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 تانايب
 ياه هداوناخ راديد رد

 نارگراثيا و ادهش
نانمس

داعبا

هيآ ههبج رد ناشنازيزع نادقف رد ناگدنمزر ياه هداوناخ ربص

نمشد راب شتآ ياه هلولگ ريز رد ناگدنمزر يگداتسيا
هنومن

 هيلا انا و هللا انا ولاق هبيصم مهتباصا اذا نيذّلا نيرباصلا رّشب و"
"همحر و مهبر نم تاولص مهيلع كئلوا نوعجار

دندش ديهش نامزمه شدنزرف ود هك يديهش ردپ ربص

تانايب روحم
هعومجمريز
هجيتن
هنومن ،لاثم
رگيد هحفص رد حرش

:امنهار

اه هنومن

)هر( ماما روتسد زا دعب هواپ تمس هب مدرم موجه

نانمس ناتسا مدرم هناروشحلس دركلمع

هنومن

قيداصم

هجيتن

نديسر تداهش هب نامز ات ههبج رد نازابناج يضعب تيلاعف

ديهش نارازه ميدقت

مئاق لقتسم پيت ياه تيلاعف

ناتسا گنج ينابيتشپ ياهداتس ياه تيلاعف

ههبج رد ناتسا نيا ناگدنمزر ي هرابدنچ روضح

قيداصم

اه هنومن

قيداصم
مينو لاس ود لوط رد يدنفادپ و يدنفآ تايلمع جنپ و تسيب رد تكرش

داصرم تايلمع رد قفوم ينيرفآ شقن

ههبج رد هداج رتموليك رازه جنپو تسيب تخاس

زيركاخ رتموليك رازه راهچ داجيا

يوسوم مظاك ديس ديهش

يوبن دمحا ديس ديهش
يتجح ديهش

يقالخا دومحم ديهش
روپ تكوش نسح ديهش
يمظاك مظاك ديس ديهش

يغارچهاش ديهش

يرماع برع نسح ديهش
ولداش يضترم ديهش

للع
دوخ تيوه هب ندش فقاو

ندرك اديپ نامرآ

تلم نهذ ياوتحم و ركف رييغت

دوخ زا تخانش

اه يگژيو

نايز نودب و دوس وس همه زا يشالت

تلم تشونرس و همانسانش رد هدننك نييعت لماع

يهلا ناوضر زادنا مشچ ندمآ تسد هب لماع

اه ناسنا يگدنز هب ي هدنهد انعم ي هناقداص شالت

اه ناسنا تكرح تهج ي هدننك نييعت

تامازلا

تايآ

ينمادكاپ و يراكزيهرپ

ربص

تدهاجم

"نوملأت امك نوملأي مهّنإف نوملأت اونوكت نا"

"هّنجلا مهل ّنأب مهلاومأ و مهسفنأ نينمؤملا نم يرتشا هللا نا"

ريذپان يگتسخ شالت

"نوجري ال ام هللا نم نوجرت و"

هرصاحم زا رهش ندش جراخ و نمشد تسكش

ناتسا تيعمج هب تبسن ناگدنمزر يبسن دادعت ندوب الاب

"اهريغب اهوعيبت الف هنجلا اّلا ٌنمث مكسفنال سيل"تياور

1320 رويرهش رد ناريا يماظن ياهورين رارف و يگتخيسگ مه زالباقم ي هطقن

جياتن
بالقنا هار رد يگداتسيا

يسايس لالقتسا
يلم تفرشيپ

يلم تزع

يللملا نيب حطس رد حرطم يتلم هب هدنام بقع يتلم زا ندش ليدبت
نوگانوگ ياه شخب رد يقرت جرادم ندرك يط

)هر( ماما نانخس و يبالقنا ياه نامرآ ندنام هدنز


