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)ص(ربمايپ داليم

)ع(قداص ماما داليم

 يمالسا يروهمج توعد
تدحو ي هتفه رد

تيمها

تربع سرد

يرشب ي هعماج رادمچرپ داليم

ديحوت رادمچرپ

تلادع رادمچرپ

يياناد رادمچرپ

يگزيكاپ رادمچرپ

وا صخش هن و ،مايپ هيلع ينمشد

هناشن

تثعب زا شيپ دروخرب

تثعب زا سپ دروخرب

وكين لاصخ هب ندش هتخانش

عوضوم نيا هب مدرم ي همه فارتعا

يكاپ

تقادص

يدرمناوج

تناما

لئابق ياسؤر

راجت

هكم نارفاسم

مالسا ردص

ينونك نارود

مايپ ياوتحم

ربمايپ هب ارتفا و هنيك ،ينمشد ليس

رحاس

نونجم

باّذك

تيدوبع و ديحوت

تاواسم و تلادع

يگدازآ

ربمايپ هيلع تناها

تلع
مالسا طسوت ناهج مدرم ياه لد ريخست

مالسا ربمايپ مايپ زا نانمشد رطخ ساسحا

رادمدرس
عورشمان تردق و تورث نابحاص

ايند يرابكتسا و يرامعتسا ي هكبش

يياهن هجيتن
دوخ ندرك اوسر و اه نآ تسد ندشور

نيملسم طسوت اه نآ تسكش

يگدنز يسررب
تيب لها رياس هب تبسن مالسا فراعم نييبت يارب ناشيا تصرف ندوب رت عسوم

هعيش رب هوالع ؛تّنس لها طسوت ناشيا زا تياور لقن و يزومآ سرد

ينعم

يلمع ي هجيتن

همزال

تيب لها ميلاعت و فراعم هب مالسا يايند يمامت زاين

 يمالسا فراعم شيازفا يارب مالسا قرف ييازفا مه موزل

يمالسا قرف نايم يزرو هنيكو تموصخ نتخادناين هلصاف

بهاذم نايم تاكرتشم ندرك هتسجرب

نانمشد ي هتخاس ياهراويد و دانع ،هنيك نتشادرب

تيب لها فراعم ندينش و نديد

نانمشد تخانش موزل

تيناقح تابثا ماگنه نمشد هب كمك زا زيهرپ

نمشد يارب ينس و هعيش توافت مدع

مالسا رادتقا زا يريگولج يارب نمشد ينكفا  هقرفت

رازاب و هچوك ياج هب ناصصختم و ناگبخن نايم ثحب حرط موزل

يشاحف و ييوج بيع ،ييوگدب ياج هب قطنم و مالك رب هيكت

يّنس سامح  هزادنا هب هعيش هللا بزح اب تفلاخم

تّنس لها رد وا هابشا هزادنا هب ناريا ي هعيش هاش زا تيامح

مواقم مالسا اب تفلاخم

ييافوكش و يروآون لاس

۱ هحفص

قيداصم

تلع
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ييافوكش و يروآون لاس

يسررب

بالقنا مراهچ ي ههد رد ور شيپ هاريراذگ مان تلع

ناريا تّلم يگرزب يروآون ؛يمالسا بالقنا

هطلس ماظن ندز مهرب

ناريا تّلم تفرشيپ

ايند تيعضو

يمالسا يروهمج عضوم

ريذپ هطلس و رگ هطلس هب ايند ميسقت

طلغ ماظن نيا اب تفلاخم

هقباس

رازبا

هجيتن

رامعتسا نارود زا سپ

يرگ بيرف و حالس ،شناد

هدعاق نيا هب ايند ندرك تداع

يريذپ هطلس

يرگ هطلس

نارگ هطلس قيوشت
دوخ تسدب تّلم روگ ندنك

اه تّلم ريقحت يقالخا

