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۱ هحفص

همدقم

یصو
)هر(ماما همان ت

نیلقث ثیدح حرش

ثیدح یگژیو

نیملسم عیمج نیب رتاوتم

 فلتخم بهاذم نان-لسم هژیو  هب رشب عیمج رب عطاق تجح

ثیدح تاعوضوم

)نآرق( ربکا لقث

درادن تیاده یارب یشقن ییوگ هک نآرق ندوB جراخ هنحص زانانمشد هئطوت

لوزن نأش

لدع و طسق هب ناهج ندیناسر

نایناهج دشر یارب

یرشبهلئاع هکلب نان-لسم همه عمج هطقن

هللاءایلوا تسد هب تموکح ندرپس

ناگدرم سلاجم و اه ناتسروگ رد نآرق ندوB روصحمقیداصم

فالتخا و هقرفت هلیسو هب نآرق لیدبت

 روج هماقا یارب یا هلیسو هب نآرق لیدبت
 یلاعت  قح نادناعم و نارگمتس هیجوت و

نالماع
نایتوغاط زا رتدب ِثیبخ یاهدنوخآ

رئاج یاه تموکح

 یروهمج عضوم
اه ناتسروگ زا نآرق تاجنیمالسا

رشب هدنهد تاجن هخسن نیرت گرزب ناونع هب نآرق یفرعم

نآرق و مالسا هب دهعت هب راختفا

))مالسلا هیلع(تیب لها( ریبک لقث

شقن
 اه یگدرب و لالغا ما_ زا رشب ندرک اهر رومأم

روما رب رظان و تیرشب یجنم

Bراثآ هنو
شخبتایح هیعدا

هیداجس هفیحص

هغالبلا جهن

هیمطاف هفیحص

تّیمها
 یتموکح و یونعم و یدام یگدنز روتسد نیرت گرزب

نآرق زا دعب رشب شخب ییاهر و

)هللا مالس(هیضرم یارهز رب دنوادخ بناج زا هدش ماهلا باتکتّیمها

یلصا تاعوضوم

یمالسا تموکح

اه یگژیو

 هدننک نیمأت نآ eسب راک هب هک یهلا یا هدیدپ
تسا ناسنا ترخآ و ایند تداعس

اهزواجت و داسف اه یرگمتس اب هلباقم تردق یاراد

بولطم ل-ک هب ناسنا هدنناسر

داعباناسنا نوئش ما_ رب رظان و لیخد

یع-تجا

یدام

یدرف

یونعم

یگنهرف

یسایس

یماظن

فلتخم داعبا رد نانمشد راد هنماد تاغیلبت و اه هئطوتشلاچ

مالسا زا ناریا راکادف تّلمً اصوصخ اه تّلم ندرک سویأمفده

قیداصم

شیپ لاس۱۴۰۰ هب مالسا ماکحا ندوب روصحم هبش

رضاح رصع رد اهروشک هرادا رد مالسا ییاناوت مدع هبش

سوفن بیذهت و یونعم لئاسم رد مالسا ندوب روصحم

خساپییایند روما و ند_ اب مالسا تفلاخم هبش
 تسا اشحف و تارکنم ،ند_ و ددجت زا دارم رگا

دنفلاخم نآ اب القع و یهلا نایدا ما_

تسا دیجم نآرق و مالسا دیکأت دروم تعنص و ملع

تلم فیاظو

تابجاو ما_ سأر ردتّیمهاناوت ما_ اب ماظن و مالسا زا تسارح و ظفح

داعبا عیمج رد یمالسا یروهمج یاوتحم ققحت تهج ششوک

 و عناوم عفر و ماظن یاقب تایضتقم داجیا هار رد ششوک
نآ تالکشم

 لباقم رد تبقارم و یرایشوه
قرش و برغ هب هتسویپ نازاب تسایس

اه یگتسباو عفر تهج راکتشپ و تیلاعف ،ممصم هدارا

 یناسنا یاه شزرا و یدازآ ،لالقتسا ندرکن ادف
اه یراب و دنب یب و اه ترشع ،تالمجت لباقم رد

