*استقثال از تْار ٍ عیذ ًَرٍز*
اهام صادق علیِ السالم هیفرهایٌذًَ :رٍز رٍزیست کِ در آى پیاهثر صلی اهلل علیِ ٍ آلِ
ترای حضرت علی علیِ السالم در غذیر خن پیواى گرفت ٍ آًاًکِ آًجا تَدًذ تِ ٍالیت آى
حضرت اقرار کردًذ ٍ خَشا تِ حال کسی کِ آى را ًگِداشت ٍ تذا تِ حال کسی کِ آى را
زیر پا ًْادًَ .رٍز رٍزیست کِ در آى قائن ها اّل تیت ظاّر هیشَد ٍ خذاًٍدذ اٍ را تدر
دجال پیرٍز هیسازد ٍ ًَرٍزی ًیست کِ ها در آى هٌظر فرج ًثاشین چدرا کدِ آى رٍز از
تددرای هاسددت..

دضددوي

ضوي گراهیذاشت ایام فاطویِ ٍ تَصیِ تِ شوا عسیساى داًش آهَزاى ترای رعایت حرهت
ایام فاطویِ در عیذ ًَرٍز ،جْت هعرفی عیذ تاستاًی ًَرٍز ایي ترٍشَر تِ شوا خداًَادُ
گراهددی ٍ داًددش آهددَز عسیددس تقددذین هددی گددردد تددِ اهیددذ ایددام خددَ

در سددال

جذیدددددددددذ.دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
خاًِ تکاًی ( رفت ٍ رٍب) قثل از عیذ ًَرٍز :خا٘ ٝتىا٘ی از رظ ْٛتعیار لدیمٕی مٔدا  ٜؼدیٖ
ترای ػیی ٘ٛرٚز اظت  ٚمىی ٞ ٚفت ٝپیػ از ػیی؛ خا٘ ٝتىاتی ا٘جاْ ٔی ٌیر ؛حتی تٕیسترمٗ خا٘ٝ
ٞا ٔ ٓٞیتی ٔا٘ی ٜتٛ٘ ٝرٚز ،ترای ؼٍ٘ٛػ  ٓٞو ٝؼی ٜاز تاال تا پامیٗ رٚفت ٚ ٝؼعت ٚ ٝترق ا٘یاختٝ
ٔددی ؼدد٘ٛیٙٙٙٙٙٙٙٙٙٙٙٙٙٙٙٙٙٙٙٙٙٙٙٙٙٙٙٙٙٙٙٙٙٙٙٙٙٙٙٙٙٙٙٙٙٙٙٙٙٙٙٙٙٙٙٙٙٙٙٙٙٙٙٙٙٙٙٙٙٙٙٙٙٙٙٙٙٙ٘ ..ددٗٙ
خریذ لثاس ترای عیذ ًَرٍز ٍ تْیِ عیذی ترای اعضای خاًَادُ :از مىی ٔ ٚا ٜلثدُ از ػیدی
ٔر ْ ت ٝتازار ٔی ر٘ٚی ِ ٚثاض ػییؼداٖ را ٔدی خر٘دی .ر ٌهؼدتٔ ٝدر ْ ٔؼٕدٛال پاريدٞ ٝدامی را
خرمیاری ٔی ور ٘ی و ٝرً٘ رٚؼٗ اؼت ٔ ٚؼتمی ت٘ ٛی اٌر ِثاض را خ ٛؼاٖ تیٚز٘ی تٟتر اظدت.
پیأثر(ؾ) :ت ٝمىیمٍر ٞیم ٝتیٞییتا رؼت ٝی ٔحثت ٔیداٖ ؼدٕا اظدتٛار ؼد . ٛرٕٞدیٗ راظدتا
مٔٛزؼٍا ٜالیاْ ت ٝترٌساری جؽٛٙار ٜو ٛن ٘یىٛوار ٕ٘ ٜ ٛاظت تا ر ػیی تاظتا٘ی ؼدا مٟامٕاٖ را
تمعیٓ وٙیٓ.ػییی ا ٖ مىدی از ٔراظدٓ ٘دٛرٚز اظدت .تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدت
سثس کردى سثسُ ی عیذ :ظثس ور ٖ ٌٙیْ ،ػیض ،تر ٜتیسنٔ ،اغ از  ٜپا٘س  ٜرٚز ت ٝػیی ٘ٛرٚز
ٔا٘ی ٜر خا٘ٞ ٝا صٛرت ٔی ٌیر ٔ .ؼٕٛال ترای امٗ وار ر ظرفی ا٘ ٝترای ظالٔتی( ت ٝترتیة ٘داْ
اػضای خا٘ٛا  ٜرا ٔی مٚر٘ی ) ٔی رمس٘دی .ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
چْارشٌثِسَری :مىی از جؽدٗٞدای امرا٘دی اظدت ود ٝلثدُ از ػیدی ترٌدسار ٔدیؼدٚ . ٛاشٜٔ

