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هلحرم زا طپ تیمها سئاح رایضة یاهلحرم هاگیاج
 نذشهتلط مهم و زاصتشىنرس 

 تیناحور شاتل هة طتلت زا ذعة تیناحور زا مدرم تاعكىت حطص رییغترثا

 قاذصم
 تاعكىت

 تلع
 هعیش تیناحور رد ملع لها ّیز هک تصا لاص راسه

تصا هدىة رىما رد مدرم ذیما سکرم و رىحم

یمالصا لئاضم نییتت

  نارگید هة میلعت زا لتك نید مایپ هة تیناحور ندىة لماع

 ... و اهلیمحت ،اهیتضیاةردور ،اهترذك زا یدازآ

  نذناىخ زامن

  نتفرگ هزور

 ذهز و عرو ،اىلت تیاعراهمایپ هنىمن

 مالم و ایند لام هة یگتضتلدمذع

 رىما همه رد یهلا فذه نتشاد

 هعیش تیناحور رد اهلیمحت و اهترذك زا یدازآ ندىة لصا

 خیرات لىط رد اهترذك زا هعیش تیناحور یدازآ راظتنا رارمتصا
 تیمها

ناملضم ناردارة رگید تیناحور رد اهترذك زا یدازآ عكىت دىتن  تیمها تلع

 انعم مىلظم هلتط زا تیامح و محةان و یدام یاهترذك رتچریز رد نتفرگن رارك

اهتیصخش زا یمک هذع رگم ءاملع ثلغا یگداىناخ أشنم ندىتن یناخ و ینایعا ،یفارشا ذیؤم

یةایزرا اهترذك زا تیعتت نوذة دىخ هفیظو هة خیرات لىط رد نید یاملع ندرک لمع
 ناهج و رىشک حطص ات هِد کی زا هرتضگ

دارفا طصىت و یهلا و یمدرم تمىکح اة رىشک هراداثصانمهنیمز یناهج لئاضم هة نتخادرپینىنکشایلم
نییاپ تالتط و فعضتضم ،هدازیئاتصور 

 یىنعم هینة تیىلت

 زا عالطا و نذناىخ شرد بىخ
 نآ رانک رد یصایص لئاضم و رىشک و ملاع عاضوا

  طفن تیةرت و ثیدأت و یزاصدىخ

تاماسلا

 ترورض
 همامع یىنعم راةریز یضعة ندرگ نتضکش

 یخرة رد همامع یىنعم راة شاضحا مذع و ریذخت

 نآ یکیسیف یکتص فالخرة همامع یىنعم للث ندىةدایزلیلد

لیلد

 مدرم یاهزاین هة خصاپ و نذش ملاع

 تکلمم عاضوا زا یهاگآ مذع ترىص رد ندىتن ذیفم
 مدرم یاهزاین و ایند و

 أذتی نا هیلعف اماما شانلل هضفن ثصن نمذیؤم
 هریغ میلعت لتك هضفن میلعتة

 فذه

ذشاةیم ملع شاتل هک تصا لاص راسه ،تیناحور شاتل
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