
https://fa.ligonier.org    
 
 

 1 

 لالج ات کاخ زا

 یمومع تالاسر -٢۴ سرد ،دیدجدهع

 

 نوـــشوزج مه نایناربع باتک ًالومعم و هـــشیم هتفگ یمومع تالاـــسر نوـــشهب هک میراد ور ییاهباتک هعومجم دیدجدهع رد

 ور انحوی تالاـــسر و سرطپ تالاـــسر ،ادوهی باتک دعب و ،بوقعی باتک لثم یاهگید یاهباتک ،نایناربع رب هوالع اما ؛تـــسه

  .میراد

 هب یهاگن اب لوا .مینکیم عمج اجکی ور اهنوا یهمه ،تمـسق نیا رد زورما ام سپ ،دنـرصتخم و هاتوک تاـشراگن اهنیا aکا الاح

 بوقعی ،دـیدـجدـهع یاـهباـتک یهـمه نیب زا هـکنیا رطاـخ هـب ًالوا ،هـمهم یددـعتم لـیالد هـب بوقعی .مینکیم عورش بوقعی باـتک

 تایبدا یتقو هک هنومدای .میـــسانـــشیم تمکح تایبدا ناونع هب ام هک هنکیم یوریپ یـــصاخ یبدا یهنوگ زا هک هیباتک اهنت

 نوا و ،هـتمکح تاـیبدا یهـلوقم نیا وزج هـک هدـیدـجدـهع رد باـتک کـی متفگ عقوم نوا ،میدرک یـــسررب ور قیتعدـهع رد تـمکح

  .هبوقعی باتک

 هب روطنیا ،دینوخب دنلب یادـص اب ور اهنوا هگا ،منودیr ای ؛تـشاد راویدوهی مت هی شاههتـشون و دوب یدوهی ،بوقعی هک هتبلا و

 یقفاوت هگا اما ،هتــشون ور بوقعی باتک یــسک هچ میتــسین نئمطم ام و .هراد ور یدوهی یهدنــسیون یگژیو اما ،دنــسریم رظن

 یاروــش هک یبوقعی .هدــش هتــشون یــسیع ردارب ،بوقعی طــسوت بوقعی باتک هک هنیا یهرابرد قفاوت نوا ،هــشاب هتــشاد دوجو

  .درکیم هرادا هیلوا یاسیلک رد ور میلشروا

 اما ،دوبن رادن}یا ،یــسیع ینیمز تمدخ لوط رد ،میرم و فــسوی یدعب نادنزرف زا یکی ،یــسیع ینوخ ردارب نیا مینودیم ام

 شراعتـسم مـسا .دروآ تـسدب ور یاهتـسجرب هاگیاج هیلوا یاـسیلک رد و دـش رادن}یا ،زیخاتـسر زا دعب ،شدوخ تداهـش قبط

 یدایز نامز نوا نوچ ،دندرکیم باطخ »ریپ رتش لثم ییاهوناز اب یدرم« ونوا ،تبحم یور زا تاقوا یهاگ و ،دوب لداع بوقعی

 .دش هتسب یهجوت لباق و گرزب یهنیپ شاهوناز و ،درکیم شاهوناز یور اعد ِفرص ور

 یدایز یاهلوق لقن ،دیدجدهع یهگید یاهباـتک زا شیب ،بوقعی کـیچوک باـتک رد هک هنیا ،هباـتک نیا یهگید زیا� هجو اما

 ور بوقعی باتک یتقو هک تـسه هاگدید نیا سپ .دربیم راکب یـسیع هک هیراـصق تالمج ای اهلثم هیبـش یلیخ هک مینیبیم ور

 صاخ یانغ نیا و ،هــشیr ادیپ دیدجدهع رد هگید یاج رد هک میرآیم تــسدب یــسیع یهیلوا میلاعت زا یتاعالطا ،مینوخیم

  .هدیم نوشن ور باتک نیا

 بیترت و هتفر راکب مه تالاــسر یهیقب رد هک مینیبیم ور یدایز یاوتحمرپ و هاتوک یاههینایب ،تمکح تایبدا کبــس زا دعب اما

 تاعوــضوم هب ای هریم یتوافتم تاعوــضوم غارس هب بوقعی هکلب ،هنکیr لابند ور یلــصا عوــضوم کی زا یاهچراپکی یخیرات

ً ابلاغ و هــشیم هجاوم شاهاب یحیــسم یهعماج هک هنک تبحــص یقالخا لئاــسم یهرابرد هراد هقالع وا .هنکیم هاگن یتوافتم

