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 شٌاسیهْذٍیتآسیب

  

:هقذهِ
تر ثبضس،  ّبیی لرار زارز. ّر چِ یه هسئلِ هْن ّر هسئلِ هْن ٍ وبرثرزی، زر هؼرؼ تْسیسِ آسیت

ًیست ٍ ٍظیفِ هبست وِ ثب خسیت  یت. هْسٍیت ّن از ایي لبػسُ هستثٌّبی آى ّن ثیطتراس آسیت

 ّبی آى پیطگیری وٌین. از آسیت ٍوَضص از آى غیبًت ٍ
 

:ّایهْذٍیتآسیب




















 برداشتاشتباُازهفَْماًتظار:
ثیت، ثِ  از هٌظر رٍایبتِ اّل ،. اهب ثبیس ثجیٌین وِ اًتظبرثِ هؼٌبی چطن ثِ راُ ثَزى است زر لغت اًتظبر

 چِ هفَْهی ثیبى ضسُ است.

 (547ظ ، 2الٌؼِ، ج السیي ٍ توبم ووبل) «است. ثْتریي اػوبل اهت هي، اًتظبر فرج»فرهبیٌس:  )ظ( هی پیبهجر

 زاًٌس. )ظ(، اًتظبرِ فرج را، ثْتریي خْبز هی اورم  زر خبیی زیگر پیبهجر

 زاش ّسار ضْیس خٌگ ثسر ٍ اُحس راثیت، اًتظبر ثِ ػول ٍ هدبّست تؼجیر ضسُ است ٍ پب زر ًگبُ اّل

 ّایهْذٍیتآسیب

 برداشتاشتباُازهفَْماًتظار

 بِهْذٍیتًگریسطحی

 افراطٍتفریطدرتبییيهفَْمغیبت

 استعجالدرظَْر

 تعییيزهاىظَْر

 تطبیقبرهصادیقخاص

 هالقاتگرایی

 هذعیاىدرٍغیي

 هْذی)عج(ْرازاهامْرٍقًَشاىدادىچْرُهِافراطٍتفریطدر
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زاضتی ذبرج از ایي ثبضس. ّر ثر ػول یه هٌتظر، ّسار ثراثر ػول ضْیساى ثسر ٍ اُحس هی ارزشِ زارز؛ یؼٌی

 تؼریف، اًحراف ٍ ثبعل است.

ای زیگر هؼتمسًس  ػسٍُ  زاًٌس ضرت ٍ ظَْر ایطبى هیگرٍّی اًتظبر را فمظ زػب ثرای ح ثِ ػٌَاى هثبل،

ای ًساضتِ ٍ راُ اغالح خبهؼِ ایٌست  ٍظیفِّبی هَخَز زر خبهؼِ، ّیچ  وِ افراز خبهؼِ، زر ثراثر فسبز

ًس؛ زیرا ثب هفَْم اًتظبر هغبیرت ا ایي ًَع تفىرات ثبعل وِ ذَز حضرت ثیبیٌس ٍ هسبئل را حل وٌٌس.

همبثل هفبسس ٍ هطىالت، هٌسٍی ٍ ضؼیف ػالٍُ اگر تالش ٍ حروتی ًجبضس، خبهؼِ اسالهی زر ِ زارًس. ث

، ایي اهَر هَخت زّس ٍ زر ًْبیت ن ورزى ضرایظ ظَْر را از زست هیٍ اهىبى ترثیت افراز ٍ فراّ ضَز هی

 ضَز. ذیر زر اهر ظَْر هیتأ

ّایاشتباُازهفَْماًتظار:هْوتریيبرداشت

 ًشَد،اهامزهاىظَْرًخَاّذکرد:تاظلنٍستندردًیازیاد 

. ایي افراز چَى ثب ٍخَز حروت ٍ تالش، افراز ضىست ذَرزُ، یىی از ػَاهل ایدبز چٌیي تفىری ّستٌس

تَاًٌس  اًس وِ چَى ًوی ایي ًتیدِ رسیسُ زر ًْبیت ثِاًس، زچبر یبس ٍ ًباهیسی ضسُ ٍ  ثِ ًتیدِ ًرسیسُ

 وبری ثىٌٌس، ثبیس پیرٍ ایي ثرزاضت ثبضٌس. 

زهیي از ظلن ٍ » )ظ( است: اورم  از زالیل زیگر ایدبز ایي ثرزاضت، تفسیر ًبزرست از ایي رٍایبت پیبهجر

  «وٌس. وٌس.. پس زهیي را از ػسل ٍ زاز، پر هی ضَز. هرزی از ػترت هي لیبم هی ستن پر هی

یظَْر؛داًٌذًًِشاًِیطظَْرهیایظلنٍجَرراازشراعذُ
 یؼٌی هؼتمسًس ثبیس ظلن ٍ خَر زیبز ثطَز، تب ظَْر رخ زّس.

