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 «عن م ج  لي  ححمد   ل ه اطاليرن    العن  لي  ادداهم  االّل  ب  اعالمين    لي الحمدلّل »
 خالصه جلسه گذشته

در طریق چهارم متأخرین برای اثبات مفهوم شرط به اطالق شرط تمسک شده است. محقق خراسانی بعد از تبیین این طریق اشکال 

کردند که اساسا جای تمسک به اطالق نیست، زیرا یکی از ارکان مقدمات حکمت این است که متکلم در مقام بیان باشد و اینجا 

 ن بودن متکلم را احراز کنیم. توانیم در این جهت در مقام بیانمی

در اینکه مقصود از این جمله چیست احتماالتی داده شده است؛ محقق اصفهانی، محقق نایینی و برخی دیگر احتمالی را بیان کردند 

 لمحصالبته احتماالت دیگری نیز وجود دارد که ما این احتمال را که توسط شاگردان محقق خراسانی مطرح شده را ذکر کردیم؛ 

،  به این دارد ی، این نیست که این شرط تأثیر فعلن استادر مقام بی ر از اینکه متکلمومنظ هیین بود که در قضایای شرعاین احتمال ا

یعنی  ،ثیر در این شرط وجود داردکه  اقتضاء تأ بلکه منظور این استشود، معنا که اگر این شرط محقق شد حتما جزاء مترتب می

اطر به خا حال ی ،پیدا نکند جزاء تحقق هی تحقق جزاء است و این منافاتی ندارد کاتضاء این شرط برقدر مقام بیان ا رعاو شمتکلم 

ودن احراز بنکه منظور از ایباشد. لذا داشته یر ثوجود مانع یا حتی عدم شرط یا اینکه اساسا یک عامل دیگری در تحقق جزاء تأ

  متکلم در مقام بیان فعلیت تأثیر این شرط باشد. توان احراز کرد کهنمی این است کهلم در مقام بیان من هذا الجهة مشکل است متک

ه معنای جمله جه بگویند با تومی ین، یعنی کأنه محقق خراساطریق چهارمبه  بتنسی ناز محقق خراسا لذا این در واقع اشکالی است

ه جزاء است  رکند بر اینکه شرط علت منحصیماین داللت نم و لذا توانیم انحصار را استفاده کنییمدیگر نه یعشرطیه در قضایای شر

  شود.و اگر این استفاده نشد قهرا دیگر مفهوم اثبات نمی

 و نائینی بررسی کالم محقق اصفهانی

   :چون ستامال محل اشکال رسد این احتظر میبه ن

آن  چه در غیر ه ویعقضایای شر چه در ،جمله شرطیه ر شرط در هرهشرطیه است، ظاظاهر شرط در جمالت این خالف : اوال

ق پیدا بالش تحقاگر این شرط محقق شد قهرا جزاء به دن فعلیت است، یعنی باالخره این شرط، تأثیر فعلی در تحقق جزاء دارد،

و جمله ظاهر معنای شرط  ن احتمال خالفا ای، لذن شودبیایا قیدی  با یک قرینه، اگر  مراد غیر از تأثیر فعلی باشد، باید دنکمی

 ظاهر جمله شرطیه و شرط تفسیر کنیم. خالف بر دلیلی ندارد ما قضایای شرطیه شرعیه را  و شرطیه است

 استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي اصولدرس خارج 
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 . توضیح مطلب اینکه:زم نیستتله آن مبسدی دارد که هیچ کس ااین احتمال اساسا نادرست است، زیرا تالی و ف :ثانیا

دا جزاء فعلیت پی در محیط شرع وارد شده، حکم یعنی ای کهاین احتمال باید بگوییم در هیچ یک از قضایای شرطیهبر اساس 

 علی هلل» به استطاعت است،حج مشروط ، مثال که مشروط هستند این همه واجباتی داریمنخواهد کرد، هرچند شرط تحقق پیدا کند. 

