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میحرلا نمحرلا  مسب هللا 
: دیوگ یم شیاهفرح  همه  اب  یسیع  دوش ، یم مرن  شتسد  هب  نهآ  یلع ، دیوگ : یم دواد ]  ] هک تساشگراک  یلع  مسا  .دنام  یم ادخ  لثم  یلع ، دوخ  تسا ، اشگراک  یلع  مسا  ًالصا 

یلع زا  تسد  هک  دننک  اه  نآ رس  یوت  هب  کاخ  تسا ؛ اشگراک  یلع  مسا  ایند  مامت  رد  .دنک  یم رضاح  ار  سیقلب  تخت  یلع ، دیوگ : یم فصآ ]  ] نآ .دنک  یم هدنز  ار  هدرم  یلع ،
.تسا یرگید  فرح  کی  یلع  دوخ  مینک ؟ یم میراد  راک  هچ  .دیتسه  اهامش  مدرم  نیرت  مهفن دیناد  یم هک  دیمهف  یم عقوم  کی  نآرق ، تایآ  مامت  هب  .دندرک  تسرد  هباشم  دنتشادرب و 

ار ناملغ  هدرک ، قلخ  ار  ینادواج  نیا  هب  تشهب  هدرک ، قلخ  ار  اهامش  مامت  تسا ؟ هدرک  قلخ  یکلا  سپ  دهاوخ ؟ یمن هدرک  هک  ار  تقلخ  نیا  ادخ  رگم  .دسانش  یم ادخ  ار  یلع  دوخ 
لام .تسامش  لام  نیا  .مهاوخ  یمن نم  منامیا ، هب  مهاوخ ، یمن نم  منید ، هب  تسا ، هتشاذگ  امش  یارب  هتشاذگ  هک  اه  نیا هزات  هتشاذگ ، امش  یارب  ار  اه  هیروح هتشاذگ ، امش  یارب 
دیراد هچ  امش  .نیا  ینعی  یقتم ؛ .تراک  در  ورب  متفگ : .مدادن  شناملغ  تشهب و  سودرف و  هب  ار  ارهز  تیانع  کی  نم  دیوگ ؟ یم دیراد  هچ  .دینز  یم هراوهام  وئدیو و  زونه  هک  تسامش 

؟ دییوگ یم

.یتسم وت  یتسه ، اجک  یتسه ، یسک  هچ  اب  دیتفرگ ؟ رس  نآرق  اجک  دیتفر ؟ ءایحا  اجک  .دننکب  ترس  نآ  وت  کاخ  دنک ، یم مدرم  رتخد  دنک ، یم مدرم  هچب  هب  هاگن  تمشچ  زونه  وت 
مامت رد  نم  .ایب  دیوگ  یم وت  هب  الاح  .دندرکن  تسرد  ننست  لها  رگم  .نینموملاریما  اقآ  یارب  دنک ، تسرد  هباشم  زیزع  یارهز  یارب  هک  تسا  نآ  تسم ؛ یتسم ! وت  یتسه ؟ اجک 

؟ تسا بوخ  ردقچ  مرکا  ربمایپ  نیا  نکب ، ار  شباسح  امش  ناج ، اقآ  .دینک  ینادردق  .میوگ  یم امش  هب  مراد  ار  اه  نآ مدروآ ، رظن  ریز  ار  ناش  همه یاهراک  متسه ، درخ  ایند  ناهج و 
لزان لیئربج  .نک  تمسق  تفگ  وا  هب  تشاد ، نانیمطا  یلیخ  رفن  کی  هب  .تسا  یتمینغ  کی  الاح  ّغلب ! هتفگ : وا  هب  ادخ  تسادخ ، هدنب  تسادخ ، بیبح  تفگ ؛ ناوت  یمن ار  شا  یبوخ

رد دیاب  ردقنیا  .دیتسه  راگتسر  راگتسر  دوشب ، نات  یلاح رگا  ار  فرح  نیمه  منید ! هب  دوش ؟ یم نات  یلاح .نادرگرب  ورب  هداد ، مدرم  هب  هک  اه  نآ یتفگ ؟ وا  هب  ارچ  دمحم ! یا  تفگ : دش 
.نیا ینعی  هدنب  میتسه ؟ ادخ  رایتخا  رد  اجکام  .دشاب  ادخ  رایتخا 

