راه اصالح يك مملكليل لره گلآنل ل
ممكيت است .نآ اصالحر نقلهلا اش،ل

ه

خود انسا است.
امام خمي ر (ره)
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»إِىَ اّلَذِیيَ آهٌَُٓا ٍٓعٓوِلَُا اّلّصَبّلِحٓبتِ ٍٓأَقَبهَٔا اّلّصَالَٓ ٍٓآتََٔا اّلشَکَبَٓ ّلَْٔنٕ أَجٕزُّٔنٕ عٌِْذٓ رٓثِِّْنٕ ٍٓال خََٕفٌ عٓلَیِْٕنٕ ٍٓال ّٔنٕ یٓحٕشًََُىَ«

ّواًا وساًی وِ ایواى آٍسدُ ٍ واسّای ًیىَ اًجام دادُ اًذ ًٍواص تش پا داضتِ ٍصوات پشداختِ اًذ ،پاداضطاى ًضد پشٍسدگاسضاى
(هحفَػ)است ٍ ًِ تشسی تش آًْاست ٍ ًِ غوگیي هی ضًَذ .تمشُ آیِ722

ًکتِ ّب:
 -1ایي آیِ ،برابر رباخَاراى کِ »کفّار اثین« ّستٌد ،سیوای هَهٌاى را ترسین هی کٌد کِ اعوال صالح اًجام دادُ ٍ ًواز را برپای هی دارًد ٍ
زکات پرداخت هی کٌٌد .تا اشارُ بِ ایي باشد کِ زهیٌِ ی برچیدُ شدى ربا در جاهعِ ،تَجِّ بِ ایواى ٍعول صالح ٍاحیای ًواز ٍزکات است.
 -2اگر رباخَاراى از خدا ٍ هردم بریدُ اًد ،اهّا در هقابل ،کساًی ّستٌد کِ اّل ایواى ٍ عول صالح بَدُ ٍ از طریق ًواز ،با خداًٍد هرتبط
هی باشٌد ٍ با پرداخت زکات با هردم پیًَد دارًد.

پیبم ّب:
*
*
*
*

اسالم در کٌار هسائل عبادی ٍ فردی ،بِ هسائل اقتصادی ٍ هردهی ًیس تَجِّ دارد ً .واز ٍ زکات درکٌار ّن هطرح اًد.
ذکر ًواز ٍ زکات بعد از عول صالحً ،شاًِ آى است کِ در هیاى کارّای شایستِ حساب ایي دٍ جداست .
پرٍردگار ،بِ هَهٌاًی کِ اّل عول صالح ٍ ًواز ٍ زکات اًدً ،ظر ٍیژُ ای دارد .کلوِ »رَبِِّْنْ «اشارُ بِ لطف خاصّ اٍست.
عَاهل آراهش ،ایواى،عول صالحً ،واز ٍ زکات است.

اح كام

تفسیر ًَر ،جلد 1

سَال :آیا صوات فغشُ سا هی تَاى تِ پذس ٍ هادس خَد ،دس غَست هستحك تَدى ،پشداخت وشد؟
پبسخّ :وِ هشاجغ  :اگش پذس ٍ هادس فمیش تاضٌذ ،تش فشصًذاى ٍاجة است وِ هخاسج آًاى سا تپشداصًذ ٍ ًوی تَاى چیضی اص صوات
فغشُ تِ ایطاى داد.

سَال :آیا پذس هی تَاًذ صوات فغشُ سا تِ فشصًذ خَد وِ هحتاج است ،تذّذ؟
پبسخ :اگش فشصًذاى فمیش تاضٌذ ،تش پذس ٍ هادس ٍاجة است وِ هخاسج آًاى سا تپشداصًذ ٍ ًوی تَاى چیضی اص صوات فغشُ تِ آًْا داد.
تَضیح الوسائل هشاجغ

