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ه«معن جهعي همحمده هآهلهالطلرهي ه هاللع هعي هاعدائهمهاهاللههب هاعالمين ه هلي الحمدلّله»
 خالصه جلسه گذشته 

ست. ا مقام اول درباره کفایت تخمیس مرة واحده او لزوم تخمیس مرتین .در مسئله سی و یکم بحث پیرامون دو مقام است

 عیا یک ؛که اگر حاللی که با حرام مخلوط شددده دودا از اموالی باشددد که دمس به عن تگلف گر  ه  بحث دیروز این بود

 :گف یم دو قول در این مقام وجود دارد زیرا دو عنوان این جا موجود است. ؟دمس کا ی است یا باید دو دمس بدهد

 .ن شدااشکال عن نیز بیدلیل این قول ذکر شد و که قول اول قول به کفایت تخمیس مرة واحده بود   .1

 .قول دوم قول به لزوم تخمیس مرتین است  .2

 قول دوم: لزوم تخمیس مرتین

این قول چه بسا مشهور بین اصحاب است و بسیاری از بزرگان به عن تصریح کردند از جمله صاحب جواهر، شیخ انصاری 

دیگران. عمده این اسدددت که دلیل بر لزوم دو در ک اب الخمس و کثیری از بزرگان از جمله امام دمینی و مرحوم سدددید و 

 دمس بیان شود.

اد . یگنی مازموضدو  بحث این است که مال حاللی به عنوان  ایده ای مثل ربح کسب یا مگدن م گلف دمس واق  شده است 

م ث»ست؛ ر دلیل دمس عن پرداد ه نشده ااما به ه ،ونه بوده و سال بر عن گذش ه و می بایست دمس عن داده می شدبر مؤ

این جا به عنوان این که این  .عن وقت این مال با این دصوصیات با یک مال حرام مخلوط شده است «اد لط المال بالحرام

اما عیا همین دمس کا ی است یا این که دمس عن مال حاللی که قبال  ،داده شودعن مال مخ لط به حرام اسدت باید دمس  

ا در ر ه ن یج ا باید دو دمس پردادت شددود؟ کیفیت پردادت دو دمسپردادت شددود کباید می داده و االن نداده نیز باید 

  .مقام دوم م گرض دواهیم شد

 دلیل قول دوم 

که دو دمس  اق ضددای تگدد دمس در عن اسددت و این اق ضددا می کند این اسددت کهاقامه شددده  عمده دلیلی که بر این قول

 را توضیح دهیم.به دو بیان می توانیم تگدد د شا این که چرا مق ضی م گدد می باپردادت شود ام

ین جا یک مال مخ لط به حرام داریم که عبارت اسددت از از راه تگدد اسددباب این تگدد ثابت می شددود یگنی ا :بیان اول

یک جزئش مال حالل است و  ،از دو جزء تشددکیل  شدددهیگنی یک کل و مرکب داریم که  مجمو  مال حالل و مال حرام.

تخمیس قرار دادند قهرا  ،اگر مرکب بگنوانه م گلف دمس اسددت و ادله راه تیهیر این مال را از حرام مال حرام.جزئش یک 

دمس باید داده شود تا این مال پاک شود. غیر از این یک عنوان دیگری نیز داریم که قبل از اد الط م گلف دمس بوده و 

 درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي

 9316 دی 72تاریخ:      ...                 الحالل المختلط بالحرام :الساب  -القول  یما یجب  یه الخمس موضو  کلی:

         9431 الثانیربیع  71مصادف با:                                                                                                                  یکمو  سیمسأله  :جزئی موضوع

 33 جلسه:                                                                                  )سال پنجم دمس(هش مسال 
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. استمو  مرکب از حالل و حرام دودا مس قال م گلف دمس مج ن جایگنی جزء مرکب. ای ،عن هم دود مال حالل اسدت 

لذا عنوان مخ لط به حرام  کانه یک سبب برای دمس است.هم به دلیل داص م گلف دمس بود این هم پس اگر جزء مرکب 

 واق ضاء می کند که هر یک از این د ،برای دمس است و از عن جا که اسباب مخ لفند یک سبب و عنوان  ائده سبب دیگر

جداگانه تخمیس شددوند. پس هم باید مال مخلوط به حرام تخمیس شددود و هم مال حالل. پس دوبار باید دمس پردادت 

 شود و یک بار کا ی نیست.

