خطبه های نماز جمعه مورخه 1396/12/25
ةعَ اهلل اٌصخِّ اٌصخيَ
اٌدِسهلل رب اٌفاٌِيّ كاٌصٍٗق ك اٌعالـ ـٍی اػصؼ االْتياء ك اٌِصظٍيّ ختيتٓا ك ختيب أٌ اٌفاٌِيّ اٌشم ظِی نی اٌعِاء
ةاخِس ك نی االرطيّ ةاةی اٌياظَ ُدِس ( صٍی اهلل ـٍئ ك آٌٔ ك ظٍَ ) ك ـٍی إً ةيحٔ اٌػإصیّ ك ٌفٓث اهلل ـٍی اـسائَٖ اجِفيّ
ُّ اٙف اٌی یٗـ ٌياء رب اٌفاٌِيّ .اُا ةفس ـتاداهلل اكصيکَ كْهعی ةحيٗم اهلل ك اجتاع اُصق ك ْٖی .
رٗدـ ك ػِا ِْاز گضاراف ـضیص را ةٔ جيٗم اٌٖی دـٗت ُی کَٓ.
« یىا اةا ذر ! إًٌْىکيٍَ نًی ُىِىصًٌ اٌٌٍىيًًٍ كى آٌٌىٖىارً ،نًی آجىاؿو ُىٍٓييٗصىةو كى أىـٍِىاؿو ُىدٍهيٗؽىةو كى اٌٍِىٍٗتي یىأٍجًی ةىلٍحىةن ،كى ُىٍّ یىضٍرىعٍ رىيٍصان یيٗػًکٍ
أىفٍ یىدٍصيسى رىيٍصان ،كى ُىٍّ یىضٍرىعٍ ػىصٌان یيٗػًکٍ أىفٍ یىدٍصيسى ْىسىاُىةن ،كى ًٌکيًًٌ زىارًعو ًُثًٍي ُىا زىرىعى »
ام اةا ذر ! ِٕاْا ػِا  ،در گش ػث ػب ك ركز ،در خاٌی ةٔ ظص ُی ةصمد کٔ اىجىً ٕا کَ ُی ػٗد  .کارٕا دىييان ُدهٗظ اظث .
ُصگ َٕ ْاگٖاف ُی رظس ٕ .ص کط ريصم ةکار ريص درك رٗإس کصد ك ٕصکط ػصم ةکارد پيؼِاْی درك ُی کٓس  .ك ٕص زارع ُثً
آْچٔ کاػحٔ اظث درك رٗإس کصد.
پياُتص اظالـ (ص) در ایّ ىعِث از ْصيدث رٗد چٓس ْکحٔ َُٖ را ةياف ُی نصُایس :
« إًٌْىکيٍَ نًی ُىِىصًٌ اٌٌٍىيًًٍ كى آٌٌىٖىارً نًی آجىاؿو ُىٍٓييٗصىةو » ایّ ػب ركز ُی آیس ك ُی ركد ك در ایّ رنث ك آُس ةزؼی از ـِص ُا را
ةا رٗد ُی ةصد .اْعاف ةإٗش جا چيضم از زُاف ْگيصد چيضم از ـِصش را رایگاف ةٔ آف َْ م دٕس .كٌی ةفظی از ُإا رایگاف آف را از
دظث ُی دٕيَ.
ایّ رنث ك آُس ػب ركز ْاُدسكد ْيعث ةٍکٔ ةصام آف ُست جفييّ ػسق اظث ك ایّ ُست َٕ ةعيار اْسؾ اظث کٔ از آ «
ةٔ « اجً » جفتيص ُی آكرْس  « .نًی آجىاؿو ُىٍٓييٗصىةو » اجً ةٔ ُفٓام ُسجی اظث کٔ ةٔ ُا دادق اْس ك « نىإًذا جاءى أىجىٍيٖيٍَ ال یىعٍحىأٍرًصيكفى
ظاـىةن كى ال یىعٍحىيٍسًُيٗف » ٕضاراف ثاْئ ةٔ ُا دادق ػسق اظث کٔ در ٕص ركز ةعيارم از آف ثاْئ ٕا نصك ُی ریضد ك در ْٖایث ظارحِاف
جعِِاف نصك ُی ریضد  .ةایس در ُياةً ٕص آجصم کٔ از ظارحِاف كجٗدُاف از دظث ُی دٕيَ آجص دیگص م ةصام دْيام دیگصم
ةزصیَ.
