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 مقدمه 
 

و مومنات،  پرشور تر  نیماه مبارک، مومن نیرمضان بهار قرآن است. به برکت ا
دلشان غرس   نیاز جنس کالم الله، در زم  یو نهال  نندینش یم  میبر سفره قرآن کر

 . شودیم
 یهاو شکوفه میده   وندیشور را به شعور پ نیاست که ا  یقرآن  نیبرما مبلغ  حال،

بهار،  نینشود، ا نیکه اگر چن م؛یتدبر به ثمر نشان ریبستان رمضان را، با اکس 
 خزان خواهد شد...

توسط  ،یاسالم غاتیسازمان تبلاداره کل آموزش رو به سفارش  شیپ نوشتار 
تهران )واحد پژوهش  انیربیخطابه ام یاز پژوهشگران موسسه تخصص یجمع

مکتوب، مناسب با مخاطب  ی( در قالب ده جلسه سخنرانار یشهرستان شهر
 است. دهیگرد  فیتال یئتیه -یمسجد

با ابعاد  را  میسوره مبارکه حجرات، قرآن کر تیدارد با محور  یاثر سع نیا
مدرن  یایدر دن یاله نیفرام یدهد تا کارآمد وندیپ نیمخاطب یگوناگون زندگ 
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روزمره  یامروز، ملموس تر گردد. مسلما هرچه انطباق کالم سخنران با زندگ
 خواهد شد.  دهآن افزو یباشد، بر جاذبه سخن و اثرگذار  شتریب نیمستمع

کتاب  نیا فیکه مارا خالصانه در تأل یزانی از همه عز فهیبه حسب وظ انیپا در 
 . میینمایم یاند تشکر و قدرداننموده یار ی

 دهیخوانندگان محترم پوش نیزب یاست نقاط ضعف و قوت، از نگاه ت یهیبد
 .دیبهره نگذار  ی. لذا مارا از نقد دلسوزانه خود بستین

 تیل عناخداوند متعال و مشمو  تیمورد رضا  زیاثر ناچ  نیاست ان شاالله ا  دیام
 .ردیقرار گ یحجه بن الحسن المهد مانیخاص مول 

 موسسه تخصصی خطابه امیربیان تهران                                         
  1399بهار                                           
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 زائر خدا 
 

 سوره حجرات 4آیه 

ْكَثُرُهْم ََل َيْعِقُلوَن 
َ
ِذيَن ُيَناُدوَنَك ِمْن َوَراِء اْلُحُجَراِت أ  ِإَنَّ اَلَّ

 
 اتیماه، ماه نزول قرآن است و در روا  نیکه ا  نیدر ماه مبارک رمضان، به واسطه ا

ک   نیهم حضرات معصوم در شهررمضان   میبه تالوت قرآن کر یادیز   دی، تأ
ب   نیاند، بحمد الله مؤمنداشته بنده مطلعم   کنند،یم  دا یپ  میا قرآن کرب  یانس خو
که حداقل   دیااول ماه، عزمتان را جزم کرده  روزاز همان    زانی از شما عز  یلیکه خ

 است. یبزرگ قیتوف  نیکه ا دیجزء قرآن در روز قرائت کن کی
. به فکر تدبر در قرآن هم مینکن تیکم یرا فدا تیفیکه ک میمراقب باش دیبا اما
که چه  میاما اصاًل نفهم م،یماه بگذرد؛ ختم قرآن هم بکن نی. نکند که امیباش

َر ِمَن ! درست است که خداوند متعال فرموده: میخوانده ا »َفاْقَرُءوا َما َتَيَسَّ
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ُروَن اْلُقْرآَن؛: دیفرمایهم م گرید یاما در جا اْلُقْرآِن«  َفال َيَتَدَبَّ
َ
آیا در قرآن  »أ

 کنند؟«تدّبر و تأّمل نمی
 .  خواندیکه هم بخواند و هم بداند که چه م برد یکامل را م ضیف یکس  آن
دار هستم بنا دارم که ان در خدمت شما خواهران و برادران روزه کهیامیا نیا در 

پر مغز و  ارینسبتًا کوتاه اما بس  یهااز سوره یکیمنتخب  اتیآ ریشاء الله تفس 
 یکنم. سوره ا زانی شما عز میرا تقد یو اجتماع  یدر حوزه اخالق فرد  یکاربرد 

 نی: »هر کس ادیفرمایقرائت آن م لتیدر فض که آقا امام صادق  یاهی آ 18
خواهد بود؛  سوره   سوره را در هر شب یا هر روز بخواند از زائران محمد 

 مبارکه حجرات ... .«
ده   میگرفت میتصووم یوقت داندیاسووت سوووره حجرات! خدا م یاسوووره بیعج

 م یرو شودبهمطالب ناب رو یایبا در  میسووره مبارکه آماده کن نیجلسوه منبر از ا
سوووره   نیکه با ا یسووخت بود. دوسووتان ار یما بسوو  یآنها برا  انیاز م نشی که گز

ا و ابعاد گوناگون را  یبحث از زوا  تیآن قابل هی که هر آ کنندیم قیمأنوسوند تصود
رضووان الله  - یبروجرد  یالله العظم هی که مرحوم آ سوتیسوبب ن یداراسوت و ب

: »هرشوب سووره  فرمودندیو م کردندیم هیشواگردانشوان توصو به  -هیعل یتعال
  اء،یو خواتم النب نیبوه وجود نوازن دیو کن هیو و ثواب آن را هود دیو حجرات را بخوان

 ...«.  یمحمد مصطف
در حد  میداکنیپ قیصلوات با اخالص شما توف  نیشاء الله به برکت هم ان

 مینیو بب میباش سوره با عظمت داشته نیتدبر در ا یبضاعتمان هرشب مقدار 
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وجود   یینهفته است و در پس آن چه ناگفته ها  ی»من وراء الحجرات« چه اسرار
 دارد؟ ... .

سوووره   نیسووؤال بشووود: »چرا اسووم ا هایبعضوو  یبرا  دیابتدا شووا نیدر هم اما
 حجرات است و حجرات به چه معناست؟«

)ص( که مثل امبریپ  یهاست. اشاره به خانهاتاق  یجمع حجره، به معن حجرات
 لیبه دل  دندیسوره را حجرات نام نیخودمان اتاق اتاق بود. و ا یمیقد یهاخانه

 آن است:    رامونیسوره که بحث امشب ما هم پ نیچهارم از ا هی آ

ْكَثُرُهْم َل َيْعِقُلوَن  »ِإن  
َ
ِذيَن ُيناُدوَنَك ِمْن َوراِء اْلُحُجراِت أ   «ال 

 زنند ها بلند صدا می که تو را از پشت حجره »کسانی
 اکثرشان عقل و خرد ندارند« 

حضرت را صدا  یو درشت یادبیبا ب امبریپشت در خانه پ آمدندیم یاعده  
 تیرعا امبرتانیچرا ادب را نسبت به پ خردان،یب ینازل شد که ا هی . آزدندیم

 واجب است. غمبری! حفظ احترام پد؟یبر یرا بال م تانی! چرا صداد؟یکنینم
 بیمثل »اط د،ییمراجعه بفرما فهیشر هی آ نیا لیذ ریاگر شما به تفاس حال

برداشت کرده   هی آ  نیدو نکته از ا  نیالسعاده« و ... مفسر  انی»نمونه«، »ب  ان«،یالب
 اند:

  شوانیا اتیهم شوامل دوران ح امبریاحترام پ تیاسوت که رعا نینکته ا نی.اول 1
هم تنها در شووخ    یو از طرف  باشوودیو هم شووامل بعد از رحلت م شووودیم

شامل   زیرا ن شانیو قبور مطهر ا امبریپ تیبلکه اهل ب شودیحضرت خالصه نم
از   یتیعصووموت و طهوارت بوه عنوان ب تیو و حفظ حرموت حرم اهول ب گرددیم
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است که در اذن دخول   نیت. مگر نه ااس یلزم و ضرور  نیبر زائر امبریپ وتیب
 :میخوانیها محرم

هم  ک«يِ َنبِ  وِت يُ ِمن بُ  ت  يباب بَ  یَوَقفُت عل یإنَّ  »اللَّ
 ام«ستادهیتو ا امبریپ یهااز خانه  یاهمانا من بر در خانه  ایخدا»

 حیرا مراعات کرد. در مفات ارتیادب ز  دی. باستین یخانه معمول کیخانه  نیا
بپوش،   زیوارد شده؛ غسل کن، لباس تم  ارتیماشاالله آداب ز  یال  دینیالجنان بب

 اتهیرا قرائت کن، حاجات شرع  رهیمتعدد مثل جامعه کب اراتینماز بخوان، ز 
 کن و کذا و کذا ... . انیرا با ادب ب

گاه حرم ارتیادب ز  درباره  .دیکنیو مراعات م دیها الحمدلله همه شما آ
اند. هر چه تا کرده انیب نیاست که مفسر ینکته دوم یعرض بنده بر رو اصل

نکته دوم کمتر  نیچرا که ا دیگوش کن شتریقسمت را ب نیا دیبه حال گوش داد
 ماه رمضان تناسب دارد. یهاشب نیبا حال ما در ا یلیشده است و خ دهیشن
 وت یب  یداده اند به تمام  میرا تعم  هی آ  نیاست که ا  نیاند؛ افرموده  کهینکته دوم.2

 یممکن است بعض م،ییگویالله، خانه خدا که ما م تی. بنیزم یخدا بر رو
عالوه بر  ات،یکه در روا یدر حال شودیفکر کنند که فقط خانه کعبه را شامل م

 یاز شخص نجاست،یو جالب ا هالله« شد تی»ب ریکعبه درباره مساجد هم تعب
! ییبایز  ریبه عنوان »زائر خدا« نام برده اند. چه تعب گذاردیکه قدم به مسجد م

 زائر خدا. 
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اْْلَْرِض  یفِ  یوتِ يُ ِاَنَّ بُ  ی: »قال اللُه تبارَک و تعالالصادق  قال
َر فِ  یَاْلَمَساِجُد، َفُطوبَ  َل ِإَنَّ َعلَ  یتِ يْ بَ  یفِ  یُثم  َزاَرنِ  ِتِه يْ بَ  یِلَعْبد  َتَطه 

َ
 اْلَمُزورِ یأ

اِئِر   « 1َكَراَمَة الَزَّ
 :دیفرمایم یتبارک و تعال یاست؛ خدا یقدس ثیحد

اش خود را که در خانه  یاخوشا به حال بنده اند،نیمن در زم یها»مساجد خانه 
 زبانیبر م گری د نجایکند، ا ارتیام ز( و بعد مرا در خانه ردیطاهر کند )وضو بگ

 «2بدارد. یاست که مهمان خود را گرام

!. یبزرگ  قیخانه خداست. چه توف  میکه من و شما نشسته ا یمکان نیهم یعنی
 همانیخدا، خالق عالم ما را م  یهمانیخدا. در ماه مماه، ماه خدا و خانه هم خانه  

و برخود واجب فرموده که  رفتهیاش کرده و ما بندگانش را به عنوان زائر پذخانه

اِئِر ...« اْلَمُزوِر ی»ِإَنَّ َعلَ زائرانش را اکرام کند.   بیسعادت نص نیا َكَراَمَة الَزَّ
 ... .  3دی. قدر خودتان را بدانشودیهرکس نم

 

 
 69العمال، ص ثواب  1

الّله ِ في األرِض ، و َمن أتاها عَلیُکم ِبإتیاِن الَمساِجِد؛ فإّنها ُبیوُت  م: » علیه السال- اإلماُم الّصادُق قال  2
عاء الِة و الدُّ کِثُروا فیها ِمن الصَّ ِبِه و ُکِتَب ِمن ُزّواِرِه َفأ َرُه الّله ُ ِمن ُذنو را َطهَّ بر شما )ع( امام صادق « »ُمَتَطهِّ

خداوند او  های خدا در روی زمینند. هر که پاك و پاکیزه وارد آنها شود باد رفتن مساجد؛ زیرا مساجد خانه
«      .را از گناهانش پاك گرداند و در زمره زایران خود قلمدادش کند . پس ، در مساجد نماز و دعا بسیار بگزارید 

 440/584األمالي للصدوق : 

: »أهَل الَمساِجِد؛ قولونَ ی: َمن َتغِبطوَن؟ فَ الَمقاِبری فِ  یناد یُ إّل و َمَلٌک  وم  یَ ما ِمن الله )ص(: »رسول 3
: شما  کندیآنها را ندا م یمگر َملک گذرد ی بر اهل قبور نم یو ل َنقِدُر« »روز صوُمونَ یو ل َنقِدُر و  َصّلونَ یُ 

آنها نماز   هستند،  ان یما مسجد یغبطه و آرزو : ندی گوی م د؟یکنی م و و او را آرز دیخوری را غبطه م ی چه کس

http://www.hadithlib.com/hadithtxts/view/22008475
http://www.hadithlib.com/hadithtxts/view/22008475
http://www.hadithlib.com/hadithtxts/view/22008475
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اما  میااهل مسجد بوده یکه از کودک نیبا وجود ا هایمن!  ما مسجد زانی عز
و مسجد هم خانه  میکه زائر خدا هست میانکته غفلت کرده نیعمومًا نسبت به ا

 الرضا  یبن موس یمثاًل به حرم آقا عل یاست. چطور وقت یو حرم اله
مسجد هم  م؛ یکن تیرا رعا ارتشیبر ما لزم است که آداب ز  می شویمشرف م

لزم است   همانیاست. مسجد هم احکام و آداب خاص خود را دارد. بر م  نیهم
 کند و از او انتظار اکرام داشته باشد.  تیحرمت صاحب خانه را رعا

ذکر شده است. از  یادیحرم ها آداب ز  ارتیمسجد هم مانند ز ارتیز یبرا 
 خروج از مسجد.  تیتا ورود و حضور و در نها میدار هیحرکت توص همان بدو

  کنمیو مهم اشواره م یوقت، بنده مختصورًا به دو مورد کاربرد  قیتوجه به ضو  با
ل   دیبفرسوت یاسوت که شوما صولوات نیاش ااما شورط دارد. شورط  بر محمد و آ

 محمد ...  .
 یطانیش  یهاو وسوسه  طانیاز آداب مسجد استعاذه و پناه بردن به خدا از ش  یکی

 طانیمحبوب خداوند باشد به همان اندازه هم مبغوض ش یکار  یاست.  وقت
تک  دیبه سمت مسجد قدم بردار  دیریبگ میتصم نکهیاست. لذا به محض ا

 کنندیو شروع م رندیگیشما را هدف م یااز هر نقطه طانیش یراندازهایت
انسان به  کهیهر قدم یآمده به ازا  تی. در روا ستیکه ن یکردن. شوخ  کیشل

از او  ئهیس 10و  سدی نو یم شیحسنه برا  10دارد خداوند  یسمت مسجد برم

 

 
، 3و ...« مستدرک، ج میریروزه بگ  میتوانی و ما نم رندیگی آنها روزه م م،یبخوان میتوانی و ما نم خوانندیم

 463ص 
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متفاوت  یبه تناسب هر شخص یطانیش یرهایالبته جنس ت  4.کندیمحو م
ها رجوع، خانم ربابرا با ا یادار  زند،یم نیزم ی است. مثاًل کاسب را با مشتر

دارد. بدل فن   یفن  کی یفیهر حر یو زنگ تلفن ...؛ برا   یدار و بچه یرا با آشپز
عبارت  نیتکرار با توجه ا طان،یش یهاسهیضد گلوله ما در مقابل دس قهیو جل

 م«يالرج طاني»اعوذ بالله من الشاست: 
فکرکنند   یبعضو  دی. شوامیسوتیدر امان ن طانیداخل مسوجد هم از شور شو  یحت

 .  ری! نخمیدر امان طانیاز شر ش گریداخل خانه خدا که د
  کندیدر خانه خدا، ثواب درسوت و درمان که جمع نم دی آیکه م یبسوا مسوجد 

و   یو سوخنران هیشوود! چطور؟؛ وسوط ادع  یحق الناس هم مرتکب م ی! کلچیه 
حق الناس   نی. ا5بهره ببرند گرانیگذارد د یو نم کندیروضووه مدام صووحبت م

 .گریاست د
است؛ خب  یسال است که مسجد انیسال یمثاًل شخص گر،یگناهان د ای

 آمدند،یعده که کمتر در طول سال مسجد م  کیمحرم    ایمعموًل در ماه رمضان  
وارد تازه نیچنان با عجب و تکبر به ا یخانم مسجد ایآقا  نی. اندی آیم شتریب

 

 
َمْنِزِلِه،    یإل   ْرِجَع یَ   یَمْسِجد  ِمْن َمساِجِد الّلِه، َفَلُه ِبُکِل ُخْطَوة  َخطاها َحتّ   یإل  یالله )ص(: »َمْن َمشرسول   4

، َو ُمِح  ، یِّ َعْنُه َعْشُر َس  َی َعْشُر َحَسنات  «    »هرکس به سو ئات  مسجد گام بردارد، در  یَو ُرِفَع َلُه َعْشُر َدَرجات 
.«  رود یپاک و ده درجه و منزلت او )در بهشت( بال مگناهش  10ثبت و  شیحسنه برا  10 یبرابر هر گام
 483، ص 3وسائل، ج 

ُکُل یاْلَمْسِجِد،    یفِ   یِ اْلَبغْ   ُث یامام باقر )ع(: »َلَحد   5 ُکُل اْلَبه  أ اْلَحَطَب« » در مسجد،   َمةُ یاْلَحَسناِت َکما َتأ
که علف    انیهمانند چهارپا  برندی م  نیو از ب   خورندی نامربوط زدن ثوابها را )آنچنان( م  یهاو حرف   اتی لغو

 371، ص 3.« مستدرک، ج برندی ن میو از ب  خورندی را )با حرص و َوَلع( م
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مسجد ...؛  نیا ر د میها کرد ! ما عبادتد؟یکه بله شما کجا بود کندینگاه م
 . شودیهم مرتکب م ایچهارتا ر 

 دی آیم فمیتکان دهنده است! ح یلیخ از آقا امام باقر دمید یتیروا کی
 نقل نکنم. تانیبرا 

فاسق .آن  یعابد دوم یکی شوندیمسجد م: »دو نفر وارد دیفرمایم حضرت 
 یهاو انسان  قانیکه فرد فاسق از صد  ی.در حال  شوندیدو نفر از مسجد خارج م

علت که فرد عابد با عبادت خودش به  نیشد و فرد عابد فاسق شد به ا نیراست
از کردار  یمانیپش  یشهیاما فرد فاسق در اند فروشدیخداوند فخر و ناز م

 . طلبدیخود از خدا آمرزش م یهار کردهخودش است و ب
 به خدا پناه برد .   طانیاز شر ش دیدر مسجد هم با یدر همه حال حت نیبنابرا 

است.  نظافت هم دو  یزگ یاز آداب حضور در مسجد نظافت و پاک گرید یکی 
 نوع است:

 .  ینظافت افراد مسجد یعنی ؛ ی. نظافت فرد 1
 مسجد. طی. نظافت ساختمان و مح2

شده است. از جمله  یادیسفارشات ز  ات،یدر روا  ،یمورد نظافت فرد در 
. می. خودمان را معطر کن6میو آراسته بپوش زیکه لباس تم نیلباس؛ ا یزیتم

 

 
های خود را خواست، بهترین لباس برای نماز برمی  - علیه السالم- که امام حسن مجتبی  هنگامی 6
ان الله  » :امام در پاسخ فرمود « چرا بهترین لباس خود را می پوشید؟»حضرت پرسیدند:  از آن  .پوشیدمی

خداوند زیبا است و  « » .جمیل یحب الجمال، فاتجمل لربی و هو یقول: خذوا زینتکم عند کل مسجد
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عرق کرده  ی. با پاکنندیخصوصًا در فصل تابستان اصاًل مراعات نم هایبعض
 تیپا سجدم رونیب من! زی داخل مسجد. خب عز ندی آیو ... م فیو جوراب کث

خورد   یم ریس  ایچشم.   یقدمت رو  اریب فی. بعد تشرار یرا بشور جوراب را در ب
 !   شیتو صورت بغل دست کندی. ها مکندیمراعات هم نم

اثرگوذار   یلیبهوداشوووت و نظوافوت در جوذب و دفع مردم از مسووجود خ مراعوات
 است.  

 نیها فراوان است. وجود نازن هیباره هم توص نیمسجد: در ا  طیاما نظافت مح  و
: »هر دیفرما یمسجد م یزگیاهتمام به نظافت و پاک لتیرحمت در فض غمبریپ

ب  یکس مسجد  شیرا برا  یکند، خداوند پاداش آزاد کردن بنده ا یرا خاکرو
رود، غبار بر  یکه در چشم م یمسجد به اندازه خاشاک نیو اگر از ا سدی نویم
 .«7دیفرمایرا به او عطا م شی خداونددو برابر آن، رحمت خو رد،یگ
ب  دینیبب  یمسجد در نزد خداوند ارزش دارد که برا  یچقدر مشارکت در غباررو

 نیولو به اندازه خاشاک در چشم باشد. هم ردیگیدر نظر م یپاداش نیآن چن
و  میآشغال کوچک را هم بردار کی م؛ یدور و برمان را نگاه کن میکه نشست ییجا

به شستن فرشها و  د. چه رسمیثواب برس  نیکه به ا ستیکاف مینداز یب رونیب

 

 
فرمود   زیبائی را دوست دارد، و به همین جهت، من لباس زیبا برای راز و نیاز با پروردگار می پوشم، و هم او

 ابواب احکام المالبس، 3جلد  ،وسائل شیعه.« که به: هنگام رفتن در مسجد، زینت خود را برگیرید  است

 
من  نیکتب الله عزوجل له کفل نایع یقذی»من قم مسجدا کتب الله له عتق رقبه و من اخرج منه ما  7

 180صدوق/ص  یرحمته«، امال



 18 جلسه اول

و ... مسجد، که مسلمًا اجر آنها مضاعف  یبهداشت سی ظروف و نظافت سرو
 است. 

است که مسجد خانه خداست و ما هم زوار خانه خدا  نی! مگر نه ابزرگواران
نگاه ما نسبت به مسجد و اهل آن، نگاه زائرانه   دیاست پس با  نی! اگر چنم؟یهست

نگاه رفتار ما چگونه   نی! با امیاست و همه ما زائر  ارتگاهیز  نجایا  دیباشد. فکر کن
ها و چقدر در انجام کار م؟یداریخواهد بود؟. چقدر حرمت هم را نگه م

. درست مثل م؟یکنیم یچقدر فداکار  م؟یریگیسبقت م گریکدیخدمت به 
. البته در نیاربع ریمثل مس  ای -السالم همیعل- نیمعصوم یهاحرم ارتیز 
. هم زائرند و کنندی. خوب ثواب جمع مَرکندیز  یلیها خ یها هم بعض ارتیز 

هم  یخادم رسم. کنندیخدمت م زوار و هم به  کنندیم ارت یهم خادم. هم ز 
. فقط چشممان به میباش نطور یا دی. در مسجد هم بااندیخادم افتخار  ستند؛ ین

است  از ی. هرجا که نزد یبر یخادم مسجد نباشد که بشورد و نظافت کند و چا
 زوار خانه خدا.  یخادم افتخار مییما هم بشو

و باد که رضوان خدا بر ا یهاد میابراه  دیشه ل«،یرا از »علمدار کم یداستان
. دیرا بخوان م«ی. کتاب »سالم بر ابراه دیشه نیخواندم. چقدر خال  بوده ا

 یو در مقابل خدا برا  دانستیخانه خدا م یخودش را خادم افتخار  قتاً یحق
 قائل نبود.  یتیخود شخص

اهل مسجد نبودم  ادیز لی: »اوا کندینقل م یهاد میابراه  دیاز دوستان شه یکی
 یرفته جاذبه. اما رفتهرفتمیوضو، من هم از مسجد در م  یبرا   رفتیم  میتا ابراه 
 می. ابراه رفتمیبه عشق او مسجد م یعنیکرد.  یما را مسجد میابراه  تیشخص

که  کردیم ییفرد بود کارها بهمنحصر  ییهایژگی با و یکه جوان یحال نیدر ع 
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بروم  ییبه دستشو خواستمیوارد مسجد شدم و م کباریبود . بیما عج یبرا 
نماز   یگرفته و برا   ییمسجد برگشتند وگفتند چاه دستشو  نیرزمیدو نفر از ز   دمید

 یوقت دیرس میبرگردم همان موقع ابراه  خواستمیمن هم م م،ی رو یبه خانه م
 ییداخل محل دستشو نیرزمیز یرا بال زد و رفت تو نشیآست دیماجرا را شن

را باز و همه جا  ییربع بعد در را باز کرد. چاه دستشو کید و در را بست.ش
 کرده بود بعد مشغول شستن دست خودش شد. « زیراشسته و تم

ها را در نظر  . خدا، آنماندیبدهکار نم یبودند. خدا هم به کسوو  نطور یا شووهدا 
  م؛ یار کنکرد. مسولمًا اگر ما هم مثل شوهدا رفت زی مردم بال برد، عظمت داد، عز

 .گذارد یپاسخ نم یخداوند ب
نگاه زائرانه را خصوصًا در  نیا میریبگ میلحظه تصم نیخوب است از هم چه

. مثاًل اگر بناست در میکن تی با برکت ماه مبارک در خودمان تقو یهاشب نیا
مشارکت داشته  یدیو  یمال میتوانیداده شود هر جور که م یمسجد افطار 

ها شب  نیا  اهرانمثاًل در قسمت خو  ای. میقدر خدمت کن  یهادر شب  ای.  میباش
نفر داوطلب شود بچه ها را به  کی. چه خوب است دی آیم ادیبچه کوچک ز 

کنند تا هم بچه   یمسجد باز   اطیدر ح ایبکشند   یسرگرم کند. نقاش  یعنوان مرب
نماز و مراسمات  ضیو هم مادران و نمازگزاران از ف رندیها با مسجد انس بگ

 بهره ببرند. 
. ان میچهارم گفتگو کرد  هی آ رامونیبه تناسب نام سوره مبارکه حجرات، پ امشب

خواهم  می اول به محضرتان تقد هی درباره آ یدنیمطالب شن ندهیشاء الله جلسه آ
 کرد.



 

 
 
 
 

 

 ن ی دل و د   ی دوراه 
 

 1سوه حجرات آیه 

ِه َوَرُسوِلِه  ُموا َبْيَن َيَدِي الَلَّ ِذيَن آَمُنوا ََل ُتَقِدَّ َها اَلَّ ُيَّ
َ
 َيا أ

َه َسِميٌع َعِليٌم  َه ِإَنَّ الَلَّ ُقوا الَلَّ  َواَتَّ
 
 نیخوب به ا کنمیبزنم؛ خواهش م یخواهم خدمت شما بزرگواران مثال یم

 :دییمثال توجه فرما
ب  یادکه وضع اقتص دیدار یدوست ایهمکار  دیکن فرض   یالی و کیدارد؛  یخو

 لی. شما هم به دلرودیو استراحت به آنجا م حیتفر یهم در شمال دارد و برا بایز
  ح یتفر یو برا دیریگ یرا از او م الی و دیبار کل کیهر چند مدت  دیکه دار یرفاقت

گرفتن است  یزیرمیاهل رشوه و ز شمادوست  نی. اما ادی رویبا خانواده به آنجا م
نماز خوان  د؛یانیاما در مقابل، الحمدلله شما متد ستیو خالصه مالش حالل ن

  د یاز منکر دار ینه فه ینسبت به او وظ یاز نظر شرع  عتاً یطب دیحالل خور د،یهست
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اگر به  گری. اما از طرف ددیموارد خالف او را گزارش کن دیاگر لزم شود با یو حت
را هم به شما نخواهد  الی و دیآن کل گری شود و د یخب ناراحت م دیبده تذکراو 

 نداد. 
چگونه  یی ها یدوراه نیهمچ کیدر  میمثال ساده را زدم تا با خود فکر کن نیا

   1م؟یکنیرفتار م
 ! ر؟یخ ای میکنیامر خدا را بر امر نفس مقدم م ای آ
 یاه یتذکر چند ثان  کی  یرا فدا  ی گری هر منفعت د  ایو    الی در و  حیلذِت نقِد تفر  ای آ

 !م؟یکنیم
 از خواسته دل؟! ای میکنیخواسته خدا صرف نظر م از
 

 نیمبارکه حجرات که موضوع بحث ا یاز سوره  هی آ نیمتعال در اول خداوند
 : دیفرما یم نگونه یا نیو شفاف خطاب به مومن حیصر یلیماست، خ یشبها

ا َه   »يََ َه ِإن  اللَ  ُقوا اللَ  ِه َوات  ولَِ ِه َوَرسََُ َدِي اللَ  ُموا َبْيَن يََ دو ِذيَن آَمُنوا ََل ُتقََ ا الَ  هََ يُّ
َ
أ

 َسِميٌع َعِليٌم«
و  دیرا بر امر خدا و رسوولش مقدم نکن ی امر چی! هدیآورده ا مانیکه ا یکسوان ی»ا

گاه  دیخدا را نگاه دار یتقوا  است.«.چرا که خدا شنونده و آ

 

 
  یمثال: دوراه  د؛یمثال بزن  ن،یبا توجه به مخاطب  دیتوانی هم وجود دارد که م  یگری د   ی ها  ی مولف: دوراه  1

کرونا با لزوم انجام    یماریبه ب ی خطر ابتال یدوراه  ایشکستن دل مادر.   یقبول کردن حرف همسر و از طرف 
درآمد کم یبا کار دغدغهی بکار  کیاستخدام در   یدوراه  ای. یو غسل و پرستار  یپاشمثل سم یکار جهاد 

 امام عصر )عج( در آن است.  تی و رضا  میدتریما در انجام آن است و در آن نقطه مف فیتکل میدانی که م
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ِذیَن آَمُنوا؛ ادیفرما ی! خداوند مدییبفرما دقت َها الَّ  مانیکه ا یکسان ی: »َیا َأیُّ
بلکه با  ست،یو کفار ن نیبنده و شما. خطاب با ماست. با مشرک یعنی.« دیآورده ا

ها! نکند حرف  یئتیه یها؛ ا یمسجد یا ن؛یمؤمن ی: »ادی گویاست. م نیمؤمن
 بیعج یلی!« خدیرا بر امر و دستور مِن خدا مقدم کن یطانیو ش ینفسان یها

در عالم  ی: »چه کسمیبپرس  نیمؤمن کیکایاست که اگر از  یدر حال نیاست!. ا
 : »خدا«.ندی گو یداند؟« بدون شک م یو صالح شمارا بهتر از خودتان م ریخ

 م؟یکنیاست پس چرا بعضًا نظر خودمان را بر امر خدا مقدم م نطوریا اگر
محض   ریمگر هر چوه او بخواهود خ سوووت؟یسووبحوان ن یامر، امر خودا مگر

   ست؟ین
 :ندی گویاست: م نیدهند ا یسوال م نیکه عمومًا مردم به ا  ییاز جواب ها یکی

  نیاسووت! حال کو تا ما از ا ه یفائده و منفعتش نسوو  دهدیکه خدا م ی»دسووتورات
بهشت!!!. آدم عاقل که نقد را ول   می! تازه اگر برم؟یکن فیو در بهشت ک می برو ایدن
 کش!« شیپ ه ینس میرا بچسبد. فعاًل نقد را بچسب ه ینس کندینم

 .می شومیمتوجه دو اشکال  میجواب دقت کن نیخوب به ا اگر
دستورات  یو فائده و منفعت ها زه یاست که بر فرض اگر جا نیاول: ا اشکال

به  دیکه با دی گویبهشت باشد،باز هم عقل و منطق انسان م یو فقط برا ه یخدا نس
 عمل شود. یدستورات اله

 یزندگ  ایدن نیدر ا خواهدیسال م 100 تاینها ردیانسان اگر کرونا نگ چون
که نه صد سال،نه هزار   شودیم یاتیح کیوارد  ردیبم نکه یبه محض ا یکند.ول

َبًدا« »َخاِلِديَن ِفيَهاسال،بلکه تا ابد ادامه دارد. 
َ
 .أ

 نفروشد.    یابد  ه یکه نقد زودگذر را به نس  ندی گویم  یاتفاقًا انسان عاقل به کس  پس
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 هیبه لذت نس دنیرس یهم اتفاقا لذت زودگذر نقد را برا ایدن نیدر هم البته 
انداز پس نی. مثاًل هماستیکار کامال عقالن کیو چند ساله رها کردن  نیچند

بتوانند به   ندهی تا در آ  کنندیانداز مرا پس  شانیهاها پولزن و شوهر سال  کیکردن.  
 هیته  یاه ینقل  یله یوس  ایبخرند و    یا. خانه ندانداز شده برس پس  یهاپول  ه یمنافع نس

 کنند؟
پس چرا   ست؟ین ه یهدف نس کیجوان قبول شدن در کنکور  کی یمگر برا ای

که به آن منفعت  گذاردیروز وقت مو شبانه  کشدیم یهمه زحمت و سخت نیا
 برسد؟ ه ینس
ها از غذا  یلیاز خوردن خ  یورزش  یهاتیبه موفق   دنیرس  یکه برا  یورزشکار  ای

و به   زدیریها عرق م ها و سال ماه ،یکسب عنوان قهرمان یو برا کندیصرف نظر م
 رسد ... . ب یها بعد به منافعتا بتواند سال کندیم نیفرسا تمرصورت طاقت

اصاًل عمرت کفاف نداد که به  د یورزشکار شا ی:»آقادی گومیکس ن چیه
 یعنوان قهرمان کی یو برا یکنیم تی! چرا انقدر خودت را اذیمسابقات برس 

 ؟یدهیم یبه خودت سخت ه،ینس
 کیعمل کند  یبه دستورات اله ندهی آ دیبه ام ایدن نیانسان در ا نکه ینفس ا پس

را بچسبد  ه ینس کند،ی نقد را ول نم یعاقل چیحرف که ه نیاست و ا یکار عقالن
 است. یو خالف عقل ه یپا یحرف ب

است و ما در  ه ینس ینداریاما اشکال دوم: جواب آنچه که گفته شد؛ منفعت د و
 هینس یگفته، منافع دستورات اله یاست که چه کس نیا میکنیم ینقد زندگ  یایدن

 ییها! دستورات خدا منفعتشود؟یعائد ما نم یمنفعت چیه ایدن نیاست و در ا
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را  فشیک ایدن نی. در همشودمیما  بینص ایدن نیدارد که قبل از آخرت، در ا
 . میبرمی

  نید کنندیآمده آخرت ما را درسوت کند. فکر م نی که د کنندیم الیها خ یلیخ
دارد که به   یفقط دستورات نی د کنندیم الی.خگری د زیهم چ یاسوت، زندگ  زیچ کی

 .خوردیو بهشت م امتیدرد قبر و ق
 سبحان فرمود: یاست چرا خدا نطوریکه اگر ا یحال در

ْسَوٌة َحَسَنٌة « »لَقْد 
ُ
ِه أ  2َكاَن َلُكْم ِفي َرُسوِل الَلَّ

 .«دیخود قرار ده یاسوه و الگو ایدن نیا یخدا را در زندگ  »رسول

 را از جنس مردم قرار داد؟ امبرانیچرا خدا پ ای
خانواده دهند،  لیکنند،تجارت کنند، تشک یمردم زندگ  نیکه در ب لیدل نیا به 

و تالش   رندیالگو بگ ایدن نیدر هم امبرانیها از پمعاشرت داشته باشند تا انسان
بچشند.   ایدن  نیرا قبل از آخرت در هم  یدارنی کنند و منفعت د  یکنند تا خوب زندگ 

مزرعه فقط به درد آخرت  نیا ثمراتمزرعه آخرت است اما  ایدرست است که دن
 .کندیما را هم آباد م یایدن نیخورد بلکه هممیما ن

 .زنمیشما مثال م یروزه را برا نیهم م،یآنجا در ماه مبارک رمضان هست از
 وارد شده است. یروزه دار یاخرو دیدر فوا یمتعدد اتیروا

 : دیفرمامیاکرم)ص(  غبریپ مثالً 

 

 
 احزاب 21 2
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ًا َعَلی اَ  »َمْن  َياُم ِمْن َطَعام  َيْشَتِهيِه َكاَن َحقَّ ْن ُيْطِعَمُه َمَنَعُه َالصو
َ
ِه َتَعاَلی أ لل 

ِة َو َيْسِقَيُه ِمْن َشَراِبَها  «3ِمْن َطَعاِم َاْلَجن 
کس را روزه از غذائی که به آن اشتها دارد جلوگیری کند بر خداوند است که  »هر

 های بهشت او را سیراب کند.«او را از غذای بهشتی بخوراند و از آب

اما از آن طرف هم  کنندیرا بازگو م ه یدر اصول منافع نسو   اتیدسوت روا نیا خب
و روزه را  سووازندیمتوجه م یدارو نقود روزه  یویکه ما را به منوافع دن میدار  یاتیو روا

 .ندینمایم یمعرف  ییایدن یاصالح زندگ  یبرا د،یمف  ی به عنوان امر
 یدارحکموت وجوب روزه  انیو در ب - السووالم ه یو عل- از جملوه آقوا اموام صوووادق  
 :ندیفرمامی

َما َياَم ِلَيْسَتِوَي ِبِه َاْلَغِنيُّ َو َاْلَفِقيُر  »إن  ُه َعز  َو َجل  َالصو  «4...َفَرَض َالل 

 

 
 215،  صفحه 2إرشاد القلوب، جلد  3

َیاِم َفَقاَل إِ  4 ِة َالصوِّ اَلُم َعْن ِعلَّ ِه َعَلْیِه َالسوَّ اُم ْبُن َاْلَحَکِم َأَبا َعْبِد َاللَّ َیاَم سوَأَل ِهشوَ ُه َعزَّ َو َجلَّ َالصوِّ َما َفَرَض َاللَّ نَّ
َما َأَراَد َشْیئًا ِلَیْسَتِوَي ِبِه َاْلَغِنيُّ َو َاْلَفِقیُر َو َذِلَك َأنَّ َاْلَغِنيَّ َلْم َیُکْن ِلَیِجَد َمسَّ َاْلُجوِع َفَیْرَحَم َالْ  نَّ َاْلَغِنيَّ ُکلَّ

َ
َفِقیَر أِل

َلِم ِلَیِرقَّ َعلَ َقَدَر َعَلْیِه َفَأَراَد اَ 
َ
َي َبْیَن َخْلِقِه َو َأْن ُیِذیَق َاْلَغِنيَّ َمسَّ َاْلُجوِع َو َاأْل وِّ ُه َعزَّ َو َجلَّ َأْن ُیسوَ ِعیِف للَّ ی َالضوَّ

 (73, صفحه  2من ل یحضره الفقیه , جلد )َفَیْرَحَم َاْلَجاِئع  
الم در بار گرفتن سووؤال کرد، آن حضوورت فرمود: علت روزه   ۀهشووام بن حکم از امام صووادق علیه السووّ

آن در یك سوطح قرار گیرند.   ۀروزه را از آنرو واجب سواخت که غنی و فقیر بوسویل همانا که خدای عّز و جّل 
رحم آورد، زیرا غنی   رو این بدان سوبب اسوت که غنی چنان نبود که اثر گرسونگی را احسواس کند، تا بر فقی

اراده کرد توا میوان افراد خلقش  ر بود، از این رو خودای عّز و جوّل خواسوووت بر آن قواد هر زموان کوه چیزی می
تسواوی برقرار سوازد، و رنج گرسونگی و درد را به غنی بچشواند، تا نسوبت به ضوعیف رّقت کند، و بر گرسونه 

 .رحم آورد 
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 ی( مساوریو فق  یدارا و ندار )غن له یوس نیروزه را واجب کرده تا بد  خداوند
 5گردند 

 

قدر  نیاما هم ستیکه فرصت ن میصحبت دارد. چه کن یجا یلیکالم خ نیا
. یخال ایخانه پر است  خچالی کند،ینم یاشاره کنم که در ساعات روزه، فرق 

 ! ینان خال ای! کباب باشد یبخور یزیچ ی. حق ندارریفق  ای یپولدار
خبر از حال فقرا   یپولدار ها قدر ،یافطار هم به واسطه آن ساعات گرسنگ  بعداز

منفعت نقد  کی نیشود. امی شتریانفاق ها هم ب د،ینیبمی جه یو درنت کنندیم دایپ
باشد؛  یکیحالشان  یمقطع کیاز انسانها در  یاجتماع کیکه  نیاست. ا ییایدن
 برکت دارد. هم در آن مقطع و هم بعد از آن.  یلیخ

حال هم را   ایمردم دن ،یمقطع زمان کیکرونا افتاد. در  وعیکه در ش یاتفاق رینظ
 محرومان افتادند. ادیدرک کردند. 

