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ه«معن جههلي هححمده هل ههاطاليرن ه هالعن هلي هادداهم هاالّلهههب هاعالمين ه هلي الحمدلّله»
 خالصه جلسه گذشته

تمشیت  .سٍایت اسحبق ثي ػوبس ثَد اص اًفبل ّستٌذ ثِ سٍایبتی استذالل ضذُ، سٍایت اٍل گفتین ثشای احجبت ایٌىِ هؼبدى هكلمب

استذالل ثِ ایي سٍایت ٍ اضىبالت آى ثِ ّوشاُ پبسخ ثِ اضىبالت ثیبى ضذ ٍ ًتیزِ ایي ضذ وِ دس داللت هَحمِ اسحبق ثي 

 اسد. ضًَذ اضىبلی ٍرَد ًذ ػوبس ثش ایٌىِ هؼبدى هكلمب اص اًفبل هحسَة هی
 بصیز یروایت دوم: روایت اب

ٍَ الْأرَبمُ ٍَ وُلُّ ؤَسِؼٍ لَب سَةَّ لََْب ٍَ وُلُّ   هٌَِْْب الْوَؼَبدِىُ  لَبلَ  ٍَ هَب الْإًَْفَبلُ  لُلْتُ  : لٌََب الْإًَْفَبلُ ( لَبلَ ٍَ ػَيْ ؤَثِی ثَػِیشٍ ػَيْ ؤَثِی رَؼِفَشٍ)ع»

گَیذ: اص اهبم سؤال  گَیذ: اهبم ثبلش)ع( فشهَد: اًفبل ثشای هبست؛ ثؼذ اثی ثػیش هی ؛ اثی ثػیش هی1«ؤَسِؼٍ ثَبدَ ؤَِّلَُْب فَََُْ لٌََب.

وشدم وِ اًفبل چیست؟ اهبم فشهَد: هؼبدى، آربم )روغ اروِ است ثِ هؼٌبی دسخت صاس ٍ رٌگل ٍ ربیی وِ دسختبى صیبدی 

 ي. ّبی ثبدیِ ًطیٍرَد داسد(، ٍ ّش صهیٌی وِ غبحت ًذاسد ٍ صهیي

 است. اص اًفبل  هكلمبهؼذى . لزا اًذٍ همیذ ثِ لیذ خبغی ّن ًطذُ قجك ایي سٍایت هؼبدى اص اًفبل داًستِ ضذُ
 دوم روایتاستدالل به بزرسی 

ضَد دس  داللت ایي سٍایت ٍاؾح ٍ سٍضي است ٍ ّیچ هطىلی اص ًظش داللت ًذاسد. فمف اضىبلی وِ ثؼؿبً ثِ ایي سٍایت هی

سٍایت ثؼذی ّن ّویي گًَِ اًذ )اضىبل وشدُػیبضی ًمل وشدُ ٍ ًسجت ثِ سٌذ سٍایبت ػیبضی  چَىهَسد سٌذ سٍایت است 

 (.است

است  ثتَاًذ اضىبل وٌذ ادػبی اًػشاف است ٍ اال سٍایت هكلكوِ هوىي است وسی  رْتیتٌْب  ّن دس هَسد داللت ایي سٍایت

)الوؼبدى اقالق داسد(. هوىي است وسی ادػب وٌذ وِ ایي سٍایت اًػشاف داسد ثِ هؼبدًی وِ دس اساؾی ثذٍى غبحت یب اساؾی 

ول »دس وٌبس « الوؼبدى»هوىي است ایي اًػشاف سا تمَیت وٌذ روش ضَد. آًچِ  دیگش ضبهل اساؾی هولَوِ ًوی ّستٌذ ٍثبئش 

ٍ اهخبل ایٌْب ثبضذ ٍلی ایي ادػبی اًػشاف ثال ٍرِ است؛ ثبالخشُ اًػشاف سجت « دٍ اّلْباسؼ ال سة لْب ٍ ول اسؼ ثب

