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 حْضُرُونِیَوَ أَعُوذُ بِکَ رَبِِّ أَنْ  نِیاطِیرَبِِّ أَعُوذُ بِکَ مِنْ هَمَزاتِ الشَِّ

 

 مِ ی اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِ  بِسْمِ
 

  ی اهلل الِّذ هیبق  مایِّس یعِلمه عل  ۀبیو حججه و خلفائه و ع ائهیآله و امناءهلل و اوص  یرسول هلل و عل ی و صاله عل الحمدهلل

 األرض قسطاً و عدالً کما مألت ظلماً و جوراً  مألی

 الًیطو های تسکنه أرضک طوعاً و تمتعه ف  ی حت ناًیو ع الًیو حافظاً و قاعداً و ناصراً و دل اًیِّاهلل له ول فکن
 

و دلتان  دیشنو یم د،یکه هست نی از زم یبنده را در هر نقطه ا یکه صدا و آوا یزانیبر همه شما دوستان و عز فرستم یو سالم م درود

 .میچه کرده ا ریغد یکه تا امروز برا دیرا دار نیتپد و دغدغه ا یم هیسالم اهلل عل ریغد ریبه محبت ام

 فه یانجام وظ میبتوان نیشیپ  انیبه مانند سال ز،یامسال ن ریغد یو برا  مینو در انداز یجزم، طرح یو عزم میکن یهمت نکهیا یدایسر سو و

 که فرمود: یروز نیبزرگتر نیمظلوم و ا ریبه غد یو خدمت میکرده باش یا

 «عاًیمثله حقاً اٌض یو لم أر وماًی ومیمثل ذلک ال یو لم أر»

شود و مورد غفلت قرار گرفته  عیضا نیکه چن دمیند ریحق روز غد یرا به بزرگ یو حق افتمین میعظ ریرا به مانند غد ی. روزمیباش کرده

 باشد.

اسالم  خیدارند و نقاط عطف در تار یرگذاریثأ و ت تیپر اهم اریاسالم نقش بس خیروزها هستند که در تار یکه برخ میدان یگمان م یب

 و ... تیالمب لهی، لو آله هیاهلل عل یصل اکرم امبری، بعثت پو آله هیاهلل عل یصل اکرم امبریهجرت پ ری. نظشوند یمحسوب م

اسالم محسوب بشود که توانسته  خیدر تار ینقطه ا تواند یم نهای... که هرکدام از ا و بریمانند غزوه احزاب، احد و فتح خ یمهم عیوقا

 یصلاکرم    امبریکه پ   یغزوه خندق. روزبا عمرو بن عبدود در السالم    هیعل   امیرالمؤمنینرا رقم بزند. به مانند نبرد    نیسرنوشت اسالم و مسلم

 فرمود: و آله هیاهلل عل

 الکفرِ کّله یکلّه أل مانیبَرزَ األ ومیال

 روزیکفر که در آن صحنه که پ  ایهرکدام از اسالم  یعنیاست و به مبارزت آماده است.  ستادهیدر مقابل تمامت کفر ا مانیتمامت ا امروز

 تیاسالم و قرآن و انسان  یروزیپ   قتیبر عمرو بن عبدود در حق  السالم  هی عل  امیرالمؤمنین  یروزیبودند و پ   یم  روزیپ   خیتار  تیتا نها  شدند،  یم

 ضاللت. وبود بر کفر و شرک 

 السالم هیعل امیرالمؤمنین یو دلمان به هوا میا عهیاست. نه از آن جهت که ش ریاسالم، البته اهم غد خیثر در تارؤم یروزها یتمام نیب در

 فرمود:و آله و سلّم  هیاهلل عل یصلّمکرم  امبریاست که به پ  نیهم میقرآن کر حیبلکه نّص صر کشد، یپر م

 من ربّکَ کَیالرّسولُ بلّغ ما اُنزلَ إل هایّأ ا»ی

 ینکن نیبعد فرمود اگر چن و

 «و ما بّلغتَ رسالتَه"

