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  اعتکاف مناسبت :��

  (درقیامت) 1 تفکرموضوع : ��

ارزشمند ترین عبادت عنوان :��  

  انتخابات مسأله ای است که فردای قیامت بابت آن جواب خواهیم داد. : یامپ��

ه فضاال    کرامااتی کاه داشات از قیامات مای ترساید. پام مان   شاما هام امیرالمومنین با همبحث :  ماهیت ♻

باید بترسیم  مراقب اعمال ریز   کوچا  خاود باشایم. مخاوااا انتخاباات کاه انتخااب نتاخ خیانات خواهاد باود 

   فردای قیامت باید جوابگو باشیم.

  انگیزه سازی

در ر ایت داره که  قتی مجتم ذکر امیر المومنین  برپاا مای شاه ماللکاه   فرشاته هاا از آسامان ناز ل مای کنناد 

مجالم ذکر عتی شرکت کنناد مای آیناد در ایان مجتام شارکت مای کنناد  قتای مجتام تماام می اه تا در این 

برمی گردند فوج فوچ بر می گردند به سمت آسامون د بااره ماللکاه ای کاه در آسامون هساتند  قتای باه ایان هاا 

زدیاد کاه می رسند به این ها می رسند می گند چه عطر   بویی داریاد شاما چقادر خاو  باو هساتید چاه ادکتنای 

این قدر خو  بو هستید این ها می گن مجتام ذکار فضاال  امیار الماونین باودیم ایان باویی هام کاه از ماا مای 

آید بوی همان مجتم است ا ن ماللکه می گویند کاه باه ماا هام آدره بدهیاد تاا ماا بار یم   خاو  باو ب ایم 

ه دیار شاد هماه رفتناد ا ن ماللکاه این فرشته هایی که از زمین به سمت آسمان رفتناد باه ا ن هاا مای گویناد کا

مای گویناد پام ماا میاریم ر ی زماین   ا ن مجتسای کاه ذکار عتای شاده باال   پرماون ر  باه در   دیااوار ا ن 

  1مجتم می مالیم تا ما هم خو  بو ب یم

من   شما هرچی باا هام تفاا ت داریام یاه شاباهت باا هام داریام   ا ن هام ایناه کاه مان   شاما عاشا  عتای 

 هستیم .

  

                                         
 رالحة نر فتم اللکةالم من ن مه ال ما رالحتکم من ن م إنا الماللکة لهم فیقول السماء إلى الماللکة عرجت تفرقوا فإذا بهم تحف حتى السماء ماللکة عتیهم هبطت إال طالب أبی بن عتی فض  یذکر ن اجتمعوا قوم ما یقول ص اهلل رسول سمعت قالت  1

 7، حدیث 199، ص 38بحاراالنوار، ج /المکان بذل  نتعطر حتى بنا اهبطوا فیقولون منزله إلى منهم  احد ک  مضى   تفرقوا فیقولون إلیهم بنا اهبطوا فیقولون فتعطرنا ریحهم من فینا فعت  بیته أه    محمدا یذکر ن قوم عند کنا فیقولون منها أطیب
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 اقناع اندی ه

امام جمعه  اشینگتن نق  مای کناه کاه در یکای از دان اگاه هاای آمریکاا سار دره ن ساته باودیم اساتاد ماا یاه 

پرفسور مسیحی بود   برای ما فتسفه می گفات ایان اماام جمعاه مان از زباان خاود  ایان جریاان ر  شانیدم مای 

ت فبساافو ر  از گاه سار کاااله فتسافه مان تنهااا دان اجوی شاایعه باودم ایان یزرگااوار م ا  مناه کااه تحاایال

آمریکا گرفته بقیاه مسایحی بودناد   از ک اورهای دیگاه بودناد یاه ر زی ایان پرفساور مسایحی سار کااله یاه 

سوال فبسفی مطرح کرد بعد به دان اجو هاا گفات بریاد تحقیا  کنیاد هار کای بتوناه جاواب ایان ساوال ر  بیااره 

ساخت باود ایان پرفساور هام مای م ال فرض کنیاد مان امتحاان آخار تارم ر  بیسات مای دم ساوال هام خیتای 

خواست دان جو ها برن تحقی  کنند این بناده خادا مای گاه مان پایو خاودم گفاتم مان  یامه بایاد بارم تحقیا  

کنم چون تنها دان جو شیعه دان گاه ام آبار ی شایعه هاا ر  بایاد بخارم مای گاه رفاتم تحقیا  کاردنن   مطالعاه 

تیکاه از یکای از خطباه هاای نهاال البالناه مای توناه  کردن  سخ ای تحقیقاتم یه لحظه باه ذهان مان رساید یاه

جواب سوال این استاد باشه می گه گفتم بارم یاه بررسای کانم رفاتم نهاال البالناه ر  بااز کاردم   خطباه را دیادم 

بته خیتی جواب مناسبی اسات مای گاه ایان خطباه آقاا ر  باا یاه مقادار توضایا متناساب باا ا ن ساوال باه زباان 

م پیو استاد می گاه ایان پرفساور مسایحی یاه چناد دقیقاه ای باا تفکار   دقات جاواب انگتیسی ترجمه کردم برد

من ر  می خوند میگه ق نگ کاه نگااه کارد بعاد از چناد دقیقاه باه مان گفات کاه ایان جاواب ر  از کجاا آ ردی 

گفتم چه طاور مگاه اساتاد گفات مان نظارات فالسافه نارب   شارن را میاد نم ایان جاواب ماال های  کاد م از 

مر ز دنیا نیست خیتی جواب دقیقه من تاا باه حاال چناین جاوابی ر  باه ایان ساوال ندیاده باودم مای گاه فالسفه ا

سااال پایو ایاان سااخنرانی ر  انجااام  1400برگ اتم گفااتم ایاان قطعاه ای از سااخنرانی امااام ا ل مااا شایعیان کااه 

نرانی اماام داده می گه این پرفسور مسایحی یاه لحظاه تاامتی کارد   گفات جادی یام گای  اقعاا ایان ماتن ساخ

پایو یعنای جاواب ساوال مان ر  کاه فکار مای کاردم شاما باه راحتای نمیتونیاد پیادا کنیاد  1400شماست ماال 

سال پیو این فرد داده گفات اسام ایان فارد چیاه مان خیتای خوشام ا ماده از مارام ا ن گفاتم ا ن کسای  1400