 تایبدا روطچ میتفرگ دای ،هــشاب نوتدای هگا .هداــضتم هباــشت هجو نیا اهتقو یلیخ ؛هراذیم هباــشت هجو بلاق رد ور لئاــسم

 .هریغ و هنکیم تبحص تایبا بلاق رد انحوی و هدرک هدافتسا هباشت هجو یهویش نیا زا تمکح

 مالغ هک بوقعی« ،هگیم ادتبا رد .هنک قیوـشت ،نـشیم اهافج و اهشیامزآ لمحتم هک ور یدارفا داوخیم شاهلاـسر یادتبا رد وا

 یــشوخ ل}ک ،دیوــش التبم نوگانوگ یاههبرجت رد هک یتقو ،نم ناردارب یا« ،ود یهیآ .»تــسا دنوادخ حیــسم یــسیع و ادخ

 .دنکیم ادیپ ار ربص }ش ن}یا ناحتما هک دینادیم هکنوچ .دیناد

 ،دـشاب تمکح هب جاتحم یـسک }ـش زا رگاو .دیـشابن زیچ چیه جاتحم و دیوـش ما� و لماک ات دـشاب دوخ مات لمع ار ربـص نکل

 لاوـس ن}یاهب نکل .دـش دهاوخ هداد وا هب و دیاrیr تمالم و دنکیم اطع تواخـس هب ار سک ره هک ییادخ زا دنکب لاوـس

 ن}گ صخـش نینچ اریز .دوـشیم مطالتم و هدنار داب زا هک تـسایرد جوم دننام ،دنک کـش هکره اریز دنکن کـش زگره و دنکب

 ».تسا رادیاپان دوخ راتفر ما� رد لدود درم .تفای دهاوخ یزیچ دنوادخ زا هک دربن
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 نیا یهرابرد ،یدربراک رایــسب روط هب دعب و نــشیم لمحتم هگید نارادن}یا هک یجنر ،هزادرپیم اهتبیــصم هب هلــصافالب دعب

 هبرجت یناـــسنا حطـــس رد هک ییاهیراوـــشد هک مینک کرد دیاب و ؛همزال یچ افج و جنر رد یرادیاپ یارب هک هنکیم تبحـــص

 اهیتخــس نیا اب تمکح اب دیاب و هربیم سیدقت زا یرتالاب حطــس هب ور ام ادخ هک ییاهشور ،تــسام ن}یا شیامزآ ،مینکیم

 .مینک دروخرب

 ،یدوهی یارب تمکح هکلب ،دوبن یعازتنا یهفسلف ظاحل هب ،تمکح زا نایدوهی کرد ،قیتعدهع یاهسرد رد هشاب نوتدای هگا

  .دینک یگدنز تلادع هب یگدرپسرس رد روطچ هکنیا و دوب یرادنید رد یگدنز یهوحن یدربراک کرد و شناد

 ،نیمه یارب و ،هگیم ل}عا و ادخ تعیرش یهرابرد یدایز یاهزیچ وا .هدیم ام هب شاهلاــسر رد بوقعی ور کبــس و حرط نیا و

 لداع ن}یا اب هک هنکیم تبحــص نیا یهرابرد سلوپ نوچ ،دننودیم سلوپ تاــشراگن فلاخم ونوا یاههتــشون ،دارفا یــضعب

 .تعیرش ل}عا اب هن ،میدش هدرمش

 ،میدازآ ادخ تعیرش زا ام ،هلب ینعی ؛هنکیم لمع تعاطا اب هـــشیمه یقیقح ن}یا هک هدیم نوـــشن ام هب تریغ اب بوقعی یلو

 یحیــسم یدازآ و ،میــشب هتخیــسگ راــسفا هک میدــشن دازآ ام هکنیا ؛همانیم "یفارشا یدازآ" بوقعی هک هیزیچ ،یدازآ نیا اما

 aکا ،هرابود و .مینک دونشخ نومتعاطا اب ور ادخ ات میریگب توق ادخ حور زا هک هنیا یارب یدازآ هکلب ؛تسین هانگ یارب یزوجم

 یهن و هـشاب هلب ،}ـش یهلب هک هنکیم دیکأت عوـضوم نیا تیمها رب هرابود ،ًالثم .تـساـسیع میلعت روآدای ،هدیم هکیمیلاعت نیا

