
 
 

   

 

                        شیوه انهم

 نری  علویوه جشنواره فرهنگی 
 ت پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورشنمعاو

 پرورشی اداره کل فرهنگی هنری ،اردوها و فضاهای

 اداره کل قرآن،عترت و نماز

 با همکاری

  اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان 

 بنیاد بین المللی غدیر  و 

 9311تابستان 

 

 



 

 

 

 

 مقدمه:

گاه می رنساندهای ایپمبر! آن هچ را از جانب رپوردگارت هب سوی تو انزل شد، ابالغ کن و اگر چنین نکنی، ایپمش را  یت نمی ای و خدا تو را از گزند مردم ن وند کافران را هدا  کند. دارد. خدا

 به پیامبران همه که است الهی بزرگ عید )علیهم السالم( نمعصومی تعبیر به و اسالم صدر تاریخ های حادثه ترین مهم از یکی، غدیرخم واقعه
 خویش امت عیدهای برترین را بزرگ روز این نیز آله و علیه اهلل صلی اسالم گرامی رسولچنان که ، بودند مأمور آن حرمت داشت پاس

 (661: 79 ج: 6611، مجلسی). «است من امت عید برترین، خم غدیر روز؛ امَّتی اَعیاد اَفضَلُ غَدیرخُم یومُ: »فرماید می و کند می معرفی

صاحبان  )علیهم السالم(ائمه معصومین  دریچه های مهمی از تبلیغ را به روی ما باز کرد. )صل اهلل علیه و آله(پس از واقعه غدیر شخص پیامبراکرم
به عنوان متولیان مسئله غدیر نه تنها غدیر را کنار نگذاشته بلکه تاثیر گذارترین موقعیت های مبلغان و مدافعان اصلی آن بودند و غدیر و 

انوار مقدس با این شیوه به ما نیز آموختند که از فرصت های مختلف و روش های زمانی و مکانی را برای این مهم انتخاب کردند.آن 
 متفاوت برای ابالغ پیام غدیر و دفاع از آن استفاده کنیم.

  )ره( در عصر حاضر نیز بزرگان دین و جانشینان آنان به مسئله غدیر و زنده نگهداشتن آن اهتمام ویژه ای داشتند همانگونه که حضرت امام
زنده نگهداشتن این عید، نه برای این است که قصیده خوانی بشود و مداحی بشود، اینها خوب است اما مسئله این نیست، »ودند: فرم

  ( ظله العالی مد )ای اهلل خامنه  حضرت آیتمقام معظم رهبری همچنین  . «چطور تبعیت کنیم مسئله این است که به ما یاد دهند که
ی غدیر  خود مسئله ... ک معنا زنده نگهداشتن اسالم استی والیت و زنده نگهداشتن غدیر، به ی ی امامت و مسئله مسئله » می فرمایند:

 .« آفرین باشد  تواند وحدت می

با هدف آشنایی دانش آموزان با سیره امیر  با همکاری بنیاد بین المللی غدیر و دارد نظر در متبوعت وزار فرهنگی و پرورشی معاونت
معارف واالی غدیر و در اجرای باز طراحی و اجرای فعالیت های تربیتی پیرامون موضوعات و آشنایی با دریای بیکران  السالم( )علیهالمومنین 

های فرهنگی  طراحی فعالیت و همچنین باز (8 -2، کد 04)برنامه شماره  امام شناسی ، امر به معروف و نهی از منکر و انتظار و مهدویت
( از مجموعه برنامه 8-0، کد 22جشنواره های موضوعی )برنامه شماره ی به نیازهای دانش آموزان و برگزار و هنری برای پاسخگویی

» هنری    و فرهنگی جشنواره  ،و تحقق برنامه های مقام عالی وزرات 9911/ 42/ 49تاریخ  992/904به شماره  9911های ابالغی سال 

 نماید. رارا برگز  «علوی
والیی ایران اسالمی با  آینده ساز در سراسر کشورِ اندیشمند و دانش آموزان هنرمندِانتظار می رود جامعه بزرگ و تاثیر گذار فرهنگیان 

بزرگ عید  با نگاه هنر در گرامیداشت را ارادت و رسالت خودتولید و ارائه آثار فرهنگی و هنری خود ضمن مشارکت در این جشنواره ، 
 اعالم نمایند. ، غدیر خم  مسلمین

در استفاده از ظرفیت های استانی برنامه ریزی مناسب  ،های سراسر کشور  ش استانان کل آموزش و پروربود مدیر مزید امتنان خواهد
 این جشنواره به کار گیرند. مطلوب خود جهت مشارکت حداکثری دانش آموزان و فرهنگیان و برگزاری

 معاونت پرورشی و فرهنگی

 وزارت آموزش و پرورش

 

 



 

 

 

 
 

 اهداف:

  اصول و مبانی دینی به خصوص اصل مترقی والیت فقیه با استفاده از زبان هنرتبلیغ ،ترویج و تحکیم 

 جواننو نسل ویژه به مردم اذهان در خم غدیر واقعه و علوی والیت معارف داشتن نگه زندهشناخت ، باورها و  تعمیق 

 و جوان

 السالم( )علیه علی حضرت متعالی شخصیت و اجتماعی و فردی و فضائل زندگی مختلف ابعاد تبیین   

 هنر زبان از استفاده با جامعه سطح در غدیر های آموزه و فرهنگ ترویج 

 السالم( )علیه علی حضرت شخصیت محوریت با علوی فرهنگ ارتقای و شاعها   

 اجرایی:  ضوابط

می  و دارالقران ها تربیتی، مدیران پایگاه های تابستانی با محوریت کانون های فرهنگی  مجری طرح در سطح شهرستان ها

کانون های  و ارس ، مدیران پایگاه های تابستانیباشند و اطالع رسانی و جذب دانش آموزان و معلمان از طریق مدیران مد

 د.بوفرهنگی تربیتی خواهد 

 : مخاطبین / شرکت کنندگان  جشنواره 

 تا دوازدهم متوسطه ابتدایی چهارمپایه های  دانش آموزان 

 سراسر کشور فرهنگیان 

 اولیا دانش آموزان 

 : نحوه ثبت انم و ردیافت آاثر 

جشنواره »کانال ملی شاد ثار و اعالم نتایج از طریق شبکه آکلیه امور اطالع رسانی، ثبت نام ، ارسال و دریافت 

های مرتبط با رشته ها در این  لینک "خواهد بود که متعاقباfhalavi@ آدرس  به « هنری علوی و فرهنگی

 خواهد شد. کانال بارگذاری و اعالم

 استان  –نام خانوادگی و مشخصات شامل: نام  "هر رشته حتما برای شرکت در مسابقه برای

پایه  -محل تحصیل ی/ کانون فرهنگی تربیتی/ پایگاه تابستانی  مدرسه –شهرستان،ناحیه، منطقه 

 شود.و بارگذاری  مکتوب ارائه بصورت در قالب شناسنامه اثر تلفن ثابت  –تلفن همراه  –تحصیلی

