
 حکایت سپیذُ

تزیي داستاى حیات هٌی. تَ بِ هي درس سًذگی آهَختی. تَ چَى پزٍاًِ سوَختی ٍ چوَى عووع    رفیعهادر، تَ 

پزتَی اس عطَفتت،  ّا ًوایی اس ًگاُ تَست ٍ هْتابّای هي ساختی. هادر، ستارُگذاختی ٍ هْزباًاًِ با سختی

ر ستایش هذح توَ اًوذ .   ٍ سپیذُ حکایتی اس صذاقتت. قلن اس ًگارش عکَُ تَ ًاتَاى است ٍ ّشاراى ععز د

کزاًن را ّوزاُ با دسوتِ  گشارم، پَسش بیّایت را سپاسّایت را ارج ًْن ٍ هحبتتَاًن کَعشهادر، اگز ًوی

 .گلی اس ّشاراى تبزیک، بپذیز. فزٍغ تَ تا اًتْای سهاى جاٍیذ ٍ رٍست تا پایاى رٍسگار، هبار  باد

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 زهرا)س( و روز مادر مبارکمیالد حضرت فاطمه 

 پیشاپیش نىروزتان مبارک

 هجری شمسی به ساعت رسمی جمهىری اسالمی ایران 1397لحظه تحىیل سال 

 هجری شمسی 1396اسفند  29ثانیه 28دقیقه و 45و19ساعت 

 میالدی 2018مارس  20هجری قمری و 1439رجب  2مطابق 

          آمد )ص(گری هب بیت احمدنور د

 

 آمد )ص(زار محمدل گل گ  )س(زرها  



 

 

 !!!آاقی خىبی اه

 کربال را چگىهن ساختی هک اینگىهن آرام میکند ره دل بی دل را 

؟ ری  !وقتی قدم هب خاکص میگذا

 !!!!آاقی مهربانم

سپارد تمام غم و غصو اهی کربال چگىهن است هک هب دست فرامىشی می

 ....دنیا را و تمام غصو ات میشىد دیدن حرم و ضزیح و

 ....کاش میشد بیامیی و بمانیم و

 !!!.....دلتنگم

 !!!...حسیه جان

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

   

  

   

 

 

  

   

  

 هبحث ضادی دس اسالم

 ویژه عید نوروز
بههِ هٌاسههبا انههام ًههَسٍص 

هبحث جهزا  ٍ ضهٌنذً    

ضادی دس اسالم با تخفنف 

ٍنهه ُ اهههادُ اساهههِ بههِ   

 باضذ.ػالقوٌذاى ه 

 داسای هَضَػات هتٌَع ٍ کاسبشدی اص جولِ:

 تؼشنف ضادی ٍ اقسام اى -

 کار تفاٍت بني ضادی ٍاقؼ  ٍ ضادی  -

 ػَاهل ضادی )ٍسصش، ضَخ ، خٌذُ، ّذنِ ٍ...( -

 چگًَگ  بشخَسد با ّوسش دس خاًَادُ -

 صًذگ  ّوشاُ با بشًاهِ سنضی -
 چگًَِ صًذگ  کٌنن؟ -

 اػتکاف ًجَای ػاضقاًِ ًبم ًتبة:

 حاج هنشصا احساى صاّشی  ًبم ًَیؼٌذُ:

ّهای صنهش    اني کتا  ضهاهل صلهل  

 باضذ:ه 

 صلل اٍل: تؼشنف  اص اػتکاف

 صلل دٍم: بشًاهِ سنضی سهض هَصقنا

 صلل سَم: جانگاُ اػتکاف دس قشاى

 صلل چْاسم: جانگاُ اػتکاف دس سٍانات

 نلا اػتکافصلل پٌجن: صض

 صلل ضطن: خاطشات  اص هؼتکفني

صلل ّفتن: احکام اػتکاف )ضشانط اػتکهاف، هحشههات   

 اػتکاف، هبطالت اػتکاف(

 ّطتن: انام البنض ٍ اػوال ام داٍدصلل 

 صلل ًْن: هتي هٌاجات ام داٍد

 احسان هب پدر و مارد
نک  اص ٍظانف هْن دنٌ  ٍ اخالق  ها، احساى بِ پذس ٍ هادس اسها.  

