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ثحبیامنرود

اعد زا روظنم•
اعدینیدتیمها•
ثحب لحم نییعت•
اعد یفسلفی هلأسم زا ییزج و یلکیدنب تروص•



اعد زا روظنم

 ندناوخ اعد یور زا ای ینییآ تدابعلکروطهبایزامناج نیا رد اعد زا روظنم•
.تسین
لیمک یاعد ندناوخ لثم ،دناوخب ییاعد یور زاایدناوخبزامنتسانکممیسک•
.دنکناعداما،هعمجیاه بش رد
 ماجنا نودب رگا یتح ،تسارتربیدوجوم زا یزیچ نتساوخ یانعمهبندرکاعد•
.دشابیکسانم و نییآ چیه
 .دنیوگ یمpetitionary prayer)بلطیانعمهب( اعد هب یسیلگنا رد•



اعد ینید تیمها

)ربمایپ هب بوسنم ثیدح( تسا تدابع زغم اعد :»هدابعلا خماعدلا«•
هببوسنمثیدح(تسین اعد زارت یمارگیزیچدنوادخ دزن »ِءَاعُّدلا ْنِم هلِلا َىَلع َمَرَْكأ ٌْءَيش َْسيَل«•
)ربمایپ
 .تسین اعد زج زیچ چیه کلام هک ار یسکزرمایب ایادخ ،»ءاعدلا الاکلمیالنملرفغا«•

)ریما ترضح هب بوسنملیمک یاعد(
.)۷۷ ،ناقرف(درک یمنانتعا امش هب ادخنات یاهاعددوبنرگاوگب ،ْ»مُكُؤَاعُد الْوَلیِّبَر ْمُكِبُأَبْعَی اَم ُْلق«•
.منك تباجا امشىارب اتديناوخب ارم« :تفگناتراگدرورپ و ،»ْمُكَل ْبِجَتْسَأ يِنوُعْدا ُمُكُّبَر َلاق َو«•

)۶۰ :رفاغ(



)۱(ثحبلحمنییعت

اعد هب طوبرم یفسلف ریغیاه هلأسم زا اعد یفسلفی هلأسم زیامت•
.تسایتخانش ناور یشسرپنیا،ناورتمالسمدعایتمالسرباعدریثأت•
.تسایتخانش هعماج ویتخانش تسایس یشسرپ نیا ،عامتجا و تسایسرباعدریثأت•
یریثأتهچاعدهکتسانیاهکلب،درادامرب یریثأت هچ اعد هک تسین نیا ثحبنیاردامیلصاشسرپ•
؟درادادخرب
 .تسین مه هدش باجتسمنام یاعد هکمیمهف یم الصا ایآ ومیمهف یم نامز هچهک نیا رد ام ثحب•
 راگزاس انعم نیا اب ادخ زا یریوصت هچ ،دشاب هتشاد یقیقح یانعم اعد دشاب رارق رگا :تسا نیا شسرپ•
؟دهد یمن هار اعد یقیقح یانعم هب ادخ زا یریوصت هچ و تسا
 .ادخ تافص رب زکرمت اب تسا »اعدِیفسلف تایهلا« ام ثحب ،رگید ریبعت هب•



)۲( ثحب لحم نییعت

:)effective prayer( »باجتسم یاعد« موهفم•
 .۳ ،دوشهدروآرب زیچ نآ .۲ ،دهاوخب ار یزیچ ادخ زا فلا .۱ :رگا اهنت و رگا تسا باجتسم فلا یاعد
 .دشاب فلا یاعد رطاخ هب یدودح اتمک تسد زیچ نآ ندش هدروآرب
،دبلطب ناراب کیدزنی هدنیآ ردشا یزرواشکی هقطنم یارب ادخ زا تسا زرواشک هک ،نسح رگا :لاثم•
 نسح یاعد رطاخ هب ،یدودح اتمک تسد ،هقطنم نآ رد ناراب ندیراب و درابب ناراب کیدزنی هدنیآ رد
 .تسا هدش باجتسم نسح یاعد هک تفگناوت یمهاگ نآ دشاب
هچ،هدرک یماعدنسحهچدیاشاریزتسینباجتسمیاعدناشناعدزادعبنارابندیرابفرص•
.تساهدیراب یم هقطنم نآ رد کیدزنی هدنیآ رد نارابهدرک یمن
ماجناوایاعدهبخساپردشا هدنب یارب یراک هکدراد یماو ار ادخ هک تسا ییاعد باجتسم یاعد :سپ•
  .دهد



اعد یفسلفی هلأسم زا یلکیدنب تروص

کی زاناوت یم اما هلأسم کت کی هن و میتسه هجاوم اعد یفسلف لئاسم اب ام ،دید میهاوخهچ نانچ•
.درک هئارا یدحاو یلکیدنب تروص لئاسم نیا زا هتسد
:اعد یفسلف لئاسم زا هتسد کی یلکیدنب تروص•

 .تسین راگزاس یمیهاربا نایدا یادخ تافص زا یخرب اب اعد



اعد یفسلفی هلأسم زا۱ ییزجیدنب تروص

:درک ییزجیدنب تروص اعد اب راگزاسان ـــاعدالا یلع ـــِتافص ساسا ربناوت یم اریدنب تروص نیا•
 :اعد یفسلفی هلأسم زا۱ ییزجیدنب تروص•
.تسین نکمم اعد ،دشابریذپانرّثأتوریذپانرییغتادخرگا•
 رییغت یهلا تیشم یسک یاعد ساسا رب ینعی دشابریذپانرییغتادخرگا:۱ییزجیدنب تروصحیضوت•
 رگا ادخ ناگدنب زایا هدنب یاعد ودریذپ یمن ریثأت شدوخریغزاینعیدشابریذپانریثأتادخرگا.دنک یمن
.دش دهاوخریذپریثأت ادخ دراذگب ریثأت ادخ رب
.درادنرثااعدایتسینریذپانریثأتوریذپانرییغتادخایهک نیاهجیتن•



اعد یفسلفی هلأسم زا۲ ییزجیدنب تروص

.تسین نکمم اعد،دشاب )قلطممِلاع(نادزیچ همهادخرگا•
:۲ییزجیدنب تروصحیضوت•
t2نامزرد،دنک یماعدنارابلوزنیاربنسحt1 نامز رد یتقو هکدناد یم ،دنادب ارزیچهمهادخرگا•
 رب یریثأتt1 نامز رد نسحیاعدهاگ نآ تساریذپان فلخت ادخ ملع هکاج نآزا .دیرابدهاوخناراب
 دنکب اعد نسح هچ ،دهد یمخرامتحدناد یمشیپزاادخهچ نآاریز.درادنt2 نامز رد ناراب ندیراب
 .دنکن هچ



مالک لصاح

 زا یکی اما .دراد ینید تیمها ،ادخ زا بلط یانعم هب ،اعد•
 اب اعددسر یم رظن هب هک تسا نیا اعدیور  شیپ یفسلف لئاسم
 ویریذپانرییغت :تسین راگزاس یهلا تافص زا یرامش
.دنوادخقلطم ملع زین و یهلایریذپانریثأت
ی هلأسم لح یارب هتفرگ تروصیاه شالت هبهدنیآی هسلجرد•
 .تخادرپ میهاوخ اعد یفسلف


