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هلل رب امیوامسین و امالومو و   ذ باهلل من امیویاا  امو جیم امدسود   سمم یلیکم و رحسة اهلل و ب کاته بسم اهلل ام حسن ام حیم ایم

و یلش اهل بیته امایبین امااه ین السیّسا یلش بقیة اهلل فوش اررضوین ارواحتوا     امقاسم مدسد امسمم یلش سیّدنا و نبیّتا ابش

 آلمامه امفداء و یجّل اهلل تیامش ف جه امی یف.

م که یک احتسال ب ای هودایت ایون اسوت کوه موا      یبدث ما در چگمنگش تدقق مسأمه هدایت بمد و در هسین راستا ی ض ک د

ف به ک د. احتسال دوم این است که نقش یمامل غی  بیانش را در تدقق مسوأمه هودایت   هدایت را از ط یق بیا    تما مشبگمییم 

سمره ندول اسوتتاد کو دم. یو ض      44و  93آیه  بمد  دیدگاه دوم در جلسه گذشته به ظهمرِ ممحظه کتیم. ب ای اثبات درست

َل»از کلسه  93ک دم که خدای متیال در آیه  ی   َلَهُ ََ ن
َبی  ی ُ َل»در واقع . کتد استفاده مش« َلِلی ی   َلَهُ ََ ن

َبی  ی ُ های برپایی قیامدت را   یکی از فلسفه، «َلِلی

َل» تا کند؟ کند. چرا خدای متعال قیامت را برپا می بحث می ی   َلَهُ ََ ن
َبی  ی ُ تبیدین اسدتفاده   از کلمده   در این آیه اینکه اتفاق بیافتد.« َلِلی

کنیم بایدد   بحث می کلمات را اللغة مسأله بیان نیست. چون ما وقتی فقه نتیجه انحصاریِ ،شود که تبیین معلوم می شده است

 ]مطالد[   کدردنِ  سؤال این است که اگر ما بگوییم تبیینحال بدانیم که کلمات به کار رفته در قرآن دقیقاً چه معنایی دارند. 

َل»از کلمه های قیامت  برای بیان یکی از فلسفهجا  است چرا خدای متعال در اینو گفتن برای دیگران فقط محصول کالم  ََ ن
َبی  ی ُ « َلِلی

 توان کارهای غیر بیانی را منتج به تبیین دانست.   پس پیداست می ؟کرده استاده استف - که از مشتقات کلمه تبیین است -

َل»در قسست دیگ  آیه ف ممد  ُ ی  
َ

وَلَلُ َلََفیَوُ ََ ی ی  
َلَلَّن یَمَ ع  َ َلاکُُنَلَلاک َوَلِلی ََ ی   بی تا اهل کف  بدانتود کوه اهول تکوذی      کتیم[  ؛ ]ییتش قیامت را ب پا مش«ذی

َل»از کلسه  خدای متیال بمدند. در ایتجا نیز یَمَ ع  َ َلَل» شومد توا   پس روز قیامت به پوا موش   استفاده ک ده است.َل«ِلی یَمَ ع  َ َلَل»وَل«ِلی ََ ن
ی َبی   ُ اتفوا    «ِلی

 باشد. بیا  نسشاز ستخ یلش در دستگاه ربمبش بمده و فِ ،. در حامش که ب پایش روز قیامتبیافتد

َل»ی ض ک دم که از مفاد  یت ی َ ِيین َ ْل  ی یَل َوَل ِبی بُ ی قبول از   آیوه  تمانیم این استفاده را بکتویم.  سمره ندل آمده است نیز مش 44که در آیه  «َلُلن

تَل َوَل»:َلف مایود  اسوت کوه موش    هوای پیوامب ا    این آیه در تمنیف ویژگوش  یا  ََ  ْ َ
َلمیتَلُ َلْیلاا َان ِی َل

َ
یکی َلَقَ  َلاَل ِمی  َلُم یُ   ن  ِی َل ی ی

 
َف ن

ّی یَاَلَل ل 
َ
یَُلُاَلَلُ  ْ َ َ َل  ی   َلیه  ِی ُُنيحَل

وَنَل ََلُ ع  ی  شومد. آیوه   وحش مش ف ماید به پیامب ا  دادند. آیه مش چه کاری انجام مش د که پیامب ا هد . این آیه تمضیح مش«ت َ

َل» :ف ماید مش 44 یت ی َ ِيین َ ْل  ی یَل َوَل ِبی بُ در ایون آیوه   غی  بیانش بمدند وموش   یسدتاً میجزاتِ، میجزات پیامب ا ت ییتش میجزات. بیتا ؛«َلُلن

َل کلسههسچتین راه و تبییتش دارند.  ک د ِ اند، ییتش خانیت روشن گذاری شده تات ناممیجزات به بیّق آ   یت ی َ ِيین َ ْل  َلدر کتوار کلسوه   ِبی
ی  بُ َلبه کار رفته است و  ُزن ی ُزن ها و زبمرها ف ستادیم و هم بوا بیتوات.    را هم با کتاب ف ماید پیامب ا  این آیه مشجسع زبمر است.  بُ

با بیتات این کار را انجام هم ک دند و  راه را تبیین مش -نظ ی  بیا ِبه میتای کتاب و  -به وسیله بیا  هم  بتاب این پیامب ا 

در  تبیوین  ی آیوا واهه پس بید از این وقتش شسا در ق آ  به کلسه تبیین و میتقات آ  ب خمردید باید دقت کتید کوه   .دادند مش

 غی  بیانش. این بدثش بمد که در جلسه گذشته مدض  مبارک شسا گزارش دادم.  نتیجه کمم است یا نتیجه یک ام ِ ایتجا

بوه مسوا ل نظو ی اختالوار دارد و      ،بیا  که استدالل چیست؟ اگ  ما گفتیمکتم. این  دیگ ی را ما ح مش حاال بتده استداللِ

شمد پس مباحثش که در ممرد آثار نظم اجتسایش در ایجاد دیودگاه   های نظ ی ایجاد مش ک د  ام  هدایت تتها از ط یق نگاه ف به

 ؛بیش از تبیوین، ممیظوه و اسوتدالل    بیتیم که ها را ب رسش کتیم مش بدث ک دیم را چه کار کتیم؟ ییتش وقتش واقییتو نگ ش 

سوازد. بوه یتوما  مثوال وقتوش شوسا در مدویط         هوا ایوده موش    ساز بمده و در ذهن ساز و نظ یه حاکم ب  یک اجتسا  دیدگاه نظمِ