  تماس حاصل گردد. 835-35580773جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره 

 و پرورشی معاونت -اصفهان  استان پرورش و آموزش کل اداره -بهشت هشت بلوار– اصفهان: دبیرخانه آدرس 

 ،اردوها و فضاهای پرورشیهنری فرهنگی اداره-فرهنگی

 



 

 

 

 

 جشنواره :موضوعات  

 موضوع ردیف موضوع ردیف

 درقرآن السالم(  )علیه فضائل امیر المومنین علی 5

 )آیات والیت،تطهیر،تبلیغ،مباهله و ...(

 السالم( )علیهم کالم اهل بیت  درالسالم(  )علیهغدیر و جایگاه امام علی  6

 مومنانه(خیرخواهی و رسیدگی به مردم)کمک  5 البالغه نهج در احترام و ادب 2

 حلم و صبر 0 امام علی اسوه و الگوی زندگی 3

 متن خطابه غدیر 9 عدالت خواهی در نهج البالغه 4

 علم و دانش در نهج البالغه 58 دفاع از مظلوم در نهج البالغه 7
 

 زمانبندی اجرای جشنواره : 

 5399/  7/  54شنبه سه  ارسال شیوه نامه به استان ها

 5399/  7/ 57چهارشنبه  پوستر افتتاحیه و رونمایی از

 (ه والیت تا هفته وحدتده) 5399آبان 52مرداد تا  50 مهلت ارسال آثار به دبیرخانه

 99ماه تا پایان آبان داوری آثار

 السالم( )علیه والدت امام حسن عسکری 4/9/5399 بندی و اعالم نتایج جمع

 رشته اهی جشنواره : 

 رشته                 

 مقطع
 انفرادی

 اولیا 
 دانش آموز به همراه والدین 

 

 ابتدایی

 )دوره دوم(

 نامه ای به پدرم

 خط تحریری

 کتابخوانی

 

 کتابسازی

 

 متوسطه 

 )دوره اول و دوم(

 نامه ای به پدرم

 پوستر

 (نستعلیق)خوشنویسی

 )بزرگسال،کودک(شعر

 / داستانکداستان کوتاه

 

 

 فیلم  کوتاه 

 

 

 فرهنگیان

 )بزرگسال(شعر

 / داستانک کوتاه داستان

 مقاله

 نقاشی خط

 آبرنگ( -نگ و روغننقاشی)ر

 )نستعلیق، شکسته نستعلیق ، نسخ و ثلث( خوشنویسی

 

 

---- 

 



 
 

 

 

 

 )دوره دوم ابتدایی( بخش دانش آموزی

  نامه ای به پدرمالف(

 مراجعه به با و «هستیم امت این پدرانالسالم(  )علیه علی و من»: فرمایند می( ص)اکرم رسول حضرت که روایت این به توجه با

 نامه و برایمان داده قرار خود مخاطب را ما ،مهربان پدر این ،ها نامه از بسیاری در که یابیم می در البالغه نهج شریف کتاب

آن را بعنوان یکی از رشته ، دانش آموزان  سن با متناسب آنها بازنویسی و 45  نامه انتخاب با جشنواره دبیرخانه؛ است نوشته

 را پدرمهربان این نامة البالغه پاسخ نهج 45 نامه مطالعه با میتوانید شما. های جشنواره فرهنگی هنری علوی قرار داده است

 )پیوست شماره یک(.بنویسید

 دارد شرکت قابلیت انفرادی صورت به رشته این . 

 نیست پذیرفته اثر صورت این غیر در شود نوشته شده تهیه دبیرخانه توسط که اثر ثبت برگه در باید حتما شما آثار. 

 .باشد خوانا-خط خوش-خوردگی خط بدون شود می ارسال دبیرخانه برای اثر خلق برگه در که اثری

 از طریق شبکه شاد به دبیرخانه ارسال گردد  و شود نوشته یک رو برگِ دو در حداکثر شما نامه. 

 نخواهدگرفت تعلق امتیازی هیچ باشد شده گرفته مختلف های سایت از یا باشد شده کپی که آثاری به. 

 است الزامی فارسی زبان دستور و نگارش اصول رعایت. 

 یرداو مرحله وارد مربوطه اثر،باشد نداشته ارتباطی البالغه نهج45 نامه به شده نوشته متن محتوای که صورتی در 

 .شد نخواهد

 شد خواهد بررسی داوری در محتوایی هم و ادبی نظر از هم شده نوشته متن که است اهمیت حائز نکته این. 

 388 حداقل وضوح با صرفا اثر تصویر dpi  فرمت با jpg باشد می جشنواره دبیرخانه پذیرش قابل. 

  خط تحریری ب(

 (ت)و  (ی)که حتما حروف  در نهج البالغهالسالم(  )علیهحکمت های کوتاه امام علی  موضوع اثر خلق شده یکی از 

 .باشد داشته

  تذهیب و فرم دار نباشد( از مداد مشکی معمولی استفاده شود.و ساده  در کاغذخلق اثر( 

 .موز الزم  است، دانش آیکی از الزمه های کسب امتیاز نهایی داشتن فیلم هنگام اجرای اثر توسط هنرمند می باشد

و نزد خود نگهداری نماید تا در صورت کسب رتبه و در فیلمبرداری نموده  در حین خلق اثر از فعالیت صورت گرفته

 صورت لزوم ،  فیلم مورد نظر به دبیرخانه ارسال شود.

  388صرفا با وضوح حداقل  تصویر اثرفایل dpi   با فرمتjpg  دبیرخانه جشنواره می باشد.قابل پذیرش 

  باشدبار تکرار می 2هر فرد مجاز به ارسال یک اثر با. 

 

 



 

 

 

 

 در دارای نسخه الکترونیکیمهرستان  به نویسندگی بنفشه رسولیان از نشر  شد پرماجرا که سفریتاب از ک  کتابخوانیج(

یق لینک ی آزمون از طرزمان و نحوه برگزار ده هزار تومان( –ریال 588888) مبلغ پرداختی  کتابیکا بخش روبیکا افزار نرم

 آزمون در هفته اول آبان ماه اعالم خواهد شد.زمان دقیق برگزاری آنالین  خواهد شد.م مربوطه در شبکه شاد اعال

  کتابسازید(

 آموز به دانش اثر ساخت در توانند می والدین یعنی .دارد شرکت قابلیت خانوادگی -انفرادی صورت به رشته این 

 .کنند کمک

 کند ارسال و تدوین با محتوای متناسب با دوره ابتدایی کتاب یک تواند می فقط آموز دانش هر. 

 باشد داشته را کتاب یک ی شناسنامه مشخصات تمام باید آثار :  

 و جلد و شیرازه:فنی مشخصات،  محتوایی مشخصات .... 

  شود خودداری(تصویر فقط)متن بدون کتاب ارسال از. 

