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 مالسا یایند لئاسم هب مدرم ندوب هجوتم

 دهاش

 تیونعم و تقیقح ادخ هب مدرم یاهلد ندوب هجوتم

 ردق یاهبش و نآرق توالت رد مدرم فلتخم یاهرشق ع"تجا

 اعد و لسوت اب راگدنام یونعم یاضف ندمآ دوجو هب

قادصم

هر4

لاعتم یادخ زا یرازگساپس
همزال

سدق زور یی"یپهار ناشخرد و نایا> تکرح قادصم

)هر( ماما ترضح گرزب راگدای ?شاد یمارگ

مالسا یایند رد یساسا هلئسم ،نیطسلف زا تی"ح
 تیمها

مالسا یایند رد گرزب تاریثأت هجیتن

 تیمها لبق یاهلاس زا شیب ناریا تلم اب اهتلم رتشیب ییاوآمه
فعاضم

هدمآ تسدب هام نیا رد هک یتینارون ظفح رکذ و ادخ هب هجوتراکهارهمزال

نآرق اب سنا

 دراد یم تسود ادخ هک یع"تجا و ینورد یاه هنحص رد روضح

ئاسم
أ ل

وبرم ريخ
اريا هب ط

ايند و ن
سا ي

مال

 یقرش ناجیابرذآ هلزلز راب تبیصم هثداح

دراوم

یگژیو

روشک ما\ یارب هثداح نیا ندوب کانمغ

دایز تافلت و اهیناریو اب هثداح ندوب خلت

هثداح راثآ لک ندرب نیب زاتامازلا

 فیاظو ماجنا رد نیلوئسم و مدرم کمک

ناشخرد و دیدج یاهنحص هب هقطنم هنحص لیدبت

لاسما سدق زور یرازگرب

سدق زور لاس هب لاس ندش رتمرگ تیمها

سدق زور رگزاغآ )هر( ینیمخ ماما

سدق زور تکرح ندوب انعمرپ و قیمع

هر4
یمالسا تما یاهگر رد نوخ ندیمد

نیطسلف هلأسم ندرک رتهدنز

یمالسا یاهروشک نالوئسم یارب نیگنس یفیاظو داجیا هجیتن

لاح نامز رد مالسا یایند تالوحت

یمالسا تما تکرح ریسم یارب ندوب هدننکنییعتتیمها

ندوب هدنهدناکت و ریظنیب

مالسا نانمشد یاهدنفرت ندش رتهدیچیپ نالوئسم و اهتلم طسوت گرزب یاهراک ماجنا شلاچ

هر4
مالسا یایند رد یدیدج عضو ندمآ دوجو هب

ناهج یاهتلم همه یگدنز یور رب یجیردت رثا

هجیتن

ثداوح تخانش رد ندشن اطخ راچد و ندوب ریصب همزال

?سناد یمالسا تما نانمشد ار مسینویهص و اکیرمآ

 مالسا نانمشد یریگتهج ?سناد لطاب تهج

مالسا تلم یارب مسینویهص و اکیرمآ ندوبن زوسلد هب هجوت

طرش

 هدش داجیا یونعم یاضف ندرمش منتغم

یداژن و ینابز ،یبهذم تافالتخا داجیا ?سناد نمشد هبرح

?فرگن رارق نمشد تهج رد


