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:امنهار
تانايب روحم
هعومجمريز
هجيتن
هنومن ،لاثم
رگيد هحفص رد حرش

تّلع

يعيبط و يناسنا مولع
دهاش

نز هب مالسا نداد تيصخش

حوطس

هفسلف و هقف

ءاشنم

اه هصرع

يمالسا يروهمج نارود رد مالسا تيمكاح

1 هحفص

تيمها

 رد نز نارگشهوژپ و ناگدنسيون زا يهجوت لباق ِرامش ِروضح
يجيورت ،يملع تالجميملع تاّلجم

يقيقحت ،يملع تالجم

 ياه هصرع رد  ناوناب لاعف روضح
يملع و يقيقحت

يگدنز رد نآرق مسجت يارب شالت
هعماج حطس و

 تانايب
 ناوناب راديد رد

هوژپ نآرق

ينآرق راك و ينآرق ي هعومجم رد ريگمشچ تيلاعف

ليلد

قادصم

 نانز هب تبسن  طلغ و يفارحنا هاگن اب هلباقمتّلع

قيداصم

  هنومن نمؤم ناونع هب نز ود نييعت

 نيرفاك هنومن ناونع هب نز ود نييعت

تايآ
»نوعرف تأرما اونما نيذّلل الثمهَّللا برض و«

»نارمع تنبا ميرم و«

 نم نيدبع تحت اتناك طول تأرما و حون تأرما«هيآ
»امهاتناخف ... اندابع

ركذت

نز هب يتوغاط ياه ماظن طلغ هاگنتّلع

ءانثتسا

زيمآ تناها و يرازبا يهاگنيگژيو

قادصم

دوخ ميظع ياهدادعتسا زورب يارب نز هب نداد تصرف

اه هنيمز
قيقحت و تفرعم ،شناد

يگدنزاس و تيبرت

حوطس
هداوناخ

للملا نيب
هعماج

قادصم

مالسا ناهج رد دننام يب

تيمها

تّلع

 يرازگرب تروص رد يناريا نز ِراك جرا ندش صخشمدهاش
يللملا نيب تاقباسم

يغيلبتاه هنيمز
يملع

يتيبرت
يرنه

ينآرق راك رد لاعف ناوناب زا رّكشت

نآرق و هعماج نايم هدش داجيا ي هلصاف و اه يگدنام بقع
يدامتم ياه لاس رد ترورض

همزال

قادصم

قيداصم

،نآرق اب رانك و هشوگ رد يا هدع ييانشآ لامتحا
توالت تروص هب مه نآ

 و هعماج حطس رد صوصخ هب نآرق رد ربدت ندوب كدنا
مومع رظنم

هجيتن

يگبلط ي هقباس ياراد دارفاءانثتساقادصم

 ياه هدرك ليصحت و ناركفنشور طسوت تايآ زا هدافتسا
يبرع صوصخ هب ،يمالسا ياهروشك

برع نارادمتسايس نابز و نهذ رد نآرق روضح

ديؤم و دهاش ،ليثمت تروص هب هدافتساقادصم

ترورضنآرق اب ندش نيجع

ديؤم

دوب مسجم نآرق)مّلسو هلآ و هيلع هللا يلص(ربمايپينعم

»نآرقلا هقلخ ناك«تياور

نز نماد رد دعب لسن ياه ناسنا شرورپتّلعتيمهاتّلع

عاونا

نز هب مارتحاانعم

نز هب تناها نيرت گرزبتيساسح
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:امنهار
تانايب روحم
هعومجمريز
هجيتن
هنومن ،لاثم
رگيد هحفص رد حرش

تقيقح نيا حوضو ترثكتّلع

يمالسا بالقناءاشنم

2 هحفص

 رد ناوناب لاعفروضح
يملع و يقيقحت ياه هصرع

 رد نآرق مسجت يارب شالت
هعماج حطس و يگدنز

 تانايب
 ناوناب راديد رد

هوژپ نآرق

قالخا و تلادع دض يريگ تهجقادصمتّلع

تسين يلمع ققحت لباق اما ،دنك يم رثا لد رد

فاصنا و تلادع هب هيصوت ندوب هدياف يبهجيتن

تيعقاو

قادصم

 ناحصان ي هظعوم ققحت مدعدهاش
بالقنا زا لبق رد يدودعم

نالوئسم تايصوصخقيداصم

نالوئسم فادها

مدرم اب طابترا

ترورض

همزال

قادصم

همزال

رّكذت

روتسد ساسا رب نالوئسم دركلمع و تيوهماظن يگژيو
تسا مالسا و ينيد

ترجه رد)مّلسو هلآ و هيلع هللا يلص(ربمايپ دركلمعديؤم
هنيدم هب

تّلع

داعبا

هداوناخ نورد راتفر

شرورپ و شزومآ رد راتفر

يللملا نيب و يسايس راتفر

يتيريدم راتفر

يدرف راتفر

ينامزاس راتفر

اه هاگشهوژپقيداصم

اه هاگشناد

اه هزوح

نآرق هب لالضاهجيتن

»اريثك هب ىدهي و اريثك هب ّلضي«هيآ

تلع

هيآ

يقالخا ياه يراميب ينعم

ادخ هب ندرب هانپدهدب ام هب نآرق دياب هك هچ نآ دض تفايردهجيتن

قادصم

ام رب تاوهش ي هبلغ

حور رب قح نامتك

صرح

يهاوخدب

يبلطايند

دسح

تّلعترورض

ينآرق قئاقد و تاكن هب هجوتهمزال

ترورض
اه نآ ميلعت و اه هاگشناد هب برغ يناسنا مولع ي اهمجرت دورو

هجيتن

 يگژيو

اه نآ نورد نتفاي هار يارب يمالسا يقيقحت ركف هنوگ چيه هب ندادن هزاجا

قيداصم
يصخش ياهربدت

نآرق ندناوخ هرابدنچ و توالت

ينعم

هدومزآ و هتخپ يا يملع دُتميگژيو

رثا

هقف لوصا ينابم يضعب اب ييانشآقيداصم

نآ قئاقد و تاكن و نابز اب ييانشآ

نآرق ليذ رد دوجوم تاياور زا هدافتسا


