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کا�ی��وم ����م یا ع�م  ا���ت   ا�

  ��ر از و�� آ�ندهوا��ی �ودن و بالیا و �نایا  دا�شو �یان ع��ی �ودن 
  

  : از ر   دا  ا  را رو إ ؤال

١ -  ه و  رة در  زل و  ج ع ا ر

  ن در آمر   ر ه و و ا ،ح ا

    دارم؛ ؟ 

٢ -  اا ا    ت و    ا 

 ا؛ و از ط اص و م اى ا ت در اد 

 ا  ،ه ا ح د  و م د  م ا

  ا؟  ر  و  ا؟ 

٣ -    ه؛ و را ع وارد در   و   آ

ا ع در ر و م  رش ده ا    در 

  ر ر را درا ا  ر نام ؟ اب ا

  ؟
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  یژا�ار و ت��و�و �ر��� �  ید ع��ر�م��وا�ی دا�ش �د

   واب

 )١(-   ن ىوردو د دام     ت و 

 ن وزم و اْت و)ا (  در   ،ار اده؛ ا

   در  ،ده دهق ا يار؛ را   ؛ دامن ا

 ا  زه)ارا (  ؛ا   و ،  دهرق ا

روز  روز ر ه ا، و    را  اار آن و 

 ده؛ و رى اوام را در  رد آن و ؛ اد 

ا  ده ا ، ر ارض آن امؤي و ان و  و   ر

ده ا كآن؛ ا ان ماز ز .  

 (از ا رو دامن ؛  ف ذوق زدن از اارى رن 

 ف و آن  زي بن ا ( وا م ن اا

 ه ا : ؛ اا    ار؛ا   دام 

؛ و آ ا؛ ز )ردازي و ممي( و    ا 

   و  را در ظ   ده؛ و اررة ا و 

 د ا ده؛ و در ع و ن ر از م د مه 
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اى او و ذة ان و ا د  ا  ، ظ ل زمه 

 شاى و د ه)نده ام (   ا د ا در ،دارد

و ) ار  اار  د ا) دام    اار 

اف  ال و ام آن و  ت آن آه ام، و ه 

  ام  اًءو ا ،ا  و  در ا    و ام ام

ى ه و د؛ و م آم    اار ا دارد، در 

ا    اف ازا م .  

ه اس آ  در  رم  ا :  ا ا  او  و

)ا  ر ه ار   از دام وز از) آما م  ة 

دام  ر  ا، و    ا م  ااف 

ره؛  ش را  ، و    م اى او ح 

 اوم  آرزو ،واري اا  ي دش ،ه ا

   ج    ل ر اوظ   ،م را

 (  آر ه ا دو  و ظر  (دام ي 

.   آر د)  اا(ف  ٧٢ه و   ظر م او؛ 

رب ا آ.  
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  )م��ب و�ی �عا��ماز  آ�و��ه(روش ع�مای �د�م 

)٢(-   ى روش) ى او او از روش ام ا  (

 ار د؛   و مامى   در ن   و

  ؛ وه آمم از زاو دم    ؛دا  ان

  ن ريرا ط د  ن؛ا دا ان  : م

 از آن  ، و م  و   ااد م رن 

 م م .   

:  و رُو ّ  ه را از و ر  نماد زا ا

  دور ز   مد  را ر او ،دم  ي درك

 ا  ط     ،د يد  آن وا ا  ،دد

ر ز  دد، ر م   دو! م :ل  م ف 

ن ّ  و !  ا ز ا   دور ر  دد

 ده  از ما  ن درد  ر د، و از ط س آما

 ّ و درك د ا از زاو ،ام ه دروز د در زمر و

 دم  ح ري را ر دس؛ اه؛ و مر  م  
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 م ،د ن  و ا ، فط اآم   ىزم

اى  ان 

 آمر 

 ا ده 

 در و 

ّ م؛ و 

وات ار 

  ون از را

اّس ظي 

ام درك 

؛ ن 

ع اى 

  

ر آن 

 ا م 

  

  .مزي مارد
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  � ��وم و ����مو ا��باه ر�ع خ�ط 

)٣(-   ؛ه ا    ع ؛ دو الُ رد  در

ه اد ا    ا :   ْ زه 

)ومآ(   ْ زة يو د ،)ؤيوآ.(  

   راتّ و ا و م و مآ او ا   

  دازد، و  آن   رو ا ،آم  و   و

  ر ا از زة   ده، و از ر و ع  آن 

 و  وت ا ،ع   از ع   ر 

 .   

