
املع تيلوئسم ندوب نيگنس

انعم

تلم تفرشيپ و حالصا يارب شالت

تياور

قادصم

 ال و ملاظ ةّظك ىلع اوراقي ال ءاملعلا ىلع هَّللا بتك ام و
مولظم بغس

يتلادع يب و ملظ ربارب رد ندنامن تكاس

يتلادع يب و ملظ لباقم رد نيد ملاع ندنامن تكاس ترورضينعم
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رگيد هحفص رد حرش

دهاشهجيتن

هيآتلاسر يارب نديگنج و هللا دونج جيسب

هنوشخي و هَّللا تالاسر نوغّلبي نيذّلا
هَّللا اّلا ادحا نوشخي ال و

 امل اونهو امف ريثك نويبر هعم لتاق ىبن نم ىأك و
اوناكتسا ام و اوفعض ام و هَّللا ليبس ىف مهباصا

ىلع اوراقي ال ءاملعلا ىلع هَّللا بتك ام وتياور
مولظم بغس ال و ملاظ ةّظك

ءايبنا يراد ثاريم

ءايبنالا ةثرو ءاملعلاّ نا

 يارب هلئسم و ماكحا نايبهب ندركن تيافك
ءايبنا دننامه ،مدرم

انعم

لدع و قح هماقا يارب مايق

توغاط اب هزرابم

قيداصم

رفك اب هزرابم

كرش اب هزرابم

قسف اب هزرابم

داحلا اب هزرابم

هنتف اب هزرابم

 فعضتسي اعيش هلها لعج و ضرالا ىف الع نوعرف ّناهيآنوعرفقادصمدنك يم ليمحت مدرم رب ار دوخ هك يرگنايغط ناسناتوغاط ينعم
مهنم ةفئاط

مدرم لالضا اب هزرابم

قيداصمام نارود تايصوصختلع

ركف لاقتنا ياه هويش تفرشيپ

ينيد و ينآرق تموكح كي ليكشت

قيداصم

رابكتسا تمدخ رد يطابترا لياسو نتفرگ رارق

ام تلم رب رابكتسا رگنايغط و هنارگمتس شور ليمحتفده

اكيرمآ يرابكتسا ياه تسايساب دوويلاه يراكمهدهاش

يارب نامز اب قيبطت ترورضهجيتنلبق اب توافتم يياه ههبش ياقلا
ميقتسم طارص رد مدرم نتخادنا هار هب

نونكات مالسا ردص زا راب نيلوا ياربيخيرات هقباس

دهاوش
 نوناق قبط رب مالسا فالخ تكرح ره ندوب خوسنم

تموكح تكرح تهج ندوب يمالسا

 اب قيبطت مدع تروصرد نالوئسم تيعورشم مدع
ينيد ياهرايعم

تعيرش جيورت يارب نيد لها زا تموكح تساوخ

يمالسا ياهرثكادح تمس هب اه لقادح زا تكرحانعم

جياتن

يمالسا قياقح جيورت يارب يرثكادح هدافتسا ناكما

 و باتك نارازه زا تموكح ليكشت ندوب رترثؤمتلع
ينارنخس

 ماظن ليكشت زا سپ ،مالسا هب مالسا يايند بولق هجوتدهاش
)هر(ينيمخ ماما  دايرف و يمالسا

بطق ديس رظن راهظاديؤم

ام خيرات يمالسا ناحلصم زا كي چيه اب سايق لباقريغ)هر(ماما يگژيو

جياتن

مالسا هب هدرك ليصحت هقبط شيارگ

تسينومك و دحلم ياه نايرج هب شيارگ شهاك

يمالسا ماظن هيلع عجترم و هتسباو ياه تلود تيلاعف

بارعا زا يرايسب طسوت يسراف نابز يريگداي

نمشد طسوت مالسا ناهج رد ينس و هعيش ياوعد ندش غاد

اه ينمشد نتفرگ تدش

تلع
يمالسا ماظن هطساوب نيملسم تزع ساسحا

رابكتسا هركيپ رب قيمع تابرض ندش دراو

تّلع
تّلم دربشيپ رد يمالسا ماظن يياناوت شيامن

ماظن تسكش تروص رد يناوتان هب مالسا ندش مهّتمتيمهايمالسا ماظن يراگدنام يياناوت شيامن