پط نصاُٗش ْکٓيَ کٔ ـِصُاف ةعيار ُدسكد اظث  .ةيؼحصیّ ـِص در خسكد  90ظاؿ اظث کٔ  30ظاؿ آف در رٗاب ك
 30ظاؿ آف در رٗرد ك رٗراؾ ك جٖٓا  30ظاؿ آف در ارحيار ُاظث کٔ از آف ةٔ ـٓٗاف ظصُایٔ آرصت اظحهادق کٓيَ ك ایّ َٕ 30
ةصام ريٍی از ُا ٕا كجٗد ْسارد ك ةصام انصادم َٕ کٔ كجٗد دارد در كهٍث ظپصم ُی کٓس  .ةٔ ـِيّ دٌيً اظث کٔ رسام ُحفاؿ
ةفس از ىعَ ةٔ ـصص ُی نصُایس کٔ « إًفٌى اٌٍإًٍْعافى ٌىهی ريعٍص» ك ةفس اظحثٓاء ُی کٓس « إًالٌى اٌٌىشیّى آُىٓيٗا كى ـىًٍِيٗا اٌصٌىاًٌداتً كى جىٗاصىٍٗا
ةًاٌٍدىوًٌ كى جىٗاصىٍٗا ةًاٌصٌىتٍص»
غتيفث اْعاف در رعصاف اظث ُگص ایّ کٔ ةٔ رٗد رْگ اٌٖی دٕس ك ایِاف ةٔ رسا دركْغ را ك اـِاؿ صاٌح ةيصكْغ را
ُضیّ کٓس.
« كى أىـٍِىاؿو ُىدٍهيٗؽىةو» ٕص ـٍِی َٕ کٔ ُی کَٓ خهؼ ُی ػٗد .
ْکحٔ دكٌـ ایّ اظث کٔ در ایّ نصصث اْسؾ ك اجً ُدسكد ٕص ـٍِی را اْجاـ دٕس ثتث ُی ػٗد ك ریض ك درػث اـِاؿ
ْٗػحٔ ُی ػٗد .اْعاف دك ُصاىتی دارد کٔ « ُا یىٍٍهًؼي ًٍُّ ىىٍٗؿو إًالٌى ٌىسىیًٍٔ رىىيبه ـىحيس» ٕيچ ظزٓی در دٕٓغ ةيصكف ِْی آیس ُگص ایّ
کٔ رىيب ك ـحيس در کٓا رش اظث ك ٕيچ ـٍِی از اكظص ِْی زْس ُگص ایّ کٔ کصاـ اٌکاجتيّ در کٓارش اظث ك غٗرم اـِاؿ را ثتث
ُی کٓٓس كىحی در ىياُث ْأُ اـِاؿ ةٔ دظحّ اْعاف ُی رظس ك ةٔ آف ْگاق ُی کٓس ُی گٗیس  « :یا كىیٍٍىحىٓا ُا ًٌٖشىا اٌٍکًحابً ال یيلادًري
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صىليصىةن كى ال کىتيصىةن إًالٌى أىخٍصإا كى كىجىسيكا ُا ـىًٍِيٗا خاطًصان » كال ةص ُا ،ایّ چگْٗٔ کحاة٘ اظث کٔ اـِاؿ کٗچک ك ةضرگ ُا را ظص ُٗی٘
نصك ْگشاػحٔ جض آْکٔ ِٕٔ را اخصا کصدق اظث؟! ك در آف کحاب ِٕٔ اـِاؿ رٗد را خاطص ةيٓٓس.
« كى اٌٍِىٍٗتي یىأٍجًی ةىلٍحىةن » ةا ایّ كصم کٔ ـِص ةٔ ظصـث ُی گشرد ك ٕصچٔ اْجاـ دَٕ ثتث ُی ػٗد ُصگ َٕ ْاگٖاْی اظث .