هاست ها سال یلی! خم؟ی کرده بود رهیذخ یغذا به اندازه کاف نه یقرنط امیدر ا 
! مدت م؟یو نماز جماعت داشت ارتیکردن ندارند. حسرت ز رهیذخ یبرا ییغذا

 طیمحدود است. در مح هاینیفلسط یبرا یهاست که حضور در مسجدالقص
 هانی... ا میکن ادی شتریب ییایمیو ش ی! از جانبازان قطع نخاعم؟یدخانه کالفه ش

 است ... .  یمقطع زمان کیشدن حاِل دل مردم، در  یکیبرکات 
 نیاست از وجود نارن یتیروزه، روا ییایاز منافع نقد دن گر،ی د یاما نمونه ا و

 :دیا دهیکه همه شما شنیرحمت حضرت محمد مصطف  غمبریپ

 

 
 1، ح 43، ص 2ج  ه،یالفق حضرهیمن ل  5
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وا »ُصوُموا   «6َتِصُحَّ
تا    دیری: روزه بگدییرا حفظ بفرما  تیروا  نیحداقل ترجمه ا دیتوانیالن م  نیهم

 . دی سالم شو
  تیب 16)حفظه الله (،  یگانیگاپا یصوواف یالله العظم ه ی را خواندم از آ ی شووعر

 : دیفرمایاشاره شده است. م تیروا نیشعر، درآن به ا نیاست ا
 فراوان ضیفّر و شوکت و ف به زدان یماه  گریبار د درآمد

 روزه داران  یحال نکو خوشا روزه است و هنگام عبادت مه
 امراض، درمان شودیدر آن م که در مکتب »صوموا تصّحوا« درآ

 ایاست که بر تعداد شاگردانش در سراسر دن یکه سالمت در روزه، مکتب الحق 
که بنده با  یلحظالت نیمسلمان هم ندارد.  همشود؛ کافر و میروز به روز افزوده 

پا یدر کشورها کنمیشما صحبت م  کیهستند. بنده  یدر حال روزه درمان ییارو
پا یاز اظهارنظرها یطومار ام. وقت کرده ادداشتی ییکایو آمر ییدانشمندان ارو

 ندیامندند بعد از منبر مراجعه بفرمکه عالقه   یبه همه آنها اشاره کنم. دوستان ستین
خود  ریاخ قاتیدر تحق یسی. اما به عنوان نمونه محققان انگل7کنم مشانیتا تقد

 اند:  افته یدر

 

 
 590/ 1مستدرک الوسائل  255/ 96البحار  6

انجام  یداردرباره درمان با روزه  یجامع  قاتیتحق کایو آمر س یآلمان، انگل س،یئ سو یدر کشورها 7
  ه ی مورد توجه است. متخصصان تغذ یداربر روزه  یمبتن  یدرمانها مارستانهایب یاند و اکنون در بعض داده

ساز مرگ  نهیتواند زم یکه م یاختاللت شرفتیاز پ یریاند روزه در جلوگ اعالم کرده زین کاگویدانشگاه ش
 182965کد خبر:  زان،یم یرا به همراه دارد.  خبرگزار یمثبت یامدهایانسانها باشد، پ یزودهنگام و ناگهان 
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 شیها، افزاسوخت و ساز بدن، غلظت هورمون شینه تنها باعث افزا »روزه 
 یخون یهاو شاخ  هاتیبدن، عملکرد مثبت الکترول یمنیا ستمیقدرت س

 ریگبان یگر ی ریکه در دوران پ  ییهایماریاز ب  یاریاز بروز بس  تواندیبلکه م  شودیم
 یریجلوگ  زیروزه از بروز سکته ن نیکند. همچن ی ریشگیپ زین شودیاشخاص م

 «8.کندیم
مصداق و مثال بود که خدمت شما عرض   کیروزه،  یمن! منافع ماد زانی عز

 ایاز حکمت ها وجود دارد که ترک    ییایدر  یاز دستورات اله  کیکردم. در وراء هر
 فیکتاب شر  کنمیم  شنهادیگذارد. پمیما اثر    یویدن  یبر زندگ   ماً یانجام آنها مستق

کتاب ارزشمند، مشتمل   نی. ادییاصدوق)ره( را مطالعه بفرم  خی»علل شرائع« از ش
از لسان  یو اعتقاد یاحکام شرع  یاست که در آنها علل و فلسفه برخ یاتیبر روا

 

 
  یقند خون در کبد م ،ی: »با روزه دارسدی نوی کارل« در کتاب »انسان، موجود ناشناخته« م سی»الکس

  ی کبد یعضالت و غدد و سلول ها یها نیشده اند و پروتئ رهیذخ پوست ریکه در ز ییها یو چرب زد یر
 یرسند. دکتر »ژان فرموزان« روش معالجه با روزه را، به شست و شو یم هیشوند و به مصرف تغذ  یآزاد م
حال اعضا   نی . در اکندی م یخارق العاده ا یو خوش یو شخ  احساس سبک کندی م ریبدن تعب  یاعضا

غذا در  ریاز تخم های ماری: »چهار پنجم ب د ی گوی م ی»گوئل پا« فرانسو دکترکرده اند. یکاف  ی هم استراحت
: »جسم به  سدی نوی م  ن«یسوفور ی»آلکس دکتر.گردد ی شود که همه با روزه اصالح م یم یروده ها ناش 

مواد   لهیوس نی و بد  کند ی در بدن استفاده کرده و آنها را مصرف م ماندهیغذا از مواد باق یهنگام روزه به جا
روزه سبب   رود،ی م ن یها از آنهاست، از ب یماری ب ره یو خم شه یکه در جسم است و ر ی ا یو عفون  ف یکث

 . د یکن زهیو پاک فی روزه، نظ  لهی است که جسم خود را به وس سته ی، شا  نینابرا است. ب  های ماری همه ب یبهبود 
 1652189کدخبر:   مایصداوس یخبرگزار

 4459961ر: باشگاه خبرنگاران جوان، کد خب 8
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و احکام   ینداری ذکر شده است. واقعا نگرش ما را نسبت به د نیات معصومحضر
 . دهدیم رییتغ یشرع 
خواسته  یدار نی بودن د ه ینس ه یبا توج تواندینم یکس گری د حاتیتوض نیا با

 -السالم  همیعل-   نیمتعال و حضرات معصوم  یرا بر امر خدا  شی خو  ینفسان  یها
 مقّدم کند. 

که  کنمیبنده به سهم خود اعتراف م دانم،یشما را نم ریتفاس نیبا همه ا اما
 سخت است.  یلیاول سوره مبارکه حجرات قرار گرفتن خ ه ی مصداق آ

ِه َوَرُسوِلِه  َيا ُموا َبْيَن َيَدِي الل  ِذيَن آَمُنوا ََل ُتَقدو َها ال  يُّ
َ
 أ

َه َسِميٌع َعِليٌم   َه ِإن  الل  ُقوا الل   َوات 
از آن    ن،ی دل و د ی. دوراهسوتیها اهل تقوا بودن کار هر کس ن یاهسور دور بر

 . خورندیم نیزم هایلیاست که خ یامتحانات اله
شود که می دایما کاند انیآشنا ایاز اقوام  یدر انتخابات، کس دی آیم شیپ یگاه

نان ما در  اوردیب یکه اگر رأ  میدانیم یرا ندارد ول تیآن مسئول تیاصاًل صالح
فالن شغل  ای بنددیمجاز ما م ریروغن است. چشمش را بر مثاًل، ساخت و ساز غ

 و ...  کندیفرزندمان دست و پا م یرا برا
 کیدادن  حیترج یرا بر مصالح مل یبه اصلح دادن، منافع فرد یرأ  نجایا خب

 !خورند؟یم نیزم هایلیکه خ دییفرمایم قیامتحان بزرگ است. تصد
 یرا قو مانمانیا ن،ی دل و د یدرست بر سر دوراه ریانتخاب مس یما برا ای آ

 م؟یاکرده
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را با  ه ی آ نی.آنها که امیلحظات سخت، مثل شهدا عمل کن نیکاش که در چن یا
شهدا که  یکه آقا برا کنندیفکر م یکردند نه با زبان. البته بعض ریعمل خود تفس

 بودند، ما کجا، آنها کجا!  ینفس بگذارند! آنها آسمان ینداشت پا رو یکار
شهدا هم سخت بود.  یتصور اشتباه است. برا نیبرادرمن! خواهر من! ا رینخ

 .ستیدر کار نباشد که اسمش امتحان ن یاصاًل سخت
 :  دی گومیصدرزاده هم سخت بود. آنجا که  یمدافع حرم، مصطف  دیشه یبرا

: "آقا پاشو! بلند گنیهست بهت م ی ریمس ه ی ی! وقتیایسر دوراه گه ی د »حال
 ،یرو بزن  یجیآرپ  یخوامیکه    ی." رو به دشمن، موقعیبزن  یجیآرپ  دیشو! الن با

 ارویرو بزنه، دن یجیسمت دشمن که آرپ ره یم کنه یحرکت م زنیجیآرپ یوقت
تو لوله؛ زنت، بچه  یذاریرو م یجیآرپ یذاره، اون لحظه که دارمیپشت سرش 

کارو   نیا  ،یخوان مانع بشن که تو بلند نشمیها    نیتو ذهنت. همه ا  انیات، همه م
پشت سرت  ارویاون وقته که دن ،یزنیرو م یجیو آرپ یشمی بلند  ی. و وقتینکن

روز  هیتو  دی. بارها و بارها شایشیم ترکیشه که به خدا نزدمی نی. ایگذاشت
تو اون   دی. حال شایستیجلو گلوله با ،یتو بشه که بلند ش  یامتحان برا نیاچندبار  

 .«9نخواد بخره دمیشا ایبخره،  یلحظه خدا بخواد تورو به عنوان قربون
مرد و نامرد   نیجنگ نواخته شود، فرق ب پوریش یچمران: »وقت دیقول شه به 
که  ستندیامیمردانه  یسانشود. در آن لحظات سخت، فقط کمیداده   یتشخ

را انتخاب کرده باشند. شهدا از قبل   نی د  ؛یزندگ  نیدل و د  یها  یهمواره در دوراه
 شدند. روزیپ دانیم نیبودند، که در ا نیاهل مراقبه بودند؛ اهل تمر

 

 
 در آپارات  دیشه  یری تصو پی کل 9
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بود،  افته ی انیپا کایما در آمر ی: »دوره خلبانکندینقل م ییعباس بابا دیشه
به دفتر مسئول  یکه روز نیتا ا دادند،ینم نامه یروشن نبود و به من گواه فمیتکل

 احضار شدم و به اتاقش رفتم. - بود ییکایژنرال آمر کیکه - دانشکده 
. او کردینظر مقبول شدنم اظهار ایرد نسبت به  دیبود که با یفرد نیآخر ژنرال
که نظر  آمدیمژنرال بر  یهاکرد که من پاسخش را دادم. از پرسش ییهاپرسش

از خانواده و  یکه رنج دو سال دور کردمینسبت به من ندارد.احساس م یخوش
لحظه در حال  کیداشتم، همه در  دلدر  امندهی آ یزندگ  یکه برا ییهاشوق برنامه 

 برگردم.   رانیبه ا  یخلبان  نامهیگواه  افتیو بدون در  یدست خال دیاست و با  ینابود
آمد و او به خارج از اتاق رفت. به سواعتم  شیژنرال پ یبرا یکار نیح نیهم در

  توانسووتمینبودم و م نجواینگواه کردم، وقت نمواز ظهر بود. با خود گفتم، کاش در ا
کار  چیشود. گفتم که ه یآمدن ژنرال طولن ینماز را اول وقت بخوانم. انتظارم برا

خوانم. ان شواءالله تا نمازم تمام میرا   ازجا نم نیهم سوت،یبالتر از نماز ن یمهم
را که همراه داشوتم به  یاز اتاق رفتم و روزنامه ا یشوود، او نخواهد آمد. به گوشوه ا

 انداختم و مشغول نماز شدم. نیزم
حال خواندن نماز بودم که متوجه شدم ژنرال وارد اتاق شده است. با خود  در
 دهم،یبشکنم؟ بالخره گفتم، نمازم را ادامه م  ایچه کنم؟ نماز را ادامه بدهم  گفتم  

 هر چه خدا بخواهد همان خواهد شد.
به من   ینماز را تمام کردم ژنرال پس از چند لحظه سکوت نگاه معنادار  سرانجام

است  نیما دستور بر ا نی. در دکردمیگفتم: عبادت م ؟یکردیکرد و گفت: چه م
.ژنرال با  میبپرداز شیایروز با خداوند به ناز شبانه  نیمع یهااعتکه در س

بود که از صداقت   دایزد. از نوع نگاهش پ  یتکان داد و لبخند  ی من سر  حاتیتوض
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 سی بشاش خودنو  یامن به سنت و فرهنگم خوشش آمده است. با چهره  یبندیو پا
از جا  زیآماحترام یام را امضا کرد. سپس با حالتآورد و پرونده  رونیب بشیرا از ج

.  شما می گومی کیمن دراز کرد و گفت: به شما تبر یبرخاست و دستش را به سو
 .«دیقبول شد

 ... . نهایکمتر از ا یلیخ یلیخ یبرا مینماز ها که عقب انداخت چه 
اول سوره مبارکه حجرات،  ه یآ رامونیلحظه پ نی! اگر بخواهم آنچه تا ابزرگواران

 شود:می نگونه یکنم، اجمال ا یکردم را به طور خالصه جمع بند میتقد
 . ه یهم نقد است و هم نس یدارنی . منافع د1
دل و  یدو راه نیاسووت که ب یدر آن هنگام یاز امتحانات سووخت اله یکی.2

 .میریگمیقرار  نی د
اسوت که در لحظات سوخت، همچون شوهدا امر خدا را بر  نیعبد ا کی. هنر  3

 مقدم کند. ی گری د زیهر چ
در بزنگاه  میچه کن نکه یذهن شما را مشغول کرده باشد و آن ا یمطلب دیشا  اما

تا ان شاء الله در  میمقدم کن گری امر خدا را بر امور د میبتوان ،یسخت زندگ  یها
 م؟ی شو ریمانند شهدا عاقبت بخ تینها

ید  بن صدقه می مسعدة خدمت شما عرض کنم:  ییراهکار روا کی دیبگذار گو
فرمود: »مردی نزد پیامبر آمد و عرض کرد: یا رسوول الّله به  که: امام صوادق

کنم آن را  یا ه یبه او فرمود: "اگر توصوو  فرما.پیامبر یا ه یمن سووفارش و توصوو 
و هر بار آن مرد پاسوخ این سوخن را سوه بار تکرار کرد   خواهی پذیرفت؟" پیامبر

اول در اثر  ،یگرفت یبه کار میبه او فرمود: "هر گاه تصووم آری داد. آنگاه پیامبر
  حیو عواقبتش صووح جوه ینت یدیو اگر د ش،ینودیو عواقبوت آن کوار فکر کن و ب جوه یو نت
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خود   میاسووت، از تصووم یو تباه یگمراه اقبتشاسووت، آن را دنبال کن، و اگر ع
 «10صرف نظر کن

 یدست به کار نکه ی. قبل از اشودیکار حل م میرا اگر به کار ببند ه یتوص نیهم
مأمور، رشوه دادم  ایکارمند   نیکه من به ا رم ی. گمیبه آثار و تبعات آن فکر کن  م،یبزن

 نیکه  ا یپول حرام  فیتکل ای ست؟یچ ی نفر بعد فیو کارم هم حل شد؛ تکل
 یعذاب آخرت هم که سر جا شود؟یمچه  بردیاش مو بچه مأمور، سر سفره زن 

 خود ... .
که انتخاب  یمسئول ای ندهینما نیممکن است ا م،یدادن فکر کن یلحظه رأ  ای

مردم را به  تیدرست کند؛ امن یزیرغلط، اغتشاش و خون میتصم کیبا  کنم،یم
من بر اثر  یمنفعت احتمال ای خواهم بود. آ کیوقت من هم شرآن ندازد؛یخطر ب

اغتشاش سال   رینظ  ،ی ریتدبیآدم با ب  نیشخ ، ارزشش رادارد؟! اگر ا  نیانتخاب ا
دخترش  ه ی زیکه جه یآن پدر یهاوقت من در قبال اشکرا درست کند، آن 98

 !ستم؟یشد، مسئول ن دیشه تیامن یبرقرار یکه پدرش برا ی پسر ایسوخت، 
 م،یباش  نگرندهی و آ  شیاندعاقبت  ها،یرحمت، بر سر دوراه  غمبریبه فرموده پ  اگر

 و خداپسندانه به ما کمک خواهد کرد.  حیصح ریدر انتخاب مس یلیکارخ نیا

 

 
اَلُم َقاَل: ِإنَّ  10 ِه َعَلْیِه َالسوَّ َدَقَة َعْن َأِبي َعْبِد َاللَّ َعَدَة ْبِن صوَ ِلم  َعْن َمسوْ ِبيَّ  َعْنُه َعْن َهاُروَن ْبِن ُمسوْ َرُجاًل َأَتی َالنَّ

ِلِه َفَقاَل َلُه َیا  ُه َعَلْیِه َو آ ی َاللَّ لَّ ِلِه َفَهْل َأْنَت صووَ ُه َعَلْیِه َو آ ی َاللَّ لَّ ِه صووَ وُل َاللَّ ِني َفَقاَل َلُه َرسووُ ِه َأْوصووِ وَل َاللَّ َرسووُ
و ُجُل َنَعْم َیا َرسوُ َها َیُقوُل َلُه َالرَّ ی َقاَل َلُه َذِلَك َثاَلثًا َو ِفي ُکلِّ ْیُتَك َحتَّ َتْوص  ِإْن َأَنا َأْوصوَ ِه َفَقاَل َلُه َر ُمسوْ وُل َل َاللَّ سوُ

ْر َعاِقَبَتُه َفِإْن یَ  یَك ِإَذا َأْنَت َهَمْمَت ِبَأْمر  َفَتَدبَّ ِلِه َفِإنِّي ُأوصوِ ُه َعَلْیِه َو آ ی َاللَّ لَّ ِه صوَ ِه َو ِإْن َیُك َغّیًا َاللَّ دًا َفاْمضوِ ُك ُرشوْ
 (149، صفحه 8َفاْنَتِه َعْنُه( .الکافي، جلد
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درست  ریهمواره در مس ،یاله قیماه مبارک، به توف  نیشاء الله به برکت ا إن
به برکت صلوات بر محمد و آل محمد ... .  م،یحرکت کن



 

 

 
 
 
 

 

 افتد ی که برخرمن اعمال م   ی آفت 
 

 سوره مبارکه حجرات 2آیه 

َها  ُيَّ
َ
ِبيَِّ َوََل َتْجَهُروا َلُه َيا أ ْصَواَتُكْم َفْوَق َصْوِت الَنَّ

َ
ِذيَن آَمُنوا ََل َتْرَفُعوا أ اَلَّ

ْنُتْم ََل َتْشُعُروَن 
َ
ْعَماُلُكْم َوأ

َ
ْن َتْحَبَط أ

َ
 ِباْلَقْوِل َكَجْهِر َبْعِضُكْم ِلَبْعض  أ

 

 زان،یگرانسنگ الم ریبرجسته، عارف بالله و صاحب تفس  هیمفسر بزرگ، فق
دوم از سوره مبارکه حجرات،   هی آ  لیدر ذ  هیعلی تعاللله ارضوانیی»مرحوم عالمه طباطبا

 هی . که البته  شأن نزول آکندینقل م فهیشر هی آ نیرا به عنوان شأن نزول ا یداستان
و  یدنیداستان شن هست. زین میکرد تگوگف رامونشیچهارم که در شب اول پ

 است. یاآموزنده
به قصد  میتم یبن  لهیو اشراف قب فهیاز طا یگروه ی: »روز دیفرمایم شانیا

مسجد  وار یبه د وار ید امبریشدند. منزل پ نهی وارد مد اکرم غمبریپ دار ید
به  شانیکه صدا  یجور  یادبیبود. آنها آمدند داخل مسجد و از همانجا با ب
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 نی.« انایا محمد! اخرج الیبرسد صدا زدند و گفتند: » امبریخانه پ یهاحجره

ْرَسْلَناَك ِإََلَّ َرْحَمًة را ناراحت کرد اما خب  امبریپ یلیحرکت آنها خ
َ
»َو َما أ

بوق زدن   کیسر    یگاه   دیدید  م؟یکردیچه م  میاگر ما بود  دانمی، نم«1ِلْلَعاَلِميَن 
چشم   شیدرب منزل و پ  یاتفاقات  نیچه برسد که چن  افتدیچه دعواها که به راه نم

خودشان  ی. اما حضرت اصاًل به روالی واو گریزن و فرزند رخ دهد که د
 میا»آمده " گفتند:د؟یدار یآمدند و فرمودند: "چه کار  رونی. از منزل باوردندین

را  میتمیما افتخارات بن بیتا شاعر و خط دی!« اجازه بده میبا شما مفاخره کن
 بازگو کند. 
خود  لهیکرده و از افتخارات قب  یاجازه دادند و آنها سخنران  رسول  حضرت 
بود صدا  یزبردست بیرا که خط سیهنگام، حضرت، ثابت بن ق نیگفتند. در ا

آن   شیپ  میتمیها را بدهد. ثابت چنان خطبه خواند که خطبه بنزدند تا پاسخ آن
ما  لهیفضائل قب ر د ی شعر دیایشاعر ما هم ب دیبود. گفتند: "اجازه ده  چیه 

 اکرم غبریاجازه دادند. شعر آنها که تمام شد؛ پ زیبار ن نی." حضرت ادیبسرا
شعر را با شعر بدهد. حسان هم   نیاسخ ا»حسان بن ثابت« را دستور دادند که پ

 نگذاشت.  یباق میتم یبن یبرا  یبحث یجا گریخواند که د ی چنان شعر
 بیو گفت: "انصافا خط  رد یخود را بگ  یهنگام بزرگ آنها نتوانست جلو  نیا  در 

 و شاعر آنها از ما بهتر بود."
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در مقابل مسلمانان شکسته  یاز نظر روح میتم یحالت باعث شد که بن نیا
به آنها بدهند  ییایدستور داد که هدا د،یها دوضع را در آن نیکه ا امبریشوند. پ

، چنان در اکرم امبریپ مانهیبرخورد کر نیگردد. ا لیتا قلبشان به اسالم متما
کردند   یبه زبان جار   نیدر همان مجلس شهادت  یوجود آنها اثرگذاشت که همگ

 و مسلمان شدند.
 دوم از سوره مبارکه حجرات نازل شد:  هی زمان بود که آ نیا در 

  اي»
َ
ِذ  َهايُّ أ بِ  َن يال  ْصواَتُكْم َفْوَق َصْوِت الن 

َ
َو َلَتْجَهُروا َلُه  یو آَمُنوا َلَتْرَفُعوا أ

ْنُتْم َلَتْشُعُرون«
َ
ْعماُلُكْم َوأ

َ
ْن َتْحَبَط أ

َ
 ِباْلَقْوِل َكَجْهِر َبْعِضُكْم ِلَبْعض أ

 دیبرمکش ادیو بر او فر دیصدا بلند مکن غمبریفوق صوت پ مان،یاهل ا ی»ا
( محو و یادبی)در اثر ب کتانیکه اعمال ن د،ییگویبلند سخن م گریکدیچنانکه با 

 .«دیباطل شود و شما فهم نکن

به نام حبط عمل!  یبه مفهوم کندیاشاره م فهیشر هی آ نیدر ا خداوند
را بال  تانیصدا د،یحرف بزن یاحترام یو ب یادب یبا ب امبری: »اگر با پدیفرمایم

 .«کنمیمن اعمالتان را حبط م د،یببر
 دو سوال مطرح است: نجایا
 . حبط عمل به چه معناست؟1 

هم هست که باعث حبط اعمال  ی گریعمل، اعمال د نیاز ا ریبه غ  ای . آ2
 ر؟یخ ایبشود 

عرض کنم؛ حبط در لغت: به  دیحبط، با یاما در پاسخ به سوال از معنا 

 اثریعمل او را حبط کرد،  باطل و ب "أْحَبَط َعَمَله»باطل شدن« است.  یمعنا
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که در  ی، به دنبال گناه كیرفتن پاداش عمل ن نیاصطالح: به از ب" و در 2کرد
 ری)ره( در تفس ییطباطبا  مه.  عال3شودیآن عمل ، انجام گرفته است؛  گفته م  یپ

 یبه معنا نیاند  و همچنأجر« معنا کرده یواژه حبط را »عمل ب زان«،ی»الم
  4اند.افتادن آن« به کار برده ری»باطل شدن عمل واز تأث

 نیکه هم زم دیرا تصور کن یشما بزنم: کشاورز  یبرا یمثال دیبگذار 
ب  ار یدر اخت یو آب کاف زیخحاصل  هیکاشت گندم ته یبرا  یدارد و هم بذر خو
مراحل کاشت، داشت و برداشت، دست آخر   یفراوان و ط  یماه با سخت  3کرده.  

است؟!  مکار تما گرید ای . اما آکندیم ره یرنجش را در انبار ذخحاصل دست
درب انبار را باز  کوقتیانبار از آفات و جانوران پاک نباشد  طی. اگر محرینخ

حضرت  لمیکاهنان معبد آمون، در ف یکه برا  یهمان اتفاق ندیبیو م کندیم
 اند. زده شدهها فاسد و آفتاو هم رخ داده و همه گندم ی؛ برا افتاد  وسفی

و اعمال ما  میکنیکشت و کار م ایکه در مزرعه دن میهمان کشاورز هست ما
اند. حبط شده ره یذخ یرنج ما هستند که در حساب الههمان حاصل و دست

 کیاست که  ی. آن قطره خون افتدیاست که در خرمن اعمال م یعمل آن آفت

ْن »وقت است که . آنکندیقابل مصرف م ریرا نجس و غ  ریخمره بزرگ ش
َ
 أ

ْنُتْم َلَتْشُعُرون«.
َ
ْعماُلُكْم َوأ

َ
 َتْحَبَط أ

 

 
 105، ص  انیلی م ، انتشارات اسماع، مفردات ، ق یراغب اصفهان 2

 657ه. ق ، ص  1415،  ی، قم ، انتشارات اسالم اتی، جعفر، اله یاستاد سبحان 3

 548، ص  ی، قم ، انتشارات اسالم 13، ج  زانیالم  ری، ترجمه تفس نی، محمد حس یعالمه طباطبائ  4
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ْنُتْم َلَتْشُعُرون«  ازعبارت
َ
 قیو دق فیظر یلیغافل شد. خ دیهم نبا »و أ

 نطوری. ادهدیرخ م یاانهیاتفاقات چراغ خاموش و مور نیهمه ا یعنیاست. 
لحظه اعمال شما در حال  نیخانم! در ا ایکه به ما هشدار بدهند که آقا  ستین

 یگذشته. حساب خال ار کار از ک گریکه د میفهمیم یرفتن است! وقت نیاز ب

ْنُتْم َلَتْشُعُرون. ستیشده و آه در بساط ن
َ
 دیفهمیکه شما نم ی... درحال »و أ

». ... 
اشاره شد. اعمال  فهیشر هی که در آ یاز مورد  ریغ  ای اما پاسخ سوال دوم: آ و

 ر؟یخ ای شوندیهم وجود دارد که باعث حبط عمل م ی گرید
هم ذکر شده است که  ی گریاعمال د اتیو روا  اتی ! وجود دارد. در آبله

 . از جمله:شودیارتکاب آنها سبب حبط عمل م

اْلِْخَرِة ِمَن  یَفَقْد َحِبَط َعَمُلُه َو ُهَو فِ  ماِن ي ِباْل  ْكُفْر يَ َمْن »...و .کفر: 1
 «5َن ي اْلخاِسر

[ کفر ورزد، قطعوًا عملش تبواه اموتیو وق امبرانیو ]بوه خودا و پ موانی...وهر کس در ا»
 است.« انکارانیشده و فقط او در آخرت از ز

ی َتُفوَتُه : َمْن َتَرَك »قال رسول الله.ترک نماز، بدون عذر: 2 َصاَلَتُه َحت 
 «6ِمْن َغْيِر ُعْذر  َفَقْد َحِبَط َعَمُلُه 

 

 
 5مائده  5

 73, صفحه  1جامع األخبار , جلد  6
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  نی)ص( فرمود: کسووی که بدون عذر نمازش را ترک کند، عمل خود را از بامبری»پ
 «7برده است

سوره  53و 52 هی با کافران: خداوند در آ ماردلنی. ارتباط و طرح دوستی ب3
 : دیفرمایمبارکه مائده درباره منافقان م

ْن ُتِصيَبَنا  »َفَتَرى
َ
اِرُعوَن ِفيِهْم َيُقوُلوَن َنْخَشی أ ِذيَن ِفي ُقُلوِبِهْم َمَرٌض ُيَسَ اَلَّ

سَََ 
َ
ِبُحوا َعَلی َما أ ْمر  ِمْن ِعْنِدِ  َفُيصََْ

َ
ْو أ

َ
ِتيَ ِباْلَفْتِ  أ

ْ
ْن َيت

َ
ُه أ ی الَلَّ وا  َداِئَرٌة َفَعسَََ ُرَّ

ْنُفِسِهْم َناِدِميَن«
َ
 ِفي أ

  شوانی( ایکه در )راه دوسوت دی د یمنافق را که دلهاشوان ناپاک اسوت خواه ی»گروه
از  یبیکه )در گردش روزگار( مبادا آسو  میترسو ی: ما از آن مندی گویو م شوتابندیم

از طرف خود، تا  گری د ی امر ایآورد و   شیپ ی. باشوود که خدا فتح8آنها به ما رسوود
 شوند.« مانیسخت پش کردندمنافقان از آنچه )به نفاق( در دل نهان 

َيُقوُل  ُهْم َلَمَعُكْم  »َو ْيَماِنِهْم ِإَنَّ
َ
ِه َجْهَد أ ُموا ِبالَلَّ َََ ْقس

َ
ِذيَن أ َهُؤََلِء اَلَّ

َ
ِذيَن آَمُنوا أ اَلَّ

يَن« ْصَبُحوا َخاِسِر
َ
ْعَماُلُهْم َفت

َ
 َحِبَطْت أ

 تیها هسوتند که با نها)منافقان( همان نیا ای : »آندی گویاند مردهآو مانیکه ا »آنها
ک  !(  د؟یرسوو  نجایکردند که با شووما هسووتند؟! )چرا کارشووان به ا ادیسوووگند   دیتأ
 شدند.« انکاری( اعمالشان نابود گشت و ز،ی)آر

مورد  کی خواهمی. من مدهدیهم هست که وقت اجازه نم یگرید موارد 
 نیهم یکه اصل بحثم رو می شما بگو یاز عوامل حبط عمل را هم برا  گرید

 

 
 فراموش کند که نماز نخوانده   ایخواب بماند  یکه از شدت خستگ   یمعذور مثل کس 7

 کنند ی هم مذاکره م دی زیبا   یکن شانیما که رها نیاز مسئول  یبعض  رینظ 8
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. شوندیدر بگو مگوهاشان دچارش م نیاز متأهل یلیمورد است و متأسفانه خ
 : ندیفرمای. حضرت ممبازگو کن مورد را از زبان آقا امام صادق    نیا  دیبگذار 
حبط  عمل او دم،یند ی ری: »من از تو هرگز خدی به شوهرش بگو یزن  هر

 «9شودیم
 ارتباط دوطرفه است. هم زن نسبت به مرد و هم مرد نسبت به زن.  نیا البته

 کنندیشروع م  شودیبحثشان م یزن و شوهرها وقت ی:  بعضدیا  دهیحتما شن 
 را زدن:  ییحرفها نیچن
من که  فیکردم با تو ازدواج کردم، تو کجا من کجا؟ ح یعجب اشتباه 

...؛ یخور یبود که ...؛ تو اصال به درد من نم یتو  همون اقتیگرفتار تو شدم، ل
 یهمه خواستگار داشتم کاش با فالن نیخراب کردم! ا یبه خاطر ک مویزندگ 

ب کردمیازدواج م  ...ستیتو وجودت ن ی... و تو اصال خو
 دیکالم با کیدر  میجمالت انتخاب کن نیا یم برا اس کی میبخواه  اگر

 منصفانه!« ری: »جمالت غ مییبگو
 صحبت کردن. تیتمام، بدون فکر و از سر عصبان یانصاف یب با

از عوامل حبط عمل را خارج  یکی ،ینوران ثیحد نیدر ا امام صادق آقا
نگاه  کینگاهتان به همسر  دیفرمای. مکنندیم انیانصاف ب رهیشدن از دا

 . دیمنصفانه باشد. انصاف داشته باش
 

 
َما ِاْمَرَأة  َقاَلْت لِ  9 ُه َقاَل َأیُّ اَلُم َأنَّ ِه َعَلْیِه َالسوَّ اج  َعْن َأِبي َعْبِد َاللَّ َزْوِجَها َما َرَأْیُت َقطُّ ِمْن » َو َرَوی َجِمیُل ْبُن َدرَّ

  162ص 20جلد عهیَوْجِهَك َخْیرًا َفَقْد َحِبَط َعَمُلَها« وسائل الش
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 چگونه باش؟ یعنیبا انصاف باش  ندی گوی؟ م10چه  یعنیانصاف  حال
قضاوت کنم.  طرفانهیب گرانیمن در مسائل مربوط به خود و د یعنی انصاف

خودم را در محکمه   زیبدهم، قبل از هرچ  یحکم  ایبزنم    یحرف  خواهمیم  یوقت
 یتصور کنم و همه جوانب را بسنجم و بعد حکم صادر کنم و اظهار نظر یاله

 انجام دهم. 
. میکنیمشترک منصفانه رفتار نم یکه ما در زندگ  دی آیم شیپ یگاه  متأسفانه

ب میسنجیهمه جوانب را نم . میگذار یرا در دو کفه ترازو نم هایو بد های. خو
 . ی نگریو منف میکنیم یبافیفقط منف

 

 
قسوط و اقرار به  یو اجرا  یورزعدالت یاسوت به معنا  یاخالق  یهاتخصول نیباتریانصواف که از ز   10

 انیهم بخواهم و هر ز گرانی د  یبرا  خواهمیخود م  یرا برا یریهر خ  نکهیهاست و اآن یحقوق مردم و ادا
اخالق، بخش   هایییبایز ن؛یحسو   ان،یهم نپسوندم.  )انصوار گرانی د   یبرا  پسوندمیخود نم یکه برا یو ضورر

 (382شانزدهم، ص
خودش  یقاضوو  تواندیرا به بشوور داده اسووت که خودش م  ییقدرت و توانا نیا  ی"خداوند تبارک و تعال

 گری نفر د  کی شوود،یم ینفر مّدع  کیاسوت.   هیعل یو مّدع  یاز مّدع ریغ  یقاضو   شوهیباشود. در اجتماع هم
حکم   هیعل یّدعو م یمّدع انیبه عدالت م  دیبا  یو قاضوو   روندیم  یقاضوو   شیهر دو نفرشووان پ  هیعل یمّدع

که  دیافکر کرده  چینفر سوووم ه کی  یو قاضوو  گری نفر د   کی  هیعل ینفر اسووت، مّدع  کی یکند. البته مّدع
 خودش باشد " یخودش مّدع تواندیچطور است که انسان م

خودش حکم   ینعیخودش باشوود،   یخودش باشوود و هم خودش قاضوو   هیعل ی"قهرًا خودش هم مّدع
چه؟ اصواًل آدم باانصواف   یعنیاسوت،    یفالن کس آدم باانصواف  ندی گویچه؟ م  یعنیصوادر کند. انصواف  

 ییدر جا اناً یدرباره خودش قضوواوت کند و اح  طرفانهیب تواندیکه در مسووائل مربوط به خود م یآدم  یعنی
 (33ص  ،یمعنو ی. آزاد یدمطهریخودش صادر کند.  )شه هیکه خودش مقصر است، حکم عل
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افراد  یهای. چرا همش دنبال بدمینیرا هم بب وانیپر ل مهیخوب است ن آقا
 ! ... .م؟یگرد یم

ما نسبت به همسر , نسبت به پدر،  یکه انصاف در روابط اجتماع  میریبپذ
 رنگ شده است.و ... کم قیمادر فرزند، رف 

خانه بهم  ندیو بب دیایکه نگاه منصفانه دارد؛ اگر از سرکار به خانه ب یمرد 
با خود فکر  یقدر  یو ...، قبل هر عکس العمل ستیاست. غذا آماده ن ختهیر 
 دیشا ای ده،یشن یداشته، خبر بد یهمسرم امروز روز سخت دیشا کند؛ یم

: دی گوینم وقت چیه  یمرد  نیاند... . چنشده ضیها مربچه ایدارد  یکسالت
خانه را  یشدیتلفن زدن به خواهرت بلند م ی! به جاستی»باز که غذا آماده ن

 و ... .« یکرد یجارو م
سخت  طیکه نگاه منصفانه داشته باشد، در کنار کمبودها، شرا  یخانم
 متیها اصال خبر از قخانم یبعض دی. باور کنکندیرا هم درک م یاقتصاد

! یدیکم خر ؟یدی: »چرا نخرندی گویرا ندارند. فقط م اتیو لبن وهیگوشت و م
 دایاز اقوام، با هم اختالف پ ی !« بنده خاطرم هست، زن و شوهریدیبد خر

 لیخانه و لباس و وسا یدهایموضوع خر  نیخانم هم  یهاهی از گال  یکیکردند.  
 یجدا از هم زندگ یمدت یزن و شوهر برا  نیمنزل بود. اختالف بال گرفت و ا

 متیکه ق  دیخانم تازه آن موقع فهم  نیبه دوش خانم افتاد. ا  ید و خرج زندگ کردن
گاه  نیاجناس چند است. هم  آنها شد.  یشتآ سازنهیاو زم یآ

مورد  کیباشد. من فقط  یدر روابط ما با پدر و مادر هم جار  دینگاه، با نیا
 شود؛یآنها و پدر و مادرشان شکرآب م نیب یترها که گاهرا خطاب به جوان
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در احوال  د؛یستیکه چه بهتر، اما اگر ن  دی. اگر صاحب فرزند هستکنمیعرض م
دقت  شتریمادرها ب وصاً که بچه کوچک دارند، خص لتانیاز فام ییپدر و مادرها

از دوستان  یکی. کشدیها طول مخواباندن بچه ساعت ی. فقط گاه دیکن
 یعنیعدد پوشک مصرف کرد!.«    1292  یکسالگیه ام تا  : »شمردم! بچگفتیم

ساعت شبانه روز با مخّلفاتش. چه خوب است، آن  24بار شستشو در  1292
 ادی م؛ یکنیم یتند کنندیم هماشتباه  نکهیکه به پدر و مادر، ولو ا یلحظه ا

 . میفتیزحمات آنها هم ب
 .کندیتر متر و با دوامما را عاشقانه  یانصاف، زندگ   ات،یمن! طبق روا   زانی عز

ةَ : ندیفرمایم  نیرالمومنیام مول   «11»النصاُف َيسَتديُم الَمَحب 
 داشتن، محّبت و دوستی را دوام می بخشد.« »انصاف

مشاهده کرد.   ثارگرانیجانبازان و ا  یدر زندگ   توانیعشق با دوام را م نیا  نمونه
سال از او  30 یجانباز قطع نخاع  کیهمسر  شود؛ یسبب م یچه عامل

به همسر  یاز محبتشان کم نگردد؟! چه عامل یکند؛ اما لحظه ا یپرستار 
 ایجانباز  ربله، حتما آن همس داد؟یها را مآن یها قدرت تحمل دوررزمنده

که انصاف و  ییرویبرخوردار است اما از ن یرزمنده، از تقوا و اعتقاد قو
 غافل شد.  دیهم نبا دهدیمسرش مآن جانباز، به ه  یقدرشناس
منحصر به فرد و رفتار  اتیدرمورد خلق «،یدیس ییحی دی»س دیشه همسر

کرد و سه ماه  دا یدر جبهه پ یدیشد تی:  »مجروحدی گویمنصفانه همسرش م

 

 
 1076غررالحکم /  11
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 شی. هنوز زخمهامیمرخ  شد، ما نامزد کرد  یبود. وقت ی بستر مارستانیدر ب
را  شانیا یکه زخمها ی. زمانکردمیخوب نشده بود. خودم آنها را پانسمان م

 یلیو خ  دمیتراشیکه عفونت نکند؛ انگار آن لحظات گوشه قلبم را م  دمیتراشیم
 شیهایالله بود سخت  یآن ال  ریبود و مس   ییما خدا  یچون زندگ   یسخت بود. ول 

که زن و  فتدیاصاًل اتفاق ن جوانان امروز یبرا  دیقابل تحمل بود. شا مانیبرا 
که همسرم در خانه بود،  ییروزهابا هم صحبت کنند. اما ما آن  یلیشوهر خ

هم در خانه کمک  شهی. هممیکرد یها با هم صحبت مو ساعت مینشستیم
انجام ندهم و  نیدر جبهه هست من در خانه کار سنگ ی. قرار بود وقتکرد یم
. او در کنارم آب شستمیم  ی. اگر لباسمیجام ده برگردد و کارها را با هم ان شانیا
: گفتی. به من ممیکرد یم  می. کارها را با هم تقس میکرد یو با هم پهن م  دیکش یم

 ی. اگر کارندازمیو من شما را به زحمت ب یمن کار کن یشما برا  ستی"قرار ن
 ... ."« یکنیبلکه لطف م ستیات ن فهیوظ ،یدهیهم در خانه انجام م

که  یی. آن رفتارهاییکذا یکنار آن برخوردها دینحوه برخورد را بگذار نیا
 .کندیرا حبط و نابود م میا. هرچه ثواب جمع کردهشودیآفت اعمال ما م

  
 ماه من تا ماه گردون انیم تا آسمان است نیاز زم تفاوت

 
رفتار  ت،یمثبت و توأم با انصاف، احساس مثبت و در نها شهی ! اندبزگواران

معادله بدون شک احساس لذت و   نیا  جهیخواهد داشت. نت یمثبت را هم در پ
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 میگرد یدر پرتو انصاف م یاست.  اگر به دنبال خوشبخت یدر زندگ یخوشبخت
 . اما چگونه؟میکن تی نگاه منصفانه را در وجودمان تقو دیبا

. کنمیم شنهادیاثرگذار به شما پ اریبس  اریساده اما بس  یلیراهکار خ کی بنده
 کنمیکه عرض م یروش نیاما ا دیراهکار را از من نداشته باش نیانتظار ا دیشا

 ستیو فقط کاف ردیگیروانشناسان مورد استفاده قرار م یهاامروز در مشاوره
 !دینیتا اعجازش را به چشم بب دیامتحان کن کباری

 انتانیو م  دیدار   یاحساس بد  یلیکه به او به هر دل   یاست: هر کس  نیا  راهکار
همکار و ... را در ذهن  ،یشکرآب است؛ همسر، خواهر زن، باجناق، جار 

کاغذ تمام  طرفکی د؛ یاتاق در را ببند یتو دیبر د؛ یکاغذ بردار  کی. دیاور یب
ب   گریتمام که شد، طرف د  د؛یس ی او را بنو  یهایبد . بعد دیرا ذکر کن شیهایخو

غالب موارد،  تیکه در اکثر دید دیکردن. خواه  سهیبه شمردن و مقا دیشروع کن
ب  را در او کشف  یو نقاط مثبت چربدیم شیهایاو با اختالف، بر بد یهایخو

 . دیکه اصاًل به آنها توجه نداشت دیکنیم
قرآن، خاصه   ینوران اتی شاء الله خداوند بحق ماه مبارک رمضان؛ به حق آ  ان

ما دور کند و  یدوم سوره مبارکه حجرات، موجبات حبط اعمال را از زندگ هی آ
 گرداند به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.  نیّ مز  یُخلق ما را به اخالق قرآن

 



 

 
 
 
 

 

 ی قتلگاه مجاز
  سوره مبارکه حجرات 6 ه ی آ

ْن ُتِصيُبوا َقْوًما ِبَجَهاَلة  »
َ
ُنوا أ ِذيَن آَمُنوا ِإْن َجاَءُكْم َفاِسٌق ِبَنَبإ  َفَتَبَيَّ َها اَلَّ ُيَّ

َ
َيا أ

 «َفَعْلُتْم َناِدِميَن  َماَفُتْصِبُحوا َعَلی 
 

پا یکشورها نیدر ب د،یدانیم زانی شما عز یطور که همههمان  ،ییارو
تفرقه معروف بوده و هست؛  جادیو ا یبه جاسوس   امیال میکه از قد یکشور 

باه پ  خ،یباشد.در طول تار   یکشور انگلستان م زبده   یهابا ارسال جاسوس  ر،یرو
خود داشته  یاسیمنافع س نیدر تأم یهدف، همواره سع یو کاربلد به کشورها

 است. 
 گردد؛یسال قبل برم 300او به حدود  تیجاسوس ها که فعال نیاز ا یکی

معروف است به »مستر همفر«. حتما اسمش را  ،یالدیم 18قرن  یعنی
وزارت مستعمرات  یاز سو یالدیم 1710. مستر همفر در سال دیادهیشن

شکستن درهم یبرا  ییهاراه افتنیاطالعات و  یآورجمع یانگلستان برا 
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شد.  هیحجاز و قسطنطن ران،یمصر، عراق، ا یکشورها یراه  ن،مسلمانا
معاون وزارت مستعمرات،  ،یاسالم یبه کشورها متی نگام عزکه ه  یجاسوس
 نییکشور ما را تع ندهیشما سرنوشت آ تیجمله بدرقه کرد: »موفق نیاو را با ا

 .«دی تا موفق شو د،یبه کار بند دیخواهد کرد. پس هر چه در قوه دار
. تمام دیحتمًا کتاب »خاطرات مستر همفر« را مطالعه کن کنمیم هیتوص

کتاب ذکر شده  نیداشت؛ در ا تیتحقق آنها مأمور  یکه او برا  یوماهداف ش
 است. 

