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 نوگانوگ یاه هنحص رد تیقفوم
بالقنا یولج هبور تکرح رد یراذگرثا و هاپس هقباس

 رکتبم ،لاعف یبالقنا داهن کی هب لیدبت
اه هاگتسد رگید هب یناسنا یورین تارداص یاراد و قادصم

هجیتن
تداهش راختفا هب یا هدع یبایتسد

نیزاغآ یاهزور رد هاپس هیامرس اهنت ؛یبالقنا روش و هزیگنا ،ن9یا

تیمها

بالقنا راوشد نادیم یارب رازبا و هبرجت Bشادن

راکتبا هیحور ششوجدرواتسد

دوخ لبق لاس۳۰ فالسا زا زورما ناوج نارادساپ Bفر رتولج ترورضهمزال

لبق لاس۳۰ هب تبسن ماظن یرادساپ ندش رت فیرظ و رت هدیچیپ

لبق لاس۳۰ هب تبسن بالقنا و ماظن ندوب رتولج

تریصباب و روشرپ و رکتبم یداهج یاهورین هب روشک شیازفا هب ور زاین

مکحتسمریغ یاه هیاپ اب داهن کی ندوبن شخب نانیمطا

 هاپس یاه هدنوشون زور هبزور هدعاق یریگ لکشهمزال
نوگانوگ ثداوح اب دروخرب رد و اه هاگشزومآ و اه هاگشناد رد

 لماع
یرشب یایند رد مولع و نونف تفرشیپتیوقت

 اه لاس نیا لوط رد هاپس ماکحتسا یگتسباودیؤم
هاپس ناراذگ ناینب تدهاجم هب

ناسنا یلماکت تکرح

هعماج تفرشیپ

مزال دراوم Bفرگ دای

هبرجت بسک

هاپس راذگ ناینب ِزابکاپ و قداص نادرملماع

روشک تفرشیپ رد ینیرفآ شقن و یا هدع ندنام هدنز

تسا هدرک هدعو ادخ هک ینشور هدنیآ هدهاشم
زورما ناناوج طسوت بالقنا لوا ناناوج زا زورما نمؤم ِریصب ِناوج ندوب رتولجرثا هجیتن

تدهاجم نادیم رد ن9یا اب تکرح تروص رد یهلا ترصن قادصم
یهلا هدعو

دریگ رارق ادخ ترصن دروم هک یسک رب هبلغ رد اه تردق همه یناوتان هجیتن
»مكل بلاغ الف هللا مكرصني نا«هیآ

دهاش
 ،اکیرمآ ندمآرد وناز هب

تشاد یمالسا ماظن ندروآرد وناز هب رد هک ینانیمطا مغر یلع

)ع(یسوم ترضح ردام هب یهلا هدعو زا یشخب ققحت gهباشم هنو

)ع(یسوم ردام یارب ادخ رت گرزب یاه هدعو ققحت هب نیقی داجیا فده

لسرم ربمایپ ناونعب)ع(یسوم باختنا
یهلا هدعو

دهاشیریگ هجیتن ناریا تلم یارب هتفای ققحت یهلا یاه هدعو ندوب رتگرزب
نیطسلف ناناوج لکشت ندوب روصت لباقریغ

 لیئارسا یاهزرم هب ینیطسلف ناناوج ی هلمح
»هبکنلا موی« رد مالسا راعشاب

 مدق ندشن تسس
ناریا تلم یبالقنا میظع تکرح رب ساوح زکرm و ام هفیظو

 ناریا یبالقنا میظع تکرح نایرج رد هک یناسک
دندرک یم هاگن دوخ یبلط تردق و تاوهش هب لباقم هطقن

 ندوب ورشیپ یارب مزال یاه یگدامآ بسک
ناریا تلم یبالقنا تکرح رد

 هفیظو
ناوج نارادساپ

شناد یریگارف

قیداصم
سفن بیذهت

هبرجت بسک

یماظن طیحم رد طابضنا تیاعر

شردام هب)ع(یسوم ندنادرگزاب

»xلسرملا نم هولعاج و كيلا هوّدار ّانا«هیآ


