


»منت 18 برنامه«
بیست و سومین دوره مسابقات درس هایی از قرآن

تهیه و تنظیم:                                                                                                       محمدموحدینژاد

طراحی جلد و صفحه بندی:                                                                                  علیاکبرغالمی

چاپ:                                                                                                                          زمستان1393

شمارگان:                                                                                                                   80000نسخه

نشانی:تهران، صندوق پستی 14155-6355
آدرس:تهران، میدان فلسطین، خیابان فلسطین، کوچه شهید نائبی، پالک 7

تلفنتماس: 66955515



9 ....................................................................................................................... مقدمــه
11 ....................................................................................................................... مقدمــه
17........................................................................... موضوع:خطربازگشتوســقوط
17.............................................................................. 1-نظری به داســتان برادران یوســف

2  - بازگشت قوم بنی اسرائیل..............................................................................................18

3- جریان واقفیه...............................................................................................................20

4- ماجرای طالوت...........................................................................................................21

5- وعده های قبل از ازدواج.................................................................................................21

6- داستان ثعلبه...............................................................................................................22

موضوع:نظارتدرقرآن..................................................................................................23
1- نظارت، حافظ ضابطه و قانون.........................................................................................23

2- نظارت برهمه..............................................................................................................23

3- نظارت کامل باشد.......................................................................................................24

4- حفظ آبروی مردم........................................................................................................25

5-  نظارت بر تولیدات صنعتی...........................................................................................26

6- اطالع رسانی مناسب...................................................................................................26

7- قاطع بودن..................................................................................................................27

8-  ترجیح منافع جامعه بر منافع افراد.................................................................................27

9- در نظرگرفتن توان مردم..................................................................................................28

10- عاقبت اندیشی..........................................................................................................28

11- نظارت و بازرسی، آشکار و مخفی.................................................................................28

12- بزرگمنشی و گذشت...................................................................................................30

موضوع:عزاداریدراسالموآدابآن............................................................................31
1- ادعای وهابی ها...........................................................................................................31

2- حقوق انسانی در فرهنگ اسالمی...................................................................................34

3- رعایت حریم عزاداری در مراسم سوگواری......................................................................35

4- دوری از غلّو و زیاده گویی...............................................................................................36

صفحهفهرست



موضوع:قیامامامحسین)ع(وامربهمعروفونهیازمنکر..................................37
1- امر به معروف، وظیفه ای همگانی..................................................................................37

2- حکومت معاویه، بزرگ ترین منکر................................................................................38

3- مقدم بودن امر به معروف بر نهی از منکر.......................................................................38

4- شرایط امر به معروف و نهی از منکر................................................................................39

موضوع:امامسجاد7وصحیفهسجادیه...............................................................43
1- مظلومیت..................................................................................................................43

2- بیان معارف دینی با بهره گیری از شیوه دعا......................................................................43

3- فرازهایی از دعای باران..................................................................................................43

4- فرازهایی از دعای مکارم االخالق...................................................................................44

5- ترویج صحیفه سجادیه در جامعه...................................................................................45

6- باالبردن سطح فکر مردم از امور مادی به معنوی..............................................................45

7- مقابله با ستمگران در قالب دعاء....................................................................................46

8- رسیدگی به محرومان و نیازمندان....................................................................................47

موضوع:اقامهنماز..........................................................................................................49
1- اهمیت و ابعاد..............................................................................................................49

2- اقامه نماز، اولین وظیفه دولتمردان حکومت اسالمی..............................................................50

3- خشوع،گریه و بیتوته در نماز.............................................................................................50

4- عزم ملی برای ترویج فرهنگ نماز......................................................................................51

5- تسهیالت دولت برای اقامه نماز........................................................................................51

6- اقامه نماز از ویژگی های شهر اسالمی.................................................................................52

7- نقش فرزندان در دعوت به نماز..........................................................................................52

موضوع:جایگاهنمازدرقرآن.............................................................................................53
1- برتری نماز بر همه عبادت ها.............................................................................................53

2- محوری شدن دعوت به نماز............................................................................................54

3- نماز و مبارزه با ظلم و فساد................................................................................................54

4- تفاوت وظیفه با تغییر شرایط.............................................................................................55

صفحهفهرست



5- جبهه جنگ و اقامه نماز...................................................................................................57

6- دعوت عملی به نماز......................................................................................................58

موضوع:دعوتبهنماز.....................................................................................................59
1- وظیفه ما.....................................................................................................................59

2- وظیفه والدین و نماز فرزندان............................................................................................60

3- احترام به جوانان...........................................................................................................60

4- مساجد، فرهنگیان و دانشگاهیان......................................................................................61

5- رسیدگی به محرومان....................................................................................................62

6- حوزه ها وآموزش روحانیون............................................................................................63

موضوع:عزتدرسایهاسالم............................................................................................65
1- حفظ عزت خود و دیگران................................................................................................65

2- جلوگیری از عوامل تحقیر و تمسخر دشمن..........................................................................65

3- عوامل ذلت بنی اسراییل.................................................................................................66

4- پرهیز از تحلیل های نادرست...........................................................................................68

5- سیره اولیای خدا در احترام به دیگران....................................................................................68

6- کفران نعمت و ذلت.......................................................................................................69

7- ظلم و ذلت.................................................................................................................71

موضوع:راههایدعوتبهنماز.........................................................................................73
1- محبوبیت دعوت کنندگان...............................................................................................73

2- ما و تارکان نماز.............................................................................................................74

3- شرکت مسئوالن و مدیران در نمازهای جماعت.....................................................................75

4- مسئولیت دادن به جوانان و نوجوانان...................................................................................75

5- گفت و گوی چهره به چهره...............................................................................................76

6- مسجد و کارهای اجتماعی.............................................................................................76

7- جلب مشارکت مردم.....................................................................................................77

ت.......................................................................................................79
ّ
موضوع:عّزتوذل

 الف - عوامل عّزت............................................................................................................79

صفحهفهرست



ت...............................................................................................................81
ّ
ب - عوامل ذل

موضوع:جایگاهتمثیلائمهوامامزمان)عج(...................................................................87
1 - جایگاه تمثیل در قرآن کریم و روایات...................................................................................87

2 - لزوم دقت عمیق در آیات قرآنی..........................................................................................87

3- نقش امامان معصوم :در تأمین نیازهای اجتماعی.............................................................88

4- جایگاه امام زمان )عج( در هستی......................................................................................88

5- امامان معصوم:واسطه فیض خداوند...........................................................................89

6- امام زمان)عج( و مبارزه با ظلم و اقامه عدل............................................................................90

7- انتظار طلوع خورشید....................................................................................................91

موضوع:نعمتهایخداونددرآفرینش.........................................................................93
1-  اختیار انسان در انتخاب راه...............................................................................................93

2- قرارگاه انسان...............................................................................................................94

3- قدرت نمایی خداوند....................................................................................................95

4- انواع نعمت ها.............................................................................................................96

5- مدیریت نادرست انسان بر منابع.......................................................................................96

6- آفرینش انسان ها از جنس واحد........................................................................................97

7- بزرگ ترین نعمت، هدایت است......................................................................................98

موضوع:ایاماللهدههفجر..................................................................................................99
1- قیام علیه نظام طاغوتی....................................................................................................99

2- مقاومت در راه انقالب................................................................................................100

3- تداوم حرکت امام و انقالب...........................................................................................102

4- جهانی شدن اخبار انقالب...........................................................................................103

5- بازگشت امام خمینی  )ره( به ایران....................................................................................105

6- عشق و همراهی مردم..................................................................................................105

7- شناخت حق و باطل...................................................................................................108

موضوع:ویژگیهایانقالباسالمیایران...................................................................109
1- دین و رهبری دینی.......................................................................................................109

