
سبهع، یآقب سالم  

   شوب اس َکٌیا. شوب اس بِتز ًَ اهب ُستن، ببخبز هْجْد ْرک تیّضع اس هي. سپبسگشارم شوب عیسز پبسخ اس

 هفبّهت یهل یشْرا یاعضب اس َک است یطْالً یسبلِب شوب َک است لیدل يیا بَ تٌِب دارم کوک یتقبضب
 َک  یا خبًْادٍ عٌْاى بَ هب بب سَیهقب در. ذیا داشتَ یکًشد یبرکُو خلق يیهجبُذ سبسهبى بب ّ ذیُست
است ْتبٍک جب ُوَ اس دستوبى ّ نیًذار یارتببط چگًَْیُ . 

ببشذ  یه یآلببً ستیل اس وبًذٍیببق یسز يیاّل در کبهیس اًتقبل هْجْد ّ يکهو راٍ يیعتزیسز حبضز حبل در . 

 اگز ًَ؟ بی است شذٍ دادٍ قزار یآلببً رشْک بَ اًتقبل ستیل در تشیّضع يیا بب کبهیس َک ًذارم ُن یاطالع  
 ذیٌک یه زکف َک یبیتزت ُز بَ ّ ذیٌک اقذام ببشذ هْثز ذیٌک  یه زکف َک یبیتزت ُز بَ دارم تقبضب شوب اس هي ًَ،

 یبرک تب ذیبزسبً خلق يیهجبُذ سبسهبى هسئْل یاعضب بَ را هب یگو در سز ّ یًگزاً را، هي غبمیپ ببشذ هْثز
 ًشبى هب بَ یراُ ّ ذییبفزهب رسذ یه ًظزتبى بَ ببشذ عتزیسز ّ یعول َک یگزید برکراُ شوب اگز. شْد اًجبم
 زاتکهذا در ّ بْدٍ شیاعضب جبى هسئْل َک خلق يیهجبُذ سبسهبى قیطز اس برک يیا ببشذ َک چَ ُز. ذیدُ

ببشذ  یه زیبًپذکاه ُست زًذٍیپذ یشْرُبک ّ هلل سبسهبى بب نیهستق .  

 رد را هي طزف اس یفزد درخْاست يیا اّ َک است يیا یبزا ًشْد هطلع درخْاستن اس کهبیس خْاستن َکٌیا
 َک دّستبًش بَ  یعبطف یّابستگ جِت بَ َک است يیا تصْرم داًن،  یًو گفتن َک ُوبًطْر ُن را لشیدل. زدک

 بخْاُذ َک است یاُخْ خْد يیع  شیبزا برک يیا ّ ستیً قبئل خْد یبزا یحق چیُ اًذ، زدٍک یسًذگ ُن بب سبلِب
 يیهجبُذ سبسهبى طزف اس ذیبب خْاستَ يیا. ٌنکب یقضبّت خْاُن  یًو حبل ُز در. دُذ ًجبت را خْد جبى

داشت ًخْاُذ یپ در ُن را یهخبلفت چیُ َک شْد هطزح . 

دارد را هب شاىیعش جبى تیهسئْل َک  خلق يیهجبُذ سبسهبى    

 را شیاعضب خزّج بىکاه ًشذٍ زید تب ٌنک  یه ذکیتب ًشذٍ، زید بت یبحزاً تیّضع يیچٌ در َک ببشذ قبدر ذیبب 
 در االى ّ زدیکًو یهخبلفت کبهیس بْد، گزفتَ صْرت سبسهبى يیا طزف اس برک يیا اگز هطوئٌب . ٌذک فزاُن

نیًبْد یدشْار ظیشزا يیچٌ  

سپبسگشارم بریبس غبمیپ رسبًذى در شوب لطف اس ُن ببس .  

  

احتزام بب   

یًبدر ذٍیسع  


