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 هد هب تبسن ،بالقنا نارعاش زيگنارب نيسحت دشر
لبق لاس هدزناپ

ناديم نيا هب ناناوج دورو

بوخ يقيسوم و گنهآاه يگژيو

اه لالقتسا رگيد زا رتراوشد و رت قيمعيگژيويگنهرف لالقتساقادصم

همانراك

قيداصم

دش هدناوخ هسلج نيا رد هك يبوخ ياهرعش دهاش

بوخ يانعم

بوخ ظفل

بوخ يناگژاو ياه هنيزگ

اه ناوج رعش رد صوصخ هب ليخت شرتسگ

دوخ زا يبوخ شيامزآ نداد ناشن

ام بوخ يارعُش نتشادن فقوت و لّزنت

دهاش

بالقنا زا لبق رد ارعُش يخرب طوقس اي فقوتلباقم ي هطقن

هسلج رد رضاح و اه ناتسرهش يخرب ناوج يارعشام يارعُش نايم رد ديدج ياه شيور ام يناوج ي هرود رد اه ناتسرهش نامه روهشم يارعُش زا رتهبيگژيوقادصم

بالقنا رعش

ترورضندوب بالقنا ميهافم تمدخ ردتلاسر

ينيئآ راعشا هب بالقنا ياه نامرآ و فادها ندوبن رصحنم

يناريا ـ يمالسا تيوه يقيقح يبايزاب

هملك يقيقح يانعم هب لالقتسا

قالخا

تلادع

تاباختنا زا دعب و لبق ثداوحدهاش

شيامزر كي دننام ،ام يارب گرزب تمعنتيمها

ام رب هدش ليمحت و رايتخا زا جراخيگژيو

اه فعض ندش صخشمدركراك

نآ نييبت و غيلبت و تقيقح مهف

»هَّللا اّلا ادحانوشخي ال و هنوشخي و هَّللا تالاسر نوغّلبي نيذّلا«هيآ

ترورضتدهاجم و شالت

اه هويش نيا ندوبن گنهرف نأش ردتّلعنارادم تسايس و نارازگ تسايس ياه هويش زا زيهرپهمزال

لئاسم نييبت اب ينهذ ياه هرگ ندركزابفده

ءايبنا راك هيبش يراكتيمها

همزال
تحاصف

يمالسا بالقنا ميظع تكرح هيلع دوجوم مرن گنجترورض

 رايع مامت رنه ندروآ ناديم هب

ديتاسا و امدق راثآ رتشيب هچره ندناوخ

دوخ راك تالاكشا ندرك اديپ

بوخ يراذگرثاترورض

يا هرك ياه لايرسهنومن

لطاب يا هناسفا و يزاس خيراتاوتحم

رثا
هجيتن

تّلع
اه نآ رد ندوبن فقوتمهتكن

اه نآ ييوكين زا هدافتساترورض

تّلع

راكهار

:امنهار
تانايب روحم
هعومجمريز
هجيتن
هنومن ،لاثم
رگيد هحفص رد حرش

تغالب

طرش

كاكشريم و يريما ،ديرف ناياقآقادصم

بوخ رعش ياهرايعم تمس هب تكرحينعم

راكهار

بوخ بلاق باختناقادصم

جوا ياراد يولج هب ور رمتسم تكرح كي نتشاد

ركذت