د ا یناد مرسایدیان یاه ک ایو نیست به نیر از عتی بن ابیطالب عتیاه الساالم کسای کاه ناه تنهاا شایعه هاا مریا

مسیحی که ااال مستمان نیست یاه جمتاه ای داره مای گاه اگار امار ز عتای بان ابیطالاب در مساجد کوفاه منبار 

می رفات حیاام مساجد کوفاه پار مای شاد از دان امندان نربای کاه میومدناد تاا از دریاای عتام ا  خودشاون ر  

ی الحدیاد یاه دان امند سانی اسات بریاد تاو نهاال سیراب کنند ع   به عتی فقخ مال ماا شایعیان نیسات ابان ابا

بریاد نگااه کنیاد باه موالتاون عتای فخار بفر شاید در عاالم یاه مطتبای نوشاته  221البالنه ببینید در ذی  خطباه 

سال این خطبه عتی ر  هزار باار خونادم   هار باار ر  مان یاه تاادیر جدیاد گذاشات سانی هازار باار نهاال  50طی 

قدر موالمون ر  خاوب نمای د نایم گرچاه ماا تاو دنیاا ماا ر  باه ناام موالماون عتای  البالنه ر  خونده ما شیعه ها

می شناسند قیامات هام ناماه اعماال ماا ر  کاه میارناد بااالی ساربرگو ر ایات داریام کاه پیاامبر فرماود : ق اال  
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 قتای ناماه اعماال مان   شاما ر  مای دن تاو 2ع تِای  بْانِ أ بِای ط الِاب  ع. حُبُ ا حِیف ةِ الْمُؤْمِنِ : عُنْو انُر سُولُ التَّهِ ص

قیامت باال  نوشته این عاشا  عتای باوده ماوالی ماا عتای آقاایی اسات کاه تاو عتماو کسای شا  ناداره تاو 

کا  دنیاا باه عظمات ای اون اعتاراف  یاه کوچتاو براتاون گفاتم کاه بد نیاد عدالتو کسی ش  نداره این آقا کاه 

 دارند 

ر المااومنین مای گااه کااار داشاتم بااا عتاای سااراع گارفتم گفتنااد عتاای تااو ابوالادرداء ماای گااه یکای از ااااحاب امیاا

نختستان سراع گرفتم   رفتم تاا باه ا ن نختساتون رسایدم هماین کاه داشاتم مای گ اتم   اادا مای زدم ماوالم 

ر  میگه همین که داشتم مای گ اتم   ساراع آقاا ر  مای گ اتم دیادم یاه کسای ر  زماین افتااده مای گاه رفاتم 

یر المومنین عتیه السالم دیادم آقاام ر  زماین افتااده انگاار از دنیاا افتااده مای گاه هرچای آقاا ر  جتو دیدم موالم ام

 إِنَّاا تکون دادم   گفتم آقای من موالی من عتای جاان هار چای تکاون دادم دیادم کاه آقاا جاواب نمای ده گفاتم 

تاو مدیناه رفاتم در خوناه امیرالماومنین جضارت  عتی از دنیا رفتاه مای گاه باا سارعت ا مادم راجِعُون  إِل یْهِ إِنَّا    لِتَّهِ

زهرا ا مد دم در گفتم خانم جان موالم از دنیا رفتاه تاو نختساتان عتای از دنیاا رفتاه خاانم حضارت زهارا پرسایدند 

که از کجا میگی عتی از دنیا رفته میگه گفتم کاه ماوال ر  زماین افتااده باود هرچای تکاونو مای دادم آقاا جاوابی 

را فرمودناد عتای نمارده یاه  قات هاایی  قتای عتای  یااد خادا   عاذاب قیامات مای افتاه از نداد میگه حضرت زه

  3تره بیهو  می ه این عالمت هایی که تو می گی عتی معتومه باز حال رفته

یاه ساوال مان مان مای خاوام امار ز از شاما ب رسام یکای از آداب اعتکااف ایناه کاه یاه چناد دقیقاه ای ر   رفقا

نی ا نی اعتکاافو ا ن ر  بی اتر پایو خادا مقاام بهاو مای ده کاه بی اتر فکار کناه اگار ب ینی با خودت فکر ک

قرار باشه این جا هم همو با رفیقاا  رحاف بزناه   هماو ایان  ر   ا ن  ر م ازول باازی    خناده خاوب ایان 

ر  جا که اعتکاف برا  فرقی نکرد این حا باا بیار ن چاه فرقای کارد خوشابحال ا ناایی کاه تاو اعتکااف لحظااتی 

ب ینند فکر کنند من یه چیزی ر  مای گام امار ز ب این فکار کان مان مایگم قضایه چیاه کاه امیار الماومنین باا 

ا ن عظمت از قیامت ا ن قدر مای ترساه  لای ماا ایان قادر بای خیاالیم ناوف یکای دیگاه از یااران امیرالماومنین 

کساانی مای خوابیدناد تاا می گه ناف شب بود تاو حیاام مساجد کوفاه خوابیاده باودیم تااهرا تاو حیاام مساجد 

سحر بتونند  نماز شب   ابا بتونند نماز اابا ر  تاو مساجد بخونناد تابساتون باوده خنا  باوده مای گاه هماین 

طوری دراز ک ایده باودیم دیادیم یاه نفار داره از د ر میااد دساتو ر  باه دیاوار گرفتاه آر  آر م راه میااد مای گاه 

کیاه حاالو زیااد خاوب نیسات االناه کاه بیفتاه ر  زماین ایان حاالتو این قدر عجیب بود ما فکر کردیم کاه هار 

قدر حالو بد بود دستو ر  به دیوار گرفته می گه ماا دقات کاردیم ببینایم کاه کیاه داره میااد باریم کمکاو اگاه 

کم  نیاز داره می گه یاه مقادار ا ماد جتاوتر زیار ناور مااه چهاره ناورانی ا  را دیادیم کسای نباود جاز عتای بان 

سالم می گه آقا یه کمی که ا ماد جتاوتر ماا هماین طاوری داشاتیم آقاا ر  نگااه میکاردیم حضارت ابیطالب عتیه ال

یه ذره ا مد جتو ما ر  شناخت حضرت به ما فرمودناد ناوف خاوابی یاا بیادار گفاتم آقاا جاان بیاداریم حاال شاما ر  