بخش بمده و  ب ای شسا امهام ،مبتتش ب  فضل پدر و مادر کتید رفتارِ اهل فضل هستتد زندگش مش آ  ای که پدر و مادر خانمادگش

هوا   ای که تق یباً در تسام خانماده در دیماهای خانمادگشف ض کتید کتد. به یتما  مثال  نگاه جدیدی را در زندگش شسا ایجاد مش

 وجِدر ا بیتد که پدر نزا  است مش ی این ندته دهد. در ایتجا ف زند که شاهدِ وجمد دارد پدر یا مادری از خمد نبمری نیا  مش

هوایش کوه در ده    تسوام مثوال   کتود.  این ممضم  دیدگاهش را در بهیته روابط انسانش به ف زند متتقول موش   .کتد این نزا  نب  مش
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و طمر هستتد. ما به نمرت مفالل نیا  دادیم کوه نظوم اجتسوایش     اول در ممرد نظم اجتسایش ما ح ک دم نیز هسین ی جلسه

 دهتد.  ها را تغیی  مش متیأ پیدایش دیدگاه و نظ یه هستتد و نگاه انسا ه، حکام جامیه ب ای اداره یک جامی پییتهادات

و اآل  بوازخمانش کو دم از    تمضویح داده گذشوته   ی استدالل نم  دوم از پایگاه تج ّب است؛ اما استدالل اول که آ  را در جلسوه 

کتید توا   میتای کلسات ق آ  را بازخمانش مشپایگاه تفقّه و ظهمرگی ی است. شسا در استدالل دوم در کلسات ق آ  دقت ک ده و 

بدث  ب است. بتاب این ماحاللِگفتم از پایگاه تج ّام وز ببیتید که کلسه تبیین چامر به کار رفته است. ومش استدالل دومش که 

دالل ای است کوه بتوده از ایون دو نوم  اسوت      شد  ام  هدایت اممر غی  بیانش نیز نقش دارند. این نتیجه ما این است که در ف به

 گی م.  مش

کدردن امدر    هدفِ مدا از فربده   البته ، ]باید عوامل غیر بیانی را نیز در نظر بگیریم. بنابراین اگر خواستیم هدایت را فربه کنیم

 ،بنده داخل پرانتدز متدرکر بشدوم کده هددایت      .استسازی اجتماعی  آغاز نظامو  های هویت اسالمی اخصتحقق شهدایت، 

رسدید، در ایدن    قبی به سعادت میکارکرد روانشناسانه نیز دارد، یعنی اگر شما اهل هدایت بودید در عالم عُ وکارکرد اخروی 

زق دایت آثار روانشناسانه نیز دارد؛ مثالً وقتی شما در زندگی بده جایگداه ر  هدایت هیچ تردیدی نیست. همچنین ه خاصیتِ

پرسید که اگر رزق مقسوم است پس برای چه حرص را مبنای کار قرار دهم؟ بده   درستی داشتید خودتان از خودتان می نگاهِ

عدالوه بدر    ،کنید؛ منتهی بحث ما راجع به هدایت به خدارر ایدن اسدت کده هددایت      تر زندگی می تر شما آرام عبارت صحیح

کنیم. هدایتی کده مدا از    سازی نیز دارد و ما هدایت را از این حیث بحث می کارکردهای روانشناسانه و اخروی، کارکرد جامعه

جدید بسازیم و الگدوی جدیدد    ی خواهیم جامعه منشأ حساسیت نیز این است که می - این حیث بر روی آن حساس هستیم

 مسائل غیر بیانی نیز هست.   متأثر از ،بیانبر  ی عالوه – مطرح کنیم

مؤث  ب  هدایت در ذهن شسا ایجاد شومد. بوه یتوما      کتیم تا تالمی ی از یمامل غی  بیانشِ ما ح مشبه بید ما بدثش را  جا ایناز 

گفتیم که نظم اجتسایش، مدالمل نظوام  مثال بدثش که در ممرد نظم اجتسایش در جلسات گذشته داشتیم را به خاط  بیاورید. 

باشد. این نظم ب  مسأمه هدایت تأثی   مش نظم اجتسایشیش باشد و در وضییت فیلش قانم ، س متیأ پیدا گذاری جامیه مش قانم 

 باشد.  بیا  مش در بیا  ض ب شده و در کتارِنظم جامیه  ی های هدایت است. مسأمه دارد و بتاب این یکش از زی ساخت

خت انش داشوته  ای سو  کتتد توا در جلسوه   ت  ما ح کتم. به یتما  مثال ام وز شسا را دیمت مش اجازه دهید بتده بدث را ملسمس

گمیتد که ممضم  بدث یدامت است و شسا نیز ب  روی متبو  نیسوته و    به شسا نیز مشهسچتین یا به ندا و سیسا ب وید. باشید 

کتید؛ اموا بوا تمجوه بوه      بیا  مشنیز کتید، تفاوت آ  با قسط را  شمید، یدامت را تبیین مش راجع به جایگاه یدامت وارد بدث مش

ضود یودامت    و ده اتفا ِها در جامیه ما ح بمده است  های حقمقش و اخبار اختمس با سخت انش شسا مسأمه فیش زما ِ ایتکه هم

او تابیش است از بیا  شوسا و   پذی د، بلکه تأثی پذی یِ مخاط  شسا فقط از بیا  شسا تأثی  نسش استداده  رخدیگ  نیز در جامیه 

گمید مسوا لش کوه شوسا گفتیود مسوا ل       . مذا بید از اتسام متب  به شسا مشهای حقمقش رخ داده است فیش  اتفاقاتش که در حمزه

 شسا د؛ ییتش حتش اگ نو در جامیه ج یا  ندار هستتدهای نساز جامیه مفید  ها ب ای ت یبم  خمبش هستتد ومش ظاه اً این ح ف

یت نخماهد بمد، بلکه امو  هودایت در ذهون    شد  ام  هدا تتها ف به شسا نه نتیجه بیا ِتتها اکتفا کتید  در ب خش از ممارد به بیا ِ

توأثی  تسوام یمامول را در مسوأمه      شمد. بتاب این باید سوهم  ییتش یک س درگسش ایجاد مش شمد،  ی روب و مشبا چامش بییت اف اد

هوا و   ، اخوتمس هوای حقومقش، فانوله طبقواتش     جامیه است که مسا لش مانتد فیش اقتالادیِ در واقع این نظمِهدایت بستجیم. 

