
 حرکت 

 نیازها و کمبودها در 
رابطه با انسان 

 الف : بینش و بنیاد فکری 

 بینش و بنیاد فکری 

 رابطه با خود او 

 رابطه با دیگران 

رابطه با محیط او 

 شناخت 

 بر اساس تجربه هایش با عنصر تفکر 

آموزش فکر کردن به انسان 
با چه روشی ؟ 

بینش علمی   بر اساس تجربه 

 بینش فلسفی 

 انتخال احتیاج به سنجش 

 سنجش احتیاج به شناخت 

شناخت از چه راهی ؟ 

 من : ان ترکیب توست و تحقق پیدا کردن در هر 
 زمانی 

 تو شخصیت حقوقی داری و معاد را هم خواهی 
 شناخت 

 ادراک و احساس 
 خود کلید و آغازی برای شناخت جهان و تاریخ و 
 جامعه 

 آن دید کلی انسان از خودش ؛ هستی و نقش او در 
 هستی 

 دل منبع احساس است نه عامل ادراک  بینش عرفانی 

 تقدیر 

 کشف کردن اندازه ی استعدادها و مقدار نیروهاست 

 پیدا کردن ادامه و امتداد خود با اندازه استعدادها 

اندازه استعدادها نمایانگر ادامه ی توست 
 مطرح شدن معاد 

راه های شناخت معاد در قرآن؟ 

 شناخت انسان 

 شناخت جهان 

 شناخت ا� 

 آین ۳ شماخت به ایمان و عشق به معاد 

 ترکیب 

 هماهنگی نیرو ها و استعدادها به تبدیل  

نقش انسان  تحرک و حرکت 

 حالتی ست در تو  وضعیت 

 توحید 

 درک وضعیت شروع شناخت ا� 

 حکومت دادن به جامعه و زندگی با این تلقی و 
 بینش به ا� 

درک وضعیت انسان  کلید رسیدن به توحید 

 وحی و رسالت 

 اهداف رسالت 

مالک انتخاب رسول  مالک انتخاب رسول 

 عصمت 

 عصمت یعنی مالک آزادی و آگاهی 
آزادی از کشش ها و جاذبه ها  خود باتالق و بتی برای دیگران 

آگاهی به راه ها  و باتالق هایی که بر سر دیگران 

 معصوم یعنی 

 نداشتن اشتباهی و نگه نداشتن خلق در خود 

از تمامی کشش ها و جاذبه ها  پاک 

آگاه  به تمامی راه ها 

 شناختن رسول از این راه  مطرح کردن زندگی خود  رسول 

طرح و راهی او نشان داده 

طرحی که رسول دارد  دین 

 شیوه و روشی در تربیت نسل ها  سنت 

معجزه ی او  طبیعت نا مانوس 
 طبیعت معجزه ی مانوس 

 طبیعت معجزه ای و مانوس شدن با آن 

 امامت 

د ر ادامه ی رسالت مطرح شدن امامت 

 فراهم آورنده ی مهره هایی برای مملو نشدن ظلم  انتخاب امام مثل انتخاب رسول 

 وسیله ی نتیجه به گیری  فکر 

 تجربه های بیرون 

 از منابع خود مان در وجودمان 

 کار قرآن 

یاد اوری آنچه مبنای نتیجه گیری ها  ذکر و یادآوری 

 تفکر انسان در منابع بالواسطه خود  اولم یتفکروا فی انفهسم 

 عامل حرکت 

 عامل شناخت جهان 

 شناخت تاریخ 

شناخت موضع گیری تاریخی 

 منابع غنی و سرشار با درک بالواسطه  آموزش دیدن انسان برای بهره برداری از 

مثال؛ 
 چون خودمان را احساس می کنیم  فرار کردن از خودمان 

سپری شدن عمر مان برای تنظیم ان اتاق شلوغ  به دلیل  فرار کردن از آن محیط  مثل وارد شدن به یک اتاق شلوغ 

 از درک بالواسطه  برای طرح ریزی بنیاد فکری خود 

 می فهمیم نتوانستن بی تفاوتی و ولنگاری 
با این جهان 

 سرایت گند آنها به خودم  دخالت داشتن و گره خوردن با دیگران در جامعه 

 در نتیجه اسالم میگوید  حد اول مذهب یعنی اسالم  این شناخت  از بین رفتن بی تفاوتی و ولنگاری 

