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

قادصم

هجيتن

مالسا زكرم رد هثداح نيا نداد خر

تمظعاب نينوخ يراكادف نيا زا )ع(نيسح نتشادن هراچ

قادصم

خساپ

 هجيتن

قيداصم

درب يم شيپ تياده هداج رد تعرس هب ار وا ربمايپ هك يا هعماج

تسا مزال ام يارب يزيج هچ هكنيا مهف

هداج رد هديد هثداح ليبموتا زا نتفرگ تربع

انعم

هك يياج هب يمالسا هعماج نديسر تّلع نديمهف
دش يراكادف نانچ هب روبجم )ع(نيسح ماما

 هقباس
يوبن هعماج

ربمايپ زا سپ لاس50 هثداح نيا نداد خر

دنتخيرگ يم نآ لباقم زا نايمور هك يا هعماج

دوب دنلب نآرق توص نآ ربعم و دجسم رد هك يا هعماج

هيآ

درك يم هظعوم و دناوخ يم وا رب ار ادخ تايآ ربمايپ هك يا هعماج

يبلطايند هب هعماج ندش راچد

1 هحفص

هفوك هقباس

تربع ينعم

نآرق هار رد زيچ همه زا نتشذگنيد ظفح يارب يراكادف ترورض

دنك يم ديدهت ار ام يزيج هچ هكنيا مهف

اروشاع هثداح رد ربدت و لمأت

اروشاع ياه سرد مهف

يلمع جياتن
تّزع هب تّلذ زا اه تّلم ندناسر

رابكتسا و رفك ههبج تسكش

ينايفس ههبج يانف و ناريسا ناوراك زا هيما ينب نديد بيسآدهاش

دنشابن رجاف و قساف رگا يتح لطاب ههبج رد اه تريصب يب نتفرگ رارقترورض

اروشاع ياه تربع مهف

ام زورما هعماج يارب مايپ نيرت يروف

اه نامرآ يشومارف و تاوهش هب ذاذتلا ،يزودنا تورث نتسناد لصاينعم

تّلع

قادصم
ميهد حيجرت هعماج حلاصم رب ار دوخ حلاصم و عفانم

دش راچد مالسا ردص ي هعماج هك يدرد هب ندش راچدهجيتن

دنامن بقع نارگيد زا ايند رد هك دشاب نيا ركف هب سكره

كوبت يارجام دهاش

ينارتوهش لابند نتفر
ينعم

جياتن



:امنهار
تانايب روحم
هعومجمريز
هجيتن
هنومن ،لاثم
2 هحفصرگيد هحفص رد حرش
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و بالقنا حور ياوزنا زا يريگولج هجيتن
هعماج رد بالقنا نادنزرف يريگ هشوگ

يدام تابساحم اب زيچ همه حرط

بالقنا و مالسا لوصا هب ييانتعا يب

اهراعش ندرك گنر مك

لباقم هطقن

شلاچ

يرگ يدام اب يگدنزاس نتفرگ هابتشا

ترورض

نمشد يگنهرف مجاهت

قيداصم

ليلد

قيداصم

ايند يدام ماظن سأر رد اكيرمآ نتفرگ رارق

اه هصخاش
ادخ ياضر ندوب حرطم

نآرق اب ييانشآ و يمالسا فراعم و نيد ميلعت ندوب حرطم

مالسا تفرشيپ ندوب حرطم

ادخ هار رد تدهاجم ندوب حرطم

اه هصخاش
ينار توهش

يمالسا ياه شزرا هب ييانتعا يب

يتسار رد قدص اب يگناگيب

يصخش عفانم بسك رد يگنرز

يبلطايند

)مالسلا هيلع(يلع نبا نيسح لاثما نتفر حبذم هبهجيتن

لطاب ياهرايعم نيا ضيوعت يارب مالسا شالت همه نتشاد رارقتيساسح

اه هصخاش
يمحريب و روز

يونعم رب يدام ياه شزرا حيجرت
ينار توهش

غورد

تيونعم ندرب نيب زا يارب نادنمتردق و ناراد هيامرس شالتءاشنم

شلاچ

يتليضف يب و غورد ،داسف ،روز تيمكاحتّلع

هجيتن
داهج ندمآ راك يور

تينارون و دهز ،يوقت ندمآ راك يور
يبلطايند و ينارتوهش ،داسف ياوزنا

اه ناسنا يارب يزوسلدو راثيا ،يردارب ،تورم ،محر ندمآ راك يور

قيداصم
نامرآ و هفيظو هب هجوت ياج هب تالمجت هب هجوت

تيونعم يب ِيافص يب ِعّقوت رپ هاوخ نوزفا ِيرورپ ناسنا ندرك طّلسم
صالخااب نمؤم يجيسب ناوج نتخادنا اوزنا هب

يجيسب هيحور نداد تسد زا

يگدنزاس يانعم

يرگيدام قادصم

هجيتن

هلباقم هار

يجيسب هيحور و يجيسب ندوب ناديم رد

يناگمه ركنم زا يهن و فورعم هب رما

نمشد لباقم رد مدرم طسوت شقن يافيا

مورحم تاقبط لكشم عفر و روشك يدابآ

دندرك يم دايز نبا هللاديبع و ديزي هك يراك

ترورض
گنج نارود رد روشك يناريو

يولهپ و راجاق نارود رد روشك يناريو

همزال
تدهاجم

نامز تشذگ

درك يم بلاطيبا نبا يلع هك يراكقادصم

قيداصم
تالمجت ندرك دايز

ندرك يناف
ندروخ )طقف(

!هن نتخاس اما تسا هظحل كي يناريو و راجفناتيمها

نانمشد طسوت بالقنا يگدنزاس ندشن لمحتتلع

قيداصم
نيمز يايحا

يرايبآ و هاچ ندنك
تخرد نتشاك

ناتسلخن ندركدابآ

ترورض

صالخا

بالقنا يلصا ياه تليضف ندنام هدنز

اه تليضف زا عافد زا راتفرگ و هدولآ ناناوج يناوتان

هجيتن

اشحف و داسف گنهرف هعاشا يارب نمشد شالت

يصخش عفانم و ايند هب نتسبن لدتامازلا

ناميا

همزال
ركنم زا يهن و فورعم هب رما زا اه هاگتسد عافد

حوطس
مدرم طسوت ينابز فورعم هب رما

نيلوئسم طسوت نيفّلختم اب دروخرب

نمشد ربارب رد ماظن يلصا يورين مدرم تيمها

يمالسا ههبج لباقم رد اه تردق يناوتان هجيتن

يمئاد روط هب ندوب هنحص رد

نيلوئسم مشچ رد هللا بزح ههجو ندرك بارخ يارب يا هدع شالتتّلع

هلباقم هار
ركنم زا يهن و فورعم هب رما يعرش لئاسم نتسناد

تبظاوم

نالوئسم طسوت فورعم هب رما زا رت مهمهاگياج

ناراكفالخ يارب هعماج ياضف ينيگنسهجيتن

يا هتسه حالس هب يبايتسد يارب ناريا شالت ي هرابرد تاغيلبتهناشن

هللا بزح ياهورين ناميا تردقلماع

اه تسينويهص و اكيرمآ ديما عطق يارب شالت

اروشاع ياه تربع

خساپ


