
۳ زا ۱

یقفوم
اه ت

مالسا ماظن ی
لود هتفه هناتسآ رد ی

ت

 مدسم یاسة غىز یاهربز و هدننکزاودیما یاهدیىن لماخ

تیمها
تلود هتفه 

 ماما اة نامیپ و هتػرگ اة دهغ دیدجت یاهشوز
 یتلود نیلىئظم یاسة وا یمالطا فادها و

رنهاة و ییاجز نادیهػ دای تػادیماسگ

 نمؤم

 یگژیو
 هللا لیتطیف دهاجم دیهػود

 هیآ یػكاو قادـم
 »هیلغ هللاودهاغ ام اىكدؿ لاجز نینمؤملا نم«

یطایط یاهتیلفىم

دزاىم

یداـتكا یاهتیلفىم

 ناسیا تلم شا سیزا یاسجام هط زد اکیسمآ تظکػ و ینیؼنثلغ
یطایط و یتاغیلتت تاناکما و یتزدكسةا هیغاد مغزیلغ قادـم

میداـم

 هیطوز اة ناسیا یاهتظه دادزاسك هیلك زد ینیؼنثلغ

 زىؼک یداـتكا رصخ یاسة غالت زد یماکان

یةىنج یالیسفآ زىؼک اة ام دادزاسك هیلك زد ینیؼنثلغ

یسیگهجیتن
 و یلیلخ ماکدتطا و زادتكا یازاد ماظن ندىة مفىم

 دىز تیدىجىم و تیغورشم ،تزدك زد جزاز هة یکتمسیغ

 ایند زد ماظن ناتطود و مدسم هیخوز تیىلت دزواتطد

 یداـتكا مهم یاهفزاػ زد تفرشیپ

 زىؼک زد یداـتكا ناواسف یاهحسط نایاپقادـم

 مدسم یاسة هداط ناةش هة یداـتكا یاهفزاػ زد تفرشیپ نییتتهتکن

 دهاػ

یجزاز یناگزشاة شاسط ندػ تتثم

یشزا سیازذ ؽیاصفا

 تادزاو ؽهاک

همشال
 یملغ یاهثلاك شا صیهسپ

 مدسم یاسة لئاظم نییتت زد ینف و

 هسمث
 مدسم یدىنؼز و یزاودیما

 یػكاو یاهتفرشیپ شا عالطا هة تتظن مدسم مخ یادا

هسمث

 زىؼک یناداةآ

 دیلىت ؽیاصفا

 لاغتػا

یگدنش یاههنیصه ؽهاک

 نازاکیة یاسة هنادنمتفارش یگدنش ناکما ندػ مهاسفهجیتن

لیلد نىنک ات اهدزواتطد حسط سثا زد مدسم ناهذا زد بىز یالف داجیا مدسم یاسة ماظن تتثم یاهدزواتطد ندسکحسطمتلود هة هیؿىت

همشال
 هةرض ندػ دزاو شا یسیگىلج یاسة غالت
 تادزاو ؽهاک سثا زد اهؽسة یلػة هة

 نایچلچاك اة هشزاتم و قاچاك شا یسیگىلج ،شزا رسن تیتثت
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تداهػ یلاغ شىف هة ندمآ لئان تلغلیلد
 تیلىئظم و لمغ نادیم هة هناكداؿ دوزو

یهلا میفىت



۳ زا ۲
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قیقح رادتقا
لود ی

روهمج ت
مالسا ی

ی

تطا یلم زادتكا نامه ،تلود زادتكا تیمها تلغ

 اهزاک ضأز زد دنمكالغ و شىظلد ،زدتلم یتلود دىجو

 یاههفلؤم
 مدسم ذلاـم تطزد هدنهدفیسؼت یتلود دىجو یلم زادتكا

 یلػة و یجزاز یاهدیدهت لةالم زد ضرتن یتلود دىجو
 تزدك اة اههاز ندىمیپ و یلزاد یاهینکػزاک

