
)مالسلا مهيلع(تيب لها ناحادم هار هشقن

ناحادم عمج رد يمالسا بالقنا مظعم ربهر تانايب يلصا ياهروحم

يحادم

تامازلا

حادم يارعش هب همئا يهژيو هجوت

همئا طسوت يرعش توعد تيوقت

همئا حدم هب تبسن )هر(ينيمخ ماما يهداعلا قوف تيساسح

رعش هب همئا نانمشد كسمت

تّلع

اه هنومن

فده

قادصم

شور

 بطاخم نهذ رب رعش يراذگريثأت

ْقدزَرَف هب تبسن)مالسلا هيلع(داجس ماما و)مالسلا هيلع(رقاب ماما تبحم
يدسا ديز نب تيمُك هب همئا تبحم

ييازُخ لِبعد هب همئا تبحم
يريمح ديس هب همئا تبحم

ناشتيناقح و حدمرد رعش ندش هدورس

فازگ ياهلوپ اب ارعش لافغا

رعش زا سابع ينب و هيما ينب يافلخ يهدافتسا

ريثأت نازيم

هجيتن

تّلع

ْقدزَرَف يگژيو

رهظم

هنيمز

ندز فرح تعاس دنچ زا رتايوگ

موهفم و انعم نآ يراگدنام

يفطاع اي و يداقتعا يانب كي ظفح

مشتحم ياهرعش

تردق ياههاگتسد هب هتسباو يرعاش
يلومعم يمدآ

لاذتبا رعش زا رپ يناويد ياراد

رعش نابز هب قح نايب و وا نادجو ندش راديب

هنومن

رثا

...تسا شروش هچ نيا زاب

،يداقتعا راب يهمه اب البرك ميهافم ذوفن
عمتسم ناج رد يركف و يسايس ،يفطاع

يرنه ياه همشچ زا هدافتسا

اوتحم ندوب ينيد

بوخ رعش

بوخ يگدنناوخ

تيمها

رثا

بوخ گنهآ

يحادم ريثأت ندش فعاضم

يحادم بحتسم طرش

بوخ يادصتامازلا

يگتخپ

نآ لامك و نتخومآ

قيداصم
تسد تاكرح

متخ و عورش يهوحن

حادم هاگن
ندز فرح

اه هصخاش

تفآ

رعش رد يمالسا دنلب ميهافم و بوخ ياوتحم نايب

هعماج ياهزاين اب بسانتم يسراف راعشا

رعش رد همئا يهرهچ يلايخ لاخ و طخنتفرگ رارق عوضوم

قيداصم

هنومن

توبن نايب

تّلعيحادم رنه اب هارمه رعش طسوت الاو يناعم ميهفت ناكمارثا
هليسوب يناعم نامه مهف ندوب رتتخس

