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 داتس ياهدزمان
 تاباختنا

تّلع
تّلم يدنمشوه

تسا ماظن هب يأر ،دارفا يأر

هناشن
 روشك هك يعقاوم ،يأر ياه قودنص ياپ رد روضح
دراد ناهاوخدب لباقم رد سردايرف كي هب جايتحا

ّت لم يسانش نامز

ام ي هفيظو

مدرم داحآ و ناگبخن نايم نآ جيورت و يرابدرب و ملح

تّلم و روشك يّلم تيوه زا عافد

ترورض  ينمشد و قاقشنا زا يريگولج و يّلم داحتا ظفح

يسانش بيسآ

تيمها

تّلع

تّلع

دنفرط كي ينويليم راهچ و تسيب هورگ كي هكنيا روصت
رگيد فرط ينويليم هدراهچ هورگ كي و

يمالسا يروهمج زا ينابيتشپ و ماظن هب داقتعا رد تّلم ي همه ندوب يكيتقيقح

يمالسا ماظن رد يرالاس مدرم ييامرف مكح

مدرم طسوت فلتخم ياهدزمان فرح ندينشهناشن

يمالسا ماظن زا تيامح مالعا رد ينويليم لهچ بيرق يأر

يريگرد نودب اه نابايخ رد زور هدزناپ ـ هد دودح مدرم لاعف روضح

هلباقم هارلباقت و تموصخ ياضف هب تاباختنا زا دعب يرالاس مدرم ياضف ليدبتشلاچ

ترودك و ينمشد ،راقن  داجيا زا يريگولج

ينوناق ياه هار زا اهدزمان تاضارتعا هب يگديسر

بطاخم

يربهر عضوم

قادصم

تّلم

يتاباختنا ياهداتس و اهدزمان

نابهگن ياروش و روشك ترازو هب دامتعا

روشك تدحو و يّلم تدحو ظفح هب هجوت

تقيقح ندش راكشآ و تاهبش يريگيپ

 تروص رد اه قودنص يضعب يرامش زاب
اهداتس ناگدنيامن روضح اب فالتخا دوجو

 نيا تيمهاتّلم ينويليم لهچ يأر ندركن بارخ و شودخم
تاباختنا

تاباختنا ي هنحص هب ندش دراو اب يمالسا يروهمج ماظن هب ام تّلم يدنبياپ

يمالسا يروهمج تاباختنا رد باصن نيرتالاب

 يزوريپ لمحت ندوب تخس

 يناسنا لياضف زا يكي

تّلم يأر يرادتناما نيگنس راب

رازبايّلم تدحو و شمارآ ندرب نيب زا يارب يضعب شالتشلاچ

هيصوت

 دننيبب ماظن ميكحت تهج ار تّلم يزوريپ و تيقفوم دنهاوخ يمن يضعبتّلع

ندز نارگيد هب اهدزمان يكي زا تسردان ياه فرح

اه يراكبارخ و تايانج

اهدزمان نارادفرط هب اه شالت نيا ندوبن طوبرم

اه ينيرفآ جنشت هب ندركن كمك

 هعيش هيلع ار ينس و  ينس هيلع ار هعيش هك دننام يم يناسك لثم اهنيا
ينس هن و دنا هعيش هن ناشدوخ و دننك يم كيرحت

 يربهر هيصوت
مدرم هب

دننكن ينابصع ار رگيدمه هورگ ود و حانج ود
تّلع

هجيتن

يمالسا ماظن زا عافد و تاباختنا ي هنحص نيا رد روضح كرتشم ي هطقن دوجو

)هادفانحاورا(رصع يلو ترضح لد تياضر

روشك رد يهلا تمحر نايرج

تاباختنا رد ناگدننك تكرش شيازفا رب ديكأت

لمع ماقم رد تيلقا رب تيرثكا مدقتيرالاس مدرم هدعاق

ناهج ياه يرازگربخ رد مدرم روضح يربخ ساكعنا

 يزوريپ مدع لمحت ندوب تخس

لمحت تيفرظ و ناوتملح ينعم

هتكناه شالت نيا لباقم رد نتفرگ حيرص عضوم

:امنهار
تانايب روحم
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هجيتن
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