اصال مسئله تگدد اسباب را نیز کنار بگذاریم راه دیگری برای تگدد این جا قابل تصویراست و عن هم این است  :بیان دوم

دمس این مال بدل از حرام قرار داده شده  ،به حرام طبف عن چه که از روایات اسد فاده می شدود  که در مال حالل مخلوط 

به این است که وق ی مالی به حرام مخلوط می شود و صاحبش مگلوم نیست و مقدارا  روایات این باب همه ناظر .اسدت 

 حرام و مال غیر قرار داده شده. و لذا بایدن یگنی کانه دمس بدل از ع .مجهول است با دمس می توان این مال را تیهیر کرد

خ گی محذور عمی ن دمس اصیالحی به ارباب دمس داده شود تا ازاین دمس یا به عنوان صدقه به  قراء یا به عنوان هما

حرام قرار داده شدده بدال عن الحرام است. اما دمسی که  مخ لط با . پس دمسدی که در مال  مال با حرام رهایی پیدا شدود 

 دود همین اق ضاء تگدد دارد. وجه مال حالل است عوض و بدل از چیزی نیست و م 

 شده و یک این یک راه دیگری است برای اثبات تگدد دمس. همین که می بینیم یک دمس بدل از مال حرام قرار دادهپس 

ن یکی به عنوان یکی عوض از مال حرام است ولی ع ،مگلوم می شدود این جا دو دمس داریم دمس بدل و عوض نیسدت  

حقی اسدت که دداوند برای دودا و رسول و اهل بی ش در اموال مردم   تکلیف الهی و عوض از چیزی نیسدت بلکه  یک

 قرار داده است.

د دارد و مانگی در برابر عن نیست. اق ضاء و. این اسدت که اق ضاء تگدد در این جا وج پس دلیل بر لزوم تخمیس خالصهه: 

دمس مخ لط به حرام دارند.  تگدد اسدباب  راهم می شدود که توضدیح دادیم که این ها اصال دو سبب    هم یا به جهتتگدد 

 .یک سبب دارد و دمس مربوط به بخش حالل سبب دیگری دارد و هر سببی به اق ضای دودا مسببش را ثابت می کند

  .این یک راه برای بیان تگدد است

عن این که ما وق ی در دود این دمس ها دقت می کنیم می بینیم یکی به عنوان یک بیان دیگر نیز برای تگدد ذکر کردیم و 

عوض و بدل ثابت شدده و دیگری به عنوان عوض و بدل نیسدت. یگنی دو وصدف م فاوت دارند. پس دو دمس هس ند و    

 یلقول قابل قبو ،توانیم جم  کنیم و بگوییم یک دمس هسدد ند. لذا مجموعا به ن ر می رسددد این قول دیگر این ها را نمی

 است.
 شکال به دلیل قول دوم  ا

اسدباب و تگدد عنوان قصد داش یم اثبات کنیم که دمس باید م گدد باشد زیرا دو عنوان و دو   تگدد از راه قول دوم در دلیل

دو عنوان مسدد قال یگنی چون سددبب داریم لذا دو دمس داریم یگنی دو سددبب برای دمس داریم پس دو دمس نیز داریم 

 ف دمس هس ند پس دو دمس هم داریم.م گل



182 

 

مثال ممکن است موردی پیش بیاید که  .دو عنوان را با هم در یک موضو  مج م  می بینیم در مواردیاشکال این است که 

 .از مگدنی که زیر دریا است چیزی را اس خراج کند مثل این که کسی .ن و هم عنوان غوص بر عن منیبف باشدهم عنوان مگد

