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يداصتقا  داسف اب  هزرابم رد  لوئسم  شخب نيرت مهم

ناتسا  هب طوبرم لئاسم

بلاطم نايب بولطم هويش

زغمرپ و هاتوك تالمج حرط
يربهر هدافتسا

هسلجرد هدش حرط لئاسم يرايسبزا يربهر عالطا

مدرم توكس تلع

اهزاين

تلعتلود هجوت دروم لئاسم حرط زا زيهرپ

نالك

درخ

يزرواشك هعسوت

هعسوت دنس ياوتحم
ناتسا هعسوت دنس هب هجوت

قيداصم

يريگ هرهب

نالوئسم طسوت ندش هدينش

شزرو هعسوت

هقباس

يربهر هيصوت

هعسوت دنس دركراك

يشزرو  نكاما  هعسوت

تيمها

تامازلا

ناتسا هعسوت يعطق ياهروحمزا

رابناو وليس هعسوت

زرواشك تيبرت ناتسريبد سيسات

دنس هب عجار يناسر عالطا

ناتسا ياه يزير همانرب مامت يانبم

ناتسا هعسوتروحم ندومن صخشم

تيريدم نامزاسرد ناتساره هعسوت دنس نيودت

ناتسا نالوئسم اب ينخس

نيلوئسم فياظو

يداصتقا داسف اب هزرابم

مدرمزا ينادردق

لوئسم كي ي هتسجرب راكرهزا يمالسا ماظن و مالسا يدنموربآ

ماظن نيا هياسريز يگدنز زا مدرم ندش دونشخ

نالوئسم يزاس تروص مغر يلع تاهابتشا و لئاسم  هب تبسن  مدرم  مهف

ناعجارم مشچرد لوئسم ره ندوب ماظن هدنيامن

لووئسم ياه هاگتسد

ترورض

يلعف تيعضو

 تلود

هيئاضق هوق

اه هاگتسد يضعب بسانمان دركلمعزا يربهر يدنم هلگ

داسف دوجو تروص رد اهراك زا  يرايسب  ندوبن يلمع

داسف دوجو تروص رد اهراك ندوب هدياف يب

نآ فكو هندب رد قيمع فاكش دوجو تلع هبرختسا ندشنرپ
رادريگاو مخز دننامه

هاگياج

قيداصماه هاگولگرد داسفاب هزرابمهفيظو

صاخشا هب اوران ياهزايتما نداد

سانجا ينوناقريغ دورو

ءاودلارخآ ناونع هب داسفاب هزرابم هدننك ليمكتهاگياج

تلع

قيداصم

ناريا تلم تايصوصخ

ادخ نتسنادرظانورضاح

مدرم ياربراك

ادخ تمعن ناونع هب مدرم هب تمدخ

 يرهاظ  ياهرايعم  ساسارب  ناوج  ي هعماج  ندرك  موكحم

راك نارذگ تهج

ركذت ندوب هدياف يب ساسحا

ماظن تيلك هب تبسن مدرم يدنم هلگ

نيلوئسمرياس تامحز ندشراد هشدخ

 راديد رد تانايب
 ناگبخن و نالوئسم

نادمه ناتسا

نمشد

ناتسا يرورپ هبخن

همزال

لاثم

هجيتن

هجيتن

يسايس طلغ ياه هيجوتتلع

هرمث

همزال

1 هحفص

يمالسا ماظن رد تيلوئسم تيمها

دراوم

اه هنومن

مدرم اب )هر(لحار ماما دروخرب

مدرم يهارمه هب تبسن نانيمطا

مدرم اب هناقداص دروخرب

ندرك تكرح مدرم شيپاشيپ

مدرم هب دامتعا

بالقنا ياه شزرا رس رب مدرم يرادياپ

يلومعم يامنهار كي و )هر(ماما  لثم  يربهر  نايم توافت ندمآ دوجو هب

مدرماب يربهر لماعت

هناشن

اه هويش

يربهر زا لابقتسا

اه ترفاسم رد ميقتسم طابترا

رفاو روط هب ميقتسمريغ طابترا

اه صخاش
هجيتن

جياتن

بالقنا زا مدرم تيامح تلع

راكادف
عاجش
مزاع

ناميااب
تشذگاب
عبطلا عينم

يسانش بيسآ

تانايب روحم
هعومجمريز
هجيتن
هنومن ،لاثم
رگيد هحفص رد حرش

:امنهار

گنجو بالقنا لوطرد مدرم يگتشذگ دوخزا



تفرعمو شنادرد هبخن
لمعو نف رد هبخن

تسايس رد هبخن

اهادگو اه سلفم
ريصقت هب ناگتسكشرو
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2 هحفص

