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

 طایفه یازدهم 

یاتی روا که کفین؛ یعنی طایفه یازدهمدر روایات یک طایفه دیگر هم مورد استدالل قرار گرفته برای جواز نظر به وجه و 

الی مباحث گذشته به این روایات اشاراتی داشتیم و گاهی آنها است که در باب ستر صالتی وارد شده است. ما بعضا در البه

 کردیم. را به عنوان مؤید ذکر می

و کفین. این روایات در باب نماز مرأه اند برای جواز نظر به وجه لکن گروهی این روایات را مستقال مورد استناد قرار داده

وارد شده است. آنچه که در نماز باید از ناحیه زن پوشانده شود، همه بدن است اال سه موضع، یکی وجه و دیگری کفین و 

 دای به اینکه آیا ناظر محترمی آنجا وجواند در این روایات که بحث از ستر صالتی مطرح شده، هیچ اشارهسومی قدمین. گفته

خواند، این مرد اجنبی ایستد و نماز میدارد یا نه، نشده است. از این جهت روایات اطالق دارد؛ ممکن است جایی که زن می

ها و حضور داشته باشد ولی روایات به نحو مطلق چه در فرض وجود ناظر محترم و چه در فرض عدم آن، صورت و دست

 ها را سترش را واجب ندانسته است.پا

خواسته اصل ستر صالتی را بیان کند، اما اینکه آیا این در میبلکه شما بگویید از این جهت در مقام بیان نبوده؛  ممکن است

 این جهت در مقام بیان نبوده است.حضور ناظر باشد یا نه، از 

جد جماعت در مس اند. نمازولی مسأله این است که این روایات در مسأله ستر فرقی بین صالة جماعت و غیرجماعت نگذاشته

شوند اما همه جا اینطور نیست. مینکنند که زنان دیده و موانعی ایجاد می هاود؛ درست است یک پوشش و حائلشبرگزار می

ا گیرد؛ اگر وجه و کفین استثنکند، این در معرض رؤیت قرار میبه طور طبیعی زنی که در مسجد و جماعت حضور پیدا می

شود که ناظر اجنبی محترم وجود دارد. اگر قرار بود دیدن وجه ، این حتی شامل آن موردی میشده از وجوب ستر در نماز

اند که مثال صورتت را در جایی که ناظر نیست، نپوشان. اگر حرمت نظر بود، باالخره و کفین حرام باشد، چرا به زن نگفته

 د. نبین ز کاری کن که صورتت را غیرشد که در موقع نماباید اشاره می

 توانید به باب مربوطه مراجعه کنید. به هرروایات در این باب زیاد است؛ اگر بخواهیم آنها را نقل کنیم شاید طول بکشد؛ می

 که نظر به وجه و کفین جایز است. حال خود استثناء وجه و کفین از لزوم ستر در نماز، دلیل بر آن است
 اشکال اول

ای هم اینجا باید ذکر شود و آن هم مسأله مالزمه است. نهایت این است که با ویهمَطالبته حتما عنایت دارید که یک مقدمه 

دارد با جواز نظر. لذا همان اشکالی  این روایات عدم وجوب ستر وجه و کفین در نماز ثابت شود؛ اما عدم لزوم ستر مالزمه

 درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي
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شود که نهایت این است ای که متکی به مالزمه هستند، داشت، اینجا هم مطرح میدلهکه صاحب جواهر نسبت به برخی از ا

 ا این مالزمه با جواز نظر ندارد.که این روایات عدم حرمت کشف وجه و کفین را ثابت کند، ام
 پاسخ

الجمله این مالزمه را فیتوانیم بپذیریم، نه مطلق، را میاین پاسخش قبال داده شد که ما اجماال مالزمه عرفی بین این دو 

 توانیم بپذیریم. می
 اشکال دوم

یک اشکال دیگری که ممکن است به این روایات وارد شود، این است که اصال عورت در باب صالة غیر از عورت در باب 

ثنا ستعورت اطالق شده بر جمیع بدن زن، لکن وجه و کفین را ا در باب صلوةغیر صالة است. چون براساس همین روایات 

اند. اما در غیر باب صالة عورت بر جمیع البدن اطالق نشده است؛ اگر به خاطر داشته باشید ما عرض کردیم که عورت کرده

در ابواب مختلف اطالقات متعدد دارد؛ یعنی کأن در هر بابی یک معنایی برای عورت وجود دارد. در باب صالة عورت به 

ذکره اطالق شده است، گاهی اطالق  واب عورت به معنای خاص، ما یستقبحاز ابجمیع البدن اطالق شده است؛ در برخی 

شده به مابین السرة و الرکبة. این اطالقات متعدد عورت حاکی از آن است که به هر حال ما نباید باب صالة را به غیر باب 

ن واز نظر را به نحو کلی استفاده کنیم. ایتوانیم مسأله جاز روایاتی که در باب صالة وارد شده، نمییعنی صالة قیاس کنیم. 