صفحهفهرست



2- عدم وابستگی به شرق و غرب......................................................................................109

3- همراهی و کمك خداوند............................................................................................109

4- دفاع از مستضعفان...................................................................................................110

5- اخالص امام خمینی  )ره(...........................................................................................110

6- حضور مردم...........................................................................................................110

7- صدور انقالب........................................................................................................111

8- الگو شدن انقالب ایران..............................................................................................112

9- وظایف ما در حفظ آرمان های انقالب............................................................................112

10- شناخت دشمن و برنامه های او...................................................................................114

موضوع:تربیتکاملدرپرتونماز..................................................................................117
1- انواع تربیت در سایه نماز.............................................................................................117

2- نماز و مسئولیت پذیری..............................................................................................117

3- نماز، داروی غفلت..................................................................................................117

4- نماز و رستگاری......................................................................................................118

5- تکرار و تربیت.........................................................................................................119

6- رشد و کمال در سایه نماز............................................................................................119

7- نماز و سالمت اقتصاد...............................................................................................120

8- نماز و رعایت حقوق دیگران........................................................................................122

9- نماز، مسجد و دفاع از کشور........................................................................................123

10- نماز و خانواده........................................................................................................124

موضوع:تربیتکاملدرپرتونماز..................................................................................125
1- آثار نماز.................................................................................................................125

2- همراه شدن با هستی..................................................................................................126

3- یاری الهی.............................................................................................................126

4- دوری از شیطان.......................................................................................................127

5- تجارت مفید..........................................................................................................128

6- شیوه دعوت به نماز...................................................................................................128

صفحهفهرست



7- نماز و پرهیز از شهرت طلبی..........................................................................................128

8- نماز و کاهش گناهان و زشتی ها......................................................................................129

9- فلسفه قبله...............................................................................................................130

10- نماز و اجتماع.........................................................................................................130

موضوع:شناختصحیحکماالت...............................................................................131
1- شناخت صحیح کماالت............................................................................................131

2- تأکید بر راه مستقیم.....................................................................................................132

3- کارآموزی در کنار آموزش............................................................................................133

4- شناخت علم مفید و مضر.............................................................................................134

5- نگاه نادرست و اعتراض های نابجا..................................................................................135

6- نگاه نادرست در انتخاب همسر.....................................................................................135

7- صبر، مقاومت، یا ستم پذیری.......................................................................................136

صفحهفهرست



9خالصه 18 برنامه تلویزیونی درس هایی از قرآن

مقدمه:

ً
َسارا

َ
خ
َّ
اِلِمیَنِإال

َّ
الظ

ُ
َیِزید

َ
ِمِنیَنَوال

ْ
ُمؤ
ْ
ِلل
ٌ
اٌءَوَرْحَمة

َ
ْرآِنَماُهَوِشف

ُ
ق
ْ
ِمَنال

ُ
ل َنزِّ
ُ
َون

)اسراء/82(

وماازقرآنآنچهرابرایمؤمنانمایهشفاءورحمتاست،نازلمیکنیم

وستمکارانراجزخسارتنمیافزاید.﴿اسراء،82﴾

این کتابی است که از سوی خداوند عزیز و حکیم نازل شده و چون خداوند متعال منشاء 

عزت و حکمت و عظمت است، قرآن کریم نیز که کالم و سخن اوست در بردارنده عزت و 

بزرگواری انسان است.

قرآن کریم انســان را موجودی شــریف و عزیز می داند و او را با نفسی مطمئنه به سوی 

خویش دعوت کرده است و هر فردی که بخواهد در دنیا و آخرت عزیز و عزتمند زندگی کند 

باید به قرآن تمسک جوید. قرآن کریم کتاب خیر و برکت است که بشارت رسیدن به سعادت 

را برای مومنین به ارمغان آورده است.

قرآن منشور هدایت بشر به سوی کمال است. آیات روح بخش آن چون خورشیدی فروزان 

روشنی می دهد و آدمی را به راه حقیقت و معرفتی دعوت می کند که در پرتو انوار آن، رحمت 

واسعه الهی بر جان تشنه انسان می بارد و او را از رحمت خودش سیراب می گرداند. آری آنان 

که از چشمه زالل معنویت آن می نوشند به زیور خرد و کمال آراسته و راه تقوا و سعادت را پیشه 

خود می سازند تا آنجا که به فالح و رستگاری می رسند و این ممکن نیست مگر با تمّسک و 

تدبر در قرآن و در نهایت عمل به فرامین الهی. لذا با چنین نگاهی و با تاکید به کالم تربیت یافته 

طریق نور، مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای )دامت برکاته( در خصوص ترویج 

فرهنگ آیات الهی که می فرمایند:) اشاعه و ترویج فرهنگ قرآنی سنگین ترین مسئولیت نظام 

اســت.( بر همگان فریضه اســت تا آنچه در توان دارند به کار گرفته و در این راستا لحظه ای 

کوتاهی نکنیم. خوشــبختانه یکی از برنامه های مستمر و فراگیری که با زبان شیوا و ساده در 

زمینه ترویج فرهنگ قرآن برای ســی و پنجمین سال در بین عموم مردم خاّصه نسل جوان از 



مقدمه 10

سیمای جمهوری اسالمی ایران پخش می شود، برنامه درسهایی از قرآن است که توسط استاد 

گرانقدر قرآن حضرت حجت االسالم والمسلمین حاج آقای قرائتی)دامت برکاته( اجرا می 

شــود و با استقبال گرم و پرشــور امت فهیم و دانش آموزان روبرو بوده است، در همین راستا 

موسسه ترویج فرهنگ قرآنی برای استفاده بهینه این عزیزان و شرکت در آزمون مرحله منطقه 

ای /شهرستانی بیست و سومین دوره مسابقات درسهایی از قرآن، اقدام به تهیه، تدوین و چاپ 

18 برنامه این دوره نموده که امید داریم دانش آموزان عزیز ضمن مطالعه و حضور چشم گیر 

در مسابقه پایانی جان و دل خویش را با قرآن آشنا و مأنوس نمایند.

در پایان از همکاری و مساعدت کلیه مسئولین آموزش و پرورش به خصوص مرّوجان، 

مدیران، مجریان مدارس، دست اندرکاران مسابقه درسهایی از قرآن در سال تحصیلی 94 93 

و نیــز اداره کل قرآن، عترت و نماز وزارت آموزش و پرورش و برادر ارجمند وزیر محترم نیرو 

جناب آقای مهندس چیت چیان و روابط عمومی و تمامی همکاران صدیق و پرتالش وزارت 

نیرو صمیمانه تقدیر و تشکر می نماییم.

مؤسسهترویجفرهنگقرآنی

بهمن1393
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»وجعلنامنالماءکلشیءحّی«)انبیاء/30(

وهرچیززندهایراازآبقراردادیم. 

آب مهم ترین ماده حیات و آبادانی اســت. نعمتی که ســرآغاز حیات و رکن اصلی تمام 

موجودات زنده است. 

قرآن کریم آیاتی در مورد پیدایش و اهمیت آب و وابســتگی حیات به این ماده ارزشمند 

مطالبی را بیان فرموده است. در مکتب اسالم و سیره پیامبر و اهلبیت )ع( نه تنها در اهمیت 

این مورد و همه منابع طبیعی و کلیه نعمتهای الهی مطالب ارزشــمندی آمده است. بلکه در 

باره اسراف و هدر دادن آنها حتی نصف یک لیوان آب آمده که حرام و از گناهان کبیره است.

