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 نآرق کبس و هویش ،گنهآ ،ظافلا یاسآزجعم ییابیزبسانم رتسب
نآ فراعم و یناعم رب هوالع

 زا فده
نآرق ییابیز

 و اغلب و احصف ندروآرد وناز هبً افرص نآ مالک ییابیز زا نآرق دوصقمتسردان تشادرب
تسا هدوب ارعش

نآرق رد ربدت

 هدشارجا یاه گنهآ و یعمج و یدرف یاه ندناوخقادصم
زورما هسلج رد

تیمهاینآرق زور هبزور دشر ی هدهاشم زا تذل و اه توالت زا تذلیربهر یبایزرا
ینآرق دشر

 و ناوج هک دوبن اهربخ نیا زا شیپ لاس یس و لاس تسیب
دنشاب نآرق توالت هار رد لکش نیا هب ام لاس نایم و ناوجون

 رد دندوب هتسب ینآرق فراعم یور هب ار اه لد هک یرافک یگدنامردرثا
نآرق ظافلا ییابیز لباقم

 هب دورو یارب یا هچیرد ناونع هب نآرق ییابیز زا هدافتسا
نآ فراعم هوکشرپ و تکربرپ یاضف

لد هب ینآرق قیاقح نداد هار و ینآرق فراعم یور هب لد رد ندرکزاب

بالقنا یلوا نیناوق و یساسا نوناق رد نآرق نابز شزومآ رب هیکت تیمها هناشن

 تیعضو
ام زورما

 نآرق ی هزجعم زا ام رتشیب یدنم هرهب ناکما
شیپ لاس رازه نانPلسم هب تبسن

 یناوخ هزاوآ اب نآرق توالت Qفرگ هابتشایسانش بیسآ
دننکیم تئارق یناوخ هزاوآ دننام ار نآرق هک یرصم ناگدنناوخ یخربقادصم

Tسا یفطصم دننام لبق یاه لسن یرصم ءارقحیحص هنوPتعفردمحم و یئاشعش ،لیع 
دندرکن طولخم یا هراباک و لذتبم یقیسوم اب ار ینآرق ناحلا هک

نآرق عPتسا و تئارق صوصخم نآرق توالت تاسلج جاور راکهار

 هب مه بالقنا زا دعب و دوب توالت تاسلج یلکش هب مه بالقنا زا لبقهنیشیپ
دنک ادیپ جاور دیاب یلو دراد دوجو یرتهب لکش

 و تبحم تاسلج دننام و تسا لقث ود زا یکی ،تیب لها رانک رد نآرقترورض
میراد زاین تاسلج نیا هب تیب لها ی هیثرم

 دنناوخیم نآرق یکی یکی دارفا هک نآرق میلعت تاسلج
دننکیمادیپ میلعت و

 کی دودح نآرق یراق و دننیشنب نآرق ندینش یارب دارفا هک یتاسلجتیهام
 دناوخب نآرق یتنیز ی هویش و شوخ توص اب تعاس

تسا رتشیب شریثأت یدراوم رد ییاهنت هب ناسنا دوخ ندناوخ نآرق زا راک نیاتیمها

مینک انشآ نآرق نابز اب ار نامدوخ مینک شالت
یدنم هرهب همزال

نیعمتسم طسوت نآرق یور زا اهنآ ی همجرت و تایآ ی هدهاشم

 زورما یایند رد نآرق هب شیپ زا شیب جایتحاترورض
 ایند زورما تالکشم یارب نآرق یدمآراک و

لیلد

یریگ هجیتن

 لد و نهذ ندرک عناق یارب یعاتم رگید رشبزورما یایند رد ینPیا و یرکف ،یتیوه ألخ
درادن اه ناسنا ناج و

زورما یایند رد یشکدوخ و تیانج و لتق زور هبزور شیازفا دهاش

 اه لد دوش هداتسرف زورما بسانتم نایب اب نآرق تاحشر زا یا هحشر رگا
دوشیم بذج

دشاب ءاشیام لاعف دناوتیم زورما یایند رد نآرق

 یطلغ چیه نآرق لباقم رد یتسینویهص میژر و متا بh و اه تردقربا
Tدننکب دنناوتی

 یدنم هرهب همزال
نآرق زا

 حور ندرک رپ و نامدوخ ینآرق و ینPیا یاه هیاپ زور هبزور ماکحتسا
ینآرق فراعم زا نامدوخ

نآرق لاقتنا نابز یریگدای

نآرق میهافم لاقتنا یارب مادقا

 یدمآراک لیلد
نآرق تردق و تاکرب ندوب اهتنا یبنآرق

 شرتسگ یونعم یلاعت ،یدام هافر ،تفرشیپ ،تردق ،تزع نآرق رد
دنتسه همه و همه شمارآ و هنیکس و هدیقع و رکف قادصم

قادصم

هجیتن

اهmن نیرتهب و اهرعش نیرتهب زا نآرق ندوب رتابیز
دراد نزو هن و mن هن و تسا رعش هن هکنیا مغریلع

دوخ هب اه ناسنا ندرک بوذجم و اه لد ندوبر

 مهف طرش
نآرق

 نارازه ینآرق یناعم و فراعم تسابیز نآرق ظفل هک هچ ره
تسا رتابیز ربارب تیمها

تسردان تشادرب

دیؤم


