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اهام (سُ)ضْش یاسَج

آیات
یا ایْا الٌاس اًتن الفقراء الی اهلل
ٍاهلل َّ الغٌی الحوید

•

 -1هخاطة آیِ اًساى (ایْا الٌاس)هی تاضذ ٍلی
هَظَع اى ّوِ هخلَقات سا ضاهل هی ضَد
ّ -2وِ هخلَقات اص جولِ اًساى دس ّستی ٍ پیذایص •
خَد تِ خذاًٍذ ًیاصهٌذ ّستٌذ (اًتن الفقشاء الی اهلل
*فقش راتی هخلَقات)
 -3تٌْا ٍجَد تی ًیاص خذاست ٍ اٍ دس ّستی خَد تِ •
دیگشی هحتاج ًیست (ٍاهلل َّ الغٌی الحویذ*غٌای
راتی خذاًٍذ)
ً -4سثت غٌای الْی تا فقش هخلَقات ّیچ گاُ •
تغییش ًوی کٌذ
 -5هٌظَس اص فقش (ًیاصهٌذی) ٍ هٌظَس اص غٌی (تی ًیاصی )
هی تاضذ
 -6خذاًٍذ غٌای خَد سا دسجْت سفغ ًیاص ٍ ًفغ هخلَقات تِ
کاس هی تشد لزا هَسد ستایص است (الغٌی الحویذ)
 -7استثاغ(یا ایْا الٌاس اًتن افقشاء الی اهلل )تا تیت (رات
ًایافتِ اص ّستی تخص*چَى تَاًذ کِ تَد ّستی ،
تخص......خطک اتشی کِ تَد صآب تْی *ًایذ اص ٍی صفت
آب دّی )

یَسألُِ هَي فِی السًواٍاتِ ٍَاالَرضِ کُلً یََمٍ
ََُّ فی شَأىٍ
ً -1یاصهٌذی هخلَقات تِ خذاًٍذ دس تقاء (یسالِ هي
فی السواٍات ٍاالسض)

•

 -2چَى هخلَقات پس اص پیذایص ّوچٌاى تِ •
خذاًٍذ ًیاص داسًذ ّوَاسُ اصاٍ طلة ًیاص ٍ دسخَاست
داسًذ (یسالِ هي فی السواٍات ٍاالسض)
-3چَى ّستی ٍ تقای هَجَدات ٍاتستِ تِ خذاست تٌا تش
ایي آًاى سا تِ حال خَد سّا ًوی کٌذ تلکِ ّوَاسُ
اهَسّستی سا تذتیش ٍ اداسُ هی کٌذ(کل یَم َّ فی ضاىٍ)
-4تا اتیات (ها چَ ًایین ٍ ًَا دس ها صتَست *ها چِ
کَّین ٍ صذا دسها صتَستّ).......ن هفَْم هی تاضذ
ً-5یاص دایوی هَجَدات لطف ٍ فیط دایوی خذا سا طلة
هی کٌٌذ ٍ اٍ ّش لحظِ داسای فیط جذیذ ٍ هستوش تشای
افشیذُ ّاست(یسالِ هي فی  َّ.........فی کل ضاى)

آیات و روایات
اللًْن ال تَکِلٌی إلی ًَفسی طَرفَةَ عَیيٍ أبدًا
•

-1تیاًگش دسک ًیاصهٌذی دایوی اًساى دس تقاء
تِ خذاًٍذ
-2اًساى ّای آگاُ هذام سایِ لطف ٍ سحوت الْی
سا احساس هی کٌٌذ ٍ خَد سا ًیاصهٌذ ػٌایات
پیَستِ اٍ هی داًٌذ
ّ-3شچِ هؼشفت اًساى تِ خَد ٍ ساتطِ اش تا خذا
تیطتش ضَد ًیاص تِ اٍ سا تیطتش احساس ٍ ػجض
ٍتٌذگی خَد سا تیطتش اتشاص هی کي
دسک تیطتش فقش ٍ
-4افضایص خَد ضٌاسی
افضایص ػثَدیت ٍ تٌذگی
ًیاص

اهلل ًَرُالسًواٍاتِ ٍاالَرض
-1خذاًٍذ ًَس ّستی است .یؼٌی تواهی هَجَدات ٍجَد خَد
سا اص اٍ هی گیشًذ ٍ تِ سثة اٍ پیذا ٍ آضکاس ضذُ ٍ پا تِ
ػشصِ ّستی هی گزاسًذ
-2خذاًٍذ ّست کِ حقیقتص ػیي ًَس ٍ سٍضٌایی است ٍ ّش
هَجَدی تِ ًَساٍ سٍضي ٍ تِ ٍجَد اٍ ٍاتستِ است
ّ-3ش چیضی پیص اص آى کِ ًوایص دٌّذُ ی خَد تاضذ ًطاى
دٌّذُ ی خالق خَد یؼٌی خذاست
ٍ-4اتستگی جْاى دس پیدایش ٍ بقاء تِ خذاًٍذ •

-5تا اتیات (دلی کض هؼشفت ًَس ٍ صفا دیذ *تِ ّش چیضی
کِ دیذ ،اٍل خذا دیذ
تِ صحشا تٌگشم صحشا تَ تیٌن *تِ دسیا تٌگشم دسیا تَ تیٌن
ٍ)......استثاغ هفَْهی داسد

