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۱زا۱ هحفص

هشیر
 شترا زور نییعت اب شترا ی هیاپ ندرک مکحم

)هللا همحر(ینیمخ ماما طسوت
انعم

 تشاد هک یتایصوصخ و تیوه ن0ه اب شترا دییأت و لوبق
 یمالسا یروهمج و بالقنا فرط زا

ناریا تلم و شترا هیلع ِنارگ هئطوت سأیهجیتن

 ماما عضوم
شترا هرابرد

شترا تیوقت و ظفح
دوب)هللا همحر(ماما یبلق داقتعا هک

مدرم هیقب لثم شترا رد نمؤم و ن0لسم هندب کی دوجو  شترا تیوه
بالقنا لبق

قادصم

 یاه هئطوت لباقم رد شترا یگداتسیا
شترا زا بالقنا اب راگزاسان تیوه کی داجیابالقنا لوا ی هرود یشترا نورد

تیمها
زورما و اهزور نآ هک یناوارف دارفا دوجو
دندوب اه نامزاس نرود زا لالتخا یپ رد

 تیمها
فعاضم

 یا یشترا نوریب یورین چیه
Rدنک هلباقم شترا رد نمشد هئطوت اب تسناوت ی

سدقم عافد نارود رد شترا زیمآراختفا هبرجت
یگنج یاهراک و دربن رد شترا بوخ شقن یافیا

قادصم
Rقادصمگنج رد یقالخا و یونعم یاه هولج شیاRسدقم عافد نارود رد زاوها پیت ِیشترا ندناوخ بش زا

گنج لوا یاهزور رد یشترا راد هجرد کی رارصا
دورب کنات راکش هب نارمچ دیهش هورگ هارمه هکنیا یارب

 دنتیونعم یالاب حوطس رد هک ییاه یشترا
ییاباب و دایص دیهش دننام

 تیعضو
شترا زورما

ِیاراد و یونعم و یرکف شترا کی ام شترا زورما
تسا سدقم و کاپ یاه هزیگنا

تیمها
 ِیماظن یاهورین رد یرگ یشحو و یگدنرد ی هیحور دوجو

اهروشک زا یرایسب

نمؤم و الاو ،کاپ ،یقالخا دارفا تیبرتدهاش

 هب هیصوت
شترا داحآ

 شترا زورما تیعقوم cسناد ردق
تیمهانآ ظفح و روشک رد شترا لاعف روضح و تامدخ و

،دشاب رت یوق و ردتقم شترا هچره
دنک یم داجیا تینما روشک رد رادتقا نیا سفن

همزال

 تیمها
تینما

تینما ای دیهاوخ یم نان دنیوگب مدرم هب رگا
دنهد یم حیجرت ار تینماً اعطق

ییاباب دیهشقادصم
Rمرتحم و مظعم نامزاس لخاد رد هک یناوارف یاه هنو

تسا هتشاد دوجو هاپس تکوش یاراد و

 یزاریش دایص دیهش
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 یراصح ونصح دننام دننک یعس روشک یاه هاگتسد همه
بطاخمدننک لمع ناشتلم و روشک یارب نمشد ت0جاهت لباقم رد

یتاقیقحت و یشزومآ ،یملع یاه هاگتسد

یماظن یاه هاگتسد

 یداصتقا یاه هاگتسد

یگنهرف یاه هاگتسد

 رگیدکی هب تبسن فلتخم یاه شخب تداسح و تباقر مدعهجیتن
روشک رد مزال ماجسنا داجیا و

 یلصا همانرب
نمشد

ندرک مخا و ندز رشت و گرزب یاه تردق یی0نگرزب
رگید یاهروشک هب تبسن

 ناریا تلم میظع هعومجم هب ندز هبرض
یداصتقا تالکشم داجیا قیرط زا

 یاه همانرب و اه فرح ندید اب نالوئسم ی هزیگنا تیوقتیریگ هجیتن
یداصتقا یاه فعض هطقن قیرط زا لالخا یارب نمشد

هجیتن
بالقنا ربهر طسوت مدرم تشیعم رب دیکأت

 ریخا یاه لاس رد یداصتقا یاه راعش یزاس هتسجرب
بالقنا ربهر طسوت

 ییاه فعض هطقن ندرب نیب زا و نمشد هار ندرک دودسمهلباقم هار
دنز یم هبرض روشک هب نمشد نآ قیرط زا هک

ام تیعضو
اه ینمشد مغریلع هک ناوارف توق طاقن دوجو

تسا هدش روشک میلست مدع و تزع و یدنلبرس ثعاب

فلتخم یاهروشک رد ناشدوخ هک یعفانم هب یبایتسدفده
دنا هدرک فیرعت ناشدوخ یارب

دوخ زا تعاطا هب اه تلود ندرک راداو

اهروشک رگید هب یزارد تسد و تلاخد

 هک تسا نیا روشک نیلوئسم یارب تیعقوم نیرتدب
دنسرتب نمشد دیدهت و مخا زا تسرد هاررادشه

 هب رکذت
نالوئسم

نمشد ضرعت و زواجت و لوخد و دورو یارب اهرد ندرک زابهجیتن
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تلع

 ِیاقلا یارب مالسا نانمشد شالت تاباختنا اب یمالسا یروهمج
تسا ینید یرالاس مدرم رهظم تاباختناتیمهادرک لطاب ار یرالاس مدرم اب تیونعم و مالسا نیب لباقت

 تسد روشک یاهراک دیلک هک دننک یم ساسحا تاباختنا رد تلم
دننک یم نییعت ار روشک یلصا رصانع هک دنتسه اهنآ و تسا ناشدوخ

 هفیظو
یناگمه

نآ cسناد ردق و تاباختنا cشاد یمارگ

هجیتن
اهدیدهت لباقم رد روشک تینوصم شیازفا

روشک یارب هریخذ کی هب تاباختنا لیدبت

شترا نانکراک نیب رد وگلا و هتسجرب یاه ناسنا شیازفا

لماع
ناریا تلم یریذپانریثأت و یگداتسیا ،رادتقا

نادیهش هب شیارگ و نادیهش هب تدارا ی هیحوردنک ادیپ همادا دیاب هک گرزب یاه تردق هناتردقربا رشت زا


