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 ار زورون بلاق دوخ ی هدیقع اب ن�لسم کریز یناریالماع
درک ضوع ارنآ یاوتحم و تشاد هگن

 یگژیو
دننک یم راتفر تبحم و افص اب رگیدکی اب مدرمیناریا زورون

 و ه9ا سدقم هاگراب ،ون لاس لیوحت ماگنه نکاما نیرت غولش
تسامالسلا مهیلعناگدازماما
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 یگژیو
یناتسابزورون

 و هوکش ندیشک خر هب یارب دوب دبتسم ماکح و نیطالس یارب یتصرف
اه تلم زا هیده Fفرگ و دوخ تمظع

تسا یمدرم تقیقح کی یناریا زورون تقیقح

دنهد یم هیده و دنیوگ یم کیربت رگیدکی هب مدرم

 یبلق طابترا یارب یا هلیسو
یلاعت یراب سدقم تاذ و مدرم نایم

 و میرکت اب یتافانم دیابناهیلع هللا مالسارهز ترضح تداهش اب زورون نراقتیریگ هجیتن
تشاد دهاوخن  و دشاب هتشاد راوگرزب نآ دای و مان هب مارتحا
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 یگژیو

یقت لک نابرق ؛تسا نمؤم ره جارعم

 ار اهنآ و دهد یم رارق اهنآ رایتخا رد تردق هک ینانمؤم یارب دنوادخحیضوت
تسا هداد رارق )صخاش( طرش راهچ ،دنک یم جراخ رئاج ی هطلس زا

 نان�لسم کیاکی زا^ ی هلیسو هب
دنوش یم سا_ رد یدحاو زکرم کی اب

 اه لد لاصتا هب ،زا^ ندوب یع�تجا ی هبنجتیمها تلع
تسا دحاو زکرم کی هب

 ،دحاو زکرم کی هب اه لد ی همه لاصتاتیمها
تسا زاس ماظن و یع�تجا ی هلأسم کی

 اوتاء َو ةولصلا اوُماَقا ِضرَالا یِف مُهاّنَّکَم ِنا نیذلا ؛ریدقل مِهَِرصن یلع َهللا َّنا وهیآ
۴۱/جحرومُالا ُةبِقاع ِّهلل َو ِرَکُنملا ِنَع اوََهن َو ِفورعملاِب اورما َو ةوکّزلا

 ی هبنج یاراد)رکنم زا یهن و فورعم هبرما ،تاکز ،زا^( صخاش راهچ نیا زا مادک رهداعبا
 دنراد یع�تجا یزاس ماظن رد ریثأت و دنتسه یع�تجا و یدرف

تسا تداعس و زوف ی هلیسو

تسا رتالاب و رترب ل�عا ی همه زا

 یگژیو

دزومآ یم ناسنا هب ار )دراد تسود ناسنا هچنآ( »بحیام« یاطعا و تشذگ

نویدم ،دهعتم ار دوخ یمالسا ی هعماج رد یویند لام زا رادروخرب ناسنا
 هللا لیبس لباقم رد مه ،افعض و ارقف لباقم رد مه ؛دناد یم راکهدب و

 یانعم
تاکز

 تسا یحلطصم تاکز زا معا ،تسا یلام تاقافنا قلطم
تسا هدش هراشا »ةقدص مهلاوما نم ذخ« ی هیآ رد هک

  یگژیو
مالسا یع�تجا تاکرح ی همه یانبریز

انعمضئارفلا ماقت اهب
 ار هعماج دنّفظوم xاع ی هطقن ره رد نانمؤم ی همه
 زا و دنهد تکرح وکین یاهراک وفورعم تمس هب

دنرادب روداه یتسپواه یدب

 مهم قیداصم
فورعم

 اهرکنم نیرت گرزب زا یهن و اه فورعم نیرت گرزب هب رما
یمالسا ماظن ظفح و یمالسا ماظن داجیالوا ی هجرد رد

ناریا تلم یوربآ و تزع ظفح

گنهرف یالتعا

یقالخا طیحم تمالس

یگداوناخ طیحم تمالس

لسن ریثکت

روشک یالتعا یارب هدامآ ناوج لسن تیبرت

دیلوت داصتقا هب نداد قنور

یمالسا قالخا ندرک یناگمه

یروانفو ملع شرتسگ

یداصتقا و یئاضق تلادع رارقتسا

یمالسا تما رادتقا و ناریا تلم رادتقا یارب تدهاجم

یمالسا تدحو یارب تدهاجم و شالت

قیداصم

زا�

تاکز

رکنم زا یهن و فورعم هبرما
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قیداصم