 می باشد آزاد (... و پارچه، کاغذ، کالژ مانند)گری تصویر های تکنیک ی کلیه از استفاده اثر ی تهیه در. 

 است ای برخوردار ویژه امتیاز از و باشد می الزامی کتاب در کیفیت با و محتوا با متناسب گری تصویر از استفاده. 

 کوچک خیلی یا قطع بزرگ و پذیر آسیب، حجمی صورت به کتاب تهیه از و گردد آماده 28×28 قطع در باید کتاب 

 .شود خودداری

 نشود استفاده آور زیان مواد همچنین و ماسه چوب،، اره خاك، حبوبات مانند موادی از کالژ آثار در. 

 شود تهیه مقوایی و ای دریچه، واشو، تاشو های کتاب:از اعم گوناگونی های شکل در تواند می کتاب. 

 شود نوشته خوانا و خوش خط با کتاب مطالب )از تایپ استفاده نشود(.شود نوشته اعضا خط دست با کتاب متن. 

 گری تصویر و طراحی ) است الزامی کتاب برای جلد داشتنو  دارد اولویت مقوا و کاغذ از استفاده کتاب ساخت در 

 .(است برخوردار ای ویژه امتیاز از جلد

 باشد صفحه 57 حداکثر و58 حداقل باید کتاب. 

 نخواهد قرار داوری چرخه در، اثر شده دریافت معین تاریخ از بعد ارسال همچنین و دیگران آثار از برداری کپی 

 .گرفت

 و نقل حین شدن در لوله، خوردگی تا از. شود گرفته نظر در شده هساخت های کتاب مناسب ارسال برای الزم تدابیر 

 .شود جلوگیری انتقال

 حین در است،  الزم.باشد می دانش آموز توسط اثر اجرای هنگام فیلم داشتن نهایی امتیاز کسب های الزمه از یکی 

 صورت در و رتبه کسب صورت در تا نماید نگهداری خود نزد و نموده فیلمبرداری فعالیت صورت گرفته از اثر خلق

 .شود ارسال دبیرخانه به نظر مورد فیلم  ، لزوم

 ، کوچه شماره -آتیه لوار کشاورز، جنب درمانگاه اصفهان، بآدرس به شرکت کننده  توسط اصل اثر

 .ارسال گردد )شهید وحیدا( کانون فرهنگی تربیتی امام خمینی )ره(01

 

 



 

 
 

 

 

 )دوره متوسطه(آموزی دانش بخش

  نامه ای به پدرمالف(

 مراجعه به با و هستیم امت این درانپ السالم(  )علیهعلی  و من: فرمایند می( ص)اکرم رسول حضرت که روایت این به توجه با

 نامه و برایمان داده قرار خود مخاطب را ما مهربان پدر این ها نامه از بسیاری در که یابیم می در البالغه نهج شریف کتاب

آن را بعنوان یکی از رشته دانش آموزان  سن با متناسب آنها بازنویسی و 35  نامه انتخاب با جشنواره دبیرخانه، است نوشته

 پدرمهربان این نامة البالغه پاسخ نهج 35 نامه مطالعه با توانید می شما. جشنواره فرهنگی هنری علوی قرار داده استهای 

 )پیوست شماره دو(. .بنویسید را

 دارد شرکت قابلیت انفرادی صورت به رشته این . 

 نیست پذیرفته اثر صورت این غیر در شود نوشته شده تهیه دبیرخانه توسط که اثر ثبت برگه در باید حتما شما آثار. 

) نامه ای به پدرم . .باشد خوانا-خط خوش-خوردگی خط بدون شود می ارسال دبیرخانه برای اثر خلق برگه در که اثری

 به پیوست می باشد(

 گردد ارسال دبیرخانه به شاد شبکه طریق از و شود نوشته یک رو برگِ سه در حداکثر شما نامه . 

 نخواهدگرفت تعلق امتیازی هیچ باشد شده گرفته مختلف های سایت از یا باشد شده کپی که آثاری به. 

 است الزامی فارسی زبان دستور و نگارش اصول رعایت. 

 یرداو مرحله وارد مربوطه اثر، باشد نداشته ارتباطی البالغه نهج 35 نامه به شده نوشته متن محتوای که صورتی در 

 .نخواهدشد

 شد خواهد بررسی داوری در محتوایی هم و ادبی نظر از هم شده نوشته متن که است اهمیت حائز نکته این. 

 388 حداقل وضوح با صرفا اثر تصویر dpi  فرمت با jpg باشد می جشنواره دبیرخانه پذیرش قابل. 

  طراحی پوسترب(

  78×58ابعاد پوستر  

  388  حداقل وضوح با اثرصرفا تصویرفایلdpi  فرمت با jpg باشد می جشنواره دبیرخانه پذیرش قابل. 

 هر فرد مجاز به ارسال یک اثر می باشد 

  گانه جشنواره مطابقت داشته باشد.با موضوعات دهموضوع پوستر 

  خوشنویسیج(

  باشد داشته مطابقت جشنواره دهگانه موضوعات با ارتباط موضوعی آثار خلق شده. 

 تذهیب و فرم دار نباشد(  و از مرکب مشکی  استفاده شود. ادهدر کاغذ گالسه ساثر  خلق( 

 



 

 

 

 

 

 آموز دانش است،  الزم.باشد می هنرمند توسط اثر اجرای هنگام فیلم داشتن نهایی امتیاز کسب های الزمه از یکی 

 در و رتبه کسب صورت در تا نماید نگهداری خود نزد و نموده فیلمبرداری گرفته صورت فعالیت از اثر خلق حین در

 .شود ارسال دبیرخانه به نظر مورد فیلم  ، لزوم صورت

 388  حداقل وضوح با اثرصرفا تصویر فایلdpi  فرمت با jpg باشد می جشنواره دبیرخانه پذیرش قابل. 

 می باشد )نستعلیق، شکسته نستعلیق(در یکی از رشته های  بار تکرار2با  هر فرد مجاز به ارسال یک اثر. 
 

  شعرد(

 باشد مطابقت داشته جشنواره دهگانه موضوعات شعر با موضوع. 

   ارائه نماید. ( و یا دو اثر )شعر کودك(در قالب کالسیک یا نوشعر بزرگسال )می تواند تا دو اثر هر دانش آموز 

  اشعار ارسالی بصورت تایپ شده با قلمB  باشد. 54نازنین و فونت 
 

 کوتاهداستان ه(

 باشد مطابقت داشته جشنواره دهگانه موضوعات موضوع  داستان با. 

 .از میان قالب های داستان نویسی تنها قالب داستان کوتاه و داستانک پذیرفته می شود 

 ر ارسالی بصورت تایپ شده با قلم اثB  باشد. 54نازنین و فونت 

 

 فیلم کوتاه و(

 باشد مطابقت داشته جشنواره دهگانه موضوعات موضوع  فیلم کوتاه با. 

