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ّای فزاٍاى، سااهْایی را تاا    خذا را ضاکزین کِ تَاًستین تا ٍجَد کاستی

ًطزیِ هیقات ًَر در کٌار جوغ تا صفا ٍ پز هحثت ضاوا خَاًٌاذناى ػشیاش    

در ٍاقغ  ًطزیِ پیص رٍ داریذ ضوارُ صذٍ سی ٍ یکنتگذراًین. هطاهثی کِ 

ٍ  ، نز چِ خذاحافظی ّویطِ تلا  آخزیي ضوارُ اس ًطزیِ هیقات ًَر است

ِ تاسنطات ٍ اداهاِ   است اها خذاحافظی کِ ّوزاُ تا اهیذ ت سختناّی 

هذا خذاحافظی ًطزیِ در ٍاقغ سالم دٍتارُ نزٍّی  ،ضیزیي دیذارّا تاضذ

تاسُ ًفس است کِ هذتی است اغلاة هطاهاة ًطازیِ اػان اس احادیا ،      

ّای کالس اػتقادات را در قاهة ػٌاٍیٌی ًَ  ّا، اخثار هؤسسِ ٍ تاسُ هٌاسثت

 ًوایٌذ. تاى هیدر کاًال تلگزام ٍ سایت هؤسسِ تقذین ًگاُ

دٍهتای، راییای،   َهِ هؼصا  دٍهتی،ّا خطیة، سّزا خاًنسپاسگشارین اس 

ّواِ  ضْثاسی، پاهطی، ًَری ٍ هؼصَهِ ،کارنزاى، زین.کارنزاى، هفاطوِ

دٍستاًی کِ تزای اًتطار ًطزیِ تالش کزدًذ تِ ٍیژُ ٍجَد پز تزکت استاد 

ّایی صحیح، ّوچَى پلی  اتیز ٍ تزًاهِنزاًقذرهاى آقای هخولثاف کِ تا تذ

ّاا را ّواَارُ   هستحکن، هسیز ضکَفایی استؼذادّا ٍ رسیذى تِ هَفقیات 

 ساسًذ.تزایواى فزاّن هی

نیاز  کٌین تِ ّوزاّی خَاًٌذناى خَتوااى، اهیاذٍارین پای    ٍ افتخار هی

هطاهة هؤسسِ اس طزیق سایت تاضیذ ٍ پیام ًطزیِ را کِ ّواى کٌارّن تَدى 

 ّا، ٍظیفِ تلقی ضًَذ. زاهَش ًکٌین ٍ اجاسُ ًذّین هحثتاست، ف

 تٌَر دهتاى ّویطِ نزم            تاتستاى ٍ سهستاى ًذارد               ػشیشاى!!      

 خَری اى هْزتاًی دهت را هیً اًگار تٌَر دهت کِ نزم تاضذ  

 تادتز               هْزتاًیت تیطتز             رٍسنارت آ    تز     ٍ ّزچِ دهت نزم

 تز خَاّی تَدٍ خَدت راضی
 ًطزیِ هیقات ًَر-ذ ٍ سالهت تاضیذدر پٌاُ حق سزتلٌ

 

هحشور خواهد کررد و او هواننرد    )ع(فرهودند: کسی که یک شبانه روز از بیواری پرستاری کند، خداوند او را با ابراهین خلیل )ص(پیاهبر اکرم

 (344،ص16)وسائل الشیعه،ج                                                                                        کند. برق خیره کننده و درخشاى از صراط عبور هی

حزفِ پزستاری، تزکیة ػییثی است: اس یک سَ، تزکیثی است 

اس رحوت ٍ ػطَفت ٍ هْزتاًی ٍ هزاقثت، ٍ اس ساَی دیگاز،   

 )هقام هؼظن رّثزی(       داًص ٍ هؼزفت ٍ تیزتِ ٍ هْارت.

