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۳زا۱

دادرخ۱۵زا لبق۴۲لیاوا و۴۱ لاس مهم یایاضقهنیشیپ

دراوم
۴۲ نیدرورف رد هیضیف هسردم ثداوح

تناها و نارهت رازاب رد مدرم تارهاظت یایاضق
یراسناوخ دمحا دیس هللا تیآ ردقیلاع عجرم هب

قادصم
ینید مولع بالط حرج و برض

یناگیاپلگ هللا تیآ ردقیلاع عجرم هب تناها

 تضهن طاشن و جوا زا ندوب هدنهد ناشنتیمها تلع
عجارم یتح و لع ،بالط اب یتینما یاه هاگتسد و رابج هاگتسد سیلپ نشخ یاهدروخربدهاش۴۲زاغآ و۴۱لاس رد تیناحور

دمایپتلع یمدرم میظع تکرح جوم کی نداتفا هار هبهیضیف هسردم رد هدننکنییعت یخیرات یناخس یپ رد )هر(ماما یریگتسد
میژر طسوت تکرح نیا بوکرس و دادرخ۱۵ رد

تیمها تلع

تیناحور اب مدرم دنویپ زا دادرخ۱۵ هثداح شاد ناشن

هنحص رد تیناحور و مدرم ندنام اهنت

مدرم یهارمه هب دوخ تفرشیپ رد تضهن ره زاینترورض

 اه تسیسکرام فرط زا مدرم تکرح تیموکحملیلد
پچ یاه هورگ و اهتلود و

اهارگ یلم فرط زا مدرم تکرح تیموکحم

مدرم هنحر یب راتشک هب رشب قوقح حالطصا هب یاه نامزاس و اهداهن ضارتعا مدع

مدرم تکرح سناد یتسیلادوئفلیلد

لیلد
دادرخ۱۵ تکرح سناد فده یب و روک

تیمها تلع
یزوریپ تمس هب یجیردت تکرح رد اهرواب نیا ریثأت

)هر(ماما تماقتسا و تیعطاق یارب اهرواب نیا ندوب أشنم

دراوم

ادخ هب رواب

هناشن
مكل اوعمج دق سّانلا ّنا سّانلا مهل لاق نيّذلا« هفیرش هیآ یارب ماما ندوب قادصم

»ليكولا معن و هللا انبسح اولاق و اناا مهدازف مهوشخاف
 هیآ هب دوجو ما اب یادا و داقتعا

)هر( ماما فرط زا»ليكولا معن و هللا انبسح«

»مکرصنی هللا اورصنت نا« یریذپان فلخت هب ملعأشنمادخ یارب تکرح و یهلا هدعو هب نیقیهر

ناریا تلم ندش تریصب و تماقتسا یوگلاهجیتن)هر(ماما طسوت مدرم ریذپانرییغت قیمع نیا ندش افوکشیلمع هجیتن مدرم هب رواب

هنومدرم یقیقح تخانشأشنم
ناریا تلم تعاجش و شوه ،قیمع نیا هب )هر(ماما هب داقتعا

قیال نایاوشیپ شاد تروص رد ناریا تلم ششخرد هب )هر(ماما داقتعا

)هر(ماما دزن نیرتروفنم ،مدرم نانمشدلباقم ی هطقن)هر(ماما مشچ رد نیرتزیزع ،مدرمهر

دوخ هب دتعا و رواب

ناریا مدرم هب »میناوت یم ام« میلعترثا
لیلد

هنو
هیضیف هسردم رد )هر(ماما طسوت هاش ندنار نوریب هب دیدهت

سفن  هب دتعا و  ادخ هب اکتا اب۴۲ لاس رد

قادصمفلتخم یاه هصرع رد ناریا تلم هب »یناوتان« هلاسدص نیقلتترورض
روشک هرادا رد یناوتان نیقلت

