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تفاي ناياپ راد بانط اب صاصق هب موكحم 10 يگدنز

   14 هحفص ، 1387 هامدادرم متفھ هبنشود ,703 هرامش ،يلم دامتعا همانزور

هتخيوآ تازاجم راد هب نيوا نادنز طايح رد صاصق هب موكحم 10 زورما حبص هاگرحس .دندش هتخيوآ تازاجم راد هب صاصق هب موكحم 10 زورما حبص :سراف
لتق مرج هب هك دوب هلاس 35 عيفرلادبع ،دش هتخيوآ تازاجم راد هب زورما حبص هك يمھتم نيلوا .دش هموتخم راكتيانج و لتاق 10 هدنورپ بيترت نيا هب و دندش
يراك كيرش لتق مرج هب هك دوب هلاس 42 سابع صاصق هب موكحم نيمود .دوب هدش موكحم صاصق هب نارھت ناتسا يرفيك هاگداد يوس زا زيزع مان هب يدرف
.دوب هدش موكحم صاصق مكح هب و هدش هتخانش راكھانگ هاگداد يضاق يوس زا داوجديس مان هب دوخ
يرفيك هاگداد يضاق يوس زا ديھش رتخد هرھاط لتق مرج هب هك دوب هلاس 47 يلع ،داد همتاخ شا يگدنز هب راد بانط زورما حبص هك يدرف نيموس    
لتق هب ار هللا تمارك مان هب دوخ يراك كيرش زين يو ،سابع دننامھ هك دوب هلاس 31 اضريلع ،مھتم نيمراھچ .دوب هدش موكحم صاصق هب نارھت ناتسا
موكحم هللادبع مان هب رگيد ينامتخاس رگراك كي لتق مرج هب تشاد مان اضر هك يو ،دروخ يم مشچ هب اھ يمادعا نايم رد زين ينامتخاس رگراك كي .دناسر
مورحم يھاگرحس باتفآ نديد زا صاصق ناموكحم زا رگيد يكي ات تسب زين ار يو يگدنز هدنورپ راد بانط هك دوب يدرف نيمشش ديجم .دوب هدش صاصق هب
هللا فيس مان هب دوخ تسود رسمھ اب عيفرلادبع دننامھ هك دوب اقآريش مان هب يدرف دش هتخيوآ راد هب زوريد حبص هك صاصق هب موكحم نيمتفھ اما .دنامب
.دوب هدناسر لتق هب ار دوخ كيرش كچوك رتخد زين يو هك دوب صاصق هب موكحم نيمتشھ هلاس 45 درم ريما .تشك ار شتسود و هدرك رارقرب عورشمان طابترا
دوخ ناتسود زا يكي هك دوب دمحم صاصق هب موكحم نيرخآ .دوب دارفا نيا هلمج زا تسا هدناسر لتق هب ار يرگيد باوخ نتراك هك زين باوخ نتراك ناوج كي
.دوب هدناسر لتق هب رتخد كي رس رب و ينابايخ يريگرد كي رد ار ناسحا مان هب
    
:دينيبب ريز يناشن  رد ار نآ اب طبترم نيوانع و بلطم نيا
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.تسا بلطم اي ربخ لقن عبنم و ناگدنسيون هدهع رب اه هتشون و رابخا تيلوئسم .تسا لئاق دوخ يارب ار يناسر عالطا هفيظو افرص روشك تايرشن تاعالطا كناب 
info@magiran.com

 

نتسب پاچ بسانم ملق

Print http://magiran.com/print.asp?t=n&r=paper

1 of 1 3/10/2009 6:29 PM


