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قرآن

امام خميني (ره)

»ذَلٙكٓ الْكٙتَابٔ الَ رٓيٕةٓ فٙئِّ ٙدٖى لِلْؤتَقٙييَ «
ايي است متبثى مِ دس [حقبًيت] آى ّيچ تشديذى ًيست [ٍ] هبيِ ّذايت تقَاپيطگبى است .

ثقشُ  -آيِ 2

قشآى ٍسيلِ ّذايت ّوِ هشدم استّ ،وبًٌذ خَسضيذ ثش ّوِ هي تبثذٍ ،لي تٌْب مسبًي اص آى ثْشُ هي جَيٌذ مِ فطشت پبك داضتِ
ٍ دس ثشاثش حق خبضغ ثبضٌذ؛ ” ُّذّى لِلْوُتَقِييَ ” ّوچٌبى مِ ًَس خَسضيذ ،تٌْب اص ضيطِ تويض ػجَس هي مٌذ ًِ ،اص خطت ٍ گل.
لزا (طجق آيبت قشآى) فبسقبى ،ظبلوبى ،مبفشاى ،دل هشدگبى ،هسشفبى ٍ تنزيت مٌٌذگبى اص ّذايت قشآى ثْشُ هٌذ ًوي ضًَذ.
هشاد اص جولِ ” الَ سَيِتَ فِيِِ ” آى ًيست مِ مسي دس آى ضلّ ًنشدُ ٍ يب ضلّ ًوي مٌذ ،ثلنِ هٌظَس آى است مِ حقبًيتت قتشآى
ثقذسي هحنن است مِ جبي ضلّ ًذاسد ٍ اگش مسي ضلّ مٌذ ثِ خبطش مَس دلي خَد اٍست.

اح كام

تدسيش ًَس  -جلذ اٍل

سَال :آيب ضستي سِ ثبس غَست ٍ دست ٍضَ سا ثبطل هي مٌذ؟
پاسخ ّ :وِ هشاجغ :ضستي سِ هشتجِ غَست ٍ دست ساست ،ثِ قػذ ٍضَ حشام است ٍلي ٍضَ سا ثبطل ًوي مٌذ اهب

اگش دست چپ سا سِ هشتجِ ثطَيذ هسح اٍ اضنبل پيذا مشدُ ٍ ٍضَ سا ثبطل هي مٌذ.
سَال :هٌظَس اص يل ثبس ضستي دس ٍضَ چيست؟
پاسخ  :آيبت ػظبم اهبم ،ثْجت ،تجشيضي ،فبضل ٍ هنبسم :هٌظَس اص يل ثبس ضستي آى است مِ توبم ػضَ سا ثطَيذ خَاُ ثب يل هطت
آة ثبضذ يب چٌذيي هطت .پس ٍقتي ػضَ ثطَس مبهل ضستِ ضذ يل ثبس هحسَة هي ضَد.
آيبت ػظبم خبهٌِ اي ،سيستبًي ،غبفيًَ ،سي ٍ ٍحيذ :هالك ثشاي تؼييي يل ثبس ضستي قػذ اًسبى است .پس اگش ثِ قػذ ضستي
تَضيح الوسبئل هشاجغ
هشتجِ اٍل هثال دُ هشتجِ آة ثشيضد ،اضنبل ًذاسد ٍ ّوِ آى ّب ضستي اٍل هحسَة هي ضَد.

اخالق

اهيشهَهٌبى (ع) ” :اًٙتَِْزٍُا فُرَصٓ الخَيرِ فَاًَْٙا تَوُرُ هٓرَالس٘حابِ ”
فشغت ّبي ًيل سا غٌيوت ثطوبسيذ ثِ دسستي مِ فشغت ّب ،هبًٌذ گزس مشدى اثش هي گزسد.

