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تيرشب ي همه يارب تثعب ره زورب و ناربمغيپ تدالو ِِندوب ديعتّلعناناملسم اهنت هن و همه يارب يديعتيمها

قيداصمربمغيپ ره ندمآ اب لامك و ملع هب تيرشب ندش رت كيدزنتّلع

هجيتن

ثعبم

 تانايب
راديد رد

 و ماظن نارازگراك
 فلتخم ياهرشق

مدرم

ناربمغيپ متاخ

ناربمغيپ ميلاعت زا يرشب ياه يزرودرخ ي همه ندش يشان

ناربمايپ طسوت يقالخا لئاضف و ناسنا تايقلخ ميلعت

ناربمغيپ طسوت ادخ لباقم رد تيدوبع و ديحوت ي هشيدنا سيردت

تيرشب يارب ريذپان ناياپ و يياهن نخس ي هدنروآينعم

انعمثعبم ِينادردقناناملسم ي هفيظو
تثعب زا نتفرگ سرد

تثعب ي هديدپ رد هشيدنا

راوشد ي هدنيآ هار يارب غورفرپ ي هتشذگ نيا زا هدافتساقادصم

مالسا يايند يراديب

قيداصمايند طاقن ي همههرتسگ
ناملسمريغ ياهروشك رد ناملسم ياه تيلقا

ناملسم ياهروشك

حوطس

تّلعمالسا تمس هب مالسا يايند ناركفنشور شيارگ
مالسا زا يرشب ياهدرد جالع بلط

يبرغ بتاكم و مسيلايسوس زا يگدزلد

يدامتم ياه نرق رد هقباس يبتيمهامالسا هب تبسن ناملسم ياه تما لد شيارگ

هتشذگ لاس اه هد رد يمالسا ياهروشك رب قرش و برغ طلست مغر يلعتيمهامالسا يايند رد ناناوج ديد قفا ندوب يمالسا

داعبا

يگنهرف

يسايس

اه يگژيو
ديدش

هدرتسگ

دهاش

 مالسا هب دنبياپ دارفا باختنا هب يبرغ ناربكتسم فارتعا
دازآ تاباختنا تروص رد

ناهاوخ مالسا يعطق يزوريپتّلعتّلعبرغ يهاوخ يساركومد ياعدا رد ضقانت زوربهجيتن

 رد يماظنريغ و يماظن ياه تردق يناوتانتيمهانداد تدهاجم هب لد و تعاجشهجيتننآ نداد رارق روحم و مالسا هب شيارگأشنمنيطسلف تّلم ميظع تكرح
هيحور نيا اب يتّلم بوكرس

مالسا يايند رد يمالسا تضهن هكلب ،يراديب ندوبن راكنا لباقيريگ هجيتن

ناناملسم يمالسا تيوه يبايزاب و مالسا هب شيارگ ساسحاينعم

شلاچ

يمالسا يراديب اب رابكتسا ينمشد

ناربكتسم يرامعتسا ياه تسايس اب يمالسا يراديب لباقتتّلع
مالسا يايند رد

هتشذگ لاس تسيودينامز هرتسگ

قيداصم
هناگيب ياه تردق هب اه تّلم يگتسباو اب مالسا تفلاخم

هطلس اب مالسا تفلاخم

هناروكروك و ضحم ديلقت اب مالسا تفلاخم

 ياهروشك رب يلمع و يملع يگتسباو ليمحتتيعقاويلمع و يملع يگتسباو اب مالسا تفلاخم
يدامتم ياه لاس رد يمالسا

قيداصممالسا هيلع يبرغ ياه تلود دركلمع يگدرتسگ و يگديچيپيگژيومالسا هيلع يتاغيلبت ياهدرگش ي همه ندرب راك هب و يسايس تفلاخمقادصم

 نيا تمدخ رد يرنه ياهرازبا ي همه نتشاد رارق
ديلپ فده

 ،يگنهرف ياه تيلاعف زا يياه هتخيمآ ندربراك هب
مالسا هيلع يماظن و يسايس ،يتينما

دهاش
ام ي هفيظو

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

1 هحفص
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يمالسا يراديب رب هبلغ رد برغ يناوتان

