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 میبسم اهلل الرّحمن الرّح

 متعهّدانه مانیا ـاوّل  مجلس

 

 امبریو پ نینش هیاعراب باد نیب یحجرات، گفت و گو یمبارکه  یسوره  در

. شودید مگفت و گو وار نیکه خودِ خداوند هم در ا شودیاسالم )ص( نقل م یگرام

اوند . خدمیآورد مانی)ص( عرض کردند که ما ا امبریبه خدمت پ نانینش هیباد

 اوردهین مانیا بگو که شما آنانبه  امبریپ یکه ا کندیخود امر م امبریبالفاصله به پ

 شده است.نواردِ قلب شما  مان،یو هنوز ا میما اسالم آورده ا دییبلکه بگو دیا

 یف مانُیاإل دخلِیقالت االعراب آمنّا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا أسلمنا و لمّا  "

 حجرات( ۱۴) "قُلوبِکُم ... 

 یقتیقح ست،یتعارف بردار ن ست،ین یدادن ست،پُزین یادّعا کردن مان،یا معرفت

 یآدم و با جان شودیلب وارد مبلکه در ق ردیگیست که با حرف و ادّعا شکل نم

و عمل  در فکر و کالم ند،یدر جان بنش ی. واضح است که اگر معرفتخوردیگره م

 .دهدیانسان و جامعه خود را نشان م
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 هر که طرف کله کج نهاد و تند نشست/ نه

 داند/ یسرور نییو آ یدار کاله

. م عملهم اعتقاد است و ه مان،یا تیّ. هوستیجنس حرف و ادّعا ن مان،یا جنس

 ی هیر آو د شودیمطرح م امبریصحبت از اطاعت از خدا و پ هیآ یفلذا در ادامه 

 .کندیم یرا جهادِ با جان و مال معرّف یمؤمن واقع یبعد، نشانه 

به  د،یآ یمبه دنبالش تقوا  د،یآ یباشد به دنبالش عمل صالح م یاگر واقع مانیا

 زیمه چبه دنبالش ه نکهیو خالصه ا دیآ یخداوند م دنبالش توکّل و اعتماد بر

 ند:فرمود _طبق نقل_الرّضا )ع(  یبن موس یّنعمت ما حضرت عل ی. ولدیآ یم

 "عقد بالقلب و لفظ باللسان و عمل بالجوارح مانیاال"

 یست که به دنبال خود آثار یقتیبلکه حق ستیفقط به حرف ن مانیا نکه،یا غرض

 مان،یکه ا یمعن نیبه ا گرددیبرم مانیا اتِ یّآثار و تجل یهمه  ی شهیدارد. ر

 ی وهیثمره و م نیو مهمتر نیاست.اوّل نیآفر تیّمسئول مان،یاست. ا نیتعهّدآفر

و  کشاندیرا به جهاد در راه خدا م منتعهّد است که مؤ نیتعهّد است. ا مانینهال ا

. شودیو منکرات ماز گناه  زیو موجب پره کندیم ییاو را به عمل صالح رهنما
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است که اگر در  یریپذ تیّحسّ مسئول ،ینیفرهنگ د یها یاز برجستگ یکی

 .ابدی یامور سامان م ی هیّبق فتد،یجا ب یمعن نیا ،یدر جامعه ا ایفرد و 

بل توجّه و قا  یها، نکته  ادداشتیاز  یکی)ره( در  یاهلل مطهرّ تیآ دیشه استاد

 :ندیفرمایم شانیدارد. ا یتامّل

کنند. ب شیها تیّ است که بشر را متوجّه مسئول نیا امبرانیبعثت پ یفلسفه  "

رعکس آمده ببلکه  دینما تیّبدهد و از او رفع مسئول نیکه به بشر تأم امدهین نید

 یمنها نید ت،یّمسئول یمنها نیاست که مقام مسئول او را به خودش ارائه دهد. د

 "است. نید

ر . خب اگماندینم یباق یزیرو از خودش کسر کنند، چ یزیاست که هرچ روشن

 نید از چیکسر کنند، ه نیاست رو از د نیکه خودش تمام د تیّ تعهّد و مسئول

 .ماندینم یباق نیاز د چی. نه، هفیضع یول ماندیم نینه آنکه د ماندینم یباق
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 میبسم اهلل الرّحمن الرّح

 

 یتعهّد همگان ـدوم  مجلس

 

. خود میتفاوت نباش یو ب الیخ یو ب میخود را موظّف و مکلّف بدان یعنی تعهّد

ت به خود نسب ار،ینعمت عقل و اخت یو پاسخگو. انسان به اقتضا میرا مسئول بدان

ها سؤال آن یبر عهده دارد که درباره  یفیتکال گران،یخود و نسبت به د یو خدا

ا، انسانه ی هیّر موجودات، بقی. بازخواست کننده هم ساشودیو بازخواست م

حقوق  یهمه  یو در رأس همه خداوند است که صاحب اصل یوجدان شخص

 است.