يحادم بجاو طرشتيمها

هيصوت

لذتبم يقشع ياهگنهآ زا هدافتسا

ناحادم دوخ طسوت يزاس گنهآ

تفآ

تامازلا
سلجم عون اب بسانت

اوتحم اب بسانت

يوق يراذگرثا

سوملمان يراذگرثا

يروآون

نمشد اب ام گنج ندوب يقيقح هب هجوت

يمالسا ماجسنا هب هجوت

ناتوسك شيپ نتشاذگن رانك
ناگتشذگ هويش دادتما رد يروآون

نآ رب ندرك هفاضا وديتاسا تانسحم يريگداي

يبهاذملا نيب ياه تيبصع كيرحت مدع

هعيش فراعم نايب

ادهش ياهشزرا نايب

انعم يب ياهديجمتتفآ

حوطس مامت رد هضرع يياناوتيگژيو

البرك يادهش ياهشزراقادصم

قيداصم

تحيصن و قالخا نايب

يونعم رايعم رد ندوبن شزراتيمها

نالطب تّلع

اه يگژيو

بيبح
نوج

تخس طيارش رد قح ميرح زا عافد

ينيد فراعم حطس ندمآ نيياپ
ناشيا ياهشزرا زا تلفغ

قادصم

رثا

اه هنومن
)مالسلا هيلع(لضفلابا ترضح

ناحادميلصا رصنع

لمع هب تبحم يهقلح يهدننك لصوهاگياج

)مالسلا مهيلع(تيب لها يحادم يداو هب ندش دراوهناشنندوب تبحم لهاتيصوصخ

تفرعم و تبحم يهيامرس هب ندوزفاهمزال
رثا

همزال

نارگيد يگدننك كاپ تردق داجيا

ينورد شيالاپ ماجنا

بوخ ياهرعش ندرك ظفح
فياظو

نآ تايئزج هب يربهر نتخادرپ

تيمها هناشن

تافآ
لصاح يب و ابيز ظفل

اسران ظفل و بوخ يانعم

)مالسلا مهيلع(تيب لها يارب بسانمان تاريبعت

ترورض
قياقح نييبت هب هعماج زاين

داهج و تيونعم ،يكين شياتس موزل

هجو نيرتهب هب يحادم تايصوصخ زا هدافتسا

هدننك عناق و نومضم شوخ ،مكحم ياهرعش نايب

نآ دقن و يبدا عماجم رد حرطشوراهرعش حطس ندرب الاب يارب رعش هب تبسن يريگ تخس

قيداصم

هجيتن

قيداصم

ترورض

تامازلا

همزال

ديحوت نايب

توبن نايب
)مالسلا مهيلع(تيب لها يگدنز نايب

ديحوت نايب

 يمالسا بالقنا ينونك تيعضو نايب
نآ ياه نامرآ و يمالسا بالقنا هار رس رب دوجوم ياه ينمشد و  عناوم

يناهج يمومع تكرح و ناهج رد يمالسا بالقنا ريثأت

قيداصم

قيداصم
هدز يدام ناهج رد تيونعم يايحا

يناهج هطلس ماظن ندز مه رب

ميا هدمآ شيپ هك يهار
تسا هدنام يقاب هك يهار

اهدركراك
همئا اب مدرم دنويپ تياده و ندولاپ ،تيوقت ،ظفح

)مالسلا مهيلع(تيب لها و مدرم نيب تبحم داجيا

مدرم يارب قياقح ندرك نشور و نييبت

ترورض
)مالسلا مهيلع(تيب لها هب مدرم تبحم ندش راد هشير

)مالسلا مهيلع(تيب لها هب مدرم تبحم ندش هتخورفارب

خيرات لوط رد هعيش ياقب نماضتيمها

هفطاع اب رّكفت يگنهامهرثا

هعيش نتفر نيب زانادقف هجيتن

يّلوتاوتحم
يّربت

اروشاع تكرب هب مالسا ندوب هدنز رب ماما ديكأتهناشن

ناميا شرورپ و ينيرفآ ناميا
يبلق ناميا و فطاوع يرايبآ هطساو هب نيد نديناود هشير

نابوبحم و ناوريپ نيب يبلق دنويپ و ماكحتسا داجيا
قيداصم

يزاسگنهرف

تيمها

يحادم هب ناناوج و مدرم لابقاتّلعتيلوئسم ندوب ريطخ هب هجوت
)مالسلا مهيلع(هللا لآ و لوسر هب باستنا

هناشن
مدرم لابقتسا
مدرم تاعامتجا
مدرم ندرك هنيزه

يحادم هفرح ندرك اديپ روغث و دودح

ترورض

انعم

همزال

)مالسلا مهيلع(تيب لها يحادم ندوب شزرا اب

مدرم نهذ و هعماج رد يحادم دايز ريثأت

؟تسا حادم يسك هچ دينادب
؟تسيچ وا يحادم راك تامدقم

؟دناد يم رعش ردقچ
؟تسا ظفح رعش ردقچ
؟دناوخب دناوت يم ردقچ

نآ يارب يزكرم داجيا

رعش رد همئا يهرهچ يلايخ لاخ و طخنتفرگ رارق عوضومقادصم

تماقتسا و ربص

صالخا
ماما هب تفرعم

يراكادف
داهج

يبرغ اي و لذتبم يقشع ياهگنهآ زا هدافتسا

:عبنم

          زورداز رد تيب لها ناحادم عمج رد تانايب

)اهيلع هللا مالس( هرهاط هقيدص ترضح
 رد قوف ياه راديد  هب طوبرم تانايب يتخرد رادومن

راثآ رشن و ظفح هسسؤم يناسر عالطا هاگياپ
يا هنماخ يمظعلا هللا تيآ ترضح

)Khamenei.ir( دشاب يم دوجوم.

تانايب روحم
هعومجمريز
هجيتن
هنومن ،لاثم
رگيد هحفص رد حرش

:امنهار

قطنم و لّقعت
راعشا يال هبال رد لالدتسا زا هدافتسا

بطاخم نهذ عانقا

انعم

رثا


