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مالسا یساسا زومر زا یکی

جح تیمها

ایند یاهیگدولآ زا اه لد ریهطت و یگزیکاپهدیاف

لباقم هطقن

مدرم رب جح قح دروم رد "ّکبر یلا ةدافو هنا" تیاور

دراوم

نومضم
ادخ رب ندش دراو جح،دینادب هک تسا نیا 2ش رب جح قح

تسادخ یارب ندش ن2هیم و

هانگ زا زیهرپ اب جح رفس زا لبق اه لد یگدامآ

جح مسارم یانعم رپ و زغمرپ ،هوکشاب یرازگرب
لباقم هطقنیللملا نیب حطس رد

 اه تلم رگید و دوخ نایم یمالسا دنویپ زا هدافتسا
 اه لد ندش رت کیدزن یارب
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 تشگزاب زا دعب جح رد هدش داجیا یونعم تاداع ظفح

یدرگرازاب دننام جح رد تلم هدننک کبس و بسانمان یاهراک ماجنا

 ادخ اب دوخ طابترا تیوقت و ظفح
جح کرابم رفس رئاخذ ظفح و یرادرب هرهب و

فده
مالسا تما یبای تیوه و رادتقا ،یگچراپکی زا یریگولج

 تیمها
یمالسا یرادیب دیدج جوم رطاخ هب لاسما رد نانمشد هئطوت شیازفافعاضم

قیداصم یمالسا تما اب اه یناریا ندرک رارقرب طابترا

Xفرگ ربخ و نداد ربخ ،رگیدکی اب یوگتفگ

Xفرگ هیحور و نداد هیحور

دوخ ی هلاس۳۰ یاه هتسناد و قیاقح حیرشت
اه تلم رگید ناردارب هب رابکتسا هرابرد

دوخ یمومع و یعمج لمع ،راتفر اب نارگید ندرک توعد

ایند یاه هسوسو و اه هزیگنا ،تایدام هب ام یگدولآترورض

همزال

هنالدمه و هناردارب ،بوخراتفر نداد ناشن
جاجح هفیظو

 یموق و یبهذم فالتخا داجیا یارب نمشد شالت
یطارفا یاه مسیلانویسان و

ن2لسم یاه تلم میظع تکرح و داحتا زا یریگولج و ینیبدب داجیا

همزال

 تایصوصخ رد کیره ،فلتخم یاه هقرف و ینس و هعیش دیدشترازبا
فالتخا داجیا و تاساسحا کیرحت یارب ناشدوخ

بش زاf و دجهت

نآرق ررکم متخ و  توالت
قادصم

 دوخ یلبق یزاس هدامآ یارب کّالس و گرزب ناملاع راتفر
یهلا تفایض هام هب دورو یارب هباشم دروم

ملظ زا زیهرپ

تبیغ زا زیهرپ

قادصم

کاپان لمع و هاگن زا زیهرپ

زاس نوگرگد بیجع هاگتسد کی هب جح لیدبت

جح مسوم ره رد هعماج یلک تکرح جئاتن

لاعتم یادخ هب تبحم شیازفا

ناریا یمالسا یروهمج ماظن و بالقنا ،خیرات ،روشک یدنلبرسیلمع هجیتن
 روشک لخاد زا رفس تاغوس دیرخ

 یلخاد یابیز و تیفیکاب ،عونتم یاهالاک نیب زا و

 تیفیک یب یاهالاک دیرخ یارب دوخ زرا و ضرِع Xخیر رود
تاغوس ناونع هب بیسآ

لح هار

 یمالسا ماظن و مالسا یرادروخربانبم
یونعم و یدام یاه هیامرس همه زا

 قادصم
راهطا هqا ثیداحا و تنس ،نآرق ،فراعماه هیامرس

ادخ هب نامدوخ دهع هب یافو تروصرد یهلا میظعرجا زا یرادروخربهجیتن

هیآ

اهلف متأسأ نإ و مکسفنأل متنسحأ متنسحأ نإ

دوخ تسد هب یهلا یاه هیامرس زا تیمورحملباقم هطقن
ادخ اب دوخ دهع Xسکش رثا رب

2ًیظعً ارجأ هیتؤیسف هللا هیلع دهاع اw یفوأ نم و

هسفن یلع ثکنی اfّإف ثکن نم و هیآ

 قادصم
ریخا یدرایلیمرازه دنچ یکناب داسفیهجوت یب

یربهر شیپ لاس هد دکؤم یاههیصوت هب هجوت مدعتلع
یداصتقا دسافم اب هلباقم هب عجار

اه بیسآ
قداص و نمادکاپ ناراذگ هیامرس دیما Xفر تسد زا

مدرم نهذ و لد ندش لوغشم و یدیمون و یتحاران داجیا

هلباقم تامازلا

لئاسم هنوگنیا زا یریگشیپ و هوق هس ره شالت و هزرابم

یناسر ربخ زکارم طسوت وهایه و لاجنج مدع

دسفم راک بارخ و هراکدب هب محرت مدع

 راک یریگیپ هوحن زا هیئاضق هوق یناسر عالطا


