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نارمع لآ هروس61 هيآديؤم
تيناحور يرهوج و يلصا راك

رهاظم

تامازلا

ملو ... هَّللادهعل اثكان هَّللا مرحل اّلحتسم ارئاج اناطلس ىأر نم«تياور
»هلخدم هلخدي نا هَّللا ىلع اّقح ناك لوق ال و لعفب هيلع ريغي

يزير همانرب

 هعماج رد دهعت و تيلوئسم ساسحا شياديپ

يگشيمه لاعف راك

تيمها

تامازلاغيلبت

دنوادخ ريغ زا نديسرتن و ادخ زا تيشخ

لمع و نيقي ،تريصب اب يهارمه

مايپ ندناسر و نتخاس يارب هاگشناد و هزوح دنويپ

تقيقح غالبا و نايب تيمها رگ ناشنيريگ هجيتننامز نآ ات تكرح نيا ندوب هقباس يبتيمها

ملاظ مكاح ربارب رد لوق و لعف اب يرگ نشور

انعم

مه زا هاگشناد و هزوح نتشاد هگن رود يارب نمشد شالت اب هلباقمترورض

هنادهعتم يبلق ناميا دوجو يبلق ناميا و داقتعا ،مايپ هب هك يسكْ لوايريگهجيتننيقي يانعم
تسا روآ مايپ دوخ ،دنك يم اديپ هيآ

نكر هس نيا زا مادك ره ندوب مك اب غيلبت راك نتفرگن تروص نادقف هجيتن

نيقي و تريصب يهارمه ي هليسو هب حلاص لمع ندمآ  دوجو هب هجيتن

نيد غيلبت باب رد يحارط يارب يزكرم داجيا قادصم

ترورض

زورما يايند رد غيلبت شرتسگ

هعماج رد غيلبت ندوب يزاس نايرج و يزاس نامتفگ

رگيد غيلبت ياه هويش زا رتزاسراك يتاهج زاتيمهاام زايتما

هعماج رد نامز زا يا ههرب رد تفرعم و موهفم كي ندش ريگ همهانعم

هجيتنمدرم رد ينيد تفرعم و هشيدنا دشرفده
هعماج رد حيحص گنهرف داجيا

هعماج رد حيحص تفرعم داجيا

هعماج رد رادشه و شابراديب داجيا

تقيقح نانمشد يزاس هنتف ربارب رد تريصب داجياترورض قيرطلا ملاعم و اهزيام ندرك حضاو ،يزاس صخاشنيغّلبم ي هفيظومّرحم هامبسانم تصرف

هيآ

دشاب ادخ ميلاعت زا مهلم و ادخ هار رد ،ادخ يارب دياب غيلبت

ترورض

يهلا تيشخ اب قح نديمهفترورض

»هَّللا اّلا ادحا نوشخيال و«هيآ

تقيقح يارب ينانمشد يگشيمه دوجوشلاچ

نارادايند

نادنم تردققيداصم

ملاع ياه توغاط

ناشياهرازبا مامت زا هدافتسا اب قح راك رد لاكشا داجيا و ندز هبرضرثا

هژيو دركراك

لطاب و قح ندرك صخشمفده

فده
خيرات لوط رد يرگ نشور و تقيقح نايب

نمشد فده

مالسا زا هاگشناد يرود
يملع ياه تفرشيپ و يناهج تالوحت زا هزوح يرود

غيلبتقادصم

»تاحلاصلا اولمع و اونماء نيذّلا ّنا«هيآ

غيلبت باب رد ركف و راك ،يزير همانرب

تلالض و يهارمگنادقف ي هجيتن

1 هحفص

لمع داجياهجيتن

نيقي هليسوب مايپ ذوفن و نتفاي هلابندهجيتن

قح نايب زا نديسرتن

»لالّضلا اّلا ّقحلا دعب اذامف«هيآ

سرت عاونا

ناج رب سرت
لام رب سرت
وربآ رب سرت

نآ و نيا ي هتفگ و فرح زا سرت

ابيسح هَّللاب ىفك وهيآ دنوادخ ي هدهع هب باتك و باسح نتشاذگهلباقم هار دايز تمحز و جنر داجياهجيتن

