
 دورد و مالس اب
 
 844 همانرب زا
 839 ات 834 تایبا ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم
 
 !؟میوشیمن رادروخرب نآ زا ام هک تسه روطچ یلو ،تسا تیاهنیب مه فطل نیا و دراد فطل و دراد نَظ ِنسُح شاهمه اضق

 
  نوَع ِتفج ِناگدنب هک قح تفگ
 نوَه و دنناریم هتسهآ نیمز رب

 834 تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم-
 
 ؛ییاشگاضف و شمرن ینعی نوه ،کمک ینعی نوع
 
 ماـگ "ییاـشگاضف و میلـست" اـب یـنعی یـنتورف و یگتسهآ هب نیمز يور رد دناهتفرگ رارق قح تیانع و يرای لومشم هک یناگدنب :تسا هدومرف دنوادخ :دیوگیم
 کمک وا هب ادخ تروص نیا رد ،دهدیمن ناشن شنکاو ،دوشیمن ضبقنم ،دراد یمرن و دنکیم لمأت و ،تسا هتسهآ و دنکیم زاب اضف هکیسک ره ینعی .دنرادیمرب
 .دنریگب کمک ادخ زا دنناوتیمن اهنآ ،دنوشیم ضبقنم ،دنهدیم ناشن شنکاو هک ییاهنآ .دنکیم
 
 ؟رازراخ رد َدَور نوچ هنهرب اپ
 راگزیهرپ و تَرکِف و هفقو هب زج
 835 تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم-
 
 تـقد اـب هکنیا هب ددرگیمرب نیا و .مراذگن ار میاپ نم هک تسه راخ اجک هک ینک تقد دیاب ،تسا راخ زا رپ مه نیمز و تسا هنهرباپ ناسنا کی هیبش یناسنا ره
 ار راـک نـیا رـگا ؛یـنزن فرح دیآیمن رگا ،دیایب مدع زا ترکف هک ینک يراک کی و ینک لمع زیهرپ اب دیاب .تسا مسج کی ای تسا مدع نامزکرم هک مینک هاگن
 هاگن و دتسیایم ناسنا نیاربانب ،دنهدیم ریگ امش هب ای و یهدیم ریگ ،يوشیم در وا زا شجنر اب ،یسک کی هب یسریم ینعی ،يراذگیم راخ يور ار تیاپ ینکن
 .ندرکن لمع "منادیم نم" و "نهذ ياهیگدشیطرش" يور زا هکنیا و ،ندرکن هلجع ینعی نیا ،دنکیم لمات و دزادنایم هفقو ،دنکیم
 
  ناششوگ نکیل ،تفگیم اضق نیا
 ناششوج ِباجح ردنا دوب هتسب

 836 تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم-
 
 اـما ؛"منک تکمک نم راذگب نک ییاشگاضف وت ماهدروآ دوجوهب نم ار قافتا !شوجَن ،تسا درد زا رپ ناهج نیا شاب بقارم" هک دهدیم ماغیپ هظحل نیا اضق سپ
 لثم یشنکاو ياهوگلا رد ار یگدنز و دوشیم داجیا ندب نیا رد ناجیه کی مینکیم هک رادنم رکف ره .نامتاناجیه رد میشوجیم ًامئاد نوچ ،تسا هتسب ام شوگ
 .دریگیمن یماغیپ چیه یگدنز زا رگید نامشوگ سپ ،مینکیم ارجا و میونشیم ار اهنآ فرح و هدرک يراذگ هیامرس مغ و مشخ و سرت و صرح
 
  دناهتسب ار اهشوگو اهمشچ
  دناهتسَر دوخ زا هک ار اهنآ رَم زج
 837 تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم-
 
 قـیفوتیب دـهج تـمواقم و تواـضق اـب هـمه و دریگیمن "نک ییاشگاضف مروآیم دوجوهب نم ار قافتا" دیوگیم هک ار اضق مایپ و دنیبیمن ار تقیقح یسکچیه
 ناتساوح دیاب امش دهاوخیم يدایز یلیخ تقد هظحل نیا رد زکرم ندرک مدع .تسا مدع ناشزکرم لقادح ای دناهدش اهر ناشینهذنم زا هک ییاهنآ زج دننکیم
 !!!دیدنبن ار اضف هک دشاب ناتدوخ هب

 
  ؟ار مشچ دیاشگ هِک تیانع زج
 ؟ار مشخ دناشن هِک تّبحم زج
 838 تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم-
 
 لومـشم و هدـش مدـع نامزکرم ات دنامب یقاب زیت و صلاخ نامهجوت یتسیاب میریگب ار شماغیپ و میوشب رادروخرب اضق هدننک لیدبت يورین زا میناوتب هک نیا يارب
 یتسیاب ینعی ،دناباوخیمن تبحم  ینعی ینیباتکی دید زج يزیچ مه ار تاناجیه نیا .میهدب شنکاو و میشوجب نامتاناجیه هارمه یتسیابن سپ ،میوشب قح تیانع
 .دوشب ققحم تسا ام شنامهاو هک ینطاب روظنم ات تسا هدیچ تروص نیدب یگدنز ینعی ّببسم دوخ ار هظحل نیا دادیور ِيرهاظ ِبابسا هک میشاب هاگآ

 
  دابَم ار سک دوخ قیفوتیب ِدهج
 داّدَسلاِب ملعَا ُهّللاَو ،ناهج رد
 839 تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم-
 



 میـنیبب نآ لقع و دید اب و دشاب زکرم رد مسج کی یتقو .تسا رتاناد یتسرد و یتسار هب دنوادخ ،دوشن رده ایند نیا رد هدوهیب شالت و راک اب یسک رمع هک یهلا
 یگدـنز ةدـننک لیدـبت دنور زا ینهذ نم اب هک مینک رارصا دیابن ینعی تسا اضق يورین و تانئاک هدننک هرادا درخ ییاناد هب لکوت هراچ اهنت ،درک میهاوخ ییازفاراک
 .هللاءاشنإ میریگب رارق قح ۀبذج تحت و هدرک تفایرد ار یگدنز تیانع میناوتب ات مینک شیاتس ار مدع زکرم دیاب اهنت میروایبرد رس
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