پة آمددن  سددنطج آحددعآ    . «  چااان كااووت  اا ن  هاا ندآناا  

/ ليباااارالصاا ال ر اانر اا لهار را اا رل  اا فبننر اا ا  راليماا ر»ذيددا  يددم ( م آج ددد کددن « آيسددر،    ط ندد، »

 م ياابما كاااعاامموكنااد اا  ر  ومم  درشاا   اه اا كاا  ها شاادااا م كاا تااا م آ 

  نددد آيددا نكرددد آکدد،ط  كدد  يم كددد يثآ نددث  ط آيددا  يددد اددثا طآ جددنو  آاددع    «   و ناا  

جد، نةدع  طند،طج ادثا      ش آي  آنس،  ند آيه،   يند    نا دم ما،ندا كفد   د آط  آ      ط وهد،       

پدده آجدد،آ   وةددث آآ نهددم مفصددا  ط آيددا . ودد،ي  آ يددم حدد ف    ج،يضدد،      ط  جددن  آنسدد، 

حفد  ادثآ ا      ظد،و آ وهدد  بدنز  آطيدم كدد     كدنم    دثط يد،   طم    وهدةا  .آمةند ين  آطم كدنم 

حفدد  ف م،ينددث  حدد،  پةدد،مب  مدد . يسدداكدد،ط  کنآطآنددثآآ   تدد، كدددآم آآمنآ دد    طآسدر   ط پدد،ط  

ج،ودد،ي  كددد    ج،ودد،ي  كددد مهددا اددب    آسددرا،ما آسددا د ي ندد       ط    اددثآ ا   طآسددر 

د يكدد  آآ    شدد آ  تهدد،ت کددن   تنآنددث ندد آم آنسدد،  نسددة،ط  کددنآط      اددثآ ا  آکددرا مدد  

ادثآ ا  آکدرا   آآمنكد     م د  ف   نهد    ندد  ك آ  كدن   طسدا م دا آمد     . آسا جه، و،م  ک بد

ودد،    كدد،طم   تددا  آ   نددد وعينددد وددم شدد،و  آ  دد،ت مسددرععت كندد،ط شاآکددرا و شننددد مه،فظددد

كسدد،ن  كددد نرنآننددث  ط . كننددث ودد، آآ    آجرندد،  مدد   ط س و،يةسددا كددد نسددة،طم آآ آنسدد،  

ودد،م مكرعددم آنددثش   ميحظدد،ت شنندد،شن  طآ كندد،ط شاآکددرد    طكهدد،ز اددثآ ا         ع اددد

ط آم ودم  آشد     فد  آ . طآسر  عها كنندث  وهد،  كسد،ن  وسدرنث كدد يصدعا مج،ودثآ  طآ  آطندث        

تددنآ  حددثت آ  كددد وهددةا  ه م،ندد،  اددثآ ا   طآسددر  وسددرنث كددد      جنضدد   طنضةدد    مدد  

 آنةددث كدد آ  كددن  نددد ن، طودد،       مدد . کددننث ودد، مدد   پةودداثت  فدد،  آآ ن، طودد،    طمدد،   

  .و،يو،  ا،  ،ند آعرا،   آطنث  طم، 

ندد، ي    يدد يا يصددعر  كددد پةدد،مب  آعظددم  ط آيددا حددثيم کدد يم  آآجددنه جهدد،       

 .«ئنا فرال    »آنث  عب،طتسا آآ  که   



15 

 

ف،سددق وددم ي ندد  شن،وكدد،طش منرهدد، . كددد آنسدد،  آآكةددعم نددثن نة،يددث کددن ،  ي ندد  آيددا

 مدث   ي ند  شن،وكد،طم كدد شند،  كد    کدةنج  آئهد  آ سداش ندد            انطت آسدم ف،عدا   كن  ند

طآ آشد    «ف،سدق »کد،يث  ط آند،  ف،طسد      . کدن   ينط آتفد،   م تكد؛ شند،و  مد      كد ش،و  ند آيا

ف م،يندث يكد  آآ مصد، يق     ندد و جهدا  پةد،مب  مد     . ت جهدد كندةم  طسد،ت  ن،کدث     «پةودد  شن، »

