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۲زا۱ هحفص

 راوگرزب نآ هب هاگن و تساهللا یعاد )جع(نامز مامالوا هتکن
 قح تایآ تاسدقم همه و ءایلوا و ءایبنا همه و زیچ  همهانبمیهلا هاگرد هب تیدوبع و تدارا ضرع یارب تسا یا هلیسو

دنراگدرورپ یاه هولج و

)نیسای لآ ترایز(هِتایآ َّینّابَر َو ِهللا  َیعاد ای َکَیلَع ُمالَّسَلادیؤم

یراسکاخ ولّسوت ،لاعتم یادخ دزن تیدوبعتیمها
)جع(نامز ماما لباقم رد

 هک دزومآ یم و دنک یم یروآدای ام هبً اHاد )جع(نامز ماما مانمود هتکن
تیاورتسا قح دیشروخ عولط ینMلظ بش زا دعب

:نیسای لآ یاعد زارف رد »بوذکم ریغ« ترابع
ُبوبَصملا ُملِعلا َو ُبوصَنملا  َُملَعلا اَهَُّیا  َکَیلَع  ُمالَّسَلا

 بوذکَم َریَغً ادعَو ُةَعِساولا ُةَمحَّرلا َو ُثوَغلا َو

ار ملظ و تملظ مکارتم جاوما هک یهاگ اه ناسناترورض
دنوش یم سویأم دننک یم هدهاشم

)نیسای لآ یاعد(َهنِمَض یذَّلا ِهللا َدعَو ای َکَیلَع ُمالَّسَلا

یریگ هجیتن
 )هادفانحاورا(رصعیلو دوجو و روهظ هب نیدقتعم

 دنوش یh سأی و یدیماان راچد هاگچیه
دش دهاوخ فرطرب اه یکیرات نیاً اعطق دنناد یم و

 فلخت ی هدعو ملظ نارود نایاپ رد قح دیشروخ عولطیریگ هجیتن
تسا یهلا ریذپان

شاب هدامآ تلاح و ندوب دصرتم یانعم هب راظتناموس هتکن
تسا ترضح روهظ یارب

 تسا ناهج لک رد تلادع رارقتسا هب رومأم هک Mش ماما رگاانعم
میشاب هدامآ دیاب Mش و نم ،دنکب روهظ زورما

 تشادرب
تسردان

 ندیبوک نیمز هب اپ و ندرک یربص یب یانعم هب راظتنا
تسین اهنیا دننام و دشن ارچ و دش رید ارچ و

تسا لمع و حالص مزلتسم جرف راظتنامراهچ هتکن

ام هفیظو
مینکب حالصا ار نامدوخ دیاب

نامز ماما لد هک میشاب یزیچ نآ هب لمع لها دیاب
دنک یم داش ار

 رد هک یفیاظو هب هجوت و یدرف لمع هب افتکا زا زیهرپهمزال
تسام شود رب یناهج طیحم و روشک و هعماج طیحم

زورما لاعف ناوجبطاخم

مزاول

تریصب
تفرعم

یناهج شرگن
ینیب نشور

"# 
$ 
�%&�� ��� '( 

) )�� 	 �(
��(

دراوم

 منتغم و شزرااب یتصرف
نیسح ماما هاگشناد نایوجشناد یارب

هک یا هطقن هب دعتسم یاه ناسنا ندناسر یارب ییاج
 مالسا ناگدنمزر هاگیاج هب ام راوگرزب ماما ندروخ هطبغدهاشدنروخ یم هطبغ نآ هب تفرعم اب هتسجرب ناسنا ره

نادیهش و

uهک ییاه لاهن ندروآربرس لحم نیسح ماما هاگشنادلیث
دنا هدش هدناشن یدعتسم نیمزرس رد

 ٖهِقوُس ٰىلَع  ٰىَوتسَاف َظَلَغتسَاف ُهَرَزاَئف َُهئطَش َجَرَخا ٍعرَزَکهیآ
 دندرک هدامآ ار هعرزم نیا هک یناسک بجعتانعم)۲۹/حتف(راّفُکلا ُمِهِب َظیَغِیل  َعاّرُّزلا  ُبِجُعی

رافک بضغ و مشخ و ظیغ و نآ تالوصحم زا
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دهاش
 یاه نامزاس هب تبسن رابکتسا ینمشد و ضغب ندوب راکشآ

،یللملا نیب تاغیلبت رد نارادساپ هاپس دننام یماظن
ناربکتسم هنارگ هئطوت یاهراتفر و نویسایس تاراهظا

 و تسا روشک رادتقا هیام هاپس یونعم و دنمورب ناوجلیلد
تساهنآ هنیک دروم تسا یمالسا ناریا رادتقا هیام هچنآره