يسانش بيسآ
ي هفيظو
هيملع هزوح

:امنهار
تانايب روحم
هعومجمريز
دعب هحفص رد حرش
لبق هحفص رد حرش



هنتف نامز رد يرگ نشور

تساه تلود نيرت نكش نوناق اكيرمآ تلود تيعقاو

يارب نمشد شالت ربارب رد يرگ نشور
اه ناملسم نيب رد يبهذم فالتخا داجيا قيداصم

كي ساسا رب قارع لاغشا
ناشدوخنيغورد ي هعياش

ليلد

يلخاد ي هصرع رد قياقح ندرك نشور
دننك يم اطخ هك اه نآ يارب و مدرم يارب

رد اكيرمآ روهمج سيئر ياعدا
نكش نوناق ياه تلود ييوگ خساپ ترورض

ركذت

دناوخب سرد دناوتب وجشناد

قادصم
دناوخب سرد دناوتب هبلط

دنك قيقحت دناوتب دنمشناد

هيآ

يهلا يا هسدنه ياراد
تسا يهلا درم تسد هب نآ يانبماظن يگژيو
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هعماج رد شمارآ ظفح

قيداصم

ماما هب تناها ياياضق رد شمارآ ظفح

يياسانش نيع رد نايوجشناد طسوت شمارآ ظفح
اه هاگشناد رد داسف ءاشنم دارفا يفرعم و

مدرم يگدنز ندوب مارآفده

ماظن ندش رتراد هشير و يراوتساهجيتن
تقيقح نافلاخم نتفر نيب زا و

2 هحفص

قيداصمهجيتن

تافلت و تراسخ ندش دراوهجيتن
قيداصميونعم و يناسنا ،يدام

هقطنم يگژيو
تفن ياراد و هدياف رپ

يدربهار

ليلد
بالقنا و تلم تمظع ربارب رد نمشد يناوتان

شلاچ

موزل تروص رد نوناق و نالوئسم طسوت مادقا

دهد ماجنا ار شدوخ راك دناوتب ناگرزاب ،زرواشك ،رگ تعنص

»ضرالا ىف ثكميف ساّنلا عفني ام اما و ءافج بهذيف دبّزلا اماف«

تسا ناميااب و ميظع تّلم نيا ي هدارا اب نآ ياقب

)مّلسو هلآ و هيلع هللا يلص(ربمايپ نامز رد تمحز نيرتشيب

دوب نيقفانم هب طوبرم تامحز

نيّفص گنج رد دوعسم نب هللادبع  باحصا كشقادصم
)مالسلا هيلع(نينمؤملاريما نامز رد تمحز نيرتشيب

دوب مالسا نايعدم اب شلاچ و يريگرد

يارب نانمشد شالت ربارب رد يرگ نشور
رشب داحآ يمومع ناهذا ندرك بوشم

»لاتقلااذه ىف انككش دق اّنا«تياور

حيحص تكرح ي هياپ ،صاوخ كشتيساسح
دوج يم هنايروم لثم ار يمالسا ي هعماج

ترورض

 و رشب قوقح ياعدا
اكيرما طسوت مولظم يراد فرط

داعبا
رشب داحآ صاوخ

رشب داحآ ماوع

تّلع

نالطب تّلع

ام ي هفيظو

يرادازع دب ياه لكش دوجو

ديؤم

»مكنمرمالا ىلوا و لوسّرلا اوعيطا و هَّللا اوعيطا«هيآيهلا يايلوا هب تبسن نآرق ريباعت

