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هثداح حرش
رگید دیهش۲۵۰عییشت و نابآ۲۵زور رد دیهش۳۲۰ عییشت

ناهفصا ناتسا رد نآ زا دعب زور۵ زا رتمک
 ،الاب یحور تیفرظ رطاخب و دنداد ناشن تقاط ،ماکحتسا اب مدرم

دندرواین وربا هب مخ تیمها

 ههبج هب >فر یارب اه ناوج ندیشک فص
فجن و )مالسلا هیلع(نیسح ماما رگشل ود لیکشت و

 لمعلا سکع
مدرم

دوش شومارف مدرم یراکادف و نابآ۲۵ هثداح میراذگب دیابنام هفیظو

نمشد عضوم
 یاه هطقن نینچنیا ندرپس یشومارف هب و ندرک گنرمک یارب شالت

تلم ی هتسجرب
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یگژیو

 و Tه رهش ،راکتبا و راک رهش ،تیالو رهش ،نید رهش ،ملع رهش
تسا تداهش رهش و گنهرف

سدقم عافد نارود رد رفن یا هدرخ و رازهود زا شیب تداهش
دهاش

دراد دیهش روشک یاه ناتسا زا یضعب زا شیب ناهفصا رهش ینیمخ

یتمواقم داصتقا رد ،ناهفصا مدرم یاه تکرح

 هام دنچ ناهفصا رد یماظن تموکح مالعا
روشک یاهرهش ی هیقب زا رت لبق دهاش بالقنا زا لبق رد تسرد هار رد یگداتسیا

یناسنا یورین تیبرت

 یادهش
... و روپ ینادرم ،یمظاک ،تمه ،یزارخ ،یتشهب هللا تیآصخاش
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تیرشب یارب دشاب وگلا ناریا تلم هک یا هطقن هب ندیسرفده

تسا روشک یاه بیسآ ی همه ی هزاورد ،نمشد لباقم رد یگداداونمشد ی هشقن و اه هئطوت زا ندرکن تلفغام هفیظو ترورض

زورما زاین

بالقنا لوصا رب یگداتسیا

)هللا همحر(ینیمخ ماما تانایب و همانتیصو یاوتحم
 لوصا قادصم

بالقنا

)هللا همحر(ماما همانتیصو هعلاطم
 هفیظو
ناناوج

 هافر ،تزع هب ندیسر و روشک تالکشم لح هار اهنت
یونعم و یدام یاه تفرشیپ و تیمها

یتمواقم داصتقا

 ،دنک یم مک نارگید هب ار ام جایتحا ،دشوج یم نرود زا هک یداصتقا
دهد یم شیازفا یجراخ یاه هناکت لباقم رد ار روشک ماکحتسا انعم

 یتمواقم داصتقا هنیمز رد لمع و مادقا
مدرم هب نآ یاه هصخاش نداد ناشن و

 هفیظو
نالوئسم

یسایس تریصب

کیدزن و رود یاه طیحم و دوخ نوماریپ طیحم تخانش انعم

 لثم درادن یا هبذاج اعقاو هک یزیچ هب ناگبخن یخرب ندش بوذجم
تسا نیغورد تیبوذجم نیا دنتسه اکیرمآ بوذجم یا هدع هکنیا نادقف هجیتن

روشک یسایسریغ و یسایس ناگبخن  بطاخم
صاخ

روشک تالکشم ی همه زا روبع هار ترورض

 یناور و یحور ماکحتسا رتالاب همه زا ،یگنهرف ،یداصتقا ،یسایس
نالوئسم و ناگبخن صوصخ هب دارفا اه هصرع

اهرطخ اب هلباقم رد روشک یگدامآ تیمها

 ناناوج طسوت یبالقنا هیحور کرابم شیور نداد همادا
اه یزاس هیشاح و اه لاجنج هب >خادرپن و همزال

روشک نورد زا ماکحتسا

 یاه گنج یارب اکیرمآ لوپ فرص و اکیرمآ رد رقف و یبارخ دوجو
نالطب تلع ... و ناتسناغفا و نمی و قارع و هیروس یبیل رد هنادنمتفارش ریغ

 مینک یم یداش هن میریگ یم ازع هن اکیرمآ تاباختنا هجیتن دروم رد
دنا هدناسر رش ام هب دنا هدمآ راک رس هک بزح ود ره الاح ات رکذت

 هفیظو
هدش تیبرت یناسنا یاهورین یرادهگن و ظفحنالوئسم

ینورد تخاس ماکحتسا قیرط زا روشک تالکشم لح هب هجوت
دروآ یم یأر اکیرمآ رد یسک هچ هکنیا هب هجوت یاج هب قادصم

 نیب ،ار البرک و فجن نیب ینویلیم میظع تکرح نیا
 و روش نیا ؟دینکیم هدهاشم ار نیسح ماما و فجن

 تکرح نیا ؟دینیبیم ار تکرح نیا ؟دینیبیم ار قوش
 مه زاب ،دوشب هارمه رطخ اب دشاب مزال هک یتقو نآ
 رد ،ام مدرم رد ،ام تّلم رد قوش و روش نیا

 ،تشاد  هگن دیاب ار نیا ؛دراد دوجو ام یاهناوج
.تسا روشک نیا یاقب نماض هک تسا یزیچ نآ نیا


