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اه هشیر

یوقت تیاعر

لبق عطاقم
بالقنا زا
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)هیلع هللا تمحر(ماما یمالسا تیبرت

)1330 ههد(یدرجورب هللا تیآ توف زا شیپ

دیؤم
لوصا و هقف رد رحبت و یملع یروآون قادصم

هتسجرب و دنسپ ناوج یداتسا

فذح یارجام هب ضارتعا رد هزرابم
)1341 لاس(تاباختنا نوناق زا ین@لسم دیق

کچوک رهاظ هب یمالسا دض تکرح کیتیمها

نارگید طسوت ماما یربهر یعیبط شریذپیلمع هجیتن

ناشنانیشناج و ناربمایپ رخآ و لوا روتسدتیمها

Oیهلا تمحر باوبا شیاشگهر

ادخ مکح و هدارا رد ندش لح

 Vسناد ادخ زا ار زیچ همه
اه هناشن دنوادخ زا تعاطا

قیداصم

درک دازآ ادخ ار رهشمرخ

درک زوریپ ادخ ار بالقنا

دروآ هنحص هب ادخ ار مدرم

نید هب لمع

تیصوصخ
ماما زراب

لوصا و هقف داتسا هب هرهش

هفسلف داتسا هب هرهش

قالخا ملعم هب هرهش

مق رد هفسلف لوا سرددیؤم

ناناوج بیذهت و تیبرتدیؤم

تیصوصخ
بصنم و ماقم زا ینادرگیورماما زراب

هشیر

عجرم ناونع هب ندش حرطم اب ناشیا تفلاخم

)هیلع هللا تمحر(ماما قیمع سفن بیذهت

قادصم
)1340 لاس(یدرجورب هللا تیآ تشذگرد زادعب

یمهفزیت و یرایشوه

ینید تریغ

مدرم هب هیکت و د@تعا

 تیصوصخ
ماما زراب

هزرابم یرادولج و تسایر زا زیهرپ

تیمها تلع
نارگید یوس زا بسانم لمعلا سکع زاربا مدع

نارگید یوس زا نادیم هب دورو تئرج دوجو مدع

مدرم هب @لع رگید د@تعا مدعتیمها تلع

فده

ندش مدقشیپ یارب @لع ریاس اب هرکاذم

یعرش فیلکت ماجنا

هناشن

داعبا

یسایس تعاجش

نمشد اب ییانشآ

مدرم جیسب تردق

مدرم یارب یشخب ماهلا

مدرم یوس زا هانپ و تشپ دوجو ساسحاهجیتن

تلع

تیناحور اب مدرم دنویپ هناشن

هیضیف هسردم رد ماما یخیرات یناdخس
ناشیا یریگتسد و

تیمها تلع

تیصوصخ
ماما زراب

لمع رد)هیلع هللا تمحر(ماما یربهر تردق زورب

کچوک رهاظ هب یمالسادض تکرح کیتیمها

دادرخ هدزناپ مایق و هیضیف هسردم هب هلمحاهدادخر

)1342 لاس(هزرابم مود لاس

ینعم

نادنز جنر Vفریذپ

یریپ و الاب نس مغر یلع یریذپرطخ

فیلکت و نامرآ هار رد تالکشم زا ندیسارهن

hهنو

تیمها
 تیصوصخ
ماما زراب

)هیلع هللا تمحر(ماما یریذپرطخ و یراکادف دیعبت ات1342 دادرخ هدزناپ زا سپ

دیعبت نارود

)1357 لاس(نآ زا دعب قارع زا ترجه نامز

دعب عطاقم
بالقنا زا

قادصم

زایتما

ریثأت
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بالقنا زا

)1357 لاس(نآ زا دعب و قارع زا ترجه نامز
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)1330 ههد(یدرجورب هللا تیآ توف زا شیپ

)1340 لاس(یدرجورب هللا تیآ تشذگرد زادعب

)1341 لاس( تاباختنا نوناق زا ین@لسم دیق فذح یارجام

)1342 لاس( هزرابم مود لاس

دیعبت ات1342 دادرخ هدزناپ زا سپ

تیصوصخ
ماما زراب

 ،ردص حرش ،تعاجش ددجم رولبت
ماما یربهر تردق و تماقتسا

یرکف حارط کی ناونع هب ندش حرطم

رود هار زا یمالسا تضهن یربهر

بئاصم رد اضر و ربص

تیصوصخ
ماما زراب

 لدتسم و مکحتسم تروص هب هیقف تیالو رکفت نیودتدرواتسد
یسایس نارظن بحاص یارب مهف لباق و