ترورض

»ىبرقلا ىف ةدوملا اّلاارجا هيلعمكلئسا ال لق«

تعاطا و تيالو ظفح ي هناوتشپ

تدوم نتشاذگ رانك اب تعاطا و تيالو نتفر رانك

قيداصم

تيالو

تعاطا

تدوم

هيآ

نادقف ي هجيتن

هيآ

ليلد

ءوس رثاندز همققادصم

تيمها

غيلبت

تامازلا

هژيو دركراك

يسانش بيسآ

 هزوح هفيظو

همزال

و يزاس نايرج ،يراذگ تسايس
غيلبت رما ندرك گنهامه

بطاخم زاين قبط رب يجنسزاين هدش يزير همانرب و زكرمتم عمج كي دوجوهمزالهمزال

:امنهار
تانايب روحم
هعومجمريز
دعب هحفص رد حرش
لبق هحفص رد حرش
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3 هحفص

بيسآ قيوشت و شاشتغا ، ينكش نوناقتّلع
ماظن ربارب رد يگداتسيا هب مدرم

اضف يگدولآرابغ و هنتف داجيارثا

نآ زا دنوادخ تيامح و ماظن نيا ندوب يهلا

؟
دوخ نادجو ربارب رد
مدرم لاؤس ربارب رد

تّلم تمواقمتّلعتّلم نيا زا ايند نابلط هرطيس ندروخ ينهدوتام ينيب شيپ

ناج قمع زا هك يناناوج دوجو
دننك يم شالت تداعس يارب

تّلم تمظع ربارب رد يناوتانهجيتننانمشد ندوبن راد هشير

يملع و ينهذ بوخ دادعتسا

تيونعم و ناميا ،افصاب
دهاش

هاگشناد و هزوح طابترا شيازفاهمزال

ناسنا گرزب تائالتبا زاتيساسح

قيداصم
هب تناها و ماما زا يرادفرط راعش ندادرس

ناشنارادفرط هصرع رد ماما سكع

نمشد يلاحشوخ

ام يلم حلاصم هيلع نمشد قيوشت

لطاب و قح نتخيمآردتّلع
زيام و صخاش نييعت ترورض

هلباقم هار

سدق زور رد اه تسينويهص عفن هب راعشليلد

رابكتسا نارس تيامح

يا هدوتدساف ياه ناسنا تيامح قيداصم

بلط تنطلس

يرارف برطم و صاقر

نادقف تّلع

قياقح نتفرگ هديدان

تينالقع ندادرارق هناهب

مالسا نمشد تيامح هب يشوخ لد
تسا تينالقع لباقم هطقن بالقنا و

هدهاشم تروص رد نديشك رانك،لقع
تسا ينابم فالخ يزيچ

قيداصم هسنارف

اكيرمآ

سيلگنا

سكع هب تناها ندرك موكحم
نآ راكنا ياج هب )هر( ماما قادصم

همزال

يليس كي يتح دارفا نيا زا يضعب بطاخم
دنا هدروخن بالقنا يارب ركذت

 قيداصم

ناشنارادفرط طسوت بالقنا و مالسا هيلع راعش

نوناق نداد رارق رايعم و كالم
هك يتقو يتح نوناق ربارب رد عوضخقادصم

درادن لوبق ار بختنم روهمج سيئر

وا اب ماما ناراي زا يا هدع هلباقمقادصمهتشذگ زا تربع

سفن ياوه زا ندركن يوريپهمزال

50 ى هبطخ ،هغالبلا جهن تياور

بالقنا اب ندش هجاوم اي

 نمشد هب ندرب هانپ

بالقنا هب ندز هبرض

يسك ره نتشاد حبق و نسح ركذت

نوناق هب مارتحا

دروم رد ناشياعدا ندركن تابثا
تاباختنا رد لاكشا ليلد

يلخاديهصرعردقياقحندركنشور
دننكيماطخهكاهنآياربومدرميارب

هجيتن

ماما و بالقنا و مالسا نانمشد نابز ندش زارد

ماما هب تناها و سويأمِ نمشد نتفرگ ناج

:امنهار
تانايب روحم
هعومجمريز
دعب هحفص رد حرش
لبق هحفص رد حرش