)رساله عملیه( و کسی که مرتکب این گناه شود مورد خشم و غضب الهی و مستحق دوزخ 

خواهد بود. )انعام/141(

ساخت کانال های آبیاری در 6 هزار سال پیش در تپه های سیالك کاشان، ساخت سدهای 

ســکامی و الکوریان در بلوچستان با سابقه 4 هزار سال پیش و طراحی قنات ها و ساخت آن 

در 3 هزار سال پیش نشان دهنده اهمیت این ماده ارزشمند و توانمندی ایرانیان در مهندسی و 

طراحی امور آب بوده است.

به حق ادامه زندگی ما به آب وابسته است ولی به دلیل در دسترس بودن آن، کمتر به وجود 

آب ارج نهاده ایم ، زمانی ارزش آب را به خوبی درك می کنیم که جریان آب ناگهان قطع شود 

و بحران آب ایجاد گردد. به هر ترتیب تقاضای بی رویه آب، گسترش صنایع و نیاز به آب برای 

تأمین غذا، موجب رشــد تصاعدی آلودگی آب و سایر موارد موجود در محیط زیست شده 

است. به این ترتیب ما انسان ها ناگزیریم با؛ 

 الف( بهینه سازی مصرف آب در کشاورزی و به کارگیری شیوه های نوین آبیاری.

ب( اشاعه فرهنگ صرفه جویی  و مصرف درست آب 

پ( جلوگیری از آلوده شدن آب ها و محیط زیست.

از بروز اتفاقات ناگوار برای خویش و آیندگانمان جلوگیری نماییم.
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بنابراین خوب است ما، فرهنگیان محترم و دانش آموزان عزیز بلکه امت ایران اسالمی  با 

توجه و رعایت بیشتر نکات زیر و توصیه آن به دیگران  و اطرافیان در نگهداری از همه امکانات 

و نعمتهای الهی به خصوص، ماده حیات، منابع آبی کشورمان نقش موثری را ایفا کنیم.

چندروشمدیریتمصرفآب

•  موقع مسواک زدن شیر آب تصفیه شده را باز نگذاریم.

•  موقع شامپو و چنگ زدن موهای سر در هنگام استحمام، شیر آب را ببندیم.

• مدت اســتحمام مان را کوتاه کنیم. آب پخش کن دوش حمام را با نوع جدید آن )سر 

دوش کاهنده مصرف( تعویض کنیم.

• برای دوش گرفتن در حمام، زمان بگیریم و آن را به کمتر از 5 دقیقه برســانیم. )در این 

صورت ماهیانه حدود 4000 لیتر آب صرفه جویی خواهد شد(

• اگر دوش حمام شما در طی کمتر از 20 ثانیه یک ظرف چهار لیتری را پر از آب می کند 

 آن را با یک سر دوش کاهنده مصرف تعویض نماییم.
ً
در آن صورت حتما

• برای آب دادن به درختان، درختچه ها، بوته ها و گل ها از آبیاری قطره ای استفاده کنیم.

• برای نظافت حیاط بجای مصرف آب، بهتر است از جارو استفاده شود. 

• بهتر است برای شستن سبزیجات ابتدا آن ها را در ظرفی بخیسانیم و سپس آب بکشیم.

• از جریان آب به منظور آب شدن یخ گوشت یا دیگر مواد غذایی منجمد استفاده نکنیم؛ 

و برای آب شدن یخ مواد خوراکی منجمد، ان را در هوای آزاد قرار دهیم.

• هنگام اســتفاده از دست شویی، ماشین شویی و امثال آن شــیر آب را بطور مداوم باز 

نگذاریم چون جریان دائم آب موجب اتالف آن و تبدیل آب با کیفیت به آب آلوده می شود.

• تمام شیلنگ ها، اتصاالت و شیرها را بطور مرتب کنترل کنیم تا از نشتی آب جلوگیری 

نماییم.

 کنترل شوند.
ً
• ضروری است برای اطمینان از سالمت لوله ها و شیرهای آب؛ آنها مرتبا

• هرگز آبی را که می توان به مصارفی نظیر آبیاری و یا شستشو رسانید، فاضالب حساب 

نکنیم.

 مقداری زیادی آب مصرف می کنند. بنابراین اگر از 
ً
• ماشین های لباس شــویی معموال
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 در مصرف آب صرفه جویی کرده ایم.
ً
تعداد دفعات کاربرد ماشین لباس شوئی بکاهیم، عمال

• نیازی نیست که از میزان شست و شوی لباس ها بکاهیم بلکه فقط صبر کنیم تا مقدار 

لباس های کثیف به اندازه ظرفیت کامل ماشین برسد.

• اگر مخزن آب توالت فرنگی در سرویس بهداشتی از نوع حجیم است یک بطری پر از 

 در بسته را در مخزن آب توالت فرنگی و یا فالش 
ً
آب یا یک کیســه نایلونی پر از شن و کامال

تانک قرار دهیم تا مصرف آب را در هر بار کشیدن سیفون کاهش دهیم. )الزم است این وسایل 

را در جایی از مخزن قرار دهید که با کار وســایل و اجــزای عمل کننده درون مخزن تداخل 

نداشته باشد(.

• آب خنک مورد مصرف را همواره در یخچال نگه داریم تا هر گاه که یک لیوان آب خنک 

می خواهیم، مجبور نباشیم شیر آب را برای مدتی باز بگذاریم تا آب خنک شود.

• برای نوشیدن آب به جای آنکه شیر آب را به مدت زیادی باز بگذاریم، بهتر است ابتدا 

چند قطعه یخ در لیوان قرار دهیم و سپس شیر آب را باز کنیم.

• به کودکان آموزش دهیم تا با بستن به موقع شیر، آب را هدر ندهند.

• می توان از آبی که برای شستن سبزی ها و دست و صورت استفاده می شود به وسیله لوله 

کشــی آن را به سمت فالش تانک هدایت کرد تا از آن به عنوان فالش تانک در توالت استفاده 

شود.

• در حالی که کمبود آب در شهر احساس می شود لزومی به شستشوی پیاده روی مقابل 

مغازه و منزل نیست.

• هنگام احداث ســاختمان از کارگران ساختمانی بخواهیم از آب تصفیه شده استفاده 

نکنند.

• زمانی که سرگرم آب دادن باغچه و گل های منزل هستیم با شنیدن صدای زنگ تلفن یا 

زنگ در، ابتدا شیر آب را ببندیم و بعد به آن ها پاسخ دهیم.

• از آب شرب برای فضای سبز استفاده نشود. باغچه را در شب یا صبح زود آبیاری کنیم 

تا از تبخیر آب جلوگیری شود.

• نصب کولر در ســایه و با استفاده از پوشش مناسب و جلوگیری از نشت آب کولرهای 
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آبی، باعث صرفه جویی زیادی در مصرف آب می شود.

• زمانی که به مسافرت می روید، ضروری است شیر فلکه بعد از کنتور آب را ببندید.تا از 

وقوع هر گونه حادثه پیشگیری شود.

• از ریختن زباله و آشغال به داخل رودخانه های جاری و نهرهای روان خود داری نماییم.

الزم اســت گاهی اوقات از لوله کشی ســاختمان خود امتحانی به عمل آورید. توصیه 

می شود تمام شیرهای آب را ببندید و سپس کنتور را کنترل کنید. کار کردن کنتور در زمانی که 

همه شیرهای آب بسته است دلیل اتالف آب از لوله های داخل ساختمان می باشد که در نتیجه 

آن مقدار زیادی آب به هدر رفته و هزینه گزاف آن را شــما خواهید پرداخت و احتمال آسیب 

جدی به ساختمان را نیز در پی خواهد داشت.

چندروشمدیریتمصرفبرق

مدیریت مصرف برق به معنای مصرف نکردن نیست بلکه صحیح مصرف نمودن است. 

منظور ما کاهش رفاه جامعه نبوده بلکه هدف ما اســتفاده درست از انرژی الکتریکی است. 

