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 رد اه ههبج هب ناردنزام و ناليگ ناگدنمزر بلغا تميزعناردنزام و ناليگ ديهش رازه21 زا شيب هاگمدقسولاچ تيمها
سولاچ زا سدقم عافد نارود

هقطنم بحاصت يارب قالخا و نيد ِندوب عنامتّلع
نايغط و يرگمتس ،يزادنا تسد ربارب عنام نيرتگرزبتيمها

 و ناردنزام ناتسا
سولاچ رهش

 تانايب
 مدرم راديد رد
رهشون و سولاچ

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

تّلع

مدرم ي همانراك
 نوگانوگ ياياضق رد ريظن مك يدركلمع

بالقنا و مالسا هب طوبرم
 نارود رد مالسا و قالخا نانمشد يراذگ هيامرس

ناتسا نيا رد يئادز نيد يارب توغاط تيمها

نيد يارب مدرم يزابرس و ،نيدت ،صالخاتّلعبالقنا رد ناردنزام يماگشيپمدرم لمعلا سكع

رهشون و سولاچ ديهش رازه زا شيبدهاش

لگنج و ايرد دوجوگرزب ياه تصرف

گرزب تصرف ود نيا زا تسرد يرادرب هرهب و تظافح نالوئسم ي هفيظو

روشك ّلك و ناتسا مدرم يارب ميظع  تورثِ عبنم ود تيمها

قيداصم

ايرد و لگنج زا نوگانوگ ياه هدافتسا ءوس زا يريگولجهمزاليداصتقا و هنيهب ،حيحص يرادرب هرهب

لگنج زا رتشيب هدافتسا ءوس ناكماركذت

يّلم تورث ود نيا زا ناراكعمط  هدافتسا ءوس ندوبن لوبق لباقترورض

اه شزرا هب مارتحا و اه ميرح تياعر اب يهلا ياه تمعن زا هدافتسا

 سولاچ و ناردنزام ياوه و بآ شوخ و ابيز ي هقطنمتمعن قادصم

زارد نايلاس رد تخس ياه ناديم رد مدرم هدنراد هگناه شزرا تيمها

مدرم قالخا و نيد ندشن راد هشدخترورض

 نارهت سولاچ ي هداج رانك رد نتفرگرارقسولاچ يگژيو

ندش ناملسم هظحل نامه زا عيشت و نينمؤملاريما زا ناردنزام مدرم يوريپقادصم

 هب ندمآ قئاف رد سابع ينب و هيما ينب يناوتان
يشكرگشل اب  ناتسربط

تّلع

مولظم نادنزرف تسد هب ناردنزام حتف
)ملسو هلآو هيلع هللا يلص(دمحم لآ

 ماما و رقاب ماما ،داجس ماما هديدمتس نادنزرف زيرگزاس هنيمز
زيرنوخ يافلخ تسد زا هقطنم نيا هب )مالسلا هيلع(قداص

مور و ناريا حتف دوجو اب ناردنزام حتف رد يناوتانتيمها

زربلا لابج هلسلس دوجو اب مدرم تمواقم ناكماتّلع

هجيتن

يمالسا ياه شزرا زا ينابيتشپ

دشاب هتشادن ينعم ناتسا رد ريقف رگيد هك يوحن هب يرادرب هرهب

قادصممدرم و تلود نيب قيمع دنويپ و مكحتسم يراكمههمزال
 يارب يتلود ياه هاگتسد زا مدرم  تساوخ

