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 تیعضو
ام زورما

 نآرق مهف و ربدت و توالت تفرشیپ
روشک رد نآرق کرابم رذب شرتسگ و

هملک یعقاو یانعم هب نآرق بالقنا زا لبق هرود ردهنیشیپ
دوب هناگیب نآرق اب یلک هب یمومع یاضف و دوب روجهم

تسا یمالسا ماظن و بالقنا 7ه نیالماع

 هناقشاع و هنادجم یناسک رانک و هشوگ ردءانثتسا
دندوب نآرق اب سنا ای میلعت یریگارف لابند هب

دهاش

،سنا جاور و نآرق اب روشک یمومع یاضف ندوب انشآ
ناناوج و ناناوجون ،ناکدوک طسوت نآرق رد ربدت و توالت

نونک ات بالقنا لوا زا یناریا ءارق بوخ یاه توالت

 ،اه یگدنام بقع و تسا لوا یاه مدق اهنیا
تسا دایز یلیخ نآرق زا یدنم هرهب هنیمز رد

فلتخم یاهرشق زا رکف نابحاص ربدتهار
تیمهاتالاؤس هب ییوگخساپ و مهف ،طابنتسا و نآرق رد

تسام لباقم رد لاؤس اه نویلیم نآلا
 ییاه نامرآ تمس هب ار یگدنز هک یتموکح و هعماج ههجاوم

فلتخم لاؤس نارازه اب دهد یم تکرح دراد

؛تسین اه ههبش تالاؤس زا روظنمرکذت
تسا یگدنز ی هرابرد تالاؤس روظنم

 هصرع
تالاؤس

تاطابترا

اهراتفر

اه یریگ عضوم

اه ینمشد و اه یتسود

لام اب دروخرب عون

ایند روما اب دروخرب عون

 دهاش
تیمها

 هکنیا رطاخ هب دش تخبدب و هارمگ تیرشب
درکن ادیپ ار یگدنز هب طوبرم تالاؤس تسرد یاهباوج

داد اهنآ هب هدننک هارمگ و طلغ یاه خساپ ای
بیسآ

یحور شمارآ ،تیونعم و افص ،تینما نادقف
رگیدکی اب هعماج داحآ ندوبن فاص و

جوعم و جک یسایس و یداصتقا یاه ماظن داجیا
یتاقبط فالتخا دوجو و ایند رد

 ،یحور تالکشم رد یبرغ عماوج هفرم تاقبط یراتفرگ
... و یناور

ترورض

دنا هدش قلخ رگیدکی هب کمک و تبحم ،طابترا یارب اهناسنا

»میَقتُسملا َطاِّرصلا َانِدِها« دینک یم رارکت مئاد aش هکنیا
 دنک تیاده ار aش دیهاوخ یم ادخ زا ینعی

تسا نآرق رد تیاده نیا
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 قادصم
اهنآ لاثما و یدوعس تموکحقیالان ماکح

دراوم
روشک رد نآرق ملعت و میلعت ندرک دایز

ینآرق تاسلج شیازفا

نآرق میهافم و یناعم ندرک هدنز

 نآرق نادناخ تیفیک رد ینآرق تایآ موهفم ندرک مسجم
نایراق طسوت

 قادصم
ینaیا یب

نآرق نیماضم هب یداقتعا یب
دننک یم پاچ مه نآرق هخسن اهنویلیم هک یلاحرد

 اهنیا ]یلو[ ،»مُهَنَیب ُءqَحُر ِراّفُکلا َىلَع ُءآّدَِشا« دیوگیم نآرق
 ماکح فده .دنتسه »راّفکلا عم ءaحر ،نینمؤملا یلع ءاّدشا«

قیالان
 لوپ نداد اب دننک یم لایخ اه قمحا

دننک بلج ار مالسا نانمشد تیمیمص دنناوت یم

 ی هزیگنا
مالسا نانمشد

 ریش رگید یتقو و دنشود یم ار ناشریش هک هدریش واگ لثم
دننک یم راتفر یدوعس ماکح اب دننک یم ناشحبذ دنتشادن

