
ملبورن-۲۰۱۷حمرم -بنیاد توحید 



نگاهی نو به مراسم عزاداری

الی خداای در اين ح-« َوَرْْحَة  َوَمْغِفَرة  وات  َصلَ اللُهمَّ اْجَعْلين يف َمقاِمي هذا ِمَّن تَنالُُه ِمْنَك »: زایرت عاشورا. ۱
.که هستم مرا از زمره کساىن قرار بده که به او از انحیه تو درود و رْحت و آمرزشى برسد

ُُم مِ َن الُّ  ُيَصلِ  ُهَو الَِّذي  رَِج ْْ ُتُه لُِی َُ ِِ ََ ْم َوَم ُُ ﴾٤٣: یًاا ﴿األحزابُلَااِت ِل َى الن وِر وََااَن لِاْلُاْمِمِن ََ َرحِ ي َعَلْی

لَِیْستَ ْنِقَذ ُه فیَك  الد عآِء َو َمَنَح الن ْصَح َو َبَذَل ُمْهَجتَ َفَاْعَذَر فِ ... الل ُهمَّ ِاىن  َاْشَهُد اَنَُّه َولِی َك : زایرت اربع َ. ۲
او نیز در دعوت مردم ...  ی توست خداای من شهادت میدهم که او ول–ِعباَدَك ِمَن اْْلَهاَلِة َو َحْْیَِة الضَََّلِة 

د ات نگذاشت و بی دريغ خْیخواهى ارد و جان خود را در راه تو دا( براى اسى)جاى عذر و هبانه اى 
.برهاندگاراهى ( در وادى)جهالت و انداىن و سرگرداىن( گرداب)بندگانت را از 

آزاد کننده و آزاد شده -« قرب»مفهوم اصلی : موال. ۳
انم خود وان علی موال هنادزين سبب پیغامرب لا اجتهاد» 

«  بند رقیت زاپيت بر کندکیست موال، آن که آزادت کند



زمینه های اترخیی عاشورا



فتح مکه

هجری۸سال 

وفات رسول هللا

هجری۱۱سال 

(رابوبک)سقیفه  حاکم شدن يزيد بن ابوسفیان در شام

بعثت رسول هللا

حماصره شعب ابیطالب

بعثت۷سال 

مهاجرت به مدينه

بعثت۱۳سال 

(بدر)اول َ جنگ 

هجری۲سال  هجری۳سال 

جنگ احد



خَفت عار

هجری۱۳سال 
گسرتش فتوحات غلبه فرهنگ جتال گرايی

هجری۲۳سال 

خَفت عثاان کشته شدن عثاان

هجری۳۵سال 

شدت ایفنت سواستفاده های مالی•
کنار گذاشنت کنرتل و سْت گْیی برای بنی امیه •
گرفتار شدن بعضی از اصحاب پیامرب در گرداب ثروت•
(بنی امیه و هواداران ايشان)تعلق گرفنت پستهای حکومتی تنها به عده خاصی •

(  ع)بیعت مردم لا امام علی •
و ایور نبود و اگر به خاطر حضور توده هاى بیعت کننده و امتام حج ت بر من به خاطر وجود ایر»(: ع)امام علی •

ى ستاگر و گرسنگى نیز به خاطر عهد و پیااىن که خداوند از دانشاندان و علااى هر ام ت گرفته که در برابر پرخور 
.«ستاديده و مُّلوم سکوت نکنند، مهار شرت خَفت را بر پشتش مى افکندم

حاکم شدن معاویه بن ابوسفیان در شام
هجری۱۸سال 



(ع)دوران حکومت امام علی 
حقوق متقابل مردم و حاکم•
جای ده، مهرلانی و خوشرفتاری و نیکويی لا رعیت را در دل خود: "...ارزش قايل شدن به شْصیت و حقوق مردم•

و هستند ای در ای برادر دينی ت: مبادا به آانن چون جانور درنده لاشی، خوردنشان را غنیات بدانی، زيرا آانن دو دسته اند
."  آفرينش مانند تو هستند

را مطالعه کرده ام، من قرآن... در تقسیم بیت املال مساوی برخورد کنید و هیچ کس را بر ديگری ترجیح ندهید: "عدالت•
."  نیافته امبر فرزندان اسحاق-يعنی اعراب مکه-ولی از اول ات آخرش برتری و فضیلتی برای فرزندان امساعیل 

