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۱زا۱ هحفص

جح ی هضیرف رد ریظن یب یع�تجا یاه تیفرظ دوجوتیمها هجو

جح هضیرف رد ناوارف یونعم یاه تیفرظ دوجو

یمالسا تما عضوم نایب و هدیقع زاربا یارب ییاج ،جح مسارم

مارحا و یعس ،فوقو ،زا1 تیونعمقادصم

دراب یم تینوعم جح ی هضیرف نوگانوگ یازجا زالیلد

هشیر

 هب اهنآ رد تیونعم هکنیا رب ینبم یمالسا ضیارف تیصاخ
تسین مدرم زا ییادج ویریگ هشوگ و تّینابهر ،اوزنا یانعم

 یونعم تیفرظ نیرتشیب اهنآ رد هک یمالسا ضیارفتیصاخ
دراد دوجو یع�تجا روضح تیفرظ هارمه

 جح رد یمالسا تما تردق و تمظع یگچراپکی ،تدحویجراخ هبنج
ایند هب نداد ناشن و مادنا ضرع یارب

ینورد هبنج

جح رد رگیدکی اب ن�لسم یاه تلم سنا و ییانشآ

جح رد رضاح نان�لسم طسوت رگیدکی نابز و گنهرف مهف

جح رد اهنآ یجیردت ندش فرطرب و اه ینمشد ندش گنرمک

جح مسارم رد رگیدکی هب نان�لسم کمک هنیمز داجیا

جح مسارم رد اه ههبش ندش فرطرب

هکنیا رب ،راوگرزب ماما و یمالسا یروهمج دیکأتهجیتن
دنرادن لوبق ار تئارب یب جح

ایند نان�لسم لوبق و قافتا دروم و حیحص عضاوم مالعااوتحم
هلئسم کی یور بوعش و اه تلم رظن قافتارایعم

ن�لسم یاه تلود زا یلیخ هنافسأتم زورمارکذت
دنریگ یم شیپ رد ناشیاه تلم تساوخ زا ریغ یهار

قادصم

سدق و یصقالادجسم هلئسم ی هرابرد اه تلم رظن راهظا

 اه ییاکیرمآ زیمآ ترارش روضح و اه  تلاخد هیلع یریگ عضوم
یمالسا یاهروشک رد

 قادصم
یتسیرورت و یریفکت یاه نایرج یزادنا هارتلاخد

 ایند یتسیرورت هاگتسد نیرت ثیبخ و نیرت رش زورماتیمها
تساکیرمآ دوخ

 مهم لئاسم
لاسما جح مسارم رد نیطسلف هلئسملاسما جح

لاسما جح مسارم رد یمالسا تما تدحو هلئسم

جاجح تینما هلئسم

 ار مارحلا هللا تیب ام هکنیا رب ینبم میرک نآرق حیرصتانبم
)۱۲۵ / هرقب(اًنَما َو  ِساّنِلل ًَةباثَم َتَیبلا َانلَعَج ِذا َوهیآمیداد رارق تینما لحم و مدرم عوجر و ع�تجا لحم

 عضوم
 یروهمج
یمالسا

۹۴ لاس جح خلت یایاضق ندرکن شومارف
)مارحلادجسم هثداح و انم هثداح(

 هک تسا یروشک نآ ی هدهع رب جاجح تینما
 تسوا تردق و هطلس تحت نیفیرش نیمرح

تسام یگشیمه و یدج ی هبلاطم نیا و

 دمآ دوجو هب اه یناریا ام و یمالسا تما لد رد یغادلیلد
تسین یندش بوخ مخز نیا هک

دندرک شالت و دندیشک تمحز یلیخ جح نیلوئسم لاس نآ هتبلارکذت

دوش ظفح دیاب جاجح تینمایریگ هجیتن

 هب هیصوت
 یاه تلود
یمالسا

ناشدوخ جاجح هب عجار مه رگید یاه تلود
دننک دروخرب هدنز و دنشاب هتشاد هبلاطم

 ،تسین حرطم ینمیا و تینما طقفداعبا
دناy ظوفحم یتسیاب جاجح شیاسآ و هافر و تزع

 تشادرب
تسردان

 هک تسین نیا مییوگ یم ام هک تینما و ینمیا یانعم
دنوش تیذا یرگید روج جاجح ات دننک داجیا یتینما یاهراشف

 یانعم
جاجح یعقاو ینمیا و شمارآ و لایخ یگدوسآحیحص

 تامادقا
هدش ماجنا

 یلم تینما یلاع یاروش رد مرتحم یاوق زا نالوئسم
 دندیجنس ار هیضق بناوج و دنتفرگ میمصت و دندش عمج

دشاب رارقرب جح هک دندیسر هجیتن نیا هب و

 هبلاطم
دریگن رارق تلفغ دروم جح رد نیطسلف هلئسمیربهر

ریخا لاس داتفه ،تصش رد نیطسلف هلئسم ندوب حرطمتیمها

 تیمها
فعاضم

اه تسینویهص ریخاتنَعلَم و و تثابخ

یمالسا یاهروشک یاسور یضعب تنایخ

تسا نیطسلف هلئسم مالسا ناهج لئاسم هدمع روحم زورمالیلد

رالد اهدرایلیم ندرک هنیزهترورض
یمالسا بهاذم نیب ینمشد و فالتخا داجیا یارب

 هفیظو
 و اهنآ هئطوت رد دنک کمک نمشد ینکفا فالتخا هب سکرهتیمهانمشد ینکفا فالتخا هب دنک کمک دیابن سک چیهنان�لسم

تشاد دهاوخ تکرش گرزب هانگ نیا یهلا و یونعم تاعبت رد

 فیاظو
جاجح

 یاه ق ادصمتقو لوا و تع�ج یاهزا1 هب نداد تیمها
)هلآو هیلع هلا یلص(یبنلا دجسم و مارحلادجسم تع�ج زا1مهم

نآرق توالت هب نداد تیمها

هفرع زور و هفرع ل�عا هب نداد تیمها

تقو فالتا و جح رفس رد یدرگرازاب زا زیهرپ
لیلدنوگانوگ سانجا دیرخ یارب

 نارهت رد و ایند یاج همه نوگانوگ سانجا و رازاب
هک هچنآ یلو تسه مه ناتدوخ یاهرهش و

تسا مارحلادجسم و هبعک تسین ناتدوخ یاهرهش رد

فدهدیشاب دوخ حور و لد شیالاپ رکف هب زیچره زا شیب
گرزب یونعم جیاتن هب یبایتسد

مزال تیونعم بسک تروص رد یع�تجا جیاتن هب یبایتسد

 اه تسنویهص یریگ تخس و یخاتسگترورض
دجسم نابحاص هب تبسن


