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۲زا۱

یلصا رصنع
 مدرم یمومع و یعقاو روضح
داهج و هزرابم ،لمع نادیم رد

مدرم یضار ای توافت یب ن.شچ ربارب رد هناحلسم و یماظن یاه مایقلباقم هطقن

نت و مسج اب نآ رب هوالع هکلب ن.یا و تساوخ و لد اب طقف هن روضحیگژیو

 یرادیاپان و یرگ یحطس زا یروددرواتسد
بالقنا ندیسر هجیتن هب رترید ناکما مغریلع

 لوصا
اه بالقنا

یلم تمارک و تزع ءایحا

 قیمع هدیقع هک مالسا مچرپ Jشارفارب
تسا مدرم نیرید یگتسبلد و

اپورا و اکیرمآ هطلس و ذوفن ربارب رد یگداتسیا

تسینویهص یلعج تلود و بصاغ میژر اب هزرابم

 دساف ن.کاح یروتاتکید طسوت ندش ل.یاپهنیشیپ
برغ و اکیرمآ یسایس هطلس هلیسو هب

ییافوکش و تفرشیپ و تلادع ،یناور تینما زا یرادروخربهجیتن

هطلس رثا رب هقطنم مدرم یارب ریقحت و تراسخ نیرتشیب داجیاهنیشیپ

ر.عتسا طسوت هتخاسدوخ ینمیرها هطلس هماداترورض

دوخ نیمزرس زا نیطسلف تلم ندش هدنار نوریب

 یرجنخ نوچ ار یتسینویهص بصاغ میژر ،ر.عتسا
تسا هدرب ورف هقطنم یاهروشک یولهپ رد

رصم تلم تینهذ رد مایق مزع و هزیگنا یجیردت یریگ لکشقادصم
بسانم هظحل رد نآ ندروآ نادیم هب و

اه نآ زا ندیسرتن و تارطخ هب هجوتاه تلم هفیظو

اه نآ یارب  لح هار دوجو نینچمه و اهرطخ دوجولیلد

»افيعض ناك ناطيّشلا ديك ّنا«دینادب و دنسرتب .ش زا ناتنانمشد دیراذگبهیصوت

هیآ
ً اناcا مهدازف مهوشخاف مكل اوعمج دق ساّنلا ّنا ساّنلا مهل لاق نيّذلا«

 ءوس مهسسc مّل لضف و هللا نم ةمعنب اوبلقناف .ليكولا معن و َّهللا انبسح اولاق و
»ميظع لضف وذ هللا و هللا ناوضر اوعّبتا و

جالع و هراچ تخانش و دیدرت و تریح زا یرودهدیاف

 یمالسا بالقنا یزوریپ زا سپ تارطخ اب ندش وربورام هبرجت
اه نآ زا رذگ و تخانش و

عاونا

نامدوخ یاه فعض زا هتساخرب و ینورد هشیر اب ییاه بیسآ

نمشد میقتسم یزیر همانرب اب هدش داجیا تارطخ و اه بیسآ

قیداصم

 ناربکتسم یرهاظ هنمیه زا ندش بوعرم
رگ هلخادم یاه تردق رگید و اکیرمآ زا سرت ساسحا و

اه نآ یاه تی.ح و اهدنخبل ماد رد نداتفا و نمشد هب د.تعا

روتاتکید و دساف ،هتسباو مکاح طوقس اب راک ندش ماo ساسحا

 Jسناد لفاغ ار نمشد و ندش رورغم

ههبج تشپ رد هنخر و نویبالقنا Jخادنا مه ناج هب و فالتخا داجیا

 اه هزیگنا ندش مک نآ لابند هب و یزوریپ ساسحاأشنم
اه مزع ندش تسس و

هدمآ تسد هب تمینغ رد هژیو مهس بحاصت

هلباقم هار
مزح و ریبدت اب تعاجش Jخیمآرد

سنا و نج ناطیش لباقم دوخ دوجو یهلا رئاخذ همه یریگراکب

نوگانوگ ثداوح رد هقطنم یاه تلم طسوت هدش هدومزآیگژیو

قیداصم

 مدرم و تضهن هب نوگانوگ یفارحنا یاه لیدب داهنشیپ
یا هناسر و یلام ذوفن ای یساسا نوناق و یتموکح یاه لدم هلیسو هب

 یلخاد گنج و مسیرورت ،جرم و جره داجیا
هیاسمه یاه تلود یتح ای و لئابق ،اه تیموق ،نایدا ناوریپ نایم

 برغ و اکیرمآ هب دهعتم رصانع ندروآ راک یور
اه تدهاجم و اه شالت همه Jفر رده و

یلم یاه هیامرس ندرک هکولب و میرحت ،یداصتقارصح

یا هناسر و یتاغیلبت هبناج همه موجه

فده
مدرم ندرک دیماان و هتسخ

نازرابم ندرک ن.یشپ و ددرم

 لماع
تیوقت
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ییایسآ و ییاقیرفا یاهروشک یدالیم۶۰و۵۰ ههد ثداوحقادصم

اه نآ رب نمشد طلست و دوخ دض هب اه بالقنا لیدبت و فارحناهجیتن

جیاتن

مدرم طسوت اهراعش Jخاس

مدرم طسوت فادها نییعت

مدرم طسوت نمشد بیقعت و یفرعم ،ییاسانش

مدرم طسوت بولطم هدنیآ میسرت

ندادن صاوخ هب ار نمشد اب شزاس ای و فارحنا هزاجا

)هر(ینیمخ ماما یربهرتلع

ادخ تساوخ

مدرم یراکادف و تریصب
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نانآزاىخربندركماندبايرثؤموحلاصناگبخنرورت

