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اه نآ ليلحت و بالقنا خيرات ثداوح تخانشام هدنيآ و زورما يارب يتربع و سردتيمها

يليمحت گنج لاس8 رد تدهاجمقادصمناردنزام و لمآ مدرم تاراختفا يناوارفركذت

درك يراي نينمؤم ي هليسوب ار وت ،راگدرورپانعم
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دوخ ي هدنيآ هار غارچ ناونع هب يخيرات ثداوح زا هدافتسا

ناريا تّلم يخيرات ثداوح نيا ندش شومارف زا يريگولج

گرزب نانيرفآ شقن نتفرگ هديدان و ندش شومارفيسانش بيسآ

اه هنيمز

نافرع و تهاقف و ملع يداو

هللا ليبس  يف تدهاجم

تّلم كي يارب فلتخم ياه ههرب رد اياضق راركتترورض هثداح نيا ندشن شومارفتّلع )هر(ماما همان تيصو رد هثداح نيا ركذتيمها دهاش

تّلم يراديب و ناميايزوريپ تّلع

 تارطخ زا يهاگآان و يلايخ يب تروص رد اه تلم ندروخ هبرضترورض

لباقم هطقن

ديؤم

اه هئطوت و اه هضراعم اب تّلم هلباقمهجيتن

نيضراعم عاونا

قفانم

حيرص رفاك

برغ رادفرط

نيد هب رهاظتم

نيضراعم همانراك

تالكشم لح هب كمك ياج هب مدرم و ماظن اب هضراعم

مدرم ناميا و مزع ،تيوه هب يمالسا يروهمج هيكتيريگ  هجيتن
»نينمؤملاب و هرصنب كديا يذّلا وه« هيآليلد

تسا مدرم ياه ناميا نيمه ام يارب  حالس نيرتدمآراكتيمها

نيضراعم ياهاطخ

مدرم ينوناق تاميمصت و تامادقا هب ييارگ ماوع نداد تبسنهجيتنمدرم زا دوخ نتسناد رتالاب

مدرم نيا نانمشد هب نتسب لد

اه  تسينويهص و اكيرمآنانمشد قادصم

يمالسا يروهمج ماظن نانمشد نيرت نمشديگژيو

روشك يناحور رياخذ و هيملع ياه هزوح راختفا ،لمآ ناگرزبدهاش

ناتسا نآ نايجيسب و ناردنزام ياهرگشل اب يربهر ييانشآديؤم

تّلع

بالقنا لياوا رد ناضراعم ياه هئطوت ندرك وراجقادصم

 يركفدازآ و يركفنشور ياعدا نيع رد يبرغ نيركفتم يياقلا ياه بوچراهچ لوبق

 يساركومد زا يرادفرط ياعدا نيع رد مدرم يأر اب نداتفا رد

گنج نامز رد نارهت رد شاشتغا داجياقادصم

 هلباقم هار
نمشد تخانش

ميا هدرك يهابتشا هك يياج رد اطخ ناربج

يمالسا يروهمج نانمشد ندشن ضوع

يمالسا يروهمج هار ندشن ضوع

"رگنس رازه رهش" هب لمآ ندش هديمان و نمشد لباقم لمآ مدرم ندز رگنسقادصم

هقباس
لوا زور زا يمالسا يروهمج لباقم رد يگداتسيا

اكيرمآ تموكح رب طلسم ياه تسينويهص طسوت ام هيلع برغ كيرحت

هلباقم هار

اه تلم يارب يخيرات ثداوح ندوب تربع و سرد
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يمالسا يروهمج ينوگنرس
نآ يدوبان يارب شالت و