یگژیو
ناریا رد یبزح تالیکشت Vشادن

نانآ نداد رارق بطاخم و مدرم رب هیکت

Oهر

 و یمک ظاحل هب یمالسا تضهن و مالسا رکفت هبلغ
یفیک

یمالساریغ و یمالسا دض راکفا یاوزنا

نازرابم یارب یمرگ تشپ داجیا

یمالسا تازرابم ماq تیزکرمهاگیاج

تلع

یفطصم دیس تداهش هثداح

بئاصم ندید یهلا هیفخ فاطلا

قادصم

دعب عطاقم
یربهر هرودبالقنا زا

 تیصوصخ
ماما یربهر

ثداوح ربارب رد راوتسا

طاتحم و شیدنارود لقاع

تبالص اب و ردتقم

دراوم

یلیمحت گنج

اتدوک یاه  هئطوت

بیرغ و بیجع یاهرورت

یداصتقا ی هرصاحم

نیقی و ربص

تیمها

 البق هچنآ زا رت میظع و رت مهم بتارم هب
دوب هدش هدید ماما زا

 اه نآ زا یکی هک یتایصوصخ ماq زا ماما یرادروخرب
دوب رگید ناربهر یگتسجرب بجوم

 هک یتایصوصخ زا ماما یرادروخرب
تفای ناوت یh ناربمایپ رد زج

رایشوه

عاجش و تماهش اب

سانش نمشد

مدرم هب دقتعم

یهلا فادها تمدخ رد تعیبط نیناوق ی همه ندید

یتلود یاه هاگتسد یحور نابیتشپ

نافعضتسم یماح

وا ربارب رد نیگمهس جاوما ندوب تّیمها مکهناشن

دنهاوخ یم مدرم هچنآ هب داقتعاانعم

تلع
مدرم هب)هیلع هللا تمحر(ماما د@تعا

تیعورشم ل@عا یارب مدرم ٔیار ندوب یساسا

قادصم
مدرم یرادفرط یعدم نویسایس هب ندادن نادیم

 هلمج زا بالقنا لاس نیلوا رد تاباختنا5 یرازگرب
...و یساسا نوناق نیودت و یمالسا یروهمج مودنارفر

اه هسوسو ندش رثا یب و هنانیب نشور و هناهاگآ ن@یانیقی یانعم

ربص راثآ

 دوخ هار و دوخ ندرکن مگ

فده ندرکن شومارف

یلمع هجیتن

 نودهی مهل هانلعجو(وا هب هعماج تیاده مامز ندرپس
)نونقوی انتایاب اوناک و اوربص امل انرماب

یمالسا تما و ام تلم نایم رد مالسا تایح دیدجت

فده زا ندشن فرصنم

 تایصوصخ
یدرف

قادصم

زایتما

ریثأت
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 زا دعب عطاقم
یربهر هرودبالقنا

زایتما

ریثأت

لبق عطاقم
بالقنا زا

تیمها

 تیصوصخ
یربهر

یگدنز رد بان یبالقنا مالسا مّسجت

قوذ و رعش ،نافرع لها

 تایصوصخ
یدرف

ایند زا عاطقنا و دهز

قادصمّتیونعم و تدابع لها

بش همین ی هیرگ و تولخ

ادخ اب طابترا و عرضت و اعد

ادخ رب لّکوت

ادخ ینامرفان زا تّیشخ

یفطاع و فیطل حور

تاقلعت و یبلط نوزفا ،یهاوخدوخ زا عاطقناانعم

دهاش

ادخ هار رد یصخش یایاده قافنا

 مدرم هار رد )هر(ماما یصخش یاه لوپ فرصم

)اقآ دمحا جاح(ناشیا دنزرف ی هداس یگدنز

داعبا

تاساسحا

قالخا

اه یریگ میمصت

hهنو
ادهش هداوناخ یارب هیرگ

ناشیا زا فیرعت ماگنه ماما یایح و مرش

ناریا مدرم هب »میناوت یم ام« میلعت

 فلتخم یاه هصرع رد ناریا تلم هب »یناوتان« هلاسدص نیقلت

ملع نادیم وزاس و تخاس ،روشک هرادا هلمج زا

یاهرازبا زا یکی ناونع هب یناوتان یاقلا
اه تلم رب نمشد طلست رثؤم

تلم هب تیعطاق و میمصت تشگزاب

تلم هب سفن هب د@تعا تشگزاب

تکرح و مادقا هجیتن رد و تلم رد Vسناوت ساسحا تشگزاب

تلم هب تعاجش تشگزاب

اه نادیم همه رد ناریا تلم یزوریپ

دراوم

ادخ هب رواب

هناشن

 مكل اوعمج دق ساّنلا ّنا ساّنلا مهل لاق نيذّلا« هفیرش هیآ قادصم ماما
»ليكولا معن و هللا انبسح اولاق و انا�ا مهدازف مهوشخاف

