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ّا و آ  و ّ  ا و رّب ا  ا و م  إّم م و ّن اّا ا اأ أ اأ  ا و ا   

  و�قينا إيمانا به إزداد القرآن �لة من ا�جوم علوم من علما من اقت�س :ا اّ وّ ا ا ّل

م  

 راه آ�مان
 آ�وزش و � �با�ث ��و�م و ��وم و ����م اسال�ی

��یاد �یات اع�ی  و���ده ع�وم ��وم و  ��و�م و����م� :���ه و �دو�ن  
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ام ��ا�ت از د�یا و ا��صاص � ��با   ایّ

روزي   روزإ ؟  و  دن آم از   ؤال 

 آ  ؟ آا  ١٩  ره از] :     ر  أر ام

    ا [ ا  روز ؟ در ااى دارم را 

   ارى را ر ؟
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  دو   ا و ا ،ر و مده ذا ا  واب

 ا:  

1-       ن وز  و    آن در ا    ده؛     

آن ا   ام   آور م  ،و ا  در آم  آ   

   .)ا اذم )ا آن ارد از  ؛ه اره

2-  ا    وض  رْرت  آ  ى  در ا  ؛    

   رى  ات   آن در دماو  )از  م  م  ( وت 

و ،ا م  ارد )ن تل او و از آن (   ااز آم 

مى م  و  ا ا    ،ت  از و داو م  

   .ا ه    ار؛    ار اى

 اع و  ن ااز را ا      ردى  ا در  ا 

 دت در  آن ااق   آن ى  ؛دا ر اوت

ده و ،ا ت ارا او   تدازد، آ   تو ط 

 و اوم       و ا رف  و وف دي ال

 ؛ و  ي  ادهم و ان و ارا ن او ا 

     اوت  ا  در ا    ا  و ده   ، ّ ان

.  
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 از  ا  وره  ا  وز در    ه  ى     :  و 

ر ن؛دّو ر ه ال؛   ه  ذي و؛   ؛  ذي 

 و ؛ دو ؛ د ر اول؛ ر    و  ر   ؛م 

 دى و و؛ا دى دوازد ىا  ؛  دوازدو  ر 

 و  ن؛ ا .او     ؛  ا ا  را 

  ُ "  اص و دم از ا ا  "؛ ا  من ى

م.  

 در ا ا ارا  ري ا ت دروره؛  او      ّ 

 اد و آم آت  ا زا  ان  ؛ و اذ از

   .د اا ان ؛ ا و ْره
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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 

  ع��ی 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 

  

 و احلمد رب العاملني


