
بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله والصالة والسالم علی رسول الله و علی آله المعصومین و لعنة اللهه 

علی أعدائهم أجمعهین  اللههم  هل علهی محمهدوآل محمهد وامهداخ لمهخ ا ملها حیهه مهن الحه     اه   اه  

 تهدي من تشخء  لی  راط مسمقیم  

در جمع شمخ حرمیخمگهخ  اخشهم  اع عزاهزا  و  زررهواراای کهه تخ من  دای  زرگ را شخکرم که توحیقی داده 

اسهههمخد محمهههرم آ هههخی  ررامهههی جنهههخ    هههدی کنم  ههههااه اع یمسههه ند تشههه ر مههه ایهههن تشسهههم محمهههرم مؤسههه 

  خضی عاده  علی الله أجرکم ولله درکم

« تسهههقم  خعهههده حقههههی امهههم و مههههم اهههخ ا  اهههه مخکیخول سهههم»اامخهههخ  شهههده   هههرای روهههم و رهههو عنهههواای کهههه 

 : مطلب اسم م عرضه کنم  پنجه امطخلبی که محضر شمخ در ا ر ررحم  اسم

 ا  اههه مخکیخول سههم  در حقههه و مهههیقهههی امههم و مهههم و توضههیا ایههن دوعنههوا  اسههم:  خعههده ح مطلههب اول

احهههز تهههزاحم دو مصهههلحم یهههخ اورمخییهههد دو واجهههب  یهههخ تهههزاحم دو موسهههده یهههخ اورمخییهههد دو حهههرام  یهههخ تهههزاحم 

ریههرد  احههز و مههی تههزاحم و اخممسههویی  ههین اینهههخ درمی  موسههده یههخ اورمخییههد واجههب یههخ حههراممصههلحم و 

ذا  خعههده امههم و مهههم در اههخ  تعههخرب ا سههم در اههخ  تههزاحم اسههم شههود و لهه خعههده امههم و مهههم مطهه   می

را    خعهده حقهههی امهم و مهههم   البمهه  نخ راین هه مههخ اهخ  تهزاحم و تعههخرب را اع مهم جههدا کنهیم رر هه حیههه کهالم  

کننههههد و میجمههههع مههههم  ههههر مهههههم ولههههی مقههههداری آ  را دمههههیم  دروا ههههع  رمیلههههردد اههههه لههههزوم تقههههدیم ا طبسههههکههههه 

ن ههور  لههزوم تقههدیم امههم  ههر مهههم اسههم   نههخ  کههه احههز لههزوم دحههع رهانههد:  خعههده امههم و مهههم  ولههی ممی

 دو موسهده عهده امهم و مههم  تهزاحمدر  خ  هو   هرار شهد ؛ مم در این جخ مطه   مهی شهود  احسد اه حخسد 

مقههدم بشههود اخیههد   اش کممههر اسههمموسههدهمههر آا ههه : اخشههد و اعههد الهههایم  ( مههم مطهه  تههزاحم دو حههرام)

کنند اهه لهزوم دحهع احسهد اهه حخسهد  ممهه اینههخ در  خعهده امهم و که تعبیر می   در مقخال احسد  حخسد  یعنی

مصهههخلا  دحهههع  ر ددو  خعهههده کهههه تقههدیم امهههم  هههر مههههم  اورمخییهههد  مهههم دا هههل اسهههم لهههذا الهایهههد یهه   خعهههده 

  ن یه   خعهده را روهم و مهر دو را اراده کهردتوا  اخ کمهی عنخیهم  ممهیاحسد اه حخسد در موسده  ولی می



رومند  خعده حقهی؛  و  اخ توجه اه توخوتی که  ین حقه و محمرم مخ میخ  البمه العم مم ابود که دوسم

  خعهده شهرعی امهم شود م شوف و حقهه میشرع مسم  شرع می
د
شهود کخشها      شهخید الههایم ا هع

  یهههههزی مقخاهههههل شهههههرع ا سهههههم آ  رااطهههههه کخشههههها و و مههههههم اسهههههم ولهههههی حقهههههه کهههههه این هههههخ می
ب
رههههههایم   خعهههههدتخ

 م شوف را کنخر الذارام  

 دوم ا  اهههههه   در حقهههههه مهههههخ وجهههههود داردو  ل ایهههههن  خعهههههده در شهههههرع مقهههههد  اسهههههالمرحهههههخم اهههههه
 
امهههههخ احهههههز شههههه 

مههههن روی ایههههن کلمههههه  –سههههم او  سههههه ممههههخاطور کههههه اع اههههخم  پیداسههههم  م مخکیخول سههههم اسههههم  ایههههن ا  اهههه

اهههههههه  او اع معمهههههههوال در حخرسهههههههی ی کهههههههه سهههههههم اهههههههه ای لهههههههو مخکیهههههههخولاو  سهههههههم  –و   هههههههدری عنخیهههههههم دارم سهههههههم 

و  9641ایشهههههخ  اه سهههههنده اسهههههم سیخسهههههممدار و امهههههل ایمخلیهههههخ اسهههههم ممولهههههد   تعبیهههههر مهههههی کننهههههد «مخکیهههههخول»

 :ه او را اهههه ایههن جملههه مههی شنخسهههند( رومههه اسههم )ال هه  مخکیههخولمعههروف اسههم کهههه   اسههم 9251مموحههخی 

« شههههه اخر»کمههههخ  معههههروح  کمههههخ     ایشههههخ  کمخ هههههخی ممعههههددی دارد « کنههههدمههههدف وسههههیله را توجیههههه می»

ه رومهاین هه  ر هی    ین جمله اسمکند  رای سیخسممدارا  که  رآیندش ااسم آا خ ا ولی را ترسیم می

  واسهموی مخ کمخ هخی : اد ا
د
اهد اهه لنهین اوا هر ه ارا  ررسی کردیم و این جمله را پیدا ا هردیم و اهخمی مه ع

 عهین جیه  ایهن اسهم کهه مم هن اسهم ایشهخ  ر  اوعدمم و اوایهل  هر    سهمم تسهقم ادمنهد  شهخید تهو 

مهههدف وسههیله را توجیهههه »: کنهههد ایههن اسههم ملههه را الومهههه اخشههد ولهههی  رآینههد سیخسههمی کهههه ترسههیم میایههن ج

یعنههی ا ههر شههمخ یهه  مههدحی داشههمی کههه اههه ا ههره آ  مههدف اخیههد پیههخده بشههود و اههه آ  معمقههدی  « کنههدمی

کنهههههی یهههههخ اع وسهههههیله دیلهههههر افخیهههههد ح هههههر وسهههههیله اخشهههههی کهههههه آیهههههخ اع وسهههههیله مشهههههروع و حهههههالل داری اسهههههموخده می

 روع  اخمش

 وامنهد الهانهد این نهین ا سهم و شخصه م ایشهخ  البمه در مورد  هود مخکیهخولی اح هی اسهم  ر هی می

