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دوبن نآ رد صالخا و ييادخ ي هزيگنا زج يا هزيگنا چيه

قيداصم

يمالسا ركفت تفرشيپ و يمالسا تكرح يارب يرگيد زاغآ رس تيمها
يمالسا ي هعماج درب شيپ و

بالقنا رادتقا و يراگدنام

نمهب19 ي هثداح يراگدنام

نام
راگد

گرثا و ي
راذ

ي
 راك

خ
ياد

م و ي
لخ

ناص
ه

 يدنم هرهب چيه ندوبن لمتحم نيع رد  )هر(ماما اب تعيبليلد

خيرات رد يراگدنام

دوخ تقو رد يراذگرثا
هجيتن

قيداصم
لوپ ندوبن لمتحم

ماقم و تسپ ندوبن لمتحم

نيسحت ندوبن لمتحم

رطخ و ديدهت لامتحا

اه تمحز و اه تنحم و اهرطخ لد رد عوقو تيمها

ادخ ياربً اضحم

ي هرهچ رد نيد يهلا و يونعم دوجو زاربا
مالسا ردص خيرات رد )اهيلع هللا مالس(يربك بنيز

ثداوح رد يهلا يلو كي ناونع هب ريظن يب ششخرد قادصم
ناكدوك و نانز يهانپرس يب ي هثداح رد

نيعبرا زا سپ ياهزور ات ماش و هفوك رد ،تراسا نارود

)مالسلا هيلع(نيسح ماما هارمه ،البرك تمس هب تكرح رد

نآ ياه تنحم و اه يتخس ،اروشاع زور ي هثداح رد

عطاقم

وا راك و )اهيلع هللا مالس(بنيز مان يراگدنام و ندش وگلا هجيتن

لاعتم يادخ دزن فيصوت لباقريغ يماقم نتفاي

ي هليسوب نآ ندوميپ و ادخ هار ،نيد ياقب ياكتا
)اهيلع هللا مالس(بنيز و )مالسلا هيلع(نيسح راك هب ،ناگدنب

دهاش
)اهيلع هللا مالس(بنيز ترضح يگدادلد و ربص ماقم ندوب رتالاب

دنك يم لقن هيسآ بانج زا نآرق هك يماقم زا

تالكشم و بئاصم لمحت

يگداتسيا و ميظع ربص نآ
ءاشنم

قادصمايند رد ينيد ياه شزرا ندوب جياردهاش

ناميا لماك ي هنومن  ود زا يكي ناونع هب نآرق رد هيسآ يفرعمتيمها

يحور ياه تبيصم تمظع يريذپان سايقتّلع
اه نآ لمعلا سكع و هيسآ ينامسج بئاصم اب )اهيلع هللا مالس(بنيز

رفك  هنومن ناونع هب درم ود هن و نز ود مان ركذلباقم ي هطقن

ايند رخآ ات نامز لوط رد درم و نزبطاخم

ميرم ترضحهباشم قادصم

 و هجنكش  جنر زا ندمآ ناغف هب
دنوادخ زا تاجن تساوخرد

نوعرف تأرما اونما نيذّلل الثم هَّللا برض وهيآ

ناكيدزن زا يدايز دادعت نداد تسد زا

نازيزع تداهش زا سپ ياه تنحم لمحت

ندرك لوبق تساوخرد دنوادخ زا

ادخ زا ندركن تاجن تساوخرد

لاؤس باوج رد اه تبيصم مامت ندناوخ ابيز

1 هحفص

:امنهار
تانايب روحم
هعومجمريز
دعب هحفص رد حرش
لبق هحفص رد حرش
تسويپ رد همادا

بنيز بئاصم
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 ي هطقن
لباقم

ايند رد بازحا يسايس تكرح و تضهن
تردق بسك يارب

ليلد

يمالسا بالقنا نادهاجم صلاخ تين

ليلد

ماكحا يارجا يارب  دوب يتكرح بالقنا
 تلادع رارقتسا و يمالسا ي هعماج داجيا ،يهلا

ايند ياه ماظن نيب رد ماكحتسا نيا ندوب ريظن يبتيمها

دنداتسيا بالقنا ياپ هك يناسك صالخا
دنك اديپ ماود و تابث ات

دندرك تدهاجم يزوريپ يارب هك يناسك صالخا

قيداصم

قيداصم

يياوه يورين يادهش

حلسم ياهورين يادهش

اه ناميا هب نآ ياكتا و صالخا بالقنا يگژيو

!دننادب همه ار نياركذت

يد9 تمظع ندوب ريظن يب هب نانمشد فارتعا
هتشذگ لاس20 يمدرم ياه تكرح رد

نداد ناشن كچوك يارب شالت
مدرم ينويليم ياه يياميپهار

ناوخارف جايتحا نودبيگژيو

روشك لخاد رد يدايا كيرحت

 قادصم
اه تسينويهصنانمشد

اكيرمآ

ملاع رد ناربكتسم ي هعومجم

يسايس

نآ هب ندز هبرض رد نمشد يناوتان و ماظن ماكحتسا

رثا

ماظن و بالقنا طسوت اه لد ريخست

ركف ياه قاتا رد هك زغم اهدص يماكان
دنماظن هبرض يارب يحارط لوغشم

ماظن هب ندز هبرض رد هناسر رازه دنچ يماكان

 دهاش

اهراشف همه ربارب رد ام ماظن يگداتسيا

يا هليسو چيه اب دنناوت يمن نانمشد
!دننازرلب  يكدنا ار بالقنا

ميرحتاهرازبا

يداصتقا

تمهت

تّلع

يد9 رد مدرم ميظع تكرحقادصم

!تسين يسك تسد تكرح نياركذت

تّلع
اه هدارا ندوب راگدرورپ ي هدارا و دهعت

 دشاب هناصلخم و ييادخ يتكرح يتقو دنوادخ عافد

يگژيو
يناميا تكرح

يبلق تكرح

اونما نيذّلا نع عفادي هَّللاّناهيآ

 بالقنا ياكتا كرد زا نمشد يناوتان
يمالسا يروهمج فعض هطقن نتفاي يارب نوگانوگ ياه شور يريگراك هبهجيتنمدرم ناميا و ادخ هب
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 يگژيو
تيمولظم نيع ردتكرح

:امنهار
تانايب روحم
هعومجمريز
دعب هحفص رد حرش
لبق هحفص رد حرش
تسويپ رد همادا
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هناصلخم و ييادخ راك يراذگرثا و يراگدنام

بالقنا رادتقا و يراگدنام

نمهب19 ي هثداح يراگدنام


