باسمهتعالی
موضوع:شرح نامهی مقام معظم رهبری به جوانان آمریکا و
اروپا

استاد :حجت االسالم ماندگاری

(زید عسه)

زمان93/11/16:
مکان:حسینیه موسسه بنت الهدی

ّوچَى خَسضیذی هیاى آًْا هی دسخطیذ..

آیت اهلل جَادی آهلی تیاى داضتٌذّ :وِ علوا دس ایي عصش ّوچَى ستاسُ تَدًذ ٍ اهام خویٌی
اهام خویٌی سِ ّذف تشای اًقالب اسالهی هطخص کشدًذ:
 -1سقَط عاغَت دس ایشاى ٍ تشقشاسی جوَْسی اسالهی؛
 -2تیذاسی جْاى اسالم؛
 -3تیذاسی جَاهع تطشی ،تیذاسی جَاًاى ٍ عذالت خَاّاى.
هی ضَد .ایشاى تایذ عاغَت سا تیشٍى کشدُ ٍ جوَْسی اسالهی هستقش ًوایذ.
تعذاص حادث ضذى ّذف سَم ،اسالم آهادُ ظَْس حضشت هْذی
جْاى اسالم ًسثت تِ حاکواى ظالن ٍ فاسذ تیذاس ضَد .تطشیت ّن ًسثت تِ تیذاسی آگاُ گشدد.
اهام ایي سِ ّذف سا اص قشآى تیاى ًوَدًذ .قشآى هی فشهایذّ :ش اًساًی هشکض حکَهتی تِ ًام قلة داسد ٍ ّش اًساًی یک جْاى ًیشٍ داسد ٍ استثاعات
جْاًی تا تیشٍى داسد .اگش عاغَت سا اص دل اًساى تیشٍى ًواییذًَ ،س خذا ٍاسد دل اًساى هی ضَد .هتاسفاًِ ٌَّص تت ٍ عاغَت دس ٍجَد ها ٍجَد داسد.
تایذ اٍل عاغَت ّا سا اص دل خاسج کٌین تا خذا ٍاسد قلثواى گشدد .دس هشحلِ اٍل اًقالب دٍسًی تایذ هعشفت یاتین کِ عاغَت تِ دسد ها ًوی خَسد تلکِ
خذا تِ دسد ها هی خَسد .هشحلِ دٍم اًقالب دسٍى ها ایي است کِ اعضا ٍ جَاسح ها تایذ تیذاس ضَد گاّی قلة هسلواى است ٍ لی اعضا ٍ جَاسح
هسلواى ًیستٍ .جَد ها تایذ تیذاس ٍ هسلواى ضَد .هشحلِ سَم ایي است کِ تیشٍى اص ٍجَد خَدتاى سا ًیض تیذاس ٍ هسلواى ًواییذ .هسلواى ًسثت تِ
جْاى تی خیال ًیست تلکِ تی قشاس است .اًساى ًسثت تِ دیگشاى هاهَسیت اهشتِ هعشٍف ٍ ًْی اص هٌکش داسد .یعٌی اًساى ضیشیٌی هعشٍف سا کِ
چطیذُ ،هی خَاّذ دیگشاى ّن تچطٌٌذ ٍ تلخی هٌکش سا کِ دیذُ ،هی خَاّذ دیگشاى ًثیٌٌذ ٍ دٍس تاضٌذ.
پیام هقام هعظن سّثشی تش اساس هثٌای سَم تیاى گشدیذُ است .ایطاى االى سا صهاى تیذاسی تطشیت هی داًٌذ .پیام ایطاى سِ تخص داسد-1 :
جَاًاى اسٍ پایی ٍ اهشیکایی ٍ کال جَاًاى دًیا ها ضوا سا تِ پاکی قثَل داسین ،چَى دس رّي افشاد جا افتادُ کِ هسلواًاى کفاس ٍ سایش ادیاى سا ًجس
هی داًٌذ .سّثش اصل اساسی اهش تِ هعشٍف سا سعایت ًوَدًذ.
دس اهش تِ هعشٍف سِ هشحلِ داضت -1 :تأییذ -2 ،تثذیل  -3تخشیة.
سٍش پیاهثش
دس اصل جاّلیت اٍل تأییذ کشدًذآًچِ کِ قاتل تأییذ الْی است هثل ٍفای تِ عْذ،
پیاهثش
آى سا تثذیل ًوَدًذ .هثال تعصة جاّلی سا تِ تعصة
دس جْاى جاّلیت اهَسی تَد کِ تخطی اص آى دسست ٍ تخص دیگش ًادسست تَد ،پیاهثش
دیٌی تثذیل ًوَدًذ.
آى چیضی کِ ًِ قاتل تاییذ است ٍ ًِ قاتل تثذیل ،تخشیة هی ًوایذ .هثل صًذُ تِ گَس کشدى دس عصش جاّلیت.
پیاهثش
دس ایي پیام ّن آقا ،فغشت پاک ٍ عذالت خَاُ جَاًاى سا هَسد خغاب قشاس دادُ ٍ تأییذ ًوَدُ است .ایطاى اًساى تَدى ٍ فغشت پاک سا تأییذ هی کٌٌذ
تا تتَاًٌذ تا آًاى استثاط تشقشا ًوای ٌذ .سّثش حس علن خَاّی ٍ پیطشفت هادی جَاًاى دًیا سا تِ پیطشفت هادی ٍ هعٌَی تا ّن تثذیل ًوَد .پیطشفت
علن ٍثشٍت سا گستشش دّیذ ٍ ّن هادی تاضیذ ٍ ّن هعٌَی.
سّثشاهشاحتوالی سا تخشیة کشدًذ ٍ فشهَدًذ :اگش سٍش تشای ضٌاخت اسالم فقظ سساًِ ٍ ضثکِ ّای اسٍپایی ٍ آهشیکایی تاضذ دسست ًیست ٍ خیلی
تذ است چَى داسیذ اص دضوي هی گیشیذ چَى کاس دضوي اسالم ّشاسی است.
تیاییذ اسالم سا اص قشآى صاهت ٍ قشآى ًاعق تگیشیذ.
آیِ  30سَسُ فصلت :اى الزیي قالَا ستٌا اهلل ثن استقاهَا تفضل علیْن الوالئکِ اال تخافَا ٍ ال تحضًَا ٍ اخطذٍ فی الجٌِ کٌتن تَعذٍى؛ ّشکس دس
هسیش دیي خذا استقاهت کٌذ خذا هالئک سا هی فشستذ تا تِ خستگی اٍ سا تشعشف ًوایذ.