 یمالسا یروهمج و مالسا هب دهعت یاراد یالکو باختنا
تاباختنا زا هرود ره رد

سفن هب اکتاتامازلا

اه یتخس لمحت

یلاعت دنوادخ هب لاکتا

 ناناوجیلصا بطاخم

اه صخاش
قرش ای برغ یوس هب میقتسم طارص زا فرحنمریغ

یفارحنا یاه بتکم هب شیارگ نودب

دنتسه هعماج مورحم و طسوتم دارفا زاً ابلاغ

یمالسا یاه تسایس و زور لئاسم زا علطم و هدرک لیصحت

یمالسا یروهمج هب دهعتم و اوقتاب نویناحور و -لع اب تروشمتامازلا

دارفا باختنا رد هحماسم هنوگره زا زیهرپ

 نارگر-عتسا هب هتسباوریغ و دهعتم ،هدرک لیصحت هقبط اب تروشم

 هفیظو
 و یمالسا یروهمج و مالسا هب تمدخ رد دوخ ندوB فقو

نافعضتسم و نامورحم

رکذت

تسین ییالاو ماقم و هفحت هسفن یف یربهر

نآ رد شزغل هک کانرطخ و نیگنس یا هفیظو
دراد یپ رد یدبا گنن

نابهگن یاروش و هناگ هس یاوق

یمالسا ماظن رد یسایس لئاسم

یمالسا تیبرت و میلعت

یر-عتسا تیبرت و میلعت

یع-تجا یاه هورگ و راشقا

یمالسا ماظن یداصتقا یاه تسایس

حلسم یاوق

یلیمحت گنج

یمالسا ماظن

یمالسا ماظن رد یربهر

اه توغاط و نیطایش رش زا »ء-سالا ملع« هدیلو یزاس اهر
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یلصا تاعوضوم

دراومنابهگن یاروش و هناگ هس یاوق فیاظو

دوخ ناسلجم مه اب یردارب و تین نسح ل-ک اب راتفرفیاظوسلجم ناگدنیاB و هننقم هوق

سلجم هب هتسباو و راکبارخ رصانع یبایهار زا یریگولج

دهعت

نآ ین-سآ ماکحا و مالسا هب یرادافو

مالسا زا نیناوق فارحنا مدع رد ششوک

فیاظو ییارجا نالوئسم و هیرجم هوق

اه یزاب ذغاک زا بانتجا

نیناوق تسرد و حیحص یارجا

تبقارم و هیفصت ،حالصا

یمالسا دودح اب عورشم یاه هیامرس و تیکلام هب مارتحا

eفرگن رارق یتسینومک و یراد هیامرس بطق ود یاوتحم یب تاغیلبت ریثأت تحت

یبرغ لکش هب یدازآ eسناد موکحم

روشک حلاصم و مالسا زا تاعوبطم و یربخ یاه هاگتسد فارحنا زا یریگولج

هدنزاس یاه تیلاعف و یراذگ هیامرس یارب ّتلم هب نداد نانیمطا

eسناد مدرم زا ار دوخ

نامورحم و نافعضتسمً اصوصخم تّلم هب تمدخ زا ندرکن راذگورف

یناسنا- یمالساریغ راتفر زا زارتحا

ّتلم تیاضر بسک تهج ششوک

یتوغاط یاه تموکح یگشیمه ندرک موکحم

ناراد ناتسا باختنا رد تقد

یصو
)هر(ماما همان ت

یمالسا تموکح

همدقم

ندوب ناناوج یهابت لماعّتلع

روشک ما_ رد شمارآ رتشیب هچره ندش امرف مکحترورض

اه صخاش

مدرم اب راگزاس

اناد و لقاع

دّهعت

نیدت

هیئاضق هوق

مدرم سومان و لام و ناج اب eشاد راک و رس و روما ت-هم زاتّیمها

هفیظو
یرتسگداد ندوB لوحتم رد تیدج و راکتشپ

 دننکیم یزاب مدرم لام و ناج اب تّیمها رپ یسرک نیا رد هک یناسک تسد ندوB هاتوک

قباس میژر رد تواضق رما کانفسا عضو عیرس نداد ناماس و رس

دنرادن یمالسا هردقم طیارش هک یتاضق یاج هب هیملع یاه هزوح زا هدش تیبرت تاضق ندوB نیزگیاج

روشک رسارس رد یمالسا تاضق ندرک ادیپ نایرجفده

فیاظو نابهگن یاروش
یا هظحالم چیه نودب یساسا نوناق و رّهطم عرش اب فلاخم نیناوق زا یریگولج