و  ریخط تیمأمور  نیا یوجه از سخت چیبه ه  شانیکتاب آمده، که ا نیهم در 
: دی گو یم نطور یرا ا یعدم نگران نیا لینداشته و خود او دل  ینگران تیبا اهم

 ادگاریو حسن ظن مسلمانان که    یدستگشاده  ،ینواز که روح مهمان  دانستمی»م
 ینیسوءظن و بدب ار است اجازه نخواهد که گرفت امبریقرآن و سنت پ میتعال

 گردم.«
 ما احاطه داشته است!  نید  یجزئ  میجاسوس به مفاه   نیکه چقدر ا  دیکن  توجه
او که اجمال در تحقق آن به  یها تیمختصرًا به دو نمونه از مأمور  بنده

 ریگبانیو متأسفانه تا امروز هم آثار اقدامات او گر افتیدست  ییها تیموفق
 .کنمیجامعه ما است اشاره م

است. او  یاول، اقدامات او در به حداقل رساندن استفاده از زبان عرب نمونه
و  میاه در انتقال مف یعامل مهم ،یدانست که تسلط ملت ها به زبان عرب یم

و  یتیزبان قوم کیرا  یکرد که زبان عرب یگسترش اسالم است. لذا سع
 غات،یتبل نیکه در اثر هم میمخصوص اعراب جلوه دهد. امروز شاهد هست

. کنندیقوم قلمداد م  کیدانند؛ بلکه زبان   یرا زبان اسالم نم یعموم مردم، عرب
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و اساس  هی، پاتصور  نیکه ا یمال عرب هاست! در حال یعرب کنندیفکر م
. دی: »زبان اسالم را زنده نگه دار دیفرمایم ی مطهر دیدارد. شه یاستعمار 

زبان عرب  یزبان عرب 1زبان اسالم است. ست،یقوم ن کیزبان  یزبان عرب
لفظ  یرود که حت یم یزبان اسالم است «. متأسفانه جامعه ما به سمت ست،ین

: ندی گو یدانند و م یها ماست را، مخصوص عرب  یسالم که از شعائر اسالم
پا  ای»درود بر شما«. در دن سالم عالمت مسلمان بودن است. مسلمانان در ارو

که  انیآقا نی. همندی گو یم کم«یرسند، »سالم عل یهم م به یهم وقت کایو آمر
: مییگویزنند!. م  یحرف م  یسیمثل بلبل انگل  کنند،یم  غیتبل  یزبان عرب  هیبر عل

زبان  یس یدهند: »انگل ی!« پاسخ مست؟یها نسیزبان انگل یس ی»چطور انگل
 اسمهاست. چرا با  مسلمان  یالملل  نیهم زبان ب  یاست!« خب عرب  یالملل  نیب

! ما اسم فرزندمان را د؟یکنیمبارزه م یعرب گریو هر لفظ د ،یالفاظ عرب ،یعرب
 نیا نکهیخاطر ابودن آن، بلکه به یخاطر عربنه به م،یگذار  یاطمه مو ف نیحس 
 اسالم.  یالملل نیب یهاتیها متعلق است به شخصنام

مسلمانان انجام داد، که اصل  انیکه مستر همفر در م یدوم از  اقدامات نمونه
قسمت را  نیلذا ا کنم؛ یاست که عرض م یاقدام نیهم یبحث بنده هم رو

شما را  می خواهم بگو یآنچه م دنی! مطمئن هستم، شندیخوب تر گوش کن
گسترش  کهبود: او متوجه شد  نیو اقدام او ا تیمتعجب خواهد کرد. آن مأمور

سد محکم رو به رو است، به نام امر به  کیمسلمانها با  انیفساد و فحشا در م
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 جی در جهت ترو ید اقدامشو یمانع، نم نیاز منکر. با وجود ا یمعروف و نه
خود  ،یواجب اله نیو... انجام داد؛ چرا که  مسلمانان در پرتو ا یو بار  بندیب

تذکر  گریکدیدانند و در مقابل انحرافات، به  یم گرانیرا مسئول اعمال د
 دهند. یم

شروع کرد  ،یاجتماع  یتفاوت یب جی سد و ترو نیشکستن ا یهمفر برا  مستر
در کتاب،  ناً یع  ؟یها. مثل چها و ضرب المثلگزاره یبرخ جی به ساخت و ترو

خود. هر کس را در  نیبه د یخود موس نی به د یسی: »ع برد یدو مورد را اسم م
 .«خوابانندیگور خودش م

باه مکار، هنرمندانه و باورپذ نیا آنقدر  مد نظرش را در قالب  یهاگزاره ریرو
به استدلل   لیها تبدضرب المثل  نیا  گریداده که امروز د  جی تروها  ضرب المثل

: دهدیپاسخ م  یمنطق  یلیخ  د،یکنیاز منکر م  یرا نه  یکس   یاند و شما وقتشده
نکن!؛   یخود. شما فضول  نی د  هب  یخود موس  نیبه د  یسی! ع ستیبه شما مربوط ن

 گذارند!.  یمن را که در گور شما نم
نبودند؟! تازه ما که همه  گریکدیهر کدام مکمل  یاله اءیمگر انب آخر

 !م؟یکش یرا چرا وسط م یو موس یسی. ع میمسلمان
اما در همان گور،  گذارند؛ یاست که هرکدام از ما را در گور خود م درست

 قت،یات، رف که چرا برادرت، خواهرزاده کنندیبازخواست م گرانینسبت به د
 !؟یرا نگرفترفت و تو دستش  راههیهمکارت، به ب

 نیا باشدیاز مطالب گذشته م تریاتیح اریتر و بس مهم اریکه بس  یانکته اما
 یتوجه م،یکنیها استفاده مضرب المثل نیزمان از ا نیما در ا یاست که  وقت

آمده. فقط باز  یکه از کجا و با چه هدف میکنیاصال فکر نم م؛ یبه منبع آن ندار
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و ما   سازدیم  ریها را هنرمندانه و باورپذگزاره  نی. خب دشمن هم امیده ینشر م
سال قبل  300 یسیانگل یجاسوس و نفوذ کیهم بدون توجه به منبع آن که 

 . میو خوشحال هست میکنیاست؛ استفاده م
که   کردندیم  قیاند. اگر در همان بدو امر، تحقکرده  یما هم کوتاه  گذشتگان

 دیمردم منتشر شده است؛ شا انیم یو با چه هدف یجمالت از چه منبع نیا
بود،  ی. فقط کافمیبودیم گریکدینسبت به  هایتفاوت یامروز ما کمتر شاهد ب

. نسخه بستندیم کار را به  یقرآن میو تعال کردندیمراجعه م میبه قرآن کر
سوره  اتیاز آ یکیو امروز در  روز ید یاز اقدامات مستر همفرها بخشییرها

 هست آمده است.  زیما ن یهاشب نیمبارکه حجرات که بحث ا
ششم از سوره مبارکه حجرات که در آن، خداوند متعال به ما  هی آ ه؟یآ کدام

 دهد: یدستور م نگونهیا

ُنوا...« »َيا ِذيَن آَمُنوا ِإن َجاَءُكْم َفاِسٌق ِبَنَبإ  َفَتَبي  َها ال  يُّ
َ
 أ

 ...«دیکن قیشما آورد تحق  یبرا ی برخ یمؤمنان، هر گاه فاسق  ی»ا

تر ! منبع خبر از خود خبر مهمنی! منبع خبر را ببنیخبر را نب دیفرمایم  خداوند
 یانهیش یاست؟ چه سابقه و پ  یآورنده آن مطلب چه کس   نیاست. اول نگاه کن بب

 اعتماد؟  رقابلیفاسق و غ  ایعادل و مورد اعتماد است  ای دارد؟ آ
است که  ینذر  یدرست مثل غذا آورند،یما م یکه برا  یخبر! زانی عز دینیبب

داده؟  ینذر  ی: کمیپرس یاول م م،یکنیدر را باز م یاند. وقتدرب خانه ما آورده
کرونا  وع یش امیتر است. در امهم یرا پخته از خود نذر  ینذر  یکه چه کس  نیا

. چون رینداشت؟ نخ تیفیچون غذاشان ک ای آ چرا؟ رستوران ها کساد بودند.
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. منبع آلوده غذا دندیترس  یمردم به سالمت آشپز شک داشتند. از منبع آلوده م
 . کندیرا هم آلوده م

آورده  یچ دینیبب دیکنیراحت شد تازه نگاه م یشما که از منبع نذر  الیخ
 است!

 نیرسد هم به هم یکه به دستشان م یکاش مردم، در اخبار و اطالعات یا
از  ستیها مهم ن یلیخ یس بودند. اما متأسفانه در اخبار، اصاًل برا اندازه حسا

است   ریبه ظاهر خبر که باورپذ  کنندیآمده؟ فقط نگاه م  یکجا آمده؟ باچه هدف
 که خداوند متعال فرمود: ی! در حالریخ ای

ُنو  ِإن  ا... َجاَءُكْم َفاِسٌق ِبَنَبإ  َفَتَبي 

 به خود خبر.حواست اول به منبع خبر باشد بعد 
 ایحفاظت ها در دن نیشتریرا خدمت شما عرض کنم، امروزه ب یانکته کی

گرفته تا منابع   یو معدن یعیاند. از منابع طبشود. منابع هم مختلف  یاز منابع م
در حفاظت  نقدر یو...مثل سد ها. چرا کشور ها ا یو آب  یساتیو مخازن تاس

 یشهر و حت کی شود،منبع آلوده  چون اگر کنند؟؛یم نهی منابع، حساسند و هز
در آلوده کردن منابع را دارد.  یشود. لذا دشمن سع یکشور، آلوده م کی

 سرچشمه که آلوده شد، کار تمام است.
است، خصوصًا   یو اطالعات  ی از منابع مهم در جهان امروز، منابع خبر  یکی 

 . یمجاز  یفضا
 یمجاز  یدر کشور ما اکثر مردم، اطالعاتشان را از کانال ها و شبکه ها الن

 است.  یمجاز  یسرچشمه اخبار، فضا یعنی رند،یگیم
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حفاظت و  یبرا  دیو شا دیما آن طور که با نی: چرا مسئولنجاستیا سوال
دشمن، به سرچشمه  دیبا یتا چه زمان کنند؟ینم نهی منبع مهم، هز نیسالمت ا

را به خورد مردم  یاداشته باشد و هر خبر آلوده یما دسترس  یاطالعات یها
ک   ی همه مقام معظم رهبر  نیبدهد؟ ا دارند.   یمجاز   یشدن در فضا یبر قو  دیتأ

 یاست. فضا یاتیح یمجاز ی»قوت در فضامگر حضرت آقا نفرمودند: 
 .«2انسانهاست یحاکم بر زندگ ایدر همه دن یمجاز

 لیبه قتلگاه جوانان ما تبد یمجاز  یاجازه دهند که فضا دیبا نیچرا مسئول 
  ؟یشود؟ بشود قتلگاه مجاز 

مسئول، انتظار دارند  یو همه نهادها یمجاز  یفضا یعال یما از شورا مردم
 بردارند.  یو نظارت بر وضع موجود قدم یمجاز یتوسعه شبکه مل یبرا 

 یو فضا یمنابع اطالعات یارت ها رونظ نیشتریب شرفته،یپ یکشور ها در 
 اریجستجو ها به صورت کنترل شده در اخت  جینتا  یحت  کایاست. در آمر  یمجاز 

 8دانشگاه را که  دیاز اسات یکی مای. صدا و سرد یگ یقرار م ییکایکاربران آمر
: گفتیاستاد م نیدعوت کرد. ا یدرس خوانده بود، در برنامه ا کایسال در آمر

هرچه  نترنتیاست که مردم در ا یاز مبدأ قو نگیلتریف یبه حد کای»در آمر
مربوطه را بلد  تی. مگر اسم ساکنندینم دایدلخراش پ ری تصو کیسرچ کنند، 

 باشند«.  
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 یهاشبکه ن،ی: »در چدی گو یبهداشت م ریمعاون وز  زاده،دکترملک
 یارسانه ستمیگوگل هم مسدود هستند؛ با س یو حت یخارج یاجتماع

 اند موفق شوند، تا با کرونا مبارزه کنند.«شان توانستهخود
با لباس  یکی دهد،یجان م یکیغش کرده،  یکی! الستی در کشور ما واو اما

 نفر جلو چشم من مرده اند. 100که امروز در اثر کرونا  رد یگ یم لمیف یپرستار 
 شیپ یتیامن دینباشد،از همان نقطه، تهد ی! هرجا که نظارت کافبزرگواران

 یدهد، حتیکه به مردم ارائه م  یدر پوشش خدمت  ز،ی و  ابی  ریمس   نی: همدی آیم
 .کندیاستفاده م  رها،یاطالعات در مس   نیزتریآوردن ر دستبه  یاز خود مردم برا 

با یها یگوش  من و شما کامال در رصد دشمن است. لیمو
توسط   کا،یدر آمر  را یدانشمند برجسته کشورمان که  اخ  ،یمانیسل  دکترمسعود

در برنامه بدون  ،یبود، پس از آزاد یسال زندان کیاز  شیو ب ریدستگ یایباف
 گفت: 2030تعارف اخبار 

 ریها دستگ میو من را به اتهام دور زدن تحر دمیرس کاگویبه فرودگاه ش ی»وقت
دادم؛ آن مامور رفت داخل  لشانی ات را بده؛ تحوکردند، گفتند که تلفن همراه

 یکس  یرا عکس گرفت و برا  یگوش  یدیآو    ،یتلفن همراه، قسمت ستاپ گوش
. مأمورها رو کردند به فتندرا گ یبعد به او زنگ زدند و مطلب قهیفرستاد. پنج دق

با  نیگفتم: چرا! ا  ت،س یتلفن همراه خودت ن  نیمن و گفتند: ا خودم است.   لیمو
با  نیگفتند: نه! ا در   کرده،یساکن بوده، حرکت نم  یگوش  نیا  ست،یشما ن  لیمو

 دخترم را با خود برده بودم.« یبود که من، گوش نیا قتیخانه بوده. حق
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 یستمیامروز، س ی. همفر هاکنندیعمل م نطور یا یجاسوس  یها سی سرو
 یها کی. از لمیکنیفهمند که ما کجا رفت و آمد م یها م یشده اند. از گوش

 چگونه است!.  التمانیتما التیدهند که تما یم  یتشخ نستاگرامیما در ا
کانال  ری روح الله زم، مد نیدارد. هم یبه نظارت جد ازیفضا ن نیقطعًا ا 

توسط اطالعات سپاه  ده،یچیپ اتیعمل کی یکه ط وز یمعاند آمدن یتلگرام
 یفضا قیشد، اعتراف کرد که من از طر ریدستگ یپاسداران انقالب اسالم

در مه و  هدو مستند پرس کنمیم شنهادی. پکردمیم تیرا هدا  96فتنه  ،یمجاز 
 نیا دنی. بعد از ددینیدروغ که در باره اقدامات اوست را حتما بب ستگاهیا انیپا

از خبرها را با گوشت  یلیسرچشمه آلوده خو  یمجاز  یفضا دیمستندها، تهد
 کرد.  دیو پوست، لمس خواه 

هشدار  کیسوره مبارکه حجرات، خداوند متعال،  6 هی ! در ادامه آبزرگواران
 یکه منابع درست یی: »درباره صحت خبرهادیفرمای.  مدهدیبه ما م یجد

 کی.« پروردگارا! چطور ممکن است  دیایبه بار ن  یمانیتا پش   دیکن  قیندارند تحق
 ما شود؟! یمانیموجب پش  ی خبر

 »...ان ُتِصيُبوا َقْوًما ِبَجَهاَلة  َفُتْصِبُحوا َعَلی َما َفَعْلُتْم َناِدِميَن« : دیفرما یم
گاه یمبادا از رو »تا   مانیو بر کرده خود پش  دیو گزند رسوان بیرا آسو   یگروه ،یناآ
 .«دی شو

را عوض   خیسرنوشت تار   یاساس، گاه   یو خبر ب  عهیشا  کینسبت ناروا،    کی
 ندارد.  یمانیجز ندامت و پش  یآورد و عاقبت یها به بار م بتی. مصکندیم
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که هر زمان مسلمانان از منبع و  دید میخواه  م،یرا ورق بزن خیتار  اگر
 یریکردند، ضربات جبران ناپذ هیتک عاتیسرچشمه اخبار غافل شدند و به شا

را چه سود؟! نمونه   یمانیپش   گریگشتند، اما د  مانیرا متحمل شدند و سخت پش 
الشهدا  دیس ریسف ل،یاست که در غربت حضرت مسلم بن عق یا عهیآن، شا

 ادیملعون، از تعداد ز  ادیبن ز  داللهیعب یت. وقتداش ی السالم ،نقش موثر هیعل
 یفکر افتاد که با ترفندها  نیبا خبر شد، به ا با حضرت مسلم  کنندگانعتیب

مردم   انیبود: در م  نیاز اقدامات او ا  یکیمردم را از دور او پراکنده کند.    یمختلف
در راه کوفه  انیسرکوب کوف  یاز شام، با تمام توان برا  دی زیکرد که لشکر  عهیشا

 یدروغ کاف عهیشا نیاست و اگر به کوفه برسد همه را تارومار خواهد کرد. هم
از گرد مسلم متفرق شوند و فرستاده امامشان  یگریپس از د یکیبود تا مردم، 

به خانه   بت،غر و  یکس   یبگذارند که او به ناچار از ب  اور یو   ار ی یرا آنقدر تنها و ب
جاهالنه، و به تبع آن، سقوط بدن تشنه  عهیشا  کیپناهنده شود. قبول    رزنیپ  کی

 .3از دارالعماره  لیمسلم بن عق یو زخم
 یکه موجب تورم م یو روان یمهم روح یاز عامل ها یکی دیدانستیم شما

 4؟!کنندیاست که افراد سودجو پخش م یعاتیاخبار کذب و شا نیشود، هم

 

 
 104)ع( ص داشهدایمقتل جامع س امیق  خیتار دهی ر.ک گز 3

 رانیدر باب اقتصواد در روزنامه ا یسورماخوردگ  روسی بدتر از و  عهیزنگنه با موضووع شوا یلدن شوکور 4
را در  عهیشووا ریتاث  نی: »من بزرگتردی گو یاسووت م دیمشووغول خر وهیکارمند که در بازار م  کی  سوودی نویم
بال   متیق لیبه دل ارود، صرف  یکه بالم  زهایاز چ  یلیخ  متیدانم. به نظر من ق  یآنها م  شیها و افزا  متیق
که از ماه ها  میدان  یبالتر اسوت و خود ما هم م  زیرشود تورم ن زانیاز م یا وهیم  متیق  یگاه  سوت،یتورم ن  ای

از   یدهود: »برخ یاداموه م یشووود.« و یفراهم م  عوهیشوووا جواد یبوا ا  موتیق کیو قبول مقودموات گران شووودن 
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 نهیمربوط به قرنط  عهیبازار خودرو. شا  گرش،ینمونه اش بازار سکه و ارز. نمونه د
 که انجام شد و ...   ییها ییو سودجو

کردم،  میاز سوره مبارکه حجرات تقد 6 هی آ رامونیکه پ یتوجه به مطالب با
سؤال مطرح  نیدار، ان روزهاز شما خواهران و برادرا  یبعض یممکن است برا 

 یفرد  یاخبار دروغ، در زندگ  کنندهرانی از تبعات و میتوانیشود که ما چگونه م
 یستگیبه شا نیمسئولکه  یآشفته مجاز  یفضا نیدر ا م؟؛ یکم کن یو اجتماع 

 از دست ما ساخته است؟  یچه کار  کنند،یخود عمل نم فیبه وظا
بان عرض م دو  اثرگذار است.  یلیکه خ کنمیراهکار خدمت شما خو

 یبه خبر دیاست، با  نیاز اصول مهم در بحث سواد رسانه ا  یکیاول:    راهکار
و  یمجاز  ی. خصوصًا در فضامیبا سوء ظن نگاه کن رسدیکه به دست ما م

خالف آن  نکهیاصل بر کذب بودن خبر است، مگر ا ،یاماهواره یهاشبکه
که  ستندیما ن ی! عاشق چشم و ابروستیطمع ن یشود! سالم گرگ ب ثابت
   5.کنندیو اخبار پخش م الیو سر لمیف ،یمجان

 

 
 جاد یدانند، در جهت ا یم  ریپذ  عهیشوا یا جامعهکه جامعه را    نیو با توجه به ا عهیشوا جاد یبا ا انی سوودجو

 «4162، شماره 1387اسفند،  18 شنبه،کی ران،ی. »روزنامه اکنند«یمنافع خود عمل م

 کنمی م تی وص ندهی حاضر و آ ینسلها ۀبه هم نجانبی)ره(: ای نیحضرت امام خم تنامهی ازوص یفراز 5
 استثمارگراِن خارج و داخل ازو حکومت الّله برقرار باشد و دست استعمار و  اسالم دیکه اگر بخواه

  ست یجهت ن  یب  د یو وحدت خود را حفظ کن د یها باش یکشورتان قطع شود، مواظب تفرقه و اختالف افکن 
  ی ها و دروغها عهیصرف شا آنان تمام توان خود را  یبوم یها ده یدر سراسر جهان و ول یغاتیتبل یبوقها که

 «404، ص21امام، ج  فهی. »صح کنند یصرف م آن  یدلر برا اردهایل یتفرقه افکن نموده اند و م
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. میآن را نشر نده  م،یحاصل نکرد  نانیتا از سالمت منبع خبر اطم نیهمچن
در گروه ها بازنشر  د،ی آیم شانیکه برا  یاگر هر مطلب کنندیها فکر م یبعض

  6!مانندینکنند از قافله عقب م
 د،یهمه مراجع عظام تقل یکه به فتوا  دیحتما توجه دار  نیو مؤمن نینی متد  شما

 دیبا یلیلذا خ  7ضامن است. زیحرام است و نشر دهنده آن ن ب،ینشر اکاذ
 .میمراقبت کن

 

 
راجع به  یدانینزد او آمد و گفت:سوقراط م جانیسوقراط بود،با ه  انیکه از آشونا  یبزرگ   لسووفیف  یروز 6

 یزیبه من چ  هنکیصووبر کن.قبل از ا یام؟ سووقراط پاسووخ داد: »... لحظه ا  دهیازشوواگردانت چه شوون  یکی
: »سوه دی.« مرد پرسو یرا که نامش سوه پرسوش اسوت؛ پاسوخ ده یخواهم آزمون کوچک یاز تو م  ییبگو

 یلحظه ا  ،یراجع به شواگردم با من صوحبت کن  نکهیپرسوش؟« سوقراط گفت: »بله درسوت اسوت. قبل از ا
که آنچه   یاسوت.کامال مطمئن  قتیپرسوش نامش حق نی. اولمیامتحان کن یآنچه را که قصود گفتنش را دار

.«سووقراط ام  دهیو دارد؟« مرد جواب داد: »نوه،فقط در موردش شوون  قوتیحق ییبوه من بگو  یخواه یرا کوه م
 م،ی پرسش دوم را بگو  اینادرسوت. حال ب  ایکه خبر درسوت اسوت    یدان یخوب، پس واقعا نم  اریگفت: »بسو 

ب  ب   ییگوبه من ب  یخواه یآنچه را که در مورد شواگردم م ،یپرسوش خو اسوت؟« مردپاسوخ داد:   یخبرخو
درموردآن مطمئن  یبد در مورد شواگردم که حت  یخبر  یخواه ی»نه،برعکس…« سوقراط ادامه داد: »پس م

دسوتپاچه شود و شوانه بال انداخت. سوقراط ادامه داد: »و اما پرسوش سووم   یمرد کم  ؟«ییبگو  یسوتیهم ن
سووودمند اسووت؟« مرد  میبرا  ییردم به من بگودر مورد شوواگ   یخواه یچه را که مسووودمند بودن اسووت.آن

 قتی که نه حق  ییرابگو  یزیچ منبه    یخواه یکرد: »اگر م  یریگ  جهیپاسوخ داد: » نه، واقعًا…« سوقراط نت
 ؟«ییگو یسودمند است پس چرا اصال آن رابه من م یدارد ونه خوب است و نه حت

 شرح است نیبد عهیش دیمراجع تقل نیا یهاشفقنا و پاسخ یهامتن پرسش 7
به نام افراد باز کرده و شروع   یاکانت  تواندیم یاست که هر فرد   یابه گونه یمجاز  یتوجه به آنکه فضا با

به نام  یمجاز  یاقدام به باز کردن اکانت در فضووا یکه افراد  شووود یم دهی بعضووا د   د،یبه انتشووار مطلب نما
به نام افراد مشووهور   ای  دهندیم  تسووابان گرانی را به د   ییهادروغ ای  عاتیطرق شووا نیکرده و از ا گری افراد د 

منتشووره قانع سووازند مثال  دگاهی تا مخاطب خود را نسووبت به د  سووازندیرا منتشوور م یمجعول   یهادگاهی د 
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 یداخل یرسان ها امیاز مرورگرها و پ م،یتوانیاست که تا م نیراهکار دوم ا 
 . میاستفاده کن
وجود دارد، اما استفاده از آنها  یداخل  یرسان ها امیدر پ ییکه ضعفها  هرچند

 به دنبال خواهد داشت: دهیدو فا
 

 
 نیا  ندی گویو م  سووازندیصوواحب نظر و مورد اعتماد منتشوور م یاند به نام فرد را که خود سوواخته  یاجمله

موارد  نیدر ا  یبرجسوته اسوت. نظر حضورتعال  تیشوخصو   ای  دیمرجع تقل  ایفالن دانشومند  سوخن مثال از 
 کندیم  نیکه چن  یکسوو  ای متفاوت اسووت؟ آ یمجاز  ریبا غ یمجاز  یدر فضووا  عهیدروغ و شووا ای آ  سووت؟یچ

 ضامن است؟
 :یستانیس اللهتی آ حضرت 

 .ستیآن ن ریو غ یمجاز یفضا نیب یو فرق  ستین زیو تهمت به اشخاص جا دروغ
 :یزنجان یریشب اللهتی آ حضرت 

 از موارد موجب ضمان است. یحرام است و در بعض ییکارها نیچن
 :یگانیگلپا یصاف اللهتی آ حضرت 

هم  ری تعز یو در موارد  سوتین زینسوبت دادن حرام اسوت و انتشوار آن هم جا یرا به دروغ به کسو   یمطلب
 دارد.

 :یصانع اللهتی آ حضرت 
 زیجا ریحرام و غ رد یکه انجام گ قیبه هر طر  بیو نسوبت دروغ به افراد و نشور اکاذ  یسواز  عهیشوا هرگونه

جامعه   یو اجتماع یاخالق  تیرفتن امن نیموجب از ب یاعمال  نیممکن اسووت چن  نکهیاسووت خصوووصووًا ا
و   ستین برانافراد و اجتماع گردد که بعضوًا قابل ج  تیثیو ح  تیشوده و موجب هتک افراد و ضورر به شوخصو 

 .باشدیم بیاکاذ  نیآن متوجه نشردهندگان ا تیهمه مسئول 
 :یرازیمکارم ش اللهتی آ حضرت 

 .ستین زیجا یمذهب و مکتب چیتهمت زدن در ه میدانیاست و م گرانی تهمت به د  یکار نوع نیا
 :یسبحان اللهتی آ حضرت 

انواع وسووائل  نیب  یمسووئله فرق  نیافراد حرام اسووت و در ا  تیثیو هتک ح گرانی بسووتن و افترا به د   دروغ
 حرام است. زین یمجاز یفضا قیدروغ و افتراء از طر نیبنابرا ستین
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است.  دیداخل در سال جهش تول دیتول یاز نرم افزار ها تیاول، حما دهیفا
 .رد یگ یصورت نم یرشد میتقبال نکنرسان ها اس امیپ نیبه هرحال، تا ما از ا

 یهارسانامیپ یکه بر فضا یاست که با توجه به نظارت نیهم ا دهیفا نیدوم
به مراتب  یبرخوردارند و  فضا یکمتر یدهایاز تهد رد،یگیصورت م یداخل
 تیفعال یمخصوصًا برا باشند؛ یدارا م یخارج یهانسبت به نمونه ی ترسالم

 هستند.  ترمنیفرزندانمان ا
را  میقرآن کر یها هیعمل به توص قیشاء الله خداوند متعال، به همه ما توف  ان

به برکت صلوات بر محمد و آل محمد... د،یفرما تیعنا



 

 
 
 
 

 

 ی آشت   ر ی در مس 
 

 سوره مبارکه حجرات 9آیه 

ْصِلُحوا َبْيَنُهَما َفِإْن »
َ
َبَغْت ِإْحَداُهَما َوِإْن َطاِئَفَتاِن ِمَن اْلُمْؤِمِنيَن اْقَتَتُلوا َفت

ِتي َفَقاِتُلوا  َعَلی اْْلُْخَرى ی  اَلَّ ْمِر  ِإَلی َتِفيَء َتْبِغي َحَتَّ
َ
ِه  أ ْصِلُحوا  َفاَءْت  َفِإْن الَلَّ

َ
َفت

ْقِسُطوا 
َ
هَ  ِإَنَّ َبْيَنُهَما ِباْلَعْدِل َوأ  «ُيِحُبَّ اْلُمْقِسِطيَن  الَلَّ

 

نوجوان هشت سال دفاع  یاز شهدا  یکیاز  حفظه الله  یرا حاج آقا قرائت یداستان
متعجب شدم که چقدر  دم،یداستان را شن نیا یبنده وقت کنند؛ یمقدس نقل م

 مأنوس بودند! اتیو روا  اتی ما با آ یشهدا 
: »در شهري دو نفر از اشخاص معروف و سرشناس، با کنندینقل م شانیا

، وصیت رود جبههداشتند؛ یکي از برادران نوجوان مي یدیهم اختالف شد
کند که اگر من شهید شدم، این دو نفر مؤمن سرشناس که با هم قهر هستند مي

! من را نیدبا هم آشتي کنند؛ تا آشتي نکردند من را دفن نک دیهر طور هست با
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دفن نکنید جز اینکه این دو نفري که با هم قهر هستند بیایند سر جنازه من آشتي 
هم خونم دو نفر مسلمان را با هم آشتي خوایکنند؛ بعد من را خاك کنید. من م

 «1بدهد!
دست  قاً یبوده است. دق نیاهل تفّقه در د د،یشه نیا دیاکبر! شک نکن الله

از نماز بالتر است، از روزه بالتر است،  اتیکه در روا  یعمل یگذاشته بر رو
 ن،ید شهیاز صدقه دادن در راه خدا هم بالتر است، از آن به عنوان استوارکننده ر

 شدهاست! ادی
 ینوران یثیدر حد  یرحمت، حضرت محمد مصطف غمبریپ نینازن وجود

َدَقِه؟ َصالُح َو الص    اِم ي: »َاَل ُاخِبُرُكم ِبَافَضَل ِمن َدَرَجِه الصَّ ندیفرمایم الِ  َو الص 
 «2ِهَی الحاِلَقُه  ِن يَفِان  َفساَد ذاِت البَ  ِن،يذاِت البَ 

گاهتان نکنم؟ و آن اصووالح   لتیبا فضوو  زییبه چ ای »آ تر از نماز و روزه و صوودقه آ
 است« نی کننده د کنشه یمردم ر نیشدن رابطه ب رهیت رایمردم است، ز انیم

 تیچه وص دانستندینکردند؛ م یشبه ط کی یَره صد ساله را اتفاق شهدا،
 بودند.  می. اهل تفکر و تدبر در قرآن کرکنندیم

 میما مشتاق تدبر در قرآن کر  زی عز یشما بزرگواران هم مانند شهدا   الحمدلله
 ان شاء الله امتداد راه شهداست. ،یمجالس قرآن نی. ادیهست

 

 
 3زنان نمونه  –از قرآن  ییدرسها  تیسا 1

 447نهج الفصاحه، ح  2
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سوره مبارکه  رامونیبحث ما پ د،یها همانطور که مستحضرشب نیا در 
»من  مینیکه به قدر وسع، بب میگذاشت نیحجرات است. بنا را از شب اول بر ا

قرائت  ت،یسوره مبارکه که طبق روا  نیدر پس ا گذرد؟یوراء الحجرات« چه م
 است؟! فتهنه یقیرا دارد؛ چه مطالب عم هآقا رسول الل ارت یآن ثواب ز

 .میاول، دوم، چهارم و ششم را مطرح کرد فهیشر اتی قبل، آ یهاشب در 
که جان کالم  یاهی داشت. آ مینهم خواه  هی در آ ی ،تدبریاله قیبه توف  امشب،

 ریبه تعب ایو مؤمنات،  نیدر قلوب مؤمن وندیپ جادیدادن و ا یدر آن، لزوم آشت
 .باشدیم نیاصالح ذات الب ،ییروا

 : دیفرمایسوره مبارکه حجرات م 9 هی متعال در آ خداوند

ْصِلُحوا َبْيَنُهَما ...« »َوِإن
َ
 َطاِئَفَتاِن ِمَن اْلُمْؤِمِنيَن اْقَتَتُلوا َفت

البته شووما مؤمنان    زندیبرخ یبا هم به قتال و دشوومن مانیاز اهل ا فه یاگر دو طا »و
 ... .« دیآنها صلح برقرار دار نیب

 یعنیفعل امر است.    »اصلحوا«  د؛ یینمونه مالحظه بفرما  ریرا در تفس   هی آ  لیذ
اند؛ با هم به اختالف خورده لهیدو نفر، دو خانواده، دو روستا و قب دیدیاگر د

 دی ، بلند شو»فاصلحوا«! دینگاه کن دینیطور نش  نیاند، همکرده دایپ یریدرگ 
 نیا یی. چرا دیبرقرار کن یآشت وصلح  انشانی. مدیآنها را اصالح کن نیب دی برو

ْصِلُحوا َبْيَن : دیفرمایدهم م هی را هم البته در آ فهیوظ
َ
َما اْلُمْؤِمُنوَن ِإْخَوٌة َفت »ِإَنَّ

ْيُكْم« َخَو
َ
 أ

ها و اختالفات[  ]در همه نزاع  نیکه همه مؤمنان با هم برادرند؛ بنابرا ستین نیا  جز
 ... . دیبرقرار کن یبرادرانتان صلح و آشت انیم
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 .مینسبت به هم مصلح باش  شود،یسبب م  یبرادر   نی. امیهمه با هم برادر   ما
در کنار هم داشتند.  یکشاورز نی: »دو برادر بودند که دو قطعه زمندی گویم

 انیآن باعث اختالف م  تیبود که مالک کیبار   نیزم  کیآنها   نیدو قطعه زم  نیب
مال من   ر،ی: "نخگفتیم  یگری: "مال من است" دگفتیم  یکیه بود؛ ها شدآن