«يٟارؼٙثٝظٛری» از ٚ ٚاش ٜٔيٟارؼٙث٘( ٝاْ مىی از رٚزٞای ٞفت ٚ )ٝظٛری و ٝر زتداٖ وردر ی
تٔ ٝؼٙی «ظرخ» اظت ظاخت ٝؼی ،ٜو ٝاؼار ٜت ٝظرخی متػ ار  .ترٌساری يٟارؼٙث ٝظٛری ،ودٝ
ر  ًٕٝٞؼٟرٞا  ٚرٚظتاٞای امراٖ ظراؽ ارمٓ ،تیمٗ صٛرت اظت ود ٝؼدة مخدرمٗ يٟارؼدٙث ٝی
ظاَ ( مؼٙی ٘س مه غرٚب مفتاب رٚز ظ ٝؼٙث ،) ٝتیدر ٖٚاز خا٘د ،ٝجّد ٛر ،ر فضدامی ٔٙاظدة،

متؽی ٔی افرٚز٘ی ٚ ،ا ُٞخا٘ ،ٝزٖ ٔ ٚر  ٚو ٛن از رٚی متػ ٔی پر٘ی.از مٍر ٔراظٓ امدٗ ؼدة؛
اظفٙی  ٚور ٖ  ٚمجیُ خٛر ٖ ،فاَ ٌرفتٗ ما" فاَ ٌٛغ امعتا ٖ " ( ود ٝر ودٛی ٌ ٚدهر تدٝ
حرف ػاتراٖ ٌٛغ ا ٖ  ٚاز ٔضٕ ٖٛمٖ ٞا ترای ٘یت خ ٛتفا َٚز ٖ" ٚ ) .لاؼك ز٘ی " (و ٝافرا
رٚی خ ٛرا ٔی پٛؼا٘ٙی  ٚتا لاؼك ،ما وّیی ت ٝخا٘ٞ ٝا ر ٔی ز٘ٙی ،صاحة خا٘ ٝؼیرمٙیٔ ،ی ٚ ٜٛما
پ َٛر ظرف مٟ٘ا ٔی ٌهار ٔ).تاظفا٘ ٝأرٚز ٜتحت ٘اْ يٟارؼٙث ٝظٛری افرا ی تدا ٔٙفجدر ودر ٖ
ترل ٚ ٝپراوٙیٖ متػ ظالٔتی خٔٚ ٛر ْ را ت ٝخغر ٔی ا٘یاز٘ی پط أییٚارمٓ  ،زمثامی امٗ رظدٓ
و ٟٗامرا٘ی را تا ا٘جاْ وارٞای خغر٘ان  ٚاظتفا  ٜاز ٚظامُ خغر٘ان متؽدثازی تثدیمُ تد ٝحا حدٝ