ندشن عقاو یتردق چیه ریثأت تحت

تردق و تقد ل-ک اب دوخ یّلم و یمالسا فیاظو ندوB افیا

دوش ارجا دیاب هیقف یلو مکح هب یهاگ هک روشک تارورض هظحالم هب هجوت

یغیلبت تایرشنرازبا

قیداصمیمالسا ماظن رد یسایس لئاسم

یمالسا یروهمج یجراخ تسایس

لوصا
رفاک رگمتس برغ هب و دحلم قرش هب یگتسباو مدع

یهلا میقتسم هار هب راوتسا و مکحم یدنبیاپ و یرادیاپ

هجراخ یارزو فیاظو

روشک عفانم و لالقتسا ظفح

 دنرادن ار ام روشک روما رد تلاخد دصق هک ییاه تلود اب هنسح طباور

دراد یگتسباو هبئاش هک یرما ره زا زارتحا

یمالسا یاهروشک اب طباور ندرک رتهب رد ششوک

داحتا و تدحو هب توعد و نادرمتلود ندرک رادیب تهج شالت

دنتسین رگر-ثتسا و رگر-عتسا هک هتفرشیپ یاهروشک هب دهعتم نایوجشناد نداتسرف

نایناهج یارب مالسا ینارون هرهچ eخاس نایاB تهج ششوک

ناریا رویغ ّتلم لباقم رد شیاهاعدا همه اب اکیرمآ ییاوسر و یگدناماوراختفا

مالسا ناهج تالکشم

قیداصم

اهروشک نیا رب مکاح لود زا کی چیه ندوبن دوخ یاه ّتلم هافر و لالقتسا ،یدازآ رکف هب

اهروشک نیا ن-کاح طسوت تّلم رب قانتخا و یرگمتس

 اهروشک نیا ن-کاح ندوب گرزب یاه تردق هدناشن  تسد

برغ و قرش یارب یرازاب هب ندش لیدبت و اهروشک نیا �کا ندمآ راب یفرصم

اه تّلم هب هیصوت

نانآ یذوفن مدق نیلوا ساسحا اب یللملا نیب رگ لواپچ ناتردقربا اب هلباقم

ناریا دهاجم ّتلم و یمالسا یروهمج تموکح زا یریگوگلا

ّتلم تساوخ هب ندادن نت تروص رد رئاج یاه تموکح ندناشن دوخ یاج هب

فیاظو

تیرشب نای-نهار گرزب نیا یماظن ،یداصتقا ،یع-تجا ،یسایس گنهرف و راهطا ه�ا زا یوریپ

تسا تماما و تلاسر بتکم رگنایب هک یتنس هقف زا ندشن فرحنم یا هرذ

بهذم و قح اب دناعم ناسانخ ساوسو هب ندادنارف شوگ

مالسا ناهج هدنیآ و نان-لسم

یمالسا تیبرت و میلعت

یر-عتسا تیبرت و میلعت

یع-تجا یاه هورگ و راشقا

یمالسا ماظن یداصتقا یاه تسایس

حلسم یاوق

یلیمحت گنج

یمالسا ماظن

۲ هحفص
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اه ناتسروگ و اه هربقم زا ینآرق قیاقح تاجن

تامازلا

مظعم خیاشم هقیرط رد فارحنا زا یلوصا و یهقف یاه هزوح ندنام ظوفحم

یمالسا تیبرت و میلعت

فادها

جیاتن
برغ و قرش زا هناروکروک دیلقت

نایتوغاط یاه یگدرب و لالغا ما_ زا رشب ندرک اهر

اه هصرع

یلوصا و یهقف مولع

یمالسا و یونعم مولع

اه قیقحت و اهراکتبا ،اهرظن و ثحب ،اه تقد رد ندش هدوزفا تهج رد ششوک

Bیهلا کولس و ریس و سفن بیذهت ،قالخا ملعهنو

لوا هلحرم رد ناناوج و ناناوجون ششوک

تامازلا

مود هلحرم رد اه نآ ناتسود و ناردام و ناردپ ششوک

موس هلحرم رد نارکفنشور و نادرمتلود ششوک

روشک زا گرزب یاه تردق ندوB دیما ان و تسد عطقفدهیگدز قرش و برغ ،فارحنا زا اه هاگشناد یرادساپ و ظفح