اخالق

ػَيِ الجَْنِ تيِ حُوَیذ لَالَ :لُلتُ ألَتی ػَثذاهلل (ع) :تَىَُىُ لِیَ الَمَشَاتة ػَلَی غَیشِ أَهشِی ،ألَُْن ػَلَیَ حَكٌ ؟ لَالَ ًَ :ؼَن حَكُ
الشَحِنِ ال َیمغُؼُُِ ضَیٌ ٍ اِرَا وَاًَُا ػَلَی اَهشِنَ وَاىَ لَُْن حَمَاىِ  :حَكُ الشََحن ٍَ حَكُ الِاسالم
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جَْن تي حُوَیذ اص اهام غادق (ظ) پشسیذ :خَیطاًٍذاًی وِ هخالف ػمیذُ دیٌی هي ّستٌذ آیا حمّی تش ػْذُ ام داسًذ؟
فشهَد :آسی،حك خَیطاًٍذی داسًذ وِ ّیچ چیضی آى سا لغغ ًوی وٌذ ٍ اگش تا تَ ّن ػمیذُ تاضٌذ دٍ حك داسًذ :حك سحن ٍ حك اسالم.
پیًَذ خَیطاًٍذی تٌْا تِ تستگاى خَب ٍ تا ایواى اختػاظ ًذاسد ،تلىِ ٍظیفِ ای اخاللی ٍ الْی است وِ فشاگیش است ،اص ایي سٍ چٌاًچِ
پذس ٍ هادس ٍ دیگش خَیطاًٍذاى ،هَهي ًیض ًثاضٌذ احتشاهطاى الصم ٍ تش سفغ ًیاصّای آًاى تاویذ ضذُ است؛ لیىي ایي استثاط تا جایی است
وِ تِ دیگش احىام دیي آسیثی ًشسذ؛ ٍلی اگش تش اثش ایي استثاط ،دیگش احىام دیي دس خغش لشاس گیشد ًِ تٌْا استثاط تا غیشهتذیٌّاى الصم
ًیست تلىِ جایض ّن ًیست.

هفاتیح الحیاُ

نماز

پیاهثش اوشم (ظ) هی فشهایذ ” :اَحٓتُ االَعوبلِ اِّلَي اهللِ اّلّصَلَبُٓ ّلَِٓقتِْب ثُنَ ثِزُ اّلَاّلِذٓیيِ ثُنَ اّلجِْبدٔ فِي سٓجیلِ اهللِ “
تْتشیي واسّا دس ًضد خذاًٍذ ًواص اٍل ٍلت است ،آًگاُ ًیىی تِ پذس ٍ هادس سپس جْاد دس ساُ خذا.

شهدا

ًْج الفػاحِ

هحوَد خَش لحٌی هتَلذ ظْش سٍص جوؼِ  72دی هاُ سال  14دس ضْش اسدتیل است .اص ّواى وَدوی تا
تؼالین دیٌی ٍ لشآى آضٌایی پیذا وشد .دس دٍساى اتتذایی تِ دلیل لشائت غحیح ٍ داضتي ًظن ٍ اًظثاط دیٌی
تِ ػٌَاى پیص ًواص هذسسِ اًتخاب ضذٍ .ی هذسن دیپلن سا تا هؼذل ػالی ٍ دسیافت تمذیش ٍ تطَیك اص

هذسسِ جْاى ػلَم اخز وشد .دس سٍصّای اًمالب تِ عَس هشتة دس ساّپیوایی ّا ٍ تظاّشات خیاتاًی ضشوت هی وشد ٍ دس
پخص اػالهیِ ّای اهام خویٌی (سُ) ًمص تسیاس هَثشی داضت .تِ خاعش ایي واسّایص چٌذیي تاس تَسظ هأهَسیي ٍلت
هَسد ضشب ٍ ضتن ضذیذ لشاس گشفت .حتی یىثاس دس خاًِ یىی اص تستگاى تستشی ضذ ٍ خاًَادُ سا اص ایي هَضَع تی اعالع گزاضت .تؼذ اص
ایٌىِ خاًَادُ اش هتَجِ هَضَع ضذُ ػلتص سا جَیا ضذًذ ،گفت » :هثادا سیایی دس واس تاضذ ٍ ایي صحوات ها هَسد لثَل دسگاُ حك لشاس
ًگیشدٍ «.ی اص تذٍ تأسیس سپاُ پاسذاساى اسدتیل تِ ػضَیت سپاُ دسآهذّ .شگض دیذُ ًطذُ تَد حمَق هاّاًِ ای سا وِ اص سپاُ هی گیشد
توام ٍ ووال تشای خَد هػشف وٌذ .دس دستگیشی اص ًیاصهٌذاى ّوَاسُ پیص لذم تَد .دس دٍساى دفاع همذس فشهاًذّی گشداى ػلی اوثش تیپ
حضشت ػثاس (ع) سا تش ػْذُ گشفت ٍ تؼذ اص چٌذیي تاس حضَس دس جثِْ دس ػولیات ٍالفجش 1دس هٌغمِ پٌجَیي ػشاق ،آى صهاى وِ تٌْا 74
سال داضت صهیي سا تِ همػذ آسواى تشن گفت ٍ دس ظْش سٍص جوؼِ ای غشیة دس هیاى دستاى خان لشاس گشفت.