اه تلم رب نمشد طلست رثؤم یاهرازبا زا یکی ناونع هب یناوتان یاقلالباقم هطقن
لمع زا ندنامزاب هجیتن رد و اه تلم سأیلیلد

داصتقا و ملع ،تسایس یاه نادیم رد ناریا تلم هلاسدص یگدنام بقعقادصم

هر
تلم هب تیعطاق و میمصت تشگزاب
تلم هب سفن هب دتعا تشگزاب

تکرح و مادقا هجیتنرد و تلم رد سناوت ساسحا تشگزاب

تلم هب تعاجش تشگزاب

اه نادیم همه رد ناریا تلم یزوریپهجیتن

تیمها
طرش
دهاش

)هر(ماما ياهرواب
ناريا تلم تكرح ريس هدنهد ناشن

مدرم یهارمه مدع لیلد هب هطورشم هثداح یماکاندهاش

دادرخ۱۵ تکرح سناد یطارفا

زاس و تخاس رد یناوتان نیقلت
ملع نادیم رد یناوتان نیقلت

سفن هبدتعا اب۵۷ لاس رد ارهز تشهب رد رایتخب تلود دیدهت

)هر( ماما طسوت دوخ رد »میناوتیم« و یصخش ییاناوت هب داقتعا ندیسر روهظ هب و ندش هدنز



تیمها تلع

دراوم

 ،اه یریگ میمصت همه رد رواب هس نیا ندوب روحم و أشنمتیمها
)هر(ماما یاه تسایس و اه مادقا

راثآ

دیعبت نارود رد )هر(ماما یریگ تردق
سیراپ هب تکرح رد  )هر(ماما یریگ تردق

تضهن زاغآ رد  )هر(ماما یریگ تردق

یمالسا یروهمج ماظن مالعا و یلخاد یاه هنتف رد )هر(ماما یریگ تردق

 حیرص یگداتسیا رد ماما یریگ تردق
یلیمحت گنج و یناهج هناملاظ ماظن لباقم

۵۷  نمهب ثداوحر د  )هر(ماما یریگ تردق

 یگتسخ و دیدرت  ،یگدرسفا زا یناشن ندشن ادیپهر
یگدنز رخآ یاهزور ات )هر(ماما رد

یریپ نس رد ایند یاه  یبالقنا زا یرایسب یراک هظفاحم و دیدرتتیمها

رمع رخآ یاه لاس رد )هر(ماما یاه هینایب یخربدهاش

ماما لد ندوب ناوج و حور ندوب هدنزلیلد

أشنم
اقدغ ءام مهانيقسال ةقيّرطلا ىلع اوماقتسا ول نا و
ةكئالملا مهيلع لّزنتت اوماقتسا ّمث هللا اّنبر اولاق نيّذلا ّنا

یورشیپ هب تلم یگدنام بقع لیدبت یارب لوصا رب )هر(ماما هیکتتیمها

 )هر(ماما ی همان تیصو و تانایبدیؤم

وا لوصا شاد رظن رد نودب )هر(ماما مسا هب کسیسانش بیسآ

اه هصرع

یلخاد تسایس

یجراخ تسایس

گنهرف

 نانارمکح ندوب یفارشاریغ و یمدرملوصا
تلم حلاصم هب نالوئسم ندوب هتسبلد

مدرم یأر هب هیکت

یگچراپکی و داحتا نیمأت

روشک تفرشیپ یارب یناگمه شالت و راک

ناریا تلم اب رگ هزیتس یاهروشک زج هب اهروشک همه اب ربارب طابترالوصا
نیطسلف روشک یدازآ یارب هزرابم و تسینویهص اب هزرابم

