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تیمها

انعمبالقنا ندوب یمدرم

اه سرد

داعبا

ندوب یمالسا

یع�تجا تلادع

یزیتس هطلس

یزیتس دادبتسا

شلاچ
 بالقنا ینابم رد رییغت یارب یا هدع شالت

ناهج عاضوا رد رییغت ی هناهب هب

رابکتسا ینمشد 1خیگناربرثا

1
�2 ام هفیظو

ناناوج هیلع نمشد یاه هئطوت ربارب رد رادشه

َملاع نایوگروز اب ههجاوم

)هیلع هللا تمحر(ماما یونعم ثیراوم نیرتهب و نیرت یوق زا یکی

مدرم مومع هب بالقنا قلعت

بالقنا ظفح هب مدرم ندوب فظوم

هجیتن

)هیلع هللا تمحر(ماما ترضح تانایب

)هیلع هللا تمحر(ماما ترضح همان تیصو

!دنکب ار بالقنا تیکلام یاعدا دناوت یP سک چیه

دهاش

نامولظم زا عافد

بالقنا اب دوخ لمع و هطبار ظفح و مدق تابث و ن�یا ،مزعتامازلا

مالسا ناهج رد بالقنا شرتسگ

مالسا ناهج زا نارگر�عتسا تسد ندرک هاتوکهجیتن

شور

انعمیمالسا ماظن یزاسوگلا

یمالسا فراعم جیورت

 و ورین و رگید یاهتلم هب ناریا تلم یشخبماهلا
ام زا اهنآ 1فرگ هزیگنا

داعبا

هطلس و ملظ اب تیدض

مزینویهص اب تیدض

نامولظم زا عافد برع تلم تساوخ هب یا هتسه یژرنا تساوخ لیدبت
دهاش

نیطسلف نامرآ شرتسگ

مالسا ناهج نامولظم زا عافد

شلاچ
نیطسلف زا اه تلود تی�ح مدع

لیئارسا زا اکیرمآ تی�ح

بالقنا هطساو هب تلم تفرشیپ

ندش یبرغ رد تفرشیپ هار راصحنا

تفرشیپ اب یرادنید داضت

تسا ولج هب تکرح حور ،بالقنا حورماما مایپ

راکتبا و یروآون حور ندوب هدنز
بالقنا ندوب هدنز نازیم هب

فلتخم نیدایم رد ناریا تلم یروابدوخ

یگدنام بقع هن و یگدز برغ هن :هنایم هار میسرتماما شقن

بالقنا میقتسم طارص هب کمکناناوج هفیظو

نمشد غیلبت

قادصم

تامازلا
لاعتم دنوادخ هب لکوت

دوخ ینورد یورین هب داقتعا

Pهنو
 رطاخ هب یا هتسه هیضق رد نمشد ینمشد
یلم یروآون و راکتبا و یگتسباو دض هیحور

نمشد یناور گنج هب هجوت

تلم رد یدیماان و سأی داجیایبلط گنج فده

ناریا تلم میظع یاه تفرشیپ راکنا

 یگتسباو ترورض یاقلا
تفرشیپ یارب اه تردق هب

بالقنا طسوت اه هلق حتف و اه تفرشیپتیعقاو

اه هلق حتف ات هار هدن�یقاب ندومیپ

یبلط گنج تلع

 گنج یاوتحم
یبلط

لمع نادیم رد نمشد تمواقم تردق نادقف

عناوم

دیدهت

میرحت

ینکشراک
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تیمها

ناناوج هیلع نمشد یاه هئطوت ربارب رد رادشه

ناناوج رد هدنرب شیپ تایحور ندرب نیب زانمشد فده

اه سرد

مَلاع نایوگروز اب ههجاوم

ناهج همه هب رگ هطلس یاه تردق یزرو عمطترورض

تلم همه

ناناوج

نایهاگشناد
بطاخم

نمشد ربارب رد میلستطلغ درکیور

قادصم
 اهروشک هب هلمح و رورت و دیدهت رد اکیرمآ نارادمامز راتفر
... و رشب قوقح و یسارکومد هناهب هب قارع و ناتسناغفا لثم

تمواقمحیحص درکیور

نایوزوح

نمشد تسایس
ردخم داوم جیورت

اشحف و داسف جیورت

2
�2

مالسا ناهج رد بالقنا شرتسگ

بالقنا هطساوب تلم تفرشیپ

نمشد یناور گنج هب هجوت

داعبا

توق و یتسردنت ،طاشن

تفرشیپ و راک هب یگتسبلد

یراد نید و اوقت

نمشد رازبا

ملع

تعنص

نردم تاطابترا

هجیتن

قادصم

تبالص و تردق هب یگداتسیا

ناگبخن و نوگانوگ یاه هعومجم زا معا ناریا تلم

نیطسلف زا ام تی�ح

رابکتسا ربارب رد ام یاه یزوریپ

لثم نمشد یسایس و یناور شالت
رشب قوقح ضقن ماهتا و یا هتسه حالس ماهتا

انعم

بطاخم

یبایزرا

لمعلا سکع

)هیلع هللا تمحر(ماما همان تیصو رد ربدت و یناوخزاب

ام هفیظو

لمعلاروتسد کی هباثم هب همان تیصو هب هاگن

نابطاخم

ناناوج

نالوئسم

مدرم

رثا

تلم تزع

رادیاپ تینما

یونعم و یدام دشر
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