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 هاج ب  رد حال ف

طاجث فشاُظش »ط « ُهجظس ةظدن كشآن»ةعذ اص صنیذن جِالج ناساحد کننذْ ای ُاننذ 

نِاص اص ًیسد  فشاُظش صذنکّ صاهذ  کّ« نهی اص ُنکش(صذْ)اُش ةه ُعشطف ط 

طاجتاج هسخیّ. این سطصها خظانذن نِاصهای یظُیه دس ُیان هِکاسان دس ُحٍ 

 ،ةه یک ُعضٍ حتذیٍ صذْ ط افشادی که كغذ انجاَ این فشیضه سا داسنذ ،دانضگاْ ط...کاس

 . ةه آنها نگاْ ُی صظدکسانی که نِاص ُی خظاننذ ةا دیذ دیگشی  طاكعاً دس فضاس هسخنذ.

         نِاص خظانذن دس ُیان جِع کثیشی اص نظجظانان ط جظانان کاس خیٌی ُهِی حٌلی 

ط نستد ةه این اُش طاجث کظحاهی ُی صظد. یادُان ةاصذ ةهخشین سطش ةشای  نِی صظد

آُظصش ،آُظصش عٌِی اسد ،نه سطصهای ةه کاسگیشی صطس ط اینکه اگش نِاص ةخظانی کاسج 

 ةه صِا حعٌم ُی گیشد! ةسیج

ةسیاسی اص ُحٍ های کاس یا جایی ةشای نِاص خظانذن نذاسنذ ط یا اگش داصخه ةاصنذ فلط 

اناج ُهیا ُی کننذ ةشای اینکه اُاکن آنها سا جشیِه نکنذ، نِاصخانه ای فاكذ هشگظنه اُک

  که ةیضخش ةه انتاسی صتاهد داسد حا نِاصخانه.

فلط ةشای دیذْ  انذکی نِاص ، این فشیضه حظسط افشاددس ةسیاسی اص ُحٍ های ةشگضاسی 

یا ةشای اثتاج خظد ةه سیاسد ،حشاسد ط  صذن دس ُیان ُسئظًین خظد انجاَ ُی صظد

ةعضی ها هّ  ُحسظب ُی صظد. ُهّ ةظدن دس کناس ُسئظي ةاال دسخی یک اُخیاص  ... .

 !ظاننذحذاكٍ این سیاکاسی سا کاٍُ انجاَ نِی دهنذ ط ةذطن طضظ نِاص ُی خ

حغاطیش نِاص خظانذن ةسیاسی اص  ،ةا گضد ط گزاسی دس اینخشند ُضاهذْ ُی کنیّ

خِاعی ،ساید ها ُسئظالن ةه عنظان یک ختش ُهّ ط کٌیذی ةه سشعد دس صتکه های اج

خظاننذ ،دسسد ُثٍ ةلیه  ط... ُنخضش ُی صظد. خظب که چی؟ ُسئظالن  هّ نِاص ُی

 !؟ُسٌِانان. اینلذس ةشای ُشدَ جزاب اسد که ُسئظالن هّ نِاص ُی خظاننذ

خظانذن دس این سطصگاس هّ سخد صذْ اُا ُظُنان دس هش صشایط که ةاصنذ خالعه نِاص 

    آنان که ةه عاًّ آخشج ایِان  شآن ُی فشُاینذ:ــــــــخذاطنذ دس ك نِاصصان سا ُی خظاننذ.

               .آطسدْ ط ُؤُن ةه كشآن هسخنذ آنها نِاص سا ُحافظد خظاهنذ کشد   

 