آورد و در مرز  لودر  کیاز برادرها رفت  یکیاست." آخر دعوا بال گرفت و 
را  تیپا خواهمینم گریکند و به برادرش گفت: "د یخندق مانند کی نشیزم

هم لج کرد و گفت: "حال دارم برات!" رفت  گری!" برادر دیمن بگذار  نیدر زم
بلند بکشد  وارید کی نشیکرد و از او خواست که لب مرز زم دا یمهندس پ کی

آن دو شکرآب   انیم  دی. آن شخ  که دفتدیبه برادرش ن  گریکه اصاًل چشمش د
 آماده است." وار ید گریاست، قبول کرد و گفت: "برو چند روز د

آن شخ  به  د،ید یو در کمال ناباور  نیمد سِر زماز چند روز آن برادر آ بعد
بزن و  وار ی را پل زده! ناراحت شد که مگر من نگفتم "د نیدو زم نیب وار،ید یجا

بود؛ از من  مانیپش  یلیمن و خ شی..." آن شخ  پاسخ داد: "برادرت آمد پ
 نیا نیکرد." خالصه ب بلاش را هم تق نهی پل بزنم و هز وار،ید یخواست به جا

 داد ... .« یحرکت، آشت کیو  یحرف مصلحت کیدو برادر را با
آتش اختالفات   ی! چقدر آب، روم؟یپل زد  وار،ید  یبه جا  گریکدی  نیب  چقدر 

ْيُكْم ...«! م؟یختیر  َخَو
َ
ْصِلُحوا َبْيَن أ

َ
 »َفت

برخوردارند؛  یو اعتبار  گاهیجا کیدر محل، از  ل،یدر فام هایبعض
 فهیافراد وظ نی. مخصوصًا اخوابدیکنند، غائله م یدارانیآبرومندند. اگر م

 یالمجالس نباشند، حاج آقا فالن  نتی. فقط ز دانیوسط م  ندیایدارند که ب  یشرع 
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بال  دییبفرماآوردند، آقا  فیجناب مهندس تشر ،یآمدند به به چه افتخار 
است که  نیافتخار در ا ست؛ یار نالمجالس بودن که افتخ نتی! ز دینیبنش 

 ؛یکه سفره پهن کن ستین نیابه شهیهم ی. بزرگمی»ُمصِلح المجالس« باش
 یونیلیم  یهاکردن است؛ سفره رسوم غلط مثل خرج به سفره جمع یبزرگ  یگاه 

سفره اختالفات   ت،یو معص  هسفره گنا  ن،یسنگ  هیو مهر  هی زیها، سفره جهدر ختم
 .  3یخانوادگ 

 :ندیفرمایم امام صادق آقا

َفاَعةُ  ْلِب  »َالش  ُموُن َالس 
ْ
ْيَت َزَكاَتُه َفُهَو َمت د 

َ
 «4َزَكاُة َاْلَجاِ ... َو َما أ

 نمودن زکات جاه و مقام است ... »شفاعت
 از خطر نابودی است.« و زکات هر چیز را بدهی محفوظ

 ... . یرا بپرداز  یزکات بزرگ دیبا یبزرگ بمان یخواه یم اگر
 ها، صلح دادن است. اول ما در نزاع  فهیوظ فه،یشر هیآ ینجایاتا به پس
برقرار  یندارد. آشت یادهیفا میکنیکه هرچه تالش م دی آیم شیپ یگاه اما

 فیتکل نجای. ارودیطرف معامله حرف حق در گوشش نم کی. شودینم
 !ریکنار؟ خ میبکش  ست؟یچ

 : هی آ ادامه

 

 
ُقوا الّله َو َأصِلحوا ذاَت بَ  3   اَمِه«یالق ومَ یَ  َن یالُمؤِمن َن یبَ  صِلُح یُ َفِإَن الّله  ِنُکْم ی قال رسول الله )ص( : »ِاتَّ

را اصالح   نیمؤمن  انیم امت یخداوند در روز ق رایخودتان را ز انیم د یو اصالح کن  د ی»تقوای الهی داشته باش
 373، ص3ج ضاء،یمی کند.«  محجه الب

 268, صفحه  75السالم , جلد  همیبحار األنوار الجامعة لدرر أخبار األئمة األطهار عل 4
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ِتي َتْبِغي »  ... َفِإن َبَغْت ِإْحَداُهَما َعَلی اْْلُْخَرى َفَقاِتُلوا ال 
ِه ...« ْمِر الل 

َ
ی َتِفيَء ِإَلی أ  َحت 

  دیظالم قتال کن فه یظلم کرد، با آن طا ی گری قوم بر د کیاگر  »و
 ...« دی تا به فرمان خدا باز آ

و  دانیوسط م می برو دی. باشودیتر مو سخت ترنیسنگ فیتکل نجایا اتفاقا
که ظالم از ظلم خود دست بکشد و  یتا زمان میاز مظلوم در برابر ظالم دفاع کن

 که خدا دستور داده.  یابرگردد به همان نقطه
طرف حق. هر   می برو دیقسمت نکته دارد! اگر دعوا شد، با  نی! ادییبفرما  دقت

دشمن ما. نگو  ایآشنا، دوست ما باشد  ایباشد  بهیرباشد؛ غ  خواهدیکس که م
گفتند،  ی پسر من است و او عروسم!. خب حق با عروسم است اما پسر نیا که

را ِول کنم بچسبم   لمیفام!  رم؟یگفتند، پسرم را رها کنم جانب عروسم را بگ  یپدر 
 یآنها افغان میهست یرانیآنها فارسند! ما ا میآنها ُترکند! ما ُترک  می! ما ُلربه؟یبه غر
 . یطرف حق باش دیدور. حق هر طرف بود تو با زیها را برحرف نیاند! ا

 : دیفرمایماکرم غمبریپ

:...  »َل ی َيحَتوَى َعلی ِماَئة  َو َثالِث ِخصال  ُيْكِمُل اْلُمؤِمُن ايماَنُه َحتَّ
ِ ... َلَيْقَبُل اْلباِطَل ِمن َصديِقِه َو َل َيُردُّ اْلَحق  ِمْن َعُد   «5وو

خصلت در او باشد: ... باطل را ولو  103مگر آن که  شودیمؤمن کامل نم مانی»ا
 اگر از دشمنش باشد؛ رد نکند.« یو حق را حت ردیاز دوستش باشد؛ نپذ

 

 
 310، ص 67بحاراألنوار، ج  5
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 ییبال یهاتیکه مسئول یاند کسانبوده یپر افتخار انقالب اسالم خیتار  در 
نسبت به  یحق، حت دانیاز م گاهچیاند اما ه بوده یسرشناس یداشتند، علما

 کسانشان خارج نشدند.  نیزتری عز
شده  نیانقالب عضو منافق لیدر اوا  حفظه الله«یالله جنت ةی از فرزندان »آ یکی

 یفرزندشان نذر روزه کرده بودند و وقت  ی ریدستگ  یبرا   شانیاکه  کنندیبود. نقل م
 را بجا آوردند.   ینکردند بلکه شکر اله  یاقدام  نجات او  یشد، نه تنها برا   ریدستگ
 استیکه بعد از انقالب به دستور امام ر  «یالنیگ یالله محمد تی »آ

دو فرزند خود را در  1360انقالب را بر عهده داشتند  در خرداد  یدادگاهها
آن مقطع،  یهاکه در بلواها و آشوب ابدییم نیاز منافق یادیجمع تعداد ز 

ها را دهد و آنیشخصًا محاکمه فرزندان را انجام م شانیشده بودند. ا ریدستگ
ف مأموران تحت امر استنکا کهیهنگام کنندی. نقل مکندیمحکوم به اعدام م

حکم را اجرا  نیبرخاست تا به دست خود ا د؛ یحکم د نیا یخود را از اجرا 
به دست پدر خود اعدام   یآنکه پسران  یهنگام بود که آن مأموران، برا   نیکند. در ا

 .6دادند ماحکا نیا ینشوند، تن به اجرا 

 

 
منحرف  یکه به گروهها دی در خاطراتش درباره فرزند بزرگش رش هی امام جمعه اروم یالله حسن  تی آ 6

کنی تماس  مهدوی  الله ت ی انقالب تهران با آ  ته ی. در کم میکرد   یی را شناسا  شی: »جا سدی نوی ملحق شده بود م
فرار    ایمقاومت    اگرموردی هست، چند نفر مسلح بفرستد. نگفتم پسرم است..... گفتم    کیگرفتم و گفتم:  

. آنها رفتند و او  دیبده لی تحو تهیو به کم دیکن ریشد، دستگ میفرار کند و اگر هم تسل دینگذار د،ی کند، بزن
انتقال دادند. او چون   زیو محاکمه به تبر یی برای بازجو را بعد دی: "رشدهدیکردند." او ادامه م ریرا دستگ

محاکمه و به اعدام محکوم شد و بالفاصله حکم اجرا  شهر نیبود در ا جانیآذربا شیهات یمحل فعال
شخصی ولو پسرم باشد، شوخی ندارم    چی: » من در مورد انقالب با هسدی نوی م  یالله حسن  تی آ  د…«یگرد 
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 دشوار است. لذا آقا امام سجاد یلیخ یطیدفاع از حق در هر شرا  البته
 :  خواهندیم نیاز خداوند متعال چن ه،یسجاد فهیهشتم صح یدر دعا

ُهم   ی َاعوُذ ِبَك ِمْن ... ايثاِر اْلباِطِل َعَلی اْلَحقو ...« »اللَّ  ِانَّ
 به تو پناه می برم از این که باطل را بر حق ترجیح دهم...«  »خدایا

از سوره مبارکه حجرات. خداوند متعال در ادامه نهم  هی آبه ادامه  میبرگرد 
 :دیفرمایم نیاصالح ذات الب ریما در مس  فیوظا حیتشر

ْصِلُحوا َبْيَنُهَما ِباْلَعْدِل »
َ
 ... َفِإن َفاَءْت َفت

َه ُيِحبُّ اْلُمْقِسِطيَن« ْقِسُطوا ِإن  الل 
َ
 َوأ

و  دیآنها را صلح ده انی... پس هر گاه به حکم حق برگشت، با حفظ عدالت م»
اهل عدل و داد را  اریکه خدا بس دی( عدالت کنی)با هر دوست و دشمن شه یهم

 .«داردیدوست م

دست از  یلیکه با هم نزاع و دعوا داشتند، به هر دل  یگروه  ایآن دو فرد  اگر
. در میآنها شد نیمذاکره، از قضا ما هم َحَکم ب زیم یو نشستند پا دندیدعوا کش 

اما  م،یو غائله را ختم کن میآنها صلح برقرار کن انیکه م میدار  فهیا وظم نجایا
 عدالت.   تیچگونه؟ با رعا

 

 
از فرزندانم بر ضدانقالب و رهبری    کییام. هنوز هم اگر  مورد عقد اخوتی هم نبسته   نیاحدی در ا  چیو با ه

 کردم.«   دیکند، همان کاری را خواهم کرد که با رش تی خدای ناکرده فعال
درباره اظهارات و عملکرد فرزندش    88در سال    ریغد  یالملل  نیب  اد یبن  سیرئ   یالله ابوالقاسم خزعل  تی آ
خود و انقالب   یهااما از آرمان  میجوئی و برائت م یدور مانشاوندان ی و خو کانی: از نزد دی گوی م یمهد

 .  م«یداری دست بر نم
 لغزشگاهشان شد.  کانشانیکه نزد  میو... هم داشت یالله منتظر تی مانند آ یاشخاص البته
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افراد   ،ینفسان  التیتما  یاست که گاه  لیدل   نیافرموده خداوند متعال به    نیا 
لذا هم در آنجا  کند؛ یرا نقض م یطرفیو ب کشاندیم طرفهکیرا به قضاوت 

و هم حال که دو طرف دعوا را  میاز حق دفاع کن دیما با دهیکه کار به نزاع کش 
 یبه نفع دوست و آشنا  یلیبه هر دل   دیاند، نبااند و به ما مراجعه کردهکنار گذاشته

 . میو حق را ناحق کن میخود حکم ده 
خانه اجاره   یالترفته بودم بنگاه معام  شیچند مدت پ  کردیاز رفقا نقل م  یکی

 لی را تحو دیانجام شد و کل یو همه مراحل قانون  میساله بست 1 یکنم؛ قرارداد
 میبعد از چند روز، صاحب خانه آمد و گفت: قرارداد را شش ماهه کن م؛ یگرفت

باره قرار یبال م هامتیماه تابستان است و ق 6چون بعد  رود؛ بعد شش ماه دو
 نیب ی! بنده هم مخالفت کردم و خالصه نزاع میکنیم میروز تنظ متیداد را به ق

خانه که اتفاقًا شخ  جا صاحب یاز رفقا  یکی نیح نیما صورت گرفت؛ در ا
آمد و گفت: »چه شده؟!« بنده  شد،یهم محسوب م یافتاده و مورد اعتماد

 دهدیمآقا الن حق را به من    نیارا شرح دادم و در دلم خوشحال بودم که    هیقض
 یاما به جهت رفاقتش با صاحب خانه در کمال نا باور  شود،یو غائله ختم م

 کیبعد  دیس ی ماهه بنو 6داره؟! شما  ی! چه اشکالگهیگفت: »خب راست م
 !«گرید دیکنیم میتنظ گریقرارداد د

که من  نطوریآخر ا شود؟یکار، قرارداد ما چه م نی: »آقا با امیهرچه ما گفت 
 اصال انگار نه انگار!!!« شوم،یمتضرر م

و حکم  کنندیحساب رفاقت، حق را ناحق م یرو یراحت نی! به همدینیبب
 !.گذارندیپا م ریرا ز  یاله
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 یعرض شد را مختصرًا جمع بند نجایاآنچه را که تا به می! اگر بخواه زانی عز
 شکل خواهد شد: نیابه م،یکن

 و مؤمنات است. نیمؤمن انیما اصالح م یشرع  فهی.وظ1
ما  فهیوظ د،یکش  ی ریجواب نداد و کار به نزاع و درگ  ی.اگر اقدامات اصالح2

 هرچند به ضرر ما باشد.  میاز حق دفاع کن  میتوانیاست که به هرشکل که م  نیا
که  میو مارا َحَکم قرار دادند، ما موظف دندی. اگر دو طرف از نزاع دست کش 3

 .میآنها حکم کن انیکاماًل عادلنه م ،یشخص یاه به دور از حب و بغض
 یمسلمانان قدم انیاصالح م ریمن! خوشا به حال آن کس که در مس  زانی عز

 بردارد.
 :ندیفرمایم بن جعفر یباب الحوائج موس حضرت 

بوَن َيوَم القياَمِة  »طوبی اِس، ُاولِئَك ُهُم الُمَقر   «7ِللُمصِلحيَن َبيَن النَّ
 به سعادت اصالح کنندگان بین مردم،  »خوشا

 که آنان همان مقّربان روز قیامت اند.«

 :دیاز سوره مبارکه واقعه بگذار  اتی آ نیرا در کنار ا فیشر ثیحد نیا

اِبُقوَن  ِعيِم  »َوالس  اِت الن  ُبوَن. ِفي َجن  وَلِئَك اْلُمَقر 
ُ
اِبُقوَن.أ  «8الس 

 گاهشانیکه جا  میباش یاز مقربان  ز،ی ماه عز  نیدر ا  میهمه ما دوست دار  قطعا
در  که آقا امام صادق یاست. کدام بهشت؟ همان بهشت میدر بهشت نع

 :دیفرمایم نگونهیا ریآن به ابابص فیتوص
 

 
 393تحف العقول ص  7

 12 - 11-  10 اتیاواقعه سوره  8
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بص هیابا محمد )کن ای» بوده است(، به درستی که بوی بهشت از فاصله  ریابو
منزلی که به اهل بهشت داده می شود،  نیهزار سال استشمام می شود، و کمتر

دارد و غذا و   شیاست که اگر تمام جن و انس بر آن وارد شوند، گنجا  یابه گونه
شود؛ و به درستی که  میاز آن کم ن چیفراهم است، و ه  شان،یبرای ا دنیینوش

شود، آن طور خواهد بود که وقتی منزلی که به اهل بهشت داده می نیترساده
پس وقتی وارد باغ اول   رد؛ یگاو قرار می  ار یشود، سه باغ در اختمؤمن وارد آن می

همسران و خدمت کاران، آماده اند، نهرها جاری است؛ انواع  ند،یبشود، میمی
آورد؛ به هنگام، شکر خدا را به جا می نیاست. پس در ا جودمو هاوهیو اقسام م

کند و نگاه می زیشود: پس سرت را به طرف باغ دوم بلند کن! او ناو گفته می
کند: "پروردگارا! هست که در باغ اول نبود!؛ عرض می ییزهایجا چآن ندیبمی

 دیرا بدهم، شا  نی: "بنده من! اگر ادیباغ را به من عطا فرما!" خداوند می فرما  نیا
." پس نیبخواهی!"  عرض می کند: "پروردگارا! نه! فقط هم گرییباز هم باغ د

وقتی داخل می شود و حمد و شکر الهی را به جا می آورد، خطاب می رسد: 
شود، سرت را بلند کن!؛  و گفته می د،یاکنون درب بهشت را به روی او باز کن

 ییزهایاو باز می شود و در آن جا چ  ویوقت درب بهشت ُخلد، به ر  نیپس در ا
بود؛ پس خوشحالی   دهید  یقبل  یهاکه در باغ   ییزهایبرابر آن چ  نی چند  ند؛ یمی ب
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او چند برابر می شود و سپاس خدا را به جا می آورد که او را اهل بهشت قرار 
 «10 9ت دادداد و از آتش جهنم نجا

 

 
ابا محمد ان الجنه   ایابن رسول الله شوقنی فقال  ایالسالم: جعلت فداک  هی»قلت لبی عبدالله عل  9

الف عام و ان ادنی اهل الجنه منزل لو انزل به الثقالن الجن النس لوسعهم طعاما  رهیمن مس حهایتوجد ر
له ثالث حدائق فاذا  رفعیف  هالجن دخلی الجنه منزله من اهل  سریمما عنده شی ء و ان ا نق ی و شرابا و ل

له ارفع   لیمن الزواج و الخدم، و النهار الثمار ما شاء الله فاذا شکرالله و حمده ق هایدخل ادناهن رای ف
  تکها یلعلی ان اعط قولیرب اعطنی هذه ف  ای قولیفی الولی ف سیما ل ها یفف هی الثان قهیراءسک الی الحد 

افتحوا له   قالی هو دخلها و عظمت مسرته شکرالله و حمده قال ف ارب هذه هذه فاذ  قولی ف رها یساءلتنی غ
من  قولیقبل ف مایاضعاف ما کان ف رییله ارفع راءسک فاذا قد فتح له باب من الخلد و  قالی باب الجنه و

بص  قولیف  رانیالن ابا   ایداک زدنی قال  قلت له جعلت ف تی فبک ریرب ادخلنی الجنه و انجنی من النار قال ابو
اعجبته قلعها و انبت الله مکانها   هیجوار نابتات اذا مرالمؤ من بجار هایمحمد ان فی الجنه نهرا فی خافت 

 11ح  120، ص 8اخری« بحارالنوار، ج 

 : خواندیگونه خطبه م نیآن ا فی)ع( در توص نیرالمومنیکوثر، مول ام یساق 10
ِر َقْلبوِ   »َفَلوْ  ْنیَوا ِمْن َرَمیْوَت ِبَبصووَ َك َعْن بَوَداِئِع مَوا ُأْخِرَج ِإَلی الودُّ ُف لَوَك ِمْنهَوا َلَعَزفَوْت َنْفسوووُ َك َنْحَو مَوا ُیوصووَ

َجار   ِطَفاِق َأشوْ ِطَفاِف[ اصوْ اِتَها َو َزَخاِرِف َمَناِظِرَها، َو َلَذِهَلْت ِباْلِفْکِر ِفي ]اصوْ َهَواِتَها َو َلذَّ َبْت شوَ ُعُروُقَها ِفي   ُغیِّ
اِلهَوا ِفي َأْفِنیَوةِ ُکْثبوَ  اُف َعَلی ُنزَّ ِل َأْنهَواِرهَوا...َفتَوْأِتي َعَلی ُمْنیَوِة ُمْجَتِنیهَوا َو ُیطوَ َواحوِ ِك َعَلی سووَ وِرهَوا اِن اْلِمسوووْ  ُقصووُ

َغْلَت َقْلَبَك   َقِة،...َفَلْو شوَ َقِة َو اْلُخُموِر اْلُمَروَّ فَّ اِل اْلُمصوَ ْعسوَ
َ
َهاِباأْل وِل ِإَلی َما َیْهُجُم َعَلْیَك ِمْن  َأیُّ َتِمُع ِباْلُوصوُ اْلُمسوْ

اَوَر  ي َهَذا ِإَلی ُمجوَ لْوَت ِمْن َمْجِلسووِ ْوقًا ِإَلْیهَوا َو َلَتَحمَّ َك شووَ ِة َأْهِل اْلُقُبوِر ِتلْوَك اْلَمنَواِظِر اْلُموِنقَوِة، َلَزِهقَوْت َنْفسووُ
اکُ  ُه َو ِإیَّ ْبَراِر ِبَرْحَمِتِه«  اْسِتْعَجاًل ِبَها. َجَعَلَنا اللَّ

َ
ْن َیْسَعی ِبَقْلِبِه ِإَلی َمَناِزِل اأْل  ْم ِممَّ

با چشوم دل به آن چه از بهشوت برای تو وصوف می شوود بنگری، روحت از مواهبی که در این  »هرگاه
دنیوا پدیدار گشووتوه، از شووهوات و لذات و زینوت ها و زیورهای خیره کننده اش صوورف نظر خواهد کرد و 

میان درخت هایی که پیوسوته شواخه هایش )با جنبش نسویم( به هم می خورد و ریشوه هایش در  فکرت در
دل تپه هایی از مشووک بر سوواحل نهرهای بهشووتی فرو رفته، حیران می شووود،... میزبانان بهشووتی از آن 
 میهمانان در جلو قصرهای بهشتی با عسل های مصّفا و شراب های صاف که مستی نمی آورد پذیرایی می

یش را برای رسوویدن به آن مناظر زیبا که در آن جاسوو  مشووغول داری،   تکنند.ای شوونونده،... اگر قلب خو
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بود؛ که در  ثیاز احاد یکی نیاکه تازه  فات،یتوص نی! بهشت، با ابزرگواران
خود را به  یبه آن، قدر دنیرس یارزش آن را ندارد که برا   ای آ خواندم، فشیتوص

با  فهیدو طا ایدو خانواده،  ایزوج،  کیدادن  ی! مسلمًا آشتم؟یانداز یرنج ب
ممکن است حرف و  رد،یگیم یانرژ  برد،یوقت م ست؛ین یکار آسان گریکدی

 اما هرچه باشد، بهشت ارزش آن را دارد.  م؛ ی ناسزا هم بشنو
از عالمان  ،ینجف آباد میابراه  خیدرباره مرحوم حاج ش یبهشت دیشه

بودنش  یمردم شان،یا یهایژگ ی : »از ودی گویپرتالش نجف آباد اصفهان، م
در خدمت مردم   شهیهم  خ،ی: حاج شکردندیمن نقل م  یبود. دوستان نجف آباد

 کردندیشب با هم دعوا م مهین ی که زن و شوهر افتادیاتفاق م یآماده بود. گاه 
نفر در ساعت دو بعد از  کیباألخره  شدند؛یآنان نم فیو همة اهل منزل حر

و  خاستیاز خواب برمهم  شانی. اآمدیم خیشب در منزل حاج ش مهین
درنگ، لباس  یبلکه ب می رویتا هوا روشن شود؛ بعد م دی: »صبر کنگفتینم
و خندان وارد منزل آن زن و شوهر  گشاده یی. با روشدیو روانه م دیپوشیم
 یچه شده است. آن گاه پا نمیتا بب دیدرست کن ی: فعاًل چاگفتیو م شدیم

 ختیر یآنها م  یبرا   یچا  کیو    خوردیخودش م یچا  کی  نشست،یسماور م

 

 
روحت با اشوتیاق به سووی آن پر می کشود و از حضوور من به همسوایگی اهل قبور خواهی شوتافت تا هر چه 

دهد که با دل و   زودتر به آن نعمت ها دسوت یابی. خداوند ما و شوما را به لطف و رحمتش از کسوانی قرار
 نهج البالغه 165جان برای رسیدن به منزلگاه های نیکان کوشش می کنند .« خطبه 
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 نشاندیآنها را فرو م  یآتش اختالف و دعوا  داد،یم  یو زن و شوهر را با هم آشت
 11.«رفتیاش مو به خانه خاستیگاه برمو آن

دارد،  وهیهم راه دارد، ش نیاست: اصالح ذات الب ینکته ضرور  نیذکر ا البته
 یبعض دیبا میخوب باش دهندهیآشت کیکه،  نیا ی. برا خواهدیم یبلد

و  کنمیم یامختصر اشاره ریوقت، حق قیض لی. اما به دل میاموز یها را بروش
بدانند، ان شاء الله بعد از منبر در خدمتشان  شتریبودند ب لیکه ما یدوستان

 خواهم بود.
زمان و  کیاختالف به طور جداگانه، در  نیبا هر کدام از طرف  دیابتدا شما با 

ها را به آن یهاو حرف دیصحبت کن یخصوص  یامکان مناسب و در جلسه
ب  شده؟  یاختالف از کجا به وجود آمده، و چرا طولن  شهیر  نکهی. ادی بشنو یخو

 نکهیادرباره  ت؟اس  یچه موضوعات یرو  نیهر کدام از طرف   یهاتیحساس نکهیا
و  ست؟یطرف مقابل چاز همه ناراحتشان کرده؟ توقعشان از  شتریب یزیچه چ

در   دیاست که شما با  ییهازیاو را دارند؟ از جمله چ  دنیبخش   یتا چه حد آمادگ 
با صبر  ت،یو شکا یهزاران کلمه، درِد دل و دلخور  انیاز م یجلسه طولن نیا

 .دیشنوا کشف کن یو حوصله و گوش
در همان جلسه اول   دیشما با ن،یطرف   یهاها و صحبتدل  درد دنیاز شن  بعد

که با حضور دو  یجلسه بعد یبرا  نیتا طرف  دیرا انجام بده  هیاول  یهاصحبت
حل  یباشد هرچند شما برا  ادتانیطرف برگزار خواهد شد؛ آماده شوند. 
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اما  د؛ یها را حل کنو آن ییاختالف را شناسا یهاشهیر  دیاختالف دو نفر با
عواطف و  کیدو طرف، تحربازکردن قفل اختالف  یشما برا  دیکلشاه

 هاست. احساسات آن
ب  دیبتوان دیبا شما  جادیو با ا ر،یاحساسات دو طرف را با مسئله درگ  یبه خو

 اما چگونه؟ د؛ یرا فراهم کن یآشت نهیزم ،یعاطف یجو
 یلیکمک خ توانندیم اتیو روا ثیاحاد نی. ادیاستفاده کن ثیاز احاد مثالً 

ب  فرموده است: »هر گاه دو نفر مسلمان  غمبریباشند. به عنوان مثال: پ یخو
نکنند؛ هر دو  یبا قهر جدا شوند و سه روز در آن حال بمانند و آشت گریاز همد

 .«ماندینم ینی د یآنان دوست نیاز اسالم خارج شوند و ب
آنها  انیاز دو نفوری که م کی: »هر ندیفرمایم نیآقا امام حس  نیهمچن 

زود تر  ی گریاز د ود،ی را بجوو گریید تیاز آن دو رضا کویینزاعی واقع شود و 
 « 12رودیبه بهشت م
با هم بودن؛  یو فرصت کم برا  ایعمر و زودگذر بودن دن یاز کوتاه صحبت

 است. یعاطف تیموقع کی جادیا یهااز راه گرید یکیهم 
ب  یعاطف یشما برا  گریراه د  طرف مقابل،  یهایکردن فضا، صحبت از خو

 یهااز روز  یخاطرات یادآور یاو،  یقبل یاحتمال یهااز محبت یذکر موارد
دست  نیاز ا یاو و موارد یها و صحبت درباره مشکالت احتمالآن یدوست

 را نسبت به هم جلب کند. نیمحبت طرف  تواندیاست، که م
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بود که با  یارا که عرض کردم مربوط به آن جلسه ی: نکاتدیداشته باش توجه
 .دیکنیبه طور جداگانه برگزار م ن،یاز طرف  کیهر 

جلسه دوم، که با حضور   ینکته هم درباره زمان و مکان مناسب برگزار   کی  اما
 دعوا است، خدمت شما عرض کنم و عرضم تمام: نیطرف 
مهم است  ار ی؛ بس برگزار شود یدر زمان و مکان مناسب دیبا یجلسه آشت 

 جهینت  نیشتریبو  د،یکه قادر باش  دیبحث و حل اختالف انتخاب کن  یرا برا   یزمان
 یاز لوحواظ روحو ایخسته و گرسنه باشند  نی. اگر طرف دیرا از آن به دست آور

و حل اختالف به  حثعجله داشته باشند؛ ب ایآزرده خاطر بوده،  یو عواطفو
ب   جهینت خاص، مانند  یهاتیاستفاده از موقع  ی. البته گاهدینخواهد رس  یمطلو

 تیموقع  تواندیم  یعروس ای  یمهمان  کی  یبرا   لیدور هم جمع شدن فام  ای  ادیاع 
 ییجا دیجلسه، با یفراهم کند، اما معموًل محل برگزار  یآشت یرا برا  یمناسب

 برخوردار باشند. یتا افراد، از تمرکز کاف باشدو سر و صدا  اهویبه دور از ه 
 همانانیشما م  یشاء الله خداوند متعال به برکت ماه مبارک رمضان، و دعا  ان

 لیتعج موعود یو زائران خانه خدا )مسجد(، در فرج ُمصلح کل، مهد
مصلح قرار دهد، با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. زیو مارا ن د،یبفرما



 

 
 
 
 

 

 او ...   د ی شا 
 

 سوره مبارکه حجرات11آیه 

َها اَلَّ  ُيَّ
َ
ْن َيُكوُنوا َخْيًرا ِمْنُهْم »َيا أ

َ
 ِذيَن آَمُنوا ََل َيْسَخْر َقْوٌم ِمْن َقْوم  َعَسی أ

ْنُفَسُكْم 
َ
ْن َيُكَنَّ َخْيًرا ِمْنُهَنَّ َوََل َتْلِمُزوا أ

َ
 َوََل ِنَساٌء ِمْن ِنَساء  َعَسی أ

يَماِن  ْلَقاِب ِبْئَس اَِلْسُم اْلُفُسوُق َبْعَد اْلِ  َوََل َتَناَبُزوا ِباْْلَ
اِلُموَن« وَلِئَك ُهُم الَظَّ

ُ
 َوَمْن َلْم َيُتْب َفت

 
و  شهیش ک،یو پالست گردندیزباله م یهارا که در سطل یحتمًا شما کسان

. هر دیادهی را ددوششان  یرو اندازندیو م کنندیرا سوا م یافتیمواد باز گرید
که خب معموًل هم  میدار  یاحساس درون کیافراد  نیاکدام از ما نسبت به

 .ستیمثبت ن
. اتفاقًا میداشت یئتیه  ،یطلبگ لی: »در اواکندیاز دوستان طلبه نقل م یکی

من  م؟یچه کن میغذا اضافه آمد؛ فکر کرد  یو مقدار  میشب شام داده بود کی
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پخش  دمی د یازمندیسطح شهر، ن برمیمن با خودم م د،یگفتم: غذاها را بده 
و مشغول پخش  ازمندانی. قبول کردند و من هم غذاها را بردم در خانه نکنمیم

داخل   شوند؛ یکه تا کمر خم م  ییهانیاز هم  یکیکردن بودم که چشمم افتاد به  
 کی یغذا گذاشتم رو کی کشی. رفتم نزد کنندیجمع م افتیسطل زباله و باز 

صدام زد گفت:   هوکیشماست.« حرکت کردم که بروم   یو، گفتم: »آقا! برا سک
 »حالله؟!«

 بخور بره!« گر،ی! غذاست د؟یدار  کار ی: »به حالل و حرامش چگفتم
جا خوردم؛ جواب داد: »اگر حالل و حرام   یلیزد که خ یحرف  کیپاسخم    در 

 !«اورمیلقمه نان در ب  کیتا    شدمیمهم نبود که تا کمر در سطل زباله خم نم  میبرا 
را از آن فرد  یپاسخ نیانتظار چن میاو بود یهر کدام از ما هم جا دیشا
و نا مطبوع، اصاًل  دهیو سر و وضع ژول  فیبا لباس کث یآدم کی م؛ینداشت

ه چه بسا مقام ک ی. در حالمیکنینگاهش هم نم ی. حتمیآورد یحسابش هم نم
 م،یکنیبالتر باشد. ما از ظاهرش قضاوت م یلیاو نزد خداوند از امثال بنده خ

 !میاز باطنش که خبر ندار
گونه به آستان  نیا یاکرم حضرت محمد مصطف غمبریپ نیوجود نازن لذا

 : دارد یخداوند متعال عرضه م

ُهَمَّ   «1یكما ه اَء ياِرنا اَلش »اللَّ
 را همان طور که هستند به ما نشان بده.« زی! همه چ»خداوندا

 

 
 یآمل دریدحیالسرار س، جامع یمرصاد العباد نجم راز 1
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ُهَمَّ اِرنا اَلشاست؛  یقیعم یدعا یلیخ در  یهر موجود «یكما ه اَء ي»اللَّ
. اشرف موجودات عالم هم انسان باشدیم یگاه یجا کی یعالم، دارا  نیا

و اساس  هیپایمشت شاخ  ب کیکه  دیرا تصور کن یااست. شما جامعه
شود یشناخت شأن و منزلت افراد؛ پول م یبرا  دهد،یرا مالک قرار م ی ظاهر

مالک  شودیو ... م یخانه، گوش  ن،یلباس، ماش الت،یشاخ ، شغل، تحص
.  شوندیها غلط شد، رفتارها هم غلط ممالک ی. وقتیو اجتماع  یفرد  یبرتر

و  رندیگیم لی تحو شتری. بدهندیچلو م شترینوتر باشد ب نشیهر که را که آست
 یمحلکم باشد،ها دورتر شاخ  نیکه از ا ی. اما هرکسکنندیاحترامش م

و تمسخر  اندازندیاو را دست م یحت یگاه  رند،یگینم لی تحو کنند،یم
و کوچک  کنندیاش مدر دل مسخره ند،ی نگو یزی. به زبان هم چکنندیم
 .شمارندیم

 :ندیفرمایم امام صادق آقا

ِه َمْحُقورًا  »َمْن  ُه، َفَلْم َيَزْل ِعْنَد َالل  َرُ  َالل  ِة َماِلِه َحق  َر ُمْؤِمنًا ِلِقل   َحق 
ا َصَنَع  ی َيُتوَب ِمم   «2َحت 

که مؤمن را به خاطر تنگدستیش کوچك شمارد خداوند او را کوچك  »کسی
به کنماند تا اینکه از کردهکند،و در همین حالت حقارت میمی  «3د.اش تو

 

 
 59, ص  1مشکاة األنوار ؛ ج  2

 باشند: ایثروتمندان آن دن دیشا د؛یکمک کن ایدن نیا یبه فقرا   3
ُقونَ   »َو  دَّ وَن َو َیْعَتِمُروَن َو َیَتصوَ ِة َیُحجُّ ْغِنَیاَء َذَهُبوا ِباْلَجنَّ

َ
ِه ِإنَّ اأْل وِل اللَّ َو َل َنْقِدُر َعَلْیِه َفَقاَل   َقاَل اْلُفَقَراُء ِلَرسوُ

َب ِمْنُکْم َتُکْن َلهُ  َبَر َو اْحَتسوَ ْغِنَیاِء  ع ِإنَّ َمْن صوَ ِة ُغَرفًا َیْنُظُر ِإَلْیَها َأْهُل  َأَحُدَها َثاَلُث ِخَصال  َلْیَس ِلْْلَ َأنَّ ِفي اْلَجنَّ
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را  ییرفتارها نیاز سوره مبارکه حجرات، چن ازدهمی هی متعال در آ خداوند
 : دیفرمایو م کندیمذمت م

ْنُهْم َوََل  »َيا ن َيُكوُنوا َخْيًرا مو
َ
ن َقْوم  َعَسی أ ِذيَن آَمُنوا ََل َيْسَخْر َقْوٌم مو َها ال  يُّ

َ
أ

ن َيُكن  َخْيًرا مو 
َ
َساء  َعَسی أ ن نو  ْنُهن   ...«ِنَساٌء مو

ها از مسوخره شوده دیرا مسوخره کنند، شوا گری گروه د  یگروه دی! نبامانیاهل ا ی»ا
 دیرا ]مسووخره کنند[ شووا گری زنان د یزنان  دیکننودگان بهتر باشوونود، ونبوامسووخره

 کنندگان بهتر باشند. ...«ها از مسخرهشدهمسخره

 

 
ِهیٌد َفِقی َماِء َل َیْدُخُلَها ِإلَّ َنِبيف َفِقیٌر َأْو شووَ ْرِض ِإَلی ُنُجوِم السووَّ

َ
ِة َکَما َیْنُظُر َأْهُل اأْل َو َثاِنیَها ٌر َأْو ُمْؤِمٌن َفِقیٌر  اْلَجنَّ

ِه َو َل  ةَ َیْدُخُل اْلُفَقَراُء اْلَجنَّ  ِه َو اْلَحْمُد ِللَّ ْبَحاَن اللَّ ِماَئِة َعام  َو َثاِلُثَها ِإَذا َقاَل اْلَغِنيُّ سوُ ْغِنَیاِء ِبَخْمسوِ
َ
 ِإَلَه ِإلَّ َقْبَل اأْل

ْکَبُر َو قَواَل اْلَفِقیُر ِمثْوَل َذلِوَك َلْم َیْلَحِق اْلَغِنيُّ اْلَفِقیَر َو ِإْن َأنْ  ُه َأ ُه َو اللوَّ َلِف ِدْرَهم  َو کَوَذلِوَك  َفَق اللوَّ َرَة آ ِفیهَوا َعشووَ
َها َفَقاُلوا َرِضیَنا«       َأْعَماُل اْلِبرِّ ُکلُّ

. و  میو ما قدرت ندار  کنندی بهشت را از ما گرفتند حج م  ایبه رسول الله )ص( عرض کردند: »اغن  »فقرا
. حضرت فرمود: هر میو ما ندار تندفرسی م شیاموال خود را پ یادتی. زمیتوانی ما نمو  آورندی عمره بجا م

که: در . یکی آنستین  ایغنا یاو هست، که از برا یخدا صبر کند، سه خصلت از برا یکه از برا یریفق
کنند، همچنان که اهل زمین نگاه به ستارگان ها میهست که: اهل بهشت نگاه به آن  هاییبهشت، غرفه

 شهید فقیر، یا مؤمن فقیر  ، یاشود مگر پیغمبر فقیرکنند. داخل آنها نمی می
 شوندکه: فقرا پانصد سال پیش از اغنیا داخل بهشت می دوم آن

ید: »سبحان الله و الحمد لله و ل اله ال الله و الله اکبر« . وم آنسو  ید،   که: هرگاه غنی بگو فقیر نیز بگو
انفاق کند. و   آن ذکر در راه خدا نمي شود، اگر چه ده هزار درهم به همراه ثواب غنی به اندازه ثواب فقیر

 (  48؛ ص 69( ؛ ج بیروت  - بحار األنوار )ط ) .«  راضی شدیم : فقرا گفتند پس .همچنین سایر اعمال خیر
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را  ییایپوچ دن یهامالک نیآن آقا از ما بهتر باشند. ا دیآن خانم، شا دیشا

ْتَقاُكْم !، زیدور بر
َ
ِه أ ْكَرَمُكْم ِعْنَد الَلَّ

َ
 تیشاخ ، تقواست. واقع «4»ِإَنَّ أ

 هرچه هست مجاز است.  یتقواست؛ الباق
 نیهمواره با امثال ا د،ینگاه کن نیحضرات معصوم رهیدر س یشما وقت لذا

 اند.است مبارزه کرده جیها که متأسفانه در جامعه ما رانگرش 
هم  ارانیدر کنار اصحاب نشسته بودند و  اسالم یرسول گرام یروز

