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 جيسب طسوت هدش ارجا بوخ ياههمانرب
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۴ زا۱

یدیلقت یاهراک زا یرایسبرب یلحم شزرو شاد حیجرتیلحم شزرو هاگیاج

 یناولهپ یشزرو ؛یلحم شزرو

یمالسا و یناریا یاهتنس زا راشرس ،یلحم شزرو
لیلد

نیحلاص یاههقلح همانرب زا یشیا

 دورس یارجا
ارجا و نومضم ندوب بلاج و بوخ  یگژیو
 )مالسلا هیلع(نامز ماما سدقم دوجو ندوبرظندم

»الوم ای ،یدیس ای« فگ ماگنه رکذت
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۴ زا۲

دنوادخ هيده ،جيسب هديدپ
يمالسا يروهمج ماظن هب

 مازلا

هدنیآ رد جیسب تایصوصخ هب زاین ترورض

فلتخم یاهنادیم رد یجیسب روضح بوخ هبرجت  تلع

 هب هجوت اب گرزب یاهراک و مهم لئاسم ندوبشیپ رد
تلم دنلب تمه و اهنامرآ دوجو و یناهج هدرتسگ هاگن لیلد

تایصوصخ

 بالقنا دازمه ؛جیسب

 یهدنامزاس یاراد

 زا جیسب یمومع تکرح ساخرب
 یعرش فیلکت ساسحا و نیا

 بالقنا یزوریپ و شیادیپ بجوم ،مدرم یجیسب روضح
انعم

بالقنا یزوریپ اب هتفاینامزاس جیسب دلوت

یدرونجب دنمقالع و بلطواد ناناوج یگداتسیا و رثؤم روضح هنو

 تیمها اهبالقنا نایم رد ریظنیب یاهدیدپ

جیسب رد یمدرم میظع تکرح نیا ندشنمگ هر

  یهدنامزاس تروص رد تریصب و تیاده دوجو

 یهدنامزاس تروص رد یریگمیمصت رد زکرلیلد
 یهدنامزاس تروص رد مدرم هدارا دوجو نیع رد شحاف یاهاطخ و یورجک ،یوردنت زا یریگولج

ضحم تاساسحا هطساوب یناسنا عمج تکرح لباقمهطقن

 هلمج زا نمؤم ناسنا تاساسحا لرتنک
رکذت نیا هلیسوب مشخ و یفطاع ساسحا

ینورد و یونعم لماع طسوت ناسنا تیاده مدع لیلد هب فارحنا و راتشک و ملظ

یوروش و هسنارف ریبک یاهبالقنا

هجیتن

هنو

هنو ندش دیهش لتحا دوجو نیع رد قفانم نز هب یجیسب ناوج ندزن تسد

جیسب رد اهرشق همه روضح

جیسب ندوب باکر هب اپ

 لاسون ناوج

قادصم

 لاسنهک درمریپ

زرواشک و رگراک

 وجشناد و زومآشناد

 سانشناور و کشزپ

رعاش و زرابم هدنسیون

 عرتخم و صصختم

روضح رب ینبم هناگیب یاهویدار غیلبت گنج رد غلابان یاههچب  دهاش

یربهر دزن شدوخ طسوت نیعرتخم جیسب ناونع هب عرتخم ناوج یفرعم  دیؤم

جیسب رد اهرکفنشور روضح لباقمهطقن ایند یاهبالقنا گرزب تاعتجا رد اهرکفنشور روضح مدعزایتما

 ناوج یاهرهچ اب جیسب ندوب هنحص رد
بالقنا زا لاس۳۳ تشذگ اب  تیمهاتلع

نوگانوگ یاهبالقنا رد یاهدوت روضح
 لاس کی ات هام کی هاتوک تدم هب

رب ینبم یبرغ یاهلمعلاروتسد یارجا رد یخرب یعس  بالقنا زا دعب جیسب روضح هب زاین مدع

لباقمهطقن

شلاچ
جیسب لوا لسن ندشریپ دوجو اب روهظون یاهلسن هطساوب یمدرم روضح موادت انعم

یخرب یاعدا فالخ رب جیسب رد ناناوج روضح ندوبن فرص ناجیه تیمهاتلع

 لیئارسا ویدار ریثأت تحت یدارفا طسوت جیسب دض رب راعششلاچ

جیسب ییالط دیلک سکش و ییاکچوک
فده هدنیآ تالکشم زا یرایسب لالح ناونع هب تیمها

بطاخم هب مهف و یلاعتم یانعم ساکعنا یبایزرا

روشک رد تاقافتا نیا ررکم عوقو

 هب ناویا یالاب زا یدرم هاگن رب ینبم یرکفنشور همانشیا دهاش
اهنآ هب سویپن و مدرم تکرح