رعی
 
االت  ش

 
ه سو ی ب  وی 

 
گ
 
 پ اسخ

 آسخان دینی سؤاالج ةه پاسخگظیی اداْس صشعی، ُسائٍ ةه پاسخگظیی اهِید ةه حظجه ةا

ةا اسخفادْ اص کاسصناسان ُختحش حظسط پیاُک ط حٌفن آُادْ پاسخگظیی ةه  سضظی كذس

سظاالج احکاَ صشعی اسد ط اص پاسخگظیی ةه سظاالج ُی ةاصذ. این ساُانه پاسخگظی 

، ُضاطْس ای ط حعتیش خظاب ُعزطس اسد.  سظاالج اعخلادی، فٌسفه احکاَ، اسخخاْس

 حظاننذُی کننذ،ُی اسساي 30002020 پیاُکی ساُانه ةه سا خظد صشعی سؤاالج که افشادی

 .کننذ دسیافد سا خظد سؤاالج جظاب ساعد 24 اص کِخش دس

 ةشاساس سا خظد صشعی سؤاالج پاسخ حظاننذُی0511- 32020 حٌفنی ساُانهةا هِچنین 

 .کننذ دسیافد عٌِیه حظْص ُختحش کاسصناسان حظسط حلٌیذصان ُشجع فخظای

ط نِاص  اگش صخغی صشاب ةنظصذ ط حظةه کنذ ُی حظانذ ةه ُسجذ ةشطد :ةشای ُثاي پشسیذیّ

جاهایی سا که نجس صذْ، آب ةکضذ ط حظةه ط اسخؼفاس نِایذ ط نِاصش سا  پاسخ:؟ةخظانذ

 ةایذ ةخظانذ ط سفخن ةه ُسجذ اصکاي نذاسد.
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 ذ ــسیذ ُشحضی( داصد اص ح) هه  یهاي ذاد ُسئظًيدــــــةا اين هه حع