یر-عتسا تیبرت و میلعت

فده

اهروشک ندوB هدز قرش و هدز برغ

دوخ زا هدزر-عتسا یاهروشک ندوB هناگیب

انعم

اه نآ دوخ یوس زا اهروشک تردق و گنهرف eشاگنا چیه

بطق ود نیا ندش هتشاگنا رتالاو گنهرف و رترب داژن

 �اع هاگ هلبق ناونع هب بطق ودنیا ندش یفرعم

 بطق ود نیا زا یکی هب یگتسباو ندش یفرعم
بانتجا لباقریغ ضئارف ناونع  هب

یعونصم یزغم یهت و یچوپانعم

دوخ شناد و رکف هب لاکتا مدع

اه ّتلع

میتشاد راکتبا و تعنص ،بدا ،گنهرف زا هچنآ ندش هتفرگ هرخسم و داقتنا داب هب

یبنجا موسرم بادآ زا هدز قرش و برغ ناگدنیوگ و ناگدنسیون ییوگانث و یحادم

دربهار

اه هاگشنادً اصوصخ تیبرت و میلعت زکارم eفرگ تسدب

یمالسا مولع سرادم و نویناحور ندرک یوزنم

نایهاگشناد نایم زا نادرمتلود ندش باختناتّیمها

دوخ یاه شزرا و بدا ،گنهرف زا یهاگشناد ناناوج ندرک فرحنمهویش

هویش

یکاتهو تنوشخ و یبوکرس

رکفنشور حالطصا هب و هدرکلیصحت رشق ندرک ادج

اه شور

تیناحور و نآرق زا هدافتسا ءوس

 دوخ تاغیلبت

هدز برغ ناداتسا و نّ-لعم زا هدافتسا

شور
 و فارطا هب نآ نداتسرف و ابیز طخ اب نآرق عبط

اه تردقربا یوس هب مدرم نداد قوش
دهاوش

مدرم لافغا و یولهپ اضردمحم طسوت نآرق عبط

تیباهو ساسا یب اپ ارس بهذم جیورت ودهفکلم طسوت نآرق عبط

قیداصم

 ندوB سویأم یارب گرزب یاه تردق داعباوذ و راد هنماد تاغیلبت
مالسا زا ناریا راکادف تّلم

هجیتنمالسا تسادق زا یرادفرط هنوگ هب زیمآ تنطیش و هنایذوم تاغیلبت
 هانگ زا نانیدتم و نویناحور زا یضعب یریذپریثأت
 زا تسایس و تموکح رد تلاخد eسناد قسف و

اوتحم

روشک زورما هرادا یارب شیپ لاس۱۴۰۰ رد مالسا هدش عضو ماکحا یناوتان

مالسا نید ندوب یعاجترا

 ند_ رهاظم و یروآون ره اب مالسا نید ندوب فلاخم

اشحف و داسف زکارم تاغیلبت

نایوجشنادقیداصمیع-تجا یاه هورگ و راشقا

هینید مولع بالط و نویناحور

ناسیون خیرات و نادنم�ه ،ناگدنسیون

هفیظو

 هعماج لئاسم هب تبسن ندوبن توافت یب و ندیشکن رانک
سلجم ناگدنیاB و یروهمج تسایر باختناً اصوصخ

حلصا صیخشت تهج فلتخم تاباختنا رد مدرم هب نداد تروشم

فیاظو

تافارحنا لباقم رد مایق

رگر-ثتسا و دن_ردق یاهروشک هب یگتسباو مدع

اوقت eشاد

فیاظو

تاهابتشا زا مدرم ندروآ نوریب

روشک زا رگ هئطوت نیطایش تسد ندرک هاتوک رد تّلم راشقا ریاس هب کمک

یمالسا یروهمج ریسم فالخ رد تکرح زا رذح

تّلم و روشک یدازآ و لالقتسا ندنام نوصمفده

ناراذگتمدخ ریاس تلود و سلجم زا ینیبدب و ییوگدبقادصم

یمالسا تموکح

نابهگن یاروش و هناگ هس یاوق

یمالسا ماظن رد یسایس لئاسم

یمالسا ماظن یداصتقا یاه تسایس

حلسم یاوق

یلیمحت گنج

یمالسا ماظن

یلصا تاعوضوم

یصو
)هر(ماما همان ت

همدقم

۳ هحفص

 یمالسا یروهمج و مالسا هب دهعت
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لالقتسا و یئافکدوخ یوس هب یورشیپ

