به نام خداوند جان و خرد ،فرهنگ سخناى پیاهبر بزرگوار اسالم(ص)( « ،)1دوره آموزشی مدرسه عشق -سطح یک» ،حوزه بسیج ،ویرایش دوم1931 ،

« الّلهُنَ صَلِ عَلی هُحَوَّدٍ وَ آلِ هُحَوَّد وَ عَجِل فَرَجَهُن »
ٞ )1ش چیضی اساسی داسد  ٚاساس اسالْ دٚست داضتٗ ا ُٞتیت ٔٗ است.
 )2اص خذا٘ٚذ تسیاس حیاء وٙیذ.
 )3تاالتشیٗ اسصش ،آتشٚی ٔسّٕاٖ است.
٘ )4طستٗ تا ا ُٞدیٗ ٔٛرة ضشافت د٘یا  ٚآخشت است.
ٞ )5یچ چیض ٘ضد خذا٘ٚذ ٔحثٛتتش اص آسأص ٘ ٚشْ خٛیی ٘یست.
 )6آسأص اص خذا  ٚػزّ ٝاص ضیطاٖ است.
 )7خطٛع صیٙت ٕ٘اص است.
ٛٞ )8س ،ا٘ساٖ سا اص سسیذٖ ت ٝحك تاص ٔی داسد.
 )9آسصٚی طٛال٘ی تاػج فشأٛضی آخشت ٔی ضٛد.
 )11ای اتٛرس واس أشٚص سا ت ٝفشدا ٔیا٘ذاص.
 )11غّ ٝسحٓ وٗ حتی اٌش ت ٝرشػ ٝآب تاضذ.
 )12ای ػّی ،غزایت سا تا ٕ٘ه ضشٚع وٗ  ٚتا ٕ٘ه  ٓٞت ٝپایاٖ تشساٖ(.ایٕٙی تذٖ)
 )13غذلٔ ٝخفیاٌ٘ٙ ٝاٞاٖ سا خأٛش ٔی ٕ٘ایذٕٞ ،ا٘طٛس و ٝآب آتص سا خأٛش ٔی وٙذ.
 )14تیٕاسا٘تاٖ سا تا غذلٔ ٝذاٚا وٙیذ.
 )15غذلٞ ٝفتاد ٘ٛع تال سا دفغ ٔی وٙذ.
 )16تا غذلٔ ٝاَ وٓ ٕ٘ی ضٛد  ٚسٚا ٘یست و ٝغذل ٝسا ت ٝغشیث ٝتذٞیذ دس غٛستیى ٝفأیُِ ٘یاصٔٙذ ،داسیذ.
 )17تال سا تا دػا دفغ وٙیذ.
 )18ای ػّی تا تشسٔ ٛطٛست ٔىٗ صیشا سا ٜسا تش ت ٛتٔ ًٙی وٙذ.
 )19ای ػّی تا تخیُ ٔطٛست ٔىٗ صیشا دستت سا اص سسیذٖ تٞ ٝذف وٛتأ ٜی ساصد.
 )21ای ػّی تا حشیع ٔطٛست ٔىٗ صیشا ا ٚتذی واس سا تش ت ٛصیثا رّٔ ٜٛی دٞذ.
 )21دٚستی تا د٘یا(حة د٘یا) وّیذ ٞش ٌٙا ٚ ٜسشٔٙطأ ٞش اضتثأ ٜی تاضذ.
 )22آفت والْ دسٚؽ است.
 )23آفت ػّٓ ،فشأٛضی است.
 )24آفت ػثادت ،سست ضذٖ است.
 )25آفت صیثایی ،تىثش است.
 )26آفت ػّٓ ،حسذ است.
 )27آفت تخطصّٙٔ ،ت است.
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 )28آفت ضزاػت ،ستٍٕشی است.
 )29آفت اغاِت ٘سة ،فخش فشٚضی است.
 )31وسی و ٝاص ا ٚأیذخیش ٕ٘ی سٚد  ٚاص ضشش ٘یض ایٕٗ ٘یستٙذ(.تذتشیٗ ٔؤٔٗ)
ٕٟٔ )31اٖ صٔا٘ی و ٝتش ػذ ٜای ٚاسد ٔی ضٛد ،سٚصی خٛدش سا اص آسٕاٖ ٔی آٚسد.
