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۲زا۱ هحفص

تیمها هجو

یروهمج تسایر مکح ذیفنت اب روشک تیریدم زاغآ

 تیمها
فعاضم

ناریا تلم یدنسرخ و یلاحشوخ یارب یراودیما دوجو
روهمج سیئر هارمه نیلوئسم راکتبا و راک اب

ناریا تلم یاه هتساوخ ندرک هدروآربفده

 یرالاسمدرم دا8 ،یروهمج تسایر مکح ذیفنت هسلج
یمالسا یروهمج رد

 یاهرواتسد
یرالاسمدرم

یمالسا یاروش سلجم هرود۱۰ ندمآ دوجو هب
یمدرم یاه شنیزگ و مدرم تاباختنا اب

اتسور و رهش یمالسا یاروش هرود۵ لیکشت

مدرم رثؤم ینیرفآ شقن ،هبترم۱۲
روشک لوا زارط ناریدم باختنا رد

 هیصوت
یربهر

 بالقنا زا لبق مدرم هک دنکن شومارف دیدج لسن
دنتشادن ناریدم نییعت و روشک تیریدم رد یشقن چیه

 دنتفر یم و دندمآ یم ناشنایفارطا و اه هاشداپ ،نیطالس ،اسؤر
 دندوب یچاشاV طقف مدرم و

  لبق تیعضو
بالقنا

تموکح رما رد مدرم هب ییانتعا یب و یروتاتکید ام
تسا هدیدن ار اهنیا دیدج لسن یلو میا هدید ار تیمها

 دروآ Yم هب هیشاح زا ار مدرم یمالسا بالقنا
رایتخا بحاص دندش مدرم و

 درواتسد
بالقنا

 ،ریظن یب تعاجش ،نایاپ یب تریصب قیمع ن[یا ،خسار مزعققحت لماع
مدرم هب وا د[تعا و ادخ هب وا لکوت و ینیمخ ماما

 هک میا هتفرگ رارق ینیمخ ماما نارود رد هکنیا هب راختفا
دروآرد تکرح هب ار یمالسا بالقنا میظع سونایقا تسناوت ام هفیظو

ینیمخ ماما طسوت ناریا تلم و روشک تکرح تهج رییغت درواتسد
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مادکره هک نالوئسم هتسویپ مه هب ی هلسلس راکتبا و راکاوتحم
دندرک شالت دوخ مهس هب دوخ تبون رد

 هفیظو
نالوئسم

 یاه هبرجت  یلم هیامرس رب دیاب مرتحم روهمج سیئر ناراکمه
دنهدب یدعب ناریدم لیوحت ار نآ و دنیازفیب ماظن

یمالسا یروهمج تلود و تلم هتشذگ ههد۴ رد
دنا هداد ماجنا یگرزب یاهراک

ترورض

 رایتخا رد ماظن ناراکردنا تسد هلاس۴۰ راک لوصحم زورما
دنوش یم راک هب لوغشم زورما هک تسا ینالوئسم

نآ عاعش ندش رت عیسو و نالوئسم تکرح ندش رت هدرتسگفده

قادصم

هک ناوارف یرکف و یلمع ییارجا ،یملع یاهانبریز
لاس۴۰ نیا لوط رد هدمآ تسد هب یاهانبریزتیمهاتشادن دوجو بالقنا زا لبقً اقلطم

دنتسه هدنیآ یوس هب ناریا تلم شرپ یاهوکس

 هزیگنا زا راشرس و یبالقنا رکفت اب دیدج یاه لسن تیبرت
روشک هرادا فلتخم یاه شخب رد ینیرفآ شقن یارب یگدامآ و

میتشادن تیریدم هدامآ تیصخش رادقم نیا بالقنا لوا امتیمها

 رثؤم نادرمتلود و لاعف نادرم هعومجم شالتتلع
هتشذگ ههد۴ لوط رد

 مغریلع هتشذگ ههد رد ایند اب روشک نالوئسم یراکمه
ناریا تلم ندرک یوزنم یارب نمشد شالت

