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ناگبخن طسوت یمدرم تکرح یرادهتشررس

هعماج یرکف نایرج داجیا رد نادنمشیدنا شقن
 تراسا تمس هب ای تاجن تمس هب هعماج تیادههجیتن

هللا لوسر ای لیق اهصاوخب ّالا ةمالا هذه ماوع حلصت ال دیؤم
ء?لعلا لاق اهصاوخ نم و

طرش
 نمشد زا ندیسرتن و تعاجش

 صالخا

 ندرکن عمط

 ندرکن تلفغ و یلبنت

 لبق دنن?ه ،نان?لسم رب رابکتسا طلست ندوبن ناسآرثا

 مالسا یایند همه یجیردت یرادیب

»یمالسا یرادیب« ترابع زا نمشد سرت
 »یمالسا یرادیب« ترابع یریگراکب مدع رب نمشد یعس دهاش

   یقیقح مالسا زا Tاع ناربکتسم سرت لیلد
 درادن یمدرم دادتما هک یمالسا زا نمشد ندیسرتن

 لباقمهطقن
یرگیفارشا و داسف رد قرغ مالسا زا نمشد ندیسرتن

 ادخ هب لکوت مالسا

 یهلا هدعو هب نظ نسح مالسا

 هصخاش

 مدرم هدوت مالسا

ام هفیظو

یمالسا یرادیب فادها نییبت

 مالسا یایند یاهتکرح یسانشبیسآ

یبیل و سنوت ،رصم یاهبالقنا یسانشبیسآ قادصم

 یمالسا یرادیب یگتفشآ و یمگردرس زا یریگولج ترورض

 یناهج رابکتسا هطلس رش زا ییاهر

فادها

اکیرما اب یمالسا یاهتکرح لصاف دح نییعتطرش

 یمالسا یاهتکرح اب رابکتسا ندماین رانک ترورض

 یمالسا یرادیب لباقم رد یبرغ رابکتسا و اکیرمآ عضوم صیخشت همزال

 بسانمهنیمز
یلعف طیارش رد عماوج تیاده یارب برغ یرکف ألخ

 عماوج تیاده یارب یمالسا یژولوئدیا و هار هشقن ،رکف ندوب

 قادصم مالسا اب هلباقم یارب دوجو ماd اب اکیرمآ شالت

رابکتسا زا ندروخ بیرف نادقفهجیتن

 یمالسا تعیرش و رکف ندنام روحم
نمشد طسوت ندd و تفرشیپ اب مالسا تفلاخم ههبش حرط شلاچ

عماوج یاهزاین یارب یمالسا ییاهراکهار ندرک ادیپ همزال

 یمالسا یاهروشک یخرب رد فراعم زا ون مهف ،ون هاگن ،ون رکف دوبن
بسانم هنیمز

 نان?لسم یخرب رد داهتجا تردق مدع و دومج ،رجحت هیحور

 نویبالقنا ندش بارخ و اه بالقنا lفر نیب زا رطخ ترورضیزاس ماظن

 مدرم ینابیتشپ ظفح
 نارکفنشور و ء?لع طسوت یهاگآ داجیا راکهار

 نمشد یاههبرح یدمآراکانهجیتن

 یروانف و ملع تفرشیپ و ناناوج یملع تیبرت

 ن?لسم یاهروشک رد یروانف و ملع تفرشیپ راکهار

 ملع رازبا اب نان?لسم رب رابکتسا طلست ترورض

هیلع لیص هدجی T نم و لاص هدجو نم ناطسلا ملعلا دیؤم

oبالقنا زا دعب ناریا روشک یملع تفرشیپهنو 

مالسا یایند تدحو
 مالسا یایند اب اکیرمآ و برغ ینمشد رب ندوب هاگآ همزال

 نمشد ینکفاهقرفت لباقم رد اهتلم یرایشه

 نمشد یاههلیح و اهرازبا و نمشد تخانش

 نمشد طسوت ینس و هعیش فالتخا ندرک گرزب شلاچ

 مالسا یایند یورشیپ یبرغ یاههئطوت تسکشهجیتن

برغ یسوساج یاهنامزاس ندوب لاعف

 ینمشددهاش

 مالسا یایند کیرحت

 نیطسلف هیضق رد ینکشراک

برغ طسوت مالسا یایند بیرخت

هزور۸ گنج رد نیطسلف یزوریپ  قادصم

یمالسا یاهروشک یخرب ِیتخبدب لماع نارکفتم
ریخا لاس داتشه رد ناریا هلمج زا  قادصم

 ن?لسم یاهتما نورد یمالسا یرادیب خوسر لیلد

 نادوس و رصم و سنوت یاهبالقنا تسکش
 قادصم متسیب نرق طساوا رد

 دهاش یمالسا ناریا طسوت ایند ملع مهدزناش هبتر بسک

یرادیب و یرایشه

 مادقا و لمع مالسا

مالسا یایند یملع تیعجرمفده

ترورض
 مدرم یاهزاین و تاعقوت

تسا مدرم رایتخا رد یقیقح تردق

اهتفرشیپ همه و راصعا همه هب مالسا قلعت خساپ

ریخا یاه بالقنا ندوب یمالساً اتقیقحتیمها
هتسباو یاهمیژر طاقسا رد مالسا هب نادقتعم شقن

ریخا یاهبالقنا تاباختنا رد ناهاوخمالسا ندروآ یأر

 اهبالقنا رد مدرم یمالسا یاهراعش
 هصخاش

یسانش بیسآ

  یبهذم لئاسم نداد تلاخد و نیرحب هیضق رد مالسا یایند توکس

هیروس هلئسم رد نمشد یاههلیح

 یبالقنا یاهتلم زا عافد رب اهروشک زا یخرب تسردان قطنم
نایعیش زا ریغ هب  لیلد

 ار هیروس هک یناسک ندوب رصقم
یریگ هجیتن دنناشکیم یلخاد گنج هب

ن?لسم کی یتح ینیب زا نوخ lخیر اب ناریا ندوبن قفاوم تیمها