 ةظد هه ُا  یظس ــــــانه طـــــدس خ یاسج ةظد، طًــــيى آدَ خ یهای حظاناي

 اةشاج ـشديّ؛ ةا آن هه ُن هّ هاس دس ُخــهیاس نِــــــاحس یظد ــهِت

 داصد ط  یهاس   یشفخاس ــــــاً گـــان هّ طاكعـــــاص هشدْ ةظدَ ط ايضــــسا آػ

گفخّ فشعد نذاسَ، صِا ةچه  یُن ُ یُان ةظد. طكخحشةيد سه فشصنذُان هّ ةه عهذْ

ةشد. ُن هيچ طكد دسگيش ُسائٍ خشيذ ةيشطن اص خانه، هظپن يا  یسا ُثاًل دهخش ةتش، ُ

عف نتظدَ. جاًث اسد ةذانيذ هه اهثش ُطاًعاحط سا دس اين دطسان، دس هِين عفها 

داد. حِاَ خشيذ خانه ةه عهذْ خظدش ةظد ط اعاًل ًث ةه گاليه ةاص نِي هشد.  یانجاَ ُ

 خظش خٌم حش ةظد. یداصد. اص ُن خيٌ یُخٌم خظص

زده
 
 ك

 
ون  پ ا مصرف

 
د خ رهل پ 

 کلست 
 

 کاهش

 اسد حاکیذ ُظسد ةسیاس اسالُی سنخی طث دس که اسد ُلظی هایخظسدنی اص یکی  گشدط

 .اسد صذْ ةشدْ ناَ نآ اص ُکٍِ ػزای عنظان ةه ط

 اثش ةشای پنیش ُثٍ ُظادی ةا گشدط حظأُان ُغشف اسالُی سطایاج طتم

 ُِکن حنهایی ةه آن ُغشف که حاًی دس اسد صذْ حظعیه ُفیذ ةخضی

 .صظدُی ضشس ط ةیِاسی ط دسد  ُظجث اسد

 کیسه سنگ ط کٌیه سنگ حضکیٍ ُانع اینکه جٌِه اص داسد ةسیاسی دسُانی خظاظ گشدط

 دادْ کاهط سا خظن ةذ کٌسخشطي گشدط، دس ُظجظد ُفیذ هایچشةی هِچنین.صظدُی عفشا

 .کننذ ُی پیضگیشی صشایین حغٌث اص ط

 ط كٌتی اخخالالج اص ناصی ناگهانی ُشگ خطش گشدط ُغشف که اسد کشدْ ثاةد ُطاًعاج

 .دهذُی کاهط سا عشطق گشفخگی

خظسدن گشدط دس حاةسخان ستث گشُی ط »اسد که  اص فشُایضاج اُیشاًِؤُنین عٌی

گشدد، های چشکین دس ةذن ُیُظجث پیذایط کظسک ط دٍُ ط جظشصذْ ط  حشاسج ةذن ُی

سخان کٌیه  .کنذداسد ط سشدی سا اص ةذن دفع ُیها سا گشَ نگه ُیاُا ُغشف آن دس ُص
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 حسن اُاَ ط هادى اُاَ اعحاب ط فلهاء ط دطسخان اص هه( ْس) جعفشى هاصّ اةظ

 اص يوى :،فشُظد ةظدَ عسوشى حسن اُاَ ُحضش دس: گظيذ ُى ةظد، عسوشى

 :ةگظيذ(  گناْ صِشدن هظچى ط ػشطس اثش ةش) صخغى هه اسد اين ناةخضظدنى های گناْ

 .«نضظَ اًهى خظاسد ةاص ، گناْ يى اين جض گناهى ةشاى هاش اى»

 اسد سضاطاس ط ، اسد ظشيف ط دكيم ةسياس ، سخن اين ُعنى ، ةشاسخى:  گفخّ خظد ةا»

 انسان گاهى هه« هنذ دكد چيضى هش ُظسد دس ط ةاصذ خظد ُشاكث ، انسانى هش هه

 گناْ ، حشف هِان ، آنوه اص ػافٍ ، صدْ خظةى حشف هنذ ُى خياي ط صنذ ُى حشفى

 .اسد ناةخضظدنى

 هاصّ، اةظ اى هنى ُى فوش دسسد: فشُظد ط هشد سط ُن ةه عسوشى حسن اُاَ ناگاْ

 سفخن ساْ اص ناپيذاحش ، ُشدَ ُيان دس( سيا) صشن هه ةذان ، داصد دكيم حظجه ةايذ هه

 .اسد سياْ عفحه ةش ُظسچه سفخن ساْ ط ، حاسيى صث دس سنگ سطى ُظسچه

 هی
ج
و
 
ی ن  ی 

ةاس ُن اط سا عذا ةضنّ که  6اگش دس اینجا پسش ُن حضظس داصد ط 

     ةاس جظاب ُن سا نذهذ ، صِا 6آكاصادْ ةا صِا هسخّ ط اط دس این 

نِی گظییذ چه پسش ةی ادةی؟! حاي اگش کسی که عذای اران سا 

ةضنظد ، دطةاس عذای حی عٌی اًغٌظاة دط ةاس دیگش حی عٌی اًفالح ط 

ٌی خیش اًعٍِ ةه اط گفخه صظد ط هِچنان نستد دط ةاس دیگش حی ع

 ةه اكاُه نِاص ةی اهِید ةاصذ این صخػ ةی ادب نیسد؟!

          



 

ان  
 
ن
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ر صادق

عف  ا امام ج 
 
واپ ا خ   پ 

 
 ن

های خظب ط اص سش دًسظصی صنیذنط حخی اگش صیاد هّ حکشاس ةضظد اُا ةاص هّ اسصش حشف

ایضان ةه خغظظ .اُاَ جعفش عادق  سخنانگظش دادن ط فکش کشدن داسد؛ دسسد ُثٍ 

 ةشای جظانان دس ُظسد دطسد یاةی، اصدطاج، ححغیٍ ط ... حظعیه های کاسةشدی داسنذ.

