
 

 

« ص»تجلی قران درسیره پیاهبر اکرم

پیاهثش اوشم تشای سضذ هسلواًاى ٍپیطشفت اسالم صحوات تی 

ضواسی وطیذًذ وِ لسوت ّایی اص فعالیت ّای ایطاى دس 

ایي تشٍضَس تمذین ضوا عضیضاى هیطَد،سیشُ پیاهثش دس جزب 

ٍتَسعِ سشهایِ دس دٍ تخص تَد عوَهی  ٍخػَغی تخص 

 :عوَهی ضاهل

عثاست است همادیش هعیٌی اص هال وِ هسلواًاى :صوات 

هتوىي هیثایذ تِ عٌَاى فشیضِ ی هالی اص تعضی اهَال 

تپشداصد ٍتخطی  اص اى هخػَظ فمشاست ٍتِ اًذاصُ ی سفع 

 .ًیاص تِ اًاى پشداخت هیطَد

اص سَد هال پٌج یه اى تشای خذاًٍذاست ٍتشای :خوس

 .سسَل ٍخَیطاًٍذاى اٍ ٍیتیواى ٍهسىیٌاى ٍدس ساُ هاًذگاى

چیضی وِ اهام هعػَم عثِ سثة اهاهت هاله اى :اًفال

هیگشدد اًفال اص هٌاتع دساهذی دٍلت اسالهی هاًٌذ غٌیوت 

 .است

هالیاتی وِ اّل رهِ یعٌی پیشٍاى ادیاى الْی وِ تحت :جضیِ

لیَهیت حىَهت اسالهی صًذگی هیىٌٌذ تِ جای پشداخت 

 .خوس ٍصوات تِ دٍلت اسالهی پشداخت هیىٌٌذ

 :ٍتخص خػَغی ضاهل

یعٌی اًساى دیگشاى سا اص داسایی ّای خَیص تشخَسداس :اًفاق

وٌذ ٍتا اًفاق تخطی اص سشهایِ ّای خَد جلَی اًحػاس 

اهَال دس لثضِ خَیص ساتگیشدٍاص سمَط دس ٍسعِ َّلٌان 

 .تىاثش سّایی یاتذ

تِ هعٌای وطتي حیَاًاتی وِ گَضتطاى حالل است :لشتاًی

تشای ادای ًزس ٍیادس ساُ خذا ٍیاتشای حفظ هال یاجاى 

عضیضاى است وِ تمسین ضذُ ٍتشای سیش وشدى 

 .فمشاًٍیاصهٌذاى ٍهسلواى هػشف هیطَد

ٍلف ضشعی اًست وِ اغل چیضی سا حثس ًٍفعص سا :ٍلف

اصاد تگزاسی تِ عٌَاى هثال صهیٌی اص اى هي است اغلص وِ 

صهیي هیثاضذ تشای هي است اها هحػَلص وِ ًفع اى 

 .هیثاضذ دس اهَس خیشیِ هػشف وٌی

عولی است وِ دس غَست ًاتَاًی ضخع اص اًجام یه :فذیِ

تىلیف ٍاجة تایستی اًجام ضَد دس تعضی هَاسد فذیِ اهشی 

 .است هالی وِ صهیٌِ هػشف اى فمشاٍهستوٌذاى جاهعِ اًذ

غذالثتِ وِ پیاهثش ظ تشای دستیاتی تِ ایي اهَال دس 

ساستای پیطشفت اسالهی ًیاصهٌذ تَد اختیاساتی ساتشای 

حىَهت اسالهی همشس وٌذ تادس چاس چَب اى تتَاًذ 

تطىیل .1:دسالتػاد دخالت وٌذ وِ ایي چاسچَب ّا ضاهل

تشتیت دیٌی ٍتمَیت ایواى .2(تیت الوال)اداسُ هشوضی 

تثییي اغَل .4هاهَسیت دادى تِ افشاد هَسد اعتواد.3هشدم

ایٌىِ فشد تذاًذ ّشچِ )اغل خذاهالىی.5ٍلَاًیي التػادی

اغل تعاٍى .6داسد خذاًٍذ تِ اٍ عغا وشدُ ٍهتعلك تِ خذاست

اغالح ًگشش ٍفشٌّگ .7ٍهطاسوت عوَهی دساهَال 

تخػیع هٌاتع تِ وطاٍسصی ٍواسّای تَلیذی .8ساصی

 تخػیع هٌاتع تشای هحشٍهیت صدایی.9

 سیشُ پیاهثش دس حوایت اص واس ٍتَلیذ

پیاهثش عظین الطاى اسالم دس ساستای تطَیك هشدم تِ واس 

ٍتَلیذًیضفعالیت ّایی چطوگیشی اًجام دادًذ ٍسخٌاى تی 

ًظیشی دسای صهیٌِ فشهَدًذ وِ اص جولِ اى تَسعِ ضغل 

غٌعت .3داهپشٍی.2وطاٍسصی.1:ّای لشاًی است هاًٌذ

 واسّای اداسی ٍخذهاتی.5هعواسی ٍخاًِ ساصی.4ٍهعذى

پیاهثش دس ًىَّص تیىاسی هیفشهایٌذ وسی وِ وسة ٍواسی 

ًذاضتِ تاضذ اص دیٌص هیفشٍضذ ٍصًذگی هیىٌذ ٍاص اى سَ 

دس تىشین واسگش دستاى واس گشی ساهیثَسٌذ 

دستی وِ دسساُ تالش تشای تاهیي خاًَادُ اص :ٍهیفشهایٌذ

سٍصی حالل تىَضذ ٍدستاًص خطي ضَد اى دستاى ّشگض 