 هیآ هب دوجو ماq اب داقتعا
»ليكولا معن و هللا انبسح«

Oادخ یارب تکرح و یهلا هدعو هب نیقیهر

یلمع هجیتنمدرم هب رواب
 و ماما طسوت مدرم ریذپانرییغت قیمع ن@یا ندش افوکش

نانآ ندش تریصب و تماقتسا یوگلا

أشنم
 ،ن@یا هب داقتعا و مدرم یقیقح تخانش

 ناریا تلم تعاجش و شوه

Oنیرتزیزع مدرم ،ماما مشچ ردهر 

دندوب نیرتروفنم مدرم نانمشد و

دوخ هب رواب

رثا

تیمها

لباقم هطقن

Oهر

هجیتن

قادصم

تیمها تلع
یزوریپ تمس هب یجیردت تکرح رد اهرواب نیا ریثأت

ماما تماقتسا و تیعطاق یارب اهرواب نیا ندوب أشنم

ناونع هب)هیلع هللا تمحر(ماما یاهرواب
ناریا تلم تکرح ریس هدنهد ناشن

هجیتن
 همه رد رواب هس نیا ندوب روحم و أشنم

ماما یاه تسایس و اه مادقا ،اه یریگ میمصت

دیعبت نارود رد ماما یریگ تردق

سیراپ هب تکرح رد ماما یریگ تردق

۵۷  نمهب ثداوح رد ماما یریگ تردق

تضهن زاغآ رد ماما یریگ تردق

 یگتسخ و دیدرت  ،یگدرسفا زا یناشن ندشن ادیپ
یگدنز رخآ یاهزور ات ماما رد

راثآ

Oهر

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

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

دهاش
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لبق عطاقم
بالقنا زا

ناونع هب)هیلع هللا تمحر(ماما یاهروابقادصم
ناریا تلم تکرح ریس هدنهد ناشن

دراوم
دعب عطاقم
بالقنا زا

تیمها تلع

تیمها

أشنم

ماما طسوت)هیلع هللا تمحر(ماما یاهرواب ندش یناگمه

 دیما ندش ادیپ و مدرم تایحور رییغت
ادخ هب لکوت و سفن هبد@تعا و

 ناگناگیب زا روشک ندش لقتسم
نامرد و تشادهب هنیمز رد

 ات نوگانوگ تامدخ ندش هدرتسگ
روشک طاقن نیرت هدش شومارف

یریگ هجیتن
توغاط نارود اب هسیاقم رد اه یگتسجرب هظحالم
بولطم یمالسا ناریا اب هسیاقم رد هار ندوب ینالوط و

مدرم ناگدنیاh هب تاوهش رد قرغ و نئاخ دساف نانارمکح لیدبت

 تسدورف تسپ ع@ط و هتسباو ثیبخ نارادمتسایس لیدبت
مدرم ناگدنیاh هب مدرم لباقم رد نیگمشخ و نمشد لباقم رد

 هتفرشیپ روشک کی هب یملع رظن زا هدنام بقعروشک لیدبت

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

دراوم
ناریا یگدنزاس و ینف یاه ییاناوت ندیسر جوا هطقن هب

 شیازفا دوجو اب نایوجشناد یربارب تسیب شیازفا
بالقنا لوا هب تبسن تیعمج یربارب ود

دهاش
 یولهپ میژر رد هتسباو ناریا لیدبت
رواب هس نیمه اب ،لقتسم ناریا هب

نادسفم و داسف اب هزرابم

زایتما

ریخا نارود ناحلصم فالخ هب هنحص هب تلم همه ندناشک

 فالخ هب Vسناد ادخ زا ار زیچ همه و ادخ یارب راک ماجنا
یدام ناربهر

شور

نادیم طسو ندمآ و مدرم نایم رد روضح

نانآ یارب دوخ لوصا نییبت و مدرم اب Vفگ نخس

هناهاگآ ن@یا هب مدرم ن@یا ندناسر یارب شالت

اه هصرع
یلخاد دادبتسا اب هزرابم

یللملا نیب رابکتسا اب هزرابم

هجیتن
 اه ینکشراک همه مغر یلع یمالسا ماظن یزوریپ

مالسا ناهج رد بالقنا رکفت شرتسگ

اوتحم
مالسا دّدجم یایحا

رابکتسا و ملظ زا مالسا تّما تاجن

هناشن
 و هنایمرواخ زا مالسا ناهج رد یمالسا هزیگنا ندز جوم

اقیرفآ ل@ش ات یبرع یاهروشک

جیاتن

یراگدنام

ذوفن

یونعم و یحور تردق

شمارآ

 ادخ نادرم طسوترشب یونعمو یقیقح خیرات Vشونتیمهاایند و خیرات لوحت ،خیرات هب یشخب حورریثات

قیداصمیّدام ناربهر رب تلیضف

راثیا هب هجوت

رشب تمارک و یدازآ

عماوج رد ناسنا قوقح

ضیعبت عفر و تلادع
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