 ا ا  دو ن ا اكا  :    ع م 

 ار رود، ا  ر   اى در اى ار و وان ا

و در اك؛و ا ه ا  دو ن ا   .  

ل : و از م    در  و    از آن 

 ال رع ان ور(ز زه) آر ر . ام  در ا ا

  و در  ا؛ ودت ؟ رد  رخ  تا 
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؛ رش ران؛ وزن م؛ امل ده ؛ و ح مت و  ت 

   آور، از م آن  ا را از ط  …در مت و

اده  ، از  زن وع اال ر ه  ، و از 

د ا ؛ ا    آ، ا  ام و  ح 

آور   ت ة ا را از ن وز ،ا .  

     ا ن ا ال رع او) ذ  

 ( ده ر را   م   د، ام  عو 

اى . ا م لدر ط   ن ر؛ ارد  از و ا

 ؛ دا    و ط ه و در ار ده وق اا 

  اى  ررا ام  ا  ه و  .  ن

 اوزي ااري؛  اده از رى اره اى و اي 

 ا      ،  ا را و    ا

؛  از و  ا      و ،  م 

ده اال مُ را ز مات و ادارات و ا و ر ل ا.  

  ر مده، و اظ هم     ة از   ؛ا  

، و آم ن  ؛ ب  ا و م از ت و 

 ا ا  ده و ن ا آم ،م آم و  ره 
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او و م دامه؛ از م ر و ّ.  

 ه ا وا  ا دش م ى در    : ط

 ْ اص و ت  اى ؛   رت آ 

 اى ارادة ام  ت از   ه؛ و ار داده ْ و 

  . ده و   و ام در  د

  س را  ه درآ  ات و ؛ و   در وا

  و   هم   ظ دري م م ،زم :

  ن ،ور ر را از زم و  نو  ١٢ا ا

و ر ا  را وا ا   او از ،آم 

 ا و ر در وا د   و ،  اجا

 ا آن؛ وا  هم  و  ا و  او  ،ارداو م زم

  م و  ا  ،    ش رازم و ر

د   ا ه  ا رغ د  ش زودزم ده، وم 

.  
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  و و�� عا�مث   �واد ی � ا�ما� � ع��ی �ودن

)٤(-    ل وي م؛ ا ادْت و و لا   و 

   اى ده را  در  ،ه ا  يا  ،دهم

از ا  در  ى و دام و ا ، ناى دام ه ر

  رت و  از  ده؛    و ام د م

    در    ا  ،ر ات آ

 ده : وا  ه؛ و اى  ىر ادات ورا ا  

را ن ان ام و وان اءات و  ا اى و دْ اى 

ده ا ر آن وا.  

اى وح اْ  در ار ده؛   آن اى ن آن 

  ؛ ذ : م دي  رك و اوم را " آب"ا

ا ،اى ى  رط، و رت طب دن  ده 

 ي؛دن د بط نا  دش و  : و ام دم

  ء د ا  از ،ده ا ر را م ا دو

 م  ،م    م ، دا ب رط

ْ  ن رطاى ر  م ، ب  ك ك آن در 
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م  ،اى ى ا وا م ن  م؛   از 

طب دن ك؛ آب  ، ا ا و اب و ام را 

  ع ازاط   ا  ،ده ا ر رت آ

 د  :ل رطو م ء ن ا    آب 

ا؛  ارت در آن و آن ن زد ا  طب ن ان 

 ارد، وم : ك؛ و آب و  لد او   ن در

   ا  د؛ ا  بط ك .  

