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۱زا۱ هحفص

 سدقم عافد تدمدنلب و راگدنام ،ناوارف عفانمتیمها
نآ یدام و یناسنا تاراسخ رانک رد

 قادصم
یگدنزاس رهاوظ ظاحل زا روشک یگداتفا بقعاه تراسخ

 قادصم
عفانم

تکرح داجیا و بالقنا هیحور تیوقت و ظفح
بالقنا یراگدنام و ام ناوج لسن رد

اه هداوناخ ندش راد غاد و اه ناوج نداد تسد زا

ینید و یلم تیوه زا عافد ی هشیدنا ندرک هبرجت
لمع رد یبالقنا و

 دمآ ی@ دوجو هب گنج هناراکادف و یداهج تکرح رگا
تفرگ یم رارق لواطت ضرعم رد یبالقنا هیحورً اعطق تیمها

یبالقنا هیحور یدوبان یارب نیگنس تارطخ دوجو
درک یم نیمضت ار اهزیچ یلیخ هک ماما روضح مغریلع ترورض

 اه هوک دشاب هتشاد دوجو لمع و لد رد نQیا رگاانبم
تشاد دهاوخن تمواقم تردق ی هعومجم کی لباقم رد

قئاوع ربارب رد ار اه ناسنا و دنک یم کمک لاعتم یادخ
دنک یم زوریپ دراد دوجو قح هار رد هک یعناوم و

 هار رد هک یرایسب عناوم زا روبع لماع تلم کی ییاناوت ساسحا
دراد دوجو یبلطایند و یبلط تردق دض یاه  نامرآ هب یبایتسد ترورض

 َوَُهف ِّهللا َىلَع لَّکََوَتی نَم َو« هیآ ندناوخ یساسا توافت
لمع رد نآ هدهاشم اب»ُهبسَح تیمها

 هدنز هدهاشم یارب مالسلا هیلع میهاربا ترضح تساوخرد
ناج قمع زا شریذپ و لد شمارآ فده اب ناگدرم ندش

 قادصم
ینیع هبرجت

 یمالسا یروهمج هک مینک اعدا ناوت همه اب میناوت یم نآلا ام
دوش بلاغ و دزادنایب هجنپ اه شلاچ همه اب هجیتن

 هفیظو
 رد نارضاح
سدقم عافد

دنسیونب و دنیوگب دنا هدید ار گنج ثداوح هک یناسک دیاب

 روشک تفرشیپ یاه هیاپ ،بالقنا یاه هیاپ تیوقت
سدقم عافد تارطاخ رکذ اب یلم تیوه و ترورض

 تسا یلم تورثً اتقیقح سدقم عافد تارطاخ
تسین مه وگ هرطاخ و یوار صخش هب قلعتم طقف و لیلد

شراگن رد مه رتهب نایب یارب یmه یاه هویش مادختسامزاول
Qنیس و تایبدا مه و

تارطاخ تبث و باتک oشون

تسا ناشن زجعم و ابیز و رخاف ردقنیا عقاو oمتیعقاو oم تیاور و نآ دننام و قارغا و هغلابم هنوگره زا زیهرپهمزال
درادن یقارغا چیه هب جایتحا هک لیلد

 هنسح و هقدص سدقم عافد تارطاخ تشادساپ
تسا یونعم گرزب قافنا کی و

تیمها
مدرم هب ناریا تلم یونعم قزر ندناسر یارب یرگ هطساو

تارطاخ oشون قادصم

 هبلاطم
یربهر

 ناشنزجعم هثداح هرطاخ و دای ندش شومارف زا یریگولج
سدقم عافد

 سدقم عافد تقیقح ندرک فیعض یارب ییاه هزیگنا دوجوترورض
ناریا تلم نهذ و زورما یگدنز تیعقاو رد

یمالسا یاهروشک هب غالبا و یزیر همانرب
یسرد بتک زا ینید فراعم ای تداهش هلئسم فذح یارب قادصم

یگنهرف یاه تسایس هدرخ یخرب هلیسو هب غالباراکهار

دیرفآ ار سدقم عافد جوا هک یلسن هب زورما لسن قاحلافده

 یاه تشاددای و تارطاخ میظنت راک و هرطاخ بش همانرببوخ هنو@
یmه هزوح رد یگنهرس یضترم طسوت سدقم عافد

دندوب گنج رد هک ییاهنآ هب قلعتم oفگ ناوارف یاه فرح دوجو  هنیمز
بسانم

فلتخم دارفا سQتلا و هیرگ اب ناوارف و ررکم هعجارم
مرح زا عافد یارب مازعا هزاجا oفرگ یارب قادصم

نیحلاص هب قاحلا تیهام

 یارب تصش ههد رد کچوک یاه هچب و اه ناوج سQتلا
اه ههبج هب مازعا هباشم دروم

)۱۰/فسوی(نیِحلّٰصلِاب ینقِحَلا هیآ

 هیصوت هتفرگ ماجنا یاهراک موادت
یربهر

سدقم عافد تارطاخ ندش هدنز درواتسد
تسا ییایرد هچ سدقم عافد هکنیا هب نیبطاخم ندرب یپ

یشخب هیحور و هیحور قطنم ،فرح زا

 شاوی دعب میتخانش یم ار گنج یاه تیصخش زا یدودحم دادعت
ناهفصا و ناسارخ ،ناتسرل ،نادمه ،ناجیابرذآ رد دنتفر شاوی
دندیشک ریرحت هتشر هب ار ناگدنمزر تارطاخ فلتخم یاهاج و

 مظنم و بترم یورین ،یگنج رازبا نادقف و یلاخ تسد اب ام
میورب شیپ میتسناوت راک هب هدامآ و اوتحم

تارطاخ oفگ

رون نایهار

تسه سدقم عافد هزوح رد ون راک یارب اج مه رگید لاس۵۰ ات ترورض

نامزیزع ردارب و یmه هزوح زا منک یم رکشت
یگنهرس یضترم

 یبایزرا
یربهر