  می باشد. ثانیه به نام امام علی)ع( 558حداکثر مدت زمان فیلم کوتاه دانش آموزی 

 ِخانوادگی-انفرادی صورت به رشته این و دانش آموز می باشد نفر فیلم کوتاه یک محور اصلی تهیه و کارگردانی 

 .کنند کمک آموز به دانش اثر ساخت در می توانند والدین یعنی .دارد شرکت قابلیت

 آموزان می توانند در گرایش های داستانی، مستند، نماهنگ و پویا نمایی در جشنواره شرکت نمایند. دانش 

 با تلفن همراه بالمانع است.، سازی  فیلمِ ساخت فیلم عالوه بر دوربین های رایج 

 .ارائه چند قطعه عکس از پشت صحنه فیلم ضروری است 

 نماید ارائه تواند یک اثر می هر دانش آموز. 

 .فیلم ارسالی می بایست دارای حجم و کیفیت قابل قبول باشد 

 

 



 

 

 

 
 

 بخش فرهنگیان
 

 شعرالف(

 باشد مطابقت داشته جشنواره دهگانه موضوعات شعر با موضوع. 

   ارائه نماید.می تواند تا دو اثر در قالب کالسیک یا نو هر همکار فرهنگی 

  اشعار ارسالی بصورت تایپ شده با قلمB  باشد. 54نازنین و فونت 
 

 داستان ب(

 باشد مطابقت داشته جشنواره دهگانه موضوعات موضوع  داستان با. 

 .از میان قالب های داستان نویسی تنها قالب داستان کوتاه و داستانک پذیرفته می شود 

 ارسالی بصورت تایپ شده با قلم  اثر B باشد. 54نازنین و فونت 
 

 مقالهج(

 باشد داشته مطابقت جشنواره دهگانه موضوعات با شده خلق اثر موضوعی ارتباط. 

  صفحه  58و حداکثر  5حداقل در متن کامل مقالهA4  در قلم B  غیر از صفحات عنوان، فهرست  54نازنین فونت(

 ارسال گردد. pdfدر قالب فایل ورد و مطالب ،منابع و ...(

 مدرك و  –شماره پرسنلی  –نام و نام خانوادگی  -درج مشخصات کامل فردی بر روی جلد مقاله شامل: عنوان مقاله

نشانی  -استان ، شهرستان و ناحیه محل خدمت–سمت فعلی  -سابقه خدمت –دوره تحصیلی  –رشته تحصیلی 

 تلفن ثابت و همراه–دقیق پستی 

 شد خواهد بررسی داوری گارشی دررعایت اصول فنی، اجزای مقاله نویسی و ن. 

 

 نقاشی خطه(

  باشد داشته مطابقت جشنواره دهگانه موضوعات با ارتباط موضوعی آثار خلق شده. 

 388  حداقل وضوح با اثرصرفا فایل تصویرdpi  فرمت با jpg باشد می جشنواره دبیرخانه پذیرش قابل. 

 همکار  است،  الزم.باشد می هنرمند توسط اثر اجرای هنگام فیلم داشتن نهایی امتیاز کسب های الزمه از یکی

 کسب صورت در تا نماید نگهداری خود نزد و نموده فیلمبرداری گرفته صورت فعالیت از اثر خلق حین در محترم

 .شود ارسال دبیرخانه به نظر مورد فیلم  ، لزوم صورت در و رتبه

 هر فرد مجاز به ارسال یک اثر می باشد. 

 



 

 

 

 

 

 آبرنگ( -نگ و روغننقاشی )رو(

  باشد داشته مطابقت جشنواره دهگانه موضوعات با ارتباط موضوعی آثار خلق شده. 

 388  حداقل وضوح با اثرصرفا فایل تصویرdpi  فرمت با jpg باشد می جشنواره دبیرخانه پذیرش قابل. 

 همکار  است،  الزم.باشد می هنرمند توسط اثر اجرای هنگام فیلم داشتن نهایی امتیاز کسب های الزمه از یکی

 کسب صورت در تا نماید نگهداری خود نزد و نموده فیلمبرداری گرفته صورت فعالیت از اثر خلق حین در محترم

 .شود ارسال دبیرخانه به نظر مورد فیلم  ، لزوم صورت در و رتبه

 آبرنگ( می باشد روغن یا و هر فرد مجاز به ارسال یک اثر در یکی از رشته های )رنگ. 

 

 خوشنویسیز(

  باشد داشته مطابقت جشنواره دهگانه موضوعات با ارتباط موضوعی آثار خلق شده. 

 د. )تذهیب و فرم دار نباشد( از مرکب مشکی استفاده شوو در کاغذ گالسه ساده اثر  خلق 

 همکار  است،  الزم.باشد می هنرمند توسط اثر اجرای هنگام فیلم داشتن نهایی امتیاز کسب های الزمه از یکی

 کسب صورت در تا نماید نگهداری خود نزد و نموده فیلمبرداری گرفته صورت فعالیت از اثر خلق حین در محترم

 .شود ارسال دبیرخانه به نظر مورد فیلم  ، لزوم صورت در و رتبه

 388  حداقل وضوح با اثرصرفا فایل تصویرdpi  فرمت با jpg باشد می جشنواره دبیرخانه پذیرش قابل. 

  بار تکرار در یکی از رشته های )نستعلیق، شکسته نستعلیق ، نسخ و ثلث( می 2هر فرد مجاز به ارسال یک اثر با

 .باشد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 نهج البالغه رشته مسابقه ای نامه به پدرم )ویژه  دوره ابتدایی( 74نامه 

 

پرانتز همان تفسیر ساده ای از این دوستان عزیزم این نامه را برای شما به زبان ساده نوشتیم و مطالب داخل 

 نامه است.

 (لیهم السالم)عو امام حسین  قبل از شهادت شان به امام حسن  (لیه السالم)عاین نامه سفارشی است که حضرت علی

 بیان کردند.

*)ای فرزندان من( به شما سفارش می کنم که تقوی داشته باشید. )در همه حال مواظب باشید که از 

 اطاعت کنید و برخالف این دستورات حرکت نکنید.( دستورات خدا

آید، شما به دنبال آن نباشید. )در همه حال دنیا  *و به شما سفارش می کنم که اگرچه دنیا به سمت شما می

زر و زیور خودش را به شما نشان می دهد تا چشم شما را به سمت خودش بکشاند و از مسیر درست منحرف 

خود را به آن ندهید چون دنیا گذرا است و طوری زندگی کنید که اگر چیزی را  کند؛ ولی شما تمام حواس

 در دنیا خواستید و بدست نیاوردید و یا از دست دادید، ناراحت نشوید.(

*در همه حال راستگو باشید و حق را بگویید و در این دنیا برای بدست آوردن پاداش در دنیای آخرت تالش 

 کنید.