 رب نور دل و دیده زرها)س( صلوات
 رب دخت گرانماهی مولی صلوات

 رب مظهر صبر و حلم و ایمان و شرف
 رب یاور دین زینب کبری)س( صلوات

 ًاهِدػَت
 جطي ّفذّویي سال تأسیس  هزاسن

 )ع(االئوٍِاحذ خَاّزاى ضؼثِ حضزت ثاهي

  )س(حضزت سیٌة اسَُ صثز هیالد  ّوشهاى تا

 ّا: تزًاهِ

 سخٌزاًی داًطوٌذ هؼظن جٌاب آقای دکتز فزیذًٍی -

 ...ٍ اجزای ًوایص اسَُ صثز – 

 19ساػت:         11/10/98سهاى: چْارضٌثِ 

هکاى: ضْزکت تؼثت، ضْزک چْاردُ هؼصاَم)ع(،    

 اهشّزا)س(هتزی تْار، ًثص ضقایق، حسیٌیِ فاطوِ 20



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ّبی سخنٌزاًی نٌخبة اسختبد     سَی ًَر )طزح استوبع سی دیِ گشارش هسبثمِ راّی ث»

 «هنولجبف(

 6ثزگشار گزدیخ  ٍ   98/ 3/7دٍاسدّویي دٍرُ ایي هسبثمبت طجك رٍال ّز تزم، چْبرضٌجِ 

 یل است:ػٌَاى ثزگشی ُ هؼزفی گزدی ً  وِ اسبهی آًْب ثِ لزار ذِ ًفز ث

 ( سویزا ػشیشی هجحث اسدٍاج1

 ( سویِ ًَرٍسی گل درُ هجحث اسدٍاج2

 ( سوب احو ی هجحث حجبة3

 ( سیٌت ًظزی هجحث خوس4

 ( سّزا ًَری هجحث خوس5

 ( ػفت السبدات حسیٌی هجحث خوس6

 در هزاسن هیالد اسَُ صجز اّ ا خَاّ  ض .    السم ثِ ذوز است نَایش ایي ػشیشاى

 

 ... هًَ ى سیز آة ٍ ثبال ًیَه ًِ.         چیشی وِ ثبػث غزق ض ًت هیطِ افتبدى تَی آة ًیست!   
 هرالة تاش تَ اضتثاّات خَدت ًوًَی!

 ؟آیا دعا وردى ٍاجة است

 تال ٍ تیواری را ترطرف ًوایینچگًَِ تا دعا 

 
ث خلمی، فبصلِ ػخبطفی  

ّخب را سیخبد    هیبى اًسخبى 

وٌ ، حبل آًىِ خَش  هی

خلمی، ثز طَل ػوز آدهی 

ِ   هی ّخبی   افشایخ  ٍ ابیخ

دٍسخختی ثخخب دی خخزاى را 

 سبسد.استَار هی

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 رّثری ندفتر همام هعظ ازاستفتائات 
آیب صلِ رحن، ثب خَیطبًٍ اًی وِ دی ى آًْب هَنت آسار ٍ اذیت رٍحی  سؤال:

هی ضَد ٍ ثبػث فزاّن ض ى ثستز تْوت، غیجت ٍ ّته حزهت هی ضَد، 
 ٍانت است؟

لغغ رحن تا خَیطاى ًسثی جایش ًیست، اها غلِ رحن فمظ تا هزاٍدُ حضَری ٍ رفت ٍ  نَاة:
 آهذ ًیست ٍ تا احَال پزسی ٍ پیغام فزستادى اس عزیك تلفي یا ًاهِ ّن هحمك هی ضَد.

