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 م ��و�م ��وم و ����مع�و:راه آ�مان   آ�نا�ی با 
در ل   " راه آن"  و اح   ؛  از ا ان  

    و   در   و  در  ،ه ا آ

  نآ  :ء ذات اه واو را  ن راو آ ،

ت و ن  در  و ،      ات ا   ه

 ا   :وت ا اي ام رضوات وا ..  

  و را من داده    ،ا ن آم و ز    و ط و  او را و 

 د  در   :أو  وا  ت واترض اوا  و 

 ا   ناو   ن  نأ    با  ي  ا    ه 

آ مه :  رش    و  ،...      ن

    مت آ در دمن       ... م  و ا   ا 

 از ا ن   آ  مه و  ... زمم ان مد ه ا؟
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 مت آ در         ري رو از آن ا ،ا م يا

  در  رو و از ا ،و زم ر ا  د  و

  ات ا ناز ز   ه اآ :   ةم   ّل  او  إّم 

     و اام ن مر  ،) داد و  از آن (     ر 

!  در   نزم و)ا (   ت  ه اآ

  ده ام :آ ن از زى آرا  ...  

 *   دام  د ن  رات ت و و در در او

          ي او او از ام     و   و  

)ا (  ه ار  .  

وه  و  از ن ااي امر  و اوم آْر    * 

    ل وو ا م و دام ي اا      ؛ در

ده ا؛   در    ت و و ي و  آن  

  ت اعل ام در  و م   و  د

ت ا     تو م ؛ روزم  ؛  ؛ از  

ه اد .  

ا   اي م راي ي و ردي و و        *  

      م دام ي اا  ان اى ؛ ت   زآ 

  م     آزش و و   ااد ّي در  ، ااد
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و    ،را   و   ا  وا داآم ا مده؛ و ان 

و  در  ز و  و       ر و  

طت آن   ؛  ر ؛و      ده و  ي ه

  .مه او ا  را دمل د

 *      در ا  يدر ي در اره  نو دام ا

         ر و ّ و ا    نو ا ،ام دا ي   زا
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؛ ام ا امر   و  از  و  وه 

    و ى ا  ن داده، و و ت ع  را   

ا راه امازي ، در د  آ  ا ا د  و ان    

 را مز   ر.  

از ا رو ع اي راي ردي و و ت  و  * 

       و  و   م ل وا )    و  ه

 ( را در م  امنراه آ  لآوري و دم  ،.  

 *   اّول  در  زرد م     را  د  درر  و و

  ْ و      ي در ز     ورت دارد وت 

 ،   و  و ح ده؛   ا درو آم  م  

 .ارا  دو  ،و ده راه آن

رت    در  وة  و  د ت ااي * 

 م در و م ت ا د ت و و   دا

ا از ط ام  راتام ومت   ا د مع رى اط

ا از امر  رن ا ت  ه، و  آما از      

ه  ما   ت ا د   رات    .درع از اماي اط

آدر ا  ت ا د  ا:  

.netaelaawww. 
 nojum.aelaa.net 
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اوار   ا و ر و ت   و        * 

ت ا؛ ا ي    داي وه در رى من 

نم     ر رام  در ام زود   ه، ود   ن

م  نراه آ    ر    .   ء ا ان .   ّو اّم

ا. رّب ا ملنيآ.  
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اع�ی �یات ��یاد �ی  آ�وزش�ده و �  �و���ده  

  و�ی کالم ع�وم  - و�ی زبان ع�وم - ا��ی ����� ع�وم

ا��ی آ��ن ��ه ع�وم - و�ی خاز�ن کالم ع�وم  - و�ی کالم تالوت ع�وم  

  پا�����ی ع�وم  - جا�ع �ب ع�وم -  ����م ��وم ��و�م ع�وم

ا��ی ��روی با �وا��ندی  ع�وم   - )اع�ی( �� ع�وم   -  )اع�ی( ��  آ�وزش  

اع�ی �یات �ی رسا�  -   �بار�نا�ی و ا�ساب ع�وم-�� �مارت ع�وم   

��یع  ا�راف و �د��� و �و��ی ر�ی ��� و ��ح  

اّ ارف دار  
١٤٢٧  

www.Aelaa.net 
taqwim@aelaa.net         nojum@aelaa.net          tanjim@aelaa.net 
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