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تيرشب هب مالسا هنادواج سردجح تيهام

فده

يگژيو

رثا

نيملسم هفيظو

ناسنا يدبا يزارفارس و يراگتسر

اه تيبرت و اه شزومآ يگچراپكي و يگدينت مهرد

نآ رد يعامتجا و يدرف تيبرت يلصا رصانع دوجو

اه ناسنا هب يهد هرهب  و يرشب عماوج مايق و ماوق

هار

حلاص ناسنا تيبرت

يمالسا هعماج ليكشت

قيداصم

قيداصم

 هوك ود نايم ناباتش تكرح

مارحلارعشم رد زاين و ركذ و تولخ
 تافرع هصرعرد نتفرگ مارآ

اه يگژيو
لمع و لد رد ديحوت

يقالخا يگدولآ و كرش زا يرود

اه يگژيو
يگدازآ

طاشن

تلادع

ناميا يناسفن ياه شهاوخ كرت و مارحا
ديحوت دامن درگرب فاوط

يناطيش ياهدامن نارابگنس و ينم رد روضح

 نكش تب ميهاربا هاگياج رد زامن

نارذگهر و نادنمتسم ماعطا و ندرك ينابرق

قلخ اب يلدكي و تدحو هارمه هب ادخ اب تولخ و سنا
يرادياپ و شالت هارمه هب تايدام زا نديرب لد و صالخا

ناملسم تما اب ماجسنا  هارمه لد يگتسارآ هب نتخادرپ
لطاب ربارب رد تبالص هارمه راگدرورپ ربارب رد عوشخ

ايند نتخاس خسار مزع هارمه ترخآ ياوه رد نديشك رپ

هيآ
"سانلل امايق مارحلا تيبلا هبعكلا هللا لعج"

"تادودعم مايا يف هللا مسا اوركذي و مهل عفانم اودهشيل"

لبق هب تبسن يمالسا فادها ققحت هب ديما شيازفاتلعجح هضيرف شيپ زا شيب ينادردق

تلع
برغ يداصتقا-يسايس بتاكم  تميزه

يمالسا ييافوكش هزات رود زاغآ

يهلا هدعو لماك ققحت هب نانيمطاينيب شيپ

هيآ

 تاحلاصلا اوُلمع و مُكْنم اوُنمآ َنيذَّلا هَّللا دعو
 ْنم َنيذَّلا فَلْخَتسا امَك ِضرqألا يف مهَّنَفلْخَتسيَل

 و مهَليضَترا يذَّلا مهَنيد مهَل َّنَنِّكميَل و مِهلبَق
 َنوُكِرْشي ال ينَنودبعي ًانَمأ مِهفوَخ دعب ْنم مهَّنَلدبيَل
َنوُقسافْلا مه كئلُوأَف كلذ دعب َرَفَك ْنم و ًائيَش يِب

هناشن

ناريا يمالسا ماظن يانب و يمالسا بالقنا يزوريپ

نانمشد اب يدروامه رد مالسا يورشيپ و يزوريپ

هار نيب راوشد ياه هندرگعنام

رثا
نآ ماكحتسا و مالسا تيمكاح هشيدنا هاگياپ هب ناريا ليدبت

نآ ندش راد هشير و مالسا يايند رد روش و ديما نتخيگنارب

اه هشير

ناناملسم يراديب

تيونعم و تلادع ،ديحوت هشيدنا حرط

يمالسا تيوه تفايزاب

قيداصم

نيطسلف تلود مايق و يمالسا هضافتنا

نانبل رد هللا بزح يخيرات يزوريپ

ناتسناغفا  تسينومك نارگلاغشا راب تفخ تميزه

قارع رد يمدرم و ناملسم تلود ليكشت

هنايمرواخ رب هرطيس يارب اكيرما  ياه حرط  تسكش

تسينويهص  ميژر نورد ريذپان جالع يگتفشآ

 هرصاحم و ميرحت مغر هب ناريا يروانف و يملع تفرشيپ

هقطنم ياهروشك رد يهاوخ مالسا جوم ندش ريگارف

يبرغ ياهروشك ناملسم  تيلقا صخشت و تيوه ساسحا

داصتقا و تسايس رد اكيرما نازورفا گنج تسكش

صالخا و داهجتلع

هراچ هار

صالخا و ناميا

داهج و ديما

ربص و تريصب

قادصم

هلباقم هار

يرايشوه

يدنمدرخ

تعاجش

يسانش تصرف

هزغقادصم

هناشنقح ههبجيياهن زوريپ
 يگداتسيا ربارب رد نمشد يماكان

نمشد يسايس ياهراعش ندمآرد غورد

نمشد يريبدت يب و فعض هناشن

هزغ مدرم يگداتسيا ربارب رد يماكان

تيمها

تلع

ينعم

يمالسا نيون ندمت يزاسزاب

لطاب رب قح يزوريپ

نآرق تما يزاسزاب

تيمها

بيسآ

يفاب يفنم و سٔاي

يتمه يب و يتوافت يب

يگدز باتش و يربص يب

يهلا هدعو قدص هب ينامگدب

نمشد ندمآ ناديم هب ناوت مامت اب

هلحرم نيرت مهم و نيلوا

!دندناوخ يم سٔاي هيآ هك يناسك قيدصتهناشن


