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تيمها

مق مدرم طسوت عوقو زا لبق هثداح ساسحا

يد19 مايق

دش كرد مق  مدرم طسوت هك يناهنپ ي هئطوت

عوقو زا لبق ثداوح حيحص مهف  ترورضزورما سرد

عقوم هب و بسانم لمعلا سكعهجيتن

قيداصم تسرد كرد دوبن تروص رد نانمشد طلستتلع

 اياضق زا ناناملسم تسرد ليلحت مدعتلعالبرك ي هثداح

جياتن

 نتشادن تسرد لمعلا سكع

نمشد يارب ناديم ندش زاب

)ع(نيسح ماما مايق

مالسا يايند رب تلفغ ندش مكاح

هفوك هب )ع(نيسح ماما توعدهناهب

هباشم طيارش رد ناناملسم فيلكت ينشور

يگژيو

لمع و لوق رد ماما يماگشيپ

فده
 اه نارود مامت رد مدرم ندرك راديب و هاگآ

اكيرمآ ي هجراخ روما ريزو ي هتفگ

يمالسا يروهمج

 رت فيعض ياه هقلح هب هلمح

تيهام

تيعضو

هقطنم ياه تلم هب هدنهدديما وشخب ماهلا

رابكتسا مشچ رد يراخ
زور هب زور ندش رتراد هشير و رت يوق

هزغ رد سامح يمدرم بختنم تلودقادصم
هيضق نيا ندوبن  يصخش و يا هقطنمتيمها

نيلوئسم

تلم

قيداصم
اه هاگدورف رد عمجتو روضح

تارهاظت و يياميپهار

يريگ هجيتن سدقم عافد نارود نوچمه زورما ناناوج يگدامآ

هزغ رد روضح زا ام تسد ندوب هتسب تارودقم

مق مدرميرايشوه ويراديب سحتلع

توغاط ياه همانزور زا يكي رد ماما هب تناهااشنم

لمعلا سكع

ديزي ندمآ راك يورقادصم
ديزي تايصوصخ

بياجع
ربمايپ زا سپ لاس50 اهنت وا ندمآ راك يور

ديحوت ركنم يتح و قساف ،ماندب

ديزي اب مدرم رثكا تعيب

  مدرم توعد مدع اب يتح ماما مايقركذت

نيدساف و نيملاظ ربارب رد مايقاوتحم)ص(ربمايپ تاميلعت ساسا رب تكرح

فده هار ردنيگنس ياهب نتخادرپ

گنج رد ناناوج ندش هتشكههبشيسانش بيسآيمالسا بالقناهجيتن

ٔاشنم

تلع

خساپ

يرگن يحطس وينيب رهاظ

هبساحم تردق رد فعض

درواتسد لباقم رد اهب نيا يزيچان

نيطسلف ي هلئسم

هزغ زورما ي هلئسم

جياتنهنايمرواخ ي هقطنم نتفرگ رايتخا رد

ريخا لاس دنچ لئاسممهف ديلك

نمشد يارب ناديم ندش زاب

ليئارسا بصاغ  ميژر

تيمها

رازبا

 دهاش

تمواقم رصانع ي همه ندرب نيب زافده

تمواقم زكرم

كيتكات

دننك يمن كمك هزغ هب هك يناسك هابتشارادشه
ليئارسا روضح اب اه تلود ندش رت فيعض

ناناوج ًاصوصخ شيوخ يگدامآ و يراديب نداد ناشن

هزغ مولظم تلم هب ينكمم كمك ره ماجنا

اه تلود

اه تلم

 ناناملسم ي هفيظو

صخشم روط هب دوخ روضح و مزع نداد ناشن

نمشد هب كيتاملپيد و يسايس راشف

اه تلود زا ي هبلاطم

يياهن

يلعف
جياتن

رشب قوقح نايعدم يياوسر

مالسا ناهجيركفنشور و يركف عماوج رد داسف يياوسر

لطاب رب قح يزوريپ

هزغو نيطسلف ،قارع ،نانبل هب هلمح تامادقا

امعضوم

نطاب

رهاظ

عوضوم تيمها

 روشك رد تازرابم نايرج  عورش هطقن

جياتن
بالقنا تازرابم نايرج نداد لكش

توغاط هاگتسد يياوسر

هجيتن توغاط هاگتسد ريظن يب يياوسر و تسرد لمعلا سكع

!تسا ديدج هنايمرواخ نامياز درد هزور33 گنجاوتحم

نمشد يلخاد لماوع ياه ليلحت تارودقم

ام  تلم

خسار مزعظفح

هدمآ تسد هبتريصب ظفح

هنحص رد روضح ظفح
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:امنهار
تانايب روحم
هعومجمريز
هجيتن
هنومن ،لاثم
رگيد هحفص رد حرش