 یکی  ن،یب نیگرداگرد حضرتش حلقه زده و مشغول صحبت کردن بودند که در ا
 یخال یجا یابود، داخل شد و در نقطه یپوش و ژنده ریاز مسلمانان که مرد فق

 یوتمنداو شخ  ثر یدستکرد و آنجا نشست. به حسب اتفاق، نفر بغل دا یپ
کهنه کنار  یهابا لباس ر،یانسان به ظاهر فق کیکه  دید یبود. مرد ثروتمند وقت

تر نشست. رسول دور تر و جمع یرا جمع کرد و کم شیهااو نشسته، لباس
از فقر او به تو  یزیکه چ یدیکه مراقب رفتارش بود به او فرمود: »ترس اکرم

 برسد؟«
 رسول الله.« ایثروتمند جواب داد: »نه  مرد 

 کند؟ تیاز ثروت تو به او سرا  یزیکه چ یدیترس -
 رسول الله.« ایداد: »نه  جواب

 و آلوده شود ؟ فیکث تیهاکه جامه یدیترس -
باره  رسول الله.« ایجواب داد: »نه  دو

 

 
 حجرات 13 هی آ 4



 82 جلسه ششم

 !؟یدیپس چرا خودت را کنار کش  -
که اشتباه و خطا  کنمیبود گفت:اعتراف م دهیثروتمند که خجالت کش  مرد 

خودم   ییاز دارا  یمیگناه، حاضرم ن  نیاخطا و به کفاره  نیا  کردم . اکنون به جبران
 برادر مسلمانم ببخشم! نیارا به

من حاضر  یپاسخ داد: »ول د،یکه برخورد آن شخ  ثروتمند را د ریفق مرد 
 !«رمینصف اموال تو را بپذ ستمین

: »چرا دندیماجرا بودند تعجب کردند و پرس  نیکه در آن جا شاهد ا یتیجمع
پول به  نیبا ا ،یتوکه آه در بساط ندار  ؟ی رینصف اموال او را بگ یستیحاضر ن

 .«یرسیم یینان و نوا کی
 ترسمیبود در جواب گفت: »چون م  ریمردم ، فق  نیمرد که در چشم ظاهرب  آن

بکنم که  یبرادر مسلمان خود آنچنان رفتار کیو با  ردیمرا هم غرور بگ یوزر 
 «5شخ  با من کرد نیامروز ا
از  ر،یرا خواندم با خود فکر کردم: آن مسلمان فق ییداستان روا  نیا یوقت بنده

مساجد و  نیبرخوردار بوده، و چه بسا در هم یایو نفس غن یقو مانیاچه 

 

 
ٌل  5 اَء َرجوُ ِه)ع( قَواَل: جوَ ْوِب  »َعْن َأِبي َعبْوِداللوَّ ِه)ص( َنِقيُّ الثَّ وِل اللوَّ ٌر ِإَلی َرسووُ وِل ُموسووِ َفَجَلَس ِإَلی َرسووُ

ُر ِثَیاَبُه ِمْن َتْحِت  ِر َفَقَبَض اْلُموسووِ ْوِب َفَجَلَس ِإَلی َجْنِب اْلُموسووِ ٌر َدِرُن الثَّ ِه)ص( َفَجاَء َرُجٌل ُمْعسووِ  َفِخَذْیِه اللَّ
َك ِمْن َفْقِرِه َشْي  ِه)ص( َأ ِخْفَت َأْن َیَمسَّ ٌء َقاَل َل َفِخْفَت َأْن ُیِصیَبُه ِمْن ِغَناَك َشْي ٌء َقاَل َل َقاَل  َفَقاَل َلُه َرُسوُل اللَّ

ِه ِإنَّ لِ  وَل اللَّ َنْعَت َفَقاَل َیا َرسوُ َخ ِثَیاَبَك َقاَل َل َقاَل َفَما َحَمَلَك َعَلی َما صوَ ُن ِلي َقاَل َفِخْفَت َأْن ُیَوسوِّ یِّ ي َقِرینًا ُیَز
ن  َو َقْد 

ُح ِلي ُکلَّ َحسووَ ِر َأ َتْقَبُل َقاَل َل ُکلَّ َقِبیح  َو ُیَقبِّ ِه)ص( ِلْلُمْعسووِ وُل اللَّ َف َماِلي َفَقاَل َرسووُ  َجَعْلُت َلُه ِنصووْ
ُجُل َو ِلَم َقاَل َأَخاُف َأْن َیْدُخَلِني َما َدَخَلَك«  )اصوول کاف  نی، باب فضول فقراء المسولم 2، جلد    یَفَقاَل َلُه الرَّ

 ( 260، صفحه 
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 ،یدر واقع غن رانیبه ظاهر فق نیامثال ا ،یو ادار یکار  طیدر مح ایو  ئات،یه 
هم متوجه مقامات  یکس و  ندی گویهم سخن نم یکالم روند؛ یو م ندی آیم

 . شودینم شانیمعنو
 است:  نیا! مگر نه بزرگواران

 کردند و دهانش دوختند مهر  که را اسرار حق آموختند   آن
او هم که مهر نخورده؛  یشانیپ یرو زند؛یالله باشد که جار نم اءیکه اول  آن

با اکراه با او دست  ای کنمیعبور م ییاعتنایکه من از کنار او با ب یآن کس دیشا
 خدا باشد.  اءیاز اول  دهم؛یم

 یثیدر حد طالب یبن اب ی, علنیرالمؤمنیام ن،ی الموحد یمول  حضرت 
 زیچهار چ یتبارک و تعال ی: »خدا ندیفرمایموضوع م نیبا اشاره به هم ینوران

 پنهان داشته است؛ زیرا در چهار چ
را کوچک مشمار که  یطاعت چیطاعتها. پس ه  انیخود را در م یخوشنود -1

 .یخداوند در همان باشد و تو ندان یبسا خوشنود
را کوچک  یاهگن چیگناهان پنهان کرده. پس ه  انیوخشم خود را در م -2

 .یخشم خدا در همان باشد و تو ندان دیمپندارد که شا
را  یدعائ چیپنهان نموده. پس ه  شیدعاها انیرا در م شی و اجابت خو -3

 .یمستجاب باشد و تو ندان یکوچک مدار که بسا همان دعا
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از  یابنده چیبندگان خود پنهان داشته؛ پس به ه  انیخود را در م یو ول -4
 «6یخدا باشد و تو ندان یهمان ول دیبندگان خدا با چشم حقارت منگر که شا

را از زبان  یداستان یتهران یالله مجتهد ةی مرحوم آ 7از شاگردان  یکی
هرچه   کنمیدهنده بود؛ تقاضا متکان  یلیخ  ر،یحق  نیا  ینقل کردند که برا  شانیا

 . دیگوش ده  شتریداستان را با توجه ب نیا د،یدیتا به حال شن
 ییآقا کی دمید روزکی ،یفرمودند: »در دوران طلبگ یآقا مجتهد حاج

حوزه شد؛ آمد سمت من و  اطیوارد ح یآلود و لباس کارگربا سر و وضع خاک
با  دمیمن که سر و وضع او را د د؛یاز طالب را از من پرس  یکیآدرس حجره 

." آن نجاستفالن قسمت، حجره او آ اط،یگفتم: "برو آن طرف ح ییاعتناکم
الله  ةینگفت و رفت به همان سمت. بعد از رفتن او، حضرت آ یزیمرد هم چ
!" گفتم: "نه!" گفت:" ؟یآقا را شناخت نیمن گفتند: "ا شیآمدند پ خوشوقت

را گفت؛ متوجه اشتباهم شدم. رفتم سمت آن  نیخدا بود!" تا ا اءیمرد از اول  نیا
 

 
دِ  ر  یَبِص  ی»ابِ  6 ِد ْبِن َعلِ  یْبِن ُمْسِلم  َعْن َأبِ  َعْن ُمَحَمّ  ِن یْ ْبِن اْلُحَس  ِیّ َعلِ  هِ یاْلَباِقِر َعْن َأبِ  ی ّ َجْعَفر  ُمَحَمّ

الَ  َن یاْلُمْؤِمنِ  رِ یَأمِ   هِ یو َعْن َأبِ  ی ّ ْبِن َعلِ  ِن یْ اْلُحسووَ   هِ یو َأبِ  َعْن  َه َتبَواَرَک َو َتعوَ ًة فِ  یَأْخفَ  یع قَواَل: ِإَنّ اللَوّ ة  َأْرَبعوَ  یَأْرَبعوَ
 :یَأْخفَ 
َما َواَفَق ِرَضاُه َو َأْنَت َل َتْعَلُم  ئاً یْ َطاَعِتِه َفاَل َتْسَتْصِغَرَنّ َش  یِرَضاُه فِ  - 1  ِمْن َطاَعِتِه َفُرَبّ
َخَطُه فِ   یَو َأْخفَ - 2 ِغَرَنّ شوَ   ِتهِ یَ َمْعصوِ   یسوَ َتصوْ َخُطُه َمْعصوِ   ِتهِ یَ ِمْن َمْعصوِ  ئاً یْ َفاَل َتسوْ َما َواَفَق سوَ َو َأْنَت َل   َتهُ یَ َفُرَبّ
 َتْعَلُم 
َما َواَفَق ِإَجاَبَتُه َو َأْنَت َل َتْعَلُم  ئاً یْ َش َدْعَوِتِه َفاَل َتْسَتْصِغَرنَ  یِإَجاَبَتُه فِ  یَو َأْخفَ - 3  ِمْن ُدَعاِئِه َفُرَبّ
َما  دِ یَرَنّ َعْبدًا ِمْن َعبِ ِعَباِدِه َفاَل َتْسَتْصغِ  یفِ  هُ یَّ َولِ  یَو َأْخفَ  - 4 ِه َفُرَبّ  َو َأْنَت َل َتْعَلُم « هُ یَّ َولِ  ُکونُ یَ الَلّ
 (173ن،صیکمال الد - 88،ص1وسائل ج - 111الخبار، ص ی)معنا 

 استاد حوزه ،ییبابا یمهد نیحجه السالم والمسلم 7
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. وارد کنندیآن طلبه نشسته و صحبت م  با  دمیکه آدرس خواسته بود؛ د  یاحجره
رفتار را در  رییتغ نیا یگرفتم. آن مرد وقت لشی احترام کردم و تحو یلیشدم و خ

 ..." یکرد یآن اول م دیبااحترامات را  نی! ایپاسخ داد: "فالن دیمن د
داستان را  نیا بوده که یالله مجتهد هی آ یاز تواضع و بزرگوار  نیا مسلماً 

داستان به ما  نی. اما استین یشک نیاند، در اشاگردانشان نقل کرده یبرا 
آن  کند،یکه به ما سالم م ی که ممکن است آن عابر دهدیم یجد یهشدار 

شخ    دیشا  می گویزائر و ... نم ایآن نمازگزار     خرد،یم  لهیکه از ما وس  ی مشتر
ممکن  اتیهم طبق روا نیاقطب عالم امکان و امام زمانمان باشد که البته 

باره وجود دارد.  نیدر ا ییبایز ار یبس  تیروا است. از آقا امام صادق
 :ندیفرمایحضرت م

انکار  یدارد ... جا امبریپ وسفیبه  زین یشباهت األمر »صاحب
 وسفیرا انجام دهد که با  یکه خداوند با حجت خود, همان کار  ستین

مردم رفت  انیدر م ،آن مظلوم حق از دست داده ،انجام داد. صاحب الزمان
 دوستان یهابر فرش منزل  یو گاه  نهد،یدر بازار قدم م کند،یو آمد م

 یاذن دهد تا و یکه خداوند به و یانتا زم شناسند،ی, لکن او را نمندینش یم
برادرانش  کهیرا اجازه داد، هنگام وسفیکند، آن گونه که  یخود را معرف 

 «8."وسفمی, من ی" گفت: "آر ؟یوسفیگفتند:" تو 

 

 
بحجته   فعلیالله   کونیان قال فما تنکر هذه األمة ان   یال وسفیصاحب هذا األمر لشبهًا من   ی»ان ف 8

اسوواقهم   یف  یمشو ی  نهمیب تردد یصواحبکم المظلوم المحجور حقه صواحب األمر   کونیوان   وسوفیما فعل ب
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 نی. با امیرا نشناس شانیو ا می مواجه شو است که ما با امام زمان ممکن
آن شخ  به  دیاست که شا نیعرضم ا. کنمینم دیوجه را تاک نیاوجود بنده 

و کارگزاران وجود مقدس  ارانیاز  یحت ایخدا باشد و  اءیاز اول  یظاهر ساده، ول 
 دارد؟احتمال وجود ن نیا ای باشد. آ فاطمه یمهد

در  یاست؟ شما قدر  یخدا در چه شغل و لباس یبه نظر شما آن ول خب
 ری»پ اط«،یخ یرجبعل خی»ش د؛ ییاحوالت بندگان مخل  خدا مطالعه بفرما

دارند و مشاغل   یشغل  کیکفاش« و ... هر کدام    میعبدالکر  دیپالن دوز«، »س
مردم  انیالله در م اءی. اکثر اول یو معمول یعاد یها. شغلستندیهم سطح بال ن
 ... . شدیمتوجه آنها نم یگم بودند، کس

و  یمیصم -ارواحنا فداه-قدر با حضرت حجت کفاش، آن میالکرعبد دیس
رابطه به  نیا بلکه رفتند،یم شانیبودند که نه تنها حضرت به مالقات ا قیرف 

 .کرد یم یبا حضرت شوخ میعبدالکر دیبود که س دهیرس ییجا
 یالله خراز ةی حضرت آ فیتأل ب،یاز عالم غ  ییهااست به نام روزنه یکتاب

 ییهاکتاب، داستان نی. در ادیکن هیکتاب را ته نیحتما ا کنمیم هیتوص اللهحفظه 
صادقه بزرگان آمده است که سلسله سند دارد و عالوه  یاهای از مکاشفات و رو

که من شخصًا هر  کندیم دیاکدر مقدمه کتاب، ت یالله خراز  ةیبر آن، شخ  آ
 نیکردم. ا قیاز آنها صحت واقعه را تحق دم،یها را که دداستان انی کدام از راو

 :کنمیشما نقل م یکتاب برا  نیداستان را از هم
 

 
له اخوته انک ألنت   لقا نیح  وسوفینفسوه کما اذن ل عّرفهمیالّله له ان  أذنی  یحت  عرفونهیفرشوهم ول    طأی و
 (182ص ی, نعمانبةی)کتاب الغ  وسف«یقال: انا  وسف؟ی
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 یآوردند، در حال  فیتشر  میعبدالکر دیس  یحضرت، به حجره کفاش  ی»روز
 م،یعبدالکر دیحضرت فرمودند: "س یقیبود. پس از دقا یکه او مشغول کفاش

 "؟یزن یم نهیپ میرد ، برادا ریبه تعم از یکفش من ن
آن هستم  ریکفش که مشغول تعم نیعرض کرد: "آقاجان! به صاحب ا دیس 

چون امر شما  دیحاضر کنم، البته اگر شما امر بفرمائ شیام کفش را برا قول داده
." کنمیم ریو کفش شما را تعم گذارمیتر است، آن را کنار مواجب ی از هر امر

مجددًا  یقیمشغول کارش شد  .پس از دقا دینگفتند و س یزیحضرت چ
 نهیپ میدارد، برا  ریبه تعم از ی! کفش من نمیعبدالکر دیحضرت فرمودند: "س

 !؟"یزن یم
را که در دست داشت کنار گذاشت، بلند شد و حضرت را در  یکفش  دیس

: دییبفرما گریبار د کیگفت : "قربانت گردم، اگر  یآغوش گرفت و به شوخ 
که دنبالش   یمردم!، آن امام زمان  یآ  کنمیم  ادیداد و فر  ؟«یزنیم  نهیفش مرا پ»ک

 ."دیکن ارتشیز دییایمن است، ب شیپ د،یگرد یم
تا معلوم شود  میامتحانت کن میلبخند زدند و فرمودند: "خواست حضرت 

 ."یهست دیچقدر مق یاکه داده ینسبت به قول
شهر وجود دارند و ما  یهاابانیدر کوچه و خ هامیعبدالکر دیس همانند

 ... .  میاطالع هستیب
سوره مبارکه  ازدهمی هی کالم خداوند متعال در آ گریبار د دییایمن! ب زانی عز

 :میحجرات را با هم تکرار کن
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ْنُهْم َوََل  »َيا ن َيُكوُنوا َخْيًرا مو
َ
ن َقْوم  َعَسی أ ِذيَن آَمُنوا ََل َيْسَخْر َقْوٌم مو َها ال  يُّ

َ
أ

ْنُهن   ...« ن َيُكن  َخْيًرا مو
َ
َساء  َعَسی أ ن نو  ِنَساٌء مو

ید: رسول خدا عباس می ابن به کعبه نگاهی کرد و فرمود:»مرحبا به تو   گو
متی و چه قدر احترام داری!به خدا سوگند که حرمت ای خانه!چه قدر با عظ

 «9مؤمن نزد خدا از حرمت تو بیشتر است
حرمت همسر، حرمت پدر و مادر،  م؛یحفظ کن شتریرا ب گریکدی حرمت

 10همکار و ...  ه،یفرزند، همسا
و از همه مهمتر؛  میاشخاص قرار نده  یبرتر ار یرا مع یاله ریغ  یهاشاخصه

 ... . میرا به فرزندانمان هم منتقل کن فهیشر هی آ نیا امیپ
به فرزندانمان وجود دارد، رفتار و کردار  امیپ نیانتقال ا یکه برا  یراه  نیبهتر

 فرزندان، پدر و مادر هستند.  یالگو نیو بهتر نیخود ماست. اول 
فّراش،   کی. احترام ما به  میکس را خوار نشمار   چیچشم فرزندانمان ه   شیپ  در 

»إن  که  دهد،یرا م امیپ نیمدرسه و ... به فرزند ما ا یساده، به باباکارگر  کی
كرمُكم عندالله اتق  .كم«يأ

 ستیکمون  کیبه    نیاجازه توه   انشانی)ره( به فرزندانشان و اطراف  یبهشت  دیشه
 .نیرالمؤمنیام  انیعیچه رسد به مسلمانان و ش  دادند،یمعلوم الحال را هم نم

 

 
ُه َعَلْیِه َو آِلِه ِإَلی َاْلَکْعَبِة َفَقاَل َمْرَحبًا ِبِك ِمْن َبْیت  َما َأْعَظمَ   9 ی َاللَّ ِه َصلَّ ِك َو َما َأْعَظَم ُحْرَمَتِك »َنَظَر َرُسوُل َاللَّ

ِه ِمْنِك  ِه ِإنَّ َاْلُمْؤِمَن َأْعَظُم ُحْرَمًة ِعْنَد َاللَّ  « 52, ص  1«  »مجموعة وّرام ؛ ج َو َاللَّ

 یاِبِه« »با مردم به گونه   صاِحبوکی : »صاِحِب الّناَس ِمثَل ما ُتِحبُّ أن  ند یفرمای )ع( میامام حسن مجتب   10
 (  297با تو آن گونه رفتار کنند.« )أعالم الّدین ، ص  یرفتار کن که دوست دار
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 یبهشت یبار به فرزند آقا کی: »کنندینقل م حفظه اللهیآقا قرائت حاج
من  یرا از پدرتان برا  یا)محمدرضا( که در منزل مهمان من بود گفتم: خاطره

که قبر مارکس   میرفت  ییبه جا  میدر کشور آلمان بود  ی.« گفت: »وقتدیکن  فیتعر
که همراه ما بود به پدرم  یسک رفتند،یهم بود. در قبرستان، دو تا سگ داشتند م

سر قبر مارکس فاتحه بخوانند.« پدرم  روندیدو سگ دارند م نیگفت: ا
 نیبه او توه  دینبا میبالفاصله به او گفت: »اگر ما با فکر مارکس مخالف هست

 کافر باشد چه مسلمان.« ادب در کالم لزم است، چه فرد م؛ یکن
ها که نفس  زی ماه عز  نیدرگاهت، به حق ا  نیتمام؛ پروردگارا بحق مقّرب  عرضم

منور  فاطمه یاست، چشمان ما را به جمال صاحبمان مهد حیدر آن تسب
ل  ارانیگردان؛ مارا از  و خاصانش رقم بزن؛ به برکت صلوات بر محمد و آ

 محمد.

 



 

 
 
 
 

 

   ی مالک برتر
 
 سوره مبارکه حجرات 13آیه 

ْنَثی َوَجَعْلَناُكْم ُشُعوًبا َوَقَباِئَل »
ُ
ا َخَلْقَناُكْم ِمْن َذَكر  َوأ اُس ِإَنَّ َها الَنَّ ُيَّ

َ
َيا أ

ْكَرَمُكْم  ِإَنَّ ِلَتَعاَرُفوا  
َ
ْتَقاُكْم   أ

َ
ِه أ هَ  ِإَنَّ ِعْنَد الَلَّ  «َخِبيٌر  َعِليٌم  الَلَّ
 

خود را  تیآزار و اذ اکرم امبریپ یدعوت علن یروزها نیاهل مکه از آغاز 
ها که عمومًا ضعفا و بردگان مسلمان نسبت به آن حضرت و خصوصًا تازه

خود هر کس را  لهیقب انیبودند؛ آغاز کردند. افراد قبائل مأمور شدند، هر کدام م
 نیاسالم دست بردارد.  از ا ز اسالم درآمده آزار داده و زجر دهند تا ا نیکه به د

گروهی را با  زدند،یرو حبس و شکنجه افراد مسلمان شروع شد؛ برخی را م
مکه برهنه کرده و روی   هایگیجمعی را هنگام داغ شدن ر   آزردند،یگرسنگی م

تا از  دادندیآنقدر شکنجه م لهیوس نیخواباندند و بدمی دهیتفت هایگیآن ر 
 خود دست بردارد. نید
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 کیادامه داشت. فقط  هایها و سختقبل از فتح مکه رنج یهاتمام سال در 
طالب  یمورد آن، محاصره همه جانبه مسلمانان به مدت سه سال در شعب اب

 یخود نبوده و حت حتاجیها قادر به برطرف کردن مامسلمان ام،یبود. در آن ا
سخت  طیشرا  یدر آنان بسته بودند. به ق یراه ورود طعام و آب را بر رو شیقر

 1. شدیم دهیشعب شن رونیناله مسلمانان از ب یبود که صدا 
: »فشار گرسنگی به حدی رسیده بود که شبی از میان دی گویوقاص م سعد

دّره بیرون آمدم در حالی که نزدیك بود تمام قوا را از دست بدهم. ناگهان پوست 
بیدم، بعد با آب خشکیده شتری را دیدم، آن را برداشتم و شستم و   سوزاندم و کو

 .« ممختصری خمیر کرده و از این طریق سه روز به سر برد 
بود.  یمسلمانان سراسر رنج و سخت یهم برا  نهی هشت ساله به مد هجرت 

هرچه داشتند، از باغات و احشام و مال التجاره، در مکه رها کردند و با دست 
 شیها هم توسط سران قرآن  ییهجرت کردند. دارا  نهیدر فقر مطلق، به مد  یخال

 مصادره شد. 
فرسا، همان مکه و رنج طاقت یهمه سال سخت نیبعد از ا دیحساب کن حال

اهل مکه   ده،یها پاک گردتوسط مسلمان فتح شده، خانه کعبه از لوث وجود بت
خداوند متعال نازل شده:   یسوره نصر از سو اتیو آ  شوندیفوج فوج مسلمان م

ِه َواْلَفْتُ  ﴿»ِإَذا َجاَء نَ  يْ ۱ْصُر الل 
َ
ْفَواًجا ﴿  َت ﴾  َوَرأ

َ
ِه أ اَس َيْدُخُلوَن ِفي ِديِن الل   ﴾« ۲الن 
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فتح الفتوح   نینماز جماعت بعد از ا نیاذان ظهر است؛ بناست که اول   هنگام
 دینفر با کیو در جوار خانه خدا )کعبه( برگزار شود.  اکرم غمبریبه امامت پ

 تیشخص کیمسلمانان انتظار داشتند  د؛ی مسلمانان اذان بگو انیاز م
. مثاًل شما ناسسرش  یالهیاز قب لیعرب اص کیاذان،  یبرود برا  یابرجسته

توسط سربازان اسالم  فیزود، قدس شر ِی که ان شاء الله به زود دیتصور کن
توسط  خواهدیفتح بزرگ هم م نینماز جماعت پس از ا نیاول  فتح شود و

اذان   یمردم انتظار دارند مؤذن  عتاً یاقامه گردد، طب  یحضرت آقا در مسجد القص
العاده داشته باشد. در مکه هم   قفو  یو صدا  ژه ی و  گاهیو جا  تیکه شخص  دی بگو
 بود.  یحالت نیچن

 تیهمه جمعآن انیبرخالف انتظار مردم از م اکرم امبریدر فتح مکه، پ اما
العرب هم نبود؛ اهل حبشه  رةی که اصاًل اهل جز اهیغالم س کی ت،یو شخص

 بود، به نام بالل را صدا زد و فرمود: »برو اذان بگو!«
 یوجود یهامکه، بت یهاپس از شکستن بت خواستیم کارنیبا ا امبریپ

 انیافراد نسبت به هم را که م ی وچ برترپ یهابشکند و مالک زیمردم مکه را ن
 یسپرد. کس یبردارد؛ لذا اذان را به بالل حبش انیاهل مکه وجود داشت، از م

 ها به دست اشراف شکنجه شده بود.شهر سال نیکه در هم
خدا سنگ  یبه او بر فراز خانه دند؛ یصحنه را د نیجاهل آن زمان تا ا مردم

اب بن أس یپرتاب کردند. شخص صدا زد : »شکر  یادبیب تیدر نها دیبه نام َعتَّ
نام به گرید یو شخص د«یروز را ند نیرفت و ا ایخدا را که پدرم از دن کنمیم



 93 ی مالک برتر

که  افتیرا ن یکس  اهیس کالغ  نیاز ا ریرسول الله غ  ای حارث بن حشام گفت: »آ
 «2؟!دی اذان بگو

 زدهمیس هی آزمان بود که  نیها رسول خدا را ناراحت کرد و در اگفته نیا
 مبارکه حجرات نازل شد: یسوره
ًبا َوَقَباِئَل ِلَتَعاَرُفوا ِإَنّ  »َیا ا َخَلْقَناُکْم ِمْن َذَکر  َوُأْنَثی َوَجَعْلَناُکْم ُشُعو اُس ِإَنّ َها الَنّ َأُیّ

ِه َأْتَقاُکْم  ْکَرَمُکْم ِعْنَد الَلّ َه َعِلیٌم َخِبیٌر«  َأ  ِإَنّ الَلّ
قرار  هالهیو قب هارهیو شما را ت میدیمرد و زن آفر کیمردم! ما شما را از  ی»ا

شما نزد  نیتری[ گرامستین از یمالک امت نهای]ا د؛ یرا بشناس گریکدیتا  میداد
گاه است!« نیخداوند باتقواتر  شماست؛ خداوند دانا و آ

 کیاست که شما را از  نیا کندیم انیکه خداوند به صراحت آن را ب یانکته
 دیهست یکی شهیپس شما از ر  م،یحضرت آدم و حوا خلق کرد یعنیمرد و زن، 
 ییجوی برتر یوجود دارد برا  شی پوست و گو له،رنگیدر نژاد، قب یو اگر تفاوت

 .ستین
 ست؟؟یچ یبرا پس

 را بشناسند ... .« گریتا انسانها همد ِلَتَعاَرُفوا ...؛ ُشُعوًبا َوَقَباِئَل  »َوَجَعْلَناُكْم 

از حکمت   ی گریو دوم سوره مبارکه روم هم وجه د  ستیب  هی متعال در آ  خداوند
 :دیفرمایم انیها را بتفاوت نیا
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ْلَواِنُكْم  ِإن  ِفي  »َوِمْن 
َ
ْلِسَنِتُكْم َوأ

َ
َماَواِت َواْْلَْرِض َواْخِتاَلُف أ آَياِتِه َخْلُق الس 
ْلَعاِلِميَن«  َذِلَك ْلََيات  لو

های ها و رنگو تفاوت زبان ن،یها و زمآسمان نشیهای او آفراز نشانه  »و
 است برای اهل دانش.« ییهانشانه  ،نیشماست. در ا

شکل  کیتا همه  شودیسو سبب م کیاز  ،ی ظاهر یهااوتتف نیا پس
داده شود؛   زییتم  گریکه دارد از نژاد د  ییهایژگ ی به واسطه و  ینباشند بلکه هر نژاد

است از قدرت خداوند عالم،  یاو نشانه تی ها، آتفاوت نیا گر،ید یو از سو
 کنواختیتا  رده،ک یزیآمرنگ یشکل کیاز تابلو خلقت را به  یکه هر قسمت

 وان،یرنگ در عالم بود، مثاًل درخت، ح کیفقط  د؛ ینباشد. شما تصور کن
ها هم ! انسانمیمدل پرنده داشت کیفقط  ایبود!  ی آسمان و... فقط خاکستر

خداوند  آمد؟یم شیپ یمدل مشخ  بودند. چه وضع کیفقط  نطور؛ یهم
قرار داده  لیمتما گریکدی بهها را ها را متنوع خلق کرده و قلوب آنعالم انسان

 و ... . دهندیانجام م تیکار و فعال کنند،یاست. با هم ازدواج م
و رنگ و زبان نباشد پس   لهینژاد و قب  ی : »اگر مالک برترنجاستیسؤال ا  خب

 ست؟«یچ
 همان است که در جلسه قبل به آن اشاره کردم: یبرتر مالک

ْنَثی َوَجَعْلَناُكْم ُشُعوًبا َوَقَباِئَل  »َيا
ُ
ا َخَلْقَناُكْم ِمْن َذَكر  َوأ اُس ِإَنَّ َها الَنَّ ُيَّ

َ
أ

َه َعِليٌم َخِبيٌر« ْتَقاُكْم  ِإَنَّ الَلَّ
َ
ِه أ ْكَرَمُكْم ِعْنَد الَلَّ

َ
 ِلَتَعاَرُفوا ِإَنَّ أ

 شماست.« نیشما در نزد پروردگار، باتقوا تر نیتر ی»گرام
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سنگ  نکهینداشت. ا یما با مبحث جلسه قبل تفاوت جد بحث نجایا تا
و اساس بحث امشب   هیما تقواست را عرض کرده بودم. اما آنچه که پا  نیمحک ب

کن!  شهیتقواست. آقا تقوا داشته باش! خانم تقوا پ یمعنا دهد،یم لیما را تشک
 اش؟چگونه ب یعنیتقوا داشته باش  ؟یچ یعنی نهایاتقوا الله! ا

 یکه غالب مردم ما معنا کنمیبه تجربه خدمت شما سروران عرض م بنده
: گرید یبعض «ی: »خداترسندی گویم ی. بعضدانندینم یتقوا را به درست

که کامل  مییبگو میخواه یغلط است؛ م یمعان نیا مییگوینم «یزکار ی»پره 
 ت،آن ترس اس  یاقتضا  یدارد که گاه  یجامع و محور   یمعنا  کی. تقوا، ستین

و  زکردنیپره ای دنیتقوا ترس  یکه معنا نیااست. نه زیپره  شیاقتضا یگاه 
 اجتناب باشد.

 :دیفرمایتقوا م ی)ره( درباره معنا ی مطهر دیشه
 نیمالزم با ا یکلمه »تقوا« نه اجتناب است و نه ترس. البته تا حد »مفهوم

و هر جا که تقوا  هم هست یاله تیهر جا که تقوا باشد خش  یعنیدو هست؛ 
نه اجتناب  شیلغت معنا نیخود ا یهم هست؛ ول یباشد اجتناب از معاص

از  ی. تقواینگهدار  یعنی «یاست. »وق «یاست و نه ترس... تقوا از ماده »َوقْ 
خودنگهدار  یعنیباش  یاست. متق «ی»خود نگهدار  شیدر واقع معنا یمعاص

به »تسلط بر  ریاست که از آن تعب یو معنو یحالت روح کی ن،یباش. خود ا
 مانشیانسان بتواند خود بر خود و در واقع، اراده و عقل و ا  نکهی.  اکنندینفس« م
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که بتواند خودش،  یبه طور  دتسلط داشته باش شیهاها و هوسبر خواهش
 «3اسمش »تقوا« است یخودنگهدار یروین نیخودش را نگه دارد؛ ا

 یچه فرق  یبا خودنگهدار  یزکار یره : خب پندی بگو یاست بعض ممکن
 !میکن یبا الفاظ باز میخواه ی! ما که نمکند؟یم

باش، عموم مردم از  زکار یپره  مییگویما م ی. وقتکندیبرادر من! فرق م چرا 
 زیکن، پره  یریگخودت را کنار بکش، گوشه یعنیکه  فهمندیرا م نیلفظ ا نیا

 کن. 
برو در دل خطر،  دان،یبرو به م یعنی: »خودنگهدار باش؛ مییگویم یوقت اما

 .«یاما خودت را حفظ کن. خود نگهدار باش، مراقب باش آلوده نشو
 4.تیدوم فعال یاول انفعال است، اما حاصل معنا یمعنا حاصل

 

 
 174ص  6ج  میبا قرآن کر  ییآشنا 3

 یقوت«. انسوان گاه برا  یضوعف« و »تقوا  یدو گونه اسوت؛ »تقوا یمعتقد اسوت تقو یمطهر  دی»شوه 4
گنواه خود را دور  طیاز مح   شوووهیهم  یعنی کنود؛یگنواهوان، از موجبوات گنواه فرار م ِی محوافظوِت خود از آلودگ

قوت آن است که انسان در   یاما تقوا شود؛یضعف گفته م یتقوا  ،یدارنوع از خود نگه  نیابه دارد،ینگه م
که انسووان از آن  یعنیبدهد؛    یو اخالق  یروح  تیمصووون  کی یآورد که به و  دیپد یروح خود حالت و قوت

گناه هم در آن فراهم اسووت قرار   لیکه وسووا یطیشووود که اگر به فرض در مح   یقو  یبه قدر  یلحاظ روح
 اشیتقوا و کموال واقع قوتیه نکنود. حقکرده گنوا جواد یکوه در خود ا یروح  یبوه کموک حوالوت و ملکوه رد،یگ

گناه،  لیبودن وسوا ایبا مه  یو حت  یاسوت که باعث شوود بدون اجبار عمل یو مقدسو   یعال  یهیهمان روح
 (37کند.«  )صد گفتار ص  یانسان از آن دور
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که  میدار  تیروا  مثال بزنم: از آقا امام صادق کیشما  یبرا دیبگذار 

َبَعٌة َثاَلَثٌة فِ :  دیفرمایم ْر
َ
اِر َو َواِحٌد فِ   ی»اْلُقَضاُة أ ِة ...؛  یالن  قضات چهار   اْلَجن 
 .«یها بهشتدسته آن کیو  شوندیم یها جهنمدسته اند، سه دسته آن

 تیروا نیدر مواجهه با ا داند،یم یزکار یپره  یکه تقوا را به معنا یمؤمن آن
که   یبشوم!« اما مؤمن یچون ممکن است جهنم  شوم ینم  ی: »من قاضدی گویم

 ریخط  تیمسئول  نیبار ا  ریام را ز : »من شانهدی گویبداند، م  یتقوا را خودنگهدار 
نگه خواهم داشت.   هایآلودگ حال باتوکل برخدا، خودم را از    نیو در ع   دهمیم

 سالم، مأ مور سالم، کارمند و مسئول سالم ...«. یقاض شومیمن م
 ... . زیگر تیآن مسئول شود،یم ریپذ تیمسئول نیا

 رانی: »مدندیفرمایم یگام دوم انقالب اسالم هیانیاز ب یآقا در بخش حضرت 
 یهادانیم یجوان، فّعالن جوان، در همه شمندانیجوان، کارگزاران جوان، اند

و اخالق و  نی د یهادر عرصه زیو ن یالمللنیو ب یو فرهنگ یو اقتصاد یاسیس
 دهند ... .« تیّ مسئول بار ریخود را به ز  یهاشانه دیو عدالت، با تیّ معنو

 یآن کسان م،ینده  تیبار مسئول ریرا ز  مانیها: اگر ما شانهمی تعارف بگو یب
و  مییآینکرده به خود م ییو  آن وقت خدا دهندیم تیشانه به مسئول د،یکه نبا

فاسد!  ینمایو س ما،یفاسد، صدا و س سیفاسد، پل لیفاسد، وک یقاض مینیبیم
 برود!  نیاز ب شیتقواآلوده شود؛  ترسدیما م یچرا؟ چون آن بچه مذهب

 می شویو م  میپوشیاست که م  یاقهی! تقوا مانند آن سپر و کاله و جلبزرگواران
حرم و وطن. آن ماسک و  نیاست بر تن مدافع ی. آن لباس رزمتیمدافع امن
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رفتن است   دانیسالمت. سالح به م  نیست به دست و صورت مدافعا  یدستکش
 نه لحاف چرت زدن!

 یبرا  یاند، به حدآلوده  یبه حد  هاطیمح  یتذکر را هم بدهم؛ بعض نیا  البته
نفس جذابند، که خداوند فرموده است اصاًل فکرش را هم نکن؛ به سمتش هم 

 ایمجالس گناه،  ایها، خلوت ینرو؛ مثل ارتباطات محرم و نامحرم، بعض
 ویاکت  ویراد عشعات. تش ی ریفاصله بگ  دیبا رند؛ یمناطق بهمن گ  نیمشاغل گناه. ا

در  یودنگهدار جور جاها خ نی. ایو در را ببند رونیب یبرو دیدارند؛ با
 . کندیجلوه م یزکار یپره 
 تقوا ... . یمعنا شودیم نیا

 ی. اجتماع2 ی. فرد  1است،  5تقوا هم دو نوع اما

»ُقوا . میکنیم ینگهدار  م،یکنیرا حفظ م مانیوقت ما خود فرد کی
 است.  یفرد  یتقوا نیا ناًرا« ُكميَانُفَسُكم َو َاهل

محافظت   یعنی یاجتماع   ی. تقوایبه نام خود اجتماع   میخود هم دار کی  اما
ما  یعنی. یاله نیتحقق فرام ریاز جامعه در مس  ینگهدار  ،یاز خوِد اجتماع

 

 
ُقوا َانُفَسُکم   م؛یخودمان را حفظ کن م،یکن زیکه من و شما خودمان از گناه پره میدار یفرد   یتقوا کی » 5

  ن یا م؛یدور کن یاز آتش غضب اله  ،یناًرا َوقوُدَها الّناُس َو الِحجاَرة؛ خودمان را از آتش دوزخ اله  ُکمیَو َاهل 
 نیاست که در راه تحّقق ا  ن یا - مربوط به اجتماع یاسالم یتقوا – یاجتماع  ی است. تقوا یفرد  یتقوا

و   ستیدر مراسم برهبر انقالب  اناتیب ... .« میمطالبه کرده است، تالش کن که اسالم از ما ییزهایچ
 1395/03/14الله( )رحمه   ینی سالگرد رحلت امام خم نیهفتم
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الله  یال ریجامعه در مس  یتا حرکت کل میمحافظت کن گریکدیاز  میدار  فهیوظ
 باشد. 