 .تِ اتص جٌْن ًویشسذ

پیاهثش ّوَاسُ تِ تجاست تشای تاهیي سشهایِ ٍضع لاًَى 

التػادی تشای تَصیع سشهایِ استفادُ اص سٍش ّای هعٌَی 

دس تجاست تاویذ داضتٌذ ٍهیفشهَدًذ سضاٍاس است دساًجام 

اًگیضُ )ّشواسی حتی خَاب ٍتغزیِ ًیت ضایستِ ای

ایطاى اص تاثیش دعا دستشوت تجاست .داضتِ تاضی(الْی

هیگفتٌذ ٍخَد ًیضتِ ایي اهش اّتوام داضتٌذ ٍتَغیِ تِ 

استاًذاسد ساصی ٍٍجذاى واسی هیىشدًذ ٍاص اى سَهسلواًاى 

ساتطَیك تِ هػشف ٍخشیذ تَلیذات داخلی هیىشدًذ ًٍْی اص 

هعاهالت تاعل ًٍْی اص ٍاسغِ گشی ٍسَاستفادُ اص حك 

 تَلیذ وٌٌذُ هیىشدًذ 

 سیشُ پیاهثش دستثییي الگَی هػشف



 

 

ایطاى تثییي هعیاسّای الگَی غحیح هػشف ساتِ عْذُ 

گشفتٌذ ٍدس ایي ساستا تَغیِ ّایی داضتٌذ وِ 

پشّیض اص .2پشّیض اص اسشاف ٍسعایت اعتذال دس هػشف.1:ضاهل

استفادُ اص هال حالل .3(سفاُ صدگی ٍهػشف گشایی)اتشاف

تشًاهِ سیضی ٍاًذاصُ گیشی .4ًٍفی تجاٍصتِ حمَق دیگشاى

 سعایت ضشایظ ٍتَجِ تِ اٍلَیت ّا.5یاتمذیش دسهعیطت

دس ّش واسی سختی ّن ٍجَد داسد ٍافشادی سَد جَّستٌذ 

وِ چطن عوع داضتِ تاضٌذ اص اسیة ّای سضذ ٍهَاًع 

تَسعِ التػادی چٌذ هَسد سا ًام هیثشین وِ جضهْوتشیي 

 :ّاست

گٌجیٌِ ساصی هال ساوذ گزاضتي اهَال افضٍى تشاًىِ :وٌض.1

اص هػادیك هال اًذٍصی ٍّواًٌذ اًحػاسی وشدى اهَال ًَعی 

عول ضذاسصضی است ٍتضییع حمَق عوَهی جاهعِ ساتِ 

 .دًثال داسد

احتىاس تِ هعٌی اًثاس ٍحثس وشدى اجٌاس هَسد ًیاص هشدم 2

ٍتِ ٍیژُ هحػَالت وطاٍسصی ٍهَاد غزایی تِ هٌظَس تاال 

 .سفتي لیوت اى است

هالی سا تِ تاعل گشفتي تشای اًجام واس دسٍغ :سضَُ خَاسی.3

گفتي ٍیا چطن پَضی اص خغاّای افشاد سضَُ خَاسی 

 .هیگَیٌذ

ایي است وِ فشدی پَلی تِ وسی تذّذ ٍچٌذ :ستاخَاسی.4

 .تشاتشاى ساعلة وٌذ ستاخَاس دس حىن هحاسب تاخذاًٍذ است

ون فشٍضی ٍسعایت ًىشدى اًػاف ساغص :غص دس هعاهلِ.5

 .گَیٌذ 

 :ساّىاسّای پیاهثش تشای هثاسصُ تاایي اسیة ّا ضاهل

تِ هعٌای ساضی تَدى تِ حذ :گستشش فشٌّگ لٌاعت .1

ضشٍست ٍوفاف ًٍیض ساضی تَدى تِ همذاس وفاف است یعٌی 

اًساى اى اًذاصُ اص اهىاًات صًذگی داضتِ تاضذ وِ 

اٍسااصدیگشاى تی ًیاص وٌذحالتی ًفساًی است وِ هَجة 

 .هیطَد ادهی تِ لذس حاجت ٍضشٍست تسٌذُ وٌذ

ایٌىِ فشدی دس تَاًگشی ًٍاتَاًی :گستشش فشٌّگ ایثاس.2

دستگیش ًیاصهٌذاى تاضذ اًفاق وٌذ ٍخطن خَد س افشٍتثشدٍاص 

خغاّای دیگشاى دسگزسد اص خَد گزضتي ٍدیگشاى ساتشخَد 

 .همذم داضتي دسٍلتی وِ خَد ًیاصهٌذی هعٌای ایثاس است

ضىش تِ هعٌای لذس داضتِ :گستشش فشٌّگ ضىشگزاسی.3

ّای خَدساداًستي ٍوفشًَسصیذى ٍهوًٌَپشٍسدگاس تاتت 

ًعواتص تَدى است وفشًعوت ساواّص ٍضىشگزاسی سثة 

 .دٍچٌذاى ضذى اى ًعوت است

صّذ یعٌی وَتاُ وشدى :گستشش فشٌّگ صّذٍسادُ سیستی.4

اسصٍّای دًیَی ٍضىشگزاسی دسهماتل ًعوت ّا ٍپشّیض دس 

تشاتش هحشهات تی هیلی تِ دًیا تشای سضلی خذاًٍذ سا صّذ 

 .گَیٌذ

 .اهیذاست ایي چٌذ سغشهفیذ فایذُ ضوا عضیضاى تَدُ تاضذ

 هرین سادات جعفری: تنظین
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