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یمالسا تما لیکشت

 روما همه رد )ص(ربمایپ زا یدج تیعبتهمزال

اههصرع

 و تيمكاح عون ،ىسايس راتفر ،قالخا هرابرد نآرق ه5رك تايآ
 مدرم هب تبسن )ص(مركم ربمايپ ساسحا

مالسا رظن دروم تیبرت و میلعت رد )ص(ربمایپ هریس

یمالسا یرادیب عوقو بسانمهنیمز

هباحص تیبرت رد )ص(ربمایپ هریس قادصم

رادـيب
مالـسا ي

ي

مالسا نانمشد راشف اه لاس زا دعب یمالسا یرادیب دشر
ر�عتسا  عاونا اب یمالسا عماوج رب  تیمها

 میقتسم ر�عتسا

ر�عتسا عاونا
یسایس هطلس

یگنهرف هطلس

ینعم میقتسمریغ ای دیدج ر�عتسا

یداصتقا هطلس

لالقتسا و یدنلبرس ،تزع رد مالسا شقن هب نان�لسم داقتعا

 مالسا تکرب هب یلم یاهوزرآ همه ندش هدروآرب هب مالسا یایند داقتعاجیاتن

یمالسا یاه تلم یزوریپ و یگداتسیا
یبرغ یاهتلود هطلس و یتسینویهص دساف هکبش ربارب رد

نانمشد رب یزوریپ رد یهلا تراشب و هدعو ققحت زا یشخب  تیمها

شیپ لاس۳۳ رد ناریا یمالسا بالقنا هجیتن ن�لسم تلم لباقم رد برغ ینیشنبقع

اقیرفآ ل�ش و مالسا یایند رد یمالسا یرادیب هیضق
قیداصم

 اه یبرغیزاس لکشم و رازآ مغر یلع اه مدق ندوب یزوریپ هبوریریگ هجیتن

 نینمؤملل ةیآ نوکتل و مکنع ساّنلا یدیا ّفک و دیؤم
�یقتسماطارص مکیدهی و

نیملسم نیب فالتخا داجیا هئطوت  شلاچ

هلئسم نیا لباقم رد لماک تیعطاق اب یمالسا یروهمج یگداتسیا

یرگید تسد هب ندرب fب زا  و نداد رارق ن�لسم لباقم رد ار ن�لسم فده

ام درکلمع
یمالسا للملا نیب حطس رد یمالسا یردارب و داحتا مچرپ gشارفارب

ـمالسا داــحتا
ي

یاهقیلس و یسایس ،یتدیقع ،یرکف تافالتخا ندرک مکاح زا زیهرپ
دوخ یساسا یاهتکرح رب

تامازلا

نادقف هجیتن

 لباقم رد یگداتسیا gفر هیشاح هب و نانمشد یاههشقن ندشیلمع
برغ و اكيرمآ ىهاوخهدايز

نیطسلف gفر هیشاحهب و تافالتخا هب نان�لسم ندش مرگرس

 تافالتخا هناهب هب ناتسکاپ رد عیاجف داجیا

 اهنآ یگدنز رد ددجم روضح و اقیرفآ یاهتلم رب طلست یارب برغ هزات تکرح

 هیروس رد مدرم gخادنامهناج هب قادصم

 نیرحب مدرم یادص ندرکشوماخ

 رصم رد مدرم ندادرارق مه لباقم رد و ینکفافالتخا

هنایماع و یحطس تاساسحا اب فالتخا شتآ gخورفارب

ناگبخن هفیظو

اهتلم تشونرس ندش هایس
هجیتن

 هیآ یاضتقا هب )ص(راوگرزب ربمایپ یعطق هتساوخ
تیمها »میحر فوئر نینمؤملاب مکیلع صیرح مّتنع ام هیلع ریزع«

زادنا مشچ

 یارب لاعتم ىادخ تاكرب همه أدبم ،)ص(ربمایپ
 ىمالسا تما و تیرشب

 تیمها

 ناسنا تاجن هار و رشب تداعس هار ناونع هب مالسا ندوب ینتبم
)ص(ربمایپ دوجو رب هناشن

یمالسا یرادیب اب هلباقم یارب نمشد زیواتسد نیرتمهم تیمها

یمالسا بالقنا یزوریپ یادتبا زا هقباس

تسا نمشد نیمز رد ندرک یزاب نان�لسم نایم رد یفالتخا تکرح ره رکذت

 صالخا و تدهاجم و لمع راكتبا اب تدحو هلئسم gفرگ یدج

روشک کی دارفا نایم ای ن�لسم یاهتلم نایم رد یفالتخا تکرح ره زا زیهرپ

فالتخا داجیا هنیمز رد اهیسیلگنا هژیو هب نانمشد ینالوط هبرجتمدرم یارب نیملسم نیب فالتخا داجیا هب نمشد هناراودیما هاگن و هشقن حیرشت ترورض

نانمشد یاههشقن ققحت
شلاچ

gفرگ نشج فرص هب ندرک افتکا


