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 هـ 1434 -من اقـتـبـاسـات النورانية 



 :سبحاهن فرماوسس ؛هللا 
           قل من حّرم زينة اهلل اّليت اخرج لعباده والطّيبات         
 قل هي للذين ْامنوايف احليوة الّدنيا              .من الرزق          

 .خالصة يوم القيامة      
انسس طيبات الرزق پيدا خدا تع هي پوتانا عباد واسطسس  

  .انسس طيبات الرزق مؤمنني واسطسس ؛هي  کيدا ؛،
هج نا سبب هي سگال  واسطسس دنيا انسس ْاخرة بيوسس  ما برکات انسس 

 .   سعادة ؛



:               اما م جعفر الصادق فرماوسس ؛  
مهيطط خدا تع ين طاعة نو هج امر  کرئسس هي مطابق متيطط عمل  کرو خدا نا  

 حمارم نا هج عمل سي روکئيسس اهنا سي باز رهو،
 صدق انسس عدل   سي   معاملة     کرو•
 معروف نو عمل کرو،منکر سي روکو•

 اگاه هتائي،{لوگو متارا امور پر اگاه هتائي تو مهيشه خري پر
 :لوگو  ْاطرح نا عمل ديکهسسس تو کهسسس که

ْا مثل هبتر ادب ْا سگال نسس کوئيسس سکهاوي؛،انسس مهارا طرف   
 .ْاواين شتايب کرسسس

 
 



  ع ماميان نا لباس هپنسس،هداة کرام :مؤمنني نسس الئق ؛ که   
نوانوامر فرمايو ؛ هي لباس ظظهي هج         لباس پ

 نسس             ظظنسس،حالل نا کپرا پظظپ
 .امها زينة نسس ظاهر کرسس انسس   

شريعة غّراء هي مرد انسس بئريو مافرق کيدو ؛،انسس بيوسس نا  
هي وه  مثل تعيني کيدي  صلع  لباس واسطسس رسول اهلل

که هج ين مراعة نا سبب هي بيوسس نسس وقار   انسس عزة  ؛
  .حاصل هتائي ؛

 



 هج مثل بئريو   واسطسس  زيور     اهين      
 ؛،

 اجيمثل  ِلحاظ انسس حياٴ اهين        
 .؛



منظرمراى     
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  جسم ين طظظارة

 فرماوسس ؛تع خدا

 مؤمن پوتا نو جسم  ححو كهو  راكهسس،

 هي پاك طينة سي پيدا كيدو ؛ تعاهلل 

 الزم ؛ هك

 مهيشه پاك انسس صاف ر   هسس



 بــِئَس الَعبُد القـَاُذوَر ة

 فرماوسس ؛  صلعرسول اهلل 

 . بنده ؛ هك هج ميلو ر  هسس  وه  بد
    يعين 

 بدن انسس كپٌرا   نسس صاف هن راكهسس



 كتر و   ناخن

           ،مردو ناخن كترسس 
اهين     تعكو ئي ناخن كتر  سسس تو خدا  مجعة نا دن 
 ْانگليو ما سي بيماري نسس نكالسسس انسس امها شفاء  داخل كرسسس،                                                 

      ،نو سبب ؛، هي اهنا واسطسس زينةبئرياؤ   ناخن لـمـبا  راكهسس 

 .سكسس  مجي هنهك اهنسس ال  گسس  انسس هاهتـ  سي برابر   اتنا هن ودهاوسس مگر                
  



 فرماوسس ؛صلع  رسول اهلل                   
انسس خدا تعا ىل     منهـ    ين خوشبو داتن

 نو سبب ؛ خوشيين

 داتن



 داتن



انسس كنگي كرسس،  سس نسس سنوار  بال  و بئري 
 تا هك ماهتا ين مسح برابر هتئي سكسس، ساتو پارسس{وححما سيجيم بيان ْايو ؛ تيم 

 بال



 ماهتا نا بال ملبا هن هوئي*  
مؤمن مرد ماهتا نا بال ساهتسس گيربي نا بال هبي * 

 بوراوسس



 رماوسس ؛ف صلعاهلل  رسول

 ،متيطط صدغني نا بال لو 

،دارهي نا بيوسس جانب ما گال پر سي بال لو 
،متاري دار  هي   نسس كنگي كرو 

،گيربي نا بال حلق كرو 
 شوارب نسس برابر كترو 
،سبال نسس هن كترو 



 .  اپنا موايل ين اقتداء كرو
 مؤمن ين داٌر  هي سالمة هوئي* 



 حكم نيب نو هرگـز هن تور و*  داٌرهي نسس هرگـز كترو هن بورُ و  

Trimmed French Cut 

Clean Shave 

 غري  ين مشاهبة هن كرو

داٌر هي ما سي ايك بال هبي ليؤ و جائز نتهي كان نا سامنسس هج 
 .؛وهاطط سي داٌر هي ين حد شروع هتا ئي ؛ هدي 



 
 

 لباس االنور



 كرتوسايو جهبلو ازار



خدا تعاىْل ْاقا موىْل نسس صحة 
و عافية نا مالبس فاخرة ما 

تا روزسس قيامة نا دن لگ 
سالمة باقي راکهسس انسس ْاپنا 
منصوص مفضل موىْل نسس  
ْاپ نا ظل عاطفة ما مهيشة 

 .ْامني.باقي راکهسس
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