مگدن الواق   ی عمف البحر دو دمس من الجا نسبت به ما یس خرج  عیا این .می کند و هم غوص صدق مگدن بر عن این هم

 کسی قائل به این موضو  نشده است.  ،؟ دیرثابت است

پنج گانه موجب تگدد  طور که اج ما  دو عنوان از عناوین همانما نحن  یه هم مثل عن جا است.  این است که حال اشکال

ب ربح کس یا)عنوان  ایده  دیگری ،یکی عنوان مال مخ لط به حرام تین جا نیز دو عنوان مج م  شده اسا دمس نمی شود،

چه حاللی م گلف دمس است؟ حاللی که  .زیرا  رض این است که حالل م گلف دمس است .(بوده یا کنز بوده یا مگدن بوده

ی کند دق معنوان  ایده بر عن ص ونه بوده )عناوینی هم کهمؤ گذش ه و مازاد بربر عن ل و سااشد نوان  ایده بر عن منیبف بع

ردی موو مثل  گویید این دو عنوان مج م  شده اند چرا این جا نمی غوص یا غنیمت یا ربح کسب(یا  یا مگدن اسدت یا کنز 

 و عنوان حاللد پنج گانه تحقف پیدا کرده موار حالل در قالب یکی از عن ائده نوان ع که ذکر شدد یک دمس ثابت است؟ 

  بنابراین یک دمس کا ی است. .هم هست مخلوط به حرام
 اشکال پاسخ

نوان ثل عزیرا در جایی که دو عنوان از عناوین پنج گانه مج م  شوند م .قیاس م  الفارق است  یه به عن مورد قیاس ما نحن

و  کمهمان چیزی که از عمف دریا اسدد خراج شددده بدون  .دو مال نداریممال واحد اسددت و دارجا ، مگدن و عنوان غوص

عن جا اج ما  عنوانین علی مال واحد  .کاست از یک جهت عنوان مگدن بر عن اطالق می شود و از یک جهت عنوان غوص

یک مال اما این جا  .من هی چون دو جهت دارد دو عنوان بر عن صددق کرده اسددت  ،نیسدت  ر ؛ دارجا یک مال بیشد اسدت 

یگنی مجمو  مالین است و  ،این جا حالل مخلوط به حرام شدده اسددت  ،در حالل مخ لط به حرام ما دو مال داریم !نیسدت 

یکی  ،کانه ما این جا دو مال داریم یکی جزء و یکی کل اسددت منیبف شددده بر مجمو  دو مال عنوان مال مخلوط به حرام

 این جا قابل تیبیف نیست. ارد نیست زیرا عن راه حللذا این اشکال و .مالین است یکی مجمو بخشی از مال است و 
  : کیفیت پرداخت دو خمسمقام دوم

حاال که قرار اسددت دو دمس  یگنی« کیفیت اجراء ال خمیس مرتین» ،عبارت اسددت از کیفیت پردادت دو دمسمقام دوم 

یا باید به عکس عمل کنیم و  ،گد دمس مجمو  رااول دمس حالل را بدهیم ب؟ باید این دو دمس را بدهیمچگونه بددهیم  

ویم یا بین این دو بر نیم و بگد سدددراا مال حاللمال مخلوط به حرام را تخمیس کو اول دمس مجمو  مال را باید بدهیم 

 ؟مخیر هس یم

 این جا اقوال و وجوهی بیان شده است که در جلسه بگد عن ها را بیان می کنیم.

 سه خصلت جاهل

  1«الْحُکْمُ بِمَا لَا یَعْلَمُ وَ الْمُعَارَضَةُ قَبْلَ أَنْ یَفْهَمَ ، وَمِنْ أَخْلَاقِ الْجَاهِلِ الْإِجَابَةُ قَبْلَ أَنْ یَسْمَعَ»صادق) ( می  رماید: امام  

                                                 
 .53، ح 191، ص47بحار، ج 2

 



182 

 

بخاطر امام صدادق ) ( در این حدیث از ادالق جاهالن سخن گف ه اند. مگلوم می شود جهل و نادانی عالوه بر نقصانی که  