بو   و بیوا    ریختوه  هم به نظم اقتالادیِ این کتد. بتاب این داری هستتد را ایجاد مش که نتیجه اقتالاد س مایه سا لش از این دستم

  گی د. ها شکل مش شمند و پس از آ  هدایت در ذهن گذارند، ییتش یمامل مؤث  ب  هدایت در یکدیگ  ض ب مش ها اث  مش ذهتیت
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های خمبش از مثامش کوه   ایم و بتده تج به ها این ممضم  را زیاد مسس ک ده طلبه. ما تا بدث بهت  واضح شمد زنم مشمثال دیگ ی 

 سش است، به یتوما  مثوال بوه شوه ،    ما چه ک دانیم که مخاط ِ اآل  ی ض خماهم ک د در ذهن دارم. در ب خش از ممارد ما نسش

ب ای بتده زیاد اتفا  افتاده است کوه  مسأمه این . کتیم مششمیم و بدثش را در ذهن خمدما  آماده  ای دیمت مش دانیگاه یا حمزه

وقتوش بدوث خومد را آغواز      امام؛ بدث کتیا دانیگاهش   مگمی پیی فت اسممش را در حمزههای نقیه راه ا ام یکش از خانه خماسته

 ه ندارنود؛ مخاطبین هیچ ذهتیتش از مسوأم که وگمهای قبل از جلسه به این نتیجه رسیدم در ب خش از ممارد نیز در گفت و ک دم

انود و   خمدشا  با چتین مسوا لش آشوتا نیوده    در ب خش از ممارد در دورا  ت بیتِخمدشا  و حتش  ییتش قبمً در دورا  آممزششِ

بوا ایون    یسیوق را  تما  ایون بدوثِ   رسد که انمً نسش ای وجمد ندارد؛ مذا در ابتدای جلسه انسا  به این نتیجه مش نم  زمیته هیچ

جسییت ما ح ک د. امبته ب یکس این قضیه نیز ناد  بمده است. به یتما  مثوال شوسا یوک بدوث ابتودا ش در حومزه امگومی        

کتید ومش هتگام ورود بوه بدوث احسواس     های تمسیه غ بش و پیی فت اسممش را آماده مش اسممش ای انش پیی فت مانتد تفاوت

 ما ح کتید.  ی رات  ت  و ستگین شسا یک بدث جدیانتظار دارد داند و  آنها را مش ،کتید که مخاط  مش

هسوا   هوای حومزه ت بیوت     بدثکتد.[  وجمد داشته باشد ]مال  شسا را بهت  درک مش یدر ف دهای حمزه ت بیت  مذا اگ  بدث

ضو ب در فکو  در پوت      فک  گفتیم که ت بیت به میتای ف ایتدِ ما ح ک دیم. این سلسله جلساتدوم  روزِ بمد که در دهمباحثش 

ییتش ت بیوت او   - کتدرا طش  "درذک  در پت  م حله فک  ض ب" ی اگ  کسش در طمل دورا  حیات خمد مسأمه باشد؛ م حله مش

های هدایت است در حامش  کتید. پس ت بیت نیز یکش دیگ  از زی ساخت ت  بدث مش با چتین انسانش راحت - باشدمبتتش ب  فک  

کاممً غی   استتا تممد که از انتخاب هسس  ت بیت  های اولِ که ت بیت یسدتاً یک مسأمه غی  بیانش است. ت بیت خالمناً در دوره

  در مسأمه ت بیت، نقیش ف یش است و هسماره مسأمه ت بیوت و تزکیوه ناشوش از    های بیدی نیز نقش بیا در دوره. باشد مشبیانش 

خماهید هدایت را ف به کتید باید بدانید که یکوش   مسا ل غی  بیانش مانتد رز  حمل، نیت پاک و ... است. بتاب این وقتش شسا مش

نسول   یوافتگشِ  کتد زمیته هودایت ظ را  ت بیت تدفّای فقط و فقط ب  روی دو دورا  ت بیت است. اگ  جامیه ،غی  بیانش از یماملِ

ساح همش پواییتش دارنود و ه چقودر    کتد. یکش از میکمتش که با ب خش از اف اد جامیه داریم این است که  آیتده ارتقا پیدا مش

. در حامش که اگو  در دورا  اول ت بیوت بوا مودی یت امگومی      آنهاشمید و هم  هم شسا خسته مش ،بخماهید ب ای او تمضیح دهید

ها در  که انسا  خماهد بمدبیانش  زی ساختِ نیز کاوتزو افزایش  شدند مشت   ها باهمش ک دند بچه مادرها کتدر مال ف مش ،تغذیه

کتویم.   از آنها به یمامل غی  کممش و غی  بیانش تیبی  موش . بتاب این یماملش وجمد دارد که ما خماهتد داشتیقلش  دوره استقملِ

 گی د.  شمند و هدایت در جامیه شکل مش تسام این ممارد در یکدیگ  ض ب مش

نفوش   ی هدایت تأثی  دارد مسوأمه  ی بیانش که در مسأمه ت  شمد. یکش دیگ  از یمامل غی ِ مثال دیگ ی را ذک  کتم تا مسأمه روشن

 یباشد و یسدتاً کار یک حکم اسممش مش "ب  روابط اجتسایشمدافظت ب  یدم تسلط دشسن و کف  "سبیل است. نفش سبیل یا 

 کتید یسدتاً باید تالسیم بگی ید.خماهید نفش سبیل  تش وقتش شسا مشغی  بیانش است؛ یی

َل»باید  مثالً َلُة    َلِمی    ُ ع  َْ َ یط   َ َلَمیتَلَلی ی   وَلَلَهُ ُّ ِعی
َ
. حاال اقتدارآفرینی کنید -امروز  اصطالح به -، باید رزمایش انجام دهیم، باید دانجام دهی« َوَلُ

ید    صورت دیگر ی شما مسلط نبودند، در این نفی سبیل را در جامعه محقق کردید و کفار بر جامعه مسألهو  اگر موفق شدید

لدرا  و  گرفتسب  زندگی خاصی در جامعه شکل نخواهد شبهه مطرح نخواهد شد، دیگر  عنوان  بهدر جامعه  ها بحثسری از 

و  تدر  حکیمانده  بدا مخارد[ خدود در سدطوحِ     و ، خیلی زود عبور خواهید کردها شبههپاسخ دادن به از  ،بیانی شما در بحثِ