کارایی بیشتر ، هزینه کمتر با استفاده بهینه برق امکان پذیر است.مدیریت مصرف به زبانی 

دیگر عبارت است از اعمال روش های مدیریتی بر مصرف کنندگان انرژی الکتریکی و ارائه 

یك الگوی صحیح و مناســب جهت افزایش کارایی استفاده از انرژی برق و بهره گیری از آن 

است.

• بیشترین مصرف برق در 24 ساعت شبانه روز مربوطه به ساعات اولیه شب است. در 

این ساعات با روشن شدن المپ ها، حداکثر مصرف انرژی الکتریکی از نیروگاه ها دریافت 

می شــود و اگر نیروگاه ها توان تولید برق مورد نیاز را نداشته باشند، با قطعی برق و خاموشی 

مواجه می شویم.

• آیا می دانید برای روشن شدن فقط یك المپ 100 وات رشته ای به سرمایه گذاری اولیه 

90 هزار تومان و زمانی حدود 3 سال جهت احداث نیروگاه نیاز است.

• پس اگر هر یک از دانش آموزان عزیز در خانواده خویش فقط دو المپ اضافی خود را 

خاموش کنند، ظرفیتی معادل 160 مگاوات آزاد و سرمایه گذاری معادل 1440 هزار میلیون 

ریال جهت احداث نیروگاه برای تأمین برق فوق صرفه جویی خواهد شد.
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• بعضی از وسایل خانگی از قبیل یخچال و فریزر با وجود کم مصرف بودن چون زیاد از 

آن ها استفاده می شود در نتیجه بخش بزرگی از مصرف خانگی برق را تشکیل می دهند.بعضی 

دیگر از این وســایل مانند: لباس شوئی و جارو برقی بسیار پر مصرف هستند اما چون زمان 

کوتاهی از آن ها استفاده می شود در کل مصرف خانگی سهم بزرگی ندارد.

• انتخاب و استفاده صحیح و درست از وسایل خانگی نه فقط مصرف انرژی و در نتیجه 

هزینه های خانواده را کاهش می دهد و سرمایه بزرگی را برای توسعه کشور ذخیره می کند بلکه 

بر عمر این دستگاه ها نیز می افزاید.

• تمام دستگاه های خانگی دارای عمر مشخصی هستند که بر اساس تعداد ساعت های 

مصرف و در شرایط استفاده درست محاسبه می شود.

• نصب سایبان بر روی کولرها در صرفه جویی انرژی بسیار موثر است.

• می دانید که مصرف یک کولر گازی معادل 100 شعله المپ است.

برچسبانرژی

برچســب انرژی امروزه در اغلب کشورهای جهان وجود دارد و مصرف کننده را با میزان 

کارایی هر یك از وسایل انرژی بر خانگی آشنا می کند. همچنین اطالعات اختصاصی مربوط 

به هر وســیله انرژی در اختیار مصرف کنندگان قرار می دهد. برچسب انرژی از قسمت های 

مختلفی تشکیل شده است که هر قسمت نمایانگر اطالعاتی است. به طور مثال خریداران 

ماشین لباس شویی می توانند با توجه به این اطالعات در هنگام خرید، دستگاهی را انتخاب 

کنند که در مقایســه با سایر مدل های مشابه دارای کارایی و بازدهی بیشتری باشد.سه بخش 

اولیه برچسب که در تمامی وسایل انرژی بر خانگی مشترك است به ترتیب نمایانگر عالمت 

تجاری و نام شرکت سازنده و مدل دستگاه می باشد. بخش چهارم برچسب انرژی به وسیله 

7حرف التین از A تا G درجه بندی شده است که هر یك از حروف معرف درجه ای از کارایی 

دستگاه می باشد.

حرف A نشانگر بیشــترین بازدهی دستگاه و حرف G نشانگر کمترین بازدهی دستگاه 

است.بنابراین هرچه رتبه دستگاه بیشتر باشد کارایی آن نسبت به میزان انرژی که مصرف می کند 

بیشتر است. مصرف کنندگان می توانند در هنگام خرید وسایل برق خانگی با دقت و توجه به 
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حرف التین درج شــده در این قسمت از میزان کارایی و بازدهی دستگاه اطالع یابند. بخش 

پنجم نمایانگر مصرف انرژی دستگاه است و سایر بخش ها بیانگر اطالعات اختصاصی در 

مورد هر یك از وســایل می باشد. بطور مثال بخش های ششم و هفتم در ماشین لباس شویی 

نشانگر میزان قدرت پاک کنندگی و قدرت خشك کن دستگاه می باشد و آخرین بخش نیز آرم 

موسسه استاندارد را نشان می دهد.

                                                                                                               وزارتنیرو



17خالصه 18 برنامه تلویزیونی درس هایی از قرآن

1-نظری به داستان برادران یوسف؛ 
اول( تاریخ تكرار می شود. 

پســران یعقوب پیامبر6 برادر خود، یوسف7 را به چاه انداختند. زمانی كه 
پســران پیامبری این چنین رفتار كنند، از مردم عادی كه به حادثه غدیر خم بی توجه 
شوند، چه تعجب است؟!. برادر مهم تر است یا غریبه ها؟، برادران یوسف7 قصد 

كشتن او را كردند، در غدیر خم كه همه برادر حضرت علی7 نبودند. 
دیگر اینكه؛ برادران، از یوسف7 ذره ای لطمه ندیده بودند، برای او این نقشه را 
كشــیدند. اما افرادی در غدیر خم بودند كه از حضرت علی7 در جبهه های نبرد، 
لطمه دیده بودند؛ ».... احقادًا بدریًه و خیبریًه و حنینیًه...«، آباء و اجداد آنها )چون 
مشرک بودند،( در جنگ های بدر و خیبر و ُحَنین به دست آن حضرت كشته شده بودند 

و آنها كینه آن را به دل داشتند، لذا با آن حضرت7 دشمنی و لجاجت كردند. 
دوم( :حسادت برای جلب محبوبیت

زمانی كه برادران، با حسادت به نوجوان سیزده ساله )یوسف7 ( رحم نكردند؛ 
مردم به حضرت علی7 سی و چهل ساله رحم نكنند جای تعجب نیست.

ِبیَنا..« 
َ
َحبُّ ِإَلی أ

َ
چرا گفتند:یوسف را بكشیم، یا او را به چاه بیاندازیم؟ چون؛ ».. أ

)سوره یوسف آیه8(، نزد پدر محبوب شویم. )تا دیگر یوسف نباشد كه محبت پدر را جلب 

كند.( 

تاریخ پخش:93/07/17

موضوع:

 خطر بازگشت و سقوط  
سؤال؛ چطور حدود صد هزار نفری كه در غدیر خم با علی)ع( بیعت كرده بودند 

یكباره برگشته و با او مخالفت كردند؟

بسم اهلل الرمحن الرحیم
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سوم( :عدم تحمل
آنها برادران یوسف محبوبیت نزد یک نفر )پدر( را تحمل نكردند. عجیب نیست كه 
عده ای حكومت حضرت علی7 را برای همیشه ی تاریخ، عصرها و نسل ها نپذیرند!!
اگر یوسف7 محبوب شــود، فقط در كنعان و به نزد پدر است. برادران تحمل 
نكردند، عجب نخواهد بود كه حضرت امیر7 را كه با انتصابش به امر خدا و توسط 

پیامبر6 بر مردم كره ی زمین والیت و آقایی پیدا می كند؛ نتوانند تحمل كنند. 
چهارم( :قرار حفاظت بود 

برادران، قول دادند كه از یوسف7، حفاظت كنند؛ )با اینكه در واقع تصمیم گرفته 
ا َلُه َلَناِصُحوَن« )ســوره یوسف  ا َلُه َلَحاِفُظوَن«، »َوِإنَّ بودند او را به چاه بیاندازند،( ؛ »َوِإنَّ

آیات12و11(، ما خیرخواه او هستیم. ما او را حفظ می كنیم. 

