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سُسي مثاسکً عىکثُخ خرم می ضُد ، دس تشداسوذي  45سُسي مثاسکً ومل آغاص َ تً آیً  56جضء تیسرم لشآن کشیم کً اص آیً 

 .ٌا سا ومل می کىذ ٌای سَح افضای الٍی اسد کً ایه وُضرً ذعذادی اص آن آمُصي ٌا َ پیام

 

 لیبهتّدارائیُبیهب

یبحسٌَّ :درلیبهتدارائیُبیهردمکَُوَازجٌسعمیذٍّعولٌذدّگًَْاست

ثذّخْثصراُنهعیبرعملًّملهعیيهیکٌذ؛.یبسیئَ؛یعٌییبخْةاستیبثذ

اگرهْافكدستْرّسفبرشلرآىّاُلثیتعلیِنالسالمثْد،خْةاستّاگرثب

  .ًیستآىهخبلفثْدضکیدرثذیآى

ٌا دس لیامد می پشداصد َ اص َؾعید غادثاوطان دس آوجا خثش می  سُسي مثاسکً ومل تً ذأثیش ایه داسائی 9َٓ  89آیاخ 

 .دٌذ

کساوی کً دسىً َ کاس ویکی دس دویا اوجام می دٌىذ ، اگش ترُاوىذ آن سا تً غذىً لیامد تیاَسوذ دَ پاداش ومِذ : اترذا می فشمایذ

َمه َجاء تِاْلَذَسىَِح )یکی پاداضی تٍرش اص آوچً آَسدي اوذ َ دیگشی دس امان تُدن اص َدطد آن سَص : می دٌیم تسیاس مٍم تً آوٍا

نَ  َم ِزٍع آِمىُُه ُْ ه فََض ٍع یَ ٌُهم مِّم ََ ْىٍَا   (.فَ ًَُه َخْیشٌر مِّم

اتُد وکشدوذ ، دس آن سشا ٌم ٌا کً تذ کشدوذ َ دس ایه دویا تا ذُتً َ اواتً آن سا ن دس آیً تعذ تً دسرً دَم می پشداصد؛ آن

  .ضفاعری ضامل دالطان وطذ ذا اثش تذ آوچً کشدوذ َ تً آن معرمذ تُدوذ سا اص تیه تثشد

ُهْم فِی الىَّساسِ ! )ٌا کساوی اوذ کً تً سَ دس آذص افکىذي می ضُوذ ایه ٌٍُُه جُه َُه ثَّسْد  یِّم َِح فَ ُه َمه َجاء تِالسَّس ََ .) 

َ عزاب؛ َ دس لیامد تی آوکً رسي ای  [ٔ]گىاي تاـىی داسد کً آذص اسد . اوجام دادوذ ٌا ویض ٌمان اسد کً دس دویا جضای آن

ٌَْل ! )آیا جضائی جض آوچً عمل می کشدیذ خُاٌیذ داضد؟: تشای ٌمیه فشمُد .تش آن افضَدي ضُد ذذُیِل فاعِل آن می ضُد

نَ  ىرُهْم ذَْعَم ُُه َن  ِ َّس َما  ُه َْ  (.ذُهْجَض

  

 دّضگردُویطگیاستعوبرگراى

ٌا تٍشي جسد ذا مشدم سا تً  سُسي لػع تً دَ ضگشد فشعُن تشای اسرعماس مشدم اضاسي می کىذ کً چطُس اص آن 4آیً 

 .ٌا ظالماوً دکمشاوی کىذ تشدگی خُد تکطذ َ تش آن

ع یٍم السالم تُد ، ساي ٌذاید الٍی  ٌش مکرة َ آییىی تا ٌش اسم َ سسمی کً تاضذ ، اگش تشگشفرً اص معاسف لشآن َ اٌل تید

 اسد َ اگش وثُد َ تا آن تیگاوً تُد ، ساي ٌذاید وفساوی َ گمشاٌی ضیطاوی اسد کً تایذ تً ضذخ اص آن پشٌیض کشد

ٌْ ٍَا ِضیَعاًا )« ذفشلً تىذاص ، دکُمد که»ضگشد اَلص ایجاد ذفشلً تیه مشدم تُد؛ یعىی ٌمان سیاسِد ضیطاوِی   (.َجَعَل  َ



کً تُمیان آن سشصمیه تُدوذ َ ذمام َسایل « لثطیان»: فشعُن مخػُغاًا مشدم مػش سا تً دَ گشَي مطخع ذمسیم کشد

یعىی مٍاجشان تىی اسشائیل کً تً غُسخ « سثطیان»ٌای دکُمد دس اخریاس آوان تُد َ  ٌا َ پسد ٌا َ ثشَخ سفاٌی َ کار

                         .َدوذٌا گشفراس ب تشدگان َ غالمان َ کىیضان دس چىگال آن

ؾعیف کشدن َ یا دس ؾعف وگً داضره مشدم یک جامعً اص وظش . ضگشد دَمص اسرؿعاف یعىی تً ؾعف کطاوذن تُد

