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!مراقب باش زمین نخوری

تعامالتمهارت های تعادل در 



رماقب ابش 
! زیمن خنوری

همارت های )
عتادل در 
(عتامالت

همهبرای.ناختمی شهمرامصطفیمی شناخترامسجدکسیهرکمکم.می داشتنددوستخیلی هارامصطفی–
چونکنیمآشنااوباراواردیتازههرتابودشدهباعثمصطفیویژگیِاین!داردجاذبه ایچهاوکهبودجالب

.هماننیزاومحبتتوردرگرفتنقراروهماناوباآشناییمی دانستیم

برادریاحساساوبگویند،خنسهمبابرادردومثلوشودصمیمیفردباخوبیبهمی کردسعیبرخورداولیندرمصطفی–
منتقلفردبهمصطفینودشوگفتدرتعادلدربودنامینحسومی دادانتقالسرعتبهگفتگویشونگاه هادررا

.می شد

.می کردجذبرافردیاربسشنودوگفتدرتعادلبود،آشکاراوظاهردرآناثرکهتقواییودرونیایمانبرعالوه–

دستازکالمشهتابکهمی کردشوخیبسیارنهوکندایجاددافعهکهمی گفتسخنخشکوجدیآنقدرنهاو–
.برود

.باشدداشتهراحتیاحساساوابنتواندفردکهکوتاهآنقدرنهوکندخستهرافردکهمی کردصحبتطوالنیآنقدرنه–

کهمی گفتسخنانهعامیخیلینهونشستهدرسکالسدرکنداحساسفردکهمی گفتسخنعلمیآنقدرنه–
.باشدبی وزنکالمش

پیوندیومی ماندباقیجدیمسشوددوستمصطفیباکسهرمی دانستنداواطرافیانهمهمصطفیاخالقایندلیلبه–
.کردخواهدبرقراراوبادائمی



د برای انیکه به عتادل در گفت و نشو
:برسمی انی ناکت را راعتی یم نکمی



تعادل در 
ودگفت و شن

شنیدن کامل 
سخن مخاطب

کامل و دقیق 
سخن گفتن

در نظر داشتن 
حال مخاطب در 

گفتگو
در نظر داشتن 

حال خود در ضمن 
گفتگو

در نظر داشتن 
حال اطرافیان در 

گفتگو

از یاد نبردن 
غرض گفتگو
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ا ض  ف ا الم
اُب وا  وا ِطُقُُهُ الضَّ م طبۀ/هابلالغهنج؛ ..َما (193خ 



عتادل در گفنت ها

:گفتنسخندقیقوکامل.۲و۱–

/داردفکربهنیاز–

/داردحوصلهومناسبروحیحالبهنیاز–



عتادل در گفنت ها

:باشدمبهمیاناقص:نباشدکاملکالماگر–
.سوء فتاُه ها اجیاد یم شود–

میتوبیخداریراممادر:ناصحیحبرداشت)(دلتنگیوعالقه:شماقصد)نیامدند؟ماخونهمامانتچرا–
(کنی؟

(هاخوبیدنندی:ناصحیحبرداشت)(شوهرتوجهجلب:شماقصد)نیست؟منبهحواستچرا–
(ناامیدی:ناصحیحبرداشت)(انگیزهایجاد:شماقصد)نماندهوقتیدیگهبدهانجامراکارتسریع:فرزندبه–



عتادل در گفنت ها

.(کندمیبرداشتعالقهاو)...تشکربرایفرستیمیگلطرفبرایمجازیفضایدر
هیچمنیعنی:تباهاشبرداشت)(عظیمثوابدربردنبهره:شماقصد).بودمدارخانهشماجایمنکاش:همسربه

