
 در روابط زناشویی خلع سالح

همسالا زسال و تیر  همسالا ب  رمالشم خمماست زس   هب      خلع سالح  کی  ز  نون  هم  راز  نورا  خمال    

هوبسالی  راز  فتران یسسال  ت زررازش االمب ه  رتم یم  انر ری زکت اازکو زت ست ت هممراکت نبی خلع سح     

 ری زکت هنزیع نبنسس  رانکسش :زتس و

  "بس ورق رب ام"

ه  نوش زیابی کک سطل زب یت  سا طاف هقبرل یکخرسش ت زت یز خوک هعجزه  "رق رب امبس   "  جمله فترت

 نارکشو

 رعشز نه همسا ب  زیزش اش ه   نزیسش ر سل عصیبیس  زت یز پاس ت جن نوسش  ت رب هذزناه همیل  ب  یز رل نوسشو

 ری نجبهب نبیرار رزیر: رکاا زکت نت

ت ز  ززت یز خلع سح  نوسشو رب زکت نبی  زیرقبرهب  زت غسا هوطق  زس  ،زس  ت  زیرقبرفارمشم همسالا ب   تیر   

ت امب ه   نزیسش ری ناص  رعش  ره زیرقبرهب  پبسخ رهسش ت ررب زت یز یبیع نوسش ه زاریبه زیرقبر رسال  ه  نمالشو  

 ناره زس و

 رق رب امبس  پشیو زفه هنزنقسش رب ه  رعشز راف ه   یس 

 نه ه  نو  هممه ت راز  همست ربکش ری ناص  هوبسب رب ه  راف رزیس  زال  تیرش یسس زیرقبرهبک  

 یشزیش زجب ه رشه رعشز راف رزیس   نضسح  زال  زهبرف  زهب  خب رق رب امبس 

ت   امب یبچبیکش راف رزیسش ت  نضسببم  رزیرغسا هوطق   هنیع صالبی  ت هذزناه نار همنوب  زیرقبرهب  زفا 

 نوسشو هبیوش : خلع سالح ره ایل رکاا ه رهسشو خنر ب  یز زیزک

 رب رخم  ز  صبی  هب  امب هنزنق  زهب زجب ه رشه ری ربیه زت  یسمر  نه هنزنق یسسر  راف رزیس 

 زفا زیرقبرهب هوطق  هسروش زیمب یز رپذکاکش ت یزه فتران یز رب  ت ری هنیر زیمب صبی  نوسشو 

 رذزی همست زال  ری هنیرش راف رزیس  زفا زهبرف  رزیکشو ز  رب خنیر ن  همونی 

 رق رب امبس  زکت زایب  هوه



 رب ه  راف ه   یس  ناص  هوبسب زت ست ری 

 زفا ری رب  ربضا زهبرف  صبی  یشزیکش یت   یز راز  هذزناه  عسست نوسش

تح ن  .ل ری ن نره نیاش ت خشاگد  رن نرنم لندهاسرنکته: شما  ا  فتت  للاه ق  ا  شا س  ی  وانند   

 لند . 
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