گَیذ ٍرَد ًذاسد لزا اص ًظش داللی وِ لكؼب اضىبلی ًذاسد ٍ اص  خَاّذ ٍ سججی ثشای اًػشاف هؼبدى ثِ آًچِ وِ هستطىل هی هی

 اًذ.ًظش سٌذی ّن گفتین وِ ثؼؿی اضىبل وشدُ
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 اوود بن فزقدروایت سوم: روایت د

الْإٍَِدِیَةِ ٍَ سُءٍُسُ الْزِجَبلِ ٍَ الْأرَبمُ ٍَ   ثُكَُىُ  فِی حَذِیجٍ لَبلَ: لُلْتُ ٍَ هَب الْإًَْفَبلُ لَبلَ (ع)ٍَ ػَيْ دَاٍُدَ ثِيِ فَشْلَذٍ ػَيْ ؤَثِی ػَجِذِ اللَِِّ »

 1«سِوَبةٍ ٍَ وُلُّ ؤَسِؼٍ هَیِتَةٍ لَذِ رَلَب ؤَِّلَُْب ٍَ لَكَبئِغُ الْوُلَُنِ.الْوَؼَبدِىُ ٍَ وُلُّ ؤَسِؼٍ لَنِ یَُرَفِ ػَلَیَِْب ثِخَیِلٍ ٍَ لَب 

هؼبدى داللت ایي سٍایت ّن هخل سٍایت لجلی ٍاؾح است چَى دس همبم روش هَاسد ٍ هػبدیك اًفبل، هؼبدى سا روش وشدُ. هكلك 

 ست ٍ هؼذًی وِ هولَن ًیست. سا ّن اص اًفبل لشاس دادُ ٍ تفػیل ًذادُ هخالً ثیي هؼذًی وِ هولَن ضخػی ا
 استدالل به روایت سومبزرسی 

 .اضىبل سٌذی ٍرَد داسد هبًٌذ سٍایت لجلی دس ایي سٍایت ّن

 سٍایبتی وِ ػیبضی ًمل وشدُ چِ اضىبلی داسد؟ سؤال:

ػوذُ ایي است وِ ػیبضی سٌذّب سا حزف وشدُ است ٍلی ثؼؿی ثِ ًَػی دس غذد تػحیح ایي سٍایبت ّستٌذ وِ ثحج  استاد:

 .آى دس ربی خَدش ثبیذ اًزبم ضَد

ثِ ّش حبل ایي اضىبلی است وِ دس سٍایبت ػیبضی ٍرَد داسد. اص ًظش داللت ّن هخل سٍایبت لجلی است ٍالوؼبدى هكلك است 

ضًَذ. ادػبی اًػشاف هؼبدى ثِ ثؼؿی اص  قجك ایي سٍایت ّوِ هؼبدى اص اًفبل هحسَة هی .ضَد هؼبدى هیٍ ضبهل ّوِ السبم 

ظبّش ایي هؼبدى هكلك است اهب اًػشاف پیذا  ّشچٌذ لزا ٍرْی ًذاسد وسی ادػب وٌذهؼبدى ّن دس ایٌزب ثذٍى ٍرِ است ٍ 

ضَد. ایي ادػب، ادػبی  ضبهل هؼبدى ٍالغ دس اساؾی هولَن ًوی ٍ اسًذوٌذ هخالً ثِ هؼبدًی وِ دس اساؾی هیتِ ٍ ثبئش ٍرَد د هی

 ثٌبثشایي ایي دٍ سٍایت ثب ایٌىِ اص ًظش داللت سٍایبت خَثی ّستٌذ اهب سٌذاً هحل اضىبل ّستٌذ. .ثذٍى دلیل است
 روایت چهارم: روایت ابی سیار مسمع بن عبدالملک

َظ چیضی غوشد وِ هي اص ساُ  ًی است ٍ اگش خبقشتبى ثبضذ ضخػی سؤال هیاین؛ سٍایت قَاللجالً ّن خَاًذُسا  سٍایتایي 