ٕٟٔ )32اٖ ٚلتی و ٝغزا تخٛسد ،خذا٘ٚذ تٕأی ٌٙاٞاٖ ٔیضتاٖ سا ٔی آٔشصد.
٘ )33ذادٖ ٔضد واسٌش اص ٌٙاٞاٖ وثیش ٜاست.
 )34تشای ٔؼّٓ لشآٖ  ٚضاٌشد لشآٖ  ٕٝٞچیض حتی ٔاٞی دس دسیا استغفاس ٔی وٙذ.
 )35احتىاس وٙٙذِ ٜؼٙت خذا ٔی ضٛد.
 )36آب سا رشػ ٝرشػ ٝتٛٙضیذ  ٚآٖ سا سش ٘ىطیذ ،صیشا ٔٛرة تیٕاسی وثذ ٔی ضٛد.
 )37تیطتشیٗ چیضی و ٝتاػج ٚسٚد أت ٔٗ ت ٝآتص ٔی ضٛد د ٚچیض است :ضىٓ  ٚفشد.
ٌٛ )38ضت تذٖ ٔؤر٘اٖ(اراٖ ٌٛیاٖ) تش آتص (لیأت) حشاْ است.
 )39صٔا٘ی خٛاٞذ آٔذ و ٝخذای ٔشدْ ،ضىٕٟایطاٖ تاضذ  ٚص٘ا٘طاٖ لثّ ٝآٟ٘ا ٌشد٘ذ  ٚپِٟٛایطاٖ ،دیٙطاٖ ضٛد.
 )41دٚ ٚیژٌی است و ٝدس ٔسّٕاٖ رٕغ ٕ٘ی ضٛد؛ تُخُ  ٚتذاخاللی.
 )41دس سٚص لیأت ٞیچ چیضی تشتش اص اخالق ٘یه ،دس وف ٝاػٕاَ ا٘ساٖ لشاس ٕ٘ی ٌیشد.
 )42خٛش اخالق تاضیذ ،صیشا خٛش اخالق حتٕاً تٟطتی است.
 )43خٛش اخاللی ٘ػف دیٗ است.
 )44اخالق ٘یهٌٙ ،اٞاٖ سا رٚب ٔی وٙذٕٞ ،اٍ٘ ٝ٘ٛو ٝخٛسضیذ یخ سا آب ٔی وٙذ.
 )45اخالق صضت ،اػٕاَ ٘یه سا ٘اتٛد ٔی وٙذٕٞ ،اٖ طٛس و ٝسشو ،ٝػسُ سا فاسذ ٔی وٙذ.
 )46ادب ٘یى ٛدِیُ تش سالٔت ػمُ است.
ٞ )47ش وس فشص٘ذش تذ٘یا آٔذ ،دس ٌٛش ساستص اراٖ  ٚدس ٌٛش چپص الأ ٝتٍٛیذ تا اص ضیطاٖ دس أاٖ تاضذ.
 )48تشای لاتّی وٚ ٝاسث ٔمت َٛتاضذ ،اسث ٚرٛد ٘ذاسد.
ٞ )49یچ ٔیشاحی ٔا٘ٙذ ادب ٘یست.
ٞ )51ش وس و ٝاصدٚاد وٙذ٘ ،ػف دیٙص حفظ ٔی ضٛد  ٚتایذ دس ٘ػف دیٍش آٖ اص خذا تتشسذ.
 ... )51تش ضٕا تاد وٕٞ ٝسش دیٙذاس تٍیشیذ.
 )52تا اصدٚاد سٚصی سا تزٛئیذ.
ٞ )53یچ چیض ٘ضد خذا٘ٚذ ػض  ٚرُ دس اسالْ اص خا٘ ٝای و ٝتا طالق ٚیشاٖ ٔی ضٛدٙٔ ،فٛستش ٕ٘ی تاضذ.
 ٗٔ )54اسشاف واساٖ سا دٚست ٘ذاسْ.
ٞ )55ش وس اسشاف وٙذ ،خذا٘ٚذ فمیشش ٔی ٕ٘ایذ.
 )56دػا ٘ ٚفشیٗ ٔسّٕاٖ ٔظّ ،ْٛحتٕاً ٔستزاب ٔی ضٛد.