هيضاى الحنوِ  -ج 7

فشغت ّب هبًٌذ اثش ثْبسي ،دس آسوبى ػوش آدهي ،ظبّش هي گشدًذ ٍ ثِ سشػت هي گزسًذ .آى مس مِ اص ايي فشغت ّب استتتدتبدُ
ًنٌذ ،جض افسَس ،ثْشُ اي ًخَاّذ داضتٍ .قت ،گَّش گشاًجْبيي است مِ اسصضوٌذتش اص آى چيضي ًيست ،ثٌبثتشايتي ثتبيتذ آى سا
ضٌبخت ٍ اسج ًْبد ٍ اص ّشچِ هَجت اتالف ٍقت هي ضَد ،هبًٌذ سشگشهي ّبي ثيَْدُ ،پشداختي ثِ اهَس ثي فبيذُّ ،وٌطيتٌتي ثتب
دٍستبى ًبثبة ،ثي ًظوي دس مبس ٍ اهَس ديگش خَدداسي مشد .هشاجغ ثضسه ٍ داًطوٌذاى ثشجستِ ًيض ،ثب استدبدُ ثْيٌتِ اص ٍقتت ٍ
قذسداًي اص سبػت ّبي ػوش خَد ،هذاسج ٍاالي ػلن ٍ موبل ٍ هؼٌَيت سا پيوَدُ اًذ.
آيت اهلل الؼظوي ثشٍجشدي هي فشهبيذ » :تب آًجب مِ ثِ خبطش داسمّ ،يچ ٍقت ،اٍقبت ػوشم ،ثيَْدُ تلف ًطذُ است«.

نماز

پيبهجش امشم (ظ) هي فشهبيذ:
» هٓا افتَرَضٓ اهللُ عٓلی خَلق ِٙٙتٓعدٓ التََحيد ٙاَحٓةَ اٙلَيِ ٙهٙيَ الّصَالٍُٓ ٙلََكاىَ شَیءٗ اَحٓةَ اٙلَيِ ٙهٌْٙا لٙتَعثٔدٓ تِِ ٙهٓالِٙكَتُِٔ
فَؤٌْٙن راكٙعٗ ٍٓهٌْٔٙن ساجِدٗ ٍٓهٌْٔٙن قاِٙنٗ ٍٓقاعٙدٗ «

اص آًچِ مِ خذاًٍذ ثش خلقص ٍاجت ًوَدُ ،ثؼذ اص تَحيذ چيضي هحجَثتش اص ًوبص ًيست ،چَى اگش چيضي هحجَثتش ثَد هالئتنتِ ثتِ
ٍسيلِ ّوبى چيض خذاًٍذ سا ػجبدت هي مشدًذ .ػذُ اي اص هالئنِ دس حبل سمَع ّستٌذ ٍ ثؼضي اص آًبى دس حبل سجَدًذ ٍ ثؼضي اص
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آًبى دس حبل قيبم ّستٌذ ٍ ثؼضي ّن ًطستِ اًذ ٍ ثِ ػجبدت خذاًٍذ هطغَل ّستٌذ.

شهدا

ضْيذ هْذي ثبمشي ،فشهبًذُ جبٍيذاالثش لطنش  43ػبضَسا فشصًذي اص ديبس آرسثبيجبى ثَد مِ دس
سي سي سبلگي دس آة ّبي دجلِ ،ثِ آسوبى پش مطيذ.
ّوسر شْيد :صًذگي مشدى ثب افشادي هثل آقب هْذي سختي داضت .هي ّن سختي مطيتذم.

اص ايي ضْش ثِ آى ضْش سدش مشدمً .گشاى ٍ هضطشة ثَدمّ .ش لحظِ هٌتظش خجشّبي ًبگَاسي ثَدم؛ اهب ثْتشيي
دٍساى صًذگي ام دس مٌبس ايطبى ثَد .صًذگي ثب آقب هْذي خيلي ضيشيي ثَد .ضَخ طجغ ٍ هْشثبى ثَد .يل ثتبس،
خَدمبسي اص هيبى ٍسبيلص ثشداضتن تب ثشايص چيضي ثٌَيسنٍ .قتي هتَجِ ضذً ،گزاضت .گدت :خَدمبس هتبل
هي ًيست ،هبل ثيت الوبل است .گدتن :هي خَاستن دٍ سِ ملوِ اي ثٌَيسنّ ،ويي! گدت :اضنبل داسد خبًن.
هقام هعظن رّثري  ” :ضْيذ ثبمشي يني اص ّويي جَاى ّبست ،هي آى ضْيذ سا قجل اص اًقالة اص ًضديل هيضٌبختن ايي جتَاى
هَهي ٍ غبلح هطْذ پيص هي آهذ ،حق اٍ ثَد مِ ثؼذ اص اًقالة يني اص سشداساى ايي اًقالة ثطَد ،چَى غبدق ٍ هخلع ثَد ٍ حق
اٍ ثَد مِ ضْيذ ثطَد“.