 اکتفا نکردن به صالح 
 هم باید سالم و. صالح 

مسلم ؟   در امان بودن از دست و زبانش 

 و مصلح بودن 

قناعت نکردن تنها به خوب بودن خود 

 اهتمام یعنی 
 باالتر از کار کردن و کارگشایی کردن 

 به جریان انداختن تمام وجودت برای آنها 

 ضرورت طرح کلی مذهب 

 شاخصه های طرح 

 نقد طرح 

 طرح کلی مذهب 

 ب؛قدرت روحی 

 شتاب 

 جزع 

 حرص 

بخل 

 عام ضعف 

 عوامل قدرت 

 ؛آگاهی عالقه تمرین۱ 
 با آگاهی های موجود حرکت کن 

 علم الیقین 

عین الیقین 

شهود  یقین  عمل  عهد  ذکر  فکر   تسلیم  احساس 

 ؛شهادت و بیداری۲ 

 ارزیابی تمام موانع و روشن شدن راه 

 ثبات 

 تسلط 

 انتظار 

یا ایهاالناس انک کادح الی ربک کدحا فمالقیه 

 حل کردن موانع برای خودمان  ؛تحلیل موانع۳ 

؛شناخت دنیا 

 ؛توجه به روح های بلند۴ 

؛تواصی و برخوردها۵ 

؛مقایسه ها۷ 

 ؛هماهنگی نظام۸ 

 ؛عبورت و پیوند با حق۹ 

 ؛انس با قرآن۱۰ 

؛تسبیح۱۱ 

 ؛ذکر و یاد اوری۱۲ 

؛انقطاع و جدایی از وابستگی ها۱۳ 

 Subtopic 14

نگاهی به سوره ی مزمل 

خالصه 

 ج؛طرح و برنامه 

 ضرورت طرح 

 هنگام طرح 

طرح کلی ؛روش و اجرا 

خالصه 

 نیازها و کمبودها در.۲ 
 رابطه با دیگران 

شناخت جایگاه ها 

شناخت روحیه ها  عالمت ها 

روش تربیت و سازماندهی 

خالصه 

 ؛نیازها و کمبودها در۳ 
 ارتباط با محیط کار 

 اختاف ها.  عوامل 

 قانون تبدیل 

 قانون ترکیب 

 تعریف شماخت و معرفت با سیئات 

 ترکیب محبت یا عشق بزرگ تر با سیئات.۲ 

 حرف آخر 

 ضرورت حرکت 
 عوامل حرکت 

 ساخت انسان 

 فطرت یعنی ترکیب و ساخت انسان 

 داشتن خودآگاهی و بینش 

 در او شوری ریختند 

 تنوع طلبی؛ نشانگر ارضا نشدن نیاز انسان 

 قدر انسان 

 شناخت قدر و اندازه انسان 

 اگر بمانیم می گندیم 

 شناخت از طریق باالواسطه ی انسان 

 مرگ یک تولد و مخلوق 

 موت شروع است نه تمام شدن 

خلق الموت و الحیوه 

 نه تنها شناخت که عشق به معاد پیدا می کند 

با این شناخت انسان رابطه هایی پیدا می کند 

 با تمام هستی 

 با نسل ها 

رابطه ی نیروهایش با یکدیگر   به بن بست رسیدن با 
 ندانستن چگونگی ترکیب 

نشناختن چگونگی تبدیل از ترکیب ها 

 همه ی هستی به تو ختم شده و توی میوه ی این 
 درختی و هیچ وقت به ریشه و خاک و ... سنگ 
 شروع حرکت از چنین بینشی ست  برنخواهی گشت 

 عظمت انسان به بینش اوست نه دانش او 

 دانش بدون بینش یکی از نقطه ضعف های 
  انسان می شود و وسیله و پل برای طاغوت ها و 
قدرت ها و دیگران 

 نیاز انسان 

 با درک رابطه های انسان با 

 هستی 

جامعه 

نیرو های درونی خود 

مشاهده نیازها و خواسته ها   برای رسیدن باید بکوشد 

خود شروع کند و برای شروع به  با درک این نیازها باید 

 محتاج 

 شناخت نیازها 

 تامین 

 تنظیم 

 برای چه میخواهیم خودمان را بسازیم؟ 

 فرق کردن کسی که 
 سه متر میخواهد بپرد 

 سی متر میخواهد بپرد 

 اگر خواهان پرش و ساختن پاهای عظیم باشی 
 باید خودسازی را شروع کنی 

 جهت حرکت 

 رشد 

 مادامی که خود مان تربیت و حرکت و بارور نشده 
 باشیم .هر نوع تربیتی و هر نوع باروری و هر نوع 
 حرکتی جز به کم شدن انسان منتهی نمی شود 

