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 مق مدرم

تانايب
 مدرم اب راديد رد

 ديع زور لاس رد مق
مخ ريدغ ديعس

قيداصمتيالو هب يدنبياپ رد ينالوط هقباسيگژيو

همئا نارودرد)مالسلا مهيلع(تيب لها راونا هعاشا هاگياپ

يمالسا بالقنا يارجام رد ندوب نكش طخ

نوگانوگ لئاسم و سدقم عافد رد يرادياپقادصمرضاح نامز رد بالقنا ميقتسم طخ تيزكرم

ريدغ يهعقاو

تيمها

مالسا يرگن هدنيآ و تيعماج ي هناشن

)ص(ربمغيپ زا دعب يارب هار هشقن نداد ناشنفده

ترورض

هيآ

يلهاج تابصعت تابوسر ندوب قيمع

يتمعن مكيلع تممتأو مكنيدمكلتلمكامويلا

يمالسا تياده طخ ظفح تهج ريبدت هب زاين

مالسا فيعضت تهج ريدغ زا هدافتسا لامتحايسانش بيسآ

 هار هشقن نييعت اب تمعن ندش لماكينعم

نيملسم تدحو هليسو ينيما همالع ريدغلا باتكريدغلا باتك هرابرد يرهطم ديهش هلاقمدهاشاه ناملسم فالتئا و يردارب هليسو ،ريدغتقيقح تامازلااوتحم

تسرد لمع و ركف

 يرواد شيپ نودب هعجارم
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:امنهار
تانايب روحم
هعومجمريز
هجيتن
هنومن ،لاثم
رگيد هحفص رد حرش

 مادقا
 تيعبت هب مدرم ندرك فظومو )ع(نينمؤملاريما بصن)ص(ربمايپ

يهلا روتسدأشنم

 ياه يگژيو
داعباتيصخش ندوب زاتممنينمؤملاريما

يقالخا

يناميا

مالسا تما تياده  يارب وگلا هئارا

رهظم

اهرايعم

نيدت و اوقت

نيد هب قلطم يدنبياپ

ندركن ار قح ريغ و ادخ ريغ ي هظحالم

ندرك تكرح ادخ هار رد اورپ يب

ريبدت و لقع،ملع زا يرادروخرب

هدارا و مزع تردق زا يرادروخرب

)مالسلا هيلع(نينمؤملا ريما تيصخش

ينكفا هقرفت يارب نانمشد زورما شالتتلع

 يمالسا يراديب تسكشرابكتسا فده

يمالسا يروهمج مچرپ ندش هتشارفا ربأشنم

اه تسايس

هتشذگ رد يماظن تافرصت ماجنا

هقرفت داجيا

فادها هب نديسر رد تسكشهجيتن

ينس و هعيش نتخادنا مه ناج هبهليسو

نيطسلف و نانبل،ناتسناغفا،قارع رد اكيرما يماكان قادصم

قيداصم
تنس لها  هب تناها يارب لخاد رد كيرحت

  هعيش يروهمج ناونع هب ام يفرعم

 يقطنم ياه فرح ندش لام دگلبيسآ

 راكهار
هلباقم

هعيش هفيظو

تنس لها هفيظو

نمشد تساوخ ندرك يثنخ و يرايشه ظفح

يشُكردارب يارب نمشد هشقن هب تبسن ندوب راديب

داحتا ظفح يارب ناركف نشور و املع تبقارم

قادصم

"نينموملا ريما هيالوب نيكسمتملا نم انلعج يذلا هللا دمحلا"تيالو هب كسمت و تناتم اب هار همادا

تيالو هب نيكسمتم ريغ اب ندركن اوعد

)مالسلاامهيلع(نييرگسع نيماما مرح و هعيش دجسم،اثارب دجسم،هفوكدجسم ياهراجفناقادصم

 مالسا ناهج توق هيام،يمالسا يروهمجيريگهجيتن

بطاخم

دهاش

اه تسايس

تلع

قادصم

يمالسا ياهروشك ياسؤر و نارادمتسايس

سك چيه هب يمالسا يروهمج ضرعت مدع

يمالسا يروهمج زا  ناناملسم ندناسرت

 يبرع ياهروشك هب نتفگ روز

 ام هيلع سيلگنا و اكيرمآ،يبرع ياهروشكداحتا

مالسا يايند هب يمالسا يروهمج تردق قلعت

مالسا يايند هفك رد يمالسا يروهمج ندوب نيگنس ي هنزو

 گنج رد رتالاب يداحتا ليكشتتقيقح

فده

هجيتن

 ادج اب ناريا ييوربآ يب
روشك يتمسق ندرك

 ،رابكتسا تسكش
ناوت همه فرص مغريلع

مالسا يايند يارب يموب يدرواتسد ناونع هب  ناريا يا هتسه يژرنا ندوب راختفا هيام

يبالقنا

يماظن