 تواند ایراد شود.ه از روایات میاشکال دیگری است که به این طایف
 پاسخ

ر. هایی استثنا شده از لزوم ستهم به نوعی قابل دفع است؛ مسأله این است که در باب صالة باالخره قسمتاشکال لکن این 

حترمی مصلی را ببیند و با توجه به اینکه ممکن است در خارج از بیت، در مسجد صالة با توجه به اینکه ممکن است بیننده م

 در باب صالة است. لذا ما به خصوص استثناء برگزار شود، اما مع ذلک وجه و کفین استثنا شده هم جماعت به صورتو 

گوییم وجه و کفین در باب صالة استثنا شده ولی این روایات همه از حیث وجود ناظر محترم یا عدم وجود کنیم؛ میتکیه نمی

شود که ما بگوییم حال ناظر محترم اطالق دارد. از حیث حضور در مسجد و جماعت و غیر آن، اطالق دارد؛ و این باعث می

احتمال وجود ناظر  قوع نماز در مسجد و به جماعت وده در نماز، آن هم با مالحظه احتمال وکه وجه و کفین استثنا نش

تواند م مییبی که گفتیگوییم پس در غیر صالة هم استثنا شده و ستر آن واجب نیست و حاال مالزمه هم به آن ترتمحترم، می

 ثابت شود.

غایة مایمکن أن یقال در مورد این روایات این است که حاال بر فرض اشکاالتی هم که گفته شده بپذیریم، حداقل این روایات 

ناد توانند به عنوان مؤید مورد استمؤید جواز نظر به وجه و کفین هستند. اگر خودشان دلیل هم نباشند، حداقل این است که می

 واقع شوند. 

 شرعهسیره متدلیل سوم: 

ی ار بین متشرعه این چنین رواج داشته و بنای عملمصادلیل سوم سیره قطعیه متشرعه است به این بیان که در جمیع اعصار و 

 کردند؛ به این معنا که بگویند یجب ستره، الیجوز النظر الیه، یعنیآنها به این ترتیب بوده که با وجه و کفین معامله عورت نمی

ر اول تا به االن و در همه بالد اسالمی، در همه مناطق مسلمان نشین، این چنین بوده که باالخره زنان ها از صددر تمام دوره
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گذاشتند. با توجه به این سیره مستمره قطعیه در بین متشرعه که ما اتصال آن را به زمان معصوم)ع( وجه و کفین خود را باز می

ه وجه و بدش یک دلیلی است بر اینکه ستر وجه و کفین واجب نبوده و نظر توانیم اثبات کنیم و ردیابی کنیم، این خوهم می

 کفین هم جایز بوده است.

بینید در باب صالة هم وجه و کفین گوید لذا شما میدهد؛ میمؤید این ادعا را هم روایات باب صالة قرار می ،مستدل گاهآن 

پوشانند. باالخره یک تناسب و سنخیتی بین باب صالة و غیر باب صالة وجود دارد. در غیر صالة هم بنای عملی و را نمی

 فین هم از لزوم ستر استثنا بوده و هم از حرمت جواز نظر. سیره قطعیه متشرعه بر این استوار بوده که وجه و ک
 اشکال به دلیل سوم

مرحوم صاحب جواهر این دلیل را ذکر کرده و البته به آن اشکال کرده است. اشکال صاحب جواهر این است که این سیره 

البته من ) پوشانند و متدینینزنان نمی کنید بر اینکه وجه و کفین رامعارض است بمثلها؛ یعنی اگر شما ادعای سیره قطعیه می

د ما گویکنند، لکن ایشان مینگاه میبه وجه و کفین زنان ارتباطات عادی خودشان  و، در تعامل معمولی (دون تلذذ و ریبه

