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 تعالیباسمٍ

 مصباح الُدیطرح 

 ادارٌ کل آمًزش ي پريرش استان اصفُان ومازعترت، ، قرآنادارٌ 

 

 مقدمٍ :
یبظزّویي پیشَای شیؼِ است کهِ ػوهط کَههبّ      اهبم حسي ثي ػلی الؼسکطی

ثی  اظ ثیست ٍ ّشت سبل ثِ زضاظا ًیبًدبهیس. آى اهبم ّوبم ثی  ههط ػوهط هجهبض     
ذَز ضا زض هٌطقِ ای ًظبهی ٍ هحت ًظبضت شسیس زض سبهطا، ثهِ ّوهطاُ پهسضم اههبم     

 گصضاًس کِ پس اظ شْبزت پسض ثعضگَاضم ًیع استوطاض یبفت. ّبزی 
ى ضّجط ثعضگ الْی ثی  اظ ش  سبلِ ثهِ زضاظا ًکشهیس. آى ثعضگهَاض،    زٍضاى اهبهت آ

ّوبًٌس پسضاً  ثِ ّوهِ ًیکهَیی ّهب ٍ ذهَثی ّهب آضاسهتِ ثهَز. اٍ آً ٌهبى زض  لهِ          
شکَّوٌس کوبل ٍ فضیلت  طاض زاشت کِ ًِ هٌْب زٍستبى ٍ پیطٍاً  اٍ ضا ستَزُ اًهس  

 اذتِ اًس.ثلکِ زشوٌبى کیٌِ هَظ ٍ سطسرت، ثِ هسح ٍ ستبی  اٍ پطز
 

 وشان امامت :
شیؼِ ثط ایي ثبٍض است کِ اهبهت ّط یک اظ اهبهبى هٌظَص اٍست ٍ ثهب یهک ًهض    
ٍیژُ اهبم ثِ اهبهت هٌظَة شسُ است. ایي ثهبٍض زض ثهیي شهیؼیبى ثهبٍضی ضیشهِ زاض      

اثَثکط فْفکی هی گَیس : اهبم ّهبزی ثهِ ههي ایٌهًَهِ      است ٍ ثط آى پبفشبضی زاضًس.
است ٍ هحکن ههطیي   ًس هي است. اٍ ثطهطیي ذبًساى هحوسًَشت : اثَهحوس فطظ

ًشبًِ ّب ضا زاضز. اٍ ثعضگ هطیي فطًس هي ٍ خبًشیي هي است ٍ اهبهت ٍ احکبم هب ثهِ  
 اٍ هی ضسس. ّط آً ِ اظ هي هی پطسیسی اظ اٍ ثپطس کِ ّط ًیبظی زاضی ًعز اٍست.

ذب بى هسئَل هبلیبت ثط ّویي هجٌب هحوس ثي یحیی هی گَیس : احوس ثي ػجیساهلل ثي 
ٍ اهال   ن ثَز. زض هدلس اٍ اظ ػلَیبى طحجت شس. اٍ ثب آًبى زشوي ٍ اظ اّل ثیت 
هٌحطف ثَز ٍ هی گفت زض سبهطا هطزی ضا اظ ػلَیهبى زض ّهسایت ٍ ٍ هبض ٍ ػفهبف ٍ     
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ًسیسم ٍ ًشٌبذتن. ثٌی ّبشهن اٍ ضا   ثطهطی هثل حسي ثي ػلی ثي هحوس ثي ضضب
ثِ یبز زاضم ضٍظی ًعز پسضم ثَزم ٍ هطزم زض هدلس  سبظًس.ثط پیطاى ذَی  هقسم هی 

زم زض است. پسضم  اٍ ًشستِ ثَزًس کِ حبخت ٍاضز شس ٍ گفت : اثَ هحوس ثي ضضب
ثب طسای ثلٌس گفت : ثِ اٍ اخبظُ زّیس ٍاضز شَز. هي اظ ایٌکِ حبخت خسهبضت کهطز ٍ   

زض حضهَض پهسضم   ضا ثب کٌیِ طسا کطز هؼدت کهطزم ظیهطا    زض حضَض پسضم اثَهحوس
ًبگهبُ ههطزی گٌهسم     فقط ذلیفِ ٍ ٍلیؼْس یب اهیطاى سلطبى ثب کٌیِ ذطبة هی شسًس.

گَى، ذَم  بهت ٍ خَاى ثب ّیجت ٍ خالل ٍاضز شس. پسضم ٍ تی اٍ ضا زیس چٌهس  هسم   
ثِ سَی اٍ ضفت، طَضی کهِ ههي یهبز ًهساضم پهسضم ثهطای کسهی اظ ثٌهی ّبشهن یهب           

اٍ ًعزیک شس اٍ ضا زض آغَم گطفت ٍ طَضت ٍ  فطهبًسّبى چٌیي کطزُ ثبشس ٍ تی ثِ
شبًِ اٍ ضا ثَسیس ٍ زست اٍ ضا گطفت ٍ زض ّوبى خبیی کِ هی ًشست ًشبًس. ذَز ًیع 
 ضٍثِ ضٍی  ثب اٍ ثِ گفت ٍ گَ ًشست اٍ ثِ اثَهحوس، فسایت هی شَم هی گفت.

هي اظ کبضّبی اٍ هؼدت کطزم. زض ایي حبل حبخهت ٍاضز شهس ٍ گفهت : هَفهد آههسُ      
شهسًس ٍ  آهس، حبخت ٍ ثعضگبى ٍ فطهبًسّبى اٍ ثلٌس هیاست ّطگبُ هَفد ًعز پسضم هی

شس. گطفتٌس هب ظهبًی کِ هَفد ذبضج هیاظ خبیهبُ پسضم هب زضة ذبًِ ثِ ضزیف  طاض هی
گفهت ٍ ثهِ   کطز ٍ ثب اٍ سري ههی ًهبُ هی ٍلی ایي ثبض، پسضم پیَستِ ثِ اثَهحوس
 گفت : فسایت شَم.هی اهبم حسي ػسکطیغالم ذبص ذَز، ًهبُ کطز ٍ ثِ 

سپس ثِ حبخت ذَز گفت : اٍ ضا اظ پشت طفَف ثیطٍى ثجطیس ههب هَفهد اٍ ضا ًجیٌهس.    
ضا زض آغَم گطفت ٍ اهبم ضفهت. ههي ثهِ حبخهت      سپس ذَزم ثلٌس شس ٍ اهبم 

