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هیئت رایه الشهداء

اعوذ باهلل من الشییاناا الیماب ب ییب اهلل الیالن الیااب الهلللر هلل لع الیاللان ی اییعل اهلل ععل وییارنا ی ن ا ا مهلللر ی آله
الناهیین .ی لی ه اهلل ععل اعرائهب املیان ی ال اول ی ال قوه اال باهلل الیعل الیظاب
دل مع ات گذشته که اقای مزااب وییلاا بودم بهللث به ای جا لوار که ما دل یک قرم بایر از یالد شرا یا نشرا دل فضای
لوانه اهلل ت ک اب دل گام بیری دلباله ای که اگی یالد فضای لوانه شریب چه ک اب .دل باع یالد شرا به لوانه یک بهللث
بود دل مولد ک انل که دل ف ضای ل وانه اثی پذیینر ی یک بهللث دلباله ک انل که اثی گذالنر .گفتاب شیط ایل بیای یلید به
فضای لوانه از ووی ک انل که اثیگذال ه ت ر این اوت که فیالات های امتلاعل لوانه ای خود لا دل لاوتای خودوازی
خودشاا قیال ده ر .ی اهلل ت به ای جا لوار که ما هاچ مجوز شیعل ی اخالقل نرالیب که بخواهاب بیای واختن دیگیاا از
خودوازی خودماا دلمه ای کب ک اب کلا ای که امای اللوم ان ععاه ال الم فیمودنر انل ال الی ااالاکب باف اد نف ل ،من
ااضی نا تب شلا لا ااالح ک ب به این قالت که خودم خیاع شوم .ای جا بهللث متوقف شر .ااال فع فه ای که فیمودنر ان اا
مجاز نا ت خودش لا خیج دیگیاا ک ر یی ل اقاقت خود لا خیج دیگیاا ک ر چا ت؟ چوا مل داناب ما دل ا والم ایثال از
مال دالیب اق دالیب ماللاا لا خیج دیگیاا ک اب ایثال دل والمت م لانل دالیب من مل توانب بییم دل مقابل دشلن بای تب
دوتب پایب لا دل لاه خرا دهب که دیگیاا والب بلان ر اتل ایثال دل ماا هب دالیب من بییم شهار شوم که دیگیاا افظ شوم
اما ایثال ن ت به نفس ی اقاقت خودم نرالم نلل توانب خودم لا از خرا دیل ک ب یالد مه ب شوم که دیگیاا والب بلان ر یا
به شتل شونر .این لا مجوزش لا نرالیب وی م ئعه چا ت؟ دی وه نکته ای جا ه ت یکل ای که هی فیل اختاالی که انجام
مل شود اتلا به انگازه لوارا به یک اثی مث تل اوت که شخصل که آا کال لا انجام مل دهر بهش بیور .عقل ان اا به
ما امازه نلل دهر که کالی ک اب که به ضیل خود ما باشر کالی که یاقیا ضیل باشر .انفاق مال ی انفاق از آبییی دادا دوت
ی پا یا دادا ماا ای ها ضیل نا ت ر شهادت که ضیل نا ت ااات اقاقل ا وت یلل ای که ان اا الت اط خود لا با خرا قنع
ک ر بخاطی ای که دیگیاا والب بلان ر یک ضیل یاقیل ا وت ی عقل هاچوقت به ان اا امازه نلل دهر که تو ضیل کن که
دیگیاا ضیل نک ر .لذا میاوم عالمه ط اط ایل بهللث زی ایل دالنر مل فیمای ر ای که دل معل غای الهل ک انل که خرا پیوت
نا یییت ر یا به میاد اعتقاد نرالنر گاهل میدم لا به ماا دادا دل ماراا های م گ تشیییویق مل ک ر مل گوی ر بیییر بیای
معتتاا بیای یطن شهار ی ک شته شویر یک توهب باش نا ت .آدمل که خرا ی آخیت لا بایل نرالد ا اال عاقالنه نا ت که
بخواهر ماا خود لا فرا ک ر که دیگیاا بلان ر .اگی یاقیا آخیتل ی خرایل دل کال نا ت ی من یقتل کشته شوم تلام مل شوم،
نه ای که یقتل کشییته مل شییوم تازه زنره مل شییوم ،چه مجوز عقعل یمود دالد که بییم خودم لا فرا ک ب؟ پس م ییئعه ایل
ای ک هاا اکب عقعل اوییت که عقل امازه نلل دهر که من ضیییل اقاقل لا تهلللل ک ب بیای ای که دیگیاا لشییر ک ر .اما
م ئعه دیم این اوت که کالهای ل وانه ای که ما دل ف ضای اهل اقب دل م هه اهل اق مل خواهاب انجام دهاب هله شاا
غایت ی هرفش ایکت دادا میدم به طیف خراینر اوت .ایکت دادا میدم به طیف خراینر کالی نا ت که ایفا به یواعه

گفتگو ی ایف انجام شود بعکه باش از ای که اثی ایف ی گفتگو با شر اثی نات ها ی ت صلاب دلینل ی نول دلینل ان اا ا وت.