اگز هي اس دختزی خَاست بری وٌن ٍ خبًَادُ دختز ثب اسدٍاج هب هَافمت  سؤال:
 اس ًظز ضزػی اضىبل دارد؟ وٌٌ  ٍلی خبًَادُ هي هنبلف ثبضٌ ،

تِ عَر ولّی اسدٍاج هزد تالغ هطزٍط تِ رضایت پذر ٍ هادرش ًیست، ٍلی سؼی وٌیذ  نَاة:
در ایي اهز هْن تا ٍالذیي خَد وِ ّن خیزخَاُ ٍ ّن دارای تجزتِ ّستٌذ هطَرت وٌیذ ٍ حتی 

 االهىاى ًظز آًاى را جلة وٌیذ.
 َ اضىبل دارد؟سؤال: آیب تؼَیط طالی وبروزدُ ثب طالی ً

اگز ٍسى دٍ عال هساٍی تاضذ یا در غَرت تفاٍت در ٍسى، هثلغی یا چیشی تِ عالیی  نَاة:
وِ ٍسى ووتز دارد اضافِ ضَد، اضىال ًذارد، اها در غَرت تساٍی در ٍسى، اضافِ وزدى هثلغ 

ذ، یؼٌی تِ ّیچ وذام جایش ًیست، در ّز حال تْتز است ّز وذام را در تیؼی جذاگاًِ هؼاهلِ وٌٌ
 ـ هثال ـ اتتذا عالی وٌِْ را تخزد، سپس عالی ًَ را تفزٍضذ، یا تز ػىس.

اَضص سى در حبل ًوبس چ ًَِ ثبی  ثبض ؟ اگز ًبهحزم ًجبض ، ثبس ّن  :سؤال
 اَضص وبهل السم است؟

سى در حال ًواس ـ جش گزدی غَرت ٍ دستْا تا هچ ـ توام تذى را تایذ تپَضاًذ، اها در  نَاة:
 ِ ًاهحزم حضَر ًذاضتِ تاضذ، پَضاًذى پاّا تا هچ ٍاجة ًیست.غَرتی و
وسی وِ ثب ابرتی ٍ راثطِ استن ام هی ضَد، آیب حمَق دریبفتی اٍ حزام : سؤال
 است؟
اگز تخػع ٍ هْارت السم را تزای واری وِ استخذام ضذُ است، دارد ٍ همزرات  نَاة:

استخذام رػایت ضذُ ٍ هغاتك همزرات ٍ تزاساس تَاًایی در اًجام ٍظایف هحَلِ، تِ اٍ حمَق 
 هی دٌّذ، حمَق دریافتی حزام ًیست.

اگز سًی اس اس اسدٍاج ثِ ػلت ػ م تنوه گذاری هطىل ثچِ دار : سؤال
، آیب نبیش است وِ اس تنوه گذاری سى دی زی ثزای اًجبم ػول ض ى دارد

لمبح ثب ًطفِ ضَّز در خبرج اس رحن استفبدُ ضَد ٍ سپس ًطفِ لمبح یبفتِ ثِ 
رحن آى سى هٌتمل گزدد؟ اگز وَدوی اس ایي راُ ثِ دًیب ثیبی ، فزسً  چِ وسی 

 هحسَة هی ضَد؟
ام اجتٌاب ضَد، فی ًفسِ اضىال ًذارد ٍ در اگز اس همذهات حزام، هاًٌذ ًگاُ ٍ لوس حز نَاة:

غَرتی وِ تا ایي رٍش وَدوی تِ دًیا تیایذ هلحك تِ غاحة ًغفِ ٍ تخوه تَدُ ٍ الحاق آى 
تاضذ، لذا تایذ ًسثت تِ احىام ضزػی هزتَط تِ ًَسَة، تِ سًی وِ غاحة رحن است هطىل هی

زایظ ــ تِ عفل ضیز دّذ، در احتیاط رػایت ضَد، هگز آًىِ غاحة رحن پس اس تَلذ ــ تا ض
 ایي غَرت احىام رضاع تیي عفل ٍ ضَّز سى ٍ تستگاى سى، جاری هی ضَد.