   د   ده و را ا ّ در     ا
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 ، ا ل ي ا، و ات دي در آم از د م

آم  :  

ا ز را    ا ّ  آن ا ا؟  :ال اّول

  دام  ا م  ر و  ز آن ؟ ا 

  م ؛ و  م  و    م

د  د اراإ دام   را.  

ل دوا:   ي؛  دام  اا  روز  ا

     و ر مه؟ و اظ  ءره ا در  

و د ده ا؟  اا روز وز ودة اظر م ؛ و 

آن؛  ا ا  ودة  اى ا د ن روز اون 

م اظر م ود ما؛ و  ود ان   در 

اطع   ت و ام  ده از ي ت آر در 

  از م  ؛ا  دامو م امو م  ا ،ا آ

   . و  ا

ّ لدن  :ا ر ت و در آ   رت  

 ّ ده اى درا   ده و را  ود ؛  در ا ام

 ي م  ا  ،ي ا ّ دن از : ادراك م
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و ام ت اآ  در و م ا  ت ّ  ر

ذّ ا ا،    ا و ،م و ّ ن(آر، 

 اي  و  اي ا   ء، و، وا ا و

ن، ووا ، ا  ا ّا ا ا ا ا .(  

آ   ا   ره ّا ام ؛ء وا   در 

در  و  ن؛  د؛ ان  او در ار؛  و 

 ّ  ه ا هآ ن د؛ آمن آ ا ، ا 

 دي اْ ل را   و  مارد، و اى  ع 

 ز : ن د ل در ا در اوم ي ه از ر و ام

  ق اى امخ دم   ر د و  از   ؛آ

  امار دم و  امخ دم اد و  ازهام  عاط  ا ،م

 د   د  آم  ة و :  از   

   نرت ر در  ،  دوازده  زده؛

 ز )  ءا ارم ر و )اع او  ان  ؛ م

د  ءت ا.  

 إ رع ادر و ز ا و  ا    م و ا

)ء ددن آب ا بط م ( و  آن؛ م  و 
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 از و ا رى از و ، ه ف   ن  ا

 م ،ه اف م   ز را د  ع ودر و

ري از ار ؛ ن  م   اب ه و در 

   م و  زن و ان ( ه؛  ف روال ل آن 

ز    ر ا، و اطع از ) ق ط و دت  د

ا رز و  از     ى  و اص آن؛ 

  ر از ا  و  .  

  ا   ا وا  ا)ادْت و و  (   ؛

 ،ا  اى دآن؛ م  و ا ا   ر  و ،

؛ آر و ى ن آ و ؛ در  ن 

را دارم ،ع   در  ا   م ان ه ي از 

 ن  ا ا و: ا  ا رة ا ام ده؛ و ط ا

 ؟ و مد  ؟ا ا، و ا م ان  آن ود دارد

 ي اد  ؟ آمو  ر؟ و ر؟ و ؟ و 

  در  در ا  ،ع ا تإ ت و   

  .ن  آاْت ن  ا ع و 
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�����ی ع�م �و�عات 
کام ��و�ی   و ا�

)٥(-  ح ارا در ا   از  ي   :ت 

آ ت (اطع از و  و   آن .  م او 

  (  ر دارد؛م  از    زم ده؛ وم  م

 اط  ا  و و آن ا ، وا  آم اوزه از 

ا از درى    ا   رآ و م  ا؛  ه

 ى اء و اواْت ام)ا (   و  ق نا   ،

 و ن رى ا ، و آم آورده ام و ارش ده ام؛ 

  ا  طا  موه ا و ،ر ات آ از و 

و دارم دا .  
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  �ع�ی����م و و ��ن  ����م اص�ی �یان  �فاوت 

ا   ؛  مع ش  اى د   از  )٦(

  ا  ده؛ و وت   و  ا ر 

م ا   ن  ام  از ا  ،از : ا 

:  و ار ا؛  در ع   م   در 

 ) ص ا  وف ده، و از ط  باليا و منايا

ا( ده ا د  م.  