 ،) برادران یوســف قول دادند و عمل نكردند، در غدیــر خم گرچه بعضی )َبخًّ بّخًّ
)مبارک، مبارک(به آن حضرت گفتند و بیعت كردند، اما همه قول ندادند. 

پنجم( :فاصله هم بود
اگر برادران یك شــبه قولی كه به پدر دادند، فراموش كردند، عجب نیســت كه 
پیامبــر6 در غدیر خم، علی7 را منصوب فرموده، ماههــا بعد، مردم آن را به 

فراموشی بسپارند. 

2  - بازگشت قوم بنی اسرائیل؛  
در غدیر خم جمعی بودند كه از عهد و پیمان و بیعت خود برگشتند. گاهی یک نفر 
تاریخ را عوض می كند. مثِل )سامری( كه مجسمه ساز بود. حضرت موسی7 به امر 
خدا سی شب، به كوه طور رفت تا كتاب آسمانی )تورات( را برای هدایت مردم بیاورد. به 
امر خدا )شاید هم برای امتحان مردم،( خداوند ده شب را به آن سی شب اضافه فرمود، 
چهل شب شد. در این ده روز، سامری هنرمند )البته با هنر منفی و غیر متعهد،(، طالها 
را از زنان و مردان جمع كرد و با آنها مجسمه ای ساخت، به شكلی كه زمانی كه باد به 
مجسمه می وزید، صدا می كرد، به مردم گفت:».. َهـــَذا ِإَلـُهُكْم َوِإَلـُه ُموَسی..« 
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)سوره طه آیه 88( )خدای شما و خدای موسی هم همین گوساله است.( یک نفره خداپرستی 

َخْذُتُم اْلِعْجَل...«، )سوره بقره آیه 51(  مَّ اتَّ
ُ
و توحید را تبدیل به گوساله پرستی كرد؛ »... ث

خداپرستان به سراغ گوساله پرستی روی آوردند. 
لذا انسان موجود خطرناكی است و هیچ كس نباید به خودش اطمینان داشته باشد 
كه؛ مؤمن، معتكف، روضه خوان، عالم، دكتر، مهندس و.. است، چون انسان یک مرتبه 
و با یك حیله و خدعه عوض می شود. بنی اسرائیل گرفتار ظلم و ستم فرعون شدند، 
خداوند به موسی7 دستور فرمود:با یاران خود به طرف دریا حركت كن تا از شّر فرعون 

نجات پیدا كنید. فرعون هم خبر دار شده و لشكرش را به دنبال آنان فرستاد. 
ا َلُمْدرَ ُكوَن..«، االن آنها به ما دسترسی پیدا می كنند،  بنی اسرائیل گفتند:»... ِإنَّ
موسی7 فرمود:»ِإنَّ َمِعَی رَ ِبّی«، )سوره شــعراءآیه 61 و62( خدا با من است. خداوند 
برای نجات آنان به حضرت موسی7 فرمود:»اْضرِ ب ِبَّعَصاَك اْلَبحر...«، )عصایت 
را به دریا بزن. این همان عصایی است كه در جای دیگر خداوند به حضرت موسی7 
می فرماید:»اْضرِ ب ِبَّعَصاَك اْلَحَجَر«، عصایت را به ســنگ )كوه( بزن از آن آب می 
جوشد. اینجا هم برای نجات از فرعونیان آن را به دریا بزن، دریا می خشكد، تو و یارانت 
به ســالمت از آن رد شوید. عصایش را زد، آب های دریا روی هم سوار شد، كف دریا 
خشک شــد. ِگل هم نبود كه اذیت شوند. فرعون هم با لشكریانش آمد، ولی آب ها 
ْتَبَعُهْم ِفْرَعْوُن َو ُجُنوُدُه 

َ
برگشت و آنان غرق شدند؛ »َو جاَوْزنا ِبَبنی  ِإْسرائیَل اْلَبْحَر َفأ

ْدَرَكُه اْلَغَرق «، )سوره یونس آیه 90(. 
َ
ی ِإذا أ َبْغیًا َو َعْدوًا َحتَّ

 اما بعد از آنكه پیروان موسی7 نجات یافتند؛ دیدند گروهی بت پرستی می كنند، 
َنا ِإَلـًها َكَما َلُهْم آِلَهٌه«، )سوره اعراف آیه  آنان نیز به آن حضرت7 گفتند:».. اْجَعل لَّ

138( برای ما هم خدایی )ُبتی( قرار بده. همان طور كه این گروه، بت هایی دارند. 

این تقاضا در حالی است كه تازه معجزه موسی7 را در عبور از دریا مشاهده كرده 
اند. پس عجب نیست از اینكه در غدیر خم بودند و ماجرا و اهمیت كار را دیدند؛ پس از 

مدتی برگردند و حادثه عظیم غدیر خم را انكار كنند. 
قرآن كریم راجع به بنی اسراییل می فرماید:
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ُهْم كاُنوا  نَّ
َ
ِه ذِلَك ِبأ ُه َو اْلَمْسَكَنُه َو باُؤ ِبَغَضٍب ِمَن اللَّ لَّ »... َو ُضِرَبْت َعَلْیِهُم الذِّ

یَن ِبَغْیِر اْلَحقِّ ذِلَك ِبما َعَصْوا َو كاُنوا َیْعَتُدوَن«.  ِبیِّ ِه َو َیْقُتُلوَن النَّ َیْكُفُروَن ِبآیاِت اللَّ
 )سوره بقره، آیه 61(

... پس )ُمهر( ذّلت و درماندگی، بر آنها زده شد و )مجّددًا( گرفتار غضب پروردگار 
شدند. این بدان جهت بود كه آنان به آیات الهی كفر می ورزیدند و پیامبران را به ناحّق 

می كشتند و این به سبب آن بود كه آنان گنه كار، سركش و متجاوز بودند. 
در قبرستان بقیع از كنار قبور ائمه7 حیوانی رد می شد، یكی گفت:نباید اینچنین 
باشد، گفتم:سینه امام حسین7 را زیر سم اسب بردند، در كربال یزیدیان نماز جماعت 

خوانده و امام حسین7 و یاران او را هم شهید كردند!

3- جریان واقفیه؛  
گروهی هستند به نام »واقفیه«، كه تا امام هفتم امام كاظم7 را قبول دارند. و همین 
جا توقف كرده اند. داستان این چنین است كه؛ شخصی نماینده امام هفتم7 بود كه؛ 
خمس و زكات و... را جمع و خدمت ایشان تقدیم می كرد، آن حضرت كه شهید شد؛ 
آن نماینده امام فكر كرد پول هایی را كه نزد او است؛ باید به امام رضا7 بدهد،شیطان 
او را وسوسه كرد. او ادعا كرد كه بعد از امام هفتم، امامی نیست. گروهی هم از او قبول 

كردند و معتقدشدند. آنها را »واقفیه« نامیده اند. 
 در جمهوری اسالمی هم »واقفیه« داریم. بعضی كه؛ امام خمینی )ره( را قبول داشتند، 
به مقام معظم رهبری حضرت آیه الله خامنه ای كه رسید، توقف كردند. بعضی از خانم 
ها هم اسالم را قبول دارند، به حجاب و یا بعضی از احكام دیگر اسالم كه می رسند، توقف 

