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قيداصمناشيا تلاح يروآ تفگشتيمها
راوشد طيارش رد ناوج نز كي تيبرت رد مالسا تردق

 وا اب ندش نخس مه و رفن  كي رب ناگتشرف دورفانعم

تانايب
 زا يهورگ راديد رد

 داليم تبسانم هب نانز
)اهيلع هللا مالس(ارهز ترضح

نز زور و

يناوج نس رد يدام و يونعم تالامك بسك

دهاش
هيمطاف ي هفيحص

داعبا

ناشيا لئاضف و يونعم ياه هبنج

ناشيا لئاضف يلمع ياه هبنج

ندوب هثدحمقادصم

ناشيا ندوب هثدحم دروم رد ددعتم تاياور دوجو

يگژيو
يلمع لياضف اب اه هبنج نيا ندوب طبترم

يداع ناسنا طسوت تمظع نيا تسرد كرد مدع

قيداصم)اهيلع هللا مالس(ارهز همطاف شالتأشنم

ناشيا هيزيهج و هيرهم ندوب هناريقف و هداس

ندوب ردپ ياشگراك

)مالسلا هيلع(يلع دننام يرهوش يرادهگن

)مالسلا مهيلع(بنيز و نيسح و نسح دننام ينادنزرف تيبرت

ندوب مدرم تاعجارم نوناك

بلاطوبا و هجيدخ توف طيارش رد بلاط يبا بعش رد ردپ يراسگمغ

بعش طيارش رد ناشيا يزاسدوخ و تدابع

مئانغ ندروآ تسدب و تاحوتف زا سپ ايند ياه تذل زا يا هرذ ندادن هار

قيداصم

دهاشناشيا تدابع ندوب هنومن
)مالسلا هيلع(يبتجم نسح ماما نخس

يرصب نسح نخس

درك تدابع حبص ات و داتسيا تدابع هب مردامنومضم

درك مرو شياهاپ هك درك تدابع )ص(ربمايپ رتخد يردق هبنومضم

دوخ رب اعد هب نارگيد نتشاد مدقمنومضم)مالسلا هيلع(يبتجم نسح ماما نخسدهاشالاو هيحور

قيداصمناشيا داهج ندوب هنومن

مالسا زا ناشيا عافد

)هلآواهيلع هللا يلص(ربمايپ زا ناشيا تيامح

تيالو و تماما زا ناشيا عافد

 »ىرما نم جرخ ال و ىنبضغا ام«نومضم)مالسلا هيلع(يلع ترضح مالكدهاشناشيا يرادرسمه

هنيدم دجسم رد)اهيلع هللا مالس(ترضح هبطخهناشنملع طيحم رد ناشيا ندوب دنمشناد

تيمها

اه يگژيو

زغمرپ

يرنه ييابيز

يناعم نيرت هديزگ اب ندش نايب

تارابع نيرتابيز اب ندش نايب

هغابلا جهن هب ندوب هيبش

ريقف هب )ع(نيسح و نسح باوخ لحم تسوپ هتخت ششخبقادصمنادنمتسم هب ناسحا

يريگ هجيتن
 هجوت اب ناملسم نز يارب ندش وگلا

ناشيا فارطالا عماج تيصخش هب
اه سرد

هداوناخ طيحم ندوب شمارآ هيام

ملع يگنازرف هار رد نانز شالت موزل

يقالخا و يونعم يزاسدوخ هار رد نانز شالت موزل

عون ره زا هزرابم و داهج ناديم رد نانز ندش مدق شيپ

ايند تالمجت و فراخز هب نانز ييانتعا يب

هناگيب و هزره مشچ عفد دح رد تراهط و تمصع

نز هب يرابكتسا يايند هاگن

نادرم ذاذتلا يارب يبرغ نز ندوب هليسوقادصم

هداوناخ ليكشت يلصا رصنع ناونع هب نز هب هاگن مدعأشنم

نز يدازآ راعش اب اه هناخراك هب نز ندناشكهجيتن

يبرغ ي هجيتن رد نز رب متسهجيتن

يبرغ نز قوقح و يدازآهناهب

الاو دوجوم كي ناونع هب نز هب هاگن مدع

 هعماج حالص يارب يا هيام ناونع  هب نز هب هاگن مدع

نازرا راك يورين هب19نرق ناراد هيامرس عيانص زاينعوضوم هقباس

دوخ تلزنم و تمارك زا نز نداتفارثا

ناراد هيامرس بيج ندركرپفده

يدازآ هناهب هب نز هب ريگارف و هقباس يب ملظ تايبدا و گنهرف ي هصرع رد نز هب ملظقادصمينونك تيعضو

وا يالاو ياه شزرا ياج هب نز يناوهش ياه هبنج هب رتشيب نتخادرپيگژيو

دهاش
يرنه راثآ و اه يشاقن

اه  نامر و اه ناتساد نز هب مالسا هاگن

ناملسم نانز ي هفيظو

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

ناشيا اب هكئالم نتفگ نخس دروم رد )ع(قداص ماما تياورقادصم

لباقم هطقن

1 هحفص

)اهيلع هللا مالس(ارهز ترضح تمظع
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نز هب يرابكتسا يايند هاگن