 کین یاعمل به کاره کشاند؛یم زیحس در انسان، او را به عمل و پره نیا وجود

لوغ ب ی. اساساً نشانه ستیاز گناه و اعمال ناشا زیرهو پ ستهیو صالح و شا

 و تیست و تقو یریپذ تیّحسّ تعهّد و مسئول نیانسان،هم یو فکر یتیّشخص

 انسان است. یرشد آن ضامن سعادت ابد
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 فیکلتاست که انسان همچنان که نسبت به خود احساس  نیقابل توجّه ا ی نکته

اس احس دیاعضاء جامعه هم با ریو سا گرانیو مسئول است، نسبت به د کندیم

همان است که ما از آن به  نیکند و بالتّبَع پاسخگو باشد و ا فیتکل

مشکل  وجامعه  یهر کس مسئله  نکهی. امیکنیم ریتعب یاجتماع_تیمسئول#

ورت در ص دویرفع آن اقدام نما یرا مسأله و مشکل خود بداند و برا گرانید

 خود را مواخذه کند. ،یکوتاه

در جامعه،  شودی. نمستین ریاستثناء پذ ت،یّ تعهّد و مسئول نیآنکه ا گرید ی نکته

نداشته باشند. بلکه همه مسئولند و  تیّکه مسئول میابیرا ب یکسان ای یکس

 زیخاتم )ص( ن امبریپ نیگل سرسبد خلقت، وجود نازن ی. حتّ میمسئول_همه#

و رسالت  یامبری. پ " ولونمسئول و انّکم مسئ یانّ " دانند؛یخود را مسئول م

 ریپذ تیّخاتم )ص( چون مسئول امبریاست. بلکه پ تیّ مسئول کیخود  اء،یانب

 هی. در چند آاستیاست و چون از همه مسئول تر است ، اشرف انب امبریاست ، پ

مردم تحت عنوان  تیدر امر هدا امبریپ یِریپذ تیّ مسئول نیبه ا میقرآن کر ی

 کهییآوردن مردم اشاره شده است تا جا مانیا یبرارسول اهلل )ص(  دیحرص شد

 یجان خود را تباه ساز یخواهیم ییگو ": دیفرمایشعراء م یخداوند در سوره 

 شعراء( ۳) "آورند.  ینم مانیا شانیکه ا
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. یلّا فالنگفت همه مسئولند ا شودی. نمستین ریاستثناء پذ ت،یّ مسئول نکهیا غرض

د است و متعهّ  ار،یانسان از آن جهت که انسان است و متنعّم به نعمت عقل و اخت

 مسئول.

 ید. عدّه اها شدّت و ضعف دارن تیّها متنوّع و متفاوتند. مسئول تیّ مسئول ،بله

 به طور مشخّض، ینیاست. در فرهنگ د گرانیتر از د نیسنگ تشانیّ مسئول

ا در ه تیّ از مسئول یجسته است. بعضعالمان، حاکمان و توانگران بر تیّ مسئول

 تیّولنبرد، مسئ ی امهمثال به هنگ کنند؛یم دایپ یشتریب یخاص، جلوه  طیشرا

 تیّمسئول ،یماریب یریو فراگ یکنون طیدر شرا ایو  شودیبرجسته م انینظام

ص در خصو یمقام معظّم رهبر کهیتر است به طور نیپزشکان و پرستاران سنگ

بکار  جهاد را ریتعب ،یسخت فعل طیپرستاران و پزشکان در شرا ی ژهیاهتمام و

 بردند.

