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 یگژیو
قادصمزاتمم

 تیناحور و تناید هب ی هقالع
رواگنک رد گرزب ی�لع روضح و

رواگنک رد هاشنامرک ناتسا هتسجرب هرهچ ،یقارع یدمحم گرزب اقآ جاح روضح

تایلاع تابتع و یلعم یالبرک نایهار ینابزیم

رواگنک رد یقارع یدمحم نیدلاءاهب اقآ جاح دیهش :فای شرورپ

هجیتن

 یگژیو
گرزباقآ جاح

رواگنک مدرم هب گرزب اقآ جاح تاکرب و تاضویف ندیسر

اوقت و کولس لها و یمدرم ،یونعم Aاع

یریگ هجیتن

سدقم عافد رد رواگنک یادهش دادعت یناوارف

 یگنادرم و داهج مهم زکرم ؛رواگنک
یگنج مدقم هقطنم رد :فرگن رارق مغریلع

رواگنک ناناوج طسوت ههبج زا ینابیتشپ نیرتشیب ماجنالیلد

لیلدینیب شیپ
رواگنک نشور و بوخ رایسب هدنیآ

یهلا قیفوت هب
 نآ هتشذگ هب رهش کی هدنیآ یگتسباو

نآ یونعم و یحور ،یقالخا تاصخشم رب اکتا اب

 درکلمع
یربهر

لاغتشا هلئسم رد هژیو هب اهدوبمک دوجو
نآ لح موزل و

 هدنیآ رد رتشیب دیکأت و هتشذگ رد نیلوئسم اب عوضوم حرط
لکشم عفر حیحص  هار :فای یارب

لاغتشا هلئسم رد هاشنامرک ناتسا ما` :شاد لکشمرکذت

رواگنک مدرم رد هدنهد هدژم تایصوصخ دوجودعاسم هنیمز

مهم هتکن

یمالسا یروهمج ماظن و روشک تفرشیپ و راوشد لحارم :شاذگ رس تشپ لماعتیمها
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هجیتن
 ناریا عضو ندوبن هسیاقم لباق

تلعبالقنا زا لبق  نارود اب
روشک رد یروآون هیحور ندش رادیب

تلم یارب تزع ندروآ ناغمرا هب

دایز یاه هار ندومیپ و ناوارف یاه تفرشیپ ماجنا

 طرش
تیقفوم

هدش باختنا ِهار رد تفرشیپ و تماقتسا

دیؤم
 مهيديا قوف هللا دي هللا نوعيابي اlّا كنوعيابي نيذّلا ّنا«

»�يظع ارجا هيتؤيسف هللا هيلع دهاع اs ىفوا نم و هسفن ىلع ثكني اlّاف ثكن نمف

یسانش بیسآ
اه نآ :سناد ییاهن و هار هنایم یاهدرواتسد هب ندش عناق

نامدوخ لد رد دیما غارچ یشوماخبیسآنونکات اه نآ هب ندیسرن لیلد هب ییاهن فادها هب یسرتسد ناکما مدع روصت

»مهئاوها عّبتت ال و ترما �ك مقتسا و عداف كلذلف«هیآمیا هتخانش هک یهار رد یراوتسا رب ینبم نآرق و مالسا یاه هزومآانبم

یمالسا هعماج تایصوصخ و مالسا یلاع فادها هب یبایتسدهجیتن

تلعروشک ناوج لسن یشخبدیماام توق هطقن
زورما ناوج یبالقنا تبثم تایصوصخ و یهاگآ ،تالیصحت

اهنآ هب یبایتسد یراودیما و تسدرود یاه قفا :فرگ رظن رد ِییاناوت

شلاچ
 ناریا تلم رمتسم تکرح رد لالخا یارب نمشد شالت

تاغیلبت عاونا زا هدافتسا اب

نمشد هبرح
ییاl هایس

زورما ات بالقنا یادتبا زا ناریا تلم یاه تیقفوم ندرک ناهنپ

یمالسا بالقنا زا یشان سفن هبد�تعاام هاگ هیکت نانآ یونعم و یدام هطلس ربارب رد ناریا تلم یگداتسیا زا نانمشد تینابصعأشنم

هقطنم یاه تلم یارب یمالسا یروهمج زا بولطمان هرهچ شیاlهبرحهقطنم یاه تلم یارب یمالسا یروهمج ماظن و یناریا ،ناریا ندشن وگلافده

نمشد تساوخ هب ندرکن کمک و یناگمه تبقارمهلباقم هار

دوخ یاهرظن راهظا اب ؛نمشد هب هتسنادن و هتسناد  کمکلباقم هطقن

نوبیرت نابحاصهژیو بطاخم

 هفیظو
نالوئسم

روشک تارودقم دح رد مدرم یگدنز ندرک ناسآ و تالکشم زا :ساک

یگدنود و شالت زا ندناlزاب

 هفیظو
نمشد لیم قبط تلم هتسجرب طاقن ندرک گنرمک زا زیهرپاه هناسر

یلم یگچراپکیهمزال

قادصمیگداتسیا و تماقتسا اب کانرطخ یاه چیپ همه زا ناریا تلم روبعهجیتن
یلیمحت گنج

یپرد   یپ و هلاس دنچ یاه میرحت

اه هصرع

مدرم فلتخم یاهرشق نایم داحتا

رگیدکی اب نوگانوگ یاه شخب داحتا

اه فعض ندرک تشرد و اه تفرشیپ ندرک گنر مکانعم

رواگنک مدرم ینابیتشپ زا ههبج نارود نایانشآ و گنج نادرم عالطا دیؤم

قیداصم
راک یارب یگدامآ

یمدرم هیحور و دادعتسا

مدرم قوش و روش

بالقنا هب یرادافو

ناریا تلم و روشک ندش هدنز

تاعوبطم و هناسر باحصا

ملق لها

نیلوئسم و مدرم نیب تدوم و تفلا


