
تلع

ناتسدرك يادهش

 زا  رت هنابيرغ و رت هنامولظم يتداهش
ادهش رگيد

بالقنا نانمشد طسوت ناتسا رد هدش داجيا ياضفتايصوصخ

88/02 /23 ناتسدرك ناتسا نارگراثيا و ادهش ياه هداوناخ راديد رد يمالسا بالقنا مّظعم ربهر تانايب

 تانايب
 راديد رد

 ادهش ياه هداوناخ
 نارگراثيا و

 ناتسدرك ناتسا

دوب رت لكشم تداهش لصا زا يهاگ نآ رد يگدنز هك يياضفيگژيو

قيداصم
ناتسا مدرم و ناناوج نديشك نوخ و كاخ هبِ ندركن افتكا

ينالوط ينارود رد ادهش هداوناخ نداد رارق راشف ريز
داعبا

يناور راشف
يمسج راشف
يتينما راشف

مدرم مشچ رد نانآ ندش رت هايسورجياتن
مدرم يريلد و تداهش ،تداشر هيحورتلعمدرم تشپ ندرك مخ زا يناوتان

ادهش ياه هداوناخ رتراوشد ربص

اه هنومن
ناتسا رد ديهش شش ردپ

 دنتسه ديهش ردام و رسمه هك يياه مناخ

!ديهش ردپ نآ يمكحم و يراوتسا لباقم رد يكچوك ساسحايربهر شنكاو

يثعب ميژر و بالقنادض ههبج ود رد هزرابمدركلمع

قيداصم
يلزد و ناويرم رد بالقنادض لباقم يگداتسيا

واف تايلمع رد راجيب و هورق ،هناب ،زقس ناناوج روضح

نورد زا تلم ندش مكحمرثا

اه تلم  هقباسم رد هبتر ندركن بسكهجيتنييوگروز ربارب رد ميلست و يرصنع تسسلباقم هطقن

هجيتن

ام فياظوتداهشو ديهش

ديهش مان و داي زا راختفا ساسحا ظفح

تدهاجم نارود نتفاين ناياپ هب هجوت

قادصم

شلاچ

مالسا ردص گرزب نادرم يروالد هب تبسن راختفا ساسحا

ام ي هفيظوناديهش ياه تدهاجم يشومارف يارب نمشد شالت
ناديهش داي ندرك هتسجرب و هدنز

ناديهش ي هرطاخ ظفح

 تماقتسا ي هناوتشپ طاقن نداد رارق فده رد نمشد شالتترورض

ام رادتقا تلع هب يماظن هلمح رد يزوريپ لامتحا ندوب ديعبتلع

قيداصم
يلم تدحو نادرارق فده

 ينيد قيمع ناميا نادرارق فده

 نانز و نادرم تماقتسا و ربص ي هيحور ندادرارق فده

تلعيماظن مجاهت زا يگنهرف مجاهت ندوب رت كانرطختيمها
يماظن مجاهت رد لباقم فرط ندوب صخشم

مرن و يگنهرف ،يونعم مجاهت رد نمشد ندوب صخشمان

:امنهار
تانايب روحم
هعومجمريز
هجيتن
هنومن ،لاثم
رگيد هحفص رد حرش

 يملع
يداصتقا

يروانف و يروآون
يناميا

يهلا صاخ يايلوا هرمز رد نتفرگرارق
يروخ يرسوت و فعض زا تّلم تاجن هار رد تدهاجمتلع

" هئايلوا ةصاخل هَّللا هحَتَف ةّنجلا باوبا نم باب داهجلاّ نا"تياور

تلم هفيظو

نورد زا دوخ تيوقت

 تيميمصو تدحو فلاخم تاكرح دصر

يحور و يناميا يركف ياهزرم ظفح
لماك يرايشوههمزال

مرن ياه تيلاعف يارب ام ياهزرم تشپ رد نمشد   هاگياپ داجيافعاضم ترورض

فالتخا و هقرفت داجيا دصق اب يصاخشا دوجوترورض

داعبا


