
۱۴۰۰ رنه ر2کنک-ی-﮲د!* و ﮵ن!د خس﮹ا!
ی﮲د'/شر هرهز :ه﮲د'&%آ درگ

۵۱ لاوس
۱ ه﮵ن()گ
 دراد ﮵ن'ا ﮳ه' هراشا »ةر﮲حآلا و ﮵ا﮲A'دلا با﮶و' هللا دنعB6 ﮵ا﮲A'دلا با﮶و' ﮵د'﮵4' نا9 نم« ٔه6﮵5'4ش ﮵ٔه'آ
 یدام یاه هر﮳هT زا مه ،ی+﮲د() یلصا فده ناونع ﮳ه' اد﮲ح با﮲حتNا ﮳ا' ک﮵ر'L دارB6ا هک
L'﮲دVسا یY56ا﮲﮳ح'آ زا مه و دننک یم هداTد یاهرا9 ما﮴م' هک ﮵ی'Aته﮳ح رد ار دو﮲ح ی﮵و﮲ 
 یارس و دننک یم ﮴ر' ﮵ک'د﮲ز' ﮲د'%اد﮲ح ﮳ه' ار دو﮲ح لد و نا﮳ح ،دنهد یم ما﮲﮳ح'ا اد﮲ح یاضر
.﮲د'Lاس یم د﮳ا'آ ﮵ز﮲A' ار ﮵ش'/﮲ح تر﮲حآ
 ٔهدارا و گر﮳/( تمه ،تسام یت﮳﮲حAشو﮲ح نماض و گر﮳e' هک نا﮵زAم نامه ﮳ه' ،فده ﮵ن'ا
.﮳دAلط یم مکحم

۵۲ لاوس
۴ ه﮵ن()گ
: تسرد﮲ا' یاه ه﮵ن'eگ ﮵ح4T﮴ش'
 یعولط و مس﮳ح یا﮳ر' ﮳یT%4﮲ع هک﮳ل' ،ت﮵س﮲A' یV﮲د'L رتB6د ش﮳﮲ح' ن﮵ا'﮹ا' گرم : ۱ ٔه﮵ن'eگ در
.دش﮳ا' یم نا﮲س'ا حDE یا﮳ر( ﮴ر(ناش﮲حرد
.خL﮳4' ﮲ه' تسا تر﮲حآ یارس ،یp﮵5pA5ح یV﮲د'L : ۲ ٔه﮵ن'eگ در
.﮵ا﮲A'د ﮲ه' تسا تر﮲حآ یارس ،یp﮵5pA5ح یV﮲د'L : ۳ ٔه﮵ن'eگ در

۵۳ لاوس
۳ ه﮵ن()گ
'sداد ناهاوگ و نادهاش زا ی﮵Vیهلا لدع ها، IJتشرMلوط رد هک دنتسه یهلا نا L'﮲دVی 
 ،﮲د'ا هدرک ﮳طAض و ﮳ت﮶A' ار ا﮲هTآ لامعا یما﮴م' و ﮲د'ا هد﮳و' ا﮲هTآ بBpارم هراومه ،اه نا﮲س'ا
 ﮵ن'ا ﮳ه' »َن/لع6﮴5' ام ن/مل﮵ع' ﮵َن﮳A﮴A'اy ً9مارک ﮵نA﮲طB6احل م﮵کAلع ّنإ و« : ٔه6﮵5'4ش ﮵ٔه'آ هک
B6دراد هراشا نا|تشر.
 ،﮲د'ا هد﮳و' ا﮲هTا﮲س'ا لامعا ﮳ر' دهاش و ر﮲ط﮲ا' ﮵ا﮲A'د رد هک ﮲ه'/﮲گ'امه ناماما و نا﮳رAم﮵ا﮹A' : هY﮲ک'
 رد ار ا﮲هTا﮲س'ا لامعا نط﮳ا' و رها﮲ط ن/﮹ح و ﮲د'﮵اAهلا لدع هاVداد نادهاش ﮵ز﮲A' تم﮵اBpA ز%& رد
.﮲د'ا تم﮵اBpA ناهاوگ ﮵ن'4ت﮳هT ،﮲د'ا ظو56حم و ن/صم ﮵یTاط﮲ح ره زا و ﮲د'اه﮵د'د ﮵ا﮲A'د
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.﮲د'ا تم﮵اBpA ناهاوگ ﮵ن'4ت﮳هT ،﮲د'ا ظو56حم و ن/صم ﮵یTاط﮲ح ره زا و ﮲د'اه﮵د'د ﮵ا﮲A'د