پسضم ٍ غالهبى اٍ گفتن: ٍای ثط شوب! ایي چِ کسی ثَز کِ زض هقبثهل پهسضم اٍ ضا ثهِ    
سا هی ظزیس ٍ پسضم چٌیي ضفتبضی ثب اٍ زاشت؟ ثِ هي گفتٌس اٍ ػلَی اسهت ٍ  کٌیِ ط

 ٍ هؼطٍف ثِ اثي الطضب است. اهبه  حسي ثي ػلی
ض اًسیشِ ثَزم ٍ ثِ کبض پسضم فکهط  ززض ایي ٌّهبم هؼدجن ثیشتط شس ٍ هوبم ضٍظ ًهطاى 

َههت  ذَاًهس سهپس زض اههَض حک   کطزم. ػبزت پسضم ایي ثَز کِ ًوبظ هغطة ضا ههی هی
کطز. ٍ تی کِ ًوبظ ذَاًس ٍ ًشست، ًهعز اٍ ضفهتن زض حهبلی کهِ     ثطضسی ٍ هطبلؼِ هی

کسی پی  اٍ ًجَز. ثِ هي گفت : ای احوس! آیب کبضی زاضی؟ گفتن: ثلهِ پهسض! ههطزی    
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گفتی: پهسض ٍ ههبزضم ثهِ    کِ طجح چٌیي ثب ػعت ٍ احتطام ثب اٍ ضفتبض کطزی ٍ ثِ اٍ هی
ًبم زاضز  ػلیثيّبست کِ حسيسم اٍ اهن ضافضیفسایت ثبز، کِ ثَز؟ گفت : فطظً

الطضب هؼطٍف است سپس هسهی سبکت شس هي ّن سبکت شسم سپس گفت: ٍ ثِ اثي
گشت کسی اظ ثٌی ّبشهن خهع اٍ شبیسهتِ    فطظًسم اگط ذالفت اظ ثٌی ػجبس ظایل هی

ا ذالفت ًجَز. ظیطا ٍ زاًب، پب ، ّسایت گط، ظاّس ٍ ػبثس است ٍ هوبم اذهال  طهبلح ض  
یهبفتی.  زض ذَز خوغ کطزُ، اگط پسض اٍ ضا هی زیسی اٍ ضا ّن ثعضگَاض ٍ ثب فضیلت ههی 
ای خع زض ایي لحظِ، ًهطاًی ٍ ذشن هي اظ سرٌبى پسض ثیشتط شس. پس اظ آى زغسغِ

سَال کطزى زضثبضُ اٍ ًساشتن. هي اظ ّط ّبشوی، فطهبًسُ، کبهت  بضی، فقیِ ٍ سهبیط  
زیسم کِ اٍ زض ًعزشبى ثلٌس هطهجِ ٍ ثعضگهَاض اسهت   هی کطزم.هطزم زضثبضُ اٍ سَال هی

ٍ ثط ّوِ ذبًساى ٍ ثعضگبى ظهبً  هقسم است. اظ ایي ضٍ، هقبه  ًعز هي ثبالهط ههی  
کطز.ضفت. ظیطا ّط زٍست ٍ زشوٌی زضثبضُ اٍ ثِ ًیکی طحجت هی

 

 آفتاب در زودان :
ذَاستٌس کِ ثهط اههبم   ثطذی اظ ػجبسیبى اظ طبلح ثي ٍطیف ضییس فطهبًسّبى ًظبهی 

سرت گیطی ًوبیهس. ٍ اٍ زٍ ًفهط اظ ثهسهطیي ٍ سهرت گیطههطیي       حسي ػسکطی
ظًساًجبًبى ذَز ضا ثط اهبم گوبشت، اهب آى زٍ زض اثط هؼبشهطت ثهب اٍ هٌقلهت شهسُ ٍ زض     
ػجبزت ٍ هٌبخبت ثِ هطاحل ػبلی  سم گصاشتِ اًس. سپس آى زٍ ظًساًجبى ضا فطاذَاًسُ 

سَال کطز ٍ آًهبى گفتٌهس : ههب چهِ      ظ حبالت اهبم ػسکطیٍ زض حضَض ػجبسیبى ا
ثهَیین زض هَضز کسی کِ ضٍظّب ضٍظُ هی گیطز ٍ ّوِ شت ثِ ػجبزت هی ایستس ٍ ثِ 
غیط شکط ٍ سري ذسا ّیچ سري زیهطی ثط ظثبى ًوهی آٍضز ٍ ٌّههبهی کهِ ثهِ ههب      

ٍ تهی   ًظبضُ هی کٌس، ثط ثسى هب لطظُ افتبزُ ٍ کٌتهطل ذهَز ضا اظ زسهت ههی زّهین!     
 ػجبسی ّب چٌیي زیسًس هٌقلت شسُ ٍ ثطگشتٌس.

حکَهت ستوهط ثٌی ػجبس، اهبم ػسکطی ضا ًعز شرظی ثِ ًهبم ػلهی ثهي ًهبضه      
ظًساًی کطز. اٍ هطزی ثی ضحن ٍ اظ زشوٌبى سطسرت اّل ثیت ثَز. ذلیفِ ػجبسی ثِ 

 ل ثطسبى.اٍ گفت : هب هَاى زاضی اثَ هحوساثي الطضب ضا آظاض ٍ اشیت زُ ٍ اٍ ضا ثِ  ت
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چٌس ضٍظی اظ ظًساى ًوَزى حضطت ًهصشت کِ زیسًس ػلی ثهي ًهبضه  ثهب آى ّوهِ     
زشوٌی ٍ ػساٍت، زض ثطاثط اهبم سط ثِ ظیط افکٌسُ ٍ آى چٌبى شیفتِ ػظوت ٍ ذلد ٍ 

 ذَی حضطت شسُ کِ زض چشوبى اهبم ًهبُ ًوی کٌس.
 