تانايب
 زا يهورگ راديد رد

 داليم تبسانم هب نانز
)اهيلع هللا مالس(ارهز ترضح

نز زور و

قيداصمنز هب مالسا هاگن

نز ندركراك اب ندوب قفاوم

فلتخم ياه هصرع رد نانز راك يورين هب روشك زاينتّلع

تامازلا

نز يساسا لغش اب محازت مدع

درم ربارب رد نز عوضخ و ليلذت مدع

نز تمارك و شزرا اب نتشادن تافانم

انعم
هداوناخ ظفح

دنزرف تيبرت

نز تمارك ظفحتّلع

»لوقلاب نعضخت الف«هيآ رد نآرق نايبدهاش

رثادوخ ترطف هب ناملسم نانز تشگزاب
ميظع ي هزجعم داجيا

قيداصم
يمالسا ماظن

يمالسا بالقنا

نانز تمظع و تردق هدهاشمانعم
نز  هرهچ رد مالسا تمظع ندش راكشآ

قيداصم
ناگدنمزر رطاخ يگدوسآرثاههبج رد ناشنارسمه هب تبسن ناوج نانز يراكادف

نانز طسوت ملع بسك يياناوت

تفع و باجح ظفح اب ملع بسك  زا نانز يناوتانيفنم تاغيلبت

تفع و يراد هناخ ،باجح ظفح اب هارمه ملع بسكتيعقاو

فلتخم ياه هتشر رد دنمشناد نانز دوجودهاش

تامازلا

يمالسا هيحور ظفح

يمالسا طيحم

الاب حطس ناليصحتلا غرافقيداصم

زاتمم ناكشزپ

دادعتسااب و اشوك نايوجشناد

ييارگ لمجت زا رود طيحميگژيو

فرصم لباقم رد ندش ريقح زا رود طيحم

يگزره زا رود طيحم

ييارگ فرصم زا زيهرپ

تّلع
تفرشيپ لاح رد عماوج و ايند عماوج يارب ندوب هروخ

ناملسم نز نأش زا ندوب رود

فارسا هن مزال دح رد ندرك فرصمانعم

روشك فلتخم ياه شخب نيلوئسم ياه مناخ ندش وگلاهيصوت

يگدنز لياسو و تالآرويز ديرخ رد فارسافارسا قادصم

 ماظن ياعدا دروم ياه ناديم
برغ ربارب رد يمالسا

اه هنومن

نز يارب يمالسا ماظن طسوت هدش هضرع دراومتّلع

اه نآ ندوب بوخ دروم رد فصنم مدآ ره راكنا مدعدهاش

قيداصم

تمصع و تفع

باجح

هناگيب درم لباقم رد نز ندركن شيارآ

درم و نز نايم دح يب شزيمآ و طالتخا مدع

يناسنا تمارك ظفح

نز تمارك ظفحرثا

تّلع
ناسنا ميركت لصا ناونع هب يمالسا لوصا زا يكي حرط

أشنمبرغ عافد دروم رشب قوقح ندوب يقيقح رد ام ديدرت

يناطيش تايآ ي هدنسيون زا برغ تيامح

بصعتم نالهاج طسوت دنه ناناملسم دجسم بيرخت لباقم رد توكس

ينسوب مدرم ماع لتق رد ينابز راهظا هب افتكا

اه نآ ندش هراوآ و نيطسلف مدرم نارابمب لباقم رد توكس

مالسا ماكحا هياس رد يعقاو رشب قوقح ندمآ تسد هبام ياعدا

دهاش
مالسا ماكحا رد ناسنا قوقح زا عافد

ناسنا قوقح زا عافد رد مالسا روتسد

قيداصم
يندم ماكحا

ييازج و يياضق ماكحا

يمومع قوقح

يسايس لئاسم

يللملا نيب ياه هتيمك و اه نويسيمك هب هجوت نودب رشب قوقح ندرك لابندلمع   هجيتن

اه هنومنناملسم نانز ي هفيظو

يمالسا شور ندرك لابند تيدج اب

لوئسم
يعامتجا و يسايس ،يملع لاعف ياه مناخ

وجشناد نارتخد

ناملسم نانز

ناوج نانز

يفارحنا يتاغيلبت جاوما زا رپ يايند رد ناملسم نز هولجرثا

ناملسم نز يبالقنا و يمالسا تيبرت ندوب تاهابم هيامتّلع قيداصم

يياميپهار رد روضح

 يسايس عضاوم مالعا يارب هعمج زامن رد تكرش

يأر ياه قودنص ياپ رد روضح

اه هاگشناد رد يمالسا گنهرف جيورت

لوئسم
نايوجشناد

ديتاسا

قيداصم
دساف راكفا راشتنا زا يريگولج

يمالسا باجح هب يمارتحا يب زا يريگولج

فادها
)اهيلع هللا مالس(ارهز همطاف يوگلا اب مالسا زارط ناسنا دشر طيحم داجيا

يمالسا طيحم داجيا

روشك هدنيآ يارب ندوب مهم هداعلا قوفتّلع

)اهيلع هللا مالس(ارهز ترضح تمظع

2 هحفص

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

لباقم هطقن

قادصم

ادهش ناردام يراكادف