ل عمران.  میدار  یافهیشر هی آ  نیا نیب یارتباط تنگاتنگ کیدر سوره مبارکه آ

ِه سوره مبارکه حجرات:   زدهمیس  هی قسمت از آ  نیو هم هی آ ْكَرَمُكْم ِعْنَد الَلَّ
َ
»إَنَّ أ

ْتَقاُكْم«
َ
 دیخواه یاست: م نطور یمطلب ا ییوجود دارد. در سوره حجرات گو أ

 »اكرم عندالله« دیدوست دار  د؟یشکرامت و ارزش با ینزد خداوند دارا 
. هرفرد که خودنگهدارتر دیکن یپس خودنگهدار  د،یدوست دار  د؟اگریباش

که  یامت ،یگروه  ،یاهم هر جامعه یافراد برتر است. از طرف هیباشد از بق
 جوامع بهتر است. گریخودنگهدارتر باشد، از د

 درست؟
ل  صد هی کنار آ دیبگذا حات،یتوض نیرا با ا هی آ نیا حال و دهم سوره مبارکه آ
  6عمران

اِس ...« »ُكْنُتْم  ْخِرَجْت ِللَنَّ
ُ
ة  أ َمَّ

ُ
 َخْيَر أ

 اند ...«شده دهیکه به سود انسانها آفر دیهست یامت نیبهتر »شما

در شما  یژگی و  نیبودن شما امت اسالم شرط دارد؛ اگر ا نیو برتر نیبهتر نیا
 ؟یایژگ ی بود. چه و دینخواه  نیبهتر گرینباشد د

ُمُروَن ِباْلَمْعُروِف َوَتْنَهْوَن َعِن اْلُمْنَكِر « »ُكْنُتْم 
ْ
اِس َتت ْخِرَجْت ِللَنَّ

ُ
ة  أ َمَّ

ُ
 َخْيَر أ

 

 
هِ  6 اِس َتْأُمُروَن ِباْلَمْعُروِف َوَتْنَهْوَن َعِن اْلُمْنَکِر َوُتْؤِمُنوَن ِبالَلّ ة  ُأْخِرَجْت ِللَنّ َأْهُل  آَمَن  َوَلوْ  ۗ   ُکْنُتْم َخْیَر ُأَمّ

 َوَأْکَثُرُهُم اْلَفاِسُقونَ  اْلُمْؤِمُنونَ  ِمْنُهُم  ۗ  اْلِکَتاِب َلَکاَن َخْیًرا َلُهْم 
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( امر به نکه یااند؛ )چه شده دهیکه به سود انسانها آفر دیهست یامت نیبهتر »شما
 ...« دیکنیاز منکر م یمعروف و نه

 8 7.دیاز منکر کن یامر به معروف و نه کهیمادام د،ینیبهتر
 .دیاز منکر را کنار بگذار  یاگر امر به معروف و نه دینیبدتر
 :  رُسوُل الّله ِ قاَل 

ُمُروَن ِباْلَمْعُروِف َو َل َيْنَهْوَن َعِن اْلُمنَكِر  »ِبْئَس 
ْ
 «9اْلقَـوُم قَـْوٌم َل َيت

 .«کندیاز منکر نم یامر به معروف و نه که یاست آن قوم یبد قوم »چه 

در پرتو  یاجتماع یاست که تقوا یاز منکر همان اصل یبه معروف و نه امر
 میخواه یکه آقا ما م دیسؤال کناسالم  یاز علما دی . شما بروشودیآن محقق م

 کیشما  م،ینگهدار  یو انقالب  یاسالم یهاجامعه را در خط اسالم و آرمان
امر به معروف   اءیح: »راهش ادهدی. قطعًا پاسخ مدیما بگذار   یپا  یجلو یراه

 از منکر در جامعه است.« یو نه

 

 
ة  ... «  7 بهترین اّمت بودن با شعار نیست، با ایمان و امر به معروف و نهی از منکر است. »ُکْنُتْم َخْیَر ُأَمّ

 آل عمران«  110 هی آ لیذ  رنوری)تفس

خدمت پیامبراکرم صلي الله علیه و آله آمد و پرسید َمْن َخیُرالّناِس بهترین مردم کیست؟ پیامبر »مردی    8
صلي الله علیه و آله فرمودند: آن کس که از همه بیشتر امر به معروف و نهی از منوکر کند و آن کس که از 

 ن« آل عمرا 104؛ ذیل آیه 484، ص 1همه پرهیزگارتر باشد.«  »مجمع البیان، ج 

 311، ص 22بحارالنوار، ج  9
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»امر به : ندیفرمایمهم م ضهیدو فر نیالشأن در مورد ا میراحل عظ امام
خواهد معروف و نهی از منکر دو اصلی است در اسالم، که همه چیز را می

 «11 10اصالح کند
سپرده شده،   یبه دست فراموش  باً یمهم تقر  ضهیدو فر  نیدر جامعه ما ا  متأسفانه

 12. کنندیم ادیکه حضرت آقا از آن به عنوان »واجب فراموش شده«  ییتاجا

 

 
 108صفحه  10صحیفه امام  جلد   10

 دیو از رفقوا فرض کن  کموانیهر   و م؛یاز خودموان بکن یو پواسووودار میخودموان را مواظبوت کن کیو »هر  11
 اسوت که نیابکند؛ و مأمور حفظ شوما و شوما و شوما هم هسوت. نه بکند. آقا خودش را حفظ یپاسودار

که شوما را وادار کند به  اسوتمأمور   رینخ  خودش؛ مأمور اسوت خودش نماز بخواند؛ [یبرا]اسوت  مأمور 
 یمردم نکند ب  به  یی. خودش فقط مثاًل بدگومیکند به نماز خواندن، همه مأمور نماز خواندن؛ من را وادار

جلوتان   نکهیادارد به یاله  فیتکل  ینعیمکلف است؛  نیا  د،یخودش هست؛ اگر شما هم کرد  نیجهت؛ ا
خواهد اصوالح کند؛   یرا م زیهمه چ اسوت در اسوالم، که  یمنکر دو اصول از  یامر به معروف و نه .رد یرا بگ

همه، به  داده، به تیرا اصوالح بکند. به همه مأمور نیمسولم  یتمام قشورها خواهد یدو اصول م نیبا ا  یعنی
از   دیو کن  یریو جلوگ ح،یصووح  یرا بوه کوارهوا هموه  دیو وادار کن  دیو داده کوه بوا تیو پرچم موأمور ریتموام افراد ز

 یکارها   کی اسوت که خودتان نیو آن ا د،یدار یتیمأمور  کیکه شوما فقط    سوتین نطوریفاسود. ا  یکارها
ب  اسووت، خودتان و هموه را، هم خودتان، هم  نیاز ا ادتریو ز تیو . مأموردیو از کار بد احتراز کن د،یو بکن  یخو

حفظ   دیبکنند و همه با اطاعت خدا  دیهمه با که  سووتیامر ن نیقشوورها در ا  نیهم ب  یفرق  چیهمه را. و ه
 (112و 111ص   10جلد   ینیامام خم فهیاست.« )صح  نیرا بکنند، مهم ا یپاسدار نیا

: امر به معروف و  اورمیب  رانیشما و ملت ا اد یاسالم را به  یواجب فراموش شده  نیا خواهمی »من م 12
 لیخود قا  یکردن از کار بد را برا  یامر کردن به کار خوب و نه  یفه ی وظ  دیآحاد مردم با  یاز منکر. همه   ینه

.«   مینی بب تا آثارش را میکنخواهد بود. عمل  یدر نظام اسالم به ی ط ات یح یکننده ن یتضم ن،یباشند. ا
 «19/10/1368اقشار مختلف مردم قم   داری در د  اناتی»ب
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به امر به  میرمستقیو غ  میمستق میاز قرآن کر هی آ ستیصد و ب دیدانستیم شما
 از منکر ارتباط دارند؟! یمعروف و نه

 ت،یکه هر کدامشان بر اهم میدهنده دار تکان تینهصد روا دیدانستیم
ک  یوجوب و لزوم گسترش امر به معروف و نه  کنند؟یم دیاز منکر تأ

 :ندیفرمایم رمؤمنانیام ان،یمتق یمول 

ِباْلَمْعُروِف  َما»َو  ْمِر هِ ، ِعْنَد  اْْلَ َها َواْلِجَهاُد ِفيَسِبيِل اللَّ ْعَماُل اْلِبرو ُكلُّ
َ
أ

يٍّ   َكنَـْفَثة  ِفي َبْحَر  ُلَجو
ْهيِ َعِن اْلُمْنَكِر، ِإَل   «13َوالن 

 است: یبیعج تیروا  یلیخ
کارهای نیك و حتی جهاد در راه خدا در برابر امر به معروف و نهی از منکر  »تمام

 چون آب دهان است در برابر دریای پهناور«

 : ندیفرمایم باقرالعلوم آقا

َيَضٌة عَـظيَمٌة ِبهَا تُـقاُم  »ِان   ْهَی َعِن اْلُمنَكِر َفر اْلمَر ِبالَمْعُروِف َو الن 
 «14الفَـراِئُض 

باشوند که سوایر واجبات با ف و نهی از منکر دو واجب بزرگ الهی میبه معرو »امر
 مانند.«آنها بر پا می

که نماز،   ماندیم  یامهیخ کیاسالم مثل    نیبزنم: د  یشما مثال یبرا   دیبگذار 

 مهیخ یستون را بکش  نیا ن«ي»الصال  عمود الداست،  مهیخ نیستون ا

 

 
 374نهج البالغه، کلمات قصار،  13

 6، ح 395، ص 11وسائل الشیعه، ج  14
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. باشدیم مهیخ نیها و.. او طناب هاخیواجبات هم به منزله م ی. باقخوابدیم
 نید  یشده؟ کجا  اقعو نی د  مهیاز منکر کدام قسمت خ  یاما امر به معروف و نه

است که  مهیخ نیا نیاز منکر در اصل زم یداشته؟ امر به معروف و نهرا نگه
و شالوده  ونیو فوندانس  یو پ ربنایآن سوار شده. ز  یرو هاخیها و مهمه ستون

هم که نماز  مهیخ نیمحکم نباشد عمود ا ربنایز  نیاست. اگر ا  نیساختمان د
باشد. هر  یمحکم یجا کی یرو دیبا ستون. خوابدیم تشیاست با همه اهم

. »ِبهوا خوابدیسست باشد، م رش یز  یچقدر که خود ستون محکم باشد ول 
 ادیها هم ز کم کم نمازخوان رد یپا بگ تُـقاُم الفَـراِئُض« اگر امر به معروف

 فرائض.  گرید  نیو همچن  شود؛یم  فیشود نماز هم ضع  فیو اگر ضع  شوندیم
، یاکرم، حضرت محمد مصطف  غمبریپ  نیرا خواندم از وجود نازن  یتیروا  
کالم  نیا یوقت امبریاست. خود اصحاب پ یدهنده و دردناکتکان تیروا  یلیخ

 ایآکه  شدیمتعجب شدند و اصاًل باورشان نم دند؛ یشن شانیرا از لبان مبارک ا
 یابه آن نقطه یجامعه اسالم تیکه در آن دوران، وضع دیایب یروزگار  شودیم

 !کشد؟یم ری تصو امبریبرسد که پ

ََ ِبُكْم ِإَذا َفسََ  »َقاَل  ُه َعَلْيِه َو آِلِه َكْي ی َالل  ل  ِبيُّ صََ َق َالن  ُكْم َو َفسََ ُُ ا َدْت ِنسََ
ُمُروا ِباْلَمْعُروِف َو َلْم َتْنَهْوا َعِن َاْلُمْنَكِر َفِقيَل َلُه َو َيُكوُن َذِلَك َيا 

ْ
َشَباُبُكْم َو َلْم َتت

ِه َفَقاَل َنَعْم َو  وَل َالل  ر  َرَسُ َمْرُتْم ِباْلُمْنَكِر َو َنَهْيُتْم َعِن   َشَ
َ
ََ ِبُكْم ِإَذا أ ِمْن َذِلَك َكْي
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  ََ ر  ِمْن َذِلَك َكْي َََ ِه َو َيُكوُن َذِلَك َقاَل َنَعْم َو ش وَل َالل  ََُ َاْلَمْعُروِف َفِقيَل َلُه َيا َرس
ْيُتُم َاْلَمْعُروَف ُمْنَكرًا َو َاْلُمْنَكَر َمْع 

َ
 «15اً ُروفِبُكْم ِإَذا َرأ

تان فاسوود شوووند و فرمود: »چه حالی خواهید داشووت، وقتی که زنان پیامبر
وجود، شما امر به معروف و نهی از منکر  نیهایتان فاسق و بدکار شوند و با اجوان

نکنیود؟! عرض کردنود: "ای رسووول خودا! آیوا واقعوا چنین اّتفواقی خواهود افتواد؟"  
. چه حالی خواهید داشووت هنگامی که  نیز خواهد شوود آنفرمود: "آری، و بدتر از 

دسووتور بوه کوار منکر و زشوووت بودهیود و از کوار معروف و نیوك بوازداریود؟" بوه آن  
حضورت عرض شد: "ای رسول خدا! آیا چنین اّتفاقی خواهد افتاد؟" فرمود: "آری،  
بدتر از این هم خواهد شوود. چه حالی دارید آنگاه که معروف و نیك به نظر شووما 

منکر و معروف  یجا یعنیو منکر به نظر شووما نیك باشوود؟!"] بد و منکر شووود،
 خالص است[« ریت گری د نیعوض شود و ا

را  یاجتماع  یخودنگهدار نباشند، تقوا یاجامعه کیمن! اگر مردم  زانی عز
 یهانیم نیا دینکنند. مطمئن باش یانحرافات را خنث یهانیمراعات نکنند، م

 ،یاجتماع   ییتقوایفرد فردشان منفجر خواهد شد. ب  یپا  ریزود ز   ای  ریپراکنده، د
 گریاز گناه پر شد، د چشمت ی. وقتدهدیقرار م ریرا هم تحت تاث یفرد  یتقوا

کم و کم یدهیواکنش نشان نم امد،یبه چشمت ن ی. وقتدی آیبه چشمت نم
 منکر و معروف. ییجاجابه یعنیفرمود؛  امبریکه پ شودیم نیهم
 بیس کی. رندیگیهم م گرانید رد یبگ یکیکه اگر  است یروسی گناه؛ و 

اما ترکشش به  خوردینقطه م کی. خمپاره کندیرا فاسد م بیفاسد، جعبه س

 

 
 59الکافي , جلد ه، صفحه  15
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 ،یچادر یخانم محجبه کیکه در آن    دمیرا د ی. عکسشودیهمه جا پراکنده م
. دخوشحال و خندان بودن یلیحجاب را گرفته بود و خ یخانم ب کیدست 
در کنار  یمشکل چیبدون ه  حجاب،یحجاب و ببا شودیبود که م نیهدف ا

 یریدر دلم به آن خانم محجبه گفتم: د  دمیعکس را د  نیکنند. من تا ا  یهم زندگ 
 زندیرابطه تو را با شوهرت به هم م حجاب،یدختر ب نینخواهد گذشت، هم

. ... 
جلسه،  کیبود که در حد  نیامشب ا یدر گفتگو ریحق ی! سعبزرگواران

 دیکنم. اما شا میتقد زانی را از مفهوم تقوا و انواع آن خدمت شما عز یتیکل
درست؛   دیبه ما گفت  اتیو روا   اتی مطالب که از آ  نیا: همهدییاز شما بگو  یبعض

را جامعه، هم خود  اماناوضاع نا به س نیدر ا میتوانی: ما چگونه مدییاما بفرما
 و هم اجتماع را؟  میحفظ کن

را خدمتتان  یراهکار  یو اجتماع یفرد یتقوا تی تقو یمختصرًا برا  ریحق
 راحت، اما اثرگذار. کنم؛یعرض م

مؤثر، شرکت در مجلس  یهااز راه یکی یفرد یتقوا تی باب حفظ و تقو در 
 !میکه با تقواتر ندار انیمتق یاز مول  گریموعظه است. ما د

: در فرمودی: »ِعْظني؛ مرا موعظه کن« و مفرمودیبه اصحابش م حضرت 
 16هست که در دانستن نیست. ی شنیدن اثر
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را که  ییزهایچ دیبا ی. گاهستیهست که در دانستن ن ی اثر دنیدر شن واقعاً 
 خود.  یها که جاندانسته م،ی و ما بشنو دی بگو یکیرا هم  میدانیم

با کالم بزرگان انس  میکن یسع د،یاهل منبر هست زانی همه شما عز الحمدلله
 یخانه هم چه اشکال طی. در محمیاخالق استفاده کن دی. از محضر اساتمیریبگ

از  یکیهر شب  م،یریالحکمه بگ زانیمثل منتخب م یثی کتاب حد کیدارد، 
 نترنتیاز ا راخوب  یهایسخنران ایدهند. گوش  هیخانواده بخواند بق یاعضا

 خوب است. یلیمعارف هم خ وی. رادمیگوش ده  هاریدر مس  میدانلود کن
فرمود:  میهمان است که قرآن کر ؛ یعموم یتقوا تی تقو یاما راهکار برا  و

 از منکر« ی»امر به معروف و  نه
 یو احکام طیشرا ها،وهیش یدارد؛ دارا  از ین ییهاکار، آموزش  نیا اما

از منکر«  یهست به نام »خودآموز امر به معروف و نه یکتاب کی. باشدیم
ب   یلی. کتاب خیتقو  ینوشته استاد عل  .دییبفرما هیته  کنمیم  هیاست. توص  یخو

 یهادوره د،یامر به معروف را جستجو کن یهم اگر آموزش مجاز نترنتیا در 
 نیریمطالب ش یبه حد دیی. باور بفرماشودیچندبار برگزار م یسال گان،یرا 

 شد ان شاء الله.  دیو به کار بستن خواه   دنیبه شن  قی است که اصال خودتان تشو
کاربرد دارد را مختصرًا  یکه در تذکر لسان ییهااز روش یکیباب نمونه  ِمن
 .«یده  تی: »شخصندی گویم یاز تذکر لسان وهیش نیابه دهم؛یم حیتوض
و به اصطالح خودمان   دی! اگر شما قبل از تذکر، پرچم شخ  را بال ببردینیبب

مؤثر  یلیاو خ یکار در حرف شنو نیا د؛یبغل او بگذار  ریچندتا هندوانه ز
 نیا د؛یجوانان هست نیا ی: »حضرت استاد! شما الگودییاست. مثاًل بگو
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 وس ی کشور مأ ندهی آبهدانشجوها چشمشان به شماست! اگر شما آنها را نسبت 
 !«ماندیدر آنها نم تیفعال یبرا یرغبت گریکه د دیکن

با تجمالت  ی! اگر شما افطار دیلیشما الگو فام  د،یآقا شما بزرگ ما هست  حاج
که لباس  یهذا. کس یخوانده است ... و ِقس عل هیفاتحه بق گرید دیبرگزار کن

خود به   د،یده  تیبه او شخص. شما ندینش ینم  فیکث  یجا گریبه تن کند د  زیتم
 17.کندیم یدور  هایخود از آلودگ 
آخرالزمان محفوظ بدار.  یهادرگاهت، مارا از فتنه نیبه حق مقرب پروردگارا 

قرار بده. به برکت صلوات بر  »إن اكرمكم عندالله«ما و جامعه ما را مصداق 
 محمد و آل محمد.

 

 
  ش یرا در او افزا  یبه فرزند، خودکنترل   یدهت ی است. شخص  یت یترب  وهیش  کی  نیفرزند هم ا  تی»در ترب  17

بچه نان حالل خورده، آدم  نیا  کند،ی رفاقت نم یبا هر کس نیحس دانمی مثل: من م ی. جمالتدهدیم
 خور حواسش جمع است و ... حالل 

از خانه است هر  رونیکه ب یو زمان رد یگی م تی فرزندمان شخص مییجمالت را که در جمع بگو نیا
 .« دهدی را انجام نم یکار



 

 
 
 
 

 

 ها   وه ی ها و م   شه ی ر
 

 سوره مبارکه حجرات 12آیه 

ِذيَن آَمُنوا اْجَتِنُبوا َكِثيًرا ِمَن  َها اَلَّ ُيَّ
َ
ِنَّ ِإْثٌم َوََل َيا أ ِنَّ ِإَنَّ َبْعَض الَظَّ الَظَّ

ِخيِه َمْيًتا 
َ
ُكَل َلْحَم أ

ْ
ْن َيت

َ
َحُدُكْم أ

َ
ُيِحُبَّ أ

َ
ُسوا َوََل َيْغَتْب َبْعُضُكْم َبْعًضا أ َتَجَسَّ

اٌب َرِحيٌم  َه َتَوَّ َه ِإَنَّ الَلَّ ُقوا الَلَّ  َفَكِرْهُتُموُ  َواَتَّ

 
که در رفتار فرد بروز   نیمگر ا  ستندیخود گناه ن  یبه خود  یصفات اخالق  یبعض

هستند   شهیر   یاز گناهان باشند. به عبارت   یاریمقدمه بس   توانندیکنند، اما م  دا یپ
نکرده  دا یشوم.  مثال حسد. انسان حسود تا حسادتش بروز پ یهاوهیم یبرا 

شما تا  د؟یدیرا د نویاز آن روز که ظاهر شود، دوم یاما وا  1ستیبر او ن یگناه
 

 
گناه و حرام    کیحالت    نیزوال نعمت در دل حسود است ، ا  یکه صرفا آرزو  ی، تازمان  یبه لحاظ شرع  1

صفت   کیکه حسد به عنوان  یدر صورت یشود، ول یمحاسبه م یاست و در حد مکروهات شرع یاخالق
باعث آن گردد که حسود بر عل یظهور و بروز عمل  ، ینفسان و   د شو یکب عملمحسود مرت ه یداشته باشد و
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را تکان  یاول نکهیاما به محض ا افتدینم یاتفاق دیدست نزن نویقطعه دومبه 
عضو  کیاست؛ مثل  ینطور ی. حسادت اشوندیهمه قطعات سرنگون م دیداد

 د.کنیم ریاست که تمام اعضاء را درگ  یسرطان
 را به قتل برساند؟ حسادت لیبرادرش هاب لیسبب شد که قاب یعامل چه
 ندازند؟یاو را در چاه ب  رند،یبگ  میتصم وسفیران  باعث شد که براد زیچ چه

  2حسادت

 

 
 کی گر،ی . به عبارت د دی آ یم شی پ یرا در رفتار خود بروز دهد، آنگاه بحث حرمت شرع شی حسد خو

 کیکرده محروم شود و  تیمتعال به او عنا  یخدا یوقت انسان در قلبش می خواهد که محسود از نعمت
و حرمت   ناهکشاندن آن می کند، اگرتالش کند مطمئنا دچار گ  یبه نابود  یهم برا یوقت نه، تالش عمل 

به ا  دهد،یشده است ، ولی اگر حسد تنها در قلبش باشد و بروز ندهد، تنها خودش رنج م یشرع   ل یدل نیو
تالش کند   دی ندارد، گرچه قطعا مکروه است و قطعا با  یحرمت شرع ست،ین  ارییاواخت یکه حالت نفسان

است و آثار   ینفس آدم یهاکننده حسد از هالک  ی به لحاظ اخالق رایز  د،یدور نما  حالت را ازخود  نیکه ا
  ی ندگ ینما   انیپرسمان دانشگاه   www.porseman.comانسان دارد    یبرا یمضر ار یمنفی بس

 ها/ اداره مشاوره و پاسخ در دانشکاه هی فق  یول

 کند: ی)ره( در کتاب انسان کامل نقل م یمطهر دیشه 2
غالم با او  کیمانند  د،یکه او را خر ی. از روز اولدیخر یغالم یاز خلفا، مرد ثروتمند یکیزمان  در

  ش ی لباسها را برا نیداد، بهتر یغذاها را به او م  نیگرفت. بهتر ی م لی او را تحو یلی کرد، بلکه خ یرفتار نم 
  شه یدر فکر است، هم شهیمکه اربابش ه دی د  یکرد. غالم م یاو را فراهم م شیوسائل آسا د،یخر یم

 بپرسد.   یزیکرد که چ یم ایاما ح ست،ین میناراحت است، حالش تنظ
مقدار   نیگذاشت و گفت: من حاضرم تو را آزاد کنم و ا ان یروز ارباب درد دل خود را با غالم در م کی

تقاضا را   نیتقاضا، اگر تو ا کی  یخدمت به تو کردم؟ فقط برا نهمهی چه ا یبرا ی دان یم ی پول هم بدهم، ول
 نیاگر ا یدهم ول یتو م بههم  نیاز ا شیهر چه که به تو دادم حالل و نوش جانت باشد، و ب  یانجام ده

نعمت من   یکنم، تو ول  ی اطاعت م ی. غالم گفت: هر چه تو بگوئ ستمین ی من از تو راض یکار را انجام نده 
حرفت  ریترسم ز یم ،یبده یقول قطع دی . گفت: نه، بایکرد  یریاز من دستگ یلیحال خ و تا به  یهست
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از اتفاقات ناگوار  یلیخ شهیر  د؛ یها را ورق بزنصفحه حوادث روزنامه شما
 3ت.حسادت اس نیهم

 

 
است که در  ن یبگو، من اجابت خواهم کرد. ارباب گفت: خواهش من ا یخواه  ی. گفت: هر چه میبزن

  ی زیچ نی. غالم تعجب کرد. آخر چنیببر خیدهم، سر مرا از ب یکه من دستور م یخاص یموقع و جا کی
کرد، کارد   داری شب غالم را ب  مهی. ن یکار را انجام ده  نیا  دیشود. ارباب گفت:  من از تو قول گرفتم و با  ینم

پول را به غالم داد و  سهیو ک دیرفتند. در آنجا خواب هاه یاز همسا یک ی امبه او داد، و با هم به پشت ب یزیت
 برو. خواهد  یسر من را ببر و بعد هم هر جا که دلت م نجای گفت: هم

پشت   یرو نجای ا یچرا اصرار دار چ، یه  دنیسرتو را ببرم؟حال سربر یخواه  ی چه م یگفت: برا غالم
را    هیهمسا نی ا دنی من چشم د  نکه یا  یو پاسخ داد: برا دی کش یکار را انجام دهم؟ ارباب آه  ن یا هیبام همسا 

از   زشیافتاده و همه چ ش یو او از من پ می بود  گریکدی ب یبهتر است. ما رق  یمن از زندگ  ی ندارم. مردن برا
کنند. اگر  یو او را زندان فتدیاو ب یبه پا یخواهم قتل یسوزم، م یمن بهتر است. من دارم در آتش حسد م

کشته شوم، فردا   نجایدانم اگر ا یاست که م ن یا یمن فقط برا ی شود، من راحت شده ام. راحت ی زیچ نیچن
  ی مرا زندان  بی او را کشته است، بعد رق   بشیپس حتما رق   ،شده  دای پ  بشی ق جنازه اش در پشت بام ر  ندی گو  یم

حرفها در دلش گفت: حال که تو   نیا دنیشود! غالم باشن یکنند و مقصود من حاصل م یو سپس اعدام م
  د، ی. سر او را بری همان کشته شدن خوب هست یکار را نکنم؟! تو برا نیچرا من ا ،یهست  یآدم احمق  نیچن

 23- 22صفحه  - رفت      انسان کامل وپول را هم برداشت  سهیک

کنم:  یکه کردم به دو مورد با دو حادثه رو برو شودم که خالصوه وار نقل م  ییمولف: بنده در جسوتجو 3
آنها   یباهم شوراکت داشوتند. کارگاه کنار یکارگاه تراشوکار  کیدر   یرانی: دو اسودی نو ی. روزنامه شورق م1

بود، لذا   شووتریب  ارشک  تیفیگرفت و هم ک یارزانتر م  هایبود که هم از مشووتر  ینتراشووکار افغا  کیمال 
کردند بعد از  یاو حسوادت م طیدو نفر که به شورا نیرا کسواد کرده بود. ا  نهایا  یسورش شولوغ تر بود و کاسوب

شووند و او را  یواردکارگاه او م  کروزیشوان را بکشوند.    هیکه همسوا  رندیگ یم میفراوان تصوم  یهاکش و قوس
 ییسوزانند که بعدا هم شناسا یبرند و م یم  ابانیگذارند و به ب یم  یکنند و جنازه اش را در صندق یخفه م

شودند و  یقائل م  ضیپسور کوچک و بزرگ تبع نیب ی: خانواده اسودی نو یم  سونای. ا2شووند.   یم  ریو دسوتگ
سوال سون داشوت هم 18باعث شود که پسور بزرگتر که تنها    نیگرفتند. هم یم لی تحو  شوتریپسور کوچک را ب

 برادر کوچک را بکشد و هم پدر و مادر را به قتل برساند.
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 ها،یدر حسادت دارد. چشم و هم چشم شهیر  یاز اختالفات خانوادگ یاریبس 
 ...و باجناق و یجار  یدعواها
 .. حسد را به عنوان نمونه مثال زدم چون ملموس استستیما حسادت ن  بحث

 نیاز هم یکیسوره مبارکه حجرات، به  4دوازدهم هی متعال در آ خداوند
 یخصلت هم مانند حسد، به خود نیکه ا کندیاشاره م یاخالق یهاخصلت

 .از گناهان باشد یاریسرچشمه بس  تواندیاما م ست،یخود گناه ن
ِنَّ ِإْثٌم دیفرمایم ِنَّ ِإَنَّ َبْعَض الَظَّ ِذيَن آَمُنوا اْجَتِنُبوا َكِثيًرا ِمَن الَظَّ َها اَلَّ ُيَّ

َ
 ...: َيا أ

از  یچرا که بعضوو   د،ی زیاز گمانها بپره  یاری! از بسوو دیاآورده مانیکه ا یکسووان یا
 گمانها گناه است؛

مراقب  ها،یبچه مذهب یمومنان! ا ی! امانیاهل ا یسوء ظن؛ ا ،یگمان بد
.... دیباش تانیگمانها ِنَّ گمانها  یاریاز بس  اد؛یر،ز یکث اْجَتِنُبوا َكِثيًرا ِمَن الَظَّ

ها ها کرده و چهچه یبد گمان دینیبب د،ییبفرما یرصد کی. شما دیاجتناب کن
 ...کندیم
)ره(   یبهشت دیشه  هیانقالب بر عل  لیکه اوا   یمجلس حتما جو  یدهایسف  شیر 
او نساختند؛ چه  هیکه بر عل یعاتیشده بود خاطرشان هست. چه شا جادیا

 دارهیزاده و سرمافئودال ی: بهشتنوشتندیم یکه ننوشتند؛ گاه  یمطالب کذب
 

 
ُسوا َوَل َیْغتَ   4 ِنّ ِإْثٌم َوَل َتَجَسّ ِنّ ِإَنّ َبْعَض الَظّ ِذیَن آَمُنوا اْجَتِنُبوا َکِثیًرا ِمَن الَظّ َها اَلّ ُبّ ْب َبْعُضُکْم َبْعًضا َأُیِح َیا َأُیّ

اٌب َرِحیمٌ  َه َتَوّ َه ِإَنّ الَلّ ُقوا الَلّ ُکَل َلْحَم َأِخیِه َمْیًتا َفَکِرْهُتُموُه َواَتّ  َأَحُدُکْم َأْن َیْأ
از گمانها گناه است؛ و هرگز   یچرا که بعض  د،ی زیاز گمانها بپره  یاری! از بسدیاآورده  مانیکه ا  یکسان  یا

از شما دوست دارد که  یکس ای نکند، آ  بتی را غ یگری از شما د  کی  چیو ه د؛ی( تجّسس نکنگرانی )در کار د 
که   دی کن شهیپ یاله یتقوا د؛یامر کراهت دار نی( همه شما از انیقیگوشت برادر مرده خود را بخورد؟! )به 

به   و مهربان است  ریپذخداوند تو
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آن با   یورود  درب دارد که فاصله    ی: او در شمال تهران منزلگفتندیاست؛ گاه م
 5د.دار ازین یروادهیپ قهیدق ستیساختمان به ب

 یاشک و شبهه  چیتا ه   شدیارائه م  زین  ییهابه اصطالح استدلل  نها،یدر کنار ا 
 زین هایو انقالب  هایمذهب ینماند و حت یخوانندگان و شنوندگان باق یبرا 

و از  کردندیها را تکرار محرف نیا نینی از متد یار یبس  ی. حتدیایباورشان ب
 .نمودندیمظلوم اعالن انزجار م یبهشت

صحبت  ستیبلد ن یاست و فارس یآلمان ،یکردند همسر بهشت عیروز شا کی
رزمندگان هم  انیها مدر جبهه عهیشا نیطور! ا نیهم زین شیهابکند و بچه

. ساخته بود نیبدب یها را نسبت به وفرماندهان جبهه یکارساز شده بود و حت
 یسخنران یبرا  یاو در هر جلسه رفتیم یاریبه هر شهر و د یبهشت دیشه

 

 
آن وقت مکار  : 1358از سخنرانی شهید بهشتی )ره( در میدان شهدای کازرون  اردیبهشت قسمتی  5

بازها و نیرنگ بازها از نبودن ما سوء استفاده کرده هرچه خواستند گفتند و هر روز شایع می کنند که بهشتی  
و چند مدت قبل    ی سال مال من بودههادر خانه علم )وزیر دربار شاه( نشسته، در صورتی که این خانه سال

بوس مشاهده می کند که عده ای مخالف و موافق دارند برسر  بوس که همسایه ما است در اتو یک راننده اتو
مساله ی خانه من بحث می کنند که انقالب شده تا فالنی برود خانه علم بنشیند. راننده به آنها اعتراض می 

ید من الن ثابت می کنم که شما دروغ می گ بوس و مسافران می آید در کوچه ما کند و می گو یید و با اتو و
شایعه کردند که سران  ...و پاسدارن جلوی آنان را می گیرند و آنها متوجه اعمال ننگین خود می شوند 

دلر، فرانک و جواهرات به خارج فرستاده اند تا انقالب   هاانقالب، بهشتی، رفسنجانی و خامنه ای میلیون
یم این انقالب شکست نمی خورد  هااول بیچاره  .و بروند  که شکست خورد فرار کنند ی نادان به شما بگو

ن را ببینی! تا این قهرما خلق این و  بیایی  کجایی خلق دروغین هوادار و  )تکبیر مردم کازرون(. تو ای منافق
آمریکا نیز نمی تواند  امت و خلق مسلمان در صحنه مبارزه است هیچ قدرتی نمی تواند مردم را نابود کند و 

ی کازرون! آمریکایی،  هاهیچ غلطی بکند و این شوروی جنایتکار هم الن در افغانستان وامانده. بچه 
 روسی، انگلیسی و چینی پایش به این خاک برسد با چنگ و دندان آنان را نابود می کنیم 
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گاه را بر ضد او تحر نی مردم متد شد،یحاضر م . آنها کردندیم کیو ناآ
مرحوم  ی. وقتشدندیو مانع از سخنان او م زدندیمجلس را به هم م آمدندیم
ده، مسموم کر ا او ر  یکردند، بهشت عیبه رحمت خدا رفت، شا یطالقان اللهتی آ
بعد از امام را دارد،  ی رهبر یو ادعا استیر  ی: چون او در سر، هواگفتندیم

را  یالله طالقان هی کار بود! لذا او بود که آ نیا یبرا  یمانع بزرگ یوجود طالقان
صدا شعار  کیانبوه مردم در تهران  ،یالله طالقان هی جنازه آ عییکشت!.در تش 

 یهاو مردم شهرها و استان «یرا تو کشت یالقانط ،یبهشت ،ی: »بهشتدادندیم
 6.کردند تیتبع هایاز تهران زین گرید

به  شودیکه به من داده م ییهافحش نیا شتری: بفرمودیم یبهشت دیشه خود
 8 7.من از امام است تیخاطر حما

 

 
 ران یعصر ا یخبر یلی تحل تی/ سا  یاباذر میالسالم عبدالرححجه 6

 415/ نشر شاهد / ص  یبهشت دیشه هریس 7

 ¬یشوواه در خاطرات خود نقل م می رژ  هیعل یاسوو ی¬فرد از جمله مبارزان سوو   یشووگاهیمحمد پ  یآقا 8
 هی را عل  یدیشود بیتخر  انشیصودر و اطراف  ¬یدوره اول، بن  یجمهور  اسوتیکنند: در آسوتانه انتخابات ر

 قمنواط  یهوااز اموام جمعوه یبرخ  یبوه راه انوداختوه بودنود توا آنجوا کوه حت یو حزب جمهور یبهشووت  دیو شووه
مسوموم شوده   یبهشوت  دیشوه  هی¬کنند که جو آن¬چنان عل ینقل م شوانیمختلف را با خود همراه نمودند. ا

امام در دانشوگاه  ندهی)که در آن زمان نما ی¬الله خامنه ¬ا تی بود که در همان زمان در دانشوگاه تهران از آ
از او   ن¬قدریکه ا  یبهشوت  یااما آق  د،یهسوت دهی زندان رفته و شوکنجه د  یبودند: »شوما همگ  دهی( پرسو بود 

در پرونده ¬اش وجود   یداشووته و دوره زندان و شووکنجه کم  یکمتر  یسووابقه مبارزات  دی¬کن یم  یطرفدار
اسووت:  ن¬گونهیا شووانیکالم ا نیکرده بودند و ع زین  یجالب لیو در ادامه تحل ی¬اللوه خامنوه ¬ا  تیو دارد.«آ

ظهور خواهد  رانیدر ا یدوم  ینیخم  کیدسوت بزند   یبهشوت  یبود، اگر بخواهد به آقا نیسواواک ا لیتحل
مورد   یتیشوخصو   نیچن  دیرا داشوت. حال با طیهمه شورا شوانیچرا که ا  دند؛یترسو  ¬یم نیکرد و آن¬ها از ا

 !رد یتهمت و جفا قرار بگ
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 شتریب ینقطه ا کیآتش دشمن به  دیدیشاخ  به شما بدهم؟ اگر د کی
جبهه حق  دیپرچم مقاومت در آن نقطه بر افراشته تر است. بدان  د،یبدان  زدیر یم

و حرکت  انیجر کی یشخ  است، گاه  کیآن نقطه  یهمانجاست. گاه 
 هایلی. خختیریم یبهشت دیشه یاست. آن دوران هم آتش دشمن رو

کردند، تا آن که  دا یسوء ظن پ شانینسبت به ا هایلیرا باور کردند، خ غاتیتبل
 .شد یبهشت یاتفاق افتاد و بهشت یجمهور انفجار حزب 

 دندیملت ما« تازه فهم یملت بود برا  کیمثل  یامام امت فرمود: »بهشت یوقت
 9.تمام آن افکار اشتباه بود

ِنَّ ِإْثٌم  َيا ِنَّ ِإَنَّ َبْعَض الَظَّ ِذيَن آَمُنوا اْجَتِنُبوا َكِثيًرا ِمَن الَظَّ َها اَلَّ ُيَّ
َ
 ...أ

 

 
  شتریمتعهدند، موثرتر در انقالبند، آنها را ب شتریکه ب  یانقالب، افراد  نی)ره( : »… مخالف ینیامام خم 9

ها، بود. تهمت یمورد هدف اجانب و وابستگان به آنها در طول زندگ  شانیاند. امورد هدف قرار داده
 یمعرف  کتاتوری کار د ستم وجود م کی  خواستندی م نهای ا یبهشت  ی. از آقا زدندی م شانیناگوار به ا  یهاتهمت 

در  هاانصاف ی ب نیو برخالف آنچه ا شناختمیرا م شانیسال ا ستیاز ب شیکه من ب یکنند، در صورت
مند به  عالقه  ن، یفرد متعهد، مجتهد، متد کی گفتند، من او را  یکردند و مرگ بر بهشت  غیسرتاسر کشور تبل

که   یکه در زمان دی نیبی ... شما مدانستمیان مخودم معه جا یمند به اسالم و به دردبخور براملت، عالقه 
نشان داده  یگری چهره د  کی را  شانیاراذل و ا نیآوردند ا شیپ یزنده بودند، چه وضع  یبهشت  یمرحوم آقا

قصه   دانستندی و نم  کردندی صحبت م کردند،ی تظاهرات م شانیهم بر ضد ا ابانهایبودند که آن روز در خ 
ثابت شد که آن انحراف بوده  نکهی و آن ا میما برداشت یبهره بزرگ  کی شد که  نیا سبابا شانیا را. شهادت 

کنند،   یبردار خواستند از آن بهره  نهایکه ا یا طور هر قصه  نیبوده است. و هم یاست، آن کار آنها انحراف
... در هر صورت،  آخررا از اول تا  نهایا دمی را بزرگش کردم. د  یبهشت ی.... من آقامیکرد  یبردارما بهره 

شدند. اآلن   دار یکم کم ب نکهیمتحول کرد مردم را به ا کدفعهیهفتاد نفر مظلوم  نیو ا یبهشت  ی شهادت آقا
اند و اظهار  شده  مانیاند و پش برگشته  گفتند،ی م - مثاًل  - ییزهایاز آن اشخاص که در آن وقت چ  ی بعض

به م  کنند،ی ندامت م طور   نیا شود ی که واقع م یا شده است اآلن، و هر قصه  نیتائب هی و مثل قض کنند ی و تو
 205تا 198ص  15امام ج فهیاست...  صح 



 115 ها وهیها و م شهیر 

 !دیرا نگاه کن یمجاز یفضا نیوجود دارد. هم اناتیجر نیهم، هم امروز 
 کیتهمت،  کی عه،یشا کیهر روز  !کریدر و پ یب یفضا نیدر ا ستییغوغا

 .تیترور شخص
رسانه ها از قول  ی، قبل از انتخابات مجلس، برخ98آبان ماه سال  نیدر هم

گفته:   شانیزدند که خانم ا  تریت  دیشناس  یکه همه شما م  نیاز مسئول  یکیهمسر  
و  دیرس رستانیپسرم به سن دب یچون وقت م،یکرد سیتاس یرانتفاع یمدرسه غ 

 نداشت!. وجود شیبرا یبرود، مدرسه مناسب یبه رشته علوم انسان خواستیم
فرزندشان   یانقدر ثروت و امکانات دارند که برا   نهایجنجال شد که بله ا  یلیخ

خبر.  نیسازند!. ماهواره ها و کانال ها و... شروع کردند به پوشش ا یمدرسه م
 یآن مدرسه زمان نکهیبد گمان شدند. غافل از ا شانیها هم نسبت به ا یلیخ

 شانیا هیجواب یهم رو هادانشجو بود. رسانه  شانیشد که اصال پسر ا سیتاس
 مانور نکردند چون به نفعشان نبود.

