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قیداصم

تساهن�لسم ام ع�تجا هلیسو نآرق  هکنیا زا تلفغ

 ینآرق میهافم هب رواب زا تلفغ
نآرق رد ادخ هدعو هب فارتعا و

 ن�لسم یاه تلم نیب هلصاف داجیا رد نمشد شالترثا
اه نآ نداد رارق مه یوربور و

یمالسا تردق و تزع هیام ناونع هب نآرق یونعم هرفس زا هدافتساهلباقم هار

تیمها دهاش

نآرق هب تبسن اه ن�لسم ندوب عضاخ

نآرق زا نان�لسم همه یریگ سرد

نآرق هب نان�لسم همه برقت

نآرق رد نآ یریذپان هبلغ و یهلا ترصن هدعو هب روابلباقم هطقن

هلباقم هار

نآرق اب ییانشآ

هتشذگ هب تبسن یهلا رئاشب و تایآ ندش دایز اب نآرق هب ن�یا ندش رت ناسآبسانم هنیمزرهاظ طقف هن و لد همه اب نآرق ن�یا

راظنا و اه مچرپ رد بصن و یهلا ترصن هب طوبرم تایآ هب هجوتیربهر هیصوت

رثا
یگدنام بقع زا یمالسا تما تاجن

یمالسا تما یارب رادتقا و تدحو ،تزع یوس هب هار ندش زاب

Rهنو 
یمالسا یاهراعش و تع�جزاR ،ربکا هللا اب رصم مدرم ندمآ نادیم هب

دنچوپ اه تردق همه ،درک ترصن هک ادخ و

 »مهسفنأب ام اوریغی یتح ٍموقبام ریغیال هللا نإ« هک میدومزآ ام
داد رییغت ار ام عاضوا مه ادخ و میداد رییغت نامدوخرد

وت
فح هب هيص

آرق ظ
ن

 تیعضو
زورما

 زورما تیعضو ندوبن هسیاقم لباق و ام ندوبولج
هتشذگ هب تبسن

نآ ندوب فده هن ظفح ندوب هلیسورکذت

رتشیب ربدت یارب تصرف و ناوت شیازفاققحت هجیتن

نامروشک زیزع یاه ینآرقبطاخم

نآ رارکتو نآرق ندناوخ ندش ناسآ

قادصم

نآرق رد ربدت ناکما داجیا

 دوخ ی هظفاح و دادعتسا زا ناکدوک و اه ناوج هدافتسایربهر هبلاطم
نآ شیازفا موزل و روشک رد نآرق ظفح ندوب مکنآرق ظفح یارب ترورض

نآرق زا یدنم هرهب یلصا دیلک ربدت تیمها

نآرق یللملا نیب تاقباسم رد نآرق ندش تدحو هیامقادصم


