
 .هارمه نازیزع رب مالس .یگدنز و قشع مانهب
 
 !؟هناسیسخ يوخ ارچ
 
 ؟سیفنِ جنگ نیز وت اب مدرک هچ نم
 ؟سیسخ ِيوخ زا نم اب يدرک هچ وت

 4774 تیب ،مشش رتفد ،يونثم ،يولوم-
 
 نم هب هناسیسخ ِّنَظ نینچ نیا
 َنمَزِ ناگنن ؟دوب ار امش َرم
 3036 تیب ،لوا رتفد ،يونثم ،يولوم-
 
 راگزور ،نامز :َنمَز
 
 نیا رد يراد وت هک دنک لمأت هک دروآیم دوخ هب ار مدآ هک دنکیم نایب ار ناسنا زا شاهتساوخ يروط دنوادخ تیب ود نیا رد
 و یناوارف تیاهنیب ،شسیفن رهوگ نآ لوا زا ام هب ادخ هک تسا نیا هن رخآ ؟یتفرگ هناسیسخ يوخ ارچ ؟ینکیم راکچ ایند
 و سکره و زیچره هب میدیبسچ و ایند نیا هب میدمآ ؟میدرک راکچ دوخ هناسیسخ يوخ نیا اب ام سپ ؟هداد ار رایتخا و تردق
 نیا یتحارهب میناوتیمن هک تسا بلاغ يردقهب ام ۀناسیسخ يوخ نیا مه زاب میدش رادیب هک الاح و اهنآ اب میدش هدینامه
 .میوش دازآ مه ناشیاهرکف زا میناوتیمن یتح ،میشابن سیسخ و میهدب ار اهیگدینامه
 
 نتشاد ،ام زکرم رد شدوخ ندوب ياجهب وا زا نامیاههتساوخ هک مینکیم دنوادخ درومرد هناریقح ياهرکف يردقهب یتح ام
 و هداد ام هب وا ار اهتمعن هکیلاحرد ،مینکیم ادخ يارب فیلکت نییعت یعونهب ینعی ،تساهنآ ياقب و ظفح و رتشیب ِتایدام
 .مینکن هجوت وا هب یتقو دریگیم ام زا شدوخ دهاوخب مه نامز ره
 
 ياجهب و میربیمنیپ دوخ ِینادان و لهج نیا هب هک درمشیم ملاع گنن تاقولخم همه نایم رد ینهذنم رد ار ام دنوادخ
 قلاخ نآ هب دامتعا اب و هدرک ییاسانش ار دوخ ینورد تردق و میریگب تسد هب ار یتخبکین و تلود ریشمش نآ هکنیا
 نم :تفگ دنوادخ .میاهدرک شومارف ار دوخ یگدننیرفآ تردق و میاهدش ناهج نیا زا یگدنز يادگ ،میوش دوخ رترب یگدنز
 هارمه هب یتکرب چیه درد زج هک میوش رازیب اهیگدینامه نیا زا و مینک هبوت مه ام رگا سپ .متسه دیدج راک رد هظحلره
 .مینک لح ار ناملئاسم و مینک دیلوت هناقالخ ياهرکف میناوتیم هظحلره ،مینک ییاسانش وا سنج زا ار دوخ سنج و دنرادن

 
 ؟ارچ ینام نوبز وت تلود ِریشمش نینچ اب
 ؟ارچ ینامورف یگنس زا و یشاب يرهوگ
 
 یبناج ره ار تازَجا یسَکرَک ره دشَکیم
 ؟ارچ یناناج ِزاب هکلب ،وت يرادُرم هن نوچ
 137 ةرامش لزغ سمش ناوید ،يولوم-
 
 وَدع ره زا وش رازیب ،نک هبوت
 ودک رد رثوکِ بآ درادن وک
 1234 تیب ،مجنپ رتفد ،يونثم ،يولوم-
 
 اب دیوگیم وا .دش میهاوخ هیبنت نوچ ،مینکن رکف مه ادخ درومرد نامینهذنم اب هک دیوگیم ام هب ناج يانالوم دعب و
 ادج لک درخ و رس زا تروصنیا رد هک مینکن لمع و رکف نامینهذنم لقع اب و تسیک و تسیچ ادخ هک ینهذ تالاوس
 .دشاب ناگدنیآ يارب یتربع سرد ات دنکیم اهر نامیاهگنن نیا زا ار ناهج و مینامیم
 
  ار ءوُّسلا َّنَظ ِهللااِب نیّناظ



 ادج مزادنیب رس قفانم نوچ
 3037 تیب ،لّوا رتفد ،يونثم ،يولوم-
 
 ». ...ِءْوَّسلا َّنَظ ِهَّللاِب َنیِّناَّظلا ِتاَکِرْشُمْلاَو َنیِکِرْشُمْلاَو ِتاَِقفاَنُمْلاَو َنیِقِفَاُنْملاَ بَِّذُعیَو«-
 
 » . ...دنک باذع دننامگدب ادخ رب هک ار كرشمِ نانز و نادرم و قفانم نانز و نادرم و«
 
 6 ۀیآ ،)48( حتف ةروس ،میرک نآرق

 
 ناتگنن زا ار خرچ مَناهراو
 ناتساد نیا ناهج رد َدنامب ات

 3038 تیب ،لوا رتفد ،يونثم ،يولوم-
 
  ،مارتحا و ساپس اب
 سولاچ زا تخدرهم