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 )57یاسی سسا٘ذٖ ٔسّٕاٖ تسیاس خٛب است  ٚاص یه ٔا ٜسٚص ٚ ٜاػتىاف دس ٔسزذاِحشاْ حٛاتص تیطتش است.
ٔ )58سّٕات ٘ثایذ ٔسّٕاٖ دیٍشی سا ت ٝسختی تیا٘ذاصد.
ٞ )59ش وس تٔ ٝسّٕاٖ ت ًٙدست ٔمشٚضی ّٟٔتی تذٞذ ،خذا٘ٚذ دس سٚصی وٞ ٝیچ سای ٝای ت ٝرض سای ٝسحٕتص ٚرٛد
٘ذاسد تش ا ٚسایٔ ٝی افىٙذ.
ٔ )61سّٕاٖ وسی است ؤ ٝسّٕا٘اٖ دیٍش اص دست  ٚصتا٘ص دس أاٖ تاضٙذ.
 )61حشٔت ٔسّٕاٖ ٔشدٔ ٜا٘ٙذ ٔسّٕاٖ صتذ ٜاست.
 )62تٙذٔ ٜسّٕاٖ ٚلتی تشای الإٔ٘ ٝاص تشٔی خیضد تٕأی ٌٙاٞا٘ص ٔی سیضدٕٞ ،اٍ٘ ٝ٘ٛو ٝتشي دسخت ٔی سیضد.
ٞ )63ش ٔسّٕا٘ی و ٝتیٕاس ضٛد خذا٘ٚذ تشای ا ٚتٟتشیٗ واسی سا و ٝدس صٔاٖ سالٔت  ٚغحت ا٘زاْ ٔی دٞذ ت ٝپای أ ٚی
٘ٛیسذ ٌٙ ٚاٞا٘ص سیختٔ ٝی ضٛد ٕٞا٘طٛس و ٝتشي دسختاٖ ٔی سیضد.
ٔ )64سّٕاٖ تشادس ٔسّٕاٖ است.
ٞ )65ش وس اص تشادس ٔسّٕا٘ص دسٌزسد ،خذا ٘یض اص ا ٚدس ٌزسد.
ٞ )66ش وس تا ضىٓ سیش تخٛاتذ  ٚتشادس ٔسّٕا٘ص ٌشس ٝٙتاضذٞ ،شٌض ت ٗٔ ٝایٕاٖ ٘یاٚسد ٜاست.
ٞ )67ش و ٝدس أا٘ت خیا٘ت وٙذ اص ٔا ٘یست.
 )68وسا٘ی و ٝتا آب وٓ ٚضٔ ٛی ٌیش٘ذ ،تٟتشیٗ أت ٔٗ ٞستٙذ.
 )69أٙیت  ٚسالٔتی د٘ ٚؼٕتی ٞستٙذ و٘ ٝاسپاسی ٔی ض٘ٛذ.
 )71تشتشیٗ ػثادت ا٘تظاس فشد ٌ ٚطایص است.
 )71تشدتاسی ٌ ٚزضت ،اص ا٘تماْ ٌٛاساتش است.
ٞ )72یچ ػثادتی ٔخُ تفىش ٘یست.
ٚ )73ض ٚ ٛطٟاست ٘ػف ایٕاٖ است.
 )74تٟتشیٗ خػّت ٔسّٕا٘اٖ ،تخطص  ٚسخاٚت است.
 )75ت ٛسا ت ٝتمٛای اِٟی ٌ ٚزضت اص ٔشدْ سفاسش ٔی و.ٓٙ
 )76اص خٛضثختی ٞای ٔشد ،فشص٘ذ غاِح است.
 )77غثش ٘ػف ایٕاٖ است.
ٞ )78ش وس تا ٔشدْ دضٕٙی وٙذٔ ،شدْ تا ا ٚدضٕٙی ٔی وٙٙذ.
 )79تیٕاسی ٌٙاٞاٖ سا پان ٔی وٙذ.
 )81تٟتشیٗ تٛض ،ٝپشٞیضٌاسی است.
ٞ )81ش وس ٔؤٔٙی سا خٛاس وٙذ ،خذا٘ٚذ خٛاسش ٔی وٙذ.
 )82خسیس ٚالؼی وسی است وٛٔ ٝلغ ضٙیذٖ ٘اْ ٔٗ ،تش ٔٗ غّٛات ٘فشستذ.
