ذالغ ٝذغجٞ ٝبی ٕ٘بظ جٕؼ ٝثرص سطچٟبٖ ٔٛضخ55/11/15
ذغج ٝا:َٚ
زضذغجٞ ٝبی ٌصضت ٝث ٝزٛٔ ٚضز اظ ٔسئِٛیت پصیطی زض ثطاثط ذسا اضبضٕٛ٘ ٜزیٓ.
سٔٛیٗ ػطغٔ ٝسئِٛیت پصیطی زض ثطاثط ذسا ذٛا٘سٖ ا ٚثب ٘بْ ٞبی ٘یىٚ ٛاسٕبء پسٙسیس ٜاست.
ٚهلل االسٕبءاِحسٙی فبػ ٜٛثٟب

ذسا٘ٚس اسٕبءحسٙب زاضز ا ٚضا ثب آٟ٘ب ثرٛا٘یس .

ازػیٌ ٝطا٘س ٚ ًٙفبذط پیطٛایبٖ ٔؼػ( ْٛع) ٔب٘ٙس زػبی ػطف ،ٝجٛضٗ وجیط ،وٕیُ ٙٔ ٚبجبت ٞبی آٖ ثعضٌٛاضاٖ ٔب٘ٙس ٔٙبجبت ذٕس ٝػطط سیس
اِسبجسیٗ ضا٘ ٜیى ٛذٛا٘سٖ ذسا٘ٚس ضا ثٔ ٝب ٔی آٔٛظ٘سٛٔ .ضز زیٍط ٔسئِٛیت پصیطی زض ثطاثط ذسا٘ٚس ٔتؼبَ ٔحجت اِٟی است٘ .تیجٔ ٝؼطفت  ٚاعبػت
زض زٚستی ٔ ٚحجت ذسا آضىبض ٔی ضٛز ذٛا٘س ٜضس ٜاست.
أبْ غبزق (ع) زض ثحبض اال٘ٛاض جّس 67غفحٔ 24 ٝی فطٔبیٙس:
ٞیچ فطزی ایٕبٖ ضا زضن ٕ٘ی وٙس ٍٔط ایٙى ٝذسا٘ٚس ٘عز ا ٚاظ ذٛزش  ٚپسض ٔ ٚبزض  ٚفطظ٘ساٖ  ٚذب٘ساٖ ٔ ٚبِص  ٚاظ تٕبْ ٔطزْ ٔحجٛة تط ثبضس .ایٗ
ٔضٕ ٖٛاظ آی 34 ٝسٛض ٜتٛث ٝاذص ضس ٜاست٘ .تیجٔ ٝحجت اِٟی آٖ است ؤ ٝحت ذسا ا ٚضا ثط  ٕٝٞچیع حتی ذب٘ٛاز ٜاش تطجیح ٔی زٞسٔ .حت ذسا
ذّٛت  ٚا٘س ثب ذسا ضا زٚست زاضز ٔحت ذسا زٚستبٖ اِٟی ضا زٚست زاضز  ٚزضٕٙبٖ ذسا ضا زضٕٗ ٔی زاضز ٔ.حت ذسا اظ ٔؼػیت ٌطیعاٖ است ٚ
٘بفطٔب٘ی ٘عز ا ٚلجیح ٚوطی ٝاستٔ .حت ذسا اظ ػجبزت ّٔٚ َٛذستٕ٘ ٝی ضٛز ٕٞ ٚیط ٝثب ٘طبط است ٔ .حت ذسا غیط ذسا ضا زض لّت ذٛز جبی ٕ٘ی
زٞس.حسٗ ظٗ ث ٝذسا ٔحٛض زیٍط ٔسئِٛیت پصیطی زض ثطاثط ذسا ٔی ثبضس .زایطٔ ٜسئِٛیت پصیطی اظ اػضب  ٚجٛاضح فطاتط ٔی ضٚز  ٚزض لّت  ٚفىط ٚ
ا٘سیط ٝا٘سبٖ ٘یع اثط ٔی وٙس(( .إ٘ب إِ ٖٛٙٔٛاِصیٗ اشا شوط اهلل ٚجّت لّٛثٙٔٛٔ )) ٟٓبٖ فمظ وسب٘ی ٞستٙس و ٝثٍٙٞ ٝبْ یبز ذسا٘ٚس زِٟبیطبٖ
تطسبٖ ٘طٛز .ا٘سبٖ ٔٞ ٗٔٛطٌع ث ٝذسا ثسثیٗ ٘یست ا ٚزض  ٕٝٞضطایظ ذسا ضا ثب ػطك ٔی ذٛا٘س .لطآٖ وطیٓ :ثسٌٕبٖ ضا ث ٝضست سطظ٘ص ٔی وٙس ٚ
ضیجط ٝثس ٌٕب٘ی ضا ٘فبق یب ضطن ٔی زا٘س .لطآٖ وطیٓ ٔی فطٔبیس :ذسا٘ٚس ٔطزاٖ ٔٙبفك  ٚظ٘بٖ ٔٙبفك ٔ ٚطزاٖ ٔططن  ٚظ٘بٖ ٔططن ضا و ٝث ٝذسا٘ٚس
ثس ٌٕبٖ ضس ٜا٘س ػصاة ٔی وٙس .اذالظ وبُٔ ،پطٞیع اظ ضیب سجت االسجبة زا٘ستٗ پطٚضزٌبض پطٞیع اظ ا٘تػبة ػُٕ ثٔ ٝطزْ یب ث ٝذٛز ذست٘ ٝطسٖ اظ
زػب  ٕٝٞاظ ٔظبٞط حسٗ ظٗ ث ٝذساست .
