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 چٍٛ٘ٝ فشص٘ذا٘ی ػبضٛسایی تشثیت وٙیٓ ؟

 ضىُ اٍِٛٞبیی لیبْ، ایٗ ثستش دس وٝ چشا است، ٞب سشٔطك تشیٗ ٔٙبست ٚ تشیٗ  ضىٜٛ ثب جّٕٝ اص ػبضٛسا ٟ٘ضت

٘ذاسد ٚجٛد آٖ ثشای ٕٞب٘ٙذی ػبِٓ وجبی ٞیچ دس وٝ ٌشفتٝ . 

 بتواند که است الگوهایی یافتن پی در همواره اجتماعی واحد ترین کوچک عنوان به خانواده

 راه الگوی را ها بهترین تا هستند تالش در والدین و کند طی را سعادت راه آن از پیروی با

کنند فرزندانشان . 

 ضىُ آٖ دس فشًٞٙ وٝ است جبیی اِٚیٗ ٚ ضذٜ ٔحسٛة اجتٕبػی ٞستٝ تشیٗ وٛچه ٚ ٘خستیٗ خب٘ٛادٜ

 تفىش ٚ ا٘ذیطٝ وٝ آ٘جبیی اص. داسد فشًٞٙ ٌستشش دس ٟٕٔی ثسیبس سٟٓ خب٘ٛادٜ وّی عٛس ثٝ ٚ ٌیشد ٔی

 حسیٙی ٘یض فشص٘ذاٖ ثبضٙذ، حسیٙی ٚاِذیٗ ٚلتی وٙذ، ٔی سضذ ٚ ٌشفتٝ ضىُ خب٘ٛادٜ دأبٖ دس وٛدن

ضٛد ٔی ٔٙتمُ جبٔؼٝ ثٝ خب٘ٛادٜ اص فشًٞٙ ایٗ ٚ ضٛ٘ذ ٔی . 

 ضىُ اٍِٛٞبیی لیبْ، ایٗ ثستش دس وٝ چشا است، ٞب سشٔطك تشیٗ ٔٙبست ٚ تشیٗ  ضىٜٛ ثب جّٕٝ اص ػبضٛسا ٟ٘ضت

٘ذاسد ٚجٛد آٖ ثشای ٕٞب٘ٙذی ػبِٓ وجبی ٞیچ دس وٝ ٌشفتٝ . 

 ٚ داضت ٘خٛاٞذ دیٍشی اسٔغبٖ ضىٛفبیی ٚ سضذ خٛثی، اص غیش است، ٌشفتٝ ٘بْ ػبضٛسا فشًٞٙ آ٘چٝ جٛٞشٜ

سا آٖ ٔفْٟٛ ٚ ص٘ٙذ ٔی دأٗ آٖ ثٝ ٚ ا٘ذ وشدٜ ثشداضت ػبضٛسا فشًٞٙ اص دضٕٙبٖ ٚ ثیٍبٍ٘بٖ غّظ ثٝ آ٘چٝ  

 پیبْ دس( ع) حسیٗ أبْ وٝ است ٕٞبٖ ػبضٛسا حمیمت ٘یست، ػبضٛسا پیبْ دا٘ٙذ ٔی خٛ٘شیضی ٚ ستیض ٚ جًٙ 

ا٘ذ وشدٜ اسائٝ سٚضٙی ثٝ خٛد ػّٕی ٚ تئٛسی ٞبی . 

 ٔشدْ ٔیبٖ دس تب وٛضیذ( ظ) اسالْ پیبٔجش وٝ ٚاالیی ٞبی اسصش وٝ ا٘ذ وشدٜ ثیبٖ سٚضٙی ثٝ حضشت آٖ

 آٖ ٚ ضٛد تبسیخی فشأٛضی دچبس ػشف ٍ٘زاسیٓ وٝ داسیٓ لصذ ٔب ٚ است افتبدٜ ٔخبعشٜ ثٝ ضٛد ٟ٘بدیٙٝ

ثٛد ٘یت ٚ ثبٚس ایٗ ثٟبی پیبٔجش تجبس ضذٖ لشثب٘ی ٚ ثشٚد ثیٗ اص ٞب اسصش . 



 ایٗ ثب سا فشص٘ذا٘طبٖ ، تِٛذ اثتذای اص است ثٟتش ٚاِذیٗ ضٛد، ٟ٘بدیٙٝ خب٘ٛادٜ ثستش دس ثبیذ ػبضٛسا فشًٞٙ

 ِحبػ ثٝ ٞٓ ٚ ضٛد اٚ ضخصیت اص جضئی وٛدن سضذ ٚ ص٘ذٌی عَٛ دس فشًٞٙ ایٗ ٚ وٙٙذ آضٙب فشًٞٙ

ثٍیشد ضىُ وٛدن ضخصیت دس سفتبسی ِحبػ ثٝ ٞٓ ٚ ػبعفی ٚ اجتٕبػی استجبعبت ٚ فشًٞٙ . 

