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تيمها

رتراذگريثأت
هيآ

»ىوامس رما اذه«تياور

همانراك

ندوزفا دوخ شناد رب هظحل هب هظحل

ريدغ ديع

 تانايب
 راديد رد

مدرم

هيآ

 نانمشد يديماان و سأيهجيتن

يهلا ي هيضق كيتيمها

،دوخ يصخش هبساحم اب)ملسو هلآو هيلع هللا يلص(ربمايپموهفم
تسا هدركن باختنا ار)مالسلا هيلع(نينمؤملاريما

دهاش

»اهباب ىلع و ملعلا ةنيدم انا«تياور)مالسلا هيلع(نينمؤملاريما ملع

»هَّللا تاضرم ءاغتبا هسفن ىرشي نم ساّنلا نم و«هيآ)مالسلا هيلع(نينمؤملاريما راثيا و داهج

هيآ)مالسلا هيلع(نينمؤملاريما قافنا
»اريسا و اميتي و انيكسم هبح ىلع ماعّطلا نومعطي و«

و دنا هدرك يروآ عمج و قيقحت هعيش ياملع و نيققحم هچنآعبانم)مالسلا هيلع(نينمؤملاريما قياقح هرابرد لمأت
تسا هتفرگ رارق مالسا ناگتسجرب و ناركفنشور ريدقت دروم

دياقع لوبق رب يرارصا يمالسا تما تدحو ملاع ردرّكذت
درادن دوجو رگيد يا هقرف طسوت هقرف كي

قادصم

يمالسا مكاح يارب مه )مالسلا هيلع(نينمؤملاريما ندوب وگلاترورض
داعباناملسم درف ره يارب مه و يمالسا تموكح و

يناوج هرود

لابند هب مدق هب مدقتكرح

ندشن فرحنم نزوس رس كي حيحص هار زا

رطخ نتفرگ هديدن

و نتخانش ،نديد ار تقيقح تريصب و تقادص ،افصاب
ندرك عافد دوجو همه اب نآ زا و نديود نآ لابند هب

همانراكيگدروخ لاس و يلاس نايم هرود

عيشت

تيمها

اه يگژيو

اه شزرا هب داقتعا

مالسا ي هدودحم زا نوريب يارب نمشد شالت
ميظع نايرج نيا نداد ناشن

عيشت ندوب يسايس ماهتا حرط

قيداصم

عيشت ندوب يلعج و يگتخاس ماهتا حرط

تيالو حور تكرب هب هتسناوت هعيش نوچ
دروايب دوجو هب يمالسا تيمكاح

رابكتسا ياه تسايس مهف

ام هفيظو

رگيدكي زا ناملسم ياه هورگ ندركادجقيداصم

ناملسم ياه هورگ نتخادنا مه ناج هب

هعيشريغ زا هعيش ندركادج

 ي هليسو هب ناريا رد راختفا و تّزع مچرپ ندش هتشارفاربقادصم
هعيش

شلاچ

يا هتسه ي هيضق رد ينكارپ غورد

ييوج هناهب و ينمشد ،فالتخا داجيا

رب ايند يداصتقا ياه خرچ تكرحتيمها
هدنيآ رد يا هتسه يورين ساسا

مهم رّكذت

ندادن رارق يشك ردارب هليسو ار تافالتخا

دوخ مّلسم قح رب مالسا تحلصم حيجرتقادصم

مدرم رارصا و تساوختّلع

»مئال ةمول هَّللا ىف فاخيال«تياور

مهم ركذت

تياور

»لوسّرلا وذحوذحي«تياور

سيلگنا

اكيرمآ

نانمشد نيرت ثيبخيگژيو

مالسا يايند لالقتسا و تيوه ساسحاهمزاليمالسا يراديب زا سرت و زجع ساسحاتّلع

قيداصم

يمومع راكفا ندرك هارمگفده

غورد زا زيهرپ

تيعقاو

ناريا هك نيا ي هناهب هب يزاس لاجنجقادصم
تسا يمتا بمب لابند هب

يرايشوه

يهاگآ

تريصب

نمشد هك يخرب طسوت يياهراك ماجنا
دنك يم قوفت تشادرب اه نآ زا

هلباقم هار
اه فرح زا تبقارم

وا دنفرت و نمشد تخانش يارب شالت

نمشد ندش يرجهجيتن

ترورض

تقيقح ندش المرب تروص رد ناشتّلم طسوت تساوخزاب و ييوربآ يبترورض

هار ي همادا و اه هئطوت لباقم رد يگداتسيا و ربص

تّلم يگژيو

تماقتسا ياراد

رويغ

روبص

شلاچ

،دنداد ناشن ام هب ماما هك يهار ي همادا
ناناوج تمه هب و ناوت ي همه اب

يياهن ي هلق هب نديسرهجيتن

)ع(نينمؤملاريما نداد رارق وگلا

قيداصم

يماظن ي هلمح

يداصتقا ميرحت

تاغيلبت و هئطوت

ناريا هيلع هقطنم رد-ليئارسا- دوخ يريجنز گس ندرك اهر

ينمادكاپ و اوقتداعبا

ملع

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

نينمؤملاريما ياوقت

فلتخم دياقع دوجو اب تاكرتشم نتفرگ


