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تلع

قیداصماهألخ ندرکرپ یارب شالت و اهزاین ندرک ادیپ

زا" هب ییانتعا یب ألخ هب �خادرپ

تاکز هب هجوت �خادنا نایرج هب

ریسفت هیضق یریگیپ

تیودهم هیضق ندرک لابند

صلاخ یاه تین اب دنوادخ یهارمهتلعروما دربشیپ ییاناوت داجیاهجیتنتین صولخ و افص

 هیصوت
یربهر

یتئارق یاقآراک نداد رارق وگلا

بالطهژیو بطاخم

هتفرگ ماجنا یاهراک نیمه هرابود ماجناطلغ یانعم

حیحص یانعم
اهزاین و اهألخ ندرک ادیپ

اهألخ ندرکرپ یارب دارفا ییاناوت و دادعتسا ،قوذ اب بسانتم راک ماجنا

هدش عورش یاهراک یریگیپ و رارمتسا
اه نآ ندرکن اهر و

ناشیا ناراکمه و یتئارق یاقآبطاخم

اهراک هیلوا تارS هدهاشم رثا رب یزاین یب ساسحایسانش بیسآ
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تیمها

ینید هیلاع فراعم هقلح یلصا لئاسم زا یکی

قح تیمکاح رب یمالسا بهاذم همه عWجا
)مالسلا هیلع(یدهم هلیسوهب لدع و

لیلدتوبن هلئسم اب یفیدر مه
 توبن و تیودهم فده

تسا تلادع ساسا رب یدیحوت ناهج کی داجیا ودره

تیودهم هلئسم رد دیدرت هنوگره نادقفیریگ هجیتن

هعیش زایتما
نشور قادصم دوجو و تیودهم هلئسم ندوبن مهبم

هعیش تایاور رد نیعم هداوناخ و تایصوصخ اب

نوگانوگ بهاذم رد و فلتخم قرط زا فلتخم تایاوردهاش

دوخ عبانم رد تیودهم تایاور هب یمالسا رگید بهاذم هجوت موزلرکذت

تیودهم هرابرد نقتم و قیقد یاهراک ماجنا هب نایعیش ندوب یلوایریگ هجیتن

راظتنا هلئسممهم ءزج

تیمها
راظتنا هلئسم هب یمالسا تما و تیرشب زاین

 نید مهف یلصا یاه هژاودیلک زا
فادها تمس هب یمالسا تما یمومع تکرحو

انعم
 رضاح و ّیح دوجوم کی راظتنا

ندوب یعطق تقیقح کی دصرتم و بقرت

انعم
دراد روضح و دوجو مدرم نیب هک تسا یسک یارب راظتنا

دمآدهاوخ دوجو هب و دلوتم هدنیآ رد هکنیا هن

راظتنا ندوب یگشیمهیگژیو

 ناسنا شود رب فیلکت داجیا

زورما یاه تفرشیپ و دوجوم عضو هب ندشن عناق

دوخ یزاس هدامآ موزل هجیتن

ام هفیظو
راظتنا نارود عقوتم هب ناسنا تئیه و قالخا ندش کیدزن

لمع شریذپ یارب یگدامآ و ییانشآ

یسانش بیسآ
تسا یقاب روهظ نامز ات ینالوط تدم هکنیا �فگ

داتفا دهاوخ قافتا اه یکیدزن نیمه روهظ هثداح  هکنیا �فگ

هعماج و دوخ رد یهلا لاصخ و قیاقح ققحت شیازفا یارب تکرحهجیتن

 هیصوت
یربهر

 قیقد هناملاع راک زا ندرکن تلفغ
راظتنا دروم رد هنالهاج و هنایماع راک زا زیهرپ و

نادقف هجیتن
 لاجد و وگغورد نایعدم یارب هنیمز ندش مهارف

هنالهاج راک رثا رب یقیقح راظتنا زا مدرم ندشرود

خیرات لوط رد دارفا یخرب رب مئالع قیبطتیسانش بیسآ

خساپ
 تیاور هب اه نآ ندوبن دنتسم و هدش رکذ مئالع یضعب ندوبن یعطق

دانتسا لباق دراوم قیبطت ندوبن هداس

بیسآ
مدرم یهارمگ هلیسو ِندش مهارف

نآ ندش هبتشم و تقیقح ندنام روجهم

 قادصم
فلتخم دارفا رب »یلو هللا تمعن هاش« یاهرعش قیبطتهباشم

همزالنف لها طسوت یتاقیقحت راک ماجناهمزال

یسانش ثیدح اب ییانشآ

لاجر و یسانشدنس اب ییانشآ

هفسلف اب ییانشآ

هجیتن
 تیودهم اب اه لد ییانشآ و سنا

مدرم یارب)جع(ماما روضح ندش سوسحم و

فادها تمس هب تفرشیپ و ام یایند یارب ندوب دیفمرثا

مکحم دانسا اب فلتخم تارایز رد دوجوم تالسوتهار

ناشیا یادص ندینش ای ترضح اب یروضح تاقالمطلغ یانعم

 یانعم
دریذپ یم هللاءاش نا و دونش یم)جع(ماما هک رود زا لسوتحیحص

لاعتم دنوادخ طسوت ترضح هب ناگدنهد مالس ِمالس ندناسرهجیتن