 خود انسان 

 مالک،انتخاب هدف 

 عمق و وسعت اهداف 

سعی،موضع گیری 

 نیازهای حرکت 

 نیازهای حرکت 

راه های تامین نیازها 

 مراحل تامین نیازها 

 ؛موانع۱ 

 الف؛ زنجیرها 

 تبرئه 

 انتظار 

 توقع 

 شتاب 

 اسارت های دیگر 

 ب؛اصر و بارهای سنگین 

 آموزش و آگاهی  ؛ زمینه ها۲ 

 حرکت ص ۹۲ به 
 بعد 

ضرورت انتخاب ماست  ضرورت طرح کلی مذهب  الزم داشتن  یک بینش مجموعی  نیاز به طرح کلی 

 شاخصه های طرح 

 اولین شاخصه استناد 

 اصالت آن طرح 

 ارتباط آن 

مثال  ارتباط داشتن زمینه و ریشه و ساقه و میوه هایش 

 شناخت 

 عقیده 

 نظام 

 احکام 

جامعیت آن 

 طرز برخورد تو با 

غذا خوردن ات 

 لباس پوشیدن ات 

رفت و آمد کردنت 

 صدقه دادنت 

.... و 

که چگونه شروع شود و چگونه ختم شود 

 برای فکر تو 

 عقل تو 

 روح تو 

 قلب تو حرفی داشته باشد 

 رابطه تو با دیگران 

رابطه تو با خدا 

شاید بگوییم این ها مهم نیستند ؟ 

برای چه کسی؟ 

با چه سرعتی ؟ 

 نقد طرح 

 از هدف آن طرح 

زمینی داری میخوای خونه بسازی هدف ات چیه؟  مثال؛ 

 یک طبقه بسازی 

آپارتمان ؟ 

دو طبقه؟ چی بسازی ؟ 

مشخص شدن نیازها از هدف 
در طرح ریزی از باال شروع می کنی 

در عمل از پایین شروع می کنی 

 هدف اسالم ؟ 

 قد تبیین الرشد من الغی  .آشکار کردن  رشد از غی 

و هدیناه النجدین  نشان دادن دو خط 

نشان دادن دو راه برای برکناری اکراه   ال اکراه فی الدین 

روشنگری هایی= مشخص کردن موقعیت ات  بینات 

کتاب   برای موضع گیری نیاز به دستورالعمل هایی؟ 

  موازین  دستورالعمل ها  میزان 

 طرح کلی مذهب 

خدا را بزرگ کنی؟ چگونه؟  گام اول؛آگاهی  با شناساندن او 

 گام دوم؛آزادی 

گام سوم؛ تفکر 

 گرچه از درک بالواسطه انسان اما منابع دیگر 

 تجربیات 

 تاریخ 

عبرت ها 

 با این تفکر 
مشخص شدن قدر و ارزش هایش  و شناختی از خودش و روابطش 

 مشخص شدن شغل  مشخص شدن نقش  با شناخت ارزش 

 گام چهارم؛ تذکر 

نتیجه گیری تفکر ؟ 

 آموزش = ذکر و یادآوری 

 ایجاد شدن شناخت 
 نیاز به ذکر و یادآوری 

در نتیجه    بدست نشدن از والیت و عهده داری  با شناخت پیدا کردن و هجرت نکردن 

 دقیقه ۴۲ 

 معارف 

 نظم 

 هماهنگی اجزا با هدف  جمال و زیبایی 

 اگر انسان  جهان حق = هدف دار 

 خود 

 وضعیت خود 

 ترکیب خود 

 نقش خود 

همین ها توضیح دهنده ی نقش و هدف اش است 

هستی = اجل دارد   مدت دار 

 هم در جهان 

 هم در جامعه 

 هم انسان 

 بینش مجموعی  عقاید 

 به وجود آمدن عقیده و احساس 

 به وجود آمدن عشق و ایمان 

 در هستی 

به وجود آمدن رابطه ها  با دوستان 
 اثر گزاشتن بر روابط اقتصادی 

 روابط حقوقی 

 نظام ها 

نظام تربیتی 

آگاهی و ادراکات بالواسطه  از منبع جوشان انسان 

شروع از بینات و روشنگری ها 

 با این همه وسعت و رابطه 

 نیاز به دستور العمل هایی یعنی کتاب 

موازین دستورالعمل ها 

به پا ایستادن و تصمیم گیری خود  نتیجه  جریان دادن او  بلکه  نیاز نداشتن به هل دادن انسان 