                                         
 154النص ؛ صالقدیمة( ؛  -ب ارة الماطفى ل یعة المرتضى )م  - 2

 الخبر فأخبرتها قاته من   شأنه من کان ما الدرداء أبا یا ع فاطمة فقالت إلیهم أنعاه مبادرا منزله فأتیت قال طالب أبی بن عتی اهلل   مات راجعون إلیه إنا   هلل إنا فقتت ینز  فتم ز یته   یتحرك فتم فحرکته المتقاة کالخ بة هو فإذا فأتیته الدرداء أبو قال 3

 1، حدیث 11، ص 41ج بحاراالنوار، / ...  فأفان  جهه عتى فنضحوه بماء أتوه دم اهلل خ یة من تأخذه التی الز یة الدرداء أبا یا اهلل   هی فقالت
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م بارای ا ن ر زی می بینیم چرا حالتون ایان طوریاه چارا ایان قادر بای تابیاد مای گاه حضارت فرمودناد ناوف دار

 4گریه می کنم که خدای متعاال د ناه د ناه بنادگانو ر  نگاه مای داره از ریاز اعمال اون حسااب مای ک اه دارم

امیر المونین میگه نوف دارم گریاه مای کانم بارای ا ن ر زی ك خادا حساابم ر  داره میگ اه کاه چارا باا گوشات 

مان باه شاما یاه چیاز بگام تاا حااال فکار کردیاد  ا نو شنیدی چرا با چ مت ا ن ر  دیدی جاواب بادی ا ن  قات

موالی ما عتی اینقدر می ترسه از ا ن ر ز ما ها خیتای بیخیاالیم چارااین جوریاه آیاا ماا از عتای شاجاع تاریم معااذ 

اهلل عتی آدم ترسویی بوده کاه از قیامات مای ترسایده  ماا چاون شاجاع هساتیم از قیامات نمیترسایم ایان جاوری 

ر  زبان همه تااری  ناویم هاسات همتاون شانیدید کاه تاو جناگ هاایی کاه های  کای بوده شجاعت آقای ما که 

حریف نبود پهتوان های عرب میومدند  سخ نعره مای ک ایدند ها  مان مباارز مای گفتناد تنهاا کسای کاه دسات 

بتند می کرد می گفت یا رساول اهلل اذن بادی از پاا در  میاارم کسای نباود جاز عتای قضایه عمار  بان عباد  ر  

یدید ا نچنان عتی تو جنگ هاا مای جنگیاد کاه فرشات هاای آسامون باه  جاد میاو مدناد کاه همگای همتون شن

آفاای ماا تاو شاجاعت زباان زد باود اگاه ماا ادعاا کنایم از عتای  5ادا می زدند ال فتی اال عتی ال سیف اال ذ الفقار

امیار الماومنین  شجاع تریم خیتی معتومه کاه چیاز نمای د نایم امیار الماومنین تاو جناگ اافین یکای از اااحاب

می گه اقا من نگاه می کردم می جنگید امیار الماونین زرهاو پ ات نداشاته پرسایده بودناد کاه آقاا چارا زره شاما 

امکاان ناداره کاه عتای تاو جناگ باه کسای  6پ ت نداره فرموده بود که من هی   قت پ ت باه دشامن نمای کانم

ه آقاا تاو ایان زدن هاا کاه داره میزناه پ ت کنه می جنگید می رفت جتو یکای از اااحاب مای گاه مای دیادم کا

یکی ر  می زنه یکی ر  نمی زناه ا ن یکای ر  مای زناه بعادا از آقاا پرسایدم   گفاتم کاه آقاا چارا بعضای رهاا ر  

میزنی   بعضی هاا ر  نمای زنای آقاا فرماوده بودناد مان  قتای بخاوام کسای ر  بک ام نگااه مای کانم تاا هفات 

ه محاب ماا اها  بیات   شایعه ماا نمای ک امو مای زد  بعاد یکای نستو ر  می بینم اگه تو نسا  ا  قاراره یا

میگه بعد از جنگ من ا مدم دیدم بعضی از ایان هاا اااال شم ایر نخوردناد مردناد ساوال کاردم کاه آقاا ایان هاا 

چه جوری مردند جضرت فرمودند از هیبات شم ایر زدن مان ایان هاا مردناد  امیار الماومنین تاو جناگ هاا فایتم 

 ان داد که عمر عاص  زیر م اا ر مکاار معا یاه تاو جناگ اافین یاه جاا امیرالماومنین ا ماد امام عتی ر  ببینید ن

این هم مونده بود  سخ ا مد که بزنه این نگاه کرد دید حریاف عتای نیسات کاه بخاواد باا عتای بجنگاه یاه لحظاه 

حیاا کارد  نینمفکر کرد خیتی مکار بود گفت چه کانم شاتوار خاود  بیار ن آ رد   ک اف عاورت کارد امیار الماو

از تاره شاجاعت شم ایر  7  نگاه نکرد   نگاه به عورت مارد حراماه آقاا گذشات   رد شاد خاود  ر  رساوا کارد
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عتی به معا یه گفت که دیدم هی  چاره ای ندارم تنهاا راه همیناه کااری نمای تاونم کانم ایان شاجاعت عتای اگاه 

حارف بیخاودی زده پام چارا عتای کسی فکرکنه که نترسیو برای ایان ایناه کاه از عتای شاجاع تار کاه خیتای 

می ترسه ما نمی ترسیم شاید یکی فکر کناه مای د نام کاه فکار نمای کنیاد هاا مای خاوام بگام کاه های  جاوره 

نمی ه م ال قضیه ر  ح  کرد ما هاا نمای ترسایم بارای ایان کاه کاارمون از اقاا درسات تاره ایماان ماون از عتای 

عتای مای ترسایده یاه شخاای میگاه خادمت اماام ساجاد باالتره عبادت هامون از عتی بی اتره کاه نمای ترسایم 

عتیه السالم بودم مید نید چرا به امام سجاد می گن اماام ساجاد باه خااطر ایان کاه زیااد عباادت مای کارده میگاه 

دیدم که امام سحاد عبادت عباادت مای گاه مان دیگاه نگاران شادم گفاتم آقاا جاان ایان قادر خودتاون ر  اذیات  

فرمودند کاه تاو اگار عباادت هاای عتای بان ابیطالاب ر  میدیادی باه مان نمای گفتای  نکنید تو راه عبادت خدا اقا

 8زیاد عبادت میکنی پدرم عتی بن ابای طالاب ر  میدیادی عتای بان ابیطالاب شابی هازار رکعات نمااز مای خوناده