 راَبرد سادٌ زیستی :
ثَز. کبهل ثي اثطاّین هسًی ههی گَیهس :    ظّس ٍ سبزُ ظیستی سیطُ اهبم ػسکطی

ثطای پطسیسى سَاالهی ثِ هحضط حضطت ضسیسم. ٌّهبهی کِ ثِ حضَضم ضسهیسین،  
زیسم آى گطاهی لجبسی سفیس ٍ ًطم ثِ هي زاضز. ثب ذَز گفتن : ٍلی ذسا ٍ حدت الْهی  
ذَزم لجبس ًطم ٍ لطیف هی پَشس ٍ اهب هب ضا ثِ ّوسضزی ثب ثطازضاى زیٌهی فطههبى   

اههبم زض ایهي لحظهِ هجسهن ًوهَز ٍ       زّس ٍ اظ پَشیسى چٌیي لجبسی ثبظ هی زاضز.هی 
سپس آستیٌ  ضا ثبال ظز ٍ هي زیسم کِ آى حضطت پَشبکی سیبُ ٍ ظثط ثط هي ًوَزُ 
است. آى گبُ فطهَز : ای کبهل اثي اثطاّین! ایي لجبس ظثط ثطای ذساست ٍ ایي لجبس 

 ًطم کِ ضٍی آى پَشیسُ ام ثطای شوبست.
 

 یشًای خرد پرير : پ
اسحب  کٌسی فیلسَف ػطا  ثَز. اٍ ثِ هألیف کتبثی ثب هَضَع هٌب ضبت  طآى ّوهت  
گوبشت. اٍ آى چٌبى ثب شَض ٍ ػال ِ هشغَل هسٍیي ایي کتهبة گطزیهس کهِ اظ ههطزم     
کٌبضُ گطفتِ ٍ ثِ هٌْبیی زض ذبًِ ذَی  ثِ ایي کبض هجبزضت هی ٍضظیس، هب ایٌکِ یکی 

 هحضط پیشَای یبظزّن شطفیبة شس.اظ شبگطزاً  ثِ 
آیب زض هیبى شوب یک هطز ضشیس پیسا ًوی شَز کِ استبز شوب ضا اظ » اهبم ثِ اٍ فطهَز : 

ػطع کهطز : ههب اظ شهبگطزاى اٍ ّسهتین، چهًَهِ ههی       « ایي کبضم هٌظطف سبظز؟!
 هَاًین زض ایي کبض یب کبضّبی زیهط ثِ اٍ اػتطاع کٌین؟

ًعز اٍ ثهطٍ،  » گفت : آضی. فطهَز : « ین ثِ اٍ هی ضسبًی؟آیب آً ِ ثهَ» اهبم فطهَز : 
ثب اٍ اًس ثهیط ٍ اٍ ضا زض کبضی کِ هیرَاّس اًدبم زّس یبضی ًوب، آًهبُ ثههَ سهَالی   
زاضم. آیب هی هَاًن اظ شوب ثپطسن؟ ثِ هَ اخبظُ سَال هی زّس. ثهَ : اگط پسیهس آٍضًهسُ   
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ٍ اظ گفتبضم هؼبًی زیههطی غیهط اظ    طآى ًعز هَ آیس، آیب احتوبل هی زّی کِ هٌظَض ا
آى ثبشس کِ پٌساشتِ ای؟ ذَاّس گفت : اهکبى زاضز ٍ اٍ اگط ثِ هطلجی هَخِ کٌس، هی 
فْوس ٍ زض  هی کٌس. ٌّهبهی کِ خَاة هثجت زاز، ثهَ : اظ کدب اطویٌبى پیسا کطزُ 
ای کِ هطاز ٍ هٌظَض ػجبضات  طآى ّوبى است کِ هَ هی گَیی؟ شبیس گَیٌهسُ  هطآى   

ٌظَضی غیط اظ آً ِ هَ ثِ آى ضسیسُ ای زاشتِ ثبشس ٍ هَ الفبظ ٍ ػجبضات ضا زض غیهط  ه
 هؼبًی ٍ هطاز هتکلن آى ثِ کبض هی ثطی؟

آى شرض ًعز اسحب  کٌسی ضفت ٍ ّوهبًطَضی کهِ اههبم ثهِ اٍ آهَذتهِ ثهَز، ثهب        
 هْطثبًی هوبم ثب اٍ اًس گطفت. سَال ذَز ضا هططح کطز ٍ اٍ ضا ثِ هفکط ٍ اًسیشهیسى 
ٍازاض ًوَز. اسحب  کٌسی اظ اٍ ذَاست سَال ذَز ضا هکطاض کٌس، زض ایي حبل ثهِ فکهط   

ثهطای ّوهیي    فطٍ ضفت ٍ ایي احتوبل ثهِ ًظهط اٍ هوکهي آههسُ ٍ  بثهل ز هت آههس.       
شبگطزم ضا  سن زاز کِ هٌشب ایي پطس  ضا ثطای اٍ ثیبى کٌهس. اٍ گفهت: ثهِ شّهٌن     

کِ ثِ شّي هَ ٍ اهثهبل ههَ ایهي پطسه      کٌن ضسیس ٍ پطسیسم. استبز گفت : ثبٍض ًوی
ای؟ شبگطز گفت : اثَ هحوس ذطَض ًوبیس، ضاست  ضا ثهَ، ایي سَال ضا اظ کدب آهَذتِ

ػسکطی ثِ هي یبز زاز. استبز گفت : آضی، االى حقیقت ضا گفتی، چٌیي سَالی خهع اظ  
 ظاًیس.آى ذبًساى ًوی هَاًس ثبشس. آًهبُ ًَشتِ ّبی ذَز ضا زض ایي ظهیٌِ زض آه  سَ

 

 رَبر مبارزات سری :
سبهبًسّی اشّبى شیؼِ ٍ آههبزُ کهطزى    یکی اظ ضسبلت ّبی ثعضگ اهبم ػسکطی

 ایشبى ثطای هسألِ غیجت ثَز.
ضا زاٍز ثي اسَز هی گَیس : ضٍظی اهبم هطا فطاذَاًس ٍ استَاًِ ای چَثی ثِ ههي زاز ٍ  

ػتوهبز اههبم حسهي    زستَض زاز کِ آى ضا ثِ ػثوبى ثي سهؼیس ػوهطی اظ افهطاز ههَضز ا    
ثِ ضاُ افتبزم. زض ضاُ ثهب سهقبیی    ػسکطی ٍ اٍلیي ًبیت ذبص حضطت هْسی ثطسبًن.