می كنند. ماشین چهار چرخ دارد، با سه چرخ كه نمی شود حركت كرد؟!
و مثِل یک عده ای كه )واعلموا( درس خواندن را اهمیت می دهند، اما به )واعبدوا( 
خدا را عبادت كنید؛ كاری ندارند. مثال:سوزن و نخ با هم می دوزد، جدا جدا، نمی شود. 
در آموزش و پرورش، دانشگاه، حوزه، تربیت معلم، اگر علم و تقوا با هم بود، مفید است. 
مثاًل افرادی موتور هواپیما می ســازند، این زمانــی ارزش دارد كه در جهت ظلم 
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ســتیزی، یاری مظلوم، دفاع از محرومین و حمایت از حق هم باشد. بله، باید همراه با 
درس و تخصص، معنویت و تقوا هم اضافه شــود. چون انسان اول ظرف را می شوید 
بعد در آن آب زالل قابل استفاده می ریزد. قرآن می فرماید:اول )یزكیهم( پاك بشوید، 

بعد:)یعلمهم( دانش بیاموزید. 
پس نگویید در ماجرای غدیر خم چرا مردم برگشــتند؟. گویند:یكی به آیت الله 
العظمی گلپایگانی )ره( گفت:آقا! امضای شــما را جعل كرده اند، فرمود:این كه مهم 
نیست خود مرا هم جعل كرده اند، یكی رفته منطقه ای و ادعا كرده من همان گلپایگانی 
معروف هستم. آری! زمانی كه مردم دست از خدا كشیده و سراغ گوساله پرستی رفتند؛ 
بعید نیست زمانی هم دست از علی7 هم بر داشته و سراغ انسانهای ناصالح بروند. 

4- ماجرای طالوت؛  
قرآن در آیات 246تا 252از سوره بقره می فرماید:در یك زمانی، مردم نزد پیامبر 
زمان خود رفته، گفتند:ما می خواهیم با دشــمنان بجنگیم، یک فرمانده نظامی می 
خواهیم، )از این معلوم می شــود انبیاء فرمانده كل قوا هم بوده اند. كه مردم فرمانده 
نظامی را از آنان تقاضا می كرده اند،( فرمود:طالوت فرمانده شما باشد، گفتند:نه، ما او را 
قبول نداریم، چون او سرمایه دار نیست. در حالی كه فرمانده نظامی باید فكر، سیاست 

و قدرت داشته باشد. 

5- وعده های قبل از ازدواج؛  
ِذی َخَلَقُكْم ِمْن َنْفٍس  قرآن در آیات 189تا 191از سوره اعراف می فرماید:»ُهَو الَّ
ْت ِبِه  اها َحَمَلْت َحْمًل َخِفیفًا َفَمرَّ ا َتَغشَّ واِحَدٍه َو َجَعَل ِمْنها َزْوَجها ِلَیْسُكَن ِإَلْیها َفَلمَّ

اِكِریَن«.  َه َربَُّهما َلِئْن آَتْیَتنا صاِلحًا َلَنُكوَننَّ ِمَن الشَّ َقَلْت َدَعَوا اللَّ
ْ
ث
َ
ا أ َفَلمَّ

)او خدایی اســت كه شما را از یك نفس )جان( آفرید و همسرش را از )نوع( او قرار 
داد تا بدان آرام گیرد. پس چون با او بیامیخت، باری ســبك بر گرفت )و باردار شد( و 
)مّدتی( با آن سر كرد، چون زن سنگین شد، آن دو )زن و شوهر( از خداوند، پروردگارشان، 
درخواست كرده )و گفتند:( كه اگر فرزند شایسته ای به ما بدهی، قطعًا از سپاسگزاران 
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خواهیم بود.(. 
ا ُیْشرُِكوَن«.  ُه َعمَّ ا آتاُهما صاِلحًا َجَعل َلُه ُشَركاَء ِفیما آتاُهما َفَتعاَلی اللَّ »َفَلمَّ

)پس چون )خداوند( به آن دو، فرزندی صالح داد، آنان در آنچه به ایشان عطا نمود، 
برای خدا شریكانی قرار دادند، ولی خداوند از آنچه كه آنان شریك او قرار می دهند، برتر 

است(. 
 ُیْشرُِكوَن ما ال َیْخُلُق َشــْیئًا َو ُهْم ُیْخَلُقوَن«، )آیا چیزهایی را شریك خدا قرار 

َ
»أ

می دهند كه چیزی نمی آفرینند و خودشان نیز مخلوقند؟!(. 

6- داستان ثعلبه؛ 
شخصی به نام )ثعلبه( نزد پیامبر6 آمد و گفت:می خواهم كشاورزی را توسعه 
بدهم، به من دعا كنید، فرمود:به همین شرایطی كه اكنون دارید، راضی و قانع باشید، 
ولی او بــر حرف و تقاضای خودش اصرار كرد، حضــرت6 او را دعا كرد، وضع 
مالی اش خوب شد به شكلی كه دیگر در خود شهر و مدینه مكان فعالیت برایش تنگ 
شد، به بیرون شهر رفت و كار را توسعه داد، مأمور زكات، رفت از او زكات بگیرد، بخل 
ن َفْضِلِه َبِخُلوا..«. )سوره توبه آیه 76(  ا آَتاُهم ِمّ ورزید و گفت:زكات نمی دهم؛ »... َفَلمَّ

)پس زمانی كه از فضل خود به آن ها دادیم بخل كردند(.
قرآن در آیه دیگر چنین می فرماید:

اُهْم ِإَلی اْلَبرِّ ِإذا ُهْم  ا َنجَّ یَن َفَلمَّ َه ُمْخِلِصیَن َلُه الدِّ »َفِإذا َرِكُبوا ِفی اْلُفْلِك َدَعُوا اللَّ
ُیْشرُِكوَن«، )سوره عنكبوت آیه 65(. 

)پس هنگامی كه بر كشتی سوار شوند )و خطر را احساس كنند،( خدا را با اخالص 
می خوانند )و غیر او را فراموش می كنند( پس همین كه )خداوند( آنان را به سوی خشكی 

رساند و نجات داد، باز ناگاه به شرك بر می گردند(. 
حدیث داریم:اگر رفیق تو رئیس شد و بعد از آن یک دهم رفاقت و ارتباط 
و دوستی را حفظ كرد، معلوم می شود كه؛ »لیس بصدیق سوء«، دوست بدی 

نیست. چون ریاست صد در صد رفاقت را از بین می برد. 
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1- نظارت، حافظ ضابطه و قانون؛  
نظارت قوی، نشــانه اقتدار نظام، و موجب رعایت قانون می شود. نظارت قوی 
عامل تقوا برای جلوگیری از خالف شرع، هرج و مرج است. نظارت قوی وسیله ای 
برای برقراری نظم اســت. كشوری كه مقتدر است نظارتش هم قوی است. نظارت 
مانع اجتهاد در مقابل نّص است. اما بعضی، با وجود قانون، به سلیقه شخصی عمل 
می كنند. البته ممكن اســت مصوبات هم ضعف داشته باشند؛ كسانی كه قانون 

تصویب می كنند؛ معصوم نیستند ولی حرفشان حجت است. 
برای نمونه:

 پزشك ممكن است قرص اشتباهی هم بدهد. اما نظرش، حتی برای مراجع تقلید 
هم، حجت است. ما باید حافظ قانون باشیم و به قانون احترام بگذاریم. 

نمونه ای دیگر:
 در عید قربان حاجیانی كه برای بار اول، به حج مشرف می شوند؛ باید سر خود 
را بتراشــند، حاال اگر سرش تاس بود و مویی نداشت، باید تیغ به سر بكشد تا قانون 

رعایت شود. 

