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رتعيرس و يدج تكرح رثا رد ييافوكشديؤم

يربت
ديع ك

داعبا

هملك دنچ نايب اب شندش صالخ و درادن يدايز لام هك يسك زا لاؤس

؟ميدروآ تسدب ليلد مادك هب قيداصم

1 هحفص

:امنهار
تانايب روحم
هعومجمريز

دعب هحفص رد حرش

لبق هحفص رد حرش
تسويپ رد حرش

لاعتم يادخ طسوت مدرم و روشك هب تاكرب نديسر يكرابم ينعم

نالوئسم هليسو

هزيگنارپ و رادفده شالت همزال

مه
عاضم ت

عاضم راك و ف
ف

ادخ هاگشيپرد تيفرظ يهمه زا هدافتسا

اه ترورض

همه تيلوئسم هظحل هظحل زا لاؤس

ترورض

ام لامعا ندوبن وگخساپ و يهلا ي هبساحم لباقم رد ملاع قلخ يراكهدب

شناد و يياناوت و مهف ردق هب شالت

تامازلا

ادخ هب اهدوبمك و اه فعض ندرك لوحم

هّلق تمس هب تكرح و هعماج رد دوجوم يالاب ياه تيفرظ زا هدافتسا

تسين ربارب ود ينعم هب اه تيفرظ زا هدافتسا يارب فعاضم تمهركذت

رگيد ياهروشك اب هسياقم رد نيصصختم و نف لها رظنتيفرظ ديؤم

اه هنيمز

يداصتقا يالاب تيفرظ

يملع روآ تريح تيفرظ

يگنهرف ياه شخب ناوارف ياهدادعتسا و يگدامآ

يروانف شخب رد نكمم ميظع تكرح

قيداصمتكرح نيا رد يهاتوكيسانش بيسآ

اه تيفرظ نتخانشن

اه تيفرظ زا هدافتسا يارب ندركن تمه

طسوتم دح هب ندش عناق

لاثم
 تكرح ينامرهق تمس هب دياب تاناكما ياراد و هدامآراكشزرو

دنك

لام دروم رد لاؤسهباشم قادصم
 رد راك ندش لكشم و دراد يناوارف ي هتخودنا و لام هك يسك زا لاؤس

تلادع اب راتفر و تّقد تروص

؟ميدرك جرخ ليلد مادك هب

؟ميدروآ تسدب اجك زا

لام زا تيلوئسم ندوب رت نيگنستيمها

قيداصم
تيلوئسم تايئزج دروم رد شسرپ

تيلوئسم ندرك ادا ي هوحن دروم رد شسرپ

)هللا ءاش نإ( نالوئسم ندوبن تورث و لام لها توق هطقن

دشك يم لوط نآ هب ندروآرذع و نتفگ خساپ تيمها

رخآ ي هظحل ات ءايلوا و ءايبنا رافغتساديؤم

ديؤمادخ تشذگ و لضف تساوخرد ترورضهجيتن
»ىكلهم كلدع و«: داجس ماما نايب

»كلضفب انلماع«

تسا نيا زا شيب دوجوم ياه تيفرظتّلع

يديحوت تكرح و يورخا ياهراك رد مك هب ندشن عناق

همزال

داعبا

مهم ي هنيمز

هنومن



يديحوت تكرح و يورخا ياهراك رد مك هب ندشن عناق

نادقف هجيتن

نتفرگرارق يهلا ي هذخاؤم درومتّلعدوخ هب ملظ

دريگ يم راك هب ار شيورين يفده هار رد هك يسك هب دنوادخ كمكدعاسم هنيمز

»ءالؤه و ءالؤه دمن اّلك«هيآ

داعبا
ييايند راك
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يربت
ديع ك

 هحفص

:امنهار
تانايب روحم
هعومجمريز

دعب هحفص رد حرش

لبق هحفص رد حرش
تسويپ رد حرش

مه
عاضم ت

عاضم راك و ف
ف

ادخ هاگشيپرد تيفرظ يهمه زا هدافتسا

اه ترورض
دوش ايند فورصم ناسنا رگا ترخآ زا يبيصن يببيسآ

هّلق تمس هب تكرح و هعماج رد دوجوم يالاب ياه تيفرظ زا هدافتسا

يريگ هجيتن
دنترخآ لابند هك يناسك هب ادخ كمك

دنتسه ايند لابند هك يناسك هب ادخ كمك

ايند قيداصم
ايند شيع

يسنج ياه تذل

ماقم

لوپ

دنوادخ طسوت لياسو ندراذگ رايتخا ردينعم

يروآداي هب ناسنا زاينثحب حرط تّلع
تسين نتسناد رد و تسه يروآداي رد هك يجياتنتّلع

يلصا فده ناونع هب حاجن و حالف هب هجوتيروآداي قادصم
»نونمؤملا حلفا دق«هيآ

دش دهاوخ زاغآ دوز  اي ريد ،ينامسج گرم اب هك يقيقح يگدنز ندرك دابآترورض

دشاب مه هقيلس فالتخا ولو گرزب ياه ميمصت و تكرح رد تدحو ظفحهمزال

هوق هس ره زا ،نيلوئسمبطاخم

تّلعمينكيمن هيصوت نديشيدنا ناسكي هب امرّكذت

 ندوبن نكمم

رظن فالتخا نديماجنا هثحابم هبتّلعتفرشيپ و ديدج ياه هصرع فشك يارب رظن فالتخا ِندوب هليسو

يسايسثحب داعباتاثحابم نديسرن هجيتن هب تروص رد تكرح ندشن فقوتمترورضتكرح رد يگنهامهينعم

هرمزور و نوگانوگ لئاسم

يملع

دماجنين يساسا راك رد تافالتخا هب رظن فالتخاترورض

قيداصم

مجنپ ي همانرب راك تفرشيپ هب كمك

زادنا مشچ دنس فادها نيمأت يارب هناگ هس ياوق يراكمه

همه شود رب دايز تامازلا نتشاد رارقتيمها

يئزج لئاسم رطاخ هب  مه اب ندركن يراكمهيسانش بيسآ

تامازلا
تسارجا ناديم رد هك يسك يارب  تاليهست ندرك مهارف

حلاصم نتفرگرظن رد

قيداصم
هيئاضق ي هوق

يبنج ياه هاگتسد

راك يرجم ناونع هب تلود

هننقم ي هوق

ترورض
فادها نيا ندوب مهم

اه شخب يخرب رد يضرف يدنب نامز زا ندوب رتولجليلدفعاضم تمه اب هدش نييعت فادها زا نتفر رت شيپ ناكما
داعبا

يويند ياه هنيمز

نونكات ام هب لاعتم يادخ دايز كمكدهاشاه هنيمز نيا اب ام سنا تروص رد لاعتم يادخ رتشيب كمكتيمهايورخا ياه هنيمز

مدرم يمومع يگدز رد ينيد ي هرهچ شيامنهمزاليمومع گنهرفمهم ي هنيمز

هنومن

دندرك شالت زورون مايا رد هك يناردارب

هصرع رد روضح و شالت و راك گنهرف شرتسگتيمهاتاليطعت مامتا ناوا نامه رد يمسر ياه هاگتسد روضح و شالت

فده
تينما نيمأت و ظفح

مدرم يتحار و يداش ،شياسآ

يتلود ياه هاگتسد نوگانوگ ياه شخب

سناژروا و ناتسراميب ،يرادهب ياه هاگتسد

اميس و ادص

يماظتنا يورين

قيداصم

يديحوت راك

ام ريصقت رثا رد اه تيفرظ زا ندركن هدافتسا و نارگيد هب ملظ