ضٍثِ ضٍ شسم کِ استطم ضاُ ضا سس کطزُ ثَز. هي آى چَة ضا ثِ ّهسف ضاًهسى اسهتط    
ثبال ثطزُ ٍ ثِ حیَاى ظزم. ًبگْبى چَة شکستِ ٍ شکبف ثطزاشت، چَى چشهون ثهِ   

ّبیی ضا زیسم کِ زض زاذل آى خبسبظی شسُ ثهَز. ثهب    سوت شکبفتِ چَة افتبز، ًبهِ
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ػدلِ چَة ضا زض آستیٌن پٌْبى کطزم. زض ایي حبل هطز سقب شطٍع کطز ثِ زاز ٍ فطیبز 
 زاز. ثؼهس اظ اًدهبم هأهَضیهت، ثهِ ذبًهِ اههبم      کطزى، ثِ هي ٍ سطٍضم زشٌبم ههی 

    ههَ   گهعاضاى آى حضهطت ثهِ ًهعزم آههس ٍ گفهت : ههَالی       ثبظگشتن. ػیسی اظ ذسهت
گَیس : چطا استط ضا ظزی ٍ چَة ضا شکستی؟! زیههط کهبضی ًکهي کهِ ًیهبظی ثهِ       هی

ػصضذَاّی زاشتِ ثبشس ٍ اظ هکطاض ذطبی ذَز ذَززاضی ًوب. اگط شٌیسی کسی ثِ ههب  
زّس اػتٌب ًکي ٍ اظ هؼطفی ذَز پطّیع کي. چَى هب زض سطظهیٌی ثس ظًهسگی  زشٌبم هی

 ضسس.ثساى کِ اذجبض ٍ احَال هَ ثِ هب هیکٌین. پس ضاُ ذَز ضا ثطٍ ٍ هی
 

 گلبرگی از کرامات :

 

 :ريیداد مرگ معتس 
ثِ اثَالقبسهن   اهبم حسي ػسکطی» شید هفیس زض کتبة االضشبز ضٍایت هی کٌس : 

اسحب  ثي خؼفط ظثیطی ثیست ضٍظ  جل اظ هطگ هؼتع چٌیي ًَشت : زض ذبًِ ثوبى ههب  
ِ ثطیحِ کشتِ شهس اثَالقبسهن ثهِ اههبم چٌهیي      ظهبًی کِ ضٍیساز اهفب  ثیفتس. ٍ تی ک

ثهِ اٍ ًَشهت : ایهي، آى     ًَشت : ضٍیساز اهفب  افتبز چِ زستَضی هی زّیس؟ اهبم 
 اهفب  ًیست. اهفب  زیهطی هی افتس. سپس ٍا ؼِ هطگ هؼتع اهفب  افتبز.

 

 :وشان معصًم 
فشهبض   هٌگ زستی ثط ههب » هحوس ثي ػلی ثي اثطاّین ثي هَسی ثي خؼفط هی گَیس : 
( ثهطٍین، ظیهطا اٍ ثهِ کهطم     آٍضز ٍ پسضم گفت :  ًعز ایي هطز )اهبم حسي ػسکطی

هؼطٍف است. ثِ اٍ گفتن آیب هَ اٍ ضا هی شٌبسی؟ گفت : ًِ، اٍ ضا ًِ زیسُ ام ٍ ًِ هی 
 شٌبسن. سپس ًعز اٍ ضفتین.  

 پسضم زض هسیط گفت : هب چقسض ًیبظهٌس ّستین. کبم اٍ اٍ زستَض زّهس ثهِ ههب پبًظهس    
زضّن ثسٌّس کِ زٍیست زضّن ثطای پَشب  ٍ زٍیسهت زضّهن ثهطای آشٍ هِ ٍ طهس      
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زضّن ثطای ذطج هب ثبشس. هي گفتن ای کبم زستَض زّس سیظس زضّن ثِ هي ثسٌّس. 
طس زضّن ثطای ذطیس االؽ ٍ طس زضّن ثطای ذطج ٍ طس زضّن ثطای پَشب  کهِ ثهب   

 آًْب ثِ سَی خجل ثطٍم.
ن. غالم اهبم ثیطٍى آهس ٍ گفت : ػلی ثي اثطاّین ٍ ٍ تی کِ ثِ زضة هٌعل هَ ضسیسی

هحوس فطظًسم ٍاضز شًَس، ٍ تی ٍاضز شسین سهالم کهطزین، اٍ ثهِ پهسض گفهت : چهِ       
چیعی هب ثِ اهطٍظ هَ ضا اظ هب زٍض زاشتِ؟ پسضم گفت : سطٍضم! ذدبلت هی کشیسم کهِ  

ِ ای آٍضز کِ زض ثب ایي حبل ًعز شوب ثیبین. ٍ تی کِ اظ ًعز اٍ ذبضج شسین، غالم کیس
اٍ گفت : ایي پبًظس زضّن است، زٍیست زضّن ثطای پَشب ،  آى هقساضی زضّن ثَز.

زٍیست زضّن ثطای آشٍفِ ٍ زٍیست زضّن ثطای ذطج ثبشس. سپس ثِ هي کیسهِ ای  
زاز ٍ گفت : ایي سیظس زضّن است، طس زضّن ثطای ذطیهس االؽ، طهس زضّهن ثهطای     

 ی ثِ سوت خجل ًطٍ ٍ ثِ سوت سَضاء ثطٍ.پَشب  ٍ طس زضّن ًیع ثطای ذطج، ٍل
اٍ ًیع ثِ سوت سَضاء ضفت ٍ ثب ظًی اظزٍاج کطز ٍ ّعاض زیٌبض ثِ زسهت آٍضز ٍلهی ثهِ    

ثهِ اٍ گفهتن ٍای   » هحوس ثي اثطاّین کطزی هی گَیس :  ایي ّوِ، ٍا فی هصّت ثَز.
گفتهی، ٍلهی   گفت : ضاست « ثط هَ! آیب ًشبًِ ای ثْتط اظ ایي ثط اهبهت اٍ هی ذَاّی؟
 هب زض هسیطی ّستین کِ  جالً زض آى حطکت هی کطزین.

