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،تيب لها اب يفطاع و يبلق دنويپ
عيشت نايرج يراگدنام يساسا رصنع

 نآ یاقب و قح هب شیارگ شرتسگ ناکما مدع
)ع(تیب لها تبحم نودب خیرات لوط رد  هب رد رثؤم لماع ناونع هب ـ ینالقع و یرکف دنویپ ندوب هارمه هتکن تیمها

 یفطاع دنویپ اب ـ قح نخس ندناشن یسرک

 فرگ یارب )ص( ربمایپ باحصا تقبس
هّکم حتف مایا رد ناشیا یوضو بآ  دهاش

یوبن فراعم هب نیا و یبلق عوضخ اب یفطاع دنویپ توافتیریگهجیتن

 )س(ارهز ترضح تبقنم ای تبیصم زا هجیتن بسک مدع
تیمها ناشیا اب یفطاع دنویپ نودب تاماقم و تازایتما همه نآ اب

رشب خیرات یوناب نیرتگرزب

ارهز ترضح تازایتما

 تما و مالسا راختفا
)س(ارهز ترضح ماقم روصت یراوشد ای ناکما مدع  یلومعم یاهناسنا یارب تماما و توبن ماقم شادن نیع رد

)س( ارهز ترضح زا ندرب مان لیلجت اب
)مالسلا مهیلع( یده ها طسوت
یمطاف هفیحص زا )ع( یده ها لقن

 وس کی زا تفرعم و تمکح و ملع دوجو
)س( ارهز ترضح یرهاظ یگدنز رد رگید یوس زا تدهاجم و

هیکدف هبطخ

 فلتخم یاههصرع رد رثؤم و لاعف روضح

 دهاش

تنس لها یوس زا نآ تارقف یخرب لقن و لماک روط هب هعیش لقندنس
 نآ یانثدمح و هبطخ همدقم رد تفرعم و تمکح دوجویگژیو
تیمها تلع

یسایس هجاحم طیارش  رد مه نآ حطس نیرتیلاع رد یمالسا فراعم رکذ

 بلاطیبا بعش و هکم رد یکدوک نارود رد تیلاعف

قادصم
)ص( ربمایپ شراوگرزب ردپ هب یهدهیحور و یناسرکمک
یگدنز راوشد لحارم رد )ع( نینمؤملاریما اب یهارمه

یدام یگدنز یتخس و اهگنج ،هنیدم رد
 ))ص(ربمایپ تلحر زا دعب( تنحم نارود رد تیلاعف

یریب رتسب رد هچ و هنیدم دجسم رد هچ  یرسمه ،یگنانز فیاظو ظاحل زا وگلا
رهوش اب ینابرهم و یئاریذپ و

 هنانز تبحم و دنزرف تیبرت و یردام هفیظو ظاحل زا وگلا

دهاش
 )ع( نینمؤملاریما هب باطخ رد )س( ارهز ترضح زا هتفرراکب ریباعت

 )ع( نینمؤملاریما لباقم رد )س( ارهز ترضح میلست و تعاطا و عوشخ و عوضخ
و )ع( نسح ماما لثم ینادنزرف تیبرت
)س( بنیز ترضح و )ع( نیسح ماما دهاش

هلاس هدزون هدجه رتخد کی ندوب راختفا هیام یریگهجیتن یخیرات و تلم ره یارب تاماقم همه نیا اب

یبرقلا یف ةّدوملاّ الاً ارجا هیلع مکلئسا ال لق تلاسر رجا ناونع هب تدوم و تبحم ندادرارقنومضمدیؤم

تلع ثحب حرط
)ع( تیب لها حدم نایرج تسرد تخانش
)ع( تیب لها تاهجوت قبط نآ زا یرادربهرهب و

 قیمعت و شرتسگ یارب یحادم گرزب تیفرظ زا هدافتساهمزال
یفطاع یاههبنج کمک هب تیب لها فراعم

یعیش تفرعم و نیا ظفح رد یحادم شقن تیمها تلع

یحادم هنیمز رد بوخ یاهتفرشیپیبایزرا
تاسلج لوط رد یحادم هرابرد یثحابم حرطحرط هنیشیپ

