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علی خساعیفر
هیوشدًذ :
دٍ جَاى وِ تاصُ تش عاسضـاى هَی تشجواًی سػتِ تَد هفاخشُ 
هیوٌن .
هیگفت هي ولوِ سا خاسج اص تاـت خَد هعٌی 
اٍلی 
ایيوِ چیضی ًیؼت.هي اص خَد تِ ولوات هعٌی هیتخـن.
دٍهیهیگفت :

هیوٌن .
اٍلیهیگفت:هي ّشهتٌی سا تذٍى تؽییش سیخت ًحَی جوالت تشجوِ 

هیوٌن.
تیّیچ سیختٍسیضی تشجوِ 
يوِ چیضی ًیؼت .هي ّشهتٌی سا 
هیگفت:ای 
دٍهی 
علیرضا خانجان
تِصَست
سػالِای تَد 

یىی سا اص هـایخ پشػیذًذ اص حمیمتِ تشجواًی .گفت :هتي هثذأ،
تِهعٌی پشیـاى.
تِصَست جوع ٍ 
جشیذُای اػت 

تِهعٌی جوع؛ هتيهمصذ،
پشیـاى ٍ 
وازویه شادمان
ایلخاًیصادُچٌذػال اػت تا گزؿتِ ؿذُ ٍ تِ

اوٌَى وِ ایي سلعِ آؼاص وٌن،خَاجِ ػَاسُ
ًامآٍس ٍ تضسي داؿتی دس لذست ٍ
پاداؽ اعوالؾخشػٌذ .خذای تْتشداًذ ایي هشد تثاسی 
چٌذاىوِ ًظیشؽ ون تَدی ٍ اٍ تذاى لذست ٍ هىٌتِ تثاسؽ التفاتی ًذاؿتی ٍ

هىٌت،
تیهاًٌذّ.ن
ًىتِّادسؿعش آٍسدی 
جْذؽ دس ساُ علن ٍ ـضیلت تَدی.ؿاعشی ـحل تَدی ٍ 
تیهاًٌذ تاؿذ ٍ .اٍسٍػی
اٍ ؿعش عماب پَؿىیي سا تِ صتاى وَسدی دسآٍسدی وِ طشـِ ٍ 
ًذاًؼتی ٍ صتاى پاسػی ٍ تاصی ٍ ـشًگی تذاًؼتی ٍ اص سٍیِ تشگشداى ـاسػی ،آًىِ پشٍیض
خاًلشی وشدُ تَدیآى سا تِ وَسدی تشگشداًذی ٍ .ایي تغ واسی ظشیؿ ٍ طسؾ تاؿذ ٍ
تیتالؽضل آى دس صتاى وَسدی دس تیي وَسداى هثلِ ػاسی ٍ جاسی
آى ًظن ػاختی وِ 
گـتی:الی ِّ لَی تِ سصُ ـشی تِ سصُ هظی /چَى تظی ؿِ ستِ ًِ ٍُ وچِ ًذُ تظی /دیذگاُ
عماب تلٌذًظش تلٌذپشٍاص/چگًَِ صیؼتي اسصؽ اػت ًِ ،چِ همذاس صیؼتي.
1

اییهؿة


جاىّفتِ

ایاصطٌضّاییاػتوِدسگشٍُتلگشاهیتِهذیشیتدوتشعلیشضاخاى

هطالةایيتخؾگضیذُ

اسائِهیؿذ .
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علی خساعیفر
اًؼاًیتتِاٍاختیاسهیدٌّذجٌْنیاتْـت

هتشجویهیهیشدٍتِپاعخذهاتؾتِجاهعة 
سااًتخابوٌذ.هتشجنهی گَیذتایذاٍلّشدٍجاساتثیٌذتاتتَاًذاًتخابوٌذ.اٍلاٍساتِ
اًذٍتاصیاًِهیصًٌذٍهتشجواى

جٌْنهیتشًذ.هیتیٌذآًجاهتشجواىساتِهیضّایآٌّیتؼتِ
وشدىّؼتٌذ.هتشجنٍحـتصدُهیگَیذ«:تشینتْـت


سیضاىػختهـؽَلتشجوِ

ّنعشق
ساتثیٌین ».دستْـتًیضهیتیٌذهتشجواىساتِهیضّایآٌّیتؼتِاًذٍتاصیاًِهیصًٌذٍ
تشجوِوشدى ّؼتٌذ .تعجةوشدُ هیگَیذ« :اًگاس

هتشجواى ّن عشقسیضاى ػخت هـؽَل 
هیگَیٌذ«:چشا.خیلیـشقداسد.هتشجواًیوِدستْـتواس
تْـتٍجٌْنـشلیًذاسد ».
وٌٌذتشجوِّایـاىچاجهیؿَد ».

هی
علی خساعیفر
هیوشد .صاحة وتاتفشٍؿی ّشچٌذ
ًمل اػت وِ دس جَاًی هذتی دس وتاتفشٍؿی خذهت 
هیگفت ایٌْا سا تِ گَسػتاى تثشٍ .
هیداد ٍ 
لفؼِتشهیداؿت ٍ تِ اٍ 

وتابّایی سا اص

یىثاس
تشجوِّا

هٌظَسؽ اص گَسػتاى اًثاسی پـت وتاتفشٍؿی تَد وِدسآى اص وؿ تا تِ ػمؿ
ایيوِ اًثاسسا گَسػتاى
سٍیّن تلٌثاس ؿذُ تَد .سٍصی گفت اػتاد ػشّ 
ّوچَى ؿلؽن ٍ پیاص 
تایذپٌذاؿت ٍ الیكگَسػتاى
ًویخشد هشدُ 
تشجوِّایی سا وِ وؼی 