 در دو دمه ا یر در  ر ی اع رسخاه
ب
مخی کشور مخ  واس ند ی  اههع دحهخع اع جنهخ  این ابوده مخصو خ

اد  وشبین اخشد اه ایهن تواامیمخکیخولی ا نند ولی دحخع را ا ر د م کنید   دری سیخسی اسم اتسخ  



آیههخ ایههن اادیشههه را   کنمدحههخع ولههی  نههده کههخر اههدارم یعنههی مههن اههخ یهه  اادیشههه  امشههب اههخ شههمخ  ههحفم مههی

 کسی رومه اسهم  آیهخ عهین ایهن عفهخره را رومهه یهخ  راینهد آ  حراینهدی کهه ارائهه 
ب
ایشخ  مبم ر اسم یخ اعدا

عنههوا  اههدمم  عههرب اههه سههخنراای  واسههمم میمههن ا ههر  ضههمنخ  مهههم ا سههم   دمههد  ایههن ا  اههه اسههم می

! ا ر اخوامیم روی ا طال   حفم م مب مخکیخول سم : می رومندا  اه مخکیخول سم؛ اخید کردم امی

پرداعی مخی ا  اههههم ا  اهههه افخشهههد و ارکهههخ  یههه  ا  اهههه را اهههدارد مهههخ کهههه در کرسهههیا نهههیم  شهههخید مخکیخول سههه

 ینیم اهه ایهن معنهخ کهه یه  ح هری  ینیم ولی ارکخ  م مهب را مهیمس یم  ارکخ  ا  اه را در این اادیشه امی

  کممهههههههر ا فهههههههخل سیخسهههههههممدارا  وا هههههههع شهههههههده اسهههههههم اسههههههم یههههههه  ا هههههههر اسهههههههم اهههههههه ا  اهههههههه و ایهههههههن ا ههههههر  مهههههههورد 

سیخسممدار   ر یلقد افخشد و می ل در رحمخر معمسیخسممداری دارام در دایخ که اه مخکیخول سم  حدا 

مخ ی  دوسم دارام آ  مهم منهخحع کشهورمخ  اسهم و یه  دشهمن داراهم  : رهادمیمعروف در ااگلسمخ  

 ایهن معلهوم یلهر مهین اهدارام  مسهآ  مم کسی یخ  یهزی کهه اخوامهد منهخحع کشهور مهخ را اع  هین  بهرد و د
ب
لمخ

دمنهههد  ا هههر ایهههن ا  اهههه را  لههه  ا هههرده حمهههی لنهههین مهههم کهههه اهههه او تسهههقم می  اسهههم ماسهههم کهههه مخکیخول سههه

 در عمل پیرو این  راخمهاخشد  م
ب
ا ر اسم و لهذا مخکیخول سهم اهخ تع اوهی کهه اع م مهب داراهم  یه   و  سلمخ

رسد اه ی  م مب یعنی پیرواای پیدا می کند م مب را م که میم مب اسم یعنی ا ل  ی  ا ر اس

 اه ا ری می
د
توا  روم یه  ج اهخ  اهه یه  هدیهده اسهم  رهاند که پیرواای دارد در حدی که میمعموال

 اسههم و  کنههد در مههر  ههوره رهه  درشحههز امشههب مههخ یهه  :ههرف مخکیخول سههم: مههدف وسههیله را توجیههه می

لههزوم دحهههع  و کههردیم: لههزوم تقههدیم امههل  ههر مهههم   ه روی آ یهه  :ههرف  خعههده امههم و مهههم اههخ آ  د مهههخیی کهه

 احسد اه حخسد  

 مطلب دوم 

تسههقم  خعهده حقهههی حهال  اههخ مخکیخول سههم   اوشهمه شههدها:العیههه  در  کهه   ینیههد و مهی ایههن احهز را شههمخ می

ایههههن عنههههوا  را  مههههرک ه اینهههههخ یهههه  تسههههبمی اههههخ مههههم داراههههد یعنههههی حرضههههی در آ   وا یههههده اسههههم کههههیهههه  پ  



 اخیهههد ایههن را کشههها کنههد کههه اینههههخ یهه  مشهههخ همی اههخ مهههم داراههد ورراههه ا هههر مههین تسهههبمی اههخ مهههم می
ب
 ینههد   هههرا

شهههود یههه  مشهههخ همی اخیهههد اهههخ مهههم داشهههمه شهههود احهههز تسهههقم امیاداشهههمه اخشهههند کهههه احهههز منخسهههقم امی

 ایهن تسهقم سهن ی  حهخال مم هن اخشند این احهز دوم مهن اسهم کهه و 
د
جهه مشهخ هم   سهم   هرا ا هع

اسم اع مشخ هم اخال  رود و بشود ممخ ؛ یعنی اه این ممخای  رسیم این آ   آ  این  مم ن اسم اهه   

رهههایم یهه  حر هههخیی الههذارام امههخ درا ههل این ههه یهه  مشههخ همی  ههین ایههن دو  خعههده )حههخال اع ایههن اههه اعههد می

کنم کهه روی ممهین احهز مممرکهز بشههام و مهن امشهب اهه شهمخ عهرب مهی خعهده( مسهم  اح هی ا سهم 

 احههز    ید یعنههی شههمخ در احههز امشههب   اام ههخر اداشههمه اخشهه
د
 نههده اع اسههنخد امههم و مهههم احههز کههنم یههخ مهه ع

مخی اممیم   سم  اینههخ در احهز امهم و مههم مطه   اسهم اههخد تشهخیب امهم  ا هزار کنیم که سن ه

کمههخ  یههخ تنهههخ  خعههده ا سههم )در  مهههم تنهههخ  خعههده حههخام  ههر تههزاحم اسههم تشههخیب امههم  آیههخ  خعههده امههم و 

مههههخ امشههههب  آا ههههه  وإال در تههههزاحم   واعههههد دیلههههر مههههم داراههههم م(حقههههه و مصههههلحم اههههه ایههههن احههههز پردا مههههه ا

 را عرب کنیم   خ د  توخوتشاتوخوتی دار   را ا مدا مشخ هم این دو اسم و    یخ  می کنیمشمخ  محضر

امهم و مههم  کهه  هخاو    هود مطه   م یرام ایهن سهوال  هم خسب که مشغول  ود ود  21سم سخل ایخدم من 

 ه حر ی اخ مخکیخول سم دارد  آمدم ی  جدولی درسم کردم مواردی که در اسالم  یلهی شهفخمم دارد 

 در م خسهب محرمهه  ا هر اخهوامیم اع  هود م خسهب محرمهه  یهرو 
د
  تحم عنهوا   خعهده امهم و مههم؛ مه ع

کههذ  در مههواردی جههخئز   حرمخیههد : رسههد مههییههد     آا ههخ کههه میه ااهروام    شههمخ ممههه م خسههب محرمههه را دیههد

