
 اھ ھیراھظا و اھ اعد
 
 فارتعا یارب ییاھاعد
 
 .ما هدنادرگ رب یور وت زا و هدرک هانگ ھکنیا ھب منک یم فارتعا نم ،تبحم رپ یادخ
 .مریذپ یم ما هدنھد تاجن و دنوادخ ناونع ھب ار حیسم و هدرک ھبوت
 .شخبب ارم ناھانگ 
 .ما هدش نارگید تشحو و سرت ثعاب ھک تقو رھ اصوصخم شخبب ارم
 ریقح و تسپ ار اھنآ ای ما هدش نارگید ریقحت بجوم مراتفر اب  ھک تقو رھ شخبب ارم
 .ما هدرک ضرف
 .مرورغ یارب شخبب ارم
 ریز ار نارگید ھکنیا  ای هدش نارگید هدافتساؤس ثعاب ھک ییاھ نامز رطاخب شخبب ارم
 .ما هدرک یقلت دوخ تسد
 .منک یم در یسیع مان رد ار ناھانگ نیا ھمھ
 طسوت ھک ناھانگ شیاشخب ھیدھ یارب منک یم شیاتس ار وت ،حیسم یسیع نامدنوادخ ردپ
 ھک مراذگساپس وت زا .یا ھتفریذپ ارم وت ھک مراد لوبق .دمآ تسدب بیلص یور رب حیسم
 نم ھک منک یم مالعا زورما .تسا هدش رارق رب شزاس و یتشآ ام نیب بیلص رطاخب
 .دنوادخ یھاشداپ ثراو و متسھ وت )رسپ ای رتخد( دنزرف

 

 

 یزاس لطاب و یزوریپ مالعا
 
 نم .متسھ وت تبحم دنزرف ھکلب متسین سرت ریسا رگید نم ھک متسھ قفاوم وت اب نم ،ردپ
 عون رھ نم .منک یم در ار تسا هداد میلعت دّمحم ھک ھنوگنآ نم زا مالسا تابلاطم
 یسیع نامدنوادخ ردپ نم ھک منک یم مالعا و منک یم در ار 'نآرق و هللا' زا یرادربنامرف
 .متسرپ یم ار حیسم
 و منک یم ھبوت دنتفریذپ ار شطورش و ھّمذ نامیپ و هدرک هانگ ھتشذگ رد مدادجا ھکنیا زا
 .منک یم ششخب بلط ناشناھانگ یارب



 و مالسا لوصا و هدش مالسا میلست دادرارق نتسب اب مدادجا و نم ھک ینامز رھ یارب
  .منک یم ھبوت میا ھتفریذپ ار یمالسا ھعماج
 .منک یم در ار نآ طورش ھمھ و ھّمذ نامیپ الماک نم
 یم لمع نیا یانعم ھک ھچنآ رھ و ّھیزج تخادرپ عقوم رد ندرگ ھب ھبرض ندز زا نم
 .منک یم ھبوت مسارم نیا رد ندیربرس و گرم نیرفن زا روطنیمھ و .منک یم ھبوت دشاب
 رخسمت دروم نامیپ نیا .تسا هدش هدیشک حیسم بیلص ھب ھّمذ دادرارق ھک منک یم مالعا
 یناحور لوصا ھک منک یم مالعا .درادن نم رب یقح ای و تردق رگید و تسا ناگمھ
 ،دادرارق نیا حیسم بیلص رطاخبو تسا هدش تردق یب و حالس علخ ،ءاشفا ھّمذ نامیپ
 .دشاب یم هدش اوسر و هدروخ تسکش یدادرارق
 .منک یم ھبوت مالسا ھب طلغ یراذگ رکش ساسحا تباب زا نم
 .منک یم ھبوت هانگ و ریصقت تسردان ساسحا رطاخب نم
 .منک یم ھبوت غورد و یراکبیرف زا نم
 .منک یم ھبوت ما یحیسم نامیا دروم رد توکس ھب قفاوت و توکس ھنوگ رھ تباب زا نم
 .دش مھاوخن شوماخ و هدرک تبحص نم
 باختنا نم و )٨:٣٢ انحوی لیجنا( 'تخاس دھاوخ دازآ ارم تقیقح' ھک منک یم مالعا نم
 .منک یگدنز حیسم یسیع رد دازآ یدرف ناونع ھب ھک منک یم
 یم لطاب ار تسا هدش ھتفگ ما هداوناخ و مدوخ ھیلع رب مالسا مان رد ھک ینیرفن رھ نم
 .منک یم لطاب ار تسا هدش ھتفگ زین مدادجا ھیلع رب ھک ینیرفن رھ نم .منک
 !یرادن یتردق نم ھیلع رب رگید وت گرم .منکش یم ار گرم نیرفن اصوصخم نم
 .دنرادن نم رب یتردق اھنیرفن نیا ھک منک یم مالعا نم
 .مبلط یم دوخ یناحور ثاریم ناونع ھب ار حیسم تاکرب نم
 .مشاب عاجش یسیع حیسم رد ھک مریگ یم میمصتو و منک یم در ار تشحو و سرت نم
 .منک یم در ار ندرک لرتنک و یراکلغد عون رھ نم
 .منک یم در ار تنوشخ و هدافتساؤس نم
 .منک یم در ار یسرت عون رھ نم
 :زا سرت نم
  ندش درط 
 لاوما و کلم نداد تسد زا
  رقف 