ال اىً چٓس ركز ىتً رتص ِْی دٕس کٔ رٗد را آُادق کَٓ ْ .اگٖاْی ةٗدف ُصگ اْعاف ُُّٗ ك ـاىً را ةٔ آُادگی دائِی نصا ُی رٗاْس
ك ُُّٗ ِٕٗارق رٗد را ةصام ظهص ةٔ ـاٌَ آرصت آُادق ْگٔ ُی دارد.
نصُام :
د
خظصت اُيص (ع) ُی
ؽىدٍ غىػرٌىقي طيػكؿي اٌٍأىُىًً
ػ
یىا ُىٍّ ةًسيٍْيىاقي اػٍحىلىًٍ
كى اٌٍيىتٍصي صيٍٓسيكؽي اٌٍفىِىًً
اٌٍِىٍٗتي یىأٍتًػػم ةىلٍحىةن
خطبه دوّم
ةعَ اهلل اٌصخِّ اٌصخيَ
اٌدِسهلل اٌشم الیتٍق ُسخحٔ اٌيائٍٗف ك الیدصی ْفِائٔ اٌفادكٌف ك الیؤدٌ م خئٌ اٌِجحٖسكف اٌشم الیسرکٔ ةفس اٌَِٖ ك
الیٓأٌ كٗص اٌهػّ ثَ اٌصالق ك اٌعالـ ـٍی اػصؼ االْتياء ك اٌِصظٍيّ اٌشم ظِی نی اٌعِاء ةاخِس ك نی االرطيّ ةاةی اٌياظَ
ُدِس
اٌٍَٖ صً ـٍی ـٍی اُيصاٌُِٗٓيّ كـٍی ناغِٔ ظيسق آٌعاء اٌفاٌِيّ كـٍی اٌدعّ كاٌدعيّ ظيسم ػتاب إً اٌجٓٔ
كـٍی ـٍی ةّ اٌدعيّ كُدِس ةّ ـٍی كجفهص ةّ ُدِس كُٗظی ةّ جفهص كـٍی ةّ ُٗظی كُدِس ةّ ـٍی كـٍی ةّ ُدِس كاٌدعّ
ةّ ـٍی كاٌدجٔ اٌيایَ آٌِحؾص ـجً اهلل جفاٌی نصجٔ ك جفٍٓا ُّ اـٗأْ ك اْصارق كاٌِعحؼٖسیّ ةيّ یسیٔ
اظلهصاهلل ٌی ك ٌکَ ُّ جِيؿ اٌشْٗب ك اٙثاـ ك اجٗب اٌئ
والدت امام باقر (ع)
اُاـ ُدِس ةاىص (ع) در ركز جِفٔ یا دكػٓتٔ یا ظٔ ػٓتٔ اكؿ ُاق رجب یا ظٗـ ُاق صهص ظاؿ ٕ 57جصم در ُسیٓٔ ةٔ دْيا
آُس ك در ظّ  57ظاٌگی ةٔ ػٖادت رظيس  .آف خظصت در کصةال چٖار ظأٌ ةٗد ك  35ظاؿ ةا پسرش اُاـ ظجاد ـٍئ اٌعالـ زْسگی
کصد ك  18ظاؿ ْيض ةٔ جٖٓائی زْسگی کصد .
ُادر آف خظصت ،ناغِٔ درحص خعّ ةّ ـٍی ةٗد  .ةٓاةصایّ اُاـ ةاىص (ع) از ظالٌٔ پسر ك ُادرم ٕاػِی ـٍٗم ك ناغِی ةٔ
ػِار ُی آیس .ةسیّ جٖث اك ْزعحيّ کعی اظث کٔ از ْعً اُاـ خعّ (ع) ك اُاـ خعيّ (ع) ةٔ دْيا آُسق اظث.
اُاـ صادؽ (ع) ُی نصُایس در یکی از ظاٌٖا ٕؼاـ ةّ ـتساٌٍِک ةٔ ُکٔ آُسق ةٗد کٔ پسرـ اُاـ ةاىص ـٍئ یک ظزٓصاْی
کصد کٔ ٕؼاـ از ایّ ظزٓصاْی ْاراخث ػس  .كىحی ةٔ ػاـ ةصگؼث غی ْأُ ام پسرـ را ةٔ ػاـ رٗاظث ك ُّ ك پسرـ ةٔ دُؼو
رنحيَ .ظٔ ركز ُفػً ُاْسیَ ك اجازق كركد ف داد  .ةفس از ظٔ ركز َٕ کٔ كارد ػسیَ اةحساء رٗد ٕؼاـ ك ظپط اغصانياْغ ٕصچٔ
ظزٓاف ْاركا ةٗد ةٔ پسرـ گهحٓس .آْگاق پسرـ ةٍٓس ػس ك ظزٓاْی ةياف ِْٗد جا ایّ کٔ ٕؼاـ دظحٗر داد پسرـ را ةٔ زْساف ةصدْس .