منکرات  زهای زنان، الُّع به صورتتَطَاتفاقا سیره قطعیه بر خالف این داریم؛ در بین متشرعه و متدینین اساسا نگاه کردن و 

کردند. اینکه متشرعه عادت داشته باشند به صورت زنان و لذا متشرعه به هیچ وجه این کار را نمی دانسته شددر دین اسالم 

این سیره د فرماینگاه کنند و این یک روش عملی قطعی در بین آنها باشد، این به هیچ وجه قابل قبول نیست بلکه ایشان می

 .1پوشاندندکردند و زنان صورتشان را میمتدینین نگاه نمی معارض است به مثل آن چون
 بررسی اشکال

های مختلف متفاوت است؛ در بین واقع مطلب این است که این دلیل به نظر ما هم چندان قابل اتکاء نیست. چون در عرف

 کردند که به طور کلی صورت وکنند و میعمل میاینچنین  (اندهمانطور که صاحب جواهر گفته)متدینین و متشرعه برخی 

این به حسب لذا در عرف برخی این چنین نیست؛ ولی کردند. پوشاندند و مردها هم نگاه نمیپوشانند و میها را میدست

 مناطق متفاوت است، به حسب خود افراد متفاوت است، اینکه این اشخاص آیا بنایشان در زندگی احتیاط است یا احتیاط

کنند و اهل احتیاط هستند؛ ممکن است این احتیاط حتی جنبه الزام هم نداشته باشد اما سبک نیست، بعضی خیلی رعایت می

اینطور  ،اهگذشته، در حوزهشده است. مثال در بین روحانیون در زندگی اینها و شخصیت آنها به نحوی است که این رعایت می

پوشاندند وجه و کفین را و عادت بر نظر باالخره این چنین بود که به طور کلی می حاال االن متفاوت شده است، بوده است.

توانیم از سیره نه شاهدی برای جواز نظر به وجه و کفین و و نگاه نبود. در برخی مناطق بین متدینین این چنین نبود. لذا نمی

 نه شاهدی برای عدم جواز نظر به وجه و کفین استفاده کنیم. 

 سؤال:

طور کنم شاید غالب مردم اینتاد: باید این را جستجو کرد، اینکه روش غالب متدینین این چنین بوده، بله، من هم گمان میاس

پوشاندند؛ این در مجموع شواهد بیشتری دارد کردند و زنان هم وجه و کفین را نمیکه نظر به وجه و کفین زنان می اند بوده

های مختلف، در مناطق مختلف متفاوت بوده است. یم بگوییم در بین مردم و در عرفخواهولی واقع مطلب این است که می
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هایی غالبا این چنین است. اما در لبنان حتی همین االن یمن نگاه را کنید؛ غالبا پوشیه کامل دارند. در افغانستان یک بخش

 مختلف این متفاوت است. در مناطق باز است. شانهمسران روحانیون حجابشان مثل سایر مردم تمام صورت

 حق در مسئله

ها را این سیره چون سیره عملی است، ما باید احراز کنیم مثال آنچه که صاحب جواهر فرموده که متدینات و متدینین صورت

. تپوشاندند، باید احراز کنیم آیا این پوشاندن ناشی از یک حکم لزومی بوده یا یک احتیاط مستحبی؟ این واقعا معلوم نیسمی

ت . باالخره گاهی ممکن اسکردنظر به وجه و کفین را احراز جواز ستر وجه و کفین و لزوم سیره قطعیه بر عدم  توانلذا نمی

ت که لذا ما نهایتش این اس ناشی از احتیاط غیر لزومی باشد.مباالتی کند، ناشی از بیآنچه در بین مسلمین جریان پیدا می

 این سیره را به عنوان یک مؤید بپذیریم. 

 دلیل چهارم: قیاس استثنایی

 رجحاین است که اگر ما قائل به لزوم ستر وجه و کفین و عدم جواز نظر به وجه و کفین شویم، مستلزم عسر و  :دلیل چهارم

شود این حکم نفی شده، معلوم می حرجعسر و پس از آنجا که مثله؛  فالمقدمدر شریعت منفی است،  حرجاست و عسر و 

این یک قیاس استثنایی است که مقدمه اول آن مالزمه بین دو چیز است؛ از یک طرف لزوم ستر و لذا مورد قبول نیست. 

