
تعاجش

تیمها
و مان ندنام ناهنپ یارب شالت

بالقنا زا شیپ رد یلعسیئر ندنام هتخانشان

 هعیش تیناحور نایم رهشوب روآ مان ی(لع ششخرد

مدرم یگژیو

لئالد

تفا
دوب زيمآراخ

يرات ن
رهشوب خ

)ملسو هلآو هیلع هللا یلص(ربمغیپ هیاس رد تیبرت هجیتن

:امنهار

تانايب روحم

هعومجمريز

دعب هحفص رد حرش

لبق هحفص رد حرش

تسويپ رد حرش

هقطنم مدرم طسوت نمشد ندناشن بقع اهراب

یراولد یلعسیئر تازرابم  اب انشآ نمؤم یاه لد بذج

ن(یا

هناشن
 ،یلعسیئر تیمولظم Gسناد و مان نداتفا نابز رس رب

یمالسا بالقنا یزوریپ زا سپ
یراولد یلعسیئر نارود اب زورما طیارش توافت رّکذت

يع
و د

دال
ينمؤملاريما ت

لا هيلع(ن
س

،)مال
رد

تفرگ س
يا زا ن

اش
ن

رشب خیرات رد نینمؤملاریما تیصخش یریظن یب تّیمها

دهاش
 هب ار یسک )هلا و هیلع هللا یلص( ربمایپ زا دعب

میسانش یT )مالسلا هیلع(نینمؤملاریما تمظع

تداهش ات تدالو زا ،یگدنز راودا همه رد یریظن یبقادصم

تدابع بارحم و دجسم رد تداهشلئالد

هداتفاین قافتا نیا ناشیا زا دعب و لبقتّیمهاهبعک فوج رد تدالو

قیداصم

یکدوک نارود زا)ملسو هلآو هیلع هللا یلص(ربمغیپ هب برق و یکیدزن

دوخ یگدنز لوط رد شالت همه ندروآ هصرع هب

قیداصم

ناشیا زا ندش ادج نودب)ملسو هلآو هیلع هللا یلص(ربمغیپ زا Gخومآ

ّتلع
 هناخ زا Gفر و)ملسو هلآو هیلع هللا یلص(ربمغیپ هب ندش هدرپس

ناشیا هناخ هب بلاط یبا

»هّما رثا لیصفلا عاّبتا هعّبتا تنک دقل و« تیاور

راودا
)ملسو هلآو هیلع هللا یلص(ربمغیپ تایح نامز رد

)ملسو هلآو هیلع هللا یلص(ربمغیپ تلحر زا دعب

فادها

قح هماقا

ادخ نید هماقا

مالسا ظفح

هجیتن
 رظن زا)مالسلا هیلع(نینمؤملاریما ندوب قح نازیم

)ملسو هلآو هیلع هللا یلص(ربمغیپ

»راد (ثیح رودی یلع عم قحلا عم یلع«تیاور

ترورض
 هغالبلا جهن هلیسوب راک داعبا همه ینشور

داعبا همه رد هغالبلا جهن یزومآ سرد

 دهاش
ّتیمها

ن(لسم نارکفتم زا یرایسب تهب و یریگارف
هغالبلا جهن تمظع زا ن(لسمریغ و

ّتلعنایعیش هب هغالبلا جهن ندوبن رصحنمرّکذت
 تمظع هلق رد)مالسلا هیلع(بلاط یبا نبا یلع هدهاشم

مالسا لها همه طسوت

ت(لک نیا هرابرد تنس لها ی(لع بیجع تاریبعتّدیوم

داعبا

یونعم و یهلا

یقالخا

یناسنا

یملع

ن(یا
 یگژیو
یلعسیئر

تعاجش

یهلا ریبدت اشنم

هعصاق هبطخ-ناطیش هلان یادص ندینشءارح رد یحو لوزن ماگنه رد ربمغیپ رانک رد روضح دهاش

یکدوک نارود زا ربمغیپ هب ن(یا

Tیکدوک نارود زا ربمایپ اب زا

وا یارب یراکادف و ربمغیپ اب داهج

ینس و هعیش زا لقنتیمها

نآ هب رتشیب هّجوت و هغالبلا جهن یریگارفام هفیظو

)مالسلا هيلع(يلع ماما داليم زور رد رهشوب مدرمراديد ردىمالسا بالقنامّظعم ربهر تانايب

1389/04/05

رترب قادصم

1



رّکذت
 همه لماش )مالسلا هیلع(نینمؤملاریما یاهراتفر
تسا رادمامز کی و ناسنا کی کین یاه تلصخ یگژیو