هیچ گاْ دطسد نذاسَ یکی اص جظانان »نین ةیان کشدنذ: اُاَ خطاب ةه یکی اص یاسان خظد چ

صِا سا ُالكاج کنّ ُگش اینکه دس یکی اص دط حاي، صث ط سطص خظد سا ةگزسانذ؛ یا عاًّ ةاصذ 

                   .« یا طاًث عٌّ

انخخاب دطسد هّ یکی اص اخخغاعاج دطْس جظانی ط صنذگی انسان اسد که حأثیش ةسیاسی 

دس ُظسد اهِید دطسخی ط ًضطَ حظجه جظان دس  دس سشنظصد انسان داسد. اُاَ عادق 

دطسخان سه دسخه هسخنذ. اطي کسی که ُاننذ »انذ: انخخاب دطسد نیض چنین ُخزکش صذْ

ان ةه اط نیاص هسد   ط اط دطسد عاكٍ اسد.ػزا دس هش ُص

دسخه دطَ دطسخانی که ةشای انسان ُاننذ ةیِاسی، سنج آطس هسخنذ. یعنی دطسد احِم ط 

هایی هسخنذ که طجظدصان ةشای جظان هِاننذ نادان اسد ط ةاالخْش دسخه سظَ اص دطسخان آن

 « داسطی حیاج ةخط اسد، ط آن سفیم سطصن ةین ط اهٍ حفکش اسد.

ةش اصدطاج  اصدطاج ةه ُظكع هّ اص ُظاسد ُظسد حاکیذ این اُاَ ةضسگظاس اسد. اُاَ عادق

خظانذ دط سکعد نِاص که فشد اصدطاج کشدْ ُی»فشُظدنذ: جظانان حأکیذ فشاطان داصخه ط ُی

       « سکعد نِاص یک فشد ُجشد ةشحشی داسد. ۷۰ةش 

ه عب 
ر سه ش  ت 

 ت 

حاج آكا كشائخی صیتا گفخننذ: حیش سه صعته یعنی چه؟ فشُظدنذ:حیش سه صعته هِین کاسهایی 

اسد که ُا دس کظچه ط خیاةان انجاَ ُی دهیّ هِین ةذحجاةی ها ط سعاید نکشدن 

هاسد.سه صعته داسد. یک صعته اش این اسد که خظدُان گناْ کشدْ ایّ، یک صعته اش 

ُان)عج( اسد که نضانه انذاخخیّ ، یک صعته هّ كٌث اُاَ ص این اسد که دیگشان سا ةه گناْ 

 گشفخیّ.
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 گفخن الحظي

...ط ال كظْ اال ةا  

 
 انگضخش علیم

کشدندس دسد   

 انگضخش فیشطْص  

 دس دسد کشدن

 خظش خٌلی 

 
 انگضخش یاكظج

 دس دسد کشدن

 سشکه دس خانه 

 گزاصخن

 
 صسخن دسد

پیط اص ػزا   

 
 اسخؼفاس

 کشدن

 

دعاکشدن پنهانی 

 ُظُن ةشای ةشادس

 ُظُن خظد

 جاسط کشدن 

 دسب خانه

 

 گفخن هش سطص عذ

ال اًه اال ا... »ُشحته 

 اًٌِک اًحم اًِتین

 
 گشفخن ناخن ط

 صاسب دس سطص

جِعه   

 صانه کشدن  

 ُظی سش

 خالي  

 کشدن

 
 صسخن سش ةا 

 خخِی

 
 صسخن ظشف 

 خظساک ط ػزا

 
 نظافد 

 خانه

 خظسدن کاسنی 

 
 سطصن کشدن چشاغ

 پیط اص ػشطب آفخاب

 
 خظدداسی 

صهظجاص   

 خظسدن سیْض های 

 ػزا اص کناس سفْش

 نید خظب 

داصخن   

 عذكه دادن 

 
 خظانذن

 آیة اًکشسی

 ُیانه سطی  

 دس اكخغاد

 اُاند داس 

ةظدن   
 

سالَ کشدن ط كٍ هظ 

اًٌه احذ خظانذن ةعذ 

ص داخٍ صذن ةه ا

 ُنضي

 
نیکی ةه پذس 

 ط ُادس

 گشاُی داصخن 

 ناحظانها

 خظصشفخاسی 

هِسایهةا    
 

سی ُشحته گفخن 

ستحان اًٌه ط »

ةحِذْ ستحان اًٌه 

 اًعظیّ ط ةحِذْ

عواملی که موجب وسعت 

:رزق و روزی می شود  

ی رسا داشب   ن  رهر 
 
ح  


