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تضسگَاسی، هْشتاًی ٍ هْشٍسصی است. کشاهت ٍ تضسگَاس است. عالهت تاّای  گفتین ّذف تشتیت تَحیذی، تشتیت اًساى

 اى تا کشاهت، دٍس آىهاًٌذ خَد خذاًٍذ کِ سحوي ٍ سحین است. عالهت دیگش، حق ٍسصی است. ّشجا کِ حق است، اًس

 تِ ّذف اصلی یعٌی. ایٌگًَِ است کِ تاضذ هی ٍ ٍفاداس تِ تعْذش هٌت تی کشاهت اّل خذهتگشدد. دیگش آًکِ اًساى تا هی

 سسذ. می حیات طیبه

خذا ٍ هالئک،  ضَد ٍ  هی تشساًذ، آًجاست کِ تسلین اٍاهش الْی ٍ سالهت سالمهقام خَاّذ اًساى سا تِ پاکی ٍ  هی اسالم

اص ّواى  عول. ضلع سَم صفات ٍ ضلع دٍم ،و باورهاها  بینشضلع اٍل اًساى دس دسٍى هثلثی است:  کٌٌذ. هی تش اٍ سالم

دیگش کِ اص ّای  اتتذای کَدکی، تایذ هفاّین خذاضٌاسی سا تِ کَدک تفْین کشد. اص ّواى ًاى سفشُ صثحاًِ یا خَساکی

آى، تَجِ کَدکاى تِ ّای  ًگاُ تِ آسواى ٍ صیثایی است؛کجا آهذُ ٍ چِ هشاحلی سا طی کشدُ ٍ چِ کسی آًْا سا آفشیذُ 

خالصِ ایٌکِ ّش چیضی سا تْاًِ قشاس دّین تا ایي ًظن دقیق خلقت سا تشای  ى ٍ ...تذّای  خلقت دس کاس دستگاُّای  ضگفتی

 تیاى هعاًی آیات قشآى ٍ صفات خذا تا صتاًی سادُ، سالهتی تاٍسّا تسیاس هْن است. ،ي کٌین. چَى دس تشتیتیتثیّا  تچِ

 ٍ تاٍسّای فشصًذاى هَثش تاضذ. ّا  تَاًذ دس ساختاس تیٌص هی

ٍ دٍسی اص صفات تذ اص ّواى دٍساى ایجاد صفات خوب  اًساى، صفات دسًٍی اٍست. توشیيٍجَد ضلع دٍم 

سیة صهیٌی دسٍى دلتاى ّای  تِ تعذاد کیٌِ» اسد. استادی تِ ضاگشداًص گفت:کَدکی، تاثیش تسیاسی دس صًذگی اًساى د

ش اص سیة صهیٌی کی، یک پاکت پفشدا ّشیک اص ضاگشداى تعذادی سیة صهیٌی آٍسدًذ. ی« پاکت تگزاسیذ ٍ تیاٍسیذ.

« هي کیٌِ ای ًذاسم. !استاد» ی ًیاٍسدُ تَد ٍ گفت:د دیگش چیضٍ ضاگش «هي خیلی کیٌِ داسم. !استاد» آٍسدُ تَد ٍگفت:

استاد تشدى ٍ آٍسدى » پس اص چٌذ سٍص ضاگشداى گفتٌذ:« سا ّش سٍص تا خَد تثشیذ ٍ تیاٍسیذ.ّا  ایي سیة صهیٌی» استاد گفت:
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فْویذیذ کِ صًذگی تا کیٌِ »استاد پاسخ داد: « دّذ! هی آًْا کِ خیلی سخت است ّیچ، تَی تذ گٌذیذگی آًْا ها سا آصاس

خَاًذى » ، جَاب داد:«آداب خَاب چیست؟» تْلَل اص تضسگی پشسیذ:« کٌٌذُ است؟! دٌّذُ ٍ خستِس آصاسٍ ًاساحتی، چقذ

 «ضة سا تذٍى کیٌِ ٍ حشظ ٍ حسذ تخَاب.» تْلَل گفت:« هعَرتیي ٍ آیة الکشسی ٍ...

دچاس  اص اًساى صادس ضَد ٍعمل صالح ضلع سَم ٍجَد اًساى، عول اٍست. دس تشتیت تَحیذی، ّذف ایي است کِ 

  خسشاى ًطَد. 