رفتار لا دوستان و خويشاوندان در بیت املال•

هجری۳۶سال 

جنگ مجل

هجری۳۷سال 

جنگ صف َ

حکایت خوارج
هجری۳۸سال 

جنگ هنروان

(ع)شهادت امام علی 

هجری۳۵سال هجری۴۰سال 

(ع)حکومت امام علی 



هجری۳۷سال 

جنگ صف َ (ع)صلح لا امام حسن 

هجری۱۸سال هجری۴۰سال 

حکومت شام

مرگ معاويه

هجری۶۰سال 

(ع)شهادت امام حسن 

هجری۵۰سال 

خَفت معاويه



مهارتين پیامهای اسَم
توحید

(آزادگی از غْی خدا)

عدالت اجتااعی

ارزش انسان

آزاد انديشی

مسئولیت/ اختیار

َُِتابَ َلَقْد َأْرَسْلَنا ُرُسَلَنا لِاْلَبیِ َناتِ • َواْلِایَزاَن لِیَ ُقوَم  َوأَنَزْلَنا َمَعُهُم اْل
تادمي و ما پیامربامنان را لا دلیلهاى روشن فرس-النَّاُس لِاْلِقْسطِ 

دالت عال لا آهنا اتاب و ترازو را نیز انزل اردمي ات مردم به ع
(۲۵-حديد. )انند

ْحسَ • َهٰى َعِن اِن َوِليَتاِء ِذي اْلُقْرََبٰ وَ ِلنَّ اللَّ َه ََيُْمُر لِاْلَعْدِل َواْْلِ يَ ن ْ
ِر َواْلبَ ْغِي ۚ يَعِ  َُ ْم َتذَاَّرُ اْلَفْحَشاِء َواْلُان ُُ ْم َلَعلَّ ُُ خدا به -وَن ُُّ

از و. عدل و احسان و خبشش به خويشاوندان فرمان مى دهد
د، مشا را پند مى ده. فحشا و زشتُارى و ستم هنى مى اند

﴾٩٠-﴿حنل. لاشد اه پذيراى پند شويد



مهارتين پیامهای اسَم
توحید

(آزادگی از غْی خدا)

عدالت اجتااعی

ارزش انسان

آزاد انديشی

مسئولیت/ اختیار 

َزقْ َناُهْم ِمَن ْم ِفی اْلرَبِ  َواْلَبْحِر َورَ َوَلَقْد َارَّْمَنا بَِنی آَدَم َوَْحَْلَناهُ •
ًَ الطَّیَباِت َوَفضَّْلَناُهْم َعَلى َاِثْیر  ؛ ما فرزندان  ِمَّْن َخَلْقَنا تَ ْفِضی

ت آدم را گرامی داشتیم و او را در خشکی و درای به حرک
ر بسیاری درآوردمي و به آن ها از روزی های اپکیزه خبشیدمي و ب

(.۷۰اسری . )از خملوقات خود او را برتری دادمي

ُم الَِّذی خَ • ُُ ْم ِمْن نَ ْفسر َواِحدَ ای أَيَها النَّاُس ات َُّقوا َربَّ ُُ ةر َوَخَلَق َلَق
ُهَاا رَِجااًل اَ  َها َزْوَجَها َوَبثَّ ِمن ْ ِثْیًا َوِنَساًء؛  ای مردم از ِمن ْ

يد و مهسر او را پروردگاراتن بپرهیزيد که مشا را از يک انسان آفر 
ر ب)نیز از جنس او آفريد و از آن دو، مردان و زانن زایدی را 

(۱نساء . )پراکنده ساخت( روی زم َ



مهارتين پیامهای اسَم
توحید

(آزادگی از غْی خدا)

عدالت اجتااعی

ارزش انسان

آزاد انديشی

مسئولیت/ اختیار

ْر ِعَباِد الَِّذيَن َيْسَتِاُعونَ • َسَنُه ۚ أُولَ ِٰئَك الَِّذيَن  اْلَقْوَل فَ یَ تَِّبُعوَن َأحْ فَ َبشِ 
ارت پس بندگان مرا بش–ْلَبابِ َهَداُهُم اللَّ ُه ۖ َوأُولَ ِٰئَك ُهْم أُوُلو اأْلَ 

آن پْیوى ده آن اساىن اه به سْن گوش مى دهند و از هبرتين
ان مى انند، ايشانند اساىن اه خدا هدايتشان ارده و اين