کند دشمن باشید و مواظب کسی باشید که به او ظلم  ا انسانی که به دیگران ظلم می*)ای فرزندان من( ب

شده است، )به انسان مظلوم تا جایی که می توانید یاری برسانید حتی اگر قرار است که از حقش زبانی دفاع 

 کنید.(

و همه فرزندان و خاندانم را و هر کس را که این  )علیه السالم(و امام حسین  )علیه السالم(* شما دو تن )امام حسن 

رسد، به تقوا )اطاعت از دستورات خدا( و نظم در کارها و آشتی )صلح و دوستی( با یکدیگر  نوشته به او می

آشتی با یکدیگر برتر است از یک سال "گفت:  شنیدم که می )صلی اهلل علیه و آله(کنم که از رسول خدا  سفارش می

. )اگر کسی یک سال نماز و روزه به جا بیاورد در حالی که در دلش کینه و دشمنی برادرانش "نماز و روزه

 باشد، در برابر خدا آن نماز و روزه بی ارزش است.(

* به خاطر خدا و باز هم به خاطر خدا از یتیمان مواظبت کنید. )مبادا که از حال آنها بی خبر باشید ( و یک 

با غذایی که به آنها می دهید( آنها را سیر نگه دارید و روز دیگر )به آنها توجه  روز به آنها توجه نکنید )

 نکنید( و آنها گرسنه بمانند.
 

 



 
 

 

 

 

 

ی همسایگان  درباره )صلی اهلل علیه و آله(* به خاطر خدا و باز هم به خاطر خدا مواظب همسایگانتان باشید. پیامبر

یگان سفارش کردند که ما فکر کردیم که همسایه از همسایه اش سفارش کردند. ایشان آنقدر درباره همسا

 برد. ارث می

* به خاطر خدا و باز هم به خاطر خدا قرآن را گرامی بدارید، مبادا دیگران به آیات قرآن، بیشتر از شما عمل 

 کنند  و شما عقب بمانید. )عمل کردن به آیات قرآن مسیر درست زندگی را به شما نشان می دهد.(

نماز را گرامی بدارید، زیرا که نماز ستون دین شماست. )اگر دین را به  * به خاطر خدا و باز هم به خاطر خدا

 خانه ای تشبیه کنیم نماز مانند ستونی آن خانه را محکم نگه می دارد.(

نی که در این )کعبه( خانه پروردگارتان را گرامی بدارید. مبادا تا )زما * به خاطر خدا و باز هم به خاطر خدا

دنیا ( هستید آن را خالی بگذارید که اگر زیارت خانه خدا )حج که یکی از فروع دین است( را ترك کنید، 

 شما را در عذاب مهلت ندهند.

ی مال ، جان و زبان  * به خاطر خدا و باز هم به خاطر خدا جهاد در راه خدا را رها نکنید. جهاد را به وسیله

 توانید انجام دهید.خود در راه خدا می 

به شما سفارش می کنم که با یکدیگر صلح و دوستی کنید و به یکدیگر بخشش کنید )احسان و نیکی * 

 کنید و هدیه دهید( و مواظب باشید که  با یکدیگر دشمنی نکنید و یا اینکه از احوال همدیگر غافل نشوید.

کارهای خوب( و نهی از منکر)سرزنش کردن * به شما سفارش می کنم که امر به معروف )دعوت به 

ها(  را رها نکنید، زیرا که )اگر امربه معروف و نهی از منکر را رها کنید،( بدترین افراد بر شما مسلط  زشتی

 .شود شوند و از آن پس، هر چه دعا کنید، در درگاه خداوند قبول نمی می
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 متوسطه( )ویژه دورهقه ای نامه ای به پدرم رشته مساب ،نهج البالغه10 نامه 

بادَرْتُ بِوَصِيَّتى اِلَيْكَ، وَ اَوْرَدْتُ خِصاالً مِنْها قَبْلَ اَنْ  وَهْناً،اىْ بُنَىَّ اِنّى لَمّا رَأَيْتُنى قَدْ بَلَغْتُ سِنّاً، وَ رَاَيْتُنى اَزْدادُ 

نُقِصْتُ فى جِسْمى، اَوْ يَسْبِقَنى اِلَيْكَ بَعْضُ  اَجَلى دُونَ اَنْ اُفْضِىَ اِلَيْكَ بِما فى نَفْسى، اَوْ اَنْ اُنْقَصَ فى رَأْيى كَما يَعْجَلَ بى

الْخالِيَةِ، ما اُلْقِىَ فيها مِنْ شَىْء  رْضِالدُّنيا، فَتَكُونَ كَالصَّعْبِ النَّفُورِ. وَ اِنَّما قَلْبُ الْحَدَثِ كَاالْ نِقَلَباتِ الْهَوى اَوْ فِتَ

كَفاكَ اَهْلُ  َمْرِ ما قَدْ االْ يَقْسُوَ قَلْبُكَ، وَ يَشْتَغِلَ لُبُّكَ، لِتَسْتَقْبِلَ بِجِدِّ رَأْيِكَ مِنَ َدَبِ قَبْلَ اَنْ قَبِلَتْهُ. فَبادَرْتُكَ بِاالْ

 الطَّلَبِ، وَ عُوفيتَ مِنْ عِالجِ التَّجْرِبَةِ، فَاَتاكَ مِنْ ذلِكَ ما قَدْ كُنّا التَّجارِبِ بُغْيَتَهُ وَ تَجْرِبَتَهُ، فَتَكُونَ قَدْ كُفيتَ مَؤُونَةَ

 نَأْتيهِ، وَ اسْتَبانَ لَكَ ما رُبَّما اَظْلَمَ عَلَيْنا مِنْهُ.

سرم هنگامی که دیدم به پیری رسیده ام و نیروهایم رو به سستی دارد، به نوشتن این وصیت برای تو *پ

پرداختم، و در آن خصلت هایی آوردم پیش از آنکه مرگ به سوی من بشتابد و نتوانم آنچه در سینه دارم برایت 

انی پدید آید و یا پیش از آنکه تو را راه یافته و در اندیشه ام نقص بازگویم و یا همان گونه که در بدنم سستی

 اندرز دهم برخی هواهای نفسانی یا فتنه های دنیا بر تو چیره شود و چون شتر رمنده شوی و دیگر فرمان نبری.

پذیرد. من نیز پیش از آنکه دلت  دل جوان مانند زمین کشت نشده است که هر بذری در آن قرار دهند می

مشغول شود به ادب آموزیت پرداختم تا با اندیشه ای استوار در کارها به امری  سخت شود و خِردت به امور دنیا

روی آوری که مردمان کارآزموده تو را از طلب و آزمودن آن بی نیاز ساخته اند.در نتیجه از رنج خواستن آن  

رسد که ما به آن آسوده گشته، دیگر محتاج آن نیستی که خود آزمون از سر گیری.از این مسیر  به تو فایده ای 

 دست یافتیم، و برایت چیزی آشکار شود که بسا بر ما پنهان بوده است.