بالها دیریب که افیاد مختعفل دل عی اه امی به میییف ی نهل از م کی یا کالهای الهل قرم بیدا شت ر انل که ناتاش اق بوده
اثی کیده ی آا که اق ن وده اثی نکیده اوت .ایکت دادا نفوس به طیف خراینر مهللصول اتصال قع ل ان اا به خراینر اوت
مهلل صول ایف ی اریث نا ت .لذا گاهل مواقع شلا یک بات شیی مل گویار شییی که به تی ای بی ضل از بزلگاا شیی
موشارنل اوت از دلیا ان اا مل موشر شیی کوشارنل نا ت که آدم ب شا ر وی هب ک ر .با ووز ی گراز ی با اشک ی آه این
شیی از ان اا موشاره این یک بات شیی مایدانه مل شود .مثال اشیال مهللتشب دل آا تیماع ب رش یک نف ل پشتش اوت
ااال مهللتشییب که دیوانش دیواا خاعل مفصییعل اوییت ااال دل مرح ائله ععاب ال ییالم اشیییال دیگیی دالد هاچ کرامش آا
نولانات ی لیاانات دلش نا ت .یک بات شییی که پ شت ویش یک نفس ا وت اثیها مل ک ر یک دیواا شیی ان اا
ب یایر یلل بریا ق صر قیبت ی اخالص ،اثی نلل ک ر .ما اگی بایل ک اب دل م هه اهل اق هی فیال فیه گل وی ی کالش با
قعب ی ماا میدم اوت نه با ظاهی میدم ،ی مل خواهر هلاشه از دلیا دل دیگیاا اثی بگذالد آا یقت به این م ئعه یقان مل
ک ر که اگی دن ال خودوییازی ن اشییر یا اگی از خودوییازی خودش بزنر ی مشییدول به خرمت دیگیاا شییود کالش یاقیا بل اثی
اوییت .یی ل ای جا دیگی این بهللث نا ییت که خودوییازی ک ب یا دیگیاا لا ب ییازم بهللث این اوییت که اگی خودوییازی نک ب
دیگیاا لا هب نخواهب وییاخت توهب مل ک ب که دیگیاا لا مل وییازم .دل این باع اکایت که فیایاا اوییت دیگی یالد این
عی اه های بهللث نلل شوم .نلونه هایل که از بزلگاا دین نقل شره که چوا اااب نفس بودا گاهل با گفتن یک کعله
یک شخص کال زیی ی لی شره ،ااال از پاام یاا الهل ی ائله ععاهب ال الم یا از شایااا مخعص آنها که به یا ونه الت اط
قع ل که با خراینر ی عامل تواار دا شت ر یک کعله گفت ر یک اهلل ت کوتاهل کیدا نتاجه این شره که شخ صل زنرگاش
زیی ی لی شره ،گاهل هب مثال یکل امثال اقای ده مع ه اهلل ت مل ک ر نه خودم متا وفانه دل من اثیی پارا مل شود ی نه
ک ل ،مگی ای که ک ل قعب خودش به خرا مت صل با شر .نتاجه آا اال دلینل افیاد .پس ما اگی بخواهاب کال ک اب فیض
ک ار مل خواهل دل عیاه لوانه کعاپ یا فوتو کام ت یا یک انالاشن مختصیی دلوت ک ار اگی ایلش با والم ی اعوات با
اشک چشب ی توول ی طهالت ی یضو باشر ان اا لی به ق عه ب شا ر عیض والمل مهللضی اضیت اااب االمی ععاه ال الم
ک ر از آنجا مرد بگاید گاهل ان یییاا یک بات شییییی لا فوتو کام ت مل ک ر مل با ار چ رین هزال نفی دیرنر ی هی کس هب
دیره متهللول شره ،گاهل هب ان اا مثال مل لید کعاپل دلوت ک ر بخاطی ای که پولش لا بگاید کعاپ هب مذه ل ی دی ل ی
دل م ای اق اثی ه یی خاعل فاخیی هب ه ت یلاکن به ماا ی دل ان اا ها خاعل نلل نشا ر اتل علاق تی از این ،گاهل
مواقع کالهای ل وانه ای تهللول ایجاد مل ک ر یلل تهللوالت ونهللل که این هب خاعل مهب ا وت .مثال فاعلل واخته مل
شود مل گوی ر افیاد این لا که مل با ر متهللول مل شونر ا شک شاا هب مالی مل شود یلل مل با ار این فقط لیی الیه
لییان نفس ا وت ا شک ان اا موقتا مالی مل شوم ی تلام مل شود مل لید .دل دلیا ان اا چازی نهادی ه نلل شود .اما
گاهل مواقع نه ،ملکن اوت اشک ان اا هب مالی ن شود ان اا کتابل از بزلگل لا بخوانر آیه قیآا لا از مایل ب ا ر آا آیه
انقرل نولانات دالد که مرت ها ان اا لا تهللت تاثای قیال مل دهر لذا کافات اثی هب مهب این نا ت که االا تهللول ی هاجاا
ایجاد مل ک ر یا نه .مهب این اوت که آا اثی دل ماا ان اا مل نشا ر دل دلاز مرت ان اا لا ایکت مل دهر یا ایکت نلل
دهر .بهیاال اگی خود وازی ن ا شر هب خودماا ویماا کاله لفته هب ل والتل که دل عی اه ت عاغ ا والم ی فیه گ ا والمل

دالیب به نتاجه نلل تواناب بیواناب این شیط ایل .دل تتله این بهللث نکته خاعل مهب که اوت ای که چیا دل فضای لوانه که
یالد مل شویب خودوازی اهلات دی چ راا پارا مل ک ر؟؟ لیشه م ئعه این اوت که عیاه لوانه دقاقا نقنه مقابل تهذیب
نفس اوت .فضای تهذیب نفس یی ل فضای آلامش ی فضای دیلی از کثیت ی شعوغل ی مشدولات های دلینل ی تلیکز بی
یاد خرا .خوع غایت شیییت چا ت ذکی اهلل ی دیام ذکی اهلل اوت ای که هلاشه به یاد خرا باشر هلاشه خرا لا ب ا ر ی با یاد
خرا مانوس باشر .به هلان مهت شیع مقرس فیموده تا مایل که من بیایت یظافه تیاان نکیدم تو هلاشه ویل کن خودت
لا از مهللاط مامیه ک ال بکشل .دل آا اوزه ای که من گفتب بیی معو ،بایر بییی یلل مادیا آا ااعل دالیب ب ام اال عزلت
