
 ،یگتفرگ و ضبق جوا رد ،راوگرزب نیا .میوشیم رادربخ دوخ يالوم زا يدارمیب تلاح رد ام :دیوگیم ام هب انالوم
 دوشیم تیامنهار يدارمیب ،دیوگیم .تسا هدش هدیشوپ اهیتخس رد تشهب ینعی .دوشیم روآ دای ام هب ار هنجلاتفح
  .تشهب يوس هب
 و قشع نآ رد هک ییاج .يرادن هلصاف نآ اب رتشیب مدق ود وت و دراد ياج تدوخ نورد تیاهنیب ياضف رد تشهب
  .ینک هبرجت یناوتیم ار یگدنز تاکرب مامت و شمارآ
 
 شیوخ ِياهيدارمیب زا ناقشاع
 شیوخ ِيالوم زا دنتشگ ربخاب
 
تشهبِ زووالق دش يدارم یب  
 تشرس شوخ يا ونش ۀَّنَجْلا ِتَُّفح
 4466 تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم- 
 
 نودب سپ ،تسا هتفهن نامیاهيدارمیب لد رد تشهب رگا .میریگن مک تسد ار دوخ تشرد و زیر ياهيدارمیب سپ
  .مینیبب ار شیوخ يالوم ات مینک زاب نامنورد تیاهنیب رحب رد ار اضف و میریذپب ار اهنآ ریخات
 
 باسح هب نآ فارطا رد نم ییاشگاضف ات دشاب گرزب رایسب دیاب هظحل قافتا ای يدارمیب مدرکیم رکف هصخش هب نم
 نهذ يهلیح نیا هک داد ناشن نم هب یقافتا اب یگدنز تیانع اما .لیبق نیا زا یمهم تاقافتا ای يزیزع گرم الثم .دیایب
  .دنک سرتسد لباق ریغ و رتینالوط نم يارب ار هار ات دوب
 بقع ،منهذ لوق هب ،هعمج زور ياهماغیپ و هدنز يهمانرب زا هتفه 4 تدم هب و مدوب هتفر رفس هب راک يارب یتدم نم
 هشادن تقو متیونعم يارب هک مدرک لوبق ار يراک ارچ هک دوب تیاکش لاح رد منهذ مادم هک دنامن هتفگان .مدوب هدنام
 تاقافتا رد اهراب هک يروط هب ،دنکیم کیکفت راک زا الثم ،یگدنز تاقافتا زا ار تیونعم منهذ هک تسا بلاج .مشاب
  .دنکیم لفاغ تیونعم زا ارم یگدنز يهرمزور
 
 ؛مدوب هدرک تکرش نوتارام ود هقباسم رد راگنا هک دوب هدرک داجیا میارب ار یتلاح نهذ .یندیس هب متشگرب هکنیا ات
 دننام یتلاح ،منامن بقع هار زا تقو کی هک ،مدیدیم رتدوز هچره اهماغیپ اب ار همانرب راهچ نآ مامت دیاب هک يروط
  يونعم رهاظ هب صرح اما ،صرح
  
 لکشم هک تساوخ نم زا مردپ دعب تعاس .میروخب ماش مه اب ایب هک دز میادص مردام هک مدوب همانرب ندید لاح رد
 ؟مینزب مدق میورب مه اب ییآیم :مرهاوخ دعب و .منک لح ار شایشوگ يهدش رپ مجح
 
 الثم رگا .دنتسه ماهداوناخ مدوخ يور راک عناوم زا یکی هک متفگیم لد رد و دشیم هتسب نم ياضف دراوم نیا مامت رد
 .منک راک مدوخ يور رتهب متسناوتیم ،مدرکیم یگدنز مدوخ يهناخ رد لقتسم نم
  .مسرب همانرب 4 نیا هب هک مدوب هدرک عطق مناتسود اب ار مطباور
 زا نسم درم نیا .درک تبحص هب عورش و دمآ مغارس هب یضیرم هک مدوب همانرب ندید لاح رد تحارتسا تقو رد راک رس
 هب .هللااشام هنزیم فرح ردقچ هک متفگ ملد رد و دش هتسب نم ياضف مه زاب .تفگیم شتارطاخ و دوخ يهتشذگ
  .همانرب رس متشگرب و مدناچیپ اهناوج ام لوق هب ار ناشیا ياهناهب
  .ییاشگاضف :دش هدیبوک مرس رب يزرگ دننام يزابهش ياقآ يادص ناهگان
  .مدینشیم يرگید روج راب نیا ار ییاشگاضف يهملک راگنا .مدینش زیزع نیا زا راب اهنویلیم هک ياهملک
 
 ،دوشن رارکت زگره دیاش هک ییابیز يهظحل ،دز ادص ارم ماش ندروخ يارب مردام هک ياهظحل هب دروخ کبشلف ناهگان
 رب ارم يرمع هک يردپ ،دوب هدرک کمک بلط نم زا ماهلاس 67 ردپ هک ياهظحل .هداوناخ مرگ ياضف رد ندروخ ماش
 تقو نم اب تساوخیم شلد مرهاوخ هک ياهظحل .دشاب هدنز رگید لاس دنچ تسین مولعم هک يردپ ،دیشک دوخ شود
 نم هب یگدنز هک یتاظحل مامت ،هصالخ .درکیم لد درد نم اب نینزان درم نآ هک ياهظحل .دنزب مدق نم اب و دنارذگب
 مدوخ معز هب و مهدب مدوخ هب یناکت هک مدوب یصاخ الثم قافتا رظتنم نادان نم و دوب هداد ار ییاشگاضف تصرف
  .منک ییاشگاضف
 
  :هک درکیم همزمز منورد رد ییادن .تسشن مایناشیپ يور يدرس قرع ناهگان



 نیمه رد یگدنز هک دننامهفب وت لثم یهلبا هب هک دندرک ارجا همانرب 917 ،لاس يدنا و تسیب لوط رد يزابهش ياقآ
 امتح ییاشگاضف يارب .ینک نیرمت دیاب کچوک تاقافتا نیمه رد ار ییاشگاضف هکنیا .دنوشیم يرپس هک تساههظحل
  .دتفیب یصاخ قافتا ای دورب تزیزع ات ینک ربص دیابن
 
 یهاوخ يونعم یناسنا وت ینامز هک دیوگیم وت هب ،يوشن لفاغ مه شاهیناث کی زا ات ینزیم صرح هک ياهمانرب نامه
 .ینک نیجع تایگدنز يهظحل هظحل اب ار تیونعم هک دوب
 
  .نک زاب ار اضف ،دروآیم شیپ تیارب ناکفنک اب یگدنز هک یقافتا ره رد ،هیناث ره .ندوب يراج ینعی یگدنز
  .ریگ ربرد و وش يراج ،ریذپب
 
  
 