ام، آیب ثبیذ خوسص سا ثذّن؟ اهبم فشهَدًذ: ثلِ. آى ضخع حسبة وشد وِ چْبسغذ دسّن خوس آى هبلی ثَد ثِ دست آٍسدُ

ُ هِ  یَب ؤَثَب سَیَّبسٍ الْإَسِؼُ»ذ: فشهبیٌ هیسسذ ثِ ایٌزب وِ اهبم )ع( َظ ثِ دست آٍسدُ ثَد تب هیغوِ اص ساُ  َب لٌََب فَوَب ؤَخْشَدَ اللَِّ ٌَْْب وُلُّْ

فشهبیٌذ: ّش چِ وِ خذاًٍذ اص آى صهیي خبسد وٌٌذ  ؛ ای اثب سیبس ّوِ صهیي ثشای هب است، ثؼذ دس اداهِ هی2«ءٍ فَََُْ لٌََب هِيْ ضَیِ

است اص اًفبل ضَد. پس هؼبدى ّن  ضبهل هؼبدى ّن هی« ءٍ ٌَْْب هِيْ ضَیِلَُِّ هِفَوَب ؤَخْشَدَ ال»اقالق ایي رولِ  .آى ّن ثشای هب است

 ضَد. ٍ لزا اص اًفبل هحسَة هی استایي هب اخشد اهلل ّن ثشای اهبم  زال« وُلَُّْب لٌََب  الْإَسِؼُ»چَى لجل اص آى اهبم فشهَدًذ: 
 چهارم روایتاستدالل به بزرسی 

ضَین.  هسوغ ثي ػجذ الوله ثحخْبیی ٍالغ ضذُ وِ هب ٍاسد آى ثحج ًویدس هَسد سٌذ ایي سٍایت ثِ ٍاسكِ ػوش ثي یضیذ ٍ 

سا لجَل  د ووب ایٌىِ اوخش فمْب ایي سٍایتتَاى ٍحبلت ایٌْب سا حبثت وشد ٍ ثش ایي اسبس سٍایت هطىل سٌذی ًذاسظبّشا هی

 اًذ. وشدُ

 احتوبل است:دٍ « وُلَُّْب لٌََب  الْإَسِؼُ» تَاى گفت دس رولِ اهب دس هَسد داللت ایي سٍایت هی
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دس قَل هلىیت  ّب ثِ ایي صهیي ّب ثشای هب است ٍ هلىیت هب ًسجتیه احتوبل ایي است وِ هٌظَس ایي ثبضذ وِ ّوِ صهیي

هلىیت اػتجبسی  ًِخذا است ٍ ایي ّن هخالً یه هلىیت حمیمی ٍالؼی است اص ثبة ربیگبّی وِ هب دس ًظبم ّستی داسین 

ك تػشف ًذاضتٌذ دس وشد ٍ ح ذا هیهلىیت دیگشاى ًسجت ثِ آًْب هطىل پیاگش هٌظَس هلىیت اػتجبسی ػشفی ثَد،  چَىػشفی 

لزا  تَاًٌذ ّش ًَع تػشفی دس آى اًزبم دٌّذ. هتؼلك ثِ خَد آًبى ثَدُ ٍ هیّبیی وِ هبله ضخػی داسًذ  صهیي حبلی وِ لكؼبً

یه احتوبل ایي است وِ ایي هلىیت دس ٍالغ اضبسُ ثِ یه هؼٌبی خبظ ػشفبًی داسد. ربیگبّی وِ اّل ثیت)ع( دس ًظبم 

تش اص وٌذ وِ آًْب احبقِ ٍ اضشاف ٍ هبلىیت ثِ ًَػی داضتِ ثبضٌذ ًسجت ثِ ػَالن ٍرَدی پبییي ّستی داسًذ التؿب هی

ضَد ٍ ثؼیذ است وِ اهبم دس ایي سٍایت ًبظش ثِ آى رْت ثبضذ. اگش آى ثبضذ ثِ  هیخَدضبى وِ آى اص هحذٍدُ ثحج هب خبسد 