 ،هریغ و اهتب هب ندروخ دنگوــس ینعی ،دیروخن دنگوــس ادخ ِصخــش زا ریغ ییاهزیچ رب ای دیروخن عوــرشمان دنگوــس و هن ،}ــش

 .مینیبیم ور ناـسنا نابز یهدنـشُک تردق و گرزب درکلمع ،بوقعی رد ام .تفگ ور اهنیا هوک َرس یهظعوم رد یـسیع روطنومه

 .هدش هداد صاصتخا هدشن لرتنک نابز اب یگدنز تارطخ هب لماک باب کیً ابیرقت

 نیا یلو ،هیتــشک رد کیچوک یهعطق کی ؛تــسه یتــشک ناکــس ،هربیم راکب نابز فیــصوت رد بوقعی هک یریوــصت هنوتدای

 رد هک تـشوگ کیچوک یهکت نیا سپ .هنکیم لرتنک ور گرزب یتـشک تکرح لک و هدیم رییغت ور ریـسم لک ،کیچوک یهعطق

 یناویح لثم و ،هـشکیم شیتآ هب ور لگنج کی هک تـسه یاهقرج لثم .هدب رییغت ور نومیگدنز نایرج هنوتیم ،تـسام ناهد

 .هشیr مار هک

 سک چیه اما ،میدرک مار ور ارحـــص شوحو عاونا و ،مینکیم ینارمکح و میتفای طلـــست تاناویح یایند رب ام ،هگیم همادا رد و

 .تسام یگدنز یارب ادخ مالک یلمع دربراک ِراکهاش نیا .هنک مار ور نابز هتسنوتن زونه

 هـک یدرم ،هـنکیم رکذ قیتعدـهع یهـنوr ناونع هـب ور اـیلیا و ،هزادرپیم یرادـنید رد اـعد هـب زاـین تاـیئزج هـب بوقعی نینچمه

 مه ایلیا هگیم ،دننکن یـــشوپ مـــشچ اعد زا هک هنک قیوـــشت ور شدوخ نامز ع}تجا هکنیا یارب بوقعی و دوب شخبر¡ شاعد

 .دوب }ش لثم یکی

 ور کیـسالک یهینایب نیا دعب و ،هریغ و هرایب نوراب زاین عقوم رد دعب و هدنبب ور اهن}ـسآ لاـس هـس تـسنوت شاعد قیرط زا وا و

 هگا هک هنکیم قیوشت هدننک مرگلد مالک نیا اب ور شناگدنناوخ سپ .هراد رایسب تردق لمع رد لداع درم یاعد هک هدیم ام هب

 .هنک اعد ،هراد یدوبمک یسک هگا ،هشکیم جنر یسک

 شدوخ هک دننکب ور یراک نومه هک هنکیم تحیـصن مدرم هب وا .دینک یرپـس نوتاهوناز یور ور ینامز ؛دینک عمج ور ناردارب

 رد وا منئمطم هـک هـیراـتفر یوگلا نیا ؛تـــسین یهاـبتـــشا ن}گ و سدـح اـما ،هـن}گ و سدـح نیا و ،منزیم سدـح نم و ،درک

 .دوب هدید شردارب یگدنز

 شَزا و هنک هـصالخ ،داد شاـسیلک هب هک ور ین}یا رهوج میاوخب یـسیع زا هک میتـشاد ور تـصرف نیا هگا مگیمً ابلاغ نم الاح

 "؟مینک هجوت یچ هب دیاب ؟مینک راک یچ دیاب یزیچ ره زا شیب ،یسیع« :هگب ام هب ور نومراتفر یلصا یاهتیولوا میاوخب

rام ؟تفگیم یچ یـسیع منودی rِزیچ نیمود هکلب ؛هـشیم هـصالخ زیچ کی نیا رد زیچ همه تفگن زگره وا نوچ ،مینودی 

 هب دیاب هک یزیچ نیرتدنمــشزرا« ،میگب یــسیع ردارب هب و دایب ام ِشیپ یــسیع ردارب هک هنیا میــشاب هتــشاد مینوتیم هک یبوخ

  »؟هیچ ،هشب ادخ یدونشخ ثعاب هک میدب ماجنا رادن}یا ناونع
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 هکنیا زا دعب ،شاهلاــسر نایاپ رد وا اما ،دننزیم سدح ونوا یمک دارفا .تــسه هداعلاقوف ،لاؤــس نیا هب بوقعی باوج هتبلا و

 تیهام هگیم دعب و .هــشاب »ین }ــش ین و دــشاب یلب }ــش یلب« اهنیا رب هوالع هگیم ،هدیم ور اهزردنا و اهتیحــصن نیا یهمه