الرػادی، فشٌىگی، وظامی َ ماوىذ آن دیگش ضگشدی اسد کً ٌىُص ٌم مسرکثشان جٍان تشای تمای س طً خُد تش مشدم اص 

  .آن اسرفادي می کىىذ

ٌا سا سشگشم پشسرص تد کشدي تُد َ تً  اجاصي ومی داد مشدم تا معاسف ذعالی تخص الٍی آضىا ضُوذ َ دس مماتل، آنفشعُن 

 .ٌاسد ٌا تاَساوذي تُد کً اَ خذای اعالی آن آن

ٌای مرعذد اص سُی مسرکثشان جٍان وسثد تً ایشان اسالمی ٌسریم ، جای ذعجة وذاسد َ پذیذي  اگش امشَص ضاٌذ ذذشیم

ٌای الرػادی َ وظامی اص یک سُ َ ذالش تشای اترزال فشٌىگی اص سُی دیگش َ ویض دامه صدن تً  ذذشیم. یذی ویسدجذی 

ٌای اسرکثاسی تشای ذس ف اسرعماسی تش  فشلً گشایی َ وژاد پشسری َ لُم گشایی ٌای افشاـی، ٌمً دس ساسرای ٌمان سیاسد

 .ایشان اسالمی اسد

تشای اسرعماس مس ماوان َ کطُسٌای اسالمی کامالًا مطٍُد اسد؛ ذفشلً اوذاخره تیه  دس سطخ جٍاوی ویض ٌمیه دَ ضگشد

ٌا اص یک ـشف َ ویض ذالش گسرشدي تشای ؾعیف وگً داضره جُامع اسالمی دس ذمام  مس ماوان َ ماوع ذشاضی تشای اذذاد آن

 . عشغً ٌا اص َالعید ٌای عػشماسد

 هالکتطخیصُبدیبىالِیازُبدیبىضیطبًی

تٌِبراٍُذایتراُیاستکَخذاًّذثبآهْزٍتً دسد می آیذ کً  5ٓذا  48اص آیاخ 

ُبیّحیبًیدرپیصرّیاًسبىلرارهیدُذّغیرازایي،راًٍیست؛ثیراَُایست

کَثبیذًّجبیذُبیصثرخبستَازُْایًفساستّجبییکَاًسبىراهیثردّثَ

 .ایگوراُیّسرگرداًیاستٍسْیآىسْقهیدُذثیبثبى

ٌای آسماوی ماوىذ لشآن َ ذُساخ  ایه آیاخ ضشیفً دستاسي کساوی اسد کً ٌذایرگشی کراب

ا ِسْذَشاِن ذَظَاٌََشا )ٌای آسماوی سا لثُل وذاسیم  سا وپزیشفرً َ ٌش دَ سا جادَ خُاوذوذ َ سسماًا اعالم کشدوذ کً ما ایه کراب لَالُُه

ا  ِوَّسا تِ ُهلٍّل  لَالُُه َنَ  ََ  (.َ افِشُه

ٌا دادي می ضُد ایه اسد کً اگش ساسد می گُییذ َ ایه دَ سا کراب ٌذاید ومی داویم ، ضما اص جاوة خذا  پاسخی کً تً آن

ٌَْذِ ِمْىٍُهَما)کراتی تیاَسیذ کً اص ایه دَ ٌادی ذش تاضذ  َ  َُ ِ ٌُه ْه ِعىِذ َّللاَّس ا تِِ رَابٍع مِّم کرة مذعی اص ایىجا مع ُم می ضُد اگش م(. فَأْذُُه

ٌذایرگشی ظٍُس کشد؛ اما اسذثاـی تا خذا وذاضد؛ اص سُی اَ وثُد َ تً سُی اَ دعُخ ومی کشد اص سیطً تاـل اسد چُن 

  .فشمُد کراب یعىی مکرثی اص سُی خذا

اوذ َ  سپس ادامً می دٌذ کً اگش ایه خُاسرً سا اجاتد وکشدوذ َ چىیه کراتی سا ویاَسدوذ مع ُم می ضُد تً دوثال ٌُاپشسری

اءٌُهمْ )وً خذاپشسری  َُ ٌْ َُن  َ ا لََ  فَاْع َْم  َوَّسَما یَرَّسثِعُه َ سَضه اسد کسی کً ٌذاید الٍی سا َا وٍذ َ اص ٌُای وفس ( فَ ِن لَّسْم یَْسرَِجیثُُه

ِ )پیشَی کىذ ، دس گمشاٌی مذؽ فشَ خُاٌذ سفد  َه َّللاَّس ايُه تَِ ْیِش ٌُهذًاِ مِّم َُ ِه اذَّسثََع ٌَ  .(َمْه  ََؾلُّل ِممَّس

اگر،ُرهکتتّآییٌیثبُراسنّرسویکَثبضذ .َ ایه یعىی معاسفی تً َالع ٌذایرگشوذ کً َدیاوی تاضىذ؛ وً وفساوی

راٍُذایتثرگرفتَازهعبرفلرآىّاُلثیتعلیِنالسالمثْد،راٍُذایتالِیاستّاگرًجْدّثبآىثیگبًَثْد،