بلط هطلس و رگ هلخادم یاه تسایس لباقم رد یگداتسیا
 نلسم یاه تلم اب یردارب

ناملاظ ربارب رد یگداتسیا و اع نیمولظم هب کمک

نید هب کس رد یراکایر یفنلوصا
مالسا ماکحا و قالخا زا عطاق عافد

 یرگ هحابا گنهرف یفن
رجحت و دوهج یفن

هعماج رد داسف و اشحف جیورت اب هزرابم

لوصاداصتقا
مورحم تاقبط زا عافد

مه رانک رد تیکلام هب مارتحا و یراد هیامرس گنهرف اب هلباقم

ییافکدوخ و یلم داصتقا هب هیکت
عیزوت و دیلوت رد یداصتقا تلادع

یناهج داصتقا رد ندشن مضه

لقتسم ناریا هب یولهپ میژر رد هتسباو ناریا لیدبتدهاش
رواب هس نیمه اب

أشنم

ماما طسوت )هر(ماما یاهرواب ندش یناگمه

)هر( ماما یاهرواب ساسا رب ناشدوخ طسوت مدرم تایحور رییغت

سفن هب دتعا ندش ادیپجیاتن
ادخ هب لکوت ندش ادیپ

دیما ندش ادیپ

لاعتم یادخ فرط زا مدرم عضو فای رییغتهر

اه هزیگنا و تکرح ،هار حالصاانعم

دراوم

  تسایس اب هدش تیریدم روشک لیدبت
لقتسم یروشک هب سیلگنا و اکیرمآ هشقن و

مدرم ناگدنیا هب تاوهش رد قرغ تسرپ لوپ و نئاخ دساف نارمکح لیدبت
 تسدورف تسپ عط و هتسباو ثیبخ نارادمتسایس لیدبت
مدرم ناگدنیا هب مدرم لباقم رد نیگمشخ و نمشد لباقم رد

یملع هتفرشیپ روشک کی هب یملع رظن زا هدنام بقعروشک لیدبت

ناریا یگدنزاس و ینف یاه ییاناوت ندیسر جوا هطقن هب
یربارب ود شیازفا دوجو اب نایوجشناد یربارب تسیب شیازفا

بالقنا لوا هب تبسن تیعمج
نامرد و تشادهب هنیمز رد ناگناگیب زا روشک ندش لقتسم

روشک یاه هطقن نیرت هدش شومارف ات نوگانوگ تامدخ ندش هدرتسگ

توغاط نارود اب هسیاقم رد اه یگتسجرب هظحالمیریگ هجیتن
)هر(ماما یاهرواب فرگ شیپرد اب هار هماداتلم ی هفیظوبولطم یمالسا ناریا اب هسیاقم رد هار ندوب ینالوط و

)هر(ماما ياهرواب
ناريا تلم تكرح ريس هدنهد ناشن

یلم داصتقا رد لالقتسا

اه نآ ینیب شیپ و یناهج یملع شجنس زکارم تواضقدهاش

۳زا۲
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اسا رب تكرح
)هر(ماما لوصا و هار هشقن س

بسانم هنیمز
هتسجرب یناسنا یورین

ناریا تلم یاهدادعتسا و اه ییاناوت

 یعقاو و یقیقح یوگلا کی هب ناریا ندش لیدبتهجیتن
نلسم یاهتلم یارب



يمالسا يروهمج تساير تاباختنا

لیلد ادخ و مدرم ،دوخ هب )هر(ماما رواب هس رهظمتیمها
یرواب ادخرهظم ،تاباختنا ندوب فیلکت

یرواب  مدرم رهظم ،مدرم طسوت نالوئسم باختنا

یروابدوخ رهظم ،نداد یأر اب روشک تشونرس رد تلاخد

مدرم یسایس روضح و هسح داجیایلصا فده
ناجیه و روش اب هارمه ینیرفآراختفاهسح یانعم

لیلدیمالسا یروهمج هب یأر ،دزمان ره یأرتیمها تلع
تاباختنا راکوزاس شریذپ زا شاد ناشن
یمالسا یروهمج هب دتعا زا شاد ناشن