ات ناشیادص  .دننک  یم لوسر هللا  لوسر هللا ، هچ  دننک ، یم ییاهادخ  ادخ ، هچ  دنریگ ، یم رس  ییاهنآرق  هچ  دناد  یم ادخ  دنرادن ؟ تدابع  رگم  اه  نآ .تسین  هک  یروط  الاح  بخ ،
، دش لزان  وا  هب  نآرق  هک  یسک  نآ  هب  یتفرگ ؟ رس  نآرق  هک  یراد  ار  یسک  هچ  وت  .مفاکشب  امش  یارب  ار  راک  نیا  مناوت  یمن .دنرادن  یلع  تسین ؟ لوبق  ناشتدابع  ارچ  .دور  یم نامسآ 
، وگن غورد  نکن ، یوبر  هلماعم  نکن ، مدرم  نز  نکن ، مدرم  هچب  هب  هاگن  هتفگ : وت  هب  نآرق  دیتسه ؟ نآرق  رما  هب  اجک  دنک ! یم تنعل  امش  هب  نآرق  دیتفرگ ، رس  نآرق  هک  امش  بلغا 

ینعی نآرق ؛ دیدرک ؟ راک  هچ  دیداد ؟ یراطفا  یسک  هچ  هب  دیدروآرب ؟ ار  ینمؤم  ردارب  تجاح  هچ  تفر ، ناضمر  هام  دیدرک ؟ راک  هچ  امش  .شاب  یخس  شاب ، مدرم  رکف  هب  نکن ، هعدخ 
، دوشب دهاوخ  یم یروط  ره  .دیتسه  ننست  لها  نیع  امش  .دیدز  یرگید  فرح  کی  مه  شرخآ  .متسه  قطان  نآرق  نم  قطانلا » نآرق  انا  : » دیوگ یم یلع  نآرق ، هب  لمع 

ایند زا  نید  اب  امش  زا  یکی  رگا  دیوگ : یم مه  وت  هب  دنتسه ، دترم  دنتسه ، منهج  لها  دیوگ  یم ار  اه  نآ مهد ، یم تراشب  امش  هب  نالا  نیبب ، .دییاین  دیهاوخ  یم دییایب ، دیهاوخ  یم
.تسین رما  یور  ام  یاهراک  .تسین  رما  یور  تا  هکم .تسین  رما  یور  نامیاهراک  ارچ ؟ .متسه  امش  قادصم  مه  نم  .نم  هب  مه  دیوگ ، یم وت  هب  مه  .دنک  یم بجعت  هکئالم  دیتفر ،

ردقنیا دندوب ، ارهز  هسلج  رد  دندوب ، ام  هسلج  رد  هک  یناسک  هلل  دمحلا  اما  مینک ؟ یم هچ  میراد  نالا  ام  .دنک  یم داریا  ربمایپ  هب  ارچ ؟ دیوگ  یم هدرک ، اهراک  نیا  زا  یکی  ربمغیپ  نیبب ،
تراشب امش  هب  مهاوخ  یم اما  یتسه ؛ نآ  هباشم  مه  وت  بخ ، دییاجک ؟ دیدرب ؟ اجک  دیدرک ؟ راک  هچ  دیدوبن  هک  امش  مورب ، ناتنابرق.تفگ  تنسحا  اه  نآ هب  قافنا  دندرک ، قافنا 

ردارب تفر ، رانک  سیوا  منک : یم شیاشفا  زورما  میوگ ، یم امش  هب  مراد  هکنیا  .تسا  نم  هجرد  رد  نم و  اب  دنک ، ظفح  ار  شنید  نامز  نیا  رد  یسک  ره  دیوگ : یم ربمغیپ  الاح  .مهدب 
نآ رش  ریخ و  هب  جرفلا ، راظتنا  تامرحم ، کرت  تابجاو ، تفگن : ربمایپ  رگم  ینک ؟ یم تدابع  یور  یم زاب  هرابود  ارچ  دیور ؟ یمن رانک  ارچ  .دیورب  رانک  دیناوت  یمن امش  دش ، لوسر هللا 

