آن چيسي كه ملت ها را مي سازد،
فرهنگ صحيح است.
امام خميني (ره)
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قرآن
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» شَْشُ سَهَضَاىَ اَّلَزَی اًُضِلَ فَیَِ اّلقُشءَاىُ ُّذیً ّلَّلٌَاس ٍَ بَیٌَِتُ هَيَ اّلُْذَی ٍ اّلفُشقَاىِ فَوَي شَِْذَ هٌَکُنُ اّلّشَْشَ فَلیَصُوُِ«
هبُ سهؿبى ،هبّی است وِ لشآى دسآى ًبصل ضذُ است ٍ ( .لشآى وتبثی است وِ) ّذایتگش هشدم ّوشاُ ثب دالئل سٍضيِ ّذایت
ٍ ٍسیلِ تطخیع حكّ اص ثبقل است .پس ّشوس اص ضوب وِ ایي هبُ سا دسیبثذ ،ثبیذ سٍصُ ثگیشد.

ثمشُ آیِ585

ًکتِ ّا:
* ” سهؿبى“ اص هبدُ سَهؽ ثِ هعٌبی سَصاًذى استٍ .جِ تسویِ ایي هبُ اص آى سٍست وِ دس هبُ سهؿبى،گٌبّبى اًسبى سَصاًذُ هی ضَد.
* هبُ سهؿبى ،هبُ ًضٍل لشآى هی ثبضذ ٍتٌْب هبّی است وِ ًبهص دسلشآى آهذُ ٍ ضت لذس ًیض دسایي هبُ است.

پیام ّا:
 اسصش سهؿبى ثِ ًضٍل لشآى است .اسصش اًسبى ّب ًیض هی تَاًذ ثِ همذاسی ثبضذ وِ لشآى دس آًْب ًفَر وشدُ ثبضذ (.اَّلَزِی اًُضلَ فِیِِ اّلمُشءَاىُ) ّذایت،داسای هشاحلی است :یه هشحلِ ی عوَهی؛( ُّذیً ّلَّلٌَبس) ٍ یه هشحلِ ی خبظّ است (.ثَیٌََتِ هِيَ اّلُْذَی)ٍ -جَة سٍصُ ،ثعذاص یمیي ثِ حلَل هبُ سهؿبى است(فَوَي ضَِْذَ هٌِىُنُ اّلطَْشَ فَلیَػُوُِ ).

اح كام

تفسیش ًَس جلذ5

سَال :حىن پش وشدى دًذاى دس هبُ سهؿبى چگًَِ است ؟
پاسخّ :وِ هشاجع  :پش وشدى یب جشم گیشی ٍوطیذى دًذاى دس هبُ سهؿبى ،ثشای پضضىبى جبیض است ٍ ثشای ضخع

سٍصُ داس صهبًی جبیض است وِ هكوئي ثبضذ خَى یب آثی وِ ثِ ٍسیلِ دستگبُ ٍاسد فؿبی دّبى هی ضَد  ،فشٍ ًخَاّذ سفت.
سَال :تٌفس ثخبس آة دس حوبم ،ثشای سٍصُ داس چِ حىوی داسد؟
پاسخّ :وِ هشاجع :ثخبس آة حوبم  ،سٍصُ سا ثبقل ًوی وٌذ.
تَؾیح اّلوسبئل هشاجع

اخالق

پیبهجش اوشم (ظ)  » :اَىَ هَي تَوَّسِک في شَْش سَهَضاىَ بِّسَتَّ خَصَالٍ غَفَشَاهللُ ّلَُِ رًَُبَُِ«
ّشوس دس هبُ هجبسن سهؿبى ثِ ایي ضص خػلت توسّه ٍ هَاظجت ًوبیذ خذاًٍذ گٌبّبى اٍ سا هی ثخطذ:
»-5أى یَحفَظَ دیٌَُِ«دیٌص ساحفظ وٌذ ٍ ًگزاسد دیي ٍ اعتمبداتص ؾعیف ضَد.
ٍَ»-2یَصَُىَ ًَفَّسَِ« خَدش سا وٌتشل وٌذ .دس ثبصاس ،دس خیبثبى ،دسوَچِ ،دسایي دًیبیی وِ فتٌِ ّب ٍ آهبج هعػیت سٍ آٍسدُ،
خَدش سا حفظ وٌذ.
 ٍَ»-3یَصَلَ سَحَوَُِ« دس هبُ سهؿبى ثِ سحوص سش ثضًذ ،هبُ سهؿبى هبُ سفع وذٍست است .تٌظین وٌذ ضت ّب ثِ خبًِ ثستگبى
ثشٍد ٍ وذٍست ّب سا دٍس ثشیضد.
ٍَ»-4ال یُؤرَیَ جَاسَُُ«؛ ّوسبیِ اش سا اریت ًىٌذ.
ٍَ»-5یَشعَي إخَاًَُِ«؛ حمَق هشدم سا سعبیت وٌذ.
هستذسن اّلَسبئل -ج 7
 ٍَ»-6یَحضُىَ ّلَّسَاًَُِ«؛ صثبًص سا وٌتشل وٌذ.