٘ىٙٙی .تر اظاض ٌسارؼات ٔٛجٞ ٛیچ فر ی ٞ ٚیچ ٌر ٜٚظدٙی از خغدرات حدٛا ث ٘اؼدی از امدٗ
متؽثازی ٞا ر أاٖ ٘یعتٙی ٍلی پسراى زیر  61سال تیشتر ر ٔؼرض خغر ٞعدتٙی.تدا رػامدت
٘ىات امٕٙی زمر  ٓٞاز ؼا ی جؽٗ مرم ٝٙيٟارؼٙث ٝظٛری ِهت تثرمی  ٓٞ ٚاز خغرات احتٕداِی
مٖ اجتٙاب وٙیی:آتش تازی در ًسدیکی پوپ تٌسیي ّاٍ ،سایل ًقلیِ کِ حاهل تٌسیي ٍ هَاد
سَختی ّستٌذ ،ر صٛرت وٕترمٗ ٘ؽت از ٚظامُ ٘مّی ٚ ،ٝحتی ر ؼرامظ ػا ی امٗ ٍسدایل
را تِ توثی تثذیل هی کٌذ ٚ.لتی متػ رٚؼٗ ٔی وٙیی؛تٛصیٔ ٝی ؼ ٛو ٝمتدػ ر حجن کدن
تاؼی ٚاز رمختٗ ٔٛا ٘ظیر ٘فت ،تٙسمٗ  ٚاِىُ رٚی متػ جیا خد ٛاری وٙیدی .از ا٘دیاختٗ ٔدٛا
تحت فؽار ( ٔا٘ٙی وپعِٟٛا  ،اظپری حؽر ٜوػ ٚ ٚ ).... ٚظدامُ ؼیؽد ٝای (ٔا٘ٙدی ؼیؽد ٝمب،
مٔپ ٚ ) ...،َٛلٛعی ٞای فّسی (ٔا٘ٙی لٛعی ٞای اظپری  ٚوٙعر ) ٚت ٝر ٖٚمتػ جیا تپرٞیسمدی؛
زمرا ت ٝػّت ارا ت ٖ ٛخاصیت ا٘فجداری ،ررات آى پرتاب ٍ ٍارد چشن هی شَد.از حول هَاد
هحترقِ ٍ هٌفجرُ در جیة ّایتاى اجتٌاب کٌیذ .افرا ی وٛٔ ٝا را ر جیة ،ویف  ٚما وٕدی
ٍٟ٘یاری ٔی وٙٙی ت ٝػّت رج ٝمتؽٍیری پامیٗ تس ٚی ٔٛا ٔؽدتؼُ ؛ٍ خسارات جاًی ٍ هالی
فراٍاًی را تثارٔی مٚر٘دی .از پرتاب فشفشِ ٍ ،سایر هَاد آتش زا رٍی شاخِ درختاى ،پؽدت
تاْ  ٚتاِىٗ ٔٙازَ خ ٛاری وٙیی .فقط در فضای تداز اقدذام تد ٝاظدتفا  ٜاز فؽفؽدٕ٘ ٝائیدی ٚ
ٞیچٍا ٜمٖ را ر فضای تعت ٝاظتفا ٘ ٜىٙیی .فؽفؽٞ ٝای ػٕدُ ٘ىدر  ٜرا ٔجدی ا رٚؼدٗ ٘ىٙیدی.
ٍٙٞاْ اظتفا  ٜاز فؽفؽ ،ٝظتتاٖ را تداز ٍٟ٘یاؼدت ٚ ٝاز جّدٛی صدَرتتاى دٍر ًگْذاریدذ تدا
دچددددددددددددددددار سددددددددددددددددَختگی ًشددددددددددددددددَیذ.
ًدددددياااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
حاجی فیرٍز ما حاجی پیرٍز ٘ :ؽا٘ ٝی ظٙتی از ٘ٛرٚز اظت و ٝر رٚزٞای ٘س مه ت ٝػیی ٘دٛرٚز
ر وٛيٞٝا  ٚخیاتاٖٞای امراٖ ظاٞر ٔی ؼ. ٛحاجی فیرٚز ٔر ی اظت الغرا٘دیاْ تدا يٟدر ٜظدیاٜ
ور ِ ٚ ٜثاظی ت ٝرً٘ لرٔس ٕٞرا ٜتا والٚ ٜوی ؼىُ لرٔس ،امر٘ ٚ ٜثىی ت ٝظت ٔیٌیدر  ،تدٝ
خیاتاٖ ٔیممی  ٚت ٝؼا ی  ٚؼیرمٗواری  ٚخٛا٘یٖ ؼؼرٞای ضرتی ٔیپر از ٔ .ر ْ از ٞر ظٙی ٚر
ا ٚجٕغ ٔی ؼ٘ٛی ٕٞ ٚرا ٜتا ا ٚؼا ی ٔیوٙٙیٌ .فتٔ ٝی ؼ ٛو ٝظیاٞی رخعارٚ ٜیٕ٘ ،ا ظدرٔا ٚ

