


 بسوِ تؼالی

 

 

 دستَساتص بِ ٍػول  ،اعاػت تٌْایی اٍبِ ٍسٌّوَدّایی خَیص هااصخالك ضٌاخت

  تا ّستین دیگشی حمیمت خذاًٍذًیاصهٌذ ضٌاخت دسوٌاس ًخَاّذداضت،بلىِ سادسپی

چیست؟ حمیمت آى ًظشضوا بِ ضَد ها اٍتَسظ دستَسات اًجامسبب    

          .وٌین هی وَتاّی آى اهادساًجام داًین هی ساهفیذ واسی دادى اًجام

 

                    .وٌین ًوی اهااصآًْادٍسی داسین آگاّی واسّا بشخی صیاى بِ

 

  آًْاساًذاسداها ّوشاُ بِ خَبی پایاى ًاضایست ٍواسّای سفتاسّا داًین هی   

.وٌین ًوی تشن  

 
 
 

 
 
 

 آى بِ ػول ضَق وِ است،باٍسی حمیمت یا هَضَع یه بِ ایواى،اػتوادٍباٍسللبی

.وٌذ ایجادهی دساًساى سا حمیمت  

:فشهایذ هی السالم ػلیِ ػلی حضشت  

.ًاپزیشًذ جذایی ٍدٍدٍست دٍبشادسّوشاُ ٍػول ایواى  

 بِ ضٌاخت ایي اٍخَاّذضذوِ دستَسات بِ ػول بِ هٌجش ٍلتی اصخذا ها ضٌاخت بٌابشایي

.بشسذ ایواى هشحلِ  

 ایواى ػول  ختاضٌ

حمیمت ایواى   

 اداسُ ول آهَصش ٍپشٍسش استاى وشهاى

هؼاسف)دسسٌاهِ پایِ ًْن(گشٍُ   

دٍم دسپٌاُ ایواى دسس  



: 

 
 

خذاًٍذ یادٍروش   

اصگٌاّاى ٍدٍسی ًیه واسّای اًجام  

هؤهي ّای اًساى الگَلشاسدادى   

 
 

  بِ اٍهی ضَد ایواى هاباخذاٍتمَیت استباط افضایص سبب صًذگی لحظات حضَسخذادسّوِ

 

 
یادخذا داضتي ًگِ ،صًذُ گاًِ پٌج ًواصّای ّای اصحىوتیىی   

لشآى آیات بِ سپشدى گَش ٍحتی لشآى لشائت  

ضذُ است. ایواى بشضوشدُ افضایص اصػَاهل  

ینَ  َّام املُؤِمنوَن اَّلَّ امیانا زاَدهُتم  و َوِاذا تُِلیَت عَلهَِیم آ ایتُه ِاذاُذکَِرهللُا َوِجلَت ُقلوُُبم ِاه  

 آیات ٍچَى است تشساى ّایطاى ضَد،دل اخذ یاد ٍلتی وِ ّستٌذ وساًی فمظ هؤهٌاى

.  گشدد هی افضٍى ضَدایواًطاى تالٍت بشآًْا خذابش  

 

2سَسُ اًفال آیِ                                      

  
 
 

 

خذاساُ ّای دستیابی ٍتمَیت ایواى بِ    

1 

2 

3 

 یادٍروشخذاًٍذ

 اًجام واسّای ًیه ٍدٍسی اصگٌاّاى



.است دٍسَیِ دٍسابغِ ایي هیاى.داسد دًبال اٍسابِ دستَسات بِ ػول خذاًٍذ بِ ایواى  

 

 

 

 

 

 
   

،دٍسی اصگٌاّاى وٌذ پایذاسهی سادسدل ایواى آًچِ:فشهایذ هی السالم ػلیِ صادق اهام

 است.

: 

 
 هغالؼِ ٍتفىشدسصًذگی اًساى ّای هؤهي                

  سشهطك لشاسدادى آًْادسهسیشصًذگی          ایمان تقویت های ازراه یکی

بِ دلیل ایواى باالی خَدًوًَِ ّای هٌاسبی ّستٌذ.                                            

 ایي ّوچَى بتَاًین ٍسفتاسضاى اصاخالق ٍالگَگشفتي آًاى صًذگی ٍسسن اصساُ تاباپیشٍی

بیفضایین خَیص ایواى افشادبش  

            

آساهص   

ّذفی ٍبی اصسشدسگوی سّایی  
 

 
 

 خذاًٍذدل ٍجاى آدهی سابِ گًَِ ای آفشیذُ وِ جضبایاد 

  آرامش دلیل تریه مهم  خذاآسام ًوی گیشد.                                            

   اصخَاستِ ّای دًیایی پس اصهذتی دلضدُ هی ضَد.       