مهم است که حسن خاتمه امر رسالت وابسته و  یبه قدر ریغد امیکه ابالغ پ ی. وقتیرا تمامًا به انجام نرسانده ا شیرسالت خو فهیوظ

و  میدان یچقدر مهم است. البته همه ما م ریغد امیحرف بس است که پ  کی ،منوط و مشروط به آن است، پس در خانه اگر کس است

خم است   ریغد  دیع   ی«اُمت  ادیأعظم أع »فرمود :    و آله  هیاهلل عل  یصل  امبریکه پ   دیگفته و سروده امردم    یبرا  یبس  ریدشما هم بعنوان مبلغان غ

 امت من است. دیع  نیکه برتر

که از امت حضرت  یهر مسلمان و هرکس دیع  نیکه بزرگتر میو برسان میمطلب را بفهمان نیو به مردمان ا میجزم کن یعزم دیما با پس

 یو تمام یو مل یاسالم ادیاع  یتمام نیب ریغد دیع  دیباشد. با ریغد دیکه ع  دیشا یو م دیبا ،شود یمحسوب م و آله هیاهلل عل یصلمحمد 

 نکهیبوده باشد. نه ا ریبه مانند غد دینبا یروز چی. هندی بنش یو سرور یدر رتبه مهتر ،دیتصور کن دیخواه یو هرچه که م ها یشادمان
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  شان یا یو خدا و آله هیاهلل عل یصل اکرم امبریکه پ  یکرده و بر مسند صدارت یدر فراز و تراز خود معرف دیرا با ریبلکه غد م؛یرا فروبکش دهایع 

 گریاست، مسلمانان که د  انیعیخود را و همگان را )مقصود ش  ر،یغد  دیبه عظمت ع   میکن  یکه نگاه م  ی. اما وقتمیبنشان  ،است  خواسته  یم

عموما و اکثرا )اگر  میدستمان کوتاه بوده است و بهتر است اعتراف کن ایو  میکرده ا یکوتاه ایمقصر. ما  ایو  مینیب یقاصر م ای...(  بماند

و  میانجام نداده ا یبه تمام م،یشده است که انجام ده یو م آمدهیبر م تمانآنچه که از دس یعنی. میکرده ا یکوتاه همه و همه( میینگو

در غفلت نسبت به  انیعیعمده ش مینیب یاست و م ریغد تیواقف نبودن به واقع ی. البته علت آن هم گاهمیا دهیکسالت ورز یبه گونه ا

معاشر الناس، »فرمود :  و آله هیاهلل عل یصل امبریپ  نکهیکه با ا ستا نیجرم هم بر گردن ما مبلغ نیاز ا یبرند و برخ یمسئله به سر م نیا

 .میعمل نکرد یو همگان یعموم فهیابالغ وظ نی، به اۀ« امیالق ومی یو الوالدُ ولدَه إل بَیالحاضرُ الغا بلّغیُفل

 

 م؟یبکن دیکه چه با نستیاسؤال حال  -

 !دیجواب : هرچه از دست برآ -

 

 یم یرا اکتشاف و اختراع و طراح یمختلف یخواهند به آن برسند، راهها یو م نندیگز یرا برم یهدف ینشان داده اند که وقت انیآدم

 کنند.

امتحان  زین یمختلف یانجام داد، البد راهها ریغد میو تفه میتعظ یبرا یکار دیمظلوم است و با ریواقعا از درون بسوزد که غد یکس اگر

 کند. یم

 کرد. یکار دیممکن با قیرهر ط به

 «کرد دیبا یره لهیدر دل دوست به هر ح»

از لهو و لغوها آلوده نشود   ست،ین  ریغد  ریکه مورد پسند ام  یو امور  هایبه آلودگ  ریغد  غیاز ما سر نزند و تبل  یمراقب بود که گنه  دیبا  البته

 زاهتو ن یزگیپاک نیدر ع  دیبا نیاست و بنابرا ریتطه هیآ ریام غیتبل، ریغد غی. تبلمیآن اقدام کن شیرایبه پ  دیآلوده شد، با ییو اگر جا

 بوده باشد.