ِنَّ ِإْثٌم  َيا ِنَّ ِإَنَّ َبْعَض الَظَّ ِذيَن آَمُنوا اْجَتِنُبوا َكِثيًرا ِمَن الَظَّ َها اَلَّ ُيَّ
َ
 ...أ

 شهیکه ر   یدارد. چه مشاجرات  یمخرب  یلیخانواده هم سوء ظن آثار خ طیمح  در 
است. مثال آقا شاغل است؛  همکار خانم هم دارد. همسرش  یاش در بد گمان

او را چک  ی! مدام گوش فتدیب یاتفاقات انیم نینگران است که نکند در ا شهیهم
 یهااز کارمند یکی اکه ب می. مورد داشترد یگیبه محل کارش تماس م کند،یم

که گزارش لحظه  خته،یر یهرش است طرح دوستکه در محل کار شو یخانم
 د!به لحظه به او بده 
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. رد یگیها از خواهر و مادرش خط مکه خانمش در دعوا  کندیآقا همش فکر م  ای
 10...: باز مادرت زنگ زد؟ باز دی گویم زندیتا تلفن خانه زنگ م

ِنَّ ِإْثٌم  َيا ِنَّ ِإَنَّ َبْعَض الَظَّ ِذيَن آَمُنوا اْجَتِنُبوا َكِثيًرا ِمَن الَظَّ َها اَلَّ ُيَّ
َ
 ...أ

هست که اول بحث درباره حسد چه عرض کردم؟ عرض کردم  فتانیشر خاطر
 .... قتل و اختالف ودهدیم یشوم یهاوهیاست که م یا شهیکه حسد ر

گمان بد او را به  نیگمان است، اکه بد  یدارد. کس  یحالت نیظن هم چن سوء
 گریخداوند متعال به دو گناه د فه،یشر هی . در ادامه آکشاندیم گرید یهایواد

 11.از آنها تجسس است یکیدر سوء ظن دارند اشاره کند.   شهیکه ر 
ُسوادیفرمایم  ..دیتجسس نکن ...: َو ال َتَجسَّ

ُسوا« تجسس را ا لیدر ذ ییطباطبا عالمه  :کنندیمعنا م نگونهی»َو ل َتَجسَّ
 تیکه مردم عنا  یو تفح  از امور مردم است. امور   ی ریگیپ  یبه معنا  تجسس،

 12.دارند، پنهان بماند
تا  دی آیبلکه در مقام تجسس برم رد یگیاست آرام نم نیبدب ی گریکه به د یکس 

 .کند دا یخود پ یبر بدگمان یشواهد
 تی. روادارندیم انیتجسس را امتداد سوء ظن ب یتیدر روا  اکرم غمبریپ لذا

 :است نیا

 

 
  تیافتاده که موجب حساس ی اتفاقات یخانه عقبه دارند. گاه طیگونه رفتارها در مح  نیالبته معمول ا  10

 خواهم داد ان شاالله.  ییهاه راه حلشده. در ادام

آن،تجسس  یهاوه یاست و م شهی: سو ظن  مقدمه ورندی فرما یم زان یالم ریدر تفاس یی عالمه طباطبا 11
 باشد  یم بتیو  غ

 حجرات.  12، ذیل آیه 18المیزان، ج  12
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ان َشرُّ  ون و َشرُّ الظَّ انَّ اِس الظَّ س نيالنَّ  13ن و الُمَتَجسو
 14د... ها هستنها، تجسس کنندهبدگمان نیها و فاسدترمردم، بدگمان نیبدتر

بلکه  ستیکه تجسس کردن در همه جا بد ن دینکته را مد نظر داشته باش نیا البته 
نصب   ریام  ایوقتی والی    اکرم   امبریهم هست.  پ  یامور لزم و ضرور  یدر برخ

 15. نهانی مواظب او باشد ا ینمود تا آشکارا را منصوب می گری ی کرد، فرد دمی
بان سفارش می ونیمحاسب و ناظر و ع مومنانریام کرد، داشت و به منصو
 16.داشته باشند ونییع

خودمان  یاطالعات یروهایهمان ن یعنیچشمهاست.  یبه معن نیجمع ع  ونیع 
 نیو آرامش ما را تضم تیکه وجود آنها امن سربازان گمنام آقا امام زمان ای
 .کندیم

 !لزم است. مثل سوء ظن به دشمن یظن هم گاه سوء

 

 
 141، باب 147، ص 9مستدرك الوسائل، ج  13

از خانه   یشد.  شب  یگشت و از احوال مردم مطلع م  یاز حاکمان، شبها در شهر م  یکیکنند:    ینقل م  14
به صاحب   واری د  یبساط گناه و... برقرار است. از همان بال دی خانه بال رفت د  واری از د  د؛یشن یآواز یا

 کند؟  یم نهانو گناهان تو را پ عی اعمال شن یتعال یخدا یکنیدشمن خدا! فکر م یخانه گفت: ا
 : یگناه سر زده باشد، تو از سه جهت مرتکب گناه شده ا  کیحاکم! اگر از من  یمرد گفت: ا 
و دوم گفته است: "و اوتو     !یو تو تجسس کرد  د،ی اول آنکه خدا گفته است: تجسس در احوال مردم نکن 

و سوم     .یما داخل شد  ۀخان  واری ( و حال آنکه تو از د دی وارد شو  شانیها را از دربهامن ابوابها" )خانه   وتیالب
ُموا "  61 ه ی آنکه خدا در آ   د ی ها شدهر گاه داخل خانه  یعن یسوره نور فرموده است: " َفِإَذا َدَخْلُتْم ُبُیوًتا َفَسِلّ

 ! یسالم نکرد  د،ی سالم کن

 98 -  104تقوی، ص  درضایاسالمی، س تیرینگرشی بر مد 15

 (ونیبه مالک اشتر )وابعث الع 51البالغه، نامه نهج 16
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الَحَذَر ُكل  : ندیفرمایم یدر نامه خود به مالک اشتر نخع نیرالمومنیام آقا
َل، َفُخْذ ِبالَحزِم، و  ما قاَرَب ِلَيَتَغف  ب  َك بعَد ُصلِحِه ؛ فإن  الَعُدو  ر الَحَذِر ِمن َعُدوو

نو  ِهْم في ذلَك ُحسَن الظ   17ات 
بعد از صلح، از او سخت برحذر باش؛ زیرا گاه   ،یبا دشمنت صلح کرد اگر

دشمن، خود را به تو نزدیك می کند، تا غافلگیرت سازد؛ پس دوراندیش و 
 .محتاط باش و خوش بینی به دشمن را متهم کن

و  هاییکایآمر نیمذاکره سفارش کردند، به ا انیحضرت آقا در جر چقدر
پا بعد از خروج   د،یمودند اعتماد نکن. بعد از برجام هم فردیاعتماد نکن  هاییارو

 دیها بعد از شهادت سردار رشتذکر نی. اوج ادیهم فرمودند اعتماد نکن کایآمر
 یهافرمودند: آن جنتلمن  هدر نماز جمع  یبود؛ وقت  یمانیاسالم، حاج قاسم سل

 18د.فرودگاه بغداد هستن یهاستیمذاکره، همان ترور  زیپشت م
 یبه دشمنان خارج  نکهیاز ا شیاست که دولتمردان ما ب یهمان سوء ظن نیا

 !دینیبیداشتند، و حاصلش شد آنچه م یداشته باشند، به دلواپسان داخل
دوازدهم از سوره مبارکه حجرات در امتداد سوء ظن  هی که در آ یگناه  نیدوم

 :است بتیغ  رهیمطرح شده، گناه کب
ِذيَن آَمُنو  َيا َها اَلَّ ُيَّ

َ
ِنَّ ِإْثٌم َوََل أ ِنَّ ِإَنَّ َبْعَض الَظَّ ا اْجَتِنُبوا َكِثيًرا ِمَن الَظَّ

ُسوا َوََل َيْغَتْب َبْعُضُكْم َبْعًضا  ...َتَجَسَّ
 دیرا نکن گریهمد بتیمومنان! غ  یا

 مثل خوره به جان ما افتاده؟ زی: فالن چندی گویم دیدیشن
 

 
 53نهج البالغة: نامه  17

 27/10/1398نماز جمعه تهران    18
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به  ،یپوست یهااست که عالوه بر عارضه شروندهیپ یپوست یمار یب کی خوره 
و رفته رفته، جان   دهدیقرار م  ریبدن رو تحت تاث یو تنفس   یعصب ستمیسرعت س

. کندیکال آن عضو را نابود م فتد،یب ی. خوره که در عضوردیگیفرد مبتال را م
  .شود بیآس ار دچ یو از نظر جسم رد یکس دوست ندارد خوره بگ چیخب ه 
 :ندیفرمایم یرحمت، حضرت محمد مصطف غمبریپ نینازن وجود

ِكَلِة  ُجِل اْلُمْسِلِم ِمَن اْلَ ْسَرُع ِفي ِديِن الر 
َ
 20ِفي َجْوِفِه؛  19اْلِغيَبُة أ

 .است  شتریخوره در درون او ب  یماریانسان از ب  نی در نابود کردن د  بتیغ   سرعت
جسم  یاز خوره برا  ،یآدم تی معنو یبرا  بتیاست. غ  یبیعج سهیمقا یلیخ

 .او خطرناک تر است یماد
 : دیا دهیهمه شما شن گریهم  که د  فهیشر  هی خداوند در ادامه آ هیتشب

اٌب َرِحيٌم  َه َتَوَّ َه ِإَنَّ الَلَّ ُقوا الَلَّ ِخيِه َمْيًتا َفَكِرْهُتُموُ  َواَتَّ
َ
ُكَل َلْحَم أ

ْ
ْن َيت

َ
َحُدُكْم أ

َ
ُيِحُبَّ أ

َ
 أ

( همه نیق یکه گوشت برادر مرده خود را بخورد؟! )به از شما دوست دارد  یکس ای آ
به   دیکن  شه یپ  یاله  یتقوا  د؛یامر کراهت دار  نیشما از ا و مهربان    ریپذکه خداوند تو

 !است

ای جدا شود، امکان پر شدن است: اگر از بدن انسان زنده قطعه نیشبه ا وجه
جای آن هست، ولی اگر از مرده چیزی کنده شود، جای آن همچنان خالی 

 21.شودماند. غیبت، بردن آبروی مردم است و آبرو که رفت دیگر جبران نمیمی

 

 
ِکَلة : بیماری خوره که در عضو بدن پدید میید و بتدریج عضو را خورده و نابود می کند  19  آ
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نظر  مطرح شد  فهیشر هیآ نیکه در ا یمن! اگر در مجموع رذائل اخالق زانی عز
 نهایا بت،یاست. سوء ظن ، تجسس، غ  ییآبرو یثابت همه آنها ب امدی. پمیکن

بر  هایآسان نیبه ا گریسر و کار دارد.  آبرو هم که رفت، د نیمومن یهمه با آبرو
افراد  یبا آبرو تواندیحرف نامربوط م کیاساس،  یب عهیشا کی. گرددینم
 .کند یباز 
. در عرض چند روز، کردیاش مدام تکرار م هیرا درباره همسا یا عهیشا یزن

از او  یکار  یناراحت شد ول یلیخ هی. آن همسادندیهمه شهر داستان را فهم
را پخش کرده بود متوجه شد که  عهیکه شا یساخته نبود. بعد از چند وقت، زن

 یلیبوده . خ باز اساس کذ کردهیاش پخش  م هیکه درباره همسا ی خبر نیا
 چگونه؟! دانستیگرفت جبران کند، اما نم میشد و تصم مانیاز کرده خود پش 

 نیام در ا هیکه از همسا ییجبران آبرو ی: برادیپرفت و پرس  یخردمند رینزد پ
 مدت رفته چه کنم؟

مرغ زنده بخر، همانجا سر ببر، سر   کیزن! به بازار برو و  یخردمند گفت: ا  ریپ
! زن اگرچه تعجب زیدر راه بر یکی یکیرا بکن و  شیپرها ییآیراه که به خانه م

 .کرد، اما آنچه را به او گفته بودند انجام داد
 یبود ختهیر  روز یرا که د ییبعد، مرد خردمند گفت: اکنون برو و همه پرها روز 

 افتیدر   یدیبه راه افتاد، اما با ناام ریمس   ! زن در هماناور یمن ب  یجمع کن و برا
ها جستجو، با تنها سه پر در که باد همه پرها را با خود برده است. پس از ساعت

ها آسان است اما آن ختنی؟ ر ینیبیدست، بازگشت. خردمند گفت: م
ندارد، اما به  یکار  ختنشیاست؛ ر  نیچن زیممکن! آبرو ن ریبازگرداندنشان غ 

 ...یآن را کاماًل جبران کن یتوانیهرگز نم گرید یکرد نیچن نکهیمحض ا
 ...گرددیبر نم یبه جو ختهیر  یآبرو
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به  دیدو تذکر داده شده که همه ما با نیحضرات معصوم اتیدر روا البته
 .میآنها توجه کن

حق ندارند نسبت به ما سوء ظن داشته  گرانید نکهی! ازانی عز دینیاول: بب تذکر
 دیبا زیکنند، کامال مسلم است. اما ما ن بتیباشند و به تبع آن تجسس کنند، غ 

 .میخود را در مظن سوء ظن و اتهام قرار نده 
 :ندیفرمایم نیرالمومنیام آقا

؛ َنَّ َهَمِة فال َيُلوَمَنَّ َمن أساَء بِه الَظَّ ََ الُتَّ ََ نفَسُه َموِق  22َمن َوَقَّ
تهمت و بد گمانی قرار دهد، نباید کسی را سرزنش کند  جایگاهکه خود را در  هر

 .که به او گمان بد برده است

ِهَم، َمن :  ندیفرمایم  گرید  ینوران  ثیدر حد  حضرت  وِء اتُّ َمن َدَخَل َمداِخَل الس 
؛ ن  َهَمِة فال َيُلوَمن  َمن أساَء بِه الظ  َض َنفَسُه للتُّ  23َعر 

به جاهای بد آمد و شد کند، متهم می شود و هر که خود را در معرض  هرکه 
 .تهمت قرار دهد، نباید کسی را که به او گمان بد برده است، سرزنش کند

که در  میکنینشست و برخاست م یبا اشخاص ای می رویم یما به اماکن یگاه 
که با افراد ثروتمند و بد سابقه و  ی. مسئولکندیم جادیا تیمردم حساس نیب

 ی. گاهشوندیم  نیخب معلوم است که مردم به او ظن کند،یفساد رفت و آمد م
سوء ظن را فراهم  نهیکه زم میده یرا نشر م یمطالب م،یگذار یم ییهاپست

خب مردم  آورد،یم ایکه فرزندش را در کانادا به دن یا شهیآن هنرپ ای. کندیم
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 گفت؛یم  یالک  رانیا  رانیا  روز یآقا تا د  نیکه ا  فهمندیم  نطور یت احرک   نیهم از ا
 د.نبود آن طور بو نطور یکن که ا یالک هیتوج کیحال شما هزار و 

 زیبرانگ تیکه حساس زندیسرم نیاز زوج ییرفتارها یخانواده گاه  طیدر مح ای
 .ستیاست؛ شفاف ن

 !م؟یبا همسرمان شفاف باش یدارد قدر یاشکال چه
 !کس که حساب پاک است، از محاسبه چه باک است؟ آن

با شما تماس  یخانم کیهمسرمان جواب تلفن ما را بدهد.  میاجازه ده  یگاه 
: من دستم بنده، شما جواب بده به همکارم بگو بعدا دیگرفته، به حاج خانم بگ

 .رمیگیتماس م
. بهتر است میهمسرمان را دخالت ده  در روابطمان با نامحرم حتما مخصوصا

 .را به ما بدهد یاو گوش م،یتلفن او را بده 
! او هم کنندیتلفن را قطع م عیسر دی آیها تا شوهرشان از در مخانم یبعض
 دی. شما باشکندیدر اتاق پچ پچ م برد یتلفن را م ایچه خبر است!  کندیفکرم

 !د؟ی شویحساس نم
. اعتماد شودیاز مسائل حل م یلیخ میمان کن یزندگ  یرا چاشن تیشفاف اگر

 ...که ارزش حفاظت را دارد  ستیا هیسرما
 ؛ییتذکر روا  نیاما دوم و

 :ندیفرمایم نیرالمومنیام آقا
ن  بَكِلَمة   َضْع  ی َيتِتَيَك ِمنُه ما َيغِلُبَك، و َل َتُظن  أمَر أخيَك علی أحَسِنِه حتَّ

 24َخَرَجت ِمن أخيَك ُسوءا و أنَت َتِجُد َلها في الَخيِر َمحِماًل؛
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برادرت را به بهترین وجه آن تفسیر کن تا زمانی که کاری از او سر زند که راه  رفتار
هیچ گاه به سخنی که از دهان برادرت بیرون آید ، تا وقتی توجیه را بر تو ببندد ، و 

بی می یابی ، گمان بد مَبر  .برای آن توجیه خو

 :زنمیمثل م کیچه؟  یعنیبر احسن  حمل
جواب ندادن او را به  نیا دیتوانیجواب سالم شما را نداد، شما م یشخص اگر

 دیکن ریسه گونه تفس 
 ریجواب مرا بدهد تا مرا تحق خواهدیمدارد و عمدًا ن ی( او با من دشمنالف
 .کند
 نیکه ا دادی( او حواسش نبوده که جواب سالم مرا بدهد وگرنه جواب مرا مب

است. اصطالحا حمل بر صحت  ک«یَحسنه و ن یحمل امر برادر مؤمن »َعل
 .است

 ییچون در فکر کارگشا دییاست که با خود بگو نیبرداشت ا نی( و بهترج
حمل بر احسن است.  نیجواب نداده است. ا دهیبوده سالم مرا نشن گرانید
 ...مثبت در مثبت یعنی

 ی! به حق ماه رمضان، ماه رحمت و برکت، ماه نزول نعمت، ، زندگ پروردگارا 
قرار بده؛ به برکت  میبه قرآن کر نیما را به نور قرآن منور بدار؛ مارا از عامل

ل محمد   .صلوات بر محمد و آ



 

 
 
 
 

 

 در میدان تکلیف بمانیم 
 

 سوره مبارکه حجرات  15و  14آیه 

ا ُقْل َلْم  يَماُن ِفي َقاَلِت اْْلَْعَراُب آَمَنَّ ا َيْدُخِل اْلِ ْسَلْمَنا َوَلَمَّ
َ
ُتْؤِمُنوا َوَلِكْن ُقوُلوا أ

َه َغُفوٌر  ْعَماِلُكْم َشْيًئا ِإَنَّ الَلَّ
َ
َه َوَرُسوَلُه ََل َيِلْتُكْم ِمْن أ ُقُلوِبُكْم َوِإْن ُتِطيُعوا الَلَّ

ِه َوَرُس  ِذيَن آَمُنوا ِبالَلَّ َما اْلُمْؤِمُنوَن اَلَّ وِلِه ُثَمَّ َلْم َيْرَتاُبوا َوَجاَهُدوا َرِحيٌم ۞  ِإَنَّ
اِدُقوَن  وَلِئَك ُهُم الَصَّ

ُ
ِه أ ْنُفِسِهْم ِفي َسِبيِل الَلَّ

َ
ْمَواِلِهْم َوأ

َ
 ِبت

 
در فشار بودند تا  یلیآمد؛ مردم خ یسال قحط کی اکرم غمبریدر زمان پ

. ییچه رسد به مواد غذا شد؛ ینم دا یپ یآب خوردن هم به آسان یکه حت ییجا
اسد که مسلمان هم  یبن فهیطا نینش هیاز اعراب باد یو دار، گروه ریگ نیر اد

کمک کنند،   یو تقاضا ندیایاسالم ب  امبرینبودند، با خود فکر کردند که اگر نزد پ
 !میستیکه ما مسلمان ن دندیش یاند یخواهد کرد. از طرف  یتفضل شانیحتما ا

گرفتند  میبود که تصم نی! ام؟ییچه بگو امبریپ شیپ می پرست بروعده بت کی
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بالله  اذیالع قیطر نیتا از ا اورندیو اسالم ب ندی بگو نیشهادت امبریدر محضر پ
 .ندینما افتیدر  یاو در مقابلش آذوقه گذارندب شانیهم بر ا یمنت کی

 غمبریخب پ .گفتن نیشروع کردند شهادت دند،یکه رس رسول اکرم محضر
 یرو نهایااما متأسفانه رفتند؛یرحمت هم از آنها استقبال کردند و به اسالم پذ

. گفتند:  دیگرد  امبریپ یزدند که موجب ناراحت یکه داشتند حرف  یانقشه
ولی ما با زن و  دند،کر کار یها سوار شدند و با تو پ»طوائف عرب بر مرکب

« میآورد   مانیدل به شما ا  میو از صم  میدست به جنگ نزد  م،یفرزندان نزد تو آمد
که  نهایچون ا ؛ یینفاق و دورو یو هم بو دادیمنت م یکالم هم بو نیخب ا

 .بودند رفتهیباطنًا اسالم را نپذ
 2:سوره مبارکه حجرات نازل شد  1چهاردهم و پانزدهم اتیابود که نجایا

ْسَلْمَنا  َقاَلِت 
َ
ا  ُقْل َلْم ُتْؤِمُنوا َوَلِكْن ُقوُلوا أ  اْْلَْعَراُب آَمَنَّ

يَماُن ِفي ُقُلوِبُكْم  ا َيْدُخِل اْلِ  َوَلَمَّ
 

 
ِبُکْم  1 یَماُن ِفي ُقُلو ا َیْدُخِل اإْلِ َلْمَنا َوَلَمّ ا  ُقْل َلْم ُتْؤِمُنوا َوَلِکْن ُقوُلوا َأسووْ ْعَراُب آَمَنّ

َ
َه »َقاَلِت اأْل ِإْن ُتِطیُعوا الَلّ  َو

َه َغُفوٌر َرِحیٌم«  َوَرُسوَلُه َل َیِلْتُکْم ِمْن َأْعَماِلُکْم َشْیًئا ِإَنّ الَلّ
 م،یااسوالم آورده  دییبگو  یول  د،یااوردهین  مانیبگو: »شوما ا م«یاآورده  مانیگفتند: »ا نینشو هی باد  یعربها
 یاز پاداش کارها  یزیچ  د،یوارد قلب شوما نشوده اسوت! و اگر از خدا و رسوولش اطاعت کن  مانیاّما هنوز ا

 خداوند، آمرزنده مهربان است.« کند،یشما را فروگذار نم
َما ِه أُ اْلُمْؤِمُنوَن الَّ   »ِإَنّ ِبیِل الَلّ ِهْم ِفي سوَ وِلِه ُثَمّ َلْم َیْرَتاُبوا َوَجاَهُدوا ِبَأْمَواِلِهْم َوَأْنُفسوِ ِه َوَرسوُ وَلِئَك ِذیَن آَمُنوا ِبالَلّ

اِدُقوَن«  ُهُم الَصّ
 موانیآنچوه بوه آن ا  تیوّ آورده انود، آن گواه ]در حقّوان  موانیا  امبرشیو انود کوه بوه خودا و پ  یفقط کسوووان »مؤمنوان

]در گفتار و کردار[ اهل  نانیدر راه خدا جهاد کرده اند؛ ا  شوانیند[ شوک ننموده و با اموال و جان هاآورده ا
 اند.« یصدق و راست

 نمونه ریحجرات، تفس 15و  14 اتی شأن نزول  آ 2
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 یول د،یااوردهین مانی" بگو: "شما امیاآورده مانیگفتند: "ا نینشه ی باد یعربها
 وارد قلب شما نشده است مانیاّما هنوز ا م،یااسالم آورده دییبگو

آوردن  مانیاست: مگر اسالم آوردن با ا نیا شودیمطرح م نجایاکه یسؤال اما
 م؛یآورد  مانیا دییکه نگو دینمایکه خداوند آنها را مؤاخذه م کندیم یچه فرق

 م؟یاسالم آورد  دییبلکه بگو
شکل است که اسالم  نیدر ا مانی: تفاوت اسالم و امیعرض کن دیپاسخ با در 

کند در ِسلک  یرا بر زبان جار  نیدارد و هرکس که شهادت یو قانون  ی ظاهر
 .شودیم یاسالم بر او جار  نی و احکام د شودیمسلمانان وارد م

که لباسش قرمز است  نی! طرف همد؟یادهیرا د یورزش یهامیت یهاطرفدار 
است. به  یاستقالل یعنیبپوشد  یاست، آب  سیطرفدار پرسپول نیا ندی گویم

و در جمع  رندیپذیهماهنگ کرده او را م مشیاندازه که ظاهرش را با ت نیهم
 نیا  ای . اما آکنندیدر کانون هواداران عضوش م  ی. حتنشانندیم  میطرفداران آن ت

 م.است؟ الله اعل میتماشاگر در باطن هم طرفدار آن ت
 .اسالم را به تن کردن ی لباس ظاهر یعنیآوردن  اسالم

آن در قلب است، نه در زبان  گاهیاست؛ جا یو باطن یامر واقع کی مانیا یول 
 ر.و ظاه 

 :ندیفرمایم یاکرم، حضرت محمد مصطف غبمریپ نیوجود نازن لذا
 3القلب یف ماني و اَل ةٌ يعالن اَلسالم

 در قلب است مانیمکان ا یاست ول یامر آشکار اسالم
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 یحت  ایداشته باشد و    یمعنو  یهازه یهم انگ  آورد یکه اسالم م  یاست کس   ممکن
جامعه  تیتا از امن آورد یمثاًل اسالم م ؛ یو منافع شخص یماد یهازه یانگ

جانش محترم شمرده شود  نکهیتا ا آورد یاسالم م نکهیا ایاستفاده کند.  یاسالم
 .ازدواج کند یبتواند با زن مسلمان نکهیا ایو 

گاه مانیا زه یانگ اما  مانیاکه  یو کس  رد یگیسرچشمه م یآوردن از علم و آ
 .معاوضه کند یخود را با منافع شخص مانیاکه  ستیحاضر ن آوردیم

اَلُم   َعْن  ِه َعَلْيِه َالسََ  ِبي َعْبِد َالل  َماَعَة َقاَل: ُقْلُت ِْلَ اِل   َعْن سَََ َجِميِل ْبِن صَََ
سََْ  ْخِبْرِني َعِن َاْلِ

َ
اِرُك  أ َََ اَن ُيشَ يَمَ اَل ِإن  َاْلِ اِن َفَقَ ا ُمْخَتِلَفَ  ُهَمَ

َ
اِن أ يَمَ اَلِم َو َاْلِ
اِرُك َاْلِ  اَلَم ََل ُيَشَ َسْ اَلَم َو َاْلِ َسْ ُه َو   يَماَن َاْلِ ْن ََل ِإَلَه ِإَل  َالل 

َ
َهاَدُة أ اَلُم َشَ َسْ ...َاْلِ

ُه َعَليْ  ی َالل  ل  ِه صَََ وِل َالل  ِديُق ِبَرسََُ صََْ َماُء َو َعَلْيِه َجَرِت  َالت  ِه َو آِلهبِه ُحِقَنِت َالدو
اِس  يُث َو َعَلی َظاِهِرِ  َجَماَعُة َالن   4َاْلَمَناِكُ  َو َاْلَمَواِر

 

 
د  َعِن َاْلَحَسِن ْبِن َمْحُبوب  َعْن َجِمیِل ْبِن َصاِلح  َعْن َسَماَعَة  4 ُد ْبُن َیْحَیی َعْن َأْحَمَد ْبِن ُمَحمَّ َقاَل:  »ُمَحمَّ

یَماِن َأ ُهَما ُمْخَتِلَفاِن فَ  ْساَلِم َو َاإْلِ اَلُم َأْخِبْرِني َعِن َاإْلِ ِه َعَلْیِه َالسَّ ِبي َعْبِد َاللَّ
َ
ْساَلَم  ُقْلُت أِل یَماَن ُیَشاِرُك َاإْلِ َقاَل ِإنَّ َاإْلِ

ْساَلُم َشَهاَدُة َأْن َل ِإَلَه ِإلَّ اَ  یَماَن َفُقْلُت َفِصْفُهَما ِلي َفَقاَل َاإْلِ ْساَلَم َل ُیَشاِرُك َاإْلِ ِه  َو َاإْلِ ْصِدیُق ِبَرُسوِل َاللَّ ُه َو َالتَّ للَّ
ِلِه ِبهِ  ُه َعَلْیِه َو آ ی َاللَّ اِس َو  َصلَّ َماُء َو َعَلْیِه َجَرِت َاْلَمَناِکُح َو َاْلَمَواِریُث َو َعَلی َظاِهِرِه َجَماَعُة َالنَّ  ُحِقَنِت َالدِّ

ْساَلِم َو َما َظَهَر ِمَن َاْلَعَمِل ِبِه َو َاإْلِ  یَماُن َاْلُهَدی َو َما َیْثُبُت ِفي َاْلُقُلوِب ِمْن ِصَفِة َاإْلِ ْساَلِم  یَماُن َأْرَفُع َاإْلِ ِمَن َاإْلِ
یَماَن ِفي َاْلَبا ْساَلَم َل ُیَشاِرُك َاإْلِ اِهِر َو َاإْلِ ْساَلَم ِفي َالظَّ یَماَن ُیَشاِرُك َاإْلِ ِطِن َو ِإِن ِاْجَتَمَعا ِفي َاْلَقْوِل  ِبَدَرَجة  ِإنَّ َاإْلِ

َفِة«         َو َالصِّ
ید: »به امام صادق عل من خبرده آیا اسالم و ایمان دو چیز مختلفند؟    السالم عرض کردم: به  هی سماعه گو

اسالم شریک ایمان نیست، عرض کردم: آن دو را برایم وصف   ی ول شود،ی فرمود: ایمان شریک اسالم م
و آله و سلم است که به سبب   هی عل ی خدا و تصدیق رسول خدا صل عل یکن فرمود: اسالم شهادت بیگانگ

و میراث بر آن اجرا گردد و جماعت مردم طبق ظاهرش رفتار   ییشوها از ریختن محفوظ ماند و زناآن خون
یدا م  شودیها از صف اسالم پا برجا مایمان هدایت است و آن چه در دل   یکنند. ول   گردد یو عمل به آن هو
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ید: به امام صوادق سوماعه  عرض کردم: به من خبر ده آیا اسوالم و ایمان دو  گو
ک ایمان اسوالم شوری یول شوود،یچیز مختلفند؟ فرمود: ایمان شوریک اسوالم م

اسوت که به  خدا و تصودیق رسوول خدا ینیسوت ... اسوالم شوهادت به یگانگ
و میراث بر آن اجرا گردد و  ییمحفوظ ماند و زناشووو یختنها از رسووبب آن خون

 .جماعت مردم طبق ظاهرش رفتار کنند

 مسلمان بودن کجا و مؤمن بودن کجا!؛ پس
 مانیا  ز،ی ماه عز  نیبه برکت ا ای: »خدا دیبگ  نیبکنم شما آم ییدعا  کیجا    نیهم

 «قرار بده  یواقع نیما شکوفا بگردان؛ مارا از مؤمن یهارا در دل
سوال مطرح شود: آخر مگر اسالم آوردن  نیا یبعض یحال، ممکن است برا 

چه  رفتنیرا به اسالم پذ ی مسلمان ظاهر  کیهم دارد؟!   یادهیفا  یخشک و خال
 دارد؟ یادهیفا
. خود نقش، میاست که به آنها نقش بده  نیافراد ا تیترب یهااز راه یکی دینیبب

 یبه کس  ی. شما وقتدهدیم تی. به او شخصگذارد یصاحبش اثر م یبر رو
 یکنیم جادیا یخود کنترل کیکار، هم در درون او  نیبا ا ؛یقالب و نقش داد

ها آن معلممدرسه،  ان. خاطرتان باشد در دور یده یو هم به مرور به او شکل م
چرا؟  کردند؛ یبهادرتر بود را مبِصر کالس مکه از همه شرتر و بزن یآموز دانش

که او به ناچار ساکت و منظم شود، و  کردیاقتضا م یمبصر گاهیچون اوًل جا
و  رد یاو هم شکل بگ تیکه به مرور، شخص رفتیآن م دیکار، ام نیبا ا اً یثان

 .منظم گردد
 

 
اسالم در باطن شریک   یاسالم است، ول  شریکپس ایمان یک درجه از اسالم بالتر است. ایمان در ظاهر  

و   دیاگر چه گفتن شهادتین و تصدیق به توح  یاگر چه هر دو در گفتار و وصف گردآیند ]یعن  ایمان نیست،
 25ص  2ج  ی[« الکافباشدی رسالت از شرایط هر دو م
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بار  ریچه شد که روزه بگ م،ینشست نجایاکه  یجمع نی! هممی راه دور برو چرا 
دارها برخورد با ما مثل روزه شدیماه رمضان م یوقت یچون از بچگ م؟یآمد

که بلند شو  کردندیم دارمانیها! اما موقع سحر ب میروزه هم نبود کردند؛ یم
ام امروز : بچهگفتندیم  وزافطار کن! در طول ر  نیبخور! موقع افطار، بش   یسحر

و در طول  میخوردیگرفته! حال سر ظهر دو بشقاب ناهار م  یروزه کله گنجشک
 .اما به مرور درست شد شد،یترک نم مانیروز هم بستن

که مادرمان تنمان کرد و گفت:  یاه یس راهنیبا همان پ م؟یشد ینیشد حس  چه
که در  دیکه پدرمان خر ی ریبا همان زنج ،یافاطمه نیعزادار حس  گری»تو د
 «میبزن ریها زنجدسته

و ...؛   یباز خاله  ش،ی. در قالب نمادینقش بده   یها از همان دوران کودک بچه  به
 ...پزشک، پدر، مادر و س،ی. نقش پلدینکات را به آنها منتقل کن

 ،یرفتیکافر پذ کیشما اسالم را از  یاست. وقت نیهم هم ی اسالم ظاهر دهیفا
. یاسالم کرد  میو او را عضو ت یآورد  رونیعماًل نقش و لباس کفر را از تن او ب

ها آقا که در جمع مسلمان  نیاو و کفار. در مرحله بعد، ا  نیب  یدیکش   یوار ید  کی
را مراعات کند. در نماز  اهرظو یبرخ دیبا گریگرفت. د یآمد و نقش مسلمان

 شود،یآشنا م  ینیکم با معارف دکم  نیب  نی... شرکت کند. خب در اجماعت و  
اسالم، در  یتیدر دالن ترب افتدیکالم م کیو در  کندیم دا یمسلمان پ یرفقا

 شودیو م کندیاسالم. به مرور، اسالم در قلبش نفوذ م یساز کارخانه آدم
 .مؤمن

 د؟یسراغ دار  نیبهتر از ا یراه
گوش  یول  نشستند،یم کردند؛یرا دوَدر م یتیهم کالس ترب هایبعض بله
 هی که خداوند متعال در آ آوردندیرا در م نیمؤمن یادا  نیمثل منافق ای دادندینم
 :دیفرمایسوره مبارکه بقره م 9
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ْنُفَسُهْم َو ما َيْشُعُروَن  ُيخاِدُعوَن 
َ
ِذيَن آَمُنوا َو ما َيْخَدُعوَن ِإََلَّ أ َه َو اَلَّ  الَلَّ

که جز  یدهند، در حال بیرا فر مانیخدا و اهل ا خواهندی]به گمان باطلشان[ م
 کنندیرا[ درک نم قتیحق نی]ا یول دهند،ینم بیخودشان را فر

 یساله انقالب اسالم 41دوران  نیآفات هم هست. شما در هم نیهر حال ا به
الشأن، متحول  میامام راحل عظ ییحایبه واسطه دم مس  هایلیخ د؛ ینگاه کن

انقالب. کتاب  شی کردند، شدند رو دا یپ ینید تیانقالب ترب انیشدند. در جر
لت   کیاست.    بقبل انقال  یاکاباره  کیشاهرخ    د،ی»شاهرخ ضرغام« را بخوان

شهادت   ضیکه در دوران دفاع مقدس به ف  کندیم  رییآدم چنان تغ  نیعرق خور. ا
 .و هنوز مفقود الثر است شودینائل م

بچه  یابانی. احمد بیابانیاحمد ب دیشه نامهیهست به نام »احمد« زندگ یکتاب
باش واقع کیبود.  میشاه عبدالعظ  یاراذل و او

او را  به خاطر   یو گروه   یافهیطا  یهایکشها و چاقوبزن بزن  یشهر ر   یرمردایپ
 ی: »احمد برا ندی گویم شیفقابه جان هم. ر افتادندینفر م 100 کهویدارند. 