اهنآ اب یربهر هلاسدنچ و تسیب

تعاس کی زا رعش تیب کی رتشیب ریثأتتیمها
رهام هدنیوگ کی لدتسم ثحب

نیا یراگدنام و تابث ،ماکحتسا هب زاین
 نشور یاههیاپ شاد و

ترورض

 نوگانوگ جاوما ربارب رد یگداتسیا یارب ام زاین
ینمشد للع)ع( تیب لها تفرعم و مالسا نانمشد تاغیلبت

 لاس یس نیا رد یمالسا یروهمج ندوب راذگرثا
 تورث و تردق یاهدناب و تفلک ندرگ نمشد هرطیس و طلست یارب عنام داجیا

هدننازیگنارب یاوتحم زا ناریا تلم ندرک یلاخینمشد هزیگنا
لدتسم نشور نیا ینعی نآ

 لطاب یاهجیورت

یسایس و یناوهش ،یرکف فلتخم یاهیمرگرس داجیاراکهار

 هنتف داجیا

 یگداتسیا و مایق هیام هک نیا تیوقتهلباقم هار
 تسا ناریا تلم تابث و
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یحادم راک زا ینادردق  ام هفیظو

 هشیمه زا رتحلسم نمشد ندش نادیم دراو تلع
نوگانوگ یاه هویش و دمآراک یاهرازبا اب

 یمالسا ناریا هعماج فیعضت

 یمالسا یروهمج یاهییاناوت ندشمک فده

 نلسم یاهتلم دزن یمالسا یروهمج یوربآ فر نیب زا

 یمالسا فراعم شرتسگ ندوب یناگمه هفیظورکذت
 مدرم یاهلد رد نشور لکش هب یبالقنا و یونعم

قن
یدنبعمجيعيش تفرعم و ناميا ظفح رد يحادم ينيرفآش

 تامازلا

مدرم یاهلد رد )ص( ربمایپ ذوفن تدش زا نایفسوبا بجعت زاربا لمعلا سکع
 رگید یاهتموکح و اهتردق هدهاشم مغریلع

)مالسا مهیلع( تیب لها هب تبحم ظفح ام هفیظو

)ع( ها طسوت ناحادم فرگرارق تبحم و هجوت دروم تیمها دهاش
فراعم هدننکلقن نادرگاش دوجو نیع رد

میظع نایرج هب ندوب تنایخ تروص و لکشره هب )ع( تیب لها تبحم هب ندرکدراو هشدخلباقم هطقن نآ یوریپ و )ع( تیب لها تبحم یبایزرا

یعازخ لبعد
 قادصم
یریمح دیس ناحادم

یدسا دیز نب تیمک

 حدم و رعش رد زیمآتبحم و یفطاع طابترا هبنج دوجو تلع
اهاج هیقب اب هسیاقم رد یفوا و متا وحن هب ناحدام

 همزال تقیقح و قطنم هب ءاکتا و انتبا

)س( ارهز ترضح اب یحور و یونعم ،یفطاع دنویپ قادصم

)س( ارهز ترضح یراتفر یایاجس و یقالخا ،یونعم تاماقم  ترورض
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قن
يعيش تفرعم و ناميا ظفح رد يحادم ينيرفآش

تلع
ثحب حرط

موزل

هللا لیبسیف تدهاجم زا یاهتسجرب و تشرد قادصم ؛یحادم یدنبعمج

نید غلبم کی ناونع هب یحادم هفرح هب هاگن
 لکش نیرتراذگرثا رد ینید قیاقح روآمایپ و

هدنزومآ و ازتفرعم رعش زا هدافتساتامازلا

 فراعم مسق ود هب ناحادم سلجم میسقت
)ع( تیب لها یثارم و تایقالخا و

 رعش باختنا رد تیدودحم داجیا

ادا تیفیک رد تیدودحم داجیاهر

یحادم راک ناهاوخ یاهناسنا رد تیدودحم داجیا

 یارب مزال رگید طورش تیافک مدعتیمها
تیحالص زارحا طرش هب یحادم هریاد زا سک چیه ندرکن نوریب بوخ یهظفاح و ادص لثم یحادم رکذت