 

 

 
استفادُ اس ایٌتزًت خَد تِ خَد چیش تذی ًیست اها ًذاضـتي  

ِ  ر ایي سهیٌـِ ٍ یـا اسـتفادُ تـی    اعالػات السم د اس آى  رٍیـ
 وٌذ اس جولِ:ّا هیّایی را هتَجِ خاًَادُآسیة

 تزای گزدش در ایٌتزًت اتالف ٍلت فزاٍاى -
 اػتیاد تِ رایاًِ ٍ ایٌتزًت -
ارتثاعات ًاسالن وٌتزل ًطذُ وَدواى ٍ ًَجَاًاى تا افـزاد   -

 غزیثِ
 ّای ایٌتزًتیوالّثزداری -
ّای ایٌتزًتی هٌجز تِ اسدٍاج ٍ تطىیل خاًَادُ تـا   آضٌایی -

 تٌیادی سست 
 چْزُ اػضا خاًَادُواّص ارتثاط تیي فزدی ٍ چْزُ تِ  -
 ّای فزٌّگ غزتی تِ وطَر ها اًتمال ٍ آهَسش ارسش -

دردّـای   - آثار هٌفی تـز تیٌـایی افـزاد   ّای پشضىی:  آسیة
ضذیذ ووز، دست، گزدى ٍ سز وِ تِ غَرت آرتـزٍس ظـاّز   

ضَد ٍ گاّی هَجة ایجاد ویست هفػلی در هچ دسـت   هی
 ضَدهی
زات اس حالـت  ّا ٍ خارج ضـذى سـتَى فمـ    افتادى سزضاًِ -

 عثیؼی.

 ّایی تِ خاًَادُتَصیِ
ٍالذیي تزای ایي وِ تتَاًٌذ در خػَظ هحاسي ٍ ػیَب  -

ّا، راٌّوای خَب ٍ هؤثزی تزای فزسًذاًطـاى تاضـٌذ،    رساًِ
تایذ در ایي سهیٌـِ، هغالؼـِ ٍ هطـاٍرُ وـزدُ، اعالػـات ٍ      

 ٍ تِ رٍس وٌٌذ. دادُّای خَد را افشایص هْارت
ّایی وِ هتٌاسة تا فزٌّگ، سي ٍ  ٍ فیلن ّا ّزگش تزًاهِ -

ّای اخاللی ًیست را تـا فزسًـذتاى    درن فزسًذتاى ٍ ارسش
 تواضا ًىٌیذ.

تذٍى سهاى تٌذی ٍ هحـذٍدیت، پلـی استیطـي،     ّیچ گاُ -
رایاًِ ٍ تلَیشیَى را در اختیار آًْا، حتی لثل اس دتستاى لزار  

ذ، در ایي ًذّیذ تا تِ غَرت یه ػادت ٍ اػتیاد غلظ در تیای
غَرت در هزاحل تؼذی، اغالح ٍ وٌتزل تـِ راحتـی لاتـل    

 اجزا ًیست.
ّا تـِ ػٌـَاى یـه ػـادت      تزای ایي وِ استفادُ اس رساًِ -

هضز در ًیایذ، هحیظ سًذگی خَد ٍ فزسًذتاى را هتٌَع وٌیـذ  
اس عزیك وتاتخَاًی، لػِ گَیی، ًماضی، وارّـای دسـتی ٍ   

ّا ٍ هسـاجذ،  ّا پارن خاًِّا، وتات اهَر ٌّزی، رفتي تِ هَسُ
 تفزیح، ٍرسش )ضٌا، راّپیوایی، وٌََّردی ٍ...(

ّــای خطــي ٍ هثتــذل ًیــش جــذا  اس خزیــذ تــاسیٍ در آخــز 
 تپزّیشیذ.