ؼدةٞدای تّٙدی  ٚظدر زٔعدتاٖ اظدت .

شددددعرّای حدددداجی فیددددرٍز
ارتاب خ٘ ٛٙٔ ْ ٛیٍدا ودٗ
ارتاب خ ْ ٛظر ت ٛتاال وٗ،
ارتاب خ ْ ٛظأاال ػّیىٓ
ارتدداب خدد ْ ٛيددرا ٕ٘ددیخٙددیی
ارتدداب خدد ْ ٛتستددس لٙددیی،
امٙجدا تؽدى ٓٙمدار ٌّد ٝارٜ
ٔٗ ٕ٘یؼدى ٓٙتؽدىٗ،
تؽىٗ تؽى ٝٙتؽىٗ،
امددددٗ ظددددیا ٜتیچددددار ٜيمددددی حٛصددددّ ٝارٜ
ا٘ٚجددددا تؽددددى ٓٙمددددار ٌّدددد ٝارٜ
سفرُ ّفت سیي :تسرٌترمٗ ٕ٘ا ممیٗ ٘ٛرٚز "ٞفت ظیٗ"اظتّ.فدتسدیي ظدفر ٜامعدت ودٝ
امرا٘یاٖ ٍٙٞاْ ٘ٛرٚز ٔی مرامٙی  ٚفّعفٞ ٝفت ظیٗ؛ ػی ٞفت؛ ٔمیض اظت .امرا٘یاٖ تاظدتاٖ امدٗ
ػی را تا ٞفت جا ٚا٘ٔ ٝمیض ارتثاط ٔی ا ٘ی .ر ٘ج ْٛػی ٞفت ،خا٘ ٝمرزٞٚاظت  ٚرظییٖ تدٝ
أییٞا را ر خا٘ٞ ٝفتٓ ٘ٛمی ٔی ٙٞی .ترای تحٛمُ ظاَ ر مىی از اتداق ٞدای خا٘د ٝؼداٖ ظدفرٜ
ٔی ا٘یاز٘ی  .تٕأی ٔٛار ی و ٝتر ظر ظفرٞ ٜفت ظیٗ لرار ٔی ٌیر٘ی ارای ٔؼا٘ی خاصی ٞعدتٙی
و ٝترای ؼرٚع ظاَ ٘ ٛم٘را عّة ٔی وٙیٓ  ٚاِثت ٝر ٞر ٔٙغمٔ ٝؼٙدا  ٚتٙدٛع امدٗ ٔدٛار ٔتفداٚت
اظت .پیػ از ٞر يیس ممی ٚ ٝٙلرمٖ ر مٖ ٔی ٌهار٘ی  ٚتؼی ٞفت ظیٗ را ٔی ٌهار٘ی .ظدفرٞ ٜفدت
ظیٗ ٔی تٛا٘ی ؼأُ  :سثسُ « ٔؼتمی٘ی و ٝؼا اتی  ٚخرٔی را ر عد َٛظداَ تدٕٞ ٝدرا ٜار »؛
گیاُ اسپٌذ ٕ٘ا ی از «تٛی خٛغ رتر ار٘یٛٔ ٜا ضدی ٔیىرٚتدی »؛ سدکِ ودٕ٘ ٝدا « ارامدی»
؛سواق« ترای ٘یاٖ ر ٔفیی اظت  ٚاؼتٟا را تحرمه ٔیوٙی » ،ظیر« خٛاؾ عثدی  ٚرٔدا٘ی ٚ
فغ تیٕاری » ،سٌجذ ٕ٘ا ی از «ػالل ،»ٝسوٌَ ت« ٝظدثة اؼدتٗ ٌٙدیْ ٘ؽداٖ ترودت  ٚتاػدج
تمٛمت ػٕٔٛى تیٖ » ،ظروٛ٘ «ٝػی ٔا  ٜپان وٙٙدی ،» ٜ؛ظدیة ٔید ٜٛای تد٘ ٝؽداٖ «ظدالٔت »؛
سٌثل ؛ ٔیتٛاٖ از آیٌِ «ترای رفغ ویٚرت  ٚمىرٍ٘ی ،».کتاب قرآى« ،وتاب ٔمیض» ؛ٔجٕٛػٔٝ