تو حظور قتب نمااز اقاا همتاون شانیدید یاه ماوقعی جریاان ق انگی پیاامبر خخادا یاه ماوقعی ا ماد تاو اااحاب 

کرد گفتو کاه هرکای بتوناه د  رکعات نمااز بخوناه فقاخ تاوجهو پایو خادا باشاه د  رکعات چاون مای  اعالم

د نید از نماز هر کسی ا نقدر  قبول می شه کاه حظاور قتاب داشاته باشاه پیاامبر هام فرماود هار کای د  رکعات 

اه کردناد هماه اااحاب نگا 9نماز بخونه تمام حواسو پیو خدا باشه مان ایان د تاا شاتر ر  بهاو هدیاه مای دم

امیر المومنین فرمود یا رساول اهلل مان حاضارم بیاام د  رکعات نمااز بخاونم فقاخ باه خادا توجاه کانم باه هیچای 

توجه نداشته باشم هی  کای نتونسات ادعاا کناه مان مکای تاونم فقاخ امیار الماونین گفات مان مای تاونم پیاامبر 

د ا ن هام مساابقه ای هماه نگااه مای فرمود بیا عتی جان د  رکعت نماز بخاون ساخته تاو جماه هماه ایساتاده انا

کننااد امیرالمااونین ا مااد  ایسااادتکبیره االحاارام ر  گفاات ناارن در توجااه خاادا شااد نماااز ر خونااد نماااز تمااوم شااد 

جبرلی  نازل شد یارسول اهلل شتر های عتی ر  باده عتای د  رکهات نمااز خوناد تاوجهو باه خادا باود پیاامبر هام 

ت اهد یاه لحظاه ذهان عتای رفات پایو ا ن شاتر هاا ایان جاایزه ر  نمای باطن ر  می بینه پیامبر فرمود خیر در 

دم جبرلی  گفت خدا می فرماید چون فکار  رفات گایو ایان کاه االن کاه ایان شاتر هاا ر  مای باره کاد مو 

چااان تااره ا ن ر  در راه خاادا انفااان کنااه چااون فکاار  رفتااه پاایو انفااان خاادا جااایزه ر  بااده امیرالمااونین تااو 

ت همااه هاام ماای د ناایم کااه کااار آقااا خیتاای درساات تاار بااوده ا ن کساای اساات کااه عبااادتو دیگااه حرفاای نیساا

مکاللکه آسمان به ا  فخار مای فر شاند پام ایان هام نیسات م چارا ا  مای ترسایده ماا نمای ترسایم یاه عتات 

دیگه می مونه که یه کسی بگه ماا ه چیازی میاد نیم عتای نمای د ناه  مایگم چای میاد نی کاه عتای نمای دناه 

م که خادا ارحام الراحمیناه خادا خیتای مهربوناه ماا دلماون خوشاه خادا مای بخ اه عتای نمای برگرده ما می د نی

د نه خدا می بخ ه می ه آقا گقت به عتای شاناختم بخادا قسام خادا را ماا خادا را هام از امیار الماومنین شاناختیم 

حمیناه عتی خوب می د ناه کاه خادا ارحام الراحمیناه اماا خاوب هام  مای د ناه عتای ایان خادایی کاه الارحم را

کنار  شدید العقاب هم است این جاوری باشای باهاا  بناده خاوبو باشای مهرباانترین مهرباان هاسات اماا اگاه 
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معایت کردی خودت به خودت تتم کردی تو دعاای کنیا  چای مای گایم مای گایم تتمات نفسای یعنای خاودم 

ر ایساتاده بهات مای به خودم تتم کردم آقا تو همین مسایر جااده چاالوه   یاا هاراز داری مای ری شامال یاه نفا

گه این مسیر کوه ریز  کرده یا بهمن می خواد بیااد نار  باری جونات پاای خودتاه اگار کسای حارف گاو  ناداد 

  رفت کسی ر  نمی تونه مالمت کناه خاود  رفتاه نمای توناه بگاه تقاایر خادا باود کاه مان زیار ریاز  کاوه 

ا مدناد باه مان   شاما بگان گنااه نگان گنااه کنای موندم آقا یه نفر د  نفر ده نفر اد   بیست   چهار هزار پیاامبر 

گناه باطنو قیامت عذابه فرن ما با عتی می د نیاد چیاه ف فرقماون ایناه کاه آقاا یاه چیزایای ر  مای فهماه   مای 

د نه   ماها نمی فهمیم بچه ر  دیدی بچاه هاای کوچیا  یا  سااله   یا  سااله نیماه را ایان قادر آماار هسات 

تاو چارگ گوشات   تیکاه پااره مای شاه   قتام مای شاه بچاه اسات نمای فهماه  که بچه ها دست ون ر  می کنند

چرگ گوشت خطر داره بچه ر   لو کنی دساتو ر  اتایو هام مای کناه اماا یاه آدم بازرن پادر ایان بچاه هایال 

 قت دست تو آتیو نمی کنه دست تو چرگ گوشات نمای کناه چارا چاون پادره مای فهماه آتایو میساز نه بچاه  

با امیرالمونین اینه که آقامون میفهماه آتاو ساخته یاه باار امتحاان کنیاد تاو ر  خادا بریاد نمیفهمه ما ها فرقمون 

تو آش ز خانه کناار ماماامنتون دسات ماادرتون ر  ببوساید موقاه اشا زی بگاو ماماان یاه دقیقاه بار  کناار مان یاه 

 10گاه هام ناه آزمایو کنم این دستت ر  به اندازه دگ ساانیه ر ی آتایو کوچیا  گااز بگیار اتایو کوچیکاه بزر

 5دانیه می رسه دستت مای ساوزه دساتت ر  مای ک ای چناد دقیقاه مای ماالی دساتت ر  اماا باذار یاه  5دانیه به 

دانیاه آتایو کوچیکاه دنیاا هام ناداری چارا  5دانیه این سوز  ایجاد شه بعد به خودت بگو : بگو بباین تاو طاقات 

کاه آقاا مای د ناه   باا ر داره ماهاا بعضای هاامون فرن ماا   آقاا ایناه  رفقا!برای خودت عذاب جهنم ر  می خری 

 ....هنوز با رمون ن ده که از لحظه مرن چه اتفاقی برامون می افته با ر نکردیم می د نیم بعضی ها  ر 

 پر ر  احساه 

چند تا قضیه براتون بگم یه ذره باا رمون ب اه آیات اهلل اراکای مای گاه خاودم از زباان شای  عبااه قمای شانیدم 

