
)هيلع يلاعت هللا ناوضر(ينيمخ ماما ترضح لاحترا درگلاس نيمكي و تسيب رد نارهت هعمج زامن لوا هبطخردىمالسا بالقنامّظعم ربهر تانايب

لوا هجرد رد ريبادت و اه يريگ ميمصت رد يونعم و يهلا تابساحم هب هجوت :4 تسويپ
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م هب هجوت
ابساح

هلا ت
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ريگ ميمص
وا هجرد رد ريبادت و اه ي

 ل

دوخ نتسناد هراك چيه و »درك دازآ ادخ ار رهشمرخ« رب ينبم)هر(ماما هلمجديؤم

تردق نتفرگ تسد هبلباقم هطقن

داعبا

راك ره رد يهلا ياضر بسك نداد رارق فده

»اديدس الوق اولوق و هللا اوقّتا اونما نيذّلا اهيا اي«هيآ

يهلا ي هدعو هب دامتعا

يزوريپ بسك

نارگيد دزن تهاجو بسك

قيداصمرورغ و تلفغ ،سأي ،سرت ندش ينعم يبهجيتن

يياهنت رد)هر(ماما ندشن سأي راچد

دنديزرو يم قشع وا هب رگيد ياه تّلم هكلب ناريا تّلم همه يتقو)هر(ماما ندشن رورغ راچد

وا يارب تدهاجم و يهلا هدعو هب نانيمطا)هر(ماما يشم

 نمؤم فالخرب يهلا هدعو هب نظءوس رد قفانم و كرشم كرتشم تيصوصخلباقم هطقن

فيلكت يارب شالت همه ندروآ ناديم هبينعم

تايآ

»ءوسلا ّنظ هللااب نيّناّظلا تاكرشملا و نيكرشملا و تاقفانملا و نيقفانملا بّذعي و«

»هرصني نم هللا نرصنيل و«

»اريصم تءاس و مّنهج مهل دعا و مهنعل و مهيلع هللا بضغ و ءوسلا هرئاد مهيلع«

لاعتم يادخ طسوت هجيتن نيرتهب ققحتهجيتن

روما همه رد يوقت تياعرقادصم

يصخش لئاسم رد يوقت هب تبسن يسايس و يعامتجا لئاسم رد يوقت ندوب رتراذگرثا و رت تخستيمها

قادصم

ناتسود هرابرد رظن راهظا

نانمشد هرابرد تواضق و رظن راهظا

عقاوريغ يتواضق اب يوقت هداج زا يدعتتيساسح

ندز فرح تسرد و راوتساتسرد هار

نتشون و مادقا و فرح رد يوقت تياعرناناوج هب هيصوت

)هر(ماما طسوت دندوب هتفگ مالسا يايند فورعم ياه هرهچ زا يكي اب هطبار رد هك يزيمآ تمذم هلمج ندرك كاپديؤم

يدنب عمج
 دروم رد تسه نآ رد ملظ زا يا هزيمآ هك يفرح زا زيهرپ و قح اب قبطنم ندز فرح ترورض

تسا حيضوت لباق يهلا هاگداد رد هك يقح و قدص فرحرايعمميرادن لوبق هك يسك

:امنهار
تانايب روحم

هعومجمريز

دعب هحفص رد حرش

لبق هحفص رد حرش

تسويپ رد حرش


