
تاماشلا

باللنا یزظن یناتم میمع تخانش

هة یازة هناگیة یاهىیدار شالتترورض
باللنا یاههةزجت ندزپض یشىمازف 

سایتما
 باللنا سا یراذضاپ هلأطم ندىة حزطم

ناراذضاپ هاپض یازة هذش فیزعت تیرىمأم کی ناىنع هة
)مالطلا هیلع( نیطخ ماما هاگشناد ناناىج یراذضاپ

یمالضا باللنا سا  سراة قاذصم

لىئطم
هاگشناد نالىئطم و نایةزم

هاپض هعىمجم نالىئطم

 یزظن یناتم تینیع و هةزجت اة ییانشآ
هتشذگ یاهلاض لىط رد باللنا

 تیمها تلع

رادساپ
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یناىج تصزف

ذلاص ناطنا ناىنعهة دىخ تیةزت هة نتخادزپ

ناناىج ندىة هدامآ

ناناىج لد ندىة کاپ اهتیفزظ

 دىخ یهدلکش یازة ناناىج ندىة تخار
نآزك و مالضا نیطدت درىم یىگلا رد

هجیتن

ىگلا

باللنا لوا و صذلم عافد نارود رد ناراذضاپ هاپض هتشذگ لطن

 نآ سا ذعة و لتك و صذلم عافد لاض ۸ ناذیهش

 صذلم عافد لاض ۸ ناساتناج

هذیشک متضو گرشة یخیرات تلم یزیگرازك هجیتن
میلتطم طارص رد نازیا 

یمالضا باللنا طضىت نازیا  خیرات زییؼت تیمها 

تیمها

 یط رىج نیطالض فزط سا هناهازمگ تکزخ لیمدت
نازیا تلم زة باللنا سا لتك ات یدامتم یاهنزك

نازیا رىشک شیچ همه رد رىج نیطالض یتلطراصدنا و داذتتضا

نیطالض فزط سا تکلمم تشع نتفر نیة سا
باللنا سا لتك لاض هد ذنچ رد رىج 

زیطم رد مکدم یگداتطیاهزمث

 یضاطخا یاهتکزخ نذش زجنمترورض
ینىگنرس ای هار زییؼت هة مکدم یزظن هاگهیکت نوذة

لمع و هةزجت سا عیضو یاهنماد سا باللنا یرادرىخزة

لمع ناذیم رد باللنا یاهفزخ قذص نذش تةاث
اذخ هة نظ نطخ و لکىت هجیتن رد تلم یسوزیپ تاتثاقاذصم

ناناىج دىخ

ناناىج لماش یهعىمجم زه نالىئطم

 کچىک یاهفعض هطلن نداد ناشن گرشةهىیش

طىةزم تازطاخ یاهباتک هعلاطمراکهار
صذلملا تیة لثم ییاهتایلمع و گنج نارود هة 

تیمها
حىطض همه رد نازیا تلم هفیظو صاطخا

یمالضا باللنا سا یراذضاپ رد 

 یمضر نیلىئطم
قاذصم

 فلتخم تاجرد اة مدزم داخآ

 دىخ ینذة یوزین و یناىج ،تمالض نداد اذخ هار رد
سایتما

یساتناج تتكاع شىخ و راىشد رایطة نادتما هة نذش راچد

زطخ هصزع رد دىخ ناج و لد اة رىضخسایتما

فذه هة نذیضر

باللنا خیرات تخانشقاذصم

فصاىعلا هکزدتال خضازلا لتجلاک نمؤملا ذیؤم

هػالتلا جهن رد )مالطلا هیلع( نینمؤملازیما مالک نىمضم ذیؤممالضا رذص رد یهلا هذعو قذص تاتثا هةاشم قاذصم

 )مالسلا هیلع( ویسح مانا هاگشىاد رد ینالسا بالقىا مظعن ربهر تاىایب 
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یعطك و شخة نانیمطا هذنیآهزمث

