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دهاوشام ياهاعدا فالخرب نآرق هب ندشن لمعيسانش بيسآميرك نآرق رد نديشيدنا و نديمهفام ي هفيظو

ملع رد ندوب بقع

»اليق هَّللا نم قدصا نم و«هيآ

ميرك نآرق

 تانايب
اب راديد رد

نايراق

لد ميمص اب نآرق زا ندرب هرهب

ميرك نآرق هب لمع

ناناملسم يارب تسا  يمالسا تما هتسياش هك يتزع ندوبن

ناناملسم نايم داحتا ندوبن

تمظع نيا اب يمالسا تما ندوب فيعض

يناهج لئاسم ريبدت و تسايس هاگياج رد ندوب بقع

نآ راثآ نديد و تيقفومهجيتن

ميدرك لمع نآرق هب هك اجره رد يمالسا يروهمج تيقفومقادصم

نينمؤم يارب نيمز رد فالختسااه هدعو هنومندنوادخ ي هدعو ندوب تسارتّلع

نينمؤم ترصن

نينمؤم تزع

 نديدن تّلع
 نم دينكب لمع نم رما هب امشانعم»مكدهعب فوا ىدهعب اوفوا و«هيآيهلا طيارش هب ندركن لمعاه هدعو

منك يم لمع ناميپ نآ هب مه

نآرق هب ندش كيدزنام فده

داعبا
يتفرعم ندش كيدزن

يلمع ندش كيدزن

هفيظو ماجنا يارب تبقارم و شالت ينعي اوقتتيمها

 تيبرت و ميلعت روحم هك هچنآ اب نانمشد تفلاخمشلاچ
قيداصممالسا زا يرادفرط ياعدا نيع رد تسا ينآرق

يمالسا داحتا هب ندز هبرض

يمالسا ياهروشك زا يضعب رد داهج هلئسم حرط ندوب مرج

 يياهزيچ نآ همه زا رما كي رطاخ هب ار يسك ديابنركذت
درك يفن ،دوش يم بوسحم تيحالص هك

قادصم

اه يراذگ بمب

اه نآ قرف و ينس و هعيش هلأسم

تدحو ظفح

هيآ

لوصا يشومارف و عورف نتفرگ لصايسانش بيسآ

ام ي هفيظو

هللا لبح هب يعمج ماصتعا

رگيدمه لمحتهمزالدنشاب رگيدمه اب دياب همه درك ماصتعا دوش يمن هناگادجانعم

ركذت

عورف رد فالتخا دوجو اب مه اب ام ندش عمج ِنتشادن تافانم

ود هجرد لئاسم رس رب قلطم روط هب نارگيد ندركندر

بيسآ

ندز فرح فاصنااب و ندرك لمع فاصناابام ي هفيظوروشك رد فالتخا شيازفا يارب يضعب شالت

يسك هب ندزن تمهت

روشك نتخاس رد همه يراكمه

يمالسا يروهمج و يمالسا ماظن مچرپ ريز ندش عمج

دننك مالعا لوصا هب ار ناشدوخ يدنبياپ همه

 مه ناتنانمشد اب هكنيا رب ينبم نآرق روتسدتيمها
»ىوقّتلل برقا وه اولدعا اولدعت اّلا ىلع موق نĤنش مكّنمرجي ال و«هيآدينك راتفر تلادعاب و فاصنااب

ام يناسفن ياهاوه اب هقيلس فالتخا ندش طولخم

راك ندش بارخهجيتن

هلباقم هار
سفن ياوه زا ندروخ بيرف رد نامدوخ هب نتشاد نظ ءوس

ام اب ادخ فطل يهارمههجيتننآ هرياد زا ندشن جراخ و فيلكت ساسحا رد تقد

هفيظو هب لمع رد شالت

شزغل ندمآ شيپ تروص رد دنوادخ وفعهجيتن

تسا نآرق هب لمع ي هنشت مالسا يايندترورض

رگيدكي هب ناناملسم لد ندرك نيبدبشور

»اوقّرفتال و اعيمج هَّللا لبحب اومصتعا و«هيآ

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

»يسفن ئربأ امو «هيآ