دود جهل و نادانی در عن اسدت، یک مالزمات ومقارناتی دارد و یک دلف و دویی برای صاحبش به همراه دارد. کما این  

دواهند بگویند ریشه این دلف و دوها که علم یک دلف و دوی داصی را برای صاحبش ایجاد می کند. امام صادق) ( می

این است که قبل از عن که میلبی را بشنود جواب می دهد، مثال قبل از  جهل و نادانی اسدت. یکی از ادالق نادان و جاهل 

عن که سوال را بشنود و اس فهام بیان شود؛ پاسخ می دهد، یگنی سرعت در اجابت و پاسخ دادن. الب ه این منحصر در سوال 

« سم االجابه قبل ان ی»س یم نیست بلکه درباره هر میلب و دردواس ی می تواند باشد، قبل از عن که بشنود می گوید ما ه

این از پاسدخ دادن به یک سدوال را شامل می شود تا دیلی از امور در شؤون مخ لف زندگی. قبل از این که بشنود که مثال   

 جمگی کجا می روند می گوید ما هس یم. این یک ادالق جاهلی است. 

ارضه والمگ»و م کلم را بفهمد شرو  می کند به مگارضه قبل از عن که مقصود و مراد گوینده « والمگارضه قبل ان یفهم»دوم 

 اول باید حرف طرف را بفهمیم بگد اگر این حرف اشکال داشت شرو  کنیم به مگارضه. « قبل ان یفهم

نادانسد ه قضاوت می کند و حکم جاری می کند. این کذا است عن کذا است، قضاوت راج  به  « والحکم بما ال یگلم»سدوم  

 ا راد و اشخاص می کند. 

امروز جامگه ما به هر سده این امور گر  ار اسدت، واقگا ما به هر سده ع  ی که در این روایت امام صادق) (  رمودند مب ال    

گر  اری ها و درد های ما است که اگر چاره ای برای عن نیندیشیم، مگلوم نیست چه عاقب ی در ان  ار  هس یم و این یکی از

 ما است. 

من امروز بدون هیچ حب و بغض و صدر ا بر اسداس مسدئولی ی که احسداس می کنم، می دواهم میالبی را به عرض شما     

ن باشیم و به عنوان منادیان و مبلغان مک ب اهل بیت این برسدانم. مخصوصا به عنوان یک طلبه که باید الگوی برای دیگرا 

 امور را برای مردم تبیین کنیم و دودمان عمل کنیم و جامگه را به این سمت ببریم. 

ما االن در جامگه هر سه گر  اری را داریم. واقگا شرایط این مملکت شرایط بسیار دییری است. از هر طرف کشور محاط 

چه گروههای ا راطی و سلفی که در منیقه مشغول  گالیت هس ند و عن ها نه تنها با مک ب اهل بیت  به تهدید ها می باشدد. 

کنند یک چهره زشد ی از اسالم در دنیا ارائه بدهند، که م اسفانه بگضی از  بلکه با اسدالم حقیقی دشدمنی دارند و تالا می  

تج  منیقه که بگضا با پول های هنگفت چه در دود منیقه اقدامات این ها عثار سوء نیز داش ه است. از طرف دیگر دول مر

چه با رایزنی با قدرت های بزرگ در صددد تضدگیف این کشدور و ن ام و تحقیر این مردم هس ند. از یک طرف هم قدرت    

 های بزرگی مثل عمریکا و م حدانش سر ناسازگاری با این ملت و ن ام و انقالب دارند. 