۵۴ لاوس
۲ ه﮵ن()گ
 َلاوما َن/ل9﮵أ'« دنک یم بحا﮴ص' قح﮲ا' ﮳ه' ار ی﮵مA﮵ت' لام ﮵ا' و در/﮲ح یم ﮳ا'& هک یسک
 نا|مه ،دوش الم﮳ر' ﮵ا﮲A'د ﮵نAمه رد وا لمع یعBpاو ٔهره﮹ح و نط﮳ا' رگا ،ً»yمل﮲ُط یما﮵AYلا
 رد اما ؛»ًار﮲ا' م﮲هT/﮳ط' یB6 ن/ل9﮵ا' اّم﮲'ا« تسا ﮴ش'آ ندر/﮲ح لاح رد وا هک ﮵د'د دنهاو﮲ح
 رانک اه هد﮹ر' و دو﮵شAم تر﮲حآ ناه﮳ح دراو وا هک یما|نه و دوش ی﮲م' راsشآ ﮴ش'آ ﮵ا﮲A'د
 و« دشک یم ﮲ه'﮳ا'L وا ن%&د زا ﮴ش'آ و ددرگ یم ن﮵اAع لمع نط﮳ا' و تp﮵5pA5ح ،دو﮵A4م
.»ًا﮵رAعَس َن/ل﮵صAس

۵۵ لاوس
۲ ه﮵ن()گ
 و دو﮲ح زا هک یسک«:دومرB6 ؟ت﮵سAک اه مدآ ﮵ن'﮴4' ک﮵ر'L :﮲د'﮵دAس﮹ر' )ع( ﮵نAنمؤملا﮵رAما زا
».دش﮳ک' باسح گرم زا د﮳ع' یا﮳ر' دو﮲ح لمع
 باسح ﮳ه' : ا﮳وAسا﮴ح' نأ ﮳لBpA ا﮳وAساح« :﮲د'دومرB6 )ص( مالسا یمارگ ﮳رAم﮵ا﮹A' ﮵نAن﮹حمه
».دنس﮳ر' امش باسح ﮳ه' هک﮵ن'ا زا ﮳لBpA ،﮵دAنک یV﮵دAسر دو﮲ح

۵۶ لاوس
۱ ه﮵ن()گ
 هدر%آ )ص( ﮳رAم﮵ا﮹A' طس﮴و' هک ﮴ش'ار/تسد ﮳ه' لمع ار دو﮲ح ﮳ا' یتسود یلصا طرش ﮲د'%اد﮲ح
 هللا ُم﮳کAِ﮳Aُح﮵' ﮲یT/﮳عAّ﮴'اB6 هللا َنّ/﮳Aُح﮴' متنک نا لBp« : ٔه6﮵5'4ش ﮵ٔه'آ رد هک ،دنک یم ن﮵ا﮳A' ،هدش
 نم زا ،﮵د'&اد تسود ار اد﮲ح رگا و﮳گ'« هک ﮵د﮵A'امرB6 یم )ص( ﮳رAم﮵ا﮹A' ﮳ه' ﮲د'%اد﮲ح ،»…
'Aنک یو﮵4﮹Aسود اد﮲ح ﮴ا' ﮵دYYهک تسا تعاطا یتسود طرش( »درا﮳د' نا 'sتار/تسد زا ی﮵ 
).تسا یهلا

۵۷ لاوس
۴ ه﮵ن()گ
 وا رذع ناضمر هام زا د﮳ع' و د﮵رA﮳گ' هز%& ﮲د'اوتN یرا﮵م﮳A' دنNام یرذع تلع ﮳ه' یسک رگا
 و دنک اضBp ار هز%& مه ﮵د'﮳ا'،د﮵رA﮲گ' ار هز%& یاضBpً �دمع هد﮵ن'آ ناضمر ﮴ا' و دوش فرط﮳ر'
.ده﮳د' ﮵رB65pA ﮳ه' ا﮲هTآ دنNام و و﮳ح و مدنگ )مرگ ۷۵۰ً ﮳y﮵p4'A﮴5'( ّدُم  ﮵ک' ز%& ره یا﮳ر' مه