 . پةوض،  نثن نة،يث ،    شن، جه،  آينسا كد آنس،   ط  ط    ل  حاةار، آآ شن

ش،و  آآ آ  ،ت  مهكدا آسدا كسد  يدن ن آودا شند،  نب،کدث آمد،  طعدةا حد،ز   ط  ط             

كنندث  آحسد،ت ندثم ودم      كسد،ن  كدد  ش،و،ندد   ع،مثآندد ن،ف مد،ن  يدثآ طآ مد          ل  نسبا ندد 

 آنددث ف،سدانث د حد،  نددد     كددد مد   نثآکدرد ن،کدثش يدد، حرد  نسددبا ندد ن  دد  ف،سدا،  د ند،          

كنددةا كسدد  و كنددث يددن ن م صددةا يددثآ طآ    . لةعدد   آحسدد،ت م بردد   آکددرد ن،کددث  و  

كنددث  آمدد، آحس،سدد،ت  ط ندد  آ  ونددنآ ندد، آحس،سدد،ت كسدد  كددد  ط پةوددض،  يددثآ حاةاردد،   نهدد 

كدن  آشد  مد، ند، تهد،ت  جدن  نندثج يدثآ ن،کدةم  وهدم           . كندث  مرفد، ت آسدا    آحس،ت ننثش  م 

. رنطآت   ت دد،لةم  يددا ينآوددث نددن و،يهدد،  م دد،نق  سدد ودد،     سددا نثآکددرا   سددا  آکددرا

كسدد،ن  كددد يثآ نددث ن،کددث   نسددبا نددد  ننددثج مهدد  يددثآك ددنط مهكددا آسددا كسدد   آ  دد، 

  آحسدد،ت منفدد  نثآکددرد ن،کدث يدد، حردد  آحسدد،ت م بددا  اد آحر، شفرددد كددد   سرودد،  ندثآط   

 خادم  عا نادمو  ا  /  را رالحيامر اار  ا عرا ايارررر»  مضد  يدثآ نضفردد كدد       آکرد ن،کث 

   «  آلو  ومرن هن عپ س

 يدث   طما،يسدد ند، كسد  كدد       پةودض،  ندثن مد     په كس  كدد آآ تددا  ز  آآ شند،    شند،     

. ود، جعدنت  آسدا     يدث   ط نندثش  يدثآ   پ،يبندثم ندد  يدا  ف سدنت        آآ كنةا آف آ م نثن نهد  

   طحاةادا آآ آمد ج   نةعآطندث كسد،ن  كدد حاةارد، آآ شند،    شن،وكد،ط      ف م،يندث كندةا    پة،مب  م 

کدننث  مهكنسدا جدع      كدد م تكد؛ م ،اد  نهد      يد،ي  آيدا   و كنث  يض آ  ودم  ندد  . وثآننثمج،

  ينثش آم، آيا آيه،  كج،      آيه،  كج،   حس،   م؛من،  ند

   مةددثآ  كسدد  پةودداثت   پةودد  ضدد   طنضةدد    كددد آشدد  ط آم جن: حدد،  کدده، نضنيةددث 

ودد،    آطآن كسدد  كددد تهدد،ت آحس،سدد،ت م بددا   منفدد     تهدد،ت       جهدد،  ينآوددث نددن       

جددع  يددا يددثآ   كسدد  كددد  ط  جددن ن نددد ودد،ي   ن پ،يددم  يددا کددكا ش فرددد  يدد،    رددثآطآن

ش   وهددةا فدد ا مج،وددث   غة مج،وددث  ط وهددةا آسدداكنددث   كةعودد،م  يضدد م وددم  حكنمددا مدد 

سد عا  ط مةدثآ  ح،رد      آم ندد  ود،م سدكا  عدث     کدن   ط م  كدد    آ  ةا آسا كدد ن،عدم مد    
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آم آآ ين کدد،  كنددثم      مدد،ز يددن  نضاطنددث    عددث  کددننث   نددث   وددةچ تدددية م آآ جدد،  

 .نو،   ونث

آج،آ   وةدث آآ نكد   يد  آيدا حدثيم  يدا نرةجدم  يضد  ودم نضةد ت كدد ندة  آآ وهدد               

يصددعا « کددن ،  ف،سددق»آشدد   بددنز  آطيددم كددد . يددنط   ط  سة،سددرهثآطآ  ج،م ددم مدد، مدد  نددد

 ب  د آط  آکدرا  ط ادم    نةدع کد   من،فاد،  ندن   آآ   نةدعآط مج،وثآ  آسا  په ن،يث ندثآنةم كدد   