 

 :بىدٌ برگسیدٌ 
ّهبی  ثهب   ثهب غهالم   گَیس: چٌسیي ثبض شٌیسم کِ اثَهحوساثَحوعُ ًظیط ذبزم هی

کٌس. زض ثیي آًْب هط  ٍ ضٍهی ٍ طقلی ثَز. هؼدت کهطزم  ظثبى ذَزشبى طحجت هی
ّهب زض ظههبى   سري گفتٌ  ثِ ایي ظثهبى  ٍ ثب ذَز گفتن: اٍ کِ زض هسیٌِ هتَلس شسُ ٍ

کٌس؟ زض ایهي  ّب طحجت هیپسضم اظ اٍ زیسُ ًشسُ است. چهًَِ ایٌک اٍ ثِ ایي ظثبى
فکط ثَزم کِ ثِ هي ضٍ کطز ٍ فطهَز: ذساًٍس حدت  ضا اظ ثقیِ ثٌسگبى هتوبیع سبذتِ 
ٍ ٍ ثِ اٍ شٌبذت ًسجت ثِ ّط چیعی ضا آهَذتِ است اٍ ثِ ّوهِ ظثهبى ّهب ٍ اسهجبة     
 حَازث آگبُ است کِ اگط ایي گًَِ ًجَز زیهط ثیي حدت ذسا ٍ زیهطاى فط ی ًجَز.
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 :ريز شمار ذلت 
ٍ تی کِ هْتسی شطٍع ثِ کشتي هَالیهبى )هسهلوبًبى   » احوس ثي هحوس هی گَیس : 

ًَشتن ٍ گفتن : سطٍضم! سپبس ذسایی ضا کِ شط  ػدن( کطز، ًبهِ ای ثِ اثَهحوس
ى هشَْض کطز. چَى ذجط ثِ هي ضسیسُ کهِ اٍ ههَ ضا هْسیهس    هْتسی ضا اظ هَ ثِ زیهطا

هی کٌس ٍ هی گَیس هَ ضا اظ ضٍی ظهیي ثط هی زاضز اهبم ثب ذط ذهَی  ثهطاین چٌهیي    
ًَشت : ػوط اٍ کَهبُ هط اظ آى است. اظ اهطٍظ پٌح ضٍظ ثشوبض، ضٍظ ششن اٍ ثهب شلهت ٍ   

 .ذَاضی کشتِ ذَاّس شس. سپس ّط آً ِ اهبم گفت، اهفب  افتبز
 

 :وا امیدی دشمه 
ضا ظًساًی  ٌّهبهی کِ طبلح ثي ٍطیف اهبم ػسکطی»گَیس: احوس ثي هحوس هی

کطز، ػجبسیبى ًعز اٍ آهسًس ٍ گفتٌس: ثط اٍ سرت ثهیط. طبلح ثِ آًْب گفهت: ثهب اٍ چهِ    
زاض اٍ کطزم ٍلی آًبى ثِ شست ثِ ػجبزت ٍ ًوبظ کٌن؟ زٍ هطز اظ ثسهطیي هطزم ضا ػْسُ

زاض اهبم ثَزًس احضبض کطز ٍ ثِ آًْهب  اًس. سپس هأهَضاًی ضا کِ ػْسٍُضزٍُ ضٍظُ ضٍی آ
گفت : ٍای ثط شوب! زض هَضز ایي هطز چِ اهفب ی افتهبزُ اسهت؟ گفتٌهس : چهِ ثههَیین      

گیطز ٍ شت ّب ضا ًوبظ هی ذَاًس ٍ ثِ غیط اظ ػجبزت زضثبضُ کسی کِ ضٍظّب ضا ضٍظُ هی
ِ اٍ ًهبُ هی کٌین، اػضبیوبى هی لهطظز ٍ اظ  هشغَل کبض زیهطی ًوی ثبشس ٍ ّطگبُ ث

 ذَز، ثی ذَز هی شَین. ٌّهبهی کِ ػجبسیبى ایي سري ضا شٌیسًس ًب اهیس ثطگشتٌس.
 

 :وماز بیه درودگان 
ػلی ثي هحوس هی گَیس : اهبم ػسکطی ثِ زست ظًساى ثبًی سپطزُ شسُ کِ ثسیبض ثط 

سرت هی گطفت ٍ اٍ ضا اشیت هی کطز. ّوسطم ثِ اٍ گفهت : زض ههَضز اٍ    اهبم
هقَای الْی پیشِ سبظ ظیطا هَ هٌعلت اٍ ضا ًوی زاًی سپس ػجبزت ٍ ًیکی اهبم ضا ًعز 

هطز گفهت : ثهِ ذهسا  سهن اٍ ضا زض      اٍ شکط کطز ٍ ثِ اٍ گفت : هي اظ اٍ ثط هَ هطسبًن.
ٍ اخبظُ ایي کبض ضا ثِ اٍ زازًس. اٍ اههبم ضا   ثیي زضًسگبى هی اًساظم. سپس اخبظُ گطفت
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زض ثیي زضًسگبى ثطز زض حبلی کِ شک ًساشت اٍ ضا هی زضًهس اههب زیسًهس اٍ ثهِ ًوهبظ      
 ایستبزُ ٍ زضًسگبى زٍض اٍ ضا گطفتِ اًس. زستَض زاز اٍ ضا ثِ ذبًِ ام ثطگطزاًٌس.

 

 :وگیه سلیماوی 
َزم کهِ خهَاًی ظیجهب ٍاضز    ثه  اثَّبشن خؼفطی هی گَیس : ًعز اهبم حسي ػسکطی

فطهَزًس : اٍ پسطم ام غبًن اسهت، ظًهی کهِ     شس. ثب ذَز گفتن : ایي کیست؟ اهبم
سٌگ ضیعُ ای زض زست ٍ پسضاًن ثط آى هْط هی ظزًس حبال اٍ آهسُ هب هي ثط سهٌه   
هْط ثعًن. سپس گفت : سٌهت ضا ثسُ ٍ اٍ سٌه  ضا زاز ٍ اهبم زض خبیی طبف اظ آى 

 َی  هْط ظز.ضا ثب اًهشتط ذ
 

 : آزار َمسایٍ
سویغ هسوؼی هطا ثسیبض آظاض هی زاز ٍ سهرٌبًی ههی   » ػوطثي اثی هسلن هی گَیس : 

گفت کِ هي اظ آى آظضزُ ههی شهسم. اٍ ّوسهبیِ ههب ثهَز. ًبههِ ای ثهِ اههبم حسهي          
ًَشتن ٍ اظ اٍ ذَاستن ثطای فطج ٍ گشبی  زػهب کٌهس. خهَاة ایٌهًَهِ      ػسکطی

ِ فطج ثِ سطػت هی آیس ٍ هَ هبلک ذبًِ اٍ هی شَی. ثؼهس اظ  آهس: ثشبضت ثبز ثط هَ ک
یک هبُ، سویغ هطز ٍ هي ذبًِ ام ضا ذطیسم ٍ ضویوِ ذبًِ ام کطزم ٍ ایي ثِ ثطکت 