دس قشاى کشنن، چٌذني باس احساى بِ اًاى، تَصنِ ضذُ اسا. ػالهِ 

ٍ  »اًذ: اهلل دس اني باسُ ًگاضتِ طباطبان  سحوِ  ههادس،  ًنک  بهِ پهذس 

تشني ٍاجبات اسها  ّوهاى گًَهِ کهِ     پس اص نکتاپشست  اص ٍاجب

ٍ دس «. تشني گٌاّاى اسها پس اص ضشک، اص بضسگاصسدى پذس ٍ هادس 

دس چٌذ جای قشاى کهشنن، خذاًٍهذ هتؼهال،    »اًذ: جای دنگشی اٍسدُ

احساى بِ ٍالذني سا دس کٌاس تَحنذ ٍ ًف  ضشک اٍسدُ اسا ٍ پهس  

اص صشهاى بِ تَحنذ نا ًْ  اص ضشک، بِ احساى ًسبا بِ پذس ٍ ههادس  

حساى بِ پذس ٍ هادس ًطاى تأکنذ قشاى کشنن بش ا«. صشهاى دادُ اسا

 .اص ػظوا ٍاالی هقام اًاى، دس صشٌّگ اساله  داسد

 

 (سما سنده هب لطف و رحمت سرهایم)

 (سما منتظر شفاعت سرهامیی)

 (سمأمىر ربای خدمت سرهامیی)

 روسی هک تمام خلق حیزان هستند

 هرای  دی سری  اسرماا   طرح  ) نور سوی به راهی مسابقه

 در ترح   هرح  روال طبر  ( مخالباف اسماد جناب سخنحانی

 و گحدیرذ  بحگراار  ( )االئاره  ثامن شعبه در 96 دو  نیاسال

 شرح   بره  بحگایذه نفح سه و پحداخمنذ رقابت به دانشجویان

 :شذنذ اعال  زیح

 (خوس هبحث)حنذسی صّشا خاًن

 (ًواص هبحث) ضشنف  صّشا خاًن

 (ًواص هبحث)  ضاّپسٌذی سنحاًِ خاًن



 

 

  

  

  

 آیت اهلل مکار  شیحازی
ّای دسههاى دس صهَست هشاجؼهِ بهِ پضضه       ّضنٌِ پشسص: اگش

ّوجٌس بنطتشاص هشاجؼِ بِ غنش ّوجٌس باضذ، جانضاسا بِ غنش 
 ّوجٌس سجَع ضَد؟

پبػخ: دس صَستی ًِ گشاًی دسحذی ثبؿذ ًِ ثشای هشاخؼهِ ًٌٌهذُ هـهوا ثهبس     
 ًذاسد ٍ اگش هبثل تحول ثبؿذ، ًجبیذ هشاخؼِ ًٌذ.اػا، هبًؼی 

پشسص: انا سجذُ بش کاغز سًگى کِ دس اصل ػکس سًگى اسها  
 )هثل اسکٌاس( جانض اسا؟

پبػخ: سًگى ًِ خشم ًذاؿتِ ثبؿذ هبًغ ًیؼها ٍىهى ثْتهش اػها اص ػهدذُ ثهش       
 اػٌٌبع خَدداسى ؿَد.

ًذ طَسی ا ای کِ اى سا سّي کشدُ پشسص: انا ًواص خَاًذى دس خاًِ
اًذ ٍ دنگش کشانِ کِ صقط هقذاسی پَل دس ابتذا بِ صاحب خاًِ دادُ

دٌّذ اضکال داسد؟ ٍ ًواصّا باطل اسا؟ اصال پها گزاضهتي دس    ًو 
 اى خاًِ دسسا اسا؟

پبػخ: تصشف دس چٌیي خبًِ ای اؿٌبل داسدصیشا هٌبكغ خبًِ دس هوبثل پهَل ههشاس   
اخبسُ ثِ صَست صیش ثبؿهذ، صهحی    گشكتِ ٍ ایي ًَػی سثب اػا ٍ ّشگبُ سّي ٍ 

اػا: هبىي هلي خَد سا ثِ هجلؾ ًوى اخبسُ دّذ، ٍ دس ضوي ػوهذاخبسُ ؿهش    
ًٌذ ًِ هؼتبخش كالى هجلؾ سا ثِ اٍ ٍام دّذ، ٍ هلي هَسد اخبسُ دس هوبثل آى ٍام 

 سّي ثبؿذ.