ادد آحا من،فادد،  طآ آآ آمدد ج ف،سددا،   ك آكددد يثآ نددث  ط  دد  ن   نددد.   مج،وددثت آسددا جهدد، 

مراا معاا دف وكناا / ن  اابرا ر ااار را رالنهاا  رال ااويرال   اا  رافركباا   بر ااار ااا  رماابةرف اان»: ينآنددث  آسددا

كنادراو  خادم ادما ننا ا و پ ا      رازن ا ا   خادمآنها ومبم ا م آنه  ف   

 . «  ت ع   وم

آيسددر،   »ندد كردد،   )يد؛  مندد،فق كةسدا  مدد،  طشفرضنو،يهدد،   طآيد آف سددنطج آحددعآ     

وددم   ط  پدده آآ    . آيددم تفصددةا سددكا شفرددد   ندد،ط  نددد   ط آيددا( م آج ددد کددن  «  ط ندد، 

   ندد،آ د   نةددع  طآيدد آف سددنطج فددر  آلججه و عليججه اهلل صججليشفرضنو،يهدد،   طآيدد آف سددنطج مههددث د   

ندد ييف تصددنط نسددة،طم آآ آيددم كددد  ج،ودد، شفرددد  ط   . آيددم ندد،ط  نهددم كدد    مفصددي  ط آيددا

 يدا نثآطندث      پنکدةث  د ي ند  كسد،ن  كدد ودةچ آعراد، م ندد         آف آ   من،فاد،  طآ كد،ف آ  كهد     

يدنط   وهد،  . آسدا  يدا آکدرب،  ندعطگ   حسد،    ط      كنندث د ندد     ط غ آظه،ط آيه،  مد   ا ف، ند

ف تصدنط نسدة،طم  يضد  آآ آفد آ   نفد،ا طآ اد ف، آمد م  عبد     ط ند  د كدد            ند يي كدد ند،آ   

 يدا آکددرب،  ندعطگ  يضدد   حسد،    ط   نةددع   طآ كودم كدد   د نددد   جدع ند، ععددم غةد؛ نرددنآ       

 . آسا

ند آم  . ود،  تد  آآ آيدا حد ف    م آتد؛ پةپةدث    آيسدا ندد   آآنض،        مس عم من،فا،  مسد عد 

شنيددث  ن،يددث  بددا آآ و كةددع   يددنط كددد  دد    مدد        آکددرا  ط   طسددر  آآ مسدد عم من،فادد،  

 ط  ط    ج يد،  فكد م   آجرهدد،ع    جدن    طندثج يددا    من،فاد،  نددد يد،   آکدرد ن،کددةم كدد     ندد 

ج،م ددم آسدديم  وسددرنثش ج يدد،  فكدد م   آجرهدد،ع  منه فدد  كددد آآ  ط   يددن  مسددعه،ن،      

ك   آادع  آيدا   كد،ط . پسدنث   آطآم ک ،طو،يةسدا آيبد،   مد  ت   شةد   آمد،  طعدةا حد،ز       کكا م 

دد كب آود،م   « نفدنذ  آ   »: تبعةدو   تد  ي  د آشد    سدا  آطم نضدن      : ج ي،  ودم  عب،طتسدا آآ  

من،فادد،  ج يدد،  سة،سدد   ثطتهنددثم  عبدد،طت   يضدد    نددد. غة  يندد   ط مددرا تفكدد آت مدد  ت 

كنکددنث آآ ن يدد   جددن  آنددثش   وسددرنث آآ يددن  مسددعه،ن،     ط  ط   ج،م ددم  يندد   كددد مدد 

پدده من،فادد،   ط آ دد   يددا ج يدد،  فكدد م   سة،سدد   ط  . كننددث آ آيدد  يمآيددثئنلنمسددعه،ن،  
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تدنآ    ن،يدث  نهد، طآ کدن،ياش ج يد،  فكد م   سة،سد           ط   ج،م م آسديم  وسدرنث كدد مد     

  جنآند؛ آندثش  مسدعه،ن،  ح،رد    ند،ظ        ي،ا  كد ند، ط ندثآط   يدا ن،يدث  ط تهد،ت آجدعآ        

 . ن،کث

 ددثطم  ط  ط    سدد    آجرهدد،ع   شدد،  نددد  دد    کدد ح  آ    آيددا ج يدد،  سة، كددد  كندد، 

كد،ل  نكودثش حرد  آشد          تنآندث طوبد م  يند  طآ ندد     مد  شةد   كدد    ج،م م  يند   دثطت مد    