 ثَز. اهبم
 

 : يعدٌ صدق
 خؼفط ثي شطیف خطخبًی هی گَیس : سبلی ثِ حح ضفتن ٍ ًعز اهبم حسي ػسکطی

زازُ ثَزًس. ذَاستن اظ اثَهحوهس سهَال کهٌن    زض سبهطا ضسیسم. زٍستبًن اهَالی ثِ هي 
کِ ایي اهَال ضا ثِ چِ کسی ثسّن؟  جل اظ ایٌکِ سهَال کهٌن فطههَز : اههَال ضا ثهِ      
هجبض  ذبزم هي ثسُ. آًْب ضا ثِ اٍ زازم ٍ ثِ اهبم گفتن : شیؼیبى هَ زض گطگبى ثهِ ههَ   

تن : ثلِ. فطهَز: سالم هی ضسبًٌس. فطهَز : آیب ثؼس اظ اهوبم حح ثِ گطگبى هی ضٍی؟ گف
هَ اظ اهطٍظ ثِ سَی گطگبى هی ضٍی ٍ طس ٍ ًَز ضٍظ زیهط ثِ آًدب ههی ضسهی ٍ ضٍظ   
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خوؼِ سَم ضثیغ الثبًی، اٍل طجح ثِ آًدب هی ضسی، ثهِ شهیؼیبى ثههَ ههي زض پبیهبى      
ّوبى ضٍظ ثِ آًدب هی ضسن. ثطٍ ثِ سالهت. ذساًٍس ههَ ٍ ّوطاّبًهت ضا ثهِ سهالهت     

ازُ ذَز هی ضٍی ٍ ثطای فطظًست، شهطیف، پسهطی هتَلهس ههی     گطزاًس. هَ ثِ ًعز ذبًَ
 شَز، اٍ ضا طلت ًبههصاضی کي. اٍ اظ شیؼیبى هب ذَاّس ثَز.

به او گفتم : ای فزسنذ رسول خذا ! همانا ابزاهیم بن  اسنمالیج جزجنانز اس ضنی یا      
توست و به دوستذارانت بسیار کمک مز کنذ و ساالنه بیص تز اس صذ هشار درهم بنه  

 آنها کمک مز نمایذ. او یکز اس کسانز است که در ن منت خنذا لنزار دارد. امنا     
فزمود : خذاونذ ابو اسحاق ابزاهیم ب  اسمالیج را اجز دهذ و گناهنانص را بینامزسد و   
روسی اش را سیاد کنذ. خذا به او فزسنذ پسزی مز دهذ که سخ  حك مز گویذ به او 

 احم بگذار.مز گویذ نا  او را  بگو حس  ب  للز
سپس اس نشد او رفتم و المال حج را انجا  داد  و خذاونذ مزا به سالمت نگاه داضنت  
و در اول روس جم ه اس ماه ربیع الثانز به گزگا  رسیذ . همانطور که اما  فزموده بود. 
دوستانم نشد م  آمذنذ تا به م  تبزیک و تهنیت بگوینذ. به انها گفتم امنا  بنه من     

در پایا  امزوس نشد ضما مز آیذ. خود را آماده کنیذ و وسایج و نیاسهنای   ولذه داده که
 خود را آماده گزدانیذ.

هنگامز که نماس ظهز و لصز را خوانذنذ همه در خانه من  جمنع ضنذنذ و ناگناه ابنو      
ثط هب ٍاضز شس اثتسا ذَز اٍ ثط هب سهالم کهطز. ههب ثهِ اسهتقجبل  ضفتهین ٍ        محمذ

: هي ثِ خؼفط ثي شطیف ٍػسُ زازم کِ پبیهبى اههطٍظ ًهعز     زست  ضا ثَسیسین. فطهَز
شوب هی آین. ًوبظ ظْط ٍ ػظط ضا زض سبهطا ذَاًسم ٍ ثِ سَی شوب آههسم ههب ثهب شهوب     
 هدسیس ػْس کٌن ٍ ایٌک کِ پی  شوب آهسُ ام حَائح ٍ هسبئل ذَز ضا ثیبى کٌیس.

فطظًس ضسَل ذسا!  اٍلیي کسی کِ ثلٌس شس ٍ سَال کطز : ًضط ثي خبثط ثَز. گفت : ای
فطظًسم خبثط ًبثیٌب شسُ است. اظ ذسا ثرَاُ هب اٍ ضا ثیٌب سبظز. اهبم فطهَز : اٍ ضا ًعز هي 
ثیبٍض. اٍ ضا ًعز اهبم آٍضزًس ٍ اهبم زست ثط چشوبً  کشیس ٍ اٍ ثیٌب شس. سپس یکهی  
یکی، سَاالت ٍ ًیبظهٌسیْبی ذَز ضا گفتٌس ٍ اههبم حبخهت ّهبی ّوهِ ضا ثهطآٍضزُ ٍ      

 ی آًْب زػب کطز ٍ ّوبى ضٍظ ثطگشت.ثطا
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 :وماز باران 
زض ظهبى اثَالحسي آذهط زض سهبهطا  حطهی آههس.     : »گَیسػلی ثي حسي ثي سبثَض هی

هتَکل زستَض زاز هطزم ًوبظ استسهقبء ثرَاًٌهس. آًهبى سهِ ضٍظ ذهبضج شهسًس ٍ ًوهبظ        
ذَاًسًس ٍ زػب ذَاًسًس اهب ثبضاًی ًیبهس. خبثلید ثِ ّوطاُ هسهیحیبى ٍ ضاّجهبى زض ضٍظ   

ضا ثهِ   چْبضم ثِ طحطا ضفتٌس. زض هیبى آًْب ضاّجی ثَز، ٌّههبهی کهِ ضاّهت زسهت     
سَی آسوبى ثلٌس کطز، ثِ شست ثبضاى ثبضیس، ضٍظ زٍم ذبضح شسًس ٍ ثبظ ثِ شست ثبضاى 

هطزم ثسیبض ثِ شک افتبزًس ٍ هؼدت کطزًس ٍ ثِ هسیحیت هبیل شسًس. هتَکهل   ثبضیس.
فطستبز زض حبلی کِ اٍ زض یکی اظ ظًساى ّب هحجَس ثَز.  ًعز اهبم حسي ػسکطی

کِ زض شطف ّال  ّستٌس. اهبم فطهَز : ههي فهطزا    اٍ گفت : ثِ زاز اهت خست ثطس
 ضج هی شَم ٍ شک ضا اظ ثیي هی ثطم اى شبء اهلل.ذب

ًیهع   خبثلید ضٍظ سَم ذبضج شس ٍ ّوطاُ اٍ ضاّجبى ثَزًهس. اههبم حسهي ػسهکطی    
ذبضج شس زض حبلی کِ زست  ضا ثِ سَی آسوبى ثلٌس هی کٌسثهِ یکهی اظ غالههبً     

هیطز ٍ آً ِ ضا ثیي اًهشتبً  اسهت ذهبضج سهبظز.    زستَض زاز زست ضاست ضاّت ضا ث
 غالم ًیع چٌیي کطز ٍ اظ هیبى اًهشتبى ضاّت استرَاى سیبّی ثیطٍى آٍضز.