(  ۱۷زمر . )خردمندانند

رِجُ • ْْ الَّ الَُّّنَّ َوِلْن وُه لََنا ۖ ِلن تَ تَِّبُعوَن لِ ُقْل َهْل ِعندَُام مِ ْن ِعْلمر فَ ُت
انشى هست آن را براى اگر مشا را د: بگو-أَنُتْم ِلالَّ ََتُْرُصوَن 
و ى مشا، تنها، از گاان خويش پْیوى. ما آشُار سازيد

﴾١٤٨﴿.مى انید و گزافه گوایىن بیش نیستند



مهارتين پیامهای اسَم
توحید

(آزادگی از غْی خدا)

عدالت اجتااعی

ارزش انسان

آزاد انديشی

مسئولیت/ اختیار 

َا يَ ْهَتِدي لِنَ فْ • َا يَ مَِّن اْهَتَدٰى َفِإمنَّ َها ۚ َواَل ِسِه ۖ َوَمن َضلَّ َفِإمنَّ ِضل  َعَلی ْ
عَ َتزُِر َوازَِرة  ِوْزَر ُأْخَرٰى ۗ َوَما ُانَّ  ِب ََ َحَّتَّٰ نَ ب ْ هر -َث َرُسواًل ا ُمَعذِ 

ه اه هدايت شود به سود خود هدايت شده و هر اه گارا
گرى را گردد به زاین خود گاراه شده است و هیچ اس لار دي
پیامربى بر ندارد و ما هیچ قومى را عذاب منى انیم ات آنگاه اه

﴾١٥﴿اسرا .بفرستیم

ُوا َما ِِبَنُفسِ ِلنَّ اللَّ َه اَل يُ َغْیِ ُ َما ِبَقْومر َحَّتَّٰ • خدا چیزى را -ِهْم  يُ َغْیِ 
گون اه از آن مردمى است دگرگون نُند ات آن مردم خود دگر 

(۱۱رعد . )شوند



مهارتين پیامهای اسَم
توحید

(آزادگی از غْی خدا)

عدالت اجتااعی

ارزش انسان

آزاد انديشی

مسئولیت/ اختیار

سال بعد از پیامرب۵۰جامعه اسَمی 
َکها به دوران جاهلیت • برتری :نژاد پرستی) برگشت ارزشها و م

(برتری عرب بر عجم–قريش بر غْی قريش 
رعی و لا وجود رعايت ظاهری احکام ش)از ب َ رفنت عدالت اسَمی •

(امام مجعه بودن حکام
بوجود آوردن حمیط خفقان•
استفاده ابزاری از دين و گسرتش جربگراِی •

موروثی شدن خَفت



:به معاويه( ع)انمه امام حس َ •
َّت؟ ايشان لا آای تو قاتل حجر بن عدى برادر انده و ایران منازگزار او اه خداى را پرستش مى اردند نیس•

اه حق از مى اردند، و در ر امر به معروف و هنى از منُرانپسند خمالف بودند و ستاُارى و بدعت هاى 
آن چنان رفتارت... اما تو لا مششْی ستم و اینه ايشان را اشَّت . سرزنش و مَمت هراسى نداشتند

ن مرد لااميان مگر تو قاتل حضرمی َ آ... وحشیانه و انهنجار است اه گوىي اصَ از اين امت نیسَّت و 
است و تو ( ع) طالب نیسَّت اه مه َ زاید درلاره او شرحى به تو نوشت و گفت حضرمی َ پْیو على بن اَب

على را او نیز فرمان تو را اطاعت ارد و دوستداران. اپسخ دادى هر اس را اه بر دين على است بُشد
، اه تنیس( ص)مگر دین على مهان دین پسر عمش رسول هللا . اشت و جسد مطهرشان را مثله ارد

 نبود شرافت تو و تُیه زده اى؟ اگر دين على و دين پیامرب( ص)امروزه تو به انم مه َ دين بر جاى پیامرب 
.پدرانت در مهان زْحات طاقت فرساى بیالانگردى و اوچ هاى زمستاىن و اتبستاىن بود

تزویرو زورو زراستفاده معاويه از 



ل  َمن َتَشاُء ۖ بَِیِدَك ْلُاْلَك ِمَّن َتَشاُء َوتُِعز  َمن َتَشاُء َوُتذِ ُقِل اللَّ ُهمَّ َماِلَك اْلُاْلِك تُ ْمِت اْلُاْلَك َمن َتَشاُء َوتَنزُِع ا•
به هر اه خبواهى ُملك مى دهى و از . ه ُملكلار خداای، توىي دارند: بگو-اْلَْْْیُ ۖ ِلنََّك َعَلٰى ُالِ  َشْيءر َقِدير  