2- نظارت برمهه؛  
هر كس كه به نحوی مســئولیت دارد؛ باید نظارت جزو كارش باشد. نظارت بر 
همه باشــد نه فقط بر زیردستان نظارت كنیم الزم است به مسئولین مربوط تذكر 
بدهیم كه؛ ســراغ سر منشأ خالفها بروند و خود را به مسائل جزئی مشغول نكنند. 

تاریخ پخش:93/07/24

موضوع:

 نظارت در قرآن  

بسم اهلل الرمحن الرحیم
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گاهی هم یكی خالف می كند اما با كم دقتی، چوبش را دیگری می خورد. مثال در قدیم 
برای حمل و نقل گچ و سیمان، شن و ماسه، از االغ استفاده می كردند،، در مسیر اگر 
آجری از روی االغ اولی می افتاد، صاحبش برمی داشت و روی االغ آخری می گذاشت 
و هروقت هم می خواست تازیانه ای بزند، به آخری می زد. در مملكت هم، گاهی دانه 

درشت ها خالف های كالن می كنند، موتور دزدها را می گیرند. 
 قرآن كریم می فرمایند:

ْرِسَل ِإَلْیِهْم َو َلَنْسَئَلنَّ اْلُمْرَسلین «، )سوره اعراف آیه ۶( 
ُ
ذیَن أ »َفَلَنْسَئَلنَّ الَّ

البته هم از مردمی كه برایشان پیامبرانی فرستاده شده و هم از پیامبرانی كه فرستاده 
شده اند سؤال خواهیم كرد. 

مَّ ال َتِجُد َلَك َعَلْینا َنِصیرًا«، 
ُ
َذْقنــاَك ِضْعَف اْلَحیاِه َو ِضْعَف اْلَمماِت ث

َ
»ِإذًا َل

)سوره اسراء آیه 75( 

)آنگاه دو برابر )كیفر مشركان( در زندگی و دو برابر در مرگ، عذابت می چشاندیم 
و برای خویش در برابر قهر ما یاوری نمی یافتی(. 

قرآن كریم خطاب به زنان پیامبر6هم می فرمایند:
َنٍه ُیضاَعْف َلَها اْلَعذاُب ِضْعَفْیِن َو  ِت ِمْنُكنَّ ِبفاِحَشٍه ُمَبیِّ

ْ
ِبیِّ َمْن َیأ »یا ِنساَء النَّ

ِه َیِسیرًا«، )سوره احزاب آیه 30(  كاَن ذِلَك َعَلی اللَّ
)ای همســران پیامبر! هر كس از شما كار زشــت و گناهی آشكار مرتكب شود، 

عذابش دو چندان خواهد بود و این كار برای خدا آسان است.( 
زیرا آنان در جامعه، الگو هستند. مثال:اگر معلمی خالف كند بر شاگردان او هم 
اثر منفی می گذارد یا اگر زن و شــوهر، رو به روی فرزند خود، بد اخالقی كنند، او هم 

بد اخالق می شود. 

3- نظارت کامل باشد؛ 
در مسئله نظارت، مؤمن آئینه مؤمن است. چون آئینه، هرچه باشد، )خوب یا بد( 
را نشان می دهد. لذا ناظر نباید تبعیض قائل شود. تنها ضعف ها را نبیند. نظارت دو 
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بخشی باشد. یک بخش كماالت و خوبی ها و یك بخش هم ضعف هاو نارسایی ها 
باشد. 

قــرآن زمانی كه می خواهد در باره حرام بودن مشــروبات الكلی حكمی را اعالم 
فرمایند، به منافع مشروبات الكلی هم اشاره می فرمایند؛ 

ُمُهما 
ْ
اِس َو ِإث ٌم َكِبیٌر َو َمناِفُع ِللنَّ

ْ
»َیْسَئُلوَنَك َعِن اْلَخْمِر َو اْلَمْیِسِر ُقْل ِفیِهما ِإث

ُه َلُكُم الْیاِت  ُن اللَّ ْكَبُر ِمْن َنْفِعِهما َو َیْسَئُلوَنَك ما ذا ُیْنِفُقوَن ُقِل اْلَعْفَو َكذِلَك ُیَبیِّ
َ
أ

ُروَن«  )سوره بقره آیه 219(  ُكْم َتَتَفكَّ َلَعلَّ
)از تو درباره شراب و قمار می پرسند، بگو:در آن دو گناهی بزرگ است و منافعی 
ماّدی نیز برای مردم دارد. ولی گناه آن دو از ســود آنها بزرگ تر است. همچنین از تو 
می پرسند كه چه انفاق كنند؟ بگو:افزون بر نیاز خود را انفاق كنید. خداوند اینچنین 

آیات را برای شما روشن می سازد تا شاید اندیشه كنید(. 
از طریق تهیه شــراب، افراد زیادی مانند كشاورز، كارخانه شراب سازی، بطری 
ســازی، كارتن سازی، بسته بندی، حمل و نقل و.. به منافعی می رسند، اما قرآن می  
فرمایند:ضررش بیشتر از سود است. زیان هایی كه روی نسل انسان، چشم، كلیه، 

معده و... می گذارد و از همه مهم تر اینكه نافرمانی حكم خداوند متعال می شود. 
پس در نظارت، مثِل مگس نباشــیم كه فقط روی زخم می نشیند، ما هم فقط 
ضعفها را ببینیم و زنبور هم نباشــیم كه فقط روی گل خشبو می نشیند، ما هم فقط 
خوبی ها را ببینیم. ارزیابی كامل باشد. از مردم عكس نگیریم كه فقط یك لحظه را 

نشان می دهد، فیلم بگیریم، همه را با هم نشان می دهد. 

4- حفظ آبروی مردم؛  
به اندازه كاری كه فرد انجام داده با او برخورد شــود نه اینكه برای همیشه نابود 

شود. 
یكــی از مراجع، در زمان های قبل، به یک روحانی حكم داد كه در فالن شــهر 
نماینده ی او باشد. او در میان مردم آبرویی داشت كه با آن حكم، مثاًل ده برابر شد. 
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بعد آن روحانی در آن شهر خالف هایی كرد. به آن مرجع اطالع دادند كه نماینده ات 
خالف كرده است، او را عزل كنید، فرمود:می دانم اما منتظرم در موقعیت و زمانی 

این كار را انجام دهم كه آبروی قبلِی خودش برایش بماند و در جامعه ساقط نشود. 

5-  نظارت بر تولیدات صنعتی؛ 
قرآن می فرمایند:

ْرِد َو اْعَمُلوا صاِلحًا ِإنِّی ِبما َتْعَمُلوَن َبِصیٌر«،  ْر ِفی السَّ ِن اْعَمْل ساِبغاٍت َو َقدِّ
َ
»أ

)سوره سبأ آیه11( 

 ))و گفتیم:( زره های كامل و فراخ بساز و بافت آن را درست اندازه گیری كن و كار 
شایسته انجام دهید. همانا من به آن چه عمل می كنید بینا هستم(. از این آیه استفاده 
می شود كه؛  صنعت باید با مدیرّیت افراد صالح و به نفع مردم باشد.  تولیدات باید 
كامل باشد.  صنعت باید با دّقت و كیفّیت همراه باشد.  صنایع نظامی باید برای انجام 
عمل صالح باشد. نه برای كشور گشایی وظلم و ستم به مردم!  ایمان به علم خداوند، 

انگیزه انجام عمل صالح است. 
اگر نظارت دقیق باشد، بسیاری از بودجه ها حیف و میل نمی شود، چه عیبی دارد 
كه سالن هایی كه ساخته می شود چند منظوره باشد، نه اینكه یك سالن برای نمازخانه، 
یكی برای ســخنرانی و... از خداوند یاد بگیریم كه یک شــكاف )دهان( در صورت 
گذاشته، ســخنرانی، خوردن، نفس كشیدن و... با آن انجام می شود. اگر در دست 
مهندسین، بود، یک لوله كشی برای خروج كربن،یكی برای ورود اكسیژن، یک دكمه 
برای چشیدن و یكی برای خوردن و... به اسم استاندارد، سر انسان، ُپر از دودكش و 

دكمه می شد. 