۵۸ لاوس
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۵۸ لاوس
۳ ه﮵ن()گ
 شش﮹و' و﮳گ' نانمؤم ن﮲ا'L ﮳ه' و ﮲ت'ارت﮲حد و ن﮲ا'L ﮳ه' ،﮳رAم﮵ا﮹A' یا« : ٔه6﮵5'4ش ﮵ٔه'آ ﮳ه' ه﮳ح﮴و' ﮳ا'
 رازآ در/م و ﮲د'/ش هت﮲حانش ]فا56ع[ ﮳ه' ه﮲ک'آ یا﮳ر' ﮵ن'ا دننک ﮴ر' ﮵ک'د﮲ز' دو﮲ح ﮳ه' ار دو﮲ح یاه
Bp﮲گ' رارA4﮲د'﮵، T4مآ هراومه ﮲د'%اد﮲ح و تسا رت﮳هL'گ ،».تسا ن﮳ا'4هم و ه﮲دe'تسرد ۳ ٔه﮵ن 
.تسا

۵۹ لاوس
۲ ه﮵ن()گ
:دش﮳ا' هتشاد یV﮵ژ'% ود لBpادح ﮵د'﮳ا' یساسا یاه لاؤس ﮳ه' خس﮹ا'
.دش﮳ا' دامتعا ﮳ل'اBp و تسردً الما9 )فلا
 گنهامه تر/ص ﮳ه' نا﮲س'ا فلY﮲حم یاهز﮵ا﮲A' ﮳ه' هک یر/ط ﮳ه' ؛دش﮳ا( ﮳ه﮲Q(ا﮳ح همه )ب
 ﮲د'﮵/﮹A' ،یو یو4﮲حا و ی﮵و﮲A'د و یعامت﮳حا و یدرB6 ،یحو& و یمس﮳ح دا﮳ع'ا ا﮵ر'L ؛دهد خس﮹ا'
﮲د'&اد مه ﮳ا' ی|ن�ا|ن� و لما9 ط﮳ا﮴A'&ا و
 هدنهد خس﮹ا' ،ر/﮲طنم ﮵ن'﮳د' >— .درک ی﮵ز'& هم﮲ا'﮳4' ﮲ه'اVاد﮳ح یدُع﮳' ره یا﮳ر' نا﮴و' ی﮲م' و
 ﮵ف'4﮲ط و ﮵قBpAد دا﮳ع'ا ،یتسه ما﮲﮲ط' رد وا ها﮵|'ا﮳ح ،نا﮲س'ا ت5pل﮲ح زا یلما9 یها�V ﮵د'﮳ا'
.دش﮳ا' هتشاد وا یعامت﮳حا و یدرB6 ﮵ز﮲A' و یمس﮳ح و یحو&

۶۰ لاوس
۱ ه﮵ن()گ
'Aم﮵ا﮹Aش﮴ال' و راوتسا نا﮵م'ا ﮳ا' یهلا نا﮳ر Tام ﮳یN﮲حم یاه نامز لوط رد ،دنYیهلا ﮵ن'د فل 
 و ﮳ی�لط تلادع ،یتس﮹ر'اد﮲ح ﮴ا' ﮲د'درک یم لم﮴ح' ار اه یت﮲حس ن﮲ا'آ .﮲د'درک یم ﮵غ�﮳ل﮴A' ار
 ٔل'اذر و مل﮲ط ،کرش و ﮳د'﮵ا' شرتسگ و ﮲د'ا﮳م' نادوا﮳ح اه نا﮲س'ا ن﮵اAم یBpال﮲حا یاه تمارک
 و بادآ و یV﮲د'L ﮳کAس ءز﮳ح یهلا ﮵مAلا﮴ع' ﮴ا' دش ﮳بAس موا﮴د( ﮵ن(ا .دو﮳4' ﮵ن﮳A' زا یBpال﮲حا
B6﮵ن'د نانمشد و دوش مدرم گنهر NاوتN﮲د'&اذ﮳گ' رانک یتحار ﮳ه' ار نآ دن.
 ﮲ه' و تسا یهلا نا﮳رAم﮵ا﮹A' ما﮴م' ﮳ه' ط﮳و'4م ش﮴ال' و موا﮴د' ﮵ن'ا : ۴ ٔه﮵ن'eگ یتسرد﮲ا' تلع
B65pط 'Aم﮵ا﮹A﮴م'ا﮲ح ﮳ر.