ناتسا يرورپ هبخن

ناگبخن ي هفيظو

لماوع

ناگبخن ياه فيط

ييايفارغج هقظنم

يخيرات تايصوصخ

رنه رد هبخن
شزرو رد هبخن

يعيبط دادعتسا كي دوجو زا يا  هناشن

ناوج لسنرد ينيرفآ ديما

نمشد دركلمع

عاونا

رثا

هدنيآ هب تبسن ناوج لسن ندركديما ان

قداص ديما

بذاك ديما

يملع ييايوپو كرحت ندمآ دوجو هب

فده

قيداصم

رازبا

ميراد ديما يارب ليلد دص ام

متسين بذاك ياهديما رادفرط نم

هتشذگ لاس  هاجنپودص رد ام  يلم و  ينيد  ياه شزرا ريقحت
 ايند رب طلست تهج اه يبرغ  طسوت اه ندمتزا يرايسب يدوبان و ريقحت

تلم كي هب يهانپ يب نيقلت

تلم يدوبان

نارگيد تردقرتچريز نتفرگرارق

اكيرمآقادصمنمشد

دركلمع

نيسسؤم

اه ناسنا رياس اب هناملاظ راتفر

يربهر تفلاخم تلع

فده

لاس دصيس دودح

اپورا زا نيرجاهم

تيرشب ريقحت

يبونج ياكيرمآرد ملظ

يولهپ ميژر نوچمه يدادبتسا ياه ميژر زا تيامح
اپورا ناناملسم ابراتفر عون

ناتسناغفا مدرم نارابمب
قارع لاغشا

يتسينويهص ميژر زا تيامح
هفوكو هجولف ياهراتشك

بيرغوبا نادنز

ريرش دارفا

رادتقا ي هليسو شناد

اكيرمآرد يگدنز يارب سلطا سونايقا زاروبع

يناهج ي هدكهد رد اكيرمآ ييادخدك

يناهج ي هدكهد ماظنرد اهرثكت نتفر نيبزا

ناتسا نالووئسم اب ينخس

ناتسا هب طوبرم لئاسم

هجيتن

تيمها

ينالوط نايلاس تشذگ زا دعب نادمه ندنام اپرس

يربهر هاگديد

يربهر هاگديد

هجيتن

هجيتن

عطاقم

هلاس دص و رازه هس تمدق

زورما

رود ي هتشذگ

لاثم

يربهر هاگديد

تيعضو

اهدربراك

دام تلود يتختياپ

تسا هدوب ناريا زكرمتم تلود اهنت نامز نآرد دام تلود هك هتكن نيا تيعطق مدع

اه يشنماخه يناتسبات تختياپ

اهدام يشومارفو اه يشنماخه نديشك الاب تهج يياپورا ناقرشتسم شالت

شيپ ياه نرق نادمه زا دياش و شيپ لاس دص نادمه زا زورما نادمه ندوب رتاپرس

يفنم دربراك

تبثم دربراك

درجم تروص هب يخيرات ي هتشذگ هب ندرك راختفا

اهدادعتسا شرورپ يارب هدافتسا

قيداصم

اه هنومن

يموصعم يلعالم دنوخآ
يلقنيسحالم دنوخآ

يلع ديعسريم
...ا  لضف نيدلاديشر

انيس نبا

همان هرجش كي هب راختفا لثم

زبس لاش ندادرارق قازترا ي هليسو لثم

قيداصمهدرتسگ يهاوخ هدايز

قيداصم

اكيرمآ ماظن بناج زا اپورا لمحت مدع

ايند مامت رب طلست حرط

يناهج ي هدكهد حرط

قيداصم

تيهام

هنومن

هجيتن

 راديد رد تانايب
 ناگبخن و نالووئسم

نادمه ناتسا

قادصم

فده

اه هويش

اهنآ يشم طخ اب تفلاخم تلع هب زواچاب اه يياكيرمآ ينمشد

يبونج ياكيرمآ نامدرم ندوب يشحورب ديكأت
يبونج ياكيرمآ مدرم ندوب خيرات نودب نيقلت

اكيرمآ يارب يبونج ياكيرمآ ندادرارق تولخ طايح

»املع يندز بر لقو«)ملس و هلآ و هيلع هللا يلص(ربمايپ هب ماهلا و نآرق ،مالسا تكرب هبگرزب لوحت كي هار رد روشك نتشاد رارقترورض هيآتلع

راذگريثات راشقا

اه هويش

نارگتعنص
نازرواشك

ناگدنسيون
نارعاش
نادنمرنه

ناناوجاب ندز فرح
ناناوج هب تاعالطا نداد

يخيرات هقباس

تفرشيپ لماوع
شناد بسك

تأرج و يخاتسگ

يريگ لكش نامز

تانايب روحم
هعومجمريز
هجيتن
هنومن ،لاثم
رگيد هحفص رد حرش

:امنهار

اپورا ياه هاگداد نيموكحم