یریگهجیتن یمالسا یروهمج ماظن ییانثتسا و دولآزمر هدیدپ ؛جیسب

 نآ هطساوب تالکشم و اههرگ ندرکزاب و جیسب هدننکنییعت و راذگرثا روضح

 یگژیو لیئارسا ویدار زا ناشتکرح و سفن و فرح فرگ
یمالسا ماظن یارب زیمآتیقفوم و زارفارس هدنیآ فلاخم ناگدنهدراعش

یریگهجیتن نآ یور رب هقادم و قمعت و جیسب تایصوصخ رب هیکت ندوبن دایز

سدقم عافد

زورما هب ات نآ زا دعب و گنج زا شیپ
 قادصم
 اهنادیم

 هقباس

زادنامشچ

 تیمها دوخ هب رصحنم تیصوصخ کی

 تیمها

جیسب ییاکچوک رد نمشد یناوتان ییاهن هجیتن

جیسب دضرب راعش تلع هرابرد ربدت و لمأت هفیظو

 هفیظو

 اب ام بالقنا رد مدرم یجیسب روضح توافت
یوروش و هسنارف ریبک بالقنا رد یمدرم یاههدوت  تلع
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 ماکحتسا و جیسب هرابرد لمأت و یبایهتکن
جیسب هب قلعتم یاهیگژیو هب یشخبقمع و

 و یراز و هیرگ هطساوب گنج رد غلابان یاههچب روضح
یسک فرط زا رابجا هن و همانسانش رد ندربتسد خساپ
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جیسب رد دوجوم تایصوصخ و اهتیحالص تیوقت و ظفح هفیظو

یزاسدوخ

قادصم

یزاسدوخ هب یربهر لثم لاسنهک دارفا زاین تیمها

هژیوبطاخم

عنتمم و لهس راک یگژیو

یحور ییاناوت شیازفا

 هر

یگداتسیا و تماقتسا شیازفا

 لکوت شیازفا

 ینورد ششوج و راکتبا شیازفا

 اهدادعتسا ییافوکش و نادیم هب دورو تئرج

هانگ زا یرود و یرادشیوخ ،اوقت

رازبا

 ضئارف ماجنا

 ادخ اب سنا تصرف ناونع هب ندناوخزا

 برغ رد وجشناد ناوج کی یهدنامرف هب یرفن۱۵۰ هورگ کی ندیگنج
زهجم نمشد لباقم رد یئادتبا یاهرازبا هلیسوب روشک

راثیا

نارگید عفن هب دوخ مهس و قح زا ندرکرظنفرص

)دوخ یارب زیچهمه تساوخ( راثئتسا

انعم

لباقمهطقن

جیسب یاههلق رد راثیا دوجو هنیشیپ
 ناسنا هار رس رب اههبذاج و اههاگشزغل دوجو

دوخ عفن هب نارگید قح یلیاپ یارب  ترورض

طرش یجیسب یزاسدوخ قیرط زا دوخ رد راثیا هیحور تیوقت

راثیا هلق ناونع هب بالقنا و مالسا زا عافد یارب جیسب یاههلق شذگ ناج زا

 ندادناج زا رتنییاپ هاگیاج رد یمومع عفانم عفن هب یدام تدمهاتوک عفانم زا ندرکرظنفرص
قادصم

تریصب

هرود ره رد نمشد اب یریگرد طخ صیخشت

شلاچ یریگرد هطقن فرگ هابتشا

،نمشد نخس ناگدننکرارکت اب زرم و دح فیرعت
تحیصن ریثأت مدع تروص رد یدوخ سابل رد

انعم

 مازلا

 زا لاح رد زکر و بلق روضح ،زا یانعم هب هجوت

ناناوج

 دعاسمان طیحم رد نآ ندوبتخس و دعاسم طیحم رد یزاسدوخ ندوبناسآ تلع
 هیرگ و عرضت طیحم رد هیرگ و اعد لها یارب ادخ هب هجوت و عرضت تلاح ندش رتناسآ لاثم

