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 كرار آن پّطض ترت ىتاُهَ اشت، ىِو غدیر ةس از اشت. ىِو خیهی ىتاُهَ داشتان غدیر از ةعد (1
 را ریغد دیع .صتیٌ یةاک اشت، ظتریة ریغد روز از وییةگّ اگر عظيت، ٌظر از ىتاُهَ روز اىا اشت؛ گرفتَ

 یهیخ دیع کی اىر ذلیلت در ایٍکَ ةا ىتاُهَ روز اىا .دیع وییگّ یى ُو ىا نذا اٌد. گفتَ دیع ىا َائي
 .دیع وییگّ یٌي ُو ىا ،اٌد ٌگذاطتَ دیع را اشيض چّن اىا ،اشت یةزرگ یهیخ روز کی ،اشت یيیعظ

 
 شّره 61] آیَ کٍید. ٌفریً را ىا ُو طيا و کٍیو ىی ٌفریً را طيا ىا یعٍی چَ؟ یعٍی کٍیو ىی ىتاُهَ (2

 را خدا نعٍت و کٍیو ىی ىتاُهَ ُو ةا ىا !کٍید دكت ؛«انْکَاذِةِیًَ  عَهَْ انهََِّ  نَعٍَْتَ فٍََخْعَمْ » :دارد عيران[ آل
 ۀخزیٍ در کٍی ىی را دشتت تّ ُان؟ رشد؟ ىی خدا نعٍت ةَ چگٌَّ دشتت دُیو. ىی كرار گّیان دروغ ةر

 دُیو ىی كرار ىا ؛«نَجْعَلْ» .دُی ىی كرار خّدت ىخانف آن شر ةر و یدار ةرىی نعٍت آٌخا از و خدا نعٍت
 اشت. ىعهب یک ایً خّد !دروغگّیان ةر را خدا نعٍت

 
 ُایظان ذرف ُصتٍد. ُا ىصیری ُو دشتَ یک ُصتٍد. خاٌداٌض و پیغيتر دشتَ یک اٌد. دشتَ دو ایٍِا (3

 دشتَ ایً اگر گّیان. دروغ ایً خب. گّیان. دروغ ةرای نعٍت اشت. گّ دروغ طان یکی اشت. ُو ىلاةم
 انصالم عهیَ ىختتی ذصً اىام ذضرت دشتَ ایً در گّیان. راشت ُصتٍد؟ چَ دشتَ آن اٌد، گّیان دروغ
 اشت. شانض چِار یا شَ ىثالا  کَ اشت انصالم عهیَ ذصیً اىام ذضرت اشت. شانض پٍج ایظان کَ اشت
 اشت؟ گّیان راشت از کَ گّید ىی چَ شانَ چِار ۀةچ ایً خب .دُصتٍ گّیان راشت ۀدشت وحز ُا ایً

 دشتَ ایً اشت. دكیق اش کهيَ کهيَ !اشت دكیق !زٌد ٌيی ذرف کَ ای گُتره ُيیٍعّری كرآن ةتیٍید
 ایً ىیان در ةاةا اٌد. گّیان راشت دشتَ ایً اٌد. گّیان دروغ ایٍِا خداشت. پصر عیصی ّیٍدگ ىی طان ُيَ
 طّد ىی ىعهّم پس کظٍد. ٌيی ٌفس پیغيتر حهّی کَ آٌِا ٌد.ز ىی ذرف پیاىتر فلط گّیان راشت ۀدشت
 اىام تا دو اگر گّییو ىی ىا دارٌد. ذرف یک ُيَ اٌد. آىده حا یک از ُيَ .ُصتٍد ُو ىثم تً پٍج ایً
 گّید. ىی ُو او ةگّید، ایظان ُرچَ اشت. صاىت اىام او اشت. ٌاظق اىام طان یکی ةّد، زىان یک در

 و ُصتٍد صاىت چِارتایظان .ُصتٍد اىام ٌفر پٍج ۀُي اىا ٌفرٌد، پٍج ونّ اشت. صددر صد کاىم یِپیرو
 .اشت پیغيتر کَ اشت ٌاظق طان یکی

 
 رد آیَ از و ةرف الی کٍٍد ىی را شرطان ُصتٍد، ظرف آن کَ آكایان آن اشت. غریب و عخیب ىتاُهَ ۀآی (4

