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۱زا۱ هحفص

 هثداح تیمها
۵۷نمهب۱۹

)۲/رشح( اوبَِستَحی مَل ُثیَح نِم ُهللا ُمُهاَتَأف هیآ

دنداد یم هار ناشتابساحم رد ار زیچ همه توغاط میژر
دننک تعیب ماما اب ییاوه یورین نانکراک هکنیا زج

 شترا نورد زا هکنیا راظتنا مه نینمؤم و نویبالقنا
دنتشادن ار دنیایب نادیم هب یا هدع

 ال ُثیَح نِم ُهقُزَری َو ٭ اًجَرخَم ُهَل لَعَجی َهللا ِقََّتی نَم َو
)۳و۲/قالط(بَِستَحی هیآ

لیلد
ماهوَالا ِهَیِلا بَهَذت مَلً اباب اهَل َحََتف َرومُالا ِتََقیاَضت اِذا نَم ایاعد

 رد دیاب ار بستحیال قزر نمؤم ی ههبج یاهراک ی همه ردام هفیظو
تشاد رظن

 قادصم
هباشم

قادصمسدقم عافد نارود رد یهلا ددم

 یورین و تازیهجت دوبمک مغریلع مالسا ناگدنمزر یرترب
تالیکشت و رازبا و یسدنهم تالکشم و یناسنا

 هیلوا دروآرب مغریلع گنج رخآ ات ییاوه یورین ندوب لاعف
زور۱۵ فرظ اهeیپاوه ماc ندش لاعفریغ رب ینبم

درکلمع
ییاوه یورین

 لوا زور نeه زا یلیمحت گنج رد
دادیم هیحور تلم هب ییاوه یورین یاهزاورپ

 ام ینف رصانعدنداد یg هزاجا توغاط میژر ردهقباس
دنسانشب یتح ار هدیچیپ و بکرم تاعطق

 ققحت طرش
لاعتم یادخ هب دیما و لکوت لیذ رد تینالقع یریگراک هببستحیال قزر

 دنز یم ار لوا فرح ام روشک رد تینالقعام تیعضو
 دش دهاوخ زوریپ دوخ هار رد ناریا تلمهجیتنلاعتم یادخ هب دeتعا و لکوت اب یهتنم

دیسر دهاوخ شدوخ یاه نامرآ و جیاتن هب و

 هکنیا رب ینبم راوگرزب ماما ررکم نایبدیؤم
دینکن نانیمطا ناطیش و نمشد هب

 اه ناطیش هب دeتعا ی هیاس رد تینالقع یریگراک هبنادقف هجیتن
کشخ نیمز ندید بارس و

)۳۹/رون( ًءآم ُنائمَّظلا ُُهبَسَحی ٍةَعیِقب ٍباَرسَک مُُهلeَعاهیآ

 ربکا ناطیش هکنیا راظتنا هب دیتسشن هچنانچ رگا
دیسر دهاوخن وا زا یریخ دنک کمک دیایب

 رد ام عضوم
اکیرمآ لباقم

 درک مک ار ام تمحز هک میرکشتم دیدج روهمج سیئر زا ام
داد ناشن ار اکیرمآ یقیقح ی هرهچ و

 اهدیدهت باوج مدرم نمهب مود و تسیب زور
داد دنهاوخ ار اکیرمآ دیدج روهمج سیئر یاه فرح و

نمشد زا)هللا همحر(ینیمخ ماما تخانشانبم

 عافد نارود لوط رد ییاوه یورین ی هدننک نییعت شقن
۵یالبرک و۸رجفلاو دننام سدقم

 رد ییاوه دنفادپ یارجا رد یراتس دیهش تیدج و تعرسقادصم
نمشد یاهeیپاوه دایز دادعت ندرک طقاس و۸ رجفلاو تایلمع

 یربهر هیصوت
ییاوهورین ناناوج هب

دوجوم یاهألخ ندرک رپ یارب مادقا شالت و راک
یگدنزاس شیازفا و اه تیریدم تیوقت

 دیشاب رکشتم امابوا تلود زا دیاب دیوگ یم اکیرمآ روهمج سیئر
 میتسین رکشتم چیه امابوا زا ام

 گنج ،شعاد داجیا ،هدننک جلف میرحت اکیرمآ یلبق تلود
دراد همانراک رد ار۸۸ هنتف زا تیeح و هیروس یتباین

هجیتن