نویزیولت ینعی  رانک ؛ نزن ، وئدیو  ینعی  رانک ؛ نکن ، هانگ  ینعی  رانک ؛ .یور  یمن رانک  وت  .منک  یرگایح  یب یلیخ  مهاوخ  یمن یراد ، قیفر  ای  .یور  یمن رانک  وت  .رانک  ورب  نکن ، تکرش  نامز 
نیسح جاح  هتفگ ، یرسپ  کی  الاح  دیور ؟ یم رانک  اجک  .دیورب  رانک  ینعی  رانک ؛ نک ، ظفح  ار  تشمچ  ینعی  رانک ؛ وگن ، غورد  ینعی  رانک ؛ شاب ، هتشادن  وئدیو  ینعی  رانک ؛ شاب ، هتشادن 

.نکن ءاضما  ار  مدرم  دب  دیاقع  وت  .رانک  ورب  مدرم  دب  دیاقع  زا  میوگ ؟ یم هچ  نم  مهفب  .وت  رب  فا  .دور  یمن راک  یپ  رانک ، ورب  هتفگ :

باطخ ربمایپ  هب  ارچ ؟ .دنزن  فرح  شدوخ  زا  هک  متسه  بوخ  ینابر  ملاع  اب  نم  .دزرماین  ار  وا  ادخ  تسا ، دب  ءاملع  اب  نیسح  جاح  دیوگب  یسک  ره  .متسه  تسود  ملاع نم  مناج ،
سابع ینب .دندز  فرح  ناشدوخ  زا  نومام  نوراه و  .دندز  فرح  ناشدوخ  زا  رکبابا  رمع و  دنز ، یم فرح  شدوخ  زا  راذگ  تعدب .منک  یم عطق  ار  تلد  گر  ینزب ، فرح  تدوخ  زا  رگا  دش ،

راک هچ  امش  ناتشک ! شیپ امش  الاح  .دز  فرح  شدوخ  زا  تشاذگ ، رانک  ار  نینموملاریما  نآ  .دز  فرح  شدوخ  زا  تشاذگ ، رانک  ار  قداص  ماما  سابع ] ینب   ] نآ .دندز  فرح  ناشدوخ  زا 
.دیوش رادیب  مورب ، ناتنابرق  نم ، زیزع  دینک ؟ یم

هام کی  نیمه  دیوگ : یم .دنک  یم تمذم  ار  اه  یناضمر هام  میراد  تیاور  ًاقافتا  دش ؟ مامت  دیع  ایآ  میدرک ، ار  ادخ  تعاطا  هزور  زامن و  رد  راگزآ  هام  کی  ام  ینعی  هچ ؟ ینعی  دیع  ًالصا 
زورما .دهدب  یدیع  وت  هب  ارهز  دیاب  تسا ، دیع  زورما  نم ، زیزع  موشب ، ناتیادف  مورب ، تنابرق  .نیا  ینعی  دیع ؛ .ناشتشز  یاهراک  نامه  رد  دنور  یم هرابود  شا  یقاب دندوب ، بوخ 

یولهپ زا  دوب  یزور  ام  دیع  دنتفگ : یم ینامز  کی  اهنآ  .تسا  دیع  تقو  نآ  .دنک  ءاضما  ار  وت  یگدنب  ینعی  دهدب ؛ یدیع  وت  هب  نینموملاریما  دهدب ، یدیع  وت  هب  نامز  ماما  تسا ، دیع 
زاب دیبوخ ! امش  مه  زاب  هچول  هروک و  شیپ  .دیشابن  تحاران  الاح  مییوگ ؟ یم هچ  میراد  ام  .نامز  ماما  نامز  ینعی  دشابن ؛ یمسا  نیکرشم  زا  دوب  یزور  ام  دیع  وگب  متفگ : دشابن ، یمسا 

.تسه هروک  ضعب  هچول ،

راک کی  دیوگ : یم تسا ، هدز  گنز  نم  هب  شرهاوخ  رفن ] کی   ] .دیوشن التبم  امش  زا  یضعب  دشاب ، عمج  ناتساوح  مهاوخ  یم .دیونشب  فرح  دییایب  موشب ، ناتیادف  مورب ، ناتنابرق 
نیا اب  دشاب ، تتسد  رما  مچرپ  کی  .مینزب  مدق  رکف  اب  دیاب  میرادن ؟ رکف  ام  ارچ  میرادن ؟ هجوت  ارچ  تسا ؟ یراک  هچ  رخآ  .دندرک  نادنز  ار  وا  لاس  جنپ  ای  لاس  هد  تسا ، هدرک  یروجان 