۶۱ لاوس
۱ ه﮵ن()گ
 ،﮵تAلوئسم ﮵ن'ا یاYسار رد .تسا هعما﮳ح ﮳ر' ﮵ت'الو )ص( مرکا ﮳رAم﮵ا﮹A' ر﮵گ'د ﮵تAلوئسم
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 ،﮵تAلوئسم ﮵ن'ا یاYسار رد .تسا هعما﮳ح ﮳ر' ﮵ت'الو )ص( مرکا ﮳رAم﮵ا﮹A' ر﮵گ'د ﮵تAلوئسم
'Aم﮵ا﮹A﮵ر'﮹ذ' ار مالسا ه﮵ن'دم مدرم هک﮵ن'ا ضحم ﮳ه' )ص( ﮳رB6﮳ه' و درک تر﮳حه رهش ﮵ن'ا ﮳ه' ،دنت 
 هک ار یتموکح ،)نار﮳حاهم( ﮲د'د﮳و' هدمآ هکم زا هک ﮲یTاسک و )را﮲ص'ا( رهش نآ مدرم کمک
.دو﮲م' ی﮵ز'& ﮹یT ،د﮵شAم هرادا مالسا ﮵ن﮲A'اوBp یا﮳نAم ﮳ر'

۶۲ لاوس
۳ ه﮵ن()گ

Tلوئسم موا﮴د' ٔهلئسم ﮳ه' یه﮳ح﮴و' ﮳یAل﮴ع' یاه ﮵تAو ﮵م 'A﮴A﮳Aدو﮲ح ،یرها﮲ط ﮵ت'الو و ﮵ن'د ﮵ن﮵ 
 ﮵ن'د ﮵ن'﮴4' لما9 مالسا ﮵ن'د هک تسا یلاح رد ﮵ن'ا و ؛تسا مالسا ﮵ن'د صp﮲5' ﮳ر' ی﮵لAلد
.تسا یهلا
 ﮳ا' ،﮲د'%اد﮲ح نامرB6 ﮳ه' )ص( مرکا لوسر هک تسا ﮵ن'ا ل﮳وBpA ﮳ل'اBp و ی5pطنم ضرB6 اهن�
 لsش ﮳ه' دو﮲ح زا ﮹س' تموکح ماود و ﮵ن'د ﮵ن﮵A﮳A﮴A' و ﮵مAل﮴ع' موا﮴د' ﮳ه' ،﮵نA﮲ش'ا﮳ح ﮵ن﮵AA﮴ع'
.تسا هدش ﮵تAلوئسم ود ﮵ن'ا ی﮵لAط﮴ع' ﮲عTام و هداد نامرB6 »تماما«

۶۴ لاوس
۴ ه﮵ن()گ
 مکحم ٔهعلBp هª©لا ّالا هلا ال ٔهمل9« :﮵د'امرB6 یم ﮲د'%اد﮲ح ،بهذلا ةلسلس ﮵ث'دح ﮳ه' ه﮳ح﮴و' ﮳ا'
».تسا ناما رد نم باذع زا ،دوش دراو نم مکحم ٔهعلBp ﮵ن'ا ﮳ه' سک ره ،تسا نم
 یل﮴﮳ح' و دوش رها﮲ط یعامت﮳حا یV﮲د'L رد ﮵د'﮳ا' هک﮳ل' ،ت﮵س﮲A' راعش و ظ56ل ﮵ک' اهن� ﮵دAح﮴و'
.دوش یم ر﮵سAم ،تساد﮲ح ﮵ت'الو نامه هک ماما ﮵ت'الو ﮳ا' یعامت﮳حا یV﮲د'L رد ﮵دAح﮴و'