 تفرشيپ مدع تروص رد رجحت هب مالسا ندش مهّتمتيمها

ماظن هيلع اه شور و تاناكما همه زا هدافتساهجيتن

هوك دننام نانموم يگداتسيا عنام

قيداصم

يمالسا دياقع هب تبسن يئارگاو داجيا

داسفو ردخم داوم هب ناناوج نداد قوس

اه هاگتسد يضعب تلفغ زا هدافتسا

ماظن  نيلوئسم رد ذوفن يارب شالت

ينس و هعيش تافالتخا و يبهذم تافالتخا زا هدافتسا

يهلا ينابيتشپ و تمحرتلع
دهاش

دنوادخ تمحر هب ديما و يمرگتشپ

نمشد هدعو هب ام ندشن شوخلد

نمشد مخا زا ام نديسرتن

ام خسار مزع

هجيتن

قيداصم
يدنبعمج

1 هحفص

 مدرم زا ناربمايپ نديسرتن زا دنوادخ ديجمت

هيآمارح و لالح فرص نايب تروص رد ءايبنا اب يسك نداتفينرد
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مهيعسّ لض نيذّلا .الامعا نيرسخالاب مكئبنن له لق
اعنص نونسحي مهّنا نوبسحي مه و ايندلا ةايحلا ىف

2 هحفص

قيداصماملع نيگنس تيلوئسم

يمالسا تموكح دوجو تصرف زا هدافتسا رثكادح

نتفرگن رارق نمشد ريثات تحتهجيتن

دوخ نامز هب ندش ملاع

سباوّللا هيلع مجهتال هنامزب ملاعلاتياور

قيداصم
نمشد ياه هويش يياسانش

ديدج راكفا اب ييانشآ

نمشد ينكفا فالتخا هشقن زا تلفغقادصم نمشد هشقن زا تلفغلباقم هطقن

هجيتن

رگيدكي هيلع يّنس و هعيش شالت

رگيدكي اب  ندركن يراكمه

تيميمص نتفر نيب زا

فالتخا هشير

 عورف و لوصا زا يخرب رد يعيبط فالتخا

تيميمص نتفر نيب زا

مالسا يايند مامت هب )مالسلا مهيلع(تيب لها قّلعتركذت

تسرد راك ماجنا روصت هب نمشد يارب راكيسانش بيسآ

تّنس لها هب تناها نتفاي يارب هعيش بتك نايم وجتسجقيداصم

هزور22 گنج رد هّزغ يلاها ندوب يبصان ماهّتا

تّنس لها نيب هعيش ضرغم اي لفاغ ناگدنيوگ ياه هتفگ شخپ

قيداصم
هعيش ياهقف ياواتف نيب تافالتخا

تنس لها ي همئا ياواتف نيب تافالتخا

هيآ

يدنب عمج

 ليلد هب هتشذگ هب تبسن اه ينمشد ندوب رت يدج
مالسا تيمكاح

قيداصمنمشد طسوت لاعف و ساسح طاقن نداد رارق فدهقادصم نمشد ذوفن ياه هار يياسانش ترورض
ناناوج تاساسحا و ركف رد ذوفن

املع نادرارق فده

انعم

تلع

تيب لها نتسناد هعاطالا بجاوهعيش عضوم

همه طسوت )مالسلا مهيلع(تيب لها تيلوبقم

تعاطا بوجو نودب نتشاد لوبق

دهاش

تنس لها عضوم


