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حضزت هسیح  هوعیود    هطزح شد،گشیده ای اس فزهایشات‘‘راه هدی’’ناهه پاسخ اعتزاضی که در بز

 های حکحوانهعلحه السالم درارتباط با اصالح اعوال افزاد جواعت و توصحه 

و الگویی اس خود نشاى دهحد که بیزای ایحیار کزاهیت     ت و اخوت و هودردی رفتار نوایحدحبهبا باهن 

 باشد.

کیه اس هیوارد هوویولی روییی بزتافتیه        رسیحده آى را کنار گذارید که حاال سهاى  ره و هناسعه هشجا 

 ید.شوکارهای بشرگ  انجام هشغول 

 هسهدذ  اص 4102یهِ  فَس 7حضشت اهیش هَهٌبى ایذُ اهلل تعبلی ثٌصشُ العضیض دس تَسظ   خغجِ جوعِ ایشاد فشهَدُ ٔ  خالصِ

 ثیت فتَح هَسدى، لٌذى

 حضشت  سیذًب 4102 فَسیِ 7،جوعِ

 

ی فة
ل

 

غجهِ جوعهِ ایهشاد    ثیت فتَح هَسدى لٌهذى خ هسدذ الوسیح الخبهس ایذُ اهلل اص  خ

 صًذُ پخص گشدیذ.ثِ صَست  یم تی اهختلف سٍی ضجکِ ا صثبى ّبیثِ  ِجوفشهَدًذ کِ ثب تش

دسثبسُ یهک   اعتشاضی اص سَی یک غیشاحوذی ثِ دس پبسخ دس آغبص  اهلل تعبلی ثٌصشُ العضیضحضشت اهیشهَهٌبى ایذُ سیذًب 

دس ثشًبهِ ساُ ّذی کهِ سٍی   کِ ‘‘......سا ًطبى هی دّن یهَج ثعذ اص دُ سٍص هي’’ٍحی حضشت هسیح هَعَد علیِ السالم

هسیح هَعَد علیِ السالم اص کتبة ثهشاّیي   سخٌبى حضشت سا دس  ، ضشح آىهغشح گشدیذضجکِ ام تی ای پخص هی ضَد،

ثعذ اص آى حضشت اهیشالوَهٌیي ایذُ اهلل تعبلی دس استجبط ثب ًگشاًی حضشت هسیح هَعَد علیِ السهالم  احوذیِ ثیبى ًوَدًذ.

سا تقهذین ًوَدًهذ.یک    حضشت هسیح هَعهَد علیهِ السهالم    طبتفشهبیاص ی یگضیذُ ّب ،د جوبعتفشادسثبسُ اصالح عولی ا

سضهی اهلل عٌهِ    سٍییذاد دسهَسد اصالح جوبعت اص سهیشت الوْهذی کهِ ههَلضص حضهشت صهبحجضادُ ههشصا ثطهیش احوهذ         

 ،تعشیف کشدًذ.ّست

ِ کِ چٌیي جوبعتی آهبدُ  ن ایي استحضشت هسیح هَعَد علیِ السالم هی فشهبیٌذ: ّذف اصلی اص آهذً  ضَد کِ ًسجت ثه

اسالم سا ضعبس خَد قشاس دّذ ٍ پبیجٌذ ثِ اسهَُ حضهشت   .ٍ ثب اٍ ساثغِ ًضدیکی ثشقشاس کٌذذ یوبى ساستیي داضتِ ثبضخذاًٍذ ا

ًوًَِ خهَثی اص اخهالر سا اص خهَد ًطهبى دّهذ تهب       تقَا سا پیطِ کٌذ ٍ ساُ اصالح ٍ  لی اهلل علیِ ٍآلِ ٍسلن ثبضذ ٍپیبهجشص

 .ذٌی هشدم دًیب ّذایت یبثتَسظ چٌیي جوبعت

یذ ٍ تضه ضهَیذ ٍ اگهش ثهبّن اخهتالف دا     ٌذ: ثبّن هتحهذ ٍ یکهی  هی فشهبی تَصیِ کٌبىحضشت هسیح هَعَد علیِ السالم 

ثبّن ثب هْهش ٍ هحجهت    د،ثی ًصیت خَاّیذ هبًذ.حضشت پیبهجشهب صلی اهلل علیِ ٍآلِ ٍسلن فشهَدًذ:ی هیبى ضوب ًجٍَحذت

ِ    دٍ هَسد .سپس فشهَدًذ:هي ثشایدعب کٌیذ یکذیگش دسغیبة ّن ثشای ٍ ثشخَسد کٌیذ تَحیهذ   ًضد ضهوب آههذُ ام.اٍا ایٌکه



ى الگَیی اص خَد ًطبى دّیذ کِ ْش ٍ هحجت ٍ ّوذسدی ثشخَسد کٌیذ.چٌبثبّن ثب هآًکِ خذاًٍذ هتعبا سا پیطِ کٌیذ ٍ دٍم 

