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         1درس    دوازدهمو روایات و ابیات دین و زندگی  جمع بندی آیات 

                                           

 اولدرس 

 پیاهبس اکسم )ص(: 

 .سُ خذا ٍ لذست اٍستاتشتشیي ػثادت اًذیطیذى دست –1

هٌظَس اص تفىش دس « التفکسٍا فی ذات اهلل ٍتفکسٍا فی کل شیء  »تا تَجِ دس حذیث دیگشی اص پیاهثش اوشم وِ هی فشهایذ: -2

  تفکر در صفات و اسما الهی است نه در رات خذا. خذا

 دٍاصدّن است دس هَضَع تفىش دس تاسُ ی خذاست. 6 تا1هثاحث تَحیذ وِ اص دسس  -3

 

ُ ََُّ الْغٌَِیُّ الْحَوِیدُ◄  )51فاطس  ) يَا أَيَُّْا الٌَّاسُ أًَْتُنُ الْفُقَسَاءُ إِلَى اللَِِّ ٍَاللَِّ

ایه ویاز  خًد ویازمىذ خذاست. وجود و هستیاشارٌ بٍ ایه دارد کٍ َمٍ مخلًقات از جملٍ اوسان، در « انتم الفقراء الی اهلل»-1

   ) ایه ویازمىذی  ي فقر َم در پیذایش است َم در بقا( است ي َیچگاٌ قطع ومی شًد. همواره و در هر آن

 ویاز خذاست، اي در َستی خًد بٍ دیگری محتاج ویست. اشارٌ بٍ ایه دارد کٍ تىُا يجًد بی« واهلل هوالغنی الحمید»-2

 

 

 (92يسالِ هي فی السوَات ٍاالزض کل يَم َّ فی شاى  )زحواى◄

ّوِ ی هَجَدات ترشای حظظرِ حظظرِ ی ٍجرَد خرَد هظتراا ٍ ًیاصهٌرذ         چون هَجَدات پیَستِ اص خذاًٍذ دس خَاست داسًذ-1

اللْمن التکلٌمی المی ًفسمی     »پیاهبس اکسم )ص(:  .)ٍاگش خذاًٍذ حظظِ ای آًاى سا تِ حال ٍاگزاسد ّوِ ًیست ٍ ًاتَد هی ضًَذ خذایٌذ

 ّوچَى هٌثغ ًَسی وِ اگش یه حظظِ ًَس افطاًی ًىٌذپشتَّای ًَس اص تیي هی سًٍذ (طسفِ عیي ابدا

حطف ٍ فیض احْی سا طلة هی وٌذاٍ ّشحظظِ داسای فیضی جذیذ ٍ هستوش اص آًجا وِ ًیاص دائوی هَجَدات-2

 . تشای آفشیذُ ّاست. خذاًٍذ ّوَاسُ اهَس ّستی سا تذتیش ٍ اداسُ هی وٌذ

 (9)دزس  اضاسُ تِ تَحیذ دس ستَتیت داسد.« اٍ ّوَازُ دست اًدز کاز اهسی است -3

خذاًٍذ ًیض ّوَاسُ دست اًرذس  دس ًتیجِ « يسالِ هي فی السوَات ٍاالزض  »دسخَاست داسًذ چَى هَجَدات پیَستِ اص خذاًٍذ  -4

 «کل يَم َّ فی شاى  »واس اهشی است.

 .اما تاکید آن بر بقاستداسد. بقا پیذایش ودرخذا  جْاى تِ  ایي آیِ اضاسُ تِ ًیاصهٌذی -1

أًَْتُنُ الْفُقَسَاءُ إِلَى اللَِِّ  »کِ بیاًگس دزخَاست لحظِ بِ لحظِ ی هَجَدات بِ خداًٍد است با عبازت  «يسالِ هي فی السوَات ٍاالزض  »-6

 ّن هفَْم است.« 

ّن هفْرَم اسرت    «یساحِ ...»ٍ « اًتن احفمشا ...»تا ّش دٍ آیِ یؼٌی هَجَدات تِ پیطگاُ احْی است   دائمی اتیات صیشوِ ػشض ًیاص -6

 :می باشد «یساله ...»تاکید آن بیشتر با آیه اها 

 وَّین ٍ صذا دس ها صتَستها چَ    ها چَ ًایین ٍ ًَا دس ها صتَست◄
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 تا وِ ها تاضین تا تَ دس هیاى  ها وِ تاضین ای تَ ها سا جاى جاى ◄

 تَ ٍجَد هطلمی، فاًی ًوا   ها ػذم ّایین ٍ ّستی ّای ها◄

 حولِ هاى اص تاد تاضذ دم تِ دم    ها ّوِ ضیشاى ٍحی ضیش ػلن  ◄

 

 «اللْن التکلٌی الی ًفسی طسفِ عیي ابدا: خدايا هسا چشن بِ ّن شدهی بِ خَدم ٍاهگراز»پیاهبس اکسم )ص(: ◄

تیطتش ضَد ، ًیاص تِ خذا سا تیطتش احساس هی وٌذ ٍ ػجض ٍ تٌذگی اش سا تیطتش  ّشچِ هؼشفت اًساى تِ خَد ٍساتطِ اش تا خذا -5

 اتشاص هی وٌذ.

