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ْْحِنِِالِلِِِبْسِمِ حِيِِالرَّ ِالرَّ
 

 رَفت دَریشتَحَقُقِ عِدالَت وَ پ یبَرا یجَهادِ خِدمَت رِسان»در  چگونه

 یم؟شرکت کن« یسَالمَت و سَبکِ زِندِگ یحوزه

از طاغوت  یرویو عدم پ یدُرُست با نف یتحقق سالمت و سبک زندگ .1

 .است یسانمحصول جهاد خدمَت ر یشود و عدم وابستگیآغاز م

گوناگون  یهااِستضعاف و ظُلم یت،حرومرفع م یبراهاد و کوشش ما  ج .2

و  یاسالم یسالمت است که با تحقق سبک زندگ یدر حوزه یو عَمل یعِلم

 .یردگیسالمت صورت م یاسالم در حوزه یاثرگذار

ق، و تسلط قدرت ح یامر الله داشتن به باور ،جهاد یندر ا یترمز موفق .3

برابر   رد یم، عدم تسلمومنانه یاراده یتآن تقو یجهو تعقل است که نت یاردرک اخت

 .شودیاهلل م یتو عبود یطشرا

 .یستحرکت ما ن ییزهانگ یاهلل است و منافع شخص یتما وال یلمبداء م .5

 

 

 

 

 

 

 

نه توقف تا  ،موجود است ینید یما اصالت با انتقال محتوا در حرکت .6

 !یحداکثر یحصول محتوا

ت صور یغاتیتبل یبه سبک پروپاگاندا یامانتقال محتوا با تکرار پ ینا .7

 .ستا یرخواهانهخ یهاغ چهره به چهره با  تکرار معاشرتنگرفته و روش ما ابال

 .عالم و عامل بودن است یرخواهانهدر معاشرت خ یرشرطِ تاث .8

 یصلساز ا ینهزم یمانیو برادر ا یقنقش رف یفایا ینی،د یدر کنار محتوا .9

 .حرکت است ینا

دَر  رَفتیشتَحَقُقِ عِدالَت وَ پ یبَرا یجَهادِ خِدمَت رِسانکالم؛  یکدر  .10

 یققش رفن یایاز منکر با اح یامر به معروف و نه ی،سَالمَت و سَبکِ زِندِگ یحوزه

 .است یرخواهانهدر قالب معاشرت خ یمانیو بسط اخوت ا
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جَهادِ خِدمَت رِسانی بَرای

ت تَحَقُقِ عِدالَت وَ پیشرَف

دَر حوزه ی ساَلمَت و 

سَبکِ زِندِگی

 زامبارزه با عوامل بیماری

؟عوامل بیماری زا چیست

ابتالء و آزمایش الهی

خودباختگی و تسلیمِ
انسان در برابر؛

وسوسه های شیطان

ظلم و تعدی به دیگرانترس از فقر

ارتکاب فحشاءامر به فحشاء

خواسته های نفسانی

زیاد نوشیدنزیاد خوردنتنوع طلبیخوردن خبیثات

عدم رعایت آداب زندگیجهل مردم

به هم ریختگی زمان  
خواب

به هم ریختگی مسائل
جنسی

یدنیا و شرایط پیرامون

حسدحرص و طمع

طاغوت

طایجاد باورهای قلبی غلصرفا ً تجربیعلوم انسانی غربی

اهرم تبلیغات و ترسفرهنگ غربی

ترویج دنیاطلبیانیبسط خواسته های نفس

اد مداخله گری توسط اسنقوانین غربی
بین المللی

اعمال آداب زندگی غلط

بسط حرص و طمعاقتصاد غربی

ضعف در  )ضعفِ قلب 
به ( رهبری و مدیریت بدن

علت عدم باورِ امر اللهی و 
تسلط قدرت حق، عدم  
درکِ اختیار و عدمِ تعقل 

سط  آسیب تحمیل شده تو
دیگران

برخوردها و تصادفات

نزاع ها و جنگ ها

چشم زخم

آسیب رسانی دیگر 
!موجودات

عامل مبارزه با عوامل  
بیماری زا کیست؟

تمام افراد امتدر بعد فردی

مادردر بعد خانوادگی

رفیق، دلسوز، خیرخواه و طبیب؛در بعد اجتماعی
امید بخش

اهل معاشرت خیرخواهانه 
و الفت ایمانی

دشمن با دشمنجان بر کف برای دوست

روش مبارزه با عوامل  
بیماری زا چیست؟

تکرار معاشرت  
خیرخواهانه

یاصالح باورهای قلببرای

با اتکاء به عقل؛ مرکز  
تحلیل دادها

با تشخیص دشمن و 
روش های دشمنی

با درک درست از حقیقت 
انسان

اصالح آداب زندگیبرای

رفتارهای اصالحیارتباط با دیگرانمسائل جنسیخوابتغذیهتنفس

تقویت قلببرای

توصیه به توسل، مناجاتتوصیه به تالوت قرآنترویج علمایجاد فضای تفکر و تعقل
و دعا

توصیه به صبر و مقاومتتوصیه به صدقه و انفاق
در برابر دشمن

رفق و محبت

نتایج معاشرت  
خیرخواهانه 

(تصمیم)انتخاب (نیت)عزم و اراده درک اختیار

اقدام و عمل

اجتماعیخانوادگیفردی

تشکیل یک گروه جهادی با رفقا در راستای انجام جَهادِ خِدمَت رِسانی بَرای تَحَقُقِ عِدالَت وَ پیشرَفت دَر حوزه ی  !معاشرت خیرخواهانه هر مخاطب با حداقل پنج رفیق جدید و برادر ایمانی دیگرتوصیه و نشر محتوا
ساَلمَت و سَبکِ زِندِگی اِسالمی

نتیجه؛

ارتقای سالمت،

،کاهش مراجعات پزشکی

کاهش مصرف دارو
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 یهایاتتمام عمل یو سازمان دهنده یکل یمفهوم یجَهادِ خِدمَت رِسان .1

 .اهلل استحزب یانجر

 .است یتوانمندساز یبرا یروش یرخواهانهمُعاشِرَتِ خ .2

 .باشدیو نگهداشت شبکه م یجادا یچگونگ یمانیبَسطِ اُخوتِ ا .3

 قابل انفکاک است. یرو غ یوستهسه مفهوم به هم پ ینا .4

چگونه این مبارزه را فراگیر کنیم؟
رای تشکیل هسته ی مقاومت ب

مبارزه با عوامل بیماری زا  
روش

برگزاری دوره های آشنایی و معارفه  

(هشت ساعت مباحثه)یک روزه 
بحث و گفتگو ذیل نظریه ی قلب سلیم؛

حوریتمتحلیل شناخت  انسان، هستی و سالمت با 

عقل

تحلیل حیات با محوریت

آب و حرارت

تحلیل آداب زندگی با محوریت

تنفس و تغذیه

تحلیل سالمت با محوریت

قلب

تحلیل عوامل بیماری زا با محوریت

هوای نفس

تحلیل عوامل موثر در درمان با محوریت

دم، بلغم و مره

تحلیل نقش طبیب با محوریت  

معاشرت خیرخواهانه

به ارائه نقشه راه و سرفصل مباحثات

صورت مکتوب

تکرار معاشرت و گفتگو در مورد  

سرفصل ها براساس سوال مخاطبان

تشکیل هسته ی مقاومت برای؛

انتقال محتوا با روش تکرار معاشرت های  

خیرخواهانه

تقویت محتوای علمی

پاسخگویی به سواالت  

با استفاده از معاشرت  
خیرخواهانه