ود، این شاست. یعنی باید اثبات شود که اگر وجه و کفین پوشیده  حرجپوشش وجه و کفین، و طرف دیگر آن مسأله عسر و 

در شریعت نفی شده، این قطعی است و دیگر  حرجاست. مقدمه دوم آن ثابت شده است؛ اینکه عسر و  حرجمستلزم عسر و 

 مقدمه اول و مالزمه گفتگو شود. مورد در باید نیازی به بحث ندارد. عمده 

هایشان گر قرار باشد همه زنان صورتآیا این مالزمه وجود دارد یا نه؟ مستدل مدعی است این مالزمه وجود دارد؛ یعنی ا

شود. اینها هایشان را بپوشانند، اصال زندگی برای خود آنها سخت میدر اجتماعات، در مواجهه با مردان بپوشانند، دست

اه رد، بچه باید نگهداری کنند، بچه را همنخواهند بیرون بروند، کار دارند، ارتباطات دارند، وسایل زندگی تهیه کنباالخره می

در امور عادی  آنها حتیخودشان ببرند، اگر قرار باشد دائما مراقبت کنند که دستشان پوشیده باشد، صورتشان پوشیده باشد، 

شوند. از حیث نظر دیگران هم همین طور است؛ اگر قرار باشد در مثل راه رفتن در کوچه و خیابان هم با مشکل مواجه می

ها شان به صورت زنان نیفتد، این اصال یک سختیند، مردان دائما مواظب باشند که چشمای که شاید نصف آن زنان هستجامعه

و لزوم ستر وجه و کفین است، به  حرجکند. لذا مقدمه اول این دلیل که مالزمه بین عسر و هایی را بر آنها تحمیل میو مشقت

شود که ستر وجه و کفین الزم نیست، چون ن میشود. مقدمه دوم هم که ثابت شده است؛ پس نتیجه ایاین بیان ثابت می

 است؛ المنفیان فی الشریعة.  حرجمستلزم عسر و 
 اشکال به دلیل چهارم

نیست. یعنی ایشان  حرجبه این دلیل هم اشکال شده است؛ از جمله خود صاحب جواهر اشکال کرده که این مستلزم عسر و 

زم ها را بپوشاند، مستلای نیست که اگر کسی صورت و دستچنین مالزمهگوید کرده است. میاشکال در واقع به مقدمه اول 

ز بخش زیادی ا چونباشد.  حرجها نگاه نکند، این مستلزم عسر و ؛ اگر کسی بخواهد به صورت و دستباشد حرجعسر و 

ن مشمول جمع زیادی از زنا زنان اساسا نظر به آنها اشکالی ندارد. یعنی اعراب، اهل سواد، بادیه نشینان، قواعد من النساء،

یرند. پذشوند؛ یک عده زیادی از زنان آنهایی هستند که اگر نهی هم شوند، از این نهی اثر نمیمی« الذین الینتهون اذا نهین»
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در مورد آنها گفته شده که غض بصر واجب نیست. همین قدر که یک طیف وسیعی از زنان از شمول حرمت نظر خارج شوند 

 . 1بردرا از بین می حرج، این دیگر موضوع عسر و اشته باشند بر جواز نظر به آنهاد و همگی اتفاق
 پاسخ

تر کنیم؛ ایشان مسأله را فقط برده در خصوص این فرمایش صاحب جواهر درست است ولی ما دامنه نفی مالزمه را باید وسیع

مان ، ما عرض«مرتفع بعدم وجوب الغض عنهم االعراب الذین الینتهون اذا نهین فی مثل حرجو العسر و ال»گوید اعراب؛ می

این است که این فقط در خصوص اعراب نیست؛ حاال درست است ممکن است منظور ایشان از اعراب، زنان بادیه نشین و 

ا اگر یک کسی شخص مثالًیک امر شخصی است، نه نوعی. یعنی  حرجاهل سواد باشد، ولی واقع این است که مسأله عسر و 

شود، ولو برای مثال بسیاری از نیاورد، حکم شرعی از دوش او برداشته نمی حرجیک حکم شرعی الزامی برای او عسر و 

گوییم کند، بمثال نوعی ایجاد می حرجتوانیم به اعتبار اینکه حاال یک عسر و باشد. لذا اینجا ما نمی حرجمردم موجب عسر و 

ال نخواهد در کارها به دنب یعنی اختاللی آید.پیش معلوم نیست رج هم شود. به عالوه اینکه عسر و حه میاشتبه کلی حکم برد

 داشت.

