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رعش هحیرق یدادادخ تمعن هنارکش ندروآ اجهب
اه ناسنا و راکفا یارب دیفم بلاطم ی هضرع اب

رعش یارب اوتحم نیرتهب یبهذم و ینید رعشراکهار

رعاش 5فگ نخس دوخ لد یارب ِیفنطلغ یانعم

هنو6
ظفاح یاه لزغ زا ییاه شخب

یولوم یونثم

ظفاح راعشا زا یضعب ندوبن یبهذم رعشرکذت

یهلا قیاقح و تفرعم نایبیگژیو

خیرات لوطرد رعش هحیرق زا ارعش زا یضعب تسردان هدافتسابیسآ

اه کوخ یاپ هب رعش هنادکی رهوگ 5خیر و نیطالس حدمدیؤم

یناوهش و یساسحا لذتبم یناعم رد رعش ندرب راک هب

رعش رد ینعم یب و دوخ یب ظافلا ندرب راک هب

دوخ یاج ریغ رد یرعش هحیرق فرصم و فارساهجیتن

درواتسد
 عمتسم لد ندش نشور

دوش هدناوخ بوخ یارعش ی هتخپ رایسب نیماضم هک یسلجم رد دندرک ار اه هدافتسا نیرتهب فلتخم یاه نارود رد رعش هحیرق زا هک ییارعشقادصم

رعش هحیرق گرزب تمعن نارفک زا زیهرپترورض

مدرم لمأت و قوذ ،دید حطس ندروآ الاب
یوق فراعم و یلاع نیماضم ،ابیز ظافلا اب بوخ یاهرعش ندناوخراکهار

دنمهف ی6 مدرم هک هبملس هبملق یاهرعش ندناوخبیسآ

هنو6

رکذت

ترورض

هجیتن

بسانم هنیمز

  همزال

بسانم هنیمز

هنو6

انعم

انعم

دوخ نهذ رب صاخ یگنهرف یاه طیحم ریثأت زا تبقارم
)ع(تیب لها بحم و دیقم و نمؤم ناوج ی هناقشاع و ابیز ییارس نخسترورض

هعماج یمومع طیحم زا یریذپرثا زا یریگولجطلغ یانعم

)ع(اضر ماما یحادم و یمداخ زا »یسدق ناخدمحم« فارحنافلاخم هنو6

دنه رابودنب یب نیطالس اب ینیشن مه رثارب ؛روخ قرع تاولا دنِر کی هب

راکهار
 رگیدکی اب)ع(تیب لها حدام یارعش ی هتسویپ طابترا

ناناوج ناشوج یاهدادعتسا دشرفدهاه یمیدق و اه ناوج نیب تاسلج یرازگرب اب

تیمها

هیهلا ی هقح فراعم هب ینیئآ رعش ندرک دنتسمدراوم

دیحوت و تاجانم نومضم یارب هیعدا و هفیحص زا هدافتسا

)ع(تیب لها بقانم رکذ یارب هعماج ترایز صوصخب اه ترایز زا هدافتسا

قیداصم

بسانمهنیمز

هیثرم و حدم رانک رد ینیئآ رعش زا یئزجتاجانم

 هزمحوبا یاعد زا یشخب ندروآرد رعش بلاق هب
لبق لاس لهچ یس رد یناکدرا یتجهب موحرم طسوت

 هفرع یاعد ندوب هناقشاع

هزمحوبا دنلب نیماضم

رعاش نهذ رد تاغلابم قلخ هب یزاین یب

هعماج ترایز رد )ع(هpا باب رد اه ینتفگ دوجو

یفاک لوصا رد تیب لها تایاور زا یضعب ،هغالبلا جهن ،نآرق ؛عبانم اب سنا

نآ یراذگرثا تردق و ینیئآ رعش ی هنماد تعسو

ینآرق و یمالسا دنلب فراعم تیفرظ ندوب الاب

 ینییآ رعش تاعوضوم و اهنادیم هب دورو
دوش یم هتخادرپ مک اهنآ هب هک

قیداصم

سدقم عاقد و بالقنا لئاسم هرابرد رعش ندورس

 )ع(ءادهشلادیس ترضح هیثرم رد لاح نابز زا هدافتسا
البرک نانامرهق یحور تالاح و تیصخش فیصوت یارب

دنسر یم تداهش هب یتدم زا سپ هک ییاهزابناجهنو6

)ع(لضفلابا ترضح ردام لاح نابز

شدیهش نادنزرف هب راختفا و ییارس هحون رد

هنو6
 )س(بنیز ترضح و )ع(ءادهشلادیس ترضح یوگتفگ

نادیم هب )ع(ماما 5فر ماگنه

دنرتزیت و رت یوق اه یمیدق زا هک ییاه ناوج دوجوتوق هطقن

بوخ رعش یاههصخاش هب هجوت

قیاقح نایب یارب رعش رد یبای نومضم

جیار یا هرواحم نابز زا هدافتسا اب ون یاه ینیزگهژاو و اه یزاس بیکرت

نابز نیزاوم اب رعش تقباطم و ییوگ تسرد

قیداصم

میلک و یفرع ،لدیب ،بئاص راعشا دننام یدنه کبس یاهرعش

زورما یارعش تاریبعت رد ابیز و ون یاه  نومضم ندوبدوهشم

صاخ بلطم کی هب نوگانوگ یاه سابل ندناشوپ

دوخ تسرد یاج رد اه لعف ندرب راک هب

هلمج یاه شخب نیب ینوناق و یقطنم طابترا یرارقرب