 ما: فیاما وظا و

 .میکن میرا تفه ریغد دیع  گاهیجا .1

 .میکن نییمردمان تب یبرا ،سروده و فرموده شده است ی«عن الهو نطقیلسان اهلل و ما»را که از  ریخطابه بزرگ غد امیپ  .۲

 .میبپرداز دیع  یبه جنبه شعائر یحت .۳

 .شود یشعائر محسوب م ءجز یرا به اهتزاز در آوردن، همگ «اهلل یول یعل»و پرچم  ابانهایبستن سطح شهر و منازل و خ نیآذ

 «ادیگفت استاد درس من مبر از »

. مرحوم استاد میگرفت یدر مشهد م یفاخر یو جشنها میداشت یبرم ریغد یبرا یکوچک یبنده و دوستانم قدمها ش،یسال پ  یس بیقر

 یکار دیاست، اما با ستهیفاخر و شاهانه و خوب و با اریبس شانیا ری، به تعبدیریگ یکه م ییما بنده را احضار کردند و فرمودند جشن ها

باشد. آن   یو عموم  ینها همگا  جشن  دی. پس بانندیرا بب  ریو شکوه جشن غد یشادمان  «مردم»  و سطح شهر  برزنو   یکو  یدر تمام  دیکن

از  رگذاریثأ ت یشده و پررنگ تر و گاه یقیحق یبه فضا لیما تبد یمجاز یوجود نداشت به مانند االن. امروز فضا یمجاز یوقت فضا

 کشاند. یمجاز یبه فضا دیمنان را باؤم دیع  نیو سرور ا یو شاد یپرشور نیخارج است. بنابرا یقیحق یفضا

خطابه اشارت شده  نیکه در ا یمیعظ میبشود و به مفاه یدقت کرد که عنوان بند دیکرد و با حیتشر دیرا با ریخطابه غد یواژه ها گل

ختام حسن امامت خواهد  ،السالم هیعلامام عصر  نکهیو ا تیو بحث مهدوالسالم  هیعل نیاز جمله مسئله امامت، تداوم امامت از نسل امام حس

 بوده باشد. ریمکمل و متمم بحث غد دیبا یهمگ .پر خواهد کرد دلرا از ع  نیبود و زم

 چه کرده است؟ ریدر غد و آله هیاهلل عل یصلاکرم  امبریو پ  ستیدر چ ریغد تیکه اهم نستیگفت، ا دیکه با یجمله مطالب از

 تیمعنا که تنها روز اعالن وال نیاست! )به ا و آله هیاهلل عل یصل امیرالمؤمنینروز اعالن امامت  ریاشتباه را از ذهنها زدود که روز غد نیا دیبا

مختلف صورت گرفته   یتهایمختلف و در مناسبتها و موقع یو خالفت سالها قبل به گونه ها تیگفت که اعالم وال دیبوده است!(. بلکه با

تر که  یگسترده تر و همگان یطیدر شرا نباریها و تکرارها ا عالوه بر آن اعالم و آله هیاهلل عل یصل امبریدر آن است که پ  ریغد تیبوده و اهم
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که  نستیا ریرا اعالم فرموده است. نکته اهم درمورد غد تیوصا امیبودند، پ  امدهیدور هم گرد ن تیمسلمانان به آن جمع خیتا به آن تار

که از مردمان  یروز مأخوذ و عهد معهود است. ثاق یروز م ریاست. غد فتهگر عتیاز مردمان ب ریغد دیدر ع  و آله هیاهلل عل یصل اکرم امبریپ 

 گرفته شد. عتیو ب ثاقیم علیه السالم طالبیبن اب یعل تیو وصا یتول یبرا

کند و همچنان که تا  دایانتقال پ  نهیبه س نهیتا نسل به نسل و س میکن یادآوریهرساله تکرار و  دیاست که البته با ینکات مختلف نهایا

