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 . سفتي تِ هسجذ تا حالت ٍقاس ٍ آساهص - ۱

 ۺدس ٍقت تیشٍى سفتي اص خاًِ تِ قػذ هسجذ تگَیذ - ۲

ثسن اللّه الرى خلمنى فهو یهدیي والرى هو یطعونى و یسمیي 
و اذا هسضت فهو یشفیي والرى یویتنى ثن یحییي والرى 
اءطوع اءى یغفسلى خطیئتى یوم الدیي زة هت لى حىوب و 

اءلحمنى ثبلصبلحیي واجعل لى لسبى صدق فى االخسیي 
 واجعلنى هي وزثه جنه النعین واغفس الءثى 

هشا ساٌّوایى کشد ٍ تِ   تِ ًام خذایى کِ هشا آفشیذ، پس 

هي خَساک داد ٍ تِ هي آب ًَضاًذ ٍ چَى تیواس ضذم ، 

ضفاین تخطیذ؛ آى کِ هشا تویشاًذ ٍ سپس صًذُ ام کٌذ ٍ آى 

کِ عوع داسم تا گٌاّاًن سا دس سٍص جضا تیاهشصد. پشٍسدگاسا! 

هقاهى تِ هي تثخص ٍ هشا تِ ًیکاى تشساى ٍ تشاى هي 

صتاى ساستگَیى دس پسیٌیاى هقشس کي ! هشا اص ٍاسثاى تْطت 

 پش اص ًعوت قشاس تذُ ٍ پذسم سا تیاهشص

ٌّگام داخل ضذى دس هسجذ تِ کفص ٍ چیضّایى کِ  - ۳

ّوشاُ داسد، هثل عػا ٍ... سا ًگاُ کٌذ تا ًجاستى 

فضیلتص تیطتش اص ًواص دس هسجذ است ، هگش ایي کِ خَد 

سا کاهال اص ًاهحشم حفظ کٌذ کِ دس ایي غَست تْتش است 

 .دس هسجذ ًواص تخَاًذ

ساختي هسجذ ٍ تعویش هسجذى کِ سٍ تِ خشاتى  - ۱۲

 .تاضذ، هستحة است 

هستحة است کِ هسجذ سا تى سقف تساصًذ یا الاقل  - ۱۳

 .قسوتى اص آى سا تى سقف تساصًذ

هستحة است کِ ٍضَخاًِ ٍ هستشاح دس تیشٍى  - ۱۴

 .هسجذ تاضذ

ساختي هٌاسُ تشاى اراى گفتي هستحة است . )الثتِ  - ۱۵

 .دس کٌاس دیَاس هسجذ ٍ هتػل تِ آى ، ًِ دس ٍسظ هسجذ

هستحة است کِ هٌاسُ تلٌذتش اص دیَاس هسجذ )پطت  - ۱۶

 .تام هسجذ( ساختِ ًطَد، تلکِ هساٍى تا آى تاضذ

صیاد تِ هسجذ سفتي ٍ سفتي تِ هسجذى کِ ًواصگضاس  - ۱۷

 .ًذاسد، هستحة است 

غزا ًخَسدى ، هطَست ًکشدى ، ّوسایِ ًطذى ، صى  - ۱۸

ًگشفتي ٍ صى ًذادى تِ کسى کِ دس هسجذ حاضش ًوى 

 .ضَد اص هستحثات هى تاضذ

 هکشٍّات هشتَط تِ هسجذ

عثَس اص هسجذ تِ عٌَاى هحل عثَس، تذٍى آى کِ دس  - ۱

 .آًجا ًواص تخَاًذ

 .اًذاختي آب تیٌى ٍ دّاى دس هسجذ - ۲

 .تاال تشدى هٌاسُ ّا تاالتش اص پطت تام هسجذ - ۳

 .خَاتیذى دس هسجذ، هگش دس حال ًاچاسى  - ۴

فشیاد صدى دس هسجذ ٍ غذا سا تلٌذ کشدى ، هگش تشاى  - ۵

 .اراى 

 تِ آى ًثاضذ

 .ٌّگام داخل ضذى دس هسجذ، اٍل پاى ساست سا تگزاسد - ۴

ثسن اللّه و ثبهلل و هي اللّه و  ۺٌّگام داخل ضذى دس هسجذ تگَیذ - ۵

الى اللّه و خیس االءسوبء ولهب هلل توولت على اللّه و ال حول و ال لوه اال 
ثبهلل اللهن صل على هحود و آل هحود وافتح لى اءثواة زحوته و توثته 