ب علیک فیج اذا استطعت» :ودشمی اینطور گفته ،هد در قالب جمله شرطیه تبیین شودبخوا رگا« استطاع سبیال من الناس حج البیت

ل شود اعت حاصطید بگوییم حج ولو اینکه استاحتمال با نطبق ای .ب استتطاعت پیدا کردی پس حج بر تو واجاگر اس« الحج

ی شرطیه یاا: قضگویید. وقتی شما میاعهستطالوجوب اذا حصلت اال د بر فعلیةنک، یعنی این دستور داللت نمیدکنوجوب پیدا نمی

ت  فعلیت با تحقق استطاع بیان شده، ولو هلاین شرط نیستند معنایش این است که وجوب که در این جم ثیرعلیت تأفدر مقام بیان 

ایای باید در تمام قضد. لذا بنابراین احتمال ط منتفی شود وجود دارشر احتمال این که این ،احتمال وجود مانع است، زیرا کندپیدا نمی

  .کندفعلیت پیدا نمیبه یک شرطی شده، بگوییم حکم شرطیه که حکم در آنها مشروط 

ما در جزاء دارد. حال ش ثیر فعلیکند، ظاهرش این است که این شرط تأری هم ذکر نمیشرط دیگ وقتی متکلم در مقام بیان است و

تالی فاسدش ین ا. دننکیشرط را بیان م واسطه این تحقق جزاء به ، تنها اقتضاءندتیسقام بیان تأثیر فعلی نیا در ماین قضا :گوییدمی

، دا نکناحتمال انتفاء شرط، فعلیت پیدل وجود مانع یا احتما که مشروط به شرطی شده به جهتاحکامی این است که در تمام 

ورد اینها احراز متوانیم در نمیو شرط در قضایای شرطیه شرعیه تأثیر فعلی ندارد فت: گ توانتزم شد؟ آیا میلم این شود بهامیآی

توانند تزم شد و حتی خود این بزرگان نیز آن را نمیلتوان به آن ماست؟ این مطلبی است که نمی فعلی تأثیر کنیم متکلم در مقام بیان

   .درست نیستگان فرمودند رمطلبی که این بز احتمال ورسد این لذا به نظر می .دنکنل قبو

 حق در اشکال به طریق چهارم

که  استه این طریق وارد است در واقع همان لی که باشکامتأخرین تمام نیست.  طریق چهارم راسانی بهمحقق خبه هر حال اشکال 

ازگشت ( بقول امام خمینی بوداین از ) د،جا گفتیم راهی که قدما برای اثبات مفهوم شرط طی کردن، آنطریق قدما گفتیممورد ما در 

ند )در کت است، قیدی را در کنار حکم ذکر و ملتف که عاقل و مختار موالاگر  کند به یکی از طرق متأخرین. راه قدما این بود کهمی

ود که محقق بیا تقریبی  تقریرت دارد، این لیر حکم مدخدقید  نید و شرط را نیاورد( حاکی از آن است که ایق توانسته اینحالیکه می

ختار عاقل ملتفت یک قید و شرطی را برای حکمش ذکر کلم م: وقتی متیندوگبروجردی از نظر قدما ارائه دادند و پذیرفتند، می

گفت و اگر دیگری تأثیر داشت باید می ر چیزگ، ان کنداکه این را بی نداشت یارد و اال دلیلثیر دین است که این تأکند معنایش امی

 گیرد علت منحصره این جزاء، همین شرطیم. لذا گفته شد عقل از این مقدمات نتیجه کردنداشت نباید آن را بیان می هیچ تأثیری

 است.

