
شذگ ٍ راثیا
ردٌه ت

ابزق دیع رد ج
ى

تلعناةزك دیع تیمها  ادخ هار رد ناىج دنسزف ندزک یناةزك رد )مالطلا هیلع(میهازةا ترضح راثیاناةزك دیع رد )مالطلا هیلع(میهازةا ترضح سا یهلا ِگرشة ینادردك
 راظتنا یزمع سا ظپ یزیپ نارود رد میهازةا ندغ دنسزف ثحاصتیمها

هثداح نیا سا هفزع یاعد رد )مالطلا هیلع(نیطح ماما ندزک دایتیمها دهاغ

 ناطنا یاه ناحتما همه یلصا هطلنراثیا تیمها

اه ناحتما همه رد تغذگ و راثیا کی دىجولیلد

تنحم یداو سا رىتعناحتما ینعم

میداصم

ناج سا نتغذگ

لام سا نتغذگ

دىخ فزح سا نتغذگ

ناشیشع سا نتغذگ

زکذت
دضانػة ار ام ادخ هک تطین نیا یازة ناحتما

تضا دصلم تمض هة ماگ کی عدىخ ناحتما

هتغذگ لاض هنتف و ناحتماسا نازیا تلم رىتعقادصم

دَب ٍزشیپ
اهفصا ى

یدایه رد ى
اسح ي

رَشک س

 یگژیو

ناهفصا مدزم
یدنمتزیغ

نداتطیا راک یاپ

نامیا

دهاغ
 سور نامهرد ههتج هة ماشعا و 61 ناةآ 25 رد دیهغ 370 عییػت

ناهفصا رد لاض نامه ناةآ رد دیهغ راشه سا ؼیة میدلت

ناهفصا تکزح نیا سا )هر(ماما لیلجتتیمها دیؤم

میداصم

رىػک هعضىت و دغر هتتزم رد ناهفصا ندىة ورشیپ

رىػک یملع لئاطم رد ناهفصا ندىة ورشیپ

زکذت

 رد لاعف یاعدا یة و مانمگ یاه ناطنا ؼلن ندىة مىلعمان
هلاض 8 گنج یناتیتػپ هنیمس

ادهغ هداىناخ راختفا و ربص اة تشع هة ندیضر و تلم کی تیىه ندغ هتخاض

میداصم

 هناخ رد ِنانس

هػیپ و ثطک رد نایراساة

یرادا یاه هاگتضد رد لاعف دازفا

ههتج هة یناضر تمدخ رد لاعف نازگداهج

ربص میداصم
دیهغ هض یاراد ،ناهفصا رد ییاه هداىناخ

دندزک میدلت ار نامه و دنتغاد رسپ کی اهنت هک ینامس یاه میهازةا

تلم کی یگدنس رد صىه و یىه تیمکاح و هناگیة هة هیکت ،ندیةاىخ و ندرىخلةالم هطلن
قادصم

 ،صدلم عافد ثحة لةالم رد یخزة یاه یفاة یفنم
یملع یاهسزم نتطکغ و یزگراثیا و یساتناج ،تداهغ

ٍزشیپ
له ی

سا داهج هب دقتعه ت
هال

اهًادیه هوه رد ی
 ندزک فیلکت صاطحایمالضا داهج ینعم

ندزک دهعت صاطحا

ندید اه عازت عنام و اه عنام اة هسراتم و تکزح نادیم رد ار دىخ هػیمه

 میزحت و یماظن دیدهت دىجو اة باللنادض و مالضادض ههتج یناىتانهجیتن

میزحت هلیضىة نازیا تلم ندماینرد ىناس هةیزیگ هجیتن

هجیتن
یمالضا یرىهمج هة تتطن ینیةدة و هنتف ،فاکغ داجیا یازة مالضادض ههتج عالت

نیلىئطم و اه ناىج ،تلم تتكازمهلةالم هارهعماج رد یكالخا داطف عرتطگ یازة مالضادض ههتج عالت

یفزظ
اه ت

اهفصا هتسجزب ی
ى

میداصم

نىگانىگ عىنتم مىلع و نید ِملع تیشکزم

لیلد
ناهفصا بىخ هیملع هسىح

ناهفصا رد یرىػک ربتعم هاگػناد دنچ دىجو

 و املع هفیظو
ناهفصا نادنمػناد

مالضا یایند همه هة یملع یناػفارىن شکزم ناهفصا هلةاضهتغذگ یاه نزك دنلة یاه مفا هة ندیضر یازة عالت

یتضد عیانص و فیزظ عیانص ،رنه  رد یگتطجزة

مدزم ینامیا و ینید تادالتعا

اه تیفزظ زیاض نتغاد هناىتػپ
هجیتن

ناطنا یاهراک همه ندزکادیپ انعم

 نامیا تیمها

 ماظن نامیا ،یمالضا یرىهمج اة مالضادض ههتج ینمغد صاضا
تضا یهلا یاه عسرا هة تلم و

یهلا نامیا تکزة هة هتغذگ لاض 32 رد تلم هدنورشیپ تکزح

ىابزق دیع سٍر رد ىاهفصا مدزه رادید رد ىهالسا بالقًا نّظعه زبهر تاًایب
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تلم نآ ندیضزن ییاج هةهجیتن
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