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 مه اة یىنعم ّىلع و ایند تداعس

جیاجن

 حینما و حمالس هار ندصساة

 یناور حینما هار ندصساة

 تشع هار ندصساة

شیمآتداعس یگدنس کتس و حسرد یگدنس هار ندصساة

هجیجنهزمث ام یازة نآزك حساىخ اة ینىنک هلعاف طجنس ناکما
 حکزخ ندص زثعیرس

 هار ندص زثنصور

 نآزك میالخ هة مالسا یایند سوزما جایجخاترورض

یمالسا یاهرىضک رد یهاىخیداسآ یادع ندص دنلة هجصذگحیعضو
پچ و یجسینىمک یاهراعص حزط اة 

تشع و یداسآ ،حلادع یاهراعص حزط رد نآزك نتفزگحسد رد دهاص

 لمع رد نآزك اة نتفزگ سنا و ندص زثکیدشن امهفیظو

 مه اة یمالسا حما داخآ دادثاسراة قادغم

اىكزفثال وً اعیمج هللا لتدة اىمغجعا ودیؤم

ثطاخم

 نازیا حلم

یمالسا یاهرىضک ناملسم یاهحلم

 ایند رسارس رد مالسا هة نینمؤم همه

 ناناملسم نایم فالجخا زة ینتم یرامعجسا شسىمآ لةالمهطلن

مه هة حتسن ناناملسم نعل و زیفکث  قادغم

هناهاگآ ان ای هناهاگآ ندص لخاد و ندرىخ ثیزف
 نمصد یساة رد یمالسا یاهحمىکخ یخزة 

 فالجخا و گنج سا هدص داجیا دسافم

ثسانمهنیمس

 دمایپ

هدننککیزدث ِناطیضلا نم مطان یاه هزجنخ
 أضنم مه هیلع فیاىط و ثهاذم 

یتهذم فالجخا هناهة هة رىک مسیروزث هجیجن رد هدص داجیا عیاجف
دمایپ

 ثعاغ یجسینىیهع میژر حخار سفن

 لةالم هطلن تدخو هة هدننکتىعد هللِا نم مطان یاه هزجنخ

یةزغ نانمصد یشیجسمالسا ترورض

رامعجسا هاگجسد

 ایند گرشة یراجث و یجفن یاهیناپمک ناگدننادزگ
لماىع

 نآزك ندسطثآ

 )هلآو هیلع هللا ّیلع( ربمایپ کراتم مان هة حناها

 نهىم یاهرىثاکیراک ندیضکمیداغم

 باجک نتصىن

 نیملسم تردك و رادجكاهزمث

 نآزك یللملانیة تالةاسمزهظم
 ،نآزك هة یگجفیص رد همه کارتصا هجو

 حمایك رد نآزك اة ندص رىضدم و نآزك اة یگدنس

ءایتنالا مثاخ کراتم دىجو هة یگجفیص رد همه کارتصا هجو
حیمها حلع

 امهفیظو مهافث و سنا حعزف نیا ینادردك

میرک نآرق یللهلا ویب تاقباسن رد ناگدييک تکرش رادید رد رد یربهر مظعن ماقن  تاىایب
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اپورا گرشة یاهحخجیاپ رد یمىك تاناجیه داجیا

طلاچ
ماگنه هة هدص داجیا یاههئطىث و خداىخ

 هفیظو هدناضن حسد نامکاخ سا ظالخا اة نامکاخ حخانص و یرادیة مه هة یمالسا یاهرىضک یکیدشن 
 ناناملسم

 دمایپ هدنىنص و هدنیىگ حکاله و منهج

 دتع دلف هللا نع مطاّنلا ناك ناف هدتع دلف مطان ىلا ىغعا نم«
»سيلةا دتع دلف سيلةا ناسل نع مطني مطاّنلا ناك نا و هللّا

 مهمىك اّىلخا و ازفك هللا حمعن اىلّدة نيّذلا ىلا زث ملأ«
»رازللا سئة و اهنىلغي مّنهج .راىتلا راد

»راّنلا مهدروأف ةمايللا مىي همىك مدلي«

دیؤم

لیلد یمالسا تردك لماىع و رصانع سا یکی دادثا
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