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  م �ی�و و ����هگا�� 
  

   ا  آه  )ا   )     در  ا ه ؤال

 ا؟     ا آ ا ، اوت از وا زى اوت

 اوت          در   دي د   ر

  .إ را ان رت در ؟    ا ح
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   واب

)١(-  ن وزم   در)ا (  ه ار آط ا :  

   دق : ا ت ا      دي در د ،د

     )  (  ت آن      از از آم  ، 

 ا  از  ت  ،ون ر د ض :  

  ا آ) ( اى و ر ا)دارد؟ ) در  

   .آري: مد ت ا دق 

د ض :  ره در ا ) ا ( ا .  

اي  از اوت د و م   و دررة     : دمت 

 ي  و م  .  

اوم ) ّ  ا (        و ا ،دام وا  را در او  ز

   و ا ،دام وا   را در ز ظ و ،ا  

           ،ار داد م  را در  ز و ،ا  

ا و ا    ، و ب را در او   ار   

اد،  وا ده و ا   ا، و ز ء را در    د

ا   ده و ا   ار داد .١  

                                                        
  .٣٢ح ٢٤٩ص  ٥٥، بحار األنوار ج٢٦٥ص  ٤المناقب، ابن شھر آشوب ج) ١(
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از   ق اده  د  اوت ا  از ى        -)٢(

ر اوع ا اى اى  و م  ،آوردن آم.  

)٣(-   ر از : ،  ت  در     ؛

         و ا ،    د  ،دهم د  دل

      روز در   ار    ،وت ا ل 

 ١٢ آ  .  
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)٤(-    ات)   را       )ا   ار ظ 

        و ،دم  ن            ر ا اى او  ا

      ن ا ودة ا ،د  ش  از     ان

           ن  در  ا ده، م هم ر 

 تاو ا   تإ   د؛ تاو د  .  

 از     م آ  و آد وي؛ ت     -)٥(

       ،دم  اى او ا تاو  دت و

ا دا ، و إت و  د آم ن   ان درك

 او ط   ا   ،ده امن م را    و ، د اش

   دي م  در ب در ن و دف ه      

        ،ن م  ا در ا تاو   ا ،ا

  در   در ب م  اوت ا از اوت د آن    

    ى  و  د  ،ا )    و   

، و  ا ا طر   را       )ر وت ا ر و

ر   او  ؛در  م مده ام، و وت  ا اوت

  . مارد)  ده ام اوت ا م و د ا )ت 

م ا ا از     اى  آب و ا و          

 ت؛  و اى ر   م و د    اا 
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  ه و ر  ا  ،  ن را ؟ و اوا 

ا  ري د  آ   و در رم ،  ا در       

       ، بم ا را  ا    ا ام  و

          ا ف  ا    عو  ا ا در آن و 

 ن اى  ) د، راد ا ارد  در م اول 

د و م   (  وارد.  

            ر رم    تاو   ا ا    و

 ؛   د و.  
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  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