که دل فیه گ اوییالمل یی ل دیلی کیدا از چازهایل که فایره ای بیای آخیت ان ییاا نرالد .ااییعل به نام وییلت دالیب تا
مایل که ایفل نفیل بیای آخیتت نرالد وکوت کن ااال ایف نزا .ک ال ک ل نش تاب با هب دیگی یک دی وه واعت اگی
این مزء موالدی اوت که ایف زدا دلش ناکووت ی م تهللب اوت ایف بزا یاال امکاا کالمک من فضه ف کوتک من
ذهب ،اگی وخن تو از نقیه ا وت وکوت تو طال وت .وکوت کن هاچ ایفل نگو ،یک ماهایل شیییت فیموده بیادل مومن
لواری ااوالپیول کن ااوالپیول مل ک ل ویل کن مشکالتش لا بش اول که اگی بیرا کلکل خواوت کلکش ک ل .ایف
نافیل اگی دالی که ععب ای افزیده مل شییود تو بگو یا ای بگویر تو بشیی وی اییهلل ت مل ک ار .از این مهللریده باییا آمریب
مهللریده که م ظول به انس ایلاه ی ععب نافع ا وت دیگی ایف مفاری نرالیب چه ک اب؟ تو لی به ق عه ب شان ای هب لی به ق عه
ب شییا ر به ذکی گفتن .یی ل هی ک ییل به کال خودش مشییدول باشییر دل ااواالت میاوم آیت اهلل انصییالی دالد که گاهل با
شاگیدانش مثال مهلانل بود مل نش ت ر مقرالی که مل نش ت ر ایشاا مل فیمودنر خوع دیگی بس اوت دیگی بع ر شویب
ع ادت ک اب .هی ک ل بع ر مل شر یکل قیآا یکل نلاز یکل دعا مل خوانر مثال تا نزدیک ا ح .مشدول خودشاا بودنر با
خرا .ااال ما ب شا اب از زمان ی زماا ی گیاا شرا زمان ی دالل ی واب زما ل ی چه ی چه اهلل ت ک اب ای ها که دلدی از
یاقیات ان اا دیا نلل ک ر .لذا ا ال ایلل دل وای ی وعوک ی ایکت به ووی خراینر ،یی ل ا ال ایلل دل شیییت آلامش
ا وت ا اعل ایلل این ا وت که ان اا ویل ک ر از امول زائر بیاذل با شر .اگی یک ک ل موظف شر مکعف شر به فیعات
امتلاعل ،این بزلگ تیین بیای اوییت که خرا بی دیش ای قیال داده اوییت .چوا فیالات امتلاعل یی ل عیاییه غفعت .لذا دل
عیاه غفعت ان اا ناازش به خودوازی باشتی مل شود .ان انل که موظف به اضول دل مامیه نا ت ،مثال شب ناب واعت
نلاز مل خوانر طول لیز هب به کال خود مشدول اوت مثال ب ایل نقاشل اوت دل ک ج خعوت کالش لا هب مل ک ر ناا االل
هب دل مل آیلد آدمل که مل خواهر بولد دل مامیه م گ ک ر ،م ظول م گ نیم اویییت یی ل مهاد لیال ی فکیی ،آا دائلا
مشدولات دالد بایر نلاز شب دی وه بیابی بخوانر .لذا خراینر متیال دل قیآا کییب به پاام ی اکیم اعوات اهلل ععاه ی آله ی وعب
فیمود که إِاََّ نَا شِئَةَ العََّاْلِ هِلَ أَ شَرَُّ یَطْئًا یَأَقْوَمُ قِاعًا بیر از ای که فیمود قب العال اال قعاال نصفه ای انقص م ه قعاال .ای زد ععاه
ی لتل القیآا تیتاال .باشتی ش ها لا نلاز بخواا ط ق بیخل تفاوای باشتی شب لا به ع ادت مشدول شو ،ااال گاهل کلل کب
تی یا کلل با شتی .فیمود واعات شب ا شر یطئا ی اقوم قاال ،بیای گام بیدا شتن م ا و ت تی ا وت ی بهتی ا وت .بیای ای که
ایکت ک ر .دل ععتش فیمود اا لک فل ال هال ا هللا طویال ،شلا دل طول لیز مل لیی دل بان میدم ش ایل مل شوی آش ایل
طوالنل مل ک ل .ک یییل که دل لیز مل خواهر آشیی ایل طوالنل ک ر دل بان عالب کثیت بایر شیییب به هلاا مقرال یارت
تهلل صال ک ر ملیات خاطی ی آلامش به د وت باایلد که بیر دل مقابعش اگی لیز لفت م شدول شر دا شته هایش لا از د وت

نرهر .به تی ایی از ویمایه اش خیج نک ر از آا تهلل صال ش ش دل لیزش خیج ک ر .این ا اعل یالل ا وت .ل وانه دقاقا دل
نقنه مقابل ای جا وت .یی ل ل وانه دل بان فیالات های امتلاعل از آا نوع دغرغه آفیین ی کثیت آفیی ش ا وت .باز دل بان
این لوانه ها از هله باشتی لوانه تصوییی اوت .چوا ان اا انواعل از ادلاکات دالد وامیه ی باایه ی الم ه آا که از هله
باشتی دل اافظه ان اا ض ط ی ذخایه مل شود ی آدم باشتی بهش مشدول مل شود ایال دیره ی چشب اوت دیما گوش ،ااال
الم ه ان اا انقرل تاثای گذال نا ت شلا یک بال که پالچه ای لا للس ک ار هلچان خوع دل خاطیتاا نلل مانر که لنافت
این چقرل بود گیما ی ویمایش چقرل بود .یک بال آا عنی لا بو ک ار به این لااتل ها آا بو دل اافظه شلا ذخایه نلل شود
مزه کلل بهتی ذخایه مل شود یلل ارا ی تصویی به شرت دل دلیا ان اا ذخایه مل شود ی ان اا لا به خودش مشدول مل
ک ر .هی چه اجب تصاییی باشتی مل شود اجب مشدولات های دلینل با شتی مل شود .به هلان مهت اوت که گفت ر عزلت
اختاال کن یی ل یک طیف گفت ر ایف نزا یکل گفت ر ااال دل شعوغل پعوغل نیی .چوا ان اا اگی لفت ی دیر خود به خود
مشدولات پارا مل ک ر آا شیی میییف بابا طاهی لضواا اهلل ععاه اوت که مل گویر ،ز دوت دیره ی دل هی دی فییاد که هی
چه دیره با ر دل ک ر یاد ،ا شاله به هلان االت تکوی ل ا وت .به هلان مهت ا وت که یقتل به مایاث ا والمل ما میامیه