طورش
نارگید هب یگتسباو عطق

هنادنمتفارش یگدنز هب ندیسر یارب اه یتخس لمحت

لاعتم یادخ هب لاکتا

سفن هب ءاکتا

 و اه تلود هفیظو
ناراکردنا تسد

زادنارب هناخ و زاس فرصم یاهالاک دورو زا یریگولج

دوخ یلعف یاه ییاراد اب ندمآ رانک و eخاس

دوخ نیصصختم زا ینادردق

یونعم و یلام یاه کمک اب اه نآ ندوB راک هب قیوشت

ناناوج فیاظو
اشحف زکارم رد روضح و اه یراب و دنب یب ،تالمجت زا یرود

روما نیا رب بترتم برخم راثآ لیلد هب

اب ولو یناسنا یاه شزرا و یدازآ ،لالقتسا ظفح
جنر و تمحز لمحت

-ش روشک رئاخذ ندیپاچراثآ قیداصم

روشک تشونرس زا ناناوج لافغا

ناناوج یهابت

تّلم یگدنام بقع

 ر-عتسا دنب هب -ش ندناشک
ّتلم ندوB یفرصم و یگتسباو گنن و

اه شلاچ

یعونصم یزغم یهت و یچوپ

 قرش و برغ هب هتسویپ نازاب تسایس یناطیش یاه هسوسو
یللملا نیب نارگ لواپچ یوس هب -ش ندناشک رد

گنهرف یب یاه هدز قرش و برغ ناگدنیوگ و ناگدنسیونلماع

راثآ
برغ و قرش زا هناروکروک دیلقت

یرما چیه رد دوخ شناد و رکف هب ءاکتا مدع

قیداصم
 یاه هناشن زا تایونعم و بهذم هب ییانتعا یب ندش یفرعم

یگدنام بقع یاه هناشن زا روما نیا هب دهعت و یرکفنشور

 یتسرپ هنهک و اگیرمآ و ناتسلگنا هب eفر ندوب راختفا
هکربتم نکاما ریاس و جح هب eفر ندوب یگدنام بقع و

 یگدنام بقع و یتسرپ هنهک و یبآم یگنرف ندش بوسحم راختفا
یدوخ موسر و بادآ ندوب

تامازلا

یمالسا یروهمج نارازگراک یگدنز هویش حالصا

اه هناخترازو و یرادا راتخاس حالصا
 قیداصمهجراخ ترازو لاثم یارب

 رد روشک عفانم و لالقتسا ظفح
 یجراخ تسایس

 اه هناخترافس و هناخترازو یزاس کاپ
 یگدز توغاط زا

یمالسا یاهروشک اب طباور ندرک رتهب
نادرمتلود ندرکادیپ و

یگتسباو هبئاش یاراد رما ره زا زارتحا

وج هلخادمریغ یاه تلود اب هنسح طباور یرارقرب
روشک روما رد

یمالسا ماظن یداصتقا یاه تسایس

یمالسا دودح اب عورشم یاه هیامرس و تیکلام هب مارتحانیلوئسم هفیظو

تسا نآ رد ترخآ و ایند ریختّیمها

 نداتفا راک هب رد مدرم هب نداد نانیمطا
هدنزاس یاه تیلاعف و اه هیامرس

 رد ییافکدوخ هب روشک و تلود ندناسر
نیگنس و کبس عیانص

لاعتم دنوادخ ماکحا لباقم رد عوضخ

 یراد هیامرس بطق یاوتحم یب تاغیلبت زا یریذپریثأت مدع
یتسینومک دحلم بطق و

نادن_ورث هفیظو

دوخ هنالداع یاه تورث eخادنا راک هب

اه هناخراک و اهاتسور ،عرازم رد هدنزاس یاه تیلاعف ماجنا

مدرم هفیظو

مورحم تاقبط هافر یارب ششوک

تمدخ هار رد سلجم و تلود زا ینابیتشپ
نیمولظم و نیمورحم هب

قادصم
 نانیشنربچ و هغاز یارب هافر و نکسم هیهت

هنابلطواد تروص هب

ترورض
 هدع کی یناBاخ یب ندوب فاصنا زا رود

رگید یا هدع ینیشن نا_راپآ و

تامازلا

 ندوب نافعضتسم و نامورحم ،مالسا هب تمدخ رد
یربهر یاروش و ربهر

سلجم یالکو و روهمج سیئر ندوب مورحم تاقبط زا

ترورض
 ناگنسرگ جنر ،تیمورحم یخلت کرد

نیلوئسم طسوت ناگنهرباپ و

راثآ
تالکشم زا یرایسب ندماین شیپ

تالکشم ندش عفر

مالسا یدابع ماکحا زا یرایسب ندوب یسایس– یدابعنالطب دهاوشتسایس و تموکح زا مالسا هناراگنا ادج طلغ یقلتشلاچ