اؼؼار از لثیُ دیَاى حافظ ٍ شاٌّاهِٔ فردٍسی ،شوع رٚؼٗ ت٘ ٝیت «رٚؼٙامی  ٚع َٛػٕدر
اػضای خا٘ٛا  ،» ٜتخن هرغ رًگ کردُ ت٘ ٝیت «ترودت  ٚرٚزی ؛ودٔ ٝؼٕدٛال تد ٝتؼدیا اػضدای
خا٘ٛا  ٜتٟیٔ ٝیؽ » ٛ؛گل« ت٘ ٝیت ؼا اتی » ،شیریٌی« تٔ ٝؼٙدای ؼدیرمٗ وداْ تد ٖ ٛر تٕداْ

رٚزٞای ظاَ اظت» ،مجیُ ٘ٚاٖ ٔ ٚی ٜٛما ٔمیاری تر٘ج ٘ ٓٞؽاٖ از« پر ترودت تد ٖ ٛظدفر ٜار .
»؛گالب ،تٌگ یا کاسِٔ آب هعوَالً حاٍی هاّی ت٘ ٝؽا٘« ٝز٘یٌی  ٚپامیارمعدت» ؛ٔروثدات
تخصٛؾ ًارًج «ٕ٘ا ور ٜی زٔیٗ »؛تیذهشک تؽارت ٙٞی ٜی «تٟار»٘،اْ تر  .ترخی تدر امدٗ
تاٚر٘ی و ٝظى ٝوٕ٘ ٝا « ارامی»ٚمب وٕ٘ «ٝا پاوی  ٚرٚؼٙامی» اظت تٟتر اظت ر وٙار  ٓٞلدرار
ٌیر٘ی  ٚظى ٝرا ر ٖٚظرفی از مب ظر ظفرٔ ٜی ٌهار٘ی .ما ت ٝأیی از ما حدرٚت ،ظدى ٝرا تدر ممٙدٝ
ٔیٌهار٘ی .پیذایش ًَرٍز  :وٛرٚغ  ْٚتٙیاٌٖهار ٞخأٙؽدیاٖ٘ ،دٛرٚز را ر ظداَ  ۸۳۵لثدُ از
ٔیال  ،جؽٗ ّٔی اػالْ ور ٚ .ی ر امٗ رٚز تر٘أٞٝامی ترای ترفیغ ظرتازاٖ ،پاوعازی ٔىداٖٞدای

