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یناخبارهم هللا حور بانج ،یئاهب دنمشناد هتشون زا سابتقا و همجرت ( ) 

بونج رد عقاو ،زیرییئاهب تناید  سپس و یباب تناییثداوح زا یا هراپ زا ،یخیرات  تسا یحرش،دیراد ور شیی  
یرزا دناوتییتاقافتا.تسا هداد یور ناریا یقرش

دیامن یریگ ولج .

شیپ ینشور اب ار ثداوح،یزیرین عیفش دمحم نوچ،دنا هتشاد روضح  عیاقو نیا ردً امییییون ،هیدهع نیسح یاقآ  
دزاسیم مّسجم ام مشچ .

یم ناشییذا هبو،راچد دیدش یبصعت هب  "نیدلا ییآ هب رواب نمض ،دوخ یبهذم یاملعزا رییروخیم رب یییا هعلاطم اب  
یم تظفاحم ناج یاپ ات نآ زا و،یرادهگن دوخ بلق رد ار نامیینیب یم ار ینانز و نادرم رگید یوس زاو ،دنزادرپ

اب  ، یهاگ زا ره هدنرپ نیا ،میدق ناییم هدنز رطاخ رد  ار ءاقنع ای غرمیس یا هناسفا غرم ناتساد زیرین ثداوح  
ددرگیم هدنز نآ نایم زا زاب و،هدش لییم دوخ ییشتا .

دنا هتخادرپ یگدنز دیدجت و هناخ میمرت هب راو سونقق رابرگد ،دنا هدش هدنار لحم زا اییییم زا مه  زیرین یئاهب هعماج .

لابند دندوب روبجم روز اب  نانآ نسم نادرم،هدوب عونمم تیزعت مسارم یرازگرب زا یتح ،دوخ نازییروخیم رب یناوناب هب  
یامیپ هب هار هدایپ ،اه هزین رب هتخییاهرس

دوب هدیدرگ نانمشد یزاب و حیرفت هلییدزن و ردپ هزانج هب یتمرح یب دهاش هودنا .

ناهاش هاش هب،هدناسر تختیاپ هب ار اهنآ ات،دنورب نارهط هب ،نازیزع هدیرب یاه رس اب هارمهاه رتمولییاب نینچنیا ی  
دننامب رادیاپ و تباث ینادزی نیئآ هب دوخ داقتعا رد ریظنیب ییپ .

،نیون نیئآ روهظ دروم رد قیقحت ییباراد ییحی دیس بانج،یباب خیرات یئانثتسا هرهچ دناوتیم هورگ نیا قشمرس  
دروآ نابز رب ار یبرع رعش نیا باب ترضح اب رادید نیتسخن اب ،دش هداتسرف زاریش هب وا یوس زا :

" دیراگنا یی ار نایی امش رب نامز تشذگ،دیتسه )باب دییماگنه " 

رپ و لاب،ینادواج هدنرپ نیییزگان هانپ یب نایئاهبو،هتخوس نییدرگ لییئاهب هعماج ینادواج یاقنع نیا،درذگیم ناری  
دنوش وربور ینابرهم هب دوخ نانمشد اب،هتشگ زاب دوخ راییرش نامدرم نیا و،دیاشگب دوخ .

هام ندییتارطخ زاو،هدروآ تسد هب  روبص و عاجش نامدرم نیا اب تسلاجمو،زیریی ییریش تارطاخ زا ، هلاقم هدنسیون  
هعقاو نیا دمآ شیپ زا ،لحم یناحور لفحم تامادقا و ییم دای  تشاد دوجو نایئاهب هلحم هب هلمح لامتحا و   مّرحم  
درادیم مییاه رهوگ نیا هب اردوخ یبلق تاساسحا،نایاپ رد وا ،دش یریگشیپ راوگان .     

 