(دمنمیانجامخونهتوکاری
(امشلختهمیشههمن:اشتباهبرداشت)(نظم:شماقصد)گذارید؟نمیجایشسرراتانلباسچرا:شوهربه
(آمدیدزودصبحچرا:اوبرداشت)(صفتاینتشویق:شماقصد).شدیدسحرخیز:میهمانبه
(استمنلباسوماشینبهاوچشم:بدبرداشت)داری/قشنگلباس/خوبماشینچقدر:دوستبه

(بودبدمنتیپقبال:بدبرداشت).شدیتیپخوش



عتادل در گفنت ها

:نباشدکاملسخناگر–
...زمحت یم شومیداچر –

...  ایم مقصدمان را کامل منتقل نکرده زریا –

.بزنیمکاملنتوانیمرامانحرفیامانسوالجابیحیایخاطربهمثال–
.نکنیممنتقلیدرستبهراانداختنفردابهیاکالمچیزینداشتنمهموانگاریسهلخاطربهمثالیا–
بریمبهرهکلماتبیشترینازستیبایکهجاییدرکنیماستفادهکلماتکمترینازوقتدرجوییصرفهبرایمثالیا–
دیگرانبهراآنهابرشوخنانسچیدنامکاناگر/کرداستفادهپهلودوسخنانازاگرداردشانیتیکهکسیمثالیا–

...شودمیفراهمبدخواهاناستفادهسوءامکان...داد



عتادل در گفنت ها

نباشددقیقسخناگر–

گرفته باشیم یا بی پایه ویعنی به خوبی روی آن فکر نشده باشد و همه ابعاد قضیه را درنظر ن–
:  اساس باشد

.دیگران به ما داچر دخشه یم شوداعتامد –



ٍة كا ُربَّ :اقل یلع لعیه اسلالم ِِلا
ًة  ما تم ِِنم ا َلا .  سا

حه ,1غرراحلمک لجد  379صف 



عتادل در گفنت ها

بشود؟استممکنماازنعمتسلبباعثکلماتیچهشمانظربه–

.نکردیدمنبرایکاریشما:استنعمتکفرانشاملکهکلماتی–

/...نبودممناگر:منتحاویکلمات–

(کردیمبحثقبالکه)...واحترامیبیحاویکلمات–



عتادل در گفنت ها

ممنوعچینیسخن/کردنبدگوییوغیبتمثل:نبودنالهیحکمخالف.۳

خاطربه/شدنزردهآخاطربه/مسایلحلازبودنناتوانخاطربه:کردنبدگوییوغیبت
ماسرنوشتزدنرقمدردیگراندیدنموثر

واهلل اغبل یلع ارمه



َ َأنَ ي ِقيناا،ِعلْماَاْعل ُموا:(السالمعلیه)ق الَ وَ – ع لَْمَْل َاّلل  ْ ْبدََِي  نَْوَ -ِللْع 
ِ
ْتَا ُظم  ْتَوَ ِحيل ُتهَُع  ت د  اش ْ

ِلب ُتهَُ تُهَُق ِوي ْتَوَ ط  ِكيد  َ -م  اَأْكث  ْكرَِِفَل َُيَ ُسَُِِمم  ِكمِي،اُلِ ُلَْل مَْوَ الْح  ْبدَِب ْيَ َي  ْعِفهَِِفَالْع  ِقّل َِوَ ض 

اي ْبلُغَ َأنَْب ْيَ وَ ِحيل ِتهَِ يَ م  ِكميَِْكرَِالَُِِفَل َُُسُِ اِرُفَوَ .الْح  االْع  اِملَُِله ذ  مَُِبهَِالْع  ةَاالن اِسََأْعظ  اح  ر 

ةَا] ْْح  ٍة،ِفَ[ر  نْف ع  اكَ ل َُالت اِركَُوَ م  مَُِفيهَِالش  َالن اِسََأْعظ  ٍة؛ِفَُشُغالا َض   مٍَب َرَُوَ م  ع ل ْیهَُِمنْع 

