خطجو اًل 0
خبیگبه اسدًاج در اطالم کدبطت ً چو خبیگبىی را ثزای آى در ًظز گزفتو اًذ؟ اػبره کزدین ثو امهیت اسدًاج اس
طزیك آیبت ً رًایبت.ثعذ عزض کزدین کو اگز دخرت ً پظز خبٌاىنذ ثب ىن اسدًاج کننذ چو هعیبرىبئی را ثبیذ در
ًظز ثگیزًذ
یکی اس ایي هعیبرعب طجك آیبت ً رًایبت دیي داری اطت .اگز دخرتی هی خٌاىذ ثب پظزی اسدًاج کنذ ثجینذ آیب ایي پظز
دیي دارد یب ًو ً ثز عکض .ػخصی خذهت اهبم ثبلز علیو الظالم رطیذ ً گفت کو یک ًفز ثو خٌاطتگبری دخرتم
آهذه آیب دخرتم را ثو اً ثذىن یب ًو؟ کو اهبم ثبلز در ایي خب دً هعیبر ثیبى هی کننذ .اگز اخالق ً دیي داػتو ثبػذ ثو اً
دخرت ثذه
یب در حذیث دیگزی اس رطٌل خذا کو فزهٌدًذ خببطز دیي ثب کظی اسدًاج کنیذ ًو خببطز دًیب ًو خببطز سیجبئی ًو
خببطز هبل ً اهٌالغ.
پض اًلیي هالک ثزای اسدًاج دیي داری ثٌد
دًهیي هالک ثزای اسدًاج حظي خلك اطت .سى ً هزد ثبیذ حظي خلك داػتو ثبػنذ ً درخبًو هثل دًتب رفیك ثب ىن سًذگی
کننذ.اگز کظی ثو خٌاطتگبری دخرتتبى آهذ ً ثذ اخالق ثٌد ثو اً دخرت ًذىیذ
طٌهیي هالک کو در رًایبت ثو آى اػبره ػذه اطت ىن کفٌ ثٌدى اطت ىن ػبى ثٌدى ً ىن طنخ ثٌدى.
خطجو دًم 0
هنبطجت ىبی ىمتو  0در ىفتو ی لٌه لضبئیو لزار دارین  /حمب کو ػيیذ هبؼتی حك ثشرگی ثو گزدى هب دارد  .هزدم
ػيیذ را دً طبل ً ًین ثعذ اس اًمالة هی ػنبختنذ  /دمشي ثیؼرت اس هبىب هبؼتی را ػنبختو ثٌد ً لذا اثتذا تزًر ػخصیت
کزد ً ثعذ تزًر فیشیکی  /چمذر در هٌرد ایي ػيیذ ثذ گٌیی کزدًذ  / .اهنب کو پیغ ًٌیض لبًٌى اطبی را دیذًذ
هتٌخو اًذ کو ایؼبى چو ًگبه ثلنذی دارًذ ثزای ًظبم
در ىز سهبًی هب ًیبس ثو مهذلی ً مهگزائی دارین  /هظئٌلیي ثبیذ ثو ایي ًکتو تٌخو کننذ کو ثبیذ مهذل ثبػنذ/
هظئٌلیي ثبیذ ثو فکز ثبػنذ  /اهزًس هزدم دارًذ ثو ثزخی اس هظئٌلیي تذکز هیذىنذ /
مهو تالع هب ایدبد اهنیت ثو مهزاه دطتگبه ىبی هزثٌط ثزای مشب عشیشاى اطت
هیشاى پزًًذه ىب در دادگظرتی سیبد اطت  /کوی اطتبًو صرب را ثبال ثربین  /تب خبیی کو هیتٌاًین ثزخی اس هظبئل را در
ثیي خٌدهبى حل کنین
ػؼن ػٌال هصبدف اطت ثب ًرًد خنبة هظلن ثي عمیل ثو کٌفو اطت ً کن کن ثبیذ ثزای حمزم خٌدهبى را اهبده کنین
چو ػذ  81ىشار ثیعت کننذه ثو منبینذه اهبم پؼت کزدًذ  .چو ػذ ثیعت ػکنی کزدًذ؟
اهزًس در هٌرد تبریخ خٌة حزف هیشًین ً اینذه گبى در هٌرد هب ىن حزف هیشًنذ .

ىؼتن ػٌال ىن ختزیت لجٌر هطيز ائوو ثمیع اطت ً ایي داغی اطت کو ال طعٌد ثز دل هظلویي سدًذ ً اى ػب اهلل ریؼو ایي
خبًذاى خجیثو ثو دطت هظلویي کنذه هی ػٌد  .ثو راطتی چو خنبیتی را ایي ىب در حك ػیعیبى اجنبم دادًذ
ًکتو اخز اًفدبر ىٌاپیوبی هظبفزثزی ایزاى در امسبى خلیح فبرص ثذطت ًبً ًینظنض اهزیکب اطت کو چو اًظبهنبی
هظلٌهی در ایي حبدثو ثو ػيبدت رطیذًذ .اینيبیی کو دم اس حمٌق ثؼز هی سًنذ ثجیننذ  .هذعیبى درًغی ى دهٌکزاطی
ایي خنبیت را ثز علیو هزدم هظلٌم ً ػزیف ایزاى حتویل کزدًذ

