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مدرم و نیلوئسم یهمه زا رکشت

لیلد
ریخا یاهلاس رد هاشنامرک مدرم تدهاجم

مدرم هب تبسن نالوئسم تیلوئسم ینیگنس

 یربهر ریواصت فراعتم ریغ بصن زا هیالگ
فلتخم یاهریسم رد رکذت

اهتمحز و اهشالت 9فرن نیب زاهجیتن روما ماجنا رد لاعتم یادخ هب هجوت

هجیتن

رثالاغتشا یساسا لکشم لح
یراکیب زا یشان دسافم ندش عمج

تلود شود زا اههنیزه ندش هتشادرب

یربهر عضوم

یربهر رفس رد مدرم فطل راهظا

لیلد

نیلوئسم زا مدرم ندوب ولج

 هاشنامرک ناتسا مدرم غیرد یب روضح
اهدوبمک و تالکشم 9فرگرظنرد نودب و هدشن هدروآرب تاراظتنا مغریلع دهاش

لیالد

یربهر ریواصت بصن ندوب مزال ریغ و رب هنیزه

یگبلط نأش و یمالسا یروهمج نأش اب یطارفا تاغیلبت ندوبن بسانتم

ندوب غیلبت دض
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مدرم هب کمک تهج رد یتمدخ ؛ماظن هب تمدخ

یهلا یاضر تهج رد یتمدخ ؛ماظن هب تمدخ

لیلد

یمالسا ماظن هب یشخب ماکحتسا لماع ؛ماظن هب تمدخ
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یمومع یگدنز زاتمم حطس هب ندیسر

 تلود تئیه تابوصم لابق رد فیلاکت تسرد ماجنا
هاشنامرک ناتسا یارب

نیلوئسمهفیظو زادنا مشچ
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عقوتم تعرس زا شیب یتعرس اب ماظن یورشیپ

تلع

هقطنم حطس رد ناریا ندش وگلا
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دجاسم یشخب تیونعم

ناتسا یاهاتسور و اهرهش رد یفاک دجاسم دوبن ترورض

تیمها

دیؤم
یدام هجنپ یوق نمشد یاه لمعلا سکع

نوگانوگ یاه تیلاعف اب یمالسا ماظن هیلع نادیم هب دورو و

بالقنا یاه نادیم رد روضح و مدرم روآ تفگش یگدامآ

یربهر رفس رد هاشنامرک ناتسا نوگانوگ یاه شخب نالوئسم ناوارف ت^حز

 هفیظو
نیلوئسم

مدرم هب تبسن تیلوئسم ساسحا و وحن نیرتهب هب دوخ شقن یافیا

 سکع تهج رد یطارفا تاغیلبت یراذگرثا
نآ هدنهد ماجنا هتساوخ مغریلع انعم

 و طارفا اب هارمه تاغیلبت دننادب ناراکمه و نالوئسم ،ناتسود همه ار نیا
تسین یمالسا ماظن و بالقنا باب فارسا یریگ هجیتن

فراعتمان یاه باعل و گنر زا زیهرپ و یگداس و تطاسب اب یغیلبت روما دربشیپ تسرد هار

رثا

اه لد رد صلاخ تین داجیا

لاعتم یادخ دزن دارفا رجا ندنام ظوفحم

اهراک شزرا ندش فعاضم هجیتن

 هفیظو
نیلوئسم

دوخ رد مالسا هب تمدخ ساسحا داجیا

یهلا ماظن هب تمدخ یهلا قیفوت ینادردق

تامازلا

بطاخم

ناتسا لخاد یاه تیریدم

تلود هعومجم

ناتسا یتیریدم هعومجم رد و ناتسا یالاب حطس رد ،نارهت رد راک

تامازلا

ناتسا یمومع تکرح رد تلود باتش ظفح و تیدج

اههجدوب تسرد صیصخت

اههجدوب هنالداع و یئالقع فرصم و بذج

قیداصم

تاغیلبت

یداصتقا راشف

دهاش
 یمالسا تعیرش و فراعم زا یوریپ و مالسا ن^تفگ ندش بلاغ

هقطنم حطس رد

اه تلم یارب ناریا روشک ثداوح یدنبعمج ندش حرطمتلع

بسانم هنیمز

هار

نانآ یاهردام و ردپ و ناناوج ندوب بوخ

ناتسا رد تیونعم هب هجوت تمعن ندوب راشرس

یمالسا و یناسنا فطاوع یاضف ؛ناتسا یمومع یاضف

قاحسا نب دمحا بانج رازم هب هجوت قادصم ناناوج یارب ینید تفرعم یاهنوناک ندرک مرگ

قادصم

 دوجوم یاهدوبمک ناربجو دجاسم هب هجوت

مدرم هب شخبتیونعم زکارم هب هجوت
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اه هداوناخ یارب هدرک لیصحت و هدیمهف ناوج یراکیب یتخستیمها

روشک فلتخم یاه هاگتسدلوئسم

لباقم هطقن
یمالسا یروهمج ماظن اب 9خادنا هجنپ زا نمشد فارصنا

نآ یگدنام بقع و تفرشیپ نادقف ،یتیصاخ یب تروصرد

 روشک ثداوح زا اه تلم یدنب عمج بیرختنمشد دربهار

ایند هب یمالسا ماظن زا رتمجسنم و رتابیز یدنبعمج هئاراام هفیظو

مدرم یولج هبور تکرح و تفرشیپ عیرست لماعتیمها


