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ثعبم

ثعبم تشادگرزب زا فده

اهمايپ

اوتحم

يگژيو

ديحوت

مايق و تكرح

 ترورض

يردارب و توخا

 يگژيو

يمارگ يهرطاخ كي زا ليلجت

تّلعربمايپ تثعب گرزب ياهسرد ندرك حرطم
ضيعبت و ملظ ،يتوغاط ياهتردق يهطلس زا تيرشب ندرب جنر

اهسرد نيا هب ناناملسم يهعماج صوصخب تيرشب نتشاد زاين

ملع

سفن هيفصت وهيكزت

اهناسنا نتسناد ناسكي

انعم

 تيمها

نتسناد لوئسم ار دوخ

ندش جراخ دومج و نوكر تلاح زا

رذنأف مقهيآمايق هب توعد ندوب نآرق تايآ نيلوا زا

رشب يگدنز ياههرود يهمه رد ندوب زاسراك

مايق و تكرح نودب،هيلاع فادها هب يبايتسد ندوب نكممان

 تيهام

ملع زا ليلجت ندوب نآرق تايآ نيلوا زا تيمها

اههرود يهمه رد ناسنا يراگتسر و تاجن يهليسو

 .قلع نم ناسنالا قلخ .قلخ يذّلا كبر مساب أرقا
ملقلاب مّلع يذّلا .مركالا كبر و أرقا

هجيتن

ناربمغيپ يهمه و ام ربمغيپ يلصا مايپتيمها

صقان يانعم

يقيقح يانعم

يركف و يفسلف يهيرظن كي

يقيقح تداعس هب رشب يبايتسد
يورخا

ناسنا يقيقح يلاعت و لماكت تمدخ رد ييايند انعميويند

 هاگياج

 و هتايآ مهيلع ولتي مهنم الوسر نييمالا يف ثعب يذّلاوهدنس
همكحلاو باتكلا مهمّلعي و مهيّكزي

ايند رد ملع زورما تيعضورشب طوقس و طاطحنا ،راشف يارب يرازبا ،هيكزت نودب ملعتّلعملع هب تبسن ندوب مدقم
قياقح نداد هولج نوگرگد يارب ملع زا ندش هدافتسا

رشب طوقس يارب ملع زا ندش هدافتسا

اهناسنا هب نداد يگنسرگ يارب ملع زا ندش هدافتسا

اهناسنا نديشك ريجنز هب يارب ملع زا ندش هدافتسا

انعم
ندشن لئاق يعيبط و يتاذ يرترب يتّلم يارب

 اهناسنا نيب ندشن لئاق ضيعبت

 انعماهناسنا يرترب كالم ،يوقتتّلع

نتخير يگدنز يهمانرب ،يهلا ياهزرم هب هجوت اب

ندوب دوخ راتفر بقارم

ندرك هاگن ار دوخ ياپ ريز

نتشادن يصاخ نامز هب صاصتخا

يمالسا تمابطاخم

نيلوئسم

روما نيا هب يبايتسد يارب شالتام ي هفيظو

خسار مزع و هداراهمزال

هجيتن

تيمها

ترورض

هار ندش ناسآ

يناسنا يهشوت نيرت تليضفاب

نانمشد ينمشد دوجو

ديؤم

 رد كچوك تيعمج كي طسوت تيندم نيرتگرزب نداتفا هارديؤم
لوصا نيمه تكرب هب مالسا ردص

اهب كراتخيةدارا مزع كيلا لحاّرلا داز لضفاّ نا تملع دق و

تيمها

ناگدبز حالصا هب مدرم يهدوت حالصا ندوب هتسباو

ناشتيلوئسم ندوب نيگنس

اهصاوخب اّلا همالا هذه ماوع حلصت ال ؛ربمايپ ثيدحتياور

نارادمامز و ءارما

ناهاگآ

ناركفنشور

نادنمشناد

ءارمألاو املعلا يتما صاوخ

ندشن ايند يهدننك هارمگ ياههبذاج نوتفم

ندوبن ايند عماطم و اهسوه و يوه ريسا

يراد نتشيوخ

قياقح نيا هب هجوت

نانمشد ديدهت و باعرا اب ندشن تسس و جراخ

مزع ندرك شودخم رب يتردق چيه يياناوت مدع
روشك يّلم ميظع يهدارا و

���د

صاوخ هب هيصوت

تياور

داعبا

هيآ

قيداصمهنومن

صاخ بطاخم

هجيتن

صاوخ قيداصم
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ندرك مكاح دوخ يگدنز رد ار ادخ

ندومن هاتوك رشب يگدنز زا ار نوگانوگ ياهتردق تسد



نمشد

هلباقم هار

يگژيو

فادها

يمالسا يراديب نديبوك مه رد

هنايم رواخ يهشقن ندرك ضوع

يمالسا يروهمج اب تفلاخم

تّلع

ام خساپ

روشك نيا رد يمالسا مچرپ ندش هتشارفارب

روشك رد هملك تدحو و تمواقم ،يراديب نتشاد دوجو

روشك يمالسا تيوه

تامازلاروشك يمالسا تيوه و يمالسا يروهمج تيوه ظفح

 شزغل زا يريگولج يارب تبقارم

نمشد يناور گنج و هليح زا نتفرگن ريثأت

ايند ياه هبذاج لباقم رد ندروخن بيرف

خسار مزع و هدارا
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تّلعراگدرورپ لضف هب تّلم يگداتسيا

هار نيا رد ام ياههداوناخ ندرك يراكادف

هار نيا رد ام ناوج رازه نارازه نتفر هزرابم و راثيا ناديم هب

هار نيا رد ديهش رازه اهدص نداد

ينعم

يمالسا تما يهفيظو

هقطنم ياهتلود و اهروشك ندرك اهتسينويهص رامثتسا يهجنپ رد

بصاغ ياهتسينويهص ندرك هقطنم يهراك همه

اهفده نيا لباقم رد يگداتسيا

نآ دوجو ندوب يگشيمه

يگداتسيا و تمواقم

شزرا

ينعم

قادصم

نمشد يهدننك سويأم

نمشد نديشك زجع هب

جياتننيطسلف تّلم يگداتسيا

رابج ِرادغ ياهتسينويهص ندش هديشك زجع و شلاچ هب

يمالسا تما يهمه ندرگ هب نيطسلف تّلم نتشاد قحنيطسلف ياههياسمه و يبرع ياهروشك زا يرايسب ندوبن ليئارسا مجاهت دروم
ناشناگياسمه رب صوصخب

هنيمز
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هجيتن

هجيتن

2 هحفص
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