يمالسا ماكحا و مالسا ندرك مهتم يارب ينارودزم زا هدافتساقادصم برغ ياه تسايس

داعبايمالسا نوگانوگ قطانم رد تاغيلبت

مالسا هيلع تاغيلبت

يمالسا يروهمج هيلع تاغيلبت

يمالسا ماكحا هيلع تاغيلبت

يمالسا گرزب ناحلصم و ناربهر هيلع تاغيلبت

يماظن ي هبرح زا هدفتسا

يا هناسر عيسو تاغيلبت زا هدافتسا

يداصتقا ي هبرح زا هدافتسا

دهاش
يمالسا ركفت و مالسا هب ناملسم ناناوج شيارگ

 لد رد مالسا هب قشع و روش زور هب زور ندش رتشيب
ناملسم ياه تّلم

مالسا روحم رب هملك داحتا

يمالسا ياه تّلم عفانم ظفحترورض

تامازلا

ناربكتسم يرامعتسا فادها هب نتفگ »هن«

يمالسا تما تيوه ِيساسا طاقن رب هيكت

 ناونع هب رجحت و مسيرورت ي هرهچ شيامن
يمالسا يراديب دامن

 قارع رد هدش ماجنا ياه تيانج

مالسا يايند رد مالسا مان هب ،ناناملسم هيلع  تيلاعفقيداصم

تسايساه ناملسم نيب فالتخا داجيا يارب شالت
يّنس و هعيش ناونع زا هدافتسا

ييارگ يموق ناونع زا هدافتسا

 ياه هصخاش
يمالسا يراديب

ون فرح و قمعت ،هشيدنا ِمالسا

تيرشب يگدنز ياه هرگ ندوشگ يارب يگدنز ياه لح هار هئاراقادصم

هتسب مشچ مالسالباقم هطقن

رجحتم مالسا

يركفدازآ زا رود مالسا

 يروهمج عضوم
مالسا مايپ و راعشيمالسا

قيداصم
تفرعم و ملع ي هعسوت

اه ناسنا تارايتخا و قوقح هب هجوت

يركفدازآ

ناسنا دارفا نايم يزرورهم و ينابرهم

ندوب ايند ي هبلاطم درومتيمها

اه يگژيو)هر(ماما قطنمدهاش
ركف قطنم

هنانيب نشور لمع قطنم

تيناسنا قطنم

لقع قطنم

داعبا

يناسنا لئاضف و قالخا

يناسنا راجنه
يسوساج ياه سيورس تلاخد لامتحايريگ هجيتن

دركلمع
دارفا يخرب ريفكت

يموق ياه هناهب هب يا هدع مجاهت

يياكيرمآ يسوساج ياه سيورسقيداصم

يسيلگنا يسوساج ياه سيورس

ليئارسا يسوساج ياه سيورس

هنايمرواخ صوصخ هب و مالسا يايند رد يّلم و ينيد تيوه وحم رابكتسا فده

قيداصم
مالسا هب كسمت

مالسا جيورت

رتشيب يگتسبمه و داحتا

ناربكتسم شلاچناربكتسم يهاوخ هدايز لباقم يگداتسيا
 همه نتشاذگ اپ ريز تّلع هب هجومان يا هرهچ نتشاد

قيداصمدوخ ياهراعش
لتاق ياه تسينويهص زا تيامح

ناتسناغفا عياجف

يمالسا ياه تلود رب ندرك دراو راشف

 قارع ينمَاان و قارع تّلم رب اه يياكيرمآ راشف

يمالسا ياه تلود يلصا لوئسم

ترورض

يّلم عفانم ظفح

اه تّلم فطاوع بلج

يخيرات تيلوئسم يادا

نيطسلف تّلم زا حيرص عافد

قارع تّلم هب رايتخا ندرپس و قارع لالقتسا زا عافد

ناتسناغفا تًّلم زا عافد

اقيرفآ و ايسآ ،اپورا رد ناملسم ياه تّلم زا عافدقيداصم

دوخ ياهروشك رد نآرق ماكحا و ينآرق تيوه زا عافد

يمالسا ياهروشك رگيد اب طابترا ندرك كيدزن

مه هب كمك و رگيدكي اب تقادص

ثعبم

 تانايب
راديد رد

 و ماظن نارازگراك
 فلتخم ياهرشق

مدرم

مالسا يايند يراديب

ينعم

شلاچ

دهاش

ام ي هفيظو

2 هحفص

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

يمالسا يراديب اب رابكتسا ينمشد