ر د نکهیو خالصه ا ستین یهمگان_تیمسئول# یناف یدرست است ول نهایا همه

 همگان مسئولند. ینیفرهنگ د
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 میبسم اهلل الرّحمن الرّح

 

 تیّشعاع مسئول ـسوم  مجلس

 

 ت،یّمسئول نکهیو آن ا میدیدر بحث رس یاساس ینکته  کیقبل به  یجلسه  در

ه ب. ستیست و استثناء بردار هم ن یبلکه همگان ستین یافراد خاصّ ی ژهیو

م مسئولٌ کلّکم راع و کلّک "؛  _طبق نقل _اسالم )ص(  یگرام امبریپ یفرموده 

آنها  چراکه نسبت به دیباش ردستانتانیشما مراقب ز یهمه  یعنی "تهیّعن رع

 کلّ است. یواژه  یرو دی. تأکدیمسئول

که  رگیمعرفت د کیبه  میرسیو تعهّد م تیّبودن مسئول یهمگان نییاز تب بعد

عهّدات، ت ی رهیدا گرید ری. به تعبتیّقلمرو و شعاع مسئول یعبارتست از گستردگ

ا راز تعهّدات  یعیوس فیبلکه ط ستیچند مورد ن ای کیمحدود و منحصر به 

 .شودیشامل م
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 تِ یّلمسئو نیخود مسئول است، هم یطور مثال، انسان که نسبت به خانواده  به

 تیّسئولم شود؛یم فهیتعهّد و وظ نیشامل چند یینسبت به خانواده، خودش به تنها

 یوزرکسب  یتالش برا تیّو آرامش در خانواده، مسئول تیّامن نینسبت به تأم

 و پرورش فرزندان و ... تیترب تیّ حالل، مسئول

از  یبه بعضما نسبت به خانواده. تیّمسئول شودیم لشیمورد با تمام تفص نیا تازه

 شن شود؛رو شتریتعهّد ب یِتا مفهوم گستردگ میهم اشاره کن گرید یها تیّ مسئول

 یالقنفس و سلوک اخ بیانسان نسبت به خود و به طور مشخّص تهذ تیّ مسئول _

 یمهمّ خودساز تیّمسئول گریو به عبارت د

 ... ها تا ارحام و اقربا و هیاز همسا نیریانسان نسبت به سا تیّ مسئول _

شخّص طور مجامعه که به  یاخالق تیّ انسان نسبت به سالمت و امن تیّمسئول _

 .شودیم فیتعر "از منکر یامر به معروف و نه"تحت عنوان 

 ینیشعائر د یو ارزشها و اقامه  نیانسان نسبت به حفظ د تیّ مسئول _

از  یتیکه در روا واناتیح یموجودات و حتّ ریانسان نسبت به سا تیّمسئول _

عن  یعباده و بالده فانّکم مسئولون حتّ یاتّقوا اهلل ف " م؛یخوانی)ع( م نیرالمؤمنیام
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نسبت به خانه ها و  یکه شما حتّ دیکن شهی. فرمود: تقوا پ "البقاع و البهائم 

 .دیهم مسئول واناتیح

 و ..... _

 قتیقاست. در ح عیوس تیّ مسئول یایکه چقدر گستره و جغراف دییفرمایم قیتصد

ه ب شودیهم طرح م تیّمسئول شود،یهرجا سخن از حقوق م اتیو روا اتیدر آ

ن هما قتی، حقّ فرزند در حق شودیصحبت از حقّ فرزندان م یطور مثال وقت

 حقوق نیا ینیکه در متون د یگریاست و حقوق فراوان د نیوالد تیّ مسئول

 شده اند. انیب اتیو با جزئ لیو بعضاً به تفص ارندیبس

 دیوبگ یکس شودیاست. نم یمهمّ یها، خود نکته  تیّ و تنوّع مسئول یگستردگ

 یدربه ق یگرید ایندارم و  یکار گرانیمن فقط نسبت به خود مسئولم و به د

 د.کند که از خود و خانواده اش غافل شو تیّنسبت به جامعه احساس مسئول

 قیو معارف مرتبط، خوب است به بعض مصاد میبعد از توجّه به بعض مفاه حاال

 یدیمعرفت مهم و کل نیشفّاف تر با اتا بهتر و  میکن دایپ یهم توجّه تیّ مسئول

 تیّ مسئول قی. در جلسات بعد به اجمال به بعض از مصادمیارتباط برقرار کن

 .میکنیخانواده و اجتماع اشاره م یدر حوزه  یاجتماع یریپذ
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 میبسم اهلل الرّحمن الرّح

 

 خانواده تیّ مسئول ـچهارم  مجلس

 

الزم  یلو میدیو شن میگفت یاجتماع یریپذ تیّدر باب مسئول یالزم و مهمّ مطالب

تا بهتر  میزتعهّد هم بپردا قِیبه بعض مصاد اتیّو کل میمفاه یاست در کنار بررس

 یبرا واضح و روشن یاز جلوه ها و نمودها یکی. میبا بحث ارتباط برقرار کن

با  مرتبط یها تیّمسئول رشیخانواده و پذ لیتشک ،یاجتماع یریپذ تیّ مسئول

 آن است.