اهبم آى ضا گطفت ٍ ثِ ضاّت فطهَز کِ حبال طلت ثهبضاى کهي! زض حهبلی کهِ آسهوبى      
اثطی ثَز. ّوِ اثطّب کٌبض ضفت ٍ ذَضشیس ثیطٍى آهس. هتَکل گفهت : ایهي اسهترَاى    

فطهَز : ایي هطز اظ کٌبض  جهط یکهی اظ پیهبهجطاى ذهسا ضفتهِ ٍ ایهي        ست؟ اهبم چی
 استرَاى ضا ثطزاشتِ است ٍ ّیچ استرَاى پیبهجطی ثبال ًطفت، ههط ایٌکِ ثبضاى ثبضیس.

 

 :خبر از گسارش 
زض ظًساى حسیي ثي خَسد احوط ثَزم ٍ ّوهطاُ  » اثَّبشن زاٍز ثي  بسن هی گَیس : 

قیقی، هحوس ثي اثطاّین ػوطی ٍ فالًی ٍ فالًی ّن ثَزًهس  هي  حسیي ثي هحوس ػ
ٍ ثطازضم خؼفهط کهصاة ٍاضز شهسًس ٍ ههب      کِ ًبگبُ اثَهحوس اهبم حسي ػسکطی

خوغ شسین. ظًساى ثبى اهبم، طبلح ثي ٍطیف ثَز ٍ ّوطاُ هب زض ظًهساى   گطز اهبم
اگهط کسهی    هطزی ثَز کِ هی گفت اظ ػلَیبى است. اهبم ًهبّی ثِ اٍ کطز ٍ فطهَز :
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کِ هحطم شوب ًیست زض ثیي شوب ًجَز ثِ شوب هی گفت چهِ هَ هغ آظاز ههی شهَیس.     
سپس ثِ آى هطز اشبضُ کطز کِ ذبضج شَ، اٍ ذبضج شس. سهپس فطههَز : ایهي ههطز اظ     
شوب ًیست اظ اٍ ثط حصض ثبشیس. اٍ زض لجبس ّبی  گعاضم کبضّبیتبى ضا آهبزُ کطزُ ههب  

طذبستٌس ٍ لجهبس آى ههطز ضا گشهتٌس ٍ آى گهعاضم ضا     ثِ ذلیفِ ثسّس. ثؼضی اظ آًْب ث
ضٍظُ ههی   یبفتٌس کِ ّط کبضی کطزُ ثَزًس زض آى ًَشتِ شسُ ثَز. اههبم ػسهکطی  

گطفت ٍ ٍ تی افطبض هی کطز هب ًیع ثب اٍ اظ غصایی کِ غاله  ثطای ایشبى زض کیسهِ  
سهرت  ای هی آٍضز هی ذَضزین ٍ هي ثب اٍ ضٍظُ هی گطفتن. یک ضٍظ، ضٍظُ ثهط ههي   

آهس ٍ زض اهب  زیهطی ثِ یک هکِ ًبى ضٍظُ ام ضا ثهبظ کهطزم، اههب کسهی اظ آى ثهبذجط      
ًشس. سپس ًعز اهبم ضفتن ٍ ًشستن. اهبم ثِ غاله  فطهَز : ثِ اثَّبشن غصایی ثهسُ،  
اٍ ضٍظُ ًیست. هي ذٌسیسم، فطهَز : چِ چیعی هَ ضا ذٌساًس. سپس گفت : اگط ًیهطٍ ٍ  

ظیطا ًبى ضا ًیطٍیی ًیست. گفتن : ذهسا ٍ ضسهَل  ٍ    سضت هی ذَاّی گَشت ثرَض، 
شوب ضاست هی گَییس. سپس فطهَز : سِ ضٍظ ضٍظُ ًهیط، ظیطا اگهط  هسضهت ثهب ضٍظُ اظ    
ثیي ضفت هب سِ ضٍظ ثطًوی گطزز. ضٍظی کِ ذسا ذَاست اٍ ضا آظاز سبظز، غاله  آههس  

ى چیهعی ًوهی ذهَضم.    ٍ گفت سطٍضم، افطبض شوب ضا ثیبٍضم. اهبم فطهَز: ثیبٍض، ٍلی اال
غالم افطبض ضا ٌّهبم ظْط آٍضز ٍ اهبم زض ٌّهبم ػظط آظاز شس. زض حبلی کِ ضٍظُ ثهَز  

 ٍ فطهَز : آى ضا ثرَضیس ٍ ثط شوب گَاضا ثبز.
 

 :برگی از دفتر آفتاب 

 
  بل الحسي ثي ػلی الؼسکطی

 چِ ظشت است ثطای هَهي کِ ذَاستِ ای زاشتِ ثبشس کِ اٍ ضا ثِ ذَاضی کشبًس.
 

 بل الحسي ثي ػلی الؼسکطی

 اظ افشبی اسطاض ٍ ضیبست طلجی ثپطّیع کِ ایي زٍ}آزهی{ ضا ثِ ّالکت هی کشبًس. 
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 بل الحسي ثي ػلی الؼسکطی

 ٍطبل ذساًٍس سفطی است کِ خع ثب هطکت شت ظًسُ زاضی ثِ زست ًوی آیس.
 

 بل الحسي ثي ػلی الؼسکطی

 وبًی فطٍزم آٍضز.ّط کِ ثط هطکت ثبطل ًشیٌس زض سطای پشی
 

 بل الحسي ثي ػلی الؼسکطی

ّطکِ زض هظطف آة ٍضَ ٍ غسل ظیبزُ ضٍی کٌس، هبًٌهس کسهی اسهت کهِ ٍضهَ ٍ      
 غسل ذَز ضا ثبطل کٌس.