 .ثؼیذ استایي احتوبل ًیست ٍلی ػشؼ وشدین وِ  قَس ولی اغالً لبثل استذالل

ّبی اػتجبسی ثبضذ،  اگش اضبسُ ثِ هلىیت وٌذ. حبل ّبی اػتجبسی ػشفی هی اضبسُ ثِ هلىیت «وُلَُّْب لٌََب  الْإَسِؼُ» دٍم آًىِاحتوبل 

اسؼ  "االسؼ هبدام لن یىي هبله لْب فَْ لٌب"یؼٌی « وُلَُّْب لٌََب  الْإَسِؼُ»ایي ثب هلىیت اضخبظ ًسجت ثِ صهیي سبصگبس ًیست؛ 

ي هؼٌب ثبضذ یؼٌی تَاًذ ثِ ّوی ّن هی« هب اخشد اهلل هٌْب هي ضیء»هبداهی وِ هبله پیذا ًىشدُ، ثشای هب است. ثش ّویي لیبس 

چٌبى چِ وسی هخالً آى سا احیبء یب ٍلی . اش ثشای هب است صهیي ّست ّن ّوِ ّوِ صهیي ثشای هب است ٍ آًچِ وِ دس ثكي

خبسد « وُلَُّْب لٌََب  الْإَسِؼُ»آى اساؾی وِ هله ضخػی وسی ّستٌذ، اص دایشُ  ایي اسبسضَد. ثش  حیبصت وشد، هله اٍ هی

 ضًَذ. خبسد هیرولِ دى ّن ثِ ّویي تشتیت اص ایي هؼب ثبضٌذ. هی

وٌذ ثش ایٌىِ هؼبدى هكلمب اص اًفبل ّستٌذ. دس سٍایبت لجلی ثِ غشاحت ثیبى  ایي سٍایت داللت ًوی هوىي است گفتِ ضَدپس 

ص اًفبل دس دٍ سٍایت لجلی ٍلتی سؤال اص اًفبل وشدًذ، اهبم هؼبدى سا ًبم ثشدًذ غشیحبً وِ هؼبدى ا ،«ٍالوؼبدى هٌْب»وشدُ وِ 

هب « ٍاالسؼ ولْب لٌب ٍ هب اخشد اهلل هٌْب هي ضیء فَْ لٌب»ّستٌذ ٍلی دس ایٌزب ولوِ هؼبدى روش ًطذُ ٍ فمف ولی فشهَدُ وِ 

ثبیذ ایي هب اخشد اهلل سا هٌكجك ثش هؼذى وٌین تب لبثلیت استذالل پیذا وٌذ. ایي تفبٍتی است وِ ایي سٍایت ثب دٍ سٍایت لجلی 

 داسد. 

 هَاسدی ثبضذ وِ هبلىی ًذاضتِ ثبضذ ّوبى قَس وِ دس هَسد خَد اسؼ هشثَـ ثِهوىي است « هب اخشد اهلل هٌْب»ُ ثِ ػالٍ

 ایي گًَِ است.  ّن

 سؤال:

اگش لَل هطَْس هجٌی ثش تجؼیت سا ثپزیشین، اگشچِ اسؼ هله ضخػی ثبضذ ٍ هب لبئل ثِ تجؼیت ثبضین لْشا هؼذى ّن  استاد:

اهبم ًسجت ثِ خَد اسؾی وِ داسای هبله هؼیي است هحل اضىبل است  ضَد آى ٍلت اگش گفتین هلىیت هله ضخػی هی

سا ثبیذ ربیی ثگزاسین وِ هؼذى ضَد، آى ّن هحل اضىبل است. اغالً فشؼ  ًسجت ثِ هؼذى ّن وِ ثِ تجغ اسؼ هولَن ٍالغ هی

هتؼلك ثِ  دس آى ًفی وشدینسا  خَاّین ثجیٌین ایي هؼذى وِ هب تجؼیت دس صهیٌی ٍالغ ضذُ ٍ هب لبئل ثِ تجؼیت ًیستین ٍ هی