می کنیم مشدددکالت و گر  اری های زیادی وجود دارد. من دیگر نمی دواهم وارد بیان  داددل کشدددور را هم که مالح ه 

مشدکالت شدوم، این مشدکالت باالدره به هر دلیل، دواسد ه یا نادواس ه اثرا را روی مردم می گذارد و طبیگ ا موجب     

ت بزرگی دارند. دودتان نارضای ی می شود. زندگی مردم واقگا با مشکالت جدی مواجه است. دود این طالب چه مشکال

هم به کسدانی که دور و بر شدما هس ند اگر نگاه کنید، کثرت مشکالت طلبه ها را لمس می کنید. یگنی الزم نیست طلبه ها   

بروند بین مردم بگردند تا مشکالت را لمس کنند، جنس مشکالت اکثر طالب همان جنس مشکالت عموم مردم است. همان 
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 سداد هایی که وجود دارد، مردم را عزار می دهد روحانیت و طالب نیز از جنس مردم هس ند و  طور که گرانی و تبگیض و 

 چه بسا حساسی شان بیش ر است و این ها را نیز عزار می دهد. 

ما در چنین شددراییی که نارضددای ی دادلی وجود دارد و محاط به این همه تهدید و توطئه  هسدد یم چه باید بکنیم؟ چه    

ین شددرایط داریم؟ واقگا بیننا و بین وجداننا و بیننا و بین اچ چه کاری باید بکنیم که روز قیامت پاسددخ گو مسددئولی ی در ا

باشدیم. در این دنیا در مقابل مردم پاسدخ گو باشدیم و شرمنده امام زمان)عج( نباشیم و به مسئولیت تاریخی دودمان عمل    

ان ما را سددرزنش نکنند که شددما همه سددهیم بودید در این اتفاق ناگوار. کنیم و ددای نکرده اگر اتفاق ناگواری ا  اد عیندگ

که  کنمواقگا این یک سوال و دغدغه ای است که ح ما دیلی از شما دارید و از جمله حقیر که دیلی به این موضو   کر می

 یم؟ ؟ ما چه کار می توانیم بکنواقگا مسئولیت الهی،ادالقی، انقالبی و دینی برای ما طالب و روحانیون در این شرایط چیست

این که چگونه باید از این مشددکالت باید عبور کرد نسددخه جامگی می دواهد و در جای دودا باید بحث شددود و اکنون 

وق ش نیسدت که واردا شویم. این که چه باید بکنیم و کشور را چگونه باید اداره کنیم؟ همان طور که رهبر مگ م انقالب  

پیش  رمودند اگر ما مشددکالت مردم را در دادل حل کنیم و بسدد ر نارضددای ی ها را از بین ببریم نه   نیز همین چند روز 

تهدیدات بیرونی می تواند اثر گذار باشد و نه سرمایه گذاری ها و پول هایی که در این راه صرف می کنند و نه عمریکا هیچ 

شده، دشمن همیشه در حال توطئه بوده و هیچ گاه دست از سر غلیی نمی تواند بکند. مگر از اول انقالب تا کنون کم توطئه 

ما برنداشد ند. سدیح و عمف توطئه ها و نو  عن ها به حسب شرایط و ازمنه تفاوت پیدا کرده ولی اصلش بوده، دشمنی ها   

 ت. بوده و هیچ گاه هیچ عدم عاقلی نمی تواند باور کند که دشمنی های عن ها کم شود در این میلب تردیدی نیس

اما مسدئله مهم این است که این دشمنی ها چه زمانی کارساز می شود؟ چه زمانی این دشمنی ها ن یجه می دهد؟ زمانی که  

بسد ر عن در بین مردم  راهم شود. واقگا امروز همه باید تالا کنند که مشکالت مردم را حل کنند. قضایایی که در دو هف ه  

را جدی بگیریم.  کر نکنیم این نارضای ی یک شبه تبدیل به رضایت شده است.  قبل پیش عمد، هشدداری است که باید عن 

این نارضای ی ها باید به طور اساسی درمان شود، به صورت ریشه ای باید چاره اندیشی شود. ما نمی توانیم صورت مسئله 

مادگی دارد  راهم تر می شود ددای را پاک کنیم و بگوییم الحمد چ تمام شدد. این حواد  نشدان  داد که این اسد گداد و ع   

نکرده دشمن به اهداف دودا برسد. سوء اس فاده از دردواست های حف مردم برای اهداف ناحف شیوه مگمول عن هاست. 