 ام یمالسا روشک رد یلم و یع�تجا ماجسنا ظفح

 روشک نالوئسم زا تی�ح
اه تلود ی همه رد یتلود نیلوئسم هب کمک و

 رد نداد رکذت و ندرک داقتنا و ندرک تراظن ،ندوبن توافت یب
روشک یساسا لئاسم رد م�تها و یقطنم بوچراچ

 نآ هب و دنهد ناشن هملک داحتا ،تسا راک ِرس هک یتلود هب دیاب همه
دنا هدادن یأر تلود زا صاخ صخش نیا هب هک یناسک یتح ،دننک کمک

دهاوخ یم ار رگیدکی هب کمک و ییازفا مه ،ماجسنا ام زا مالسا

تسوربور مهم یاه شلاچ و لئاسم اب روشک زورما

هاگتساخ

قادصم

 تیمها
فعاضم

همزال
درک مهتم ار یسک دیابن

تفرگ هدیدان ار تامدخ و ت�حز دیابن

تلع

رکذت

 اه تلود ی همه یساسا و یلصا ی هغدغد
تسا روشک و مدرم تالکشم لح

 هب اما دنک یم ادیپ طابترا تیبوبحم هب ارآ شیازفا و شهاک دادعت
دننک کمک دیاب همه و درادن یطابترا تینوناق و تیعورشم

دوشن نیلوئسم هب یمومع ید�تعا یب بجوم نداد رکذت

تسین مرج ندوب سپاولد و Fشاد هغدغد

 تامازلا
بسانم دقن

 هفیظو
هوق هس نالوئسم

رکذت

دشاب هتشادن دوجو تناها نداد رکذت رد

دشاب هتشادن دوجو دولآ مشخ یاه شور نداد رکذت رد

تفگ نخس یلدمه و یهارمه هاگن اب و هنانابرهم یتسیاب اه تلود اب

نیدقتنم اب بسانم راتفر

تسا تمکح و ریبدت فالخ نالوئسم یوس زا نافلاخم ریقحتتیمهانیدقتنم ریقحت و تناها زا زیهرپ

 اضما دیفس کچ ،مهد یم رکذت ،منک یم تی�ح اه تلود ی همه زا نم
منک یم لمع و تواضق اهدرکلمع بسحرب و مهد ی^ یسک هب ��1��) 
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 قادصم
اه تصرف

ناوج و رکتبم ،دمآراک یناسنا یورین

میرحت نامز رد هدمآ دوجو هب یملع یاه تفرشیپ

ماظن یاه فده و ماظن اب ام یاه ناوج و مدرم یهارمه

سدق زور یی�یپهار
قادصم

نمهب یودو تسیب یی�یپهار

ناناوج هیلع یتنرتنیا و یریوصت ،یتوص یاه هناسر یزور هنابش تاغیلبتتیمها تلع

یبونج سراپ مهدزاود زاف حاتتفا
قادصم

حلسم یاهورین یاه تفرشیپ

 قادصم
یلم داصتقا ی هلأسماه شلاچ

لح هار

تیمها

تسا گرزب راک کی و یدج تکرح کی دنمزاین روشک داصتقا

نمشد فدهام داصتقا یور رب نمشد زکر_
یمالسا ماظن لباقم رد ناریا مدرم ندادرارق

مدرم زا هدافتسا اب روشک تینما ندرب نیب زا
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هیآ

داعبا

 مهم قیداصمقیداصم
رکنم

تسا رکنم اه فورعم ی همه لباقم ی هطقن

یقالخا لاذتبا

مالسا نانمشد هب کمک

یمالسا ماظن فیعضت

یروانف و ملع فیعضت

یمالسا گنهرف فیعضت

هعماج داصتقا فیعضت

رکنم زا یهن و فورعم هبرما

یگژیو
 مهم قیداصم

فورعم

 نارمآ نیرت مهم
نایهان و

 ِناسحِالا َو ِلدَعلاِب ُرُمَأی َهللاَِّنا:هیآ یانبم رب ؛راگدرورپ سدقم تاذ
۹۰/لحن ؛یغَبلا َو ِرَکُنملا َو ِءآشحَفلا ِنَع یهَنی َو یبرُقلا یِذءآتیا َو