۶۵ لاوس
۳ ه﮵ن()گ
 نا﮵م﮹A' زا یت﮳س' نا﮵م﮹A' نمشد ﮳ا' رگا« :﮵د'امرB6 یم رتشا کلام ٔهم﮲ا'دهع رد )ع( یلع ماما
».دنک یم ﮵رAگلB6ا﮲ع ار ﮴و' هار ﮵ن'ا زا یهاV نمشد هک ،ش﮳ا﮲A' لB6ا﮲ع نمشد ینکش

۶۶ لاوس
۲ ه﮵ن()گ
'Aم﮵ا﮹Aاط ٔهرصاحم رد هک یما|نه )ص( مرکا ﮳رBpت B6ترضح ز﮳ح و د﮳و' هکم نا9رشم یاسر 
 هکم ناVر﮳e' ﮳ه' ،تشا﮲د' یا ﮲ه'اوت﮹ش' ،﮵رB65pA و ک﮲د'ا ﮲یTار﮵ا' و ه﮵﮳ح'د﮲ح ترضح و بلاط﮳و'ا
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'Aم﮵ا﮹Aاط ٔهرصاحم رد هک یما|نه )ص( مرکا ﮳رBpت B6ترضح ز﮳ح و د﮳و' هکم نا9رشم یاسر 
 هکم ناVر﮳e' ﮳ه' ،تشا﮲د' یا ﮲ه'اوت﮹ش' ،﮵رB65pA و ک﮲د'ا ﮲یTار﮵ا' و ه﮵﮳ح'د﮲ح ترضح و بلاط﮳و'ا
 نا﮵ن'ا رگا«:دومرB6 ،﮲د'داد یم ار رهش ﮵ن'ا ﮳ر' تس﮵ا'& و تردBp و تو﮶4' ٔهدعو وا ﮳ه' هک
 ی﮲م'﮳4' تسد قح هار زا ،﮲د'&اذ﮳گ' ﮹مA﮹ح تسد رد ار هام و متسار تسد رد ار ﮵دAشر/﮲ح
».موش ی﮲م' ﮵مAل﮴س' و مراد

۶۷ لاوس
۳ ه﮵ن()گ
 ر/ک ار مدآ ،ی﮵زA﮹ح ﮳ه' ﮵د'دش ٔهBpالع : مُِص﮵' و یمُع﮵' ءی¬شلا بح« :﮲د'دومرB6 )ع( یلع ماما
».دنک یم رک و
 دو﮲ح ردام و ر﮹د' ﮳ا' هد﮵ن'آ رسمه در/م رد هک ﮲د'ا هتساو﮲ح ام زا ﮵ن'د ن﮵ا'او﮵ش﮹A' ،و& ﮵ن'ا زا
.﮵مAس﮳ر' تسرد ﮳یTا﮲حتNا ﮳ه' ﮴ا' ﮵مAنک تر/شم

 ۶۸ لاوس
۱ ه﮵ن()گ
 و تسه ﮵ز﮲A' ناه﮳ح تس﮹ر'4س و ّی®و اهن� تسا ناه﮳ح کلام اهن� ،﮲د'%اد﮲ح هک ا﮲﮳ح'آ زا
 ینعم ﮳ه' یا هزا﮳حا ﮵نAن﮹ح .دننک فر﮴ص' ناه﮳ح رد دنNا﮴و' ی﮲م' وا ٔهزا﮳حا ﮳ه' ز﮳ح،تاBpول﮲حم
 ار ص﮲حش نآ ﮲د'%اد﮲ح هک تسانعم ﮵ن'﮳د' هک﮳ل' ،ت﮵س﮲A' یر﮵گ'د ﮳ه' ﮲د'%اد﮲ح ﮵ت'الو یراذگاو
.تسا هداد رارBp دو﮲ح ﮵ت'الو یار﮳حم و ﮵رAسم رد

۶۹ لاوس
۳ ه﮵ن()گ
 تعاطا زا یBpادصم ،»…ًةـ¬B6ا9 او564﮵نAَل نَونمؤُم®ا َنا9امو« : ٔه6﮵5'4ش ﮵ٔه'آ ﮳ه' ندرک لمع
.تسا یلمع ﮵دAح﮴و' ﮵رAسم رد یماV ،ته﮳ح ﮵نAمه ﮳ه' و تسا