 الگَلشاسدادى اًساى ّای هؤهي

 آثاسایواى

1 

2 

 آساهص

 عمل ایمان

 وٌذ هی هاسالَی ایواى ًیىیگشدد  هی آى بِ ًَسایواى

  ًَسایواى بِ دل هی گشدد. هاًغ سسیذى ٍّشگٌاُ



سا ّیچ خَاستِ ای ًوی تَاًذ جای خَاستِ ٍالؼی للب  

 وِ ّواى سسیذى بِ خذاست بگیشد.                       
  

یَن آ َمنوا َوتَطَمِِئُّ ُقلوُُبُم ِبِذکِرهللِا َاالِبِذکِرهللِا تَطَمِِئُّ الُقلوُب    اَّلَّ
.گیشد هی یادخذاآسام با ّایطاى ٍدل آٍسدًذ ایواى ّستٌذوِ آًْاوساًی  

22 سػذآیِ سَسُ.             گیشد هی بایادخذاآسام ّاتٌْا دل وِ باضیذ آگاُ  

 

  
 

 وٌذ،صیشا هی بیَْدگی احساس باضذ ًذاضتِ اسصضوٌذی خَدّذف دسصًذگی وِ وسی

.هی بخطذ هؼٌا صًذگی بِ ّذف داضتي  

 هدف اوسان های مؤمه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

َّام َخلَقناُُک  . َعَبثاا َوَانَُُّک ِالَیناالتُرَجعوَن َافََحِسبُُت َاه  

  ًوی ضَیذ؟ باصگشداًذُ ها سَی ٍبِ آفشیذین بیَْدُ سا ضوا ها وِ وشدیذ گواى آیا
111آیِ هَهٌَى سَسُ                                                     

 

 سّایی اصسشدسگوی ٍبی ّذفی

است.خذ بِ اػتماد اص بشخاستِ  

.ی استهطخص ّذف بِ سسیذى چیضبشای ّوِ آفشیٌصِ  

وشدُ وطف سا ّذف آى الْی فشستادگاى اص گشفتي ووه با اًساى    

 آًاى وشدى خذااصخلك وِ،هی داًٌذوٌٌذ ًوی پَچی احساس دسصًذگیٍ

.اًذ خَدسّاًطذُ حال بِ جْاىٍدسایي داضتِ  ّذفی  
 



.ودارود خدا به ایمان که کساوی  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

،وِ سستگاسضذًذآًْا تشدیذهؤهٌاى بی  

.آٍسًذ جاهی دسبشابشخذاًٍذبِ خطَع با سا ًواصضاى  

.وٌٌذ هی دٍسی فایذُ لغٍَبی اصواسّای  

.پشداصًذ ساهی هالطاى صوات  

،...وٌٌذ هی حفظ ػفتی بی ضذى خَدسااصآلَدُ داهاى  

.وٌٌذ هی ػْذخَدٍفا اهاًتذاسًذٍبِ  

،وٌٌذ هی هشالبت ًواصضاى هَلغ بِ بشاًجام  

..خَاٌّذهاًذ جاٍداًِ ٍدسآى اًذ بْطت ٍاسث ایٌاى  
. 

 

 ًطاًِ ّای اًساى ّای هؤهي

 صًذگی سابی هؼٌا هی داًٌذ.

.هی ساصًذ صًذگی بشای ّذفی خَدضاى  

صٍدگزس دًیا ّای لزت خَدسابِ ای دستِ  

ٍضْشت ٍهمام پَل بِ سسیذى ای ػذُ  

دیگشاى بِ خَدسادسفخشفشٍضی دیگشّذف ػذُ  

.ساصد دٍسهی خلمت اصلی آًْااصّذف  

)گشٍُ آهَصضی استاى وشهاى(فاعوِ ػلیضادُ   