شبهات

سَال :چشا همام هشجؼیت دیٌی تٌْا تشاتش هشداى دسًظش گشفتِ ضذُ ٍ صًاى ًوی تَاًٌذ هشجغ تملیذ هسلواًاى ٍالغ
ضًَذ؟ آیا ایي ًَػی تثؼیض ٍ اص تیي تشدى حك صًاى ًیست؟

پبسخ :ایي هٌػة تِ هاًٌذ هٌػة ًثَّت تىلیف است ًِ حك ٍ حمَق .تسیاسی اص تضسگاى ٍ ػلواء تَدًذ وِ ٍلتی تِ آى ّا پیطٌْاد
تشًیائین(اگش حك تَد وِ داػی ًذاضت اص آى اهتٌاع وٌٌذ) .

هشجؼیّت هی ضذً ،وی پزیشفتٌذ ٍ هی گفتٌذ هوىي است ها اص ػْذُ ایي تىلیف سخت
هشجؼیّت ًیض هاًٌذ ًثَّت داسای ضشائظ خاغّی است وِ صى ًوی تَاًذ دس آى ضشایظ ٍالغ ضَد .هشجغ تایذ جَاتگَی سَاالت دیٌی
هشدم تاضذ ،پای دسددل آى ّا تٌطیٌذ  ٍ ...تسیاسی اص حاجات ٍ خَاستِ ّای آًاى سا تشآٍسد .اهام صهاى (ػج) دس ًاهِ ای وِ تِ
هشجغ تضسگَاس حضشت آیت اهلل سیذاتَالحسي اغفْاًی ًَضتِ اًذ ،هی فشهایٌذ » :اِسخِع ًَفسَهَ ٍَاجؼَل هَجلسَهَ فی الذِّلیضِ ٍَالضِ
حََائِجَ الٌّاس  «...یؼٌی خَدت سا تشای خذهت دس اختیاس هشدم تگزاس ٍ هحل ًطستي خَیص سا دس ٍسٍدی خاًِ لشاس تذُ (دس
دستشس ّوِ تاش) ،حاجت ّای هشدم سا تشآٍس .تٌاتشایي ،جایگاُ هشجؼیّت تِ هاًٌذ جایگاُ ًثَّت داسای ضشایظ خاغّی است وِ
حضَس تاًَاى دس آى جایگاُ هطىالتی سا تِ ّوشاُ داسد .الصم تزوش است وِ ،صًاى هی تَاًٌذ دسٍس ادتیات ٍ اغَل ٍ فمِ ٍ حذیث سا
تخَاًٌذ ٍ تِ همام اجتْاد تشسٌذ ّوچٌاًىِ صًاى تسیاسی دس عَل تاسیخ تِ ایي جایگاُ سسیذًذ وِ ًوًَِ آى دس صهاى هؼاغش تاًَ
”ًػشت اهیي“ غاحة تفسیش وٌضالؼشفاى است وِ تضسگی هاًٌذ هشجغ تضسگَاس حضشت آیت اهلل هشػطی ًجفی اص ایطاى اجاصُ ًمل
سٍایت گشفتِ است .خالصِ ایٌکِ هزداى ٍ سًبى در کست کوبالت ٍ فضبئل ًبة اًسبًي هسبٍي ّستٌذ ٍ اگز ّن هسئَّلیت
ال ٍاقع شذى در
ّبیي هبًٌذ ًجَت ٍ هزجعیّت ثِ سًبى دادُ ًشذُ ،ثخبطز ایي است کِ السهِ چٌیي هسئَّلیت ّبیي اٍ ً
ثسیبري اس هَاقعي است کِ ثب هٌشّلت سى سبسگبري ًذارد ،ثبًیبً ٍاقع شذى در هَاقع سختي است کِ ثب طجیعت ٍ سبختبر
ٍجَدي سى سبسگبري ًذارد.

پاسخ تِ ضثْات ایٌتشًتی

” لطفا پس از مطالعه در اختيار خانواده محترم قرار دهيد ”
ًْ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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