 در عین حال دیدید چگونه مردم عکس الگمل نشان دادند و به زودی صف دود را از صف بددواهان جدا کردند. 

ه توان هایمان را تجمی  کنیم برای حل مشکالت باز هم کم است. دیگر  رصت برای منازعات حال در این اوضا  اگر ما هم

بیهوده و چنگ انداد ن ها و به هم پریدن ها نیسدت. واچ شدرایط و اوضا  مناسب نیست. بخاطر ددا و بخاطر مردم بس   

ا ی بزند تا یک دعوایی شرو  شود. مکنیم. گویا هر دو سده هف ه یک بار باید یک چیزی پیش بیاید و یک حر ی یک کس 

ضههَعْ »گویا نشددسدد ه ایم برای عن که از یکدیگر مچ گیری کنیم. من به یک طرف داصددی کار ندارم. ما این همه می گوییم 

 گل و قول برادر دینی اگر قابل بر حمل صحت است باید حمل بر صحت کنیم. چرا اصرار داریم  «أَحْسهَِِهِ  عَلَى أَخِیكَ أَمْرَ

 بگوییم مقصودت این است و عن وقت بر اساس عن موجی از حمله و نزا  شرو  می شود .
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 رقی نمی کند مثال می زنم تا کلی گویی نکنم همین هف ه پیش دو حرف زده شده که به ن ر من هر دو قابل حمل بر صحت 

رف این منازعات می شود این اسدت ولی ببینید سر همین سخنان چه جار و جنجالی درست شده است. چقدر انریی ها ص 

ما االن گر  ار عن هسدد یم. بسددیاری از « من ادالق الجاهل االجابه قبل ان یسددم  و المگارضدده قبل ان یفهم»که می گوید: 

مگارضدات و نزا  های ما قبل الفهم اسدت. قبل از این که مقصدود گوینده را بفهمیم نزا  می کنیم و چه بسا باالتر نزا  می    

 قبل محکوم کردیم کسی را و به دنبال این هس یم به عن ن یجه ای که می دواهیم برسیم.  کنیم چون از

مثال رییس جمهور یک حر ی زده، اگرچه ظاهر حرف ممکن اسدت ایهام داش ه باشد ولی این یک درگیریهایی را به دنبال  

شان می دهد، بگد هم که دودشان داشدت. من به جد مگ قدم که سدخن ایشدان قابل حمل بر صحت است. قرائن و شواهد ن   

توضدیح دادند. حاال ببینید واقگا چه میالبی اظهار شد، بردی از سر دلسوزی نصیحت کردند و بردی هم کینه توزانه حمله  

 کردند. 

اصل حرف این بود که باالدره مگصومین اجازه نقد می دادند نه این که دودشان هم قابل نقد هس ند. این میلب از مجمو  

ت مگلوم است. یگنی در واق  می دواهد بگوید: شخصیت مگصوم شخصی ی است که اینقدر جاذبه و سماحت دارد که صدحب 

ح ی به ا رادی که عن ها را قبول نداش ند اجازه می دادند سوال کنند و پرسش کنند و این ها پاسخ می دادند. حاال بگد هم 

ست و اصول مسلم اع قادی را نفی کرده است. چقدر انریی صرف این که توضیح داده باز می گویند نه او عصمت را منکر ا

موضددو  شددده، واقگا ما کجا داریم می رویم؟ بیاییم این حرف ها را مقداری کم کنیم.  کر هایمان را روی هم بریزیم ببینیم 

 مشکالت این کشور را چگونه حل کنیم. 

بسدیاری از حرف های ایشدان موا ف نیسد م، جمله ای گف ه است که    یا از عن طرف امام جمگه موقت تهران که الب ه بنده با 

دریای مردم عشدغال ها را از بین برد. این مگلوم است که من ورا این نیست که مردم عشغال هس ند، می دواس ه بگوید که  

این عنوان را اطالق  عده قلیلی که عشوب کردند عن ها این گونه هس ند هر چند همان هم پسندیده نیست، ولی او که به مردم

 نکرده است. 