ليلد

 نمشد ياه شالت و اه هئطوت مامت ندوب رثا يب

نالك ياه لوپ ندرك هنيزه و هتشذگ زا نتفرگن تربع

نمشد درواتسد

فده

اعدا رد طقف هن لمع رد يناملسم تابثا

 يمالسا يروهمج زا نتفرگ جاب

دوخ فرط زا هن و تلم فرط زا هن سك چيه هب ندادن جابام خساپ

نآ ياپ نداتسيا و قح فرح كي نتشادتّلع

دنوش طّلسم ام رب ايند نادنمتردق ميهاوخ يمن

ميريگب تسد ار نامدوخ روما هرادا نامدوخ ميهاوخ يم

ميشاب ولج هبور هدننك تكرح و ايوپ يتّلم ميهاوخ يم

مينك لمع يهلا ماكحا هب و دشاب يمالسا هعماج ميهاوخ يم

ميريذپب لمعلاروتسد ناونع هب ار يبرغ نارادمتسايس و يدام نيركفتم ياه هتفاب ميهاوخ يمن

قح باحصا يگداتسيا و ييوگتسار تروص رد لطاب ربارب رد قح يزوريپ هب داقتعاليلد

ميتسه هك يتيلوئسم ره رد روشك تّزع و مدرم قوقح ،مالسا ،ماظن ،بالقنا زا عافدانعم

دهاشتّلم رد تيلوئسم ساسحا نيا دوجوام توق هطقن

يد9 رد مدرم روضح

رجف ههد و نمهب22 رد مدرم روضح

قيداصم

ميشاب دنمتردق دياب ،مينك يگدنز ناملسم ميهاوخب رگا

  قيداصم

ام زا نتفرگ جاب يارب يللملا نيب لاجنج نتخادنا هار

همزال
هنحص رد روضح يارب تيلوئسم ساسحا

نيلوئسم و مدرم داحآ طسوت
تامازلا

داعبا

يتينما و يسايس تالكشم

روشك دربشيپ

روشك داصتقا

روشك ملع

نوگانوگ يعامتجا لئاسم

همزال

راك

ريبدت

ندركن تلفغ

ترورض

نيلوئسم هب داقتنا و رّكذت نيع رد ندوب  مهابانعماه نآ اب يهارمه و نيلوئسم هب مدرم ندرك دامتعا

ناتسناغفا رد يراتفرگ

قارع رد يراتفرگ

ناتسكاپ رد يراتفرگ

نمي رد يراتفرگ

ام هقطنم ياه تّلم اب نتشاد لكشم

ناشدوخ تّلم اب نتشاد لكشم

اپورا رد نتشاد لكشم

ليلدشيپ لاس يس هب تبسن نمشد ندوب رتراد لكشم و رت بقعام تصرف

وا لباقم رد نمشد يراسكاخ و دوخ گرزب ياهوزرآ و دنلب  فادها هب تّلم نديسر ام ينيب شيپ

 ناريا تّلم زا يهلا هدارا و تردق تسد ينابيتشپ

تّلع

و يمالسا يروهمج ندش رت يوق
هتشذگ هب تبسن نمشد ندش رت فيعض

سوساج و رودزم تيبرتقيداصم

تنرتنيا قيرط زا ناريا بالقنا ندرب نيب زا يارب هجدوب بيوصت

دنوادخ طسوت ناشياه شوگ و اه مشچ نتسب تّلع هب قياقح نديمهفن تّلع

»هرسح مهيلع نوكت مث اهنوقفنيسف« ديؤم

نالك ياه جرخ نيا زا نمشد ندروخ ترسح هجيتن
ندش كيرش يارب بالقنا لياوا رد يا هدع يناصقر هبرگ

مدرم تساوخ و قاقحتسا نودب تردق رد

سك چيه هب ماما ندادن جابديؤم

يسانش بيسآ
رطاخ هب تفرگ تروص ينيشن بقع هك اج ره

دوب ام تماقتسا رد يتسس ندش اديپ

يساملپيد هار زا يمالسا يروهمهج تسكش

يمالسا يروهمج يداصتقا ميرحت

نمشد يگدنامردليلد

نمشد لباقم رد نامدياقع و فده زا عافدترورض

نمشد ربارب رد نامدوخ زا عافد

تلم و روشك قوقح زا عافد
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