 هبلاطم
یربهر

وا یاهدنفرت و نمشد روضح هب تبسن تبقارم و هجوت
روما ی همه رد

 لماع
یدنمشزرا

 وا یاهدنفرت و رابکتسا و هطلس ماظن اب یدج هلباقم
 رد [ش رگاقَِرا ِبرَحلا اََخا  ،هنَع  َمُنی  مَل  َمان نَم :نینمؤملاریماترورضایند اب یراکمه اب ماگمه

 و تسا رادیب یمشچ نمشد رگنس رد درب ناتباوخ رگنس
دنک یم تیلاعف [ش هیلع

راگدرورپ قیفوت هب ناریا تلم و نیلوئسم ندش هدیدبآام زایتما

ههجاوم ماگنه یلخاد دوجوم یاه تیفرظ زا هدافتسا
 اه مشچ ندش زاب و نمشد یداصتقا میرحت اب
میدوب لفاغ اهنآ زا هک روشک تاناکما هب تبسن

روشک یارب ار یتالکشم اه میرحت هک تسین یدیدرترکذت
 دروآ یم دوجو هب

انعم

 رت یوق یارب درک هدافتسا ام هیلع نمشد هک یدنفرت زا ام
میدرک هدافتسا نامدوخ ندش ردتقم و

 یلم سفن هب د[تعا شیازفا
نمشد دنفرت اب هلباقم یاه هار ندش دلب

میراد روشک رد یرتشیب تاناکما زورما

 یتینما و یماظن ،یسایس رظن زا روشک ندش رت یوقهجیتن
هطلس ماظن حیرصریغ و حیرص یاه ینمشد رثا رب

یریگ هجیتن

 مغریلع هدشن یرادرب هرهب ناوارف یاه تیفرظ دوجو
مینک ی8 راکنا ار اهنآ هک یناوارف یاهدوبمک
دننادب هیرجم هوق و تلود تأیه نیلوئسم

دنتسه یتیفرظرپ ماظن نینچ راد ناکس هک

ناگربخ سلجم هرود۵ لیکشت

ناریا تلم ندرک یوزنم یارب نمشد تامادقا موادت

میرادن ساره وا یاهدنفرت و نمشد زا زورما
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یاه یریگ  تهج
مزال

یبلط هطلس ره ربارب رد تردق و تبالص

 هبلاطممدرم یتشیعم و یداصتقا تالکشم هب Yخادرپ
یربهر

دیاب لاس۴ نیا لوط رد ار مدرم تشیعم و داصتقا
دیناسرب یلوبق لباق هطقن کی هب

ایند اب هدرتسگ لماعت

فده
رگید یاه تلود و اه تلم هب کمک

رگید یاه تلم و اه تلود کمک زا یدنم هرهب

یهارمه و یلدمه ،یراکمه اب رشب یع[تجا تایحترورض
دور یم شیپ ایند اب لماعت و

 هنیمز
ام ناوارف تاناکما و ایفارغج ،میلقابسانم

 مهم قادصم
رگ هطلس

 رت حیقو و رتزواجتم نارگ هطلس همه زا زورما
تساکیرمآ هدحتم تالایا میژر

مدرم کمک و یلم رادتقا هناوتشپ

اهنآ عفد و نمشد یاهدنفرت زا یریگولج فده

ترورض

 بتارم هب وگروز یاه تردق ربارب رد میلست هنیزه
تساهنآ لباقم رد یگداتسیا هنیزه زا رتشیب

 وگروز یاه تردق یاه ییوگروز لباقم رد ندش میلست
دنک یم هراچیب ار اهروشک و اه تلم

 دودسم ار تفرشیپ یاه هار ناربکتسم لباقم ندش میلست
دنک یم رود یناسنا یاه شزرا زا ار اهروشک و دنک یم

رابکتسا لباقم رد یمالسا یروهمج ندشن میلستهقباس
هتشذگ لاس۴۰ لوط رد

 هب هیصوت
 روهمج سیئر

 نیلوئسم و
 تلود
مهدزاود

ترورضدینادب تناما ار تیلوئسم

 تسا تناما کی وت ندرگ رب تیلوئسم :)مالسلا هیلع(نینمؤملاریما
)۵همان/هغالبلا جهن(َةناَما َکُِقنُع یف َیِه ا8َِّا َو

