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مدرم رد يبالقنا ي هيحور ظفح

تاليهست داجيا و يمومع يگدنز هافر لئاسم رد ندشن قرغهمزال

تيمها
روشك تالكشم جالع

تيمها

ايند هب بولطم ي هبرجت و وگلا ي هئارا ي همزال

قيداصم
بوخ نينواعم

بوخ ريزو

بوخ ناريدم

قيداصم

يلخاد لئاسم يلصا ناكرا زا يكي

يردارب

راثيا و تشذگ

يراگنا لهس و يلبنت

ترورض
يزاسزاب نارود رد داسف خوسر رطخ ندوب هدننك جلف و يدج

ناسنا ديدش يريذپ بيسآ

راك رد ندوب يدج

ندرپس ردق و اضق تسد هب ار راكقادصم

نينواعم باختنا

راك يارب نتشادن مارآ

رّكذت

هنومن

بالقنا تبيه و تمظعاب ي هرهچ و تبالص ،اه يريگ تهج ظفح

قيداصم

هفيظو يارب تيلوئسم ساسحا

روشك يساسا ياه همانرب و يّلك ياه تسايس هصخاش

ينعم

لمع رد يگزيكاپ

حيحص يقالخا لوصا تياعر اب راك ماجنا

 يمومع هافر داجيا و روشك يگدنزاس

ينعم

اه هدر نيرت نيئاپ ات راك ي هطيح نتشادهگن تمالس

قيداصم

يعامتجا تلادع نيمأت

راك ماجنا يارب دهعت و دادعتسا و يگدامآ

لمع و راك ِسْفن يارب يگدامآ

اوقت و تراهط ظفح

مورحم و فيعض تاقبط تياعر

يمومع تينما نيمأت

يمالسا ي هنسح تايقلخ و تايحور هب هجوت

اه شخب يارب بوخ نالوئسم

لوئسم كي دركلمع و هرهچ رد ماظن لك ندش هديدتيمها

ناراكمه شنيزگهمزال

همزال

ناريدم باختنا

نآرق لماك تيمكاح ققحت يارب تدهاجم

بالقنا ياه نامرآ ققحت و  تالكشم عفر يارب شالت

تعيرش هب لمع

تيمورحم و رقف ندرك نك هشير يارب ششوك

تّلع
بالقنا ي هنحص رد هشيمه نازابرس

رشق نيا ندوب بالقنا بحاص

ميقتسم طارص رد نتشادرب مدق

يهلا ركذ ماود

ايند فراخز هب ييانتعا يب

 هاگياج نيا رد ناشيا ياقبا طرشتيمها

ينعم

نآرق تيمكاح ققحت يارب تدهاجم

)ص(يدمحم بان مالسا زا عافد

نافعضتسم و نامورحم زا تيامح

تعيرش هب لمع

ضيعبت و رقف ندرك نك هشير يارب ششوك

يمالسا بالقنا رادياپ لوصا هب كسمت

يعامتجا تلادع رارقتسا

اهرايعمهدش هدومزآ ناريدم و ناراكمه شنيزگ

ريدم كي مزال تايوصخ هب يگتسارآ

تقايل و ينادراك

مدق تابث

هيحور ماكحتسا

ركف تماقتسا

 ربهر تابلاطم
 زا بالقنا مّظعم

 بانج
 مالسالا تجح

يمشاه

:امنهار
تانايب روحم
هعومجمريز
هجيتن
هنومن ،لاثم
رگيد هحفص رد حرش