و اءغلك عنى اءثواة هعصیته واجعلنى هي شوازن و عوبز هسبجدن و 
هوي ینبجیه فى اللیل و النهبز و هي الریي هن فى صلواتهن خبشعوى و 

  ادحسعنى الشیطبى السجین و جنود اثلیس اءجوعیي

تِ ًام خذا، تِ رات خذا، اص خذا ٍ تِ سَى خذا ٍ تْتشیي ًام ّا ّوِ 

اص آى خذاست . تَکل هى کٌن تش خذا جٌثص ٍ ًیشٍیى ًیست ، هگش 

تِ ٍسیلِ خذا. خذایا! تش هحوذ ٍ آل هحوذ سحوت تفشست ٍ دسّاى 

سحوت ٍ تَتِ ات سا تش هي تگطا ٍ دسّاى گٌاُ سا تش هي تثٌذ ٍ هشا 

اص صائشاًت ٍ آتادکٌٌذگاى هسجذّایت ٍ اص کساًى کِ تَ سا دس ضة ٍ 

سٍص ساص هى گَیٌذ ٍ اص کساًى کِ دس ًواصضاى خاضع اًذ، قشاس تذُ ٍ 

 .اص هي ضیغاى سجین ٍ لطکش اتلیس سا جویعا تشاى 

قثل اص ًطستي دس هسجذ، ًواص تحیت )کِ حذاقل دٍ سکعت  - ۶

تِ قػذ تحیت ٍ احتشام هسجذ. الثتِ اگش ًواص ٍاجة  .است ( تخَاًذ

حتى اگش چٌذ دفعِ  .یا هستحة دیگشى ّن خَاًذُ ضَد کافى است 

ّن داخل هسجذ ضَد، هستحة است کِ دس ّش دفعِ ًواص تحیت 

 .تخَاًذ، اگش چِ فاغلِ دفعات تا یکذیگش خیلى کن تاضذ

هستحة است کسى کِ تِ هسجذ هى سٍد لثاس پاکیضُ ٍ قیوتى  - ۷

 .تپَضذ ٍ خَد سا خَش تَ ًوایذ

 .هَقع تیشٍى آهذى اص هسجذ، اٍل پاى چپ سا تیشٍى تگزاسد - ۸

تْتش است ًواصگضاس اص ّوِ صٍدتش ٍاسد هسجذ ضَد ٍ دیشتش اص  - ۹

 .ّوِ خاسج ضَد

 .تویض کشدى هسجذ ٍ سٍضي کشدى چشاغ آى  - ۱۱

هستحة است کِ صى دس خاًِ اش ًواص تخَاًذ ٍ  - ۱۱
1 2 3 



 .خشیذ ٍ فشٍش دس هسجذ - ۶

ٍ سخي . خَاًذى ضعشى کِ ًػیحت ٍ هاًٌذ آى ًثاضذ - ۷

 .گفتي اص اهَس دًیا دس هسجذ

 .علة کشدى گوطذُ اى دس هسجذ - ۸

سفتي تِ هسجذ تشاى کسى کِ پیاص، سیش ٍ هاًٌذ ایٌْا سا  - ۹

 .خَسدُ است ٍ تَى دّاًص هشدم سا اریت هى کٌذ

ساُ دادى تچِ )تچِ غیش هویض ٍ تچِ اى کِ اعویٌاى تِ  - ۱۱

عْاست اٍ ًیست ( ٍ ساُ دادى دیَاًِ ّن تِ هسجذ هکشٍُ 

 .است 

ًقاضى چیضّایى کِ سٍح ًذاسد، هثل گل ٍ تَتِ دس  - ۱۱

 .هسجذ

کشاّت داسد هَقعى کِ اهام جواعت هطغَل تِ ًواص  - ۱۲

ٍاجة است ٍ یا ًواص جواعت دس حال اقاهِ یا دس ضشف اقاهِ 

 .است ، ًواص تحیت خَاًذُ ضَد

تلٌذ ساختي دیَاس هساجذ، تلٌذتش اص هعوَل ٍ عشف ،  - ۱۳

 .هکشٍُ است 

کطتي ضپص دس هسجذ هکشٍُ است ٍ اگش آى سا تکطذ،  - ۱۴

 .تایذ تا سیختي خاک آى سا دفي کٌذ

 .ساختي تیش ٍ تشاضیذى آى دس هسجذ هکشٍُ است  - ۱۵

اگش ّوسایِ هسجذ عزسى ًذاضتِ تاضذ، هکشٍُ است  - ۱۶

 .دس غیش هسجذ ًواص تخَاًذ