ند، ط  . شنيدث  كدد  آطآم م جدعآت آسدا   جب ئةدا ند، آ  سدكا مد         طوب   ي،تم پةغهب آ  ن،کدث 

آنددث كددد  كنةددث  ك،فةسددا  يدد،ت  آآ سددنطج مندد،فان  طآ نكنآنةددث تدد، نفههةددث كدد آ شفرددد     نهدد 

اختا  ارر»: ينآندث  کدن     مسره؛ آسدا آيدا سدنط  و وفردد ند، ادثآم نعندث  ط نه،آود،م جه دد         

 لاا ر ا مهارامناوار ااار  اب ارفناا ر  ااعرل او هارفهااارررررر*راميا مهارتناصرفصاا  ار انر اايارا رامهااار اأ رما ر اا موارن م اوفررررررر

مباان ةرحيباااوفر ااار ااي صرررر را ارعأناا هارك كااا راتباا مهار رافرن ولااواركباام رل ااو ار اا مهارخشاامرررررررر*رالن  هااوف

 را ارلياااار اااارك ااا لوارنبااا   برل اااارع اااو را رلاااو ارر*ر  ااايهار اااارال ااا  رف  ااا ع ارل ك اااهارا راماااعرن ف اااوفر

ن  اابرا ر ااارافرركباا   بر ااارلاانرر ااو  ر  اايهارا اا   بهلر اااراير ر*رعؤ ااهار رعأناا هارنصاا  فر ر ااارمباا  و فر

كننددث    سددم    آئددم تدكةددث مدد  ]   اشاا  ومعااپ  مناادعورندا ر ت ااا/ ا رالنهاا  رال ااويرال   اا  ر

كددن   طحاةاددا  ط يدد  کدده، ] پاا ااا ننشاادندم ومهخاادم[ ينطنددث كددد آآ کدده، وسددرنث مدد 

جها معا كاااآنها ماناا  ماا ااادم  *كننادچاايناآااا  ن نا اادمعاا آ ش [نةسدرنث 

 اها   هعاپ كا ت شادندبپا[ آندث  حاةار، ط آشد،طم آآ م؛مند،    آناينةدن  ندن      ] آ و ه

 ط   نهد، آآ  يدا  ند ييف تصدنطم كدد      ]    آنها بپا آنها تها ين  ا ندمونادشدا  و

 آنگا هكاا ااد آنها وم م ش   شا  *[عهنت مد  ت آآ  نهد،  آطندث  نسدة،ط سد ه  آسدا      

 مرا عا  رواناد ااارف  وشا  راوشتا مش [ جهدم م برد   ط آجرهد،   آطندث    ] خوش آاد

 اااوموا نناادچااويخشااك  هاا ندكاااااااش [ وندث  يبدد،    لنوددةا سدد م کدد ،طو،م آ]   ا 

تهاا يآ وناادااااش [تفكدد   يندد  نثآطنددثآم مهكددم  ط  آمدد، آادد،لا آنثيوددد    طيوددد] تك ااا م ه

آآ  آآ م ن يددنط آط مدد ي  كننددث كددد   نهدد،ي  مدد    آئهدد، مظعددنت ]    اادما وما يه اااخااو 

تا كجا ش [!مد گ ند  مند،فق   ]خادم  باكشدشا  آن نند شن بپ تابوكا م آنها  ش [نةسرنث

ا  ا ادمعا غف وكناداا م شان وعاوو:آنها  آنگا هكاارف ااشادااا*؟جوانادا فمن؛ م

اگ  مننااد[ آندث كددد ن،يدث آآ    عدداطينآو  كننددث    طن آندد  طوبدد م  يند   ك،طودد،ي  كدد    ] خادم

آمد، مركب آنددد مك،لفددا  ]  ناادآناا  تكشا  وع   اشا  وم  اااد آنها ومكاااا   مونادب  اا 
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ود،م نثکد،     كننث ند، پةد،مب  كدد طوبد  ج،م دم  ينةسداش   و شدع ح،رد  نةسدرنث آآ كد              م 

اكه  مع ا آنها  معا غف وكنا م ا ماشا  اا معا غف ونكنا م اا م آنها ب*[پنآن ن عبنث

 .«  كندرو ت ع   ومآا   خدمآنه ومب ن ن كاخدم دما نن   رزنن 

كدنم کدن،يا ج يد،ن  ند، آيدا موكصد،ت  ط  ط   ج،م دم آمد  آ مد،  تنهد، آندثك               ما فك  مد  