.  ت مى دهىهر اس را اه خبواهى عزت مى دهى و هر اس را اه خبواهى ذل. هر اه خبواهى ُملك مى ستاىن
﴾٢٦﴿آل عاران .مهه نیُیها به دست توست و تو بر هر اارى تواانىي

زَک وا ِلنَُّکْم وا َو اَل لَِتُصوُموا َو اَل لَِتُحج وا َو اَل لِت ُ انی َو اَّللَِّ َما َقاتَ ْلُتُکْم لُِتَصل  : خطبه معاويه بعد از فتح کوفه•
ُ َذِلَک ْم َو لَتَ ْفَعُلوَن َذِلَک َو َلِکنِ ی َقاتَ ْلُتُکْم أِلَََتَمََّر َعَلْیکُ  به خدا قسم … ارُِهوَن  َو أَنْ ُتْم َلُه کَ َقْد َأْعطَاِنَی اَّلله

ا خوداتن اين کارها را اجنام من لا مشا جننگیدم که مناز خبوانید ای روزه بگْیيد ای حج برويد ای زکات بدهید؛ مش
ا به من عطا میدهید بلکه هدف من فقط به حکومت رسیدن و حکارانی بود و به حتقیق خداوند آن ر 

....کرده در حايل که مشا آن را خوش نداريد و مکروه مشاست 

تزویرو زورو زراستفاده معاويه از 



(:عَ)امام 
يُن َلْعق  َعلى اَ  نْیا َو الدِ   َمعاُِِشُهْم فَِاذا ْلِسَنِتِهْم ََيوطونَُه ما َدرَّتْ ِانَّ الن اَس َعبیُد الد 

نونَ  حُمِ صوا لِاْلَبَِء َقلَّ الدَّای 

 اه دين وسیله به راسَّت اه مردم بنده دنیا هستند و دين لقلقه زلان آهناست، ات جاىي
. ى شوندزندگى آهناست، دين دارند و چون در معرض امتحان قرار گْیند، دينداران ام م

(۲۴۵حتف العقول، ص)

چرا مردم اسالم اموی را پذیرفتند؟



هدف اصلی قیام؟ 
ی و عبدا هللا بن حس َ ابن عل»: برای حاکم مدينه( سلطنت)انمه تند يزيد در خنست َ روزهای خَفت •

«عار و عبدا هللا زبْی را رها مکن ات از آانن به خَفت من بیعت بگْیی
«  يَزِيدَ لَ ِمثْ َو َعَلى ااِلْسَِم السََُّم ِاْذ َقْد بُِلَیِت االُمَُّه ِبراع »(: ع)امام •
«يزيدمثلِمْثِلی ال يُباِيعُ ان »(: ع)امام •
(انتْاب کردن)و تفاوت آن لا رای دادن ( تسلیم امر شدن)بیعت •
(هجری۶۰رجب سال )خروج امام از مدينه •

:وصیت امام به حماد حنفیه

الح در امت اصمن هرگز از روی هوس و طغیان و فساد انگیزی و ستم، خروج نکردم، بلکه برای طلب »
لی بن جدم و پدرم عسریه و روش کنم و به امربه معروف و هنی از منکرمی خواهم . خروج کردمجدم 

ر کس بر من رد هر کس لا پذيرش حق، مرا بپذيرد، خداوند به حق سزاوارتر است و ه. ابی طالب حرکت کنم
«کند، صرب می کنم ات خداوند میان من و قوم من به حق داوری کند که او هبرتين داوران است



اصالح امر جامعه: انگیزه اصلی قیام
ه بیم آن دارم در چ! شنیده ام عازم عراق هستی از خدا میْواهم از تفرقه افکنی بپرهیزی»: انمه والی مکه

.  «اين راه کشته شوی

گز تفرقه افکن کسی که مردم را به طاعت خدا و رسول خبواند و نیکوکاری را پیشه گْید هر »: جواب امام
.«نیست و خمالفت خدا و پیغارب را نکرده است

:انمه امام به مردم کوفه•

ايد نزد ما بیا که به من نوشته. هانی و سعد آخرين فرستادگانی بودند که انمه های مشا را برای من آوردند» 
ر عاومي را که به من برادر و پس. شايد لا آمدن تو به راه راست برومي و حق را به چنگ آورمي. رهربی ندارمي