ای ن نتیجهینالیی چاین بود که از دو اصل عق ریک تقری ر به حکم عقل شده هم عقالء تعبیر به حکم،تعبیهم یم دررض کعالبته ما 

ک این را یگوییم: نه این حکم عقل است، حال این مهم نیست که ما ت میق، یک ومر عقالیی استهم یک ا این وان گرفت وترا می

  .بود یمطلب ، اساس طریق قدما چنینیا عقالیی امر عقلی بدانیم و

یک  ج بهایاحت تحقق جزاء است در ها علت مؤثراین شرط تن، به این معنا که ر کنداانحص اگر بخواهد اثبات :فرمود خمینی امام

ینی فرمود: که طریق قدما با این ضمیمه در واقع امام خم س. سپحصر را استفاده کنیم ،از اطالق کالمما  کهاین دارید و آن ضمیمه



  

483 

 

نجا گرخاطرتان باشد این مطلب را آا اطالق شرط به دنبال اثبات مفهوم هستند. از راهکند به یکی از طرق متأخرین که بازگشت می

ما است یا طریق قد این اینکه کاری داشته باشیم به بدون اینکه): خود شرط به تنهایی و اطالقش خواهیم بگوییمیگفتیم. حال م

مه را  کند یا باید این ضمی موواند اثبات مفهتما به تنهایی میقدق بحث شویم که آیا طریم وارد آن یبدون اینکه بخواه و خرینمتأ

 ز این جهت، پاسخ  و اشکال ما بهابا قطع نظر کند. صار را اثبات نمیانحشرط مطرح شود(  مسئله مفهوم دهیم و آنگاه کنارش قرار

 یم. داست که در پاسخ به نظر قدما بیان کر چیزیطریق چهارم  نظیر آن 

 عنیاست، ی کمبلکه مربوط به سنخ الح قدما این بود که نزاع در باب مفهوم شرط درباره شخص حکم نیستاشکال ما به طریق 

ذا الحکم شخص ه ،؟ و اال در اینکه با انتفاء شرطشود یا خیری میمنتف با انتفاء شرط، سنخ الحکم در جزاء یم آیاببین یمخواهمی

و  قید قتیو ، قهراًاور وجوب اکرام زید مشروط شد به مجئ گباالخره ا ،انکار نیست ، این اصال قابلبحثی نیست شودمنتفی می

ر این بحث د ست،نی ینشرط ا در باب مفهوم ثحشود. لکن باکرام ناشی از مجئ زید منتفی می پیدا نکند وجوبشرطش تحقق 

 الحکم شخص وردم رشتر دات بییهدر بحث تنب حال ؟یا خیر دشوکلی وجوب اکرام منتفی می ، آیا سنخ حکم وفاء قیدتاست که با ان

  .نداثبات مفهوم ک تواندتیم این نمیفاشکال کردیم و گ ه طریق قدما باما اجماال ما به این بیان ؛ دهیمو سنخ الحکم توضیح می

: ویدیعنی بگ ،علیت منحصره را ثابت کندخواهد میق و مقدمات حکمت از راه اطال اثبات مفهوم ، قائل بهاینجا نیز همینطور است

علیت  ،قین اطالواقعا با ا. حال عند االتنتفاء را جه بگیرد انتفاءنتی تا از آن ی جزاء و غیر این علیت نداردااین شرط علیت دارد بر

، تتنها دلیلش مجئ زید اسزید که ناشی از مجئ زید است،  وجوب اکرامشود؛ یعنی ثابت میص الحکم ی شخرامنحصره این شرط ب

ان »جمله شرطیه که  نیست و این در این تردیدی و اکرام زیدی که ناشی از مجئ زید باشد واجب استاکرام زید واجب است؟ چرا 

ت رت اساعلت دارد و آن هم عب تنها یک دلیل و ند که اکرام زید که ناشی از مجئ زید است،کبات میثاین راا« جائک زید فاکرمه

شرط جزاء هم منتفی ، لذا است که با انتفاء دشومی تبابه شخص الحکم ث بتجمله علیت منحصره شرط نس ینا اباز مجئ زید. پس 

صره این شرط علیت منح م کهکنی هدتوانیم استفااء قید شخص الحکم هم منتفی می شود، اما آیا از اطالق شرط میفتشود با انمی

 م،اده کنیرا استف توانیم آنیشود، ما نمصره آنجا استفاده نمیح، این علیت مننه؟ قطعا هم دارد سنخ حکم وجوب اکرام زید نسبت به

بت به سنخ الحکم ، آن هم نسوم مبتنی است بر علیت منحصرههفاساس ثبوت م شود زیرایمم پس مفهوم ثابت نر نتوانیم استفاده کنیاگ

