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سشن
اه هشيدنا  ت

دربهار ي
ي

تادرفم و ازجا

روشک لئاسم رد نازرو هشیدنا و نارکفتم ندش ریگرد

هعماج مومع حطس رد عبت هب و ناگبخن هندب رد ن!تفگ داجیافادها

ترورض

هدنیآ لاس اه هد رد روشک هرادا یارب یزاس هداج و یراذگ لیر

قیداصم

اهنآ رد ناگنازرف ندش ریگرد هب روشک گرزب یاهراک ندوب هتسباو

ولج هب تکرح لدم و هعسوت یوگلا دروم رد ندیشیدنا ن!تفگ

هناگیب یوگلا هب یگتسباو بویع و هعسوت یاهوگلا رد لالقتسا ن!تفگ

رابع
وگلا« ت

سا ي
مال

 ي
ناريا–

فرشيپ ي
»ت

باختنا لیلد

هباشم قادصم

"هعسوت" هملک فراعتم یانعم و تامازتلا ،یشزرا راب زا بانتجا

یسراف رد "تفرشیپ" یانعم ندوب صخشم

"مسیلایرپما" یاج هب "رابکتسا" باختناام رظن دروم تفرشیپ تمس و تاحاس ،انعم ندوب فیرعت لباق

باختنا لیلد

یمالسا عبانم هب وگلا Nشاد هیکت

وگلا رد ناریا طیارش Nشاذگ ریثات

یناریا نارکفتم طسوت وگلا یحارط

»تفرشیپ« ی هملک

»یناریا« ی هملک

»یمالسا« ی هملک

»وگلا« ی هملک

باختنا لیلد

مالسا زا اه شور و اه شزرا ،تایاغ جارختساینعم

لیلد
ام تموکح و هعماج ندوب یمالسا

مالسا قوقح و یهقف ،یمالک ،یفسلف میهافم یانغ

ینعم عماج هشقن
 اهراک رد ضقانت و یمگردرس هب ندشن راچدترورض

گنهرف و داصتقا رد هتشذگ لاس یس تاکرح دننام

اه تهج و فادها ندرک صخشمدرکراک

فرشيپ
ت

اه هصرع

رکفت هصرع رد تفرشیپ

ملع هصرع رد تفرشیپ

یگدنز هصرع رد تفرشیپ

تیونعم هصرع رد تفرشیپ

رکفت و لقعت رب ینآرق تادیکأت انبم

ام هعماج رد حضاو تقیقح کی هب یزرو هشیدنا لیدبت ینعم

یزیر همانرب همزال

رازبا
شرورپ و شزومآ

اه هناسر

رکف رد تفرشیپ هشیر

یناینب و قیمع یملع راک ماجنا همزال

تسد مد و کیدزن تارa یاراد یگژیو

قیداصمهعماج یگدنز رد حرطم یساسا لئاسم همههرتسگ

تینما

تلادع

هافر

لالقتسا

تزع

یدازآ

نواعت

تموکح

هاگیاج
تفرشیپ یاه هصرع همه زا رت مهم

تفرشیپ یاه هصرع همه حور

رگید یاه هصرع رد تفرشیپ اب تیونعم Nشادن تافانم رکذت

یناسنا یگدنز کی یارب ایند یگتسیاش )هادف انحاورا( هللا  ةیقب ترضح روهظ نارودلماک هنوeهجیتن

اوتحم
مالسا ي

وگلا ي
فرشيپ ي

ت

لئاسم

mاع أدبم و دیحوت

یلمع هجیتن
رشب یساسا لئاسم ندش لح

رشب طسوت یندشن ماo یورین Nفرگ رایتخا رد

»نوعجار هيلا ّانا و qَّ ّانا« ینآرق یانبم

دیحوت هب مازتلا و داقتعا مدع ،زورما یایند لکشم نیرت مهم تیمها

یگدنز هندب رد دیحوت نداد طسب همزال

گرم زا سپ یگدنز و هبساحم ،داعم

»هري اّرش ةّرذ لاقثم لمعي نم و .هري ا}خ ةّرذ لاقثم لمعي نمف« ینآرق یانبم

داهج و راثیا ندش یقطنم یلمع هجیتن

هعماج تفرشیپ رد داعم ندرک ادیپ انعم همزال

تلع
ل!عا Nفرن نیب زا و دادتما هب داقتعا

فیلکت یادا یابق رد ندرکن تراسخ ساسحا

ترخآ و ایند یگتسویپ
ینآرق یانبم

»ةرخألا ةعرزم اينّدلا«

»نيرفاكلاب ةطيحمل مّنهج ّنا و«

تسام ىايند ى هكس ىور نآ ام ترخآ انعم

یمالسا هاگن رد ،mاع رد ناسنا تیروحمناسنا هب مالسا هاگن تیهام

انعم
ناسنا یراگتسر ندوب لصا

تلادع یتح ناسنا یراگتسر یارب زیچ همه ندوب همدقم

 mاع رد ناسنا تیروحم هب یدام هاگن اب توافتتیمها

تموکح یارب دارفا تیحالص هرابرد مالسا رظنتموکح هب مالسا هاگن قادصم

»مكنم ءاينغألا �ب ةلود نوكي ال �«داصتقا هب مالسا هاگن ینآرق یانبم

تلادع هب مالسا هاگن
وگلا ناکرا زا یکی تیمها

اه تموکح لطاب و قح رایعم تلادع تیمها

داصتقا هب یدامریغ هاگن
مالسا رظن

تورث دیلوت یارب ندش لئاق رابتعا

هعماج تمدخ رد تورث زا هدافتسا

داصتقا هب هنایارگ یدام هاگن زا برغ تافارحنا ندش یشان ترورض