در زْساف  ،پسرـ ةا رنحارش ك ظزٓاْغ ِٕٔ إً زْساف را ُصیس رٗد کصد .
زْساْتاف از ایّ جصیاف ةص آػهث ك كىایؿ را ةٔ ٕؼاـ گضارش کصد ٕ .ؼاـ دظحٗر داد جا اُاـ را از زْساف رٕا ظازْس ك ْضد اك
ةهصظحٓس.
اُاـ صادؽ (ع) ُی نصُایس  :در ایّ ُاجصا ُّ ِٕصاق پسرـ كارد درةار ٕؼاـ ػسیَ ،اك ةص جزث ْؼعحٔ ةٗد ك درةاریاف ك
ارجؼياْغ ةا ظالح ایعحادق ةٗدْس.
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جاةٍٗ ٕسؼ را در ةصاةص جِؿ ْصب کصدق ك ةضرگاف ىٗـ ُؼلٗؿ ٕسؼ گيصم ك جيص اْسازم ةٗدْس  .ةا كركد ُا ةٔ آف جِؿ در
خاٌی کٔ پسرـ جٍٗجص خصکث ُی کصد ك ُّ پؼث ظص كم ةٗدـ ْگاق ٕؼاـ ةٔ پسرـ انحاد ك گهث  :ام ُدِس! جٗ َٕ ةا ةضرگاف ىٗـ ُّ
كارد ُعاةئ ػٗ ك جيص اْسازم کّ.
اُاـ ةاىص نصُٗد ُّ :دیگص ظَٓ از ایّ کارٕا گشػحٔ اظث ،اگص صالح ةساْی ُّ ُفاؼ ةاػَ ٕ.ؼاـ گهث :جٗ را ُفاؼ ْزٗإَ
داػث.ظپط ةٔ یکی از ةضرگاف ةٓی اُئ اػارق کصد جا کِاْغ را ةٔ پسرـ ةسٕس  .پسرـ کِاف را گصنث .جيصم در چٍٔ کِاف ْٖاد ك
ْؼأْ گصنث ك رٕا کصد ،جيص در ْيػٔ كظع ٕسؼ ْؼعث ،پسرـ جيص دكـ را ْؼأْ گصنث ،جيص دكـ در كظع جيص اكؿ نصكد آُس ك ِٕيّ
غٗر جا ْٔ جيص!...
ٕؼاـ ةؼست ُظػصب ػسق ةٗد ك ىصار ْساػث ك ِْی جٗاْعث رٗیؼحٓسارم کٓس .جا ایّ کٔ گهث :ام اةٗ جفهص! جٗ ُی گهحی
کٔ ظٓث از ایّ کارٕا گشػحٔ ! در خاٌی کٔ جٗ ىٖصُاف جيص اْسازاف ـصب ك ـجَ ٕعحی .ایّ ظزّ را گهث ،كٌی ةعصـث از گهحٔ
رٗیغ پؼيِاف ػس.
اُاـ ةاىص (ع) در اةفاد ُزحٍم ظياظی  ،ـٍِی  ،ـييسجی نفاٌيث گعحصدق داػث ك ةٔ ػست ةا اْدصانات ُتارزق ُی کصد ك ةا
جؼکيً کالظٖام ـٍِی کٔ ةعيارم از ةضرگاف در ػصکث ُی کصدْس ةٔ ػتٖات پاظذ ُی داد.