 یتَصهیِ ّهبین صًهذگی ًکٌهذ،اٍ هبًٌهذ ضهبخ      عجهق  جوبعتن  کشاهت ثبضذ.کسی کِ ثبٍجَد هلحق ضذى ثِثشای دیگشاى 

ًذ هتعبا ّوهَاسُ  خطکیذُ است.اگش هی خَاّیذ خذهت دیٌی اًدبم دّیذ پس ثبیذ تقَا ٍ عْبست سا پیطِ کٌیذ.فضل خذاٍ

 تهبى پیطِ کشدًّویي تقَا ٍ پبکیضگی  ثبضذ.سپس هی فشهبیٌذ:اصل ضکش گزاسی ضوب ٍ دسستکبساى هی ضبهل حبا هتقیبى

ّوبًقذس اص ًَس ّذایت ثْشُ هی ثشد.ٍ ّشچقذس اص اٍ دٍسی ثدَیذ چٌهبى  ثِ کٌذ، ّشچقذس ثِ خذاًٍذ هتعبا تقشةاست.هتقی 

هسلظ هی ضَد کِ حتی هَسد رلت ٍ تجبّی هی گشدد.دسحبلیکِ آدهی کِ اص ًَس ٍ سٍضٌی  ٍ عقلص داثش  یتبسیکی صیبًجبس

 یبثذ.ًوی تَاًذ ثذٍى ًضس هغوئٌِ ًدبت کِ اًسبى ثْشُ ٍس هی ثبضذ،ًضس هغوئٌِ سا هی یبثذ ٍ ایي هسلن است 

ایدبد کٌیذ ٍ دسًهذگی ٍ اخهتالف    دس ثیي ّن دیگش هحجت ٍ اخَت ساپس  حضشت هسیح هَعَد علیِ السالم هی فشهبیٌذ:

سا  ثشادس خَیصآساهص اص ضوب ٌیذ.ّشیک احتشام ثشخَسد ک ا ٍ توسخش دٍسی جَییذ.ثبیکذیگش ثبسا کٌبس گزاسیذ.اص ّشًَع ّض

هغیعص ثبضیذ.اگش ضوب ًضد خذاًٍهذ هتعهبا   کٌیذ ٍ ّوَاسُ ایدبد ذ هتعبا صلح حقیقی تشجیح ثذّذ.ثب خذاًٍ آساهص خَدثش 

ّیچ آفت ٍ ٍثبیی جهشات  عضیضاى خذاًٍذ ثبضیذ تب  ِ ضوب صیبًی ًخَاّذ سسبًذ.ثبیذ اصصبدر قشاس هی گیشیذ ّیچ هخبلضتی ث

است کهِ اص ههَاسد هعوهَلی     ثیي ثجشیذ کِ حبال هَقع آىٍت سا اص ٍ عذا سا ًذاضتِ ثبضذ.ّش هٌبصعِ ٍ عصجیتحولِ ثش ضوب 

ّشگهض تٌهذی سا پیطهِ    هطغَا اًدبم کبسّبی خیلی ثضسگ ضَیذ.ثِ عٌَاى ًصیحت ثهِ یهبد داضهتِ ثبضهیذ کهِ      ٍ سشتبفتِ 

هحجهت ًکٌیهذ کهِ     ساُ ًذّیذ.ثِ صًهذگی چٌهبى  سا ّشگض ثِ خَد  وت ٍ ًشهی ثشخَسد کٌیذ ٍ عصجیتهالی ًکٌیذ.ّویطِ ثب

حضشت اهیشالوَهٌیي ایهذُ اهلل فشهَدًهذ:اگش ههب    ًکٌیذ. ٍ ثشادسی سا ّیچ ٍقت پبیوبا ى سا اص دست ثذّیذ.حقَر اخَتایوب

است کِ ی ٍ کیٌِ ّب ٍضکبیبت اص ثیي خَاٌّذ سفت. پس ایي هعیبس ٍ هالک ٍ هطبجشات سا دسک کٌین،توبم ًضاع ایي چیضّب

تِ ّهبیص ثبیهذ   خَاسه .هب اهبم صهبى سا قجَا کشدُ این پس ثشای ثهشآٍسدى  دستشسی پیذا کٌین. کِ ثِ آى سعی کٌین هبثبیذ

حجهت ٍ اخهَت ٍ   هب ثبضذ.ًیبص ثِ ایدبد فضبی ه سٍشت اص ّشثذی ی اًدبم دّین.اًدبم ّش ًیکی ٍ ًضشسعی ٍ تالش صیبد

 .خذاًٍذ هتعبا هب سا تَفیق ایي ثذّذ.آهیيالصم استگطتي  یبساى ّن دیگش

اٍضبع ٍخین سیبسی کطهَسّبی   دسثبسُاحوذیبى سا اهلل تعبلی ثٌصشُ العضیض یک ثبس دیگش  دسپبیبى حضشت اهیشالوَهٌیي ایذُ

 .تطَیق کشدًذثِ دعب  ، آًدب ثش هشدم ظلن ٍ جَس سٍا داضتِ هی ضَد دس کِ اسالهی

 