 یشخب تریصب یارب شالت
اضف ندرک نشور و

 زورما یارب )مالسلا هیلع(نینمؤملاریما تایصوصخ نیرترب
ام

يع
دالو د

ينمؤملاريما ت
لا هيلع(ن

س
 ،)مال

رد
تفرگ س

يا زا ن
اش

ن

رترب قادصم

تّیمها

فده
مدرم هشیدنا هب یشخب قمع

مدرم ن(یا هب یشخب قمع

 هناشن
تیمها

 )مالسلا هیلع(نینمؤملاریما نایاپ یب تعاجش Gفر راک هب
 مدرم یهاگآ یارب میظع یراکادف نآ و

قیداصم

نمشد لباقم رد ندروخن بیرف هب شرافس

هزین رس رب یاه نآرق لباقم ندروخن بیرف هب شرافسقادصم

ییاهن هجیتن
 )مالسلا هیلع(نینمؤملاریما هب هک یناسک طسوت شریذپ مدع

مالسا یایند هب تراسخ و دندرک یم دراو راشف

ّتلع

نمشد طسوت انگنت رد Gفرگرارق ّتلع هب نآرق ندرک حرطم

ّدیؤم
»لاجر ّرش و لافطا ّرش اوناکف«

»الاجر و الافطا مهتفرع ّینا«

زورما ترورض

رشب قوقح ای و مالسا هب نمشد Gشادن داقتعالیلد

قیداصم

مالسا یایند یمومع راکفا بیرف یارب نآرق و مالسا زا ندرب مان

ناریا ّتلم هلاس۳۱ هبرجتدهاش

یریگ هجیتن

نارگ هنتف فرح لباقم رد قح هار ندرکن اهر هب شرافس

»مکقدص و مکّقح یلع اوضما«ّدیؤم

صخاش دوجوهمزال

 دهاشهنتف نارود یگدولآرابغ رد صخاش هب زاینترورض
هنتف نارود رد ناگبخن هابتشا و اطخ ل(تحاتیساسح

ّدیؤمدراد رارق مدرم رایتخا رد هک یا هنّیب و قدص و قحینعم

قیداصم

مالسا روتسد اب نآ تیاده و هعماج هرادا

ضّرعتم نانمشد اب تردق اب دروخرب

نمشد اب فافش و نشور یدنبزرم

نمشد لباقم رد ندروخن بیرف
 یرگنشور و یشخب تریصب هب ام زورما زاینیریگ هجیتن

یمالسا بالقنا تکرب هب ّتلم یرایشه و تریصبیبایزرا

قیداصم

 صاوخ یخرب هب تبسن ،مدرم هدوت طسوت قئاقح ندید رتهب

مدرم تریصب اب تالضعم زا یرایسب لح

 یرتمک تاّقلعتّتلع

گرزب یاه تمعن زا تّیمها

ینونک تیعضو

هجیتن

نامرآ قیداصم

مالسا هیاس ریز رد تداعس

مالسا هیاس ریز رد هافر

مالسا هیاس ریز رد ل(ک

مالسا هیاس ریز رد قالخا

مالسا هیاس ریز رد رادتقا و تزع

 مالسا هار رد گرزب یاهراک ماجنا و تکرح ،تفرشیپدهاش

قیداصم

زورما یاه ییاناوت و تفرشیپ

ناوارف تاناکما هب یبایتسد

بالقنا یلصا یاهراعش ندش لّجسم

لماوع
ّتلم یاه ییاناوت

ّتلم تریصب

یهلا قیفوت هب هار نیا هماداام ینیب شیپ

 نانمشد دیک یناوتان و ناریا ّتلم هب هدنیآ قّلعت
تّلم هار فارحنا رد ناهاوخدب رکم و

ام هفیظو

گرزب یاهراک زور هبزور شیازفا

یگداتسیا و مدق تابث زور هبزور شیازفا

یگتسبمه و مائتلا زور هبزور شیازفا

 نآرق  و مالسا یاهراعش هب کّس} زور هبزور شیازفا

 نانمشد یناوتان زورهدهاشمینیب شیپ
ناناوج طسوت ناریا ّتلم هب ییوگروز رد

تصرف
زورما یاه ناوج ِبوخ رایسب تریصب

ام ناناوج طسوت هدش ماجنا گرزب یاهراک

رهشوب خیرات ندوب زیمآراختفا و ینشور

نینمؤملاریما ت(لک و تیب لها هریس کّس} زور هبزور شیازفا

)مالسلا هيلع(يلع ماما داليم زور رد رهشوب مدرمراديد ردىمالسا بالقنامّظعم ربهر تانايب

1389/04/05

2


