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درگلاس

ىد19 مايق

دشك يم ملاع ناربكتسم خر هب ار نآ ناريا تلم هك يا هثداحتيمها

اه يگژيو
يسانش نمشد

تريصب

يسانش عقوم

يراكادف و مادقا ،تدهاجم

ريثات
ام زورما تكرح تهج هدنهد ناشن و هدنهد تريصب ،هدنهد سرد

ناريا تلم ميظع نايرج و تكرح ،لوحتٔادبم

اه ناسنا هدارا و تدهاجم هطساوب لاس ياهزور يخرب ندش صخاشسرد

نارگيد ييامنهار يارب يمچرپ هب زور نآ ليدبتهجيتن

قيداصم

خيرات رد يد9 زور يراگدنام

خيرات رد اروشاع زور يراگدنام

مالسلا هيلع يلع ماما نايركشل يخرب لزلزتترورض

دوب يد19 لماوع نامه زا هتساخرب هك مدرم تكرحيراگدنام تلع

مدرم رب تجح ندش مامتترورض

تريصب

هنادهاجم هصرع رد روضح

تقيقح هدهاشم يارب تدهاجم

خيرات رد راگدنامتيمها

ينونك عطقم رد روشك ياضف يگدولآابغفعاضم تيمها

يهلا تردق تسدداجيا لماع

مالسلا  هيلع يلع نبا نيسح حور و تيالو حور

يهلا هراشا تسد هدهاشم
همزال

 لالدتسا ،يرگنشور
تريصب داجيا و

تامازلا

دنتسه نآ ريز رد هك يناسك و ههبج فرط ود ياه مچرپ هدهاشم

اه ليلحت رد ملاع ثداوح اب ناريا ثداوح نديد طبترم

قيداصم

نيفص گنج رد رساي رامع لالدتسا
قح ههبج صيخشت يارب

 و ماما لباقم ادتبا زا هك يناسك ياه مچرپ هدهاشم
ريخا ياهارجام رد ،دنداتسيا بالقنا

ام روشك ثداوح هب هقطنم و ملاع ثداوح ندوب لصتمليلد

لماوع

عقوم هب روضح

تاهبش دوجو رثا رب گنج زا دارفا نديشك تسد قادصم

يسانش نمشد

نينموملاريمالباقم ههبج رد يمالسا رهاوظ دوجو تلع

ههبش عفر يارب نينموملاريما صاخ باحصا نداتفا ولج هجيتن
تشاد تسد رد هشيمه دوش يم هك يا هدنز لالدتساتيمها

اوتحم

مديد ربمايپ لباقم رد دحا و ردب رد  ار دنا هداتسيا نآ ريز هك يناسك و هيما ينب مچرپ نيا

مديد ربمايپ رانك رد دحت و ردب رد ار دنا هداتسيا نآ ريز هك يناسك و مشاه ينب مچرپ نيا

