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 دوب یحور )ملسو هلآو هیلع هللا یلص(مرکا ربمغیپ تثعب و تدالو
دش هدیمد زور نآ هدرم یایند دبلاک رد هک هباشم هبرجت

تلیضف کرم  یاه یگژیو
ربمایپ نامز

تواسق ،ضیعبت ،ملظ ،افج دوجو

تیناسنا گرم

مُکییُحی Dِل مُکاعَد اِذا ِلوسَّرِلل َو  ِهلل اوبیجَتِسا هیآ
دوب تایح دروآ)ملسو هلآو هیلع هللا یلص(ربمایپ هچنآ

دیؤم

نآرُقلا ُهُقلُخ َناک هک هدش لقن ربمغیپ رسمه زا
دوب مالسا مسجت مه)ملسو هلآو هیلع هللا یلص(ربمغیپ دوخ

تسا نایمدآ گرزب یازع ،تلیضف گرم زورما

 یاه یگژیو
زورما یایند

تسا ضیعبت و تواسق ،ملظ راچد زورما یایند

نادنPردق تسد هب اه ناسنا نوخ ندش یراج

قالخا و تیناسنا ،تلادع ،اه تلیضف ندش بوکرس

تسا مالسا روهظ زا لبق نارود تیلهاج نDه لثم زورما یایند

دنهد یم ناج یگنسرگ زا ندوب هدز تراغ رطاخ هب ییاه تلم

 اه تلم هب یهلا هیده ندرک هضرع
دننک باختنا ار تسرد هار دوخ رایتخا هب ات انعم

 اه ناسنا یتخبشوخ ندشن نیمأت
تیرشب [اع رب اپورا مدرم ندP تیمکاح اب ترورض

 ندP کی یزیر هدولاش و نیملسم هفسلف و شناد زا اپورا مدرم هدافتسا
یدالیم۱۷و۱۶ نرق زا یدام

 ندP هقباس
 اه تلم تورث تراغ و ندرک بولغم ،رDعتساییاپورا

نوگانوگ یاهرازبا زا اباحم یب هدافتسا

هبرجت و یروانف و ملع اب نورد زا دوخ تیوقت

تلادع ندرکن رارقرب  ندP هجیتن
اپورا

تلوهس و تعرس ،یروانف زا ییابیز یاه هولج هضرع

دندش داضت راچد دوخ نورد رد
 یلعف تیعضو

Pدندش دساف قالخا ظاحل زاییاپورا ند

اه تلم ندرک ریقحت و ریقف ،ریسا

 تمه اب هک تسا نیملسم تبون زورماساّنلا َنَیب اُهلِواُدن ُماّیَالا َکلِت َو
دننک یزیر هدولاش ار یمالسا نیون ندP ،دوخ دیؤم

تیونعم و یمالسا حور اب یناهج یاهرازبا و شناد زا هدافتسا رازبا

دنناد یj ناشدوخ هلبق ار برغ هک نیتسار نارکفنشور
 بطاخم
یلصا

مالسا یایند رسارس رد نید یDلع

 یاه تیفرظ
مالسا یایند

بوخ یاه نیمزرس

بوخ تیعمج

هتسجرب ییایفارغج تعیقوم

یروانف و یملع ظاحل زا هتفرشیپ یاهروشک فیدر رد lشاد رارق  ناریا تیعضو
نیون یاه شناد رد متفه و مشش ،مجنپ هبتر رد lشاد رارق بالقنا دعب قادصم

 دوخ تیعقوم تسناوت مالسا تکرب هب ناریا تلم
دهد ناشن ار دوخ تیصخش و تفرشیپ تلع

اه تردقربا موش نیگنس هیاس ریز زا ندش جراخ

 تفرشیپ هار
یمالسا تما

یمالسا تما یاهدرواتسد زا نانمشد یدونشخان
یمالسا تما یاه تبیصم زا اهنآ یدنسرخ و اهِب اوحَرَفی ٌةَئِّیَس مُکبُِصت ِنا َو مُهؤَُست ٌةَنَسَح مُکسَسPَ ِناتیمها تلع هیآ

 مینک یj توعد مالسا هب ار یسک روز هب ام
میهد یj رارق مالسا یایند هطلس تحت ار یروشک چیه و  ام درکیور

اهروشک رگید و دنه لثم ییاهروشک تورث تراغ و فرصت  هقباس
اه تردقربا
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 اه یسیلگنا طسوت ینس و هعیش نیب گنج داجیا
یبرع یاهروشک و ینDثع تلود رد هقباس

ییاکیرمآ تسینویهص یدوهی نارادمتسایس تواضق
هعیش و ینس دروم رد روهظ لحم

رگید یا هقرف لباقم رد یا هقرف زا یرادفرط نمشد هشقن

 هک دراد دوجو ام رد یفعض هطقن هچ مینیبب و میوشب راد هصغ دیاب ام
ام زا یرادفرط تروص رد دنک هدافتسا نآ زا دهاوخ یم نمشد تیمها تلع

هعیش و ینس اب هن ،مالسا لصا اب تفلاخم فده

هقباس

دهاش

 دنیوگ یم هکنیا رب ینبم ییاکیرمآ نDکاح یایر و قافن ،غورد
میفلاخم یمالسا ی هقرف نالف اب یلو میقفاوم مالسا اب

کرویوین رد اکیرمآ ربماتپس هدزای یارجام
رابکتسا و مالسا نیب یاوعد تیهام اب

یرتخاب هنارک ،هزغ ،نیطسلف رد تیانج
هعیش هن دنتسه ینس اهنآ هکنیا هب هجوت اب

اه نDلسم نیب یلخاد گنج داجیا نمشد فده

 و ناشیاه تخاسریز ندرب نیب زا و یبیل و نمی ،هیروس ندرک ناریو
هیرجین و نیرحب ،قارع رد ییاه تیانج قادصم

ربص و تریصب داجیا هلباقم هار
»اًئیَش مُهُدیَک مُکَُُّرضی ال اوقََّتت َو اوِربَصت ِنا َو«

دیؤم

:دومرف)مالّسلاوةالّصلا هیلع( نینمؤملاریما
»ربَّصلا َو َِرصَبلا ُلَها ِّالا ََملَعلا اَذه ُلِمَحی ال َو َالا«

 دیاب نیتسار نارکفنشور و مالسا یDلع
دننک تبحص نرادمتسایس و مدرم اب

 بطاخم
صاخ

دندش چوپ و کوپ یونعم ظاحل زا

 رایسب یعیبط عبانم

هتسجرب و دادعتسا اب یناسنا یورین

یمالسا ندP یحارط یارب هنادجم و هنادهاجم شالت

 ،دوب مسیبرع ناپ و مسیکرت  ناپ و مسیناریا ناپ ناونع هب فالتخا یزور کی
دننک داجیا فالتخا دنهاوخ یم بهذم مسا هب زورما ،تشادن دربراک نوچ

شعاد لثم یتسیرورت یاه هقرف داجیا
شناگتسباو و اکیرمآ یهارمه و یسایس کمک ،لوپ اب هجیتن

 »ییارگ مالسا« اکیرمآ نمشد :تفگ هک ییاکیرمآ رادمتسایس کی خساپ
نانDلسم و اه تسیرورت هن تسا

مالسا یایند رد یمالسا یرادیب بوکرس یارب شالت

ناریا یمالسا یروهمج jقفوم هنو

هداتفا بقع یعDتجا ،یسایس ،یملع ظاحل زا و هتسباو یتلم  ناریا تیعضو
شیاه تفرشیپ هب یمالسا یروهمج نانمشد فارتعا بالقنا لبق دهاش


