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

تّلع
تيمها

1 هحفص

ناضمر كرابم هام

قادصم

 ياه هبطخ
 ديع زامن

رطف

لوا هبطخ

مود هبطخ

تيمها

درواتسد

هزور

اه تصرف
نآرق توالت

رطف ديع زامن هيعداقادصم

ردق بش
ام هفيظو اه تصرف

ناسنا يارب يروآداي و هرطاخ ديدجت نوگانوگ عطاقم دوجو

اوقت هريخذ

تيمها

نامدوخ يارب گرزب فادها ميسرت

ناضمر هام رد يهلا تمعن ي هناركش

اه هنومن

هبانا و هبوت

دوخ قالخا هب يگديسر

انعم

اه يتشز زا تشگزاب

يلامث هزمحوبا ياعد رد »كيلا هبوتلا هجرد يلا ينلقنا و يفطصملا نيب و ينيب عمجاو«لاعتم يادخ هب تشگزاب اعد ريبعت

دب رادنپ

جك هار

قيداصم
دب لمع

تشز قالخا

ناگدنب يوس هب راگدرورپ يوس زا هبوت هاگهانپ و رد ندش هدوشگأشنم

ناضمر هام رد نمؤم ناسنا يعيبط تشگزابتصرف
ركذ تاسلج

اعد تاسلج

قيداصم
نآرق تاسلج

دهد يم وشتسش ار لد هك يياه كشا

يهلا زاب شوغآ رد ندش هتفريذپ

ناهانگ نيگنس راب ّرش زا ناسنا يصالخ
هجيتن

قيداصم

لاسما رد يونعم بوخ سلاجم يرازگربهنيمز

دوخ ينارون و مرن ياه لد ظفح

قيداصم

نآ اب سنا و نآرق توالت

تقو لوا زامن

راكهار
دجسم رد روضح

)مالسلا مهيلع(تيب لها فراعم ياه هنيجنگ)مالسلا مهيلع(تيب لها زا هدراو هيعدا اب سنا لمع زا قالخا ندوب رت مهمتيمها

قادصم

نآ تابثا زا لبق دارفا هب دراو تاماهتا ندركن نايب

يفرع و يعرش ظاحل زا شدوخ دروم رد درف فارتعا ندوب لوبقم قيداصم

روشك رد يدارفا هيلع ناگناگيب ياهاعدا هب ندركن هجوت

صخش كي هب تمهت زا ماظن هب تمهت هانگ ندوب رتگرزب

رگيدكي نداد ناشن مهتم يارب فلتخم ياه هناسر تامادقا

رگيد يصخش هب عجار هاگداد رد صخش ماهتا نتشادن يعرش تجح

هعماج رد هانگ ياضف هعاشا زا يريگولج نيع رد دنيبب ار شهانگ ناوات دياب راكهنگ

تّلع

ناگناگيب ياه فرح نايب اب اضف ندشن فافش

هناگيب ياه هناسر ندوبن ام زوسلد

هيآ

ام يگدنز ياضف و لد ندش يناملظرثا

اه يرگ يلاباال
اه تنايخ
يدعت

دسح
ربك

اه تينم

نافيعض زا يريگتسد و قافنا
هظعوم سلاجم
اعد و ركذ سلاجم

نآرق سلاجم

ميقتسم طارص نيا رد ندنام يارب شالت

دنوادخ زا گرزب فادها بلط

زور نيا ندرمش منتغم
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:امنهار
تانايب روحم
هعومجمريز
هجيتن
هنومن ،لاثم
رگيد هحفص رد حرش

تيمها

تامزلا

2 هحفص

تيمها

تارثا

سدق زور فيعضت يارب نانمشد شالتروضح تيمها

يروانف و شناد ياه ناديم رد ناناوج زورما روضح

دوب هدشن هديد لاس300-200 هك ناريا تّلم زا يا هرهچ شيامن

ناريا تّلم هتخانشان ياه تيفرظ يياسانش و اهدادعتسا ييافوكش

يربهر هفيظو

مايپ

يسانش بيسآ

سدق زور

ناريا تّلم يّلم و ينيد گرزب داهج

مالسا يايند رد تكرح نيا دادتمادهاش

فيعضت يارب نمشد ياه شالت همه اب سدق زور رد ناريا تّلم ميظع روضح

ناريا تّلم رد يّلم سفن هب دامتعا حور تيوقت

لطاب و قح يدنب فص دامن

مزينويهص هيلع ناناملسم ياسر دايرف زور

نيطسلف زور طقف هن يمالسا تما زور

يناهج يزور

ملظ لباقم رد لدع يدنب فص دامن

تفرشيپ هار رد شهج

ملع هلئسم هب نتخادرپ

يمالسا تما نتفرن ملظ راب ريز

تسين لاس كي صوصخم فرصم يوگلا حالصا هكنيا هب هجوتهمزال

بطاخم

هزوح

هاگشناد

ناشملع هناوتشپ هب ايند رد يضعب راكشآ ملظ تيمها هناشن

تارثا

ندنام بقع نادقف هجيتن

دوخ نارگ ليلحت و اه هناسر زا ندروخ بيرف تّلع هب ندوب بارس لابند نمشد شالت تقيقح

ناريا تّلم هدارا شيامن

سدقم عافد

تفرشيپ و تلادع ههد

ناريا تّلم و بالقنا ياه هبرقع تهج شيامن

دننك حتف ار نارهت هام كي ات رثكادح دندوب هداد هدعو هكنانآ ندش دوباندهاشنآ رادتقا زور هب زور شيازفا و ناريا تّلم يزوريپ هجيتن

هاپسرثؤم لماوع

شترا

جيسب

نابطاخم

مدرم

هيملع ياه هزوح

اه هاگشناد

تلود و نيلوئسم

يگنهامهتامازلا

ناميا

هيرجم هوق صوصخب اوق اب مدرم يراكمه

صالخا

اوق يلدمه و يراكمه

نآ فقوت اب ندش دنك زا يريگولج و يملع تكرح ندرب شيپ

تفرشيپ يارب ملع ندوب ديلكتيمها

ايند رد ذوفن

يسايس تردقاهدرواتسد

تورث

لاسما زا حالصا ندرك عورشام هفيظو

 ياه هبطخ
 ديع زامن

رطف

لوا هبطخ

مود هبطخ


