
جح نارازگراك ابراديد رد يمالسا بالقنا مظعم ربهر تانايب رب يرورم
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ع روهظ
مظ

ّلص( ءايبنألا متاخ ت
ا ي

ح رد )هلآو هيلع هللا
لاسما ج

مظعا ربمایپ سدق هاگرد هب نانمشد راکهنگ یاهتسد تناهالیلد

جح رد نیکرشم زا تئارب ندرکادیپ انعمهر!

)هلآو هیلع هللا یّلص(ربمایپ هب تبحم و ندیزرو قشع

نیملسم تدحو ندرکادیپ قمع
انعم

نمشد کی لباقم رد نیملسم همه ;شاد رارق

تیمها

تیمها اه ناسنا مهف زا مرکا ربمایپ ماقم ندوب رتالاب

 دیحوت

مالسا اهروحم مازلا

نانLلسم یگچراپکی رد نانمشد ینکفا فالتخا زا یریگولج

Mیمالسا یایند کرتشم لئاسم ویلصا لوصا ،ینابم رب زکر راکهار
مدرم داحآ

ناریدم
بطاخم

نیغلبم

بهاذم ناوریپ

ومارف
دشن ش

ونعم دعب ن
ح ي

ج

جح ندوب یعLتجا و یسایس

جح ندوب تدحو رهظمرگید داعبا

 تئارب نایب یارب ،عمجت رهظم ،جح

هظحل نیرخآ ات جح لLعا یادتبا زا ادخ رکذ ندز جوممازلا

مالسا یایند تیفرظ ندش نایا]

مالسا ربمایپ هب تبسن نانمشد هنیک ندش نایا]

هجیتن

نمشد نوچمه برغ نارادمتسایس  یریگعضوم

لطاب و قح یاوعد رد ءایبنألا متاخ دوجو تیروحم شیا]

دیؤم

هر!

تاضارتعا رد اهنLلسم ریغ ندش هارمه
قادصم

نLلسمریغ و یبرغ یاهروشک رد تارهاظت

ربمایپ هب تدارا زاربا رد نانLلسم میظعو شوجدوخ تکرح

تدحو یارب مظعا ربمایپ دوجو ندوب بطق شیا]

تیونعم هب ام هشیمه و زورما زاین تیمها

ابترا ءايحا
بلق ط

اناملسم رياس اب ي
ح رد ن

ج

یتلود و یمسر طابترا زا رتارف تما داحآ نیب طابتراتیمها

طرش

کرتشم طاقن رب هیکت و نLلسم ناردارب ریاس اب فراعت و تبحم زاربا

اهتنوشخ و اهیتخس لمحت و جاجح ریاس اب ینابرهم
نانLلسم ریاس هب نداد اج

قادصم
یلLتحا یاهندز هنت لباقم رد دنخبل

دنتسین ندز فرح لها هک یدارفا بطاخم

دننادیم نابز هک یدارفا بطاخم

ناریا تلم تزع و وربآ ظفح

فده

یمالسا و یناسنا قالخا و بادآ هب یدنبیاپ راکهار

کرتشم طاقن ندیشک خر هب

سفن هب دLتعا داجیا و نانLلسم ریاس ندرکادیپ یحور توق
هر!

 رابکتسا طسوت هدش لیمحت فعض زا نیملسم ییاهر

هبعک هب قشع

دراوم

)هلآو هیلع هللا ّیلص(ربمایپ هب قشع

هار ندوب یکی

لاعتم یادخ دای و رکذ

اهینمشد تلع و نمشد ندش صخشم

نیربکتسم یعرف یاهفرح ندوب هناهب ندش صخشم
اه ناسنا نیرتروابرید یارب نیملسم هیلعرب

۵۶:بازحا »یّبنلا یلع نّولصی هتکئالم و هللا ّنإ« دیؤم

جح رد ایند یاج همه زا نانLلسم روضح

نیملسم یناهج تدحو ندش هدید

)هلآو هیلع هللا ّیلص(ربمایپ نخس یاپ یگداتسیا

نآرق

نامدوخ هیلع نامدوخ یاه بضغ و مشخ ;خادنا راکب نمشد هبرح

ادخ رکذ ندوب ریهطت و یکاپ لماع

هر! اهتلفغ و اهگنز ندش هدودز

یدام فراخز هب ندز گنچ و ایند هب قشع فیعضت

ادخ دای هب لLعا یماM رد هجوت
مازلا

جح تاقوا یماM رد عرضت و عوشخ زا ندشن رود