 آیت اهلل صافی گلپایگانی
 گنشد؟پشسص: انا بِ ّذنِ خوس تؼلّق ه 

ّذیِ ثِ ًظش ایٌدبًت ثب ػبئش دسآهذّب كشهی ًذاسد، یؼٌی چٌبًچِ ػبل ثهش  پبػخ: 
 هؤًِ ًـَد، خوغ داسد.آى ثگزسد ٍ صشف 

 

 ادامه اقسا  توسل
خذاًٍذ سا ثِ حن اًجیبء ٍ اٍىیبئؾ ثخَاًین ثذٍى ایٌٌِ ایـهبى سا   -5

هخبطت هشاس دّین ٍ اص ایـبى ثخَاّین ًِ ثشایوهبى دػهب ًٌٌهذ. دس    
 ایـبى دس حبل حیبت ًیؼتٌذ(حبىی ًِ 

ایٌٌِ اًجیبء ٍ اٍىیبی اىْهی سا پهغ اص ٍكبتـهبى هؼهتویوبر ههَسد       -6
یب اهبهی دس هیذ حیهبت ًیؼهتٌذ    خطبة هشاس دّین دس حبىی ًِ پیبهجش

دّین ثلٌِ  یؼٌی خذاًٍذ سا ّوبًٌذ هؼن پیـیي ثِ حن آًْب هؼن ًوی
 ٌذ.ًٌین ًِ ثشای هب دػب ثلشهبیاص خَدؿبى دسخَاػا هی

ایٌٌِ اًجیبء ٍ اٍىیبی اىْهی سا پهغ اص هشگـهبى هؼهتویوبر ههَسد       -7
خطبة هشاس دّین ٍ اص آًْب ثخَاّین ًِ حَائح هب سا ثشآٍسدُ ػبصًذ دس 
حبىی ًِ اػتوبدهبى ایٌؼا ًِ ایـبى هؼتوالر ٍ ثهذٍى ارى اىْهی ٍ   

 هذست ثشآٍسدُ ػبختي حَاج هب سا داسًذ.
یب ٍىی خذا، آًْهب سا    ع(ىْی ٍ یب ائوِایٌٌِ هب پغ اص ٍكبت اًجیبء ا -8

هؼتویوبر هَسد خطبة هشاس دادُ ٍ اص آًْب دسخَاػا ًٌین ًهِ حهَائح   
هب سا ثشآٍسدُ ػبصًذ ٍ كشهؾ ثب هؼن ّلتن ایٌؼا ًِ اػتوهبد داسیهن   
ایـبى دس ایي ًبس، حتوبر اص خبًت پشٍسدگبس ههذرٍى ّؼهتٌذ ٍ ثهذٍى    

 هذست اىْی، هذستی ثش ایي ًبس ًذاسًذ.
ب تَخِ ثِ تؼبسیلی ًِ دس اهؼبم تَػل گزؿا اص هیبى ّـا هؼوی ث

ًِ اص تَػل ثیبى ؿذ هَاسد ػَم ٍ ّلتن ًِ هشثَ  ثِ صهبى حیبت ٍ 
ثبؿذ هشدٍد اػها   ٍ اٍىیبی اىْی هی  ع(ٍ ائوِ  ف(ثؼذ اص هشٍ پیـوجش

یؼٌی صهبًی ًِ هب آًْب سا اص آًْب دسخَاػتی داؿهتِ ثبؿهین ٍ هؼتوهذ    
هؼهتوالر ٍ ثهذٍى ارى پشٍسدگهبس ههبدس ثهش ثهشآٍسدُ        ثبؿین ًِ ایـبى

ػبختي حبخبت هب ّؼتٌذ، الصم ثِ رًش ػا ًِ ایي دٍ هؼن سا ّهن  
اًذ ٍ آى سا ؿشى ٍ  ؿیؼِ ٍ ّن اّل ػٌا ٍ ّن كشم ضبىِّ سد ًوَدُ

داًٌذ ٍ دس هشآى ًشین آیبتی ًِ ٍاطُ هي دٍى اهلل سا دس خهَد   ًلش هی
ػهَسُ   14ٍ  13بؿهٌذ هبًٌهذ آیهبت    ث داسًذ ثیبًگش ایي ًَع تَػل هی

 ًحل ٍ... 20صهش،  3ػٌٌجَت،  41هجبسًِ كبطش، 
ٍّبثیا اص آیبت هشثَ  ثهِ هجحهم هتَػهل دس ههشآى ًهشین ثْهشُ       

