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تانايب
 راديد رد

 سلجم ناگدنيامن
متشه

يهلا فيلكت ساسحا

قيداصمتافالتخا ندش تيمها مكرثا

اه رظن

اه هقيلس

لوقعم ياه هزيگنا

ناسنا تاجن هياپ رب ايند ماظن ندشن ليكشت

ترورض

ايند ماظن ربارب رد ام يادص ندش دنلب

رثاگرم زا سپ ملاع هلئسم هب هجوت
يدام ياه تراسخ ندش مود هجرد

همزال

اه نآ هب لمع و فيلاكت يوجتسج

سفن راهم همدقم

ماظن فلتخم ياوقلوئسم

تامازلا
رطاخ تياضر و زاب يور

تيعطاق

تعاجش

يويند ياه دمايپ زا همهاو مدع

شقنروشك يراذگ ن وناق عضوم رد روضحفعاضم تيمها

روشك تكرح رازفا مرن نيمات

يهلا ركفت يانبم رب يا هعومجم داجيالح هاررشب ربارب رد ون هار ندوشگ

هجيتن

ناسنا تمارك نتفرگن رظن رد

اه ناسنا قوقح هب زواجت

تلادع ياوزنا

ءايبنا مايپ غيلبت ياه هار نيرتهب زا يكيتيمها

يمالسا هنالداع ماظن داجياانعم

هللااب ناميا يارب توغاط هب رفك ندوب همدقمانبم

نونكات ايند رد ماما ركفت ذوفن و اه لد بذجدهاش

هيرجم هوق

هننقم هوق

هيئاضق هوق

تكرح رازفا مرن نيماتشقن

ناگدنيامن هب هيصوت

يمالسا ركفت رد يگدنيامن موهفم هب هجوت

ندوب يمدرم

يمالسا ركفت رد تيالو يانعمانبم

تيرثكا زا تيلقا تيعبتهلئسم

درادن تيالو قح دنوادخ زج سك چيه

اوتحم

يهلا تيالو لامعا يراجم زا عابتا ترورض

داعبايهلا تاررقم اب ارجا و نوناق قيبطت ترورضيريگ هجيتن

مالسا اب تاررقم قيبطت

قيداصمنايرجم رد يمالسا تايصوصخ دوجو
تلادع

ندوبن قساف
تيرثكا  قافتا دروم لئاسم رد تيلقا ميلست انعم

 يرشب دبال ي هلئسم
انبم

مالسا رد حيرص صن دوبن مغر يلعنشور و ينالقع يا هلئسم

همه يارب سلجم نيناوق ندوب عابتالا بجاويساسا نوناق رد نيعم يراجم زا هدنيامن نتفاي تيالوانعم هجيتن

مدرم يارآ شزرا دروم رد تفاهت و ضقانتلباقم هطقن
عفانم اب تقفاوم ماگنه مدرم يارآ زا يرادفرط

قيداصم
عفانم اب تفلاخم ماگنه مدرم يارآ ندناوخ هناماوع

 فياظو يارب نتشاذگ تقو

يراذگ نوناق

داعبا

تراظن

مدرم تالكشم هب رظان اه هصخاش

نوگانوگ طيارش اب قيبطت تيلباق

لامك و تيعماج

يراگدنام ياراد

هدش  يسانشراك

ندوب ليوات لباق ريغ و تيفافش  ،تحارص

سلجم تارايتخا بوچراچ رد

اوق تارايتخا لخادت

اه بيسآ

يراذگ نوناق رد ذوفن لامعا

مدرم يعمج رطاخهجيتن

يا هوق نايم ياه طيحم رد ثحبهمزال

لح هار
يساسا نوناق رسفم زا شسرپ

هربخ ناناد قوقح زا هدافتسا

صاخ  يا هدع عفانم نيماتفده

تاباختنا رد يلام كمك ندركن لوبقلح هار

داعبا
صخشم ماكحا اب قيبطت

مالسا تايلك اب قيبطت

سلجم يتراظن ياهرازبا زا هدافتسا

راك هار

يگدنيامن تارايتخا زا هدافتسا

تابساحم ناويدقادصم

ركذت و لاؤسقادصم

اوق هضراعم هليسو هب ليدبتبيسآ

ءاشنم
يمالسا يروهمج نانمشد شالت

يلخاد رصانع تلفغ

داعبا
تحارص اب هارمه يريگيپ

ناهنپ يريگيپ

 زا يريگولج رد شالتتلعمتفه سلجم تيريدم زا ركشتركذت
سلجم و تلود فالتخا

تلود اب يراكمه نتفرگ لصاسلجم هفيظو

تلع

راكرپ يتلود دوجو

 يارب تلود ندوب يرجم
سلجم ياهراك

تصرف

كرتشم رانيمس ليكشت راك هار

فيلكت هب لمع ندوب لصا تنامض

مدرم هب ندزرس و دمآ و تفر

تلادع ققحت يارب شالتلامك دح

صقان روصت

يفارشا هقبط يريگ لكش هب ندركن كمكقادصم

همزال

دوخ زا تبقارم و يزاسدوخ

نآرق هب ندرب هانپ

يهلا هاگرد هب هثاغتسا و عرضت ،اعد

نآرق زور ره تئارققادصم

ناسنا ي هظعومرثا

هيداجس هفيحص ياهاعدهنومن

رثا

ناسنا هب فراعم ميلعت

ناسنا هب عوشخ ميلعت

ناسنا لد ندرك مرن

تابجاو ماجناام راتفر و لامعا ميظنت داعبا

تاهبش زا تبقارم

تامرحم كرت

يمالسا يروهمج ماظن فده
تيمها

يونعم لماكت هب ناسنا نديسر ترورض هب هجوت

تلادع زا هعماج يرادروخربقادصم

يگدنز ندرك شخب تذل و لمحت لباقرثا

اهراك نيرت تخس تيمها

يعقاو تايح و ناما و نما هطقن هب هجوت
تايونعم و تانسح زا رادروخرب يايند داجيا همزال

ناربمايپ توعد روحم

يمالسا هعماج هنايم فدههاگياج

ماقم و لام و ايند هب نتسب لدعنام

ناكرا