تناما وت  شیپ  مامت  ار ، تتسد  مشچ و  اپ و  نیا  ادخ  مورب ، تنابرق  میا ؟ هراک هچ  ام  .ییادخ  هدنب  وت  نکن ، تسا  اجک  ره  نک ، تعاطا  تسا  ربمایپ  ادخ و  رما  اجک  ره  .ینزب  مدق 
، دینک هاگن  ار  یرگید  ییاج  دیورن  .نک  تردام  ردپ و  هب  هاگن  نم ، زیزع  نک ، یقتم  هب  هاگن  نم ، زیزع  نکب ، نآرق  هب  هاگن  نم ، زیزع  .تسا  هدرک  رداص  شیور  مکح  تسا ، هتشاذگ 

کی .دنک  شتآ  زا  رپ  ار  تمشچ  ادخ  سابع ! رسپ  یا  تفگ : .درک  هاگن  سابع  رسپ  دریگب ، غارس  یا  هلاسم دمآ  ربمایپ  زا  هک  ینامز  هک  دوبن  نآ  رگم  .دنک  یم باذع  زا  رپ  ار  تمشچ 
هتسخ .دننک  یم ادیپ  یدیدج  زیچ  کی  امش  یارب  اه  یجراخ یزور  ره  .تسا  هدمآرد  مه  رگید  ییاه  هاگتسد کی  الاح  ینک ؟ یم هاگن  رفن  دنچ  هب  وئدیو  نویزیولت و  رد  وت  هدرک ، هاگن 

.شلابند ورن  دنروآ ؛ یم دوجو  هب  امش  یارب  دنراد  ار  یزیچ  ره  .تسا  رتدب  نآ  زا  نیا  ینکب ، نیا  هب  هاگن  الاح  یدرک ! نویزیولت  هب  هاگن  هک  سب  یوشن 

یزیچ کی  زور  ره  .تسا  هدروآرد  ار  مدرم  ردپ  ددجت ، نیا  تفگ : دنک ، تمحر  ار  سابع  خیش  جاح  ادخ  یرادن ؟ ترخآ  هب  داقتعا  وت  رگم  موشب ، تیادف  مورب ، تنابرق  نم ، زیزع 
مناوت یمن نم  ناطیش ، یا  ورب  مدرک ؛ هقالط  هس ار  ایند  دیوگ : یم مه  نینموملاریما  .تسا  هدرک  هقالط  هس ار  ایند  دنک ، یمن ایند  هب  هاگن  ینعی  دنک ؛ یمن هاگن  ًالصا  یقتم  نآ  .دیآ  یمرد

هدمد ارهز ، ترضح  .تسا  هدش  هدمد  تیالو ، ًالصا  .موشب  دراو  مهاوخ  یمن هک  تسه  ییاه  هابتشا ًالصا  .ینک  یم ار  اه  یراک لاغشآ نیا  یور  یم تدوخ  وت  ناج ، اباب  .مریگب  ار  وت 
تیالو مالسا ، حور  مورب ، ناتنابرق  .تسام  یناملسم  زا  تسه  هک  بیع  ره  یبیع ، درادن  دوخ  تاذ  هب  مالسا ، .دینز  یم مالسا  زا  مد  هک  امش  شیپ  یناسک ؟ هچ  شیپ  تسا ، هدش 

نینموملاراد رهش  رد  نامز  ماما  نالا  .یتسه  اه  نامه هباشم  وت  بخ ، ما ؟ هراک هچ  نم  یا ؟ هراک هچ  وت  .دنتسه  منهج  لها  دنرادن ، تیالو  بخ ، دنرادن ؟ مالسا  اه  نآ رگم  .تسا 
اه نآ دورب ؟ ءاملع  زا  کی  مادک  هناخ  دورب ؟ یسک  هچ  هناخ  دشاب ، هتشادن  نویزیولت  وئدیو و  هک  دورب  هناخ  کی  دهاوخب  دوشب ، رهش  دراو  هعلق  هزاورد  رد  زا  ناشاک ، هزاورد  رد  زا  دیایب ،