خانواده که از مسائل امروز ماست.  لیبه مسئولبّت تشک میکن دایتوجّه پ اوّال

دارد.  یسنّ ازدواج باال رفته که علل مختلف و متنوّع _طبق آمار_متاسّفانه 

 د،یزا فاتیتشر لیبه همراه گران شدن امر ازدواج به دال یمشکالت اقتصاد

هم دادند تا سنّ ازدواج  تاشتغال و مسکن جوانان و ... همه و همه دست به دس

 دهیپد نیعواملِ ا یهمه  انیشد. در م یافتنیباال و باال رفت. آنقدر باال که دست ن

در  دی. بایزیرگ_تیمسئول#هم قابل توجّه است؛  گریعامل د کینامبارک ،  ی
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هم تامّل کرد که  یزیگر تیّ مسئول یعنیعامل  نیدر ا گر،یکنار عوامل مختلف د

 یِ سبک زندگ لیدارد.جوانِ امروز به دل یتیو ترب یفرهنگ واملدر ع شهیخود، ر

 امبریسنّت پ بیترت نیو بد کندیخانواده فرار م لیتشک تیّ ، از مسئول حیناصح

 مینیبیرا در بعض خانمها هم م یزیگر تیّمسئول نی. مشابه اماندیم نی)ص( بر زم

 ریهم د کنند،یازدواج م ری. هم دروندیطفره م یمادر تِیّ از مسئول کهیبه طور

آنچه  شودیچند فرزند را ندارند و م تِیّتحمّل مسئول عتایو طب شوندیفرزنددار م

 ینزول ریس نیهم ،یاسالم رانیا یدهایتهد نیاز بزرگتر یکی. مینیبیکه اکنون م

در جهان است. خوب است خانمها  عهیش گاهیتنها پا بیشدنِ عن قر ریو پ تیّجمع

عذرها به  ریتوجّه شود، سا ینگاه کنند که اگر به درست هیزاو نیمساله از ا نیبه ا

 .روندیکنار م

 تیّ سئولمبه  رسدینوبت م به،یّ ط یکلمه  نیاصل خانواده و تحقّق ا لیاز تشک پس

 ،یمادر تیّ مسئول ،یهمسر تیّرون خانواده از جمله مسئولمتنوّع در د یها

ختن به فرزندان نسبت به پدر و مادر و ... که پردا تیّ،مسئولیپدر تیّ مسئول

نوان عبه  یول ستین مجالس نیکه در مجال مختصر ا طلبدیم یهرکدام بحث مفصّل

 شود؛ینمونه اشاره م کینمونه به 
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زندان فر تیپدر و مادر ، ترب تیّمسئول نیها و بلکه مهمتر تیّ از مسئول یکی

خود،  فرزندان که ینید تی، کانون خانواده است. ترب تیآغاز ترب یاست.نقطه 

 فهیدر وظدارد؛ پدر و ما یعیوس یاست، ابعاد و گستره  نیوالد یِنید تیّ مسئول

ر شجاع با ورند،ایو تفکّر بار ب امّلاهل ت اورند،یدارند فرزندان خود را صبور بار ب

از  گرید یاریدهند و فرزندان را به بس ادیو نماز  اموزندیبه او قرآن ب اورند،یب

 _یاله یاهامانت  نیا_و از جمله فرزندان خود  ندیارایو واال ب یانسان یگوهرها

 یِ ماری. اگر بعضا بارندیو متعهّد بار ب ریپذ تیّ شناس و مسئول تیّ را مسئول

از درد  و میکنیرا در جامعه مشاهده م یزیگر تیّ مسئول ایو  یریناپذ تیّ مسئول

 تیست. تربادر کانون خانواده  نیوالد یاز کوتاه یهمه، ناش نیا م،یبریآن رنج م

 خواهدیست که آموزش م یمهارت ت،یّفرزندان بر طبق معرفتِ مسئول یمسئوالنه 

 یِ نیع یالگو یمادر و ارائه  وپدر  یکه برخورد مسئوالنه  میتوجّه کن یول

 ست.ا تیترب ریاز مس یچشمان فرزندان ، بخش عمده ا شیدر پ یریپذ تیّ لمسئو
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 میبسم اهلل الرّحمن الرّح