 افضایص ػثَدیت ٍ تٌذگی است . علتدسن تیطتش فمش  ٍ دسن تیطتش فمش  علت افضایص خَد ضٌاسی -2

خَدضٌاسری آى حضرشت ترَد، ترا آى همرام ٍ       ًتیجرِ ی  ًذورِ  ٍاحساس ػویك فمش ٍ ًیاص خَد تِ خذا به علتپیاهثش اوشم )ظ( -3

 دس پیطگاُ احْی ، ػاجضاًِ اص خذا هی خَاّذ وِ تشای یه حظظِ ّن اٍ سا تِ حال خَد ٍا ًگزاسد. هٌضحت خَد 

 تِ خذاًٍذ تی ًیاص است. « أًَْتُنُ احْفُمَشَاءُ إِحَى احلَِِّ  »دسن ًیاصهٌذی خَد  ثمره و معلولایي دػای پیاهثش اوشم )ظ(  -4

ٍ حظظِ تِ حظظِ ی  ِوِ تیاًگش دسخَاست پیَست« يسالِ هي فی السوَات ٍاالزض کل يَم َّ فی شاى   »ایي دػا تا آیِ ی هثاسوِ ی  -5

 هَجَدات تِ خذاًٍذ است ّن هفَْم هی تاضذ.

 

◄ُ  (51ًَز اسواٍات ٍاالزض  )ًَز اللَِّ

 گیشًذ ٍتِ سثة اٍ پیذا ٍ آضىاس هی ضًَذ. خذاًٍذ ًَس ّستی است . یؼٌی توام هَجَدات ، ٍجَد اٍسا هی -1

 ّش هَجَدی دس حذ خَدش تجلی تخص  خذاًٍذ ٍ ًطاًىش حىوت، لذست، سحوت ٍ سایش صفات احْی است. -2

 آًاى وِ تِ دلت ٍ تاهل دس جْاى ّستی هی ًگشًذ دس ّشچیض خذا سا هطاّذُ هی وٌٌذ ٍػلن ٍ لذست اٍسا هی تیٌٌذ. -3

  ضَد. ای اص آیات احْی هظسَب هی ، تیاًگش ٍجَد خاحك ٍ آیِّش چیضی دس ایي جْاى -4

 .است مشهود بودن خذاونذ در مخلوقاتتیاًگش ایي آیِ  -5

 است:است ، ّن هفَْم  مشهود بودن خذاونذ در مخلوقاتصیش وِ تیاًگش  ذیثایي آیِ ی هثاسوِ تا ح**

 «مب رایت شیئبً الّب و رایت اهلل قبله و بعده و معه»◄

 هفَْم اًذ : یث فَق تا ایي اتیات تیاًگش یه حذآیِ ٍ 

 بِ ّس چیصی کِ ديد اٍل خدا ديد   دلی کص هعسفت ًَز ٍ صفا داد◄

 بِ دزيا بٌگسم دزيا تَ بیٌن                     بِ صحمسا بٌگمسم صحمسا تمَ بیٌن◄

 ًشاى اش قاهت زعٌا تَ بیٌن              دز ٍ دشت بِ ّس جا بٌگسم کَُ ٍ◄                                                   

 

  حضرت علی )ع(:◄

 خذاًٍذ تی پایاى توام جْاى سا پش وشدُ ٍ ّوِ جا حضَس داسد. -1

 اهشی ًاهوىي است جْاىجذا اًگاسی خذاًٍذ اص  -2

  ←داسد ّن دس خاسا اص آًْا. خذاًٍذ ّن دس دل رسات ػاحن حضَس -3
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 اگش اًساى اّل تفىش ٍتمَا تاضذ تِ حطف احْی تِ هماهی هی سسذ وِ دس ّوِ چیض خذا سا هی تیٌذ. -4

 توام اضیا هظْش ٍ آیِ ٍ ًطاًِ خذا ّستٌذ ٍ آیِ هاٍسای خَد سا ًطاى هی دّذ ًِ خَد سا. -5

 اضاسُ تِ ًیاصهٌذی هخلَلات دس پیذایص خَد تِ خاحك  داسد. «قبلِ»ػثاست  -6

 اضاسُ تِ ًیاصهٌذی هخلَلات دس تمای خَد تِ خاحك  داسد.« هعِ»ػثاست  -7

ّست ٍفٌای هخلَلات ًیض تِ دست ایي داسد وِ خذاًٍذ پس اص فٌا ٍ ًاتَدی هخلَلات ًیض ّوچٌاى  اضاسُ تِ «بعدُ»ػثاست  -8

 ًیض خذا سا هی تیٌذ. پس دس فٌای آًْا اٍست،

 

 «التفکسٍا فی ذات اهلل تفکسٍا فی کل شیء  » پیاهثش اوشم )ظ(:◄

الزمهه نهخاخت  هر چیهس      گیشد صیرشا   رات خذاًٍذ فشاتش اص تَاًایی دستگاُ اًذیطِ هاست ٍ دس دایشُ ضٌاخت ها لشاس ًوی -1

 احاطه و دسترسی به آنهاست.

توانیم  نمیاها شخاسیم ب توانیم او را میصفات و ٍ بریم پی میخذاًٍذ تِ ػٌَاى آفشیذگاس جْاى  وجود تا ایٌىِ ها تِ -2

 اٍسا دسیاتین. رات و چیستی
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