قضاٍت کشدى دس هسجذ کشاّت داسد. صیشا هوکي است  - ۱۷

قاضى خغا کٌذ؛ دس حالى کِ هسجذ هکاى ضشیفى است کِ 

سضاٍاس است دس آى خغا ٍاقع ًطَد. اها ایي کِ حضشت على 

)علیِ السالم ( دس هسجذ کَفِ هحلى تشاى قضاٍت داضتٌذ 

تِ خاعش آى است کِ ایطاى هعػَم تَدًذ ٍ 

 .پشدُ تکطٌذ

جایى کِ عکس تاضذ؛ ّش چٌذ سٍتشٍى ًواصگضاس  - ۹

 .ًثاضذ

 .اعاقى کِ ضخع جٌة دس آى تاضذ - ۱۱

 .هقاتل قثش، سٍى قثش ٍ تیي دٍ قثش - ۱۱

 .قثشستاى  - ۱۲

 . سختکي حوام - ۱۳

 . هحل سیختي صتالِ - ۱۴

 . هحل کطتي گَسفٌذ ٍ اهثال آى - ۱۵

جایى کِ دس آى ادساس هى کٌٌذ؛ ّش چٌذ پطت تام  - ۱۶

 .تاضذ

 . هحلى کِ هخػَظ ًگِ داضتي هسکشات است - ۱۷

هحل استشاحت ضتش، اسة ، قاعش، االغ ، گاٍ ٍ  - ۱۸

 .گَسفٌذ

 . سٍى الًِ هَسچِ - ۱۹

 .هجشاى آب ؛ ّش چٌذ فعال احتوال آهذى آب دادُ ًطَد - ۲۱

دس سشصهیٌى کِ دس قشٍى گزضتِ عزاب خذا دس آى جا  - ۲۱

 . ًاصل ضذُ است

 . سٍى یخ ٍ تشف - ۲۲

آتطکذُ صستطتیاى ، تلکِ دس ّش هکاًى کِ تشاى  - ۲۳

 .افشٍختي آتص دسست ضذُ تاضذ

 .هقاتل قشآى ٍ کتاتى کِ تاص تاضذ - ۲۴

هقاتل دیَاسى کِ سعَتت هستشاح دس آى ظاّش ضذُ  - ۲۵

 تاضذ، هگش آى کِ آى سا تپَضاًٌذ
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الثتِ ضایذ ّن تتَاى گفت کِ قضاٍتى  .خغایى اص اٍ سش ًوى صد

هکشٍُ است کِ تا کطوکص ، سش ٍ غذا، فحص ٍ ًاسضا ّوشاُ تاضذ 

یا قضاٍتى هکشٍُ است کِ دائوى تاضذ ٍ یا قضاٍتى کِ قاضى 

 .فقظ تِ جْت آى تِ هسجذ تیایذ

 .تعغیل کشدى هساجذ هکشٍُ است  - ۱۸

 تشتیة اٍلَیت هساجذ اص ًظش ثَاب

 . هسجذالحشام - ۱

 . هسجذالٌثى دس هذیٌِ هٌَسُ - ۲

 .هسجذ - ۳

 هسجذ تیت الوقذس - ۴

 .هسجذ جاهع ّش ضْش - ۵

 . هسجذ هحلِ - ۶

 .هسجذ تاصاس - ۷

خَاًذى ًواص دس حشم اهاهاى علیْن السالم هستحة ، تلکِ تْتش اص  -

هسجذ است ٍ خَاًذى ًواص دس حشم اهیشالوَهٌیي )علیِ السالم ( 

 .تشاتش تا دٍیست ّضاس ًواص است 

 هکاى ّاى هکشٍُ تشاى اقاهِ ًواص

 . حوام - ۱

 .صهیي ًوک صاس - ۲

 . هقاتل دسى کِ تاص است - ۳

جادُ ، خیاتاى ٍ کَچِ ؛ اگش تشاى کساًى کِ عثَس هى کٌٌذ  - ۴

 . صحوت ًثاضذ ٍ اگش صحوت تاضذ، حشام است ، ٍلى ًواص تاعل ًیست

 . هقاتل آتص ٍ چشاغ - ۵

 .آضپضخاًِ ٍ ّش کجا کِ کَسُ آتص تاضذ - ۶

 . هقاتل چاُ ٍ چالِ اى کِ هحل تَل است - ۷

سٍتشٍى عکس ٍ هجسوِ اًساى یا حیَاى ، هگش آى کِ سٍى آى  - ۸
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