
ناتسناغفا مدرم سابلو کنهرف 
مدرم سابل ، دوب اه ییایارآ لاورو کبس هب زورما ات میدق یانایرآ نارود زا ناتسناغفا رد سابل گنهرف  
هب ایوگ هک یزورما لاشک کتشخ ییاتسور نابنتو نهاریپ سابل ،درادن دوجو رگید غیرد اب نیشیپ ناتسناغفا  
روشک دراو یدنه ینمهرب گنهرف طسوت وسنیا هب لاس دصودزا ، تسا هدش هداهن مان یناغفا یلحم سابل مان  
نامز رورم هبو دنا ) ییولایتناپ( ییایرا هریت کی دنزرف ودره هک کجاتو نوتشپ یاه رابت سابل ، تسا هدش  

کجات ای) هنگ هپیهات (رابت ود هب اهنآ ینابزو یناگژاو ماظن رد تارییغت تبسن   رایسب  
تشاد رگید لیامشو لکش ، دنا هدش یدنب شخب نوتشپو ناغفا ای) هنگایتناپفا(و  ،

نهاریپ ییاتسور یاه سابلاب ات ،درادن قح یسک هک ،دندوب هداد روتسد یزاغ ناخ هللا ناما ریما ورنیمه زا   
کی لپ زا هک ار یناسک یاه رازیپ گنچ کون .دیامن راذگو تشگ لباک رهش لخاد هب ینمهرب رازیپو نابنتو  
نیمه نارود رد ، دنوش شفکو توب لکش مه رازیپ ات درک یم عطق سیلوپ ، تشذگ یم یگسیپ  

دوب یمتح یتلود تارادا رد ییایتکن یشیرد ندیشوپ هاوخ یدازآو تسرپنطو هاش .
ناملراپ دراو ییاتکینو یشیرد مروفینویو  سابل اب ات، دندوب فظوم ، دیهش هاشردان ترضحیلعا ناملراپ نالیکو  

دنوش .
رد اتح اه هاگشناد ، بتاکم ، یتلود تارادا رد اهنت هن تلم یاباب هاش رهاظ دمحم ترضحیلعا نارود رد  
نولطپ نودبو ییاتسور سابل اب ات تشادن هزاجا یسک کراپو یرادنن لباک ، بنیز : نوچ یتلود یاه امنیس  
دوش لخاد .
وواد دمحم رادرس :روهمج  ناسییر اه هرود مامت رد یتلود یمسر سابل

دیهش ، دیهش هللا بیجن رتکاد ، لمراک کربب ناورداش ، نیما هللاظیفح ، یک هرت دمحم رون دیهش ، ناخ د  
دوب یمتحو دوم ییاتکنو یشیرد ، یددجم هللا تغبص ، ینابر .
سابل یاج لاجد نابلاط نارود رد غیرداب



دوب یمتحو دوم ییاتکنو یشیرد ، یددجم هللا تغبص ، ینابر .
سابل یاج لاجد نابلاط نارود رد غیرداب

 
تفرگ ینمهرب قایسو کبس ییاتسور یاهسابل ار یتلود یمسر  .
نوچ ، دروآ یور یتلود یمسر یاه سابل هب هکنیا یاجب . تسینووش یباگوم تربار زا دیلقت هب ، یزرک دماح  
سابل ات ، دش بجوم هلاسم نیاو دروآ یور ینمهرب ییاتسور سابل نامه اب ، تشاد نابلاط هب یدج شیارگ  
سابل ندیشوپ اب ناریزو اتحو ناملراپ نالیکو ، تلود نادنمراک ،دریگب ار یتلود یمسر سابل یاج ییاتسور  
کتشخ یدیلقت ییاتسور ینمهرب سابل نیا زین نودیاو .دنوش یمن کیکفت نایاتسور زا ینمهرب ییاتسور یاه  
دیامن یم هرهچ نآ حیبقو تشز لکش هب یتلود یاه هکبش بلغا رد لاشک .
یمسر تارادا همه رد زین نیا رب شیپو دیتسه کیمداکا تیصخشو رتکاد هک) ینغ فرشا رتکد بانج ( امش  
اب ات ، دنا دنمشهاوخ ،دیا هدش رهاظ ییاتکنو یشیرد یمسر سابل اب ، دیا هدرک راک اکیرما روشک رد هک  
سابل هب نات دوخ تسخنروشک یلم یا هتسجرب یاه تیصخشو ناهاشداپ رگیدو ناخ هللا ناما ریما زا یوریپ  
یشیرد هتشذک ، دننام زین یتلود تارادا رد ات دیهد روتسدو دیوش رهاظ ییاتکینو یشیرد یناهج یمسر  
نادنمراک ات ، دوش یمتحو جورم قاق نخی نهاریپو نولطپ ندیش وپ مک زا مک ایو یشیرد اهنت ایو ییاتکین  
دوش قرف یتلود مادنمراک سابل زا هچوکو رازاب سابل و کیکفت نایاتسور زا تلود .
دورداب .درگنب هدید هب مک زا مک   ار اه داهنشیپ نیا ات ، تسا راو دیما
دیفم هللادیمح رتکاد