اه نآ  عفانم و قالخا ،نيد ظفح

 تريصب شيازفا يارب شالت
نآ هب نديشخب قمع و

 وا ناوريپ و)ص(ربمايپ يارب تريصب ندوب مزالديؤم
دوبن حرطم تموكح هكنيا اب ،هكم رد

»ينعبّتا نم و انا هريصب يلع اوعدا يليبس هذه لق« هيآ

يلوا قيرط هب هنيدم رد تريصب ترورض يريگ هجيتن

 ي هديچيپ يگدنز رد تكرح ناكما مدعتيمها
تريصب نودب زورما يعامتجا

تريصب شيازفا يارب ناناوج شالت ترورض

يناحور نامّلعم طسوت گنهرف هب نداد تيمها يريگ هجيتن

رد دوجوم نادهعتم طسوت گنهرف هب نداد تيمها
گنهرف و داوس لها زا هعماج

يهاگشناد

يوزوح
داعبا

ترورض
1 هحفص تامازلا

هللا ليبس يف داهج زا ينابيتشپ

 متس و  ملظ اب هلباقم ناراد مچرپ زا ينابيتشپ

لگنج و ايرد دوجو و ابيز ي هرظنم ،بولطم ياوهبحاصت هزيگنا

دنك يم نشور ار هعماج ريسم هك ينشور طاقنتيمها

راديد نيا رد ناراب ريز رد مدرم روشرپ عامتجاقادصم

يليمحت گنجرهاظم

نونكات گنج زا دعب زا قح ههبج زا عافد

بالقنا

 هجيتن

 نمشد غيت يدنك
تّلم و ناناوج هناهاگآ تكرح اب

بوخ تين اب ولو دب هار رد نتشاذگ مدق لامتحاندركن هابتشا و هنتف يگدولآ رابغ رد ندشن هارمگ  رد گنج ههبج رد نمشد طسوت هرصاحم و هابتشا لامتحاليلدلباقم ي هطقن
امن بطق نتشادن و يناوخ هشقن ندوبن دلب تروص

نمشد تخانش رد تريصب داعبا

هليسو رد تريصب

فده رد تريصب

هارِ عناوم تخانش رد تريصب

عناوم ندرك فرطرب ياه هار رد تريصب

بطاخم
ينعم
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 و ناردنزام ناتسا
سولاچ رهش

 تانايب
 مدرم راديد رد
رهشون و سولاچ

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

 تريصب شيازفا يارب شالت
نآ هب نديشخب قمع و

تيمها
 داعبا

 هارمه دياب هچ مينادب ات ميهاوخ يم هچ مينادبينعم
ميشاب هتشاد

 يمالسا يروهمج هك يديدج هخسن و هزات نخس تخانش
درك حرطم ناهج يسايس هصرع رد قادصم

لاس يس تشذگ زا سپ ايند يسايس گنهرف رد تيباذج و يگزاتيگژيو

داعبا

تيمها

يدنب عمج

يمالسا يروهمج هب تبسن اه تّلم هقالع ساسحا و مامتهادهاش

قيداصم

يسايس گرزب يزوريپ نيا ندرك بارخ يارب نمشد شالت زا اه تّلم ينارگن

 زا فلتخم ياهروشك رد يمالسا يروهمج نادنم هقالع يلاحشوخ
مدرم٪85 تكراشم اب تاباختنا

نمشد ندز تمهتتلع

نمشد ينكفا هعياش

روشك زا يا هشوگ رد شاشتغا داجيا

ناتسكاپ رد مدرم ينارگن

نانبل رد مدرم ينارگن

ناتسناغفا رد مدرم ينارگن

صلخم ناملسم اي هعيش ره  ينارگن

قيداصم

مالسا يايند رد يمالسا رّكفت ي هدنز روضح شيامنهجيتن

ام يتريصب يب زا هدافتسا يارب نمشد شالت اب هلباقمترورض

ندوب يمدرم و تيروهمج

ندوب يمالسا

ينعم

مدرم هب نالوئسم يكيدزن و ندوب يمدرم

نالوئسم ندمآ راك يور رب و ماظن ليكشت رد مدرم نتشاد شقن

مدرم هب نامكاح راتفر تهابش

مدرم تمارك و تيوه ،تيثيح ،دياقع هب مارتحا

مدرم تيلوئسم ساسحاهجيتن

اه نآ هب ندركن ييانتعا يب و مدرم زا ندوبن ادجهمزال

يمالسا يروهمج نارود توافت ترورضيريگ هجيتن

 ناشيايند راك رد شالت نامز ،مدرم طسوت ييادخ راك ماجناهجيتن ماظن تيروهمج ندرك اديپ يونعم ي هناوتشپينعم