 از منکر یامر به معروف و نه تیّ مسئولـ پنجم  مجلس

 

 انیه بب میدیرس ،یو تعهّد اجتماع یریپذ تیّ در باب مسئول یاز نکات کلّ بعد

ر د تیّمسئول رشیدر باب پذ یکه مطالب ینیع یو جلوه ها قیاز مصاد یبعض

 شد. انیخانواده ب

 تیّ مسئول" آنها به معرفتِ نِیتر کینزد دیشا ،ینید میگزاره ها و مفاه انیدر م 

 نیا یلباشند. مضمون اص "از منکر ینه"و  "امر به معروف"،  "یاجتماع یریپذ

ص اشخا ریجامعه و سا تیّدو واجبِ مهم آن است که ما نسبت به سرنوشت کل

 .میتفاوت باش یب میتوانینم

 عیتشر یاست؛ از فلسفه  اریسخن بس "از منکر ینه"و  "امر به معروف"باب  در

و ...  طیدو واجب تا احکام مرتبط و مراتب و شرا نیمهم ا گاهیو جا تیّ و اهم

 یمجال کوتاه با توجّه به موضوع اصل نیطرح است امّا در اقابل  یادیمطالب ز

دو واجب است.  نیا یِو تعهّد اجتماع تیّمسئول یجنبه  یرو دیجلسات، تأک نیا

و حفظ و مراقبت  یو شخص یفرد فیما عالوه بر تعهّد نسبت به انجام تکال نکهیا
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. چرا که جامعه بستر میاز خود، متعهّد نسبت به سالمت جامعه و افراد آن هم هست

دارند  یلیتمث نهیزم نیاسالم )ص( در ا یگرام امبریسعادت و شقاوت ماست. پ

 یمعرّف یا یجامعه را به مانند کشت شانیتامّل است. حضرت ا وکه قابل توجّه 

 یقسمت ینیخورده است. اگر سرنش وندیآن به هم پ نانیکه سرنوشتِ سرنش کنندیم

 نانیسرنش یوجب نفوذ آب شود، نه تنها او که تمامرا سوراخ کند که م یاز کشت

 یشود ول ادرنفر ص کیولو آنکه از  ی. در جامعه هم فساد و تباهشوندیغرق م

از منکر مانع از  یبا تذکّر و نه گرانی.بله اگر دسوزاندیآتش آن کلّ جامعه را م

 .گرددیهم به آن جامعه برم تیّآن شوند، سالمت و امن وعیش ایتکرار و 

که  "یاسالم ی شهیاز منکر در اند یامر به معروف و نه"ست با عنوان  یتابک

دانشمند  کیکتاب  ی سندهیدارد؛ نو یقابل تامّل تیکتاب، حکا نیا فیتأل

 ستگاهیدر ا ی: اتّفاقدیگویکه م "کوک کلیما"به نام  کاستیآمر میمق یِسیانگل

بود که در  نی. اتّفاق اقرار داد ریبه شدّت من را تحت تاث کاگویش یقطار شهر

 د،یقرار گرفت و هرچه استمداد طلب یو آزار فرد تیّ مورد اذ یخانم ستگاه،یا

شوم  تیّ آن خانم اذ تیّاز اذ نکهیاز ا شتریگفت:ب کلیبه او کمک نکرد.ما یکس

 قیماجرا باعث تحق نیشدم و هم تیّاذ نیو ناظر نیمردم و حاضر یتفاوت یاز ب
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از مکاتب و مذاهبِ موجود به جز اسالم،  کی چیه دمیموضوع شد و د نیدر ا

