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 «الّلهُنَ صَلِ عَلی هُحَوَّدٍ وَ آلِ هُحَوَّد وَ عَجِل فَرَجَهُن » 

 دس فتٌِ ّا، چًَاى ضتش دٍ سالِ تاش، ًِ پُطتی داسد وِ سَاسی دّذ، ٍ ًِ پستاًی تا اٍ سا تذٍضٌذ. .1

 اٍست.سیٌِ خشدهٌذ، غٌذٍق ساص  .2

 غذلِ دادى، داسٍیی ثوشتخص است. .3

 آى گًَِ هؼاضشت وٌیذ، وِ اگش هُشدیذ تش ضوا اضه سیضًذ، ٍ اگش صًذُ هاًذیذ، تا اضتیاق سَی ضوا آیٌذ.تا هشدم  .4

 اگش تش دضوٌت دست یافتی، تخطیذىِ اٍ سا، ضىشاًِ پیشٍصی لشاس دُ. .5

 اص اٍ ًاتَاى تش آى وِ دٍستاى خَد سا اص دست تذّذ. ًاتَاى تشیي هشدم وسی است وِ دس دٍست یاتی ًاتَاى است، ٍ .6

 چَى ًطاًِ ّای ًؼوت پشٍسدگاس آضىاس ضذ، تا ًاسپاسی ًؼوت ّا سا اص خَد دٍس ًساصیذ. .7

 ّش فشیة خَسدُ ای سا ًوی ضَد سشصًص وشد. .8

 فشغت ّا چَى اتشّا هی گزسًذ، پس فشغت ّای ًیه سا غٌیوت ضواسیذ. .9

 وِ هی پٌذاسی تَ سا تخطیذُ است.خذاًٍذ چٌاى پشدُ پَضی وشدُ  .11

 آى وَس وِ اضتیاق تْطت داسد، ضَْت ّایص واستی گیشد. .11

 آى وَس وِ اص آتص جٌّْن هی تشسذ، اص حشام دٍسی هی گضیٌذ. .12

 آى وَس وِ هشي سا اًتظاس هی وطذ، دس ًیىی ّا ضتاب هی وٌذ. .13

 ًیىَواس اص واس ًیه تْتش ٍ تذواس اص واس تذ، تذتش است. .14

 اهّا صیادُ سٍی ًىي، دس صًذگی حساتگش تاش اهّا سخت گیش هثاش.تخطٌذُ تاش  .15

 تْتشیي تی ًیاصی، تَشن آسصٍّاست. .16

 وسی وِ آسصٍّایص طَالًی است، وشداسش ًیض ًاپسٌذ است. .17

 تضسي تشیي فمش، تی خشدی است. .18

 گشاهی تشیي اسصش خاًَادگی، اخالق ًیىَست. .19

 دٍس سا تِ تَ ًضدیه، ٍ ًضدیه سا دٍس هی ًوایاًذ. اص دٍستی تا دسٍغگَ تپشّیض، وِ اٍ تِ سشاب هاًذ، .21

 ّیچ اسثی چَى ادب، ٍ ّیچ پطتیثاًی چَى هطَست ًیست. .21

 ضىیثایی دٍ گًَِ است: ضىیثایی تش آًچِ خَش ًذاسی ٍ ضىیثایی دس آًچِ دٍست داسی. .22

 لٌاػت، ثشٍتی است پایاى ًاپزیش. .23

 گضد.صتاى تشتیت ًطذُ، دسًّذُ ای است وِ اگش سّایص وٌی، هی  .24

 اص دست دادىِ حاجت، تْتش اص دسخَاست وشدى اص ًااّل است. .25

 ًاداى سا یا تٌُذسٍ یا وٌُذسٍ هی تیٌی. .26

 چَى ػمل واهل گشدد، سخي اًذن ضَد. .27

 اًساى تا ًَفَسی وِ هی وطذ، لذهی تِ سَی هشي هی سٍد. .28
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 اسصش ّش وَس تِ همذاس داًایی ٍ تخػّع اٍست. .29

 اهیذٍاس ًثاضذ.وسی اص ضوا جضء تِ پشٍسدگاس خَد،  .31

 دس ضگفتن اص وسی وِ هی تَاًذ استغفاس وٌذ ٍ ًااهیذ است. .31

 وسی وِ هیاى خَد ٍ خذا سا اغالح وٌذ، خذاًٍذ هیاى اٍ ٍ هشدم سا اغالح خَاّذ وشد. .32