 ٔختّف ٞبی ٔٛلؼیت دس ٌیشد، اِٟبْ حسیٙی ٞبی آسٔبٖ اص ٚ ضذٜ ػبضٛسایی وٛدن فىش ٚ اٍ٘یضٜ وٝ صٔب٘ی

ضٛد ٔی ظبٞش ٚ ضذٜ ػجیٗ فشد رٞٗ ثب ص٘ذٌی . 

 ثشای وٙٙذ سبصی پیبدٜ ضبٖ ص٘ذٌی سٚ٘ذ دس سا جذیذی ٚ خبظ سیضی ثش٘بٔٝ ٔحشْ ضذٖ ٘ضدیه ثب ثبیذ ٔبدساٖ

 اػضبی ٔطىی ٞبی ِجبس آٚسدٖ ثیشٖٚ یب ٚ وٙٙذ ٘صت ٔٙضَ دسة یب خب٘ٝ دیٛاس ثش سا وٛچىی پشچٓ ٔثبَ

 صبِح ثٙذٌبٖ ثٟتشیٗ اص یىی ػضاداسی ثشای ثبیذ وٝ است ٔؼٙب ثذیٗ ٕٞٝ وٝ پٛضیذٖ ثشای ٞب چٕذاٖ اص خب٘ٛادٜ

ضٛیٓ آٔبدٜ خذاٚ٘ذ  

 

 داضتٙذ، ػٟذٜ ثش( ظ)ٔحٕذی ٘بة دیٗ تشٚیج دس سا سٟٓ ثیطتشیٗ ثضسي، ٔشداٖ سبص٘ذٌی ٚ تشثیت ثب ص٘بٖ

 فشستبد٘ذ جًٙ ٔیذاٖ ثٝ اسادٜ ٚ ٔیُ ثب سا خٛد فشص٘ذاٖ وٝ پشداختٙذ آفشیٙی ٘مص ثٝ ػبضٛسا سٚص دس ٔبدسا٘ی

( ع)حسیٗ اص فمظ فشص٘ذش چٟبس ضٟبدت اص پس اِجٙیٗ اْ  چٖٛ ٔبدسی. داسد آٟ٘ب صحیح تشثیت اص ٘طبٖ وٝ

 ثٝ ثٙبثشایٗ. ضذ پبسٜ دِٓ ثٙذٞبی ٌٛیذ؛ ٔی ضذٜ، ضٟیذ( ع) حسیٗ أبْ ضٙٛد ٔی وٝ ٍٞٙبٔی ٚ ٌیشد ٔی خجش

است ٔشثٛط خب٘ٛادٜ ٘ٛع ثٝ فشص٘ذ ضمبٚت یب ٚ سؼبدت وبسضٙبسبٖ ثشخی ثبٚس . 



 فشصت سبِٟب ایٗ ٚ ٌزسا٘ذ ٔی ٔبدس ثب اِفت ٚ ا٘س ٔحیظ دس سا خٛد ضخصیت تىٛیٗ سبِٟبی ٟٕٔتشیٗ وٛدن

 ِحبػ ثٝ ٔبدساٖ ٕٞچٙیٗ است، اٚ اص سفتبسی ٞبی ٚیژٌی سبیش ٚ صفبت ٚ ػبدات اوتسبة ثشای ٘ظیشی وٓ

 وٙذ ٔی ٘بأٙی احسبس وٝ صٔب٘ی ٞش وٛدن ٚ ٞستٙذ وٛدوبٖ ثشای ٔغٕئٙی پٙبٍٞبٜ خٛد خبِصب٘ٝ ػٛاعف

وٙذ ٔی جٛ ٚ جست ٚی آغٛش دس سا خٛد ٘ظش ٔٛسد أٙیت ٚ ثشد ٔی پٙبٜ ٔبدس ثٝ اثتذا . 

 ثش فشص٘ذاٖ حمٛق ٟٕٔتشیٗ اص ٚ ثٛدٜ ثطشی جبٔؼٝ ٘یبصٞبی تشیٗ حیبتی اص یىی تشثیت، وٝ است ٔسّٓ ثٙبثشایٗ

 ٔؼٙٛی ٚ ٔبدی استؼذادٞبی پشٚسش ثشای ٔمتضیبت، ایجبد ٚ ٔٛا٘غ سفغ تشثیت،. است ٔبدساٖ ثخصٛظ ٚاِذیٗ،

 آسأص چٖٛ آثبسی آٖ، ثٝ الذاْ ٚ ثٛدٜ ضشٚسی فشآیٙذی تشثیت،. است خّمت وٕبَ ثٝ سسیذٖ جٟت دس

دداس د٘جبَ ثٝ ٚاِذیٗ ثشای سا صبِح فشص٘ذ داضتٗ ٚ ٚجذاٖ  
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