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ئاوه یورین هناعاجش ت
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شترا یئاوه یورین نابلخ و ناهدنامرف رادید ردىمالسا بالقنامّظعم ربهر تانايب رب یرورم

١٣٨٩/١١/١٩

ناریا یمالسا یروهمج شترا یارب یزاس تیوه

هجیتن

یزاس نایرج

مدرم هب نیون و دیدج تیوه یفرعمانعم

دعب یاه لاس لوط رد تیوه نیا نوزفازور تیوقتلمکم لماع

ییاوه یورین نارف,ه +فرگرارق مجاهت دروم اب یا هدع ندش رادیبقادصم

تیمها

نمهب۲۲ هثداح رد ندوب رثؤم

:اع نارگ هطلس فرط زا تناها و روشک ندش ریقحتتراسا تلعنارود نآ تراسا زا روشک تاجن رد ندوب رثؤم

هناگیب هطلس رطاخب نوماریپ طیحم رد +شادن ریثأت

تافالتخا و اه ضراعت دوجو

یا
گداتس

 رب ی
ا رس

زرا و لوص
اه ش

القنا ی
ب

ام بالقنا رد هلأسم نیرت مهم تیمها

مالسا
 قادصم نیرت مهم

شزرا

تیمها

مالسا رد یدازآ ندوب جردنم

مالسا رد یدام تفرشیپ ندوب جردنم

مالسا رد یلم تدحو ندوب جردنم

مالسا رد اهدادعتسا ییافوکش ندوب جردنم

مالسا رد لالقتسا ندوب جردنم

تلع »یمالسا یروهمج« هملک یور)هر(ینیمخ ماما دیکأتتیمها دهاش
هعماج رد مالسا تیمکاح یارب یمومع تیمکاح موزل

تموکح رد مدرم تلاخد و تساوخ ،یأر ،روضح موزل

ندش کیدزن یارب شالت
یمالسا یروهمج هملک قمع هب هجیتنام هفیظو

اه تیقفوم نوزفازور شیازفا

ناریا تلم ندش وگلا

فعاضم راک و فعاضم تمه ،دنلب تمههمزال

دهاش

دنیوگن هچ تسام یوگلا یمالسا یروهمج دنیوگب اهتلم رگید هچ ،ناریا تلم ندش وگلا

اهروشک یضعب رد زورما میظع تاکرح شیادیپ و نامز لوط رد اه هزیگنا مکارت

کرح موادت
الت و ت

ارب ش
یپ ی

فرش
مالسا یروهمج ت

ی

تمه

تامازلا

شالت

ن,یا

ناناوج روضح

تفرشیپ عناوم اب هلباقم

تامازلاینیرفآ هزجعمهجیتن

دنوادخ هب لکوت و ءاکتا

سفن  هب د,تعا

یدمآراک و تعاجش ،تمه ،ورین

عناوم قادصم

اه شزرا هب تبسن یتلابم یب و یدیق یب

هقرفت و فالتخا

قیداصم
نیلوئسم نایم هقرفت

ماظن نوگانوگ یاه شخب نایم هقرفت

مدرم و ماظن نایم هقرفت

سدقم سومان کی لثم یگچراپکی و ماجسنا زا تظافحهلباقم هار

تلم داحآ نایم هقرفت

یبزح و یا هقطنم ،یموق  ،یبهذم تافالتخا داجیا یارب شالتنمشد شقن

تیساسح تلعناریا تلم هاگیاج و طیارش تیساسح هب هجوت و تریصبهمزال

مالسا یایند و هنایمرواخ یرادیب

)ونارف(ون زا رتالاب ر,عتسا و ون ر,عتسا ،ر,عتسا اه لاس نارود نایاپ

هقطنم یاه تلم طسوت اه تردق یجیردت لوفا هدهاشم

 یورین هفیظو
شترا ییاوه

 ینونک یاه تفرشیپ هب ندرکن افتکا

اه صقن ندرک فرطرب یارب شالت و

»هنقتأف المع لمع أرما َّهللا محر«تیاور

همزال
 هزات یاه تیفرظ فشک یارب شالت

اه میرحت و اه تیدودحم زا روبع یارب
دهاش

ییاضف یاه تفرشیپ

یکشزپ یاه تفرشیپ

تعنص رد هدش میرحت یاه شخب رد دمآراک تادیلوت

ییاوه یورین یاه تفرشیپ

رکذت