 اههههخالتر شههههود یههههخ واجههههب میمی
د
شههههود    مههههوارد جههههواع یههههخ وجههههو  کههههذ ؛ یعنههههی شههههمخ  ههههرای یهههه  مههههدف مهههه ع

تواایههد اههه یهه  ا ههزاری کههه حههی اوسههه حههرام اسههم لههوال آ  مههدف  مموسههل شهههاد  فههل اع احههز کههذ   می

مهواردی غیفهم اسه  نخ  : یدحرمخید  میحرمخفم جنخ  شیخ  ه میغی غیفم را  واادید در احزاحز 

شههود غیفههم حههرام اههه غیفههم حههالل؛ یعنههی آا ههه کههه لههوال ایههن جهههم حههرام  ههود اههخ توجههه اههه ایههن مههدف  می

ههحر اسههم مههیشههود حههاللمی یههد: سههحر حههرام اسههم ولههی ا ههر کسههی اخوامههد حرمخ   فههل اع غیفههم احههز ست



شهود  اعهد اع احهز کهذ   احههز کنهد و  خئهل اهه جههواع میر ا نهد  در این ههخ احهز میدحهع السهحر اخلسهح

شههداد  م جههخئر حههرام اسههم  بههول والیههم جههخئر اههخ آ  رعخیههخه غههال  یههوال :  یههدحرمخمههیاسههم والیههم جههخئر 

مم شود ی ی اکراه  ر  بول  دوم  رای  ددو مورد اس  نخ می الوالیة أمرا ؛ غثم   اه یسه  »رهاد: اعد می

یهد دحهع أحسهد کهن اهه حخسهد یهخ یه  مصهلحم و موسهده؛ موسهده حرمخیعنهی مهی« عفهخد ه  نداخ ؛ مصخلاا

حقهه سیخسهی را  هخ در حقه سیخسخه که الذاراهد   حرمم والیم را اه  خ:ر مصلحم  دمم اه  نداخ 

یعنههی مههواردی داراههم کههه ا ههر آ  مههدف مقههد  ابههود  وسههیله حههرام  ههود ولههی  ههو   ! بی یههد  ههه  بههر اسههم

شهههود حهههالل؛ رههه  مهههدف وسهههیله را توجیهههه کهههرده مهههدف شهههمخ  یههه  مهههدف النهههدتری اسهههم ایهههن وسهههیله  می

رههایم اشه خل رهاد: من  رای   ال   اه البین  این کخر را اا خم اهدمم  میرهاد دروغ الو میاسم می

 ا هال   اه البهین اسهم ایهن مهدف پرمصهلحم  موسهده دروغ کهه حهرب کهردیم حه   اتهه 
ب
ادارد ا ر وا عخ

رهایم دروغ تسقم اه موسده و مصلحم  یطرف اسم اه؛  خئهل اهه دروغ موسده دارد م ل  ر ی امی

 کند  رهایم این مدف توجیه میا مضخئی  اعد می حرم   مس یم حرمم

 یههه  سهههوال درشهههم اسهههم ممهههخ  عمهههخ  سهههخل 
ب
شهههود   هههرای مهههن سهههوال  هههود کهههه ایهههن  هههه می 21این هههخ  ههههرا

 مههخ در حقهمههخ  یهه  ررههه
ب
 شههخمرگ اسههم کههه اههخ ایههن مخیی داراهم ررهههمخصو هخ

ب
مخ کههه  ههه عههرب کههنم  اعضهخ

د اخیههد واجفههخه را اههخ اسههفخ  حههالل اا ههخم داد ا ههر اههه یهه  رهانههسههخعد ک ههخ  آا ههخیی کههه علمههخ میمههوارد امی

اه را اههدمی  رایههم واجههب اسههم   ههرود دعدی کنههد  یخیههد الهاههد واجههب اوههر رومنههد اخیههد مخههخرچ ع  و ا ههه

دارد   ضی   اتیه حرام  صرهاند ادله واجفخه تسقم اه حمی عاند  ود دیلر  دو دسمی روی سرش می

واجفهخه و اا هخم ن ا طال  کممر مسم الاالی کمخ هخ البمهه مسهم: کنم  و  ایی  اخر دیلر عرب می

شههود ا ههر رومنههد  ههرو آ  ه حههرام امیصههحههرام  ضههی   اتههی دارد یعنههی شههخمل حه صههواجفههخه تسههقم اههه ح

پیدا کن امخع اخهوا   اهه  هرو آ  غصهبی پیهدا کهن  یه  م هخای پیهدا کهن امهخعه را اخهوا  اهه م هخ  غصهبی  

  شودسوال می ال دو این خسم که سوال اسم ی  سو 



  مطلب سوم

 تسقم  خعده امم و مهم اخ مخکیخول سم  ه می
د
شود اخ این مشخ هم  اعد اخ آ  حخال که اینطور شد اوال

کنم  هو  را سهراههههع عهرب مهی –ضهی   اتهی  –شود  من ا مهدا ایهن  سهمم دوم احز ضی   اتی  ه می

روام سههراغ این ههه یههخ ایهن محههور احههز ا ههلی مههن ا سههم ولهی ا ههر عههرب ا ههنم احهه م اههخ ب اسهم اعههد مههی

 ی سخ  ااگخری یخ اه    ا ر توخوتی دارد عرب می
ب
 کنم  وا عخ

ه حهرام ضهی   اتهی دارد  صرهاند اا خم واجفخه تسقم اه حمیامخ تسقم اه مسئله ضی   اتی  این ه 

ه واجب ضی   اتی دارد یعنی ا هر اتسهخ  اخوامهد صنم  نخا ه ترک حرام مم تسقم اه حخمل  کمن ک

 هوامم حهرام را توااهد واجهب را تهرک ا نهد  افخیهد واجهب را تهرک کنهد کهه میی  حرامی را تهرک ا نهد و می

و مههی  درومههم حههرام تههرک بشههود امههخ ایههن ود پرمیههز کههنم ال ههه اخیههد مههدی ام کنههد کههه مههم واجههب اا ههخم بشهه

دوحههههه وجههههود اههههدارد اتسههههخ  اا ههههخم ندوحههههه یعنههههی راه حههههرار! جههههخیی کههههه مندوحههههه وجههههود دارد مناسههههم کههههه م

واجق  حقط اخید در  خلب حرام اخشد راه دیلری ادارد تمخم رامهخ بسهمه شهده ملهر اع : اه  حهرام  یهخ اع 

دارد در حههخلی  آ  :هرف تههرک حههرام  حقههط یهه  راه دارد این ههه یهه  واجبههی را تههرک کنههد مههین راه دیلههری اهه

دوحههه و راه وجههود دارد ا ههر راه حههرار وجههود اههدارد  تههخعه نعههده ضههی   اتههی  مههخل و مههی اسههم کههه مکههه آ   خ

آیهههد  رهه  تههخ و مههی آ   صههه ضههی   اتههی وجهههود شههود تههزاحم  و  خعههده امههم و مهههم در حههرب تههزاحم میمی

