
لیلدمدرم نایم رد وا تیصخش ندنام یقاب و دیهش نوخ ندشن عیاض

دنكيم ىفرعم هدنز ار ديهش نآرق رد لاعتم دنوادخ

 تکرح رد شیاشگ و موادت ،تکرب داجیا
لماکت و یلاعت تمس هب

لیلد

 تیصاخ
تداهش

هش
اد

ريت متفه ي

رظاندیهش ینعم

»اوماقتسا ّمث هللا اّنبر اولاق نیّذلا ّنا« دیؤم

 هعّرشتم حالطصا و یمالسا فرع رد ادخ هار هتشک ندیمان دیهش

رضاح

دهاش

 دنریذپ یم ار تقیقح نیا هک یناسک راختفا
ادخ هار رد ندش هتشک هب ّتیمها

همزال

نادند نب زا تقیقح نیا کرد

تقیقح نیا قیدصت

تاجانم و رکذ رد گرزب تجاح کی لثم تداهش بلطدهاش

تداهش هار یاه نیرترب ءزج تداهش زا ربخ تروص رد اه نآ ندش دنسرخدهاشلیلد  تداهش یارب اه نآ یگدامآ و ]شاد تسد فک رب ناجیگژیو

بالقنا زا سپ ثداوح و تازرابم نایرج رد ریت۷یادهش اب یربهر کیدزن ییانشآ ّدیؤم

یتشهب هللا تیآ دیهش bاه یگژیوهنو

تفگ یم هچنآ هب دقتعم

دوب نآ هب دقتعم هچنآ هب مزتلم

 هب یهاگآ نیع رد فده تمس هب و هار رد تفرشیپ و ندیسارهن
ناج نداد تسد زا لeتحا و تارطخ

ندوب یقطنم

قداص و صلخم

راک رد یّدج

نمؤم و دقتعم

وا ]شاداو تاشeم هب ای عضاوم لزنت ،بذج یارب شالت لباقم یگداتسیاقادصم

راگدنام و راذگرثا یاه تیصخش یگژیو تّیمها

لمع رارمتسا ندوب رت تخس و ،لمع یراوشد ،]فگ یناسآ شلاچ

نآ رب یگداتسیا و هنانموم میمصتینعم

»نیرباّصلا ّبحی هللا و«  ّدیؤم

یمالسا بالقنا رب هدنزاس و میظع ریثأت تداهش هجیتن

داتفا اه هرهچ زا اه باقنقیداصم

راوگرزب ماما و یمالسا یروهمج مکحم قطنم تیبثت

 یمالسا یروهمج یاپون ماظن ماکحتسا

ماظن تکرح ییاناوت

نآ تیناقح تابثا

هعماج رد یمالسا ماظن تیعقاو رارقتسا

یمالسا ماظن رتشیب صولخ

نمشد یماظن زواجت تّلع هب نامز نآ راوشد طیارش ّتیمها

رب ندمآ قئاف رد ربکتسم یاه تردق یناوتان
ناریا ّتلم و یمالسا یروهمج رابتعا زا حطس نیمه رد ام گنهرف و سوماق رد  تداهش دوجوطرشیریگ هجیتن

هملک یقیقح یانعم هب ییارگ لوصا  و ینابم هب یدنبیاپ

هيئاضق هوق

بجر هام مايا
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هجیتن

وا مان یراذگرثا

دوش یم هار روتسد ناورهر یارب وا هار

وا هرهچ یلاعت

داقتعا رس زا ]فگ

تسا دنوادخ تبحم هیام هک یربص اب تکرح رارمتسا

:امنهار

تانايب روحم

هعومجمريز

دعب هحفص رد حرش
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لدع و قح هب ماظن تیعورشم یاکتا

تیساسح

ق هوق
هيئاض

و بوخ یاه فرح رارمتسا و ققحت یارب دهج و ّدج
دوش یم حرطم اضق هاگتسد و لئاسم باب رد هک ییابیز ام هفیظو

هیئاضق هوق رد ینیبشوخ و دیما هنیمز و بوخ طیارش دوجو ینونک تصرف

هیئاضق هّوق ینونک سیئر

قیداصم

اه یگژیو
هاگآ

یناوج یورین زا رادروخرب

دایز یاه ییاناوت یاراد

دهتجم و لضاف ،yاع

هیئاضق هوق زا نوناق تاراظتنا زا یرایسب ندش کیدزن عقاو هب ای عقاودرکلمع

تسا هدش لوحم ناشیا هب تیلوئسم هک یهاتوک تّدمتّیمها

اه یگژیوهیئاضق هوق دشرا نالوئسم هعومجم

دراو

یمیمص

yاس

هقباس  شوخ

هّوق حطس رد رادرک تسرد و عاجش ،نیب نشور ،لضاف تاضق ندوبن  مک

 اهراک ]سناد و نامز لوط رد روک طاقن ]خانش

اه نآ هب زاین ساسحا ای بوخ یاه یزیر همانرب ماجنا

اهدیما نداد ر| یارب یّدج و عیسو یکّرحت همزال

ر هام مايا
ج

ب

اعد هام

تیمها
لّسوت هام

عّرضت هام

ناضمر تحاس هب دورو یارب اه لد ندش هدامآ هام

بجر هام رد هدش هیصوت رافغتسا و لeعا ،اهاعد قیداصمدرک هدافتسا اه نآ زا دیاب هک بجر هام رد یتایصوصخ دوجویریگ هجیتنّتیمها دهاش