 کتاب. نیا فیموضوع نپرداخته اند و شد باعث تال نیبه ا

 نییبتکار،  نی. مهمتر "از منکر ینه"و  "امر به معروف"همچون  یموضوعات در

 گرانید و دخالت در کار یناکرده تصوّرِ فضول یو معقول آنهاست تا خدا یمنطق

را  گرانید که نسبت به جامعه بر عهده دارد، یتیّباب مسئول . مؤمن ازدیاین شیپ

 دیمتأسّفانه با.دیداریو ناپسند باز م تو از کار زش داردیوام کویو ن ستهیبه کار شا

معه، متراکم ما در جا یها یدشمنان و کوتاه یگسترده  غاتیگفت بر اثر تبل

 یاز کوتاه دیبه منکر شدند. با لی، تبد "از منکر ینه"و  "امر به معروف"معروفِ 

 نیان هم به ا. توبه و جبرمیو جبران کن میها به درگاه خداوند توبه و استغفار کن

به طور  دو واجبِ مهم را نیا یِاصل یو محتوا قتیو عمل، حق نییاست که در تب

 .میمنتقل کن حیصح

عوامل  علل و نییدر تب ینیحس یدر کتاب حماسه  یاهلل مطهر تیآ دیشه استاد

امر به ")ع( به عنصر  دالشّهدایّاز کالم حضرت س ینهضت کربال با استفاده 

معرفتِ مهم و  ،یآن به درست نییو در تب کنندیاشاره م "از منکر ینه"و  "معروف
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دو واجب را به  نیا و کنندیم حیرا تشر یاجتماع_یریپذ_تیمسئول# یدیکل

 .زنندیگره م یاجتماع یریپذ تیّ مسئول

از  ینه امر به معروف و یخود را در راستا امیاباعبداهلل )ع( حرکت و ق حضرت

. "ن المنکرع یان آمرَ بالمعروف و انه دیار"آنجا که فرمود:  کنندیم یمنکر معرّف

د بحث دارد که خو یمراحل یاجتماع یریپذ تیّ بارزِ مسئول یجلوه  نیالبتّه ا

ت )ع( ضرور نیامام حس ی مانهدر ز یول طلبدیم گرید یاست و مجال یمفصّل

زندان فر نیآن جان خود و بهتر یکه حضرت در راه اقامه  رسدیآن تا بدانجا م

فرزندان  و تیبلکه اهل ب کندیهم بسنده نم نیو بد کندیم یو اصحاب خود را قربان

 .دهدیخود را هم در معرض اسارت قرار م

 نیالقوم الظالم یلعنت اهلل عل اال
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 میبسم اهلل الرّحمن الرّح

 

 مواسات تیّ مسئول ـششم  مجلس

 

 یجا یر جارا د یریپذ تیّ تعهّد و مسئول قتِیحق م،یتأمّل کن ینیدر معارف د اگر

 یلوه هااز ج یها به بعض تیّمحدود لیبه دل نجایدر ا یول مینیبه وضوح مب نید

 .میپردازیآشکارتر آن م

 ریسائل ساتوجّه و اهتمام نسبت به امور و م تِ یّها، مسئول تیّ مسئو یجمله  از

 تیباهل  ی رهیو س اتیبرخواسته از روا یِنیاعضاء جامعه است. در فرهنگ د

 نیریسا نسبت به احوال یالیخ یو ب یتفاوت یالساّلم( ب همیعصمت و طهارت )عل

همگان  د،یایب شیپ یمشکل یافراد ای یفرد یناکرده برا یمعنا ندارد. چنانچه خدا

رد و و از د دانندیو مشکل آنان را مشکل خود م دانندیم کیخود را در آن شر

کما  ندیآ یدر صدد رفع مشکل برم عتاًیو طب برندیو رنج م کشندیرنج او درد م

 .کنندیرفع مشکل خود اقدام م یبرا نکهیا
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 مبرایاز پ یتیروا فیشر یاست. در کاف گرینسبت به همد نیمؤمن یهمدرد مهم

ا هم ببا هم برادرند و  نیمضمون که مؤمن نیبد شودیاسالم )ص( نقل م یگرام

ود، ش یدچار درد و ناراحت کریپ نیاز ا یکه عضو یو هنگام کرندیپ کیهمچون 

 .کنندیدرد را احساس م نیاعضاء هم ا ی هیّبق

 د آورد روزگار /بدر یعضو چو

 عضوها را نماند قرار / دگر

 نیریسا وارد شود، یمانیا یازجامعه  یبخش ایبر مؤمن  ییبال ایو  یبتیمص اگر

فع مشکل بلکه دغدغه مندانه به دنبال کمک و ر نندینش یتفاوت به نظاره نم یب

 لیزلزله و س انیرا در جر یو همدرد یغمخوار نیا یبایز یهستند. جلوه ها

 .میدر کشورمان شاهد بود

 ینیسنگ تیّ و مسئول ستیمواسات است که البتّه آسان ن# یمعن نیا ینید عنوان

 گریاشدّ فرائض و در بعض د "ذکر"و  "انصاف"در کنار  اتیست. در بعض روا

با  یو همدرد گرانیتصوّر شود که کمک به د دیشده است.نبا یمعرّف داالعمالیّس

 یو اقتضا یحتم یفه ایاست بلکه وظ لتیوبِ بافضکار خ کیدردمندان، صرفا 

 داده شد. حیتوض یاست که در جلسات قبل انتیو د مانیا
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 فرمودند: _طبق نقل_اسالم )ص(  یگرام امبریپ