جَ  ت ْدر  ى،ُمس ْ َُرب َوَ ِِبلن ْعم  ْصُنوعَ ُمْبت لا ى؛ل َُم  ت ِمعَُ]نِْفعَُالُْمْست ََأُّي  اف ِزدَِِْبلْب لْو  ،ِفَ[الُْمس ْ وَ ُشْكِرك 

َْ ،ِمنَْق ُصِ ل ِتك  .ِرْزِقكَ ُمنَْت  ىىِعْندَ ِقْفَوَ َع  

–



هانقشهطرحدروختکوشسوجوچارهبسیاراگرچهـاشبندهبراىخدابدانیدیقین:فرمودالسالمعلیهامام–
ـ(عکسبه)واستندادهقرارشدهمقدر(روزىاز)اوبراىالهىکتابدرآنچهازبیشـباشدقوى

نگردیدهمانعگشتهقررمالهىکتابدربرایشآنچهواومیانـباشدتدبیرکموناتواناشبندههرچند
ترپرمنفعتوترخاطرآسودهمردم،همهازنمایدعملآنبهوباشدآگاهحقیقتاینازکهکسىواست
زیانکارتروتارترگرفمردم،همهازباشد،داشتهتردیدوشکآندروکندتركراآنکهآنکسواست
ایشانهالکتىبالمقدمهنعمتایناماهستند؛(الهى)نعمتمشمولکهافرادىبسیارندچهواست

وآزمایشبراىاىلهوسیبالاینامادارندقراروسختىبالدرکهافرادىبسیارندچهوشودمىمحسوب
شتابازوبیفزاشکرتبر!گیرىبهرهگفتاراینازخواهىمىکهکسىاىبنابراین.آنهاستتکامل

.اشبقانعرسىمىخودروزىحدآخرینبهکهوهنگامىبکاه(دنیاآوردندستبهبراى)



عتادل در گفنت ها

بگویدمثالگوید،بازویبههگفتدیگریسرپشتکهراکسیسخن)(کالمهایلغزشبحثدر):چینیسخن

(دریپردهوسرافشاءازیخاصنوعسانبدینوکرد،چنانوچنینتوبهنسبتیاگفت؟چنانوچنینتودربارهفالن

:دیگرانکالمنندهکمنتقلفقطفکربدونولیکنیمنمیچینیسخنهاوقتبعضی

دیگران/همسر/رشوهبرایرازندمی...و/همسایهفالن/مادرتانمثالکهحرفیهمانشما
...کنیدنقل









عتادل در گفنت ها

رازنگهداری.۴

رازهایفظح...خانوادهمالیرازهایحفظ...زناشوییرازهایحفظ...شوهر/همسررازهایحفظ
...ندارندراتحملشکهکسانیبهآنندادنبروزواعتقادیرازهایحفظ...شیعهتشکیالتی

رازهایفظح...هابچهوهمسرعیوبحفظ...عیوبوهاخوابمثلشخصیرازهایحفظ
.آنتصمیماتوخانوادهرازهایحفظ...آننهادهایواسالمیحکومت



عتادل در گفنت ها

نگفتنراستسخنهر(رازنگهداریادامه).۵

/مقابلطرفپذیرشظرفیتبهتوجه:مالك

:هامصلحتبهتوجه

.زندمیضررمعهجایاخانوادهفرد،بهاشدانستنکهاخباریصدقات،ها،بیماریمثال

(نساءسوره8۳آیه()نورمبارکهسورهفاحشهتشییعموضوع)



مل و ال قتل ما ال عتمل لب ال قتل لک ما عت
و القتل ما ال حتب ان قیال لک؛ 

نیز حرفی را ! نبلکه هر آنچه می دانی، اظهار مک! آنچه نمی دانی مگو
!که دوست نداری به تو بگویند، مگو



عتادل در گفنت ها

گفتگودرخودحالبهتوجه.۷
...آزردگیوعجلههایزمیندرگفتگوازپرهیز
آرامشوخوشنودیحالدرآنادامهوگفتگوشروع

