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وجاجح ي هفيظو
جح نارازگراك

يهلا گرزب تصرف و تمعن كي ناونع هب جح هب هاگن

ضحم تلفغ يايرد رد ناسنا ندش قرغ عنامتيمهازامنقادصمتادابع ي همه ندوب تصرف و تمعن

اه شور نيرت ناسآ زايگژيو

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

ليلد

رّكذت و هجوت ،تيدوبع راهظا تصرف مانتغا

قيداصم

مالسا يايند ي هندب اب سرت تصرف مانتغا

دوخ فياظو هب رتشيب هجوت

شزرا مك ياهراك يارب رانك و هشوگ هب ندزرس و يدرگرازابقادصمندوب دوخ ِيصخش و ريقح يايند ركف هبلباقم ي هطقن

ملاعِ نيربكتسم و وگروز نارادمتسايس هن و مدرم هدوت اب سامتتيمها

مدرم هدارا رد رايسب تاريخ و تاكرب دوجو قيرط نيا زا يمالسا ياه شزرا ندش ريگ همه و ريگ ناهجترورض

دوخ شنم و راتفر اب يمالسا يروهمج ِمالسا يفرعمشور

قيداصمينآرق تيبرت يابرم و يمالسا بادآ هب بدؤم يراتفرهمزال

ندوب فيظن

ندوب ركذ و اعد لها

تئارب مسارم رد روضح

هقرفت زا زيهرپ و ندوب عمج لها

نارگيد هب تناها زا زيهرپ

تبحم

عضاوت و عوشخ

تنس لها تعامج زامن رد تكرشقادصم

گرزب غيلبت كيتيمها

جح رد ليمك ياعد رد تكرشقادصم

دئوم

مارحلادجسم رد تنس لها تماما هب تعامج زامن تليظف هرابرد )ع(قداص ماما تياور

ديحوت داعباجح ندوب ديحوت رهظمليلدجح داعبا  همه نتشاد لوبق هدنهد ناشنتّلع

هللا تابثا

هللا ريغ يفن

اه نآ هب خساپ و مالسا يايند ياهزاين يياسانش

يمالسا قرف نايم تدحو و داحتا هب زاين قادصم

دناسر يم بيسآ تدحو هب هك يياهراك لباقم رد ندوب ساسح

روما رگيد و غيلبت رد ،اه ناوراك هرادا ياه يزير همانرب رد اهزاين نآ ندوب مكاح

تامازلا

حوطس

اه ناوراك تيريدم ياه يزير همانرب

اه شنيزگ

يسايس ياه يزير همانرب

يگنهرف ياه يزير همانرب

قيداصممالسا تما نايم فاكش داجيا رد نمشد شالتترورض

هعيش هيلع ينس و ينس هيلع هعيش كيرحت

دهد يم خر يهاگ ام روشك طاقن يخرب رد هك ينينوخ ثداوح

ناتسكاپ و قارع رد اهراجفنا و اهرورت ماجنا

و مارحلادجسم اي عيقب رانك رد يناريا و هعيش جاجح تاسدقم هب تناها
جاجح سيماون هب تناهاً اضعب

تاضرعت هنوگنيا زا تعنامميدوعس تلود ي هفيظو

بادآ و تاداع ،داژن ،تاغل فالتخا دوجو اب مه اب ناناملسم عوشخ و عرضتدهاشندوب يللملا نيب و يناهج جح زايتما

هجيتن

دوخ تيونعم و ناميا هيامرس رب ندوزفاهجيتن

يناهج هعماج تساوخ ناونع هب نيربكتم دساف نهذ لوصحم ءاقلاديكأت تّلع

قادصم

ندوب مرتحم و بدؤم

مارحلادجسم  تاعامج زامن رد تكرش دروم رد)هر(ماما هيصوت