 يد،ن  كدد ط آم حاةارد، آآ آمدد ج    آآ ج شدنيم   آآ كدثآت ج يد،  سدكا مد     . ينآودث  مد   نصدة ت 

د آمد،    آنندث ين   مد  ن،آاد آط  ين کد،  طآ  ط وهدةا يد    ندن   د   وندنآ ودم      م؛مند،  آنايند   

 نبد،ز     عهدي ندد   آندث  آآنظد  فكد م   آيدثئنلنييا منهد ف کدث       آ  ةا جع آيدا آسدا آيد آ    

آاددي ندد، ط نثآطنددث كددد وهددم  جددن   تهكددةم  يددا  ط کدد ن  مكرعددم ج،م ددد نةسددرنثش كددن   

آنددثش  د آعددم آآ فدد  م   آجرهدد،ع    سة،سدد    آ رصدد، م   ف ونضدد    حاددن     آيي دد      

ند،  . آآ  يدا نسدة،ط سد ه  آسدا    فهدم  نهد،   وهدةا  لةدا  ن،يدث شفدا      ند. غة   د ن،يث  ين  ن،کث 

كددد آلبرددد      ونددث  جهددم م بردد   ط آجرهدد،   آطنددث   کدد ،طو،م آيبدد،ي  سدد م  آيددا  جددن   

. كننددث كددد  آآ  نةسددرنث نهدد،ي  مدد  مظعددنت آئهدد، وددم  . کدد ،طو، طيوددم عهةادد   ط  يددا نددثآط  

كننددث طوبدد م  يندد  طآ  بددنز  آطنددث آمدد،  طن آندد  طوبدد م      و كنددث آ عدد، مدد  ج يدد،ن  كددد 

يد،ي     ك،طود، عداطينآو      آندث كدد ياةند، ن،يدث ندد      صنا،  ط   طآ  فرندد  ك،طود،ي  كد      مك

آلك دد،   دد آط نددثآ     مركب آنددد مك،لفددا   جددن   حكددم طوبدد م  يندد  طآ فصددا  ندد، آيددا. كننددث

 ...ج ي،ن  كد. كننث م 

نب،يدث  يهةند   ط آيد آ  ننةد،  نهد،   عي دد  آطيدم         آسديم  كدد  آمد،ت       جههدنطم  آش  ندد 

نضدداآطيم تدد، كسدد،ن  كددد ف، ددث آيددا نصددة ت وسددرنث   ط من،ادد؛ مهددم آيددا حكنمددا جدد،يضة    

ن،يددث آآ اددهةم  ز  آآ كسدد،ن  كددد  آنسددرد    لبسددرم آيددا ج يدد،   كددد   تدد  آيددا ش   مهددمکددننث

وسرنث  ندثم،  نة،يدثش و كندث آيدا آفد آ   کد ،طو،م آيبد،   جداآ  سد   وندث   يدن  طآ تنهد،             

 را ارليااار اارالك با  ارمراالعلرلاا لوارا ا ر اانرررر»: ،ط  ي،لدد؛ آادديحنثكسد،ن  نثآننددث كددد  ط آيددا ط آشدد 

آنهاا تهاا  نكن ااد و آنگاا هكااارف اااشااداااا/االرامهااار اااراف باا  فر ل اانرالنشاا ب فر*رمصاا  وف

را م  لا ك  ن نا كااآن ننادافهاده! ا  *را م  ا   رف ند ن ن كات طاا ا  م ا  

 .«8  و ندشدوونن 
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   آلبيغد  ي بد  نه (  
   ت،  1 سنطج تنند   ي،ت (  
        آنف،ز   ي،ت  سنطج (  
   سنطج نس،    يم (  
   سنطج نس،    يم (  
    سنطج نها   يم (  
   ت،  1 سنطج  آ  د   ي،ت (  
 اهة  نك،طم   نه،طآ ننآط( 8
   نه،طآ ننآطاهة  نك،طم (  

  1 سنطج نس،    يم (   
   سنطج م يم   يم (   
  سنطج حهث   يم (   
   سنطج نس،    يم (   
 8سنطج آحعآ    يم (   
    سنطج نا     يم (   
 81سنطج تنند   يم (   
  ت،   سنطج من،فان    ي،ت (   
        سنطج نا ج   ي،ت ( 8 