-6تا حذیث (ها سَاَیتُ ضَیا اِال ٍَ سَاَیتُ اهلل قَثلَِ ٍَتَؼذَُ
ٍَهَؼَِ) استثاغ هفَْهی داسد
-7هطَْد تَدى خذاًٍذ دس هخلَقات •
-8هطاّذُ خذاًٍذ دس پطت پشدُ ی ظاّش ٍ ٍسای
اضیاء

•
•
•

•

•

•
•

روایات و ابیات
ها رَاَیتُ شَیًا اِلّا ٍَ رَاَیتُ اهلل قَبلَِ ٍَ ,بَعَدَ ٍَُ,هَعَِ,
•

-1هطَْد تَدى خذاًٍذ دسهخلَقات
•
ٍ -2اتستگی هخلَقات تِ خذاًٍذ دسهشاحل پیذایص ٍتقا
•
ّ-3شهَجَدی دس حذ خَدش تجلی تخص خذاًٍذ ٍ ًطاًگش
حکوت،قذست،سحوت ٍ سایش صفات الْی است
•
-4هٌظَس اص (سَاَیتُ قَثلَِ ),ایي کِ ٍ :قتی تِ اضیاء پیشاهَى خَد هی
ًگشین پی هی تشین کِ ّوِ آى ّا پذیذُ تَدُ ٍ قثالً ًثَدُ اًذ پس
حتواً ػلتی آى ّا سا تِ ٍجَد آٍسدُ است(ًیاصهٌذ دسّستی ٍ
پیذایص)
•
-5هٌظَس اص (هَعٍَِ),قتی توام هخلَقات دس ّستی خَد تِ خَداًٍذ
هحتاج ّستٌذ پس دس هی یاتین کِ دس تقای خَد ًیش هشَّى لطف
ٍ سحوت الْی است
ٍ-6قی ّستی ٍ تقای اضیاء هشَّى لطف ٍ سحوت الْی است پی
•
هی تشین کِ تٌْا خذاًٍذ خالق هَت ٍ حیات آى ّاست پس دس
فٌای ضی ءًیض تاص اٍ سا هطاّذُ هی کٌٌذ(تَؼَذَُ),د
•
-7تا آیِ 15سَسُ فاطش ٍ اتیات (دلی کضهؼشفت ًَس ٍ صفا دیذ
*...تِ صحشا تٌگشم صحشا تَ تیٌن*)......استثاغ هفَْهی داسد
•
-8تا تیت (دٍست ًضدک تش اص هي تِ هي است *ٍیي ػجت تش کِ
هي اص ٍی دٍسم )استثاغ هفَْهی داسد

تَفَکًرٍا فی کُلِّ شی ءٍ ٍَال تَفَکَّرٍافی ذاتِ اهللِ
•

ً-1اتَاًی اًساى دس ضٌاخت رات ٍ چیستی
خذاًٍذ
-2اهکاى هحذٍد کشدى رات الْی دس حذ تصَس •
خَد
-3لضٍم تفکش دس ًؼوت ّا ٍ صفات الْی ٍ پی •
تشدى تِ ٍجَد ٍ ّستی(هوکي) اٍ اص طشیق آى ّا
-4تِ دلیل هحذٍد تَدى رّي اًساى ًوی تَاًین •
تِ رات ًاهحذٍد الْی پی تثشین (ًاهوکي)
-5تا حذیث (اَفعَلُ الؼِثادُِ اِدهاىُ التَّفَکُّشِفِی اهللِ ٍ •
فِی قُذسَتِِ),استثاغ هفَْهی داسد

ابیات
دلی کس هعرف ًَر ٍ صفا دید *بِ ّر چیسی کِ دید اٍل خدا دید
بِ صحرابٌگرم صحرا تَ بیٌن*بِ دریا بٌگرم دریا تَ بیٌن........،

•

-1هطَْد تَدى خذاًٍذ دسهخلَقات
ٍ -2اتستگی هخلَقات تِ خذاًٍذ دسهشاحل •
پیذایص ٍتقا
ّ-3شهَجَدی دس حذ خَدش تجلی تخص •
خذاًٍذ ٍ ًطاًگش حکوت،قذست ،سحوت ٍ سایش
صفات الْی است

•

-4هطاّذُ خذاًٍذ دس پطت پشدُ ی ظاّش ٍ ٍسای
اضیاء
-5تا حذیث (ها سَاَیتُ ضَیا اِال ٍَ سَاَیتُ اهلل قَثلَِ ٍَتَؼذَُ •
ٍَهَؼَِ) استثاغ هفَْهی داسًذ
-6تا آیِ ضشیفِ ی (اهلل ًَرُالسًواٍاتِ ٍاالَرض )استثاغ
هفَْهی داسًذ

دٍست ًسدیک تر از هي بِ هي است *ٍیي
عجب تر کِ هي از ٍی دٍرم .....،
-1تا حذیث (ها سَاَیتُ ضَیا اِال ٍَ سَاَیتُ اهلل قَثلَِ
ٍَتَؼذَُ ٍَهَؼَِ) استثاغ هفَْهی داسد
-2تیاًگش سشضت خذا آضٌا اص سشهایِ ّای •
سضذ دس اًساى هی تاضذ
-3فطشی تَدى خذاضٌاسی •
-4تا آیِ (ًٍََفسٍ ٍَ ها سَََّاّا فَأَلَْوََْوا فُجَُسَّا
ٍَتَقََاّا)استثاغ هفَْهی داسد

•

پایان