 بماند. یشده و محکم و استوار باق نهینهاد عهیش دیعقا انیبه کنون بوده، در بن

 ... نجاستیتا به ا نیا

 آمده است که: ثی! در حدمیشوق داشته باش دیبا میبکن دایپ  یو شور و نشاط زهیما انگ نکهیا یبرا اما

 « ریأعمال الخ یالجنّه سارَ إل یمن إشتاَق إل»

گونه است که اگر  نیهم انیآدم اتی. شناخت ما هم از روحردیگ یشتاب م ریاعمال خ یبه سو ،به بهشت داشته باشد یاقیاشت کهیکس

شتاب هم  ،شود شتریکنند. هرچه شوق ب یم تیو حتما در جهت آن فعال رندیگ یکنند، به سمت آن شتاب م دایپ  اق یاشت یزیبه چ

 نیرا به خودمان تلق دینو نیا دیبا م،یداشته باش یشتریکرده و تالش ب شتریرا در درون خود ب شوق  میبتوان نکهیا یاست. ما برا شتریب

آرزو   نیباور است که ا  امتیمن و کدام خداباور و قؤاز ما مستجاب شود. کدام م  ییکه دعا  میهست  نیاز ما به دنبال ا  کیهر   دینی. ببمیکن

 ست؟ یچ مانیمطلوب و آرزو تینها م،یبکن ییدعا میو بخواه میاگر مستجاب الدعوه باش لرا نداشته باشد که مستجاب الدعوه باشد؟ حا

که او را مورد رحمت خودش   ستا  نیا  تشیرا مستجاب کرد، نها  یکس  یرا مستجاب کند و اگر دعا  مانیخداوند دعا  میکه دعا کن  نستیا

 یدعاها نهایباشد. ا اورتیخدا  ایدست خدا به همراه تو  دیگو یم یبه کس یکس یدر عرف مردم گاه دیا دهیاو باشد. د اوریقرار بدهد و 

 !رود ینم شیما که کار پ  ی. اما به دعاکنند یهم م یراکه مردمان ب ستیریخ

 که مانع از اجابت دعاست؟ ییها یها و آلودگ حجاب نهمهیدارد با ا یریثأ ما چه اثر و ت دعای 

همراهمان و لطف خدا مددکارمان باشد و مورد رحمت و  شهیکه دست خدا هم میباش یبه گونه ا یواقعا در زندگ میاگر بخواه کنیول

 تیجحفه بعد از اعالن وال  ابانیدر ب  و آله  هیاهلل عل  یصل  اکرم  امبریکه پ   میدلمان را خوشنود کن  دینو  نیبه هم  م،یریمغفرت حضرت حق قرار گ

 .«واخذُل مَن خذلَه و والِ مَن وااله و عادِ مَن عاداه صرَهاللّهم انصُر مَن ن»موال فرمود : 

 نکه یبه پا کرده بودند. بعد از ا ریغد یرا برا شگاهینما نیاز نوجوانان ا یرفتم که عده ا یشگاهینما یقبل بنده در مشهد به تماشا انیسال

 ااز آن نوجوانه  یکی  دمید  ،هم بود  بایدلربا و فر  اریکرده بودند و بس  یجوانان طراح  نیرا که ا  ییبایو امور ز  شگاهینما  نیمختلف ا  یغرفه ها

و دوستانشون  شانیمن به ا .دیبکن ییدعا کی .دیآمده ا دیبازد یبه من گفت شما که برا ،که داشت یتیمیو صفا و صم یبا آن ساده دل

که   دیمذکورا نبود  ئاً یو ش  دینبود  ایدن  نیو تقاضاتان نبود! هنوز در ا  دی! شما نبوددیمثل من ندار  یناقابل  یبه دعا  ازیعرض کردم که شما ن

 مستجاب است. نایقیاو هم  یدر حق شما دعا کرده است و دعا و آله هیاهلل عل یصل نییخاتم النّب ن،یو مهتر مرسل ایباألن دیس