 تنس و نآرق ماکحا نازیم ندوبن هسیاقم لباق
اهزیچ ریاس اب تسایس و تموکح رد)ملسو هلآو عیلعو هللا یلص(هللا لوسر

یارب شراوگرزب یایصوا و)ملسو هلآو عیلعو هللا یلص(ربمایپ ششوک
یع-تجا تلادع طسب هزیگنا اب یمالسا تموکح لیکشت

یع-تجا تلادع طسب

 نارگ تراغ تسد ندرک هاتوک

تامازلا
ن-لسم و یمالسا یاهروشک و ناهج نافعضتسم eساخ اپ هب

نانآ هدرپسرس لّ-ع و اه تردقربا یتاغیلبت یوهایه زا ندیسرتن

هرادا روما رد تاقبط همه تلاخد یارب اضف ندش دازآاه تصرف

ناگدز قرش ای برغ رگر-عتسا بطق ود هب ناگتسباو ذوفن زا یریگولجقادصم

اه شلاچ

فده یشومارف

فالتخا و هقرفت

لوصا یلصا تاعوضوم

یصو
)هر(ماما همان ت

همدقم

یمالسا تموکح

نابهگن یاروش و هناگ هس یاوق

یمالسا ماظن رد یسایس لئاسم

یمالسا تیبرت و میلعت

یر-عتسا تیبرت و میلعت

یع-تجا یاه هورگ و راشقا

حلسم یاوق

یلیمحت گنج

یمالسا ماظن

۴ هحفص



 یمالسا یروهمج دن_ردق و یوق ناوزابّتیمها

روما یدصت رد نمادکاپ ناهدنامرف eشاد رارقهلباقم هار

ناشیا زا تعاطا مدع و)مالسلا هیلع(نینمؤملاریما اب هفوک قارع لها یراتفردبدهاوش

حلسم یاوق

تیرومأم

اهاتسور و اهرهش ،اه هار ،تادحرس نابهگن

تّلم هب یشخب شمارآ و تینما یرادهگن

حلسم یاوق هب سلجم و تلود ،مدرم صاخ هجوتنیلوئسم و مدرم هفیظو

یگژیو
 گرزب یاه تردق یرادرب هرهب ضرعم رد eشاد رارق

یهورگ ره و زیچ ره زا شیب و برخم یاه تسایس و

دهاوش

 اه تموکح رییغت و اهاتدوک ندش عقاو
یسایس یاه یزاب اب حلسم یاوق طسوت

هدروخ یزاب ناهدنامرف یاه هئطوت اب اهروشک لالقتسا و یدازآ بلس

 نانآ ینابیتشپ و ثعب زواجتم شترا یماظن و یسایس تسکشتاکرب

 یلخاد یاه هئطوت و اه ترارش ندش هتسکش مهرد
یمالسا یروهمج یزادنارب یارب

یمالسا بالقنا ققحت

)هر(ماما یاه هیصوت
 نارادمتسایس و یسایس نارگیزاب یاه هلیح ربارب رد یرادیب

هدز قرش و برغ

مالسا هب یرادافو رد تماقتسا

یسایس یاه یزاب و بازحا هب دورو مدع

یهورگ نورد فالتخا زا تینوصم و یماظن تردق ظفح لماعتّیمها

رما نیا زا یربهر یاروش و یربهر یریگولج

تامازلا

بازحا رد دوخ دارفا دورو زا ناهدنامرف عنم

 یاوق دورو زا سلجم و عافد یاروش ،مدرم ،تلود تفلاخم
روما نیا ناهدنامرف و حلسم

-ش یاه یراکادف و ت-حز رب ندیشک نالطب طخ

اه هلیح قیداصم

یمالسا یروهمج یزادنارب یارب حلسم یاوق زا یرادرب هرهب

 نهیم هب تمدخ و مالسا مسا هب تّلم و مالسا زا حلسم یاوق ندرکادج

هتفرشیپ گرزب عیانص یاراد هرمعتسمریغ یاهروشک هب نایوجشناد مازعامازلایوروش و اکیرمآ هب نایوجشناد مازعا زا زیهرپ