ه من نوشت اگر ب. او اعتااد دارم نزد مشا میفرستم ات مرا از حال مشا و آنچه در شهر مشا میگذرد خرب دهد
ه جان خود ب. که سران و خردمندان مشا لا آنچه در انمه هايتان نوشته ايد مهداستانند نزد مشا خواهم آمد

ا بپاید و خدا را سوگند میخورم امام کسی است که مطابق قرآن رفتار کند و عدالت را اجرا مناید و حق ر 
«.بر خود انظر بداند



حمرم فرصتی برای اصالح

درایفت و حتلیل اطَعات . ۱

پديد آمدن روحیات و احساسات. ۳

شکل گْیی بینش . ۲

برانگیْنت رفتارهای فردی. ۴

وَن َعِن اْلُمنَكرِ اْْلِمُروَن ِِبْلَمْعُروِف َوالنهاهُ سَّاِجُدوَن التَّاُِِبوَن اْلَعاِبُدوَن اْْلَاِمُدوَن السَّاُِِحوَن الرَّاِاُعوَن ال

ِر اْلُاْمِمِن ََ ﴿توبه  ﴾١١٢َواْْلَاِفُُّوَن ِْلُُدوِد اللَّ ِه ۗ َوَبشِ 

اصَح جامعه 



کوچه گناه بن بست است: درس اول

زاید در منزل شريک ابن اعور... امتناع مسلم از ترور عبید ا•
.«ى اشداست، و انساِن لا اميان، اسى را به ترور من( ترور)مهاان اميان مانِع فتك »(: ص)پیامرب •

(حمرم۲روز )آب دادن به لشکر حر •

نده ی شهادت َ در متام روز عاشورا مقید بود که جنگ را آهنا که به ظاهر مسلاان و گوي... الاعبدهللا •
«.ما هرگز شروع منی کنیم. بگذاريد آهنا شروع کنند»: گفت. بودند شروع کنند

رَُع ِلاا ََيَذرُ َمن حاَوَل اَمراً ِبَعِصَیِة هللِا کاَن اَفَوُت ِلاا يَرجو و َاس: امام

نچه میرتسد هر کس تَش کند از راه گناه به هدفی برسد امیدش انامید شده و زودتر به آ
.گرفتار میشود



انسان ارزمشندتر از آنست که ذلت پذیرد: درس دوم
. شْصیت هرکس در گرو عزت نفس اوست•
.حتقْی شْصیت و آزردگي روح و روان ِمکن است که ات آخر عار انسان را بیازارد•
خويش را نداده خداوند متعال انسان را عزيز آفريده و هیچگاه به او اجازه حتقْی ديگران و ای شْصیت•

.است

(:ع)امام •
لَّهَ ». ۱ « َهْیهاَت ِمنَّا الذِ 
لِیِل، َو اَل اَِفر  فَ ». ۲ ى به خداسوگند نه به مشا دست ذل ت م)« راَر اْلَعبیدِ َوهللِا اَل اُْعِطیُکْم بَِیِدی ِاْعطاَء الذَّ

(دهم و نه مهچون بردگان فرار خواهم کرد

ی خبل ورزيدن، طاع، پرده برداشنت از گرفتاری شْصی در نزد ديگر گناه، : عوامل ذلت• ان و عز ت جِو
نزد غْی خداوند، دلبستگی به زندگی دنیا



«ِان مل يکن لکم دين و کنتم ال َتافون املعاَد کونوا احراراً فی دنیا کم»(: ع)امام •

قیامت﴾۲-۱ِس اللَّوَّاَمِة ﴿َواَل أُْقِسُم لِالن َّفْ -اَل أُْقِسُم بِیَ ْوِم اْلِقَیاَمِة )نفس لوامة : وجدان•
.وجدان انسان خوب و بد را متیز میدهد•
(استفتا از دل)امث يعنی کار بدی که دل قبول منی کند •
. وجداهنا اثبت است ولی ِمُن است مريض بشوند: از ديدگاه قرآن•

(۸فاطر )أََفَان زُيِ َن َلُه ُسوُء َعَاِلِه فَ َرآُه َحَسًنا •

ِب وجدان ِبش: درس سوم

(ع)مناز خواندن لشکر حر به امامت امام حس َ ❖
شروع جنگ لا امام❖
سبعويت و دانِت روز عاشورا ❖



 َلَعلَُّهْم يَ ْرُشُدوَن وا ِب  ِلَذا َدَعاِن فَ ْلَیْسَتِجیُبوا يل َوْلیُ ْمِمنُ َوِلَذا َسأََلَك ِعَباِدي َعينِ  َفِإِن  َقرِيب  ُأِجیُب َدْعَوَة الدَّاعِ •
﴾١٨٦: ﴿البقرة

