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ّش سٍص

ًوبص اٍل ٍلت  ثب 

سدذُ ضکش ٍ 

دعبی فشج ثعذ اص 

اًس ثب اهبصهبى)آى

ثٌذُ ای ًیست کِ ثِ ٍلت ّبی ًوبص ٍ خبّبی خَسضیذ اّویت ثذّذ، هگش "ۺ فشهَدًذ (صلی اهلل علیِ ٍ آلِ)پیبهجش اکشم 

ثشعشف ضذى گشفتبسی ّب ٍ ًبساحتی ّب، آسبیص ٍ خَضی ثِ ٌّگبم ۺ ایٌکِ هي سِ چیض سا ثشای اٍ ضوبًت هی کٌن

اهبم غبئت هٌجع توبم خیشات ٍ کوبالت است دس ّوِ آًبت   .۴۲، ظ ۲سفیٌِ الجحبس، ج  ".هشدى ٍ ًدبت اص آتص 

ًطبًِ هحجت ساستیي ٍهعشف هحت صبدق، پیشٍی هحت اص هحجَة خَیطتي است. تَسل ثِ اهبم صهبى ًدبت ثخص است

ّش سٍص  ثعذ 

اص ًوبص صجح

تالٍت سَسُ یس ٍ 

ّذیِ ثِ حضشت 

صّشای کَثش علیْب 

السالم

ًبم داسد چَى خیش دًیب ٍ آخشت سا ضبهل حبل « ضبهل ضًَذُۺ هعوِّ»دس تَسات « یس»سَسُ ۺ اص سسَل گشاهی اسالم سٍایت ضذُ

ًبهیذُ هی « دفع کٌٌذُ ثشآٍسًذُۺ لبضیِ»ٍ ًیض .لشائت کٌٌذُ خَد هی کٌذ ٍ ثالّبی دًیب ٍ سختی ّبی آخشت سا اص اٍ دٍس هی کٌذ

ضَد چَى اص لبسی خَد، ّش ثذی سا دفع کشدُ ٍ ّوِ حبخت ّبی اٍ سا سٍا هی کٌذ

ّش سٍص
هشالجِ هطبسعِ 

هحبسجِ

اص هب ًیست کسی کِ ّش سٍص ثِ حسبة ًفس خَد ًشسذ پس اگش کبس خَثی اًدبم ۺ  فشهَدًذ (علیِ السالم  )اهبم کبظن 

دادُ ثَد خذا س ا ضکش کٌذ ٍ اص خذا ثخَاّذ کِ آى کبس س ا ثیطتش ٍ ثْتش ثتَاًذ اًدبم دّذ ٍ اگش کبس ثذی اًدبم دادُ ثَد 
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ّش سٍص
خَاًذى لسوتی اص 

ًْح الجالغِ ثب ثشًبهِ

ّب ٍ  ّب ٍ سیضکبسی  ًْح الجالغِ کتبثی است کِ گَیب ثب هسبیل ٍ سٍیذاسّبی ّش صهبى ّوشاُ ٍ ّوگبم است ٍ ثب توبهی ٍیژگی

گبُ عطك، هعشفت، سیبست، اًسبًیت، حکَهت، عذالت، حکوت،  ّبی ّش عصش آضٌبست، چِ ایي کِ ًْح الجالغِ تدلی خشیبى

تشثیت، عجبدت، فصبحت، ثالغت است چِ ایٌکِ صذّب هسئلِ هجْن هعشفتی دسثبسٓ تَحیذ، ًجَت، اهبهت، هعبد، اًسبى ضٌبختی ٍ 

اًگیضتشیي سٍش عشح ٍ تحلیل کشدُ است خْبى ضٌبختی ٍ هبًٌذ آى سا ثِ صیجبتشیي ثیبى ٍ دل

ّش سٍص

اًس ثب لشآى 

حفظ دٍ خظ اص )

(لشآى 

چٌیي اًسبًی ّشگض خَدسشاًِ ٍ عدَالًِ تصوین ًوی گیشد ٍ دچبس ۺ ایدبد صهیٌِ تفکش ٍ اًذیطِ دس کبسّب ًتیدِ  (الف

.ضکست ًوی ضَد

.ثب اهیذ ثِ آیٌذُ ثِ دًجبل اّذاف خَد حشکت هی کٌذ ٍ هَفمیت ّوبسُ ثب اٍستۺ آیٌذُ ًگشی ٍ هآل ثیٌی ًتیدِ  (ة

اًس ثب لشآى هَخت خَدسبصی، اص ثیي سفتي خَدثیٌی، حت دًیب ٍ کلیِ صفبت هٌفی ٍ صضت ٍ ًبهیوَى هی ضَد  (ج

چٌیي اًسبًی ّیچ گبُ خَد سا اسیش دًیب ًوی سبصد ثلکِ دًیب ٍ ۺ صیشا لشآى ایي گًَِ صفبت ًبپسٌذ سا هحکَم هی کٌذ ًتیدِ 

.آى چِ سا دس آى ّست هسخش خَد هی کٌذ ٍ ثِ عٌَاى اثضاس الْی خْت تعبلی خَد ٍ دیگش اًسبى ّب ثِ خذهت هی گیشد

اًس ثب لشآى ًگشضی ًَ ثش عبلن خلمت اص کشاى تب کشاى سا ایدبد کشدُ ٍ اٍ سا ثِ حمبیك سٌّوَى هی سبصد تب ساص  (د

.چٌیي اًسبًی چطن ثصیشت یبفتِ ٍ خَد سا هی ضٌبسذۺ ًتیدِ . خلمت پذیذُ ّب سا کطف کٌذ

ًوبص ضتّش ّمتِ

ّفتبد .دٍ سکعت ًوبص خَاًذى دس دل ضت ثشای هي اص دًیب ٍ هبفیْب ثْتش ٍ دٍست داضتٌی تش استۺ پیغوجش اکشم صلی اهلل علیِ ٍ آلِ 