 وارد بحث خواهید شد.   تر فقیهانه

، گوذاریم  موش نمجمانا  جلسه ما در ساح  که وقتش اجتسایش جدی شده است های شبکهدر حال حاض  که فضای  به یتما  مثال

ایجواد  نوم  شوبهه    در ذهن آنها هسوه  های آنها وجمد دارد ندبت کتیم.  ذهنابتدا باید به شکل مفالل راجع به شبهاتش که در 

  ؟خماند قبله  روبهچ ا نساز را باید ؟ که چ ا نساز را باید ی بش خماندایت انتدم؛ اند ک ده
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که از بید از ورود اسمم بوه ایو ا ، ایو ا  از    ایت. مانتد اند ک دهبیا   ها کتابدر  مثمً یزن یت  شتدلیلو  ت  یلسش شبهاتهسچتین 

اموا بیود از ورود اسومم از ی نوه تسود        م؛ای داشتهدر چ خه تسد  جهانش حضمر  قایاًما گمیتد  مشتسد  فانله گ فته است؛ 

طومر کوه    هسوا  بایود وارد بدوث شومیم.     پ شوبهه ی در این فضوا ما باید حاال . کتتد مشما ح  را شبهات زیادی .یمگ فتفانله 

، بیا  توابیش از  شمد مشسبیل شکسته  ش، در وضییتش که نفکتد مشسبیل شکسته شده بافت بیا  را میخص  شنف آ  بیتید شم

باید بو ای افو اد   ما در این حامت است.  شده ایجادسبیل  اث  نفش ب  است که هایش دیدگاهو شبهات و شد  نفش سبیل  شکستن

مودتش  باید ]در این فضا[ تسام خماهد شد. نیز  اموقت جلسه نمرت  در این. ممضم  این است م فکه حکست  یماستدالل بیاور

درجات ایسا  را بدث کتیود، درجوات یقوین را     مثمً آ  بیدازبه اول اسمم ب سید و  از رفع شبهه زدایش کتیم تا بید فقط شبهه

  و... ث کتید، فلسفه احکام را بدث کتیدسک تکامل را بدبدث کتید، متا

تخوت  ش تسودنش کوه مظهو     آ  ی بید از ورود اسمم به این مسلکت، ای ا  از چ خه که ر فضای شبهه تمضیح دهیددباید  مثمً

شوده اسوت کوه انتهوا و      ءانبیوا تسدنش   خهچو وارد یک  است شده جدا هکمروش و امثال این ممارد بمد ی قب هجسیید و م

بایود یوک   ییتوش   دار حوق و باطول اسوت،    باید به او بگمیید که نگاه تسدنش تابیش از بُ ییتش تازه ؛ظهمر است یال  هم آ تکامل 

  ف مقابل تذک  دهید که شسا بوه اوموینِ  طبه این شکل وارد بدث شمید و به  و باید  دهکتسد  باطل و یک تسد  حق تی یف 

مفهمم کف  و ایسوا  اسوت. بوه چوه      ،ارزیابش نظامات اجتسایش ؛ اومین مفهمم دراید نک دهمفهمم ارزیابش نظامات اجتسایش تمجه 

ه مفهمم کف  و ایسا  تمجه اگ  شسا ب و فک  است مسأمهبی   ممردنیاز دمیل اومین مفهمم این است؟ به دمیل ایتکه اومین ممضم ِ

فک  را از پت  ساح به یک سواح تتوزل خماهود داد. بتواب این      ویاء ،کف  – مضیح دادیمتدر جلسات گذشته  ایتکهکسا - کتیدن

میسوتش اسوت،   ییوا  و پمزیت تب دانشکه  خماهد بمد تسدنش، بمد، یک تسد  حسش خماهد شمد مشفضا ساخته  نتسدنش که در ای

سوه ایون   . اگ  ب  روی کف  حساس نباشیم چتین اتفاقش خماهد افتاد. حال بایود در ابتودا ه  یقل تج بش است آ تسدنش که پایه 

در پت  سواح   را شسا، رسمل ویاء فک  کتید مشام سمل ح کت  وقتش شسا مع که  حامش دررا با ط ف مقابل ما ح کتید.  ها بدث

پتچ ساح فک  است و نه یک ساح  آ ی  بسازیم که پایه تمانیم مشتش را و مدنیّ ما با این ساح از تفک  تسد  و کتد مشتد یک 

موا مسوأمه   آیا بهت  نبمد  ایتالمرت. در خماهد زما  زیادی مشو پاسخ به این شبهات این است که ط ح این مباحث کته ناز فک . 

 در جامیه فک  غلط ما ح شمد؟ که  دادیم نسشو اجازه  گ فتیم مشنفش سبیل را جدی 

بوه هو     تمانود باسمم اجازه داده است کوه ه کسوش   ، نباید بگمییم ما آزادی ایتقادات نداریم :ف ماید مش م حمم آقای ماه ی

 پذی یم سشندستگاه حق  یتما   بهما اما  ؛آزادی بیا  داشته باشیم ندارد که با این متافاتشاین ممضم  چیزی میتقد باشد. امبته 

بوه ایون    آزادی ایتقادات نداریمیم ما میتقد ایتکهمبته باشد. ا غلط یایتقادزی ا مسکن است  ؛، خی اشدبکه ه  ایتقادی درست 

، نظام مقایسوه  کتیم مش وگم گفتو  متاظ ه طغل یتقاداتابا ما  ؛بگی یم، خی  ایتقادات غلط رابیا  ی ممیتا نیست که ما باید جل

ب خش بیا   افتاده است و جا ف ض پیش یتما   به سأمهماما در حال حاض  این  .دهیم شمایتقاد را نیا   آ  بمد ِ و غلط کتیم مش

یقایود   آ از  کودام  هویچ  ه این میتاست کهباین ح ف که هسه یقاید مدت م هستتد، یقاید مدت م هستتد.  ی که هسه کتتد مش

 و هم ضد یقیوده ج اسوت   ضد یقیده ب است، یقیده ب ،میتای یسیق این ح ف هسین است. زی ا یقیده امف ،تدمدت م نیست

مدتو م   ظواه   بوه زیو ا اگو  هسوه را     ؛از آنها مدت م نیستتد کدام هیچمدت م هستتد، ییتش  قایدیهسه این گمیید  مشوقتش شسا 

ین اکه  ف مایید مشدقت به حذف یقیده دیگ  اقدام خماهد ک د.  داند مشکه خمد را درست  ای یقیدهبید ه   ی ه دید، در الیشس

