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)هر(ماما هعفاد و هبذاج

ديآ يمن تسدب يياور راثآ و تاياور زا هك يفراعم حيرص نايبتّلع

ناسنا راتفر هطساو هب  رگيد يخرب شجنر و يا هدع يدنمقالعينعم دنراد هعفاد و هبذاج همهرّكذت

 يذّلا ودعلا هنأف كل و كيف يذوع نم يشاح«
»هيفاصنال يذّلا برحلا و هيلاونال اعد

گرزب ياه ناسنا هعفاد و هبذاج رد عيسو فيط كي دوجوتيمها

هيداجس هفيحص مراهچ و لهچ ياعد رد)مالسلا هيلع(داجس ماما نايبديؤم لاعتم يادخ تساوخ و مالسارايعم

 ياهاعد يگژيو
)مالسلا هيلع(داجس ماما

يمالسا فراعم ياه هنيجنگ نيرترب ءزج

نانمشد اب ارادم و ملس تساوخرداوتحم

»ًاناداع نم ملاسن نا و«اعد

ادخ رطاخ هب يسك اب ينمشدءانثتسا

)هر(ماما دركلمع
 ي هرياد رد لماك تيعطاق اب هعفاد و هبذاج لامعا

 نتشادن يسك اب يصخش ياوعد نيع رد بتكم

)هر(ماما طسوت يلامتحا و يصخش ياه ترودك نداهن اپ ريزرّكذت

يبرغ گنهرف و اه ماظن ناگتخابلد و اه كلسم لاربيل درطقيداصمبالقنا لوا رد اه هعومجم يخرب درطقيداصم

 زا نوگانوگ ياه تيموق و راكفا اب ،زاب شوغآ اب مدرم هدوت شريذپ
 تضهن عورش رد بهذم و هورگ ره

تخس تاريبعت اب اه نآ ندرك  موكحم و نيعجترم درطدنتفرگ يمن رارق وا يمالسا ينابم و يركف هرياد رد هك يدارفا زا يّربت رد ندركن لمأت

اه تسينومك حيرص درط

يمالسا ماكحا ينآرق حور شريذپ مدعتّلع

ميظع لوحت شريذپ مدع

يهلا قياقح شريذپ مدع

نيزرابم زا يليخ يارب مادقا نيا ندوب بيجعتيمها

دهاش
 سپ هك يياه تسينومك هب همان تيصو رد)هر(ماما هنازوسلد باطخ

اوتحمدندوب هتخيرگ جراخ هب تيانج زا

دنرادن تشگزاب تئرج رگا يمالسا ماظن اب ندركن هلباقم و هار ندرك ضوع هب هيصوت

يهلا باذع زا ندنام ناما ردترورضتازرابم لمحت و تشگزاب هب هيصوت

دشاب يمالسا ينابم و رّكفت عبات دياب مه تسايس هصرع رد يّربت و يّلوتترورض

يريگ هجيتن
 هارمه يا ههبج رد دوخ فيرعت اب )هر(ماما زا يوريپ اعدا ندشن عمج

)هر(ماما زوريد نيدناعم ليلجت و سكان و سكره اب فالتئاقيداصممالسا و )هر(ماما نيضراعم

 يور بلط  تنطلس و نيقفانم ،... ،سيلگنا ،اكيرمآ قفاوت
دراد)هر(ماما طخ ياعدا هك يروحم

قيداصمدننك يم تكرح)هر(ماما لباقم طخ رد هك يناسك لباقم رد توكس اي و فيرعت ،يهارمه

سدق زور طلغ ياهراعش نالماع اب يهارمه

اروشاع زور تحاضف نالماع اب يهارمه

بصاغ تسينويهصنيدناعم قيداصم

نوگانوگ ياه تردق نارودزم

ربكتسم ياكيرمآ

هار ندوب تسردان مهف و عضاوم رد كش ترورضيريگ هجيتن

ام زا نمشد فيرعت تروص رد ام ندوب راك تنايخ رب ينبم)هر(ماما ياه هتشون و تاشيامرفديؤم

ام ربارب رد)هر(ماما زوريد نانمشد عضومنالطب رايعم
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دعب هحفص رد حرش

لبق هحفص رد حرش

تسويپ رد حرش