وَ اَحْكامِهِ، وَ حَاللِهِ وَ حَرامِهِ، ال اُجاوِزُ ذلِكَ بِكَ اِلى  سْالمِوَ تَأْويلِهِ، وَ شَرائِعِ االْوَ اَنْ اَبْتَدِئَكَ بِتَعْليمِ كِتابِ اللّهِ 

 وَ آرائِهِمْ مِثْلَ الَّذِى الْتَبَسَ عَلَيْهِمْ، فَكانَ اِحْكامُ  تُ اَنْ يَلْتَبِسَ عَلَيْكَ مَا اخْتَلَفَ النّاسُ فيهِ مِنْ اَهْوائِهِمْاَشْفَقْ غَيْرِهِ. ثُمَّ

الْهَلَكَةَ، وَ رَجَوْتُ اَنْ يُوَفِّقَكَ اللّهُ بِهِ  كَرِهْتُ مِنْ تَنْبيهِكَ لَهُ اَحَبَّ اِلَىَّ مِنْ اِسْالمِكَ اِلى اَمْر الآمَنُ عَلَيْكَ ذلِكَ عَلى ما

 لِقَصْدِكَ، فَعَهِدْتُ اِلَيْكَ وَصِيَّتى هذِهِ. فيهِ لِرُشْدِكَ، وَ اَنْ يَهْدِيَكَ

 

 



 

 

 

 

*مناسب دانستم که نخست کتاب خدا و تاویل آن را به تو بیاموزم و قوانین و احکام اسالم و حالل و حرام آن را 

ز این امور به چیز دیگری نپردازم. آنگاه ترسیدم که مبدا آنچه از هواها و اندیشه ها مردم را به برایت بگویم و ا

اختالف افکند تا امر بر ایشان مشتبه شد، تو را نیز به اشتباه اندازد. پس هر چند آگاه ساختنت از آن را خوش 

 نداشتم، واضح ساختن آن را خوش تر داشتم 

واگذارم که از هالکتت در آن ایمنی ندارم و بدان امید بستم که خداوند تو را در این کار از آنچه تو را به جریانی 

به آنچه صالح تو در آن است توفیق دهد و به راه راست هدایتت نماید. پس عمل به این وصیت را به توسفارش 

 کنم. می

خْذُ رَضَهُ اللّهُ عَلَيْكَ، وَ االِْقْتِصارُ عَلى ما فَ اللّهِ، وَ االْ وَصِيَّتى تَقْوَى وَاعْلَمْ يا بُنَىَّ، اَنَّ اَحَبَّ ما اَنْتَ آخِذٌ بِهِ اِلَىَّ مِنْ

َنْفُسِهِمْ كَما اَنْتَ  نَظَرُوا الِ وَّلُونَ مِنْ آبائِكَ، وَ الصّالِحُونَ مِنْ اَهْلِ بَيْتِكَ، فَاِنَّهُمْ لَمْ يَدَعُوا اَنْاالْ بِما مَضى عَلَيْهِ

 .لَمْ يُكَلَّفُوا ِمْساكِ عَمّا خْذِ بِما عَرَفُوا، وَ االْدَّهُمْ آخِرُ ذلِكَ اِلَى االْثُمَّ رَ كَّرُوا كَما اَنْتَ مُفَكِّرٌ،ناظِرٌ، وَ فَ

*پسرم بدان بهترین  چیزی که از این وصیت فرا می گیری، پروای خداست و اکتفا کردن به آنچه خداوند بر تو 

پیشینیان یعنی پدرانت و صالحان از خاندانت رفته اند.زیرا آنان همواره در  واجب کرده و حرکت در مسیری که

بینی و در آن می اندیشیدند آنسان که تو می اندیشیدی، تا  صالح کار خویش مینگریستند همان گونه که تو می

 ستادند.سرانجام به جایی رسیدند که آنچه را نیکو شناختند عمل کردند و از آنچه تکلیفشان نبود باز ای

بْتِالءِ، وَ الْجَزاءِ فِى الْمَعادِ، وَ ما شاءَ مِمّا ال مِنَ النـَّعْماءِ وَ االْ تَكُنْ لِتَسْتَقِرَّ اِالّ عَلى ما جَعَلَهَا اللّهُ عَلَيْهِ وَ اَنَّ الدُّنْيا لَمْ

فَاِنَّكَ اَوَّلَ ما خُلِقْتَ جاهِالً ثُمَّ عَلِّمْتَ، وَ ما اَكْثَرَ ما  بِهِ،فَاِنْ اَشْكَلَ عَلَيْكَ شَىْءٌ مِنْ ذلِكَ فَاحْمِلْهُ عَلى جَهالَتِكَ  نَعْلَمُ

بَعْدَ ذلِكَ. فَاعْتَصِمْ بِالَّذى خَلَقَكَ وَ رَزَقَكَ وَ  مْرِ، وَ يَتَحَيَّرُ فيهِ رَأْيُكَ، وَ يَضِلُّ فيهِ بَصَرُكَ، ثُمَّ تُبْصِرُهُاالَ تَجْهَلُ مِنَ

 هُ تَعَبُّدُكَ، وَ اِلَيْهِ رَغْبَتُكَ، وَ مِنْهُ شَفَقَتُكَ.وَلْيَكُنْ لَ سَوّاكَ،

ابد مگر برآن حال که خداوند مقرر داشته، از نعمت ها و بالها و پاداش در روز ی *پسرم بدان که دنیا استقرار نمی

حساب نادانی  دانیم. اگر درک بعضی امور بر تو دشوار آمد آن را به جزا و دیگر اموری که او خواسته و ما نمی

دانستی و سپس چیزهایی را آموختی. چه فراوان است چیز هایی که  خود گذار زیرا تو در آغاز آفرینشت نمی

بینی و  نمیدانی و اندیشه ات در آن سرگردان است و دیده ات به آن راه نمی جوید آنگاه پس از مدتی می

گیت برای او و می نیکو بخشیده پناه آور و باید بندمیشناسی پس به خدایی که تورا آفریده و روزیت داده و اندا

 او باشد.توجهت به سوی 



 

 

 

 

صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ، فَارْضَ بِهِ رائِداً، وَ اِلَى النَّجاةِ  يُنْبِئْ عَنِ اللّهِ كَما اَنْبَاَ عَنْهُ الرَّسُولُ وَاعْلَمْ يا بُنَىَّ، اَنَّ اَحَداً لَمْ

 .  مَـبْـلَـغَ نَـظَـرى لَـكَ تَبْلُغَ فِى النَّظَرِ لِنَفْسِكَ ـ وَ اِنِ اجْتَهَدْتَ لَمْ آلُكَ نَصيحَةً، وَ اِنَّكَ لَنْ فَاِنّىقائِداً، 

طور که رسول ما خبر داده است پس به این علت خشنود شو   *پسرم بدان که هیچ کس از خدا خبر نداده آن

وست.و من از نصیحت به تو کوتاهی نکردم و تو در فکرت برای خود که پیشوایت و رهبرت به سوی نجات ا

 هرچند تالش کنی به مقداری که من در حق تو می اندیشم نخواهی رسید.

