
 .سال ْای تسیار زٔر پازضاْی زَسگی يی كرز كّ ٔزیری زاضت. ٔزیر ًْٕارِ يی گفت: ْر اتفاقی كّ رخ يی زْس تّ صالح ياست

رٔزی پازضاِ ترای پٕست كُسٌ يیِٕ كارز تیسی طهة كرز ايا زر حیٍ تریسٌ يیِٕ اَگطتص را تریس، ٔزیر كّ زر آَجا تٕز گفت: 

 .يی زْس زر جٓت ذیر ٔ صالح ضًاستَگراٌ َثاضیس تًاو چیسْایی كّ رخ 

 ...پازضاِ از ایٍ سرٍ ٔزیر ترآضفت ٔ از رفتار أ زر تراتر ایٍ اتفاق آزرزِ ذاطر ضس ٔ زستٕر زَساَی كرزٌ ٔزیر را زاز

كرز چُس رٔز تعس پازضاِ تا يالزياَص ترای ضكار تّ َسزیكی جُگهی رفتُس. پازضاِ زر حانی كّ يطغٕل اسة سٕاری تٕز راِ را گى 

ٔ ٔارز جُگم اَثْٕی ضس ٔ از يالزياٌ ذٕز زٔر افتاز، زر حانی كّ پازضاِ تّ زَثال راِ تازگطت تٕز تّ يحم سكَٕت قثیهّ ای 

رسیسكّ يرزو آٌ زر حال تسارك يراسى قرتاَی ترای ذسایاَطاٌ تٕزَس، زياَی كّ يرزو پازضاِ ذٕش سیًا را زیسَس ذٕضحال ضسَس 

 !!!ٍ قرتاَی ترای تقسیى تّ ذسای آَٓاستزیرا تصٕر كرزَس ٔی تٓتری

آَٓا پازضاِ را زر تراتر تُسیس انّٓ ذٕز تستُس تا ٔی را تكطُس، ايا َاگٓاٌ یكی از يرزاٌ قثیهّ فریاز كطیس: چگَّٕ يی تٕاَیس ایٍ 

 .يرز را ترای قرتاَی كرزٌ اَتراب كُیس زر حانی كّ ٔی تسَی َاقص زارز، تّ اَگطت أ َگاِ كُیس

ٍ زنیم ٔی را قرتاَی َكرزَس ٔ آزاز ضس. پازضاِ كّ تّ قصر رسیس ٔزیر را فراذٕاَس ٔ گفت: اكٌُٕ فًٓیسو يُظٕر تٕ از ایُكّ تّ ًْی

ًْاٌ يی ضٕز؛ چّ تٕزِ. زیرا تریسِ ضسٌ اَگطتى يٕجة  بخواهد خدا چه هر يی گفتی ْر چّ رخ يی زْس تّ صالح ضًاست ٔ

 تٕ چی؟ تٕ تّ زَساٌ افتازی ایٍ اير چّ ذیر ٔ صالحی ترای تٕ زاضت؟ضس زَسگی او َجات یاتس. ايا زر يٕرز 

ٔزیر پاسد زاز: پازضاِ عسیس يگر ًَی تیُیس، اگر يٍ تّ زَساٌ ًَی افتازو ياَُس ًْیطّ زر جُگم تّ ًْراِ ضًا تٕزو. زر آَجا 

، تُاترایٍ يی تیُیس كّ حثس ضسٌ َیس ترای يٍ زياَی كّ ضًا را قرتاَی َكرزَس يرزو قثیهّ يرا ترای قرتاَی كرزٌ اَتراب يی كرزَس

 .يفیس تٕز

 