 ف.وارگراى، م. ضْثازی ّا: م.دٍلتی،ًطریِ: خاًنّوىاراى 
 167خیاتاى ضْیذ جَادیاى )للوستاى( پالن -خیاتاى لسٍیي ضرلی -آدرس : تْراى هیذاى لسٍیي



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

   

 
 
 
 

 

در اداهِ هجحث ایطیي ثب تَنخِ ثخِ آیخبتی    
ٍ  ثیبى ضخ  وخِ ایخبهجز هىخزم اسخالم     

هؤهٌبى ّو ی ٍسیلِ اًجبم وبر ّستٌ  ٍ اس 
ًبحیِ ازٍردگبر هتؼخبل ثخِ ایطخبى لخ رت     
 نسوبًی، رٍحبًی ٍ ًیزٍی ایوبى ثنطی ُ 

ض ُ است ٍ ایخي تَاًخبیی، هخَّجتی اسخت اس نبًخت ازٍردگخبر       
درحبلیىِ ل رت ازٍردگبر هتؼبل استماللی )ذاتی( است، در ًتیجِ 

 هطبثك آیبت لجل، 
، اٍلیخبی  سارع، وطبٍرس، ػسل، هَػظِ، لخزآى وخزین، ایبوجخز   

ای ّسخختٌ  در حبلیىخخِ ًْبیتخخبر ثخخِ ارادُ صخخبل ، ّزوخخ ام ٍسخخیلِ
دّ  چخَى خ اًٍخ     دٌّ . ػسل ضفب هی یازٍردگبر وبری اًجبم ه

خَاّ  ٍ خَاّ ، هَػظِ ضفبدٌّ ُ للَة است چَى خ اًٍ  هیهی
غیزُ ٍ ثیبى ض  ّز وس ایي هسئلِ را ًپذیزد در ٍالغ هؼتزض ثِ 

 ال ام خ اًٍ  هتؼبل است.

آیذ وِ چررا خرذای تعرالی خَاسرتِ ورِ       حال ایي سؤال پیص هی

یا اٍلیرای   )ع(ِ پیغوثراى ٍ یا ائوِّتٌذگاًص ترای تمرب تِ پرٍردگار، ت

در ابسخ گَئین، ثخزای ایٌىخِ ثٌخ گبى ث اًٌخ       الْی هتَسل ضًَذ؟
ًیبس اس آًْب ً اًٌ  ٍ آًْخب  ایطبى سجت ٍ ٍسیلِ ّستٌ  ٍ خَد را ثی

اس السم است ثِ ایي طزیك ًیش ایبوجز یب اهبم  را فزاهَش ًىٌٌ .
حزهخت ایطخبى را   ضٌبختِ ضًَ  ٍ ل رضبى داًستِ ضَد ٍ هزدم 

ً ِ دارً  چزا وِ احتزاهطبى ثز هزدم ٍانت است ٍ اس ّوِ هْوتز 
ایٌىِ اًسبًْب ًسجت ثِ ایطبى هؼزفت ای ا وٌٌ  در ًتیجِ ثخِ راُ  

اس طزفی در آیبت فزاٍاًی اس لخزآى وخزین    هستمین ّ ایت ضًَ .
، 84ثیبى ض ُ وِ خ اًٍ  هسجت االسجبة اسخت اس نولخِ آیخبت    

رُ هجبروِ وْف وِ ثِ ل رت ذٍالمخزًیي اضخبرُ   سَ 92ٍ  89، 85
ِ  اس ّز چیش رضتِ دارد هیفزهبی  ٍ ثیبى  هی ای(  ای )سجت ٍ ٍسخیل

  ثِ دست اٍ دادین.