 "بمسلم  سَیفل نیبأمور المسلم هتمّیمَن أصبَح و لم  "

ن کانَ لَه به شدّت تکان دهنده است. البتّه لِمَ ،ینوران ثیحد نیا یانیپا بخش

 مانیا ،یو سخت دی. در امتحان شداستیکار ثواب دار ن کیقَلب. صحبت از فقط 

الم خود از شاگردانِ ع یکی یبحرالعلوم روز دیّ. نقل است که سخوردیما محک م

خود  ریصتمام از تق رتیبا ح ؟شاگردیترسیکرد که از خدا نم خیرا مؤاخذه و توب

ندم و گکه  ستیندارد و مدّت یات وضع خوب هیکه استاد پاسخ داد، همسا پرسدیم

 یوز او  برکه از حال و  کندیم ادیو گرسنه اند.شاگرد قسم  امدهین رشانیبرنج گ

و  یر داشتچراکه اگر خب یخبر نداشت دانمیبالفاصله فرمود که م دیّ خبر بودم. س

حوال از ا دیاست که چرا با نی. اشکال ایاصالً مسلمان نبود ،یکردینم یکار

اهل  تایبحرالعلوم مأخوذ از متن روا دیّ کالم س ؟یخبر باش یخود ب ی هیهمسا

 )ع( است. تیب

 نید اءیاول یعمل ی رهیکه س انینه فقط در کالم و ب ،یمواسات و همدرد سنّت

رک همه سنّت مشت یریبدون استثناء بدان اهتمام داشتند و به تعب کهیبود به طور

)ع( درباره  نیالعابد نیروز عاشورا از امام ز یامامان ما بود. بعد از فاجعه  ی
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 یبر زخم ها یعالوه  _)ع( هللدوش مبارک حضرت اباعبدا یکهنه رو یزخم ی

 سهیمربوط بود به اثر ک نهیکه آن پ دندیسؤال کردند که پاسخ شن _فراوانِ تازه 

 .کردندیفقرا و گرسنگان حمل م ینان که آن حضرت برا یها

کرونا  ریه گهم یِماریو ب یاقتصاد یامروزِ جامعه و با توجّه به فشارها طیشرا در

 اریبس مندانازینسبت به ن تشانیّبه مسئول نیبر علّت شد، توجّه مؤمن دیکه خود مز

البتّه  سخت، همه مسئولند طیدر شرا نکهیا یانیپا یاست.نکته  ستهیالزم و با

 تر است. رنگشان پر  تیّ مسئول ایگران و اغنتوان
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 میبسم اهلل الرّحمن الرّح

 

 تیّمسئول نیبزرگتر ـ( یانیهفتم )پا مجلس

 

. میردکاشاره  یریپذ تیّ کنون به صورت گذرا به چند نمونه از موارد مسئول تا

 ستیورد نمحدود و منحصر به چند م ت،یّمسئول قیکه مصاد میگفت زین نیاز ا شیپ

 ،ینید تر به معارف قیدق یو موارد فراوان دارد و بلکه با نگاه قیبلکه مصاد

 یمشاهده م نیو احکام د فمعار یجا یو تعهّد را در جا تیّ مسئول ی هیسا

 هیزاو کی. از موارد به ظاهر کوچک گرفته تا موارد بزرگ، همه و همه از میکن

ه روح است ک نیا یمهم و اساس ی. نکته رندیگ یانسان قرار م تِ یّمورد مسئول

 میهدخود گسترش  یامعه و ج انیرا در خود و اطراف یریپذ تیّ تعهّد و مسئول

 یساسااز مسائل  یلیخ انیمعرفت، نوبت به ب نیا شدن نهیکه با گسترش و نهاد

 رسد؛ یم

ما در قبال کاهش  تیّتعهّد، سخن از مسئول یِنید تیطور مثال بعد از ترب به

 کشور جا دارد. تیّ جمع رشدنیو پ تیّجمع
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ما نسبت به  نکهی. اشودیمعنادار م یرانیا ینسبت به استفاده از کاال یادآوری ای