 ادز اة یػكاو طاتتزا

 لماىغ

 مدسم ِهجىت

یـسػ لئاظم و یدام تاهج یاسة هن ،ادز یاسة زاک ماجناقادـم

ملدت هناؼن تلود یاسة زاک ییاناىت و یلم زادتكا دىجو

زىما نازادهتػزرس و نالىئظمیلؿاثطاسم

همشال
،دسک تطزد از ادز اة دىز هطةاز ناظنا سگا

دسک دهاىز تطزد از مدسم اة وا هطةاز دنوادز 

 دیؤم

هل هللا ناک هلل ناک نم

ضانلا نیة و هنیة ام هللا ذلؿا هلل نیة و هنیة ام ذلؿا نم

یطانؼناوز و یطانػهػماج یملغ یاهمظیناکم  و اهطاتتزا

 تداهػ نامش شا زىؼک دایش یاهتفرشیپ
قادـم نىنکات رنهاة و ییاجز دیهػ

 باللنا لئاوا زد زىؼک تیػكىم ندىة ثطانمانطئارش
 ناواسف تالکؼم دىجو و

لماىغ

 ادز تطاىز و زاگدزوسپ هجىت ،یهلا فطل

 یکناة سیازذ و لىپ ،تاناکما دىتن

 زىؼک دمآزد ندىة سفؿ دودخ زدقادـم

گنج نکػسمک هنیصه اة زىؼک ندىة سیگزد

 اههدازا ندسک مکدم

 قادـم
 اهتطد ندسک ندمآزاک

اهلد ندسک کیدصن

 تدخو یزاسكسة و اهینکفاهكسفت و اهینمػد ندسک یثنز

یهلا هجىت و تمخز ثلج زاصةاتیمها

 باللنا و نیلىئظم شا مدسم تیامخ ظفخ یاسة غالتام هفیظو

تاماصلا

 یىز مدغ« و »یمدسم تـلز« تمػن یرّست و ظفخ
زاکزدناتطد یاصجا همه هة »مدسم شا ییىجهزانک و یفارشا

 زد »یمدسم تلـز« یگژیو دكاف داسفا دوزو شا یسیگىلج
 تلود هغىمجم

 داظف اة هشزاتم

یهلا هدازا و تطاىز تهج زد تکسخ

 تیمها
فغالم

 تطدجک و ثلطتؿسف یاهمدآ ذىفن سطز دىجو
»زىؼک زد تاناکما ؽیاصفا و هتػرگ تامخش یهدسمث« مطىمزد

 اهشوز نیا یلاجنج تامکادمقادـم

 اهشوز نیا تامکادم ندىة ماظن تازاستفا وصج
یةایشزا

»داظف دىجو« هن و »داظف اة ندسکن هشزاتم« ندىة زوآثجػت

یسیگ هجیتن
عکچیه اة یمالطا ماظن نتػادن یزىػ و یتظیاةزدوز

 اجسه زد داظف هصیگنا سه بىکرس و 
 تزدك لامک اة دزىزسة

 عانتما و اةا هنىگ چیه نودة دزىزسة مشاىل

 ینىناك یاهغوز سة هیکت اة هشزاتم

یزاکسه زد یهلا فیلکت هة لمغ

 تاماصلا

 یـسػ یاههتطاىز نتػارگ زانکقادـمنیلىئظم یاسة مشال و یلیلخ یاىلت تیاغز
 اهنآ اة یهلا فیلکت قزاػت زد

مالم و تظپ هة نداد تلاؿا شا زىؼک یالاة نالىئظم ندىة ارّبمیلػف تیػكولغػ و مالم ،تظپ یاسة ندؼن لئاك تیمها و تلاؿا

 نازاصگتمدز و باللنا ،نالىئظم شا مدسم تیامخ

لئاظم یملغ نییتت هن ، تطا تمکخ نایة تطا نآ لفکتم عرش هچنآهتکنعرش مکخأؼنم
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اه هیصوت
ربهر ی

ئیه هب ی
لود ت

ت

دزاىم

 زىؼک تکسخ سیظم زد یغامتجا تلادغ هة هجىت
هػطىت و دػز تمط هة

 یلزاد یاهوسین سة هیکت

یلزاد تاناکما و ناىت سة هیکت

 دهاػ فلتسم یاهؽسة زد یگدنشاط و دیفم زاک هلػػ ندىة دنلة
زىؼک زد یگدنشاط و هػطىت ،دػز نتػاد نایسج حسط تلغ

 هػطىت و دػز اة یغامتجا تلادغ یزاگشاطیگژیو

 زىؼک شا تیموسدم و سلف ندسک فسطسة هلأظم ندادزاسك قادـم
 تلغاهیصیزهمانسة لوا هجزد زد