 قادصم
 دعاسمطیحم

سدقم عافد تالاح هعومجم

جیسب هعومجم

 هطقن هجیتن
 اهدادعتسا ندنام هدیشوپرسلباقم

دیدج یاهنادیم رد دورو زا ساره و فوخ ساسحا سکشطرش

 اعد بلاق رد نیرثأتسم زا )ع( تیبلها تیاکش نالطب دهاش

 ایند هب ندرک تشپ لطاب روصت
یارب تیلاعف و شالت لحم ،ایند نالطب لیلد یونعم و یدام و یمومع و یصخش یگدنز

 یتاباختنا یابقر ندوب مالسا و بالقنا تمدخ رد نالطب لیلد

متسینویهص و اکیرمآ ندوب ربکا ناطیش

لکش هب یمالسا یروهمج اب یلخاد دارفا لماعت تلع  ناریا اب اکیرمآ لماعت

ناریا اب یتسینویهص میژر هلباقم لکش هب یمالسا یروهمج اب یلخاد دارفا هلباقم

 نمشد اب ندرک تسود هلماعم

 هقیلس فالتخا کدنا هناهب هب دارفا اب ندرکنمشد هلماعم
یسانشبیسآ

۴ زا۳یرگید هرجنح زا ندمآ نوریب لیلد هب نمشد دایرف تخانش مدعلماع

 ناناوج رد یزاسدوخ تیساسحلیلد

 قوقح زا روبع تروص رد دوخ قح زا ندرک رظنفرصراثیا هاگیاج
یصخش قح هب ندیسر یارب فاصنا و نوناق ،نارگید

مازلا

جیسب رد روضح هب ناگمه راختفاتیمها

 هعماج گنهرف و رکف هب نآ لیدبت و جیسب تایصوصخ شرتسگ زادنامشچ

هقباس

تایصوصخ

دنوادخ هيده ،جيسب هديدپ
يمالسا يروهمج ماظن هب

شلاچ

 هرهنو

 تسود تمس هب هراپمخ باترپ دننامرثا

گرزب و قیمع تافالتخا دوجو نیع رد نمشدریغ دارفا سنادن نمشد

 یتاباختنا بیقر سناد ربکا ناطیشقادصم

 مادقا و میمصت ،تکرح رد ناوج تعرس لیلد
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 تاباختنا رد یمدرم میظع تکراشم
 تلع مدرم میظع تکرش ندوب هدننکنوصم

تاباختنا ات زورما زا تاباختنا ناراکردناتسد شالت
طرش مدرم هدرتسگ روضح یارب نآ یانثا رد و

 روشک و بالقنا هفرص و حالص اب هارمه بوخ شنیزگ یارب شالتتامازلا

 ادخ زا یرای بلط
طرش

 اهمشچ ندرکزاب

 ام بولطم ریغ یادیدناک اب طلغ و دنت دروخرب و یقالخادب مدع

 تاباختنا هصرع هب تیلها یاراد و حلاص دارفا دورو

 ام داقتعا دروم کرتشم یاهرایعم اب دارفا شجنستامازلا

 یتاباختنا اس راک اب بولطمیادیدناک یزوریپ یارب شالت

یعیبط یسایس لاجنج لیدبت لباقم رد تلم یگداتسیاروشک یارب تاباختنا ندشن ییوربآیب هیام یارب شالت
قادصم نارگهنتف طسوت تافالتخا رهظم و هنتف کی هب۸۸ لاس تاباختنا

 تاباختنا تمالس یارب نوگانوگ یاهتبقارم
 هتشذگ یاههرود رد نآ ندوب اس نیع رد

روشك راختفا هيام ،تاباختنا

۴ زا۴

 تاباختنا هصرع هب ماگنه دوز دوروشلاچ
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دقم عافد تالاح هعومجم
س

قادصم

گنج رد جیسب نیرفآدیما دورو
 زیمآتفلاخم یاهرظن راهظا فالخرب

تیعضو اب یمتسر دیهش تینارون
 یتایلمع هقطنم زا شگرب ماگنه بترمان

 تفلاخم تلع

سرت

یروادشیپ

یدیماان و سأی

 لش و بونج و رذوبا ناگداپ رد شترا هدنامرف رارصا هب تبسن یربهر هدهاشم دهاش اهنآ اب جیسب یهارمه زا شترا تیحالص اب نمؤم نادرم لابقتسا دهاش
 اهنآ اب جیسب یهارمه یارب برغ
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 سدقم عافد تالاح هعومجم :1تسويپ
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یجیسب تروص هب نارمچ دیهش هعومجم هب هدش قحلم ِشترا ِدرگرسدیهش یگژیو
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