دهاش

نآ يارب ركش هدجس و تمعن نيا ركش

دنوش رضاح هنحص رد دياب هك يعقاوم رد هنحص رد روضح

دننك ربص دياب هك يعقاوم رد ربص

هجيتن

ناريا مدرم ينيد تريغ و ناميا ،يراديب ،تريصب اب رابكتسا ينمشد

ناريا هب هلمح يارب رابكتسا تٔارج ندش هتقرگ

يمالسا بالقنا ظفح

ام هفيظو

اه ههبج نامه رد اه مچرپ نامه اب اه مدآ نامه روضحيريگ هجيتن

هقباس

دنهد يم راعش ماظن هيلع مه زورما ،دنداد راعش ماما هيلع هك يناسك نامه

نمهب22 زا سپ زور هس ،ماما تماقا لحم لباقم تارهاظت نتخادنا هار

مسيرورت هزادنا هار

قيداصم

اه نيد يب و اه بلط تنطلس ،اه يا هدوت هدهاشم

اكيرما هب هتسباو نيعجترم هدهاشم

نيربكتسم و اه تسينويهص ،سيلگنا ،اكيرما هدهاشم

يريگ هجيتن

ينوناق فياظو و نوناق هب لمع

دنرادن ينوناق تيلوئسم هك يناسك هنارسدوخ و هيور يب تاكرحيسانش بيسآ

تلع

اه تمرح كته زا لصاح يعيبط تريغ و مشخ

دنراد نالوئسم و يربهر هك يا هظحالم و ربص هدهاشم

!تسا ام روشك زا رابكتسا راك يگنلطابترا تلع

اه نآ طسوت اه صخاش نيا مهف و ام تلم يراديبام توق هطقن

هجيتن

دنك افيا دناوت يم يناسنا هعومجم كي هك يشقن شيامن

دنمهفن ار ملاع ثداوح رد دوخ يراديب و تريصب ريثات اه تلم هكنيا يارب شالت

نارگيد شوگ هب نآ نديسرن و ام يادص ندرك شوماخ يارب شالت

تلع

ناريا تلم يراديب رثا رب هنحص رد اه نآ روضح و ناملسم ياه تلم تريصب

ام تلم طسوت ،هدرك داجيا دوخ فادها هب نديسر يارب رابكتسا هك يديلوت طخ ندش دنك

ناريا تلم يراديب رثا رب رابكتسا تابساحم ندروخ مه رب

يريگ هجيتن

نآرق هيصوت
اولدعتال نا ىلع موق نائنش مكّنمرجيال و

ىوقّتلل برقا وه اولدعا

اه هظحالم تلع

لوئسم ياه هاگتسد و نوناق دوجو

تسا هدرك داجيا نمشد هك يياه هنتف زا هظحالم و تبقارم

تسا نمشد هب كمك هيور يب راك هنوگ ره

انعم

دوخ تقو رد تيعطاق  اب دورو

طايتحا و ريبدت

بيسآ
اياضق ندش بارخ

ناهانگيب ندش لامدگل

دوخ ينوناق فياظو هب نالوئسم همه ندرك لمعقادصم

داعبا

نارگ شاشتغا ربارب رد دوخ فياظو هب لمع

روشك هرادا رد دوخ فياظو هب لمع

اه نآ تساوخرد حوضو و هنحص رد مدرم روضحدعاسم هنيمز

تاشاشتغا هلئسم رد روشك لئاسم ندشن هصالخ تيمها

تاشاشتغا هليسوب روشك تفرشيپ فقوت يارب نمشد شالت فعاضم ترورض

مدرم هام يد9 تكرح قادصم

نالوئسم رب تجح ندش مامت هجيتن

تقد و توق اب ،فياظو هب لمع

مه اب روشك نيلوئسم و تلود يراكمه
تامازلا

قيداصم

يللملا نيب هصرع رد ماظن دنمتردق و زراب روضح رد هشدخ

نآ هتفرگ رود خرچ و يملع تفرشيپ فقوت

يداصتقا تفرشيپ فقوت

هنحص رد مدرم روضحدعاسم هنيمز

ماظن تورث نيرت گرزبتيمها

نمشد طسوت يد9 يياميپهار ندناوخ يتموكحشلاچ

!تسام تموكح ديجمت و فيرعت ،فرح نيا

دنتسه يكي تلود و مدرم ام تموكح رد

خساپ

تلع

دراد يجيسب ناكما نينچ هك يتموكح ندوب يوق

 همهنيا وا روتشد هب هك يتموكح ندوب ردتقم
دنيآ يم هنحص هب تيعمج

زور2 تدم فرظ دناوت يم تموكح مادك
؟دنك جيسب تيعمج همهنيا

 ياه تموكح نيرتدنمتورث و نيرت يوق يناوتان
رفن رازه100 يتح ندرك عمج زا ايند

وا ناراي و مالسلا هيلع يلع نبا نيسح تدهاجميراگدنام تلع

:امنهار
تانايب روحم
هعومجمريز

 هفيظو
اه هاگتسد

يّطخت هنوگچيه نودب ،نوناق ّرم هب هناعطاق لمع