 وٌذ، خذا اهَس دًیای اٍ سا اغالح خَاّذ وشد.وسی وِ اهَس آخشت سا اغالح  .33

 ى تا ضهّ ٍ تشدیذ است.خَاتیذى ّوشاُ تا یمیي، تشتش اص ًواصگضاسد .34

 چَى سٍایتی سا ضٌیذیذ، آى سا تفْویذ ٍ ػول وٌیذ، ًِ تطٌَیذ ٍ ًمل وٌیذ. صیشا، ساٍیاى ػلن فشاٍاى ٍ ػول وٌٌذگاى آى اًذوٌذ. .35

 سشهایِ ای سَدهٌذتش اص ػمل ًیست. .36

 اص دست دادى فشغت، تاػث اًذٍُ هی ضَد. .37

ٍ واس اٍ پاویضُ است، جاًص پان ٍ اخاللص ًیىَست، هاصاد تش هػشف  خَضا تِ حال آى وَس وِ خَد سا وَچه هی ضواسد، وسة .38

صًذگی سا دس ساُ خذا تخطص هی وٌذ، صتاى سا اص صیادُ گَیی تاص هی داسد، آصاس اٍ تِ هشدم ًوی سسذ، سٌّت پیاهثش)ظ( اٍ سا وفایت 

 وشدُ، تذػتی دس دیي خذا ًوی گزاسد.

 اسصش، ٍ فشدا هشداسی گٌذیذُ خَاّذ تَد.دس ضگفتن اص هتىثّشی وِ دیشٍص ًطفِ ای تی  .39

 دس ضگفتن اص آى وَس وِ آفشیٌص پذیذُ ّا سا هی ًگشد ٍ دس ٍجَد خذا تشدیذ داسد. .41

 دس ضگفتن اص آى وَس وِ هشدگاى سا هی تیٌذ ٍ هشي سا اص یاد تشدُ است. .41

 یاد تشدُ است. دس ضگفتن اص آى وَس وِ خاًِ ًاتَدضذًی سا آتاد هی وٌذ، اهّا جایگاُ ّویطگی سا اص .42

 تْتشیي تَضِ، تمَا است. .43

 ًواص، هَجة ًضدیىی ّش پاسسایی تِ خذاست. .44

 است. ّش چیضی صواتی داسد ٍ صوات تَي، سٍصُ .45

 جْاد صى، ًیىَ ضَّشداسی است. .46

 آى وِ هیاًِ سٍی وٌذ، تْیذست ًوی ضَد.  .47

 اًذن تَدى تؼذاد صى ٍ فشصًذ یىی اص دٍ آسایص است. .48

 خشدهٌذی است.دٍستی وشدى، ًیوی اص  .49

 اًذٍُ خَسدى، ًیوی اص پیشی است. .51

 غثش تِ اًذاصُ هػیثت فشٍد آیذ ٍ آى وِ دس هػیثت تی تاب )تاضذ(، اجشش ًاتَد ضَد. .51

 ایواى خَد سا تا غذلِ دادى، ٍ اهَالتاى سا تا صوات دادى ًگاُ داسیذ. .52

 اهَاج تال سا تا دػا اص خَد دٍس ساصیذ. .53

 گشچِ تِ ظاّش صًذُ اًذ. شٍت اًذٍصاىِ تی تمَا هشدُ اًذ،ث .54

 صهیي ّیچ گاُ اص حجّت الْی خالی ًیست. .55

 اًساى صیش صتاى خَد، پٌْاى است. .56
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 هاًٌذ وسی هثاش وِ تذٍى ػول غالح تِ آخشت اهیذٍاس است. .57

 ( دس دًیا چًَاى صاّذاى سخي هی گَیذ، اهّا دس سفتاس ّواًٌذ دًیاپشستاى است.وِ )هاًٌذ وسی هثاش .58

 چَى دس تشاتش ضَْت لشاس گیشد گٌاُ سا تشگضیذُ، تَتِ سا تِ تأخیش اًذاصد.)هاًٌذ وسی هثاش وِ(  .59

 )هاًٌذ وسی هثاش وِ( تسیاس هی گَیذ، اهّا وشداس خَب اٍ اًذن است. .61

 )هاًٌذ وسی هثاش وِ( گٌاُ دیگشی سا تضسي هی ضواسد، اهّا گٌاّاى تضسي خَد سا وَچه هی پٌذاسد. .61