 َتَمَقا َدق َکََّنا ُدَهَشا :ناشیا ی همان ترایز یانبم رب  ؛ )مالسلا مهیلع(راهطا ه9ا
رَکُنملا ِنَع َتیََهن َو ِفورَعملاِب َترََما َو َةاکَّزلا َتَیتآ َو َةالَّصلا

:هیآ یانبم ربتانمؤم و نینمؤم
 ِنَع َنوَهَنی َو ِفورَعملاِب َنورُمَأی ٍضَعب ُءآیلَوا مُهُضَعب ُتانِمُؤملا َو َنونِمُؤملا َو

۷۱/هبوت ؛ةوکَّزلا َنوتَؤی َو َةولَّصلا َنومیُقی َو ِرَکُنملا

:هیآ یانبم رب ؛ )هلآو هیلع هللا ّیلص(مالسا ّمظعم ربمایپ
۱۵۷/فارعارَکُنملا ِنَع مُهاهنی َو ِفورَعملاِب مُهُرُمَأی
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قیداصم

 هب دناوتب سکره .تسا رازراک ی هصرع کی ،داصتقا ی هصرع
تسا هدرک داهج دنک کمک داصتقا ی هصرع

 یاه تیفرظ زا هدافتسا اب یداصتقا تفرشیپ ققحت
مدرم و روشک نورد

لباقم هاگن

لح هار

 اهزرم زا نوریب کمک زا هدافتسا اب یداصتقا تفرشیپ ققحت
یجراخ تسایس رییغت اب

یتمواقم داصتقا

فده نآ تمس هب تکرح و تباث و صخشم یراذگ فده داجیا

یلخاد دیلوت یور رب یراذگ هیامرسفده

راکهار

یداصتقا ی هنیمز رد نمشد رازبا اهنت ناونع هب میرحت ندوب رثا یب

کچوک و طسوتم یدیلوت یاه هاگنب زا تی�ح

ناینب شناد یاه هاگنب یاه تیلاعف تیوقت

یشورف ماخ شهاک تضهن

یراذگ هیامرس لیهست

یفرصم یاهالاک تادراو تادراو شهاک

قاچاق اب هزرابم

دننک فرصم یلخاد تالوصحم تلم ی همه

یناریا رگراک زا تی�ح

فارسا زا زیهرپ

ناریا تلم یوربآ ظفح یارب یجراخ تراجت رد لمع تحص

 تلود طسوت یتعنص و یدیلوت یاه هاگتسد حاتتفا
یبونج سراپ۱۲ زاف دننام

 میشاب یکتم نامدوخ هب دیاب داد ناشن ام هب میرحت
مینک هدافتسا نامدوخ ینورد یورین زا و

قیداصم

میرحت هجیتن

یماظن یاه تفرشیپ

یروانف و ملع یاه کراپ
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 تارکذت
یربهر

 و ریبدت اب و دنراد جایتحا تارکاذم نیا هب )اکیرمآ( ام نانمشد
دننک یم تکرح یراذگتسایس

 لئاسم رد و تسا یا هتسه ی هیضق رد افرص اکیرمآ اب هرکاذم
مینک ی^ هرکاذم اکیرمآ اب هقطنم

 لمع زا سپ اه میرحت عفر رب ینبم اه ییاکیرمآ فرح ندوب طلغ
دادرارق هب اه یناریا ندرک

 یتسیاب ناریا هکنیا رب ینبم اه ییاکیرمآ فرح نیا Fشادن لوبق
دریگب ریذپان تشگزاب یاه میمصت

 ار تارکاذم رد دوجوم زایتما دنک یم یعس اکیرمآ رد یحانج ره
شفیرح هن دنک تبث شدوخ مان هب دیؤم

تسام یاه فده لباقم ی هطقن ،هقطنم رد اکیرمآ یاه فده  میهاوخ یم ار اه تلم طلست و شمارآ ،تینما هقطنم رد امقادصمتلع
تسا ینماان داجیا هقطنم رد اکیرمآ تسایس و

تارکاذم هجیتن هن تسا هرکاذم تاعوضوم وزج اه میرحت عفر
تلع

قفاوت رب بترتم یزیچ هن تسا قفاوت ءزج میرحت عفر


