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اهدرکراک

)ع(تیب لها و مدرم نیب تبحم داجیا

مدرم یارب قیاقح ندرک نشرو و نییبت

)ع(ه'ا اب مدرم دنویپ تیاده و ندولاپ ،تیوقت ،ظفح

ن(یا شرورپ و ینیرفآ ن(یا

)ع(تیب لها هب مدرم تبحم ندش هتخورفاربو ندش راد هشیرترورض

خیرات لوط رد هعیش یاقب نماضتیمها

یربت و یلوتاوتحم

هفطاع اب رکفت یگنه(هرثا

یبلق ن(یا و فطاوع یرایبآ هطساو هب نید ندیناود هشیرتیمها

قیداصم
یزاس گنهرف

نابوبحم و ناوریپ نیب یبلق دنویپ و ماکحتسا داجیا

اروشاع تکرب هب مالسا ندوب هدنز رب )هر(ماما دیکأتهناشن

ترورض
قیاقح نییبت هب هعماج زاین

داهج و تیونعم ،یکین شیاتس موزل

تیمها هناشن

حادم یارعش هب ه'ا هژیو هجوت

ه'ا طسوت یرعش توعد تیوقت

)هر(ینیمخ ماما ی هداعلا قوف تیساسح

ه'ا حدم هب تبسن

نآ تایئزج هب یربهر Sخادرپ

Uرعش هب ه'ا نانمشد کس

بطاخم نهذ رب رعش یراذگریثأتتلع

ندز فرح تعاس دنچ زا رتایوگریثأت نازیم

موهفم و انعم نآ یراگدنامهجیتن

یفطاع ای و یداقتعا یانب کی ظفحهنیمز

مشتحم یارعشرهظم
تسا شروش هچ نیا زابهنو`

رثا
 یرکف و یسایس ،یفطاع ،یداقتعا راب همه اب البرک میهافم ذوفن

عمتسم ناج رد قَدزََرف هب تبسن)ع(داجس ماما و)ع(رقاب ماما تبحم

یدسا دیز  نب تیمُک هب ه'ا تبحم

ییازُخ لِبعِد هب ه'ا تبحم

یرَیمَح دیس هب ه'ا تبحم

تامازلا

یeه یاه همشچ زا هدافتسا

 بوخ رعش

قیداصم

بوخ یگدنناوخ

اه هصخاش
 یمالسا قالخا ،دیاقع میهفت یارب بسانتم یسراف راعشا

یسایس شنیب و

رعش رد ه'ا هرهچ یلایخ لاخ و طخ Sفرگ رارق عوضومتفآ

یحادم بجاو طرشتیمها

یحادم eه اب هارمه رعش طسوت الاو یناعم میهفت ناکمارثا

هعماج یاهزاین اب بسانتم یسراف راعشا
رعش رد یمالسا دنلب میهافم و بوخ یاوتحم نایب

قیداصم
)مالسلا هیلع(تیب لها و نینمؤملاریما یگدنز نایب

هنو`
گرزب یارعش یاه ناوید و یونثم همدقم

توبن و دیحوت باب رد

توبن نایب
دیحوت نایب

تلع
nن هلیسو هب یانعم ن(ه مهف ندوب رت تخس
nن هب تبسن رعش زا مدرم شریذپ ندوب رتشیب

یحادم بحتسم طرشتیمها

یحادم ریثأت ندش فعاضمرثا

نآ ل(ک و Sخومآهمزال

بوخ یادصتامازلا

یگتخپ

 بوخ گنهآ

حادم هاگن و تسد تاکرحاه هصرع
متخ و عورش هوحن

ندز فرح

لذتبم یقشع یاه گنهآ زا هدافتساتفآ

ناحادم دوخ طسوت یزاس گنهآهیصوت

تامازلا
سلجم عون اب بسانت

اوتحم اب بسانت

هجیتن
یوق یراذگرثا

سوملمان یراذگرثا

اه هنو`

قطنم و لقعت

راعشا یال هبال رد لالدتسا زا هدافتساانعم

بطاخم نهذ عانقارثا

قیداصماوتحم ندوب ینید

ادهش یاه شزرا نایب

اه یگژیوالبرک یادهش شزرا نایبقادصم
صالخا و یراکادف ،داهج

ماما هب تفرعم
تخس طیارش رد قح میرح زا عافد و تماقتسا و ربص

انعم یب یاهدیجUتفآ

یونعم رایعم رد ندوبن شزراتیمها

)ع(سابع ترضح یوربا و مشچ زا فیرعتقادصم

ناشیا یاه شزرا زا تلفغنالطب تلع

ینید فراعم حطس ندمآ نییاپرثا

قیداصم
توبن نایب
دیحوت نایب

)مالسلا مهیلع(تیب لها یگدنز نایب

تحیصن و قالخا نایب

هعیش فراعم نایب

قیداصمیمالسا بالقنا ینونک تیعضو نایب

یناهج یمومع تکرح و ناهج رد یمالسا بالقنا ریثأت

 دوجوم یاه ینمشد و عناوم
نآ یاه نامرآ و یمالسا بالقنا هار رس رب

تسا هدنام یقاب هک یهار و هدمآ شیپ هک یهار

قیداصم
هدز یدام ناهج رد تیونعم یایحا

یناهج هطلس ماظن ندز مه رب

یحادم ندرک ادیپ روغث و دودح

ترورض
)مالسلا مهیلع(تیب لها یحادم ندوب شزرا اب

مدرم نهذ و هعماج رد یحادم دایز ریثأت

انعم

؟تسا حادم یسک هچ دینادب

؟تسیچ وا یحادم راک تامدقم

؟تسا ظفح رعش ردقچو ؟دناد یم رعش ردقچ

؟دناوخب دناوت یم ردقچ

نآ یارب یزکرم داجیاهمزال

ناحادمیلصا رصنع

لمع هب تبحم هقلح هدننک لصوهاگیاج

فیاظو

یروآون

یمالسا ماجسنا هب هجوت

هجو نیرتهب هب یحادم تایصوصخ زا هدافتسا

هدننک عناق و نومضم شوخ ،مکحم یاهرعش نایب

بوخ یاهرعش ندرک ظفح

ناگتشذگ هویش دادتما رد یروآونتامازلا
ناتوسکشیپ Sشاذگن رانک

نآ رب ندرک هفاضا و دیتاسا  تانسحم یریگدای

یبهاذملا نیب یاه تیبصع کیرحت مدعترورض

نآ دقن و یبدا عماجم رد حرطشور اهرعش حطس ندرب الاب یارب رعش هب تبسن یریگ تخس

نمشد اب ام گنج ندوب یقیقح هب هجوت

تلع
)مالسلا مهیلع(هللا  لآ و لوسر هب باصتنا

مدرم ندرک هنیزه و تاع(تجا ،لابقتساهناشنیحادم هب ناناوج و مدرم لابقا

ندوب تبحم لهاتیصوصخ
)ع(تیب لها یحادم یداو هب ندش دراوهناشن

تافآ

اسران ظفل و بوخ یانعم

لصاح یب و ابیز ظفل

)مالسلا مهیلع(تیب لها یارب بسانمان تاریبعت

یبرغ ای و لذتبم یقشع یاه گنهآ زا هدافتسا

رعش رد ه'ا هرهچ یلایخ لاخ و طخ Sفرگ رارق عوضومقادصم

تیلوئسم ندوب ریطخ هب هجوت

تفرعم و تبحم هیامرس هب ندوزفاهمزال
نارگید یگدننک کاپ تردق داجیارثا

ینورد شیالاپ ماجناهمزال


