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

جياتن

يهلا هنيكس زا اه ناج يرادروخرب

»هللا مكمّلعي و هللا اوقّتاو«هيآميلعت ي هدعوقيداصم

دهاشطورش ِ يگژيو

ادخ هب دامتعا

راديد رد تانايب
 رتفد ياضعا اب
 هاپس و يربهر
رما يلو تظافح

اه لد يداش

نينمؤم هب لاعتم يادخ ياه هدعوتّلع

ندوبن قلطميگژيو

تياده ي هدعو

ترصن ي هدعو

تنايص و ظفح هدعو

ايند روما رد كمك هدعو

 يارب يطورش ماجنا ترورضينعم
ادخ ي هدعو ققحت

گنج ِيگژيو

قيداصم

ارسا يدازآ

ثداوح هب ماما هاگنقادصمدنتشاد يناميا و يمالسا هاگن هك يناسكءانثتسا

دهاش

ادخ ترصن ندوب يمتحيريگ هجيتن

نارامج رد )هر(ماما هب شرازگ لاقتناعياقو رورم

نيسدنهم طسوت تاعطق ندرك تسرد

تّلع
ميرحت مغر  هب تاعطق يخرب ندش دراو

»هرصني نم هللا ّنرصنيل و«هيآ

ادخ نيد ندرك يرايهمزال

شلاچ

عياقو رورم

ارسا يدازآ هب مادص مادقا

تقو ِروهمج سيئر هب مادص نتشون همان

ناريا بناج زا نتشادن هغدغد هب مادص زاين

تيوك هب قارع هلمح

ارسا دوجوعنام

فورعم ياه گنج رد ارسا لدابت نامز ندوب  ينالوطدهاش

مادص ندوب تسپ و ثيبخ

تردق ساسحا تروص رد ندش  خفتنم

قادصم

تريصب

 ياطخ و اه تّلم رب يياهالب ندش دراو
داعبا يتريصب يب رثا رب يخرب

يتريصب يب رثا رب ناگبخن ياطخ

يتريصب يب رثا رب مدرم ي هماع ياطخ

 دشابن رتشيب ًامك رگا ناگبخن ياطخ«يگژيو
»تسا رتشيب هماع ياطخ زاً افيك

 و يهاگآ شيازفا يارب شالتام ي هفيظو
تريصب

 اذه لمحيال و الا« :نيفص رد نينمؤملاريما تياورديؤم
قيداصمتّلعركذت»ربصلاو رصبلا لها  اّّلا ملعلا

اه فرح تهابش

زراب قادصمجراوخ گنر و بآ رپ تدابعقادصم

 يور هب نآرق يراق نامه نديشك ريشمش و يتريصب يبتيعقاو
گنج رد وا ندش هتشك و)مالسلا هيلع(نينمؤملاريما

هجيتن

 رد نيمز ي هسدنه و نمشد يياسانشنمشد تخانش رد ندركناطخترورض
يدوخ ي ههبج تمس هب ندركن شتآترورضگنج ي ههبج

نارگيد و دوخ رد تريصب داجيا و قياقح نييبت

يهورگ و يحانج تاقلعت نتشاذگرانكهمزال

 نيفص گنج رد رامع بانج طسوت قياقح نييبتقادصم
نمشد يناور گنج و ينكفا ههبش لباقم رد

 هب ندرك تبحص و صاوخ يتريصب يب
نمشد عفن

 و عورش رد)مالسلا هيلع(نيسح ماما لمعديؤم
تضهن همادا

رّكذت

نمشد عفن هب لمع نيع رد دب تين نتشادنتيعقاو

بوخ راثآ ندناوخ

لمأت

وگتفگ ندوبن يديلقتهمزالهتخپ و دامتعا دروم ياه ناسنا اب وگتفگ

البرك هار رد لئاسم نييبتقيداصم

تيعقاودارفا يخرب يراديبهجيتن