نيد دض و نيد زا ي هناگيب ،رالوكس ِيساركومد ياه تموكح اب توافت

دننك  راك نآ يالعا و ماظن ماكحتسا يارب هك يناسك طسوت ييادخ راك ماجنا

زورما هب ات مالسا ردص و ناربمايپ نامز زا دعب ،ريظن يب

هجيتناه ينمشد لباقم رد تّلم ي هلاس يس يگداتسياقادصمتّلم يگداتسيا رد اه ينمشد ندوب رثا يبتيعقاويمالسا يروهمج ماظن اب ملاع ياهروتاتكيد ينمشد
شلاچ نيا رثا رد ناريا تّلم زيگنا تفگش تفرشيپ

لطاب و قح ندش هبتشم زا يريگولج و قياقح ندرك نشور قادصم

تسود لكش هب نمشد هولج زا يريگولجقادصم

ديؤم

قيداصمنمشد فعش و ينيگمشخ  هب هجوترايعم

 نمشد هدننك لاحشوخ طخ يجك

دركراك
اهرايعم هب هجوت اب قياقح ندش نشور

قيداصم
ام ياه تيقفوم و تّلم تفرشيپ

يمالسا ماظن ماكحتسا

لاعتم يادخ هب نظ نسح و دامتعا ،لّكوت  هار رد هك يناسك ترصن رب ينبم لاعتم يادخ ي هدعوليلدتامازلا
دننك يم تكرح وا نيد ترصن

 تروص رد يتح ميهدن ماجنا يتكرح رگا ترصن نتشادن دوجو
ادخ نيد يرادفرط

ينعم
 ام تكرح تروص رد ادخ ترصن ندوب يعطق

هنيزه فرص و وا نيد ترصن يارب

»هرصني نم هللا ّنرصنيلو«هيآ

يليمحت گنج رد نانمشد تسكش قادصم
فده

نمشد هب وتان كمكدهاوش

نمشد هب فاصنا يب ناگياسمه ِنداد تاناكما و لوپ

نمشد هب يوروش و اكيرمآ كمك

2 هحفص

مدرم مومعبطاخم

ديؤم
 هجيتن

يرگ يفارشا يوخ دوبن

 رد تّلم طسوت دادبتسا و يرگ يفارشا يوخ ي هبرجت
يدامتم ياه نرق رد قحبان نامكاح

نالوئسم طسوت مدرم ندركن ريقحت

تيمها

تفرشيپ نيا ي همادا

 و قح نتخيمآ هرابرد نينموملاريما هدومرف
هغالبلا جهن50 هبطخ-هنتف عوقو ماگنه هب لطاب

مالسا يايند يبلط مالسا ي هّلق رد يمالسا يروهمج نتشاد  رارقتّلعيمالسا يروهمج و مالسا اب نانمشد ينوخ ينمشدترورض

 نمشد هدننك نيگمشخ  تكرح يتسرد

دراد هيكت نآ رب يزرو تسايس و تاغيلبت رد نمشد هك يطخقادصم

اهرايعم هب هجوت اب هابتشا ندرك فرطرب ناكما

نونكات بالقنا لوا زا ناريا تّلم يزوريپ و يهلا ترصندهاش

تّلع

ام نمشد رس تشپ ،زور نآ حرطم يايند همه نتفرگرارق

تّلم تريصب و يگداتسيا ،ربص

تيمها

يمالسا يروهمج ندرك طقاس

ناتسزوخ ندركادج و ناريا هيزجت يارب شالت

 يتيافك يب هب يمالسا يروهمج ندرك مهتم


