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۱زا۱ هحفص

 رون یوس هب اه یکیرات و ت�لظ زا تیرشب جورخ
)۴۳/بازحا(روُّنلا َِىلا ِتُ�لُّظلا َنِم مُکَجِرُخِیلهیآیهلا یحو هلیسو هب

یتلادع یب رورغ و یکیرات و تملظ زا ایند ندوب رپ

تلادعو تدحو ،تبحم ،فاصنا ،ملع ،رون هب توعد یانعم

شدوخ تیعضو زا ناسنا تسردان روصترورغ یانعم

)۸۹ هبطخ(رورُغلا ُةَرِهاظ ِروّنلا ُةَفِساک اینُّدلا َوثیدح

قادصم

،یتلادع یب ،تنوشخ ،یمحر یب ،لهج ،هفارخ دوجو
برعلا  ةریزج طیحم رد یگنسرگ و تسپ یگدنز ییوگروز

 ندوب یکدزم مرج هب ناسنا رازه نیدنچ راتشک
ناریا زور نآ یروتارپما هاشداپ ناوریشونا طسوت

 رهش ندز شتآ و شدوخ طسوتنورِن رسمه و ردام راتشک
مور زور نآ یروتارپما رد

زایتما

تیمها

هکم راوشد هزرابم لاس هدزیس رد نآرق تایآ لوزنهمدقم

 لباقم رد یگداتسیا ،فاصنا ،تبحم ،تلادع یلمع شیاaقادصم
لاس هد فرظ هنیدم رد ربمغیپ تموکح رد رفک و ملظ

هجیتن
یمالسا ندd زا ایند ی همه ندرب دوسهجیتن

موس و مود نرق یمالسا ندd رد تلادع ندشن تیاعر

 و نان�لسم  هفیظو
یمالسا یاه تلود

 ناونع هب مالسا اب یرشب عماوج نانمشد هزرابم یزیتس مالساترورض
ایند رد یروهمج ماظن میظع تکرح یلصا لماع

یونعم ندd یریگ لکش و اهدادعتسا زورب هیام مالساتلع
تسا کرتشم یدام و

قادصم
مالسا مسا هب تسیرورت یاه هورگ لیکشت

فالتخا و لدج ،گنج رد یمالسا یاهروشک ندرک راتفرگ

یلصا لماع
نیطسلف رد بصاغ و ثیبخ یتسینویهص تموکح

اکیرمآ ربکتسم و lاظ تموکح

ناریا اب

 تسایس
ناربکتسم

 ِنداد هولج نمشد و یمالسا یاه تلود یخرب اب یهارمه
یمالسا یاه تلود رگید هیلع یمالسا یروهمج

 همانراک
ایسآ برغ هقطنم رد ینکفا فالتخا رد تیقفومناربکتسم

یمالسا یاه تلود یضعب یاه هیامرس تراغفده

 هفیظو
نیملسم

ناربکتسم یاه تسایس لباقم رد یگداتسیا

یمالسا یاهروشک نیب داحتا
دهاش

هقطنم گرزب تالکشم یساسا لماع ،رابکتسا
قارع و هیروس ،نیرحب ،نمی تالکشم لیبق زا
اکیرمآ یتینما و یسوساج یاه سیورس هدافتسا

رگیدکی هیلع هقطنم رد دوجوم یاهورین زا تسینویهص و

 تیعضو
یمالسا یروهمج

مالسا فادها ققحت هار رد ریذپان لالتخا مزع و هدارا

رابکتسا یاه ییوگروز لباقم رد ناریا تلم ی همه یگداتسیا

 نمشد لباقم رد لدکی و هچراپکی شمدرم هک یتلم رهیریگ هجیتن
یمالسا یروهمج تعاجشدهاشدنکب دناوت یa اهنآ هب یضرعت چیه نمشد دتسیاب
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هنحص رد مدرم روضح مهم رهاظم زا یکی تاباختناتیمها

دننادب دیاب و دنناد یم هفیظو کی ار تاباختنا ام زیزع مدرممدرم عضوم

 یاه شقن
رگید

مدرم تردق و قح و نأش یایحا
ماظن نالوئسم نییعت و تموکح سأر لیکشت رد

 دنیب یم ار ناریا تلم یگداتسیا یتقو نمشدتلع
دهد یم تسد زا ار دوخ ضرعت و کرحت ییاناوت و تراسج

 دننز یم هبرض روشک هب دنناوتب اجره ماظن نانمشدرادشه
درادن دوجو هنیمز نیا رد اکیرمآ رب مکاح میت نیب یقرف و

دیدج هرود و یلبق یاه هرود رد اکیرمآ یاهدیدهت موادتدهاش

لیلد

دیدرت نودب ناریا تلم هیلع نمشد تکرح رهییاهن هجیتن
دیؤمدش دهاوخ ماd ناشدوخ ررض هب

ناریا تلم مکارتم یاه هبرجت
هتشذگ لاس۴۰ لوط رد

تسا هتشاد تفرشیپ روشک نمشد هدرتسگ ی هئطوت مغریلع

 هب هیصوت
اهدزمان

 یداصتقا هعسوت و روشک روما تفرشیپ یارب هک دنهد لوق
 دوب دهاوخن اهزرم نوریب هب ناشهاگن اه هرگ ندرک زاب و

دوب دهاوخ تلم دوخ هب هاگن

لیلد
روشک یاه ییاناوت و اه تیفرظ ندوب الاب

ققحت هجیتن
نمشد سأی

نمشد ربارب رد یمالسا ماظن و تلم ،روشک تینوصم

تسا ناسنا تکرح و عماوج دشر هیام ،مالسا

هفیظو مه و تسا قح مه تاباختنا رد تکرشلیلد