فرهایذ: خذاًٍذ اتا دارد )اجتٌراب   در ایي راتطِ هی اهام صادق

 فرهایذ( از ایٌىِ اهَر را جس از طریك اسثاب فراّن آٍرد. از ایري  هی

ی سثثی لرار دادُ است ٍ ترای ّر سثة گطایطری ٍ  رٍ ترای ّر چیس

ترای ّر گطایطی داًطی ٍ ترای ّر داًطی دری گَیا ٍ هطخص است 

ٍ ها ّسرتین )ًنري    سپس فرهَدًذ: هٌظَر از ایي در رسَل خذا

 2347، هیشاى الحىوة، ظ 70ح  183 ظ 1اصَل وبفی جالَسیلِ(. 
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یخبثین   لجالر ثیبى ض  درهخی هطبثك ایي ح یث گزاًم ر ٍ هطبلجی وِ 

وطخٌ  ٍلخی تَسخل ثخِ ایطخبى را ًیخش        اًسبًْب سحوبت خَد را هی

وٌٌ  )الجتِ هؼجشُ استثٌبست ٍ ایص اس ایي ثیبى ض   فزاهَش ًوی

لذا تَسخل ثخِ    آٍرد.( وِ خ اًٍ  ّویطِ ٍ در ّوِ حبل هؼجشُ ًوی

ي هٌبفبتی ً ارد چزا وِ ای« ادػًَی استجت لىن»غیز خ اًٍ  ثب آیِ 

آیِ نولِ ضزطیِ است یؼٌی: اگز هزا ثنَاًی  هخي ضخوب را انبثخت    

وٌن ٍ در همبم ایي ًیست وِ ثفزهبی : تٌْخب هخزا ثنَاًیخ  ٍ در     هی

اِىّ الّخذیي یسختىجزٍىع ػٓخي    »در نولِ « ػجبدت»اداهِ آیِ ثِ لزیٌِ 

ضَد وِ ػجبدت )هؼجخَد لخزار   خَاً ًی ضزن هحسَة هی« ػجبدتی

ز خ اًٍ  در آى ثبض  )وِ هفصّالر تَظی  دادى( ٍ ازستص وزدى غی

 35- 233دی:و  سی                                  دادُ ض (. 

 

 

 

ای  وِ ثِ ظخزة ٍ سٍر  لخزظ ٍ دارٍ ٍ آهپخَل ٍ     ّب را دی ُ ثؼعی

ّب چخَى   ضًَ . اهب ایي ضزثت خیلی خَش فزم ٍ خَش اً ام هی

رض ضبى رض  طجیؼی ًیست، ثؼ  اس یه هخ تی اس فخزم ٍ لیبفخِ    

 ثیٌٌ .ّبی خیلی سٌ یٌی هیآفتٌ  ٍ آسیتهی

در نبهؼِ ّن ّویي طَر است. ّز وس غیز طجیؼی رضخ  وٌخ  ٍ   

غیز طجیؼی ثبال ثیبی ، هثالر ثب درٍؽ ٍ هىز ٍ حیلِ ٍ ابرتی ٍ تَصیِ 

 ابض .ٍ سفبرش رض  ای ا وٌ ، یه رٍسی اس ّن هی

ّبیی  فزهبی : هي یىی رٍسی هطت چٌیي آدم خ اًٍ  در لزآى هی

 وٌن.را ثبس هی

 [72]ثمزُ/ «ٍٓاهللُ هٔنْز جٌ هب وٌُْتُنٕ تعىْتُؤَى»

وط  ٍ آضىبر ّز چِ ضوب اٌْبى وٌی  خ اًٍ  یه رٍسی ثیزٍى هی

 وٌ .هی

یؼٌی اگز ثِ ص الت رفتبر وزدُ ثبضین، ٍلَ دی زاى خجزدار ًط ُ 

 وٌ .یه رٍسی ّوِ را خجزدار هیثبضٌ ، 

ٍ اس طزفی اگز درٍؽ ّن ث َیین، حمِ ثبسی ّن وٌخین، یخه رٍسی   

 ّوِ را خجزدار خَاّ  وزد.

 

 زًذگیت را رٍی دٍُر هثثت تٌظین وي

 هثثت تیاًذیص،  هثثت عول وي، هثثت حرف تسى،

 تا ًتایج وارت هثثت، از آب درتیاد.