نگفتنیاگفتندرشکهنگامگفتگوازپرهیز.8
مناسبجمالتوواژگاندایرهبردنباال.9
مناسبهایشوخیازاستفاده.۱0



عتادل در گفنت ها

بخواهیدمیزبانازخواهیدمیماش.آوردنمیراغذامیزبانولیایدگرسنهبسیاروهستیدمهمانییکدرکنیدفرضمثالً
:کنیممیبیانرامانخواستهزیرجمله۵کدامبا.کندسروراغذا
آورید؟میکیراشام!ببخشید-
هستیم؟کسیمنتظرشامبرای-
(شوخیبه).شویممیترگرسنهماچوناست،خودتانضرربهبیاوریددیرراشامچقدرهر-
.کنمکمکبیایمبگوییدحتمابیاوریدراشامخواستیدوقتهر-
.بشکندرارژیمشکهآوردمیهوسسرراآدمآید؛میآشپزخانهازمطبوعیبویچه!بهبه-



عتادل در گفنت ها

صمیمانهوصادقانهومودبانهگوییرك(سازندههایشوخیادامهدر).۱۱

.ایمتهگذاشکنارراپاگیرودستهایرودربایستییعنیهستیمركوقتی

راکالمیهرگوییركهبهانبهدیدنآزارهنگامکهباشیممراقببایستیحالعیندرولی
.نکنیممنتقل



عتادل در گفنت ها

...مکتوبقالب...قرآنآیات/شعرقالب...هاقالبانواعازاستفاده.۱۲

هالحنانواعازاستفاده.۱۳



عتادل در نشیدن ها

خماطبسخناکملنشیدن.۱–
گدا.بودالمسظاهربهکهدیدراسالمیانگدایی.کردبازرادرجوانی.زدراایخانهدرِ گداییروزی–

کاریپیدر!ترینیرومندوترسالممنازکهتو:گفتودادویبهپولیجوانوخواستکمکاواز
پدر.برگردموطنمبهخواهممیام،ماندهراهدرومسافرمن:گفتوکشیدخجالتگدا!باشآبرومند

خواستیمیاگرسپس،شنیدیمیراحرفشنخستبودبهتر:گفتفرزندشبهدید،راماجرااینکه
میکهنیدینشراخداوندسخنمگر.کردیمیعذرخواهیمناسبسخنباوگرنهکردی،میکمک
تُبْطِلُواالآمَنُواالَّذینَ أَیُّهَایاحَلیم  غَنِی  اللّهُوَأَذًییَتْبَعُهاصَدَقَةٍمِنْ خَیْر مَغْفِرَة وَمَعْرُوف قَوْل  :فرماید

(۲6۴و۲6۳:بقره).اْألَذیوَبِالْمَنِّصَدَقاتِکُمْ



 و آای ات به احل به خویب
م به طور اکمل به کال
خود گوش داده امی؟ 

تاب ک)مطالعه احواالت آیت اهلل بهاء الدینی : تمرین

ری آیت اهلل حای/ آیت بصیرت یا نردبان آسمان
...و / شیرازی



وقیت به خویب به خماطب گوش یم 
ر یم نشاسمی ازهایش را هبت  .دهمی ن ی 



عتادل در نشیدن ها

...وچهرهحاالتازکالمفهم/حاالترویازجمالتتبدیل...مقابلطرفحالبهتوجه–
یاشهوتیاتحسادحساست؟صالحشانبهایا...شنوندمیدارندآنها...اطرافیانحالبهتوجه–

کند؟نمیایجادرا...وفقریارقابت
برآیابگوید؟تباهاشنکندداریم؟اعتمادآیاچیست؟مازمینهپس...جابیظنحسنوبینیخوش–

پذیریم؟میدلیلبدونیاداریم؟تفکروتمرکزجمالتش
و:یسمبارکهسوره)ندهیم؟گوشطرفانهبیشدهکههمباریکراهایشحرفچرا...جابیبدبینی–