۷۰ لاوس
۴ ه﮵ن()گ
 ﮵لAلد ،)ع( یلع ماما مال9 ﮳ه' ه﮳ح﮴و' ﮳ا' و ،دراد هراشا هز%& ﮳ه' »…م﮵اAصلا م﮵کAلع بYک« ﮵ٔه'آ
.تسا ن﮲ا'آ صال﮲حا ندرک شامزآ ،ناVد﮳ن' ﮳ر' هز%& بو﮳حو

۷۱ لاوس
۴ ه﮵ن()گ
'Aگ ﮵ت﮳e'لوئسم ﮳ه' ،۴ ٔه﮵نAت﮲حا دو﮳حو دهاوش زا ی﮵ر'﮹ذ' ﮵تAنا﮴و' یم ار ﮵ن'ا هک دراد هراشا ر﮵ا 
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'Aگ ﮵ت﮳e'لوئسم ﮳ه' ،۴ ٔه﮵نAت﮲حا دو﮳حو دهاوش زا ی﮵ر'﮹ذ' ﮵تAنا﮴و' یم ار ﮵ن'ا هک دراد هراشا ر﮵ا 
.درک تشاد﮳ر' ﮵ز﮲A' »ازس« ٔهمل9 و ﮵ت﮳A' یانعم زا

۷۲ لاوس
۳ ه﮵ن()گ
 یم ،دراد یهلا ماع دادما تنس ﮳ه' هراشا هک »…ءالوه و ءالوه دُم﮲' ال9« : ٔه6﮵5'4ش ﮵ٔه'آ زا
 ﮳ه' ار توعد نآ نا56لا﮲حم ه﮹ح و یهلا توعد ناV﮲د'﮵4'﮹ذ' ه﮹ح ﮲د'%اد﮲ح هک تشاد﮳ر' نا﮴و'
.﮲د'اسر یم ناشر﮲﮲ط' در/م فادها

۷۳ لاوس
۱ ه﮵ن()گ
 ﮳تAحم دو﮲ح ناVد﮳ن' ﮳ه' ﮲د'%اد﮲ح هک ا﮲﮳ح'آ زا ،بض﮲ع ﮳ر' تمحر تp﮳A5س تنس ﮳ه' ه﮳ح﮴و' ﮳ا'
 ﮳قAط و ،دنک یم راB6Yر ﮲یT﮳ا'4هم و فطل ﮳ه' ،راsهانگ ه﮹ح و را9و﮵ک﮲A' ه﮹ح،ن﮲ا'آ ٔهمه﮳ا' ،دراد
 طس﮴و' ناVد﮳ن' یما﮴م' ﮳ٔه'﮴/' ش﮵ر'﮹ذ' تلع ،»…اوB6رسا ﮵ن'ّذ®ا ید﮳اAِع ﮵ا' لBp« :ٔه6﮵5'4ش ﮵ٔه'آ
.تسوا تمحر ،﮲د'%اد﮲ح
 هک تسا یهلا ماع دادما تنس ﮳ه' ط﮳و'4م ﮵ه'آ ﮵ن'ا هک ﮵دAنک ه﮳ح﮴و' :۳ ه﮵ن'eگ یتسرد﮲ا' تلع
.دراد ﮲د(Eاد﮲ح تمحر و فطل ﮳ا' یرتمک ط﮳ا﮴A'&ا

۷۴ لاوس
۴ ه﮵ن()گ
 زا و ﮲د'/ش انشآ نآ ماsحا ﮳ا' ،ترا﮴﮳ح' زا ﮵ش﮹A' ﮵د'﮳ا' نار﮳ح﮴ا' ،)ع( یلع ماما ن﮲حس ﮳ه' ه﮳ح﮴و' ﮳ا'
'Aارشا یاه دم﮵ا﮹B6لوئسم یرگ یAارگ فرصم جاو& ،﮵نTم ﮵یAتسا مدرم ن﮵ا.

۷۵ لاوس
۲ ه﮵ن()گ
﮹ا'%&ا ﮵د'د﮳ح ند﮴م' یاه دم﮵ا﮹A' و ر﮶ا'آ >— تساه تلم تداعس زمر اهن� ﮳ی4T﮴﮳ح' ملع
﮹ا'%&ا ﮵د'د﮳ح ند﮴م' ﮵ش'ا﮵د﮹A' یاه ه﮵نAمز >— ﮵دAم﮴ع' لس﮲ع
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