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عاونا

 زئاج

تلع

يرايتخا تضاير و يلومعم يگدنز زا جورخ

جح ياه تصرف

يجاح صخش

مارحلادجسم رد دوجو مامت اب يهلا تمظع و هوكش سملقيداصم

تيونعم ناركيب ياضف هب دورو

عوشخ و ركذ اب هارمه كرحتم ناشورخ ليس هب دورو

دوخ رب يلومعم يگدنز تاحابم ندرك مارح

تلفغ هيام

سابل كي رد همه نتفرگرارق

قيداصم

طاطحنا هيام

يجاح زا يدام و يرهاظ رخافت لياسو ندش هتفرگ هجيتن

 يهاوخ دوخ هولج ناونع هب هدنيآ هب ندركن هاگن

 يرگ هولج هليسو ناونع هب دوخ يوب ندركن لامعتسا

نفعت يوب مامشتسا ماگنه ينيب نتفرگن

يبلط تحار ندرك مارح
رهاظم

هورم و افص يعس

ادخ هناخ فاوط

رعشم و تافرع فوقو

انم ياهزور ضيارف

 يسانش بيسآ

شياسآ فدهجاجح شياسآ نيمأت هناهب هب يرورپ نت هب كمك
هللا يلا عاطقنا تهج تغارف داجيا

هجو نيرتهب هب ضيارف ماجنا تهج تغارف داجيا

جح يونعم تصرف ساسا رب جاجح صيرحت يارب شالت

جح لامعا رد بلق روضح و هجوت مدعتلع

هجيتن
 يجاح دوجو رد ينورد بالقنا ندشن نيقلت

يدام ذياذل هب يانتعا يب و رخافت يب يگدنز ناكما نديمهفن

نارازگراك هفيظو

جح هب تبسن يتوافت يب و بلق تواسق

يمالسا تما ياه ييادج مايتلاقادصم يمالسا تما

هشير

 ييادج يعيبط ياه هنيمز

تيرشب همه هب مالسا قلعت

داژن و گنر
نابز
تاداع
قيالس
خيرات

ييايفارغج ياه طيحم

بهذم و هقف
ييادج يليمحت و يعونصم ياه هنيمز

فاكش و  فالتخا يارب جح زا هدافتسابيسآ

 ناناملسم همهبطاخم

نارازگراك هفيظو
نآ قيداصم و هلئسم تخانش

فالتخا بجوم لئاسم فذح

تقد و يرايشوههمزال

 قادصميمالسا يروهمج فراعم و قياقح نييبتقادصميمالسا يروهمج

 تيمها

همزال

رادتقا نيع رد يمالسا يروهمج تيمولظم

 ناناملسم مامت هب يمالسا يروهمج قلعت

هشير

 يمالسا يروهمج زا جراخ و لخاد  تنس لها عافد و تيامح

دهاش

نانمشد تاغيلبت

قياقح نيا نييبت ناهج نيملسم داحآبطاخمنارازگراك هفيظو

ناريا تلم و ماما و ماظن هب ناهج ناناملسم تدارا و تبحم

رابكتسا ينمشديمالسا يروهمج نوبيرت زا نيملسم لد فرح ندش دنلب

 نامدوخ نورد حالصا

 تيمها

افص و تقادص زا هعماج ياضف ندرك يهت يسانش بيسآ

ام روتسد و هفيظو نيلوا

هجيتن

تلع

لح هار

قادصم

ديدرت و ينهذ شاشتغا هب مدرم ندركراچد

يحانج ياه ينمشد

مالسا زا نتفرگ سرد

اوتحم

 قادصم

 ينامز ات يهلا تمحر يهارمه
!ميشاب دوخ بقارم هك

ليئارسا ينب يارجام زا تربع

يسكره و تلود هيلع نتفگ نخس رد يرابودنب يب

قيداصم

تلع