أبْ ػّی (ع) ٔی فطٔبیس« :حسٗ اِظٗ اٖ ترّع اِؼُٕ» حسٗ ظٗ ث ٝذسا٘ٚس ایٗ است و ٝػُٕ ضا ذبِع وطز ٚ ٜاظ ذسا٘ٚس أیس ثرطص ِغعش زاضتٝ
ثبضی (ٔستسضن اِٛسبئُ جّس11ظ.)252

ذغج ٝز:ْٚ
ز ٚپیبْ ٔمبْ ٔؼظٓ ضٞجطی زض ٔبجطای پالسى ٛزضس ٞبی ٕٟٔی زاضت .اظجّٕ ٝایٙى ٝپیبْ ٞبی ضٞجطی ضاٌ ٜطب  ٚپطٞیع زٙٞس ٜاظ حبضی ٝضٚی ٚحبضیٝ
سبظی است ثط ذالف ثؼضی اظ فؼبِیت ٞبی ضسب٘ ٝای ٘بسبِٓ و ٝزض ضٚظ حبزث ٝپالسى ٚ ٛضٚظٞبی ثؼس غٛضت ٌطفت ٔ ٚتبسفب٘ ٝث ٝجبی حطوت ث ٝسٕت
ٚحست ٕٞ ٚسِی  ٚتالش ثطای ا٘جبْ ٚظیف ٝثطذی ث ٝحبضی ٝسبظی  ٚضبیؼ ٝپطزاظی پطزاذتٙس ٙٔ .ص  ٚضی ٜٛی ضٞجط ٔؼظٓ ا٘مالة اسالٔی ٘طبٖ اظ آٖ
زاضز وٕٛٞ ٝاض ٜثط پطٞیع اظ حبضیٞ ٝب  ٚجٌّٛیطی اظ آٖ تبویس زاض٘س٘ .یبظ است ٔسئٛالٖ وطٛض اظ ٔٙص ٘ ٚح ٜٛػُٕ ضٞجط ٔؼظٓ ا٘مالة زضس ثٍیط٘س ٚ

ضفتبض حىیٕب٘ ٝایطبٖ زض پیبْ ا ٚ َٚز ْٚضا سطٔطك ذٛز لطاض زٙٞس  ٚزض جبیی ؤ ٝطزْ زاغساض ػعیعاٖ ذٛز ٞستٙس اظ حبضی ٝسبظی  ٚحبضی ٝپطزاظی
ثپطٞیع٘س٘ .ىت ٝزیٍط تٛغی ٝثٔ ٝسئٛالٖ زض پطزاذتٗ ثٚ ٝظبیف اغّی ٕٞ ٚچٙیٗ تمسیط اظ حٕبس ٝآفطیٙبٖ ضجبع آتص ٘طب٘ی ،تمسیط اظ وسب٘ی و ٝضٞجط
ٔؼظٓ ث ٝحك ایطبٖ  ٚضٟیساٖ ضا ٜذسٔت زضٛاض  ٚا٘جبْ ٚظیف ٝپطذغط ٘بٔیس٘س  ٚتجّیُ اظ ٔمبْ ضبٔد فساوبضی زض ضا ٜا٘جبْ ٚظیف٘ ٝجبیس ث ٝغطف یه
ثط٘بٔ ٝی سبز ٜتمسیط اظ ػعیع زست ضفت ٝثبضس اظ حٕبس ٝی آتص ٘طب٘بٖ ٔٚطزاٖ ثب اضاز ٜای و ٝث ٝزَ آتص ظز٘س تب زیٍطاٖ ضا ٘جبت زٙٞس ثبیس زضس ٞب
سبذت ٚثبیس ثطای تمٛیت ضٚحیٞ ٝبی حٕبسٚ ٝضجبػت ٚایستبزٌی زض سرتی ٞب اظ ایٗ فطغت ثٟط ٜثطز ّٔ .ت ایطاٖ ث ٝزضسی و ٝفطظ٘ساٖ ضجبع آتص
٘طبٖ ثب جبٖ ذٛز زاز٘س ٘یبظٔٙس است ایٗ ضجبػبٖ یبز ضٟسای زفبع ٔمسس ضا ظ٘س ٜوطز٘س ٘ٚجبیس اظ ایٗ حبزث ٝث ٝسبزٌی ػجٛض وطز .