شههود   صههه ضههی    میآیههد و امههم و مهههم مطهه  دارد  تههزاحم ا سههم و امههم و مهههم ا سههم و مههی تههزاحم می

  زررههواری مطلههب را احسههخ  می
ب
کنههد   شههمر ایخعمنههد توضههیا اسههم   اتههی مطهه   ا سههم حههخال ا ههر احیخاههخ

 این احز را موصل توضیا دادم  « فقه و حقوق قراردادها»من در این کمخ  جدید 

 مطلب  هخرم



عهرب شهمخ  محضررامخ من سراغ احز تسقم امم و مهم اهخ مخکیخول سهم  هروم  اهه عنهوا  مطلهب  ههخرم 

م  این مم  دمم شمخ الهام این  یزی ابوده که مهن در عهرب یه  ا: سه ا ر مخ در مسئله دار  می نم

تههخ  46دمههه اسههم یعنههی سههخلهخی   هههخر  ازدیهه  اهههکههخر کخرسههمخای اسههم ولههی م  رهههامههخه یههخ  هههل روع     امی

 م  اال  که محضر شمخ مسمم  ح ر من  وده که یخدداشم کنم ح    رداری کنم اخ  زراخ   حفم کن

  رای شمخ عرب می
ب
 اهه عشهخ   کسر کنم سهه ا  اهه کهال  داراهم البمهه الههام مم هن اسهم م موعخ

ب
 هراحخ

اهه عشهخ  ایهخورد     رواهه  کسر ایخورد ولی سه ا ر یخ سه رواه      مهم رواه اسم ولهو حهخال مم هن اسهم 

مههخ افخیههد وحشههم کنههیم اول یههخ ا ههر اول ایههن اسههم کههه احههراد مههی رهانههد ایههن دو مههین حر ههی اههخ مههم اداراههد و 

رسههههم کنههههیم اعههههد اع آ  مخکیخول سههههم  پنههههخه  ههههر  ههههدا! عشخاههههم را اههههخع الیههههر! اههههه تههههر  اههههدارد  ههههرا یهههه  غههههول د

کنههد؛ مههخ کههه داراههم و  یلههی مههم غیرعخ الاههه  مرسههیم  اههه    مخکیخول سههم یعنههی مههدف وسههیله را توجیههه می

هام حطهری! شهمخ ا هر  ر هی اع حمهخوای  وامم اهخالتر الهمن می ا ر امم و مهم اخشد عقلی عقالییا سم 

 شمخ توااید این مطلب را اه دسم  یخوراد می زراخ  را اگخه ا نید  اه ا ر من راحم می
ب
رهاند ا ر وا عخ

 اه تشخیب  ودتخ   تشخیب دادید که این وسیله شمخ را اه
د
ایهن مهدف مهی  ی  مدحی داش ید و م ع

تواایهههد ایههن کههخر را مرت هههب اه دیلهههری مههم اداشههمه اخشههید میدوحههه افخشههد تههزاحم  ر نرسههخاد و  نههخ شههد کهههه م

کنم کههههه مههههخ اخیههههد شهههههاد و ا ههههر مخکیخول سههههم مههههم ممههههین اسههههم مههههخ  بههههول داراههههم البمههههه ایههههن را مههههم اضههههخحه مههههی

 آ  مههههههدف   سههههههم آ  وسههههههیله   سههههههم  حههههههخال یهههههه  اوههههههر  ده اوههههههر را ا شههههههد  ههههههو  
د
حسههههههخ  کنههههههیم مهههههه ع

  این می آید ال  ی  مخشین رود مقخخده مین در ج وامد جخ  ی  اور حوظ بشود  اه! ی  مخشیمی

آیههد حههخال یههخ  ههواب  یههخ اخیههد اههخ مخشههین مقخاههل تصههخدف کنههد در مخشههین مقخاههل  یهه  اوههر اسههم کههه دارد می

شههد یههخ اخیههد اههه  ههد جههخده  زاههد و  نههد اوههر کههه کنههخر جههخده  وا یههد ههرده یههخ مر ههه  ا ههر  زاههد :ههرف را می
ُ
ه ک

قیم  ههرود دحههع أحسههد اههه حخسههد و این ههخ اههه این ههه جههخیز اسههم ال ههه العم اههد  آاهههخ اع  ههین  رواههد   اخیههد مسههما

   اسم این خ اله امخ ا ر اخوامد ی  اور را حوظ کند ده اور را ا شد جخ ادارد



 سههم مموهههخوه اسههم ایهههن  خعهههده اههه! مهههخ  خعههده امهههم و مهههم را داراهههم امههخ اهههخ مخکیخولا ههر دوم ایهههن اسههم کهههه 

ایههن مههخی  خ ههی  ا ی ههه رسههیداد کههه ایههن  خعههده را  براههد در یهه  حوعهایههن محههدود اسههم؛ یعنههی اینهههخ اههه 

امهههههم و مهههههههم محههههههدودیم  خئههههههل بشهههههههام حهههههخال مرکسههههههی مم ههههههن اسههههههم یهههههه  ح هههههر کههههههه  یههههههخییم  ههههههرای  خعههههههده 

 مخی  خ ی را اعمخل کند   محدودیم

کنم اخید اعآ  دحخع کنیم این   ا ر سوم که من ح ر میوم   سم در  یخ  منخسفخه این دو امخ ا  اه س

  خعههده
د
! یعنههی شههمخ کههخحی اسههم یهه  تصههور درسههمی اع ایههن امههم و مهههم  جههخی  خاههه عد  اههدارد  اسههم : اوال

 وامهههد اهههه  وامهههد  اهههه روایهههم      آیهههه و روایهههم داراهههم ولهههی اهههه آیهههه می خعهههده داشهههمه اخشهههید اهههه آیهههه می

یه   شخصر روایم  اه اجمخع)رر ه اجمخع دارام(  ا ر ی  دحعه در  هغرای ایهن  خعهده احهز اسهم  

ایههن  !تصهور بشهود ملههر جهخی  خاهه عد  دارددااهد ولهی ا ههر  خعهده  دااهد دیلههری امهم امیمهم میارا  یهزی 

نهد  ملهر ر یهب عهدل و کنکنم  هرا  ر هی احهز میم ل  خعده عهدل و ااصهخف اسهم کهه مهن تع هب مهی

اسههموخده ا نههد شههمخ مخههخلا  ی ههخ اسههموخده     ولههی مم ههن اسههم کسههی اع ایههن  خعههده  ی ههخ ااصههخف   سههم

ای ادارام عرب کردم ملر ر یب عدل و ااصهخف   سهم  کردت  اخشید اه این ه الهاید  نین  خعده

اسهههم  طهههور ینم عهههدل و ااصهههخف! احهههز امهههم و مههههم ممآ  آ هههخیی کهههه مخهههخلا اسهههم اورمخییهههد  خعهههده عهههد

