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ا يا َ ُّيه
َ
اس   أ ِ  َوْعَد  ِإنَّ  النَّ م   َفال َحق   اّللَّ نَّك  رَّ  اْلَحياة   َتغ 

ْنيا ْم  ال َو  الده نَّك  رَّ ِ  َيغ  ور   ِباّللَّ (فاطر سوره 5 آیه)اْلَغر 

  است؛ حقّ خداوند وعده !مردم اى                         
  شيطان مبادا و بفريبد، را شما دنيا زندگى مبادا
  مغرور خدا (كرم) به و دهد فريب را شما

.سازد

 دویًى ي مادّى زودگى با گريَى -1               

 دویا برق ي زرق گريَى امّا خًرود، مى فریب

  فریبكار شیطان بلكٍ زود، ومى گًل را آوان

«الغرير باللٍّ یغروكم ال» .وماید مى مىحرفشان

  .شًد تكرار َشدارَا باید تربیت، براى -2

«یغروكّم يال - تغروّكم فال»

 بازدارودٌ ى يسیلٍ بُتریه معاد، بٍ ایمان -3

«حقّ يعداللٍّ» .است دویا فریب از

 َاى يعدٌ يلى است، حقّ الُى َاى يعدٌ -4

«حقّ يعداللٍّ» .فریبىدٌ ي پًچ شیطان

َكة   النِّكاِح  أعَظَم  إنَّ  :(ظ)اکشم پیاهبش ه   ََبَ  أيَسر 
؛   ( 24007 حذیث کٌضالؼوّال،)َمؤوَنة 

  تش ّضیٌِ کن کِ است آى ، اصدٍاج تشیي پشبشکت

(346،ظ 3ج حذیث، ٍ لشآى ًاهِ داًص).باضذ

      

  بشکات اص یکی جوؼِ ًواص بشپایی :اًمالب هؼظن سّبش

.است اسالم ػظین بسیاس

 :داضت ػشضِ خذاًٍذ با هٌاجاتص دس ػیسى حضشت سٍصى
  بِ سسیذ خطاب بٌوا، هي بِ دٍستاساًت اص دٍستى پشٍسدگاسا

  هحل آى بِ هسیح است، دٍستى آًجا دس سا ها کِ بشٍ هحل فالى
 پاى، ًِ ٍ دست ًِ ٍ داسد چطن ًِ کِ دیذ سا صًى .سفت هَػَد

 الحوذاهلل » :است رکش ایي بِ هتشًن صباًص ٍ افتادُ صهیي سٍى
 اش ظاّشي ًؼوتْاى بش سا خذا « آالئِ ػلى ٍالطکش ًؼوائِ ػلى

  صى آى حالت اص حضشت آى .ضکش اش باطٌی ًؼوتْاى بش ٍ سپاس
 ػلیك :گفت صى کشد، سالم اٍ بِ ٍ سفتِ پیص ضذ، صدُ ضگفت

 کجا اص اى ًذیذُ هشا ّشگض کِ تَ صى اى :فشهَد !اهلل سٍح یا السالم
  بِ سا تَ کِ دٍستى آى :گفت صى ّستن، ػیسى هي ضٌاختى

 ّستى، اهلل سٍح تَ کِ ًوَد هؼلَم بشاین کشد داللت هي سَى
 تباُ اًذاهت هحشٍهى، پا ٍ دست ٍ چطن اص تَ صى اى :فشهَد

 ٍ ضاکش صباًى ٍ راکش دلى کِ هیگَین ثٌا سا خذا :گفت صى !ضذُ
  کِ هیکٌن یاد یگاًگى ٍ ٍحذاًیت بِ سا خذا ،داسم صابش تٌى

  چطن اگش گشفتِ، هي اص کشد هؼصیت آى با هیتَاى سا ّشچِ
  حشام بِ داضتن دست اگش هیکشدم، ًظش ًاهحشم بِ ٍ داضتن

  چِ هیشفتن ًاهطشٍع لزات دًبال داضتن پا اگش ٍ هیآلَدم
  اص احذى بِ دادُ هي بِ خذا کِ ًؼوتى ایي داضتن؟ ػالبتى

.است ًذادُ بٌذگاًص

 ،اص کیاکی ػلی سیذ ،فشصًذ ابَالحسي صیذ اهاهضادُ

 دس حضشت آى است (ع) الؼابذیي صیي اهام اٍالد

 همتذاي ٍ پیطَا،اهام ٍ سي ،ضْش ٍساهیي هٌاطك

 الْادي ػلی سیذ ًام بِ ایطاى فشصًذ ٍ بَدُ هشدم

 بذٍى ٍ سادُ همبشُ. است هذفَى آباد جَاد دس (ع)

 اهلل ػبذ اهاهضادُ بمؼِ ًضدیکی دس بضسگَاس آى صحي

 .است ضذُ ٍالغ ٍساهیي جاهغ هسجذ ضشلی ضلغ دس ٍ



 ٍ این سفتِ اًمالب ضذ با جٌگ بِ خذا یاسي بِ ها
 خَاّین بیي اص سا اًمالب ضذ توام کِ ًویکطذ طَلی

.ضذ خَاّذ پیشٍص ػضیض اسالم ٍ  بشد
      

  سّبشي هؼظن همام سخٌاى بِ باتَجِ

 خطبِ ّوچٌیي ٍ سضَي هطْش حشم دس

  جَادآباد بخص هحتشم جوؼِ اهام ّاي

  کطَس اصلی هطکالت جذیذ سال دس

  هطکالت ایي اص سّایی ٍبشاي چیست؟

بایذکشد؟ چِ

(سوخته صفرای) سر شوره و پوسته

:درمان

اًگبیي سشکِ – الف

 ٍاحذ 1 + ػسل ٍاحذ 2 + ًؼٌا ػشق ٍاحذ 2

طبیؼی اًگَس سشکِ

 آب سا هابمی ٍ ضشبت ایي اص لیَاى سَم یك

.ضَد هیل خَاب اص لبل ضبْا ٍ سیختِ

 یك ٍ ضاهپَ اص بؼذ سشکِ با سش ضستي – ب

. بواًذ سبغ

یکباس هاّی هشتبِ 2  الی 1 ػام حجاهت  - ج

حسیه :فرزود

  59سال :شهادت
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