
يرسفا هاگشناد يگژيو

 تانايب
 رد

)مالسلا هيلع(

هجيتن

 يلاعتم تيوه زا يرادساپ
يمالسا بالقنا

هاگشناد رد روضح هب راختفا
)مالسلا هيلع( نيسح ماما

 و ناميا و داهج و ملع نوناك
دحاوِ نآ رد هدارا

يرادساپ تيمها

 گرزب تمعن ظفح و ينادردقنايوجشناد هب هيصوت
هاگشناد نيا رد روضح

و اه تردقربا زا نديسرتن
دوخ شناد و ناميا هب هيكت

هجيتن

بالقنا يگژيو

 هب دوخ هدنيآ هب ايند يراوديما
يياه ناسنا نينچ تيبرت تكرب

يرشب گرزب مايق
هطلس ماظن دض رب

 طسوت نارادساپ هاپس ليكشت
 نيتسخن رد ناناوج نيرتكاپ

بالقنا ياهزور

نمؤم ناناوج هب روشك زاينترورض

تلع
 لد رد ام يونعم تبيه ندوب رتشيب

 رد نمشد يدام تبيه زا نمشد
اه تلم لد

دنوادخ ربارب رد يگدنب و عوشخهمزال

اه هصرع

ملع

همانراك

ام هفيظو

روشك زا عافد يارب دوخ يگدنزاس

يونعم و يحور ياه تفرشيپ

 لباقم رد ندركن عوضخ
ييوگروز چيه هجيتن

 عوقو رصع يگژيو
بالقنا

بالقنا ياهراعش

يسانش بيسآ

 تمدخ رد ملع نتفرگ رارق
زواجت و داسف

ديحوت و مالسا

تلادع

يناسنا تمارك

تشگزاب هب يضعب شالت و هيصوت
يناهج ي هنالداعريغ ماظن هب ناريا

تدهاجم ياه ناديم رد روضح
اهزور نيتسخن زا

مدقم ناورهر يور هلابند

بيسآ

قيداصم

هجيتن

فده

يياهن هجيتن

يهلا تبهوم نيا لابق رد يساپسان نيرتگرزب

ييايسآ و يياقيرفآ ياه تلم نديشك رامعتسا هب

ييايميش ياه حالس و يمتا  بمب تخاس

ريذپروز و وگروز حانج ود هب ملاع يسايس يايفارغج ليدبت

دوخ زاس ناسنا و عيفر هاگياج زا بالقنا ندروآ نيياپ

فده نيا هب نديسر رد نمشد يناوتان

قيداصم
بالقنا لوا

ترورض

يليمحت گنج

تسرد و عقوم هب شقن يافيا موزل

هيآ

تلع

نمشد فده

قادصم

هجيتن

يياور ريبعت

هَّللا و مههاوفاب هَّللا رون اوئفطيل نوديري"
"نورفاكلا هركول و هرون متم

و تلادع رون ،ديحوت و ادخ رون نديشخرد
تلم لد رد تيدوبع هب فرش ساسحا رون

بالقنا ندرك شوماخ

البرك ضرا لك اروشاع موي لك

 زيچ همه نديسر ناماس هب

اه تلم دشر

تيناسنا ندش هدرتسگ

يليمحت گنج رد ام ناناوج شقن يافيا

ينعم

هجيتن

 شنيرفآ قياقح ندروخن تسد
نامز تشذگ اب

 و شالت اب اه هلق حتف
)هر( ماما ياهدومنهر

:امنهار
تانايب روحم
هعومجمريز
هجيتن
هنومن ،لاثم
رگيد هحفص رد حرش


