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تّلع

مهم ياه يگژيو

مق يادهش ملهچ

يابرذآ مدرم
اج

هار و تكرح لصا راكنازيربت و ن
نادقف هجيتن

نوگانوگ ثداوح رثا رد ديدرت و لزلزت

روشك رسارس يمدرم شوجدوخ تكرح داجيا
روشك رد اه نيعبرا هلسلس داجيا

هجيتن

هجيتن
بالقنا تمس هب مدرم ياه لد ندش هجوتم

يهلا تردق تسد تياده

ندش شوماخ هرابرد )هر(ماما نخس
زيربت مدرم دوخ طسوت بالقنا لوا ياه هنتف دهاش

هطورشم ياياضق قيداصم

نمهب29 هثداح

روشك رد جيار ياهراعش يرايسب

 اتدوك اي بالقنا هليسو هب تموكح رييغتلباقم هطقن
لبق زا رتدب يتلاح هب نتشگرب يلو

1 هحفص

هار زا نتشگرب زا رتدببيسآ

»هسفن ىلع ثكني امّناف ثكن نمف«
هيآ

»اميظع ارجا هيتؤيسف هَّللاهيلع دهاع امب ىفوا نم و«

ينعم
دنيب يم ررض شدوخ نكشدهع

يگداتسيا تروص رد دنوادخ گرزب شاداپينعم

دنيب يمن يررض ينكشدهع زا ادخ هار

زيربت مدرم زا )هر(ماما بوخ تخانشتّلع

 ،تريغ ،ناميا رثا رد اه هنتف ندش شوماخهجيتن
زيربت مدرم تريصب و تمه

نام
راگد

قنا ي
ال
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س
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ي

قادصم

دنا هديدن ار ادهش و سدقم عافد ،)هر(ماما هك يناناوج تيمها

يمالسا بالقنا نخس تيناقح تّلع

»هبيط ةرجشك ةبيط ةملك الثم«تّلع تسا يگشيمه وا هويمهيآ

ينعم

يمالسا بالقنا ندوبن فرصم رابكيهجيتن

هناشن

)هر(ماما طسوت هدش ميسرت فادها اب قابطنا مدرم ترطف اب يگنهامهقادصم

 و مهبولق نيبتفّلا ام اعيمج ضرألا ىف ام تقفنا ولهيآ
مهنيب فّلا هَّللاّ نكل

نامز رذگ رثا رب يعامتجا جاوما رياس ندش شوماخ تيمها

اروشاع هثداح هباشم هنومن
تيمها

اه لد ييامنهار و يرگ نشورهجيتن

شلاچ
زادنا مشچ

:امنهار
تانايب روحم
هعومجمريز
دعب هحفص رد حرش
لبق هحفص رد حرش

تسويپ ردحرش
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يمالسا بالقنا تيناقح و اقب هناشنتيمها

يابرذآ مدرم
اج

زيربت و ن

يمالسا بالقنا هب اه تّلم مارتحا
يمالسا بالقنا هب اه تّلم ندروخ ترسح

قيداصم

داعبا
يويند رجا

يورخا رثا

رادتقا

قيداصم

تّزع

الاو ياه نامرآ هب نديسر

»اميظع ارجاهيتؤيسف«هيآ

2 هحفص

دننز يم فرح نمشد نابز هب هك يناسك
عبنم

نمشد نخس

يهلا ميظع هزجعم شيامن

يمالسا ياهروشك رد بالقنا سوسحم راثآ

بالقنا داي هب اه هزيگنا و اه لد ندش جيسب

بالقنا هار رد ام يدهعدب و يدهع تسس ناكما

خساپ

بالقنا هار هب ام يرادافو ناكما
يهلا قيفوتءاشنم

يهلا رجا هب نديسرهجيتن

اهرجا نيرتالاب تيمها
سفن ياه يوهتّلع

هجيتن

بالقنا لباقم نداتسيا
بالقنا ندرك اهر

قيداصم

دناعم نافلاخم نيلماع

نانمشد

لفاغ نافلاخم

يمالسا بالقنا يمدرم روضح رهظم

يمالسا بالقنا هيلع فلاخم هرهچ شيامن
فادها

دهاشمدرم نيب يريگرد داجيا

قادصم

تمه

تريصب و يهاگآ

ءاشنم

همه رب تجح ندش مامتهجيتن

 هبرح
قيداصمناريا مدرم زا ندز مدنانمشد

ميناريا مدرم رادفرط ام

تّلعمدرم زا نافلاخم ندز مدتيمها

تلفغ

ينمشد و دانع

يلقع يب

لاسما نمهب22 مسارم بيرخت يارب شالت قادصم

يهلا تردق تسد

قادصم
تّلع
هناشن

شلاچ

:امنهار
تانايب روحم
هعومجمريز
دعب هحفص رد حرش
لبق هحفص رد حرش

تسويپ ردحرش
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زادنا مشچ

هجيتن
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يابرذآ مدرم
اج

زيربت و ن

ديشيدنا يم هقطنم عفانم هب امش هك دنك يمن رواب يسكخساپ

يمالسا يروهمج دنناد يم هقطنم ياه تّلم همه
تسا يمالسا ياهروشك يردارب و حلص رادفرط

رشب قوقح دراوم

يا هتسه هيضق

يساركومد

3 هحفص

 ياه تلود و اه تّلم ينعي يناهج هعماج
نيربكتسم زا يضاران

خساپ

 تسينويهص ناراد يناپمك تفلاخمتّلع
يمالسا يروهمج تلادع دايرف اب

طسوت يمالسا يروهمج هيلع اه غورد راركت
هقطنم هب رفس رد اكيرمآ هجراخ ريزو قادصم

ام هيلع يريگ هناهب

ام اب نيربكتسم تفلاخم

هجيتن

ناشدوخ يناعم ريغ رد ظافلا ندرب راك هب هبرح

قادصم
تّلع
هناشن

شلاچ

هطلس ماظن و رابكتسا اب ام تفلاخم تّلع

 فيرعت ام زا يناهج يراد هيامرس  هك يزوررّكذت
!ميريگب ازع دياب ،دنك

ام اب ناشياهوگتفگ و تاراهظا

ملاع تشونرس رب روشك دنچ طلستانعم

دنك يمن رواب ار امش فرح يسك

لاعفنا يور زا يتكرحيگژيو

نيربكتسم لباقم رد ناريا تّلم يزوريپ
راب نيمهد دنچ يارب

يا هدع طلغ هبساحم و ينادان ءاشنم

يمالسا يروهمج تردق

مدرم طسوت نيمك ردِ نمشد هدهاشم

اهراك رد مدرم رتشيب تيدجرثا

نالوئسم تيلوئسم ندش نيگنس

ناديم رد مدرم روضحهجيتن

داعبا
تارادا طيحم

تعنص طيحم

ملع طيحم

تراجت و راك و بسك طيحم

تّلع

روشك ياه يناماسبان و اه يراتفرگ عفر

تيدج و تردق اب اهراك ندرك لابند
قادصم

دوخ مهس هب سك ره ششوك

ناميا هب يكتم هدارا
راكهار

:امنهار
تانايب روحم
هعومجمريز
دعب هحفص رد حرش
لبق هحفص رد حرش

تسويپ ردحرش
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