خالصِ خطجِ ّبی ًوبسجوؼِ ثخص سزچْبى هَرخِ1335/10/11
خطجِ اٍل:
يا أَئّْٓا الَّزييَ آهٌَُٓا اتَّمَُا اللَِّٓ ٍٓ لَُلَُا لََٕالً سٓذيذا" (سَسُ احضاب آيِ  .)07ای وساًی وِ ايواى آٍسدُ ايذ تمَای الْی پیطِ وٌیذ ٍ سخي حك ٍ دسست
تگَيیذ.
لَل سذیذ اس هبدُ سذّ ثِ هؼٌی هحىن ٍ استَار ٍ .خلل ًبپذیز ٍ هَافك حك ٍ ٍالغ است .سخٌی است وِ ّوچَى یه سذ هحىن جلَ اهَاج فسبد ٍ ثبطل را
هی گیزد ٍ اگز ثؼضی اس هفسزاى آى را ثِ هؼٌی صَاة ٍ ثؼضی ثِ هؼٌی خبلص ثَدى اس وذة ٍ لغَ یب ّوبٌّگ ثَدى ظبّز ٍ ثبطي ٍ یب صالح ٍ هبًٌذ آى
تفسیز وزدُ اًذ؛ ّوِ ثِ هؼٌی جبهغ سخي حك ٍ درست ٍ هحىن ٍ استَار ثزهی گزدد .آیِ  11سَرُ احشاة ًتیجِ لَل سذیذ ٍ سخي حك را چٌیي ثیبى هی
فزهبیذ :خذاًٍذ ثِ خبطز تمَا ٍ گفتبر حك اػوبل ضوب را اصالح هی وٌذ ٍ گٌبّبى ضوب را هی ثخطذ (ئصٕلِحٕ لَىُنٕ أَػٕوالَىُنٕ ٍٓ يٓغْفِشْ لَىُنٕ رًَُُتٓىُنٕ) .در حمیمت تمَا
ثِ اصالح سثبى ٍ سزچطوِ گفتبر حك است ٍ گفتبر حك یىی اس ػَاهل هَثز اصالح اػوبل ٍ اصالح اػوبل سجت آهزسش گٌبّبى است؛ چزا وِ (اىّ الحسٌبت
یذّجي السّیّبت) اػوبل ًیه گٌبّبى را اس ثیي هی ثزًذ (سَرُ َّد آیِ  .)114ػلوبی اخالق گفتِ اًذ سثبى پز ثزوت تزیي ػضَ ثذى ٍ هَثزتزیي ٍسیلِ طبػت ٍ
ّذایت ٍ اصالح است ٍ در ػیي حبل خطزًبن تزیي ٍ پز گٌبُ تزیي ػضَ ثذى هحسَة هی ضَد تب آًجب وِ حذٍد سی گٌبُ وجیزُ اس ّویي ػضَ وَچه صبدر
هی گزدد .غشالی در احیبء الؼلَم ثیست گٌبُ وجیز یب اًحزاف را وِ اس سثبى سز هی سًذ ثزهی ضوزد؛ اس جولِ درٍؽ ،غیجت ،سخي چیٌی ،افطبء اسزار دیگزاى
ٍ چٌذ هَضَع هْن دیگز اس جولِ :تْوت سدى ،ضْبدت ثبطل ،وفزاى ًؼوت ثِ ٍسیلِ سثبى ثِ آى افشٍدُ است وِ ایي هَارد اس گٌبّبى سثبى ثَد.
دس حذيثی اص پیاهثش اوشم(ظ) دس تحاس االًَاس جلذ  07صفحِ  07هی خَاًین(:ال َ يٓسٕتَمِینٔ إِيوٓاىُ ػٓثٕذٍ حٓتَّى يٓسٕتَمِینٓ لَلْثِٔٔ ٍٓالَ يٓسٕتَمِینٔ لَلْثِٔٔ حٓتَّى يٓسٕتَمِینٓ لساًِ )
ايواى ّیچ تٌذُ ای اص تٌذگاى خذا تِ ساستی ًوی گشايذ هگش ايٌىِ للثص هستمین گشدد ٍ للثص هستمین ًوی ضَد هگش ايٌىِ صتاًص دسست ضَد .جالة ايٌىِ
دس حذيث ديگشی اص اهام سجاد (ع) دس وتاب تحاس االًَاس جلذ  07صفحِ  807آهذُ است وِ صتاى ّش اًساًی ّوِ سٍص اص اػضای ديگش احَالپشسی هی وٌذ
 ،هی گَيذ :ویف اصثحتن؟ چگًَِ صثح وشديذ؟ ّوِ آًا دس پاسخ ايي اظْاس هحثت صتاى هی گَيٌذ ( :تخیش اى تشوتٌا .حال ها خَب است اگش تَ تگزاسی!)