اًسبى ثب خَاًذى ًوبص ضت . ًوبص ضت، ثبعث ًبثَدی گٌبّبى دس سٍص استۺٍ پٌح فبیذُ ٍ فضیلت ثب ًوبص ضت ثش ضوشدُ اًذ هبًٌذ

هَخت .  ًسین ٍ سایحِ ای است اص خذاًٍذ ثِ سَی هؤهي.   هَخت ضبدهبًی هؤهي دس دًیبست.   خضٍ ثْتشیي هشدم هی ضَد

اًسبى سا اص اًدبم گٌبّبى ثبص هی داسد  .   ثبعث سضبیت پشٍسدگبس ٍ سجت ًضٍل سحوت خذاًٍذ است.   صحت ٍ سالهتی ثذى است

.   ، سجت اخبثت دعب ٍ. سجت ًَساًیت صَست هی ضَد  ثبعث هعشفت ٍ ضٌبخت خذاًٍذ است  اسلحِ هؤهي است ثش ضذ دضوٌبى

.سجت عجَس اص پل صشاط است

استغفبسّش سٍص
 - ۷اهذاد ثب هبل   - ۶اهذاد ثب فشصًذ   - ۵افضایص لذست   - ۴اخبثت دعب    - ۳سسیذى ٍعذُ خذا - 2آهشصش الْی  - 1

هصًَیت اص عزاة - ۱۱ًضٍل ثبساى   - ۱۰سحوت خذا   - ۹خلت هحجت خذا   - ۸ثشخَسداسی اص اهکبًبت 

پٌح ضٌجِ ّش 

ّفتِ

هجبحثِ لسوتی اص 

کتبة هعشاج السعبدٓ

. دس ایي کتبة سِ هجحث ضٌبخت لَای سٍح، ضٌبخت اهشاض سٍح، تضکیِ سٍح سا ثشسسی کشدُ است« هشحَم هال احوذ ًشالی» 

افشاد اّل فضل ثِ ساحتی ٍ ثب تَخِ ثِ عالئك خَد هی تَاًٌذ دسن ٍ دسیبفت ّبیی اص آى چِ دسثبسُ عالئك آًْب ًَضتِ ضذُ دسیبفت 

(استبد ثْشام پَس). کٌٌذ

حتی 

االهکبى 

دائوب

دائن الَضَ ثَدى
ّشگبُ هشد هسلوبى ٍضَ ثگیشد ، گٌبّبى اٍ اص گَش ٍ چطن ٍ دستبى ٍ پبّبیص ثیشٍى ۺ  پیبهجش خذا صلى اهلل علیِ ٍ آلِ 

.پس ، چَى ثٌطیٌذ ثب آهشصش ًطستِ است. هى سًٍذ 

ّش ضت هَلع 

خَاة

تالٍت سَسُ  ٍالعِ ٍ 

ّذیِ ثِ حضشت اهیش 

الوؤهٌیي علیِ السالم

ّش کس سَسُ ٍالعِ سا ثخَاًذ دس هَسد اٍ ًَضتِ « »هي لشأ سَسُ الَالعِ کتت لیس هي الغبفلیي»ۺ پیبهجش اکشم صلی اهلل علیِ ٍ آلِ . ۱

دس حذیثی اص حضشت . ۲(۲۷۳، ظ ۴ ٍ تفسیش ثشّبى، ج ۲۱۲، ظ ۹هدوع الجیبى، ج )؛ .هی ضَد کِ ایي فشد اص غبفالى ًیست 

ّش کس سَسُ ٍالعِ سا دس ّش ضت خوعِ ثخَاًذ خذاًٍذ اٍ سا دٍست داسد ٍ اٍ سا ًضد ّوِ هشدم »ۺ آهذُ است (علیِ السالم)صبدق

علیِ )هحجَة هی کٌذ ٍ ّشگض دس دًیب ًبساحتی ًوی ثیٌذ ٍ فمش ٍ آفتی اص آفت ّبی دًیب داهٌگیشش ًوی ضَد ٍاص دٍستبى اهیشهؤهٌبى

 (۲۰۳، ظ ۵تفسیش ًَسالثملیي، ج . )«خَاّذ ثَد (السالم 

ّشسٍص

سالم ثش اهبم 

حسیي یب صیبست 

ایطبى

سا فشٍ ًگزاس کِ خذا عوشت سا عَالًى ٍ سٍصى سا  (علیِ السالم)صیبست اهبم حسیي ۺاهبم صبدق علیِ السّالم فشهَدًذ

۴۳۱. ، ظ۱۴. ٍسبئل الطیعِ، ج.صیبد هى کٌذ ٍ صًذگى ثب سعبدت ٍ هشگ ثب ضْبدت ثِ تَ خَاّذ ثخطیذ

دِّ ری 

الحدِّ
.«ثشایص ًَضتِ هی ضَد (یعٌى توبم عوش)اگش کسی ّوِ ًُِ سٍص اٍل هبُ ری  الحدِ سا سٍصُ ثگیشد، سٍصُ دَّش »سٍصُ

(قرار معنوی)برنامه اختصاصی (قرار بندگی)برنامه عمومی 

ثسوِ تعبلی
(ثشًبهِ لشاس ثٌذگی عوَهی است ٍ ّوِ سعی دس عول ثِ آى هی کٌین ٍ اص ثشًبهِ لشاس هعٌَی ّشکذام سا خَاستین اًتخبة هی کٌین    )لشاس هعٌَی ثٌذگبى اهلل 

اًتخبة