(...فطرنیالذیاعبداللیما



عتادل در نشیدن ها

خیرخواهیومهربانیهمراهدادنگوش–
.باشیمکردهقضاوتقبلازنهوطرفانهبیدادنگوش–
بدبینیوتعصبخاطربهندادنگوش–
گمانرویازمطلبدانستناهمیتبیخاطربهندادنگوش–
روایاتی؟چه:سوال.بلدمهممنکنماثبات...فوریندادنپاسخ–

...نیاوردنکمبرای–
رودربایستیوعجلهخاطربه–



ش به سوی گفت و نشودهای سازنده ...ن ی 

– . ردهر انسانی در هفته و ماه و سال نیازی به انواعی از تعامل و گفتگو دا

– .عبارت دیگر شنیدن و گفتن رزق و طعامی برای هر کسی استبه 

– مختل بی بهره بودن از رزق و طعام به طور طبیعی شکوفایی توان های فرد را
در . ندبه همین دلیل الزم است انواعی از تعامالت را برای خود مهیا ک. می کند

:نمودار زیر برخی از این انواع آمده است 



           

              

             

                            

                       
          



...مترنی کن

– نویس که با توجه به انواع تعاملهای دوستانه، عالمانه، معنوی و مسرورانه، برنامه ای را ب:۱تمرین 
این تعاملها را در زندگی ات جای دهد؟

– تدارك مباحثه علمی:  ۲تمرین 
– دی می دانید یکی از دروس یا علومی که برایتان جذابیت دارد و نیاز به یادگیری خود را به آن ج

ه یکبار با او قرار صورت هفتگی یا دو هفتبه را انتخاب کرده و هم مباحثه ای را برای آن یافته و 
. مباحثه بگذارید

– .زی کنیدبرنامه ای برای نیازهای گفتگویی خود طرح ریصفحه بعد با تکمیل جدول : ۳تمرین 



گو اب چه کساین خرنسد یم گوی خرنسدانچرا؟ وم؟شاز گفی  ه در چه مواقیع انی گفی 
شود؟احصل یم

گو اب چه کساین خرنسد منی گوی انخرنسدچرا؟ وم؟شاز گفی  انه در چه مواقیع انی گفی 
شود؟احصل یم



!اب رواایت زیر زندگی کن

ران ارائه از روایات ذکر شده  تمرین هایی را برای ارتقای تعامالت کالمی خود با دیگ
. دهید دم  ِّ كا َعا انا نا سِلا ِم ُحسم ِ المكاالا

ما
م
أ ما تا الا ا ضینف)اْلم (210:صالكملدررواحلمکغررت 

.مانیدورمالمتازتاکنعادتکالمزیباییبهرازبانت
اا ُر ِإمنَّ ِصت  ا م ابلم عا ما ِ

را َسا كا ا را وا َفا ا ط  ا ا ت  مصا ت 
ا
عا وا فاأ فا ا راْنم ا ت  ِ

ضینف)اِبْلم (55:صالكملدررواحلمکغررت 

.شودسودمندعبرت هایابوشودبیناتاکندنظرکند،تفکرتادهدگوشکهاستکسیبصیرهمانا
ُع  م ُذِن َسا

ُ م
 اْل

ا
ُع ال فا ا نیم ِ ما

لا م ف  بغ ا لم ا مف  ضینف)ال (67:صالكملدررواحلمکغررت 

.نداردنفعقلبغفلتبادادنگوش
م  لا ما ااقا  ما

ا
ِغ ال با عا نیم ِ

اَسا  ما
ا
یال ِ

َتا ضینف)ی ش م (212:صالكملدررواحلمکغررت 

.می شنوداستناخوشایندشکهآنچهنیست،سزاواربگویدکهراچیزیکهکسی
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پیام های پنهان