مل ک ار شیییت با ه یهای بصیی تصوییی لابنه تایار ک ره ای هاچگاه بیقیال نکیده اوت .پاام ی اکیم اعل اهلل ععاه ی
آله ی وعب ،یقتل م یوث شرنر یکل از آثال بیثت ا ضیت لشر تلرا ععلل بود .یی ل یک مییاا ععلل به یمود آمر که این
مییاا کب کب م جی به تلرا ا والمل شر ی انواع ععوم دل مامیه ا والمل لیاج پارا کیدنر از بس که ا ضیت هل ت شویق
کیدنر ععب ععب ععب آموزش .یلل مل با ار منعقا ه ی نقاشییل دل مامیه اوییالمل لیاج پارا نکید هاچ لشییری هب پارا نکید
بعکه دین اوالم یک ورّ مهللکلل بود دل مقابل ه ی نقاشل .نقاشاا بزلگل هب دل آا دیله هب دل مشیق زمان بودنر هب دل
نواال شامات ،یلل اوالم چوا ااال به نقاشل بها نراد از آا نقاشل هایل که نقاشل مومود مانرال اوت لا یا ایام فیمود یا
مکییه به اختالف فتوا ،کال فیه گ نقا شل از این مامیه بیدا شته شر هله فقها با نگاه م فل بهش نگاه کیدنر لیایات که به
دوت ما لوار هله اش با نگاه م فل ی ه ی مج له وزای دقاقا به هلان شکل ،ای ها هاچ کرام دل مامیه اوالمل لیاج پارا
نکید ی دل تالیخ ععلای م علاا هاچوقت نلل با ار یک عاللل ه ی نقا شل دا شته با شر .ا والم با ه ی شیی ی خناطل ی
میلالی هلیاهل کید ای ها هله دل مامیه ا والمل ت عول ی ل شر پارا کید یلل ه یهای ب صیی لا ت عاغ نکید .ااال ای که ایام
فیمود یا مکییه یا م اح قیال داد انواع نقا شل ها ی مج له وازی به متفایت ا وت یلل انقرل م عب ا وت که ائله ععاهب
ال الم هاچوقت به یکل از ا اهللاب شاا گفت ر فالنل مثال بیی نقا شل یاد بگای فالنات ی نقا شل ات خوع ا وت ویل کن
نقاشل های می ا دال ی مذه ل بکشل .هاچ تشویقل نکیدنر ما اگی چ ر عکس هب از اهع ات ععاهب ال الم ی چ ر نقاشل هب
به دوتلاا لواره و رش دلوت یا غعط اوت ،هله اش یا بیای فالا لاه ل اوت که دل فالا دیی زنرگل مل کیده یا بیای
فالا شخص م علاا اوت که گذلش به ملالک اوالمل افتاده بود .چیا اوالم با ای ها ناوازگال بود؟ نه بخاطی ای که اال
ه ی ی لنافت نفس لا اوییالم نلل پ ی ریر .بعکه به این خاطی که ه یهای بصیییی با اهراف ادیاا الهل وییازگالی نرالنر به
ا ب اال ایلل .ه یهای بصیی هلاشه مشدولات زا ه ت ر ی ان اا لا متلیکز دل تصویی مل ک ر ان اا لا از می ویت ی
تجید دیل مل ک ر .لذا ان اا تا مایل که مل شود به ا ب اال ایلل بایر از ه ی غای بصیی اوتفاده ک ر .خوع ای ها بیای
ااییل ایلل اوییت ااال فیال که دل ااییل ایلل زنرگل نلل ک اب ما دل مهانل زنرگل مل ک اب که دناای کفی العه یل شییره

انواع لوییانه های بصیییی ی وییلیل لا آیلده ی دالد خولاک آلوده ی متیف ل لا به خولد میدم مل دهر ط ایتا ما هب دل م هه
اهل اق یظافه دالیب دل مقابعش بای ییتاب .لذا امییزه یکل از یظایف ما این اوییت که به ه یهای بصیییی بپیدازیب .انواع
فیالات های لوییانه ای لا از فاعب ی کعاپ ی یا تصییوییهای وییاده تا چازهای مفصییل دن ال ی پاگایی ک اب .این یک یظافه
اوییت یلل نکته مهب این اوییت که این یظافه خنایی اویت یظافه ای ییت که ان ییاا لا از اهراف ایلاه دیل مل ک ر لذا به
هلان مهت به هلاا مقرال که ان ییاا دل این زمان یالد مل شییود بایر تالش ک ر لابنه خود لا با خرا تقویت ک ر آا نکته
ااعل این اوت یی ل االا بهللث وی این نا ت که فیالات ان اا لا بگذالیب ک ال .وی این اوت که یقتل ویاغ لوانه لفتاب
دل این شییییایط بهللیانل که ما هب یظافه دالیب تصیییویی ی فاعب دلویییت ک اب بایر به هلاا مقرال که دل آا زما ه یقت مل
گذالیب به هلاا مقرال واعت خعوتلاا هب اضافه ک اب .یی ل گفتب اگی ک ل شدعش نقاشل ا وت دل گوشه خعوت خود دیوال
لا لنگ مل ک ر آا مثال ناب واعت ع ادت مل ک ر آا ک ل که مل خواهر ب شا ر پای لایانه ا ح تا شب یا فاعب ب ا ر یا
ب ازد ،آا ط ایتا مج ول اوت که یک واعت دی واعت ع ادت ک ر .چوا هی چقرل مشدولات باشتی .ب ابیاین پس ویَّ م ئعه
که فیعات ل وانه ای نااز به خود وازی با شتی دالد این ا وت که فیالات ل وانه ای با نفل خواطی ی تهذیب نفس از افکال ی
خواطی باشتی ناوازگال اوت به هلاا مقرال ان اا بایر دل نقنه مقابعش تالش ک ر .این شیط ایل بیای ک ل که مل خواهر
یالد دل عیاه فیالات ل وانه شود .شیط دیم که دل شیایط فیعل خاعل تاثای گذال ا وت ال ته بیای بی ضل از انواع فیالات ها،
این ا وت که ف ضای ل وانه عالیه بی آلودگل علعل ی م شدولات های نف ل ،یک آلودگل ععلل ی اعتقادی دالد که ان اا
یقتل یالدش مل شود با انواعل از ش هات ی وواالت مریر یالد مل شود .ما یک فیع فقهل دالیب که این لا دل ل واله های