تَكْرَهُ لَها، وَ  لِغَيْرِكَ ما تُحِبُّ لِنَفْسِكَ، وَ اكْرَهْ لَهُ ما يا بُنَىَّ، اجْعَلْ نَفْسَكَ ميزاناً فيما بَيْنَكَ وَ بَيْنَ غَيْرِكَ، فَاَحْبِبْ

 التَظْلِمْ

وَاسْتَقْبِحْ مِنْ نَفْسِكَ ما تَسْتَقْبِحُ مِنْ غَيْرِكَ، وَارْضَ مِنَ  كَما التُحِبُّ اَنْ تُظْلَمَ، وَ اَحْسِنْ كَما تُحِبُّ اَنْ يُحْسَنَ اِلَيْكَ،

 تُحِـبُّ اَنْ يُقـالَ لَـكَ. تَقُـلْ ما ال وَ ال نْ قَلَّ ما تَعْلَمُ،تَرْضاهُ لَهُمْ مِنْ نَفْسِكَ، وَ التَقُلْ ما التَعْلَمُ وَ اِ النّاسِ بِما

*پسرم خود را میزان میان خود و دیگران قرار بده. آنچه برای خود می پسندی برای دیگران هم بپسند و آنچه 

به دیگران ستم را برای خود نمی پسندی برای دیگران نیز نپسند. همانگونه که نمیخواهی بر تو ستم شود تو نیز 

نکن و همانطور که میخواهی به تو نیکی شود تو نیز به دیگران نیکی نما. کاری که از دیگران زشت میشماری از 

خودت نیز زشت شمار. از مردم برای خود به آن خشنود باش که از خود در حق آنان خشنود هستی . آنچه را 

پسندی که درباره ات بگویند تو نیز در حق دیگران  نمینمیدانی نگو هر چند دانسته هایت اندک باشد و آنچه 

 مگو.

كَدْحِكَ، وَ التَكُنْ خازِناً لِغَيْرِكَ. وَ اِذا اَنْتَ هُديتَ  َلْبابِ. فَاسْعَ فى ِعْجابَ ضِدُّ الصَّوابِ وَ آفَةُ االْ وَاعْلَمْ اَنَّ االْ

 اَخْشَعَ ما تَكُونُ لِرَبِّكَ. لِقَصْدِكَ فَكُنْ

بدان که خودپسندی خالف راه صواب و آفت خرد آدمی است. سخت بکوش اما خزانه دار دیگران *پسرم 

 نباش.چون مسیر خودت را یافتی در برابر خداوند بیشتر از قبل خاشع باش.

 

 

 

 



 

 

 

 

عَنْ حُسْنِ اْالِرْتِيادِ، وَ قَدْرِ بَالغِكَ مِنَ الغِنى بِكَ فيهِ  وَاعْلَمْ اَنَّ اَمامَكَ طَريقاً ذا مَسافَة بَعيدَة وَ مُشَقَّة شَديدَة، وَ اَنَّهُ

الْفاقَةِ  الظَّهْرِ، فَالتَحْمِلَنَّ عَلى ظَهْرِكَ فَوْقَ طاقَتِكَ فَيَكُونَ ثِقْلُ ذلِكَ وَباالًعَلَيْكَ. وَ اِذا وَجَدْتَ مِنْ اَهْلِ الزّادِ مَعَ خِفَّةِ

اِيّاهُ، وَ اَكْثِرْ مِنْ تَزْويدِهِ وَ اَنْتَ  فَيُوافيكَ بِهِ غَداً حَيْثُ تَحْتاجُ اِلَيْهِ فَاغْتَنِمْهُ وَ حَمِّلْهُ الْقِيامَةِ مَنْ يَحْمِلُ لَكَ زادَكَ اِلى يَوْمِ

 عُسْرَتِكَ. حالِ غِناكَ لِيَجْعَلَ قَضاءَهُ لَكَ فى يَوْمِ فَلَعَلَّكَ تَطْلُبُهُ فَالتَجِدُهُ. وَاغْتَنِمْ مَنِ اسْتَقْرَضَكَ فى قادِرٌ عَلَيْهِ،

* پسرم بدان که راه بسیار دراز و پر از سختی در پیش داری. پیمودن این راه نیازمند جست و جویی شایسته و 

 توشه ای کافی و پشتی سبک بار است.پس بیش از توانت بار بر پشت خویش منه که سنگینی اش وبالت شود.

به قیامت برد و در آن روز، هنگام نیازت آن را به تو اگر از مستمندان کسی را یافتی که توشه ای از جانب تو 

رساند وجود او را غنیمت شمار و بار را به او بسپار و تا میتوانی در افزایش زاد و توشه ی او بکوش شاید روزی او 

را بجویی و نیابی. هر کس از تو درحال توانگریت وامی بخواهد وجودش را مغتنم شمار و نیازش را برآور تا در 

 روز دشواریت آن را به تو پردازد.

جابَةِ، وَ اَمَرَكَ اَنْ تَسْاَلَهُ عاءِ، وَ تَكَفَّلَ لَكَ بِاالْالدُّ َرْضِ قَدْ اَذِنَ لَكَ فِى وَ اعْلَمْ اَنَّ الَّذى بِيَدِهِ خَزائِنُ السَّمواتِ وَ االْ

يُلْجِئْكَ اِلى مَنْ يَشْفَعُ لَكَ اِلَيْهِ، وَ  وَ لَمْ يْنَكَ وَ بَيْنَهُ مَنْ يَحْجُبُهُ عَنْكَيَجْعَلْ بَ وَ تَسْتَرْحِمَهُ لِيَرْحَمَكَ، وَ لَمْ لِيُعْطِيَكَ،

كَ اَوْلى، حَيْثُ الْفَضيحَةُ بِ ِنابَةِ، وَ لَمْ يَفْضَحْكَ يُعاجِلْكَ بِالنِّقْمَةِ، وَ لَمْ يُعَيِّرْكَ بِاالْ التَّوْبَةِ، وَ لَمْ يَمْنَعْكَ اِنْ اَسَأْتَ مِنَ لَمْ

عَنِ الذَّنْبِ  يُؤْيِسْكَ مِنَ الرَّحْمَةِ بَلْ جَعَلَ نُزُوعَكَ يُناقِشْكَ بِالْجَريمَةِ، وَ لَمْ نابَةِ،وَ لَمْ دِّدْ عَلَيْكَ فى قَبُولِ االْيُشَ وَ لَمْ

 سْتيعابِ، فَاِذا نادَيْتَهُ سَمِعَبابَ الْمَتابِ وَ بابَ االْكَ عَشْراً، وَ فَتَحَ لَ حَسَنَةً، وَ حَسَبَ سَيِّئَتَكَ واحِدَةً، وَ حَسَبَ حَسَنَتَكَ