ًٌٌذ ثِ ایي طشین ًِ ؿؾ هؼهن دیگهش تَػهل سا ًیهض      ثشداسی هی
داًٌذ ٍ ثب ایي اػتذالل تَػل  هبًٌذ دٍ هؼوی ًِ ثیبى ؿذ ؿشى هی

 ًٌٌذ.  سا سد ٍ اًٌبس هی
ًٌهین ًهِ:    دس اًتْب تَخِ خَاًٌذگبى هحتشم سا ثِ ایي ًٌتِ خلت هی

،  ع(، یب صّشا ع(گَیذ: یب حؼیي اگش ؿیؼِ دس تَػالت خَیؾ هثالر هی
، ایي ثضسگهَاساًی ًهِ ههَسد تَػهل ههشاس       ع(، یب اثَاىلضل ع(یب صیٌت

گیشًذ ًؼبًی ّؼتٌذ ًِ تَػل ًٌٌذُ ثش ایـبى هوبم اٍىَّیها ٍ   هی
دس ًٌبس پشٍسدگبس هبئل ًیؼا كلزا ایي ًهَع تَػهالت ؿهشى     خذایی

 ؿَد.هحؼَة ًوی

 CD  :219ٍ220-35کذ 

 

باساى تا باالسا، قطشُ اسا ٍ تا قطشُ اسا ًاچنض اسا ٍ ّنچ بهِ کهاس   

ُ ضهذ، ٍ سٍی صههني قهشاس گشصها ٍ     انذ، اها ّوني کِ صشٍد اهذ، پناد ًو 

ضهَد، جشنهاى   ّای دنگش گزاضا، جاسی ه دسا خَد سا دس دسا قطشُ

ُ  دّذ، بزسّا سا سبض ه  کٌذ، ضستطَ ه  پنذا ه  ّها سا خهشم    کٌذ ٍ سهبض

اًذ ٍ تا باال ّستٌذ ٍ ّای باساىّا ّن هثل قطشُکطذ. ادمکٌذ ٍ باال ه ه 

ای ًنستٌذ ٍ ّهنچ   اًذ، ٍ کاسُ ، ًاچنضاًذ اًذ، کَچ  بش هشکب غشٍس ًطستِ

کٌٌهذ، ٍ دس کٌهاس    ضًَذ، تَاضغ هه   کاسان  ًذاسًذ، اها ّوني کِ پنادُ ه 

گنشًذ، اى ٍقا اسا کِ سَدهٌذ ضذُ ٍ پنشاهَى خَد سا  ّوذنگش قشاس ه 

ّا سا دس کٌاس ّهن  ادم )ظ(کٌٌذ. بِ خاطش ّوني بَد کِ پناهبشسبض ٍ اباد ه 

ّا اص ّن صاصلِ بگنشًذ سا هٌغ ٍ  ضذ ادم هَجب ه  خَاسا ٍ اًچِ کِ ه 

 کشد. هوٌَع ه 

 «التَُبَيُ صِنِِ الحُشَم»

داًسها حشهها    داد کس  حشها کس  سا بطکٌذ، چهَى هه    اجاصُ ًو 

 کٌذ.ضکٌ  صاصلِ انجاد ه 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 اسالمجهان اخبار 

 معنا و مفهو  اعمااد به نفس چیست؟

اػتوبد ثِ ًلغ ثِ هؼٌبی احؼبع اسصؿهوٌذ ثهَدى اػها    

 ّبی خهَد،  ّب ٍ هبثلیا ًِ كشصًذ ؿوب ثِ تَاًبییایي یؼٌی 

ثبٍس ًٌذ ًِ اگش ثخَاّذ  اػتوبد هلجی ٍ دسًٍی داؿتِ ثبؿذ،

اػتوبد ثهِ ًلهغ    .اؽ سا داسد ًبسی سا اًدبم دّذ، تَاًبیی

ّبی خَد اتٌب ًشدى اهب هٌـذ آًْهب  داؿتي یؼٌی ثِ تَاًبیی

سا خذا ثذاًذ ًِ ّش چِ داسد اص آى خذاػا ٍ ّوِ اهٌبًبت 

ٍ ًیشٍّب سا اٍ دس اختیبسؽ ههشاس دادُ تهب سٍی پهبی خهَد     

ثبیؼتذ ٍ ثِ دیگشاى ًیبصهٌذ ًجبؿذ، ثِ ّویي دىیل ثِ خبی 

 ًٌین.ٍسی اػتلبدُ هیاػتوبد ثِ ًلغ اص تؼجیش خَد ثب

خیهش ثلٌهِ    انا ضؼف اػتواد بِ ًفس اسث  اسا؟

اًتوبىی اػا یؼٌی احتوبل داسد ایي ًبتَاًی سا ثهب سكتهبس ٍ   

ًشداس خَد  ٍ ًِ اص طشین طى( ثِ كشصًهذ خهَیؾ هٌتوهل    

 ػبصیذ.