  ا ا و ا دي؛ از  ة ر ود  ط 

) (د  اجا  در   ؛؛ و ا و 

 ا  ال؛ا ا     ،ان ا؛ مو  در

 ر)    ( ؛  ا را د  ر 

 در    وا؛ م در درآه؛ و در   ادْت و 

 اار و اره و  آن (و؛ ن از ا ر م؛ 

  و ا و ز   اى  ردي؛  ى  ات و

  ش ادْت (ا .  

  د ا ود ار  دن و وا رآ) ( ؛ آن
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  ؛ا  ه در  ه ا ؛ وااران زز  ن

از م ن امر و ااي ا ؛   م و ا آن  ده، 

 ت م  ر در  آن دا  را م رك ير 

   را  ا  ا ن؛ ديو ا  و و ا

 ا ر اى ي؛ّ ر ه وي و    ؛ در

رم د رت  و.  
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  �ای �نا�ع س��ه  ا���باری  دا�ش ��روش ما�یای ع��ی �ھا�ی � ا��صار 

 )٧(-   ؛ر  در ر ظ م ارانر ا د ا

  و ،ا  ر ،م  الُ را ز را   و

را  ا از ط ) امؤي ا )ن د ل   دورد

ى  ن  ده ا؛ و دام آن م اوزه آن ن 

 د، و  د ق م زار در  ه؛ وف ف و

اوزه ا  ا   آن د ا ده و آما دا ؛ 

  ده درا م  و  ؛ وازمم راه ا  م

 ،مر آ)م ان وم ارادة ا  در ا  .(  

 ا و ط ا  ت و ر   در مم ى 

 ان ي ه؛ و  آن ر  ا  ز  م را 

مه ا، ا  ت را از ال دان  آن م  ( ودي(

  از ا   در ،م آن  و د  از م ه و

)ا م  ن در  ( ده ر ا زش از داما 

ا از آن ارز  و .  

دور دن   از آن   مي  اى آن  راه 
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دامى م؛ و  ار  آن  اى دن؛ ااًء امر 

ر آمْاص و آ دن الُ ؛ و ز م د او ا.  
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  ع��یرواج �ق�� �خا�� �دم ���ت �ای ش�و��ی و ر��� 

)٨(- ر در ا  زار رواج ) ( عاط  ادى ا؛ و اد

و ان دار ن اص دا؛ م از ة  ا  مده، و 

 ،   دن ا وا   و  ا ا    د

 ر د ع ا  م رد از ارض م ا 

  .و ا اّ  ا  ا ؛ و امر ا  آن؛

 ده ا ع ا  رد  روش ا : ا  رواج 

ر در    ه؛ و و ء ادة داان  د، 

 ا  ؛ راد  ي و يت؛ ار ا  راه 

  ا ر ده؛    ع؛ و ز دن ان و

 ا رد ْ وا . ؛   از ا  داده د

ن و  و و و رود  ْ ا ؛  ا ن 

  آن ا و ام   ؛ و د  رزة آن از ا

  . دد

ر و ارطت؛  اوز در ار  د آوردى  اا

  آن  و  ؛ و  د آوري ام   ؛ ما
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 را؛  ده، و  ا ه و ت ة آما 

 نآ . ؛ و اط  اجاى ا  در م

آن؛ م   ت ف   د؛ و ذق و  ادا  ز

 ا  و ،   و   ر ا ت ت و

 مات را ؛ وم م دام ر وزي؛ وان ادام 

ا  د  از  دي در  اى آن د؛ ا اى.  
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  ����م ��ن دا�ش  �دا�ت از ا�طالحات ر�ع ا��باه �

)٩(-  آم   : ن؛ا و آ  ذ ام ط ا

 ه ا اول  وج : ا در ا ا   ه  ر

 ،دهم   ا    ا و ،   زل  :