 کرد؛یم یخودش با چاقو بدنش را خط خط اد،یب هیحساب کار دست بق نکهیا
 !«به حال شما یوا  کنمیمن به خودم رحم نم یعنی
بودن او را صادر کرد  الرضیحکم مفسد ف  یشهر ر   یشر بود که دادسرا  نقدر آ

 .کردند رش یدستگ جیبس  یهاو بچه
ها بچه دمی روز د کی: »کندیم فیگردان مالک تعر یراسخ، فرمانده یآقا

خجالت   ندی گویاند و ماند و اسلحه پشت گردنش گذاشتهرا گرفته  یابانیاحمد ب
! ؟یکنیم یالوات نجایتو ا جنگندیها ممردم در جبهه یها! بچه؟یکشینم

گفتم:   دمی صحنه را د  یوقتکه فردا نره جبهه!" من هم    یاحمد داد زد: "نامرده کس



 131 میبمان فیتکل دانیدر م

 دانیفردا ساعت شش صبح م یاگر مرد روم؛ ی"من فردا دارم به جبهه م
 «.حرفش ماند یآمد و پا یول  دیایب میکرد یباش." فکر نم میعبدالعظشاه

نامربوط کرده بود؛  یجبهه، شش ماه نشد انقدر اونجا دعوا و کارها رفت
باره فرمانده نیاز ا یکیبالخره  اخراجش کردند. ها وساطتش را کرد و دو

ورد زبان افتاد؛  شیکه نمازها دینکش  ی! طولیبرگشت جبهه. اما چه برگشتن
دعا  التماس دیرسیبه او م یهمه الگو شد. هر کس یبرا  شیهایدار زندهشب

. دیکش یبدنش خجالت م یرو یچاقوها یبخاطر جا شهیهم ی. ول گفتیم
 دیشه دیترس یم ی.« حتبرمیها را مرزمنده یبدن، آبرو نی: »من با اگفتیم

بدنش  خواستیاحمد شب آخر از خدا م کردندیم فیشود. دوستانش تعر
 یفرمانده بابا، یآن شب با محسن حاج ینباشد. فردا طور نیبعد از شهادت ا

 خوردیها منتانک به آ میمستق یکه گلوله روندیم ییشناسا یسپاه غرب، برا 
 .کندیرا مستجاب م شیدعا طور نیو خدا ا سوزدیو بدنش کامل م

 یشانیو پ حیو تسب شیهم بودند با ر  یاسکه بود؛ عده یرو کی نیا خب
امام )ره( هم حضور داشتند   یمایدر هواپ  یحت  ت،یدر لباس روحان  ای بسته،نهیپ

هم از ابتدا برنامه داشتند و منافق  دیکردند؛ شدند سران فتنه. شا زشیاما ر
 .بودند
است،   از ین  یشاخص  کی نجایافراد همواره وجود دارد؛ لذا در ا  نیحضور ا  خطر

را از  یبه واسطه آن، مؤمن واقع میاست که ما بتوان اجیاحت یسنگ محک کی
 .میده   یتشخ ییمسلمان ادعا

 یهایژگ ی پانزدهم سوره مبارکه حجرات و هی آ یعنیبعد،  هی متعال در آ خداوند
 نیاکه  ندی گویمؤمن م یفقط و فقط به کسان دی گویو م برد یمؤمنان را نام م

 ؟ییهایژگی را داشته باشند. چه و هایژگ ی و
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َما ِه َو َرُسوِلِه ُثَمَّ َلْم َيْر  ِإَنَّ ِذيَن آَمُنوا ِبالَلَّ ْمواِلِهْم َو اْلُمْؤِمُنوَن اَلَّ
َ
تاُبوا َو جاَهُدوا ِبت

اِدُقوَن  ولِئَك ُهُم الَصَّ
ُ
ِه أ ْنُفِسِهْم ِفي َسِبيِل الَلَّ

َ
 أ

  تیوّ گاه ]در حقّواناند، آنآورده مانیا امبرش یو که به خدا و پ اندیفقط کسووان مؤمنوان
در راه خدا جهاد   شوانیهااند[ شوک ننموده و با اموال و جانآورده مانیآنچه به آن ا

 اندی]در گفتار و کردار[ اهل صدق و راست نانیاند؛ اکرده

با گذر زمان،  ر،یمس  نیآوردند در طول ا مانیا یهستند که وقت یکسان نیمؤمن
با  گردند،یبرنم نی شبهه از د کی. با کندینفوذ نم شانیهابه دل دیشک و ترد
 . خورندینم نیها زم. در فتنهکشندینم ریدشمن دست از مس  غاتیچهار تا تبل

ِذيَن آَمُنوا بِ  َما اْلُمْؤِمُنوَن اَلَّ ِه »ِإَنَّ  «َو َرُسوِلِه ُثَمَّ َلْم َيْرتاُبوا  الَلَّ
هم دارند که هم ما خودمان را محک   ی گریعالمت د  یمؤمنان واقع  ای ! آپروردگارا 

  م؟یرا به واسطه آن بشناس گرانیو هم د میبزن
ِه ...«! بله ْنُفِسِهْم ِفي َسِبيِل الَلَّ

َ
ْمواِلِهْم َو أ

َ
با دو  ،یمومنان واقع »َو جاَهُدوا ِبت

  .کنندیم کار یتالش و پ یابزار مال و جان، در راه طاعت اله
حضرت  مانیدر شأن مول هی آ نی: ادیمافریم یقم ریمن! در تفس  زانی عز
  .نازل شده است طالب یبن اب یعل ن،یرالمومنیام

به عنوان اول مؤمن به شخ   نیرالمؤمنی: رابطه امپرسمیاز شما م بنده
و مستمندان  مانیتیبا  نیرالمؤمنی، با جامعه چگونه بود؟ امرسول الله

 بود؟ تفاوتیب رامونشینسبت به مشکالت پ ای آ کرد؟یجامعه چگونه رفتار م
مجاهدت  نشیاست، که با دو ابزار اموال و انفس در راه د یمؤمن واقع یمؤمن

 کیقرار دهد. حال  فیتکل دانیکلمه، خودش را در م یواقع یکند. به معنا
را  یادادن، خانه هی زیدادن به فقرا، جه یاست؛ مثل افطار  یمال فیوقت تکل
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ساخت و ساز مسجد   یزوج جوان گذاشتن، برا   کی  ار یارزان در اخت  متیولو با ق
 ...ساختن و مارستانیشدن، ب یو مراسمات مذهب ئتیه  یکمک کردن، بان

 لیب دی. بایبگذار  هیاز تن ما دیاست. با یو جان یدی فیهم تکل یوقتکی
 .زدهلیمناطق س یبرو ؛یربردا
را در آشپزخانه  گید دیدهه محرم با ؟نیآقا امام حس  یبرا  یپزیم غذا

در خوزستان.  لیدر کربال، زلزله در سر پل ذهاب، س نیاربع ،یَعَلم کن ئتیه 
است؛ ما  یاله فیتکل ماند؛یما هم نم لیو باب م جورکیکه  فیتکل دانیم

 یپاش روسم دیبا ی. گاهدی به هر چه او بخواهد؛ هر جا که او بگو میمکلف
 ماریمردم. از ب یهاکردن معابر و خانه یضد عفون یبرا  یبرو ؛یندازیدوش ب
 ،یمدافع سالمت یگاه ف،یتکل دانی. در میجنازه غسل بده ،یکن یپرستار 

 .یمدافع حرم یگاه  ،یمدافع وطن یگاه 
 !کنندیانتخابمان م میبمان فیتکل دانیاست؛ اما رفقا! اگر در م سخت

 !خرندیرا م یدنیتا انتخابمان کنند. خر میبمان فیتکل دانیم در 
 .زی عز یمانیاش سردار دلها، حاج قاسم سل نمونه
ِه َو َرُسوِلِه ُثَمّ قاسم مصداق بارز  حاج ِذیَن آَمُنوا ِبالَلّ َما اْلُمْؤِمُنوَن اَلّ َلْم  »ِإَنّ

ِه« ْنُفِسِهْم ِفي َسِبیِل الَلّ
َ
ْمواِلِهْم َو أ

َ
 .بود َیْرتاُبوا َو جاَهُدوا ِبأ

عمر خود را به جهاد در راه  یحضرت آقا فرمودند: »او همه ...« رتابوا يلم   ثم»
 5...«بود انیسال نیا یاو در همه یوقفهی. شهادت پاداش تالش بدیخدا گذران

ِه  َو  ْنُفِسِهْم ِفي َسِبيِل الَلَّ
َ
ْمواِلِهْم َو أ

َ
  جاَهُدوا ِبت

 

 
همراه او   یو شهدا یمان یسپهبد قاسم سل دیشهادت سردار شه یرهبر انقالب در پ  تی تسل ام یپ 5
13/10/98 
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 کردی: »آنقدر حاج قاسم ترکش خورده بود و بدنش درد مدی گویم  یکاج  سردار
 «کندیبدنم درد م  شهیکه من درد نداشته باشم؛ هم  ستین  یا: لحظهگفتیکه م

 .فاطمه زهرا  یب یب یعزا  یرا در کرمان وقف کرده بود برا  منزلش
 .زدندیمدافع حرم حاج قاسم را بابا صدا م یفرزندان شهدا  

و عراق و لبنان، در  هیخوزستان، در جنگ سور لیدفاع مقدس، در س دانیم در 
را  تشانیامن هاینیاربع دیدانستی. شما منیاربع ییمایدر راهپ ه،یفاطم یعزا 
 .حاج قاسمند ونیمد
 :دی گویم ارتیاسبق سازمان حج و ز سیرئ یاوحد دیسع یآقا
نجف به کربال  ریبه نام جرف الصخر در مس  یاداعش در منطقه 93سال  در »
 توانستیداشت و م یاشراف نظام نیاربع یروادهیزده بود و به زائران پ گاهیپا

پخانه خود بگ ریآنها را ز که  میداعش بود یامله خمپاره. همه نگران حرد یتو
هفته قبل از  کیو  ندرا در جرف الصخر داد یاتیدستور عمل یمانیسردار سل

منطقه انجام شد و ضمن آزاد شدن  نیدر ا یموفق اتیعمل ،یروادهیآغاز پ
 نیتأم نیزائران اربع تیامن بیترت  نیخورد. بد یمنطقه، داعش شکست سخت

 «.شد
آمد، همه در عراق  شیبغداد پ یکیکه داعش فلوجه را تصرف کرد و تا نزد یشب
 ارت یشد اماکن مربوط به سازمان حج و ز  شنهادیپ ینگران بودند؛ حت رانیو ا

زائران لغو شود، اما با  ینجف منتقل و پروازها ایو به کربال  هیدر بغداد تخل
 انیجر دینبا تیاهل ب میدفاع از حر یکه برا  میدیرس جهینت نیابه مشورت

روز بعد در بغداد از  ای آ میدانستی. آن شب نممیبه عتبات را قطع کن عهیتردد ش
 نه؟ ایخواهد بود  ی اثر رانیسفارت ا
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 نیشب حاج قاسم پشت نفربر نشستند و به خط دشمن حمله کردند؛ هم  همان
 تیو ارتش عراق شد. در نها یحشدالشعب نیب یبیکار باعث تحرک عج

 یمردم یهایروز یداعش و پ ینینش داعش متوقف و از آن پس عقب یروشیپ
 .عراق آغاز شد

انتخابش  بایماند و چه ز  فیتکل دانیدر م وقفهیسالها ب نیاقاسم همه  حاج
 د.دنیاو را خر رینظیکردند، چه ب

است  رینظکم یرمضان فرصت. می! فرصت ماه رمضان را از دست نده بزرگواران
ما   یهااز لغزش   یار یها. بس هموار کردن لغزشگاه یشدن. برا   رتابوا«ی»لم    یبرا 
چه  م؛ ی روینم مانیاست که به دنبال پاسخ سؤالت و شبهات ذهن لیدل  نیابه 

را هم  شانیشرع  تسؤال یحت ی. بعضیاسیچه شبهات س ،یشبهات اعتقاد
 ر!گیدچه رسد به مسائل  پرسندینم

. پرسندیسؤال احکام و اعتقادات م ون،ی زی و تلو ویراد زنندیهم زنگ م یبعض
هم انبار بشوند  ی! اگر سؤالت و شبهات رورندیسال بعد جواب بگ  کیکه مثاًل 
 .شودیم نیسنگ نمانیپوت لغزد،یما م یها پادر فتنه

ِه »جاَهُدوا    یفرصت است برا   نیبهتر  رمضان ْنُفِسِهْم ِفي َسِبيِل الَلَّ
َ
ْمواِلِهْم َو أ

َ
 «ِبت

: ندی گوی. مخواهدیپرپول م  بیانفاق در راه خدا ج  کنندیاز مردم فکر م  یبعض
»حال بگذار سر برج بشود، حال بگذار قسطم را بدهم، دخترم را شوهر بدهم 

 ...«و
 یکن ریکار خ ی ریگیم میاست. تا تصم طانیش کیَسوَف کردن« تکن َسوَف »
 «.! حال بعداً نی: »بش دی گویم

 :ندیفرمایم امام کاظم آقا
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 6«َوَلهُه الَفقُر أبَطرُ  الِغنی َمن»
 «.کند، توانگری سرمستش می سازد رانشیکه َنداری ح آن»

طور خواهد بود، دست بخشش ندارد در ثروت هم همان یکه در ندار  یکس 
 .شودیهم م ترسیبلکه خس 

 .خواهدیکه پول بخواهد؛ همت م نیاز ا شیاز مردم ب ی ریگدست
: »برنج، گفتیم زدیدر خانه دوستانش را م رفتیم یهاد میابراه  دیشه

 «.انه فقرا در خ  برد یم  کرد ی. جمع مدیاور یب  د؛یو... اگر اضافه دار  یروغن، چا
 م...یآبرو که دار م،یاعتبار که دار  م،یندار  پول 
 ...میراه خدا در ماه خدا خرج کن در 

الله، مارا مجاهد  لیسب یف نی درگاهت، بحق مجاهد نی! بحق مقربپروردگارا 
  .باموال و انفس قرار بده، با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد
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 نگاه بدهکارانه 
 سوره مبارکه حجرات 18آیه 

ُه َيُمُنَّ َعَلْيُكْم  وا َعَليََّ ِإْساَلَمُكْم َبِل الَلَّ ْسَلُموا ُقْل ََل َتُمُنَّ
َ
ْن أ

َ
وَن َعَلْيَك أ »َيُمُنَّ

يَماِن ِإْن  ْن َهَداُكْم ِلْْلِ
َ
 َصاِدِقيَن« ُكْنُتْم أ

 
با یکتاب خاطرات  ها،یاز سخنران ییهامحبت«، قسمت یهست به نام »طو

 یآور کتاب جمع  نی)ره( در ا  یدولب  لیمحمد اسماع   رزا یو ... مرحوم حاج آقا م
 . دیکتاب را بخوان نیا کنمیم هیشده. توص

 کندیرا نقل م یا)ره( خاطره یدولب لیکتاب، حاج اسماع  نیاز ا یقسمت در 
 : دیفرمایآموزنده است.  م یلیکه خ

شب به  مهیکه در مکه مکرمه بودم، قصد کردم که ن ییهااز شب یکی »در 
رفته بودند، اعمال  شانیهاوارد شدم،  مردم به خانه یمسجد الحرام بروم؛ وقت

فرما بود. در مسجد و کنار خانه خدا حکم یآرام یحج تمام شده بود و فضا
. قصد نمیبنش  یشب، رفته بودم در آن خلوت قدر   مهین  2آخر شب بود؛ ساعت  
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را، کعبه را،  نیو تماشا کنم؛ آسمان را، زم نمیبنش  خواستمینداشتم؛ م عبادت
رو به کعبه  م،یمن در همان حر یدر چند قدم یخانم دمیوقت د کیمردم را. 

را  نینشسته است؛ دستش را به طرف کعبه کرد و رو به من گفت: "ا
 نعوذ بالله خدا را(" یعنی!)؟ینیبیم

حاجت مرا نداده است!" گفتم:  کیتا به حال  ؟ینیبیرا م نی: "اگفت
"چطور؟" گفت: "چهار ساله بودم مادرم را گرفت. هشت ساله شدم پدرم را 

روز  کیو  کندی. رزق را هم دو روز فراوان مدمیند ی ریگرفت. از شوهر هم خ
 شیها. خالصه از حرفهی پشت گال هیطور پشت سر هم گال نیکم." هم
 ار خداست.بود که انگار طلبک مشخ 

گفت: "سفر  ی: "سفر اول شماست؟" گفت: "نه! سفر چهارم." وقتدمیپرس 
 خانم!" یرو دار  یلیچهارم." گفتم: "خ

هستند، ثروتمند، در سالمت  ییها: "چرا؟" گفتم: "چون در تهران آدمگفت
 بارکیکم ندارند اما نه خودشان و نه پدر و مادرشان،    یزیالظاهر چ  یجسم، عل

جا  نیا ،یانشده!؛ شما چهار سفر آمده بشانیخانه خدا نص ارتیز  قیهم توف 
و  حیالله صح اءبدنت هم ما ش ،یاخودت عبادت کرده یبا خدا  ،یانشسته

 چه وضع صحبت کردن با خداست؟! نی! ا؟یسالم است؛ طلبکار هم هست
 کیفکر کرد؛ با  یخورد؛  قدر  ی تلنگر کیمن  یهاخانم از حرف نیا دمید

کرده.  یانصاف یب نکهینه! مثل ا د،ینگاه به خانه خدا انداخت؛ د یاهیحال گر
متوجه اشتباهش شد. بلند شد رفت به سمت کعبه، شروع کرد به طواف کردن 

.»... 
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 نیابه یاز الطاف اله یکی. حال خورد یما م یداستان به درد زندگ  نیا یلیخ
که آوردند شرمنده شد. چه   ادشیبود که مشرف شده بود، به   یخانم چهار حج

نفرموده، در  تیکه عنا ییهاما نکرده؛ چه نعمت کیکایکه خداوند به  یالطاف
 هم باشم؟! بکاراو؟! چه کردم که طل یمقابل، مِن بنده، چه کردم برا 

 الشیبه خ ماند،یم دار یشب قدر تا صبح ب ای رد،یگیچند روز روزه م طرف
 شیهانازل شوند، دست او را ببوسند، شانه  یمالئکه الله، از عرش اله  دین باال

که  یهستم که در دوران یرا مالش دهند. که بله، پروردگارا بنده همان کس
هستم که  یکردم!. همان کس یدار روزه نجانبیکردند، ا یخوار روزه هایلیخ

... انا یم کردم. »انا الذدادم، اکرا یبه فقرا افطار یبد اقتصاد طیشرا  نیدر ا
 ...«یالذ

 زمستان، رفت حرم آقا امام رضا یشب، وسط سوز سرما مهین طرف
من آمدم!،  د،ی آینم رونیاز خانه ب کسچیهوا که ه  نیعرض کرد: »آقا تو ا

 ! ...«.میحاجت ما رو بده بر
 کیطلبکار است؛ خدا نکند که  تیخدا طلبکار است؛ از اهل ب از 

خدا را  کندیشروع م د؛یایب شیپ شیبرا  یهم در زندگ ییبال کی ،یامتحان
که چرا مادر من؟! من که   کندیکشف حجاب م  رد،یمیکردن! مادرش م  میتحر

 نیرو به موت است، با امام حس  رد یگیسرطان م  زش ی محجبه بودم خدا! عز
 !میزد نهیشما س یبرا  ی که ما عمر کندیقهر م

ماه رمضان با خدا لج کرده  کی: »که من کرد یم فیبود تعر ییبنده خدا هی
خورده بود؟  یحاجت روا نشده بود؟ شکست عشق دانمیبودم؛ حال نم

ربع مانده به مغرب،  کی یول گرفتمی: حاج آقا من روزه مگفتیم دانم؛ ینم
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 ریبگ وزه من ر  ایت کنم خداکه ثاب ؟یکه چ خوردم،یروزه ام را از لج خدا م
. گفت: شکنمیام را مربع آخر، روزه  کی  ،ینداختیهستم اما چون تو کارم را راه ن

 کنم؟!« کاریکار من بود، حال بدبخت شدم چ نیروز ا 30
چرا  ؟،یگذار یچرا سر خدا منت م ،یدار  یفیوظا کی ،یشما مسلمان آقا

 تیو اهل ب غمبریچرا طلبکار خدا و پ ؟یکنیم یبابت مسلمان بودنت گروکش
 !؟یشویم

 
 یکه با مسلمان یکسان نیسوره مبارکه حجرات درباره هم 17هیدر آ خداوند

 :دیفرمایم گذارند؛ یخود بر خدا و رسولش منت م

وَن  وا َعَلي   »َيُمنُّ ْسَلُموا  ُقل َل  َتُمنُّ
َ
ْن أ

َ
ُه َيُمنُّ َعَلْيُكْم َعَلْيَك أ  ِإْساَلَمُكم  َبِل الل 

يَماِن ِإن ُكنُتْم َصاِدِقيَن« ْن َهَداُكْم ِلْْلِ
َ
 أ

انود؛ بگو: "اسووالم آوردن خود را بر من  کوه اسووالم آورده نهنودیبر تو منّوت م »آنهوا
 تیهدا مانیا یکه شما را به سو نهدیبلکه خداوند بر شما مّنت م  د؛یمّنت نگذار

 !"«دی( راستگو هستمانیا یکرده است؛ اگر )در اّدعا

بر شما   دیخداست که با  نیاتفاقا ا  د؟یگذار یچرا شما بر خداوند منت م  یعنی

يَماِن ...«منت بگذارد؛  ْن َهَداُكْم ِلْْلِ
َ
ُه َيُمنُّ َعَلْيُكْم أ  ریاگر خداوند مس  »َبِل الل 

 دایکه اصال راه را پ کرد،ینم تیشما را هدا داد،یرا به شما نشان نم مانیا
 . دیکردینم

نه  نیطرف نگاه کن. بدهکارانه بب نیاز ا ؟یکنیاز آن سمت نگاه م چرا 
پرست نیدر ا یانحراف ریهمه مس  نیطلبکارانه. ا  یپرستو بت یعالم هست؛ گاو
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وجود خداوند  نیباطل، با ا یهاکاذب و مذهب یهاو انواع و اقسام عرفان
 داده است. اندرست را به تو نش  ریداشته؛ مس  ینعمت اسالم را به تو ارزان

 : مییبگو دیبا لذا

هُ  ْن َهَداَنا الَلَّ
َ
ا ِلَنْهَتِدَي َلْوََل أ ِذي َهَداَنا ِلَهَذا َوَما ُكَنَّ ِه اَلَّ  1«...»اْلَحْمُد ِلَلَّ

)همه نعمتها( رهنمون شد؛ و  نیااست که ما را به  یمخصوص خداوند شی»ستا
 !«میافتیی[ راه نمنهایانکرده بود، ما ]به  تیاگر خدا ما را هدا

کره  نیداشته که در ا یرا به ما ارزان یناب یها! خداوند متعال نعمتبزرگواران
 یمن و شما نیلکن هم ست،ینعمات برخوردار ن نیاز ا یهر انسان یخاک

. هر چند که میشکرگزار باش دیو با میلس از موهبت آن برخوردار حاضر در مج

ِه َل ُتْحُصوها ... وا ِنْعَمَة الَلَّ  «»َو ِإْن َتُعُدَّ
 هاست.نعمت نیکه بزرگتر تیعنوان مثال: نعمت محبت به اهل ب به

از فقر و  تیآمد و شکا خدمت حضرت صادق انیعیاز ش یمرد 

 عتنا يالفقر و ش یو تدع عتناي»انت من شنمود. حضرت فرمود:  یتنگدست
 نکهیبا ا یکنیم یو اظهار فقر و تنگدست ی»تو از دوستان مائ ...« اءيكلهم اغن

حضرت  شیافرم نیهستند؟!« آن شخ  از ا یو غن ازین یما ب انیعیتمام ش
نزد. آنگاه آقا  یو ثروتمندند؟! اما حرف  یغن انیعیمتعجب شد که کجا همه ش

کرده!.«  ازتین یاست که ب یادهیفرمودند: »تو را تجارت پرفا امام صادق
 کدام است؟!.« دهیبن رسول الله آن تجارت پر فا ایآن مرد سوال کرد: »

 

 
 ، سوره اعراف43 هی آ 1
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تو پر از  یرا برا  نیزم یرو دی از ثروتمندان بگو یحضرت فرموند: »اگر کس  
را از  تیاهل ب تیو ول  یدوست خواهمیدر مقابل، از تو ماما  کنمینقره م

 ای آ ،ینمائ دایو محبت پ یو نسبت به دشمنان آنها دوست یقلب خود خارج کن
 ابنی رمیپذیعرض کرد: »هرگز نم «کرد؟ یرا قبول خواه شنهادیپ نیا

 !«دیرا پر از طال بنما ای، اگر چه دناللهرسول 
نداشته باشد.  یاست که آنچه تو دار  یکس نوا یب ؛یستین ری: »پس تو فقفرمود

حل  زیاو ن یتا مشکل مال دندیمال به او بخش  یحال حضرت مقدار  نیدر ع 
 2شود«

 کندیم ی، آن مرد را متوجه نعمتآقا امام صادق  با،یز  تیروا  نی! در ادینیبب
 کیبودن.  یعل یمرتض عهینعمت ش ت،یکه از آن غافل شده. نعمت ول

در عربستان مثاًل؛  م،یآمدیم ایبه دن یخانواده وهاب کیدر  میلحظه تصور کن
 م؛ یدیدیم  یدست کس  حیتمفا  کیکه اگر    میشدیم  ییهاممکن بود از آن شرطه

« ا زهر  ایچند مرتبه »  عیکنار قبرستان بق  یاگر کس   ایآن طرف.    میکرد یپرت م
 .میگفتیاو ناسزا م اذبالله،بهیالع کرد،یم هیو گر گفتیم

 م؛یرا ببوس  مانیدست مادرها  می . بروکندیم  وانهیانسان را د  یهم حت  تصورش 
که مارا با غم و  میو خدارا شکر کن می رفته اند سر قبرشان حاضر شو ایاگر از دن
 داده اند... ریش نیمهر حس 

 : ینعمت سالمت وآرامش روان 

 

 
 349انوار نعمانیة ، ص  2
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کرد؟ الحمدلله  یبا روان مردم باز منحوس چقدر  روسی و کی دیکن نگاه
است؛ اما  گرید  یهم نعمت  نیامردم هم مبتال نشدند و سالم ماندند، که  تیاکثر

. آرامش در عبادت، میغافل بود یول میبود که ما داشت  ینعمت  یخود آرامش روان
 آمد ... . وو رفت  دیو بازد دیو د دیآرامش در خر ارت،یآرامش در ز 

در دوران اوج اقتدار و عزت اسالم   ،یو نظام اسالم  تیدرحاکم  یزندگ   نعمت
 و انقالب:

 ر،یمسلمانان مظلوم هند، کشم د،یبه مسلمانان سطح جهان نگاه کن شما
اآلن   هیجرین  انیعیرهبر ش  یزکزاک خیدارند؟ ش  یو ...  چه وضع  هیجرین انمار،یم

اجازه مداوا هم  یحت هیجریاست؟ چند سال است دولت ن یطیدر چه شرا
مسلمان را دوره کرده   یهادر هند چطور آن دختر بچه  د،یدی. ددهدینم شانیابه

 ... زد یم شانی با لگد به صورت و پهلو یکی زد؛ یبا مشت م یکیبودند، 
چه پدر و چه پسر. در دوران رضاخان چادر از  ،یپهلو نیدوران ننگ نیهم ای
الشهدا  دیمجلس روضه س کیگرفتن  ی. برا دندیکش یناموس من و شما م سر

رشوه  یبه مأمور شهربان ،یکرد یها را خاموش مچراغ  ن،یرزمیز  یرفتیم دیبا
تن فاطمه  ارهپ یبرا  میاجالتًا ما قصد دار ،یدیند یدیکه شتر د یدادیم

 ... می زیبر ی اشک مختصر هی زهرا 
و  ئاتیبود. ه ختهیبهم ر  تیآخر سلطنت محمدرضا هم وضع یهاسال نیا

از شما »حاج غالمرضا سازگار«، شاعر و  یلی. حتمًا خدادندیمساجد را آزار م
 :کندینقل م شانی. ادیشناسیرا م تیمداح اهل ب

از من برده شود  ینام نکهیو بدون ا میساختیم انهیرا به صورت مخف یاشعار 
جواد  مسار یکه ت دیرس ییتا کار به جا میرساندیبه دست دوستان و مداحان م



 144 جلسه دهم

 ا،یخانه ن گریاند و دصادر کرده تیبرا  ریآمد خانه ما و گفت: »حکم ت در یمالح
 3به دنبالت هستند.« نیمأمور 

تهران )نظام آباد( حضور داشتم  هیهم در مهد  یزمان  کی: »دی گویم  نیهمچن
 نیو مجلس روضه را برهم زدند و مردم و مؤمن ختندیر  یپهلو می ماموران رژ  که

 4را مورد ضرب و شتم قرار دادند«
 کیدر  یگاه   دان،یبه برکت خون پاک شه ،یاآلن به برکت انقالب اسالم  اما

 م،یانجام ده  میکه بخواه  یفرهنگ تیبرقرار است. هر فعال ئتیکوچه، چند ه 
 . نیا  یعنی  یاسالم  تیدر دوران اقتدار حاکم  یبسترش فراهم است. نعمت زندگ 

وال مقام  دیشه یزندگ  تی. روا دی»ققنوس فاتح« را حتما بخوان کتاب
 کند؛یدارد که حجت را بر ما تمام م یاجمله ییوزوا  دی. شه«یی»محسن وزوا 

م در زمان طاغ   ادیی: »من هرچه باشد مدت زدیفرمایم وت گذشته است، از سنَّ
موهبتی  نیتربزرگ  نیو ا دیبرخوردار  یاما شما امروز از نعمت حکومت اسالم

 

 
  یزیکه چ گرفتندیده تا تعهد م م؛یریبگ  أتیه میتوانستی نم میگرفتی تا مجوز نم ئت،یه ییبرپا یبرا 3

 شد،ی اعالم م یکه حکومت نظام ی: در مواقع می بگو تانی را برا نیو... هم دینکن  ید،کار یینگو می رژ هیعل
با    توانستندینم  ابانیدو نفر هم در خ شدی اعالم م ی که حکومت نظام  ی. موقعمیرفتی م أتیما با ترس به ه

  انه یهم بصورت کامال مخف  یخانگ یهاات ی. ه میندازیبه راه ب  ی دسته عزادار نکه یاهم راه بروند چه برسد به 
آخر شب جلسه گرفته   ایصبح زود  لیدل  نیو به هم کردندی اعالم م یحکومت نظام ی. مواقع شدی بر پا م

و   نشستند یو م شدندی دور هم جمع م انهیو به صورت مخف شدی هم زده نم  یاه ی. پرچم و اعالمشدیم
 . کردندیم یعزادار

 یمرکز اسناد انقالب اسالم  گاهیپا 4
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و شکر نعمتش را  دیرا بداناسوت که خداوند به شما ارزانی داشته است. قدر آن  
 .«دیبجا آور 

شما  یکالم را برا نیجمله دارد، من ع  کی اشنامهتیخط آخر وص در 
 :خوانمیم

 هاینیآن را روی م د،یاور یام را به دست بجنازه دیخاتمه، اگر توانست »در 
اسالم کرده باشد،  تیمن، کمکی به حاکم یتا اقاًل جنازه د؛یانداز یدشمن ب

 شاءالّله...«ان
 م؛یکنیم  یدوران زندگ   نیمنو شما که در ا  یرسحساب دیمن! باور کن  زانی عز

تر خواهد طاغوت بوده به مراتب سختکه در دوران  یاز آن کس  امتیدر روز ق
شده،  ختهیکه ر  ییهاخون نیا! به میانقالب بدهکار  نیابه  یلیبود. ما خ

 خون حاج قاسم ما را بس است.  نی. هممیبدهکار 
همسرم به ما  د؛ ی گویم یمیپورابراه  ینعلیمدافع حرم، حس  دیشه همسر

 یما برا  دییما چه کرده است، بگو یانقالب برا  دیینگو گاهچیکرد: »ه  تیوص
 .«میاانقالب چه کرده

 ... ینعمت بزرگ اله نیانگاه بدهکارانه به  یعنی نیا
و به اصطالح  نیاز مسئول یپس از انقالب بعض یهاسال نیدر ا متأسفانه

, طلبکار هم چیکه ه   نندیبینظام مقدس نم  نیاها، خودشان را بدهکار به  آقازاده
 هستند. 
. خودشان را صاحب ژن خوب دانندیرا حق خود م ینجوم یهاحقوق

 !دارندی. معتقدند که دارند سهم خود را از سفره انقالب برمکنندیم یمعرف 
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: »انقدر در دی گویراحت خطاب به مردم م یلیمملکت، خ ریسف آقازاده
است،  نقدر یمدشان اکه درآ دیو پشت سر ما حرف نزن دیما سرک نکش  یزندگ 

اگر نه،   د؛ یار یپول درب  دیبر د،یو ... اگر عرضه دار   شوندیرا سوار م  نیفالن ماش
 ... . دیریبم دیبر

باشد، سهم شان  یکه اگر بنا به سهم خواه یاست که آن کسان یدر حال نیا
 ی: ما کارندی گوی. مدانندیانقالب م نیاست خود را بدهکار ا شتریاز همه ب

 ... . مینکرد 
است که هنوز  دیرش میمدافع حرم، ابراه  دیساله شه 17فرزند  یواقع آقازاده

 ذهاب! سرپل رود،یها مزدهکمک به زلزله یبرا  دهیچهلم پدرش نرس 
 است.  شتریباشد؛ سهم فرزندان شهدا از همه ب یخواهبنا بر سهم اگر
و جانبازان از همه  ثارگرانیانقالب طلبکار باشد، طلب ا نیاز ا یکس  اگر

 است.  شتریب
 هایمردم از بس که در خانه مانده بودند، به ستوه آمدند. بعض  نه،یقرنط  امیا  در

هفته،  کیروز، دو روز،  کیکردند. آخر در خانه ماندن  دا یپ یمشکالت روان
حال  یسخت بود؛ اما باعث شد، فقط کم یلیو دوماه. خب خ کماهی گرینه د

 ؟یحال چه کسان م،یرا درک کن هایبعض
ها خاموش، گذاشتند. چراغ   شیکوتاه را به نما  لمیف  کیفجر    لمیجشنواره ف  در 

 کیو    یسقف گچ  کی یزوم کرده بود رو نیسکوت مطلق، سکانس اول، دورب
 ری ؛ تصوگذشت قهیچند دق قه،یدو دق قه،یدق کیاز سقف؛  زانی لمپ آو

 لمیف ه؛ کرد  ریگ لمیتماشاگران درآمد: لبد ف یهمچنان همان بود؛ کم کم صدا 
 ... . میسازیم لمیما هم ف سازندیم لمیف ایخارج گه؛ ید هیرانیا
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. همه نیعوض شد. از سقف برگشت به سمت زم نیجهت دورب مرتبهکی
تخت دراز  یصورتش، بدون حرکت رو یرو ژنیدستگاه اکس  مار،یب کی دندید

 کیازنگاه    قهیتنها چند دق نینقش بست: »ا  شیرو صفحه نما  یمتن  کی.  دهیکش 
 .«دیآن را هم نداشت دنیتحمل د یبود که شما حت یقطع نخاع  ییایمیجانباز ش
 سال در خانه ماندن... چهل

بود که  یکس نیبود؛ اول  یرانیا ریاس نیاو اول  «،ی »حسن لشکر دیشه خلبان
بود که از اسارت   ینفر  نیشد و آخر  ریاس  هایسه روز قبل از جنگ، به دست بعث

 یدانشجو  یبرگشت؛ عل  یماهه بود اما وقت  4یکه شد، پسرش عل  ریبرگشت. اس
 شده بود. یدندانپزشک

و  ؟«یراچگونه گذراند یهمه سال انفراد نی: »ادندیبرگشت، از او پرس  یوقت
مرور  ام را از خاطرات گذشته یکیکرده بودم و هرروز  یزیاو گفت: »برنامه ر 

 . کردم«یم
ارتباط نداشت، قرآن را کامل حفظ   یبود و با کس یانفراد  یهادر سلول   سالها

: »از هجده سال گفتیسال نماز قضا خوانده بود. م 26 یکرده بود و برا 
مارمولک هم صحبت  کیسالها با بودم؛  یکه تو انفراد یاسارتم، ده سال

 خیآب  وانینصفه ل کیسال اسارت گرفتم،  18 نیاکه یدیع  نیبهتر !شدمیم
 خورد؛یم خیآب  وانیل کینگهبانم  ی، سرباز عراق74سال  دیبود! ع 

نگاهش به من افتاد؛ دلش سوخت و آن   زد،یمانده آن را دور بر  یباق  خواستیم
که من،   می را بگو نیمسئله خوشحال بودم. ا  نیها از ارا به من داد. من تا ساعت

 کیسبز و  یفضا کی دنیماه( در حسرت د12 ایروز 12سال ) نه  12مدت 
 آفتاب را داشتم…  . قهیدق 5منظره بودم، حسرت 
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خلبان،  کمیستوان    نب،نجای: »اخواستیم  یجمله از لشکر  کیفقط    صدام
در خاک عراق سقوط کردم.« به او  59 وریشهر 27 خیدر تار ،ی لشکر نیحس 

 فرستندیم کایاو را به آمر د؛ ی بگو نیجمله را در مقابل دورب نیگفته بودند اگر ا
دلر به  هاونیلیخواهند کرد و م جادیاو ا یبرا  یکامل یتیو امن یرفاه طیو شرا 

شروع کننده جنگ محسوب   رانیجمله، ا  نی. چون با گفتن اکنندیاو پرداخت م
 6 5خط را نگفت.  کی نیا یول  دیهمه شکنجه کش  نی. اشدیم

سنگ قبرش فقط  یرو کندیم تیکه وص یآن سردار یعنیانقالب  بدهکار 
 !«یمانی: »سرباز قاسم سلسندی را بنو نیهم
 چشم ماست.  یصف، جلو نیا

 هانیچرا ا ست؛ یرانت ن ست،ین یکم کار  ست،یکه ضعف ن می گوینم من
ماست. البته انواع و اقسام  یصف فداکاران هم جلو نیا یهم هست. ول 

 سر ما هست. کننده هم پشت دیو ناام یمنف غاتیتبل

 

 
 کتاب خاطرات دردناک...ناصرکاوه  5

بعد نقله در د  میتقد  د یشه باشه که چهار  یاون مادر د یطلبکار با 6 با   یحضور یداری من و تو کرده و
پسر اولم محسن   نیاول را در آورد: »ا  عکس  را با خود آورده بود.  دشیشه   فرزندان  حضرت امام )ره( عکس 

پسر دومم محمد است، دوسال از محسن تفاوت   نیعکس محسن: »ا یدوم را گذاشت رو عکس است.«
 داشت.«  یسن

پسر سومم ...، سرش را بال آورد،    نیا د ی عکس محمد؛ رفت بگو یسوم را درآورد و گذاشت رو عکس
 اش گرفته بود.  هی. امام)ره( گرلرزد ی امام )ره( دارد م یهاشانه دی د 

گفت: »چهارتا  یجد  یلیندادخرو نشووون   یچادرش و وعکس چهارم ریعکسووها را جمع کرد ز  یفور
 .«نمیپسرم رو دادم که اشکتو نب
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کردن  وسی مأ یبرا  شودیدلر پول دارد خرج م هاونیلیم ست؛یکه ن یشوخ
که متأسفانه نسل امروز ما  دینیبیطلبکار بار آوردن فرزندان ما. م یما. برا 

و زمان طلبکارند. طلبکار  نیاز نسل ما از زم ی ریهمه؛ اما بخش کث مییگوینم
 ینسل کیگوش  در صبح تا شب  یکار و تنبل. وقتو پر توقع و البته کم

را خورد و ...  حق تو یکیکار را نکرد، آن  نیا یها« را بخوانند، فالن»نکرده
. نه فقط نسبت به نظام، بلکه نسبت شودیمعلوم است؛ که نگاهش طلبکارانه م

 خدا.  یو همه کس حت زینسبت به همه چ ق؛ یبه پدر، مادر، همسر و رف 
نکرده مصداق  ییو خدا  میمقابله کن انیجر نیبا ا میتوانیما چگونه م خب

وَن َعَلْیَك َأْن َأْسَلُموا...؟« که خداوند درباره آنها فرمود: می نشو یآن کسان  »َیُمنُّ
 انس است.  راهش

. کالم حضرات میکن شتریماه مبارک رمضان، انس با دعا را ب نیا در 
 ری. انس با مناجات آقا امآورد ی، انسان را بدهکار بار منیمعصوم

اْلَحقيُر َوَهْل َيْرَحُم اْلَحقيَر  »َمْوَلَى يا َمْوَلَى َاْنَت اْلَعظيُم َوَا َنا : نیالمومن
 ِاَل اْلَعظيم ...«

ا : آقوا اموام سووجواد یابوحمزه ثموال یدعوا ا أنََ ا َخَطِر  ايَ »َو مََ  ...« ىَرْب َو مََ
 دارم ...« یچه ارزش ام؟یو چ امیدر مقابل تو من ک ای»خدا

 روزانه ماه رمضان ... یافتتاح؛ دعاها یدعا
 7معظم شهدا. یهاانس با شهدا و خانواده نیهمچن
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تن به کار بدهند دستشان را  ند؛ یایفرزندانمان متوقع بار ن میخواه یم اگر
 یمقاوم و جهاد  یهاجوان یرو  یتیرصد ترب کیدر دست شهدا. شما    دیبگذار 

ارتباطشان  د؛ یداشته باش کنندیم ینیآفرکه به عنوان محور محله نقش یو کسان
به شهدا. ما   شودیمدلشان وصل    یقیطر  کیاست. از   یارتباط قو  کیبا شهدا  

 یکنند از شهدا برا  یبه شهدا. لذا مادرها سع میفرزندانمان را وصل کن دیهم با
 ادی. در اع مینور را بگنجان انیهامان حتمًا راه . در مسافرت ندی ها قصه بگوبچه

. مینیحرفشان بنش  یپا م؛ یحتمًا به خانواده شهدا، همسران شهدا سر بزن
 . میشهدا را بخوان یهاکتاب

اتصال به شهدا هم نسل   دن؛ ی! مانند چش دنیبود مانند د  یک  دنی! شنبزرگواران
. دارد یمما زنده نگه    یو گذشت را در زندگ یهم روح فداکار   کند،یم  مهیما را ب

 ...دینیتا اثرش را بب دی. امتحان کنبخشدیرا استحکام مما  یهایو هم زندگ 
خودت   یبرا   م،یدیو آنچه شن  میبه حق محمد و آل محمد، آنچه گفت  پروردگارا 

رقم بزن؛ ما را  نیعامل نیخودت قرار ده؛ ما را در زمره عالم یو در راه رضا
و خاکسار آستانت  قرار بده؛ به برکت صلوات بر محمد   انیپایقدردان نعمات ب

و آل محمد

 

 
  تیّ دل و نوران یبا دوستان و برادران  خوب ، موجب صفا  داری السالم  فرمود: مالقات و د  هیجوادعل امام

  ی امال   رد یکوتاه انجام پذ  یخواهد گشت، گرچه در مّدت زمان تی عقل و درا ی و سبب شکوفائ گردد یآن م
 13، ح 328ص  د،یمف خیش



 

 اعالتماس د



 

 


