
 
 حضرت علی 

و دَاست ايذکص سُدهًذ ...سخى ُچ
 .َ صیادش کطًذٌ است

 
طلبٍ او های  با يیت ! فشصيذاو هى، ُج

ايیذ بٍ لصذ ایًکٍ دس ایى ..صادلايٍ دسط بُخ
د  اهیذ ُب ف همذط ُخ هیذاو عظین کٍ دسصُف

همذم باضیذ ف   جضَ بشجستگاو صُف
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... از تاریخ

   فروردین سالروز والدت حضرت زهرا  11
 زن  و روز

 

 

 

 

َاژٌ  َ خالصٍ کشديت هیاو  گفتى اص تُ سخت است 
َاژٌ ای هعًا ... سخت تش چشا کٍ يگشايی هایت دس هیچ 
چشا کٍ اص خُدگزضتى هایت دس هیچ ... يمی ضُد

چشا کٍ عطك دس همابلت صايُ ... لاهُسی هعًا يمی ضُد
َلتی صبُسايٍ علی اکبش حسیى.. هی دهیهی صيذ 

 هی دهیصهیش...  هی دهی

َ هعًای عطك ... َ صبش دس همابلت کن طالت هی ضُد
 ...با تُ کاهل هی ضُد

 

 

 

 

  

... از تاریخ

        فروردین سالروز والدت حضرت زهرا 11

 زن  و روز

 

 

 

 

َاژٌ  َ خالصٍ کشديت هیاو  گفتى اص تُ سخت است 
َاژٌ ای هعًا ... سخت تش چشا کٍ يگشايی هایت دس هیچ 
چشا کٍ اص خُدگزضتى هایت دس هیچ ... يمی ضُد

چشا کٍ عطك دس همابلت صايُ ... لاهُسی هعًا يمی ضُد
َلتی صبُسايٍ علی اکبش حسیى.. هی دهیهی صيذ 

 هی دهیصهیش...  هی دهی

َ هعًای عطك ... َ صبش دس همابلت کن طالت هی ضُد
 ...با تُ کاهل هی ضُد

 

 

 

  

... از مدافعان حرم

شهید علی یزدانی 
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همزمان با شب )1394فرودین:شهادت

درعملیات  (شهادت حضرت زهرا

 مستشاری در استان صالح الدین عراق

همه برای عید آماده می شویم حتی 

آماده اند تا دومین ... همسر و فرزندانت

 ...عید را با عکس بابا بگذرانند 
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... از طبیبان

 بالال
هی  هحکن  او های ساق پا سا  سدو بالال استُخ ُخ

لیذ  و تاصٌ ُت هی بشد َ ُخ هغض سا باال  او  کًذ، ُت
هام صادق ).                      هی کًذ  (علیٍ السالم.ا

 

ح هفیذی اص جملٍ . طبع بالال سشد َ تش است اهال
هفیذ بشای کن . آهى، آهک َفسفش سا داساست

يی َ تمُیت کًًذٌ ضعف ياضی اص الغشی َ  ُخ
سَحی َ عصبی است؛ بشای سشفٍ های خطک هفیذ 

َ پاک کًًذٌ سیٍ َ سیًٍ است اها صیادٌ سَی دس 
جب کًذ رهًی هی ضُد  .هصشف آو ُه
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