 
 بل الحسي ثي ػلی الؼسکطی

اٍ)اهبم ػسکطی( ًَضی فطٍظاى ٍ هبّی زضذشبى ثَز کِ ذساًٍس آً ِ ضا ًعز ذَز ثهَز  
 ضٍم پسضاى ذَز ضا گبم ثِ گبم زًجبل کطز هب ضحلت فطهَز.ثطای اٍ ثطگعیسُ اٍ ضاُ ٍ 

 
 بل الحسي ثي ػلی الؼسکطی

 زٍ ذظلت است کِ ثبالهط اظ آًْب چیعی ًیست. ایوبى ثِ ذسا ٍ سَز ضسبًسى ثِ ثطازضاى.
 

 بل الحسي ثي ػلی الؼسکطی

 ّوِ پلیسی ّب ضا زض ذبًِ ای ًْبزُ اًس ٍ کلیس آى زضٍؽ است.
 

ػلی الؼسکطی  بل الحسي ثي

 هقَای الْی پیشِ کٌیس ٍ هبیِ ظیٌت هب ثبشیس، ًِ هبیِ سطشکستهی هب.
 

 بل الحسي ثي ػلی الؼسکطی

تطیي ثطازض هَ کسی است کِ ذطبیت ضا فطاهَم کٌس ٍ احسبى هَ ضا ِث ذَز، ِث یبز آٍضز.  ْث
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 بل الحسي ثي ػلی الؼسکطی

آضاستِ است ٍ ّط کس ثطازضم ضا زض خوغ ّط کِ ثطازضم ضا زض ذلَت پٌس زّس. اٍ ضا 
 پٌس زّس اٍ ضا سطشکستِ کطزُ است.

 
 بل الحسي ثي ػلی الؼسکطی

 شبزهبًی کطزى زض ًعز غن زیسُ، ثی ازثی است.
 

 بل الحسي ثي ػلی الؼسکطی

 است آى کِ زٍ ضٍ ٍ زٍ ظثبى ثبشس. یچِ ثس ثٌسُ ا
 

 بل الحسي ثي ػلی الؼسکطی

پبضسهبیی، طجیؼهت اٍ ثرشهٌسگی ٍ ذظهلت اٍ ثطزثهبضی ثبشهس.       کسی کهِ ذهَی اٍ   
 زٍستبً  ظیبز هی شًَس.

 
 بل الحسي ثي ػلی الؼسکطی

 خسال هکي کِ احتطاهت اظ ثیي هی ضٍز ٍ شَذی هکي کِ ثط هَ گستبخ هی شًَس.
 

 بل الحسي ثي ػلی الؼسکطی

بییي ًشهیٌی  اظ فطٍهٌی است ایٌکِ ّط کِ ثط هَ ثهصضز ساله  گَیی ٍ زض هدبلس پ
 اذتیبض ًوبیی.

 
 بل الحسي ثي ػلی الؼسکطی

یکی اظ ثالّبی کوطشکي ّوسبیِ ای است کِ چَى ذهَثی ثجیٌهس پٌْهبً  سهبظز ٍ     
 چَى ثسی ثیٌس فبش  ًوبیس.
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 بل الحسي ثي ػلی الؼسکطی

ػجبزت ثِ ثسیبض ضٍظُ گطفتي ٍ ًوبظ ذَاًسى ًیست، ّوبًب ػجبزت ثسیبض اًسیشهِ ٍضظی  
 است.زض اهط ذس

 
 بل الحسي ثي ػلی الؼسکطی

چِ ثس ثٌسُ ای است آى ثٌسُ کِ زٍ ضٍی ٍ زٍ ظثبى اسهت. زض حضهَض ثهطازضم اٍ ضا    
هی ستبیس ٍ زض غیبث  )ثب غیجت کطزى( گَشت اٍ ضا هی ذَضز اگط ثْبٍ ػطبیی شهَز  

 حسس ثطز ٍ اگط گطفتبض گطزز اٍ ضا ٍاًْس.
 

 بل الحسي ثي ػلی الؼسکطی

 ثسی است.ذشن کلیس ّط 
 

 بل الحسي ثي ػلی الؼسکطی

 شرض کیٌِ ای، کن آسبی  هطیي هطزم است.
 

 بل الحسي ثي ػلی الؼسکطی

پبضسب هطیي هطزم کسی است کِ زض ٌّهبم شجِْ زضًگ ًوبیس. ػبثسهطیي هطزم کسهی  
است کِ ٍاخجبت ضا ثِ خبی آٍضز، ظاّس هطیي هطزم کسهی اسهت کهِ اظ حهطام زسهت      

 طیي هطزم کسی است کِ گٌبّبى ضا ٍاًْس.ثطزاضزٍ سرت کَم ه
 

 بل الحسي ثي ػلی الؼسکطی

ثِ ضاستی شوب ضا ػوطی کبٌّسُ ٍ ضٍظّبی هؼسٍزی است ٍ هطگ ًبگْبى سطضسس. ّط 
 کِ ذیط ثکبضز، ًیکی ثطزاشت ًوبیس ٍ ّط کِ ثسی ثکبضز پشیوبًی زضٍ ًوبیس.
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 بل الحسي ثي ػلی الؼسکطی

 ثط کبفط حدت. هَهي ثطای هَهي ثطکت است ٍ
 

 بل الحسي ثي ػلی الؼسکطی

 زل ثی ذطز زض زّبى است ٍ زّبى ذطزهٌس زض زل .
 

 ضٍظی هضویي شسُ اظ کبض ٍاخجت ثبظ ًساضز. :  بل الحسي ثي ػلی الؼسکطی
 

 بل الحسي ثي ػلی الؼسکطی

ّیچ ػعیعی حد ضا ٍاًهصاضز، ههط آًکِ ذَاض شَز ٍ ّیچ ذَاضی ثِ حد هي زض ًسّهس  
 کِ ػعیع شَز.ههط آً
 

 زٍست ًبزاى هبیِ ضًح ٍ ظحوت است. :  بل الحسي ثي ػلی الؼسکطی
 

 بل الحسي ثي ػلی الؼسکطی

 هطثیت ًبزاى ٍ ثطگطزاًسى هؼتبز اظ ػبزه ، یک کبض هؼدعُ آهیع است.
 

 بل الحسي ثي ػلی الؼسکطی

 فطٍهٌی ًؼوتی است کِ ثط آى حسس ًجطًس.
 

 بل الحسي ثي ػلی الؼسکطی

 ضا چٌبى گطاهی هساض کِ ثط اٍ سرت ثهصضز. هطز
 

 بل الحسي ثي ػلی الؼسکطی

 ّیچ ثالیی ًیست ههط آًکِ اططاف آى ثب ًؼوت الْی احبطِ شسُ است.


