
 تلع
تیمها

دهاش

برغ یسارکومد لاربیل ندش هبذاج یب

رالوکس یاه تسیلانویسان ندش هبذاج یب

اه هناشن

 یهلا لازیال تردق زا دادمتسا و لاعتم یادخ هب هجوت
یحو هب هیکت و

دراوم

 مالسا ناهج رساترس رد ناناوج یرادیب

 یخیرات گرزب چیپ کی رس رب تیرشب و ناهج خیرات 5فرگ رارق

ادخ هب لکوت

دشاب هتشاد رت یوق هدارا و ادخ هب یکتم لد هک فرط ره یرتربتیمها تلع

قادصم

ادخ هب دEتعا و نظ نسح

تیمها تلع
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 نانمشد یاه هئطوت تسکش هرابرد ادخ هدعو هب رواب

مسیسکرام ندش هبذاج یب

 یحو بتکم و نارق ،مالسا هب هبذاج نیرتشیب قلعت
یمالسا تما نایم رد

هتسباو یاه یروتاتکید هیلع مایق همدقم

 هدشداجیا یاه یراتفرگ و اه ماد دوجو اب یمالسا یرادیب ققحت
ناناوج یارب

یمالسا تما هدنیآ یارب گرزب یاه تراشب نالماح ؛ناناوج

ناناوج یرادیب اب یمومع یرادیب هب دیما شیازفا

نیرحب ،نمی ،یبیل ،رصم ،سنوت تاقافتادهاش

تیمها تلع
تیرشب هب یللملا نیب یروتاتکید راشف

نرق ود یط رد نوگانوگ یاهرازبا و فلتخم یاه شور اب
 نیرت یلصا

قادصم
یتسینویهص کانرطخ و یناطیش هکبش و اکیرمآ ناوریپ و اکیرما

ادخ هب مدرم ترصن یپ رد هدمآ یهلا یعطق ترصنأشنم

موهفم

هرصنی نم هللا نرصنیل وهیآ

یدام تابساحم رب ینتبم هاگن زا دیعب تاقافتا ققحتهر_

هنحص رد مدرم ندمآ اب یهلا کمک و تیاده ندمآ

هقرفت زا زیهرپ و یگتسویپ و تدحو ظفح

 دیجم نآرق رد لاعتم یادخ هب نظ ءوس ندش تمالمدیؤم

نمشد دئاکم هب هجوت و یرایشوهلمکم

فالتخا داجیا اب اه تکرح ندرک یثنخ رد نمشد شالتترورض

تامازلا

یمالسا تضهن رد اه تیموق همه و بهاذم همه روضح هب هجوت

رگیدکی اب یردارب ساسحا

 فده ناونع هب یمالسا و ینآرق تموکحو مالسا نییعت
روشک ره صاخ طیارش هب هجوت اب و کرتشم لوصا ساسا رب

 صخاش

اکیرمآ و لیئارسا عفن هب راک ره ندوبن یدوخ

یرابکتسادض و یتسینویهصدض و یمالسا راک ره ندوب یدوخ

 یمالسا تما لالقتسا و رادتقا جوازادنا مشچ
تازیاr ظفح اب هللا یلا توعد رتچ ریز رد

اه تیفرظ

یمالسا یاهروشک رد ینیمز ریز عبانم

یمالسا یاهروشک رد کیژتارتسا و یدربهار قطانم

یمالسا یاهروشک رد ناوارف یعیبط تاناکما

یمالسا یاهروشک رد دادعتسا اب و هتفرشیپ یناسنا یاهورین
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انعم
 اه تلم یدازآ هب یللملا نیب یروتاتکید هرطیس زا لوحت

یهلا و یونعم یاه شزرا تیمکاح و

تدهاجم همادا و تکرح موادت

تسا راک عورش اما گرزب هچرگا هتفرگ ماجنا هچنآترورض

یمالسا تما رب اه یبرغ هلاس۲۰۰ ینارمکح و فرصت

یگرزب لیلد
نEلسم یاه تلم تکرح اب نمشد فادها همه فقوت

تساه هدارا و اه مزع ،اه تمه هزرابم ،هزرابم تلع

یهلا ترصن تروص رد نانEلسم رب هبلغ زا نانمشد همه یناوتان

یمالسا زیزع و لقتسم ،دازآ ،گرزب تما داجیا رد مالسا یدنxاوت

ادخ هب لکوت تکرب هب یناریا ناناوج طسوت ملع یاه نادیم حتف

یریگ هجیتن

دهاش

 وا هب هدشدراو یاه هبرض لباقم رد نمشد ینیچ هئطوت
یبیل و سنوت ،رصم رد تیمها

نمشد طسوت مدرم یاه بالقنا شیابر و فارحنا زا تبقارمترورض

نوگانوگ یاه نادیم زا نمشد هلازاییاهن فده

تفآ
 »نEلسم یاه تلم یناوتان« طلغ رواب نیقلت

»نانمشد یریذپان تسکش« طلغ رواب نیقلت

 ،رابکتسا اب ینمشد دننام کرتشم لوصا هب هجوت
لیئارسا دوجو و برغ هرطیس

تامازلا
روشک ره صاخ طیارش هب هجوت

 نرق ،نرق نيا .تسا مالسا نرق ،نرق نيا
 تيونعم و ار تينالقع مالسا .تسا تيونعم
 هيده اهتلم هب رگيدكي اب ار تلادع و ار
 ،ركفت و ربدت ِمالسا ،تينالقع ِمالسا ؛دهديم
 ىادخ هب لكوت و هجوت ِمالسا ،تيونعم ِمالسا
 ؛مادقا ِمالسا ،راك ِمالسا ،داهج ِمالسا ،لاعتم
 ىمالسا ميلاعت و لاعتم ىادخ ميلاعت اهنيا
.ام هب تسا