 نظام اخالقی 

 دردها شناسایی می شوند 

 درد های جامعه 

 درد های خود انسان 

 بخل 

 حسد 

 کبر 

 شبهات 

 کفر 

نفاق 

... و 

 شناخت و عشق به حق و حب ا�  حالجی شدن تمام دردها با دو عامل 

نظام اجتماعی 

 یعنی در جمعشان خودشان انتخاب می کردند  به وجود آمدن یک اجتماع منتخب  به هم گره خوردن افراد 

 جمع اسالمی 
 با دورها نزدیک 

 از نزدیکان دور 

 تقسیم بندی شغل ها 

 بر اساس نیازها 

 اهمیت ها 

 ضرورت ها 

 ا استعدادها 

 عوامل رشد 

 عواملی پاسدار 

 عواملی سازنده 

 نظام سیاسی یا حکومتی 

 نظام اقتصادی 

 نظام حقوقی 

 احکام اسالمی 

 خالصه 

 معارف = شناخت 

 عقاید 

 نظام 

 احکام 

برای طرح ریزی مطالعه کتاب 

 فقهی 

- اصول کافی 

 کتاب بحار 

 حرکت صفحه ۱۲۹ به 
 بعد 

 ادامه ی؛ الف؛ بینش بنیاد فکری 

 نظام سیاسی یا حکومتی 

 ضرورت رهبری 

 هدف های حکومتی 

 انتخاب حاکم 

 قدرت 

 آگاهی و نصیحت 

 مربی و معلم انسان هاست  حاکم 

 ارتباط با کل نظام حاکم  بینش جامعه ی اسالمی 

 متقین  یا در صراط و هماهنگ 

کافرین  یا مغضوب و سنگ راه 

منافقین  یا ضال و گمشده 

 متری 

 طاغوت 

مالء 

 حل کردن مسائل ایران 

 نفوذ در قدرت های بیرون 
 تقیه و نفوذ  مشغول کردن به خودشان 

 پوک کردن از درون 

 انتظار و آماده باش  آمادگی و انتظار در درون 

 نظام اقتصادی 

تولید بر اساس نیازها 

توزیع بر اساس ضرورت ها 

 پیوند خوردن با مسائل ایثار و انفاق  منهای هوس و تجمل مصرف 

 مسئله مهم؟ 
 این مقدار برداشتی که باید هر کس از سرمایه 
داشته باشد چقدر است؟ 

 مالکیت 

پشتوانه ی فعالیت های فردی و قوه ی ابتکار  خصوصی 

 توزیع نقش  عمومی 

 نقش  رهبر 

 کنترل کننده  

 تعیین کننده 

تولیدی 

 نظام حقوقی 

 مجرم ؟ 

 کیست؟ 

 چه کنیم؟ 

 چه هنگامی مجازات؟ 

...و 

 به معنای 

 مخالفت با جامعه 

 ا�  درگیری با نظام حاکم بر هستی 

و سنت ها 

 و قانونمندی های آن 

 اثر جرم 
 بعد اجتماعی 

 بعد جهت گیری 

 بر اساس مقدار اثر گزاشتن در  کیفر و حد آن 
 جامعه 

 هستی 

 احکام اسالمی 

 انسان با خودش  احکام اخالقی 

 انسان با ا�  احکام عبادی 

 انسان با دیگران  احکام حقوقی 

 مشخص شدن حدود  انسان با زندگی اش 

چگونه بودن پوشاک؟ 

چگونه بودن خوراک؟ 

چگونه غذا خوردن ؟ 

 چگونه نگاه کردن؟ 

چگونه با کسی همراه ؟ 

...و 