رمهخی   کهن     هب   رمخی اه!  : یدورمخشود و می اه شخرع الهایم دحع أحسد اه حخسد  ایعنی ملر می

 ح ههم شههخرع ردیکهه
ب
م   ههخر اخیههد کههرد  یههخ الهههایم در مههورد ممههین احههز تصههخدف کههه اال  عههرب کههردم وا عههخ

ای یهههخ اخیهههد مسهههمقیم  هههرود یههه  اوههر کشهههمه بشهههود یهههخ اخیهههد  زاهههد اهههه اتهشو   ههههل اوهههر    سههم  یههه  راانهههده

 کشههمه شههواد این ههخ ح ههم شههرعی   سههم  این ههخ دحههع أحسههد اههه حخسههد اسههم
د
در اح هههخی سیخسههی    یههخ مهه ع

 ا ر دا
ب
مر  ین امنیم شهرمخ و ورود اه ح ام  صو ی مردم     اینههخ اع م خلههخ اسهم در احهز اال  روا عخ

البمهه افخیهد  سیخسی اجممخعی   ا ر حخامیم یخ اخید امنیم  ر رار کنهد البمهه اخوامهد امنیهم  ر هرار کنهد    

 میعرضههه اخشهههد کهههه اهههه ایههن راه  رسهههد ولهههی اعضههه ی
ب
رسهههد  اخیهههد ایسهههم ی و مهههخ کهههخر اهههه عرضهههه اههدارد وا عهههخ



اخعرسههی الههذارد  تلهازاههو  مدارگسههمه الههذارد   ههدا را کنمههرل کنههد  یعنههی ورود اههه حهه ام  صو ههی مههردم  

یعنههی  ههرای حوههظ امنیههم کههه یهه  واجههب اسههم  ههر حخامیههم  اخیههد یهه  حرامههی را مرت ههب بشههود ورود اههه 

 هر حخامیهم مهم حهرام اسهم  حهخال ا هر اخ هخر اسهم یهخ اخیهد  ح ام  صو ی مردم که  هر ممهه حهرام اسهم

ولهی  شهود حهرامالهایم که ورود اه ح ام  صو ی مردم مهممهر اسهم آ  واجهب را کنهخر الهذارد ایهن می

 شود  یخ الهایم اه! شرع مقد  ا ر ادارد ملر می

ه اتسهههخ   در عقهههل  وامهههد اهههه روایهههم  در حطهههر رههه   بی یهههد  خعهههده امهههم ومههههم اهههه اسههه  نخ دارد اهههه آیهههه می

 مخخلوهم  
ب
کنهد  اتسخ   مر ه تعبیر کنید وجود دارد و اتوخق مم در مهوردش مسهم ا هر مهم کسهی احیخاهخ

مخکیخول سهههم ممهههین اخشهههد مهههخ را حهههل کنهههیم  حهههخال ا هههر مشههه ل   آ  مشههه ل دارد د  بی هههیم ک خمهههخ ا هههرش اخیههه

د   مهههدحی کهههه یههه   واسهههمه الهاهههد ا هههر شهههمخ یههه  مهههدف  هههحیا  مهههدف مقهههیعنهههی آ هههخی مخکیهههخولی می

کند که اا هخم  ادمیهد     هو  مرکهه مهر مهدحی دارد کهه   الهزام اهدارد حهخال ایروی ُملزم شمخ را وادار می

 خاو  اسم  شرع اسم  ا ر شمخ این را داراد و مین رامی اداش ید اع این وسیله  اخیهد مموسهل بشههاد 

رههایم ی هی ترسهیم می  ا هر اول؛ امیای که لوال ایهن مهدف  حهرام  هود  عهرب کهردم م هل ممهخاه وسیله

 یهه  اهههعکنههد  مخکیخول سههم را توسههیر کههرد  اههه مههدف  وسههیله را توجیههه می اههخه رومههه ام :   اسههم منمهههخ مههن

شهمخ  :نهد؛ توسهیر  هحیح  ایهن اسهم دمم میه اه آ خی مخکیهخولی تسهقمخکیخول سمی ک  مغخلطه اسم

 )یهههخ کشهههور  شخصررر  هههرای منهههخحعی کهههه داراهههد   هههه 
د
 هههرای  (کهههرد  شهههمر روی کشهههور تیکیهههد میمخکیهههخول  مههه ع

:  یعنهی توسهیر  هحیا مخکیخول سهم ایهن اسهم د ای مموسهل بشههاتوااید اه مر وسهیلهکه داراد میمدحی  

ای کههه اخاهههدمنههد یههخ آ  ا ههول پههنج  و آا ههه مههم کههه تسههقم می کنههد ای را توجیههه میمههر مههدحی  مههر وسههیله

 رشطهی اهه  هخاو  امهم و اممخذ اع کمخ  شهه اخر 
د
مههم سهم و غیر له   ایهن اسهم  ا هر ایهن اخشهد ایهن ا هع

اهه عقالئهی سهم ادارد ا ر  خاو  امم و مهم عقلی  ود عقالای  هود شهرعی  هود ح هری  هود ایهن اهه عقلهی ا

  اسم اه  ردمندااه



 مطلب پن م

ی هی اع مخکیخول سهم اسهم    امم ومههم اع امخد مخی جدایی  خاو  سما مخاحز پن م که آ  ان مطلب 

عنههههوا  یهههه  وسههههیله اسههههموخده کنیههههد در  هتواایههههد اع دیههههن  اههههمی ایههههن اسههههم کههههه شههههمخ سههههم مخکیخول  امخدمههههخی

داایههد کههه مخکیههخول  ههر الف  ر ههی  معمقههد اسههم کههه اههه! ح ومههم راسههمخی امههداحمخ  در اداره کشههور  می

اخید  ودش را اه دین ا سهفخاد اع دیهن اسهموخده کنهد امهخ  هرای  هه   هرای کسهب مشهروعیم و مقبولیهم 

انههد  ی هههی اع ا ههول مخکیخول سهههم  دعههه و تزواهههر اسههم  هههرای منهههخحع  ره  ههین مهههردم کههه اع ممهههین جههخ مهههم می

توااید اه مر وسیله مموسل بشهاد ولو اه  یمم عقب اله داشمه شد  کشورمخی دیلر! کشورتخ  می

 هخی منخحع کشور که می آیهد  مرکهخری را اا هخم اه  خاو  امم و مهم ادارد میرشطی این 
ب
توااید مخصو خ

کنهد ای را توجیه مییعنی مر مدحی مر وسیلها ر این اخشد  تسقم داداد  ادمید حخال :ب  آاهخیی که 

اخیههههد اههههخ امههههم و مهههههم  امههههم و مهههههم یعنههههی ا ههههر شههههمخ دوتههههخ مصههههلحم شههههرعی و مقههههد   دوتههههخ مصههههلحم العم 

  کس رهام  رای این اسم که ا ر المحصیل    من این مقد  و العم المحصیل را می
د
اسهم کهه اهه! ا هع

