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1 هحفص

 ِىگدنز تيبرت ياه هصرع هب مدرم توعد
لماكتم و هدوسآ

قيداصم

ينالقع تيبرت

ناسنا لامعا و تاركفت رب لقع ندادرارق مكاحيناعم

نآ ندرك يط يارب هار صيخشتفده

»ريعسلا باحصا ىف اّنك ام لقعن وا عمسن اّنك ول«هيآ

تثعبتقيقح

تانايب
 زورلاس رد
 ديعس ديع

ثعبم

يناسنا درخ يورين جارختسا

ندرپس ناسنا تسد هب ار يناسنا درخ لعشم

تيمها
دهاشلوا  هجرد و مهم ي هلئسم

 ربدت و لمأت ،درخ ،لقع رب نآرق ي هيكت

)هلآو هيلع هللا يلص(مالسا ربمايپ ًاصوصخم يهلا ناربمايپ همه توعد

ام تسد رد يا هنيجنگ نوچمه

لقع زا ندركن هدافتسا و تيبرتلباقم ي هطقن
ترخآ و ايند رد يگدنز ناوارف تالكشم هب ندش راچدهجيتن

»لهجلا نم لاقع لقعلا ّنا«)هلآو هيلع هللا يلص(ربمايپ تياور
تسا لهج لاقع لقعينعم

تسا تلاهج اب تكرح زا عنام لقعموهفم

تسا تاناويح نيرترورش لثم ناسنا سفنينعم»باودلا ثبخالثمك سفّنلا و«)هلآو هيلع هللا يلص(ربمايپ تياورناسنا نورد شكرس سفنترورض

تارمث

تالكشم لح

نيد هب ناسنا ندناشك و دربهار

ادخ لباقم رد تيدوبع هب ناسنا ندومن راداو

زيمآ تلاهج ،هناهيفس لامعا زا ناسنا نتشادزاب

ايند هب ندش هتسبلد عنام

هعماج رد درخو لقع يورين تيوقتام هفيظو

دهاش

يقالخا تيبرت

ملاس يگدنز نتشاد و سفنت يارب فيطل يياوه نوچمهترورض

يقالخا يب ندش مكاحلباقم ي هطقن

قيداصم

اه سفن ياوه

اه تلاهج

اه يبلط ايند

يصخش ياه ضغب

اه تداسح

اه صرح

اه لخب

رگيدكي هب نظءوس

جياتن

يگدنز ندش تخس

 تردق ندش هتفرگ و اضف ندش گنت
ناسنا زا ملاس سفنت

»ةمكحلا و باتكلا مهمّلعي و مهيّكزي«هيآ

تيمها
ناملسم عماوج ي همه  و ام لوا زاين

ميلعت رب مدقم

»ةمكحلا و باتكلا مهمّلعي و مهيّكزي«هيآ

حوطستامولعم و شناد نتخومآ يارب زاس هنيمزتّلع
درف

هعماج

ينوناق تيبرت

يقالخا تيبرت زا دعبهاگياج

مالسا ماكحا همه هب لماع لوا،)هلآو هيلع هللا يلص(ربمايپ

»نآرقلا هقلخ ناك«تياور
هشياع نينمؤملا مايوار

دوب نآرق مسجت ربمايپ قالخاينعم

ام ي هفيظو

نتفرگ سرد

)هلآو هيلع هللا يلص(هللا لوسر رايعم و هلق تمس هب تكرح

ناديم رد ام نتشاذگاپ و نتخانش
)هللا الا هلاال( يلمع

شالت زا شيب و گرزب يليخ ياهدرواتسدهجيتن
دنوادخ فرط زا ام

ناشخرد و هتسجرب تيوه

تردق

تزع

»اهلاثما رشع هلف ةنسحلابءاج نم«هيآ

 هب ايند ياه تردق نيرتگرزب راعشدهاش
 نديسر زا ماظن ندوب عنامتّلعيمالسا يروهمج اب ي هلباقم

ناشموش دصاقم هب اه نآ

قيداصم

بالقنا زا سپ لاس يس نوگانوگ ياه نومزآ

سدقم عافد

بالقنا

 و ناربهر شقن
ناگبخن

هعماج دارفا يارب يلمع ي هوسا و وگلا

فرح رب ندركن افتكا

سپ ثداوح هبرجت
مهد تاباختنا زا

تيمها دهاش

قيداصم

)هلآو هيلع هللا يلص(ربمايپ ريظن يب تمظع تمس هب تكرحام همانراك



قادصم

قادصم

تثعب تقيقح

تانايب
 زورلاس رد
 ديعس ديع

ثعبم

 زا سپ نمشد تلاخد و نيمك
تاباختنا

تّلع

لاس يس زا دعب مدرم ندروآ هنحص هب رد ماظن تردق

يگژيو

ريخا لاس هد دنچ رد اه تّلم تالوحت رد شقن نيرت مهم ياراد

تسايس

 زا سپ ثداوح هبرجت
مهد تاباختنا

نونكات بالقنا لوا تاباختنا رد تّلم ريظن يب تمظع

دهاش

يتاعالطا ياه هاگتسد طسوت هدش فشك ياهراك

نمشد ياه هناسر شقن يافيا

قادصم

تصرف

يطابترا لياسو ندش يناكمه

قيداصم

سيلپ اب يريگرد هوحن

جيسب هيلع يريگ عضوم هوحن

ندز شتآ و بيرخت هوحن

ندشدودرم رثا رد طوقستيمها

هتكن

يريگ هجيتن

تينما و شمارآ هياس رد فده هب نديسر ناكماتّلع

تسا تّلم تينما ندز مهرب هانگ نيرتگرزب

نارگ شاشتغا زا تيامحفده

قادصم

يرايشوه ظفحناگبخن ي هفيظو

داعبا

ترورض

اه يريگ عضوم رد تبقارم

اه نتفگن و اه نتفگ رد تبقارم

درخ و لقع نداد رارق صخاشهلباقم هارناگبخن ميظع ناحتما

يراك يسايس و يزاب يسايسلقع طلغ ينعم

دنك يم تياده تسار هار هب ار ناسنا هك يزيچ نآلقع حيحص ينعم

»نانجلا هب بستكا و نمحّرلا هب دبع ام لقعلا«تياور

ادخ تدابع هار ندش راومههجيتن

راك ماجنا اي و فرح كي نايب رد صالخا دوجوهصخاش
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تيعقاو

2 هحفص

هجيتن


