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ءاشنم

قادصم

قادصم

نيباوت ماگنهريد مادقا و اروشاع نتخانشن

 ماظن ياهداهن نيرت هقباسرپ زا يكي

عطاقم

هنحص رد اوق مامت اب  و هناربدم و هنالقاع روضحهلباقم هاريدنب عمج

بالقنا يساسا ياهراعش هب تلم يگتسب لد

تيمها

)هر(ماما تلحر زا دعب

سدقم عافد نارود زا دعب

سدقم عافد نارود

سدقم عافد زا لبق

يمالسا تاغيلبت يگنهامه ياروش

قح نييبت رد تحارص
هنتف اب ههجاوم رد

يگژيو

تبحم و قوش ،ناميا نيع رد ،ندوبن سانش هظحل لباقم ي هطقن

88يد9و78ريت23 يياميپهار قادصم

نمؤم دوجو نتشاد ريثأت طرش تيمها

هجيتن

 رد اهزور نيا ندوبن يلومعم و فراعتمتيمها
نمهب22 فراعتم يياميپهار اب هسياقم

ماجنا تروص رد ثداوح و عاضوا رييغت
هفوك هب ملسم دورو ماگنه اهراك نامه لباقم ي هطقن

ادخ دزن ندوب روجأم و تداهش دوجو اب مزال راك ندادن ماجنا هجيتن

نيباوت ياه يگژيو
)مالسلا هيلع(نيسح ماما هب ناميا زا رپ ياه لد

)مالسلا مهيلع(تيب لها هب تبحم

ليلدتيمهارجف  ههدو نمهب22زا ليلجت

لباقم  هطقن
 نتشادن روضح و مسارم ندش يتافيرشت

اهبالقنا رياس درگلاس مسارم رد مدرم

مدرم داحآ  ناميا هب ماظن و بالقنا ماوقتّلع

دهاش

هجيتن

 روضح هب يكتم مسارم بيرخت يارب نمشد شالت
لاسما  ياه هبرجت دننام ،مدرم شلاچ

نآ هب نمشد رارقا و تّلم تمظع و تّزعهجيتن

اه بالقنا قادصم

يوروش ربتكا بالقنا

هسنارف ريبك بالقنا

تيمها
يتينما و يسايس ياه شور اب مدرم هب يكتم ريغ يسايس ياه ماظن ي همه لزلزت ناكما

نافلاخم يداصتقا و يماظن ،يتينما تردق دوجو اب ماظن نيا لزلزت يريذپان ناكما

قيداصم

تسا يياكيرمآ رابكتسا زا تلم تئارب زور

فده
مدرم دحتم يريگ تهج نداد ناشن قرفتم

يساسا و يلوصا لئاسم رد مدرم نداد ناشن مه لباقم رد

نوگانوگ يسايس قيالس اب مدرم  هزيگنارپ و صلاخ روضح زا نمشد تشحو تّلع

مدرم تساوخ و ناميا يهليسو هب تزع و رادتقا لامك اب ماظن يزوريپ ام ينيب شيپ

رد اه تردق يناوتان
بالقنا ندرك لزلزتم

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

مدرم اب ندوب وربورتلع

هناقداص و يعقاو زاين كي ساسا رب اروش شياديپ

 خيرات رد درف هب رصحنم

2 هحفص
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ناريا تّلم هب ندز هبرض و دصاقم هب يكيدزن ناكما

ديؤم

تّلعنمشد يارب هنتف و دولآرابغ ياضف تيبولطم

عرش عطاق مكح

هغالبلا جهن50 ي هبطخ ديؤم

ليلد

هنتف اب ههجاوم رد قح نييبت رد تحارص

هنتف ينعم
وا ندز هبرض و نمشد ي هرهچ ندش ناهنپ بيسآ

بالقنا ندرك لزلزتم رد اه تردق يناوتان

رجف ي ههدو نمهب22زا ليلجت

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

2 هحفص

ملاس لقع مكح

ملاع نيربكتسم تيامح ربارب رد عضوم مالعا قادصم

 ناشلمع اب و مالسا ناشنابز اب هك يناسك ربارب رد عضوم مالعا
دننكيم يفن ار تاباختنا و تيروهمج

دنراد يرتشيب نيعمتسم هك يصاوخ هژيو بطاخم

ناديم رد هتساخرب رابغ و درگ يال هبال لطاب ندش ناهنپ نادقف ي هجيتن

صاوخ طسوت ندز ولهپود فرح يسانش بيسآ

دروخ يم هبرض اجك زا دنادن قح ي ههبج بيسآ

وا ريمضلا يف ام اب نمشد راعش قباطت ينمشد يهناشن

ناتسناغفا و قارع ،نيطسلف رد نيمولظم راتشك ي هقباس
نيربكتسم

صاوخ ي هفيظو

تّلع
اه نآ مادقا و مدرم داحآ هقالع و قشع

يهلا تّنس زا بالقنا نتساخرب

اه هاگرذگ زا روبع يارب شالت تامازلا

فياظو ماجنا

رگ هنتف نمشد يگشيمه دوجو هب هجوت

تسه زورما هچ نآ زا رتراوشد ياه هاگرذگ زا روبع تّلم ي همانراك

تّلم ندوب مزاع

تّلم يهاگآتامازلا

تّلم يراديب

تّلم طسوت ناميا ظفح

نتشاد شيور و ندوب هدنز

دنبالقنا ياهشيور هك يناناوج هناشن

بالقنا راب و گرب ندوب نوزفازور دوجوم عضو

 هب تبسن رتهنارايشوه و رتهب دركلمع
 بالقنا نديدن دوجو اب ،بالقنا لوا لسن

يگژيو

نمشد طسوت فافش ياضف نتفاتنرب هجيتن

يزاس فافش

ندز فرح ولهپ ود زا زيهرپ
قيداصم

صخشم عضوم مالعا

نمشد هب كمك
نادقف هجيتن

اضف يگدولآ رابغ

تسا نمشد ِنمشد ،يزاس فافش تيمها

 هب يسك هچ و يزاسفافش هب يسك هچ هكنيا هب هجوت
دنكيم كمك اضف يگدولآرابغ امهفيظو