 وامهد کشهورش را اداره کنهد یهخ اخیهد ایهن  دین ا سم حهرب کنیهد در یه  کشهور سه والر مسهم می احز

 کنههههد  ههههین دو سههههنلین میسههههف    ا ادسههههم  یههههخورد یههههخ آ  مصههههلحم را کههههخر را اا ههههخم ادمههههد ایههههن مصههههلحم ر 

 یهه  موسههده مصههحلم اخ ههخر 
د
ای را مرت ههب شههود  ههودش را اههداخم کنههد اسههم ی ههی را اامخههخ  کنههد یههخ مهه ع

 مصخلا کشورش را مراعخه کند  اق
د
ا ر اینطور اخشد  این احز امم و مههم اسهم ض عهد کند ولی م ع

شهود مخکیخول سهم و مهین تسهبمی تهوا  مموسهل شهد  هرای مهر مهدحی  ایهن میای میامخ این ه اه مر وسهیله

و مهههم  قهدر مم هن اسهم اهه عنهوا  امهم  : الهاهد کسرر کهنم حهخال یه  شهمخ عهرب  اهه اهخ مهم اهدارد  البمهه 

کمههههخ  حقههههه و مصههههلحم را دیههههده پرداعی بشههههود و لههههذا ا ههههر  زررههههواراای  سوءاسههههموخده بشههههود یههههخ حمههههی ا  اههههه

ایهههن مهههن این هههخ در ممهههین  یهههل  خعهههده امهههم و مههههم  احهههز اسههه نفخط دوم را مطههه   کهههردم مطلعنهههد اخشهههند  

  در کمخ  حقه و مصلحم مط   شده اسما طالحی اسم که اولین اخر 



 وامیهد  یهزی  وامهد  شهمخ می  کشها ح هم اسه نفخط می طور  من ور اع اس نفخط دوم  ممین اسم

 وامهد  اسه نفخط اول  حهخال ا هر دو واجهب اهخ  وامد یخ امیرا الهاید واجب اسم یخ حرام  اس نفخط می

 وامهد یههخ مهم تهزاحم کرداههد یهخ دو حههرام تهزاحم کرداهد یههخ واجهب و حههرام تهزاحم کرداهد  آیههخ اهخع اسهه نفخط می

تهههواایم اهههه حههه ام  صو هههی مهههردم ورود کنهههیم شهههود آیهههخ مهههخ میحعهههه اع م مههههد سهههوال می وامهههد  ی دامی

: بسمه تعخلی جخیز ا سم  تمخم  سوال اعدی: آیخ وظیوهه حخامیهم اسهم ای هخد  دمدم مهد جوا  می

: واجههب اسههم اخیههد ای ههخد امنیههم ا نههد رهه  دولههم   ههخره اسههم  حخامیههم   ههخر  امنیههم  بسههمه تعههخلی

فخط اول اسم  سوال سهوم: لهو دار ارمهر  هین امنیهم و ورود اهه حه ام  صو هی  اسم  اینهخ ممه اس ن

شههود یهخ اخیههد ورود ا هرد اههه حه ام مههردم  ی هی اع اینههخ مشهه ل دارد یهخ اخیههد ورود کهرد البمههه امنیهم  ر هرار می

 شهود  کههدام را اخیههد  اهخع مههم اخیههد م مههد ا ههر ادمههد  این خسهم کههه اسهه نفخط دومالبمهه امنیههم ع مههی می

مخیی کههه عههرب  لههذا ا ههر  خعههده امههم و مهههم  کنههخرش ایخیههد ایههن اسهه نفخط دوم  آ  سههن ه مطهه   مههی شههود  

   مصلحمی اه مصلحم اسالمیامخی اسالم رسیم اه   ی دحعه میایخید و      کردیم  اهخد تشخیب

 مههم یهه   یههزی اسههم کههه  طراههخ  اسههم یعنههی ا ههر کمههی رمههخی   
ب
در امههم و مهههم اخیههد مواظههب  ههود وا عههخ

ن ههخ مصههلحمی اههه اسههم امههم و مهههم کههه اخیههد مواظههب  ههود اههه ای یخامهه کنههیم  مم ههن اسههم  رسههیم اههه اسههالم

 ارسیم  

 نالحمدلله ر   العخلمی

اال  در احههههههواه اسههههههم در حضههههههخی کشههههههور اسههههههم و اع کلمههههههخه  ههههههودت  آا ههههههه:  در هخسههههههخ اههههههه ی ههههههی اع حضههههههخر -

کنهههد یعنهههی ضهههخاطه ای را توجیهههه میی  مهههر وسهههیلهآیهههد ممهههین دومهههی اسهههم یعنهههی مهههر مهههدحمخکیهههخولی درمی

 اینطور اسم  این مم که اینقدر عشم شده 
د
 اه این  خ:ر اسم  ادارد حسخ  و کمخ  ادارد عمع



شهههود  یعنهههی  هههرای می ای توجیههههسهههوال: سهههالم علهههی م  آیهههخ در اسهههالم  هههرای  ر هههی اع امهههداف  مهههر وسهههیله

ا هخم اسهم و آ  وسهیله رهاند حوظ اسهالم در رهرو حوهظ این ه حوظ اسالم اتوخق  یخحمد  یخ  ر ی می

ا ههههر امههههر دائههههر اخشههههد  ههههین جههههخ  امههههخم عمههههخ  و ح ومههههم حمههههی رومههههه شههههد : کنههههد را اههههه مههههر احههههوی توجیههههه می

 کند  خم عمخ  مم  رای ح ومم اسالمی ا دام میاسالمی  ح ومم اسالمی رجحخ  دارد  و  ام

 ین حوظ جخ   دار ارمر اه جخ  امخم  درسم اسم؛ یعنی لو م در این ه اسالم ا ل اسم تسقهخسخ: 

لقهوا    »و اسالم  اخیهد امهخم حسهین مهم   شهخای اسهالم بشهود آ   یهل آیهه علیه السالم امخم حسین 
ُ
« وال ت

حهه    یههل  اههخ وجههود ایههن »رهاههد را اگههخه کنیههد جخلههب اسههم    مرحههوم :برسههی موسههر  زررههی اسههم آا ههخ می

م این ههه جههوا  ؛ یهه  ه   ههرا امههخم حسههین کهه شال رحههم   لنههخ: دو جههوا آیهه امههخم تسههقم اههه ایههن مسههئله عههخلت

یا داد کهه در مفههخرعه اههخ یزاههد رسههد تههرجداتسههم اههه شههخده میابوداهد  دوم الهههایم امههخم علهی أي حههخل می

اههههه شهههههخده  رسههههد اههههه در ر مخههههوا  یههههخ در م ههههه و مدینههههه  ولههههی مههههخ تسههههقم اههههه ایههههن موسههههر  ههههزرگ احمههههرام 

