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لیلد

تیمها

مالسا دیدج تدالو ؛یمالسا بالقنا دلوت

ِندش عمج رب ینبم یدام رگ هطلس یاه تردق روصت
تیونعم و نید اب تیدض رد یدام یایند هلاس اه هد شالتهنیشیپاه ناسنا یگدنز هصرع زا مالسا و تیونعم ،نید طاسب

هجیتن
اه تلم لالقتسا و تیرشب ،مالسا نانمشد ندش هدز تشهد

ایند ما< رد تریصب اب و هاگآ یاه ناسنا و دنمشوه ناتسود یراودیما

تیمها

دهاش
 ِیگداتسیا و دشر ،یراگدنام ،داجیا ندوبن روصت لباق

ناگمه یارب ناریا تلم یمالسا تکرح

یمالسا بالقنا عیرس طوقس رب ینبم یمالسا یروهمج نانمشد یاه هدعو

تلعاه تلم همه یارب ام بالقنا زور ره ندوب تربع هیامیریگ هجیتن

مالسا تکرب هب یمالسا بالقنا هبیط هرجش یراگدنام
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تلع

ثیدح
 وا یزاس هدامآ و)ص(ربمغیپ یهلا تیبرت
رشب خیرات نارود تلاسر نیرتگرزب یارب

 لاق بدالا هل لمكا Vّلف هبدا نسحاف هّيبن بّدا ّلج و ّزع َّهللا ّنا«)ع(قداص ماما
»هدابع سوسيل دابعلا و نيّدلا رما هيلا ضّوف ّمث ميظع قلخ ىلعل ّكنا

یریگ هجیتن
)ص(مرکم یبن تدالو زور

یناسنا خیرات لوط رد تیرشب دیع نیرتگرزب

)هلآ و هیلع هللا یلص(مالسا ربمایپ زا یریگ سرد تیافکانعم

نانVلسم تزع تشگزاب و ایند و نید یارب

 ؛مالسا ربمایپ
تسا زورما رشب یاهزاین هک ییاهزیچ نVه رهظم

تلع
 هعماج تداعس و یتخبشوخ و تیرشب ندیسر لVک جوا هب

مالسا ربمایپ تایصوصخ بسک تروصرد

 تایصوصخ
مالسا ربمایپ

ملع

تناما

قالخا

تلادع

تیمها
 خیرات لوط رد رشب یلصا یاه هتساوخ و اهزاین رییغت مدع

یگدنز تالیکشت و لاوحا و عاضوا رییغت مغریلع

ناسنا ترطف زا رشب یاهزاین kفرگ تئشن

 یاهزاین
یمالسا تما

یملع تفرشیپ

لاعتم یادخ هب نانیمطا و هقث

هنسح قالخا و mاس طباور

ضVغا و ملح تشذگ اب هارمه و هناردارب راتفر

قیداصم

 زراب یگژیو مالسا ربمایپ هنافصنم هاگن و یراد تناما ،تقادص
یناوج نارود رد وا

)هلآ و هیلع هللا یلص(ربمایپ یگتشذگدوخ زا و تدهاجم ،یگداتسیا
تثعب نارود رد

بارعا و شیرق طسوت »نیما« بقل هب ترضح ندش بقلمدهاش

 برع فیاوط  هشقانم رد)هلآو هیلع  هللا یلص(ربمایپ kفرگرارق مکَحهجیتن
دوسالارجح بصن رس رب

 مالسا ربمایپ اب تثعب نارود رشب همه تیدضتیمها

هجیتن
درک یw رثا اه نآ یور یراشف چیه هک مواقم و مکحتسم نانVلسم شرورپ

وگلا هعماج کی یزیر یپ و یندم هعماج داجیا
نوگانوگ یاه هصرع رد

 ترورض
هجوت

ترورض
)هلآو هیلع هللا ّیلص(مالسا ربمایپ زا یوریپ

هتشذگ یاه یگدنام بقع و اه یتسس ناربج یارب

فراعت و محارت ،داحتا هب یمالسا تما جایتحا

یمالسا تما و نانVلسم یارب ییانثتسا تصرف داجیاتیمها

یرابکتسا یاه هاگتسد و اکیرمآ یپرد یپ ینیشن بقعاه تصرف

یتسینویهص میژر نوزفازور فعض

ینیب شیپ

نارکفنشور ،یمالسا تما تمه اب اه تلم یرادیب تکرح موادت
ینید و یسایس ،یملع ناگبخن و

دید دهاوخ رگید راب هللاءاشنا ار دوخ تزع زور مالسا یایند

مدرم طسوت اهراشف لمحت و یرادافو اب نمشد هئطوت رب ناریا تلم یزوریپ

)هر(راوگرزب ماما ِیربهر رثا رب نمشد هئطوت رب ناریا تلم یزوریپ

هنحص رد نانآ روضح و اه تلم یرادیب