یلیمحت گنج

ناریا ّتلم ریظن یب تماقتسایگژیو

 و هفوک ،)ملسو هلآو هیلع هللا یلص(هللا لوسر دهع رد زاجح تّلم زا ناریا تّلم ندوب رتهبیریگ هجیتن
)مالسلا هیلع(یلع نب نیسح و نینمؤملاریما دهع رد قارع

ءادهشلادیس تداهش رد قارع و هفوک نان-لسم یرگ هرانک

 و ناشیا زا)ملسو هلآو هیلع هللا یلص(هللا لوسر دهع زاجح نان-لسم تعاطا مدع
ههبج هب eفر رد ندرک ییوج هناهب

قیداصم
گنج ناگدید بیسآ و ادهش ناگدنامزاب هناقاتشم و نیرفآ هس-ح یاه ههبج

ههبج تشپ رد روشک رسارس مرتحم مدرم هدنزرا یاه کمک
 اه ههبج رد ناریا تّلم یاه ینیرفآ هس-ح و یراکادف

قایتشا و قوش ل-ک اب اه ههبج تشپ و

قیداصم
نادرم شودمه یماظن و یداصتقا ،یگنهرف یاه هنحص رد ناوناب تیلاعف

دوخ نادنزرف نداد تسد زا هب ام نانز ندوب رختفم
 داهج یاه هنحص رد اه نآ هدنزاس یاه تیلاعف و نانز هنوگ بنیز راتفر

یماظن و یداصتقا ،یگنهرف

قیداصم

یجراخ ناسانشراک جارخا و یداصتقا یاه میرحتراثآ
 هب هتفرشیپ لئاسو و اه هناخراک زا یراسب یزادنا هار

یناریا نیصصختم تسد

تاکرب

اه هناخراک و شترا تاجایتحا زا یرایسب عفر

نمشد یگزویرد زا تاجن و ییافکدوخ یوس هب روشک تکرح

ناناوج طسوت جایتحا لحم تاعطق زا یرایسب ندش هتخاس
رت نازرا یاه تمیق اب و

 نیلوئسم و ماظن هفیظویمالسا ماظن
مدرم هب تبسن

فده

 هب بسن مدرم هفیظو
نیلوئسم و ماظن

میقتسم طارص نیا هار رس تالکشم زا ندیسارهن

یمالسا یروهمج تلود تالکشم عفر رد ندیشوک

تلود و سلجم eسناد وخ زا

یمالسا ماظن ردق eسناد

یمالسا ماظن زا یرادساپ و ظفح

دننادب دوخ زا ار مدرم و مدرم زا ار دوخ

یتوغاط یاه تموکح ندوB موکحم

ّتلم ردق eسناد

 هب یراذگ تمدخ رد ندرکن یراذگورف
ناگدیدمتس و نافعضتسم ،نامورحم

و نآ عیسو ینعم هب تیهولا بتکم هب یبایتسد
نآ عیفر داعبا اب دیحوت هدیا

تیاهن یب ل-ج و لالج و و قلطم ل-ک هب یبایهار ریسمتّیمها

نایتوکلم رب نایکاخ یرترب لماع

دصقم نیرتدنمشزرا و نیرتالاب ،نیرتالاو

تامازلا

میرک نآرق رد دنوادخ شرافس دروم یهلا هزیگنا ظفح

 ماظع یایبنا قیرط و هریس زا تیعبت
نید ناگرزب و نیملسم ه�ا و

عناوم

فده یشومارف

فالتخا و هقرفت

هنادنمتفارش خرس نوخ اب شیوخ یادخ تاقالمهریس یاوتحم

                )هر( ینیمخ ماما همان تیصو یعوضوم رادو�

یمالسا تموکح

نابهگن یاروش و هناگ هس یاوق

یمالسا ماظن رد یسایس لئاسم

یمالسا تیبرت و میلعت

یر-عتسا تیبرت و میلعت

یع-تجا یاه هورگ و راشقا

یمالسا ماظن یداصتقا یاه تسایس

یلصا تاعوضوم

یصو
)هر(ماما همان ت

همدقم

۵ هحفص