ورود ماه رجب
در آظحأْ ُاق رجب ىصار داریَ ُ .اق رجب آكاز یک ظهص ُفٓٗم اظث کٔ ایّ ظهصدر ُاق ُتارؾ رُظاف ةٔ اكج رٗد ُی
رظس  .کعاْی در ُاق ُتارؾ رُظاف ةيؼحصیّ ةٖصق را رٗإٓس ةصد کٔ در نصصث ُاق رجب ك ػفتاف ك از نيٗطات ایّ ُاق ةيؼحص
اظحهادق کصدق ةاػٓس .چصا کٔ ایّ دك ُاق ةٔ ُثاةٔ دركازق كرد ةٔ طيانث اٌٖی اظث .
اگص ُی جٗاْيَ ةصری از ُعحدتات ایّ ُاق از جٍِٔ ركزق ك ِْازٕائی کٔ در ایّ ُاق كارد ػسق اظث اْجاـ دٕيَ  .ك اگص جٗاف
اْجاـ ایٖٓا را ْساریَ الاىً ُصاىب رنحار رٗد ةاػيَ کٔ ُصجکب گٓاق ْؼٗیَ  .از خظصت ُٗظ٘ ةّ جفهص ـٍيِٖااٌعالـ ركایث اظث کٔ:
ٕص کط یک ركز از ُاق رجب را ركزق ةگيصد ،آجغ جَٖٓ یک ظاؿ ،از اك دكر ػٗد ك ٕص کط ظٔ ركز از آف را ركزق دارد ةٖؼث اك را
كاجب گصدد .در ركایث كارد ػسق اظث کٔ رجب ْاـ ْٖصم اظث در ةٖؼث کٔ از ػيص ،ظهيسجص ك از ـعً ،ػيصیّ جص اظث ; ٕص کط
یک ركز از آف را ركزق ةسارد رساكْس از آف ْٖص ةٔ اك ةياػاُس.
از اُاـ صادؽ (ـٍئ اٌعٌالـ ) ْيً ػسق کٔ پياُتص اظالـ (صٌٍی اهلل ـٍئ ك آٌٔ ك ظٌٍَ ) نصُٗد :رجب ُاق ا ظحلهار اُث ُّ
اظث ،پط در ایّ ُاق غٍب آُصزش کٓيس کٔ رساكْس آُصزْسق ك ُٖصةاف اظث ك رجب را «اصب» ُیگٗیٓس زیصا کٔ رخِث رساكْس در
ایّ ُاق ةص اُث ُّ ةعيار ریزحٔ ُی ػٗد پط ةعيار ةگٗئيس اظحلهص اهلل ك اظئٍٔ اٌحٗةة.
در خکایحی دؿ ْؼيّ از پياُتص گصاُی اظالـ از زةاف ػزصی ةٔ ْاـ ثٗةاف ایّ چٓيّ آُسق اظث کٔ  :ةا رظٗؿ رسا (ص) در
ىتصظحاف ةٗدیَ .خظصت ایعحاد ك گشػث ك دكةارق ایعحاد  .ـصض کصدـ :یا رظٗؿ اهلل ،چصا ایّ گْٗٔ رنحار ُی کٓيس؟ پط آف خظصت
گصیٔ ػسیسم کصدُ ،ا َٕ گصیٔ کصدیَ  .آف گاق نصُٗد  :ام ثٗةاف ،صسام ْأٌ إً ـشاب را ػٓی دـ  .ةص آْٖا رخَ کصدـ ،دـا کصدـ ك
رساكْس ـشاب آْٖا را جزهيم داد  .ظپط نصُٗد  :ام ثٗةاف ! اگص کعاْی از إً ایّ ىتصظحاف ،کٔ در ـشاةٓس ،یک ركز از ُاق رجب را
ركزق گصنحٔ ةٗدْس ك یک ػب را جا صتح ىياـ ُی کصدْس ك ةٔ ـتادت ُی پصدارحٓس ،در ىتصٕا ُفشب ِْی ػسْس .
از جٍِٔ ا ـِاؿ ایّ ُاق اـحکاؼ اظث کٔ در ػٖص ُا ْيض ظاٌٖاظث جٗظع زْاف ك ُصداف ُحسیّ اْجاـ ُی گيصد  .اُيس اظث
کعاْی کٔ ُی جٗآْس در ایّ ُصاظَ ػصکث کٓٓس از نيض آف ُدصكـ ْؼْٗس  .ك کعاْی کٔ ِْی جٗآْس ةصام ظدص ك انػار ركزق داراف
کِک کٓٓس.
