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يعامتجا گرزب تالوحت شلاچ نيرتگرزب

 مكلامعا مكل حلصي .اديدس الوق اولوق و هللا اوقّتا اونما نيذّلا اهيا اي«
»اميظع ازوف زاف دقف هلوسر و هللا عطي نم و مكبونذ مكل رفغي و

تيمها

هيآ

وت
ياعر هب هيص

اوقت ت
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راتفر رد

راتفگ ردداعبا

رادنپ رد

قح و يهلا ياضر زا ندركن زواجت يا هرذ رب تبقارماوقت ينعم

خاش هب هجوت
قنا رد اه ص

ال
سا ب

مال
ي

يعامتجا گرزب لوحت ره اي بالقنا ياه يريگ تهج زا تنايصاه صخاش تيمها

فادها سكع تهج رد لمع و دوخ دض هب بالقنا ليدبت نادقف هجيتن

»ريصب نولمعت امب هّنا اوغطتال و كعم بات نم و ترما امك مقتساف« ديؤم

يرادياپ و تماقتسا يارب)ملسو هلآو هيلع هللا يلص(ربمغيپ هب رماينعم

 لباقم هطقندنتسه وا اب هك يناسك همه و)ملسو هلآو هيلع هللا يلص(ربمغيپبطاخم
نايغطتماقتسا

ددشت نحل يارادهيآ يگژيو

نآ رد تمحر هناشن دوبنينعم

دوه هروس زا هراشا دروم هيآ أشنم

 درك ريپ ارم دوه هروس هك نآ رب ينبم)ملسو هلآو هيلع هللا يلص(ربمغيپ شيامرفديؤم
)ملسو هلو هيلع هللا يلص(ربمغيپ هب"ديوشن فرحنم" تخس باطخ

ليلد
 باطخ نيا هك »ترما امك مقتسا و عداف كلذلف« هباشم هيآ دوجو

درادن ار تخس

فارحنا و يشكرس ينعم

دنتسه اه بالقنا يلصا تريس و تيوه  تيمها
اه يريگ تهج

اه يريگ تهج رييغت ندوب يجيردت

اه شلاچ

ينعم

فالتخا هجرد180 اب ندشن عورش

كچوك ياه هيواز اب عورش

دنيآ يمرب بالقنا تيوه رييغت يپ رد هك يناسك ندركن تكرح صخشم و يمسر

ناشفلاخم تكرح ندشن مولعمتّلع

فارحنا داجيا يارب بالقنا زا يرادفرط ناونعب مادقاقادصم

فارحنا نيا اب يلصا و ميقتسم طارص هلصاف زور هب زور شيازفاهمادا هجيتن

 ضرعم رد هك حضاو و نيعم ياه صخاش دوجو ترورض
دنشاب مدرم ديد

تّلعيدنب عمج

فارحنا نداتفين قافتا

مدرم هدوت رظن زا نيفرحنم يياسانش

دشاب هتشادن دوجو يصخاش رگا رطخ ندش يدج

ترورض
30دوجو اب بالقنا ندروآ رد اپ زا يارب نمشد شالت

تّلم طسوت بالقنا تفرشيپ لاس

نداد جرخ هب تعاجش لاس30 تّلم همانراك

نداد جرخ هب تقايل لاس30

نداد جرخ هب تريصب لاس30

بالقنا هار ندرك فرحنم تسايس قادصم نيرتهب

يازفا
تسا ش

روهمج ماظن ماكح
سا ي

مال
 ي

 رثا رب
اههبرض

مشد ي
ن

نازيملا ريسفت رد ييابطابط هماّلع هتفگ ديؤم
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صخاش ناونعب)هر(ماما طخ و)هر(ماما هب هجوتقادصم نيرتهب

