
 یگدنز ِلگنج ِریظنیب ِمظن

 

 :هک انالوم 609 لزغ زا تیب نیا هب عجار مدوب مرتخد اب تبحص ِلاح رد شیپ زور دنچ

 

 يزرا نامه هک نادیم يزرلیمه هچ ره رب

 دشاب نوزف شرع زا قشاع لد يور نیز

 

 رییغت اهنآ ِندرک رییغت اب ام ِتالاح و میوشیم نیگمغ ای داش اهنآ ِتباب ام هک ییاهزیچ هک میتفگیم میتشاد

 ناوت ّدح رد اضق هلیسو هب ار ام ياهیگدینامه ًامتح یگدنز هکنیا و میهدیم شهاک اهنآ ّدح رد ار نامدوخ دنکیم

 .دروآ دهاوخ نامنامشچ هب ام ِلّمحت و

 

 ياهمسجم هب ،منک روبع تسه شقاتا رانک هک ییورهار ِتمس هب مرتخد ِقاتا زا مدمآ و دش مامت متبحص هکنیمه

 .مریگب ار نآ ِنتسکش يولج هک مدشن قفوم مدرک يراک ره و مدرک دروخرب میدوب هدیرخ ناشاک هب يرفس رد هک

 

 دروخرب نآ هب راب ود یکی نوچ دش تحاران رایسب و دمآیم ششوخ همسجم نیا زا یلیخ مرسمه هکنیا حیضوت

 .دنکشن هک مشاب بظاوم دوب هدرک دزشوگ نم هب و دوب هداتفین هک مدوب هدرک

 

 صخشم هک منک شتسرد بسچ اب يروج کی مناوتیم منیبب هکنیا و نآ ياه هّکت ِندرک عمج هب مدرک عورش

 :هک مداتفا انالوم يونثم مراهچ رتفد زا 2550 ِتیب ِدای هب هک دوشن

 

 ناکُد ردنا ینکیم يزود هراپ

 ناک ود نوفدم وت ِناّکُد نیا ِریز

 

 رتشیب ات مدیبوک نیمز هب ار همسجم  نآ يایاقب هلصافالب و مدش مرتخد هب تیب نیا ِحیضوت ِلوغشم همادا رد و

 میرخب نآ ياج هب همسجم کی هک میتفایم رکف نیا هب نامام و نم ،اباب نیبب هک مداد حیضوت همادا رد و دنکشب

 مرتخد هب ار انالوم تایبا يروئت تروص هب بوخ ردقنیا هک نم تسا بلاج متفگ مدوخ اب ،دشابن یلاخ شیاج ات

 ییاشگاضف اهنآ ِربارب رد و منکیم ییاسانش دوشیم هتسکش یگدنز هلیسو هب نم رد هک ییاهتب ایآ مهدیم حیضوت

 ؟منکیم

 

 ؟منکیم تواضق ار نارگید و منزیم فرح طقف ای

 



 !دوب هتفهن سرد ردقچ کچوک ِقافتا نیا رد ایادخ

 

 دنتسه نم ِنهذ رد بلغا نم ياهتب اما تسا هداس ياهمسجم ّدح رد شیاهیگدینامه هک مرسمه ِلاح هب شوخ

 اهنآ ندرک تیوقت ِلاح رد هتساوخان نم و دنتسه ندش دنمتردق و دلو و داز ِلاح رد و رگیدمه اب ِتباقر رد رایسب و

 .متسه

 

 .منک يراک دیاب سپ

 

 :تسا هتفگ انالوم

 

 شارتیم ار شَکَت و رادرب هشیت

 

 :هک مداتفا انالوم يونثم مشش رتفد 771 تیب دای هب اهتنا رد

 

 ماهدوب رک وت ياهتحیصن زا

 ماهدوب رَگتب و يوعد نکشتب

 

 تایبا و منک زاب ار مشش رتفد ات دش ثعاب هناشن کی لثم ،دوب نم هب تیب نیا يروآدای يارب قافتا نیا ّلک راگنا

 .دوب نم ياهزور نیا درد ياود قَحْلَا هک مناوخب ار نآ ِشوح و لوح

 

 .درک مهاوخ هئارا امش يارب هناگادج یماغیپ رد هللاءاش نا ار متفرگ تایبا نآ زا هک یسرد

 

 نیا شتیب کی هک مداتفا نک هناخ ِمزع هتشگمگ هقان ِرعش زا یتیب دای هب ناتساد نیا رد لمأت و رکفت زا دعب اما

 :تسا

 

 راگدرک نآ نینچ دنادرگ هنحص

 راک ِدرم و ّيوَش هدرورپ هک ات

 

 .دنک رادیب ار ام ات دنزیم مقر راتخاس نیرتوکین رد ار تاقافتا گنهامه ردقچ و ابیز ردقچ یگدنز

 



 ياهماغیپ دوشب ساسح یمک ناگرزب کمک هب ام ِنطاب ِمشچ و شوگ رگا تسه یتسه ِتاذ رد هک یگنهامه نیا

 .تشاد دهاوخ هارمه هب ام يارب يریظنیب

 

 1462 لزغ رد انالوم ترضح لوق هب

 

 مزاس یتب هظحل ره مشاّقن ِرگتروص

 مزادگب وت ِشیپ رد ار اهتب همه هگناو

 

 میزاسیم ینهذ ِریوصت رازه نهذ اب ام هک مییوگیم ادخ هب میراد ام مه راگنا تسا شخب تدحو انالوم ِتایبا ردقچ

 ادخ ِرضحم رد ار اهنآ همه ییاج کی دیاب اما میهدیم ار نامدوخ ِندروآرد لرتنک هب ِتردق و میمدیم اهنآ هب هک

 یمرف هظحل ره و دنک يزاب اهمرُف اب دهاوخیم هک دشاب ام هب یگدنز ِفرط زا دناوتیم روطنیمه و مینک بوذ

 ِنامشچ يولج و دهد ناشرییغت ندوب ءاشی ام هللا ُلَعْفَی هطساو هب و تاقافتا هلیسو هب دهاوخیم شدعب و دزاسیم

 .دروآرد صقر هب ام

 

 :جح هروس 18 هیآ زا یتمسق هب هراشا

 

 .دنکیم نامه دهاوخب هچ ره دنوادخ

 

 صقر هیاپ رب دنیرفآیم ون هب ون و هزات هزات هک یگدنز ِریظنیب ِمظن و دنکن رییغت هک تسین یمسج و مرف چیه سپ

 .میشاب ابیز ِصقر نیا ِرگهراظن دیاب هک میتسه يریذپانرییغت و يدبا ِتقیقح نآ ِسنج زا ام و تسيزاب و

 

 ناردنزام زا ماسح ،امش دنمتدارا