 ویست.
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 سؤال: 

خشیذ،  گَیٌذ ایي خبًِ ثشای ضوب است. ایي خبًِ ای وِ ضوب هی تجؼیت ػشفی دس حذّ هي تخَم االسؼ ًیست. هخالً هی استاد:

ثشای ضوب است؟ ایٌىِ چٌذ قجمِ سٍی صهیي سبختوبى ثسبصی ٍ چٌذ ٍقجمِ ّن صیش صهیي. آى تب چِ حذی اص ػوك صهیي 

َم االسؼ ًیست. اگش خبقشتبى ثبضذ هب ایي سا لجالً گفتین وِ اگش لشاس ثَد الی ػٌبى السوبء ثبضذ ّش َّاپیوبیی وِ خدیگش هي ت

 گشفت. ضذ ثبیذ اص ضوب اربصُ هی اص سٍی خبًِ ضوب سد هی

 آى دس هَسد غیش هتؼبسف ثَد سؤال:

پزیشًذ ثحخی ًیست اهب فشؼ  ٍرَد داسد ٍ ّوِ هی فیدس آى همذاسی وِ تجؼیت ػشهتؼبسف یه چیض هحذٍدی است.  استاد:

 سٍد. وٌیذ یه هؼذًی هخالً غذ هتش صیش صهیي هی

 سؤال: 

گَیٌذ هلىیت هؼبدى تبثغ هلىیت اسؼ است. ثشای سد لَل  ایي ثشای سد لَلی است وِ تجؼیت سا گفتٌذ. وسبًی وِ هی استاد:

 ،وٌذ ّبی هشدم ػجَس هی صًٌذ ٍ اص صیش خبًِ تًَلْبیی وِ دس ضْشّب هیآًْب ایي حشف دسست است. االى ضوب حسبة وٌیذ ایي 

آیذ اص هشدم اربصُ ثگیشد ٍ هشدم ّن ّوچیي اًتظبسی ًذاسد. ًِ اص ثبة ػٌَاى حبًَی وِ حىَهت داسد ایي  دس ایٌزب وسی ًوی

ّب است، اگش ایي گًَِ ثبضذ  آهذ اتَهجیل ّبیی وِ هحل سفت ٍ وٌذ، ثلىِ ّوِ دًیب ایي گًَِ است. ایي هتشٍّب ٍ تًَل وبس سا هی

 ثبیذ دسة هٌضل ّوِ هشدم سا ثضًٌذ ٍ اص آًْب اربصُ ثگیشًذ.

فمف دس هَسد وؼجِ گفتٌذ وِ رْت خبظ داسد. هب سٍایت داسین وِ لجلِ ّوبى وؼجِ  سا «هي تخَم االسؼ الی ػٌبى السوبء»

سا دس توبم هَاسد تسشی داسًذ دس غَستی وِ ایي فمف دس هَسد َم االسؼ الی ػٌبى السوبء. آًَلت آلبیبى ایي خاست هي ت

وؼجِ است وِ اگش وسی خَاست ًوبص ثخَاًذ رْت لجلِ سا ثذاًذ )اص ػوك وؼجِ تب ثبال(. ٍلی ایٌىِ هب ثخَاّین دس هَسد ّوِ 

 حشف دسستی ًیست. هَاسد هلىیت ایٌْب سا ثجشین ایي

یبس( ّش چٌذ سٌذاً هطىلی ًذاسد اهب ثؼیذ ًیست وِ هب دس داللتص اضىبل وٌین چَى دس ّش غَست سٍایت چْبسم )سٍایت اثی س

ّب هبله  هلىیت اػتجبسی ائوِ )ع( دس ّوِ هَاسد اسؼ ًیست چَى خیلی اص ایي صهیي همػَد اص آىثحج اص ول اسؼ است ٍ 

ىي است ایي یه هؼٌبی دیگشی داضتِ تَاًٌذ تػشف وٌٌذ دس اهالوطبى ٍ ّیچ هضاحوتی ّن ًذاسد. لزا هو ضخػی داسًذ ٍ هی

