
 

 ٍالؼصط

 30جعء  تطتیة هطرصات

 12ًعٍل 

 103هصحف 

 آیِ 3

 هکی

 است( ػج)ػصط لیام هْسی 

تاضید تططیت است کِ 
هولَ اظ زضس ّای ػثطت 
 اًگیع ٍ تکاى زٌّسُ است

کِ ػصط غلثِ  ( ظ)ػصط ظَْض پیاهثط 
ضٍضٌایی تؼثت ٍ / حك تط تاطل است 

 فجط ضسالت ٍ پیسایص زیي ذاتن

اًساى کاهل کِ ػصاضُ ػالن ّستی 
لسن تِ ٍلتی کِ حك اًساى کاهل . است

 تِ هٌسِ ظَْض هی ضسس

 ظهاًی کِ حك تط تاطل پیطٍظ هی ضَز

 لسن تِ ظًسگیتاى -لسن تِ ػوطتاى 

فطاض ّا ٍ هطکالتی است کِ زض 
 طَل ظًسگی اًساى ضخ هی زّس 

 ػصط 

 ًواظ ػصط هْن تطیي ًواظ است

 ظهاى لثَلی تَتِ حضطت آزم

 یک چْاضم پایاًی ضٍظ

 لسن

تیاى ػظوت چیعی کِ تِ آى سَگٌس ذَضزُ ضسُ ظیطا ّیچ کسی تِ 
 ٍجَز کن اضظضی سَگٌس یاز ًوی کٌس

تاکیس هَضَػی کِ تطای آى سَگٌس ذَضزُ ضسُ ٍ آیِ تؼس 
 هَضَع سَگٌس ضا هؼلَم هی کٌس



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 االًساى

 جٌس اًساى، ذسطاى زیسى است

 ها گًَِ ای اًساى ضا آفطیسین کِ زض حال ضطض زیسى است

 ّیچ ػاهل تیطًٍی ًوی تَاًس اًساى ضا ذسطاى زیسُ کٌس هگط ذَز اًساى

 زض حیَاًات ٍ ًثاتات یک ػاهل تیطًٍی تاػث ذسطاى هی ضَز

 اًساى، ذسطاى زیسُ است ظیطا زض ذَز زاًی اش است یؼٌی تِ زًیا گطایص پیسا کطزُ است

 اکط اًساى ذَز ػالی اش ضا زض ًیاتس، ذَز زاًی حطکتص ضا ازاهِ هی زّس

 سطهایِ اًساى، هتٌاسة تا ّسفص تِ جطیاى هی افتس ٍ اظزیاز یا ًمصاى هی یاتس

 همساض حطکت ّط کسی تِ سوت ّسفص، ػوط است

 لطغ ٍ یمیي اىّ



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ذسط

 ًکطُ

 ذسطاى ػظین

 اظ زست زازى اصل سطهایِ

تِ ذاطط اتراش ّسف ّای زًیَی؛ گصض 
 ظهاى کاٌّسُ سطهایِ اًساى است

تِ ذاطط اتراش ّسف ّای زًیَی؛ لسن 
تِ ػصط کِ ّوِ اًساى ّا زض ذسطاى 

 ػظین ّستٌس



 

اال الصیي آهٌَا ٍ 
هگط : ػولَا الصالحات

کساًی کِ ایواى ٍ 
ػول صالح زاضتِ 

 تاضٌس

ایواى تِ هثسأ ٍ همصس 
 جْاى

تٌْا ایواى تِ ذساست کِ توام  
سطهایِ استؼسازی اًساى ضا تِ 

جطیاى هی اًساظز تِ ضطط 
 ّوطاّی تا ػول

ال یحیطَى تطیء هي  
 ػلوِ

ًمص سفاضضی زض تِ 
جطیاى اًساذتي سطهایِ 

 اًساى

ٍ تَاصَا تالحك ٍ 
 تَاصَا تالصثط

 اصثطٍا ٍ صاتطٍا

ّن تَصیِ کٌیس، ّن تَصیِ 
 ترَاّیس

ذاًَازُ صثَض، سٌگط 
ٍ هَضغ حك؛ ًساضتي 
کتواى حك، سالهت زض 

 ذاًَازُ

سالم لَالً هي ضب 
 ضحین

اًساى زض هساض حك لطاض تگیطز سرتی 
/ زاضز، صثط هی ذَاّس تا تِ حك تطسس 

هَضغ حك زاضتِ تاضس تا زض گصض ظهاى  
 ًاکام ًواًس

 ًمص اجتواػی هؤهٌیي

سفاضضی تِ سایط 
 هؤهٌیي

ّوِ تا ّن، ّوسیگط ضا زض ضاُ 
 حك ًگْساضی کٌیس

ایواى ٍ ػول صالح، الظم ٍ 
 هلعٍم ّستٌس

ایواى تِ ٍالیت اهیط الوؤهٌیي؛ 
 تمیِ اّل ذسطاى ّستٌس

 جلَگیطی اظ ذسطاى

 لیثلَکن احسي ػوال

 کاض کیفیت زاض

زض ػوط زیگطاى ضطیک 
 ضسى

ضایستگی کاض زض ّویي 
 ٍضؼیت ٍجَز



 

 خاسران

تِ ًمل اظ اهام 
ایواى تِ  (: ع)صازق 

ٍالیت اهیط الوؤهٌیي  
 ًساضًس ( ع)

 کتواى حك زاضتِ اًس

سالم لَالً هي ضب  
 ضحین ًساضتِ اًس

سطهایِ ػظین ضا کِ تِ ایطاى  
هطحوت ضسُ تَز تِ ذاطط 
اتراش ّسف ّای زًیَی اظ 

زست زازُ اًس؛ زًیا گطا ضسُ 
ذَز ػالی ضا ًیافتِ اًس؛ . اًس

ذَز زاًی ضاى حطکتص ضا 
 ازاهِ زازُ است

زض ػوط تس زیگطاى  
 ضطیک ضسُ اًس

هؤهٌیٌی کِ تؼضی 
اظ اػوال صالح ضا 

 اًجام زازُ اًس

سفاضضی تِ حك 
 ًساضتِ اًس

اّل ػول صالح 
 ًیستٌس

هَضغ حك      
 ًساضتِ اًس


