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یا هجطه یژزنا وزملك رد راک حیمها هة هجىث 
هجو نیرتهة هة راک ندزک اذیپ همادا

راک حیمها هة هجىث مذع ترىص رد حلفغ سوزةیضانغ ثیضآ

حیمها حلع

حلع

یدام ی هتضاحم اة حیمها ؼجنض ناکما مذع

 یدام عسرا سا یاذج ناذنمػناد عسرا ندىة هتضاحم لةاكزیغ

یلم حفرشیپ رد یاهجطه ی هلئطم ندىة زثؤم

حیمها ذهاغ

 رىػک رد یلم تشع صاطحا داجیا

ظفن تشع نتفر حضد  سا اة  دىخ عسرا یغىمازف

 هطضاىة مىلغم یاه حلم عشیخهةاػم درىم
نامس لىط رد ناػثشع نذغ لامیاپ صاطحا

ناگیار هة نازگید یزکىن عزیذپهجیجن

لیلد هة یاهةرض ،یا هجطه یژزنا رد حفرشیپ
ایند زة ناربکجطم یرذلك و نایىگروس تدایض 

 ی هطضاو هة ایند زة ملاع ناربکجطم طلطث
 یمالضا یرىهمج یملع حفرشیپ اة حفلاخمیزیگ هجیجن یروآ نف و ملع راصحنا

ملع راصحنا حطکغ سا یزیگىلج یازة
 ،یجعنص باللنا سا ذعة ،ملع ی هلیضىة ییىگروس

حیرشة هیلع اه حنایخ نیرتگرشة سا

 یا هجطه یضاضا و مهم ی هلئطم یذج یزیگیپ هیصىث
حصزفیهلا کمک هة دامجعا و اذخ هة لکىث اة

حیمها حلع
یناطنا و یعیتط راک حیفزع ندىة مهازف

یضایض حیفزع رانک رد 

اه حیفزع زیاض نذماین ناذیم هة لماع یضایض حیفزع ناذلف

یمالضا باللنا عىكو اة حفرشیپ یازة یضایض یاه حیفزع دىجولیلد

ماغن عضىمؼلاچ یا هجطه حالض ی هناهة هة نمغد یساضلاجنج

یهلف و یزکف ظاحل سا یا هجطه حالض ندىتن هفرص هة

تالکػم نیزث حخض رد یا هجطه حالض یاراد یاهرىػک یراجفزگلیلد

 نمغد ساض میمصث و یزیگ میمصث یاه هاگجضد عالطانالطة لیلد
نازیا ندىتن یا هجطه حالض لاتند سا

ذیؤم

  گرشة یهانگ ،یا هجطه تاحیلطث یزیگراک هة

یا هجطه حالض یراذهگن ندىة زطخزپ و هدىهیة

یا هجطه حالض ندىتن نیزفآ ترذك

هجیجنراػف و ذیذهث و میزحث هة ندروآ یور و نمغد فعض
نازیا حلم نذغ زثراذیاپ و زث مکحم
حکزح یجضرد و هار هة دامجعا و 

 اه میزحث نذغ زثا یة لماع ،حلم یگداجطیاینیة ؼیپنآ ندىة هناهة هناػن یا هجطه ی هلئطم سا لتك اه میزحث دىجو

رىػک یازة یا هجطه ی هلئطم ندىة ساض هذنیآ و مهم ،گرشةترورضماشلا  هشیگنا ؼیاشفا و حمه ندزة زثالاة
 زثؤم دازفا همه و یمتا یژزنا نامساض رد

 ناذنمػناد ،ناناىج نیة رد خضار مشع داجیالیلد
یدام یاهدرواجضد سا زث مهم ؛نازیا حلم داحآ و

سراة قاذصم

یجلم زةازة رد اهوزین ی همه یناىثانحیمها
ظفن تشع یاراد و هجضاىخ اپ هة 

نازیا حلم رد یناىثان صاطحا نیللث یازة نمغد رزکم عالثهنیػیپ

ییاناىث یازة نازیا حلم هة گرشة یثراػة یملع حفرشیپ زهحلع

 لىپ اة یدام یایند رد اه عسرا ی همه ی هتضاحملةالم  هطلن
عىضىم نیمه رد تالکػم ی همه نتغاد هػیر و

ناجضا نآ یدام تاسایجما سا ناجضا کی ذنمػناد ندىة زثذنمغسراقاذصم

یاهجطه هلئطم ندىة کیژىلىئذیاً افرص ءاللا یازة نمغد عالثؼلاچ

 طاتثرا زة ینتم یضاتع رتکد عراشگذهاغرىػک ی هذنیآ رد راذگزیثأث یا هجطه یژزنالیلد
یلم عفانم اة »یا هجطه یژزنا«

نیزیاض و الیزفا لامغ یاه حلم زیخا یاه عشیخقاذصم

رىػک یملع حفرشیپ فكىثفذه

أػنم

یخیراث و یلم نیزفآ راخجفا یهصزع ،یاهجطه یژزناحیمها

همسالیاهجطه هصزع رد لاعف دازفا ندىة ذنمغسراهجیجن
 و ناذنمػناد ندىة هطضاىة یراشگزکغ

یاهجطه هصزع رد لاعف دازفا

تامعن مامت ندىة راگدروزپ یىض سازکذث

لیلد
زکفغىخ ،ذنمغىه ،ذمآراک ییاهناطنا رىضح

یاهجطه هصزع رد هشیگنازپ و 

»هللا نمف ةمعن نم مکةام «ذیؤم

یربهر یعطك یناتیجػپ و حیامحذیؤم

راک حفرشیپ و عناىم نذغ فزطزةینیةؼیپ

 نمغد حیناتصعهزمث

نزك کی دوذح رد هراك هتغ ندىة ظیلگنا همکچ زیسزهغم

 ىگروس حلود ذنچ طضىث نداهن دىخزة یناهج هعماج ناىنعذیؤم
یناهج هعماج مان هة ندىمنرداص مکح و

تایدام اة لئاطم مامت  ؼجنض  هطضاىة بزغ یعطك ندرىخ نیمسهجیجن
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