
 اشالم بزرگ انت

 ه پرشتيد نِ ّگاىگِ بٌ را جَان آفرّدگار آىانِ  ٍهٌ زّرا. ىاند نِ هاحدً انت را نصلهان کرّم قرآن

 کتاب را قرآن خدا پْانبر آخرّو را( ص) نحهد حضرت ٍهچيْو. دارىد باهر ه قبُل را نػاد ه پْانبري

 ىظام کردن پْادً ه الَِ احکام اجراي آن ه دارىد ٍدف ّک ٍهٌ. داىيد نِ خُد غهلِِ  برىانٌ ه آشهاىِ

 نرزٍاي. ىاند نِ هاحدً انت ّک را جَان نصلهاىان ٍهٌ کرّم قرآن. اشت جَان شراشر در تُحْدي

 . کيد جدا دّگر ّک از را جَان نصلهاىان تُاىيد ىهِ ىژادي ه جغرافْاِّ

 بِ آىان بٌ ه اىگارىد بْگاىٌ را اشالنِ کظُرٍاي شاّر ىباّد ه تُاىيد ىهِ اشالنِ کظُرٍاي نتػَد شران

 کٌ کس ٍر: » فرناّد نِ نصلهْو شاّر بٌ ىصبت نصلهان ه نصؤهلْت دربارً( ص)اکرم پْانبر. باطيد تُجٌ

 .«ىْصت نصلهان ىباطد، ٍا نصلهان کار اصالح فکر بٌ

 

 :نظترک دطهو نقابل در نصلهاىان ّگاىگِ

 دطهو کٌ جَاىِ هاشتکبار کفر نقابل در ه کييد زىدگِ ّکدّگر با برادري ه صهْهت کهال با باّد نصلهاىان

 افتد نِ ذلت بٌ نصلهْو ه اشالم دطهو صُرتِ چيْو در باّصتيد، ّکپارچٌ اشت، نصلهاىان ٍهٌ نظترک

 ببرد؛ ّغها بٌ را نصلهاىان ثرهت دٍد، قرار تجاهز نُرد را اشالم بزرگ شرزنْو از بخظِ تُاىد ىهِ ٍرگز ه

 . کيد لگدکُب را آىان اصْل فرٍيگ ه غزت ، طرف

 جَان نصلهاىان: » کٌ اىد کردً شفارش خدا خاىٌ حجاج بٌ خُد جانع پْام در اشالنِ جهَُري گذار بيْان

 تجاهز شتهگر دهلت اّو) آنرّکا ٍاي دىدان تا کييد جزم را خُد غزم اّران اشالنِ جهَُري ىظام ٍهراٍِ با

 . «باطيد اکرم ىبِ جَان در انانت ه تُحْد ، آزادي گل طکفتو گر ىظارً ه کييد خرد دٍاىض در را( پْظٌ

 : فرنُدىد نصتضػفان بصْج تظکْل براي خُد تارّخِ فرنان در ٍهچيْو اّظان

 از ، نصلهاىان اي ه دٍْد ىجات کار جياّت شتهگران چيگال از را خُد ه بپاخْزّد جَان نصلهاىان اي»

 .« بخظْد رٍاِّ آىان هابصتگان ه اشتػهارگران دشت از را اشالنِ کظُرٍاي ه اشالم. برخْزّد غفلت خُاب

 

 : اشالنِ هحدت



. کييد دخالت اشالنِ کظُرٍاي کارٍاي در بْگاىگان ىدٍد اجازً ه باطد نتحد ه ّکپارچٌ باّد اشالم جَان

 نَربان بصْار خُد بْو در ه دٍيد نِ ىظان شرشختِ کافران برابر در نؤنيان: »فرناّد نِ قرآن در خداهىد

 .«  ٍصتيد دلصُز ه