تواند مؤیدات جواز نظر به وجه و کفین باشد، ال اکثر؛ بیشتر از این دلیل محکمی نیست؛ اینها می چنداناین دلیل هم پس 

 شود. استفاده نمی

 نتیجه کلی

الکالم فی ادلة الجواز. بعد از بررسی ادله جواز و ادله حرمت، نتیجه این شد که به نظر ما نظر به وجه و کفین جایز هذا تمام 

 است و عمده اتکاء ما به روایات بود و البته برخی از آیات.

 وزی انقالب اسالمیمناسبت سالگرد پیربه 

 یطیشرا کیواقعا در  رانیا یانقالب اسالم نکهیاست. در ا رانیا یسال انقالب اسالم نیکمیبهمن امسال آغاز چهل و  22

. ستین یدیداشته، ترد رانیمردم ا یو برا عیّتش یاسالم، برا یبرا ان،یاد یبرا ت،یبشر یبرا یبزرگ اریبس یآثار و دستاوردها

 دیه باها گفتگو و بحث دارد کبه ساعت اجیخودش احت نیاتفاق به دنبال داشت، ا نیکه ا یافتاد و آثار امیکه در آن ا یاتفاق

عارفِ  یِمرد اله کیامام)ره(  یعنیانقالب  یاست که هم رهبر نیواقع ا ستم؛یآثار انقالب ن انیشود. من االن در مقام ب نییتب

که او راه انداخت به  ینهضت ایآ نکهیرا در طبق اخالص گذشت و فارغ از ا اشیبود که همه زندگ یاگذشتهدلسوزِ از جان

 یزرگب اریکردند و آثار بس یاو را همراه یشد و البته مردم پس با اتحاد و همدل دانیرد منه، با تمام توان وا ای رسدیم جهینت

ها دهتو ونیعنوان اف هب نیکه د یمردم بود، در حال یدر حال محو شدن از صفحه زندگ نیکه د یطیگذاشت. در شرا یبر جا

و اسالم و  نیدرصدد حذف د یغرب هر دو به نوع یدارهیو استعمار غرب و سرما سمیکه کمون یطیدر شرا شد،یم یمعرف

 دارد.  اریبحث بس یجا نیشد. ا نید یایانقالب باعث اح نیبودند، باالخره ا انتید

که االن  یهمه مشکالت نیبا ا ندیگویم یکه برخ شودیم یاست که بعضا مغالطات نیعرض کنم ا خواهمیکه م یامن نکته لکن

 نیا میدانستیاگر ما م ندیگویاز مردم م یبرخ ای. کردیانقالب نم د،یآیم شیمشکالت پ نیا دانستیاگر امام م م،یما دار

 نیامروز هم با همه ا نیسخن به نظر من باطل است. من معتقدم هم نی. امیکردینم دایدر انقالب حضور پ شود،یم نیچن
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: بله. گفتینه، به ضرس قاطع م ای یکردیم یگذارهیآن انقالب را پا ایآ کردندیکه االن هست، اگر از امام سؤال م یمشکالت

ده، بو مدارفیکه تکل یعمل کرده است؛ امام زمانخودش در آن  فیامام به تکل م؛یدار یفیتکل کی یاما در هر عصر و برهه

ارند کشور د نیمردم استقالل ا ت،یکرده چون مشاهده کرد که اسالم و روحان فیاحساس تکل یطیشرا کیدر  گرا،جهینه نت

ته خود دانس فهیلذا وظ رود،یسؤال م ریکشور ز نیو اعتبار ا تیدارد هو شود،یبه مردم دارد ظلم م رند،یگیمورد هجمه قرار م

 ست،یضرورت حضور در عرصه در آن دوران ن یآمد، ناف شیپ یمشکالت کیبعد  نکهیکند. حاال ا امیمظالم ق نیدر مقابل ا

و  )ص( که دعوتش را آغاز کردامبریکند. پ یوجود داشته نف طیرا که در آن شرا یفیتکل تواندیمشکالت نم نیقت او چیه

همه مشکالت در  نیرفته است. ا شیخوب پ زیاز ابتدا تا به امروز همه چ خیطول تار رهمه مردم مسلمان شدند، مگر د نیا

