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 يردارب دنويپ ماكحتسا تصرف
يمالسا تما تدحو و

تلع

جح نيئآ رثا رد ،هانگ يگدولآ و تلفغ زا يجاح ندش كاپ

مارحا سابل رد همه يگنركي و ،زيامت و رخافت سابل ندرك اهر

جح ياهراعش رد هملك ديحوت و ديحوت هملك شيامن

تيمها
ناهج ناناملسم يلدمه و داحتا نيدامن نامرف

يمالسا تما يگنركي دامن و هناشن

ديؤم
 ِساَّنلل هاَنْلعج يذَّلا ِماَرحْلا دِجسمْلاو

دابْلاو هيف فكاعْلا ءاوس

َ نيتِبْخمْلا ِرّشب واوملسَأ هَلَف دحاو هلِإ مُكهَلِإَف

تدحو ترورض

يمالسا تما گرزب ياهدرد نامرد

يمالسا تما هاوخدب ياه تسد ينكفا هقرفت

يمالسا نيمزرس ياج ياج رد نانمشد ينيرفآ هعجاف

مارحلادجسم رد نينمؤم همه يرباربنومضم

جح مايا يمامت رد ادخ داي ترورضنومضم

هجيتن

نيطسلف تنحم و جنر و اه تسينويهص تثابخ

يمالسا يلدمه و ماجسنا شيپ زا شيب موزل

قيداصم

يدج روط هب يصقلادجسم ندوب رطخ رد

هّزغ مدرم تخس طيارش

نارگلاغشا همكچ ريز ناتسناغفا مدرم تبيصم

ينماان زا قارع مدرم يتحار و شمارآ بلس

نمي رد يشك ردارب

قيداصماه گنج و اه هنتف يحارط هشير هرابرد هشيدنا و ركفتهلباقم هار

 يا هقرف و يموق يشحو مسيرورت يربهر و يهد نامزاس
اه تردق طسوت

 زا نيطسلف و نانبل يمدرم تمواقم نديمان تسيرورت
اه تردق يوس

زيمآ مكحت دورو زا شيپ ات هقطنم ندوب نما
يبرغ ياه شترا

ناتسكاپ و ناتسناغفا ،قارع ياهروشك راتشك و رورت

تاناكما همه اب ون رامعتسا ندمآ ناديم هب

تلع
اه تّلم تمواقم و يراديب

تلع

اه تردق يزرو عمط يارب اه تلم ندش ناگورگ

اه تلم يگدازآ ي هيحور بوكرس

اه تلم يعيبط عبانم تراغ

اكيرما و هسنارف ،سيلگنا طسوت هقطنم ياه تلم ريقحت

رگمتس ياه تردق طلست همادا ندش نكمم انهجيتن

ميقتسم لاغشا و يماظن يورين زا هدافتسا

قيداصم

يزاس هعياش و ينكارپ غورد ،تاغيلبت هريجنز يريگراكب

يشك مدآ و رورت تاجتسد يهد نامزاس

يقالخا داسف ياهرازبا شرتسگ

ردخم داوم جيورت و ريثكت

ناناوج قالخا و هيحور ،مزع بيرخت

تمواقم زكارم هب يسايس مجاهت

يا هقرف و يموق ياه توخن نتخيگنارب

تامازلا

يلد مه و تبحم هب ناملسم ماوقا و اه هقرف ينامگدب ليدبت

تنس و نآرق كرتشم ينابم رب هيكت و يراكمه

هجيتن
مالسا تما رب طلست يارب نانمشد ياه هشقن ندش ميقع

ناهاوخدب ريبدت و هئطوت مظعا شخب ندش يثنخ

هجيتن

يمالسا ناريا رد نمشد تسكش

رابكتسا هرهچ دنچ نميرها رب هبلغ

اه هنومن

ناميا و مزع اب هك اج ره رد نانمؤم يزوريپ
قيداصمدنتفر ناربكتسم فاصم هب

نانبل هزور33 گنج رد نايامن حتف

ريخا لاس هس رد هزغ زوريپ و زارفارس داهج

تمواقم قفوم هنومنتيمها

نآ هب لمع و نيزورما هفيظو تخانشدكؤم هيصون

جح رد رضاح يمالسا ياهروشك يابطخ و املعيلصا بطاخم

جاجح مومع

نيفيرش نيمرح ءابطخ

تامازلا

ناوت همه اب ،ناعمتسم يارب مالسا نانمشد هئطوت ييوگزاب

هلئسم تسرد مهف اب هفيظو تخانش

داحتا و تفلا هب مدرم ندناوخارف

دماجنا يم ناناملسم نظ ءوس هب هچنآ زا زيهرپ

مالسا نانمشد و ناربكتسم رس رب دوخ دايرف مامت نتخيرورف

هللا ليبس يف و  هللا يلا جورع ،تداهش ليدب يب لماع روهظ

)هر( ريبك ينيمخ ماما ياه سرد زا يوريپتلع

قيداصم

هلاس8 يليمحت گنج

اتدوك

يا هناسر يدنب فص و يتاغيلبت ،يناور گنج

لاوما ي هرداصم و ميرحت

يا هتسه شناد لثم نيون شناد هب يبايتسد و يملع دشر زا يريگولج

ريخا يانعم رپ و هوكشرپ تاباختنا رد راكشآ تلاخد

جياتن
نايناريا مشچ ربارب رد" افيعض ناك ناطيشلا ديك ّنا" هيآ مسجت

نمشد ينادرگرس و لاعفنا

لمع و لوق رد نيكرشم زا تئارب شيامن