یمالسا ماظن هیلع دیدهت هب تاباختنا لیدبت یارب نانمشد شالتشلاچ

یمالسا ماظن یارب تاباختنا ندوب تصرفتیعقاو

هویش

تاباختنا لابند هب هنتف داجیا

اه هناسر  قیرط زا رشن و هعیاش دیلوت اب تاباختنا یاضف ندرک درس

۸۸ روشرپ تاباختنا لابند هب هنتف داجیاقادصم

ماظن هب مدرم هقالع مدع نداد ناشنفده

تاباختنا یدازآ مدع یاعداقادصم
تاباختنا ندوب یسدنهم یاعدا

مدرم رظن زا تاباختنا تیعورشم مدع یاعدا

أشنم

مدرم تخانش مدع

یمالسا یروهمج ماظن و تاباختنا تخانش مدع

لاس۳۴نیارد اه نمهب۲۲و ید۹ ندرک شومارف

یمالسا ماظن و مدرم تخانش عقاوم رد یفاصنا یب
قادصم

یلم هناسر رد اهدزمان یواسم غیلبت تاناکما داجیا زا ینوریب نمشد یشوپ مشچ

تاباختنا رب نوناق ندوب مکاح رب ینوریب نمشد یشوپ مشچ

 تادهعت
اهدزمان

 تین و مزع اب هارمه داقتنا قح زا اهدزمان هدافتسا
زیمآراختفا و شالترپ هدنیآ ندومیپ یارب

طرش
یفاصنا یب و ییا هایس زا زیهرپ

هتشذگ یاه تلود هتسجرب یاهراک راکنا زا زیهرپ

هتشذگ یاه تلود هتسجرب یاهراک ماجنا اب رفص هطقن زا عورش هب زاین مدعلیلد

تالکشم هناهب هب اهراک زا یشوپ مشچ ناکما مدع

هتسجرب یاهراک ماجنا رب هتشذگ یاه تلود زور هنابش شالت

قادصم
روشک یارب یساسا تخاسریز نارازه داجیا

 تعنص و ملع تفرشیپ

روهمج سیئر ناوت دح رد اهدزمان نداد هدعو

قادصمیساسا نوناق رد یروهمج تسایر عیسو تاناکمابسانم هنیمز
روشک ییارجا ناکرا شاد رایتخا رد

روشک هجدوب شاد رایتخا رد

نیناوق ییارجا بیترت شاد رایتخا رد
 روشک رد رظن بحاص دارفا ی همه زا هدافتسا ناکما

نوناق یگدننک دودحم هن و یگدننک تیادهمهم هتکننوناق تیدودحم شریذپطرش
مدرم هب اه همانرب هئرا و تیارد و لقع اب لمع

نادیم رد مدق تابث و راکتشپ اب فرشیپ

دوخ گرزب هفیظو یارجا یارب یساسا نوناق یاه تیفرظ همه زا هدافتسا

روشک عاضوا تیریدم هب خادرپ

 یداصتقا لئاسم هب خادرپ

یزاس هیشاح زا زیهرپ

ناگناگیب یوس زا ناریا تلم رب یلیمحت شلاچ نادیم ،داصتقاترورض

نایفارطا تسد شاذگ زاب زا زیهرپ

ام خساپناریا عفانم رب ناگناگیب عفانم ندادن حیجرت
یمالسا یروهمج »ندوب« زا نمشد تینابصع یریگأشنم

مدرم یاه همانرب و ناهذا رد )هر(ماما ندوب هدنز زا نمشد تینابصع یریگأشنم

دادرخ۱۴ زا مدرم ندمآ شورخ هب زا نمشد تینابصع  یریگأشنم

اوقت یب یاه نابز و اه هرجنح فرط زا اه یفاصنا یب رارکتیسانش بیسآ

ییانبریز یاهراک تفرشیپ

اه نآ تینابصع شهاک یارب نمشد هب نداد زایتما رب ینبم یخرب طلغ لیلحتتیمها تلع
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۳زا۳

تامازلا