لیلد
یهلا یاه هدعو

هتشذگ لاس لهچ یس لوط رد ناریا تلم یاه هبرجت

نaیا هار رد تحارص و ندوب مدق تباث و ندوب یوقطرش

هیآ

نینِمؤُم مُتنُک ِنا َنَولعَالا ُمُتَنا َو اونَزَحتالَو اونَِهتالَو
)۱۳۹ نارمع لآ(

 اولاق ِذا ُهَعَم َنیذَّلا َو َمیهٰرِبا یف ٌَةنَسَح ٌةَوُسا مَُکل َتناک َدق
 َو مُِکب انرَفَک ِهللا ِنود نِم َنودُبَعت aِّم َو مُکنِم اُؤٰءَُرب ّاِنا مِهِموَِقل

)۴/ةنحتمم( ُءآضغَبلا و ِةَوادَعلا ُمُکَنیَب َو انَنَیب اَدب

 هب رادشه
 نیلوئسم

یتلود

تفگ ار مالسا لوصا و ینابم و تحارص هب مه ناوت یم
 یللملا نیب تاطابترا هلمج زا یگدنز نوگانوگ لئاسم رد مه

درک ادیپ قیفوت

 نانمشد یسایس یاه هئطوت رب ناریا تلم یزوریپقادصم
یللملا نیب و یسایس لئاسم رد ندوب راک  هزات مغر یلع

ناریا تلم هیلع نانمشد موادم هئطوت لاس۴۰
اه هئطوت نیا ما� ندروخ تسکش

 اه یدوعس اب اکیرمآ ماکح هک یا هقشاعم و هلزاغم نیمه
 ماجنا ناریا رد یولهپ تموکح اب دنهد یم ماجنا دنراد

دنک طقاس ار نآ نaیا تردق اب تسناوت ناریا تلم ؛دنداد یم

یلاخ تسد اب یلیمحت گنج رد ناریا تلم یزوریپ

ینآرق تیاور

هار مینادب و میریگب رظن رد ار هتشذگ یاه هبرجت
نآرق اب طابترا زا تسا ترابع تزعاب و هنادن�ردق تفرشیپ

 ادخ زا مالسلا هیلع میهاربا ترضح تساوخرد
بلق نانیمطا بسک فدهاب اه هدرم ندش هدنز هدهاشم یارب
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روظنم
ندناوخ دنلب اب ار تسه مالک رد نومضم زا هچنآ همه

 ندمآ نییاپ و �فرگ جوا و ندناوخ هتسهآ و
دیهد هئارا بطاخم هب ادا عون و توص رییغت و

 هک هچنآ همه و دینک ادا شدوخ بسانم نحل اب ار تaلک
دیهد عمتسم لیوحت ار دراد دوجو انعم و نومضم رد

همزال
نآرق اب �فرگ سنا

نآرق نابز یریگدای

تسه نآرق رد یگدنز هب طوبرم یساسا تالوس ما� هب خساپلیلد

اهنآ هب یدنم هقالع و رافک اب ندوب سونأم

نمی و نیرحب مدرم اب نیددض و راب تنوشخ یاهراتفر

 تشونرس
 هعماج
یمالسا

دنرب لوگ ار یسک دیابن رهاوظ
ً اعطق و دنتسه یندش دوبان یدوعس قیالان ماکح

دش دنهاوخ یگداتفاورف و یتخبدب و طوقس و لاوز راچد

)۸۱ ءارسا(ًاقوُهَز َناک َلِطابلا َِّناهیآ

طرش
 دنکب لمع تسرد نینمؤم هعماج رگا

 دنکن لمع تسرد رگا و داتفا دهاوخ رتدوز قافتا نیا
داتفا دهاوخ قافتاً اعطق یلو رترید حابص راهچ

نیحلاص ،نینمؤم ،نآرق ،مالسا هب قلعتم هدنیآ
تسا هللا لیبس یف نیدهاجم و

یریگ هجیتن

 دهاش
تیمها

دنا هدناوخن مه یبرع هک یناسک
دنمهف یم ار هیآ یانعم دنا هدرک ادیپ سنا نآرق اب سب زا اما

یریگ هجیتن