باودم  ادی الساالم یاه فبرساتانی در نجاف داشاتم رد مای شادم قبار هاا فاتحاه مای خونادم یا  یه موقعی رفته 

دفعه دیدم ادای نعاره میااد ای اون مای گاه ا نقادر ایان اادای نعاره  ح ات نااك باود حام کاردم ما ال یاه 

شاتری کاه باادنو زخام شاده   ماای خواساتند کاه ماادا تا بکنناد آهان گداختااه مای ذاشاتند ر ی ایاان زخام کااه 

نکنه بعد شتر نعره می ک یده  قتی این آهان داع ر  مای ذاشاتند ر ی بادنو م ا  ماا هاا فکار کان زخام عفونت 

داشته باشی داد می ک اه طارف مای گاه یاه  قات دیادم یاه اادای نعاره ای میااد میگاه یاه نگااه کاردم دیادم 

یم فهمیادم شتری در کار نیست میگه از چند نفار پرسایدم کاه شاما هام می انوید گفتناد کاه ناه اادا نمای شانو

من دنبال ادا گ تم دیادم یاه مارده ای را دارناد دفان مای کنناد ایان اعماالو خراباه ا ضاا  اها  گنااه باوده 

دارند میذارند تو قبر از شدت تره قبر االن دارند مای ذارناو ایان جاا   عاذابو مای خاواد شار ع ب اه داره نعاره 

مای د ناه ماا م اکتمون ایناه کاه باا ر نکاردیم  ا ن جاوری رفقاا ایناا  اقعیتاه امیار الماومنین ایناا ر 10می ک ه 

 یرازی می گه استادم که عارفی بوده ش یآقا یعت یرزامشهید مطهری یه استادی داشت به نام آیت اهلل 
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 یاانا یااد،چک یماا یدشااانمحاساان سف یاشک ااان باار ر  یکااه دانااه هااا یر ز ضاامن دره در حااال یاا  ای ااان»

  م ااهده کاردم کاه  یادماسات   خاود را جادا از بادنم د یدهمارگم فارا رسا یادم،خواب را نق  کردند: در خاواب د

برناد. مارا باه گورساتان بردناد   دفان کردناد   رفتناد. مان تنهاا مانادم    یدفان ما یبدن مرا باه قبرساتان، بارا

کاه  ارد قبار شاد. در هماان حاال حام کاردم  یادمرا د یدساف ینگران که چه بر سر من خواهد آمدف ناگهاان ساگ

  باه ساراع مان آماده اسات. مضاطرب شادم. در  یافتاهمان اسات کاه تجسام  ی  بداخالق ییسگ، تندخو نیکه ا

مان فرمودناد: نااه نخاور، مان آن را  باهآ ردناد    یفالساالم ت ار یاهعت یدال اهداءاضطراب بودم که حضارت س

  11«.کنم یاز تو جدا م

طاوالنی داریام کاه اگاه مراقبات نکنایم  رفقا ما از لحظه ای که متا  الماوت میااد جونماون ر  بگیاره یاه لحظاه

کْر ةُ الْم اوْتِ بِاالْح   ساکره باه چای مای گان  12بهمون سخت می گذره خدا در قرآن مای فرمایاد کاه :    جااء تْ سا 

کی مید نه ساکره مساتی چارا میگهخادا ساکره الماوت یعنای مساتی جاون دادن چاون میات ا ن لحظاه ای کاه 

هاای مسات گایجن ا ن هام گیجاه فکار هام نکنیاد یاه  قات شاما  میاد مت  الموت جونو ر  بگیاره م ا  آدم

هایی که نوجوانید حاال کو تا مرن ماا برساه خادا مای د ناه تاو هماین تهاران رفاتم تاو یاه دبیرساتانی ساخنرانی 

کنم رفتم تاو اتاان معتام هاا  ارد شادم دیادم یاه عکسای زدناد ر ی شی اه گفاتم ایان عکام کیاه ممتااز شاده 

قاا یکای از بچاه هاای مدرساه اسات ماا یاه ر ز د  ر ز ساه ر ز دیادیم مدرساه نیوماد جریان چیه گفتن نه حااج آ

زنگ زدیم خون ون به مادر  گفتیم که پسارتون داره نیبات مای خاوره اخاراج می اه چارا نمیااد دیادیم ماادر  

زد زیر گریه گفتیم چی شده خانم چارا گریاه مای کنیاد گفات پسارم از دنیاا رفات یعنای چای فاوت شاد مریضای 

احیا   ساالم باود ماا ر ز قابتو ا ماد مدرساه دیادیمو ا ن نااتم مای گفات ماادر  گفات باا ر کنیاد داشت 

بچه ام چیزیو نبود شب خوابید ابا ا مادم بیادار  کانم کاه باره مدرساه هرچای تکاون دادم دیادم کاه تکاون 

قتبای از نمی خوره گوشم ر  گذاشتم ر  سینو دیدم قتابو نمای زناه تاو خاواب ساکته قتبای کارده باود   ایسات 

دنیا رفته بود خدا تو قارآن مای گاه های  کسای نمای د ناه کای مارگو فارا میرساه هماین االن مان دارم بارای 

شما احبت میکنم رفتم شااید فاردا نتاونم بیاام ساخنرانی باه های  کاد م از ماا هاا امضاا ندادناد کاه فاردا زناده 

یااد ا ماد پیاامبر اکارم فرمودناد بااال باشیم خو  بحال ا نایی که یه جوری زندگی کنناد کاه هار  قات عزرالیا  ب

سر یه جوان ا ن هم جوان بود افتاده باود ماریض باود   در حاال احتضاار یعنای هماین الناا باود کاه بمیاره پیاامبر 

ا مد باالسر  گفت بگاو الالاه اال اهلل گفات نمای گام پیاامبر فرماود بگاو ال الاه االاهلل سااکت شاد هیچای نمای 

 الاه اال اهلل هیچای نمای گفات خاوب پیاامبر د سات داشات کاه شاهادتین ر  گفت هر چی پامبر می گفت بگاو ال

رساید کاه ایان جاوان ماادر داره   ÷بگه   بمیره دیگه نمیگفت پیامبر از یه خاانمی کاه بااالی سار  ن ساته باود 

زنده است گفات بتاه مان مااذر  هساتم پیاامبر باه ایان ماادره گفات از  ناراضای هساتم ماادر گفات بتاه یاا 