 هـنوتیم یک ؟هـیدربراـک راـیـــسب شراـتفر ،شداـقتعا و هـجوت رد بوقعی دـینیبیم .هـن}یتی و ناـنز هویب زا تـبقارم ،یقیقح یرادـنید

  .هشاب هن ،}ش یهن و هلب }ش یهلب ،همه زا رتمهم و لوا ،اهنیا رب هوالع هگب لوسر کی هنک روصت

 سطالیپ سویطنپ لـباـقم رد ور یـــسیع مالک هـکلب ،هـنکیم یروآداـی ور هوک َرس یهـظعوم رد یـــسیع میلعت اـهنت هـن نیا یلو

 رد نیا تهجب« :تفگ و تفر هرفط لاوـــس نوا زا یـــسیع و .ههاـــشداپ وا ایآ هک دیـــسرپ شَزا سوطالیپ یتقو ،هنکیم یروآدای

 .دوب شمالک هب ندرک لمع لماش ،تقیقح ¨فگ ،قیتعدهع رد نایدوهی یارب نوچ ،»مهد تداهش یتسار هب ات مدمآ ناهج

 هک یلمع اب و شفرح تقباطم ای ،تیعقاو اب شفرح ندوب یکی اهنت هن ،تــسادخ یتــسار یهدنهد نوــشن هک یزیچ ،عقاو رد

 هدعو ادخ یتقو و ؛تــسه هن شروظنمً اعقاو ،هگیم هن یتقو و ،تــسه هلب شروظنمً اعقاو ،هگیم هلب ادخ یتقو هکلب ،هدیم ماجنا

 .هدیم ماجنا ونوا ،هدنبیم دهع ادخ یتقو .هنکیم لمع شهب ،هدیم

 و مینودیم دولآ هانگ یگدنز رد یمهم عوـــضوم ور نوممالک هب یتمرح یب و اههدعو هب ییافو یب هک تـــسین بیجعً اعقاو سپ

 هگن ،هـشاب د}تعا لباق نومفرح و میـشاب وگتـسار دیاب اهنیا رب هوالع« ،هگیم وا هک مینک بجعت دیابن دعب و .مینودیم هانگ ونوا

 .»ناگدنونش طقف هن دیشاب مالک ناگدننک« ،هگیم بوقعی هک روطنومه ای ،دهع یهدننکش هن ،میشاب ادخ اب نومدهع یهدنراد

 ،سرطپ تاــشراگن یلــصا عوــضوم مینیبیم و ،میراد گرزب لوــسر نیا ِمان هب هلاــسر ود طقف ،دیرب سرطپ تالاــسر هب هگا دعب

 .دنتمحز و جنر رد هک تسه ینایحیسم قیوشت ،یلصا عوضوم و ،میدید هگید یاج رد هک هیزیچ هباشم

 رد هـک یتاـظعوم رد یبیجع یهدـیدـپ ،اـم ناـمز رد .مگب دروم نیا رد یزیچ کـی ،¨م نیا هـب یگدـیـــسر زا لـبق دـیراذـب الاـح

 تـیهاـم و ،»هـتورث و یباـبیماـک لـیجنا« اـی »یباـیماـک« شمـــسا هـک یزیچ ،هداـتفا قاـفتا ،میونـــشیم هـگید یاـهاـج و نویزیولت

 .داوخیr شموق یارب یاهگید زیچ ،یبایماک و تورث ،تکرب زا ریغ ادخ هک هنیا شیساسا

 یناـسک یهمه هب ور یتخبـشوخ و تورث و یبایماک یهدعو ،لیجنا نوا ؛»هـشیم مو� نوتتالکـشم یهمه و دییایب یـسیع دزن«

 یهرابرد }ـش ،بُخ .میهاوخب و میربب مان ور اهنوا دیاب ،ادخ تـسد زا ایازم نیا تفایرد یارب و ،دنرایم ن}یا حیـسم هب هک هدیم

  .دیدینش ،دیهاوخب و دیربب مان

 ،مرظن هب و .هگید زیچ کی ،دنریذپیم ونوا هکیناـسک زا یدایز دادعت ِندید اما ،هزیچ کی نوا ندینـش ؛مونـشیم ونیا نم یتقو

 ندـش میهـس یهرابرد یحیـسم یهدیا نوچ »؟دنروخب ونیا بیرف دننوتیم ،دنتـسه انـشآ سدقم باتک اب یمک هکیناـسک روطچ«