 ...اللّهم انصُر من نصرَه فرمود :  و آله هیاهلل عل یصل امبریپ 

 .... گذارد یم بگذار و مخذول بدار هرکه او را وا و وا بنه و به خود وا کندیم یاریرا  علیه السالم یکند هرکه عل یاری ایخدا

 یکه دعا  دهم  یرا به شما م  دینو  نیا  د،یکرده ا  یو در حد توانتان کار  دیرا تحمل کرده ا  یو رنج  دیا  دهیکوش  ریغد  یشما که برا  نیبنابرا

 شما خواهد بود. اوریو  اری یمختلف زندگ یدر حق شما مستجاب است و خدا در گوشه ها امبریپ 

 دینیب  یرا م  یزرد  یها  کتاب  م؟یابیدست    یتیبه موفق  ایمشکلمان حل شود    م،یحاجت روا شو  میپرسند چه کن  یاز مردم م  یبرخ  یگاه

که  «تیموفق یدهایکل»و  «تیاسرار موفق»مثل  ینیفروشند با عناو یراه آهن و ... م یها ستگاهیها و فرودگاهها و ا  که در فروشگاه

اند و از آنها  دهیبه زعم خود رس یبه نقطه مطلوب ایموفق بوده اند  استیاقتصاد و س ایکه در تجارت  ستیربافراد غ  یبرخ ینوشته ها

 ست؟یدر چ تان تیکه راز موفق شود یمسؤال 

و  ریو دم زدن از غد علیه السالم امیرالمؤمنین یبه وال یو آخرت هم در تول ایدن ریو خ تیآخرت است! موفق تیاما موفق یقیحق تیموفق

که اول و اکمل و افضل  نیبزرگتر از ا یباشد. چه افتخار ریرا داشته باشد که مبلغ غد میمدال افتخار عظ نیکه انسان بتواند ا نستیدر ا

. السالم مهیعل و ائمه ماالسالم  هیعلو امام رضا  هایسالم اهلل علفاطمه زهرا  ر،یهستند؟ و دوم مبلغه غد و آله هیاهلل عل یصلخود رسول اهلل  ریمبلغ غد

 دیها و س یها و عالمه حل ینیکه عالمه ام یر یمس نیدر ا نمیاردمیلیراستا قرار گرفت که من مثال صد و چند م نیپس انسان اگر در ا

 !رمیلشکر مبلغان غد یاهیمن هم س .ها بوده اند نیها و شرف الد نیحس رحامدیها بوده اند، م یرتضم
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 « خراش  یتراش و م یره م نیپس اندر ا»

 راه را رفت! نیا دیبا زانیتمام توان، افتان و لنگان و خ با

 ... یبه از خفتگ هودهیب کوشش

 ! ستیبهتر از خفتگ ،و مطلوبش نرسد یصددر  صد جهیکند ولو به نت یو تالش یانسان سع نکهیا

 یکه غضب او غضب خدا و رضا هایاهلل علسالم  فاطمه زهرا شگاهیدر پ  خروشند، یو م سوزند یو م کوشند یم ریغد یبرا کهیحتما کسان و

به آنها  ،است ریکه تنها وارث غد السالم هیعل عصر یحضرت ول یدارند و حتما نظر لطف خاص اعل یا ژهیو گاهیخداست، حتما جا یاو رضا

 بود. خواهندو سعادت آخرتشان  ایدن نیو عزت ا شانیو زندگ

 طلبم. یکامل و وافر از خداوند متعال م قیتمام دوستان توف یبرا

 ق یبتواند توف  کهیکند و کس  قیسلب توف  تواند  یبد و افکار شوم، همه و همه م  یها تیو ن  یمعاص  یکه برخ  میرا بدان  نیا  دیالبته با  البته،

 بخت و فائز و برنده است! کین یبگذارد، او بس هیکه از نفسش، قدمش، قلمش، پول و امکانات و هرچه که از جان و مال دارد ما ابدی

