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ليلد
 ييايرد ريسم كي رد امن بطق نداد تسد زا اب ناسنا ريحت

نابايب اي

تّلم نتخادنا هابتشا هبفدهتصرف زا ناهاوخدب هدافتسابيسآدوخ ي هقيلس هب سكره ندز فرحهجيتن

قادصم
 يارب)هر(ماما يقيقح عضاوم ندرك يفخم اي راكنا و يشيدنا جك

يخرب طسوت نآ و نيا دمآ شوخ

هزيگنا

 )هر(ماما يارب رتشيب ناوريپ ندش اديپ

ناشيا هب)هر(ماما نافلاخم يدنمقالع

نالطب تّلع
 نيرت حيرص اب هك تسا يعضاوم و ينابم هب )هر(ماما تيوه

درك نايب تاملك

عضاوم هجيتن

ايند نداد ناكت

ناريا تّلم هب ميظع ياه هدوت ندش قاتشم

ناريا تّلم زا اه هدوت زا يرايسب يوريپ

مالسا يايند رانك و هشوگ رد نآ ياه هناشن دوجوديؤميناهج ميظع تضهن نداتفا هار هب

يريگ هجيتن

وا حيرص عضاوم و)هر(ماما ندروآ ناديم هب ترورض

 هب هك يياهزيچ ندرك گنرمك اي )هر(ماما عضاوم نامتك ندوب طلغ
ديآ يدنت نامرظن

قيداصم

رابكتسا هيلع عضاوم

عاجترا هيلع عضاوم

برغ يساركومد لاربيل هيلع عضاوم

نايورود و ناقفانم هيلع عضاوم

تّلع
 نيا هك يناسك ميلست و)هر(ماما ميظع تيصخش ربارب رد نتفرگ رارق ريثأت تحت

دنديد ار عضاوم

هتشذگ رد يا هدع طسوت مالسا ماكحا يخرب ندرك ناهنپ و راكناهباشم قادصم

داهج ماكحا قيداصم

باجح

صاصق

قرشتسم نالف دمآ شوخ فده

نآ تيلك اب مالسا نايب ترورض نالطب تّلع

نداتسيا)هر(ماما ينابم و اه فرح لباقمهجيتنفادها ندش مگ و اه هار ندش جكيسانش بيسآدندوب )هر(ماما راكفا ناجورم ينامز هك يناسكنالماع

هباشم قادصمتسين ماما هب تمدخ ماما زا تيوه بلس
 لام و ناج زا شرطاخ هب تلم هك يماما ؛ماما طخ ياهنم ماما

.تسين ،دندركن غيرد
نادنزرف ندرك ادف

قيداصم
نتفرگ تسد فك ار ناج

رصاعم نرق تكرح نيرتگرزب داجيا هجيتن

)هر( ماما ياههمانينابم قادصم

)هر( ماما تانايب و تاملك

)هر(ماما عضاوميهمه يهدش هاتوكيگژيو)هر( ماما يهمانتيصو

تيمها
 ىاه ىزات هكي و برغ ىاه ىرگتراغ هيلع يميظع جوم شياديپ

ماما تكرح و ينابم يهطساو هب ايند رد اكيرمآ
تسينويهص و رابكتسا يياوسرقيداصم

هجيتن اكيرمآ نوگانوگ ىاهروهمج سيئر رفس ماگنه اهروشك مدرم راعش

هنايمرواخ و ايسآ

ىئاپورا ىاهروشك زا ىضعب
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