مهارت های سخن و القای پیام آن



ام های پهنان  ن ی 
ای ) همارت های سخن و الف 

ام آن (ن ی 

– مصطفی وقتی می خواست با کسی حرف بزند شرم و حیا تمام وجودش را پر می کرد گویی بسیار کوچکتری
. این در حالی بود که نوعاً او بزرگ سال تر از دیگران بود. می خواهد به بسیار بزرگتری حرفی را بزند

– گاهی از شدت حیا کسی نمی توانست . این حالتش برای همه عجیب بود و شرم و حیا را به آنها منتقل می کرد
.به چهره او نگاه کند و او نیز به چهره کسی خیره نمی شد

– در . هیچگاه در سخنانش از کلمات سطح پایین استفاده نمی کرد و همیشه افراد را با احترام یاد می کرد
سخنانش از کسی بد نمی گفت، حتی بدی های آنها را نیز به خوبی توجیه می کرد  ولی خود آنها منظور او را 

. در لفافه می فهمیدند

– فتگو نوعا وقتی گفتگو می کرد سعی می کرد روبروی فرد بنشیند و دستان او را به گرمی بفشارد و در مدت گ
حتی این کار را در هنگام . آن را رها نکند با گرفتن و فشار دادن دستان محبت خود را بیشتر اظهار می کرد

.راه  رفتن و گفتگو کردن انجام می داد

– در هر یکی دو عبارتش سخنی از اهل بیت و خدا  بود او نمی توانست و بلد نبود که بخواهد بی خدا و اهل بیت 
. باشد

– ...می گفت ما باید . وقتی می خواست از گفتگو حرف بزند از گفتگوی حضرت زینب  و امام حسین مثال می زد

– خداوند در گوهر او صفایی را قرار داده بود که هر موضوعی برای او اتصالی ملکوتی داشت و از هر موضوعی 
.فرق نمی کرد موضوع سیاسی باشد یا اقتصادی. برای تو ذکری از خدا می ساخت

– ه بعضی وقت ها برایمان جالب بود که ببینیم مصطفی این موضوع را اینبار چگونه به خدا ربط می دهد و همیش
چون  این کار را ما با تصنعی انجام می دادیم و او از عمق وجود خدا را می خواند و ارتباطی . غافلگیر می شدیم

.که در می آورد تصنعی نبود، حیرت انگیز بود

– پس از مدتی کندوکاو  دیدم همه موضوعات برای او رنگ و بوی واحدی دارد و آن رنگ خدایی است  و هر 
. موضوعی تحلیل مصطفی یعنی بهانه ای برای به خدا رسیدن



ست ...فتاُه هایی که ن ی 

:می رسانیموقتی ما با کسی سخن می گوییم پیام خود را به شیوه های مختلف به او 
– .از پیام ها اصلی و برخی فرعی اندبرخی 
– .از پیام ها پس زمینه اندبرخی 
– .از پیام ها ضمنی اندبرخی 
– .پیام ها با لحن منتقل می شودبرخی 
– .پیام ها با توبیخ و سرزنش همراه هستندبرخی 
– .چیزی می خواهیم بگوییم و چیز دیگری می گوییمگاهی 

م ها برسانیم؟رمز این تفاوت ها چیست؟ و چه کنیم تا بتوانیم به خوبی و آسانی، پیام های خود را بدون سوء تفاه
و از طرف دیگر، بایستی دقت خود را در انواع لحن سخن باال ببریم،
.و پیام های ضمنی کالم مان را از هر نوع کینه و کدورت و توبیخ خالی کنیم



...نکد و اکو کن کالم هاتی را 

– داند چگونه فکر می ، یعنی باست منطق گفتمانی هر کسی ابتدا برای خودش معلوم شود ابتدا الزم 
بشناسد کند و این سخن را چرا بر زبان جاری می کند؟ و خالصه کالم، اینکه خود و سخن اش را