هیًاهیچیؼت؟گفت

تاؿذ .سٍصی چٌذ تؽل وتاب تِ گَسػتاى تشد ٍ دیذ جا تشای ًَسػیذگاى ًیؼت .تیشٍى
وتابّا سا تشگشـت تا تخَاًذ .ػش دسًیاٍسد .یىی

اًثاسی ًـؼت ٍ دس صیش ًَس هاُیىی اص
هیتایؼت تا تشایؾتشجوِ وٌذ .تا خَد گفت ای
دیگش سا تشگشـت .ػش دسًیاٍسد .وؼی 
چِهمذاس ٍلت هتشجواى ٍ آتشٍی ًَیؼٌذگاى ضایع ؿذُ اػتّ .وچٌاى تا ػپیذُصثح
دسیػ 
ػایِای سٍی اٍ اـتاد.چَى ػش تاال
دسًویآٍسد .صذای اراى تلٌذ ؿذ ٍ 

هیخَاًذ ٍ ػش
تشجوِ 
خیشُؿذُ اػت.اص تشوت آى ػایِ
اتيعثذاهللخضاعیسا دیذ وِ تِ اٍ 
وشدعلی 

آٍسد ٍ ًگاُ
وِ دس ػپیذُ تش اٍ اـتاد ًَس تشجوِ دسدلؾ اـتاد ٍتصوین گشـت عوش دس ساُ تشجوِ تگزاسد.
علیرضا خانجان
تِّن تشآهذُ ٍ وؿ تش دهاغ آٍسدُ.گفت:ایي سا چِ حالت
یىی اص تضسگاى هتشجوی دیذ 
تِدسؿتی ساًذ.گفت:
اػت؟ گفتٌذ:ـالى ًالذ تشللن ٍی خشدُ گشـت ٍ تش ػثیل طعي ػخي 
هیگـایذ ٍ تان ًذاسد؛ چگًَِ
ایي تیچاسُ ّضاس گشُ دؿخَاس اص ػخيّایػٌگیي تِ دًذاى 
اػت وِ طالت ػخٌی ػثه ًویداسد؟ 
گشت اص دػت تشآیذ دٌّی ؿیشیي ويً /مذ آى ًیؼت وِ هـتی تضًی تش دٌّی
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علیرضا خانجان
حىوا گَیٌذ وِ دس وتاتت ٍ ًـش چٌذوغ اص چٌذوغ تِ جاى تشًجٌذ ٍ سٍص ٍ ؿة دس
َّل ٍ ّشاع هاًٌذ:واتةاص تشجواى ٍ تشجواى اص ًالذ؛ طالةِ وتاب اص ًاؿش ٍ ًاؿشِ وتاب
اص هحتؼةِ هویض.صیي جواعت اها ًالذ خَد اصخذای ًیض هیًْشاػذ.
علی خساعیفر
جولِای دؿَاس

هیوشدًذ .تِ
ًمل اػت وِ سٍصی تا جواعتی اص هشیذاى هتٌی سا تشجوِ 
سػیذًذ ٍ جولِ هشیذاى اصتشجوة آى عاجض هاًذًذ ٍ خَاػتٌذ وِ اػتاد تشجوِ وٌذ.اػتاد تِ
وَصُای دس هیاى والع اؿاسُ وشد ٍ گفت تشجوةهي دس وَصُ اػت.چَى دػت وشدًذ دس

تشجوِایدیگش تگَ.گفت

وَصُ ،طال تشآهذ.هشیذاى اص صیثایی جولِ هتحیش گـتٌذ ٍ گفتٌذ
دػت دس وَصُ وٌیذ .دػت وشدًذً .مشُ تشآهذ .هشیذاى اص صیثایی جولِ دسؿگفت ؿذًذ.
تشجوِای دیگش تگَ.گفت دػت دس وَصُ وٌیذ.دػت وشدًذ هشٍاسیذ تشآهذ.هشیذی

گفتٌذ
ػثحاىاهلل وِ ایي ّوِ طال ٍ ًمشُ ٍ هشٍاسیذ اص خضاًة ؼیة سػیذُ تاؿذ؟ گفت اص

گفت
خضاًة ؼیة ًثاؿذ وِ اص خضاًة صتاى ـاسػی تاؿذ ٍ.گفت وِ دسِ خضاًة ـاسػی تش اّل صتاى
تِلذس ّوت
ًگواؿتِاًذ.پغ ّشوغ دػت دس خضاًِ وٌذ 

تؼتِ ًیؼت ٍ تش آى ًگاّثاًی
خَیؾ اص آى تشگیشدّ.وِ سا ٍلت خَؽ گـت.

علی خساعیفر
اػتاد(لذعاهلل)ؼایة

یىیاصهشیذاىحىایتوشدوِهيهذتیتِػثثیاصهجلغتشجوة
ػؿتَدم،تذاىوِآىـَایذاصهيـَتؿذ.دگشتاسوِدسهجلغاٍظاّش

هاًذمٍعظینهتأ
ؿذم،چَىچـناػتادتشهياـتادگفت«:ایـالىّیچهتأػؿهثاؽوِاگشتَدُػالاص
ها ؼایة گشدی ها جض یه حشؾ ًگَیین ٍ آى یه حشؾ تشیي ًاخي تَاى ًَؿت ٍ
اؿاستتًِاخياًگـتهْیيوشد،اصدػتساػت– ٍآىحشؾایياػت«:تشجوًِص
هؼتملِللوخاطةالوختلؿ»
المیرا سلیماوی
هتشجواىتشدٍگًَِاًذ:یىی،آًْاوِدستاسیىیتیذاسًذٍدیگشی،آًْاوِدسسٍؿٌاییخَاتٌذ! 
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