گویا ما من  ریم کسدی حر ی بزند بگد بیاییم یک نزا  بر سر عن راه بیندازیم. من به همه اطراف ماجرا عرض می کنم. واچ  

به ددا قسدم در یک شدرایط تاریخی و دییری هس یم و مسئولیت بسیار سنگینی داریم اگر این انقالب که به هر حال در   

بهمن  22ی اسدت که م گلف به اهل بیت اسدت عسدیب ببیند؛ دیگر عن وقت به تگبیر امام مسئله این نیست که به    یک مملک 

برگردیم بلکه مسئله این است که  اتحه همه ما را می دوانند. مشکالت مردم عن قدر زیاد است که ما باید )حداقل سر این 

هیم تا این مشکالت را حل کنیم. مرز بندی در  کر و عقیده موضدو ( با ر اقت و هم دلی و صمیمیت دست به دست هم د 

وجود دارد وجود دارد و سددلیقه ها با هم مخ لفند ولی نمی شددود از همه ان  ار داشددت که یک جور  کر کنند، ما اد الف 

ر سر یک اصول ییم بسلیقه ها را به رسمیت بشناسیم، کینه را کم کنیم. من با شما سلیقه ام  رق می کند، بسیار دوب، اما بیا

و مش رکاتی با هم توا ف کنیم و این کینه ها را به حداقل برسانیم و دست به دست هم دهیم و کمک کنیم به مجموعه ن ام به 

 حل مشکالت. 
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این که عرزوی قلبی من این باشدد که دولت سداقط شود که  الن گروه مثال لیمه ببیند، این مسئله به سقوط این دولت  قط   

نمی شدود، مسدئله  راتر از این حرف ها است. مقداری از این ادالق جاهلی  اصله بگیریم، واقگا من دیلی وقت ها    من هی 

تاسدف می دورم که دداوند چنین  رصدت تاریخی برای ایران مهیا کرده، مردم ایران این همه سرمایه گذاری کردند، شهید   

و انقالب هس ند.  قط می دواهند این تبگیض ها و مشکالت نباشد و دادند، تالا کردند، کوشش کردند؛ هنوز هم پای ن ام 

اال توق  عن چنانی ندارد، مردم توق  زیادی ندارند. همه باید دست به دست هم بدهیم. همانیور که رهبری  رمودند: اگر در 

لی است  و این که دادل مشدکالت حل شود کار به این جا نمی کشد و حل مشکاالت نیز در گرو وحدت و اتحاد و هم د 

 دغدغه ما شود حل مشکالت مردم. 

این ر  ارها زیبنده حوزه و روحانیت نیست. ما زودتر از دیگران در این مگارضات وارد می شویم. من با کمال تاسف عرض 

ادق) ( ص ادالقی است که بسیاری از ما به عن مب ال هس یم. این صریح  رمایش امام« والمگارضه قبل ان یفهم»می کنم این 

نادانسدد ه در مورد ا راد  «الْحُکْمُ بِمَا لَا یَعْلَمُ وَ الْمُعَارَضههَةُ قَبْلَ أَنْ یَفْهَمَ ، وَمِنْ أَخْلَاقِ الْجَاهِلِ الْإِجَابَةُ قَبْلَ أَنْ یَسههْمَعَ»اسددت 

قضداوت می کنیم به محض این که کسی درگوشه ای یا سای ی یا کانالی حر ی زده که نه صح ش مگلوم است و نه اساسی  

دارد، می شود مبنایی برای قضاوت های ما و نه تنها دودمان باور می کنیم بلکه در سیح وسی  نیز عن را نشر می دهیم. من 

روز جامگه ما و بسیاری از ما مصداق این  رمایش امام صادق) ( هس یم. جامگه ما مب ال به ادالق سه واقگا  کر می کنم ام

 گانه جاهلی شده است که اگر درمان نشود مثل موریانه پایه های اع قاد و ادالق و دین ما را از بین می برد.

 

«والحمدچ رب الگالمین»  