ٍٕٞا٘ی  ٚخا٘ٞٝای ؼخصی  ٚتخؽػ ٔحىٔٛاٖ اجرا ٔیٕ٘ٔ . ٛراظدٓ ٘دٛرٚز؛ ر زٔداٖ ارمدٛغ

مىٓ ،ر تخت جٕؽیی ترٌسار ٔیؼی.زهاى ًَرٍز :رٚز مغاز اػتیاَ تٟاری (تراتری ؼة  ٚرٚز)  ٚمغاز
ظاَ ٘ ٛ؛ ر تمٛمٓ ٞجری خٛرؼییی ِحظ ٝتحٛمُ ظاَ تؼییٗ وٙٙی٘ ٜخعتیٗ رٚز از ٔا ٜفرٚر مٗ
اظت ،يٙا٘چ ٝظاَ لثُ ازظٟر  ٚر ٘یٕ ٝا َٚؼثا٘ ٝرٚز تحٛمدُ ؼدٕٞ ٛدا٘رٚز ٘دٛرٚز اظدت  ٚر
صٛرتیى ٝتحٛمُ تؼی از ظٟر تاؼی فر ای مٖ ٘ٛرٚز اظت .ر وؽٛرٞامی ٔا٘ٙی امراٖ  ٚافغا٘عتاٖ ودٝ
تمدددٛمٓ ٞجدددری ؼٕعدددی تددد ٝودددار تدددر ٔ ٜدددیؼددد٘ ، ٛدددٛرٚز ،رٚز مغددداز ظددداَ ٘ددد ٛاظدددت.
یکی از آداب عیذ ًَرٍزٛٔ ،لغ تحٛمُ ظاَ ٘ ٕٝٞ ٛا ُٞخا٘ ٝتا ِثاض ٘ ٛتر ظر ظفرٔ ٜی ٘ؽیٙٙی.
ٔا ر اظپٙی ٔ ٚی وٙی  ٚتا رٚؼٗ ور ٖ ؼٕغ ،تر رٚؼٙامی خا٘ ٚ ٝز٘یٌی تاویی ٔی ؼد . ٛلدرمٖ
خٛا٘یٔ ٜی ؼ ٛتا ر مغاز ظاَ ٘ٞ َ ٛا ت ٝظٛی خیا٘ٚی تسري ظٛق ا  ٜؼ ٚ ٛاز خیا٘ٚی ٟٔرتاٖ
خٛاظت ٝؼ ٛو ٝر امٗ ظاَ جیمی ٘یس مار ٔ ٚدی وار اٞدُ خا٘د ٝتاؼی،تٛظدییٖ لدرمٖ ر ظداػات
تحٛمُ ظاَ از جّٕ ٝم اب ظاَ تحٛمُ اظت ٚ.ترای ظالٔتی اػضای خا٘ٛا  ٚ ٜافرا جأؼدٍٕٞ ٝدی
ػا ٔی وٙٙی  .افرا خا٘ٛا  ٜتؼی از تحٛمُ ظاَ ٘ ٛتا  ٓٞرٚتٛظی ور  ٚ ٜػیی را تٞ ٝدٓ تثرمده ٔدی
ٌٛمٙی  ٚترای  ٓٞظاَ خٛب  ٚپرتروتی را مرزٔ ٚی وٙٙی .افرا خا٘ٛا  ٜت ٝمىیمٍر ػییی ٔی ٙٞی .
عیذ دیذًی یا دیذ ٍ تازدیذ ًَرٍزی :رظٓ اظت و ٝرٚز ٘ٛرٚز٘ ،خعت ت ٝمیٖ تسرٌداٖ فأیدُ،
عامف ٚ ٝؼخصیت ٞای ػّٕی  ٚاجتٕاػی ٔی ر٘ٚی .ر تعیاری از امٗ ػیی می٘ی ٞإٞ ،د ٝاػضدای
خا٘ٛا  ٜؼروت ار٘ی.ػیی می٘ی از رٚزٞای ٘خعت فرٚر مٗ  -و ٝتؼغیُ رظٕی اظت -مغاز ؼیٚ ٜ
ٌا ٜتا ظیس  ٜفرٚر مٗ تیٗ خٛمؽا٘ٚیاٖ ٚ ٚظتاٖ  ٚمؼٙاماٖ ا أ ٝار  .تا زٔا٘ی ودٔ" ٝعدافرتٟای
٘ٛرٚزی" رظٓ ٘ؽی ٜت ، ٛر ؼٟرٞا ٔ ٚحّٞ ٝا می  ٚتاز می ٞای ٘دٛرٚزیٚ ،ظیفد ٝای ودٓ  ٚتدیػ
اِسأی ت ٝؼٕار ٔی رفت؛ ر حاِی و ٝي ٝتعا مؼٙاما٘ی ٞعتٙی و ٝفمظ ظاِی مه تار ،م٘ ٟٓر می
 ٚتاز مدددددیٞای ٘دددددٛرٚزی ،تددددد ٝخا٘ددددد ٝمىدددددیمٍر ٔدددددی ر٘ٚدددددی.
سیسدُتِدر :تؼضی ظفر ٜرا ر ٔیت ظیس  ٜرٚز ٘ٛرٚز ٍ٘ٔ ٝی ار٘دی  ٚر پامداٖ امدٗ ٚر ،ٜر رٚز
ظیس ٛ٘ ٜرٚز ،ظثس ٜرا ت ٝمب ٔی ٙٞی  .ظیس ٕٞیٗ رٚز فرٚر مٗ ٔدا ٚ ٚ ٜاز جؽدٗٞدای ٘دٛرٚزی
اظت .ر تمٛمٓٞای رظٕی امراٖ امٗ رٚز رٍز طثیعت ٘أٍهاری ؼی ٜاظدت  ٚاز تؼغدیالت رظدٕی