شبهات

سَال :چشا ثبيذ پسش دٍ ثشاثش دختش اسث ثجشد؟ آيب ايي ،ظلن دس حق دختش ًيست؟
پاسخ  :دس اسالم ،ثبس اقتػبدي خبًَادُ ثِ دٍش هشداى گزاضتِ ضذُ است ٍ ثبيذ طجق دستَساتً ،دقِ ٍ خشج خبًَادُ

سا اٍ ثپشداصد .دس هقبثل ،صى دس ًظبم خبًَادُ ّيچ هسئَليت اقتػبدي ًذاسد .يؼٌي اص ديذگبُ اسالم صى هَظف ًيست خشج صًذگي سا
تأهيي مٌذ ثلنِ اٍ هي تَاًذ داسائي ّبي خَد سا ثشاي هسبئل ضخػي خَدش خشج مٌذ .خذاًٍذ دس قشآى مشين هي فشهبيذ:
“الرِجالُ قََ٘اهَٔىَ عٓلَی الٌِساء ٙتِوا فَّضَلَ اللِّٔ تٓعّٕضَْٔنٕ عٓلی تٓعٕضٍ ٍٓ تِوا أًَْفَقَُا هٙيْ أَهَٕالِْٙنٕ ”
(( هشداى سا ثش صًبى تسلط ٍ حق ًگْجبًي است ثَاسطِ آى ثشتشي (ًيشٍ ٍ ػقل) مِ خذا ثؼضي سا ثش ثؼضي هقشس داضتِ ٍ ّن ثَاسطِ
آًنِ هشداى اص هبل خَد ثبيذ ثِ صًبى ًدقِ دٌّذً( .سبء )) )43 -
ثب تَجِ ثِ ايي مِ اسالم ثبس اقتػبدي خبًَادُ سا ثش دٍش هشداى گزاضتِ استً ،يبص است مِ هشداى اص جْت اقتػبدي غٌتي تتش اص
صًبًي ثبضٌذ مِ ّيچ هسئَليت اقتػبدي سا دس خبًَادُ ًذاسًذ .ثِ ّويي خبطش ،اسالم ثشاي پسشي مِ قشاس است هسئَليت اقتػتبدي
خبًَادُ سا دس آيٌذُ ػْذُ داس ضَد دٍ سْن ٍ ،ثشاي دختش يل سْن دسًظش گشفتِ است.
هشد ثِ ٌّگبم تقسين اسث دٍ سْن ثشهي داسد ٍ دس هقبم ػول يل سْن ثيطتش ًذاسد ،چشامِ ثبيذ يل سْن سا ثشاي ّتوتستشش ثتِ
ػٌَاى ًدقِ خشج مٌذ ٍ تٌْب يل سْن ثشاي خَدش ثبقي هي هبًذ .اهب صى ثِ ٌّگبم تقسين اسث يل سْن ثشهي داسد ٍ دس هقبم ػول
دٍ سْن داسد ،يل سْن مِ اص پذس خَد ثِ اسث هي ثشد ٍ يل سْن مِ ضَّش ثشاي اٍ ثِ ػٌَاى ًدقِ خشج هي مٌذ.
دفتر ًْاد ًوايٌدگي هقام هعظن رّبري در داًشگاُ علَم پزشكي اردبيل ،آهادُ دريافت پيشٌْادات ٍ ًظرات ّوكاراى گراهي در خصَص
هاٌّاهِ ديٌي  -فرٌّگي ” بِ سوت خدا ” هي باشد.
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