علعاه دل ق ییلت م ییائل متفیقه که آخیش نوشییت ر مل با ار که نوشییت ر اگی ک ییل بخواهر دل مرلوییه ای ث ت ام ک ر که
ااتلال زیاد ی مت ابه مل دهر دل اثی شیکت دل این مرل وه عقایر دی ل ای تهللت تاثای قیال مل گاید شیکت دل این مرل وه
شیعا ایام ا وت این دل هله ل واله ها ه ت چوا دل دیله پهعوی این ا وتفتا لا زیاد مل پی وارنر که مثال بچه لا دل فالا
مرلوه ث ت ام مل ک اب مل لید مثال بچه هایل که دل این مرلوه ه ت ر ده دلار  15یا گاهل  40یا  50دلار یقتل باییا
مل آی ر ن ت به م ائل اعتقادی شک پارا مل ک ر اعتقادشاا از بان مل لید .آیا مجازیب بچه ماا لا ای جا ث ت نام ک اب؟
دل ق لت م ائل متفیقه لواله ها نوشت ر نه ،شیعا ایام اوت .آا یک پایه اوت این پایه هب فقط بیای مرلوه لفتن نا ت
هی کس بخواهر دل فضییای لوییانه فیالات ک ر که ااتلال مت ابه عقالیل داشیته باشییر که بخواهر از نظی اعتقادی به تزلزل
دچال شود ا وتفاده ای از ل وانه شیعا ا یام ا وت .لذا بنول م عب بیای ب االی از نومواناا ی مواناا ا وتفاده از ش که های
امتلاعل شیییعا ایام اوییت کلا ای که بازخولدش لا هب دالیب مل با اب که از این طیف ب رگاا خرا یالد مل شییونر از آا
طیف بیر از مرتل مل با اب کال عقایر ای ها متزلزل شییر .اگی بخواه ر اوییتفاده ک ر بایر مایل باشییر که مریییت ی ک تیلل
با شر که اایاز ک ار که دین ای دل والمت ا وت یی ل پرلی مادلی نهادی مجلوعه ای باالخیه ک تیل ک ر یاال اگی ک تیلل
ن ا شر م علا دل مییض خنی ا وت ی این ا ال هب ا ال عجا ل نا ت .اگی ما فهلاریب ط ق م نق قیآا ی عتیت اقاقت
ماا ی دل ان اا الز شش از م ب ان اا خاعل با شتی ا وت هلاننولی که لفتن دل م ایی که ده دل ار ااتلال دالد آدم
آنجا تصادف ک ر بلاید عاقالنه نا ت ،با ااتلال یک دل هزال ی یک دل ده هزال ان اا ها پشت فیماا مل نشا ر .یلل ماده
ای که مل گوی ر از هی ده ماشان یکل شاا هله مل ماینر .هاچ عاقعل ای جا عقعش امازه نلل دهر یالد این ماده شود مگی

بخاطی یک هرف خاعل مهب .دل م ایی که ده دلار ،یا االا خاعل باشتی ،آمالها متاوفانه خاعل دلدناک تی از ای هاوت ،از
افیادی که یالد ای جا مل شونر ماا ی دلشاا از دوت مل لید عقل ان اا امازه نلل دهر که ان اا یالد ای جا شود .فقها هب
اکب به ایمت مل ده ر .این م شکل بیای فیاالا فیه گل ما هب ه ت .مقام میظب له یی مرظعه الیالل یک باانل االا
دقاقا نلل دانب دل کرام دیرال بود ،فکی ک ب با م ئولان قیالگاه خاتب بود فیمودنر یکل از م شکالت ما دل ف ضای ل وانه این
ا وت که گاهل افیاد ،م ضلوا فیمای ش شاا این بود که مل فی وتاب معو که دیگیاا لا نجات دهر متا وفانه خودش آنجا تای
مل خولد زمان مل افتر ی نتاجه تای خولدا دل ماراا م گ این ا وت که ان اا م لش از بان مل لید لیاش پییاز مل
ک ر یلل دل این ماراا یقتل ان اا تای مل خولد م ب ها فیبه تی مل شود لیح ها مل ماید .این نکته بخاطی چا ت؟ به
خاطی ای که فضییای مجازی یک فضییای آلوده اوییت .ما آیا مجازیب به ع واا فیال فیه گل ی لوییانه ای ،مواناا خودماا یا
دیگیاا لا بفیوتاب دل فضای لوانه با ای که خودشاا وپی نرالنر ی آمادگل مقابعه با ش هات نرالنر؟ م علا مجاز نا تاب .ااال
چه ک اب آیا به این می ل اوت که بگویاب خوع پس اگی ک ل تخصص دل م ائل اعتقادی نرالد پایش لا دل لوانه نگذالد ی
فقط یک عره که دل این م ائل تخ ص صل کال کیدنر بیینر دل گییه ها ی کانال ها ی ماهای دیگی فیالات ک ر؟ این هب که
شرنل نا ت .ت ها لاه دل من این م ئعه ا وتفاده کیدا از یک واز ی کال ت شکل دال ی نهادی ه شره ا وت که بایر بی ضل از
مجلوعه ها این لا بی عهره بگاینر ی کال شییخصییل نا ییت .یی ل بایر اتلا مجلوعه هایل که دن ال ت عاغ اوییالم ی دفاع از
اوالم ی انقالع ه ت ر اتلا یک عق ه فکیی دلوت ک ر که آا عق ه فکیی آماده پاوخگویل به ش هات باشر .یقتل شلا
ناییها لا مل فیوییتار دل م ییایی که ای ها مل آی ر فیالات های اعتقادی ی امتلاعل انجام ده ر هی ما به مشییکل بیخولد
کیدنر بیگیدنر به آا عق ه پاوییخ وییواالتشییاا لا از آنجا دلیافت ک ر .چازی که دل ار اطالع ب ره ظاهیا مایش دل فیاالا
لوانه ای ما خالل اوت .یی ل االا هله کال فیدی مل ک اب .هی کراملاا مثال به ذیق ی وعاقه خودماا یا اتل گاهل بینامه
لیزی با یک نهادی یکل مل لید مثال فالا کانال ها لا لار مل ک ر آا یک مل لید دل فالا گییه ها فیالات مل ک ر یلل
این باچاله که مل لید ل ار مل ک ر مل خواهر آمال ی القام آنجا لا به دوت آیلد ک ل باالی ویش نای تاده ب ا ر خود این