 وَچه ٍ طاػت خَد سا تضسي هی داًذ. )هاًٌذ وسی هثاش وِ( طاػت دیگشاى سا .62

 خذای سا اطاػت وٌیذ وِ دس ًطٌاختي پشٍسدگاس ػزسی ًذاسیذ. .63

 ػْذ ٍ پیواى سا پاس داسیذ تِ خػَظ تا ٍفاداساى. .64

 وسی وِ خَد سا دس جایگاُ تْوت لشاس داد، ًثایذ جض خَد سا ًىَّص وٌذ. .65

 ّش وَس خَد سأی ضذ تِ ّالوت سسیذ. .66

 وشد، دس ػمل ّای آًاى ضشیه ضذ. ّش وَس تا دیگشاى هطَست .67

 آى وَس وِ ساص خَد سا پٌْاى داسد، اختیاس آى دس دست اٍست. .68

 آخشت ًضدیه ٍ صهاى هاًذى دس دًیا، اًذن است. .69

 تشن گٌاُ آساى تش اص دسخَاست تَتِ است. .71

 حاغلِ وَتِ فىشی، پطیواًی ٍ حاغلِ دٍس اًذیطی، سالهت است. .71

 ًیاص خَد فشاّن وٌی، تشای دیگشاى اًذٍختِ ای.ای فشصًذ آدم! آًچِ سا وِ تیص اص  .72

 ایي دل ّا ّواًٌذ تي ّا خستِ هی ضًَذ، تشای ًطاط آى تِ سخٌاى تاصُ حىیواًِ سٍی تیاٍسیذ. .73

 حسادت تش دٍست، اص آفات دٍستی است. .74

 دس دگشگًَی سٍصگاس، گَّش ضخػیّت هشداى، ضٌاختِ هی ضَد. .75

 است.تذتشیي تَضِ تشای لیاهت، ستن تش تٌذگاى  .76

 آى وَس وِ لثاس حیاء تپَضذ، وسی ػیة اٍ سا ًثیٌذ. .77

 ایواى تش ضٌاخت تا للة، الشاس تا صتاى ٍ ػول تا اػضاء ٍ جَاسح، استَاس است. .78

 آى وَس وِ تا دست وَتاُ تثخطذ، اص دستی تلٌذ پاداش گیشد. .79

 آدهی سا لٌاػت تشای دٍلتوٌذی، ٍ خَش خُلمی تشای فشاٍاًی ًؼوت ّا وافی است. .81

ی اص ًیىَتشیي خُلك ٍ خَُی صًاى، صضت تشیي اخالق هشداى است. هاًٌذ: تىثّش، تشس، تُخل. ّش گاُ صًی هتىثّش تاضذ، تیگاًِ سا تِ تشخ .81

ٍ چَى تشساى تاضذ، اص ّش چیضی وِ تِ آتشٍی حشین خَد ساُ ًوی دّذ، ٍ اگش تخیل تاضذ، اهَال خَد ٍ ضَّشش سا حفظ هی وٌذ، 

 گیشد.اٍ صیاى سساًذ فاغلِ هی 

گشٍّی خذا سا تِ اهیذ تخطص، پشستص وشدًذ وِ ایي پشستص تاصسگاًاى است، ٍ گشٍّی اٍ سا اص سٍی تشس ػثادت وشدًذ وِ ایي  .82

 ػثادتِ تشدگاى است، ٍ گشٍّی خذا سا اص سٍی سپاسگضاسی پشستیذًذ ٍ ایي پشستصِ آصادگاى است.

 وطاًذ.ّش وَس سخي چیي سا پیشٍی وٌذ، دٍستی سا تِ ًاتَدی  .83
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 اص خذا تتشس، ّش چٌذ اًذن؛ ٍ هیاى خَد ٍ خذا، پشدُ ای لشاس دُ ّش چٌذ ًاصن. .84

 سالهت تي دس دٍسی اص حسادت است. .85

سا ػاهل فضًٍی سٍصی، ٍ  زکاتٍ سا تشای پان تَدى اص وِثش ٍ خَدپسٌذی،  نوازٍ سا تشای پاوساصی دل اص ضِشن،  ایواىخذا  .86

به  اهر سا تشای ػضّت اسالم، ٍ جهادسا تشای ًضدیىی ٍ ّوثستگی هسلواًاى، ٍ  حجسا تشای آصهَدى اخالظ تٌذگاى، ٍ  روزه

سا تشای فشاٍاًی  صله رحنتشای تاصداضتي تی خشداى اص صضتی ّا،  سا نهی از هنکرٍ  سا تشای اغالح تَدُ ّای ًاآگاُ، هعروف

