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تبحم و فطاوع نيا نتفرگ مك تسد

قح نخس ندناشن يسرك هبرثا

 لوط رد نآ مكحتسم فراعم و هعيش نايرج ظفح
اه ينمشد دوجو اب ،خيرات

ام هفيظو
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1 هحفص

:امنهار
تانايب روحم

هعومجمريز

دعب هحفص رد حرش

لبق هحفص رد حرش

تسويپ رد حرش

مكحتسم تمكح و قطنم

لماوع

رثاتدوم و تبحم
قح هب شيارگ شرتسگ

خيرات لوط رد قح ياقب

ربمايپ تبحم رثا رد مدرم ياه لد رد مالسا تردق ذوفن
اه تنطلس و اه تموكح رياس فالخرب

رثا

)اهيلع هللا مالس(ارهز ترضح فراعم و تاماقم زا كرد نديسر هجيتن هب

دهاش
كربت رد)ملسو هلآو هيلع هللا يلص(ربمايپ باحصا تقبس

ناشيا يوضو بآ هب نتسج
 رب ينبم وا مالك و دونع نمشد كي ناونعب نايفسوبا ريحترثا

مالسا تردق ذوفن

يوبن فراعم هب ناميا و يبلق عوضخ اب يفطاع دنويپ نيا نتشاد توافتيگژيو

 ترضح تيمها
)اهيلع هللا مالس(ارهز

مالسا و تما راختفا

 ترضح يگژيو
)اهيلع هللا مالس(ارهز

تدهاجم

ام يارب ناشيا تاماقم روصت ندوب راوشد اي ندوب نكممريغ

رشب خيرات يوناب نيرتگرزب

ماما و ربمغيپ هجرد رد نتشاد رارقانعمناشيا ندوب موصعمتّلع

تمكح و ملع

يگنانز فياظو ماجنا

دهاش
 دوجو اب يهلا فراعم نايب رد هيكدف هبطخ تامدقم

هبطخ ندوب يسايس

فلتخم ياه هصرع رد لاعف روضحيگژيو

لحارم رد )مالسلا هيلع(نينمؤملاريما اب يهارمهقيداصم
هنيدم رد يگدنز راوشد

)ملسو هلآو هيلع هللا يلص(ربمايپ توف زا سپ تنحم نارود لمحت
ناشيا يراميب رتسب و

 نارود زا)ملسو هلآو هيلع هللا يلص(ربمايپ هب يهد هيحور رد يناسر كمك
بلاط يبا بعش رد يكدوك

يرسمهدراوم

دنزرف تيبرت

يردام

هلاس هدجه رمع كي رد فياظو نيا همه ماجناهتسجرب يگژيو

)مالسلا هيلع(بنيز ،نيسح ،نسح لثم ينادنزرف تيبرتقادصم

)مالسلا هيلع(يلع ترضح هب ناشيا باطخ هوحنقادصم

ناشيا هب تبسن)اهيلع هللا مالس(ارهز ترضح ميلست و تعاطا رگنايب

يگژيو

ناشيا هب تبسن)اهيلع هللا مالس(ارهز ترضح عوشخ و عوضخ رگنايب

عيشت نايرج و عيشت رد يلصا و يساسا رصنع كي تيمها

»ىبرقلا ىف ةدوملا اّلا ارجا هيلع مكلئسا ال لق«

ليلد

 ناركاذ و ناحادم هب تبسن)مالسلا مهيلع(همئا صاخ تبحم و هجوت
ناشيا گرزب نادرگاش رياس اب هسياقمر د)مالسلا مهيلع(تيب لها

ىريمح ديسقيداصم

ىدسا ديز نب تيمك

ىعازخ لبعد

تّلع
وحن هب نارعاش رعش رد يفطاع طابترا هبنج دوجو

يفوا و متا
يلكش ره هب تبحم نيا ندركراد هشدخ ندوب راب تنايخيريگ هجيتن

دنويپ نيا تسرد تخانش موزل

يدنب عمج

عيشت رد نآ هاگياج و يحادم راك يدنمشزرا هب هجوت

نآ زا حيحص يرادرب هرهبرثا

يعيش تفرعم و ناميا ظفح رد ينيرفآ شقنقادصم

)مالسلا مهيلع(تيب لها زا يوريپ رد ينيرفآ شقن

عيشت ياقب رد ينيرفآ شقن

)مالسلا مهيلع(تيب لها يحادم

يبلق و يفطاع دنويپ اب ينالقع و يركف دنويپ ندوب هارمه
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يمالسا يروهمج هعماج فيعضت

قيداصم
رابكتسا طسوت اه يدزد هار ندرك رت تخس

ناحادم رايتخا رد دوجوم ميظع تيفرظ تيمها

لدتسم ثحب تعاس كي زا رعش تيب كي رتشيب يراذگريثأت ناكما تّلع

فادها

م
حاد

ها ي
يب ل
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س
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)مالسلا مهيلع(تيب لها فراعم قيمعت يارب تيفرظ نيا زا بوخ هدافتسا حادم هفيظو

