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تیمها
رشب تیمورحم ینالوط نارود زا دعب عوقو

یهلا یایبنا روضح زا

تلعلاس یاهزور نیرت تکربرپ و نیرت گرزب
)ص(مظعا ربمایپ .خیگنارب تمعن ندوب رت گرزب

خیرات لوط رد یهلا یاه تمعن همه زا

هجیتن

تسا هدرب ولج ار خیرات زورما ات هک یمیظع نایرج یزادنا هار

تیمها
ددعتم تالکشم و عناوم دوجو

لاس۲۳ کدنا و هاتوک تدم

لحارم
هکم رد بصعتم نانمشد یاهراشف ریز هنابیرغ هزرابم لاس۱۳

یمالسا ندN ییاپرب یارب هعماج یزاس هدامآ و یزاس ماظن لاس۱۰
هنیدم رد

مراهچ و موس نرق رد یمالسا قنوررپ و میظع ندN داجیادرواتسد

رشب خیرات ردتقم یاه ندN همه زا رت قنوررپ و رت میظعتیمها

شلاچ
هنیدم هلاس هد نارود زا دعب خلت و نوگانوگ ثداوح

یلخاد یاه یریگرد و فالتخا داجیا

تسا نانXلسم یرجه مراهچ و موس نرق ندN نویدم زورما یاه ندN همههجیتن

تزع و تدهاجم ،تینالقع ،نXیااههیاپ

مالسا تکرب هب اهنت ؛لXک یوس هب رشب تکرح ققحت ناکمایریگ هجیتن

 رشب لماکت یاه هیاپ هب ییانتعا یب و اه نXلسم یسانشانردقشلاچ
دوب هدرک انب )ص(ربمغیپ هک یناسنا عماوج و

مالسا طسوت ناسنا یونعم و یدام دشر و تیرشب ندناسر تداعس هب ییاناوتانعم

ام هفیظو

دوخ لXعا و اه لد رد نXیا تیوقت

رشب یهلا گرزب هیده ؛یناسنا درخ زا هدافتسا

اه نادیم رگید و یداصتقا ،یسایس ،یماظن نادیم رد هللا  لیبس یف داهج

یمالسا و یناسنا تمارک و تزع سح ندرمش تمینغ

درواتسد
 مالسا یایند زورما هجوت

یمالسا ندN و هعماج لیکشت لماوع هب

هنایمرواخ هقطنم و اقیرفا لXش یاهروشک رد یرادیب تکرحقادصم

هقطنم یمالسا یرادیب نایرج رد اهروشک نشور هدنیآینیب شیپ

یمالسا ندN و هعماج یاه هیاپ یزیریپ
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ینیب شیپ
هقطنم یعطق و نشور هدنیآ

یمدرم یاه تکرح ندیسر هجیتن هب و

ناشدوخ طلغ عضاوم رب اه یبرغ تجاجل و یراشفاپ ندوب هدوهیبینیبشیپ

)ص(مرکا ربمغیپ تکرح همادا و مالسا رون زا هئاضتسا و هدافتساتلع

دعاسم هنیمز
نXلسم یاهروشک رد یمالسا سفن ندش هدیمد

 یگداتسیا هار اهنت ناونعب اه تلم طسوت بالقنا و مایق هار باختنا
برغ و اکیرما هدناشن تسد ماکح لباقم رد

أشنم
راکنا لباقریغ و گرزب تیعقاو ربارب رد ندشن میلست

تلع
هقطنم رد اه یبرغ طسوت هدمآ دوجوب هناملاظ و طلغ هنزاوم ندروخ مه هب

هنایمرواخ هقطنم خیرات رد دیدج لصف زاغآ

هقطنم یمدرم و گرزب یاه مایق فارحنا یارب اه یبرغ شالتشلاچ

شلاچ
 رادیب یاه تلم فارحنا و بیرف رد نمشد یناوتان

دنا هتفرگ تسد فک ار ناشناج هک

قادصم
 دنیایب راک رس مدرم بیرف اب هک یناسک ندرک ادیپ

دنادرگرب برغ عفن هب ار اه هلداعم همه و

هقطنم یاه بالقنا یمالسا هبنج  راکنا یارب ناشنارودزم و اکیرما نداتفاراک هب

ترورض مدرم یرادیب و یرایشوه
اه بالقنا جاوما رب یراوس یارب اه تسینویهص و  ییاکیرمآ شالت

اه تلم یارب یزاسرسدرد و

ناریا یمالسا بالقنا رد اه ییاکیرمآ یزاسرسدردهباشم دروم

قادصم

رصم رد اه یزیگنا هنتف و اهرورت هلسلس یزادنا هار

یریگرد داجیا و نویبالقنا رد ذوفن

یلخاد تافالتخا داجیا

انعم
هجو نیرتهب هب اه تلم تکرح موادت زا تبقارم

تیمها مک و دروم یب یاهوگموگب هب ندشن مرگرس

 تمارک و یدازآ بسک زا یلاحشوخ زاربا
نXلسم یاه تلم طسوت

 اکیرمآ ،مسینویهص ،رابکتسادض تکرح ره دییأت و تیXح
وا یللملا نیب یروتاتکید و

تریصب نداد رارق رایعمهمزالنمشد عونتم و هدیچیپ یاه هلیح ربارب رد یرایشوههمزال

هقطنم یمدرم یاه بالقنا رگید زا نیرحب مولظم  تلم تکرح کیکفت
 یاهتسایس

نمشد
هیروس رد هقطنم یاه بالقنا یزاس هیبش

تمواقم مدقم طخ ؛هیروستیمها

نالطب لیلد
هقطنم یرادیب تکرح اب هیروس رد هیضق تیهام توافت

 هقطنم یمدرم یاه بالقنا ندوب مسینویهص و اکیرمآدض
هیروس یایاضق رد مسینویهص و اکیرمآ تسد هدهاشم و

لیلد

،تسا مسینویهص و اکیرمآدض تکرح اج ره
تسا یمدرم و لیصا تکرح

تسا یفارحنا تکرح تسا مسینویهص و اکیرمآ عفن هب اهراعش هک ییاجنآ
 اه هئطوت لباقم رد هلاس یس یگداتسیا رثا رب تلم ندش هدیدبآ

نوگانوگ یاههنیمز رد روشک فلتخم یاهشخب ندوب لوغشم

هقطنم یاه تلم یرادیب

 هفیظو
اه تلم

 عضوم
یمالساماظن

یرگنشور و قح عضوم ظفح رثا رب نمشد یاه هئطوت شیازفاشنکاو

هجیتن

ینیب شیپ

زوسلد نالوئسم و یسایس ،یملع ناگبخن هژیو بطاخم

ام توق هطقن

تلم طسوت دیما و داحتا ظفح و تمواقم ،یگداتسیا

روشک نالوئسم نیب یراکمه و هملک تدحو ظفح
هلباقم هار


