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 نینمؤم همه یارب)مالسلا هیلع(یرگسع نسح ماما ندوب وگلا
ناناوجً اصوصخ

قادصم
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یگلاس۲۵ نس رد )مالسلا هیلع(داوج ماما تداهش رگید قادصم

 یمالسا یروهمج ماظنیادهش ندوب وگلا
خیرات یئانثتسا و نیرز هعطق نیا

تلع

ادهش ندوب ن;یا اب و هزیگنااب

هر>
 هتشاذگ نس هب اپ دارفا یبلق تذل

ناناوج طسوت یبلق ظح رب هوالع یریگوگلا و

ام ندروخ نیمز و یگدنام بقع ،تلفغ زا ادهش ینارگن

تیمها
 »Lاع نیا رب ادهش ندوب فرشم و هدنز«

»هللا لیبس یف اولتق نیذلا Rسحت ال و« هیآ رد لاعتم یادخهدومرف هب
 ام Wشادرب مدق مکحم زا ادهش یلاحشوخ

هجیتن فده هب ناZدش کیدزن و میقتسم هار رد تکرح و

 ناریا مدرم مکحم تکرح زا ادهش و ماما یدنسرخ و ینامداش
اهدانع و اهتثابخ دوجو اب

ناریا تلم ندشرتممصم و رت تماقتسااب ،رت هدنز ، رتباداش

دهاش
رابکتسا طسوت عوضوم نیا حیرص مالعا

اههمانعطق بیوصت و اهمیرحت ل;عا

 ناریا تسکش نداد ناشن رد یعس
یمالسا یرادیب تالوحت یورشیپ روشک ناونع هب
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شلاچ
دوخ بیج ندوZرپ یارب اهتلم بیج ناگدننک یلاخ

تایصوصخ

ناریا تلم Wسکش مهرد

تیمها

یمالسا یرادیب هب  یهتنم تکرح زا ناریا تلم یرادزاب

ماظن هیلع اهکهورگ  ندناشک هنحص هب یارب نمشد یوزرآ

دهاش

رابکتسا هرهچ رب )نمهب۲۲ هب تبسن( رت تخس یلیس
تاباختنا رد مدرم روضح اب ینیب شیپ

زراب قادصم

رگید قادصم

ناریا تلم لباقم رد نانمشد طسوت دحاو یا ههبج لیکشت

فده

نادنمشناد و ناناوج رورت

شلاچ

سوساج لاسرا و یتینما یاهراک

یداصتقا و یسایس ،یتاغیلبت یاهراک

 تاباختنا رد مدرم روضح

روضح زا مدرم ندرک درسلد یارب نمشد تاغیلبت هام شش دودحشلاچ

اهناج و اهلد تیاده ندوب دنوادخ تسد هب

نمشد هرهچ رب یقیقح یلیس ،تاباختناتقیقح

 یطابترا هلیسو اهنویلیم زا هدافتسا
...و بلقت و میرحت ءاقلا یارب

)مالسلا هیلع(یرکسع نسح ماما لضف هب نافلاخم و ناقفاوم تداهش دیؤم

یگلاس۲۸ نس رد)مالسلا هیلع(یرکسع نسح ماما تداهش
یگژیو

 کنخ یاوه زا ندنک لد اب ،ردام و ردپ شوغآ زا ،یتحار زا  تکرح
ناتسمز رد مرن و مرگ یاوه و ناتسبات رد

تشحورپ و بارطضارپ و نینوخ ثداوح لد رد روضح

 رابکتسا و روز و رز یایند روضح
ناریا یمالسا یروهمج اب هلباقم ههبج رد

تساه تلم نوخ رد قفرم ات ناشتسد هک یناسک و اهثیبخ همه

دوخ یاه تلم هب نایوگغورد

دنفرت

لباقم هطقن

 لوا هجرد رد روضح ندوب مهم
دعب هجرد رد حلاص باختنا ندوب مهم و

تیمها نازیم

لبق تاعفدزا رتشیب مدرم روضح ندوب تمظع اب و تیمها اب

ادخ اب نیلوئسم و مدرم یهارمه تروص رد هار لیهست یریگ هجیتن

درواتسد

،رت یوق یمالسا یاروش سلجم هناوتشپ رتشیب روضح
رت عاجش و رتاناوت ،رتمکحم

ایند شوگ هب ماv تردق اب مدرم مومع یادص ندناسر

لیلد

 و تلم مزع ندیشک نمشد خر هب و هدارا اب یگداتسیا
ناریا تلم ربارب رد نمشد Wشادن هلباقم بات ندن;هف ام هفیظو

vناریا تلم هیلع نمشد یاهشکرت ریت ندش ما

 یدربهار یهاگن رد ناریا تلم یولج هب ور تکرح

نمشد ینیشن بقع

هر>

 ،نمشد لباقم رد تعاجش ،تمصع ،اوقت ،ملع ،لضف
اه یتخس ربارب رد تماقتسا و ربص

 یلم خسار مزع و ندوب هدنز ،رادتقا هناشن ،تاباختنایگژیو

قادصم

 ؛ناشدوخ تمس هب هدش باترپ ریت ندرک هن;ک
ناشیاهروشک رد دنتساوخیم ماظن یارب هچنآ عوقو

لماع

دایز یاه هنیزه اب ناریا تلم هیلع نانمشد یاه هئطوت

لاسما نمهب۲۲ یی;یپهار رد رابکتسا تروص هب مدرم مکحم یلیس
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