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شالت و تدهاجم

تدابع

تّلع

شيپ زا شيب يرايشوه ظفح

هضراعم زا زيهرپ و تموكح رد دوخ مّلسم قح زا يشوپ مشچ

ماظن تسايس

قادصم

فلتخم راودا رد قافن و يتلادع يب زا يمالسا هعماج ندروخ هبرضترورض

داقنمِ عيطم ي هدناشن تسد ماظن كي يراذگ هياپ

اه نآ ياه ييوگروز لباقم رد روشك يگداتسيا

)ص(ربمايپ دزن يلاع يماقم و هبتر ياراد

روهظ ياه هصرع

داعبا

تّلع

يبلط قح

يمالسا تيبرت يلاع لاثم

ينعم

طباور هدنيآ رد هنامصخ تامادقا و تاراهظا نيا هبساحم

متسنادن زياج ار توكس مالسا حلاصم ندش حرطم نامز

شاداپ

يمالسا يروهمج ندرب نيب زا

روحم

 نع تعجر دق ساّنلا ةعجار تيأر ىّتح ىدي تكسماف«
»)هلا و هيلع هَّللا ىّلص( دمحم نيد ّقحم ىلا نوعدي مالسالا

زاتمم تقلخ

تياور تّلع

كاپ تنيط

ناشيا دوجو رد دوجوم تايصوصخ

ناناملسم تدحو ظفح و مالسا حلاصم

قيداصم

يمالسا يايند رد ناملسم ناردارب فالتخا

 ددشا ىلها نم اريزو ىل لعجا ىسوم ىخا لاق امك كل لوقا ىّنا مهّللا«تيمها
»اريثك كركذن و اريثك كحبسن ىك ىلع ىرما ىف هكرشا و ىرزا هب

»ىلع نم)هلا و هيلع هَّللا ىّلص( هَّللا لوسر ىلا بحا اقلخ هَّللا قلخ ام«

لاعتم دنوادخ دزن نينمؤملاريما يالاو ماقم

يلخاد روما رد يبرغ ياهروشك نارس يخرب حيرص تلاخد

يتاغيلبت

يسايس

اهدزمان تباقر ندوب يّلم و يگداوناخ نورد هب داقتعا

ناشيا دروم رد يهلا نومزآ رد تيقفوم

يراكادف

روشك ي هتشارفاربرس تّزع و دجم زا اه نآ ي هنيك

هغالبلا جهن69 همان دنس

)مالسلا هيلع(نينمؤملاريما

يروهمج تساير مهد تاباختنا

زورلاس رد تانايب
 ترضح تدالو

)مالسلا هيلع(نينمؤملاريما

تّلع

تاياور

يمالسا تما يارب ناوارف ياه سرد

 داجيا يارب نانمشد ندش راك هب تسد
مدرم نايم فالتخا

يرادمامز و تموكح نارود

تبرغ نارود

تدهاجم و يزابرس نارود

تّنس لها ي هنس حاحص زا يذمرَت ننس دنس

هشياع نينمؤملا ما يوار

دوبن نينمؤملاريما زا رت بوبحم ربمايپ دزن رد يناسنا چيه ينعم

سيمع تنب ءامسا زا لقن هب يلبنح دمحا يوار

 يهد رارق نم كيرش و ريزو ار يلع مهاوخ يم وت زا نم ادنوادخ
يزاس وا نيشناج ار نوراه تساوخ وت زا يسوم هك روطنامه ينعم

تلادع و تدحو رب مامتها قادصم

بالقنا ههبج نورد فالتخا زا نمشد هدافتسا

مالسا يايند فعض زا فيعض نمشد هدافتسا هجيتن

مه لباقم ناردارب نداد رارق يارب نمشد شالت قادصم

ناملسم درايليم1/5 ربارب رد يتسينويهص نمشد دوجو

ناملسم ناردارب نيب زا نمشد يريگراي

قيداصم

تيمها

شلاچ

جياتنمدرم٪85 زا شيب ميظع روضح
لاس30 زا دعب مدرم ندروآ هنحص هب رد بالقنا تردق شيامن

بالقنا و تّلم رادتقا و وربآ بسك

حوطس

قادصم

تّلم ي هفيظو

ام عضوم

فادها

تّلع

رگشاشتغا يدودعم ي هدع زا تيامح رد هجدوب بيوصت دهاش

هناگيب نارگ هلخادم هيلع ندش مكحم تشم و دحاو تسد تّلم خساپ

 يبرغ ياه هناسر رد مدرم ندناوخ رگشاشتغا و شاشتغا قيوشت

اه نآ عفادم ناونع هب يلخاد رصانع يضعب زا ندرب مان

دوخ ي هظفاح رد اه نآ ينمشد تبث زا تّلم هلاس يس ي هبرجتتّلع

يمالسا يروهمج ماظن و تّلم يراد هشير و رادتقا  لباقم رد روشك لالقتسا ظفح رد ماظن نيلوئسم يتسدكيدهاشتّلع
ددعتم تافالتخا تروص رد يتح نمشد

نمشد ياه هنتف نتفر نيب زا هجيتن

مه اب ود نيا ندركن طولخم و نمشد و تسود تخانش ترورض

مدرم تينما نارگلالخا اب يعيبط دروخربماظن هفيظو

لباقم هطقن
نتفرگ نمشد ياج هب اطخ كي رطاخب ار تسود

وا فرح هب هجوت و ندرك ضرف تسود ار ينوخ نمشد

دننزب مه هب ار مدرم شياسآ و يگدنز هك يناسك اب دروخربقيداصم

دنوشب نمشد بيرف شوختسد هك يناسك اب دروخرب

دننك ديدهت ار مدرم ياه ناوج هك يناسك اب دروخرب

هيضق تقيقح ندنام يقاب و تاباختنا رد نمشد ياه هنتف عفرقادصم

دهاش
مدرم يأر نويليم24 زا شيب اب يروهمج سيئر باختنا

تاباختنا رد تّلم نويليم40 ًابيرقت هوكشاب تكرش

»ضرألا ىف ثكميف ساّنلا عفني ام اما و ءافج بهذيف دبّزلا امأف«هيآ

يمدرم لابقا نتسناد ردقبختنم روهمج سيئر ي هفيظو
مدرم تالكشم لح يارب عماج و لماك تمدخ

ينعم
تّلم داحتا ظفح و روشك دربشيپ يارب شالت

:امنهار
تانايب روحم
هعومجمريز
هجيتن
هنومن ،لاثم
رگيد هحفص رد حرش

فالتخا و فاكش داجيا فده
تّلم يرايشوه هلباقم هار

نايعيش يخرب طسوت ناملسم ناردارب تاساسحا كيرحت

لماوع

هعيش هب يا هدع تمهت و ييوگدب

قيداصمدناعم يتاغيلبت ياه هاگتسد يلخاد ياه هلابند هب راطخا

تسا دوخ عفانم ركف هب نمشد

دنك يم تيامح شدوخ عفانم نيمأت نامز ات اه مدآ زا نمشد

ددنبن لد نمشد هب يسك