قادصم

دهاشروشک لقتسم و یوق داصتقا اب نمشد تفلاخم
روشک داصتقا هب ندز هبرض یارب نمشد یداصتقا میرحت

ناربکتسم نوگانوگ ریبادت
روشک رد یوق و مکحم داصتقا یریگ لکش زا یریگولج یارب

 روشک یملع تفرشبپ هب تبسن نمشد بضغ و ظیغ
 یا هتسه نادنمشناد رورت و ییاسانشدهاش �اع و ملع و

دنداد اهنآ هب هک ییاه لوپ و نارودزم ی هلیسو هب

 تردق نیا و میراد مه قیقد کشوم ،میراد کشوم ام هلبدراد کشوم ناریا هکنیا ی هرابرد رابکتسا ههبج لاجنجدهاشروشک یماظن تردق هیلع لاجنج
داد میهاوخ شیازفا و مینک یم ظفح ار

راکادف یماظن رصانع هب تبسن بضغ و ظیغ
:دننام راکادف یماظن رصانع رورتدهاشیماظن یاه نامزاس رب هوالع

روشک هب نمشد یزادنا تسد زا راکادف یماظن رصانع تعنMملیلدیرتشوش دیهش و یزاریش دایص دیهش

 فادها
نمشد

دهاشناناوج قالخا و ایح ،نMیا اب ینمشد
 �فرگ یارب اه هناسر و یزاجم یاضف رد یدرایلیم تیلاعف
یناریا ناوج زا ایح و تعیرش هب یدنبیاپ نMیا ،قالخا

نMیا اب یایحاب عرشتم نمؤم ناوج اب ینمشد
دزغل یh هک زیگنا توهش لیاسو لباقم رد هک

 داهج و تمواقم هیحور هب تنوشخ تمهتدهاشناریا تلم رد تمواقم و داهج هیحور اب ینمشد
یناهج یرMعتسا تایبدا رد

 فعض هطقن
ماظن یلخاد رصانع طسوت نمشد فرح رارکتیلخاد

لیلدتینما ظفاح یاه هعومجم و حلسم یاهورین اب ینمشد
 تسین مه راکتبا و داصتقا ،ملع ،دوبن تینما رگا

دهاوخ یh ار اه نیمه نمشد و
 دنمشناد دناوتب روشک کی دوش یم بجوم هک یزیچ نآ
تسا تینما دنک دشر فلتخم یاه شخب رد و دنک تیبرت

تمواقم تلود ناونع هب یمالسا یروهمج ماظن اب ینمشد

 تلود تیمها
تمواقم

،نامزاس نالف اب تمواقم تلود یساسا توافت
 تسا فلاخم تمواقم رصنع ره اب یناهج رابکتسارکذتتمواقم تیصخش و نایرج

!اجک تمواقم تلود و اجک اهنیا اما

 تاکرح ،حلسم یورین ،داصتقا ،تسایس ،تمواقم تلودلیلد
دراد روشک نوریب و نورد رد ،عیسو ذوفن هقطنم و یللملا نیب

 یاه یگژیو
 تلود
تمواقم

 ندشن ییوگروز میلست
ندشن یبلط هدایز میلست
نداتسیا رادتقا عضوم رد

،تسا زواجت لها هن تمواقم تلود
اهروشک و اه تلم هب یزادنا تسد و یبلط هطلس لها هن

تسین لاعفنا عضوم و یعافد کال رد �فرورف لها تمواقم تلود

تسا هدنرادزاب رادتقا یاراد تقوم تلود
َنوبِهُرت ِلیَخلا ِطابِر نِم َو ٍةَُّوق نِم مُتَعَطتسا اَم مَُهل اوّدَِعاهیآ

)۶۰/لافنا(»مُکَّوُدَع َو ِهللا َّوُدَع ٖهِب

 یسایس تایبدا رد هک هفیرش هیآ رد »هب نوبهرت« ترابعانبم
دنیوگ یم »یگدنرادزاب تردق« نآ هب ایند زورما

 ماظن عضوم
 یروهمج
یمالسا

راکتبا اب ار دوخ یماظن یاهدرواتسد یمالسا یروهمج
تلود چیه تنم نیهر و هدروآ تسد هب دوخ تمه و