نارصنعتسسدارفا زا یخربنديرخ



أشنم
ناریا رد ام ینیع هبرجت

اهروشک رگید قیقد هعلاطم

 هنیمز
بسانم

ناگمه یارب دیفم تانیب دوجو
اهروشک و اه تلم فلتخم طیارش مغریلع

دراوم

نمؤم تلم کی یقیقح یاه  هناوتشپ هب هجوت

عناوم همه رب یزوریپ یارب گرزب ت.حز لمحت

 و مالسا ت.کحم اب اه نآ قیبطت و بالقنا لوصا ی�اد یناوخزاب
فارحنا زا اه نآ ظفح

یزرم و یا هلیبق ،یداژن ،یموق ،یبهذم تافالتخا زا زیهرپ

طرش
نآرق رد یهلا ترصن یاه هدعو هب نظ نسح و د.تعا و دنوادخ هب لکوت

تعاجش و مزع ،درخ یریگراک هب

دیا هتش.گ تمه نآ رب هک یراک ندوب زاس تشونرس و یگرزبلیلد

هغالبلا جهن۸۸ هبطخرد )ع(یلع نینمؤملاریما تانایبدیؤم

 Jسناد نادیم رد هراومه ار دوخ

Jسناد دوخ راک کمک و رضاح ار دنوادخ هشیمهقیداصم

ندشن تلفغ و رورغ راچد اه یزوریپ اب

لوصا قیداصم
ر.عتسا و دادبتسا ربارب رد ندشن میلست

یبهذم و یموق ،یداژن یاه ضیعبت یفن

یهاوخ تلادع و یدازآ ،لالقتسا

مزینویهص حیرص یفن

مزاول

الاب یاه تیساسح اب اه تلاصا ظفح

نمشد طسوت هدنیآ ماظن لوصا Jشون زا تبقارم

ذغاک یور رب لوصا Jشون

رذگدوز عفانم یاپ لوصا ندرکن ینابرق

اه نآ یاه هدعو ندرکن رواب و وتان و اکیرمآ ،اپورا هب نظ ءوس

لح هار
اه فالتخا Jخانش تیمسر هب

اه فالتخا تیریدم

تسا مالسا تاجن دیلک یمالسا بهاذم نایم مهافتتیمها

ناطیش هلمع و رودزم ؛یبهذم هقرفت شتآ هب ناگدننز نمادرکذت

 یتسیلانویسان ،لاربیل ،کیئال یاهوگلا زا زیهرپ
یزاس ماظن رد یتسیسکرام ای و

لیلد
پچ قرش هاگودرا یشاپورف

هعدخ و گنج ،تنوشخ اب برغ کولب ندنام اپ رس رب

تسا مالسا دوس هب و برغ نایز هب نامز تشذگینیب شیپ

اه هیاپ
تینالقع

ملع

نید

قالخا

 یمالسا ندo داجیا و یمالسا هدحاو تما نداد رارق
ییاهن فده ناونع هب

اه تسینویهص لاگنچ زا نیطسلف یدازآ Jفرگ فده

یمالسا یاهروشک ناوج لسن تیفرظ زا هدافتسا

لیلد
گرزب یاهراک ماجنا یارب یمالسا یاهروشک زورما لسن Jشاد تیفرظ

نیشیپ یاه لسن یارب ناوج یاه لسن ندوب راختفا هیام

ناناوج رد سفن هبد.تعا حور ندرک هدنزتامازلا

ناریپ و نابرجم یاه هبرجت زا ناناوج ندرک دنم هرهب

ناوج لسن هب د.تعا

"یمالسا یرالاس مدرم ماظن" Jسناد بولطم

لیلد
روشک تیریدم رد ناشیأر و دوخ عطاق شقن و روضح یارب مدرم تساوخ

مالسا هب مدرم ندوب نمؤم

ینعم
مدرم یأر اب ن.کاح باختنا

مالسا تعیرش و تفرعم رب ینتبم هعماج رب مکاح لوصا و اه شزرا

تاظحالم
اهروشک نوگانوگ طیارش یاضتقا هب اه لکش و اه هویش توافت

لیلد"یبرغ یسارکومد" اب "یمالسا یرالاسمدرم" ندرکن هابتشا
یسارکومد ندوب بهذمدض یدراوم رد و کیئال

یمالسا طوطخ و اه شزرا هب یمالسا یرالاس مدرم دهعت

 یرگ یرشق ،رجحت اب ییارگ مالسا ندرکن هابتشا
بالقنا زا مدرم ندش ادجنادقف هجیتنیطارفا و هنالهاج یاه بصعت و

بالقنا تسکش

بالقنا یالاو یاه فده زا ندش رود و یگدنام بقع

 هللا نيد ىف نولخدي ساّنلا تيأر و حتفلا و َّهللارصن ءاج اذا«دیؤم
»اباوت ناك هنا هرفغتساو ّكبر دمحب حّبسفً اجاوفا

»بغراف ّكبر ىلا و«دیؤم

»بصناف تغرف اذاف«دیؤم

 مالسا یناینب همشچرس زا اه لح هار ندروآ تسد هب
ناشدوخ هب هناگیب یاه هخسن نداد سپ و
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