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مق مدرم

ناريا اب ناربكتسم ينمشد

نآ هب نتخادرپ ترورض

ناگدز تبيصم هب هيصوت

مدرم هب طوبرم لئاسم

نالوئسم فياظو

بياصم

"همحر و مهبر نم تاولص مهيلع كئلوا"

يگژيو

راثآ

هاگياج

نايناهج ربارب رد يسايس يتكرح

ندوب يناسنا

لاعتم يادخ توعد هب خساپ

نادجو هب لمع

ندوب يمالسا
يمدرم دادما يلصا يگژيو

نانمشد موجه ربارب رد يعافد رپس داجيا يلامريغ و يلام ياه كمك رارمتساهمزال

هيآ

ناريا مدرم مامت يارب اهتبيصم نيا ندوب كاندرد

يمدرم دادما

مدرم تاساسحا زاربا و هغدغد ،روضح زا رّكشت

تّلع

مق مدرم اب راديد ردىمالسا بالقنا مظعم ربهر تانايب
82/10/18

تّلع
نالوئسم هب دامتعا ي هناشن

يّلم يگتسبمه ي هناشن

مدرم تشذگ و روضح ي هناشن

مدرم و تموكح نيب دنويپ ي هناشن

يللملا نيب تابساحم رد ريثأت

انعم

شاداپ نيرتگرزب يهلا ناويد رد نيگنس بياصم ندوبن رجا يب

اهتبيصم ربارب رد دنوادخ نتسناد وگخساپ

هديدغاد لد ياّلستهرمث

يهلا تمحر و تاولصادخ اب هبساحم

ادخ رب لّكوت

ادخ نتشاد داي هب

تّلع

اهنآ راركت زا يريگولج و نآ ياهتربع نتخومآ

همزال

نابطاخم

شترا

جيسب

رمحا لاله

دادما ي هتيمك

هاپس

يناسر كمك رد تلادع

هلباقم هار

اهيراگنا لهس

مدرم نتفر نيب زا و نيگنس تاراسخ
يقطنم ريغ ياهزاس و تخاس

يلصا يگژيو

»اوماقتسا مث هللا انبر اولاق نيذّلا ّنا«ي هيآ هب لمعزورما ي هفيظو

بالقنا تكرح روحم

تامازلا

ترورض

انعم

يدنمشوه

نانمشد ربارب رد هزوح تيلوئسم هب هجوت

يگدازآ و افص حور نتشاد

تعاجش

فده ندركن شومارف

ريسم زا فارحنا مدع

زورما رد هيملع ي هزوح نامه و ناميا نامه ،مدرم نامه دوجو

مق مدرم يد19 مايق

ريسم رد تماقتسا و رارمتسا

اهبالقنا نتخاس فرحنم يارب نمشد شالت دوجو

ناكرا

اهيگژيو
يمالسا تيوه ناشن

هللا مايا زا يكي
تضهن و بالقنا ريسم رد يساسا ريثأت

هللا لبح هب ماصتعا رهظم
"يدرف و ينثم هللا اوموقت" رهظم

مق ي هيملع ي هزوح

مالسا هب اهنآ يدنبياپ ندوبن نابز ي هقلقلمق مدرم

 تياده يارب هيملع ي هزوح نتشاد تيفرظ
يمدرم ميظع ي هعومجم كي يگژيو

يگژيو

)تداعس ي هنيدم(يهلا دوعوم ي هنيدم هب نديسرهجيتن

نيلوئسم طسوت اهيراگنا لهس زا يريگولج

نيلوئسم طسوت قيقد تراظن

مدرم طسوت اهزاس و تخاس رد تيلوئسم ساسحا

قادصم

مدرم هنانمؤم مايق رهظم

هيآ
"نوعجار هيلا انإ و هللا انإ"

"رونلا ىلا تاملّظلا نم مكجرخيل هتكئالم و مكيلع ىّلصي ىذّلا وه"

1 هحفص

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

ناگدز  تبيصم هب هجوت و اهدوبمك عفر
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يگژيو

قيداصم

تبقاع

هلباقم ياههار

يمئاد و هتسويپ

يناينب و قيمع

مب ناگدز هلزلز هب اكيرمآ كمك

يلام عبانم نديعلب تين

 ناريا تّلم عفانم هب يزادنا تسد

يسايس مجاهت

هيزجت يارب شالت

يداصتقا راشف

ناريا تّلم اب ينمشد رد قيفوت مدع

ماظن ظفح

سلجم تاباختنا رد روضح

رهاظ

تيعقاو

يللملا نيب زكارم و مدرم هوبنا كمك رانك رد اكيرمآ تلود كمك

ناريا تّلم اب ينمشد

اههنومنمالسا ناهج اب ينمشد

ناتسناغفا تّلم هب ملظ

يتسينويهص ميژر زا تيامح

قارع تّلم هب ملظ

ناريا تّلم ياهيگژيوتّلع

يدنمتردق

دنمّتزع

دنمشوه

هناگيب تلاخد ندوبن اريذپ

قطنم لها

يمالسا و يّلم تيوه هب دنم هقالع

ديدهت زا رازيب

شيازفا راكهارلقتسم

دهاش

يسايس

ينيد و يّلم تيوه ندرك يهت رد نمشد ي هلاس25 قيفوت مدع

يداصتقاهنحص رد مدرم روضح

يگنهرف

قيداصم

تامازلا

تيمها

تامازلا

اههصخاش رياس

ناميا

مزع

تدحو

نانمشد اب هلباقم ياههار نيرت مهم زا

ماظن رد سلجم ندوب نكر

تاباختنا ندوب روشرپ

تاباختنا ندوب ملاس

دمآراك و دنمناوت ،حلاص ناگدنيامن باختنا

نيمورحم رادفرط

اوقتاب

صالخا اب

نمؤم

ملاع

"مكقتا هللادنع مكمركا ّنا"

ركذت
اهدزمان ياهيگژيو ندوب كالم و اهحانج ندوب تيمها يب

بزح كي نارادفرط ناونع هب ماظن ياههاگتسد و يربهر يفّرعم يارب يا هدع تسردان شالت

يساسا نوناق و ماظن هب دنبياپ

)هر(ماما هار و مالسا هب دنبياپ

نالوئسم ي هفيظو

يرواد شقن رد تّقد

صاخ يبزح هب ندركن اديپ شيارگ
تامازلا

هجيتن
مدرم تسرد يأر و دازآ ركف

دنموربآ و ربتعم سلجم كي داجيا

اه هصرع

هيآ

 هحفص

هتكن

حلاصان نتفريذپ اي حلاص درف ندرك دريسانش بيسآ

نوناق لماك تياعر
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