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 ِینالوط تکرح هب تبسن یربهر کیدزن تراظن
شترا یهلاس دنچ و یس

 مدرم یمومع تکرح و تاساسحا ،تالیا% هب شترا یکیدزن

مدرم فلتخم راشقا و شترا نیب کرتشم نابز داجیا

أشنم

شترایلیصحتلاغراف یاهمسارم یهمه رد یربهر روضح

یمالسا یروهمج ماظن لیکشت و یمالسا بالقنا یزوریپ

رکذت
 توغاط میژر نارود ِشترا یهندب رد قداص و نمؤم یاهورین دوجو

نآ طلغ یریگتهج مغریلع

دیؤم
قادصم

 یمالسا ماکحا یهزاجا مدع و یهلا تیاضر مدع
 درف نالف عفانم یارب شترا ندش ادف یارب
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ض
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يزكرم اب هط
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 یسایس و یصخش یاهیبلطتردق هب ایند یاهشترا بلاغ تمدخ

اههفلؤم

یهلا تیمکاح هب شترا نامزاس رب مکاح یتوغاط تهج رییغت

شترا ينيمز يورين ناهدنامرف عمج رد يربهر تانايب رب يرورم
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دهاش

رکذت

ناریا دیدهت و میرحت

دهاش

تیمها تلع

ایند رگهطلس ِدن%ردق یاههاگتسد یارب لکشم داجیا

ریذپهطلس و رگهطلس هب اهتلم یهدننکمیسقت راکوزاس

یبایزرا
و هتشذگ لاس20 هب تبسن شترا تفرشیپ

بالقنا لوا هب تبسن ندوب رتولج یلیخ

یانعم
هطلس ماظن

رثا

 هطلس دض نایرج و ناریا زا نارگهطلس و نارگر`عتسا سرتهجیتن

دارفا یدرف یاهاطِخ یهلا وفع

 ندوب طلغ تروص رد یدرف یهنانمؤم تکرح ندوبن شخبهجیتنترورض
نامزاس یریگتهج

 اهتلم نهذ  هب هطلس ماظن اب تفلاخم رکف یجیردت bفرورف
ناریا تلم هطلس دض تکرح یاهلاس لوط رد أشنم

 یخیرات یاهتکرح یهمه ندوب یجیردتتلع

رصم بالقنا هثداح کی اب هطلسدض یهدش مکارتم یورین ندش دازآهجیتن قادصم

نارگهطلس یارب هطلسدض تکرح ندوب هتخانشان و هقباسیبتلع

رثا

یلم عفانم و مدرم تمدخ رد و مدرم اب  داقتعامه شترا یدنمشزرا

یلم عفانم تمدخ رد و یمدرم شترا اهنت ،یمالسا یروهمج شترا

یریگهجیتن

 اماما تعاطا مالسالا ىف ةّيعر ّلك ّنبّذعأل :)ع(قداص ماما تیاوردیؤم
ّلج و ّزع ّهللا نم سيل ارئاج

قادصم

ام مزعاب و نمؤم ناناوج زا نارگر`عتسا سرت

ام تریصب و تفرعم اب هارمه ِیلم تاساسحا زا نارگر`عتسا سرت

یزاریش دایص دیهش

راوشد و تخس تاظحل رد ناسنا کمک هب تالاح نیا ندمآتلع
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ترورض
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تیمها

یهدنامرف رد یربهر زا یرصنع ندوب

 زا مدقم طخ رد تاکرح بلاغ bفرگ تئشن
 ههبج تشپ رد هدش دقعنم یاههدارا

ناریا تلم و روشک یارب یزوریپ ندش یمتح

یهدنامرف و یربهر یانعم رد تکرح داجیایهویش توافت

ییاباب دیهش

 و گنج رد حلسم یاهورینیهندب زا یدایز دارفا
ههبج تشپ رد یزاسمیمصت و یریگمیمصت تاسلج

رهاظم

یهن و رما یهدنامرف یانعم

یربهر یانعم
ییاه صخاش شیاv و راتفر ،تکرح

xلد یور زا تکرح داجیا روظن 

یراک هب هدامآ

مزال یاهصصخت یریگدای و یزومآ داوس و شزومآ

فده
 هلباقم یارب یراتفر و یقالخا یاهتیصخش رد ماکحتسا

هدنبیرف نوگانوگ یاههبذاج اب

تیصخش ماکحتسا

انعم
 رد یگدنز یاههبذاج ربارب رد یگداتسیا و تواقم تردق داجیا

 اه نآ زا یدنم هرهب نیع

 ،ماقم ،لوپ دننام یگدنز یاههبذاج رطاخ هب یخرب ندشلیلذ
تیصخش ماکحتسا bشادن یهطساوب یسنج یاههزیگنا

ترورض

ورين
نيمز ي

ترا ي
 ش

روهمج
سا ي

مال
 ي

تیمها

هفیظو

شترا تارقف نوتس

قادصم نآ ءاقترا و یگدامآ یگشیمه ظفح

شترا یولج هب ور تکرح رارمتسا همزال

ناریا تلم هب اهتلم ماگنهدوز bسویپ روصتیسانش بیسآ

هزیگنا و ن`یا ماکحتسا