سال که باهو قهرم به خاطر اذیت هاایی کاه مان ر  کارده پیاامبر فرماود باه خااطر مان از  راضای  6رسوالهلل 
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شو مادر گفت یا رسول اهلل باه خااطر شاما از  راضای شادم پیاامبر فرماود بگاو ال الاه اال اهلل جاوان گفات ال الاه 

 جااوان گفات متاا  المااوت اال اهلل بعاد جااوان بااه هاو  ا مااد پیااامبر از  پرساید چاارا نماای گفتای ال الااه اال اهلل

ا مده بود جونم را بگیره ا ن قدر  ح ت ناك باود قیاافو زباونم بناد ا ماده باود   نمای تونساتم بگام هماین کاه 

شما گفتی مادرم راضای شاد ا ن چهاره نضاب نااك    ح اتناك رفات   چهاره خاوبی ا ماد تاا جاونم ر  بگیاره 

  13شما گفتی بگو ال اله اال اهلل گفتم ال اله اال اهلل

ا  گفات: تاو کیساتىف فرشاته گفات: مان متا  الماوت هساتم،  اى را مالقات کرد   باهحضرت ابراهیم )ع( فرشته

توانى ااورت   حالات خاود را هنگاام قابض ر ح ماؤمن باه مان ن اان دهاىف متا  الماوت ابراهیم گفت: آیا مى

نظار کارد، ا  را باه ااورت جاوانى فرمود: آرى، ر ى خود را از من برگاردان، اباراهیم ر ى گرداناد    قتاى د بااره 

خااو  اااورت   خوشاار    خوشاابو م اااهده نمااود، در ایاان موقااه ابااراهیم گفاات: اى متاا  المااوت، اگاار پااادا  

 .کندمؤمن از ایمانو فقخ م اهده همین اورت خوب تو باشد ا  را کفایت مى

دهاىف متا  الماوت  کاار باه مان ن اانتاوانى ااورت خاود را هنگاام قابض ر ح افاراد گناهس م گفت: آیا ماى

گفت: تو طاقت دیادار مارا در آن حالات نخاواهى داشات، اباراهیم ااارار کارد   متا  الماوت گفات: ر ى خاود را 

از من بگردان   د باره به من نگاه کن،  قتاى اباراهیم چناین کارد، ایان باار باا ماردى سایاه ر ، باا موهااى راسات 

آمااد، از سااوراخهاى بینااى ا  د د   آتااو بیاار ن مااى  باادبو م اااهده کاارد کااه لباسااهایى ساایاه بااه تاان داشاات   

ابااراهیم از م اااهده ا  ماادهو  شااد،  قتااى بهااو  آمااد متاا  المااوت را بااه حالاات ا لااى م اااهده کاارد، در ایاان 

کاار نیار از م ااهده تاو عاذاب دیگارى نداشات، هماین باراى هنگام خطاب به ا  گفت: اى مت  الماوت اگار گناه

 که مومنین جون دادن ون اینه که یه گ  خو  بویی ر  بو می کنندیا ر ایت داریم  14 ا  کافى بود.

لتماؤمنِ کأطی ابِ رِیاا  ی  امفهُ فی انع مُ لِطیبِاهِ  ی نق طِاهُ التَّع ابُ  األل امُ کتفاهُ عناهُ،  15قی  لتاادن ع ااف لناا الماوت

 الع قارِبِ  أش دَّ!  لتکافِرِ کت سهِ األفاعی  ل دعِ

 فرمود: -ر پاس  به همین پرسود -امام اادن عتیه السالم

بارد   رناال   درد کناد   از باوى خاو  آن خاوابو ماىبراى مؤمن مانند خوشترین بویى اسات کاه است امام ماى

 [ دردناکتر!شود   براى کافر همچون گز  مارها   نیو عقربهاست   ]بتکهبکتّى از ا  برطرف مى

  

 رفتار سازی

ساخته مان اامیمانه باه شاما مای گام کاه باه خودتاون  رفقاا.اما امان از ا ن هایی که اه  معاایت اناد ساخته 

رحم کنید این ر ز ها می گذره من   شما هم تو یه قبار نمای ذارناد هار کای ر  تاو قبار خاود  مای ذارناد   هار 
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 یها ر ح المؤمن قال نعم أعرض عنیأن إبراهیم ع لقی متکا فقال له من أنت قال أنا مت  الموت فقال أ تستطیه أن ترینی الاورة التی تقبض ف فی الحدیث 14
ستطیه أن له ه  تعنه فإذا هو شاب حسن الاورة حسن ال یاب حسن ال مال  طیب الرالحة فقال یا مت  الموت لو لم یت  المؤمن إال حسن اورت  لکان حسبه قال 

ه   ت إلیه فإذا هو رج  أسود قالم ال عر منتن الرالحة أسود ال یاب یخرج من فیترینی الاورة التی تقبض فیها ر ح الفاجر قال ال تطی  فقال بتى فأعرض عنه دم التف
ن أبی جمهور، اب/  اورت  لکفتهمن مناخره النار   الدخان فز ی عتى إبراهیم دم أفان   قد عاد مت  الموت إلى حالته األ لى فقال یا مت  الموت لو لم یت  الفاجر إال 

 .ن 1405ا ل، : قم، چاپ -محمد بن زین الدین، عوالی التئالی العزیزیة فی األحادیث الدینیة 
 274؛ ص 1ج .ن1378ا ل، : تهران، چاپ -ابن بابویه، محمد بن عتى، عیون أخبار الرضا عتیه السالم  15
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  داداشام بارام عزیاز کی باید که جواب عم  خود  ر  باده  لای مان خادا مای د ناه کاه شاما تا  تکتاون م ا

دلم میساوزه اگاه ایان حارف هاا ر  مای زنام بارای ایناه کاه خودتاون رحام کنیاد ا ن ر ز ساخته جاواب  .هستید

 .دادن سخته تازه جون دادن ا لین قدم بعد از مرگه بعد  حاال کار داره تازه ا ل ه به خودمون رحم کنیم

 کوچاا یکاای از بهتاارین راه هااا باارای ایماان شاادن از ایاان ابتاللااات اگااه بخااواهیم بااه خودمااون رحاام کناایم ، 

ن اامردن عبااادات   گناهااان اساات. در ر ایااات داریاام نااه گناهااان تااون ر  کوچاا  ب اامارید کااه بگیااد یااه گناااه 

 چیزی نیست ، نه عبادات کوچ  ر  کم ب مارید   از کنار  رد ب ید.