اگ  انسا  میتقد شد  !شتاستد نسشرا  ها انسا  کتتد مشرا تک ار  ها ح فکسانش که این  میاگ ؟آورد مشچه میکلش به وجمد  ح ف

. حال اگ  ف ض ک دید که یقیده اموف غیو  از یقیوده ب    گی ید مشتالسیم  آ  یقیده ساساب   حتساً، ستا ای درست یقیدهکه 

پس تالسیساتش که مبتتش ب  ایون یقایود    در تیارض هستتد باهم دیگ است و یقیده ب غی  از یقیده ج است و هسه این ممارد 

هسه یقاید  کتید مشکه شسا بیا   ای کلسه یکپذی فتن هسین بتاب این د گ فت. تدر تیارض با یکدیگ  ق ار خماه دنشم مشگ فته 
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تفک ات غ بش این حو ف را تدوت    های دستگاهسازما  ملل و  دقیقاً. اما ه استمیتای پذی فتن نزا  در جامی هبمدت م هستتد، 

متیأ نزا  یقاید است پس هسه یقایود   گمیتد مشنها آ. جها  بگی نددر ی دیما را مجل خماهتد مشکه  کتتد ما ح مش این یتما 

ه عقایدد بده   همشمردن  محترم با توان می واقعاًآیا که  دیکن میفکر  مسألهبه این وقتی اما فتد. اتتد تا دیما اتفا  نیمدت م هس

چرا؟  .دعوا است منشأ رفحکه بنده عرض کردم در ذهن شما هم ایجاد خواهد شد. در اصل این  ای گیری نتیجه !؟سیدرصلح 

 ی اگر عقیده به تصمیم منجر نشود که دیگر عقیدده نیسدت. پدس اگدر دو عقیدده      تصمیم است. منشأبه دلیل اینکه عقیده 

در جامعده ایجداد   نظامی از تصمیمات متعارض در الیه بعد به این معناست که  محترم شمردید باهم دیگر زمان هممتعارض را 

در جامعه را بدا چدالش روبدرو     ایجادشدهغلط  ی عقیدهو  کنیدباید استدالل شما  شود میوقتی نفی سبیل شکسته  ؛شود یم

صدلح اسدت، یعندی بدرای صدلح       اتفاقداً او  هدفدر واقع با عقاید غلط جنگید،  اگر کسی از بین برود. لرا آن عقیده کنید تا

بدا کفدار    اگر الزم شد و شرایط موجدود بدود قتدالِ   ؛ قتال مقدس است . به همین دلیل است که جهاد مقدس است،جنگد می

امدا وقتدی جامعده     ؛برای آرامدش اسدت   جهادِ ،صلح است برای به دلیل اینکه جهادِ .مقدس است، جهاد با کفار مقدس است

 سدت ا پیدداکرده تجربی تندزل   به عقلِ افراد نفی سبیل عقل شدنِ شکسته ه دلیلب اساساً، وقتی کند میویستی فکر یپوزیت

 بوه دسوت  نیست که ف زنود شوسا چوه ایتقواداتش      هممخیلش ب ای شسا  نمرت در این د.کنن ه این مباحث فکر نمیب اصالًدیگر 

 مّکفو  باید همزوجین اسمم تمنیه ک ده است که دهید.  ثمً در مسأمه خماستگاری ب  روی کفمیت حساسیت نیا  نسشم آورد مش

]اگو  شوسا    اسوت.  شوده   دادهدیگ ی تمضویح   امبته کفیت در روایاتِ .یار بله و نه گفتن در ازدواج استمیت فیّمکُییتش باشتد، 

درآمود خومبش دارد و    ماستگارخاین  که کتید مشو بیا   ک دهنبه این شاخص نگاه میتقد باشید که هسه یقاید مدت م هستتد[ 

و در ب خش از مومارد در   - گذرانتد مشاول زندگش خمد را  های سالاف اد وقتش  تینچآورد.  درخماهممن دخت  خمد را به یقد او 

نوزا  در   یون ت تیو   اتالسیم در زوجین خماهود شود و بوه     ها ده متیأت یّماین اختمف یقیده و یدم کف - اول زندگش های ماه

از زوجوین  بوه دمیول ایتکوه روابوط      و یواطفش اسوت   ،به دمیل ایتکه روابوط  بتدای ازدواجازندگش میت ک ش و  خماهد شد. در 

َلذَلَلمهمتَل»ف ممد:  پیامب  - اما وقتش انسا  تدب  کتد؛ را ب وز نخماهد داد خمد پذی ند زوجین تأثی  مشممحظات اول زندگش 
نیست، ایتقوادات او چیوز    وادخت   مّهم کف است، آمدهش کسش که به خماستگاری دخت  رسد ه این نتیجه مشب - «ِبرمَلَلتفیبب َلبقَقی 

یا باید در زندگش تغیی  رویه دهد و  وانمرت دخت   ایتقاد خماهد گ فت. در این   اینبدیگ ی است و ف دا ندها تالسیم مبتتش 

در زنودگش او یوک    ر نتیجوه د و غلط هس اه شده است با ایتقاداتِبسازد. اگ  تغیی  رویه دهد به ه  نمرت یا باید با این زندگش 

 رن  در زندگش خماهد شد. متج  بهاین ممضم  است، اگ  هم بخماهد بسازد  شده ایجاد اند اف

کوه موا را بوه آنجوا ب سواند. اییوا         آمود  ای رانتدهب وم، یک آقای  سخت انش یتما  بهبه یکش از جلسات  خماستم مشبتده وقتش 

م. بتوده در درو   به سوخت انش ب سو   مخماست مشبمد و  طمالنشهم  تدهبمسافت  .تدداشت ای یظاه ی بسیار چه ه ام وز ازمداظ

زیو ا راه طومالنش اسوت و    ؛ بمد فک ت  همبا ما  که انتده بمدردیگ ی  شخص وما نبمد  ی رانتده ،کاش این ب ادر ای  کهخمد گفتم 

ا تو نیسوته بومدم    اوقوار و سوتگین  ب. بتوده در ماشوین خیلوش    ک دیم مشنقیه راه را بدث  ها خانهیکش از  فک  بمد گ  با بتده هما

 ابایود مودار   ایتقاد نیسوتیم و حوال   هم   افک  ک دم که ما به هیچ یتم مخمد ی اومیه ف ضاسار  ب زی ا  ؛اناکاکش ایجاد نیمد

 ییوا  ا، بتوده از کومم   ندجسله اول را که بیا  ک د و وقتش ندوارد بدث شدخیلش مدت مانه کتیم. بید در جاده دیدم که اییا  