 دیبرنده شُد یعنیواهلل  فزتم

 و با فالح متفاوت است. یبرندگ یعنی فوز

 یعل ای تکیافلح المومنون بوال قد

 فائز هم هست گرید یمعنا کیاست البته مفلح و به  ریچاک غد نهیس کهیکس

 :«امهیالق ومیهم الفائزون  عتهیو ش اًیانَّ عل»

 ... ارزشمند است اریبس ،را بدست آوردن یبرندگ یو در مسابقه بندگ ستیبرندگ نیبهتر نیو ا امتیاند در روز ق برنده

 .میو کسالت را به خود راه نده یخستگ پس

 مبتال کنند. یو فرتوت یها ما را به سست ها و خناسوسواس مینگذار

 «رفت دیغمش رقص کنان با ریشمش  ریز»

 بان یبدرقه و پشت هایسالم اهلل عل و نگاه فاطمه زهرا و آله هیاهلل عل یصل اکرم امبریپ  یدعا میو بدان میبکوش ریغد یو پرشور و شلعه ور برا گرم

حضرت زهرا  تیمظلوم یعنی یعظم تیمظلوم انیو ب ریغد ریام تیمظلوم انیب قتیدر حق ریغد غیکه تبل میراه بدان نیماست. و در ا

 قتیسر و چاک چاک او در حق  یب  نیو بدن نازن  السالم  هیعل  ءدالشهدایاست و س  فهیشده در سق  مالیهمان مظلوم پا  ریاست. غد  هایسالم اهلل عل

 غ یو تبل انیب ر،یبوده است. پس دفاع از غد ریغد قتیهمان حق ،شده است دهیاست و آنچه که در مسلخ قتلگاه سر بر ریهمان کشته غد

 مهیعل یو همه ائمه هد و آله هیاهلل عل یصل و رسول اهلل نیو نصرت د السالم هیعل ءدالشهدایسو  هایسالم اهلل عل زهرا فاطمهدفاع از  قتیدر حق ر،یغد

 است. فرجه یعجل اهلل تعال و امام عصر السالم

 ی اری  یبرا  ینیتمر  قتیدر حق  د،یو حفظ خطابه آن و مانند آن و هر آنچه از دست برآ   غیو تبل  ریکه نصرت غد  میکن  دیکأ و ت  مییبگو  فاش

 در زمان ظهور است. السالم هیعل امام عصر

 « سحر است جیهنوز از نتا نیک .باش تا صبح دولتش بدمد»

 هیسالم اهلل علکه حضرت رضا  میکن یاداوریبا خودمان زمزمه و  ،به ما داده اند همیصلوات اهلل عل یرا که ائمه هد ییو بشارتها دهاینو

دادند و مصافحت  یچند بار با آنان دست م یدانستند، فرشتگان آسمان روز یرا م ریقدر غد دیو شا دیفرمودند: اگر مردمان چنان که با

 ! نیدر آسمانها مشهورتر است از آن در زم ریغد دیع  وکردند  یم

 ... را ریغد دیع  کردند یم ایو اح میائمه ما در تعظ وهیش میاوریب ادی به

 یمنان مرحمت مؤبه م یدیبعنوان ع  یانگشتر یو حت فرمودند یدعوت کرده، اطعام م ریمنان را در روز غدؤم السالم هیعلرضا  حضرت

مکتب  یکه از سو یو اختناق هیتق طیدادن، آنهم با وجود شرا دانهیو ع دیع  یشده در برگزار یکه م ییها فرمودند. حضرت تمام تالش

 تمامت انجام داده اند. هخلفا حاکم بوده است، ب

 یرا نه فقط به کو  ریغد امیماست تا پ   اریآزاد در اخت  یرسانه ا  یمعنا که فضا  نیبه ا  میهست یخوب  اریبس  طیکه امروز الحمدهلل در شرا ما

 / فلک یدهان خواهم به پهنا کی» میگفت یم یزمان کی. میکن یرا جهان ریغد امیپ  میتوان یبلکه م م،یخود برسان الیو برزن و اهل و ع 
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و مرتبت آن رشک  لتیو از شرح فض میفلک امروز خداوند به ما داده، همت کن یبه پهنا یمجاز ی. دهان«شرح ان رشک ملک میتا بگو