درک دیاب یراد تناما و تسا یهلا تناما کی تیلوئسم
)۵۸/ءاسن(اهِلَها  ِٰىلا  ِتانامَالا اوُّدَُؤت َنا مُکُرُمَأی َهللا َِّناهیآ

 تسین سوسحم یدام یاه تناما طقف ،تناما زا روظنمرکذت
تسا یونعم مهم تناما مهم قادصم تیلوئسم

 اه یزیر همانرب ،اهدرک هنیزه رد ار اه تیولوا
دیریگب رظن رد اهراک همه و

تسا رایسب اهراک و مک تقوترورض

داسف و رقف ندرک نک هشیر ،تلادع هلئسممهم قادصم

همزالدینک تکرح همانرب اب
هعسوت مشش همانرب هب نداد تیمها

همانرب ساسا رب تاناکما همه ینیب شیپ و لماک تقد

دوب هتشذگ لاس همانرب عورش لاس میراد ریخأت همانرب یارجا ردیربهر داقتنا

همزالدیر[شب مهم ار تلم داحتا

رضم یاه یگتسدود و ینیرفآ باهتلا زا زیهرپ

نیدقتنم لمحت و نیفلاخم تارظن زا ندشن هتفشآ

مه رانک رد فلتخم تارظن و قیالس اب مدرم میراذگبراکهار
دنشاب هتشاد یمارآ یگدنز

فلاخم تارظن حرط یارب نیدقتنم هب هزاجاهمزال

نیلوئسم ام یاهراک رد یصئاقن دوجو

دیورب مدرم نایم هب
 مدرم اب هطساو یب طابترافده

میقتسم تروص هب مدرم تارظن ندینش و

مدرم نیب روضح و هدهاشم اب هناقداص یاه شرازگ دایز توافت ترورض

 ار روشک هک دنتسه یبالقنا و هزیگنارپ نمؤم یاهورینترورضدینادب ار هزیگنارپ و یبالقنا یاهورین ردق
دننک یم عافد و دننک یم رپس هنیس دننک یم ظفح

 نمشد همانرب زا یللملا نیب یاه یریگ میمصت رد
دینکن تلفغ یمالسا یروهمج یدوبان رب ینبم

 عضاوم
 نمشد

ربکتسم یاه تلود نیلوئسم یخرب تحارص
دنتسه یمالسا یروهمج ماظن یدوبان ددص رد هکنیا هب

 ناریا تلم نانمشد زا یضعب دصق ندرک ناهنپ
یمالسا یروهمج یدوبان رب ینبم

نمشد میمصت زا ار ام دیابن یللملا نیب لماعت
دنک لفاغ یمالسا ماظن یدوبان هب همزال

روشک هب ندز هبرض یارب نکمم ی هناهب ره زا نمشد هدافتسا رب هراوهام کشوم باترپ یپ رد نمشد ینیرفآ لاجنجدهاش
اضف هب ناریا قادصم

دیوشب رت یوق یگنهرف و یداصتقا هنیمز رد

تسرد خساپ هدش باسح و یداهج ،یوق راک
تسام اب نانمشد یاهدروخرب هب ترورض

همزال

 طقف روشک ندش رت یوق هکنیا هب هجوت
تسین یتینما و یماظن هنیمز رد

یبالقنا و یمالسا تیوه ظفح

دینک رواب ار یهلا ترصن هدعو و دینک لکوت ادخ هب

هیآ
)۷/دمحم(مُکَمادَقا تَِّبُثی َو مُکُرصَنی َهللا اوُُرصَنت ِنا

)۴۰/جح(هُُرصَنی نَم ُهللا َّنَُرصَنیَل َو

 داجیا و نید یایحا ،نید هماقا هار رد نیلوئسم [ش
تس[ش لاح لماش یهلا ترصن ؛دیتسه ادخ نید تیمکاح ترورض

اه ینکش نوناق و اه یزیتس نید لباقم رد یتوافت یب زا زیهرپ
همزال

تس[ش هب قلعتم هدنیآ هکنیا هب داقتعا

ترورض

همدقم
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۲زا۲ هحفص

همزال

اهدادعتسا ی همه زا یرادرب هرهب و تخانش

 یمدرم تی[ح ،یداهج راک ،یبالقنا تیوه رب هیکت
یونعم و یدام یاه هیامرس و