سپس اضافِ هی وٌذ ،تَ سا تِ خذا سَگٌذ ها سا سػايت وي (اًّوا ًثاب ته ٍ ًؼالة ته .ها تِ ٍسیلِ تَ ثَاب هی تیٌین ٍ يا هجاصات هی ضَين .دس ايي صهیٌِ
سٍايات تسیاس است وِ ّوگی حاوی اص اّویت فَق الؼادُ ًمص صتاى ٍ اصالح آى دس اصالح اخالق ٍ تْزية ًفَس اًساًی است .دس پاياى آيِ  07هی فشهايذ:
ّش وس خذا ٍ پیاهثشش سا اطاػت وٌذ تِ فَص ػظیوی ًائل ضذُ است (ٍٓ هٓيْ ئطِغِ اللِّٓ ٍٓ سٓسَٔلَِٔ فَمَذٕ فاصٓ فََٕصاً ػٓظِیواً) .چِ سستگاسی ٍ پیشٍصی اص ايي تشتش ٍ
تاالتشوِ اػوال اًساى پان گشددٍ گٌاّاًص تخطَدُ ضَد ٍ دس پیطگاُ خذا سٍسفیذ گشدد وِ ايي هْن دس پشتَ تمَای الْی ٍ اطاػت اص خذا ٍ سسَلص هیسش
هی ضَد .اهیذٍاسين خذاًٍذ هتؼال ايي سستگاسی ػظین سا ضاهل حال ها تگشداًذ.

خطجِ دٍم:
همبم هؼظن رّجزی در دیذار ًخجگبى ٍ داًطجَیبى ثسیجی هذال آٍر داًطگبُ صٌؼتی ضزیف ثِ ًىبت هْوی اضبرُ ًوَدًذ .اس جولِ فزهَدًذً :سل جَاى
وًٌَی ثسیبر تَاًبتز ٍ آگبّتز ٍ َّضوٌذتز اس ًسل اٍل اًمالة است .در ثزاثز تصَر ًبلص ثزخی وِ ثِ ًسل جَاى اهزٍسیي اهیذ ٍ ًگبُ هثجتی ًذارًذ ٍ ایي
ًسل را ًسجت ثِ ًسلْبی اٍلیِ اًمالة ًبتَاى ٍ ضؼیف ٍ ػمت تز تصَر هی وٌٌذ .همبم هؼظن رّجزی ّویطِ ًگبّی ّوِ جبًجِ گز ٍ ًگبّی هثجت ثِ ًسل جَاى
دارًذ .ایطبى هطىالت  ،صذهبت ٍ ضؼفْبی ایي ًسل را هی داًٌذ ٍ ایي ارسیبثی هثجت اس سز ًبآگبّی ٍ یب خَش ثیٌی خیبلجبفبًِ ًیست .ایطبى ثب گشارش ّبی
هختلفی وِ اس هطىالت فزٌّگی ٍ اخاللی ٍ اجتوبػی ثِ ایطبى هی رسذ ٍآگبّی اس اخجبر ٍ جوغ ثٌذی ّبی هختلف هَجَد ٍ ثذٍى ًفی هؼضالت ٍ
گزفتبریْبیی وِ ًسل جَاى وًٌَی ثب آى دست ثِ گزیجبى است ثبس ّن چٌیي ارسیبثی هی وٌٌذ وِ ًسل جَاى وًٌَی اس ًسل اٍل اًمالة جلَتز است ،تَاًب تز
َّ،ضوٌذ تز ٍ آگبُ تز است ٍ ّوبًٌذ ًسل اٍل اًمالة در هیذاى دفبع اس ارسش ّبی اصیل اسالهی ٍ آرهبى ّبی همذس الْی در هیذاى است ٍ حبضز ثِ
تحول سختی ّب ثز ّویي اسبس وِ همبم هؼظن رّجزی ًسل جَاى وًٌَی را ثسیبر تَاًب تز  ،آگبُ تز ٍ َّضوٌذ تز اس ًسل اٍل اًمالة ثزضوزدًذ ٍ فزهَدًذ هي
جَاى ّبی هَهي ٍ اًمالثی را ثسیبر دٍست دارم ٍ اس آى ّب در ّزوجب وِ ثبضٌذ پطتیجبًی هی وٌن ٍ ٍظیفِ رٍسب ٍ هسئَالت داًطگبُ ّب ٍ ٍسرای هزثَطِ
حوبیت هضبػف اس جَاًبى هَهي ٍ اًمالثی در داًطگبُ ّب است .
 11دیوبُ اجزای تَطئِ استؼوبری وطف حجبة ثِ دستَر رضب ضبُ پْلَی سبل  1341است.