 !مییسخن بگو السالم هیعل ینامیرالمؤمن یعنیملک 

 «و لطف اله باش تیدر عنا وستهیپ /      دل غالم شاه جهان باش و شاه باش یا»

 .می بوده باشو لطف اهلل تیدر حما وستهیکه پ  شود یم نیبودن موجب ا السالم هیعل امیرالمؤمنین غالم

 به روح پاک امامان گواه باش فردا/      یعل ایبه لطف تو  میزنده ا امروز

 .میارزشمند آن بزن دیو ع  تیوال تیو دم از اهم السالم هیعل یعل یبه وال میکه زنده باش مینبود گرید یسال دیشا

 تن بالکش من پرگناه باش نیا گو/        زی بود روز رستخ عیچون احمدم شف

 نسبت به ما بوده باشد. و آله هیاهلل عل یصل ءایشفاعت ختم االنب یبهانه برا نیبودن و دغدغه داشتن باعث بهتر ریمبلغ غد نیشاءاهلل که ا ان

 کوه تا به کوه منافق سپاه باش گو/      خرمیجو نم کیهزار به  یخارج وز

 راه باش خیزاهد زمانه و گو ش گو/      کافر است ستین یعل یرا که دوست آن

 بارگاه باش نیجان ببوس بر در ا از/        رضا ن،یامام هشتم و سلطان د قبر

 قاتیخداوند توف شانیا تیکه به عنا السالم هیعلالرضا  یبن موس یبه عل دییتوسل بجو ریغد غیتبل یبرا افتنی قیراهِ توف نیشاءاهلل در ا ان

 .میداشته باش ریغد غیتبل قیو برتر از سال قبل توف شتریما را هر سال افزون بکند تا هرسال ب

 بارگاه باش نیجان ببوس بر در ا از

 کن شهیشاه پ  یِبندگ قیطر حافظ

 چو مردانِ راه باش قیدر طر وانگاه

 سوگند خورده که:  طانیاست و البته ش میصراط مستق ریغد غیراه تبل نیالبته ا دیبدان

 «نَیوََعن شَمَآئِلِهِمْ َوالَ تَجِدُ أَکْثَرَُهمْ شَاکِرِ َمانِهِمْیْوَمِنْ خَْلفِهِمْ وََعنْ أَ هِمْیدِیْ أَ نِیْمِّن بَ نَّهُمیَثُمَّ آلتِ مَیلَأَقْعُدَنَّ لَهُْم صِرَاطَکَ الْمُسْتَقِ »

 ها فراهم خواهد کرد. راه است و مزاحمت نیرهزن و مانع ا طانیش

 ینیاطیچه ش ... . نباشند ایخواهند گذاشت. قهرا متوجه باشند  ریغد غیچرخ تبل یآزارها خواهند رساند، چوب ال یو انس یجن نیاطیش

 ... دها و موانع خواهد بو سهی. اما دسکند یتفاوت نم انندیکه از جمله پر ینیاطیو چه در ش انندیکه به شکل آدم

 رفت! شیمردانه پ  دیبا اما

 !دیو محکم قدم بردار دیو نلرز دینهراس

الَْأرْضِ قََدمَکَ ارْمِ بِبَصَرِکَ أَقْصَى الَْقوْمِ وَ ُغضَّ بَصَرَکَ وَ اْعَلمْ أَنَّ النَّصْرَ  یالْجِبَالُ وَ لَا تَزُلْ َعضَّ َعلَى نَاجِذِکَ أَِعرِ اللَّهَ جُمْجُمَتَکَ تِدْ فِ تَزُولُ

 مِنْ ِعنِْد اللَّهِ سُبْحَانَهُ

 

 دل یبه هوادار دیگر آ اسدهلل/     دل یشود آب، ز پادار ریش زهره

 انیریذات حضرت رحمان بر شما غد یاز سو یخدا و سالم درود

 .کمیعل والسالم