  .هسدقم باتک تاحفص یهمه رد ،افج و درد و ت}حز رد

 ،هـنک یم هراــــشا نارئاز ناونعب اـهنوا هـب لوا باـب رد سرطپ هـک هـیدارفا خیراـت ،یرادـنید خیراـت و یراـگتـــسر و تاـجن خیراـت لـک

 .دنتسه کیرش حیسم ندش ریقحت رد هک یناسک ،دننک یم یگدنز ایند رد نایدیعبت ناونع هب هک یناسک

 یلیخ تیمها نیا »؟دیـشک میهاوخ جنر یروطچ و ِیک« ،هکلب »؟دیـشک میهاوخ جنر ام ایآ« هک تـسین نیا دیدجدهع لاؤـس سپ

 یــسیع ام دنوادخ ردپ و ادخ داب کرابتم« ،هگیم هــس یهیآ رد لوا باب رد شاهلاــسر زاغآ رد سرطپ سپ .هنکیم ادیپ یدایز

 تهجب ،هدنز دیما یارب دوr دیلوت ون زا ناگدرم زا حیـسم یـسیع ¨ـساخرب تطاـسوب ار ام دوخ میظع تمحر بـسحب هک حیـسم

 دیتــسه سورحم ادخ توق هب هک ؛}ــش یارب ن}ــسآ رد تــسا هدــش هتــشاد هاگن هک هدرمژپان و شیالآ یب و داــسف یب ثاریم

 ».دوش رهاظ رخآ مایا رد ات تسا هدش ایهم هک یتاجن یارب ن}یاهب

 ون زا ،هدرک ررقم شموق یارب ادخ هک ین}ـسآ ثاریم رد ام و ؛تـشذگرد هتـشذگ .میدـش دلوتم هدنز دیما رد ام هگیم اجنیا الاح

 یعطق نیا .هـشیr کاپان .هریذپانداـسف ؛هـشیr یگدز گنز راچد ثاریم نیا .هـسرن ققحت هب هنوتیr هدعو نیا و ،میدـش دلوتم

 ؛»دییاrیم دجو نآ رد« ،هگیم سرطپ و .تسه

 یهدعو نومدوخ یارب نالا مینک یعــس هک هنیا یبهذم شیارگ اما .ین}ــسآ ثاریم و ین}ــسآ یهدعو ،ین}ــسآ جنگ رد ینعی

  .میشاب هتشاد یگدنز یادتبا رد ور یحیسم یگدنز نایاپ میاوخیم .میبلطب ور ین}سآ
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rمیرادرب مدق )درد و جنر هار(»اـسورولود ایو« ریـسم رد میاوخی. rمینک روبع گرم یهیاـس یداو و اهکـشا یهرد زا میاوخی. 

 .تسه هدنیآ یهدعو ِدعوم زا شیپ ِ¨فرگ نیا .میاوخیم ونوا نالا

 دـجو نآ رد و« ،هـگیم سرطپ سپ ،هدــــش هریخذ اـم یارب ن}ـــسآ رد نئمطم و یعطق ثاریم نیا هـک مینکیم دـجو اـم الاـح

 یالط زا هک }ـــش ن}یا شیامزآ ات ،دیاهدـــش نوزحم نوگانوگ یاههبرجت رد ترورض هار زا یکدنا ،لاح رد دنچره ،دییاrیم

 ار وا هک .حیــسم یــسیعروهظ نیح رد دوــش تفای مارکا و لالج و حیبــست یارب ،تــسا رتاهبنارگ ،شتآ رد ندــش هدومزآ اب یناف

 ناوتیr هک یایمرخ اب دییاrیم دجو ،هدروآ ن}یا وا رب نکل ،دینیبیr ار وا هچرگا نالا و دییاrیم تبحم دیاهدیدن هچرگا

  .تسا لالج زا رپ و درک نایب

 هدـننک شیالاـپ شتآ ناـکم و راوـــشد نومزآ یوگلا ،حرط نیا الاـح ».دـیباـییم ار شیوخ ناـج تاـجن ینعی دوخ ن}یا ماـجنا و

 یهیفـصت یارب هکلب ،تـسین ام یدوبان یارب ،میـشب نوـشلمحتم ات میدـش هدنوخارف ام هک یدیدـش تاـشیامزآ نیا فده .تـسه