ّب ّست ّن ّویي ٍؾؼیت سا داسًذ وِ ثبالخشُ ػلی المَل ثبلتجؼیة ایٌْب هبله ضخػی داسًذ  ثبضذ. آًچِ وِ دس دسٍى ایي صهیي

ٍ ثٌبثش ػذم تجؼیت ّن گفتین وِ هوىي است وسی ثب حیبصت یب احیبء هبله ضَد. پس اگش هلىیت ائوِ)ع( ًسجت ثِ هؼبدى ّن 

آیذ وِ آیب ارى هؼتجش است یب ًیست وِ لجالً ثحج اص آى  ثت ضَد تب صهبًی است وِ وسی هبله ًطذُ. آًزب ثحج ارى پیص هیحب

وٌذ وِ هؼبدى اص اًفبل ّستٌذ اهب ثِ ًحَ هكلك ایي سا حبثت  گزضت. ًتیزِ ایٌىِ ایي سٍایت ّش چٌذ فی الزولِ احجبت هی

 وٌذ. ًوی

ایتی وِ دس ایي ساثكِ هَسد استذالل لشاس گشفتِ. ثِ غیش اص سٍایبت ػشؼ وشدین وِ سیشُ ایي چْبس سٍ بحث جلسه آینده:

وٌین. ًتیزِ  وِ احتیبد ثِ تَؾیح ٍ تجییي داسد وِ اى ضبء اهلل دس رلسِ آیٌذُ ػشؼ هی هَسد استذالل لشاس گشفتِػمالیی ّن 

 داسد.  ،هكلمب اص اًفبل ّستٌذ ثخص اٍل )سٍایبت( ایي ضذ وِ اروبال سٍایبت داللت ثش ایٌىِ هؼبدى
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 علل ایجاد انقالب باعث بقای انقالب هستند
ثْوي هبُ ساّپیوبیی غَست  22ایبم، ایبم دِّ فزش اًمالة اسالهی است ٍ فشدا ثِ هٌبسجت پیشٍصی اًمالة اسالهی سٍص 

 ًوبیین. ای سا دس ایي ثبسُ ػشؼ هی گیشد. لزا هب ًیض ثِ ّویي هٌبسجت چٌذ ولوِ هی

ّبی گزضتِ دس ًمبـ هختلف رْبى داسد، ایي است  یه فشلی وِ اًمالة اسالهی ایشاى ثب الشاى ٍ اهخبلص دس لشى حبؾش ٍ لشى

ّبی آى الْی  وِ اًمالة اسالهی ایشاى سیطِ دیٌی داسد. اّذاف اًمالة اسالهی، اّذاف دیٌی ٍ الْی است. ضؼبسّب ٍ آسهبى

 است.

یش هخل اًمالة سٍسیِ ٍ اًمالة فشاًسِ ػوذتبً ثش اسبس تمبؾبی ٍؾؼیت ثْتش هؼیطتی ٍ ّبی ثضسي دًیب دس لشٍى اخ اًمالة

آصادی ضىل گشفت. ػوذتبً ایي دٍ هحَس، یؼٌی استجذاد ٍ اًسذادی وِ دس ربهؼِ آى سٍص ایي وطَسّب ثِ ٍرَد آهذُ ثَد ٍ فمش 

. دس ایشاى ایٌْب ّن ثَد یؼٌی هشدم خَاّبى آصادی ٍ فالوت ٍ تجؼیؽ ٍ ثِ اهیذ یه صًذگی ثْتش هٌطإ ثشای تحشن ٍ اًمالة ضذ

ثَدًذ اص ایٌىِ ًتَاًٌذ آصاداًِ حشف ثضًٌذ ٍ ػول وٌٌذ دس سًذ ثَدًذ. اص ایٌىِ استمالل ًذاضتٌذ ٍ وطَسضبى ثِ ثیگبًگبى ٍاثستِ 

م لبثل لجَل ًجَد وِ ضذ، ًبساحت ثَدًذ. ثشای هشد ثَد ٍ ایٌىِ همذسات ایي وطَسّب دس خبسد اص هشصّبی ایشاى تٌظین هی