سا  هِی گساری ٍ تَشن سا تشای تضسگذاضت هحشّهات الْی، حدودٍ اجشای سا تشای پاسذاسی اص خَى ّا،  قصاصخَیطاًٍذاى، ٍ 

سا تشای فضًٍی  لواط سا تشای سالهت ًسل آدهی، ٍ تَشن زناسا تشای تحمّك ػفّت، ٍ تَشن  دزدیٍ دٍسی اص تشای سالهت ػمل، 

سالم سا تشای حشهت ًگْذاضتي ساستی، ٍ  دروغسا تشای تِ دست آٍسدى حمَق اًىاس ضذُ، ٍ تَشن  گواهی دادىفشصًذاى، ٍ 

سا تشای تضسگذاضت همام  فرهاى برداری از اهام ، ٍسا تشای ساصهاى یافتي اهَس اهّت اهاهتسا تشای اهٌیّت اص تشس ّا، ٍ  کردى

 سّثشی، ٍاجة وشد.

 حشهت تاصهاًذگاى ضوا سا ًگاّذاسًذ.تِ تاصهاًذگاى دیگشاى ًیىی وٌیذ، تا  .87

 دس دٍستی تا دٍست هذاسا وي، ضایذ سٍصی دضوي تَ گشدد، ٍ دس دضوٌی تا دضوي ًیض هذاسا وي، ضایذ سٍصی دٍست تَ گشدد. .88

 ّش گاُ هستحثّات تِ ٍاجثات صیاى سساًذ، آى سا تشن وٌیذ. .89

 ػثشت ّا چمذس فشاٍاًٌذ، ٍ ػثشت پزیشاى چِ اًذن. .91

 گزضتگاى ٍ آیٌذگاى ٍ احىام هَسد ًیاص صًذگی تاى ٍجَد داسد. دس لشآى، اخثاس .91

 .هي پیطَای هؤهٌاى، ٍ هال پیطَای تثْىاساى است .92

 تشای فْویذى، تپشس ًِ تشای آصاس دادى. .93

ضىشگضاس ٍ ضادی هؤهي دس چْشُ اٍ، ٍ اًذٍُ ٍی دس دلص پٌْاى است ... ّوّت اٍ تلٌذ است، سىَتص فشاٍاى، ٍ ٍلت اٍ تا واس پُش است،  .94

 ضىیثا ٍ طسف اًذیص است، اص وسی دسخَاست ًذاسد ٍ ًشم خَ ٍ فشٍتي است.

 سخت تشیي گٌاُ، آًىِ گٌاّىاس آى سا وَچه تطواسد. .95

 تضسي تشیي ػیة آى است وِ، چیضی سا دس خَد داسی تش دیگشاى ػیة تطواسی. .96

 است، ضش ًخَاّذ تَد.خیشی وِ دس پی آى آتص تاضذ، خیش ًخَاّذ تَد ٍ ضشّی وِ دس پی آى تْطت  .97

 دٍ گشسٌِ ّشگض سیش ًطًَذ: جَیٌذُ ػِلن ٍ جَیٌذُ هال. .98

ًطفِ ای گٌذیذُ، ٍ دس پایاى هشداسی تذتَ است، ًِ هی تَاًذ سٍصی خَیطتي سا فشاّن  فشصًذ آدم سا تا فخش فشٍضی چِ واس؟ اٍ وِ دس آغاص .99

 وٌذ، ٍ ًِ هشي سا اص خَد دٍس ًوایذ.

آًچِ گزضت، تػوین تِ ػذم تاصگطت، پشداختي حمَق هشدم، توام ٍاجة ّای ضایغ ساختِ تِ جا  پطیواًی اصهؼٌای استغفاس:  .111

 گَضتی وِ اص حشام تشاًذاهت سٍییذُ تا اًذٍُ فشاٍاى آب وٌی، سًج طاػت سا تِ تي تچطاًی، استغفشا... تگَیی.آٍسی، 

 «الّلهُنَ صَلِ عَلی هُحَوَّدٍ وَ آلِ هُحَوَّد وَ عَجِل فَرَجَهُن » 

 1388تشجوِ هشحَم هحوذ دضتی، ًْج الثالغِ اهام ػلی)ع(، اًتطاسات اسَُ، چاج سَم، تاتستاى تغ: اهٌ
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 «1398 آرس ٍیشایص دٍّم،»        «تا آسصٍی تْتشیي ّا»        حَصُ تسیج ضشوت هلی پاالیص ٍ پخصتْیِ وٌٌذُ: 