 .ثبیذثَضذتازآىپرُیسکردًفسبًیّگوراُیضیطبًیاستکَ

  



 دفعثذیثبخْثی

َغفی اص مشدمان تا ایمان سا ومل می کىذ کً فمف گضاسش ویسد ، تیان َغف تشذش اسد تشای ذثعید َ پیشَی  54دس آیً 

ََن تِاْلَذَسىَِح السَّسیِّم )آن َیژگی تشخاسرً اص ایمان َالعی دفع تذی مشدم تا خُتی اسد . دس عمل یَْذَس ُه  (.ئَحَ ََ

هۆهٌبىثبگفتبرًیکْ،سخٌبىزضتیعىی [ ٕ. ]یعىی دفع َ مىظُس اص دسىً َ سی ً دس ایىجا اخالق ویک َ تذ اسد« دسء»

راّثبهعرّف،هٌکرراّثبحلن،جِلجبُالىراّثبهحجت،عذاّتّکیٌَتْزیراّثبپیًْذدّستیّصلَرحن،

ثذیّایيیکرّشثسیبرهۆثردرهجبرزٍثبهفبسذاجتوبعیّخبًْادگیاستکَلطعپیًْذرا،پبسخهیگْیٌذًَثب

 .لرآىکرینرّیآىتکیَکردٍاست

ضعیفکردىّیبدرضعفًگَداضتيهردمیکجبهعَازًظرالتصبدی،فرٌُگی،ًظبهیّهبًٌذآىدیگرضگردیاست

 هردمازآىاستفبدٍهیکٌٌذکٌَُْزُنهستکجراىجِبىثرایثمبیسلطَخْدثر

ىذب فشمُد: دس سَاید می خُاویم  :امام غادق ع یً السالم تً یکی اص یاساوطان تً وام اته جُه

ْىَذبٍع  ََ  َْوِػفْ ! یَا اْتَه جُه ََ َس ِّمْم َع َی َمْه َسثَّسَک  ََ  َْدِسْه  ِلَی َمْه  ََساَء  ِلَْیَک  ََ  َْعِف َمْه َدَشَمَک  ََ  ِغْل َمْه لَطََعَک  َمْه َخاَغَمَک 

ْه ظَ ََمَک؛ پسش جىذب تا کسی کً اص ذُ تشیذي ساتطً تشلشاس که َ تً آن کس کً اص ذُ دسیغ داضرً عطا که َ تا ٌش ! اْعفُه َعمَّس

کً تا ذُ تذ کشدي ، خُتی که َ دس جُاب آن کس کً دضىامد دادي سالم که َ دس دّك کسی کً تا ذُ خػُمد کشدي اوػاف 

 [ٖ. ]آن کس کً تش ذُ سرم کشدي گزضد که[ ذمػیش]دي َ اص 

 اًذدّّصفکَتوبمگٌبُبىدرآىجوع

سشای آخشخ سا تشای کساوی لشاس می دٌیم کً وً خُاٌان تشذشی جُیی : سُسي لػع می فشمایذ 8ٖخذاَوذ مرعال دس آیً 

َا)دس صمیه اوذ َ وً تً دوثال فساد دس آن  اسُه اْْلِخَشجُه وَْجَع ٍُه ا ذِْ َ  الذَّس َ  فََسادًا ََ ا فِی اْْلَْسِؼ  ًُّا یعىی وً ذىٍا (. لِ َّسِزیَه َ  یُهِشیذُهََن عُه ُه

ٌا مىضي  تشذشی جُ َ مفسذ ویسرىذ ، کً لػذ آن سا ویض وذاسوذ؛ چشا کً ل ثطان اص ایه امُس پاک َ سَدطان اص ایه آلُدگی

 .اسد

تشذشی جُیی َ فساد دس صمیه  :یه دَ امش اسددس دمیمد آوچً سثة مذشَمید اوسان اص مُاٌة سشای آخشخ می ضُد ٌم

کً ٌمً گىاٌان دس آن جمع اسد؛ چشا کً ٌش چً خذا اص آن وٍی کشدي درماًا تش خالف وظام آفشیىص اوسان َ ذکامل َجُد اَ 

 .تُدي؛ تىاتشایه اسذکاب آن، وظام صوذگی اَ سا تش ٌم صدي َ سثة فساد دس صمیه می ضُد

خُد یکی اص مػادیك فساد دس صمیه اسد کً تشای اٌمید فُق العادي آن تً ( تشذشی جُیی)اسرعالء : ذفسیش ومُوً می وُیسذ

 [4. ]ضکل جذاگاوً مطشح ضذي اسد

پس آوچً ساي سسیذن اوسان تً تٍطد سا ٌمُاس می کىذ ایه اسد کً تً دوثال تشذشی وسثد تً دیگشان َ فساد وثاضذ دری رسي 

 .ي آیً تً آن َعذي می دٌذای َ ایه سَدیً اٌل تٍطد اسد ک

  

 :پی وُضد ٌا

 .اوذ سُسي وساء گُیای ایه دمیمد/ ٓٔآیاذی ماوىذ    .ٔ
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