را زده  و ایون حو ف   ا شوتیده راز رادیوم میوارف    ای جسلهاییا   و  اشدباما فک  ک دم که شاید تالادفش  ؛حکست ک دم استیسامِ

وقتش جسله سمم را بکار . ش خیلش متفاوت استاین بتده خدا با باطت که ظاه ِبتده دیدم  و دند. جسله دوم را نیز بیا  ک اشتدب

کش از م اجع مدتو م  احساس ک دم که اگ  چیسا  خمد را ببتدم فک  خماهم ک د که ی -م کت نسایش نسش بزرگ - واقیاً بتده ب د

شده و با اییا  وارد بدث شودم. بوه او گفوتم     متد یمقهمن . تدک مشمتب  رفته، ویظ و نالیدت  و ک د  است قم در حال بدث

 خوماهم  موش  بتده .نداییا  ش و  به تی یف داستانش ک د؟ بید ددانی مشرا از کجا  ها ح فچ ا ظاه  شسا به این شکل است؟ این 

بمد. پدرش به او ونیت کو ده بومد کوه     یلش اإلطم  پدرش یک کاف ِ نداییا  به بتده ف ممد .بمد  را بیا  کتممکف ض ورت هم
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بوه حضو ت   پودرش   گفوت  مشنکتید. را دفن  آ انداخته و  ای گمشهم ده در  من را مانتد یک سگِ ی اگ  من فمت ک دم، جتازه

یوک   تود گفتاییوا   بیود  . فوت  گ موش را به سخ ه  ، پیامب ا گ فت مشای اد  به حض ت رسمل، گ فت مشای اد  یل اجب 

بیوداز  م و موادر  خمانود  موش پدر در گمش مون کف یوات    ها نبح زکات و غی ه بمد. ،اهل خسس، ح  مادری داشتیم که این مادر

موادر خومد    هوای  گفتوه  توأثی  تدت  در ادامه گفتتد منییا  ا. ک د مشرا زمزمه  ءظه ها در گمش من مفاهیم دستگاه انبیا

   مبواسِ س دِ ب فش یخبتدا  مو ا بودو   زمستا ِ ش ِ یک در ،شد العمتالسیم من  زااما وقتش پدرم ، مکه طلبه شم خماستم مش

 ارک شوده بومد  پو سو  کمچوه   کوه   و یق  یوک ماشوین   پیداک ده که کارتم یک تش    آ در و من گ م از خانه بی و  انداخت

یوک  و  گذارد مش شوانتس  کمچه م: اگ  خدا بخماهد به پدرم گفتآدم شدی؟ به من گفت پدرم  آمدمخمابیدم. نبح که به خانه 

حو ف پودرم    این از بید گفت مشا  ییا. دهد شمخماب یس  خمد را انجام  ت ین راحت آدمو  دهد آ  ق ار مشدر درو   یزنکارتن 

یوک  فقوط   نمو  پدر و مادرِ. در ادامه گفت مبمد شده  بزرگدر چتین مدیاش  تدهب گفتتد منه اییا  مشخ. مدبخیلش یالبانش 

آیوا تدوت    وبمدند  ک ده ازدواج باهمچامر این دو ایتکه . حال نکتتددیما باهم ه گز  آ  این بمد که وداشتتد  باهم دیگ تمافقش 

 .ک دند نسشدگی  دیما  باهم ت کهمهم این اس متتهشنمرت گ فته مدل بدث ما نیست،  دیگ ی شکل یکو یا به  جب  بمده

 بداهم دیگدر  باید  مرعی   با توجه به اینکه ولی ؛است  ساده مسألهبودن ی   وکف هم مسألهظاهر قضیه به این شکل است که 

کارهدا   ایدن  از بعداین کار را انجام دهند. لرا  توانند نمی ها انسان معموالً ]اگر کفویت نباشد  کنید تحملدیگر را  هم د وبسازی

یت بحدث  وچرا کف مثالًاست و  آمدهبه وجود  ها داستان. حال چرا این اصل داستان استین ا. آید میدرصد رالق به وجود  42

یدت  وتبیین مفهدوم کف  اینکه بادو صفحه باشد.  اندازه بههمه ما راجع به کفیت  میانگین ارالعاتِ کنم می؟ بنده فکر شود نمی

در مددارس مدا    و اینکه نفی سبیل شکسته شده است ؟ به دلیلدانیم نمینیاز به چهل جلسه بحث دارد. چرا ما این موارد را 

دیگدر   وقدتِ  هدیچ شددن نفدی سدبیل را     در برخی از موارد آثار شکست اصالً. دهند میریاضی و فیزی  و زیست را آموزش 

 ردالق گرفدت   نفدر  ی وقتی  کنید میای که در روابط انسانی عرض کردم. شما فکر  مسألهمانند همین  ،جبران کرد توان نمی

خدود را   دومِ زنددگیِ  دیگدر  دادن و هزار مصدیبت  اگر با هزار دعوا و عارفه و زمانبایستد؟  ی خوددوباره بر روی پا تواند می

نفی سبیل خیلدی مهدم    مسألهپس  .شود میایجاد  ای جدی های چالشو  است خورده  ترکدوم از اول  زندگیِ آنشروع کند، 

 بیانی خواهد بود.   است، اما غیرِ

نفش سبیل  هم دارد؛ غی  بیانش های زی ساختهدایت باید بگمیم ت  شمد  کتم تا بدث متقح بتدی جسعاگ  بخماهم ی ض خمد را 

اسوت. امبتوه    غی  بیانشاست، دورا  ت بیت یک زی ساخت  غی  بیانشجامیه یک زی ساخت  است، نظمِ غی  بیانشیک زی ساخت 

در ذهون  هودایت  شوده و    بض در یکدیگ  یک زی ساخت هدایت است. این ممارد هسه یزنب  فقه  بیا  حکیسانه و بیا  مبتتش

این ب نامه  ، بایداریمد نیازشخالیت  گی ی شکله ب نامه م هدایت را در جامیه ف به کتیم مثمً ب. پس اگ  ما بخماهیشمد مشف به 

مسولط   ای جامیوه هدایت را ف به کتیم باید جلمی استکبار را بگی یم. اگ  استکبار بو    خماهیم مشداشته باشیم. اگ  در جامیه  را

]میکمت زیادی  - است خ داد رکه در حال حاض  این اتفا  در حال ؛ ومم به اسم اقتالاد - قانمنش شد ای جامیهنفمذ در  و شد