يسايس

يداصتقا

اه تّلم تريغ و تزع ،تيوه بلس
اه تّلم تشونرس رب طلست

روشك كي عبانم تراغ
روشك كي عبانم نتشاذگ لّطعم

توغاط نارود رد ناريا رب اكيرما هطلس
اه بصن و لزع رد تلاخد

اه تلود يارب يشم طخ نييعت

داعبا

يرگ هطلس اب تفلاخم

يريذپ هطلس اب تفلاخم

رگيد ياهروشك رب هطلس

دوخ مدرم رب نالوئسم ي هطلس

يرگ هطلس زا شيب

هطلس ماظن ندز مهربهجيتن

يزوريپ تّلع
ديشر تّلم ينابيتشپ

ماظن يگداتسيا

اكيرما تسكش هاگشيامن هب هنايمرواخ ليدبت

يماظن مجاهت

يداصتقا ميرحت

وهايه  و غيلبت ،يناور گنج

يدوبان زا دوخ ظفحرب هوالع تردق ندوزفا

تلادع اب ماوت تفرشيپيلصا صخاش

ترورض

اه هفلؤم

تلادع نودب تفرشيپ ي هجيتن جياتن زا زيهرپ

يمالسا بالقنا نتفرگ هشير

حطس رد

قمع رد

!نيسحت و باجعا اب هارمه ؛ناريا تّلم هب اه تّلم هجوت

!ماظن نالوئسم و ناگرزب هب اه تّلم تبحم و قشع

يروانف و ملع رد تفرشيپ

يسايس و يداصتقا ،يعامتجا تفرشيپ

تّلم هب هوبنا و ميظع تامدخ

يّلم تّزع شيازفا

مدرم مشچ رد هدنيآ ندوب نشور و شخبديما

اه هتشر يرايسب رد لوا ياه هدر رد روضح

كدنا ينامز رد نارگيد ينالوط هار ندوميپ

!توغاط نارود اب هسياقم لباق ريغ

تفرشيپ نودب تلادع ي هجيتن جياتن زا زيهرپ

الاب ي هنارس دمآرد

دمآرد هنالداع ريغ ميسقت

 يهلا ريغ ياه ماظن  هصخاش

رقف و يگدنام بقع رد يربارب

تلادع

تفرشيپ

يتاقبط ي هلصاف شهاك

اهدادعتسا همه ربارب تصرف

تورث ديلوت

يرو هرهب شيازفا

يّلم ي هدارا و مزع

يّلم داحّتا

يّلم سفنب دامتعا

يرواّنف و ملع

تيونعم و قالخا

يتاقبط  هلصاف شهاك

يمومع هافر

يعامتجا طابضنا

مدرم يراك نادجو

يقالخا تينما

يسايس دشر و يهاگآ

همزال

 درواتسد دح نيرخآ برغ ياه هخسن هكنيا ركفتاه شور رد  تيقالخ و يروآون
!تسا  يرشب

ييافوكش يارب شالت

!نارگيد اب تباقر يارب راد باتش تكرح موزل

!توغاط  هلاسدص نارود ثاريماه يگدنام بقع و اه دوبمك هب هجوت موزل

هراك همين اي و هتفرگ ماجنا ياه حرط ييافوكش يارب شالت

تبقارمو تقد ،تيولوا تياعر اب يلم عبانم ندرب راكب

اكيرما ميژر و مزينويهص ي هكبشاجنيدب ات نمشد تيبولغم

اوزنا و تيروفنم

اهراعش نتخاب گنر

رشب قوقح

يساركومد

 اكيرما مدرم زا هدرتسگ ييوجزاب

اكيرما مدرم تاملاكم لرتنك

ايند مامت رد هاگتشادزاب سيسات

هجنكش عنم نوناق بيوصت مدع

سامح تلود اب دروخرب

يمالسا يروهمج هيلع ديدهت

لوالا عيبر17 تبسانم هب تانايب

۲ هحفص

ركذت

قيداصم

سلجم و تلود لوئسم

يسانش بيسآ

قيداصم

قادصم

تيمها


