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هعماج راشقا نيرتمهم

قيداصم

ناملعم

تيمها
يدامتم ياهلاس لوط رد تلم نادنزرف يرادتناما

 سيردت رياس ندوب ماقم يلاع نيع رد-ناتسريبد و ييامنهار،يئادتبا نارود-شرورپ و شزومآ ملعم شقن ندوب يئانثتسا
يلاع زكارم رد ناگدنهد

ناكدوك نهذ رب دب و كين ياهشراگن نيلوا ماجنا

يگداوناخ تيبرت رانك رد نادنزرف دوجو يلصا هلكاش نييعتقادصم

 اهنآ يالاو شزرا و ناملعم ردق نتسناد

يگژيو

 و تلم هفيظو
نالوئسم

 يهلا تبهوم كي ناونع هب دوخ گرزب راك و شقن يسانش ردق

اههلباق و ناراتسرپ

راتسرپ طسوت ضرم راوشد و ينالوط ريسم زا راميب نداد روبع تلع

 و ناراتسرپ هفيظو
 گرزب تمدخ و تمعن نيا يسانش ردقاههلباق

 اههلباق و ناراتسرپ ميركت

نوگانوگ راشقا همهراك ماجنا تيفيك رد ميظع شقن يارادتيمها ريثات يهرتسگ

هعماجياهزاين ندروآربينادراك و تراهم اب راك ندناسر ناماس هبقادصمهعماج كي نورد تيلاعف يتاليكشت ماظن رد يروحم رصنعتيمهانارگراك هجيتن

ملاع قطانم زا يرايسب رد نارگراك قوقح ندش لامياپيسانشبيسآ

يربهر ديكأت

راكيهلئسمداعبا
رگراك

ناراذگ هيامرس و راك ناريدم

هعماج تايح يارب دوخ راك تيمها نتسنادينوريب ياهمحازم رب قئاف ينورد يورين ندمآ دوجو هبتلعيدرسلد و هحماسم ندوبن راك ردهجيتن راكو دوختماركوردق نتخانش أشنم

راك يهلئسم

»هنقتافً المع لمع ًارما هللا محر«تياور

اهتيلوئسم و لغاشم رد دارفا همهبطاخم

يلخاد ديلوتجيورتتمس هب روشكگنهرفدربشيپ

تيبوغرم يارب نتسناد مامت و مات لالدتسا ار ندوب يجراخقادصمهتشذگ ياهلاس رد هناگيبياههتخاس زا هدافتسا گنهرف قيرزتعنام

رثؤم لماوع
يلخاد نيرفآراك قيوشت

يجراخ تاديلوت يهيور يب و اجيب ندركن غيلبت

راكيهدننك رد يراك نادجو

يلخاد ديلوت تيفيك

راشقا
برجم و هداس رگراك

راك سدنهم

بطاخم
نيرفآراك

رگراك

يجراخ يالاك يهدننك دراو رجات

تاغيلبت نيلوئسم و تلود

ام هفيظو

 فرصم بيسآ
هناگيب ديلوت

مينادب شزرا ا ر يلخاد ديلوت فرصم هك هعماج رب يشزرا تيمكاحفدهلخاد ديلوت يشخب ناحجر يارب نداد مه تسد هب تسد

هناگيب رگراك نتشاداو راك هب تميق هب روشك لخاد رگراك كي ندرك راكيب

 زا لبق اب هسياقميجراخ هباشم هب تبسن يلخاد تالوصحمزا يرايسب يرتربزورما تيعضو
بالقنا

 هتشذگ رد ديلوت و تخاس يارب يناريا يناوتان نيقلت

تردق هاگتسد هب ناگتسباو لماع

ناريا نتخادنا بقع
هجيتن

راك قوش و راكتبا حور هب همطل

بالقنا زا سپ تيعضو رييغت
 گرزب ياهراك يارب تخاس ريز دوجو

قيداصم
يناريا ناوج راكتبا و نهذ اب ينف هديچيپ ياهراك ماجنا

رگراكو هاگراكريدم،راذگهيامرس ،امرفراكطسوتاهراكراورداربدربشيپهجيتناهنآ ندوب لابلاغراف و نانيمطا ونارگراك يلغش تينماهمزال

شرورپ و شزومآ
تاباختنا

فياظو
راك نقتم و هقالع و قوش اب ماجنا

روشك تمالس ماظن رد مهم رايسب شقن يارادتيمها
راتسرپ شقن

هلباق شقن

هدننك هدنز و رگايحا

دازون و ردام تمالس رد يتايح يشقن ياراد

 راتسرپ دوبن تروص رد كشزپ هجلاعم ندوبن شخب ريثأتدهاش
 زوسلد

ناملعم هفيظو

مدرم هفيظو

1 هحفص
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يربهر ديكأتشرورپ و شزومآ

شرورپ و شزومآ ماظن رد يقمع لوحت

ترورض

تلعشرورپ و شزومآ ماظن ندوب يديلقت

تائاضتقا و تاهابتشا همه اب يبرغ روشك كي يوگلا ندروآ

 رد شرورپ و شزومآ ماظن ندرك مكاح نامز رد روشك ياهتنس و اهزاين نتفرگن رظن رد
يولهپ هايس يهرود