ب ره خرا به چه لیزی مل افتر .بیر از مرتل پارایش مل ک اب مل گویر خودم شییرم پی از شیی هه .خوع یک دانه شیی هه دل
یمود یک ان اا اگی بخواهاب قالت گذالی ک اب با میاالهای ظاهیی ،به چ ر ار ماعاوا ی چ ر ار ماعاالد قابل میای ضه
نا ت چوا عالب معکوت با امول عالب دناا ضییب قالت گذالی شاا متفایت اوت .اریث میییف لا ش اریر که پاام ی اکیم
اعل اهلل ععاه ی آله ی وعب ،فیمودنر لیکیتاا فل موفل العال ااب من الرناا ی ما فاها .دی لکیت نلاز دل دل شب دل نزد من
الز شش از کل دناا ی آا چه دل دناا وت با شتی ا وت .چوا این چازی که دل دناا ا وت هله اش گذلا وت تلام مل شود اما
آا دی لکیت تا قاامت با ان ییاا هلیاه اوییت دل هله عوالب بیزخ ی م ازل قاامت مل آیر ی دل ععب آخیت هب مایدانه هلیاه
ان اا اوت .آا میبوط به عالب طهالت ی نول اوت ای ها میبوط به عالب ظعلت اوت اگی آا دی لکیت به کل آا دناا مل الزد
یک ش هه ای که یک شب یا یک هفته ک ل لا مشدول مل ک ر ای لا از ع ادت ی از اضول قعب دل نلاز دیل مل ک ر م علا
آا ش هه به قرل کل این دناا قالت دالد .ما اگی قیال شر عره ای لا بفیوتاب دل فضای فیالات های لوانه ای ،بایر عق ه اش
لا هب تامان ک اب .ااال نلل دانب اییرای امثال من به مایل مل لوییر که بیادلاا ی دیوییتانل که قرلت ی توانایاش لا دالنر
بتوان ر این میاکز پ شتا انل لا به شکل ل ولل ی م شخص دل وت ک ر ال ته الهلللر هلل ه ت ر فل الجلعه دل ف ضای ل وانه

میاکزی که پاوخگو ه ت ر ،یلاکن پاوخگویل شاا به شکل م تقاب نا ت که من که یک ش هه دالم ش هه من لا مواع
ده ر گاهل یک ش هه که م شهول مل شود میییف مل شود یکل لا مل فی وت ر آنجا بیر از یکل دی ماه موابش لا دل آا
وییایت دلج مل ک ر یلل یک مجلوعه آماده به کالی که یقتل افیاد لا معو مل فیوییتاب عق ه این م هه لا ،این دیگی کال
کادل وازی مل خواهر بایر نهادی مجلوعه ای پشت ویش متولل باشر ش که ای دلوت ک ر تا این شیط مهللقق شود یاال
اگی این شیط مهللقق نشود بیای خاعل از بیادلاا ایلانل یالد شرا دل عیاه فیالات های لوانه ای شیعا مشکل دالد .نظای
هلان م ئعه دل فضای تولار فاعب ی امثال ای ها هب متاوفانه اوت .خوع دیوتاا بهتی مل دان ر که ب تی تولار فاعب دل خاعل
ماها ب تی خاعل آلوده ای ت که ط ق آمالهایل که قابل بااا نا ت ی قابل بایل هب نا ت بی ضل هایش ،انقرل دل ار آمر
یقتل آنجا یالد مل شونر به لیابط نامشییع دچال مل شونر .خوع یالد شرا دل هلچان عیاه ای شیعا مجاز نا ت .ما از
آا طیف بایر فاعب ب ازیب دل این شکل نا ت یلاکن بایر آا ک ل که مل فیوتاب بیای فاعب واختن ،تاما ش ک اب .یی ل
اگی شلا فیال لوانه ای شریر آا فیال لوانه ای نااز به یک مجعس موعظه هب دالد نااز به کتاع اخالقل ی مشایل دی ل ی
مذه ل هب دالد اگی این اعقه افاظ ام اتاش لا تامان نک اب ی بفیوییتالش ،به لیح ی مانش لنله زده ی غافل از ای که مثال
مل خواوتاب کال خای انجام دهاب .بزلگاا ما میتقر بودنر مل گفت ر که ،آنها که خودشاا ااالت خوع داشت ر ی قامت می وی
داشییت ر ،مل گفت ر ما اگی مثال یک مجعس موعظه ای ن اشییر که ب شییا اب آنجا موعظه گوش ک اب دللاا مل ماید .میاوم
مایزای شییایازی به آا عظلتش میاوم مال فضییل اهلل وییعناا آبادی لا موظف کیده بودنر هفته ای یکل دی بال آنجا باای ر
میاوم مایزا پایان ب شا ر ای شاا لیی ا رلل ب شا ر موعظه ک ر انقرل موعظه مل کید که میاوم مایزای شایازی مل
گفت بس اوییت دیگی مهلل ت دناا از دلب باییا لفت ،باز بیای نوبت بیری .یی ل خودشییاا لا مهللتاج ،ما که انقرل ضیییاف
ه تاب ی یک دلخت ت وم ر که نا تاب فوق فوقش مثل یک شاخه نازک گل یاس ی ناعوفی مل ماناب تکانل بخولد مل افتر
این نااز اوت که ک ل باشر نگهرالی ک ر .بهیاال دی شیط بیای یلید به عیاه لوانه اوت یک شیط علعل ی یک شیط
ععلل که بایر هی دیی ای ها تامان شییود یا ای که آمر نوع کالی که مل خواهر آنجا تیییف ک ر یک طولی تیییف ک ر که از
این آفات دل اماا با شر .یلل میاعه بیر از یلید ،یقتل ان اا یالد عی اه ل وانه مل شود با یک وع عه از م ااث اخالقل ی
فقهل موامه مل شود که ب ره امییز کاش لا با امازه وییلاا شییع مل ک ب انشاء اهلل اگی علیی بود ادامه اش لا دل مجالس
بیری دن ال ک اب .ایلان م ئعه که دل عی اه ل وانه ان اا باهاش موامه مل شود ی شایر از هله پیکالبیدتی با شر م ئعه
اقوق موم ان ا وت .دل فقه ا والمل ی اخالق ا والمل فهی وتل از اقوق بیای ان اا مومن یمود دالد یک فهی وتل هب از
اقوق اراقعل بیای ان اا غای م علانل م علاا غای مومن یمود دالد یلل باالخیه هی کرام از ای ها ار ی اریدی دالنر که