 ندش هدرب و ریسا
 ندش عقاو زواجت دروم
 ندش یوزنم
 ما هداوناخ نداد تسد زا
 گرم زا سرت و ندش ھتشک زا
 ناناملسم زا و مالسا زا
 .منک یم در ار یسایس و یعامتجا تیلاعف زا
 .تسا ناگمھ دنوادخ حیسم ھک منک یم مالعا نم
 دنوادخ حیسم یسیع .منک یم میدقت حیسم یسیع مدنوادخ ھب ار میناگدنز زا یتمسق رھ نم
 .تسا نم روشک دنوادخ حیسم یسیع .تسا نم رھش دنوادخ حیسم یسیع .تسا نم ھناخ
 ناونع ھب حیسم یسیع ھب ار دوخ نم .تسا نیمزرس نیا دارفا ھمھ دنوادخ حیسم یسیع
 .منک یم میلست مدنوادخ
 طقف و اھنت نم .تسا ھتفریذپ ارم حیسم ھک منک یم مالعا و منک یم در ار ندش ریقحت نم
  .منک یم تمدخ ار حیسم
 هدش کاپ مناھانگ ھمھ زا بیلص رطاخب ھک منک یم مالعا .منک یم در ار مرش ساسحا نم
 .دوب مھاوخ کیرش وا لالج رد حیسم اب و درادن نم رب یقح چیھ مرش .ما

 رفنت ساسحا عون رھ نم .شخبب ناناملسم زا رفنت ساسحا یارب ار مدادجا و نم ،ادنوادخ
 ھمھ و ناناملسم یارب ار حیسم تبحم شیاجب و منک یم در ار نارگید و ناناملسم ھب
 .مبلط یم نیمز نیا نامدرم
 .منک یم ھبوت اسیلک ناربھر تسردان ندس میلست روطنیمھ و اسیلک ناھانگ زا نم
 حیسم ھطساوب و دنوادخ طسوت ھک منک یم مالعا نم .منک یم در ار یگناگیب ساسحا نم
 یمن نامسآ رد و نیمز یور رب یتردق چیھ .ما هدرک یتشآ دنوادخ اب نم .ما هدش هدیشخب
 .دنزب دنوادخ یھاشداپ تخت لباقم رد یماھتا چیھ نم ھب دناوت
 و متسھ راذگساپس تسا نم هدنھد تاجن اھنت ھک حیسم یسیع رطاخب ینامسآ ردپ زا نم
 .دشخب یم تایح و یگدنز نم ھب وا اھنت ھک سدقلا حور یارب روطنیمھ
 زا ھن نم .مشاب مدنوادخ ناونع ھب حیسم یسیع یارب هدنز یدھاش ھک منک یم دھعت نم

 .متسین هدنمرش شزیخاتسر زا ھن و وا بیلص
 .بوقعی و قاحسا ،میھاربا دنوادخ ،متسھ هدنز یادخ دنزرف نم ھک منک یم مالعا نم
 و هدش مخ ییوناز رھ ھک منک یم مالعا .منکیم مالعا ار وا حیسم و دنوادخ یزوریپ نم
 .ردپ لالج یارب تسا دنوادخ حیسم یسیع ھک درک دھاوخ فارتعا ینابز رھ
 .منک یم شیاشخب بلط ھّمذ متسیس رد ناشتکراشم رطاخب ناناملسم یارب نم



 .نک دازآ نامیپ نیا دولآ هانگ طورش ھمھ زا و ھمذ حور زا ،ھّمذ زا ارم افطل ،ردپ دنوادخ
 یھاشداپ تاکرب ھمھ نم رب و ییامن رپ سدقلا حور اب ارم ھک منک یم اضاقت نونکا

 یارب و ھتفریذپ ار وت مالک قیاقح ات نک اطع ضیف نم ھب .ینک زیربل ار حیسم یاسیع
 .منک یگدنز  وت لالج