۲ زا ۱

یةاللنا تمىکخ اة نذشذة یةاللنا مدزم اة نذشذة ذمایپ

»رصانلا انيلع لشنا و تتكلا اناوذعة لشنا انكذص اّللا يأر ااملف«نىمضم

ملدت طرش

تیذج و شالت ناشیم

تضرد تکزخ ناشیم

تمه



اهنامرآ یىض هة تکزخ رد هناذنمترذك رىضخ مالعاهجیتن

هزمث

اهدشمان هفیظو

تزفانم و شلاچ نوذة و رىش و هضامخ اة راک دزةشیپ

 مدزم یأر بذج ناکما مذع هة هجىت
دایس تاؼیلتت و شاپ و تخیر اة

اباختىا
سایر ت

روههج ت
سا ی

نال
اریا ی

ن

ذلصا صیخشت یازة ناتلطواد تاراهظا ذصر

مدزم هفیظو

اهدشمان سا تیامخ رد اجیة لةالت و تروذک سا شیهزپ

مدزم یأر بذج ناکما مذع هة هجىت
مازخ هة هتتشم لىپ ای لاملا تیة سا دزکهنیشه اة 

نیزفآ تشع عضاىم تیتثت هة هجىت
یتاةاختنا تاؼیلتت و اهراعش رد باللنا و ماظن هنایمکخ و 

لیلد

شنیشگ یازة ینىناك و تضرد یاهراکوساض دىجو
نآ متط زة لمع و یئازجا مالم نیزتیلاع 

اهنامرآ یىض هة تکزخ زیطم رد ذیذج یاهمذك هذنهدتراشة تیمها

یأر یاهقوذنص یاپ مدزم رىضخطرش

اهیهاتىک یخزة دىجو اة نذشن ذیماان و ندرىخن تطةنة هةذهاشسوزما هة ات باللنا یاهماگ مامت ندىة شخةذیىنلیلد

زگید یاهتیلفىم نتشاد لاتند هة

رىشک تینىصم

یللملانیة یوزةآ و تشع

نانمشد یماکان و ناتضود یلادشىخ

تاةاختنا هة تتطن مدزم ندزک درس یازة نانمشد شالت نازیا تاةاختنا درىم رد نانمشد زظن راهظا و دالتناقاذصمشلاچ

نانمشد یازة مدزم رىشزپ رىضخ نذش مامت نازگلیلد

تاراهظا نیا ندىتن نالىئطم و تلم یانتعا و باىج رىخ ردام خضاپ

اهرایعم

  هذنیآ و رىشک ،باللنا یازة رتشیة شالت رد ییاناىت

 یلم تشع یازة رتشیة شالت ییاناىت

 تالکشم هزگ ندزک ساة یازة رتشیة شالت ییاناىت

 ناذناعم ههتج لةالم هناذنمتشع و هناذنمترذك یگداتطیا ییاناىت

 نازیا تلم سا یگشیمه ندرىخ ینهد ىتییاهنهجیتن نازیا تاةاختنا همه رد اهلاجنج رازکت ذهاش نانمشد یازة نازیا تاةاختنا همه ندىة صاطخیزیگهجیتن

 ندزک ىگلا یازة رتشیة شالت ییاناىت
 ملاع نافعضتطم مشچ رد یمالضا یرىهمج

 ىماناتناىگ ناذنس دىجو اة ام نانمشد ییوزةآ یة

نیشنرس نوذة یاهامیپاىه اة نانمشد یازة گنن هکل
 ناتطناؼفا و ناتطکاپ موزدم یاهاتضور یالاة زة 
 هلطنم رد یسوزفا گنج اة نانمشد ییوزةآیة

لیلد ناملطم رىشک ود لاؼشا و صاطخ
 طرش و ذیكیة عافد اة نانمشد تلاجخ

یتطینىیهص راکتیانج میژر سا

 نانمشد فالخ زة یمالضا یرىهمج یسازفارس و یذنموزةآ

 زگیذکی اة دازفا صیخشت ندىة فلاخم ندىة لاکشایة

ینکازپ تزفن نوذة غاد و مزگ یاهىگتفگ دىجوینعم

ترورض

 لخاد یاهشتض غازچ سا نمشد هدافتضاءىض

یاىلتیة یاههزجنخو اهملك دىجو
 لخاد رد نمشد یاهفزخ هذننکرازکت 

  مدزم ندزک هدرسفا و ذیماان فذه

 اىلت یة یاههزجنخ و اهملك هة ییانتعایة هلةالم هار

 )مالسلا هیلع( ویسح مانا هاگشىاد رد ینالسا بالقىا مظعن ربهر تاىایب 
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