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آرق هب هقال
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ام هعماج

گرزب تمعن نیا اب یتمعن چیه ندوبن لداعم تّیمها

بوخ یاه یدنم هقالع وادص دوجو دهاش

دنوادخ طسوت اممدرم لد رد ن)یا ندش بوبحم ّتلع

رضاح ی هسلج رد ناناوج و دیتاسا تئارققادصم

روشک یارب رتهب یا هدنیآ ی هدنهد دیونّتیمها

هیآ
 مکبولق یف هّنیز و ن)یالا مکیلا بّبح هللا ّنکل و«

»نایصعلا و قوسفلا و رفکلا مکیلا هّرک و

راعم مهف
نآرق ف

ي

نآرق زا یقیقح یریگ هرهب ترورض

نآرق اب سنا تامّدقم
فراعم مهف و نآرق زا Lفرگ سردفده

لوا هلحرم نآرق همجرت و ظافلا رد لمأت

یریگ هجیتن
 نآرق فراعم زا روظنم

!تسین سرتسد لباقریغ ِدولآزار ِیوت تفه کی

نآرق زا یگدنز یاه سرد Lفرگهجیتن

ام سرتسد زا رود ِرترب و هیلاع فراعم دوجورّکذت

لّمأت و ّتقدطرش

 ادخ اب ِدهع ضقن تروص رد ناسنا دوخ ررض
)ملسو هلآو هیلع هللا یلص(ربمغیپ و

قیداصم

 دهع هب یافو تروص رد یهلا میظع شاداپ
ن)یپ یاپ هناقداص یگداتسیا و

شاداپ یگژیو

تسا ترخآ رد نآ زا یمیظع شخب

تسه مه ایند رد

هیآ

 نم مهنمف هیلع هللا اودهاع ام اوقدص لاجر نینمؤملا نم
.الیدبت اولّدب ام و رظتنی نم مهنم و هبحن یضق

مهقدصب نیقداّصلا هللا یزجیل

تامازلا

 یگدنز یاه یتخس اب هار زا ندشن فرحنم

ییایند زیگنا توهش یاه هولج اب ندشن فرحنم

نآرق توالت

نآرق ظفح

توالت یارب ام هب ناوارف یاه هیصوتتّیمها دهاش

!تسین شوخ یادص زا ندرب تذل توالت زا  فدهرّکذت

 هاگیاج
حیحص

نآرق مهف یارب توالت

ادخ حلاص ناگدنب و نیصیصخ قیرط زایبایتسد هار

ّدیؤم

دراد ینوطب نآرق هکنیا رب ینبم یتایاور دوجو

نآرق Lشاد ق)عا و نطاب و رهاظ رب ینبم یتایاور دوجو

تایآ یناعم هب هجوت و تسرد کرد اب هارمه توالتءاّرق هب هیصوت

دمهف یم ناد یبرع کی هک یرهاظ ینعم کردانعم

رثا

 توالت ماگنه ربدت تردق و تصرف داجیا

نحل و  گنهآ  یزیرغ تیاده

فورعم ءاّرق زا دیلقت هب زاین مدعهجیتن

ندز فرح ماگنه ادص یزیرغ Lفر الاب و نییاپهباشم قادصم

قادصم

ندناوخ هتسهآ ار اجک

ندرک فقو ار اجک

ندرک لصو ار اجک

ندرک عورش اجک زا

تایآ ینعم مهف و ندوب برع دوجو اب انعم هب هجوت مدعیسانش بیسآ

بطاخم اب ّملکت اب هیبش توالتلباقم هطقن

قادصم
 مهافت لیاق ریغ و هنوگ تیرومام تئارق

یرصم فورعم  ءاّرق یخرب

یبرع نابز Lسنادن و نآرق ظافلا زا ام مدرم مک هدافتساام فعض هطقن

روشک نیناوق رد یبرع یریگارف ندش ضرف مزالّتیمها دهاشیبرع نابز یریگارف

لح هار

اه همجرت و ریسافت هب هعجارم

دارفا ت)حز زا لصاح ِبوخ یاه همجرت دوجوتصرف

نآرق فراعم مهففده

هجیتننآرق نابز اب بطاخم اب ّملکتفده

توالت زا یراق یدنم هرهب

توالت زا مدرم یدنم هرهب

هنیمز نیا رد نآرق ظفح Lشاد تّیمهارّکذتنآرق ی همجرت رب طلست یارب شالتهمزال

نآرق مهف یارب اهلد ندرک قاتشم و نآرق جیورت

هیآ

 مهیدیا قوف هللا دی هللا نوعیابی اxّا کنوعیابی نیذّلا نا«
 دهاع اz یفوا نم و هسفن یلع ثکنی اxّاف ثکن نمف

»)یظع ارجا هیتؤیسف هللا هیلع

:)نهار
تانایب روحم

هعومجمریز

ناضمر هام زور نیلوا رد نآرق اب سنا تفایض رد تانایب
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