تواتسمی جوا  سوم را ادمی که مبنوی می کنیم  زرروار! رذارام حقی اه ررد  مخ دارد مخ عرب میمی

علم امخم اه موضوعخه محهل احهز مم افخشد  و  احز اولی مبنوی اسم ا مالحی اسم  ین علمخ  

شههههود  اههههخع مههههم رحههههم اههههخع ایههههن سههههوال داتسههههم کشههههمه میاسههههم دومههههی مههههم کههههه الهههههایم  علههههی أی حههههخل می

شهههود ا هههر ایهههن را الههههایم کهههه امهههخم علیهههه السهههالم احسهههخ  حرموداهههد یهههخ اخیهههد اهههه شههههخده حقهههه    طهههع امی

کنههد  ههخ  رسههد ایههن دیلههر حههرق امی رسهند دیههن حوههظ بشههود یههخ اخیههد امخانههد و البمههه دیههن معلهوم ا سههم اههه ک

 امخم حسین اخشند یخ امخم عمخ   

امخ ی  احز  احز حوظ اسالم اسم حوظ تشیع اسهم یه  احهز حوهظ یه  ا هخم  هخن اسهم آ  

 الهایم یخ اخید امهخم عمهخ  را دیلر اه این راحمی امی
د
شود احز کرد  و  احز أمم و مهم اسم که م ع

آ  اخیهههد اع ا هههر حقههههی اهههه آ  راحمهههی اول  ا سهههم ولهههی ا هههل  یهههخ یههه  ا هههخم  هههخن در یههه  مقطهههع  هههخن  

 این ه اسالم مقدم اسم  ر جخ  امخم علیه السالم  این اح ی ادارد  



در هخسهههخ اهههه ی هههی اع حضهههخر: راحهههم الهایهههد ضهههخاطه اهههدارد ایهههن احهههز امهههم و مههههم را این هههخ  بی یهههد اهههخمی  -

 
ب
حدی ی دارام که تهمم م ال امم ا سم  و مهخ مسم که مم ن اسم در اگخه اول  امم اخشد ولی وا عخ

 زاید اه ادعم رزار که حخال  ر ی م ل جنهخ  م لسهی  آ  را توجیهه کرداهد یعنهی مبهوتشهخ  کنیهد ولهی 

رود و ایهههن اشههه خل دارد مهههخ افخیهههد توجیهههه ایشهههخ  ایهههن مشههه ل را دارد کهههه اع ثالثهههی م هههرد اهههه اهههخ  موخعلهههه مهههی

 اه معنخی مبهوه کرد  میاشمقخ خه را اخدیده الیر 
 

م ه  هم مهم  ام ا ر   
 
آید  معنخی  این ا سهم کهه اخم

ه یعنی تهمهم اهه او عد ولهی  هدر مسهلم اع روایهختی  که اع ممین مخده اسم  اه ممین معنخ می
 
م

 
آید لذا اخم

که اخید کنخر رذاشم  این روایم اسم آ  احخدی ی که حرموداد آا ه کهه مخهخلا کمهخ  و سه م اسهم  

الذاراد روایخه ضعیا را کهه الومنهد آ  کهه عمهین  هورده اسهم روایهختی کهه الح هم اسهم روایمهی  کنخر 

 بعض ممهین اال   البمهه  اخسخعاخر  ود اخید کنخر رذاشم  طعی روایم یخ دارد ا ر اخ  رآ  که سند معمبر 

تصههور   م : داراههم ولههی اههه ا ههر مههخ  ههدر ممههیقن اع روایههختی کههه اخیههد کنههخر رذاشههم  ایههن روایههم اسههرا اع حمههخوا 

اعممههخد  شههود اههه ایههن ا ههخم اههد   قههدر میمخکنیهد ا ههر یهه  م مبههی ایههن ا ههل اخشههد  دیلههر  قهدر اعممههخد می

اع مهن سهوال کهرد کهه  هرا مسهلم  م ری ود در ی   راخمه تلهازاوای  ود ح ر می نم شب عخشورا    ! کرد 

آورد  یاههه تههرور عبیداللههه دسههم اههزد  عبیداللههه در منههزل مههخای در ا میههخرش  ههود ا ههر عبیداللههه را اع هههخ درمهه

اخیههه  تهههرور شهههروع شهههود  سهههماخیمهههی ا علیهههه السهههالم : ح ومهههم امهههخم حسهههین مروهههمرشهههم؛ مهههن  ورق  رمی

 در اگهخه
ب
دمهد مههخ  هر ممههین جههوا  امی مههخی عمیه  اینههخ در اگهخه اول مم ههن اسهم جههوا  ادمهد ولههی  طعهخ

  جخیز امی داایمحروش سالحهخی کشمخر جمعی را اسخ  تولید  اافخشم  

وا لههم مهخ اسهمطعمم : »  در هخسخ اهه ی هی اع حضهخر -
 

هد حهخال ایهن  هو  م هخل  هود در احهز مهن اع    « وأعت

الله و عدوکم»اش دارد ا ل احز حخ له الیرام اینقدر مم این احز شده     ادامه بو  اه عدو  رمت
ُ
«  ت

  ههدره تخهه اق  کشههمخر جمعههی   سههم   نههد تههخ واارههی  ههرای سههال  کشههمخر جداایههد  می
د
معههی اسههم؛ اوال

رهاند مخ تولید  و  آ خیخ  می  دمد و م ذااخشده اسم حمی تسلهخی آینده را تحم تیثیر  رار میمهخر 



 احههز  ترسههد کهههاسههم امی  یههخل  راحههمدشههمن ا نههیم ولههی اسههموخده ا نههیم ا ههر اینطههور اسههم کههه 
د
ا ههع

رمبو  اه عدو  الله ا سم   شمران ضرر را کسهخای می
ُ
کننهد کهه اهه عدواللهه مسه ند اهه عهدوکم منمههخ اهه ت

  کمخب   خپ شده اسم زام جخی  خل  و  ررسی دارام   خل داتسمم این احز را م مر  وره من می

 دحههخع شههمخ  دحههخع  یههرو  دینههی اع حقههه  ههوده اسههم درو   -
ب
سههوال: ممنههو  اع اح ههی کههه ارائههه دادیههد ظههخمرا

سههم  اهههه ا هههر شههمخ ممهههیثر اع مسهههخئل امبنهههخی شهههمخ  مبنههخی حقهههه جهههوامری   هههیهههد اههخ توجهههه اهههه ایندینههی ا رد

 مشه ل در حقهه مهخ در ک خسههم  حقهوق بشهری مهم مسهه ید کهه ایهن حهرف را می
د
عایههد ولهی  بی یهد کهه ا ههع

ر ممهه   این  خعهده دوجود ادارد  این سخعاخری دروای ر حقه مخ  مش ل اسخسی این اسم کهاه ا ر من د

رسههندی  هههر دیلههرا  ماسهههند  حههخال شهههمخ  بی یههد کهههه ادیههخ  و مهههذامب وجههود دارد کهههه آا ههه کهههه  ههر  هههود امی