ذاتَ نَفْسِكَ، وَ شَكَوْتَ اِلَيْهِ هُمُومَكَ، وَاسْتَكْشَفْتَهُ  نِداءَكَ، وَ اِذا ناجَيْتَهُ عَلِمَ نَجْواكَ، فَاَفْضَيْتَ اِلَيْهِ بِحاجَتِكَ، وَ اَبْثَثْتَهُ

نْ زِيادَةِ االَعْمارِ، وَ صِحَّةِ اِعْطائِهِ غَيْرُهُ، مِ مُورِكَ، وَ سَاَلْتَهُ مِنْ خَزائِنِ رَحْمَتِهِ ما اليَقْدِرُ عَلىوَاسْتَعَنْتَهُ عَلى اُ كُرُوبَكَ،

 رْزاقِ.دانِ، وَ سَعَةِ االَبْاالَ

 *بدان خدایی که گنجینه های آسمان ها و زمین به دست اوست به تو اجازه دعا داده و اجابت آن را بر عهده

گرفته و تو را فرمان داده که از او بخواهی تا به تو ببخشد و از او رحمت طلب کنی تا تو را رحمت آورد. میان 

خودش و تو مانعی قرار نداده و تو را به توسل جستن به میانجی وا نداشت، و اگر گناهی مرتکب شدی از توبه 

نکوهشت نکرد و آنجا که سزاوار رسوایی بودی بازت نداشت و در کیفر تو شتاب نکرد و بر بازگشتن به سویش 

 رسوایت نکرد و در پذیرش توبه ات سخت نگرفت و حساب گناهت را رسیدگی نکرد و از رحمتش نا امیدت 

 



 

 

 

 

خودداری از انجام گناه را برای تو حسنه قرار داد.کار بدت را یکی و کار خوبت را ده تا به شمار آورد. راه توبه و نساخت و 

بری  درخواست خشنودیش را به روی تو باز قرار داد. هرگاه با او صحبت کنی اوصدایت را خواهد شنید. پس نیازت را به سوی او می

خواهی و در کارهایت از او یاری  گویی و از غم هایت به سوی او شکوه میکنی و حل مشکالتت را از او می و درد دلت را به او می

کنی که دیگران قدرت بخشیدنش را ندارند  خواهی و از گنجینه رحمتش چیزهایی طلب می ا از او میجویی و برکت کارهایت ر می

 مانند: طول عمر، سالمتی و ... .

 مَتِهِ، واسْتَمْطَرْتَفَمَتى شِئْتَ اسْتَفْتَحْتَ بِالدُّعاءِ اَبْوابَ نِعْ مَّ جَعَلَ فى يَدَيْكَ مَفاتيحَ خَزائِنِهِ بِما اَذِنَ لَكَ فيهِ مِنْ مَسْاَلَتِهِ،ث

جابَةُ لِيَكُونَ ذلِكَ اَعْظَمَ وَ رُبَّما اُخِّرَتْ عَنْكَ االِالنِّيَّةِ،  شَـآبيبَ رَحْمَتِهِ، فَاليُقْنِطَنَّكَ اِبْطاءُ اِجابَتِهِ، فَاِنَّ الْعَطِيَّةَ عَلى قَدْرِ

 وَ اُوتيتَ خَيْراً مِنْهُ عاجِالً اَوْ آجِالً، اَوْ صُرِفَ  سَاَلْتَ الشَّىْءَ فَالتُؤْتاهُالسَّائِلِ، وَ اَجْزَلَ لِعَطاءِ االْمِلِ. وَ رُبَّما  َجْر الِ

فيما يَبْقى لَكَ جَمالُهُ، و يُنْفى  لَكَ. فَلَرُبَّ اَمْر قَدْ طَلَبْتَهُ فيه هَالكُ دينِكَ لَوْ اُوتيتَهُ. فَلْتَكُنْ مَسْاَلَتُكَ عَنْكَ لِما هُوَ خَيْرٌ

 تَـبْقـى لَــهُ. وَ ال بالُهُ، فَالْمالُ اليَبْقى لَكَعَنْكَ وَ

پسرم، خداوند کلیدهای گنجینه های خودش را در دستان تو قرار داده است چرا که به تو اجازه داده که از او بخواهی. پس هرگاه *

ر در اجابت دعایت تو را ناامید توانی درهای نعمتش را با دعا بگشایی و ریزش باران رحتمش را طلب کنی. پس تاخی بخواهی می

نسازد  زیرا بخشش خداوند به اندازه نیت توست.چه بسا در اجابت دعایت تاخیر اندازد تا پاداش دعا کننده بیشتر و عطای 

در دهد و یا صالحت  آرزومند افزون تر گردد. چه بسا چیزی را خواسته ای و به توندهد ولی بهتر از آنرا در دنیا و آخرت به تو می

آن بوده که آنرا از تو دریغ دارند. چه بسا چیزی از خداوند بخواهی که اگر عطایت کند موجب تباهی دینت شود. پس همیشه از 

ماند و نه تو برای ثروت  خداوند چیزی را طلب کن که زیباییش برایت بماند و و خطرش  از تو دور باشد که نه ثروت برای تو می

 خواهی ماند.
 

كَ فى مَنْزِلِ قُلْعَة، وَ ال لِلْبَقاءِ، وَ لِلْمَوْتِ ال لِلْحَياةِ، وَ اَنَّ بُنَىَّ، اَنَّكَ اِنَّما خُلِقْتَ لِالْخِرَةِ ال لِلدُّنْيا، وَ لِلْفَناءِ وَاعْلَمْ يا

، وَ اليَفُوتُهُ طالِبُهُ، و البُدَّ اَنَّهُ مُدْرِكُهُ، هارِبُهُ بُلْغَة، وَ طَريق اِلَى االْخِرَةِ، وَ اَنَّكَ طَريدُ الْمَوْتِ الَّذى اليَنْجُو مِنْهُ دارِ

بِالتَّوْبَةِ، فَيَحُولَ بَيْنَكَ وَ بَيْنَ ذلِكَ،  يُدْرِكَكَ وَ اَنْتَ عَلى حال سَيِّئَة قَدْ كُنْتَ تُحَدِّثُ نَفْسَكَ مِنْها فَكُنْ مِنْهُ عَلى حَذَر اَنْ

 فَاِذا اَنْتَ قَدْ اَهْلَكْتَ نَفْسَكَ.

پسرم، بدان که تو برای اخرت آفریده شده ای نه برای دنیا، برای فنا آمده ای نه برای بقا و برای مرگ خلق شده ای نه برای *

حیات. در منزلی ناپایدار هستی که باید از آن بار سفر ببندی و به جایی دیگر روی. تو در مسیر به سوی آخرتی و کسی موفق به 

کند. پس بر حذر باش که مرگ تو را در حال گناه پیدا کند، گناهی که با خود  س را که بخواهد پیدا میشود  و هر ک فرار از مرگ نمی

  سازی. به این صورت خود را هالک میگفتی از آن توبه میکنم و آنگاه مرگ میان تو و توبه ات فاصله انداخت و  می

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