 توانیم این علیت منحصره را استفاده کنیم. اینکه شرط نسبت به سنخ الحکم علیت منحصره داشته باشد و ما اینجا نمی

 .م بیان نیستقام راز این جهت فقط د ویند متکلمگخواهند بد. ایشان میخراسانی دادن ت که محققسغیر از جوابی اجواب  این

 پس طریق چهارم نیز مورد قبول نیست.
 بحث جلسه آینده

، طریق پنجم نیز شرط است رددر موهارم هر دو راه پنجم و چتمسک به اطالق شرط است ولی با بیان دیگر. این طریق در واقع 

، ولی ودشیم گاه مفهوم ثابتط نسبت به جزاء را و آنگیریم علیت منحصره شریم، نتیجه اطالق شرط بهوید با تمسک گخواهد بمی

  ارم.است غیر از طریق چه یاین بیان دیگر

 شناسدینم تیبه نام جنس یتیمحدود یکمال انسان یوصول به قله ها یعنیروز والدت حضرت زهرا)س( به عنوان روز زن، یمعرف
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روز والدت امام  نیروز والدت حضرت زهرا)س( و روز زن است، همچن یالثان یجماد 12. فردا میچند مناسبت دار امیا نیادر 

 یشاهو بعد سقوط نظام شاهن نیسرزم نیبه ا ینیدو روز قبل سالگرد ورود امام خم زیانقالب است و ن یروزیسالگرد پ امیو ا ینیخم

 دارند. یتیو سنخ ارتباط کیچند مناسبت با هم  نیبود. ا

با اراده  زن البته کی نکهیا م،یکرد انیرا ب یمختلف مطالب یهااست، به مناسبت اریحضرت زهرا)س( سخن بس تیبه شخص راجع

)ص( امبریرا به عنوان دختر پ یخداوند متعال زن نکهیا ست،ین یامر عاد کیبرسد  یباشد و به اوج کماالت متصور انسان دهیبرگز یاله

 یذارروز زن نامگ نکهیا یمناسبت است برا نیانسان قرار دهد، تولدش بهتر یزنان عالم در همه اعصار به عنوان الگو برا نیبرترو 

 شود.

 ایداشته باشد  یروز جهان کی ایرا به عنوان روز زن قرار دهند،  یروز کی ییهاممکن است به مناسبت زین گرید یکشورها در

روز  هنکیا ی. ولردیآنها صورت بگ گاهیزنان و احقاق حقوق آنها و توجه به جا یتوجهات به سو نکهیا یباشد برا نیروز نماد کی

که  یتیزن و غا کیقله آمال  نکهیدارد و آن ا یمهم یلیخ امیپ کیشده،  یزن نامگذار وزوالدت حضرت زهرا)س( به عنوان ر

 ردیقرار بگ لیروز به دقت مورد تحل نیکنم اگر ا انیب خواهمیاست. اتفاقا م تیشخص نیکند، ا ریخودش تصو یبرا تواندیزن م کی

 نیا شیبه نام روز زن، معنا یروز نیشده، قرار دادن چن دهدا تیکلمه به زن شخص یواقع یو صاحب امروز شناخته شود، به معنا

 یه مدعک ییاز کشورها و آنها یاری. تالش بسدکنینم جادیزن ا یبرا یو کماالت انسان یدر تعال یتیمحدود چیه تیاست که جنس

 نیمحدود به ا دهند،یانجام م یبزرگ یکارها یلیاز حقوق زنان و به زعم خودشان خ کنندیاحقاق حقوق زنان هستند و دفاع م

 یکنند؟ کار نیتأم خواهندیرا م یچه حقوق تشیاست خالص کنند، نها تیاز جنس یکه ناش ییهاتیمحدود یاست که زن را از بعض

 یها تیمحدود کیندارم در جوامع مختلف ممکن است 

 شده باشد که در حد خودش چه بسا الزم هم باشد. لیبر زنان تحم یا ناعادالنه

 میرا انتظار داشته باش یگاهیو از او جا میرا نشان ده یگاهیما فراتر از چند حق دسته دوم که آنها هم مهم است، به زن جا نکهیا اما