ا ِلنَّه هَو اْلَغفور یعً ْْحَِة اَّللَِّ ِلنَّ اَّللََّ يَ ْغِفر الذ نوَب مجَِ قْل اَی ِعَباِدَی الَِّذيَن َأْسَرفوا َعَلى أَنفِسِهْم اَل تَ ْقَنطوا ِمن رَّ •
(۵۳زمر )الرَِّحیم 

ََم  َعَلْیُْم : ... خداوند به بنده تو اب خود سَم می کند• :  ، او را دوست می دارد[۵۴انعام ... ] َفقْل َس
و ... ، هزار لاب رْحت از دنیا و آخرت به روى او می گشايد [۲۲۲بقره ... ]ِلنَّ اَّلل َ َِيب  الت َّوَّاِب ََ ... 

.نُّْی کسی که گاشده خود را ایفته است، از لازگشت بنده اش خوشحال می شود
م اصَح و اصَح، به حالتی که لا پشیاانی قلىب حتق ق می ایبد و در پی آن، استغفار زلاىن، عز : توبه•

.عنوان لوازم توبه حمق ق می شود
ی الت َّْوبََة ِبطوِل ااْلَملِ ال َتُکْن ِمَّْن يَ ْرُجو ااْلِخَرَة ِبَغْْیِ َعَالر َو يُ َرج ِ (: ع)امام علی•

، توبه هنگام مرگ و (به َتخْی انداخنت)قرآن، توبه مهراه لا ْلاجت در ارتُاب گناه، توبه توأم لا تسويف •
.توبه پس از مرگ را قابل پذيرش منی داند

پذیرش دیر نیست/ هیچوقت برای ِبزگشت : درس چهارم

توبه حر و پذيرش امام



طاعات و مصاِب و معصیت: صرب•
مديريت احساسات و هیجاانت، توان حتال سْيت ها و سْت اوشي در اار: نتايج صرب•

ا لاش و در هر جا حقی بر گردن تو الزم می افتد اگر آن را خوش نداشتی، بر انخوشی، شکیب»(: ع)امام •
«هر چه که هوای نفس تو دوست دارد و تو را بدان می خواند نیز شکیبايی بورز

ست، ب مشْص بودن هدف، ارزمشند بودن هدف، اشتیاق رسیدن به هدف، ترس از شُ: اپيه های صرب•
.رغبيت به امور منايف هدف، ضرورت پیاودن اين مسْی براي رسیدن به هدف

ه تو می خداای آنچه اين مصیبت را بر من  آسان می کند اين است ک»(: ع)امام بعد از شهادت علی اصغر •
«بینی و در حمضر تو است

قهرمان صرب و بردلاری(: س)زينب کربی •

صبور ِبش: درس پنجم



ان را بر خويش ترجیح مى دهند هر چند خود نیازمند و ديگر –َويُ ْمثُِروَن َعَلٰى أَنُفِسِهْم َوَلْو َااَن هِبِْم َخَصاَصة  •
(۸حشر . )لاشند

اهل انفاق، مواسات و ايثار•
«تَ َقربُوا اَِلی هللِا َتعالی ِبُواساِة ِاخواِنکم»(: ع)امام صادق •

دیگران را بر خودت مقدم بدار: درس ششم

«  فذ البصْیهکان ان»-شناخت و معرفت کامل و يق َ به دين (: ع)ايثار حضرت ابوالفضل 
«السَم علیک ايها العبد الصاحل املطیع هلل»-
رد امان انمه ابن زاید•
تشنه برگشنت از شريعه فرات•

.گاهي فداااري و ايثار چشم پوشي از خطاي ديگران است

:آاثر ايثار و فداکاری
افزايش اعتااد به نفس         تعامل هبرت لا جامعه         شکیبايی در مواجه لا انمَميات



(ن بست بدانیمکوچه گناه را ب)از راههای اندرست برای رسیدن به اهدافاان استفاده نکنیم •
د عامل هستی نرومي چرا که انسان ارزمشندترين موجو ( هرآنچه برخَف ارزشها)زير لار ذلت •

است
افکار و اعاال و گفتارمان را اول لا وجدان خويش بسنجیم•
(اواب)داِم التوبه : لاشیم( نفس لوامه)مراقب وجدان •
در مهه حال صبور لاشیم •
نیازهای ديگران را بر خود مقدم بدارمي•
•........................

لبیک ای حسنی