وا هب هیکت و ادخ زا ]ساوخ کمک

ادخ هب دeتعا

لّسوت

عّرضت

ایند یاج همه رد اضق هاگتسد شقن ندوب یتایح و هدننک نییعت

یشخبدیماهجیتن

تیمولظم ساسحا تروص رد دوخ قح قاقحا هب روشک داحآ همه یراودیمازادنا مشچ
ّتلع

ییاوقت یب و یهجوت یب ،یتلادع یب یناوارف

یتراپ و لوپ ددم هب رگم یدیما چیه نادقف

دایز نازیم هب ،هنالداع جیاتن اب هناهاوخداد تاعجارم ندش هجاومهمزال

رکذت

هیئاضق هوق یلعف تیعضو هسیاقم ندوبن یفاک
نآ هب یشوخلد و توغاط نارود اب

یمالسا ماظن هتسیاش تیعضو اب هیئاضق هوق هسیاقم ترورض

ناسنا یور هب هیئاضق هوق طسوت یدیما چیه ندوشگنیلبق طیارش

یلعف طیارش
هیئاضق هوق رد بوخ یاهراک ماجنا

فصنم و لضاف تاضق دوجو

لئاسم

نانکراک هفیظو
ناصلخم یارب یهلا رجا و یهلا باوث رّکذت

لاعتم یادخ هب دeتعا

yاع راگدرورپ هب لسوت

لاعتم یادخ هب نظءوس ]شادن

ريت متفه يادهش
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،اهدرکراک رب تیریدم و الاب عضوم زا تراظنهمزالهیئاضق هّوق هب فاصنااب و yاع ،نمؤم یناسنا یورین بذج
اه ناسنا همه ندوب شزغل ضرعم رد لیلدب

طلغ یرالاس ناوید یاه هویش هب هناداقن هاگن نیع رد رارقتسا و تابثینعمهیئاضق هّوق یناوید راتخاس ی�اد یزاسون

 أشنم
طلغ یاه هویش

هتشذگ ثاریم

اه نآ خوسنم یاه شور زا مه نآ ،ییاپورا یاهروشک زا دیلقت

اهراتخاس یخرب هطساو هب جیاتن  ندش روآ نانیمطاریغدقن ترورض

اهراتخاس یخرب رد بوخ یاه ناسنا ندش قرغ

اهراتخاس یخرب هطساو هب هعفارم راک ندش لکشم

هیئاضق هوق یلخاد تاررقم و نیناوق هب هجوت

داعبا
 تاررقم و نیناوق دروم رد رظن دیدجت

مزال نیناوق ندمآ نادیم هب

نیناوق همه هب ازج و یسرداد نیناوق حالصا میمعتقادصم

لیلد
توغاط نارود زا هدنامزاب ِطلغ نیناوق دوجو

نیناوق رد ضراعت دوجو

هیئاضق هّوق نورد رد یسایس یاه نایرج و اه ضغب و بح تلاخد مدع

تواضق حیحص یارجم یور رب یسایس یاه یزاسوج ریثأتلباقم هطقن

قیداصم
اه هدنورپ هب یگدیسر هخرچ رب ریثأت

سرپزاب و یضاق نهذ رب ریثأت

هناگیب یاهویدار و نمشد  ]فگیزاسوج قادصم

 فلتخم یاه حانج ندز فرح

 اه همانزور ]شون

تواضق رد نآ ریثأت و تاساسحا ندرکن هبلغ هب نآرق شرافسّدیؤم

»یوقتلل برقا مه اولدعا ،اولدعت ّالا یلع موق نائنش مکّنمرجی ال و«هیآ

تسا روط نیمه مه یتسود ،هتفگ ار ینمشد هفیرش هیآرّکذت

تبقارم و یوقتراکهار

ریسم زا تبقارمداعبا

تالکشم هب ندش راچد و نداتفاینرد زا تبقارم

دوخ زا تبقارم

بیسآ نودب ]فر ولج و تالکشم گنچ زا ییاهرهجیتن هیئاضق هوق یور هب اه یزاسوج یریثأت یبقادصم

مکح زا تیاضر مدع تروص رد یّتح هعماج رد ینهذ لوبق و عانتقا ساسحاهجیتن

یشزرو نیدایم یاه یرواد لباقم رد لوبق و میلستهباشم قادصم

همزال
تقیقح ]م زا تواضق ندوب طبنتسم و ذختم   ساسحا

اه ضغب و بح و یسایس تانایرج ،تاینهذ تلاخد مدع ساسحا

هیئاضق هّوق طسوت ندرک لمع رظن نودب ناکما داجیاهجیتنهیئاضق هوق زا روشک یاه هاگتسد همه تیeحهمزال

یمالسا یروهمج ماظن یارب تاناکما نیرترب زاتّیمها

فادها تمس هب روشک تفرشیپ یارب یلماع

هعماج تفرشیپ یارب اه هلیسو نیرت گرزب زا

ق هوق
هيئاض

لئاسم

یدعب یاه هاگداد اب یودب یاه هاگداد ماکحا قابطنا مدعنادقف هجیتن

هیئاضق هّوق یاهراک نیرت لکشم زالباقم هطقن

هییاضق هوق یارب گرزب تصرف داجیاهجیتن

هیئاضق هوق داb یاه مشچ ندوب هتسبّدیؤم

تسین تایعقاو یور هب ]سب مشچ ینعم هبرّکذت

ینعم
هیلع یعدم و یعدم ،نمشد و تسود ندوب  هدیدان

   یصخش تایصوصخ و تیصخش ندوبن ظوحلم
ريت متفه يادهش
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بجر هام مايا

نانکراک هفیظو

ینونک تصرف

ام هفیظو

تیساسح
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