نظوام اسوتکبار را در داخول کیومر افوزایش       توأثی  ، سواح  مسللا بیندر نظام  به اسم اندارجِ ای یدهییتش  [؛به وجمد خماهد آمد

خماهد شد. در این نومرت شوسا بوا یوک      ت  حداقلش. اگ  با استکبار مقابله نکتیم، ویاء فک  ما از این وضییت فیلش هم دهتد مش

بسیاری از مماردی  .کتیدسازی ندبت  انسانش ندبت کتید، راجع به تسد  راجع به بهیته روابط تمانید نسشغی  فکمر  ی جامیه

که در حال حاض  هسه  - شمد مشرسانه مظه  پیی فت مدسمب  کتتد مشقبمل  انتد ایتکهم دنگی  مشکه در جمامع مدر  شکل 

رفته بمدم و در حال نقد تمسیه بومدم. یوک    سیسا و ندابتده به  است. ممضم  ه خاط  هسینب –م ای پذی فتهاین ح ف را  تق یباً

 و یک پدیده مدر  است آنتنرفته و بدث بگمیید. این  آنتنب  روی  خماهید مش اال  هسین: که ببیتید شسا گفت مشآقایش به ما 

نبومد کوه دیگو  زد  ایون     این پدیده مدر  اگ  خمد را بزنید؟! بتده به اییا  گفتم  های ح ف خماستید مشاگ  نبمد شسا چامر 

ت م دم پ  از اطمیوا  افتاده است؛حال دو اتفا   و اید ک دهتی یف  اطمیاتانتقال  ابزارِ را به یتما  رسانهالزم نبمد. شسا  ها ح ف
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 کو د ِ جامیه زیاد شد، ساح فک  ی وقتش ساح اطمیات و دادهو  کتتد مشدریافت  را نم  اطمیاتش هستتد و با س یت زیاد هسه

کتواب   گ چها - . در انل اطمیاتاست میزا  اطمیات و میزا  فک  ک د  ای میا   میادمهنسبت و  ؛ زی اافتیاو کاهش خماهد 

 ایتجوا در  هوم  اآل  -  د  پیدا کتد. به اییوا  یو ض کو دم   کبیا  شمد تا ط ف مقابل ف نت فک  کثاید با مُب - باشد هم خدا

من مش خوماهم راجوع بوه     حاال و اید آوردهیک ابزار مدر  ساح فک  جامیه را پایین  وسیله  بهخمد شسا  - بیا  کتم خماهم مش

 .ندبت کتم پ دازد فک  مش ی حمزه شد ِ ندیف امگمی پیی فت اسممش که به یمارضِ

ییتوش بوا   ؛ دهیمروی زمین انجام مشامگم را  ملح وگمهاگفت و تدبی ی ک دیم ب ای هسین ما در امگمی اسممش ای انش پیی فت

ب یم. میسمالً در مجسمیه ما میادموه بوه   مش طمر پیشهای امگم را ایننیست بدث به کمس، نیست به چه ه، کمس به ها چه هآدم

از ط یوق رسوانه کوه    چم  . دهیم مشبدث ق ار  ییتش رسانه را پیمستِ ؛کتیمای مشها را رسانهبدث دهمِکه یکاین شکل است 

وارد بدوث شود،    یوت موؤمن  ر دانیگاه ش یف با یک جسیشمد چهل جلسه دمش ،های یسیق را پیگی ی ک د! بلهبدث تما  سشن

. حال بدث س  این است که ه رسانه دادبگزارش یک و در آخ  نیز  با حمنله در فضای ذک  ما ح ک د وگم ک د، مسأمه راگفت

 جلمی نفمذ استکبار را بگی یم.  و به نفش سبیل [یدم تمجه] یتما  مثال ما باید جلمیِه ب

این نکتده را   ا نیز ی ض کوتم. ر - کتیدبه انامح رکیکش که شسا استفاده مش -( terminology)ی ت متمممهیک نکتهیک  ،خ 

های هددایت یدا   ای را بحث کنم. ما به عوامل بسیار مؤثر بر مسأله هدایت در نقشه راه ارالق زیرساختکنید تا معادلهتوجه 

سداز قدرار   ایم. هرچیزی که مؤثر بر هدایت است، نام آن را زیرساخت هدایت یا موضوعات جهدت ساز کردهموضوعات جهت

 ،مدا  نقشده راهِ  از نظدرِ  ،عمدتاً غیربیانی هستند. پس ایم کهبحث کردهات را موضوع از این موضوع 18ایم. در نقشه راه ما داده

راه تحقق هدایت  ،سازپردازش موضوعات جهت تربه اصطالح فنی تحقق هدایت است. ی معادله ،های هدایتپرداختن به زیرساخت

حاکم برنقشده راه،   اصلیِ ی معادلهکنید با این معادله قابل توصیف است. راهی که شما مشاهده میی این نقشهاست. لرا همه

یعندی   ،سازساز است. اصالً از نظر ما، الگوی پیشرفت اسالمی یعنی پردازش موضوعات جهتمعادله پردازش موضوعات جهت

فربه شددن مسدأله هددایت     های هدایت بپردازید خروجی آنهای هدایت. اگر شما به همه زیرساختپرداختن به زیرساخت

حدرف   ی . این همده ستاهای هویت اسالمی بهینه روابط انسانی و تحقق شاخص نیز شدن مسأله هدایت فربه خروجیو  ستا

مادر   نظریه»درکی از ع اقخواستم محضر شما عرض کنم. پس بنابراین از این به بعد ما در وکه میاست ای  در این جلسهبنده 

 یم.  ا هپیدا کرد «المیالگوی پیشرفت اس

شومد را   موش که متج  به تممود ایون درک    شمقدمات تا ییتش بیست و چهار جلسه طمل کیید ،جلسه بیست و چهارم است ام وز

وقتوش کلسوه امگومی     ما  با خمدما  میلمم است؛تکلیف ،مدض تا  تمضیح دادم. ما در شمرای راهب دی امگمی پیی فت اسممش

سواز را  حال چامر باید ممضمیات جهوت  ساز است.پ دازش ممضمیات جهت ی ما  نظ یهب یم، م ادپیی فت اسممش را بکار مش

بودو   و  سوازها تمانیم بدو  تمجه بوه جهوت  شمم ومش انل قضیه این است که نسشمش ین بدثامن از ف دا وارد  ؟پ دازش ک د

