باسمه تعالی

راهنمای استفاده از بخش تسکیهای پایگاه نمى
مهمتریه هذف خلقت و بعثت اوبیا ،تسکیه اوسانها معرفی شذه است .تسکیه در یک جمله یعىی رسیذن از خىدپرستی
به تىدیذ و خذاپرستی .تکتک افراد ،بایستی جاده تسکیه و عبىدیت را طی کىىذ ،فطرت تىدیذیشان شکوىفا شکىد و
ّ
به لقاء الله برسىذ.
ُ
پایگاه «ومى» در بخش تسکیهای خىد سعی دارد زمیىه را برای استفادۀ معىىی افراد -از تمامی اقشار -فراهم کىذ و بکا
استفاده از فرمایشات علمای رباوی ،یک سیر مىظم از مبادث را در اختیار افراد قرار دهذ.
درختىارۀ بخش تسکیهای به شرح زیر است:

تقوای عمومی
 oیقظه
 oاصالح اندیشه
 oورود به آستان بندگی

علما و مواعظ
 oنکته های ناب
 oعلمای ربانی

مباحث معرفتی
 oشرح دعا
 oشرح زیارت
 oشرح حدیث
 oمناسبتها

رذایل و فضایل
 oرذایل
 oفضایل

توضیح:
بخش تسکیهای پایگاه ،از چهار قسمت عمذه تشویل یافته است:
 -1تقوای عمومی
 -2علما و مواعظ
 -3مباحث معرفتی
 -4رذایل و فضایل
قسمت اول :تقىای عمىمی
ایه قسمت ،بیاوگر یک طرح کلی در زمیىه امىر مقذماتی تسکیه وفس است که در جسوه مستقلی ارائه خىاهذ شذ .امکا
بطىر خالصه ،تقىای عمىمی مشتمل بر مطالب است که ابتذا در افراد ،تىبه و بیذاری ایجاد میکىذ و سپس بیکىش و
اوذیشۀ فرد را تصذیخ میکىذ و در وهایت ،بروامههایمقدماتیعمومیعملی را با یک وظم خاصی ارائه میدهذ.
قسمت دوم :علما و مىاعظ
در ایه قسمت ،ووات واب اخالقی و مىاعظ علمای رباوی مطرح میشىد و برای علمایی که مبادث اخالقی بیشکتری
را داروذ ،بخش مجسایی در وظر گرفته میشىد.
قسمت سىم :مباحث معرفتی
ً
از آوجائیوه ادعیه و زیارات ،غالبا مبادث بلىذ معرفتی را ارائه میدهىذ ،در ایه قسمت ،شرح ادعیکه و زیکارات مطکرح
میشىد و شرح ادادیث اخالقی و معرفتی ویس در ایه قسمت قرار میگیرد .مبادث مىرد ویاز در ماههای قمری و ایکا
خاص ،در بخش مىاسبتها ،ارائه میگردد.

قسمت چهارم :رذایل و فضایل
در ایه قسمت هماوطىر که از وامش پیذا است ،صفات خىب و بذ در دو سطخ آشىایی (اجمالی) و شىاخت (تفصکیلی)
مىرد بذث قرار میگیرد.