كشصًذ داسای اػتوهبد   صَانذ اػتواد بِ ًفس چنسا؟

یؾ اكتخهبس  ّهب ثِ ًلغ، خَد سا دٍػا داسد ٍ ثِ پیـشكا

ّهب ٍ   ًٌذ، دس ًتیدهِ دس كضهبّبی گًَهبگَى اص اسصؽ    هی

داسد. اٍ اص اػتوهههبدات ٍ آداة خهههَد دػههها ثهههش ًوهههی 

ًٌهذ ٍ چهَى اص    ّبیؾ ثهِ خهَثی اػهتلبدُ ههی     تَاًوٌذی

خهبطش   اثشد، احؼبع سضبی هبثلیا ٍخَدی خَد ثْشُ هی

سػهذ، صهبدم ٍ    كشصًذی ًِ ثِ خَد ثهبٍسی ههی   ،ًٌذ هی

ّبی خَد  ًٌذ ثب ًـبى دادى ٍیظگی ویسیبػا ٍ ػؼی ً ثی

اؽ  ثشٍت، هوبم پذس یب اهٌبًبت ههبدی صًهذگی    ٍ خبًَادُ

ٍ...( ّوؼبالًؾ سا تحا تذثیش هشاس دّذ ثلٌِ ثب ؿخصیا 

گزاسد، اٍ دًجبل سیبػا طلجهی ًیؼها    خَد ثش آًبى اثش هی

ًَؿذ ثب دیگشاى سٍاثط خَثی  پزیشد ٍ هی اهب هؼئَىیا هی

ّههب ٍ داًههذ ٍ ضههؼقا ًبهههل ًوههیداؿههتِ ثبؿههذ، خههَد س

ّب سا ثِ خَثی  ًٌذ ثـٌبػذ، ًبًبهی اؿتجبّبتؾ سا ػؼی هی

ًـبًذ ٍ  ًٌذ، توؼخش دیگشاى اٍ سا ثِ اًضٍا ًوی تحول هی

ٍ سٍد  وهی ّبی ؿیش هبًًَی ٍ ؿیهش اخالههی ً   ػشاؽ كؼبىیا

                                  داًذ دس ّش هَهؼیتی چگًَِ سكتبس ًٌذ.    هی

 اداهِ داسد... 

 روز به روی ناازگااران باز استشبانه« سلیایه»مفمی شهح ادیحنه: مسجذ 
سٍص ثِ سٍی هشدم  ثِ طَس ؿجبًِ« ػلیویِ»تشًیِ اص ثبص ثَدى دسّبی هؼدذ « ادیشًِ»ؿْش  هلتی

خجش داد ٍ گلا: ایي ٍضؼیا ًبخَؿبیٌذی ثَد ًِ ؿهْشًٍذاى دس ثیهشٍى اص هؼهدذ ثهِ ػجهبدت      

ِ »، هلتهی ؿهْش   «اهشاهلل اٍصٍم»ػبیا ػبصهبى دیبًا تشًیِ،  ثِ گضاسؽ ٍة.ثپشداصًذ دس « ادیشًه
سٍص ثِ سٍی ػوَم ّبی هؼدذ ػلیویِ ّوَاسُ دس طی ؿجبًِ ّب ارػبى داؿا: دس ػبًِگَ ثب سٍ  گلا

ّهن   اهشاهلل اٍصٍم دس اداهِ ضوي اظْبس ایٌٌِ ثبص ثهَدى دسّهبی هؼهبخذ آى   .هشدم ثبص خَاّذ ثَد
طَس هذاٍم ًتبیح خَثی سا دس ثش خَاّذ داؿا، اكضٍد: هجال ایي هؼدذ ثؼذ اص ًوبص هـشة ٍ ػـبء  ثِ