، وت هناخ  دیآ ؟ یمن وت  هناخ  ارچ  .تسا  هدمآ  هک  دیایب  ام  هناخ  رگا  دورب ؟ اجک  وگب  امرفب  بخ ، دوشن ؟ داسف  زکرم  هک  دورب  اجک  دورب ؟ اجک  زیچ ! چیه  هک  امش  دننز ، یم نید  زا  مد  هک 
دیآ یم نامز  ماما  اما  لبقت هللا ! یتسه ، ام  وریپ  هک  یسک  یا  دنیوگ ! یم وت  هب  مه  لبقت هللا  دنیآ ، یم تا  هناخ یوت  همه  دیآ ، یم ینپاژ  دیآ ، یم ییاکیرمآ  دیآ ، یم یسیلگنا 

.میوگ یم تسار  نآرق ، تایآ  مامت  هب  دیایب ؟ اجک  .یتسه  نم  روای  وت  دیوگ : یم

نامز ماما  منید ، هب  .دینک  شوخ  ار  نامز  ماما  لد  دینک ، طرش  نامز  ماما  اب  .دینکن  رگید  ار  اهراک  نیا  هک  دینک  دادرارق  .تسا  دیع  زور  زورما  .رادرب  تیاهراک  نیا  زا  تسد  ورب  مناج ! ورب 
هب .ار  ام  رما  دننک  یمن تعاطا  ار ، ام  ربق ]  ] دننک یم ترایز  دیوگ : یم .تسا  نوخ  شلد  هموصعم  ترضح  نیا  .دیوگ  یم رصان » نم  له   » دناد یم ادخ  دیوگ ، یم رصان » نم  له   » دراد

الا هلا  ال  یهاوخ ؟ یم ار  یسک  هچ  وت  .اضر  ماما  ورب  وش  اپ  وت  الاح  .تسا  در  اه  نیا مامت  .تسا  ناشراک  دنتسین ، ام  رما  هب  دننک ، یم ترایز  ار  ام  تفگ : اضر  ماما  نآرق ، تایآ  مامت 



شا یلاح هک  تسم  .یتسم  وت  یتسه ؟ اجک  یتسه ؟ اجک  یهاوخ ؟ یم ار  یسک  هچ  .نک  ظفح  ار  منابز  ایادخ ، متفگ ]: ، ] متساوخ ادخ  زا  بشید  ردقنیا  .منزب  ار  مفرح  مناوت  یمن هللا ،
نامز ماما  ادخ و  اب  بش  فصن  ورب  نم ، ناج  .تسین  تا  یلاح ینز ، یم ار  اههاگتسد  نیا  ینز و  یم نویزیولت  ینز و  یم هراوهام  ینز و  یم وئدیو  هک  تسین  تا  یلاح وت  .تسین 

ادخ اب  دورب  بش ، هتوتیب  یکی  دشاب ، شنامز  ماما  تمدخ  مدآ  یکی  تسه : یشوخ  ات  ود  متفگ : دش ، مامت  یشوخ  تفگ : متفگ ، نامز  ماما  هب  نآرق ، تایآ  مامت  هب  .نک  یزاب  قشع
.تسا نم  ردارب  دیوگ : یم الاح  .دوب  روج  نیمه سیوا  .دنک  هتوتیب  ادخ  اب  .دنزب  فرح 

ارچ .فرط  نیا  ایب  موش ؛ لخاد  مهاوخ  یمن دنتسه ، روجان  اهاباب  زا  یلیخ  نالا  .رکبابا  رسپ  لثم  فرط ؛ نیا  ایب  تسا ، روجان  تردپ  رگا  وت  .فرط  نیا  ایب  تسین ، اهفرح  نیا  هب  راک 
لوسر هللا رما  ارچ ؟ .دنک  یم لابقتسا  تشهب  ار  رکبابا  رسپ  الاح  یور ؟ یم یسک  هچ  فرط  وت  تسا ، هتفر  تیالو  فرط  .تسا  نم  رسپ  رکبابا ، رسپ  ینعی  رکبابا ؟ نب  دمحم  دیوگ  یم

