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

اه يزاب طخ و يسايس ياه يدنب حانج ندوبن حرطم

نالك ياه هجدوب

هجيتن

مهم زايتما

قارع ناتسدرك رد هدرك هنال يسوساج ياه سيورس

همزال

انعم

هدرتسگ و ميظع ياه هاگتسد

تاناكما

ناگربخ سلجم اب نانمشد ينمشد

1 هحفص

تيانج لماع

 اتسومام تداهش تيلست
مالسالا خيش

تيمها

قيداصم

دركلمع

يتينمافَقي دح داعبا

 راديد رد تانايب
 ناگربخ اب

يربهر

ناگربخ سلجم

نمشد ياه هئطوت

 داعبا يگدينت مهرد ظفح
يمالسا يروهمج

مهف رد تعاجش

رطف ديع لالهتسا

نابطاخم

لبق زا رتشيب يدارفا طسوت مولظم نوخ نتشارفارب

يدنب عمج

مدرم مشچ رد ناگربخ سلجم تناتم و تنازو

ناگربخ سلجم هب مدرم دامتعا

بالقنا هب همدص زا مزيرورت يناوتانهجيتن

هقباس

يگژيو

نمشد ياه هئطوت بناوج تخانشام هفيظو

دهاش

يداصتقا

يسايس

يملع

يقالخا

)يناور گنج( مرن گنج قادصم

يماظن گنج اب ربارب يرطخ يارادتيساسح

فعض طاقن هب توق طاقن ليدبتفادها

يونعم ياهرگنس مادهنا

ديدهت هب اه تصرف ليدبت

دايز شالت

هبرجت دوجو

ناوارف رازبا نتشاد رايتخا رد

نمشد ينمشد داعبا تخانشام هفيظو

يرايشوه

ريبدت

اه مزع
قيداصم

اه تفرعم

اه ناميا

ماظن ياه هياپ

مدرم تساوخ تّلع هب ماظن ندوب يمالسا

انعم

يعامتجا و يدرف تيلوئسم رب مالسا ندوب ينتبمتّلعندوب يمالسا تّلع هب ماظن ندوب يمدرم

»ناميإلل مكاده نأ مكيلعّ نمي هَّللا لب«هيآلاعتم يادخ طسوت ناميا هب ام تيادهتّلع

ماظن هعومجم ظفح تياعر و يدنبياپ هناشن

تيالو هب يدنبياپ

بان مالسا هب يدنبياپ

هيقف تيالو

داعبا

)مالسلا مهيلع(نيموصعم تيالو

ماظن رد ندماين دوجو هب ضيعبت و صيقنتهجيتن

ماظن ندركن اديپ هيواز

ماظن تيعماج ظفح

يياكيرمآ مالسالباقم هطقن

مه اب مالسا تايصوصخ همه هظحالمقادصم

)مالسلا مهيلع( نيموصعم تيالو هماداتيمها

يمالسا ماظن اب هلباقمدركلمع

دشاب يلصا رصانع دقاف هك يمالسا رهانعم

يمالسا ماظن زا فارحنانادقف هجيتن

قيداصم

تينالقع و تعيرش

تلادع و تيونعم

هعماج و درف

تيعطاق و هفطاع

قيداصم

يراد هيامرس مالسا

يطاقتلا مالسا

يتنطلس مالسا

يتسيلايسوس مالسا

دنسپ اكيرمآ مالسا

تدحو هب نادنمقالع همه

روشك تشونرس هب نادنمقالع همه

تّنس لها

درُك مدرم

يمالسا ماظن ينابم هب داقتعا

يمالسا بالقنا رّكفت

تدحو

 تارظن اب حيحص دروخرب
فلاخم

يعامتجا و يدرف ثيح هب ،دارفا هب مالسا باطخ
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:امنهار
تانايب روحم
هعومجمريز
هجيتن
هنومن ،لاثم
رگيد هحفص رد حرش