 ىًِْ  کَفَرُوا انَّذیًَ یَئِسَ  انْیَّْمَ ) ؟ٌترشید دطيً از دیگر ةعد ةَ اىروز از کَ فرىّد آیَ آن در چرا .طٌّد ىی
 اىا روم. ىی دٌیا از ىً ُا. رفتو دٌیا از ىً ُصتو. ىً چّن ٌترشیو؟ چرا ( اخْظَّْن وَ  تَخْظَُُّْوْ  فَال دیٍِکُوْ

 کَ فرىّد ىتاُهَ. آیَ ُيان در گّییو؟ ىی کخا از ُصت. ىٍیًؤاىیراني چّن ُصتو؟ ىً چرا !ُصتو ىً



 کَ طّد ىی ایً اش ىعٍی آیا ،ةخّاٌیو را خّدىان ایٍکَ ةخّاٌیو. را خّدىان ىا ةخّاٌید. را خّدتان طيا
 «خّد» ایً پس !ٌیصت ىعلّل کَایٍ ؟ةیایی حا فالن ةَ ةاید تّ ةگّیو و خّدم حهّی ةگذارم آیٍَ یک ىً
 ىٍیًؤاىیراني اشت. کو َئهىص رشاٌدن ةرای اش ٌاییتّا ُو «ثمى» نغت اشت. خّد ىثم اشت. کصی یک
 اشت. گرفتَ را ىٍیًؤاىیراني دشت ،«ةخّاٌید را خّدتان» دشتّر ةَ عيم در پیاىتر اشت. پیغيتر ىثم

 و پیچ آیَ واضد. ُو ٌلدرآ اشت. ىً خّد او اشت. خّاٌده را عهی ایظان چَ؟ یعٍی ،«ةخّاٌید را خّدتان»
 از دارم کَ خّدم حای ؛ىاٌو ىی خّدم ؛روم ىی مدار ىً آكا ةخّاٌید. را خّدتان اشت. واضد ٌدارد. خو
 ُصتو ىً کَ ناال چعّر ٌترشید. خعری ُیچ از دیگر طيا ةٍاةرایً گذاطتو. را خّدم روم، ىی دٌیا

 آیَ در ةاز .اشت ىً ىثم کَ کصی گذاطتو. خّدم حای را خّدم ذاال ؟ترشید ٌيی حا ُیچ از دیگر
 ُو را اىتراٌض اشت. پیغيتر عیً دیدٌد طدٌد؟ ىایّس کافران چرا طدٌد. ىایّس کافران کَ فرىّد
 اشت. پیغيتر عیً ایظان کَ ةّدٌد دیده آٌِا و ةّد داده

 
 ىتاُهَ روز در خب .یوةخّاٌ را يانفرزٌداٌ ؛...«  أَةٍْاءَکُو وَ أَةٍْاءٌَا ٌَدْعُ  تَعانَّْا فَلُمْ» فرىاید: ىی ىتاُهَ آیۀ در (5

 فرزٌدان ایٍِا طّد ىی ىعهّم پس ٌتّد. پیاىتر ُيراه کصی کَ انصالم عهیِيا ذصیً اىام و ذصً اىام حز
 اىا ؛ُصتٍد خّدش صهب از پیاىتر ُر دانفرزٌ فرىّدٌد ىی ةارُا پیغيتر نذا فرىاید. ىی كرآن پیغيترٌد.

 اىام و ذصً اىام کَ کرد ىی ىراكتت ىٍیًؤاىیراني حيم حٍگ در ُصتٍد. عهی صهب از ىً فرزٌدان
 آكا گفت و طکصت دنض آخر ىريد فرشتاد. ىی را ذٍفیَ ىريد حيم حٍگ در ٌروٌد. حٍگ ةَ ذصیً

 ىً پصر ذصیً( اىام و ذصً )اىام آٌِا !ىٍی پصر تّ آخر گفت فرشتید. ىی حٍگ ىیدان ةَ ىرا اش ُيَ
 کَ روم ىی حٍگ ىیدان ةَ خّدم ىٍی. پصر ّت کٍیو. ذفغ را آٌِا ةاید ىا پیغيترٌد. پصر آٌِا ٌیصتٍد.