اظت .ترخی تر امٗ تاٚر٘ی ر امٗ رٚز تامی ترای را٘یٖ ٘حعی از خا٘د ٝتیدر ٖٚر٘ٚدی ٘ ٚحعدی را ر
عثیؼت ت ٝر وٙٙی ٞ .یچ ظٙیی ٚج٘ ٛیار ؤ ٝر ٔاٖ ٘عُٞای پیؽیٗ از ٘حعی ظیس  ٜظدخٗ
ٌفت ٝتاؼٙیٌ،فتٔ ٝی ؼ ٛامرا٘یاٖ تاظتاٖ ر مغاز ظاَ ٘ٛپط از ٚاز  ٜرٚز جؽٗ ٌدرفتٗ  ٚؼدا ی
ور ٖ و ٝت ٝما ٚاز ٔ ٜا ٜظاَ اظت ،رٚز ظیس ٛ٘ ٓٞرٚز را و ٝرٚز فرخٙی ٜامعت ت ٝتداؽ  ٚصدحرا
ٔی رفتٙی  ٚؼا ی ٔیور ٘ی  ٚر حمیمت تا امٗ ترتیة ٚر ٜی ٘ٛرٚز را ت ٝپامداٖ ٔدی رظدا ٘یی٘دی
.ممددددیٗٞددددای زمددددر را ر جؽددددٗ ٘ددددٛرٚزی ظددددیس  ٜتدددد ٝرٔددددی تددددٛاٖ ترؼددددٕر :
ّر رٍزتاى ًَرٍز
*ٌدددددددددر ٜز ٖ ظدددددددددثس ٜممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم
*ظدددثس ٜتددد ٝر ٚظدددپر ٖ ٕٕٕٕٕٕٕٕٕٕٕٕٕٕٕٕٕٕٕٕٕٕٕٕٕٕٕٕٕٕٕٕٕٕٕٕٕٕٕٕٕٕٕٕٕٕٕٕٕٕٔدددٓ

ًَرٍزتاى پیرٍز

*خددددٛر ٖ وددددا ٚ ٛٞظددددىٙجثیٗ مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم
*پختٗ خٛرانٞای ٌ٘ٛاٌ ٖٛتٚ ٝمص ٜمغ رؼتٝ

