
مالسا ردص تكرح

ناناوج

روشكو هعماج ره رد تكرح روحم

يگدنزاس تكرحقيداصم

ناشنارايتسد و يولهپ نئاخ نادناخ

 )هر(ماما ي هدنبوك تكرح

تيمها

فلتخم  ياه هنحص رد  نارگيد زا رتدمآراك و رتولج يگژيو

يهلا يايبنا تكرح

يگنهرف تكرح

يسايس مايق

يبالقنا تكرح

 ناناوج تيعضو
ايند رد

 بالقنا زا لبق اب ناناوج تيعضو هسياقم

يمالسا ياهروشك رد ملاع ميظع ثداوح هب  ناناوج ييانتعا يب

هتفرشيپ عماوج رد ناوج لسن دوبمك

رامعتسا نارود رد ناوج لسن داسف  يارب رامعتسا  يزير همانرب

ايسآ قرش و نيتال ياكيرمآ رد داسف رد ناناوج ندش قرغ

بالقنا زا دعب ،ايند هب ييانتعا يب و  ينيد تاساسحا دوجو

ناوج لسن ندركدساف تسايس دوجو

رابكتسا يدونشخ

قيداصم

 رد ناگناگيب يولگ زا شوخ بآ نتفرن نيياپ
ناناوج دشر تروص

رگيد ياهروشكزا ناوج نتفرگ ضرق

اه تيلاعف ندنام صقان

رّكسم و ردخم داوم  لامعتسا

يسنج داسف

ناراكردنا  تسد

تسكش لماوع

أشنم

جياتن

بالقنا يزوريپ

گنج رد يزوريپ

يبالقنا تيبرت

يمدرم تيناحور

مالسا

 )هر(ماما راك نيرت گرزب

 ي هنحص رد اه هداوناخ روضح
ناناوج زا يوريپ هب بالقنا ناناوج تيمها

نمشد نارسخ

رد ناوج ناگدنمزرروضح
گنج نوگانوگ ياه هصرع تلع

هجيتن

نمشد

فده

رازبا

ينعم

اه همانرب

رعش و  هلاقم

هناروسج حالطصا هب تارهاظت

يفاب هفسلف

نامر و باتك

ناوج لسن مشچ رد ميظع ي هزرابم نيا ناداد ناشن هدياف يب

 لوصا هب  ناوج  لسن  ناميا  ندرك لزلزتم
)هر( ماما و يمالسا  يروهمج ،يمالسا  بالقنا

مالسا هب ناوج لسن ناميا ندرك لزلزتم

يفنص و يئزج و كچوك فادها هب ناناوج  ندرك هجوتم

يلصا فادهاو بالقنا ياه نامرآزا ناناوج  نهذ فارحنا

رّكسم و ردخم داوم هب ناناوج ندرك  هدولآ

يصخش لئاسم هب ناناوج يمرگرس

يسنج لئاسم هب ناناوج يمرگرس

ملاع ي همه رب هطلس

يناهج رابكتسا

فياظو

ركنمزا يهن و فورعم هبرما ي هماقا

يزاسدوخ

يسايس ليلحت بسك

اه هنيمز

رادشه

ترورض

رازبا

همزال

ترورض

تامازلا

بسانمان ششوپ

تاسدقم هب ييانتعا يب

نيد تامرحم هب ييانتعا يب

ييوگ غورد

تمهت و تبيغ

نمؤم ردارب هب تبسن يزرو هنيك

تاركنم اب يكيزيف دروخرب زا زيهرپ

نابز

يمالسا ي هعماج رد يهلا بجاو نيا ندشن هماقا

يونعم يهلا ناميا نتشاد

ندروخ بيرف زا يريگشيپ

ادخ هب هجوت

يتيبرت مّلعم زا هدافتسا

يرگ هظعوم دوخ

لكوت و اعد ،زامن هب نداد تيمها

يصخش ي هدودحم رد يهلا مكح يارجا

سفن اب هزرابم

تيمها

بالقنا اب راگزاسان نابĤم سدقم

» هسفن نم ظعاو «تياور

تشم زا رتشيب ريثأت و ذوفن ياراد

ليئارسا اب بارعا ي هركاذم

ام ينيب شيپ

بارعا هفيظو

جياتن

بارعا ربارب رد ديدش يريگ عضومليئارسا ي هقباس

يمالسا  ركيپ  هب  نيطسلف تشگزاب و ليئارسا  يدوبان ،قح يزوريپ

ليئارسا نتخانشن تيمسر هب نالعا

اه تّلم دروخرب

تمايق رد دنوادخ تساوخزاب

خيرات رد برع ناگدننك هركاذم يهايسور

 بصاغ  تلود  ندش  هتخانش  تيمسر  هب

همزال

هيآ

نيملسم تمه

)26/ميهاربا هروس ( »ٍ رَارَق نم اهَل امِ ضرَأْلا ِقوَف نم تَّثُتجا«

اكيرمآ

شور

قادصم

ناناوج ًاصوصخ  اه تّلم  ندرك  نوريب هنحص زا

سراف  جيلخ و هنايمرواخ ساسح هقطنم

هجيتن

تلع

رابكتسا اب هلباقم يارب اه تلود يناوتان

يماظن ياه تكرح رد قيفوت مدع

هب تانايب
 مهدزيستبسانم

هام نابآ

)رابكتسااب هزرابم يلمزور( هام نابآ مهدزيس  تبسانم  هب  نازومآ شناد و  نايوجشناد زا  يريثك راديد رد يمالسا بالقنا مظعم ربهر تانايب
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جياتن

تلع

قادصم

هجيتن

قادصم

يگژيو

قادصم

قادصم

:امنهار
تانايب روحم
هعومجمريز
هجيتن
هنومن ،لاثم
رگيد هحفص رد حرش