سال جدید
ظاؿ  1396ةا ِٕٔ رٗةيٖا ك ةسیٖا  ،رٗػيٖا ك ْارٗػيٖا  ،ػکعحٖا ك پيصكزیٖا گشػث ك ظاؿ  1397در خاؿ آُسف اظث .
ایّ ركزٕا ك ظاٌٖا ْيعحٓس کٔ رٗب ك یا ةس ٕعحٓس ةٍکٔ ایّ ُا اْعاْٖا ك رنحارٕام ُاظث کٔ یا رٗب اظث یا ةس  .اگص رنحار ُا اْعاْٖا
اصالح ػٗد ِٕٔ ظاٌٖا رٗب رٗإس ةٗد .

رظَ اظث کٔ در آرص ظاؿ ةا رأْ جکاْی ك ْؾانث ك ةٖساػث ةٔ اظحيتاؿ ظاؿ جسیس ُی ركیَ  .ك ایّ رظَ ةعيار پعٓسیسق
اظث ك کاش ِٕيّ رظَ ةٔ دٌٖا ك ارالىٖا َٕ ظصایث کٓس ك ىتً از راْٖا دًٌٖ را جکاف دٕيَ ك گصدك كتار کيٓٔ ٕا ك دػِٓی ٕا را
پاؾ کٓيَ .ارالؽ رٗدُاف را اصالح کٓيَ ٕ .ص کط رٗد را از یگصاف ةٖحص ُی ػٓاظس  .چٔ ارالؽ ةسم دارد رٗدش ةٖحص ُی داْس آف
را اصالح کٓس.
ُعئٌٗيّ ُا اکثصػاف آْچٔ در جٗاف داػحٓس ُظایئ ْکصدْس ك آْچٔ اْجاـ ْؼس ْٔ ایّ کٔ ْزٗاظحٓس ةٍکٔ ْحٗاْعحٓس گصچٔ
ُِکّ اظث در ةفظی ُٗارد ظعحی ك کَ کارم ةاػس كٌی اکثصا جالػؼاف را کصدْس اُيس اظث در ظاؿ جسیس ةا ایسق ٕام جسیس ةا
نکص جسیس ك پؼحکار ةيؼحص ك ِٕکارم ُصدـ ُٗنييث ةيؼحصم داػحٔ ةاػٓس.
گإی در ظاؿ گشػحٔ گالیٔ ٕایی ةٗد کٔ ةایس ةا ایّ کالیٔ ٕا ُٓصانأْ ةصرٗرد ػٗد ك رإکار ةصام آْٖا پيسا ػٗد ُ .ثال در
ةصری ُٗارد از ةصرٗرد ةا کاالم ىاچاؽ ك ایّ کٔ یا ُصادرق ػس یا دكةصاةص کاال جصیِٔ ػس گالیٔ ةٗد  .از یک غصؼ ةایس ةا ىاچاؽ
ُتارزق کصد ك از غصؼ دیگص گصدف کٍهحٖایی کٔ ٕضاراف کاْحيًٓ جٓط از ُصزٕا ك گِصکٖا كارد ُی کٓٓس ك ةصرٗرد ةا آْٖا در اكٌٗیث
اظث کٔ گإی کٗجإی ُی ػٗد ك از غصؼ ظٗـ ُصدـ گصُی کار ك اػحلاؿ ْسارْس ك دكٌث ِْی جٗاْس ةصام آْٖا اػحلاؿ ةيانصیٓس ك از
ةاب اکً ُيحٔ ةٔ نصكش جٓعی ُی کٓٓس کٔ از ْؾص ىاْٗف ك ُيصرات ىاچاؽ خعاب ُی ػٗد ِٕ .چٓيّ دظث نصكػاف ك ُيٗق نصكػاف
ْيض چٓيّ اظث.