 برای بیداری جامعه؟ 

 گاهی از بینش اجتماعی 
 نشان دادن فقر جامعه شان 

 در اطراف این طرف و آن طرف 

 گاهی از بینش سیاسی 

 برای تقسیم دنیا 

 نشان دادن ابر قدرت ها 

 برای رسیدن به قدرت و راه مسالمت آمیز جذب 
شدن به قدرتها 

 چگونگی پشت سر گذاشتن دوره های تاریخی  گاهی از بینش تاریخی 

 نتیجه  شناسایی نشدن انسان و گنگ بودن  در صورت 

 گنگ بودن بینش های اجتماعی 

 تاریخی 

 سیاسی 

 فهم بار سنگین و رسالت  وسیله ها و مقدمات برای به دوش گرفتن 

 احتیاج به آگاهی و شناخت 

 ظرفیت 

 قدرت روحی 

 خالصه 

 شروع از خود انسان 

 انتخاب خویش 

 انتخاب نیاز به سنجش 

 شناخت ها ۳ دسته  با درک بالواسطه از خودم  سنجش نیاز به شناخت 

 ش وضعیت انسان 
 شناختی از توحید و از حاکم به انسان 

 نداشتن محرکی جز ا� 

 ش تقدیر و اندازه استعدادها 

 ش ترکیب استعدادها 
 تعیین کننده ی شغل مشخص شدن نقش انسان 

 و هدف انسان 

 ارزش عمل 

 وابسته به محرک 

 جهت حرکت 

 شکل عمل 

 و بینش آدمی نسبت به آثار عمل 

و خصوصیات ش  و در ادامه مطرح شدن طرح کلی مذهب 

 ب؛ قدرت روحی 

 برای تحمل این بار سنگین 
 عالوه بر بنیاد فکری 

 نیاز به قدرت روحی 

 ضعیف آفریده شدن آدمی به خاطر 

 شتاب 

 جزع 

 حرص 

 بخل 

توانمندی و تسلط تو بر قدرتها  عزت طبیعی بودن اختالف برای شروع کردن 

از بین بردن ضعف های خودت برای به دوش گرفتن بار نسل ها 

 عامل ضعف 

 تسلط نداشتن بر دانش ها و بین ها 

 متمرکز و تعادل نبودن 

 در نتیجه 

 ترس نتیجه ضعف 

 وضعف هم نتیجه شرک و پراکندگی 

 تکیه کردن بر خدا  چه کنیم؟ 

 تکیه گاه شماست 

سرپرست شماست 

 یاری دهنده شماست 

 عوامل قدرت 

 آگاهی، عالقه، تمرین .۱ 

حرکت کردن با شناخت و بینشی که داریم 

 از لحظه ی به آگاهی رسیدن 
عین الیقین  با آن تمرین و کار کردن 

 با عمل کردن شکر یک آگاهی را انجام دادن 

 علم الیقین 

 فکر، ذکر خواستن 

شروع پیمان ها  ذکر عهد آورن 

عمل،عمل های بعدی را عهد،عمل را 

 عمل ها،ایجاد یقین 

 یقین ،عامل شهود 

 شهود،عامل احساس 

 توانستن و گذشتن به راحتی  احساس عامل تسلیم 

 شهادت و بیداری .۲ 
 ارزیابی کردن تمام موانع 

 این ها هم مسلط اند 

 هم ثبات دارند 

 انتظار منتظر و چشم به راه حادثه ها 

 تحلیل موانع .۳ 
 نه از دست دادن  مرگ = حیات و تولد  در نهایت  حل کردن موانع برای خود 