الم اسهم مهر االیهی   شمر حقهخی مهخ در عمهخای کهه حمهوا داداهد تهخ روعاهخرا  حخضهر  رومنهد کهه این هخ دارا سه 

 ایههن  خعههده   اههخال  دیلههرا  وامیههد سههر می
ب
تر اع مخکیخول سههم ا سههم   یخوراههد   یخوراههد ت ههخوع ا نیههد وا عههخ

ای را توجیهههه می نهههد  آیهههخ ایهههن کممهههر اع آ  سهههخن شهههمخ رومیهههد کهههه مخکیخول سهههم رومهههه مهههر مهههدحی مهههر وسهههیله

ایههههههن دحههههههخعی کههههههه شههههههمخ امشههههههب کردیههههههد  ل اسخسههههههی در حقههههههه مههههههخ ایههههههن اسههههههم کهههههههمسههههههم  رهههههه   بی یههههههد مشهههههه 

آ  تسههبمی اههدارام حقهههخی شههمخ  واسهه ید دامههخ  حقههه را اع مخکیخول سههم ا ههخه ادمیههد الهایههد کههه مههخ اههخ می

 وامید سر آاههخ اسم آا خ مم دارال ور اسم م شالیی که میاخالتر اع این را رومند که این خ دارا سالم 

    یخوراد   یخوراد در حخلی که  ود م مب مخ  بول دارد که اک ر مردم عقل اداراد

مههههخی حقهههههی  هخسهههخ: بسههههیخر  ههههو   مههههخ یهههه  اح ههههی داراههههم راجههههع اههههه ظرحیههههم حقههههه  یهههه  اح ههههی داراههههم رزاره

 میی دحعه می
ب
رسهخاد اهه رهایم که حقه جوامری یعنی آ  سخ مخر  آ  روش حقهه جهوامری شهمخ را الزامهخ

حقهه جهوامری  توااد در  خلبرهاد کسی امییعنی می خمل اه حقهخ تسقم دادید بمه غیرکآا ه که شمخ ال

 اه من الهاید حهرف تهو را  زاهد 
د
 حفم کند اع ظرحیمهخ  اع من خرمخی حقه جوامری اسموخده کند و م ع

 اخیهد ممهخ  حرحههخیی را  زاهد کهه شهمخ حرمودیهد  
ب
ا ر کسی اع من خرمخی حقه جوامری اسموخده کنهد  الزامهخ



مههن این ههخ اههخ شههمخ ا ههمالف دارم اههه مههین وجههه رهایههد حقهههخ اههه؛ اسهه  نخ عاههخد دارد ولههی داراههم  البمههه این ههه می

مهخی مهذکور در جهوامر  یعنهی ممهد و  نده اع حقهه جهوامری  هخرچ تشهدم من هور اع حقهه جهوامری اهه رزاره

روش اه این معنهخ کهه موضههع  یهخ  شهود   اسهنخد دیهده بشهود ظرحیمههخ دیهده بشهود و اهه ا ی هه  رسهد ایهن 

 شهمخ را امیمعنخی حقه جوامری اسم اه ا هر مهخ ظرحیهم ح
ب
داری در رسهخاد اهه جهواع  هردهقهه شهیعه الزامهخ

رسهخاد اهه مهدرشود  مهخلت مهر کهخحری     امی ا ل   راعة و وسهیلة الحر رسخاد اه ی وع دورا  امروع  امی

ای اههه مههر  یممههی   من خرمههخی حقههه منمهههخ اههه شههر:ی کههه ایههن من خرمههخ کخمههل دیههده بشههواد شههمخ یهه  مقخلههه

آا ههخ عههرب کههردم « ظرحیمهههخی حقههه در مواجهههه اههخ مسههخئل اه یههدا»د تحههم عنههوا  مههن دارم  مطخلعههه کنیهه

حقههه و » ههه ظرحیمهههخیی وجههود دارد مههخ عقههل را داراههم کمههخ  حقههه و عقههل را  بی یههد  مصههلحم داراههم کمههخ  

کنم را  بی یههد  نههده اهخ شههمخ مههم کهه  ههحفم مههی« حقههه و عهرف»را  بی یههد عههرف را داراهم کمههخ  « مصهلحم

کههه اع آ  من خرمههخ  ههخرچ تشههود؛  ههو    اخیههد ایههن اخشههد و منههر تسههل امههروع  اسههم خی حقههه راسههخ  من خرمهه

شههود یهه  په ول سههم   اههه  ههخرچ تشههود داایههد کههه ا ههر اع آ  من خرمههخ  ههخرچ شههود  یهه   وراخل سههم میمی

ن معخرف را  بیند رااطه اخیهد و مسهم را  بینهد   ولی  موااد ممه جخافه  بیند مقخ د را  بیند اصون مبی 

حرمخینهد شهمخ امیهر می حضرر خ  و م خ  را  بیند من ممین امروع در درسم رومم کهه و مهی ا مضخئخه عم

حههههد را در اههههالد کوههههر جههههخری ا نیههههد مم ههههن اسههههم محههههدود اع اسههههالم حخ ههههله الیههههرد  حههههخال ا  اهههه  جههههخیی مههههخ 

تهههواایم جهههخری  بشهههود  می« یخرجهههو  مهههن دیههن اللهههه أحواجهههخ» راسههخ  یههه  حمهههوا یهههخ یههه  اجههرا  اهههه یههه  اوهههر  

در احههز این ههه البمههه افخیههد مههم واداده بشهههام افخیههد مههم منوعههل اخشههیم ولههی ظرحیههم مسههم  و مههخ  کنههیم 

کهه اع   ا شسهمه اممن این هخ   ادارد  نده اخ شمخ ا مالف دارمرهاید ظرحی   را ا ر می رهاید این حقهمی

رهاهد: اهه مهر وسهیله ای ولی ممخا خ را شمخ اگخه کنید و می  ود  خحب جهوامر می ممر حقهی دحخع کن

کنم: مههن اع شههمخ سههوال مههی اههه   رای ُم لههه کههرد  ولههی مسههموم کههرد رهاههد: ولههی  ههمی  ههرای حقههه  االحخ ههله

 وراهد حیوااهخه  ا ر :ب  روایم س وای  مسموم کرد  آ  دشمن  درسم ا سهم  هو  حیوااهخه می



 عمهین و عمهخ  که رنخه ا رداد  شمخ می
د
توااید سال  شیمیخیی می رو ی ا خر  براهد کهه اهه حیوااهخه  ا هع

آا ههه  خاههل دحههخع  را اگههخه کنیههد  « ا ههل  وسههیلةالحههر  ی ههوع »ه را حخسههد کنیههد  یههل ممههخ  مههمن و تسههل آینههد

   حقه جوامری اسم اه ممه رزاره مخی موجود در جوامر الکالم  مخی حقخمم اسم ر اسم من خ

 الحمدلله ر   العخلمین