 )83تخُ  ٚتذاخاللی د ٚغفتی است و ٝدس ٔسّٕاٖ رٕغ ٕ٘ی ضٛد.
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 )84تٟتشیٗ دػا استغفاس است.
 )85دٚای ٌٙاٞاٖ استغفاس است.
 )86صیاد استغفاس وٙیذ صیشا سٚصی سا صیاد ٔی وٙذ.
ٞ )87ش وس تش خذا تٛوُ وٙذ ،خذا٘ٚذ تشای ا ٚوافی است.
 )88ػثادت ٞفتاد لسٓ داسد و ٝتشتشیٗ آٖ طّة ٔاَ حالَ است.
 )89لثُ اص آ٘ى ٝضٕا سا ٔحاسث ٝوٙٙذ ،خٛدتاٖ سا ٔحاسث ٝوٙیذ.
 )91أاْ حسٗ(ع)  ٚأاْ حسیٗ(ع)ٌّٟ ،ای ٔٗ اص ایٗ د٘یا ٞستٙذ.
 )91تیص اص س ٝسٚص تش ٔؤٔٗ رایض ٘یست ،تا تشادس ٔؤٔٙص لطغ ساتطٕ٘ ٝایذ.
 )92فاطٕ(ٝس) پاس ٜتٗ ٔٗ استٞ ،ش وس خطٓ ا ٚسا دس دَ داضت ٝتاضذ ،دضٕٗ ٔٗ است.
 )93حفظ وشدٖ صتاٖ ،تاػج ٘زات ٔؤٔٗ است.
 )94ت ٝپایاٖ سسا٘ذٖ واس ٘یه اص ضشٚع وشدٖ آٖ ٔ ٟٓتش است.
ٕٙٞ )95طیٙی تا ػّٕاء ،ػثادت است.
 )96آفت سخٗ دسٚؽ است.
 )97دػا دائٕاً دس پشد ٜاست تا صٔا٘ی و ٝتش ٔٗ  ٚا ُٞتیتٓ غّٛات فشستاد ٜضٛد.
ٔ )98سّٕاٖ أ ُٞىش  ٚفشیة ٘یست.
 )99سسٛایی دس د٘یا ،اص سسٛایی دس آخشت ،آساٖ تش است.
 )111سٚص ٜسپش آتص ر ٟٓٙاست.
 )111تذتشیٗ ٔشدْ وسی است و ٝدیٍشاٖ اص صتا٘ص تتشسٙذ.
 )112رٟاد صٖ ،خٛب ٕٞسشداسی است.
 )113خذا٘ٚذ صیثاست  ٚصیثایی سا دٚست داسد.
 )114دػای ٔظّ ٚ ْٛدػای پذس دس حك فشص٘ذش ٔستزاب ٔی ٌشدد.
 )115سحشخیضی ٔٛرة تشوت است.
 )116دس د٘یا غّ ٝسحٓ ٕ٘ائیذ ،اٌش چ ٝتا یه سالْ.
 )117سالْ وشدٖ ٔستحة  ٚپاسخ آٖ ٚارة است.
ٔ )118حثٛب تشیٗ واسٞا ٘ضد خذا٘ٚذ ،ضاد وشدٖ ٔؤٔٙاٖ است.
ٞ )119ش و ٝاص ٚسٚد ت ٝضثٞ ٟٝا تپشٞیضد ،دیٗ خٛد سا ٘زات داد ٜاست.
ٕٙٞ )111طیٙی تا دیٙذاسأٖ ،ای ٝضشافت دس د٘یا  ٚآخشت است.
« الّلهُنَ صَلِ عَلی هُحَوَّدٍ وَ آلِ هُحَوَّد وَ عَجِل فَرَجَهُن »
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ٔٙثغ :حأذ فاضّی ،حأذ سحٕت واضا٘ی « ،فش ًٙٞسخٙاٖ سس َٛخذا(ظ)ٍ٘ ،شضی ٘ ٛاص وتاب ٟ٘ذ اِفػاح ،»ٝا٘تطاسات پیاْ ػذاِت ،چاج پٙزٓ،
 ،1391تا غفح231 ٝ

تٟی ٝوٙٙذ :ٜحٛص ٜتسیذ ضشوت ّٔی پاالیص  ٚپخص

« تا آسصٚی تٟتشیٗ ٞا» ٚ « -یشایص د ،ْٚآتاٖ »1398
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