 .میمان مسئول یکارگران کشورمان و اقتصاد کشور اسالم یِکاریب

 یمشارکت ها ی، نوع و نحوه  یریپذ تیّاز تذکّر نسبت به اصل مسئول بعد

در  فهی. مثال انسان متعهّد از باب تعهّد و وظکندیم رییتغ یاسیو س یاجتماع

 حیتفر یتخاب او هم مسئوالنه است و نه از روو نوع ان کندیانتخابات شرکت م

 .یحزب یکودکانه  یهایباز ایو تفنّن و 

 یریپذ تیّ مسئول نِیکه با تمر یکس ی. براشوندیها آرام آرام بزرگتر م تیّ مسئول

 یِ اجتماع یها تیّرسد، مسئول یدر موارد کوچکتر به بلوغ و رشد و کمال م

حضرت امام  ریکه به تعب یحفظ انقالب اسالم تیّمثال مسئول کنندیبزرگتر جلوه م

 ریو سا نهیزم نیدر ا زیتخارآماف یاز اوجب واجبات است و شهدا انصافاً الگو

تفاوت باشد  یامام خود ب بتینسبت به غ تواندیموارد شدند. انسان مؤمنِ متعهّد نم

 .شودیم قراریکه ب کندیم تیّ بلکه چنان احساس مسئول ستیتفاوت ن ینه تنها ب

 نیمناسب است از بزرگتر شود،یبزرگ م یها تیّحاال که صحبت از مسئول خب

 م؛یکن یادیهم  تیّ مسئول

 امام_یهمراه_تیمسئول#
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 دهدیما را نظام م یها تیّو مسئول فیو وظا فیتکال یبزرگ که همه  یتیّ مسئول

کار ما  نیامام معصوم مهمتر تیّبا محور یو زندگ ستیبخشد. ز یو سامان م

عَنِ  ومئذٍیتکاثر ) ثمّ لَتُسئَلُنّ  یمبارکه  یسوره  ی هیآ نیاست.در مورد آخر

سؤال کردند که  "مینع"( از لسّالما همی)عل نیاز معصوم تی( طبق چند روامیالنّع

است. بله،  تیمحبّت و مواالت ما اهل ب م،یحضرات پاسخ دادند مراد از نع

آن از ما سؤال  یدرباره  امتیق یکه فردا یزیچ نیما و مهمتر یاصل تیّ مسئول

از امام معصوم و حجّت خداست.الزمه  تیّ و تبع ی)لَتُسئَلُنّ(، همانا همراه کنندیم

همان  یمهم و مقدّم تیّامام ، شناخت امام است. فلذا مسئول محورحرکت بر  ی

آن  نیقیاسالم )ص( که فر یگرام امبریاز پ ستیمعروف تیمعرفت امام است. روا

 ردیهرکس بم  "ةیّ جاهِل تةیامامَ زَمانه، ماتَ م عرِفیَ مَن ماتَ وَ لَم "را نقل کردند؛ 

مرگ  یعنیمرده است.  تیّ جاهل گو حال آنکه امام خود را نشناخته باشد، به مر

نبود. خب چرا  ندارانهیاو د یو زندگ ستیچراکه ز ستین یاو مرگ مسلمانانه ا

امام است.  تیّبدون محور ،یچون زندگ ست؟ین ندارانهیاش مؤمنانه و د یزندگ

شود  یم یاگر خود شخص هم نداند. زندگ یحتّ ستین تیبر مدار وال یزندگ

 .تیّ مرگ جاهل شودیجاهالنه و بعد از آن مرگ هم م
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 کی بشیفراوان و عج یها یو تلخ عیفجا یرغم همه  یعاشورا عل ی حادثه

و نگاه،  هیزاو کیبعدش از عاشورا و ما یهم داشت هرچند همه  بایز ینکته 

اصحابِ وفادار با امام خود  تیّو مع یبود. آن نکته هم عبارت ست از همراه بایز

عاشورا در  روزشب و  یاز آن را در حوادث و گفت و گوها ییکه گوشه ها

 .میخوانیم خیمقاتل و تار

 .نین الحمد هلل ربّ العالمأآخر دعوانا  و

 