 تلادغ مهم ناکزا شا یکی ،زىؼک شا تیموسدم و سلف ندسک فسطسة

 یاهتطایط مهم مالكا وصج ییادشسلف هلئظم
 هػطىت مود همانسة یاسة یغالةا

یلزاد یاهوسین شا هدافتطا هة نالىئظم دایش تتظن هجىتتیػكو

 زىؼک زد ططىتمو لىمػمدخ شا ؽیة دادػتطا دىجو تلغ

ناسیا زد دادػتطا ططىتم ندىة ستالاة
 یاهدایپملا زد ناناىج ططىت هدمآ تطدة یاهتفرشیپهناؼندهاػ  ناهج لک زد نآ ططىتم شا 

یمیػ و کیصیف ،یكایز

یتفنسیغ تازداؿ دػز تهج زد یوزؽیپ تفن هلأظم شا زىؼک ندسکادجزاکهاز

 ،یدـاتكا دیلىت زد عىنت شا یزادزىزسة یاسة غالت تاماصلا
زىؼک یلزاد هدافتطا و تازداؿ

۷۳ لاط زد یتفنسیغ تازداؿ یدؿزد ۲۰ دػزیلػفتیػكو

زىؼک یاه تیفسظ همه شا هدافتطا

 غزوسپ ،غشىمآ هة دػتظم ناناىج تیةست
میلدت و ملغ هػطىت و

 هملک یػكاو یانػم هة یگنهسف زاک هة مامتها
ام هفیظو

 هتفایدػز دػتظم ناناىج ططىت ایند هکلة و زىؼک هزاداهسمث

 شا دػة یغامتجا تلادغ هة نتزادسپ زىـت ندىتن یمالطا
یةایشزا هػطىت زد بىلطم هطلن هة ندیطز لةالم هطلن

 هطلن هة ندیطز و هػطىت و دػز یاسة یاهزود فرص
 یغامتجا تلادغ نیمأت هة نتزادسپ عپط و بىلطم

یسیگهجیتن زىؼک زد یگدنشاط زاکنا ندىة یفاـنایة

تطا نآ همدلم هػطىت و دػز و تطا فده تلادغتلغ

لمدت تلغ
 لیلد هة سلف و یتالتط هلؿاف ندسکفسطسة شا نالىئظم یناىتان

 ینالىط نایلاط زد هدػ داجیا یةاسز دایش تػطو و ممغ
یغامتجا تلادغ نادلف شوز کی یتخ ندىتن لمدت لةاك

نآ ملدت ناىت تزىؿ زد زىؼک زد  تزورض

روهمج ندوب وگلا
مالسا ی

 ایند رد ی

 و اهتزدكسةا تاغیلتت طیارش زد ناسیا ندػ ىگلا
 یمالطا یزىهمج هیلغ اهنآ لماىغ و اهتظینىیهؿ

 تیمها
 فغالم

 اهتلم و اهتیػمج
 هرتظگ

گزصة یاهتلود یزسة ؾىـسة اهتلود

یگداتظیا یاسة اهزىؼک یزسة زد تأسج دىجو
اکیسمآ یاهیتلطهدایش لةالم زد  قادـم

 و یمالطا یزىهمج ندػىگلا ندسمػ تائیط صج
 نمػد ؽنکاو ایند زد ناسیا تلود

هتػرگ زد اکیسمآ لةالم زد یگداتظیا و تغاجػ دىتن هنیؼیپ
اکیسمآ اة لةالت زد قرش کىلة نتػاد زاسك مغزیلغ 

 تیمها
فغالم

 اکیسمآ یاههتطاىز لةالم زد الیسفا و ایطآ زد ییاهزىؼک یگداتظیا
اکیسمآ سةاسة زد قرش دنمتزدك کىلة دىتن مغزیلغ

 مطانم شا یزایظة زد ذىفن و یناهج یوسةآ و زادتكا

و شاتمم مدسم و تاناکما شا یزادزىزسةتلغ
 زىؼک لزاد زد بىز هدنیآ 

 تطایط زد زاسمتطا و تمالتطا ،تاتث

 دىز میلتظم طز زد برةرت نودة تکسخانػم
 ایند زد هدػ داجیا تالىدت دىجو اة

 تیمها

یتطایط زد زاسمتطا و تمالتطا ،تاتث نینچ هدهاؼم
یزىؼک رتمک زد 

 یطایط تاتث ندىة یهلا یاهتمػن وصج

یطایط تاتث تمػن شا یرثکادخ هدافتطا ام هفیظو

 ایند نىگانىگ مطانم زد اهزىؼک شا یزسة یسیگىگلا
یمالطا ناسیا شا دهاػ
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