ّب ٍ  ّب ٍ هطىالت دس آى ایبم ٍ تجؼیؽ استمالل ًذاضتِ ثبضٌذ ٍ آصاد ًجبضٌذ. ٍؾغ التػبدی ّن وِ ًبثسبهبى ثَد. گشفتبسی

ایٌْب ّوگی اص ارضاء ػلت اًمالة اسالهی ثَد اهب آًچِ وِ ّوِ ایٌْب سا دس  ضذ. اختالف فبحص قجمبتی سٍص ثِ سٍص ثیطتش هی

ّبیی وِ سٍحبًیت ٍ  داد ّوبى سیطِ دیٌی ثَد. ثِ ػجبست دیگش اًمالة ایشاى ثب ّذایت یه هسیش لشاس هی یه رْت ٍ دس

ضخع اهبم )سُ( داضتٌذ ٍ ثب تَرِ ثِ اػتمبد اوخشیت لبقغ هشدم وِ هسلوبى ٍ هتذیي ثَدًذ ثشای سسیذى ثِ سؼبدت دًیَی ٍ 

ثشای آًْب هْن ثَد. سؼبدت دًیبیی یؼٌی یه صًذگی ثشخَسداس اص اخشٍی تَؤهبً ثَد. ّن سؼبدت دًیبیی ٍ ّن سؼبدت اخشٍی 

ّبیی وِ دس ایي صًذگی آى هطىالت ًجبضذ. وسی ثِ خبقش فمش هخالً خذای ًىشدُ دست ثِ وبس خالف ًضًذ ٍ  اٍلیبت ٍ حذالل

ایي ثَدًذ وِ هسیش وسی ثِ خبقش فمش خَد فشٍضی ًىٌذ ٍ ػضت خَد سا صیش پب ًگزاسد. اص رٌجِ دیگش ّن هشدم ثِ دًجبل 

حشوت ربهؼِ یه هسیش دسستی ثبضذ. اخالق ٍ احىبم دیي دس ربهؼِ رشیبى پیذا وٌذ. تَؤم ثَدى ایي دٍ هسئلِ، اًمالة ایشاى 

 دادًذ ایي ػمبیذ تجلَس پیذا وشدُ ثَد. وٌذ. دس ضؼبسّبیی ّن وِ هشدم هی سا اص سبیش اًمالة ّب هوتبص هی

ّب ّش سبل دس ایي ایبم ثِ ثشسسی ثٌطیٌین. دس ایٌىِ ّذف ٍ ساُ  شای اسصیبثی تحمك آى خَاستِاهب اآلى ػوذُ ایي است وِ هب ث

همذس ثَد ٍ ّست ثحخی ًیست. هشدم ثب اًگیضُ الْی ٍاسد ضذًذ ٍ دست ثِ دست ّن دادًذ ٍ سیطِ فسبد سا اص ثیي ثشدًذ اهب 

وشد دیگش ّوِ چیض توبم ضذُ است. ایي یه هَرَدی است  ایي پبیبى وبس ًیست ٍ ًجبیذ فىش وٌین اگش ایي اًمالة تحمك پیذا

وِ هتَلذ ضذُ ٍ دائوبً ًیبصهٌذ هشالجت ٍ آفت صدایی است ٍ هحتبد ٍاوسیٌِ ضذى دس همبثل خكشات ٍ آفت ّب است یؼٌی ایي 

ُ سبل ثشایص هبًذ. هگش ربهؼِ دیٌی وِ پیبهجش د گًَِ ًیست وِ هب فىش وٌین اگش یه حىَهت دیٌی تإسیس تب آخش ثبلی هی

صحوت وطیذ ٍ هستمش وشد تَاًست تب آخش ٍ ثذٍى هشالجت ثِ حیبت خَدش اداهِ ثذّذ؟ آى ربهؼِ وِ گشفتبس آفت ضذ اگش 

