
 حیسم یسیع زا یوریپ ھب دھعت یارب اعد
 
 .رداق ردپ ،قلاخ یادخ ؛مراد ادخ کی ھب داقتعا نم
 .منک یم در ار رگید نایادخ حالطصا ھب ھمھ نم
 ھب تبسن راک نیا اب .ما هدرک هانگ رگید نامدرم و دنوادخ ھب تبسن ھک مریذپ یم نم
 .ما ھتشاذگ اپ ریز ار وا نیناوق و هدرک ینامرفان دنوادخ
 .مھد تاجن هانگ زا ار دوخ مناوت یمن نم
 درم نم یاجب بیلص یور رب وا .مراد داقتعا دنوادخ هدرک زیخاتسر رسپ ،حیسم ھب نم
 .تساوخ رب ناگدرم زا نم یارب وا .دیشک شود رب نم یاجب ارم ناھانگ تازاجم و
 .منک یم یرود مناھانگ زا نم
 .مبلط یم دمآ تسدب بیلص یور رب ھک ار ناھانگ شیاشخب ھیدھ حیسم زا نم
 .منک یم تفایرد ار ششخب ھیدھ نم
 .مشاب وا ھب قلعتم مھاوخ یم و مریذپب مردپ ناونع ھب ار دنوادخ ھک مریگ یم میمصت نم
 .متسھ نادیواج تایح ھیدھ یایوج نم
 دنوادخ ناونع ھب وا زا دعب ھب زورما زا و مراپس یم حیسم ھب ار ما یگدنز ناّکس نم
 .منک یم توعد میناگدنز
 مامت و نیتداھش نامیپ اصوصخم و یرگید یناحور یگتسبمھ و نامیپ عون رھ نم
 .منک یم لطاب ما یگدنز یور رب ار شیاھاعدا
 یاھحور اب ھک ار یدولآ هانگ قفاوت عون رھ .منک یم در ار اھ یدیلپ ھمھ و ناطیش نم
 .منک یم لطاب ما ھتسب ناطیش لماوع و دیلپ
 یم لطاب ار دھد یم یتارایتخا اھنآ ھب نم ھیلع رب ھک نارگید اب هدولآ هانگ قفاوت عون رھ
 .منک
 رھ اب ار تسا هدش ھتسب نم فرط زا مدادجا طسوت ھک یا هدولآ هانگ قفاوت عون رھ نم
 .منک یم لطاب دراد نم یگدنز رب ھک یراثآ عون
 تسین حیسم یسیع قیرط زا و دنوادخ یوس زا ھک یمسج و یحور ییاناوت عون رھ نم
 .منک یم در ار
 .مبلط یم ار سدقلا حور هدش هداد هدعو ھیدھ نم
 .مھدب لالج ار وت اھنت نم ات نک لوحتم و دازآ ارم افطل ،ینامسآ ردپ
 .منک تبحم ار نارگید و مھدب لالج ار وت نم نک دازآ ار سدقلا حور تارمث نم رد



 ھک منک یم مالعا یناحور نادھاش روضح رد روطنیمھ و یناسنا نادھاش دزن رد نم
 یم دھعتم دنوادخ ھب حیسم یسیع قیرط زا ار مدوخ و ھتخاس دنوادخ فقو ار میناگدنز
 .مزاس
 حور کمک اب .تسا نم ظفاحم و رای دنوادخ و منامسآ دنورھش نم ھک منک یم مالعا
 ناونع ھب ار وا اھنت رمع ھمھو مشاب حیسم یسیع میلست  ھک منک یم باختنا سدقلا

 .نیمآ .منک لابند مدنوادخ