انصادم کٔ جصیِٔ ُی ػْٗس از رإِٓائی رآْسگی ك پٍيط راق گالیٔ ُی کٓٓس ك گالیٔ دارْس  .از یک غصؼ ةایس پٍيط ك
رإِٓائی رآْسگی آُيث ك ْؾَ را ةصىصار کٓس ك ـسق ام كاىفا از رآْسگاف رـایث ِْی کٓٓس ك ةایس ةا آْٖا ةصرٗرد ػٗد  .دك ْهص جٗاف
از دظث دادیَ ػِا خعاب کٓيس اگص در ِٕاْجا پٍيط ُثال خظٗر داػث  50جُٗاف جصیِٔ ُی کصد ك جاف دك جٗا ف را ةا ِٕاف 50
جُٗاف خهؼ ُی کصد خاال اگص ِٕٔ را رٕا کٓس ُفٍٗـ ْيعث چٔ ةالئی ةٔ ظص رٗدُاف ُی آكریَ  .اگص دىث کٓيَ ایٖٓا كاىفا نصػحٔ
ْجاجٓس .كٌی از غصؼ دیگص َٕ اکثص ُصدـ از ْؾص جٖئ ُایدحاج زْسگی ـاجضْس  .یکی از کعاْی کٔ ةا ْيعاف یا پيکاف ةار ُيٗق ُی
نصكػس ُی گهث كىحی چصاغ ُاػيّ پٍيط را ُی ةيَٓ کَ ُی ُاْس کٔ ظکحٔ کَٓ ْکٓس ُصا جصیِٔ کٓس ك زخِث چٓس ركزـ را
جصیِٔ ةسَٕ .كاىفا َٕ ُصدـ در نؼارْس َٕ پٍيط  .اك رٕا کٓس ك ةصرٗرد ْکٓس رعارت جتصاف ْاپشیص پيغ ُی آیس ةصرٗرد کٓس ـسق
ام دچار ُؼکً ُی ػْٗس .ایٓجا ةایس ِٕٔ ةا َٕ ِٕسیگص را رـایث کٓيَ.
ػِا ةتيٓس ِٕٔ از ػٖصدار گالیٔ ُی کٓٓس کٔ کٗچٔ ایّ غٗر اظث ك رياةاف آف غٗر اظث ك نظام ظض ایّ گْٗٔ اظث .
جٗةٖا را ُا رٗدُاف از آػلاؿ پص ُی کٓيَ  .ركدرأْ ٕا را ػٖصدار جِييض ُی کٓس ُا طایفات ظارحِاْی ك آػلاؿ ُی ریضیَ  .نظام
ظتض درظث ُی کٓس ُا ُی ركیَ درظث كظع نظام ظتض ُی ْؼيٓيَ ك در ـصض یک ٕهحٔ ةٔ راکعحص جتسیً ُی کٓيَ  .اگص ُا
ِٕکارم ْکٓيَ ػٖصدار ةٔ جٖٓائی ػٖص جِييض ةصام ُا ارُلاف ْزٗإس آكرد.
ةازار را رٗد ُصدـ ةایس ُسیصیث کٓٓس ُ .ا ةٔ ُصدـ جٗصئ ُی کٓيَ کٔ رصیس رٗد را از ػٖص رٗدُاف اْجاـ دّٕ د  .اگص
ةازاریاف رٗدُاف ِٕکارم ْکٓٓس ُصدـ ْيض از ػٖصُاف رصیس ِْی کٓٓس  .دـ ـيس چٔ ػس کٔ یکتارق ِٕٔ چيض گصاف ػس ُ .گص اجٓاس
کَ ػس ؟ یا کِياب ػس ؟ نصصحی ةصام گصاْهصكػی پيغ آُس ك ػِا ةازاریاف گصاف کصدیس  .ػِا اُصكز در ایّ چٓس ركز ازز نصصث
اظحهادق ُی کٓيس ك ُصدـ فیض در ةيئ ركزٕا از نصصث اظحهادق ُی کٓٓس ك از ػِا رصیس ِْی کٓٓس ارزاف ك ةا کيهيث از ػٖص دیگص
ُی رصْس  .در ایّ  365ركز  10ركز نصصث در دظث ةازاریاف اظث ك  355ركز نصصث در دظث ُصدـ اظث  .ػِا در ایّ دق ركز
رـایث کّ ُصدـ را ك ُصدـ ْيض در  355ركز ػِا را رـایث کٓس .كٌی ُحاظهأْ ْٔ ُصدـ ةازاریاف را رـایث ُی کٓٓس ك ْٔ ةازاریاف ُصدـ
را ِٕٔ .ةٔ نکص ْهؿ رٗیغ اظث.

