
 نارگید ھب تبسن یرترب ّسح ھیلع رب یا ھیمالعا و اھاعد
 
 ،ما هدش هدیرفآ یریظن یب و هداعلا قوف لکش ھب نم ھک مرازگساپس وت زا ینامسآ ردپ
 دنزرف ارم و یراد تسود ارم ھک منونمم .یا هدروآ دوجو ھب ارم ھک یتسھ وت نیا اریز

 ار حیسم یسیع مناوتیم ھک یلاع تیزم و زایتما نیا رطاخ ھب مرازگساپس .یدز ادص
 .منک یوریپ
 نم. شخبب ماهدرک ضرف ھیقب زا رتالاب یھاگ ار دوخ ھک نیا و رورغ رطاخ ھب ارم افطل
 یلست و یدونشخ .منکیم راکنا ار اھنآ و هدرک دار ار دنسپان تاساسحا و رورغ نیا مامت

 در ار یاهدیقع نینچ نم ،متسھ رتھب ھیقب زا منک ساسحا ھک تسین نیا رد نم رطاخ
 چیھ دنوادخ یاوت نودب و ،متسھ اھناسنا ھیقب دننام یراک هانگ ھک مریذپیم نم. منکیم
 .مروآ تسد ھب مناوت یمن یزیچ
 تیعقوم ای و صاخ هورگ ھب نتشاد قلعت رطاخ ھب ھک نیا زا منکیم ھبوت نینچمھ نم
 فارتعا نم. ما هدرک یرترب ساسحا نارگید ھب تبسن صاخ یگداوناخ ای یعامتجا
 .دنتسھ ربارب وت دزن رد اھناسنا ھمھ ھک منکیم
 و ،منکیم ھبوت اھناسنا رگید ھب تبسن یزیمآ ریقحت مالک ھنوگ رھ ندروآ نابز ھب زا نم
 ارم اھراک نیا ھمھ رطاخ ھب افطل. مدرک در و هداد رازآ ار اھناسنا ممالک اب هاگ رھ
 .شخبب
 تالیصحت نازیم ای و ییاراد نازیم ،تیسنج ،داژن رطاخ ھب ار اھناسنا ھک هدیقع نیا نم
 .منکیم در دنک یم ریقحت هدید ھب
 روضح رد متسھ رداق  دنوادخ یاوت ضیف رطاخ ھب اھنت ھک منکیم مالعا و مریذپیم نم
 ات منکیم هاگن وت ھب اھنت و مزاسیم ادج یناسنا یاھتواضق ھمھ زا ار دوخ نم. میایب وت
 .یھد تاجن ارم
 ار ناناملسم ریغ ھب تبسن ناناملسم یرترب صوصخ رد مالسا میلاعت ھمھً اصوصخم نم
 .دزاسیم قفوم ار اھناسنا مالسا ھک منکیم در و ،منکیم راکنا
 .منکیم راکنا ار نآ و هدرک در ار دنتسھ رتالاب و رترب نانز زا نادرم ھک اعدا نیا نم
 و ندوب رتھب ساسحا دوش ثعاب ھک یھابتشا و طلغ ساسحا رھ زا نم ینامسآ ردپ
 ار وت ھک منکیم باختنا نآ یاج ھب و ،م وشیم ندرگیور منک نارگید ھب تبسن یرترب

 .منک تمدخ
 ھنوگ رھ نم .منک یداش نارگید تیقفوم ندید اب ات منکیم باختنا نینچمھ نم ادنوادخ
 .منکیم در ار نارگید  ھب تبسن تداسح
 مکمک. ینیب یم ارم وت ھک منیبب ھنوگنآ ار دوخ ات نک مکمک منکیم شھاوخ وت زا ادنوادخ
 ات نک مکمک. متسھ یسک ھچ نم وت رد و وت ھب نامیا اب منادب ھک مسرب کرد نیا ھب ات نک



 وت ھک متسھ یدرف نآ ھک دشاب نیا رد نم یداش و ،یھاوخیم وت ھک موشب یناسنا نآ مناوتب
 .یھاوخ یم


