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مالسا يايند رد داحتا :2 تسويپ

تا
ايند رد داح

سا ي
مال

اه فرح ندرك يكي
تيمها

يمالسا ياهروشك ي همههرتسگ

داعبا مالسا تما رد زيچ ره زا شيب داحتا موزل
اه لد ندرك يكي

تسينويهص يلعج تلودزواجت لماع

يمالسا تما رد راذگريثأت دارفا صاخ بطاخم

يمالسا تما يراديب يارب شالتام ي هفيظو

نانمشد طسوت هدش داجيا خلت تيعضو و قياقح نييبت

قيداصم

هفيظو ماجنا يارب تما توعد

املع

ناركفنشور
قيداصم

يعامتجا و يسايس نالاعف

اه تلود

هقرفت داجيا يارب مالسا نانمشد شالتور شيپ شلاچ

داحتا تروص رد مالسا تما نداتفا گرزب تالكشم جالع ركف هب تّلع

ملاع نادنمتردقتالكشم ءاشنم

نيطسلف ي هلئسم رد راكشآ زواجت اب هلباقمقادصم

اه يسيلگنا و اه يياكيرمآ طسوت يّنس و هعيش ي هلئسم حرط يسيلگنا ،يياكيرمآ نارگ ليلحت ديكأت و هعلاطمدهاشقادصم
ناناملسم نيب يريگرد داجيافدهيّنس مالسا و هعيش مالسا يور رب يبرغ و

تافالتخا زا هدافتسا رثكادح داعبانمشد هقباس
ييايفارغج تافالتخا

يموق تافالتخا

يا هقطنم تافالتخا

يبهذم تافالتخا

يراديب و هجوت هلباقم هار

رگيدكي هب ندش لوغشم اب يلصا ي هطقن زا ناناملسم فارحنا قادصمفده
ناملسم نوگانوگ ياه تّلم و ماوقا ندش هجوتم
تيساسحنيطسلف بصغ ي هلئسم يشومارف و رگيدكي هب

 فالتخا داجيا يارب نيطسلف ي هلئسم زا هدافتسا
مالسا يايند رد

تيساسح تلع
 يكيدزن ي هيام دياب نيطسلف ي هلئسم

دشاب ناناملسم

بوجو دروم رد يمالسا بهاذم ناسكي رظن
مالسا نيمزرس هب ضّرعت تروص رد عافد

هيلع ٌقفتم ي هلئسم نيا رد ديدرت داجياتسايس

ندرك دايز اب ناناملسم ندرك هتسد هتسد
يفئاط و يبهذم ياه بصعت شتآ

يلصا فادها ءزجيگژيو

ديؤم

 هب زا تعناممو تافالتخا ندرك مك و داحتا ي هلئسم حوضو
)هيلع هللا ةمحر( ماما تانايب رد اهنآ نديشك توادع

فرح نيا ياپ هب يگداتسياماظنهمانراك

)هيلع هللا ةمحر(ماما تانايب رد نيطسلف ي هلئسم ينشور

يركففالتخا داعبا

يهقف

يمالك

ميهد يم هك يياه هنيزهدهاش

اه يراكمه داجيا و تالضعم زا يرايسب لحتّلع
يمالسا ي هعماج ركيپ زا ناطرس نيا فذح اب

يعرش ي هفيظو كي ناونع هب نآ هب ام تّلم هاگن

يتسينويهص ميژر يناطرس ي هدغنادقف تّلع

تفرشيپ ياه هار

ملع لدابت

تورث لدابت

هبرجت لدابت

تفرعم لدابت

يمالسا يروهمج ياسر دايرف شريذپ و ساكعنادوجوم تيعضو
يمالسا يراديب و داحتا زا عافد رد

فلتخم ياهروشك نايم و مالسا يايند رد هرتسگ

قح فرح هب لاعتم يادخ تكرب فعاضم تّلع

تّلم و تلود فرح ندوب يكي و ماظن حضاو نخس
يلصا لئاسم نيا رد نيلوئسم و لماع

:امنهار
تانايب روحم

هعومجمريز

دعب هحفص رد حرش

لبق هحفص رد حرش

تسويپ رد حرش