تو  تینسانا نکهیا یبرا یندار یتیمحدود چیه یتمام فضائل انسان یزن تو برا یاست که ا نیا شیاست معنا یکه اوج کماالت انسان

 نیه است در انکت نیمهمتر نیا ستیتو و مرد ن نیب یجهت فرق نیدر ا ،یندار یتیمحدود چیه ،یبرس تیانسان هشکوفا شود و به قل

و پاکدامن باشد، مادر باشد، خدمتگزار  فیکند، عف دایکلمه باشد، حضور در اجتماع پ یواقع یعالم به معنا تواندیمسئله که زن م

باشد، دغدغه فرهنگ مردم  یاسیو س یمستضعفان باشد، حساس به امور اجتماع و چارگانیمردم باشد، محل رجوع دردمندان و ب

به همه آن  شود،یکه به زن مربوط م یته باشد، ضمن حفظ آن شئونخودش را داشته باشد دغدغه مشکالت جامعه خودش را داش

 بپردازد. زیها نعرصه و حوزه

 یبانو نیمهم روز زن که در روز والدت ا امیدارد، پ یمهم امیپ کی یروز نیاست که قرار دادن چن نینکته عرض اول بنده ا لذا

 یتیظرف نیبزرگتر نی. اشناسدینم تیبه نام جنس یتیمرز و محدود تیانسان یهااست که کماالت و قله نیا همتاستیو ب رینظیب

)ص( در واقع امبریپ تی)ص( و در بامبریزن در دامن پ نیدارد و خداوند متعال با قرار دادن ا لماناست که انسان مسلمان و زن مس

 نیترالنهعاد نیدارد و محدود است. ا یلرشد و تعا یبرا یگمان نکند زن به خاطر زن بودنش، سقف یخواست به زنان بفهماند که کس
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 هیو نظر مکتب چیه کنمیفکر نم گرید میکن ینگاه را درست معرف نی. اگر ااستراجع به زنان  دینگاه و د نیترو کامل نیتریو مترق

 عرض اندام کند. دگاهید نیبتواند در برابر ا یپرداز

 هایدر مواضع مختلف و سخنران ینیانقالب است. امام خم یروزیو سرانجام پ رانیو ورود امام به ا ینیسالروز والدت امام خم امیا نیا

 اریبس رینسبت به فاطمه زهرا)س( دارد، تعاب ینیامام خم یبلند اریبس ریو بانو اظهار کردند. تعاب تیشخص نیارادات خودشان را به ا

ارادات  نیننچیو بانو ا تیشخص نینسبت به ا یمنی. امام خاورندیب توانندیاصال آن را به زبان هم نم انیاز آقا یبرخ دیکه شا یمهم

مکتب  نیدر ا شانیا ،ینیامام خم یالگو بود برا کی: حضرت زهرا)س( مییبگو میتوانیم نیقیاو بود. به  هیداشت و خودش هم از ذر

 برسد. یکماالت انسان یهاقله نیتالش کرد به ا بیو تهذ یبا خودساز یعنیشد،  تیترب

 یتمام آرزو نیو مردم بود، ا نیو نابود کردن دشمنان د نیو مردم و عزت اسالم و مسلم نیمطرح بود د ینیامام خم یکه برا آنچه

 ییو قدرت و آقا استیاو بر اساس هوا و هوس و حب ر مییبگو میتوانیراه صرف کرد. واقعا م نیبود که عمرش را در ا ینیامام خم

که  بود نیدنبال ا کنم،یمن هم پشت سر شما حرکت م د،ی: شما وارد شوفرمودیبه علماء و بزرگان م اولبر مردم انقالب نکرد. از 

 یکه دارند آمده که متن گفتگو ییکه در نجف بودند )در گفتگوها یوقت میحک یبدهد، به مرحوم آقا گرانیعَلَم را به دست د نیا

