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ناجیابرذآ و زیربت خیرات ندوب زیمآراختفا

ناریا ریخا لاس150 ثداوح رد ندوب کت یهاگ و ورشیپ قیداصمتلع
ریغص دادبتسا هرود زا دعب یایاضق رد ندوب ورشیپ

تیطورشم هیضق رد ندوب ورشیپ

 هیضق رد هک دندوب یطاقن نیلوا وزج زیربت مدرم و ناجیابرذآ گرزب ی7لع
دندمآ نادیم هب وکابنت میرحت

زیربت مدرم یزاسوگلا و نمهب29 مایق
مق مدرم ید19 هیضق ندشن شومارف تهج رد یبنیز یراکرثا

یمالسا بالقنا رد مدرم یمومع تمه هطساوب یزاسوگلاهباشم قادصم

تریصب و مزع و روعش و روش Pشاد هارمه
 مدرم یگژیو

ناجیابرذآ

مزال یاج رد روضح و هار ندرکن مگهجیتن

ین7یا تریصب رمتسم نایرج همادا و ظفحام هفیظو

)هر(ماما نامز هار و رکف ن7ه اب زورما ناناوج هار و رکف یناسکیقادصم
 گنج نامز رد

ین7یا تریصب و ن7یا یتایح نایرش هطساوب اه لد و اهرکف یایحاترورض

یمالسا یرادیب و ایند رد ریثأتهجیتن

القنا یزاسوگلا
یمالسا ب

هتشذگ لاس33 رد یمالسا یروهمج هب نمشد  یاهراشف دهاش

هقطنم ن7لسم مدرم مشچ لباقم رد وگلا کی یریگ لکش زا یریگولجفده

یملع تکرح فقوت یارب شالت و نادنمشناد رورتقیداصم

یمالسا یروهمج ندش رت یوق و بالقنا ششخرد

یداصتقا میرحت

فده
 ایند هب ناریا تلم یملع میظع تکرح شیاf زا یریگولج

یمالسا تما و

ایند مدرم یمومع راکفا ندنادرگربفده

قیداصم
یملع و یداصتقا میرحت هطساوب ام یاه ناوج یاهدادعتسا زورب

»نورفاكلا هرك ول و هرون ّمتم َّهللا و مههاوفأب َّهللا رون اؤفطيل نوديري«دیؤم

هلاس8 گنج یط ام ندش رت یوق

یمالسا یرادیب
یرصم ناناوج و رصم مدرم میظع تکرح قادصم

یلصا تلع

اه تریصبتاکرح أشنمیع7تجا گرزب تاکرح ندوبن یعفدرکذت

اه هدقع و اه لد نوخ

اه تفرعم

 قادصم
یگتسباو

 لباقم هطقن
لقتسم یتلم طسوت دوخ هار و ن7یا و صیخشت قباطم تکرحیگتسباو

 ناناوج یگژیو
یرصم

دندش ایند ناناوج یوگلا ام ناناوجرکذتن7یا و خسار مزع

 تفرشیپ روتومناناوج تیمها

اه تسب نب هدنفاکش

ینیرفآ لوحت

ادخ مان هب تکرحیگژیو

یمومع تکرح

یا هعمج زاf تکرح و دجاسم زا تکرح

لباقم هطقنهنحص رد مدرم روضح اب اه تردق هن7صخ رازبا یدمآراکانتیمها
مدرم هب یکتم ریغ یاه تلود هب اکیرمآ یئوگروز
 اب سنوت یلع نب و اضردمحم دننام یدارفا Pفر و ندمآ

اکیرمآ تی7ح مدع ای تی7ح

ور شیپ شلاچ
 اب رصم مدرم ندرک عناق یارب اه ییاکیرمآ شالت

ییادتبا و یئزج یاهدرواتسد
دنفرت نیا ندیسر هجیتن هب ندوب دیعبام ینیب شیپ

زع
،یمالسا ناریا یراذگریثأت و ت
مواقم نیریش هر|

لم ت
ت

هقطنم رد
هرتسگ

هقطنم زا نورب

ن7یا تیوقت

ام هفیظو
 یمالسا یاه شزرا و مالسا ققحت شیازفا یارب شالت

هعماج رد

تفرشیپ شیازفاهجیتن

یونعم و یدام یگدنز حالصا

تزع شیازفا

فلتخم یاه شخب رد هادرا و مزع نیا هدهاشمدوجوم تیعضوناناوج و مدرم ن7یا و تمهلماوع

مالسا تکرب هب ناریا هک دید دنهاوخ ار ینارود ناناوج
دشخردب جوا رد نآرق و

ام ینیب شیپ

یمالسا یروهمج هب رشب قوقح اب تیدض و قانتخا ِتمهت

دراد یم هگن بقع یداصتقا ظاحل زا ار تلم مالسا هکنیا شیاfفده

ییاهن هجیتن

هقطنم رد لیئارسا یلعج دوجوم ندرک ادیپ تردق یارب شالت

وا زا یور هلابند و اکیرمآ لباقم رد میلست