مقرالیش لا بایر به میامع بزلگوال تقعار میامیه کید که به ا ب فتوا چه اعتقادی دالنر ار این اقوق لا تا کجا مل ده ر ی
یک مقرالیش هب مهللل املاع ا وت .مثال این بهللث که آیا ما به کافی اق دالیب تهلت بزناب یا نه؟ به کافی یا م علاا غای
مومن اق دالیب ناوزا بگویاب یا نه؟ این بهللث فقهل اوت بایر به فقها میامیه کید بی ط ق فتوای فقاه علل کید یلل م علا
ن یی ت به مومن املاع اوییت که ان ییاا اق تهلت زدا به مومن نرالد اق غا ت کیدا از مومن نرالد اق ن یی ت دادا
چازی که شک دالیب که لا وت ا وت یا ناس ی مومب از بان لفتن آبییی مومن مل شود لا نرالیب ای ها م اللت فقهل
ا وت مهللل اختالف نا ت دل مولد غای مومن ی غای م علاا ایف ی اریث هایل ه ت .آیا مومن لا مل شود آزلده خاطی

کید یا نه؟ خوع به ا ب اال ایلل آزلده خاطی کیدا مومن شیعا مایز نا ت .آیا کشف ویَّ مومن مایز اوت؟ به ا ب
اال ایلل کشف وی مومن مایز نا ت .ای ها مجلوعه ای ت از اقوق تهللییلل ن ت به مومن .یک ویی اقوق ایجابل ی
اوییتهلل ابل دالیب که مومن لا ویییل کن ااتیامش بگذالی عاادتش بییی اگی فقای اوییت کلکش ک ل اگی هل ییایه اوییت
ای نولی ک ل اگی عن ه کید بهش بگویل ییالکب اهلل اگی از دل یالد شر بگویل والم ععاکب ،ای ها دل لیایات آمره اس ما
فیال با این اقوق ایجابل کالی نرالیب ناظی به بهللث های وییع ل ه ییتاب کالهایل که ن ایر بک اب .م ییعلا غا ت کیدا ی
تهلت زدا ی از بان بیدا آبیی کشف وی ی ایضا ی امثال ای ها ع ایی ل ه ت ر که شیعا ایام اوت .یکل از مهب تیین انواع
م ااث اخالقل که دل لوانه بهش م تال ه تاب هلان ع ایی ل اوت که دل مولد یک مومن یمود دالد ی از آا طیف دل فقه
اوالمل فیمودنر که شلا ن ت به مومن اگی کال خالف شیعل انجام دهار آا که ک ره کال اوت با آا که کلک کال ه ت
هله شاا شییک ه ت ر دل این گ اه .لذا دل باع غا ت هله تقیی ا ش ارنر که غا ت ک ره ی غا ت ش ونره هی دی دل گ اه
غا ت ش یییک ر .غا ت ش ی ونره یی ل آا ک ییل که کلک مل ک ر علال .چوا اگی ک ییل از هله ما بل خ ی باشییر مثال من
گو شه اتاق ن ش تب شلا ناگهاا از دل مل آیار غا ت مل ک ار ای جا که دیگی ب ره لا عقاع نلل ک ر چیا ش اری م ظول از
غا ت ش ونره م تلع ا وت یی ل آا که گوش فیا داده ا وت .با گوش فیا دادا به غا ت دالد هلکالی مل ک ر هاچ فیل
ایجابل هب انجام نلل دهر هلان قرل که گوش فیا مل دهر ی تومه مل ک ر دالد کلک مل ک ر چوا آا غا ت ک ره اگی
ک ل لا پارا نک ر که ب ش ود ط ایتا غا ت نخواهر کید اگی انقرل کال دقاق ا وت که اتل گوش فیا دادا به غا ت گوش فیا
دادا به تهلت گوش فیا دادا به ک ییل که هتک ایکت مل ک ر از باع مثال م ییخیه کیدا ،ای ها داخل دل اعانه ی کلک
ا اع مل شود ی دل گ اه شییک ا وت آا یقت دیگی خودتاا بایر باقل ااکام فقهل لا به د وت آیلیر .فیض ک ار فولیالد
کیدا ی باز الویییال کیدا هلچان مهللتوایل از نظی فقهل چه اکلل خواهر داشیییت .یکل از موالدی که خاعل بهش م تال
ه یتاب دل فضیای لویانه ،این اویت که لویانه فضیای گزالش زنرگل لیز مامیه اویت زنرگل لیز مامیه الاقل دل مامیه
اوالمل اجب یوایاش با موم ان گیه مل خولد دلوت اوت که دل فضای مثال کشول ،مرییانل هب ه ت ر که فاوق ر بعه
مرییانل هب ه ت ر که نفوذی انر بعه .یلل ای ها آمال مهللریدی دالنر علره افیاد یا الاقل ار مت ابهل شاا اگی ک ل خاعل
بخواهر بربان با شر م علاا موم ر ک انل ه ت ر که خود شاا آبییی خود لا الاقل افظ کیدنر متجاهی به ف ق الاقل
نا ت ر به ا انالح فقهل .چوا متجاهی به ف ق یی ل ک ل که به تی ای لیایت پیده ااا لا دلیره ل اس ااا لا از ت ش دل
آیلده .ا ضیت فیمودنر من القل مع اع الهللاا فال لاله له .ک ل اگی خودش ل اس ااا لا از ت ش دل آیلد ااتیام نرالد یی ل
عع ا مل آیر معوی میدم هلاشه کالهای زشت انجام مل دهر این دیگی خودش بیای خودش ا ابل قائل نا ت اما باالخیه
که خودشاا آبیی دالی مل ک ر یلو ای که گ هکال اوت یلل یواشکل شیاع مل نوشر ی دل مال عام نلل آیر شیاع ب وشر .از
نظی فقهل اگی آمریر گفتار فالنل دل خانه اش پ هانل شییاع مل نوشیر مل شیود غا ت ،چوا ای جا پیده مومن لا دلیریب ی
هتک وتی مومن کیدیب .خوع چوا ما دل مامیه اوالمل ه تاب اجب ان وهل از افیادی که ما باهاشاا دل الت اط ه تاب دل
مرییاا ی م ئولان ی یلزشکالاا ی ااهللاع لوانه ی امثال ای ها هله شاا از موم ان ه ت ر اهلل ت ک ر دل مولد ای ها شیعا
مل شود اکب م شلول این ااکام که دا شتاب که اکب کامال قایاطل بایر ا ابش ک ر ذله ذله اش لا بایر دقت ک اب که