 امیق شودیکه نسبت به اسالم م یهتک نیبزرگان در مقابل ستم و ظلم و ا د،ینک امی: شما قندیفرمایمنتشر شده است( م زین شانیا

هستم که دنبال شما  یکس نیمن اول دیشما حرکت کن دیفرما یم ینیامام خم کند،ینم یهمراه ی: کسندیفرمایم میحک یآقا د،یکن

 کهنیکه پرچم عزت اسالم برافراشته شود، نه ا ودب نیعمده ا یعنیدارند.  یمطالب را به مرحوم بروجرد نیهم ری. نظافتمیراه م

داشت اسالم و مردم مسلمان بودند،  تیاو اهم یآنچه برا رایپرچم بلند شود ز نیبود که ا نیپرچم را بلند کند، مهم ا نیخودش ا

 را دنبال کرد و هدف نیبرطرف شود، در تمام عمرش ا زیشود و مشکالت مردم ن زیکنند و اسالم عز دایمردم مسلمان عزت پ نکهیا

 شکل گرفت. رانیا یو اتحاد مردم، انقالب اسالم یبا همراه

 م،یرا پشت سر گذاشت یاریبس یهابیسال گذشته فراز و نش کیچهل و  نیانقالب است، در ا یروزیسالگرد پ نیچهل و دوم امروز

. جامعه ما، میداشت یاریبس یاز قبل از انقالب تا امروز فراز و فرودها یخاطرتان نباشد ول ایاز شما تمام مسائل و قضا یبعض دیشا

وده ب یطرف نقاط قوت کیهم حاصل شده. از  یبزرگ یهایروزیداشتند و االن هم دارند، در مقابل پ یتو مشکال هایمردم ما، سخت

 وجود داشته. ینقات ضعف گریو از طرف د

است  یو بررس لیقابل نقد و تحل ییبه تنها کیکه هر  ینگاه کالن و با قطع نظر از امور کیدر  یکل یابیارز کی میبخواه اگر

قالل اعتماد، عزت و است هیسرما ،یخود باور هیملت فراهم کرد، سرما یرا برا یبزرگ هیسرما کی رانیا یانقالب اسالم م،یقضاوت کن

 ،یعلم یهاشرفتیپ یبر شمارم، ول کیبه  کی خواهمیهر شده. نمها ظااز عرصه یاریهم در بس مراتشبود که ث ییزهایچ نهایا

 هم بوده. یاستعدادها فراهم شد، هرچند بعضا موانع ییبروز و ظهور و شکوفا یبستر برا یو دفاع ینظام

 یعضو ب دهدیمردم را رنج م ضیهستند و تبع قهیدر مض شتیسالها اگر چه مشکالت فراوان است و مردم از نظر مع نیاز همه ا بعد

 زیاز همه چ خواهمینم زیهمه درست و من ن نهایا ست،یخودش ن لیر یرو ریو مس شودیدنبال نم دیو شا دیاز امور آنطور که با

ست د دیرو دارند، با شیرا در پ یرا شروع کردند و چشم انداز روشن یحرکت یهدف کیکه با  وادهخان کیباالخره  یدفاع کنم ول

کنند و به آن هدف  یرا ط ریمس یشخص یهااز مجادالت و دخالت دادن حب و بغض زیواحد و با پره یدر دست هم با فرمانده
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اشد ب یحرکت نقش داشته باشند، نقششان هم واقع نیدر ا دیاخانواده همه با هم ب نیخانواده هستند، ا کی رانیبرسند. همه ملت ا

به دور از دخالت دادن  دیاست. همه با هم با هیفق تیبر اساس اصول انقالب و قانون با وال حرکت هم نیا تیریمد ،ینه صور

شور و ک رانیز ملت ایروشن و افتخار آم ندهیفقط و فقط به آ گریکدیو با تعاون و کمک و مساعدت به  یشخص الیاغراض و ام

 یلبه اتحاد و همد ازین نجایبگذارند. ا ریمس نیخودشان را در ا یفکر کنند و انرژ یعضو برجسته امت اسالم کیبه عنوان  رانیا