آهذًهذ، هدجهَس   ؿذ ٍ ثِ دًجبل آى ًؼبًی ًِ ثؼذ اص ًوهبص ثهِ هؼهدذ ههی     صج  ثؼتِ هی تب ًوبص
ؿذًذ ًِ ًوبص خَد سا دس ثیشٍى اص هؼدذ اهبهِ ًٌٌذ. دس ٍاهغ ایي ٍضؼیا ًبخَؿبیٌذی تلوهی   هی

ٍی اكضٍد: اًٌَى ثب ثشهشای تذاثیش اهٌیتی ثشای ٍضؼیا هزًَس ساُ حلی ایدبد ؿذ. دیگهش   .ؿذ هی
تَاًٌهذ  دذ ػلیویِ ثِ سٍی هشدم ثؼتِ ًیؼا. ؿْشًٍذاى ّش صهبى ًِ اسادُ ًٌٌذ، ههی دسّبی هؼ

گلتٌی اػا، هؼدذ ػلیویِ یٌی اص آثهبس  .دس ایي هؼدذ ثِ ػجبدت پشداختِ ٍ اص آى ثبصدیذ ًوبیٌذ
ثشگضیذُ هؼوبسی دٍسُ ػثوبًی دس تشًیِ اػا ًِ دس هشًض اػتبى ادیشًِ دس ثخؾ اسٍپبیی تشًیهِ  

تشیي اثهش هؼوهبسی خهَد    ، هؼوبس سػوی دسثبس پبدؿبّبى ػثوبًی ایي اثش سا هْن«ػٌبى. »هشاس داسد

هتش هشثغ ثٌب ؿذُ ٍ صیشثٌبی هؼهدذ   2475هؼدذ ػلیویِ دس صهیٌی ثِ هؼبحا  .ًبم ًْبدُ اػا
هتهش   30، 31هتهش ٍ هطهش دّبًهِ آى     28، 43هتش هشثغ اػا. استلبع گٌجذ ایي هؼهدذ   1620ًیض 

 .ثبؿذهی

 

سال پیش به دین اسال  مشحف شذه بود، موف   ۱۷یك بانوی اوكحاینی كه 

 به حفظ كامل قحآن كحیم شذ
 .ػهبل داسد، اٍىهیي كهشد دس اًٍهشایي اػها ًهِ حهبكآ ًهل ههشآى ؿهذُ اػها            35ٍِسا ًِ 

هؼهلوبًبى اًٍشایٌهی    ایي هبدس هؼلوبى ّوچٌیي گلا: هـتبم اػا ههشآى سا ثهِ ػهبیش تهبصُ    
حهذٍد  آهَصؽ دّذ ٍ ًیض تصَیش صحیحی اص اػالم ثِ ؿیشهؼلوبًبى دس ایي ًـَس اسائِ ًٌهذ.  

ّب دس ؿجِ خضیشُ  دٌّذ ًِ ثیـتش آى ًلش اص خوؼیا اًٍشایي سا هؼلوبًبى تـٌیل هی 500000
   ًشیوِ ػبًي ّؼتٌذ.

 انذازی كحدنذای اینمحنمی بح ضذ داعش راهگحوهی از ممفکحان مسلاان مجله

ًهبم داسد ٍ ههشاس اػها ثهِ هؼهلوبًبى اسٍپهب ٍ ًهل خْهبى         « حویوها »ایي هدلِ ایٌتشًتی 
ِ . خبیگضیٌی ثشای اػتوبدات اكشاطی دٍىا اػالهی  داػؾ( اسائهِ دّهذ   ای ًهِ دس   دس ثیبًیه

هتلٌشاى هؼهلوبى هؼهئَىیا هؼشكهی    »آًالیي هٌتـش ؿذُ، آهذُ اػا: پبیگبُ ایٌتشًتی اهبم 
ّبی تلؼیشّبی صحی  ٍ آهَصًذُ هشآى ٍ ػٌا سا ثِ ػٌَاى تٌْب ساُ هـشٍع هجبسصُ ثب سٍحیِ

گَیٌذ اص  گزاساى هدلِ حویوا هی پبیِ.« طلت، ؿیش اخالهی ٍ ؿشٍس ثش ػْذُ گشكتٌذ خـًَا

 .ًٌذتجلیـبت اكشا  گشایی دس ایٌتشًا ًگشا

 




