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1 

 با تاراه شقاوت و رستگاری را نشان داد  وئول سرنوشت خویش قرار داد مس و فریدصاحب اراده و اختیار آ را ما خدا

 ما گرایش به خود را در وجود و کرد شناخود آ سرشت ما را با عقل راه رستگاری را برگزینیم.او ازسرمایه استفاده

 ومحبتش را احساس میکند. ابدی خدا را می و به تماشای جهان می نشیند می نگرد ویا ین رو هرکس درخودا قرار داد.از

 زینت دادن گناه.6 بازداشتن از یادخدا.5 کینه4 .عداوت3.قمار2.شراب1 2

3 

 خوابند هنگامی که بمیرند بیدار می شوند.زندگی دنیوی همچون خوابی کوتاه و گذراست و زندگی  یعنی مردم در این دنیا

 حقیقی در جهان دیگر معنا می یابد.
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الزمه حکمت این است که هیچ کاری از کارهای او بیهوده و عبث نباشد.اگرخداوند تمایالت وگرایش  خداوند حکیم است و

قرارداده  نیز درون موجودات را نیازها های گرایش هایی را در موجودات قرارداده است،امکانات پاسخگویی به آن تمایالت و

 است.

5 

 انآدمی می باشد وحیات اخروی  است.عالم برزخ میان زندگی دنیایی وچیز  حابل میان دو برزخ درلغت به معنای فاصله و

 قیامت در آنجا می مانند. تا مرگ وارد آن می شوند و پس از

6 

 را به طور تمام و کمال دریافت می کنند ی می کنند یعنی آنکه همان روح است را توفّ فرشتگان حقیقت وجود انسان را

 از دست می دهد اما روح همچنان به حیات و فعالیتش ادامه می دهد. را  بنابراین گرچه بدن حیات خود

 .تغییر در ساختار زمین و اسمانها3. مرگ اهل آسمانها و زمین 2.شنیده شدن صدای مهیب 1 7
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 است.مطابق دستور الهی بوده  ی انجام داده اند درست ورقرارمی دهیم.چون می دانیم که هر کا ما آنهارا اسوه کامل خود

 وانت عمل کنیم بلکه بدین معناست که در حد درهمان حد ها باشیم ودنشان به این معنا نیست که عین آناما اسوه قرار دا

 ایشان پیروی کنیم و خود را به راه و روش ایشان نزدیکتر کنیم. از

 تولی یعنی دوستی با خدا و دوستانش و تبری یعنی بیزاری از باطل و پیروانش 9

11 

 زمام نفس خود است.یعنی برخودش مسلط است وخود نگهدار به معنای حفاظت ونگهداری است و انسان با تقوا تقوا

 را در اختیار دارد و نمی گذارد نفس با سرکشی او را به دره های هولناک گناه بیاندازد.

 مقدر شده بود باشد که تقوا پیشه کنید. ایمان آورده ایدای کسانی که  11

12 

 در آب،.فرو بردن تمام سر4لق ساندن غبار غلیظ به ح.ر3ستن بر خدا و جانشینان پیامبر دروغ ب.2خوردن و آشامیدن .1

 باقی ماندن برجنابت تا اذان صبح6،ء.استمنا5
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 نماییخودبه  و مقبولیت دچار تندروی می شوند به گونه ای که زیاده روی می کنند ابراز وجود برخی انسانها در آراستگی و

 را تبرج می نامد.که قران آن  می رسند

14 

 گناه نگه دارند. دامان خود را از و نگاه به زنان نامحرم خودداری کنند از و ه مردان است که چشم خود را کنترل کنندوظیف

 که از نگاه به نامحرم خودداری و خود را از نگاه حفظ کنند.مردان وظیفه دارند  مانند زنان نیز

 ت نباید به گونه ای باشد توجه نامحرمان را به خود جلب کند.زیورآال استفاده از زینت و

 هم بپوشانند. الوه بر موی سر گریبان و گردن آنها راباید پوشش خود را طوری کنند که ع زنان

 امامان. فرشتگان الهی. اعضای بدن پیامبران و 15
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