
 همیبر خبدم بهشت

 

ریرتِ جاهْزی،  ّا، کفطساری، ازعیِ کتاتراًِ، هْزّای تْن ّای سزخ، ضوعساًی سزپلِ ذازم هسجس؛ ًطاًص را کِ تپزسی هاّی

ّا، جارٍی قسیوی هسجس ّوِ تزایت اس اٍ ذَاٌّس گفت. ّواى زم  ّا ٍ پٌجزُ ّای رًگارًگ ،پززُ آسیي

 .ضٌَی هی ذسا ذاًِ جای ّوِ را  صسایص گزم طٌیي ٍ کٌی هی احساس ذَتی تِ را اسپٌس تَی ضٌَی، هی  را  اش اسن کِ 

کٌس. زٍضازٍش  ّای تٌسگی راٌّوایی هی آیس ٍ تَ را تا صف ِ استقثالت هیقسم کِ تِ تْطت هسجس تگذاری اٍست کِ اٍل تار ت

ّای هسجس ضسُ است. اٍ ذازم تْطت است ٍ اهزٍس  اش کِ ّوثاسی کَزکاًِ تیٌی اهام هسجس، راٌّوای سائزاى ذساست ٍ گاُ هی

 ّایت را تاال تشًی ٍ لثاس ذسهت تپَضی، ّویار ذازم تْطت ذَاّی ضس3 تَ ّن اگز آستیي

 ایده

 تثییي اّویت جایگاُ ذسهت تِ هسجس

 مسئله

 رٍضي ًثَزى جایگاُ ذازم هسجس طزاس اسالهی ٍ حسٍز ٍظایف اٍ زر هسجس

 شرح ایده

ّای هسجس  ّای ارتثاطی ٍ...( تا رسالت یکی اس هعضالت هساجس، ّن سٌد ًثَزى هتقاتل تَاى ذازم)اس ًظز علوی، جسوی، هْارت

 تَاى اس راّکارّای سیز تْزُ جست3 ي هعضل ٍ تکزین جایگاُ ذسهت تِ هسجس هیطزاس اسالهی است. تزای رفع ای

ًظیزی کِ زر هتَى زیٌی تزای هٌصة ضزیف ذسهت تِ هسجس آهسُ،  ّا کن هتَلیاى هسجس)ذصَصا اهام جواعت( تا تکیِ تز ثَاب

 . زٌّس قزار  ایي ضأى ضزیف را هَرز غثطِ ًواس گشاراى

 یي اهزثثت ًام تِ عول آیس. اس زاٍطلثیي تزای ضزکت زر ا

 اهام جواعت ٍ ّیأت اهٌا زر هعزفی ذَز تِ عٌَاى ذازم افتراری هسجس پیطگام ضًَس. 

 ّای ذسهت هسجسی را عزضِ ٍ تزای آى طلة ًیزٍ کٌٌس. لیستی اس ًقص

 ببیدهب

 ّای ریش تزای ّوِ اقطار هسجس)کَزکاى، ًَجَاًاى، تاًَاى ٍ...(. تعزیف ًقص

 ّا ٍ ذازهاى افتراری. ٌّگی هیاى ًقصلشٍم رعایت ّوا

 ّایی کِ تیطتز زیسُ هی ضًَس زر اٍلَیت ذسهت رساًی قزار گیزًس، هثال3 عزصِ

 چیٌص ًیزٍّا اس اتتسای هسجس ّوزاُ تا ذَش آهسگَیی تِ ٍارزیي ٍ اّسای کیسِ کفص تِ ایطاى

 ّای هزتَطِ(. ضاى تِ صٌسلی کوک تِ سالوٌساى ًاتَاى)گزفتي زست ایطاى ٍ ّسایت

 ضًَس. کوک تِ تاًَاى تچِ تِ تغل زر سهاًی کِ تزای تززاضتي کفص ضاى ذن هی



 ّا جفت کززى کفص

 ّا ٍاکس سزى کفص

 تَسیع چای ٍ...

 جارٍ سزى هسجس

 نببیدهب

ّای فعالیت  اجس)زِّ آذز ضعثاى( ٍ تَسعِ کوّی آى تِ ّوِ سهاىتسٌسُ ًکززى ذسهت تِ هسجس تِ ایام غثاررٍتی هس

 ّای جوعِ(. هسجس)هرصَصا اٍقاتی چَى ضة

 زر حاضیِ ًزفتي ًقص ذازم هسجس.

 هب و مستحببت زینت

 اهز ایي زر هطارکت  اًس(، تزای ّای اجتواعی ّایی کِ تزذَرزار اس عٌَاى لشٍم زعَت اس تشرگاى هحلِ)ضرصیت

 افشاری هٌاسة تزای ذسام افتراری)هرصَصا ذازهاى کن سيّ(، هَارزی چَى3 زّای سرتاستفازُ اس ًوا

 گل سیٌِ

 یًَیفَرم

 حوایل

 کارت قاتل ًصة تز رٍی سیٌِ

 استفازُ اس عٌاٍیي جذاب تز رٍی ًوازّای هزتَطِ، عٌاٍیٌی چَى3

 ّویار ذازم تْطت/ّویار هسجس ٍ...

 پشتوانه نظری

 تَتِ(.81زارًس)آیاتی کِ تِ عوزاى هسجس تَجِ 

اًس)رٍضي کززى چزاغ زر هسجس، سزٍزى  رٍایاتی کِ تزای اًجام کَچکتزیي اعوال ذسهاتی زر هسجس فضایل فزاٍاى قائل ضسُ

 غثار اس هسجس ٍ...

 92االعوال ظ ، ثَاب8هي الیحضزُ الفقیِ، ج

 