)ملسو هلآو هيلع هللا يلص(ربمغيپ ندوب هوسا هباشم قادصم

)هر(ماما راتفر

)هر(ماما تانايب و راتفگعبانم

)هر(ماما همان تيصو

يسانش بيسآ

نآ رد بالقنا هدنيآ يارب)هر(ماما ريمضلا يفام نييبتتيمها

داعبا
رادرك و راتفر

قالخا

ديؤم

»رخالا مويلا و هللا اوجري ناك نمل هنسح هوسا هللا لوسر يف مكل ناك دقل«

دندوب موصعم)ع(ميهاربا و)ص(ربمغيپ ديوگن يسك ات هوسا ناونعب ميهاربا ناراي ركذيريگ هجيتن»هعم نيذّلا و ميهاربا يف هنسح هوسا مكل تناك دق

ماظع ءايبنا ور هلابند و درگاش)هر(ماما يگژيو)هر(ماما دروم رد ينعم نيمه قدصيريگ هجيتن

اه نآ يشومارف اي ندنام ناهنپ ،اه صخاش نيا طلغ نييبت

ناناوج هب هيصوت

قيداصم

نآ رد ،داد ناكت ار ايند هك يماما ساكعناتيمها)هر(ماما همان تيصو هعلاطم

ايند ندنام هريخهجيتن

ناناوج صوصخب همهبطاخم

زورما ات)هر(ماما تلحر زاهقباس

دهاش
 هب يعافد و يماظن تردق اب يمالسا يروهمج نتساخ اپ هب

گنج زا سپ ،رت  يوق بتارم

يثعب ميژر زا ايند ياه تردق تيامح لاس8تيمها

اه مشچ يگريخ و ايند تريحهجيتن

يماظن تردق داعبا

يلام

يسايس

نآ فيعضت اي يمالسا يروهمج تسكشفده

يريگ هجيتن

 نمشد هك قافتا ره اب يمالسا يروهمج رتشيب تيوقت
دننك يهارمه نالفاغ و نالد هداس و دنك يزير همانرب

تّلم يگداتسياأشنم

نانمشد تيامح و هنتف داجياقادصم

نانمشد قيداصم

نيقفانم

نابلط تنطلس

يبرغ ياه تردق

نمهب22و يد9 رد تّلم طسوت تمظع شيامنيياهن هجيتن

سيلگنا

اكيرمآ

زورما تيعضو هطساو هب نمشد هئطوت ره ندش يثنخ
يهلا قيفوت هب زورما هدرك ليصحت و ناوج نايناريا

ترورضندرك هشيپ يوقتهمزال

هيلاع فادها هب نديسر ات هار همادا هب يراوديما

اوقت هطساو هب ندش ريذپان بيسآ

اوقت هطساو هب ندش يوق

يازفا
تسا ش

ن ماكح
روهمج ماظ

سا ي
مال

 ي
 رثا رب

اههبرض
مشد ي

ن

)هلآ و هيلع هللا يلص( يدمحم بان مالسا هلئسم

)هر(ماما هعفاد و هبذاج

لوا هجرد رد ريبادت و اه يريگ ميمصت رد يونعم و يهلا تابساحم هب هجوت

مدرم شقن هب هجوت

 و ناملسم ياه تّلم همه هب قلعتم ار بالقنا و تضهن ندوب يناهج
نتسناد ناملسمريغ يتح

ينونك لاح رايعم اب صاخشا دروم رد تواضق

خاش هب هجوت
قنا رد اه ص

ال
سا ب

مال
ي

اه صخاش تيمها

ترورض

وت
ياعر هب هيص

وقت ت
ي
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تسويپ رد حرش



يتسينويهص ميژر طسوت نيطسلف يزاس يدوهي

ندرا دور يبرغ لحاس و نيطسلف زا يمالسا راثآ يجيردت فذحيژتارتسا

يناهج تالداعم رييغت

قيداصم

هجيتن

ت
الوح

رزب ديدج ت
اهج گ

ن

للم نامزاس و همه قيدصت هب هقطنم نيا ندوب يلاغشايبرغ لحاس يگژيو

نانبل هب هلمح

قيداصم رياس

:امنهار
تانايب روحم

هعومجمريز

دعب هحفص رد حرش

لبق هحفص رد حرش

تسويپ رد حرش
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نيطسلف هلأسم تالوحت