 عٍّان ةَ تّ فرشتو. ىی را تّ ةفرشتو، را پصرم خّاُو ىی ُو ذاال ةّد. حٍگ ىیدان اول رٌف خّدطان
  .ةّد ایٍگٌَّ روی. ىی حٍگ ىیدان ةَ ىً پصر

 
 

 زیٍب ذضرت ىرتتت یاوردٌد؟ٌ را ِاآٌ چرا داطت. ُو دیگری فرزٌدان ىتاُهَ روز ىٍیًؤاىیراني (6
 پٍج ُيیً آوردٌد، وكتی کٍد. ىی فرق اىام ةا ایظان اىا گٍخد. ٌيی ىا فِو ۀذیع در اصالا عهیِا اهلل شالم

 و ٌاظق اىام ةتیٍید ُصتٍد. دیً صاذب ایٍِا کٍید. دكت آوردٌد؟ عٍّان چَ ةَ را ایٍِا آوردٌد. را تً
 اىام ٌیصت. اىام ایٍکَ ٌَ اشت. صاىت اىام اىیرانيّىٍیً اىا اشت. ٌاظق اىام پیاىتر داریو. صاىت اىام

 ذصً اىام اشت. اىام ۀدرح در ایظان ىرتتت اىا ٌیصت، اىام زن ونّ چعّر؟ صدیلَ ذضرت اشت. صاىت
 اشت حایی یک ایٍخا کٍد. ٌيی فركی ُیچ کٍد؟ ىی فركی پدرش ةا اشت. شانض چِار اشت؟ شانض چٍد
 صاذب ایٍِا اشت. اىام ،ةاطد ُو شانض دو ذصیً اىام کٍد. ٌيی فركی یک و دو و چِار و شَ شً کَ

  .ُصتٍد دیً
 



 
 آن فارشی زةان در ةخّاٌیو. را زٌاٌيان ؛...« ٌِصاءَکُوْ وَ ٌِصاءٌَا وَ ...  ٌَدْعُ  تَعانَّْا فَلُمْ» فرىاید: ىی ىتاُهَ آیۀ در (7

 گّییو ىی وكتی اشت. ىً ُيصر کَ زٌی یعٍی يان.زٌاٌ گّییو ىی ىا طّد. ٌيی ىعٍا دكیق (ٌِصائٍَا) کهيَ
 «ٌِصائٍَا» ایً کَ درذانی اوشت. زن ىلصّدىان ةهکَ ؛گّییو ٌيی را خّاُرش یا ىادر ،اشت فالٌی زن ایً
 ىادر ؛طّد ىی ُيصر ؛طّد ىی دختر ةٍاةرایً واةصتَ. زٌان متيا یعٍی ،اشت طده گفتَ ىتاُهَ آیۀ در کَ
 زن تا ده تا، پٍج پیاىتر کیصت؟ ىً ةَ واةصتَ زن خب .«ٌِصائٍَا» طّد ىی واةصتَ زٌان ۀُي ؛ّدط ىی

 ةَ رفت ظانیا اشو دیٍیةت پس !اشت زُرا ۀفاظي ىً ةَ واةصتَ زن ٌیصتٍد. ىا ٌصاء ایٍِا ٌَ. اىا داطتَ.
 .دیریةگ خّب را تانیرو غيتریپ زٌان یآ کَ فرىاید ىی خداوٌد اذزاب شّره 33 آیۀ در ذاال زٌان. عٍّان

 دیطا کَ یدشتّرات کی داده. دشتّرات یُ .دیٌکٍ ٌازک را تانیصدا ر،د پظت آىد یىرد کی وكت کی
 ىتاُهَ آیۀ ظتق کَ ُو لَیصد ذضرت خب .ٌصاء گفتَ آٌخا ذال ُر ةَ دارد. خخانت ُو ضیاُ یةعض
 انْتَیْتِ  أَُْمَ  انرِّحْسَ عٍَکُوُ  نِیُذُِْبَ انهََُّ  یُرِیدُ إٌَِّيَا» فرىاید: ىی 33 آیۀ اٌتِای در اىا اشت. غيتریپ ٌصاء حزء

 حزء ظانیا ةهَ. اشت. فرزٌداٌظان و طُّر و زُرا ذضرت ىخصّص آیَ از كصيت ایً ؛«تَعِِْیراا وَیُعَِِّرَکُوْ 
 کرده. خهق ىعِر را ٍِایا اشت. کرده خهق داىً پاک را ٍِایا خدا ...« انهََُّ یُرِیدُ إٌَِّيَا» اىا اشت. غيتریپ زٌان

 آیَ در پس اشت. کرده خهق پاک را او خدا کَ یکص اشت. کرده ریتعِ را او خدا کَ یکص یعٍی ىعِر

 طّد. ىی ىصتثٍی پیاىتر ٌصاء شایر از زُرا ذضرت تعِیر،
 