و  کردیاساسا دعوت به اسالم نم دیدیمشکالت را م نی)ص( اامبریاگر پ مییبگو میتوانیم ایآمده است. آ شیعالم اسالم پ

نقالب از ا یکه وجود دارد همه ناش ین مشکالتیا مییما بگو نکهیاست؛ ا یمنطق غلط کیاصال  نیا کرد؟یاسالم را عرضه نم

کند، به هر حال  یبررس خواهدیم یاهیاز هر زاو یاز اساس باطل است. هر کس نینبوده، ا یاست پس انقالب کار درست

از  یرنگ شدن بعضکم ثیاز ح یکی شت،یمع ثیاز ح یکیمختلف اشکاالت متفاوت وجود دارد.  یهاهیامروز از زاو

 گاهچیاشکاالت هم اگر با هم جمع شود، ه نیهمه ا یممکن است اشکال داشته باشد ول یثیاز هر ح یهر کس ،ینید یارهایمع

که امام احساس کرد، خدشه وارد کند. امروز هم اگر از امام سؤال کنند که  یفیدر اصل ضرورت آن انقالب و تکل تواندینم

 . کردمیکه داشتم را دنبال م یافهیبله، من همان وظ دیگوینه، قطعا م ای دیکردیباز هم انقالب م جینتا نیا دنیشما با د ایآ

الت جهات مشک یکم شود. ممکن است در بعض هایگرفتار نیمشکالت، ا نیا میتالش کن دیاست که ما با نیمسأله ا لکن

ه وجود دارد، ک ی. باالخره با همه مشکالتمینیبب دیو سف اهیامور را س دیاست که ما نبا نیشده باشد، اما واقع مطلب ا شتریب

از  ریدر گذشته نبود؛ حاال غ نهایشود. ا تیبعد هم تقو دیتا االن هم هست و با نهایانقالب به وجود آمد که ا نیدر ا ییزهایچ

راساس ب ست،ین گانگانیمستقل است، تابع اراده ب یکشور کیاکنون به هر حال  رانیا هاشرفتیو پ یو علم یماد یهاجنبه

 یکشورها یحت د،یکن دایپ هایژگیو نیبا ا دیتوانیم ای. چند کشور در دنستین یکم زیچ نیا کند،یو خواسته آنها حرکت نم لیم

 ،یخودباور ت،یها هستند. به عالوه احساس هوابرقدرت یهاو اراده ماتیمقهور تصم شانیهایلی. خایبه نام و مهم دن

 . ردیمورد توجه قرار گ دیباالخره در انقالب با نهایاست که ا یامور ،یخوداتکائ

 ست،یبایکه در تراز انقالب باشند م ییروهاین تیاست که ما در ترب نیبه آن توجه کرد ا دیبا انیم نیکه در ا یمهم مسأله

بود: او  نیا شانیدرباره ا یمقام معظم رهبر ریهم هست. تعب یمانی. االن چهلم سردار سلمیو بکن میکردیتالش م نیاز ا شیب

سردار  یرااست که ب یریتعب نیتربه نظر من جامع نیبود. ا ینیو مکتب امام خم اسالمشدگان  تینمونه برجسته از ترب کی

 نکهیضمن ا یبرد، و دیخواه یسخن پ نیبه عمق ا د،یاو را نگاه کن یتیشخص یهایژگیبه کار رفته است. شما اگر و یمانیسل

 گفت،یهم م شانیآنطور که خود ا تیبه وال بتکرد، واقعا دلسوز مردم بود، تابع بود نس یزندگ یشجاع و نترس بود، اخالق

 دیو با نفر است کیعَلَم دست  نجایباالخره ا نکهیهم شأن فرمانده را حفظ کند و ا یعنینبود.  یکار کم نهایا نیجمع کردن ب

. اگر آنها کردیخودش را قطع نم یو عاطف یو فاصله داشتند، رابطه اخالق هیکه با انقالب زاو یشود. هم با کسان تیاز او تبع

 یرخب ای. االن متأسفانه گویو هم اخالق یباش یمهم است که هم انقالب یلیخ نی. انهادیارج م کردند،یمکار مثبت  کیهم 
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 یسباشد و ک اتیبه اخالق بندیپا ستیاست چندان الزم ن یکه انقالب یکس کنندیو گمان م نندیبیتضاد م تیثیدو ح نیا نیب