قيداصم

مدرم ياه هناخ ندرك ناريوقيداصم

سدق و ليلخلا رهش رد يراكتسد

هناملاظ و ينوناقريغ ياه يزاس كرهش

نيطسلف زا مالسا هشير عطقفده

تيانج نيا زا ندش عنامو هلأسم نيا لباقم رد يگداتسيامالسا يايند هفيظو

هزغ يهناملاظ يهرصاحم

 داعبا

ييوراد هرصاحم

يياذغ هرصاحم

ينديماشآ بآ رد لالخا

قرب يورين رد لالخا

   ميمرت يارب ينامتخاس حلاصم دورو يارب ندادن هزاجا

گنج ياهيناريو

هزغ بوانتم ناراب هلولگ

نادرم و نانز ،ناكدوك لتق

تيساسح

رشب قوقح يعدم ياه نامزاس ياشامت

رشب قوقح راد هيعاد يبرغ ياه تردق تيامح

عافد ياج هب يمالسا ياهروشك زا يرايسب توكس

يبرغ ياهروشك يخرب توكسقادصم

توكس نيا ندوب هنانئاخ لامتحايگژيو

اه مايپ

دوخ تابساحم رد اه تسينويهص ياطخ

ريخا ياه لاس رد تاهابتشا نيا موادم راركتتيمها

يريگ هجيتن
 رد ينوگنرس و دوخ يعطق تياهن هب يتسينويهص ميژر ندش كيدزن

يتسين يهرد

هزغ هب هلمح

اه تسينويهص شحوت يوخ رب ينبم يمالسا يروهمج ياعدا تابثاهجيتن

ناوراك نيا دارفا تراسا و ندرك حورجم ،راتشكليالد

يللملا نيب تاررقم همه فالخرب تكرح

 راطخا و يسرزاب هيجوت اب دازآ ياه بآ رد اه ناوراك نيا هب هلمح
هزغ هب ندمآ هب تبسن

يللملا نيب تاررقم فالخ رب راتفرنالطب تلع

كرويوين رد يت.يپ.نا ييامهدرگ هب طوبرم تاقافتا

 طسوت نآ هب يا هتسه يژرنا زا رادروخربان ياه تّلم يبايتسد ندركرتدودحم
وگروز ياه تردق

ييامهدرگ فده

وگروز ياه تردق طسوت يمالسا يروهمج هب تبسن يزرو هنيك ندركراكشآ

يا هتسه ياه حالس ديلوت مدع و يدوبان هب روشك189 طسوت اه تردق ندش فظوم

زيمآ حلص يا هتسه تردق هب اهروشك رياس يبايتسد قح ندش هتخانشقيداصم

يت.يپ.نا هب نتسويپ هب يتسينويهص ميژر ندش موكحم

 ياهتردق رگيد و اكيرمآ ربكتسم تردق فرح يورشيپ مدع
ايند رد وگروز

يريگ هجيتن
 يللملا نيب ياهتسايس رد دناوتب هك تسين يعضوم رد اكيرمآ

دنك رثؤم تلاخد

 ار ردانب هب دورو يهزاجا دنتسناوتيم رثكادح

دنهدن

نتفرگ تراسا هب و راتشك ،يتشك هب هلمح

ياهدع

اهتسينويهص ندوب وگغوردتيعقاو

ايند يارب اه  تسينويهص شحوت يوخ ندش نايعيدازآ ناوراك هب اه تسينويهص مجاهت

ناريا تّلم هب يهلا ياه تراشب وزجتيمها

تلع
 يهطساو هب ناهج يمومع راكفا رد ديدج يتيعضو داجيا

يمالسا يروهمج هلاس30 يگداتسيا
 قادصم

يريگميمصت و اكيرمآ لباقم رد اهتلود يتح و اهتلم نداتسيا

وا مغريلع

3 هحفص