 وج ا  ا  ن و  ار و ! سا  

 مظ ز ، آن را از ة ا وج و زل  ي 

 ا    و ،ده ام)نر ه و و ر ( را در

 و  ده ام، و اى ) وج و زل(  م ا ة 

 رها   ؛ده ام دها  از ا  ى و ا 

ا ز  ظم  اى سا  و ّ  . هو از م

  ؛  ه اىدا دش را در و ؛    ؛ز 

و داه  دادش را ز ا؛ و از  و إ آن را ن ه

   ل را در آن در  ه؛ ود  د ددا  اى

  .  ر و از  ال رع او  م   و

زدن درن و ر ن و  آن  د؛   ا د و 

 آن را   راز ا  ؛آم و د ا لو ا  
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د  عو .  

 ى اء و اوام    اندام)ا (  اى ؛

ا و زمى ؛ ا داة  را  دوازده   ده 

 و ا ،وج ا ة از مآ  ي   در  ؛ام

  ج دوازدها  نم  ،:  

١ -  ،ر،  -٢ْزا،  -٣ن،  -٤ط٥ -  ،٦ا -  ،٧ - 

  .ت -١٢د  -١١ى،  - ١٠س، -٩ب،  -٨ان، 
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 وج ا  در  مر از آ  ده و  ا  از اي 

 آم ت و م    در و د  ، را رن

 رت دوازده ا از   ر اد  . ا ه ن

،ا و  ح دندر آن، م   ر دنم 

اري. آم  آن در وج ا ،وا   وجا ) 

 (وف ا. 

 م زل م   ي   را اوج  در وا رن

  . دد  ل  دو وي ج   ام ،ارده

 ي  زل ة از  :٢٨ ا  نده و م: 

ذراع،  -٧،  -٦،  -٥دان،  -٤،  - ٣،  -٢طن  - ١

 -١٤اء،  -١٣،  -١٢زة،  - ١١،  -١٠ط،  -٩مة،  - ٨

 -٢٠،  -١٩،  -١٨ا،  - ١٧زم،  -١٦،  - ١٥ك، 

 ،ة،  -٢١م٢٢-  ،ذا ٢٣-  ، د،  - ٢٤ا 

٢٥ -  ،ا غ اّول، - ٢٦غ  -٢٧م ت -٢٨ا .  

  :ا  زل  وج  رى ال* 

  ْ از   +  + ط: زل    ج
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    دو+  دان+   ْ دو :زل ْ  ر ج

  ذراع+  :     +زل   زا ج

    +  ط+  مْه :زل   طن ج

     دو+  زه+    دو :زل   ا ج

ج     زل:     +اءّ  +ك  

   ا  +  زم:   +زل   ان ج

     دو+  +  ا  دو :زل   ب ج

   ه+  م:     +زل   س ج

   اد    +  +  ذا:  زل   ي ج

 غ  دو+  ا +  اد   دو :زل   د ج

 اول

   ات +  دو غ+  اول غ :  زل   ت  ج

  ر در  وج و  زل، ل  طل  ، و 

  .ط  ر   وج و زل را در  ه

م   در مد اا  ب،  ٢٨ن ذ ا  ا زل  *

اى م  زل  و، و ااب د م اح دي 

 و آم ،زل ا ا   زل دارم١٢  ل : ، ْ ،ذرا
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 ، ، ،ز ،زا ، ،رب ، ،م ،و .

روز ، و ا زل  ٥٣روز   ١٣اد ا   وت و از 

 در مد امن و ورزان و درمردان    ان 

  اده، وح م  و  ا  در و ،اول ا 

 ،داز  زل آم  هاز ا  اى  رها ٢٨ا   م

.  
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  �دم ا��صار ع�م ا��یارات � ��� � ���ب

)١٠(-   ا  ده؛ و م وج دوازده از  ب ج ا 

 ؛ ا ا  وت؛ م ا وج؛ در از ا ا 

 ن دام. 