 همه الزم است. نهایاست، ا یاریبه هوش ازیاست، ن رتیبه بص ازیاست، ن یبه دشمن شناس ازیاست، ن

و  میتالش کن م،یدست به دست هم بده دیهمه با میرا حفظ کن یرانیو ا یعزت اسالم میخواهیاگر م م،یدیهدف را برگز نیما ا اگر

و  یضع اقتصادو نیا ست،یاز نقاط ضعف قابل دفاع ن ی. واقعا بعضمینقاط ضعف را کم و کمتر کن نیباالخره ا میکن یو سع میکار کن

ا باز هم . امدیبگو تواندیرا نم یمطلب و پاسخ چیاوقات انسان ه یست، آنقدر مردم مشکل دارند که گاهیمردم قابل دفاع ن شتیمع

سماحت  یمقدار دیگذشته استفاده کرد و با اتیقرار داد، از تجرب ندهیراه آ یگذشته را مبنا یهابود و به هر حال تجربه واردیام دیبا

رض توزانه و نگاه با عناد و غ نهینگاه ک م،یبرخورد کن زینسبت به هم محبت آم م،یرا تحمل کن گریو همد میکن دایو سعه صدر پ

 .باشندیحرکت م نیهمه موانع ا نهایورزانه، ا

سوء  مراقب دیکم است. البته با رویباال بزنند و وارد کار شوند باز وقت و ن نیاست که اگر همه آست ادیکار و مشکالت ز آنقدر

 دهایو ام دهدیآنها را در رنج و عذاب قرار م کند،یملت را دور م نهایکه ا میباش هاضیو فسادها و تبع هالیو م فیها و حاستفاده

برهه  نیه در اک یفیو تکل فهیبه سهم خود تالش کند آن وظ دیدارد که با یگاهیشأن و جا کی ی. لذا هر کسکندیم أسیبه  لیرا تبد

 کند. فاءیدارد ا

نکرده اگر هفتاد درصد خطا کنند، نود و نه درصد به خطا روند، آنچه که من را به خاطر آن  یمطلب را بارها گفتم که خدا نیا

چرا  سوء استفاده کردند تو گرانید ؟ینماز نخواندند، توچرا نخواند گرانید ؟یاست که تو چرا به خطا رفت نیا کنندیت مبازخواس

 ؟ید تو چرا کردکردن ریحقوق غ عییتض گرانیکار خودشان باشند، د یپاسخ گو دیآنها با ؟یچرا گفت ودروغ گفتند ت گرانید ؟یکرد

رفتار  دغدغه دیو عمل خودش است. ما با زهیانگ یهر کس پاسخ گو ست،ین یهمه کردند من هم کردم، پاسخ درست میمن بگو نکهیا

 دیکه با یریو مس لیباعث شود که ما از آن ر دیگاه نبا چیاما ه دشو یموجب رنجش م عتایکه طب میرا داشته باش گرانیو موضع د

و  میآن وقت است که سربلند هست میدوران عمل کن نیخودمان در ا یهاتیسئول. اگر ما به تمام ممیخارج شو میدر آن حرکت کن

بودند و از عالمان هم  دیشد خاطرهدر محاصره و م عیو تش نیکه اسالم ومسلم ییهادر دوران م،یما همه تالشمان را کرد مییبگو

رده خودش عمل ک فهیکرد به وظ امیظلم و ستم آن دوران ق هیعل یعالم کیاگر  داشت،یو حرکت را بر نم امینفر علم ق کی یحت

 ستواعمل نکردند مورد بازخ فشانیکه به تکل ییعمل کرده و آنها فشیباشد، اما او به تکل دهیهم نرس جهیهرچند ممکن است به نت

ودش خ فهیخودش و بر اساس وظ صیتالش کند بر اساس تشخ ی. هر کسمیخودمان عمل کن فهیبه وظ دیلذا ما با رندیگیقرار م

  کند. فاءیزمان را داشته باشد ا نیدر ا دیکه با یانشاء اهلل نقش

 «والحمد هلل رب العالمین»