نماز

پیبهجش اوشم (ظ) هی فشهبیذ:
” هَي صَلّي اسبَعیيَ یََهاً اَّلصِلََاتَ في جَواعَُِ ال تَفَُُتُُِ فیْا تَکبیشَُُ االَحشامِ كَتَبَ اهللُ ّلَُِ بَشائَتَیيِ،
بَشائٌَِ هَيَ اّلٌِفاقِ ٍ بَشائٌَِ هَيَ اّلٌّاسِ“

وسی وِ چْل سٍصً ،وبص خَیص سا ثِ جوبعت ثشگضاس وٌذ وِ تىجیشُ االحشام اٍ دس آى جوبعت فَت ًگشدد ( ،یعٌی اص اٍل ٍلت ًوبص

حؿَس داضتِ ثبضذ) خذاًٍذ دٍ ثشائت ثشای اٍ ثجت خَاّذ وشد ،ثشائتی اص ًفبق ٍ ثشائتی اص آتص جٌْن.

شهدا

اسشاساّلػلَُ غضاّلی

ضْیذ هػكفی چوشاى هتَّلذ اسفٌذ هبُ 5355دسلن استٍ .ی پس اص تحمیمبت علوی دسجوع
هعشٍف تشیي داًطوٌذاى جْبى دس داًطگبُ ثشولی وبّلیفشًیب ،ثب هوتبصتشیي دسجِ علوی هَفك ثِ

اخز دوتشای اّلىتشًٍیه ٍ فیضیه پالسوب گشدیذ ٍ .دس 35خشداد5361دس دّالٍیِ ساّی آسوبى ضذ.
یىی اص ّوشصم ّبی دوتش ًمل هی وٌذ ،گفتن  “:دوتش جبى ،جلسِ سٍ هی راسین ّویي جب ،فمف َّاش خیلی
گشهِ  .ایي پٌىِ ّن جَاة ًویذُ .هب غذ ،غذ ٍ پٌجبُ تب وَّلش اقشاف ستبد داسین ،اگِ یىیص سا ثزاسین ایي
اتبق .“.....دوتشگفت ” :ثجیي اگِ هیطِ ثشای ّوِ ی سٌگشّب وَّلش ثزاسیذ ،ثسن اهلل ،آخشیص ّن اتبق هي“.

شبهات

سَال :چشا ثعؿی اص هٌػت ّب هبًٌذ ًجَت تٌْب ثشای هشداى ثَدُ ٍصًبى اص ایي هٌبغت ّیچ ًػیت ٍ ثْشُ ای ًجشدُ
اًذ؟ آیب ایي ًَعی تجعیؽ ٍاص ثیي ثشدى حكّ صًبى ًیست؟
پاسخ :همذهِّ :ویطِ ثحث تجعیؽ دس حمَق هكشح هی ضَد ،آًجبست وِ غذای افشاد ثِ اعتشاؼ ثلٌذ هی ضَد

ٍخَاّبى تمسین عبدالًِ حمَق هی ضًَذ  .اهّب دس جبئی وِ تىلیف دادُ هی ضَد ٍ ثِ یه ًفش تىلیف ثیطتشی ٍ ثِ ًفش دیگشی
تىلیف ووتشی دادُ هی ضَد دس ایٌجب دیگش ثحث تجعیؽ هعٌب ًذاسد.
هثبل عشفی عشؼ هی وٌین ؛ فشؼ وٌیذ ثش دٍش وسی 31ویلَ ثبس گزاضتٌذ ٍ ثش دٍش فشد دیگش 51ویلَ  .آیب ًفش دٍّم اعتشاؼ هی
وٌذ وِ چشا ثش دٍش هي تٌْب  51ویلَ ثبس گزاضتیذ ؟!
ٍ اهب ایٌىِ چشا خذاًٍذ هسئَّلیت ًجَّت سا ثِ صًبى ًذادُ ،ثِ دٍ دّلیل است:
ٍ -1اقع شذى دس ششایط ًاساصگاسً :جَّت یه هبهَسیت تجلیغی ٍ هسئَّلیت اجشایی است وِ الصم است غبحت ایي هٌػت
ّویطِ دس ثیي هشدم ثَدُ ٍ ثب آًبى اختالـ ٍ هعبضشت ٍ اًُس داضتِ ثبضذ وِ ایي اهش ثب سیبست ولّی هستَس ٍهحجَة ثَدى صى
ًبسبصگبس است.
 -2تحوٍل ششایط سخت ٍ سٌگیي :وسی وِ هسئَّلیت ًجَّت سا هی پزیشد ،ثبیذ ثب ضشایكی هبًٌذ جْبد ٍ هجبسصُ ثب ظبّلوبى ٍ
ّوچٌیي دسگیشی ثب ضشایف سخت اجتوبعی ثسبصد وِ ایي اهَس ثب سبختبس ٍجَدی صًبى ًوی سبصد.

پبسخ ثِ ضجْبت 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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