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 ينيطسلف ناناملسم اب  هنامحر يب و هناخاتسگ راتفر زا يا هنومن
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يتسينويهص ريرش و ثيبخ ميژر ياهتيانج ريجنز زا رگيد ياهقلح

،رشب قوقح و يدازآ يعدم ياهتلود كمك و تيامحزا يرادروخرب دوجو اب
!تسا مزيشاف زا يرت نشخ و ديدج ي هرهچ مزينويهص

يريگ هجيتن

يمومع راكفا هكلبدوبن يبرع اي يمالسا ،ناوراك نيا
.دركيم يگدنيامن ار ناهج رسارس زا يرشب ياهنادجو و ليلد

هرطفلاب نايناج نيا ِيماح ياهتلود ييوگخساپ ترورض

اكيرمآ

سيلگنا

تيامح داعبا

هسنارف

يياپورا ياهتلود رگيد

نايماح قيداصم

يسايس

يا هناسر

يماظن

يداصتقا

اهينيرفآ هعجاف زا تيامح

هفيظو
 راديب ياه نادجو

 ؟تساوربور هنايمرواخ رد يكانرطخ  هديدپ هچ اب زورما تيرشب هك دنشيدنيب

 نيطسلف ي هدش بصغ روشك رب هناويد و خاتسگ،كافسيميژرمّكحت
  نآ ي هديدغاد و مولظم مدرم و

يتايح وييوراد،يياذغ ي هرصاحم لاس هسقيداصم
هزغ رد كدوك و درم،نز نويليم مين و كي

 يبرغ لحاس و هزغ رد ناناوج ي هنازور ي هجنكش و سبح و راتشك

ترورض
 ،يمالسا يبرع يا هلأسم طقف هن  ،نيطسلف

.تسا رصاعم ناهج يرشب قوقح ي هلأسم نيرتمهم هكلب

 ،هزغ هب يئايرد ناوراك مازعا ناشخرد و نيدامن راكراركت
 يمومع نادجو ِيراديب و مزع ريذپان تسكش تردق هدهاشمترورض  رگيد ي هويش و لكش اههد رد

نآ نايماح و تسينويهص كافستموكح طسوتناهج

برع راديب ياهتلم يهبلاطمترورضدنا هتفرگ رارق نآ ضرعم رد هك يراوشد نومزآ رد يبرع ياهتلود مزاج و عطاق مادقا

هزغ ي هرصاحم لماك نتشادرب زا رتمك هبندشن عناق

 ياه نيمزرس و اه هناخ هب يزادنا تسد لماك فقوت زا رتمك هب ندشن عناق
يبرغ ي هنارك رد ينيطسلف

كاراب دوهيا و وهايناتن نوچ يناراكتيانج ي همكاحم زا رتمك هب ندشن عناق

تسا رتريذپبيسآ و رتفيعض هشيمه زا ثيبخ نمشدركذت

بطاخم
هزغ يمدرم تلود و مدرم

نيطسلف دهاجم تلم

ليلد
 ،تردق ي هناشن هن هبنشود زورييايرد تيانج

 .تسا بصاغ ميژر يگميسارس و يگدنامرد ناشن هك

تلع
 و انف تشونرس ،شيوخ تسد هبنارگمتس

دننكيم رتكيدزن ار دوخ لاوز

يهلا تنسأشنم

 نانبل هب هلمح

 هزغ هب هلمحقيداصم

يدادما ناوراك هب هلمح

 و نارداربهفيظو
نآ ندوزفا و دوخ تردقندركروابنيطسلف نارهاوخ

ريدق و ميكح دنوادخ هب  دامتعا

ٌزيِزع يِوَقَل هـَّللا َّنِإ هُرصني ْنم هـَّللا َّنَرصنيَلوديؤميياهن يزوريپ هب نيقي