تسین یرگید تردق و
 یگدنرادزاب یارب ار یماظن یاهدرواتسد یمالسا یروهمج

 هدروآ تسد هب یگدنرادزاب تردق �شاد و
تفر دهاوخ شیپ مه نیا زا دعب و

فده
نمشد ضرعت رکف زا یریگولج

 دروخ دهاوخ یتخس هبرض درک ضرعت ام هب رگا دنادب نمشد
دید دهاوخ یتخس شنکاو و

 :نمشد تدم هاتوک فده
روشک رد هنتف و بوشآ داجیا و روشک تینما ندز مه هب

 یمالسا یروهمج هکتینما گرزب راختفا نیا ندرب نیب زافده
یمارآان و جنشت زا رپ ی هقطنم کی رد روشک نما طیحمتیمها.تسا رادروخرب نآ زا هللادمحب

 توق هطقن
روشک رد بوشآ و هنتف داجیا همانرب یزاس یثنخ یارب ام ییاناوتام

 :نمشد تدم نایم فده
روشک یداصتقا لئاسم ندشن لح و مدرم تشیعم ندنام گنل

تامازلا
روشک رد دیلوت و راک ندنام نییاپ

روشک رد الب کی ناونع هب یراکیب تیمومع

یمالسا ماظن طسوت یتشیعم تالکشم لح زا مدرم سأی و یدیماانفده

موادم شالت و راک و رکف قاتا لیکشت و یزیر همانربنمشد مادقا
روشک داصتقا ندرکن تکرح یارب

مینک جالع دیاب نمشد فده ندیمهف زا دعبام هفیظو
 هنیمز
بسانم

روشک رد یداصتقا تالکشم جالع ییاناوت
مینک هجوت و مییایب دوخ هب هک یتروص رد

لاغتشا-دیلوت :یتمواقم داصتقا۹۶ لاس راعش ندرک لابندلح هار

 :تدم دنلب فده
ناریا رد یمالسا ماظن لصا یدوبان

هقباس
 دورب نیب زا دیاب یمالسا ماظن هک دنتفگ یمً احیرص یزور کی

 دنناوت یh و دوش یم ماu ناشررض هب دندید دعب
 یمالسا یروهمج راتفر رییغت دنتفگ

ماظن ندرب نیبزا نMه ینعی هک یمالسا یروهمج راتفر رییغترگید ناونع ��C���
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دوش روشک یوربآ و التعا هیام دناوت یم تاباختنا
طرشدوش روشک رد تالکشم داجیا و یتسس هیام دناوت یم و

 نوناق و یمالسا دودح تیاعر و قالخا و مظن اب مدرم تکرش
دوخ یاه فرح اب نمشد ندرک راودیما ،یقالخادب ،ینکش نوناق

 تیمها
تاباختنا

 دنتسه هیضق فرط تاباختنا رد هک یناسک اب ام ییانشآ
 ،دنریگب رارق تسا نکمم هک ییاه طیحم
تاباختنا هب تبسن یاه هسوسو اه ینمشد

ام هبرجت

ناریا تلم لالقتسا و یلم تزع یگتسجرب
یتاباختنا تاراهظا و اه هدعو رد

 هب هیصوت
اهدزمان

یتشیعم و یداصتقا لئاسم لح هب هجوت
ترورض

 تسا زارفارس و یبالقنا تلم کی ،ناریا تلم
تسناوت یگتسبا و فعض تیاهن زا هک

دناسر یللملا نیب تزع و رادتقا جوا هب شدوخ
نالف روتسد هب نمشد دوبن ناریا تلم رادتقا نیا رگا
روشک نیا رب دش یم طلسم و درک یh افتکا روهمج سیئر

 اکیرمآ یهاوخ هدایز لباقم رد هک دنهدب ناشن دیابانعم
دنا هداتسیا اه تسینویهص یاه تثابخ و

روشک شمارآ و یلم تینما هلئسم هب هجوت

یموق و ینابز ،ییایفارغج ،یداقتعا یاه لسگ کیرحت زا زیهرپهمزال

 یاه لسگ یور دنراد ام نانمشد هک تسا یدMتم یاه لاسترورض
دننک یم راک یناریا هعماج

 شنکاو اب دنک مادقا دهاوخب روشک تینما هیلع یسک رگاماظن عضوم
دش دهاوخ هجاوم تخس

قادصم

 ناتسدرک هقطنم رد نمشد ینکفا فالتخا
دش هجاوم درُک ِنمؤم مدرم مکحم تشم اب هک

بصعتم مدرم یور نمشد یراذگ هیامرس
دش هجاوم نانآ یگداتسیا اب هک ناجیابرذآ مدرم رویغ و

نمکرت و ناتسچولب ،ناتسزوخ برع مدرم هرابرد نمشد هئطوت یماکان

 هبلاطم
یربهر

 طسوت یداصتقا هنیمز رد نمشد ریبادت حیرشت
روشک نمؤم یاه نادداصتقا

۲زا۲ هحفص
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