 هدایت را ف به کتیم.  ی مسأمه ،های هدایتتمجه به زی ساخت

ایون  مون   تا به ایتجا رسویدیم.  م ور ک دیم ما چتدین ساح بدث را خماهید فهسید که تا  م ور کتیداگ  سی  بدث را در ذهن

خوماهم چگومنگش پو دازش    موش  ، از فو دا ماهیم شود خو سواز  پ دازش ممضمیات جهت واردِچم  از ف دا  ،م وری کتممباحث را 

نظوم   که نیا  دادیماوالً  ساح بدث را با هم م ور ک دیم. چتدبدث ما  ینساز را تمضیح دهم. ومش تا قبل از اممضمیات جهت

 اول مباحث بمد.  ی است. این حلقهمؤث  های همیت اسممش اجتسایش ب  شاخص

ی ض کو دیم موا سوه شواخص انولش بو ای ارزیوابش         های همیت اسممش را بدث ک دیم.ماهیت شاخص مباحث در ساح دومِ

هوای توماز  و   هوای رشود، شواخص   شواخص  :رشد همیت اسوممش داریوم کوه یبارتتود از    میزا  پیی فت اسممش، ب ای ارزیابش 
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میوارکت  ماحالول  هوا در واقوع   د و چم  هسوه بخوش  نشمروابط انسانش مش ی متج  به بهیته ،های رفق. ه  سه شاخص شاخص

بخوش قوانم  و قضواء داشوته باشوید،       ،داشته باشیدبخش آممزش  ،داشته باشیدنتیت  شسا بخشِ کتدف   نسش هاستانسا 

شود  بو     ی روابط انسوانش و مسولط   . پس بهیتهها هستتداین بخشها متغیی  انلش هسه انسا  یا ... بخش نظامش داشته باشید

در دهوه دوم بدوث   سوت. ایون مالو  را هوم     هابخوش  ی هسه پیی فتِ شد  به به میتای مسلطدر واقع  ،سازی چگمنگش بهیته

ارزیابش پیی فت در  مییارِ ابط انسانش را به پیی فت ب سانیم.ما  را به پیی فت ب سانیم، باید روجامیهخماهیم ک دیم. اگ  ما مش

 این سه شاخص است.  ،روابط انسانش

 حواال  - دنشوم متممد مشاین نکته را تمجه کتید که این مباحث از دل هم  - نمرت طبییش وارد این قسست شد کهه مذا بدث ب

بدوث کو دیم    و به مسأمه هدایت رسیدیمخ به این سؤال در پاس؟  ویمبهای همیت اسممش به سست تدقق شاخص چگمنه باید

پ وتکول   ناموه و نمشوتنِ   مسکن است با آیوین  سازی را پیش بب یداز درونش ی شمد. اگ  شسا راهش غی سازکه چگمنه باید درونش

یوک راه  بو ای بهیتوه روابوط انسوانش     مدی یت کو د.   ها پ وتکل تما  با ید، ومش روابط انسانش را نسشت ل کتبتمانید وی وسش را کت

 . نامیم شمهدایت  را سازیمکانیزم درونشکه ما  اف اد است ها در وجمدِسازی شاخص بییت  وجمد ندارد، آ  هم درونش

سواز  میادمه تدقق هودایت، پو دازش ممضومیات جهوت     بیا  شد که سید که هدایت را چگمنه مدقق کتیم؟مذا بدث به ایتجا ر

هوای هودایت   پو دازش زی سواخت   و بوه میزانوش کوه بو ای    شتاسید مشهای هدایت را ییتش به میزانش که شسا زی ساخت ؛است

 کتد. یدا مششمد و این سی  ادامه پ؛ هدایت ف به مشکتید شمریزی  ب نامه

خمد شسا امبته افتد؟ ساز چگمنه اتفا  مشپ دازش ممضمیات جهتاساساً  دهم که مش داده و تمضیحشاءاهلل ف دا بدث را ادامه ا 

هوای م بوع   این خانوه  های نقیه راه را ایتجا تمضیح دهم.هسه خانه تمانم آ  را باز بگذارید، چم  بتده نسش ی پ وندهدر ذهتتا  

در نقیه راه ابیاد و اقسوامش  ساز مضمیات جهتم . انمً اینساز هستتدجهت اتهسه ممضمی، جمد داردوشکلش که در نقیه راه 

سواز  ممضمیات جهوت  شسات درونیها هسه تقساین .ساز داریمهای جهتساز داریم، زما جهت ما مفاهیمِ ،یتما  مثاله ب د:ندار

 بییت  روی آ  بدث کتیم.  باید بیداًشاءاهلل خمدش یک پ ونده بدثش است که ا این ممضم  است. 

رند   کم های هویت اسالمیجامعه شاخصدر چرا  ی پرسیدندقتواین است که  کنیم یمگیری نتیجهن آن چیزی که ما اما اآل

رواج  ،شددن امدر هددایت    ی فربه بیانی به مسأله نگاهِ از ی  ررف کهاست دلیل اصلی این دهد  پاسخ میراه  ی نقشه شودمی

و  ،مدا بده بیدان    کردنِاکتفا گرا افتاده است.نظم اجتماعی به دست جریان توسعه ،رف دیگررو از  ای پیدا کرده استگسترده

هدای مسدلمانی و   شداخص  شددن  کشیده به چالش و سکوالریسم موج[ِ های هویت اسالمی است ه ضد شاخصکتوسعه  نظمِ

   ده است.شدینی در جامعه ما  زندگیِ

های آسا  نقیوه  بدثتا به حال  .ی ض کتمرا ای . فقط یک نکتهدساز را تمضیح خماهم دابدث ممضمیات جهتشاءاهلل ا  حاال

بواری   چوم  اوموین   ؛سه ساح بواالت  اسوت  یا دو  مده وبت  تخالالشها بدثتق یباً  از ف دا که وارد بدث شمیم اما ؛ما ح شدراه 

شاءاهلل این فضا را بوه  ا  شمد. حاالمتد بدث مشقایدهبه نمرت  ، فضای غی بیانشهمتفقّ هایانامحات انسا  است که در نظامِ

 یوداً با تو  ساز را بفهسیود   دازش ممضمیات جهتپد ابیافقط  کافیست شسا. این پس وارد خمد امگم خماهیم شدیم. از ب  شمپیش 

  ریزی کتید. د ب  اساس آ  ب نامهتمانیب

 امقاسم مدسدو نلش اهلل یلش سیدنا و نبیتا ابش

 