( سخن دانی( )خودشناسی)
– ه وجود آمد، به بدین ترتیب اگر دیگران از کالم ما سوء برداشت داشتند و اگر سوء تفاهم ها ب

.آسانی می توان آن گره را گشود
– ...پس دست ها را باال بزن و شروع کن به نوشتن
– نوشتن گفتگویی خاص و پرسش و پاسخ هایی که حول یک موضوع با دیگران مطرح می شود می تواند در این 

به عنوان مثال من و مادرم گاهی در رابطه با اشتباهات پدرم صحبت می کنیم و آن را . زمینه بسیار مؤثر باشد
او در پاسخ به من . جواب می دهم.....و من به او چنین .....مادرم در این رابطه می گوید . تحلیل می کنیم

.....و من در ادامه  اظهار می کنم که ....می گوید

– .  را به ما نشان دهد...نوشتن چنین گفتگویی می تواند ایرادهای عدم تفاهم یا 
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انی دست به کار شو و سر و سام

مهارت های انتقال پیام!به کالم هایت بده



!دست به اکر شو و رس و ساماین به کالم هاتی بده



...مترنی کن

– کنترل بایدها و نبایدهای به دیگران: ۱تمرین

– ی است که این کار به به طور طبیعی افراد در گفتگو با هم در مواردی از باید و نباید استفاده می کنند، گاهی آنقدر این کار طبیع
روزانه و هفتگی احصا برای کنترل بایدها و نبایدهای خود به دیگران ابتدا میزان آن را به صورت. صورت ناخودآگاه اتفاق می افتد

.کرده سپس سعی به کم کردن آن می کنیم

– ود از طرف برای به دست آوردن بایدها و نبایدهای خودبه یکی از گفتگوهای خود در روز توجه کرده میزان امر و نهی  یا توقع خ
.مقابل را بنویسید

– شناسایی لحن کالم: ۲تمرین 

– :عبارات زیر را با توجه به تجربیات خود تکمیل کنید

– .افراد در همان مواردی که خود را محق می دانند لحن کالمشان توبیخ آلود می شود

– .وقتی فرد تواضع و فروتنی را فراموش می کنند رو به سرزنش می آورد

– .گاهی مواجهه با برخی از افراد ناخودآگاه فرد را به سرزنش می کشاند



!اب رواایت زیر زندگی کن
.  ه دهیداز روایات ذکر شده  تمرین هایی را برای تثبیت روایت در خود ارائ

ُة  ما ِكم
م
ة  احل ا َجا ُبُ شا م ِب ِف َتا لم ا مف  ِمُر وا ال ا ن ُی م انیلعا سا ضینف)اللِّ (59:صلكملادررواحلمکغررت 

.می رویدزبانبرومی رویدقلبدرکهاستدرختیحکمت
 
ا
لم ال ُ اقتا  ما

ا
ُ ال ملا م ا فاِإنَّ عتا ُه اهللَّ نا َحا م ُُسم ضا قا ا فارا اِرِحا لُکِّ یلعا وا ا جا ض  ِ

ات  ج  فارا تا احیم یكا هِبا ا ما ]لعا ِة ویم اما ی  ف ِ
م ضینف)[ال رردواحلمکغررت 

(210:صالكمل

مقرررااتیواجبعضویهربرسبحانخدایزیرامگوسخننمی دانیراآنچهاز

.می کندبازخواستعضوآنازآناساسبرقیامتروزکهکرده
قمِلِل 

ا
الا أ قا ا

م
ِ وا اْل

صِّ الا ق ا ما  وا اْلم
ا
لم ال ُ اقتا ِسُبكا ما رًا یكم وم ِوزم

ا
ُ [وا ]أ ّفِّ كا نیا م ضینف)اُحر  َعا (211:صالكملدررواحلمکغررت 

می کنددرستوبالتوبرایکهراچیزیوکوتاهراآرزوهاوکنکمراگفتن ها