 تداهـش نیا .هبوقعی تاـشراگن رد ؛تـسانحوی تاـشراگن رد ،هـسرطپ تاـشراگن رد ،هـسلوپ تاـشراگن رد وگلا و حرط نیا .تـسام

 وا هب شمارآ و یلــست یارب میریگب دای ات هنکیم هدافتــسا ام سیدقت و یزاــسکاپ یارب ام درد زا ادخ هکنیا ؛هنالوــسر یهچراپکی

 .هراد یدبا فده کی نیا .تسین هدوهیب اما ،هلمحت لباقریغً ارهاظ درد ،تاقوا یهاگ هچرگا مینک هاگن

 نیا زا دیی}نم بجعت ،نابیبح یا...« ،هگیم و هنکیم تبحـص مدرم اب هک ،هنکیم مو� یهباـشم یهینایب اب ور شرثا سرطپ و

 کیرش هک یردقب هکلب .دـشاب هدـش عقاو }ـش رب بیرغ یزیچ ایوگ هک دیآیم }ـش ناحتما تهجب و تـس}ـش نایم رد هک یـشتآ

 ییاوــسر حیــسم مان رطاخب رگا .دییاr دجو و یداــش یو لالج روهظ ماگنه رد ات دیوــش دونــشخ ،دیتــسه حیــسم ت}حز

  ».دریگیم مارآ }ش رب ادخ حور و لالج حور هک اریز }ش لاحباشوخ ،دیشکیم

 ن}یا یـــسیع هـب هـگا« ،نگیم اـهظعاو یتقو ،هـتفیم قاـفتا نیا ،مدرم هـب بذاـک یهدـعو ِنداد اـب اـما ،دـینودـن یبیجع زیچ ونوا

 دارفا نیا ،دایم اهدرد یتقو نوچ ،هنکیم تیذا ونم نیا ».تـشاد دیهاوخن یلکـشم زگره ؛تـشاد دیهاوخن یدرد زگره ،دیرایب

 نوـشهب زگره ادخ نوچ ،هدرکن یهاتوک ادخ هک دننک کرد دیاب اما ؛هـشب ایحا نوـشن}یا دیاب و ،نـشیم هجاوم ن}یا نارحب اب

 اـهزیچ نیا رد هـک هدـنوخارف ور اـم ادـخ« ،هـگیم سرطپ مود و لوا هـک روطنومه ،سکعرب .هدادـن ور تـمحز نودـب یگدـنز یهدـعو

 ».مینک بجعت دیابن ،هتفیم تاقافتا نیا یتقو و میشب میهس

 زا یکی .هدب نوــشن اــسیلک طباور رد ور ادخ تبحم هک هنیا رب شاهجوت ،انحوی هاتوک یهمان هــس رد ،انحوی تاــشراگن رد الاح

 .مینک یگدنز ،هـشیم رهاظ ن}یا طـسوت هک یرادنید رد دیاب ام و هنوـشوپیم ور رایـسب ناهانگ هک هیراکوکین ،یلـصا یاهحرط

 یگدنز رد تعدب موجه نیا ،میدید هک تـسه هگید تاـشراگن هیبـش ،تاـشراگن رد انحوی یلـصا یاهینارگن زا یکی ،هرابود الاح

 .تسه ییاسیلک

 شدروم رد شتاـشراگن رد انحوی هک یلـصا تعدب و ،هراک ِلوغـشم ایند رد هک هنکیم تبحـص حیـسمدـض حور یهرابرد انحوی و

ــسود ،هنکیم ثحب  تیهام تیعقاو هک دندوب هیلوا یاــسیلک رد یکیتــسان تعدب یهعومجمریز ،اهتــسیتــسود و .تــسه متزیتِ

 دننک روـصت دنتـسنوتیr سپ ،دنتـسه دبً اتاذ ،یدام یاهزیچ ای هدام هک دندوب دقتعم اهینانوی .دندرک راکنا ور یـسیع یناـسنا

  .هشوپب یناسنا مسج ادخ

 هن هک ،میـشاب بقارم و مینک هجوت دیاب سپ .مـسجت ِراکنا هکلب ،زیخاتـسر ِراکنا هن ،دوب راکنا ،نامز نوا رد حیـسمدـض حور سپ

 تیناــسنا هک هکانرطخ یلیخ هکلب ،دننکیم ور راک نیا یرایــسب هکنانچ ،دننک راکنا ور حیــسم تیهولا مدرم هک هکانرطخ اهنت

 .هحیسمدض ِحور تمدخ رد اهنوا یود ره ؛مینک راکنا ور یسیع