 آهذ. ضذ هطىالت ثؼذی پیص ًوی گشفت ٍ آفت صدایی هی ثِ هَلغ هطىالتص هَسد ثشسسی لشاس هی

ّبی ػولیِ تمَیت  شفتِ. هسبئل دیٌی ٍ تجلیغ ٍ حَصُت گاالى ّن خذهبت صیبدی ثؼذ اص اًمالة ضذُ ٍ وبسّبی صیبدی غَس

اًذ. استمالل تحمك پیذا وشدُ است. استمالل سیبسی وِ هْوتشیي است هحمك ضذُ است. ایٌْب حوشُ هزبّذت ّبی هلت ٍ ضذُ
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ای هب سا ثِ  ّب ٍ فطبسّب سًزْب. اص آى قشف ّن دضوٌبى لحظِ اًذ. تحول سختی خًَْبیی است وِ ایي دسخت سا آثیبسی وشدُ

ّبی خَثی ّن غَست گشفتِ اهب  اًذ. اًَاع ٍ السبم فطبسّب ثش هب تحویل ضذُ است. دس هزوَع پیطشفت حبل خَدهبى ًگزاضتِ

تش ضَد. اضىبالت االى صیبد است ٍ ثبیذ هشالجت وشد.  تش ضَد ٍ ّن سبلن ایي ساؾی وٌٌذُ ًیست چَى ّن حشوت ثبیذ سشیغ

گشفتین، اهشٍص ّن اگش ٍحذت ٍ یىپبسچگی ًجبضذ هؼلَم  ضذ هب ًتیزِ ًوی ي اهت حبغل ًویاگش آى سٍص ٍحذت ٍ اتفبق ثی

 ًیست وِ هب ثتَاًین ثِ ساحتی ایي هسیش سا اداهِ دّین.

اگش آى سٍص ًمص سّجشی تؼییي وٌٌذُ ثَد اهشٍص ّن تؼییي وٌٌذُ است. ثِ ّش حبل ثبیذ ثب اتحبد ٍ حَل یه هحَس هب ثِ ایي 

گزضتٌذ.  ین. اگش آى سٍص اخالق ٍ گزضت ٍ ایخبس ثَد )هب یبدهبى است وِ دس آى سٍصّب چگًَِ هشدم اص ّن هیهسیش اداهِ دّ

وشدًذ ٍ سختی ّبیی سا  ضذ ثیي دٍ هبضیي ثب یه غلَات اص ّن گزضت هی آهذ. اگش دس خیبثبى تػبدف هی دػَا پیص ًوی

ّب  ّب ّن اهشٍصُ ثبیذ ثبضذ. ربهؼِ هب اهشٍصُ اص ًظش اخاللی هطىل داسد ٍ تحول وشدًذ(، ّوبى ثشای ساحتی دیگشاى تحول هی

ون ضذُ است. اگش هب ضؼبس هجبسصُ ثب فسبد دادین اهشٍص ٍالؼبً ثبیذ ثب فسبد ثشخَسد ضَد. اگش فمش هْن است ٍ ثبیذ سیطِ وي 

ٍ اسالهی ثبیذ تمَیت ضَد ٍ صثبًْب ٍ والم ٍ  ضَد، ثبیذ دس ایي رْت ثشًبهِ سیضی ضَد تب فمش سیطِ وي ضَد. اخالق دیٌی

سفتبس ثبیذ ّوشاُ ثب ادة ٍ هتبًت ٍ هحجت ثبضذ. ثِ ّش حبل ػللی وِ ثِ ٍاسكِ آى اًمالة حبدث ضذ ّوبى ػلل، ػلل هُجمیِ 

وِ ایي هسیش سا  ّن ّست. اگش لشاس ثبضذ اًمالة ثبلی ثوبًذ ثبیذ ّوبى ػلل سا دس ًظش ثگیشین ٍ اى ضبء اهلل خذا ثِ هب ووه وٌذ

 .آى گًَِ وِ ضبیستِ است اداهِ دّین

 «الحوذ هلل سة الؼبلویي»