 زور لئاسم اب طبترم یاهرعش

قادصم

)مالسلا مهیلع( تیب لها هرابرد یاهرعش

یشخب یهاگآ و شزرا اب یگژیو

 مدرم لد رد ناشیا هب تسبن یگتسباو و عوضخ و عوشخ ساسحاصخاش

هعماج هب تایقالخا و فراعم قیرزت فده

 بولطم ناوج تیبرت هب زاینترورض

میقتسمریغ نایب و بوخ رعش زا هدافتسا مازلا

 هدنیآ هب ینیبشوخ و یراودیما

 قیداصم
تیبولطم

 طاشن

 ادخ هب نیا

)ع( تیب لها اب یبلق یگتسویپ
یمالسا یروهمج و ماما دوجو ،یمالسا ناریا هب شقلعت هب راختفا

)ع( تیب لها زا یوریپ و بهذم ،نید هب راختفا

 ،دوخ تشونرس یگتسباو و یهاگآ
 شالت و راک هب شاهعماج و هداوناخ

یرگیلابا ال یگداداو و یلبنت هن و یریگیپ و تیدج و راک لها

 هقیلسشوخ ناگدنیوگ و بوخ یارعش دوجویلعف تیعضو
رعش بلاق رد قیاقح نایب رد

ناحادم هیحان زا رعش بلط رثا رد رعش ندورس یارب رعاش هزیگنا شیازفاهتکن

تامازلا ییاه هلیسوب نیمعتسم ندنایرگ هعقاو قدص هب یدنبیاپیناوخ هیثرم قادصم لصا نودب هعقاو رکذ هن و نایب تیفیک رد

بطاخم دولآکشا لد لاصتا ندوب فدهنالطب تلع مدرم زا فرگ کشا یارب هتشذگ رد یاهدع طسوت یاهثداح سلجملایف لعجلباقمهطقن
 فرگ کشا فرص هن و فراعم هب

 رد نیظعاولا نکر موحرم یاههضور طسوت مدرم زا دایز فرگ کشاهنو
...و ندش هتشک و رجنخ و هزین زا ندرب مان نودب دهشم

لیلد اهتاولص و اهینز هنیس و اههیرگ رد مدرم زا دنلب یادص یاضاقت شادن موزلرکذت
 ندرک هیرگ دنلب هویش هب سلجم ندش مرگ ندوبن لصا

 ندوب فلتخم هب هجوت اب دارفا تدهاجم عون توافترکذت
 مرن و یگنهرف گنج و یرهاظ گنج زا معا اهگنج

 رگتیاده نایب و راذگرثا نخس هئاراهمزال
 هنادنمه هویش اب اهلد یارب

 شوخ یادص

 هانگ و مارح زا رود هب و اوتحم اب بسانتم و نیتم ،نیگنس گنهآمزاول

حادم صالخا اب و کاپ لد

 دارفا بذج هناهب هب اهگنهآ یخرب ندوب بسانمانیسانشبیسآ

 تمرح ندش فعاضم و هسفنیف اهگنهآ یخرب ندوب مارحلیلد
یاهنارت و گنهآ ره ندوبن دیلقت لباقمهم هتکن یحادم یاههصرع رد مارح گنهآ دورو تروص رد اهگنهآ

 لک تمس هب ناسنا تعیبط لیالیلد صخش دوخ رد لک دوبن تروص رد لک بحاص تمس هب ناسنا شیارگبسانمهنیمز

 )ع( نینموملاریما و )س( ارهز ترضح رد یناسنا لک حیرشتقادصم
شوخ یادص و رعش بلاق رد نیعمسم یارب

دیریگب رایتخا رد ار نیعمتسم لد هک تسا نیا لصا

 حیرشت زا نیملعم و نادنمه ،ناگدنیوگ زا یلیخ یناوتان تیمها
 ناحادم زا ریغ هب )ع( تیب لها رد یناسنا لک