 زر پبسد ثِ ایي ثرزاضت ثبیس گفت:

  لغ هؼٌبی رٍایت ایي است زر ٍا .رٍایت آهسُ، فراگیری ظلن است، ًِ ایٌىِ ّوِ ظبلن ضًَسآًچِ زر

ضَز، ػسالت ّن  فراگیر هی ،اثؼبز ی ظلن زر ّوِ پیص از ظَْر، السهبى ٍزر آذرغَروِ وِ، ّوبً

 گیرز. آیس ٍ ّوِ اثؼبز را فرا هی هی

 چِ ظلوی ثبالتر از ایٌىِ، چِ ًَع ٍ ویفیت ظلن هطرع ًیست، اهب  از ظلن چیست؟ اگر هٌظَر

 .زست ثطریت از زاهبى پبن اهبم، لغغ ضسُ است

 ای  گیرز ثِ ّر ٍسیلِ رزی وِ هَرز ظلن لرار هی؛ فظلن ٍ خَر، ٍسیلِ ٍ ػلتی ثرای ظَْر ًیست

 رسبًس. ذسا ًوی لیٍ خَر ثِ تٌْبیی اًسبى را ثِ ٍزر ًتیدِ ظلن  ؛ضَز تب رّبیی یبثس هتوسه هی

 ثب ظبلنوسی وِ هَافكِ هبًسىِ ظبلن ثبضس ،رخبل الىطّیزر وتبة  ثب تَخِ ثِ رٍایت غفَاى خوبل ، 

 ]ّوراُ[ است ٍ ثب اٍ زرآتص ذَاّس ثَز.

 تٍقیاهیپیشازظَْر،باطلاست:ّرحرک
 زًسگی اٍ عجیؼی است. ّیچ ًتیدِ ًساع ٍ زرگیری زر از آًدبیی وِ اًسبى هَخَزی اختوبػی است، زر
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تَاًس یه لبػسُ ولی ارائِ ثسّسوِ یب ًجبیس ّیچ لیبهی اًدبم ثطَز ٍ یب فمظ ثبیس لیبم  زًیب ًوی زیٌی زر

 لیبم، ثِ اّساف، ضرایظ ٍ ػَاهلی ثستگی زارز. ّر ثلىِورز. 

 

 

 
 

 .ثیت رز ضسُ است ّبیی است وِ تَسظ اّل ، از خولِ لیبملیبم اثَهسلن ذراسبًی

ّایتأییذشذُ:قیام
 وِ  ، هرزم را ثِ حك زػَت وٌس، افرازی پیراهَى اٍ گرز آیٌسهرزی از لن» :فرهبیٌس هی)ع(  وبظن  اهبم

ّبی آّي استَار است. ثبزّبی تٌس حَازث آًبى را ًلغساًس، از خٌگ ذستِ  ّبیطبى ّوچَى پبرُ للت

، 65ثحبراالًَار، ج) «.استًطسُ ٍ ًترسٌس، اػتوبزضبى ثر ذسا است ٍ سراًدبم وبر از آى پرّیسوبراى 

 (939ظ
 وٌٌس ػلی را تبییس هی بم زیس ثي اهب لی ًسرز ورز را وبهالً  هَسی )ع(، لیبم ثرازر ذَز زیس ثي  اهبم رضب 

ضس  اگر پیرٍز هی ،رحوت وٌس ذسا ػوَین زیس را»فرهَز:  ثي خؼفر)ع( هی  پسرم هَسیفرهبیٌس:  ٍ هی

 (248، ظ9اذجبرالرضب، جػیَى ) «.[سپرز ]حىَهت را ثِ اهبم غبزق هی .ورز ثِ ٍػسُ ذَز ػول هی
 

 فرهبیٌس: وِ هی ،)ع( اهبم غبزق تٌبز ثِ سريثب اس گرٍّی

 پرستص ذسا، خبی ثِ وِ است عبغَت آى، غبحت ضَز، ثرافراضتِ لبئن لیبم از پیص وِ پرچوی ّر»

 زاًٌس. ، ّر لیبهی را پیص از ظَْر ثبعل هی«.ضَز  هی

ّبی حتوی، ازػبی هْسی  ظَْرِ ًطبًِ ، اگر وسی پیص ازهٌظَر از حسیج اهبم غبزق)ع( ایي است وِاهب 

 . ٍ ًیس زر ایي حسیج فرهَزُ اًس ػَلَن، ًِ حىَهت.ثَزى ثىٌس، ثبعل است

ٍهرج.حکَهت،یعٌیّرجًبَدى
 ثرای اخرای احىبم اسالم، ًیبز ثِ حىَهت اسالهی است.