هْن تزیي ػبهل پیذایص ٍ اجزای وطف حجبة سفز رضب ضبُ ثِ تزویِ ثَد ایطبى در آى سفز اس هٌبطك گًَبگَى ثبسدیذ ًوَد ًَ.ع لجبس ٍضیَُ فؼبلیت سًبى
در جبهؼِ تزویِ ًظز اٍ را جلت ًوَد ٍاس ثزگطتي ثِ ایزاى وطف حجبة سًبى را ثِ اجزا گذاضت ،ثِ پٌذار خَدش هی خَاست ػمت هبًذگی ّبی ایزاى
رااسثیي ثجزد
اهزٍسُ ثزخی اس فؼبلی ّبی ثی حجبثی در وطَر ثِ صَرت سبسهبى یبفتِ ارسش ّبی اًمالثی ٍ اسالهی را ّذف لزار دادُ اًذ.دضوٌبى ثب سزهبیِ گذاری
فزاٍاى ٍایجبد ٍ راُ اًذاسی ضجىِ ّبی هبَّارُ ای ٍایٌتزًتی هخزة ثِ صَرت  24سبػتِ ثزای ست وزدى ارسش ّب ٍثی ػفتی جَاًبى هزد ٍ سى جبهؼِ
درحبل سبختي ٍپخص ثزًبهِ ّب ّستٌذ .ضجىِ ّبی (فبرسی ٍاى ،ثی ثی سی ،صذای آهزیىب ٍصذ ّب ضجىِ هبَّارُ ای ٍحتی ضجىِ ّبی ایٌتزًتی دیگز در
فضبی هجبسی در راستبی ارائِ فیلن ّبی ضذ اخاللی ثیي جَاًبى ٍ خبًَادُ ّب ثَدُ تب ثٌیبى خبًَادُ را هتشلشل وٌٌذ حتی آى ّب ثزای وَدوبى ّن ثزًبهِ
ریشی وزدُ اًذ  .ارسبل ػزٍسه ّبی ضذ فزٌّگی را در دستَر وبر لزار دادُ اًذ ثبیذ خیلی هزالت ٍهَاظت ثَد تب دضوي ًتَاًذ آسیت ثِ ارسش ّب ٍ ثٌیبى
هحىن خبًَادُ ٍارد ًوبیذ وِ یىی اس ایي راّْب ثی حجبثی است وِ دًجبل آى ثی ثٌذ ٍثبری ٍ ال اثبلی هی ثبضذ.
ّطتن رثیغ الثبًی ٍالدت حضزت اهبم حسي ػسىزی (ع) وِ خذهت ّوِ ضوب دٍستذاراى آى حضزت تجزیه ٍتٌْیت ػزض هی ًوبین .
حضشت هی فشهايٌذ ( :ػٓلَیٕهٓ تِاإللْتِصادِ ٍٓ إيّانٓ ٍٓ اإلسٕشافٓ )تش تَ تاد هیاى سٍی دس صًذگی ٍ اص اسشاف ٍ صيادُ سٍی دٍسی وشدى
 13دیوبُ لیبم خًَیي هزدم لن در اػتزاض ثِ همبلِ سَان ػلیِ حضزت اهبم خویٌی (رُ)
10رثیغ الثبًی ٍفبت حضزت هؼصَهِ (س) وِ خذهت ّوِ ضوب دٍستذاراى آى حضزت تجزیه ٍتٌْیت ػزض هی ًوبین .
هْوتزیي فزاس اس سًذگی دخت هَسی ثي جؼفز (ع) وِ سزاسز ثٌذگی آى حضزت درآى جلَُ گز ضذ ّجزتی است وِ درًْبیت ثب دفي پیىز آى هطْزُ در لن
ایي ضْز هتحَل ٍثِ هزٍر سهبى هجذل ثِ ضْزی تبثیز گذار در ایزاى ٍجْبى ضذ .حضزت فبطوِ هؼصَهِ (س) همبم ثسیبری دارد یىی اس فزاس ّبیی وِ ثیبًگز
اٍج ػظوت ٍهمبم حضزت است سیبرت ًبهِ ای است وِ حضزت رضب(ع) درهَرد آى حضزت فزهَدُ اًذ در فزاسی اس آى چٌیي آهذُ است (یب فبطوِ اضفؼی
لی فی الجٌِ ) ای فبطوِ هزا درهَرد ٍرٍد ثِ ثْطت ضفبػت وي چزاوِ در پیطگبُ خذاًٍذ دارای همبم ٍ درجبت ارسضوٌذی ّستی
21دیوبُ تزٍر ٍضْبدت احوذی رٍضي اس ضْذای ّستِ ای ثِ دست ایبدی هٌبفمیي وَردل درسبل 1330