اهدركيور

هجيتن

2 هحفص

مهد تاباختنا رد هشدخ

قيداصم

فده

دهاش
 يملع حطس شيازفا هب اه يجراخ فارتعا

نايور يداينب ياه لولس سنارفنك

ماظن هب مدرم يگتسبلد تابثا انعم

ناديم رد رضاح ناوج لسن

ماظن هبرجت لاس يس

يملع ريگمشچ ياه تفرشيپ

بختنم روهمج سيئر هب هقباس يب و الاب يأر
دهاش

هقرفت داجيا يارب شالت

عنام

يگژيو
هدرك ليصحت

يژرنا رپ

سفن هب دامتعا ياراد

روشك دربشيپ يياناوت هب دقتعم

ام هفيظو

يرايشوه

ريبدت

تيمها

ينعم

فعض طاقن ييامن گرزب

توق طاقن ندرك گنرمك

ماظن هب تبسن هنانيبدب يقلت شرتسگ

سدق زوراه هناشن

ناضمر هام ياه هعمج زامن

رطف ديع زامن

روشك ياه تخاسريز ماكحتسا

دركراك1404 زادنا مشچ دنس دوجو
؟ميسرب اجك هب

؟ميسرب يقيرط هچ زا

تاباختنا رد هشدخ

ناناوج يخرب ياه فالخ هب هراشا

زادنا مشچ دنس هب يهجوت يب ياقلا

هعماج نداتفا ييايوپ زا

طاشن رپ و ناوج ،هبخن دارفا ياوزنا

دنناوتب اج ره

دنناوتب هچ ره

دنناوتب هك يحطس ره رد

تّلم نيب رد تدحو دوجو

يبهذم تدحوداعبا

يموق تدحو

يسايس تدحو

قرفت هب يخرب ندز مدشلاچ

داعبا

تمظع هوكش

لهج

تلفغ

قادصم

صاوخ و ناگبخنفده هورگ

هلباقم هار

نمشد هشقن زا ندركن تلفغ

نمشد اب ههجاوم رد تريصب

هلباقم هار

ينورد ياهريصقت شقن نتشاد رظن رد

ندروخ هبرض زا زيهرپ يارب نمشد شقن نديد موزل

قادصم

دارفا يخرب زا نمشد ندروآ مان

دارفا يخرب عضاوم زا نمشد تيامح

همزال

نمشد فادها هدهاشم

نمشد حضاو روضح هدهاشم

ام طسوت نمشد هشقن يازجا نيمأت

 و ناريا تّلم زا سيلگنا و اكيرمآ يرادفرط مالعا هب هجوتقادصم
يمالسا ماظن اب اه نآ تفلاخم

قادصم

يعامتجا

داعبا

تسا ينورد لصا رد مه نمشد زا ندروخ هبرض تّلع تيساسح

 نم كباصأ ام و هَّللا نمف ةنسح نم كباصأ ام«
»كسفن نمف ةئيس

هيآ

يدرف
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تانايب روحم
هعومجمريز
هجيتن
هنومن ،لاثم
رگيد هحفص رد حرش

نوگانوگ تاحوتف

نومضم

همزال

سرت دوجو تروص رد ناسنا مهف رد لالتخا

ديؤم

هجيتن

غالب و غيلبت يارب ادخ ريغ زا نديسرتن ندوب طرش

3 هحفص

نتشاد ار لاعتم يادخ ياورپ طقف و اوقت

 اتسومام تداهش تيلست
مالسالا خيش

هلئسم تروص حيحص ندركن كرد هجيتن

سرت قيداصم

اوقت زا ناقرف ندش يشانتّلع

»ليكولا معن و هَّللا انبسح اولاقف«خساپ

 راديد رد تانايب
 ناگربخ اب

يربهر

ناگربخ سلجم

نمشد ياه هئطوت

 داعبا يگدينت مهرد ظفح
يمالسا يروهمج

مهف رد تعاجش

رطف ديع لالهتسا

وا هب اه لد ندش بوذجم

ادخ ريغ زا نديسرتن تيمها

وا هب هبساحم يراذگاو و دنوادخ ندوب يفاك

تايرغص رد هابتشا و تايربُك حيحص مهفقادصم

هنتف ماگنه هب نديشك رانك

عنام

لالهتسا هنيمز رد فالتخا ندركن گرزبام هفيظو

قادصم

ناقرف نداد تسد زا نادقف هجيتن

»مهوشخاف مكل اوعمج دق ساّنلا ّنإ« نآرق ريبعت
»ءوس مهسسمي مل لضف و هَّللا نم ةمعنب اوبلقناف«هجيتن

يملع تاحوتفقيداصم

يونعم تاحوتف

يعامتجا و يسايس تاحوتف

تياور

»مكرصني هَّللا اورصنت نإ«ديؤم

»هل هَّللا ناك هَّلل ناك نم«

»هرصني نم هَّللا ّنرصنيل و«

ماوع رد هملك ذوفن و ريثأت

هيآمدرم فرح هظحالم زا ربمايپ نتشاد رذحربتيمها هناشن

ديع زور رب همه ندش قفّتم يريذپان ناكما يگژيو

داعبا
ينيد تاعوضوم و ينابم مهف

ام يهقف ينابمتّلع

لاعتم يادخ ينابيتشپ

تّلع

قادصم

يهلا تردق تسد هدهاشم هرابرد )هر(ماما تاراهظادهاش

ماظن ينابم و حلاصم هب ناگرزب يدنبياپتّلع

ينادردق دنمزاين و ميظع هلئسمتيمها

نمشد طسوت عوضوم ندش گرزبشلاچ

 تارظن اب حيحص دروخرب
فلاخم

لوصا و ينابم رد فالتخا ندوبن نايمرد تّلع

ناعمتسم و نابطاخم تريصب نتفر الابهجيتن دوخ تريصب ندرب الاب

هار نيا رد ام هناصلاخ تمدخ و شالتطرش

بالقنا زا سپ نمشد ياه هئطوت تسكشقادصم

ناهج و روشك لئاسم هب هاگآ و هربخ ياه ناسنا رظندهاش قادصم

هيجوت

لباقم هطقن

قادصم

توكس هليسو هب هنتف هب كمك هجيتن

انعم

لوا تمكح– هغالبلا جهندنس

ناسنا هب هّكل ندنابسچ زا سرت

نارگيد تفلاخم زا سرت

اضف و وج زا سرت

نمشد زا سرت

وربآ زا سرت

ناج زا سرت

لام زا سرت

»اناقرف مكل لعجي هَّللا اوقّتت نا«هيآ