راا ذ رَّة  مِ ْق اال  ی عْم ا ْ م ان     ی ار هُ خ یْاراا ذ رَّة  مِ ْق اال  ی عْم ا ْ ف م انقرآن می فرمایاد :   ذره ای هام کااری  16یاهی ر هُ شا 

کرده باشی ا ن ر ز حسابت ر  می ک ند نمی تونی هام بگای مان انجاام نادادم از یاه نگااه باه ناامحرم گرفتاه تاا 

ی  کتمه داد زدن سر پدر   مادر گرفته تا کاوچیکترین چیاز هاایی کاه فکار  ر  نمای کنایم شای  عبااه قمای 

د سات داشات کاه خاوابو ر  ببیناه بعاد از یا  تو منازل اآلخره مای گاه یکای از عرفاا از دنیاا رفات شااگرد  

سال ا مد به خوابو به استاد  گفت که مان یا  سااله دارم باه خادا التمااه مام کانم کاه شاما ر  ببیانم تاو 

خااواب کااه ببیاانم ا ن  ر چااه گذشااته بااه شااما میگااه ا ن اسااتاد بااه ماان گفاات ماان یااه ر زی از در شااهر داشااتم 

شاتری میوماد تاو ر  د شاو تاوی ا ن کوهاناا  یاه مقادار هیازم میومدم تاو قادیم شاهر هاا در ازه داشاته یاه 

جمه کرده بود من داشتم میومدم نذا الی دنادانم گیار کارده باود یاه تیکاه از ایان چوباه کنادم از ایان چاوبی کاه 

ر ی بار این شتر بود باهاا  خاالل کانم بعاد هام اناداختم ا ن  ر اینجاا یا  سااله کاه دارم چاواب مای دم کاه 

خادا شاوخی ناداره مای گاه ریاز اعماالتون  .بود به خاطر ا ن تیکاه چاوبی کاه کنادم راضای نباود ا ن فرد راضی ن

 .ر  حساب می کنم 

یئا مان اإلمامُ عتای  عتیاه الساالم: إنَّ التّاه  أخفاى أرب عاةا فای  أرب عاة : أخفاى رِضااهُ فای طاع تِاهِ، فاال ت ست اازِر نَّ شا 

یئا مِان م عاِای تِهِ،  خ ط هُ فای م عاِای تِهِ، فاال ت ست اازِر نَّ شا   فرُبَّمااطاع تِهِ، فرُبَّما  اف    رِضاهُ   أنت  ال ت عت امُ.   أخفاى سا 

یئا مِان دُعالاهِ، فرُبَّماا  ا ف ا    اف    س خ طُهُ م عاِی ت هُ   أنات  ال تعت امُ.   أخفاى إجاب ت اهُ فای د عو تِاهِ، فاال ت ست اازِر نَّ شا 

هُ   أنات  ال إجاب ت هُ   أنت  ال ت عت مُ.   أخفى   لِیَّهُ فای عِباادِهِ، فاال ت ست اازِر نَّ ع بادا مِان ع بیادِ التّاهِ، فرُبَّماا ی کاونُ   لِیَّا

 ت عت مُ. 

 چیز نهفته است:  خدا ند چهار چیز را در چهار

خ نودى خود را در طاعتو نهفته اسات، پام های  چیاز از طاعات ا  را خُارد م امار؛ کاه چاه بساا رضاایت خادا 

خبارى. ناخ انودى خاویو را در ناا فرماانیو نهفتاه اسات، پام های  چیازى در همان طاعت نهفته باشد   تو بى

خبارى. اجابات خاویو اایت باشاد   تاو باىاز معایت ا  را خرد م مار؛ کاه چاه بساا ناخ انودى ا  در هماان مع

را در دعا به درگاهو نهفته است، پم های  دعاایى باه درگااه ا  را خارد م امار؛ کاه چاه بساا آن دعاا باا اجابات 

همراه باشد   تو بى خبارى.   د سات    لاىّ خاود را در میاان بنادگانو نهفتاه اسات، پام های  یا  از بنادگان 

 خبرى.[ د ست خدا باشد   تو بىاىبنده ]که خوار  شمرده خدا را کوچ  م مار؛ که چه بسا همان
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یکاای از ا ن مااواردی کااه معمااوال ماهااا خیتاای سااطحی از کنااار  عبااور میکناایم رأی مااون در انتخابااات هساات. 

همااین انتخاباااتی کااه برخاای از مااا هااا سااطحی از کنااار  رد می اایم   بعضاای ماایگن حاااال مااا ایاان ر  بد نیااد 

همینطوری رأی میادیم   کااری ناداریم باه کای رأی میادیم ، یکای از ماوارد مهام   سرنوشات ساازی اسات کاه 

 به ازای آن باید پاسخگو باشیم . فردای قیامت

 :فرمودند اتی اهلل عتیه   آله اکرم پیزمبر

 اهلل خاان فقاد نبیاه سانة   اهلل بکتااب اعتام   باذل  ا لای فایهم ان یعتام هاو   المستمین من عامال استعم  من

 17المؤمنین. جمیه   رسوله  

 بارای کاه دارد  جاود فاردی مساتمانان میاان در دانادمی کاهدرحالی گماارد کاار باه را مادیری   کارگزار که کسی

 همااه   خاادا رسااول   خاادا بااه قطعاااا اااورت ایاان در اساات ترآگاااه ساانت   قاارآن بااه   ترشایسااته مساائولیت آن

 .است کرده خیانت مؤمنان

یعنی اگه کسای ر  شایساته تار مای شناساید  لای از ر ی ساه  انگااری یاا جنااح باازی یاا لاال باازی باه کام 

 ، فردای قیامت بابت این خیانت باید پاسخگو باشیم..دیگری رأی میدیم 

ی کوچا  کاار دسات ماون خالاه مواتب اعمال باه تااهر کوچا  باشایم کاه خیتای از مواقاه هماین کاار هاا

 مُحِب ای ع ت اى م ت ا   الْم اوْتِ ی ت ار حَّمُ    إِن  کاه : ِ فقخ یه ممده بهتون بدم تو ر ایات داره رساول خادا فرمودناد  میدن.

  18ع تِی  بْنِ أ بِی ط الِب  ع ک م ا ی ت ر حَّمُ ع ت ى الْأ نْبِی اءِ ع

بدرستى کاه متا  الماوت تارحم مینمایاد بد ساتان عتاى بان اباى طالاب )ع( آنچناان ترحماى کاه بار انبیااء )ع( 

 عتی در دلهای شما گفت  به خاطر این محبتی که از میکند.