من انسانها باشند؛ هم قاطع در مقابل دش نیتریاخالق دیبا ونیاتفاقا انقالب ر،ی. نخستین یانقالب یلیاست خ یهم که اخالق

که دارند، با همه اختالفات  ییهادگاهیو د هاقهیبا همه سل ،«نهمیرحماء ب»و هم نسبت به مردم مهربان« الکفار یاشداء عل»

که  شودیم نقل یمانیسردار سل یاز زندگ یاتیجزئ یگاه دینیبب مارحمت و شفقت برخورد کند. ش دهیکه دارند، با د یفکر

در عراق در مقابل داعش  کرد،یم یستادگیبدون ادعا مقابل داعش ا هیکه در سور یمطلب است. همان موقع نیهم دیمؤ

 همانجا در همان کرد،یم یمقاومت را سازمانده یهاو گروه کردیآنچنان شجاعانه نبرد م لیدر مقابل اسرائ کرد،یم یستادگیا

 کردند،یبودند و چه بسا کار او را در منطقه تخطئه م رونیمنظومه ب نیاز ا یکه به نوع یبا کسان یرفتار را حت نیتریحال اخالق

 اجیها، احتحل مشکالت، کم کردن دغدغه یانقالب موفق شود، برا نیا نکهیا یما برا م؛یعنصر را کم دار نیداشته است. ما ا

که  هنددیاست. درست است شعار م شتریب مانتیشوند، ما موفق ادتریها زانسان نی. هر چه امیتراز دار نیدر ا ییهاانسانبه 

داده شود، آنها فکر  دیدشمن با یشعار برا نیرا قبول دارم، ا نیاست؛ من ا یمانیپر از سل رانیاست، ا یدشمن در چه فکر

 متعهدِ خالصِ یما انسانها ست؛ین یمانیپر از سل رانیاست که نه، من معتقدم ا نیا عواق یراه بسته است ول گرینکنند که د

ما  م؛یهم نداشته باشند، کم دار یکشور بگذرند و توقع نیو انقالب و مردم و ا نیبه خاطر د شانیکه از همه زندگ یدلسوز

 یزندگ رنطویا دیهم خودمان با میتوانیتا م رسد،انقالب به اهداف خودش ب نیا نکهیا یبرا م،یمشکالت را کم کن نکهیا یبرا

، به همان در دل اوست یستیونیکه همان قدر که بغض دشمن صه یکس م؛یبساز ینیچن نیا یروهاین نیا میکن یهم سع م،یکن

 حال نیدر رنج است و در ع شود،یم دهیفالن جوان دارد به انحراف کش ایاست  حجابیمثال فالن دختر ب نکهیاندازه از ا

 . میبکش نهایدست محبت به سر ا دیهم فرزندان ما هستند، ما با نهایا دیگویم

اءاهلل . حاال ان شمیریقرار بگ ریمس نیدر ا دیکرده و ما هم با یط خیکند، در طول تار یط دیبا تیاست که روحان یآن راه نیا

شود. همانطور که رهبر معظم انقالب فرمودند شرکت  تیحفظ شود و تقو دیانقالب با نیدارد، ا یکه هر کس یبا همه اشکاالت

مکتب و  کیاز  تیراه است، حما کیاز  تیاز اشخاص باشد، حما تیحما نکهیاز ا لبهمن در واقع قب 22 ییمایدر راهپ

، که مردم دارند یمشکالت نیا رغمیعل دیکه دشمن از هر طرف ما را احاطه کرده است، ما با یطیروش است. امروز در شرا

 نیباز آن هم هم شود،یبرگزار م گرید فته. در رابطه با انتخابات هم که کمتر از دو همیبگذار شیاتحاد را به نما نیبا هم ا

 دیاست؛ با یمشارکت باال کند،یآنها را کم اثر م یهاو توطئه کندیم وسیمنطق را دارد که باالخره آنچه که دشمنان ما را مأ

شند اما نبا یکه حاال هستند، ممکن است مطلوب برخ ییداهایدعوت کرد به حضور گسترده و پرشور در انتخابات ولو کاند

 یبرا ییرنگ شود، منفذهاکم نیکه اگر ا طیشرا نیگرفت آن هم در ا یجد دیاصل حضور در انتخابات، حضور پرشور را با

 .ستینکرده قابل جبران ن یداکه خ شودیم جادیکشور ا نیضربه به انقالب و ا

 «نیوالحمد هلل رب العالم»


