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هیئاضق هوق رادتقا و تردق

هیئاضق هوق هب مدرم د�تعا

ینف و یناسنا یاه تخاسریز نیمأتهمدقم

تامازلا

یروآون و راکتبا ،دایز شالت

ینامزاس و ینف نوگانوگ یاه تفرشیپ زا یریگ هرهب

ایند همه یاهدرواتسد زا هدافتسا

تسرد نیناوق عضو

بسانتم یاه تراظن

هیئاضق هوق ینورد ماکحتسا

راکتسرد و نیما ،هتسیاش یاه ناسنا یریگراکب و تیبرت

همزال

نوناق هب هن�یکح و قیقد لمع

 هیئاضق هوق طسوت تلادع نیمأت
ریگارف و یCاد نایرج کی هب نآ لیدبت و

مدرم طسوت ،تلادع یارجا رد دوخ یاه لوق هب هیئاضق هوق ندرک لمع هدهاشمیشخبرثا طرش

تامازلا
اوقت تیاعر

نوگانوگ ثداوح رد هنافرط یب هاگن

ماظن هتسجرب نیلوئسم یمسر یاه شرازگ رد لیلد یب کیکشتفیعضت لماع

رکذت تلع
عوضوم ندش تداع

یعمج طابترا لئاسو یریگارف و ریثکت رثا رب ،رتشیب زورب

قیداصم

سلجم و هننقم هوق بوخ تامادقا دروم رد ههبش ءاقلا

هیئاضق هوق یاه شرازگ رد ههبش داجیا

 هیرجم هوق یاهرامآ ندرب لاؤس ریز

دروم یب و اجیب ههبش کی اب لاعف یناسنا هعومجم کی ت�حز ندرک هل اپ ریزهجیتن

ماظن هندب هب مدرم د�تعا \فر نیب زارثا

هنارایشوه هاگن اب مأوت یمسر یاه شرازگ ندرک لوبق هب یقلتام هفیظو

قیداصم
هوق سیئر طسوت هیئاضق هوق ینف و یناسنا یاه تخاسریز تفرشیپ هنیمز رد هدش هئارا شرازگ

هوق رد هتفرگ ماجنا یاهراک زا یربهر عالطا

نارگید زا یریگدای زا ندیشکن تلاجخهمزال

نارگید یاه شور ندرک لوبق هتسب مشچیسانش بیسآ

لقع دییأت تروص رد ،هداتفا رود روشک نالف هیئاضق هوق دیفم هبرجت زا هدافتساقادصم

نارگید زا تیعبت مدع و نامدوخ صیخشت و لقع زا تیعبتهمزال

روما یداع نایرج اب هیئاضق هوق رادتقا ققحت یریذپان ناکماترورض

 هفیظو
راکتبا اب اه نآ ندرک فرطرب و روک یاه هرگ و اه فعض ندرک ادیپنیلوئسم

هوق نورد زاتمم و رترب یاه نهذ دوجوبسانم هنیمز

مینکب ار راک ن�ه مه ام دننک یم راتفر روج نآ رگید یاج رد هکنیا رطاخ هبهیجوت

هیآ
 ّّنظلا ّالا نوعبّتي نا هللا ليبس نع كّولضي ضرالا ىف نم kكا عطت نا و«

»نوصرخي ّالا مه نا و

 تسوا هیلع مکح هک یسک طسوت یتح ،هرداص مکح تیناقح یبلق قیدصتهجیتن

بطاخمدنرادن ار دوخ ندز فرح رایتخا هک یناسک هب یهجوت یب و یمسر یاهرامآ ندربن لاؤس ریزهلباقم هار
نیلوئسم

دننک یم تیلوئسم ساسحا هک ییاه هناسر

ءانثتسا
غورد ای هابتشا یاهرامآ و اه شرازگ دوجو

اه شرازگ ماv هب غورد ای هابتشا شرازگ میمعت زا زیهرپ

دوخ فادها تمس هب تکرح یارب هیئاضق هوق ییاناوتهجیتن