ٔٙبسجت ٞب:
زض ز ٝٞفجط ا٘مالة اسالٔی ثسط ٔی ثطیٓ ایٗ ایبْ ٔجبضن ضا ذسٔت ضٕب تجطیه ػطؼ ٔیٕٙبیٓ .آ٘چ ٟٓٔ ٝاست ایٙى ٝثبیس ث ٝضبذع ٞبی ٔٔ ٟٓىتت
سیبسی أبْ تٛجٚ ٝیژ ٜزاضت ٝثبضیٓ .اظ جّٕ ٝضبذع ٔىتت سیبسی أبْ ثعضٌٛاض ٔب پبسساضی اظ اضظش ٞبست ؤ ٝظٟط آٖ ضا زض تجییٗ ٔسئّٚ ٝالیت فمیٝ
ضٚضٗ وطز٘سٚ .الیت فمی ٝجبیٍبٟٙٔ ٜسسی ٘ظبْ  ٚحفظ ذظ  ٚجٟت ٘ظبْ ٚجٌّٛیطی اظ ا٘حطاف ث ٝچپ  ٚضاست است ٘.مص ٚالیت فمی ٝایٗ است و ٝزض
ٔجٕٛػ ٝپیچیس ٚ ٜزض  ٓٞتٙیس ٜتالش ٞبی ٌ٘ٛبٌ ٖٛازاض ٜوطٛض ٘جبیس ٔسیط حطوت ٘ظبْ زچبض ا٘حطاف اظ ٞسف ٞب  ٚاضظش ٞب ضٛز .پبسساضی  ٚزیس ٜثب٘ی
حطوت وّی ٘ظبْ ث ٝسٕت ٞسفٟبی آضٔب٘ی ٚػبِیص ٔ ٟٓتطیٗ  ٚاسبسی تطیٗ ٘مص ٚ ٚالیت فمی ٝاست.
 5جٕبزی االَٚ؛ ٔیالز ثب سؼبزت حضطت ظیٙت (س) ذسٔت ضٕب تجطیه  ٚتٟٙیت ػطؼ ٔی ٕ٘بیٓ ٕٞ ٚچٙیٗ ایٗ ضٚظ؛ ضٚظ پطستبض  ٚثٟٛضظ است و ٝاظ
ظحٕبت  ٚتالش ٞبی ایٗ ػعیعاٖ زض ذسٔت ضسب٘ی ث ٝثیٕبضاٖ تمسیط ٚتطىط ٔی ٕ٘بیٓ.
حضطت ظیٙت (س) زاضای فضبئُ ٙٔٚبلت فطاٚاٖ است .ا ٚضا ػبِٕ ٝغیط ٔتؼّٕ ،ٝػمیّ ٝثٙی ٞبضٓ ٔٚؼػ ٝٔٛغغطی ِمت زاز ٜا٘س وٞ ٝط وساْ اظ ایٗ ٔٛاضز
ٌٛا ٜضٚضٗ زض اثجبت ٔمبْ ایٗ ثب٘ٛی ثعضي اسالْ است .حضطت ظیٙت (س) اظ جّٕ ٝضرػیت ٞبی تبثیط ٌصاض ثط ٟ٘ضت ػظیٓ وطثالست و ٝزض ٔب٘سٌبضی ٚ
جبٚزاٍ٘ی آٖ ٘مطی ثی ثسیُ زاضت.
15ثٔ ٕٟٗبٜ؛ ضٚظ اػالْ ٕٞجستٍی ٕٞبفطاٖ ثب ا٘مالة اسالٔی  ٚزیساض تبضیری آ٘بٖ ثب حضطت أبْ ذٕیٙی (ض )ٜزض سبَ  ٚ 1357ضٚظ ٘یطٚی ٛٞایی
اضتص جٕٟٛضی اسالٔی ایطاٖ است .
20ثٔ ٕٟٗبٜ؛ ضٚظ حفبظت اعالػبت سپب ٜپبسساضاٖ ا٘مالة اسالٔی است و ٝایٗ ضٚظ ضا ذسٔت ػعیعا٘ی و ٝزض ایٗ ػطغ ٝتالش ٔی وٙٙس تجطیه ػطؼ ٔی
ٕ٘بیٓ  ٚاظ ذسٔبت ایٗ ػعیعاٖ تمسیط  ٚتطىط ٔی و.ٓٙ
اذیطا" ضئیس جٕٟٛض آٔطیىب الساْ سریفی ٘سجت ثٞ ٝفت وطٛض ٔسّٕبٖ زاضتٙس  ٚآٖ تؼّیك وطزٖ ٚیعای ٚضٚز ث ٝآٔطیىب ثطای ضٟط٘ٚساٖ ایٗ ٞفت
وطٛض ثٛز٘ .یبظ است ؤ ٝسئِٛیٗ زض ٔمبثُ ایٗ الساْ سریف ضئیس جٕٟٛض آٔطیىب ٔٛضغ  ٚػىس اِؼُٕ ػعتٕٙسا٘ ٝای اتربش وٙٙس ٔٚطت ٔحىٕی ثٝ
زٞبٖ آٔطیىب ثع٘ٙس.