 چون نامه اعمال مرا پیجیدند              بردند   به میزان عم  سنجیدند                          

 دیدند محبت عتی در دل ماست          ما را به محبت عتی بخ یدند                          

الماوت ا ماد سارانتون هرجاا تاو ایان مسایر  یه یادگاری از مان داشاته باشاید اگاه یاه ر زی متا  رفقای عزیزم.

که داری می رید تا قیامت بهتون ساخت شاد اادا بزنیاد عتای ر  بگیاد ماوال جاان دسات ماا ر  هام بگیار امیار 

المومنین اگه خوب شیعه ای برا  باشی تنهاات نمیاذاره ر ایات داریام ا ماد پایو اماام ااادن عتیاه الساالم ا ن 

 ه عمری مطیه اه  بیت هستند این ها هم سخت جون می دند هایی که نماز خونند ا ن هایی که ی

سدیر گوید بامام اادن عتیه الساالم عارض کاردم فادایت شاوم آیاا ماؤمن از قابض ر حاو نااراحتى دارد فرماود 

کناد فرشاته مارن باا  گویاد اى د سات آیاد نالاه ماىنه چون هنگامى که فرشته مرن باراى گارفتن ر اناو ماى

دالى کاه محماد ااتى اهلل عتیاه   آلاه   ساتم را بدرساتى برانگیختاه مان از پادر دلساوز خدا در فزان مبا  بآن خ

 -بیناى در برابار چ امانو پیزمباربه پسر  بتو دلسوزتر   نیکوکاارترم دیادگان خاود را بااز   نگااه کان چاه ماى

                                         
 ی حوزهرساناطالعنق  از پایگاه  به 118, ص 10، ج البیهقی سنن17 
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ویناد ایناان شاوند باا  گخدا   امیر المؤمنین   فاطماه   حسان   حساین   الماه اطهاار عتایهم الساالم مم ا  ماى

نگارد ر ح ا  را از عار  آ از دهناد اى نفام مطمئناه بساوى کناد   ماىرفقاى تو هستند دیدگان خاود را بااز ماى

تار از ایان محمد   آل محماد برگارد   باه به ات بارین داخا  شاو در چناین حاالى های  چیازى نازد ا  محباوب

19نیست که ر انو از کالبد  جدا شده   به نداکننده به پیوندد.
  

 ذکر مایبت

هر جا که تو این مسایر ساخت گذشات بگاو یاا عتای مادد االن هام یاه حرفای باه خادا بگیاد خادایا بعضای هاا 

در خوناه هستند یه عمری از تو د رناد   یاه عماری اها  گنااه هساتند متا  الماوت کاه میااد باه ز ر میاردشاون 

خوناه تاو ماا مهماون تاواییم باه خادا بگیاد تو شما بگید خدایا ما با پاهای خومون ا مدیم به ع   تاو ا مادیم تاو 

خدایا ما با پای خودماون ا مادیم جاوان هام ا مادیم تاو ا ج جاوانی هام ا مادیم خاود اماام ااادن ر ایات دارناد 

 قتی که جوان میاد در خونه خدا خدا به فرشاته هاا مباحاات مای کناه مای گها  ببینیاد بناده مان ر  ببنیاد جاوان 

در خونه من بگید ما ا مادیم باا ع ا  عتای هام ا مادیم خادایا باه ماا رحام کان  می تونه بره گناه کنه  لی ا مده

ما طاقت عذاب تو ر  نداریم هر کسای باه گناهاای خاود  نگااه کناه موالماون تاو دعاای کمیا  مای گاه یاارب 

ارحم ضعف بدنی  این سه ر ز که تو خونه خادایی گااهی  قات هاا ااورتت ر  باذار ر  باه ساحده اگاه اها  گنااه 

خودت ر  میترسای از عاذاب قیامتات بگاو خادا باه عتای مان ر  بابخو بگاو خادایا مهمونات شادم باه  می د نی

ح  این مهمونی مان ر  بابخو اادا  بازن بگاو خادایا مان خیتای بادم  لای دلام پار از محبات عتای باه اقاا 

باا هماه ر  سایاهی عاشا  تاو   بچاه هااتم مان گریاه کان حساینتم تاو ر  باه حا   نامیرالمومنین بگو عتی جاا

حسینت ابر  بذار پیو خدا از خادا بخاواه کاه ماا ر  ببخ اه امار ز ماوقعو باا خادا ختاوت کنای   اادا   کنای 

آنقدر خدا دلو برای اادای شاما تناگ شاده خیتای  قتاه اادا  نکاردی دلات بارا  تناگ ن اده تنمای  رفقا!

 خوای ادا  کن نمی خوای بگی ربنا ربنا ربنا
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 تَّهِ    أ مِیرُ الْمُؤْمِِنین     ف اطِم ةُ    الْح س نُ    الْحُس یْنُ    الْأ لِمَّةُ ع رُف ق اؤُك  ق ال الْمُؤِْمنِین     ف اطِم ةُ    الْح س نُ    الْحُس ْینُ    الْأ لِمَّةُ ِمنْ ذُر یَّتِهِمْ ع ف یُق اُل ل هُ ه ذ ا ر سُولُ ال    أ ِمیرُف انْظُرْ ق ال     یُم  َُّ  ل هُ ر سُوُل التَّهِ ص ع یْن    بِ      أ شْف  ُ ع ت یْ   مِْن   الِد  ر حِیم  ل وْ ح ض ر ك  افْت اْ

ُته ا النَّْفمُ الْمُطْم ئِنَّةُ إِل ى مُح مَّد     أ هْ ِ ب یِْتهِ -مُن اد  مِْن قِب ِ  ر ب  الِْعزَّةِ ف ی ُقولُ  ف ی ْنظُرُ ف ُین ادِی رُ ح هُف ی فْت اُ ع یْن هُ  ءٌ أ ح بَّ إِل ْیهِ ِمنِ اسْتِت الِ رُ حِهِ    ف م ا ش یْ    ادُْختِی ج نَّتِی ْعنِی مُح مَّداا    أ هْ   ب ْیتِهِی  ف ادُْختِی فِی عِبادِی ر ب ِ  راِضی ةا بِالْو ل ای ةِ م رِْضیَّةا بِال َّو ابِ ارْجِعِی إِلى -یا أ یَّ
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