مراد مه  ار  نیا  .رانک  ورب  یتسه ، یروجنیا  وت  وگن  وا  هب  نکن ، مه  تراسج  وا  هب  اما  دنتسه ؛ روجنیا  اهردپ  زا  یلیخ  مراد  ربخ  زورما  .دنک  یم تعاطا  ار  ادخ  رما  دنک ، یم تعاطا  ار 
.رگید دنتسه  ناشیاه  یضعب .دشابن  تسرد  دیاقع ، نآ  اب  دهاوخ ، یم ار  ننست  لها  هک  یدیاقع  نآ  اب  ینعی  دشاب ؛ هتشاد  دروخرب  دیاب  اهردپ ، زا  یضعب  اب  مدآ  .متفگ  نالا  .میوگ  یم

( تاولص  ) .تسا هدرک  تمدخ  اهگنج  رد  ردقچ  یکی  نآ  تسا ، لوسر هللا  نز  ردپ  یکی  نآ  مرادرب ، تسد  اه  نآ زا  مناوت  یمن نم  دیوگ : یم هدمآ ، ام  هناخ  رد  نالا 

تنابرق .شاب  ییاج  کی  نم ! زیزع  ورب  .شابن  ییاج  همه  .یتسه  ییاج  همه  یور ، یم اجنآ  یور ، یم اجنیا  وت  .یوشب  هتخاس  یهاوخب  اما  دوش ؛ یم هتخاس  مدآ  تیالو ، هسلج 
رازه داتفه  یبوخ ، نیا  هب  یلع  نکب ، ار  شباسح  امش  رخآ ، .دنتسه  ناس  نیمه مه  نالا  .دنتفر  اه  نآ زا  یلیخ  .متسه  رکبابا  رمع و  یوت  نالا  نم  .مرادن  یراک  یسک  هب  نم  مورب ،

؟ تسین نالا  رگم  دشاب ؟ نینموملاریما  فرط  رفن  جنپ  دنورب ، اهنآ  فرط  رفن 

هک ام  هناخ  زا  دشاب ، ناتتسد  تیاده  مچرپ  دشاب ، ناتتسد  تیالو  مچرپ  دیاب  دیور ، یم هک  اجنیا  زا  امش  .مدروآ  ریگ  ار  امش  نم  دیع  زور  الاح  .میوگب  امش  هب  یزیچ  هچ  مورب ، ناتنابرق 
ام میوگ ؟ یم هچ  نم  دش  نات  یلاح .یوش  یمن قلخ  هدنب  یوش ، یم ادخ  هدنب  تقو  نآ  .تسا  نیا  مفرح  نم  نکن ؛ تسه  اجک  ره  نک ، تعاطا  تسه ، رما  اجک  ره  دیتفر ، نوریب 
یقلخ ره  هن ؟ ای  میوگ  یم هچ  نم  دوش  یم تا  یلاح .نک  تعاطا  ار  شرما  دیوگ  یم مه  ار  یقتم  .نک  تعاطا  ار  شرما  دیوگ : یم ادخ  .دنتسه  قلخ  مه  ءایبنا  دوخ  نیا  .میرادن  یراک 

ناملد ام  زیزع ، یاقفر  .یدش  حور  وت  یتسین ، قلخ  رگید  وت  .یشاب  تسرپادخ  یشاب ، تسرپ  تیالو یشاب ، قلخ  دیاب  وت  .یتسه  دب  .یتسه  تسرپ  قلخ قلخ  وت  .تسین  دب  هک 
.دیشاب حور  امش  دهاوخ  یم

قرشم دورب ، برغم  دشاب ، شرس  الط  تشت  دشاب ، نامز  نآ  نیرت  هیجو هک  یرتخد  میراد  تیاور  .دوش  یم روج  نیمه مه  نامز  ماما  نامز  مناج ، .دیرادرب  ناتتیمسج  زا  تسد  دییایب 
.دشاب ناتشیپ  نامز  ماما  نامز  دب ، نامز  نیا  رد  نالا  امش  دهاوخ  یم ناملد  ام  .دنتسه  اه  نامه دننیب ، یمن ار  ایند  هک  ییاهمدآ  .دنتسه  مه  الاح  ینعی  درادن ؛ شراک  سک  چیه دورب ،