 افراطٍتفریطدرتبییيهفَْمغیبت: 

است.  ؛ هٌظَر از غیجت، حضَر اهبم ثِ غَرت ًبضٌبسغیجت یؼٌی، ًبضٌبذتِ ثَزى ٍ ًِ فؼبلیت ًساضتي

 :تفکراتِغلطدرهَردغیبتاهام

 ٍخَز ًسارز. )ػح( والً اهبم هْسی 

 وٌٌس زًسگی ًوی ي)ػح( زر زهی اهبم زهبى. 

 ثبضٌس. زٍر از زسترس هی )ػح( وبهالً اهبم زهبى 

 ّادررٍایاتقیام

 کاهالًتاییذشذُ کاهالًردشذُ
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 استعجالدرظَْر: 

ٍ ثگَیین چرا  ، اهب ایٌىِ ذَز را هالنِ ظَْر لرار زّیناست  زػب ثرای تؼدیل ظَْر، اهری ثسیبر پسٌسیسُ

 ضَز. تغجیك هی تؼدیل، ثبػج آسیتِززگی ٍ  ضتبة، اضتجبُ است. افتس ثب ایٌىِ هي ذَثن ظَْر اتفبق ًوی

 .گیرز ّب، اًدبم هی ّوِ ضرایظ ٍ زهیٌِ ّبی الْی است وِ پس از تحمك ظَْر از سٌت

 تعییيزهاىظَْر: 

 (426ظ،غیجت عَسی) «ٌسبًگَیوٌٌس، زرٍؽ  ظَْر ٍلت تؼییي هیّب وِ ثرای  آى»فرهبیٌس:  هی اهبم ثبلر

 برهصادیقخاصتطبیق: 

ّب را ثب افراز یب خریبًبت هرتلف، همبیسِ ورزُ ٍ تغجیك  ززگی، رٍایبت ٍ ًطبًِ گبّی افراز ثِ زلیل ضتبة

 گرزًس. ؛ زر ًتیدِ زچبر اًحرافبت ضسُ ٍ زر اػتمبزات غحیح ذَز زچبر تسلسل ٍ ترزیس هیزٌّس هی

 هالقاتگرایی: 

س ٍ ًباهیسی ٍ أّبی ایي آسیت، یبهساز پیتوبم زغسغِ ٍ فىر ثؼضی از افراز، زیسار ثب حضرت است. 

چِ ثیطتر هسػیبى زرٍغیي فراّن چٌیي افرازی، زهیٌِ را ثرای فؼبلیت ّر ػالٍُ ثر ایي،  افسرزگی است.

را  )ظ( چِ پیبهجر گر «لرًی اٍیس»ٍراى غیجت، اهبم را ثجیٌٌس؛ افراز زر ز ی ّوِ لرار ًیست .وٌٌس هی

 ثب حضرت زاضت. ای ػویك ٍ راثغِ سیس، اهب از ارزش اٍ وبستِ ًطسً

 هذعیاىدرٍغیي: 

زر زٍراى غیجت، افرازی ثِ زرٍؽ ازػبی زاضتي ارتجبط یب ًسجت ثب حضرت )پسر اهبم، ّوسر اهبم، 

ي ٍ هسیر خبًطیي اهبم ٍ ...( را زارًس. ایي افراز ثب تغییر رٍایبت، هسػی ارتجبط ثب اهبم ضسُ ٍ ثِ خبی زی

 پیچٌس. هی ی گوراّی زیي، ثرای هرزم ًسرِ

 تَاًیس وتبة: ت اعالػبت ثیطتر زر ایي زهیٌِ هیوسثرای 

 را هغبلؼِ ًوبییس. ًَضتِ استبز خؼفری« ّب یت ٍ آسیتی هْسٍ اًسیطِ»

 خؼفری تسریس استبز

 ضٌبسی هْسٍیتآسیتضَع: هَ

 ّبی آهَزضی هؼبرف هْسٍیتارائِ ضسُ زر والس ذالغِ ٍ چىیسُ هغبلت

 Mahdiaran@   هْسیبراىتْیِ ضسُ زر ٍاحس هْسٍیت هَسسِ هػبف، 

http://t.me/joinchat/ESW1Az_J7HTsdzr4CymTtw