 شناخت دنیا .۴ 

 پیدا کردن جایگاه خویش 

 دنیا راه است 

 خود را زیاد کردن  خرد نشدن از فشارها  منتظر ضربه ها برای حرکت مان بودن 

 توجه به روح های بلند .۵ 
روح های بلند= حرکت کردن با دردها و رنج ها  

 توجه به رسول ص 

توجه به حضرت علی ع 

 تواصی و برخوردها .۶ 

 تنها نگذاشتن دوستان هنگام 

مرض 

 گرفتاری 

 بحران 

 مرگ 

 در حال احتضار 

نیرو دادن با 
تذکر ها 

 و سفارش ها 

 زنده دلی  در نتیجه 

مقایسه ها. ۷ 

 حرکت صفحه ۱۷۲ به 
 بعد 

 مقایسه ها 

 اما ما امید دا یم  با نامردانی که امید ندارند  با بی دین ها 

 مقایسه خودمان با خودمان 

 چرایی ناله کردن در مسیر حق به محض برخورد با 
 مشکل؟ 

چرا در مسیر گرفتن مدرک ناله نمی کنیم؟ 

 هماهنگی با نظام .۸ 

قرار داشتن روی مرزها 

 ماندن غلط و ضرورت حرکت = ایجاد قدرت 

 روی مرز را رفتن  تقوی = اطاعت 

 عبودیت و پیوند با حق.۹ 

 رسالت و عهده دار 

به پا ایستادن خود تربیت مهره ها 

 محرکی جز ا�  عبودیت 

 انس با قرآن ۱۰ 

 تقسیم آیه ها و روزی یک آیه  ترتیل 

 پیوند شب و تالوت آیه 

 تسبیح ۱۱ 

با دانش و بینش و حالتی  پاک و منزه دیدن درد و رنج 

 موضع گیری های مناسب 

 آثار 
 رضایت و خشنودی 

حلم  امن وقار  مسلط  تمرکز  تعادل 

 ؛ ذکر و یادآوری۱۲ 
دیدن نشانه ها و عالمت ها در متن بحران ها  یاد آوری مجموعه تفکرات 

؛ انقطاع و جدایی از وابستگی ها۱۳ 

 بریده شدن و جدا شدن رابطه هایت از غیر او 

 توکل 
مغرور نشدن با وسیله ها 

مایوس نشدن بدون وسیله ها 

 تکیه گاه 
 هم ثابت بودن 

 هم زنده بودن 

 در باطل بودن و خیال حق داشتن مستضعف چه کسی؟ 

 نگاهی به سوره ی مزمل 

 وکیل گرفتن ا� 

 در حد ایثار  نیاز به مهره هایی 
هم خوب کار کنن 

 هم کار خوب 

 زیبا و حساب شده و سازنده  هجرت جمیل 

 افراد به عهده داشتن رسالت 
 نماز  نیاز به پیوندی در شب 

 تالوت قرآن  احتیاج به انس 

 نیاز به پول  تولید و تجارت 

 جنگیدن و قتال 

 شغل ها در نقش آدمی اهمیت نداشتن شغل ها 

 نماز 

 زکات 

قرض 

ج؛ طرح و برنامه 

ضرورت طرح 

 خراب کاری 

 دوباره کاری 

 کند کاری 

 تمرکز بیشتر در عمق حادثه طرح در شب در متن بحران ها و حادثه ها  هنگام طرح 

 طرح کلی ؛ روش و اجرا 

 کار تو 
 حسن یا صالح 

 هم مصلح 

 اطالع از طرح دشمن 

 پیوند زدن مسائل خودت با دیگران 

 تهیه امکانات 

 برقراری رابطه 

 ساختن مهره ها برای نفوذ در دشمن 

دو گروه 
 کار اقتصادی  اقلیت 

 اکثریت 

 اقدام 

 ؛ نیازها و کمبودها در رابطه با دیگران۲ 

 شناخت جایگاه طرح 
 حلم و بیداری  شروع از پایگاه خود 

ام القری و مادر شهرها 

 شناخت مهره ها 

 عالمت ها 

حالت ها 

 در سفر 

 حضر 

 غضب 

 رضا 

انتخاب مهره ها 
 طلب 

 تسلیم 

  روش تربیت و سازماندهی 

- لباس تقوی 

بزرگ کردن خدا در دل ها 

 نسبت عمل با توان  سعی 

 مهم تکثیر و تولید 

 ابتدا طرح سوال 

 یکی حل شدن بقیه حل شود  تنظیم کردن سوال 

 ؛ نیاز ها و کمبودها در رابطه با محیط کار۳ 

اختالف ها و عمل ها 

یا در دیدگاه 

 یا در عمل 

 یا در جهت 
اکثریت اختالف در جهت 

 تبدیل کردن برای نتیجه گرفتن 

 قانون تبدیل 

 نعمت ها به کفر 

بدی ها به خوبی ها 

 پس ۲ کار 
 مغرور پیروزی و نعمت ها نشدن تبدیل کردن نعمت ها 

 ساختن مرکب از موانع  تبدیل موانع و درگیریها 

 آموزش ببینیم 

 تبدیل سیئات  قانون ترکیب 
 تبدیل شناخت و معرفت با سیئات 

 تبدیل محبت یا عشق بزرگتر با سیئات 


