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 اب راديد رد تانايب
 هب ماظن نالوئسم
 مهدفه تبسانم

لوالا عيبر

ملاع رديرگنايغط اب هزرابم يارب يا هنيمز

رشب داحآ يلمع و يعامتجا تياده

)هلا و هيلع هللا يلص(ربمغيپ دوجو رون ابملاع تاملظ ندش نشوررثا

نايغط تاملظ داعبا

 لهج تاملظ

يهارمگ تاملظ

ربمغيپ هنامز رد برعلا هريزج قادصم

اه شزرا تمس هب تيناسنا تكرح شرتسگ هجيتن

يهلا ميقتسم طارص رد تيرشب نتفرگ رارقيياهن هجيتن

مالسا ميلاعت زا رتشيب هچ ره يدنم هرهبناناملسم ي هفيظو

داعبا
 نيد

ايند

تيمها
رشب يگدنز يعقاو عورش

 دنوادخ تجح مامتا

 تدحو ظفح

بالقنا يادتبا زاتدحو ي هتفه يراذگماندامن

تيمها
ناناملسم لوا ي هجرد فياظو زا

مالسا يايند زورما يساسا زاين

هقرفت لماوع ندرب نيب زاراكهار

ترورض
يمالسا ياهروشك دوجوم عضو

هقطنم ياه تردق يبلط هطلس

قادصم ايند فلتخم لئاسمرد ناناملسمريثٔات مك مهس

ينورد لماوع

داعبا

دوخ لباقم رد ناناملسم ندرك عيطم و ليلذ رد يعس قادصم

ينوريب لماوع

تيناسنا ي همه بطاخم

رگيدكي دياقع هب مارتحالح هار

هتشذگ زا رتديدشزورما تيعضو

رازبا
نردم لئاسو و يعمج طابترا لئاسو

قادصم

ليئارسا رب هللا بزح يزوريپ زا دعب يّنس و هعيش ي هلئسم حرط

اهدنفرت لباقم رد يگداتسيا ويراديبناناملسم ي هفيظو

ناملسم ياه تلم لخاد رد يا هدع

تيمها

زور نيا رد  كرش و رفك ياه هناشن ندش لالتخا راچد نيدامن تاراشا

لاس رازه زا دعب سراف ي هدكشتآ ندش شوماخ

 دباعم ياهتب ندش نوگنرسقيداصم

نئادم خاك هرگنك هدراهچ نتخير ورف

هار نيا ردتدهاجمهمزال

تدحو ظفحقادصم

 اه هرگ زا يرايسب ندش زاب
هجيتن

ايند رد ناملسم ياه تلم و يمالسا عماوج ندش زيزع

قيداصم

ينمشد اب هارمه ،يفن زرم هب دوخ دياقع تابثا زرم زا نتفر ارف

مالسا نانمشد ينكفا هقرفتقادصم

يمومع راكفا حطس رد رگيدكي هب ييوگدب

 يملع سلاجم رد اهرظن فالتخا و لئاسم حرط

نادنمشيدنا و ناركفنشور ،املعلوا ي هجرد بطاخم

هزور22 گنج زا سپ يبرعريغ و يبرع تيموق ي هلئسم حرط

هنايمرواخ ي هقطنمحطس

مه زا ينس و هعيش ندرك رودفده

مالسا يايند ي همه

نانبل

يزوريپ نيا زا دعب ناناملسم نيب يلدمهتلع

تسا يمالسا ي هلئسم كي نيطسلف ي هلئسمخساپ

فده
ناناملسم ماكزا اه يزوريپ نيا ينيريش نتفرگ

هقرفت داجيا

رورغلا ةرهاظ روّنلا ةفساك ايندلا و)ع(يلع فيصوت

نآرق فيصوت
 ميظك وه و ادوسم ههجو ّلظ ىثنألاب مهدحا رّشب اذا و
 نوه ىلع هكسمي ا هب رّشب ام ءوس نم موقلا نم ىراوتي

نومكحي ام ءاس الا بارّتلا نم هسدي ما

ىمعلا نمً ارون و لالّضلا نم ىده هدعب ناك وهيعدا رد فيصوت

"نوكرشملا هرك ول و هّلك نيدلا ىلع هرهظيل"ليلد

رگيدكي  قوقح هب مارتحا

ناگدنسيون

 نالوئسم و نارادم تسايس