اه حور و اه لدرد يبالقنا و يونعم ،يمالسا فراعم شرتسگ لماع شقن

نآ يراگدنام و ناميا ماكحتسا هب ام زاين

تيمها تّلع

يمالسا ناريا هعماج هيلع نوگانوگ ياهرازبا زا يرابكتسا نمشد هدافتسا

يمالسا تما دزن رد يمالسا ناريا هعماج يوربآ نتخير

اهوگروز

نمشد تيهام

اهرگ لواپچ

گرزب ياهراد هيامرس

تردق ياهدناب

لوپ و تورث يايفام

لطاب ياه جيورت

قيداصم
يناوهش و يركف ياه يمرگرس داجيا

يسايس ياه يمرگرس داجيا

هنتف داجيا

ناريا تّلم يراذگرثاتّلع
رابكتسا هرطيس يارب لكشم داجيا

ينيد قياقح روآ مايپ و نيد غّلبم ناونعب يحادم هب ناحادم هاگن موزل هجيتنيريگ هجيتن

رعش باختنا تيدودحم

ادا تيفيك تيدودحم

تيلوئسم نيا هدنهد ماجنا ياه ناسنا ندرك اديپتيدودحم

تامازلا

هدنزومآ و تفرعم رعش باختنا

هعماج زور ثداوح هب رظان ياهرعش قادصم

يحادم ياوتحم اب ناملسم درم و نز يزومآ سرد فده

ليلد

نيموصعم هب تما عوضخ و عوشخ ،داهج ،تيونعم ،تراهط ،تسادق داجيا

لامك هب اه ناسنا شيارگ

هدنونش يارب)مالسلا مهيلع(نيموصعم رياس و)اهيلع هللا مالس(ارهز همطاف رد لامك حيرشتهويش

يريگ هجيتن

2 هحفص

:امنهار
تانايب روحم

هعومجمريز

دعب هحفص رد حرش

لبق هحفص رد حرش

تسويپ رد حرش

ناحادم دوخلوئسم

طئارش لقادح

بوخ يادص

يوق هظاح

حور نتشاد

ناعمتسم يارب يملعم تيحالص

)مالسلا مهيلع(تيب  لها اب يبلق و يفطاع دنويپ

تمسقودهبربنموسلجمنامزميسقت



)هيلع يلاعت هللا ناوضر(ينيمخ ماما و)اهيلع هللا مالس(ارهز همطاف ترضح تدالو زورلاسرد)مالسلا مهيلع(تيب لها ناحادم راديد ردىمالسا بالقنامّظعم ربهر تانايب

1389/03/13

)مالسلا مهيلع(تيب  لها اب يبلق و يفطاع دنويپ

ترورض

ناوج ندشن يلبنت لها

م
حاد

ها ي
يب ل

هيلع(ت
لا م

س
)مال

تمسق ود هب ربنم و سلجم نامز ميسقت

تيمها تّلع

يمالسا يروهمج و ناريا هب هدننكراختفا ناوج لسن هب ام زاين

تايقالخا و فراعم هب ربنم لوا مسق صاصتخا

ماسقا

)هر(ماما هب هدننكراختفا ناوج لسن هب ام زاين

)مالسلا مهيلع(تيب لها زا يوريپ و بهذم ،نيد هب هدننكراختفا ناوج لسن هب ام زاين

وا شالت و راك هب هعماج و دوخ تشونرس يگتسباو هب هاگآ ناوج هب ام زاين

تامازلا

ميقتسمريغ نايب

بوخ يارعش زا بوخ رعش بلاق زا هدافتسا

ناوج ندشن يرگ يلاباال لها

 يارعش يگژيو
بوخ

قياقح نايب رد ندوب هقيلس شوخ

قياقح نديشك مظن هب رد ندوب هقيلس شوخ

هجيتن

نتفگرعش يارب رعاش هزيگنا ندش ربارب دنچ

)مالسلا مهيلع(تيب لها يثارم و حيادم هب ربنم مود مسق صاصتخا

همزال

يناوخ هيثرم رد هعقاو قدص هب ندوب دنب ياپ

هعقاو نايب تيفيكرد ييامنرنه هليسوب عمتسم ندنايرگ

ييامنرنه هليسوب لالز فراعم هب دولآ كشا لد نتخيمآفده

مدرم ندينايرگ يارب هشير نودب هعقاو نايب

قادصم
 يثارم نايب رد نيظعاولا نكر هنادنمرنه نايب

حيرص تاملك زا هدافتسا نودب

هجيتن

دنلب يادص اب هيرگ ندوبن مزال

ينز هنيس رد دنلب يادص ندوبن مزال

يحادم هفرح ندوب گرزب و راذگرثا ،نتشاد تيمها هللا ليبس يف تدهاجم زا ندوب  هتسجرب يقادصمتّلعيدنب عمج

مرن گنج و يگنهرف گنج رد هدش دراو نانمشد اب راكيپ هصرعتدهاجم هنيمز

بطاخم بذج هيجوت اب بسانمان ياه گنهآ زا هدافتساهنادنمرنه هويش اب اه لد يارب رگ تياده نايب و راذگريثأت نخس هئاراحادم تدهاجم همزال

مارح ياه گنهآ تمس هب ندرك اديپ قوس ناكماهجيتن

تّلع

فينصت و رعش ،گنهآ ره ندوبن ديلقت لباق

تقيقح نايب و يحادم هصرع هب دورو تروص رد مارح ياهزيچ تمرح ندش ربارب ود

تيمها

شقن

تامازلا

3 هحفص

:امنهار
تانايب روحم

هعومجمريز

دعب هحفص رد حرش

لبق هحفص رد حرش

تسويپ رد حرش

هدنزومآ و تفرعم رعش باختنا

رعاش و حادم نيب ييازفا مه داجيا