آدم این ملعه که مل گویر چا ییت .با این ناگه که نگاه ک ار ط ایتا باز به ااییل ایلل کال هله لوییانه های خ یی لا بایر

تینال کیده منالیه ل وانه های خ یی لا هب بایر تینال کید یک کانال خ یی که شییع به خوانرا مل ک ار ،با نگاه ایلِل،
از هلاا ایل نوشته فالنل اختالس کید فالنل وی کال انقرل کوتاهل کید فالنل فالا چاز که خییره بود بر فییخت بر خییر
ی فالنل با فاعلش دعوا کید ویییای داد زد تا گ اهاا بزلگ که مثال فالا ه یپاشییه به فالا گ اه دچال شییر ،ای ها هله اش
گ اه دل گ اه اوت گفتن ی خوانرنش گ اه اوت فولیالد کیدنش بیای دیگیاا گ اه اوت شلا که عضو آا کانال هب که شویر
مل شویر م تلع الدا ه ی التهله یی ل دالی آا کانال لا تقویت مل ک ار ی یقتل باز ال والش مل ک ار بیای دیگیاا ،باز به
هلاا شکل .به ا ب اال ایلل هله ای ها مل وع مل شونر .ان اا فقط ماهایل امازه دالد گزالش دهر که خوبل های این
آدم موم ل لا چه ک ر؟ این ا ال ایلل ی ا ال ثانوی لا مع ه بیر مف صل بهش مل لواب .دالم تیواب ف ضای پایه لا عیض
مل ک ب دل تی واب ف ضای پایه تا یقتل شخص مومن ا وت به ا ب ت ع ایلل نلل تواناب بری هایش لا ا اال لی ک اب اگی
ک ل لی کید اق نرالیب نشیش دهاب چازهایل که مشکوک اوت که مل گوی ر بی اواس ش اره ها ش اره ها ااکل از آا
اوییت که آقای فالنل دزدی کیده آقای فالنل اختالس کیده ،اق نرالیب ای ها لا م تقل ک اب ی اق نرالیب باایاب دل مجعس
بیای هب تیییف ک ل .مثال باایاب دل مجعس بگویاب شیی اری فالنل مثال مل گوی ر ای نولی کیده؟ االا ب ا ار اگی فضییای
ل وانه لا ک ال بگذالیب ،این ا ال ثانوی که ان شاء اهلل مع ه بیر بهش مل ل واب مثال یک شاییه شره که این مدازه مواد
غذایل که وی کوچه ما ه ت این ب ره خرا دزد اوت .من اق دالم دل مع ه به شلا بگویب ش اریر این ب ره خرا دزد اوت؟
خوع شیعا ایام ا وت این ب ره خرا آبیی ی ااتیام دالد بی ا واس یک ش اری که آدم نلل توانر یک افت ق اح لا به یک
ب ره خرا ن ت دهر .یک یقت مل خواهار بیییر با آا شییک شویر مقام م شولت ا وت مل گویر من چازی ش ارم مل
خواهار مثال پ یش آمره خوا وتگالی مل خواهار باهاش ی اعت ک ار ا ابش فیق مل ک ر یلل به ا ب یالل دل مولد
هاچ موم ل ان یییاا اق ای که برگویل ک ر نرالد اق ای که برگویل لا بشی ی ود نرالد اق ای که تیییجش دهر نرالد .انواع
م خیه کیدا ها انواع لوانه هایل که کالشاا تولار ط ز اوت ای ها هله شاا بی اواس اال ایلِ ،باز تاکار مل ک ب اال
ایلل ،ا ال ثانوی لا ان شاء اهلل بیرا بهش بی واب شیعا مایز نا ت .چوا کالیکاتولها ل وانه های ط ز ی خ ره دال هله شاا
یک نوع م خیه کیدنر .م خیه کیدا مومن هب شیعا ایما ا وت مگی ای که ک ل لا اایاز ک ار که این ب ره خرا فا وق
ا وت ی از علال ا وتیلال ی ا وتک ال ا وت شیعا مایز ا وت که هی چه دل مولدش مل خواهاب بگویب .یاال اگی یک یزییی
میاینل م ییئولل مایل این ب ره خرا آدم دی رالی اوییت ما مل تواناب کالیکاتولش لا بکشییاب با یک دماغ بزلگ؟ نه مجاز
نا تاب .مل تواناب شکعش لا به شکل خ ره دالی تیواب ک اب؟ مجاز نا تاب .دل فقه دیریر که دل زماا پاام ی اکیم اعوات
اهلل ععاه ی آله یک موقع زنل آمر خرمت پادل ی خاعل قرش کوتاه بود یقتل لفت عای شه با د وتش ای نولی ا شاله کید که
مثال این چقرل کوتوله بود با االت تل خی ،فقط با د وتش ا شاله کید ،ا ضیت فیمودنر بول الی دنراا هایت لا خالل کن
لفت از الی دنرانش تکه های گوش به اعجاز اضیییت باییا آمر فیمودنر غا ت خواهی م ییعلانت لا کیدی معکوتش این
ذلات گوشت بود .یی ل یک دوت تکاا دادا که خانب قرش کوتاه اوت این قر کوتاهش هب آشکالا اوت ی هله مل با ر
یلل هلان مقرال که تهللقایش کید اکب غا ت بیش بال مل شییود .معکوتش هب به اعجاز پاام ی آنجا دیره مل شییود ما اگی
باشاب معکوتش لا نلل با اب .لذا تلام این ع ایی ل که اق مومن لا از بان مل بید شیعا ایام مل شود .انشاء اهلل اگی علیی
با شر دل مع ه بیری بایر بپیدازیب به این مو ضوع که دل تزااب بان این اقوق مزئل با م صالح کالا مامیه ا والمل چکال

ک اب؟ چوا هی عاقعل مل فهلر ما لویییانه های خ یی لا تینال ک اب .امکاا نرالیر بگویب خوع مرییاا باای ر هی خالفل
مل خواه ر بک ر هاچ ک ییل هاچ ما اعالم نک ر .دل خود فقه هب موالدی دالیب که فیمودنر بایر اشییخاص لا تشییهای ک ر
یی ل بایر م ایتل که انجام دادنر لا عع ل مال بزن ر هله بفهل ر آبییی طیف بیید ای ها موالدش دل فقه کجا اوت اگی علیی
بود انشاء اهلل دل دفیات بیری دن ال بک اب .العهب ال ععل مهلللر ی آل مهلللر