ضوع هک  ایند  .تسایند  نیمه  دوش ، یم ادخ  هب  لاصتا  .دوش  یم تشهب  هب  لاصتا  دیآ  یم نامز  ماما  هک  تسه  ایند  نیمه  دوش ، یمن دب  هک  ایند  هک  دنشاب  بوخ  مدرم  رگا 
اه نیا هک  تسین  یزاس  کاپ نیا  .دنک  یم یزاسکاپ  دنز ، یم قفانم  کرام ] : ] دوش یم هتشون  ناش  یناشیپ یور  اهنیا  مامت  یاجنیا  دنک ؟ یم هچ  نیبب  اما  .دنک  یم ضوع  ار  وت  دوش ، یمن
، هدننز رهم  مسق ، ادخ  هب  مسق ، ادخ  لالج  تزع و  هب  دیوگ : یم دروخ ، یم مسق  قداص  ماما  .دنز  یم دهاوخب  ادخ  هک  ار  یزاس  کاپ تسین ، هک  دهاوخب  ملد  هک  یزاس  کاپ .دننک  یم

.تسا نوخ  نم  رگج  .دیا  هدرک تسرد  هباشم  دنز ، یم رهم  نات  یناشیپ یور  .دیا  هتشادرب یلع  زا  تسد  الاح  .تسا  بلاط  یبا  نب  یلع 

ماوت نماد  رد  هک  مرطاخ  موربهدوسآ  شنماد  رد  هک  منیبن  نماد 

ملاع همه  نیا  .تساهنت  طقف  مدید ، هعفد  ود  هعفد ، کی  نم  نآرق ، تایآ  مامت  هب  .نامز  ماما  ناماد  رد  ایب  نم ، زیزع  دیور ؟ یم اجک  دوب ، ءاروام  هب  لاصتا  تسوت  ناماد  مدرک ، نیقی 
هلاچ زا  ایب  دیداتفا ، هلاچ  رد  امش  نوریب ، ایب  مناج ، دیتسه ، اه  نیا ددجت  توهش و  ایند و  لها  یوت  ارچ ؟ دشاب ؟ نامز  ماما  اب  دیابن  یکی  رخآ  مالسا ، همه  نیا  دهتجم و  همه  نیا  و 
ار نیا  ار ، هنیجنگ  باتک  نیا  .دینک  لمع  ار  اهفرح  نیا  یردق  امش  هک  مراودیما  هللاءاشنا ، .تسین  اجک  چیه  اهفرح  نیا  نآرق ، تایآ  مامت  هب  میوگ ؟ یم هچ  مراد  زورما  نم  .نوریب 

اه یضعب ناوخب ، رخآ  ات  اما  دینزن ؛ نیا  هب  وضو  یب تسد  هک  تسا  نیا  ما  هدیقع نم  .تسا  هدش  هتشون  ارهز  رما  هب  باتک ، نیا  هللاو ، ارهز ، هنیس  ینعی  هنیجنگ ؛ .دینادب  ار  شردق 
: تفگ .درک  هدنز  ار  نم  رفن  کی  .تسا  سب  ینک ، تیاده  ار  رفن  کی  دیوگ : یم .تسا  هدرک  هدنز  ار  نم  رفن  کی  .دنا  هدناوخ ار  شفصن  مه  اه  یضعب مدناوخ ، هعفد  تسیب  دنیوگ  یم
هک یسک  ره  ار  باتک  نیا  متفگ : هن ؟ ای  یدرک  وا  هب  هاگن  کی  یدناوخ ، هک  وت  .مرخ  یم ار  هنیجنگ  باتک  نیا  مشورف ، یم ار  ایند  همه  دشاب ، نم  لام  شا  همه ایند ، رگا  نیسح ، جاح 

.درادن هدیاف  هنرگو  دوش ، یم لاصتا  نیا  هب  تسا ، تیالو  مه  نیا  دش ، قیرزت  وا  هب  تیالو  یتقو  دشاب ، قیرزت  وا  هب  تیالو  اب  دناوخ ، یم

یلع ای 
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