   ؛ م ع وارده از  و ى د  م

  ط و ظ    ده؛ وب م در  

 ه ا  ي مارد د ا ،؛ در  اول و م

   آن؛  م ب؛ و آ در    رواج ا

 و ع در ا رن (ام ىر و اعاز ام  

ا  ( د را ص ا م ارد د ا  ،د 

  . دارد

 و و زمن و (از ارد د رد اره در  س 

زل ): ا عآن ٢٨ ر در وج و و  م  ؛ و م

  ت در  ري ارد)ا (   هآ ز در ا

ا  از آن  ، :  از  ر  ٥٥د  ب

در ا(   ا(امار و   ا ؛  م ت ات 
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؛ و م ا ا    ده، و ص ي از آن؛ ة 

  .ا دارد
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  ����مدا�ش  ���ه �داری � �در ���ور از 

)١١(-  و ا  را  و  و  آوردن ا 

  ؛ وا  دنس مظ در د   ده؛ض م س آن؛ا 

آم ر، وا  در ا    ط   ؛ اى

  در م ،اردم ا ا ،د   ر

   ر و و ن ور اط  نام وزي مت ااط.  

ار  اري  : ا و اطع  ار او اى ن

 مو  ي ؛ ازى روزام و ه، و اد  و 

 د عآن؛ م  ادر ا ده، و ده ر آن م  و و 

  ؛ د ض آنو ا ل ردم  ده؛ و  و 

ى ي ا د و ااج ى ظ؛ و  ار 

  !روزام  اس آن؟
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  �فایای ا�ور و و���  ر�د ع�مکا ه��زان و ��و

ان و ة : ا ل را  اره  م اى ر د در )١٢(

  : ؛   د اطع  ى ار و و آ :رد

   دي؛ ا     : را از ا   

 ر  اد؛ آم    ا   و   ،د

ده ا شم از ا د  ؛ د ادر م و ، .  

و ا ، آم  رف  : ا    :  

 ّ ر؛ و ا  ا  ا ،دارد طر را اا  

ا  را؛  ّ دش ر و ر)ود ا ه اىآ  (

 داده، و  ا وظ  ى دي؛ و دا ر در 

د آم را من د، : ؛   ا)و  (م اي 

 اوم ده، و ازر مرا ام  و ام ّء ظ    و

  .او د ا را و  ار

 ا اوم او را از ا   ه  ده ؛ ار 

م   اطع از آم؛ د  ، و   و دش 

    ،  ا ، در آن  در 
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ه ان آ : ل و م ن د ن ه  ،  

 ات ا و مر مه و او  از ردي م و  ن درا

  رها  ي مر ؛ اده ام ر او آم   ده 

ل ده ا ، ان م در ارادة   ده؛ و از د 

     و ،ارمري ما دي م  : ري ا

  ل ا و ا ،ده ا ن امو م داماز م ده؛ مم

   ه؛ ون آر ي ر  ا   و آد

ا ا  و  ا ان ط .  



  راه آسمان ھفته نامه

 32

  اع�ی �یات ��یاد �ی  آ�وزش�ده و �  �و���ده

   و�ی کالم ع�وم  - و�ی زبان ع�وم - ا��ی ����� ع�وم

  ا��ی آ��ن ��ه ع�وم - و�ی خاز�ن کالم ع�وم  - و�ی کالم تالوت ع�وم

   پا�����ی ع�وم  - جا�ع �ب ع�وم -  ����م ��وم ��و�م ع�وم

  ا��ی ��روی با �وا��ندی  ع�وم   - )اع�ی( �� ع�وم   -  )اع�ی( ��  آ�وزش

  اع�ی �یات �ی رسا�  -   �بار�نا�ی و ا�ساب ع�وم-�� �مارت ع�وم 

  ع��ی ا�راف و �د��� و �و��ی ر�ی ��� و ��ح

  اّ ارف دار
١٤٢٧  

www.Aelaa.net  
taqwim@aelaa.net          nojum@aelaa.net            tanjim@aelaa.net 

  

 و احلمد رب العاملني