قادصم

شرورپ و شزومآ ماظن ندوب هنهك

نارگيد هبرجت زا يرثكا دح هدافتسا و روشك ياهتنس نداد رارق هياپ حيحص هار

اهشور نيا زا هتشذگ هتسباو نالوئسم ديلقت عجرم ياهروشك روبعدهاش

دهاشروشك تينما و رارقتسا ليلد هب راك نيا تصرف ندوب مهارفدعاسم هنيمز

دايز ياهراك ماجنا

ينونك بوشآرپ يايند رد تلم شمارآ و تنازو ظفح

همزال

اهركف و اهراك ندش يئارجا

تعاجش

يركفشوخ و راكتبا

شرورپ و شزومآ هعومجم رد شرورپ ماظن هب نداد تيمها

هدع كي يهجوت يب تلع هب شرورپ ندش فذح و گنرمكيسانشبيسآ

شرورپ يهلئسم ندرك ارجا و يتايلمعهمزال

شرورپ ِنتشاد شزومآ دح رد يشزراتيمها

حوطس

ندش تسرد يارب شرورپ و نتخاس هب ناكدوك نهذ زاينتلع

ملعم شرورپ و باختنا

يسرد باتك

يهدنامزاس

شرورپ و شزومآ يمك شرتسگ زا زيهرپو يفيك شرتسگ هب هجوتهمزال

داعبا
يناسنا يورين

نامزاس

هسردم و ملعم هب زايناهزاين ندش هدروآربهصخاش قادصم

تيمها لوا هجرد رد يفيك شرتسگ نتشاد رارقترورض

ناملعم يهبتر ندربالابقادصم
هبرجت و يگدامآ

اههصرع
گنهرف و شناد

تاباختنا

روشك تيريدم ماظن رد دوخ ينرق دنچ خيرات لوط رد تلم يريثأتيبيخيرات رورم

قيداصمراك رس رب درف فاصنا و محر هب تلم عاضوا يگتسبهجيتنمدرم ريثأت مدع رب ينبم يدادبتسا ياهتموكح تيصاختلع
دنز ناخ ميرك نامز رد مدرم عضو ندش رتهب

رگيد نيطالس و هاش نيدلارصان ،ردلق ناخاضر نامز رد نتسناد دوخ كلم ار روشكو تيعر ار مدرم

قيداصمهطورشم زا دعب نارود خيراتدهاش

هطورشم يرهاظ ندمآ دوجو

يولهپ نارود رد تاباختنا ندش يشيامن

 يهنومنناوارف تالاكشا دوجو اب يلم تضهن نارود رد هاتوك ياههربانثتسا
تالاكشا

قدصم نامز رد تلود هب سلجم تارايتخا نداد و سلجم يليطعت

قيداصم
سلجم هب اهنآ يبايهار و تردق ياههاگتسد عفانم نيمأت يارب ريز هب رس و عيطم ياهدع نتفرگ رظن رد

تاباختنا زور زا مدرم يعالطا يب

بالقنا زا سپ تيعضو يلك رييغت اب مدرم ندرك اديپ شقنفطع هطقن

قيداصم

سلجم هدنيامن باختنا

 ناگربخ باختنا

روهمج سيئر باختنا

رهش ياهاروش باختنا

تيمها

تيمها

ناگربخ طسوت ربهر باختنا

اهاروش طسوت اهرادرهش باختنا

ساسا نيا رب يساسا نوناق نيودتدهاش

 رد هشدخ يارب نمشد ياهفرح راركت و ناتسود يخرب يساپسان
تاباختنا

 ينمشد تلع
بالقنا زا لبقِ نارياِ ندوب ناگناگيب يارچ عترملباقم هطقنمدرم ندمآ راك يور و بالقنا اب نمشد عفانم عطقنانمشد

ناريا لوصحم و رازاب زا ناگناگيب يهدافتساقيداصم

ناريا تفن زا ناگناگيب يهدافتسا

ناريا يناسنا يورينزا ناگناگيب يهدافتسا

ناگناگيب هنومن
سيلگنا

اهتسينويهص و اكيرمآ

نمشد تسايس

يسانشبيسآ
 ياهروشك رثكا هب تبسن ام تاباختنا ندوب مدرم رتهزيگنا رپ روضح  اب و رتروشرپ،رتدازآام خساپروشك يهرادا رد مدرم ينيرفآ شقن شزرااب هديدپ راكنا

يساركومد يعدم

دنتسه تلم اب هك يناسك طسوت اهفرح نيا ندركن راركتو نتفگن غوردام هيصوت

 تمالس دهاش
تاباختنا

ندوب ملاسان رب ينبم اههرود يضعب رد هعياش ندش اديپ دراوم رد قيقحت
هجيتن

هتكن

تاباختنا تمالس و هشدخ دوبن دييأت

قودنص دنچ رد هشدخ اب تاباختنا ندشن بارخ
اههرود يخرب رد راك ِرس رب ِحانج ررض هب تاباختنا هجيتن ندش مامت

نمشد ندش ينابصع و نيگمشخهجيتنتاباختنا رد مدرم يميمص و  هقالع وروش اب تكرشينيبشيپ

هعماج راشقا نيرتمهم

راك هلئسم

2 هحفص