6- اطالع رسانی مناسب؛ 
گاهی فرد، احكام الهی را نمی داند و از آن بی خبر است. برای تشویق كشاورزان به 
زكات دادن، به گیالن غرب رفتم، در حین سخنرانی كه آیات و روایات مربوط به زكات 
كاه«، )ســوره مائده آیه۵۵( واجب  لَه َو ُیْؤُتوَن الزَّ را گوش زد می كردم:»ُیقیُموَن الصَّ



27خالصه 18 برنامه تلویزیونی درس هایی از قرآن

بودن زكات و معادل و همتا بودن بانماز، و اینكه در قرآن ۲۷ مرتبه نماز و زكات كنار 
هم آمده است. اگر كسی زكات ندهد نمازش قبول نیست و.... 

 پیرمردی گفت:آقا! شما برای ما حدیث خواندید، ما جبهه را اداره كرده و جوان 
در راه خدا دادیم، شما تا حال، فراموش كرده بودید كه در باره زكات تذكر بدهید!؟

قرآن هم می فرماید:
ما َیِضلُّ َعَلْیها َو ال َتِزُر واِزَرٌه  ما َیْهَتِدی ِلَنْفِسِه َو َمْن َضلَّ َفِإنَّ  »َمِن اْهَتدی  َفِإنَّ

ی َنْبَعَث َرُسواًل« »سوره اسراء آیه 15« ِبیَن َحتَّ ا ُمَعذِّ ْخری  َو ما ُكنَّ
ُ
ِوْزَر أ

)هر كس هدایت یافت، پس همانا به سود خویش هدایت یافته است و هر كس 
گمراه شد، تنها به زیان خویش گمراه شــده است و هیچ كس بار گناه دیگری را به 
دوش نمی كشد و ما هرگز عذاب كننده نبوده ایم، مگر آنكه پیامبری بفرستیم و اتمام 

حّجت كنیم(. 

7- قاطع بودن؛ 
در نظارت باید قاطع باشیم. قرآن در باره ی برخورد با خالف كار می فرمایند:

َفٌه 
ْ
ُخْذُكْم ِبِهما َرأ

ْ
اِنی َفاْجِلُدوا ُكلَّ واِحٍد ِمْنُهما ِماَئَه َجْلَدٍه َو ال َتأ اِنَیُه َو الزَّ »الزَّ

ِه َو اْلَیْوِم الِْخِر َو ْلَیْشــَهْد َعذاَبُهما طاِئَفٌه ِمَن  ِه ِإْن ُكْنُتْم ُتْؤِمُنوَن ِباللَّ ِفی ِدیِن اللَّ
اْلُمْؤِمِنیَن«، )سوره نور آیه 2( 

)هر یــك از زن و مرد زناكار را صد تازیانه بزنید و اگر به خدا و روز قیامت ایمان 
دارید، در اجرای حكم خدا نسبت به آن دو گرفتار دلسوزی نشوید و هنگام كیفر آن 

دو، گروهی از مؤمنان حاضر و ناظر باشند(. 

8-  ترجیح منافع جامعه بر منافع افراد؛ 
اگر بین منافع جامعه و فرد امر دایر شــد، ما باید جامعه را در اولویت قرار دهیم. 
ممكن اســت بعد از گزارش، نانی قطع )فردی بیكار( شود، عزلی یا نصبی، توبیخی 
و یا تذكری درج در پرونده  شــود،از همه مهم تر مصلحت جامعه و سالم ماندن آن 
است. اگر بنا شد در شــهر، خیابان ۴۵ متری باشد، ممكن است مسجد و یا خانه 
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یتیمی هم در مسیر آن باشد كه باید خراب  شود. امیرالمومنین7 به مالک اشتر می 
فرماید:»ولیكن نظرک الی العامه«، نظرت به مصلحت عامه باشد. 

یک خاطره: از معماری خواســتم كه خانه ی شهیدی را قیمت گذاری كرده و 
مالحظه شهید را داشته باشــد، گفت:عجب!چون خانه شهید است، بیشتر قیمت 

گذاری كنم؟! پول حرام، به بچه شهید بدهم؟!!. 

9- در نظرگرفنت توان مردم؛ 
در نظارت توان افراد را در نظر بگیریم. بالل، اذان گوی پیامبر اســالم6از 
نظر قرائت، اذانش غلط بود، چون نمی توانست درست تلفظ كند و به جای )شین(، 
با )ســین( می گفت:)اسهد ان ال اله اال الله(، مردم گفتند:یا رسول الله! اذانش غلط 
است. پیامبر گرامی6فرمودند:بالل، آن قدر، كمال دارد كه اذانش مورد قبول 

است. 

10- عاقبت اندیشی؛ 
در نظارت عاقبت اندیشی كنیم. گاهی با نظارت امروز كارها روی فرم است. اما 
با فرمول مدیریت و آینده نگری، كار، خراب می شود. مثِل اینكه در استخراج نفت و 
گاز، امروز روی فرمول است. اما این رقمی كه ما بهره برداری می كنیم، ممكن است 

برای نسل آینده ضرر داشته باشد. 
 گاهی كارها این چنین می شود كه گفت:یک كاسه سفالی داشتم، پنج هزار تومان 
ارزش داشت، شكست، ده هزار تومان چسب خریدم، كه آن را بچسبانم، چسب روی 
لباسم ریخت، ده هزار تومان هم به اتوشویی دادم. بعضی از كارها به ظاهر، صرفه جویی 
است. ولی در حقیقت حیف و میل است. لذا جا دارد، قوانینی كه می توانند افراد سود 

جو از آن سوء استفاده كنند، اصالح كنیم. 

11- نظارت و بازرسی، آشکار و خمفی؛ 
نظارت و بازرسی آشــكار تنها، كافی نیست. بازرسی مخفی هم باید باشد. قرآن 
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كریم در این باره داستانی دارد كه در سوره قصص، آیه7 تا 17 چنین می فرماید:
ْلِقیِه ِفی اْلَیمِّ َو ال َتخاِفی 

َ
ْرِضِعیِه َفِإذا ِخْفِت َعَلْیِه َفأ

َ
ْن أ

َ
مِّ ُموسی  أ

ُ
ْوَحْینا ِإلی  أ

َ
»َو أ

وُه ِإَلْیِك َو جاِعُلوُه ِمَن اْلُمْرَسِلیَن« ا َرادُّ َو ال َتْحَزِنی ِإنَّ
)و ما به مادر موسی الهام كردیم كه او را شیر بده، پس هرگاه )از ترس فرعونیان( 
براو بیمناك شــدی، او را )در جعبه ای بگذار و( به دریا بیفكن و )از این كار( مترس و 
)از دوری او( غمگیــن مباش، )زیرا( ما او را به تو باز می گردانیم و او را از پیامبران قرار 

می دهیم(. 
ا َو َحَزنًا ِإنَّ ِفْرَعْوَن َو هاماَن َو ُجُنوَدُهما  »َفاْلَتَقَطُه آُل ِفْرَعْوَن ِلَیُكوَن َلُهْم َعُدوًّ
كاُنوا خاِطِئیَن« )پس )مادر موســی چنان كرد، چیزی نگذشت كه( فرعونیان، او را 
)دیدند و از آب( برگرفتند تا سرانجام، دشمن و موجب اندوه آنان گردید. همانا فرعون 

و هامان و سپاهیانشان خطاكار بودند.( 
ْن َرَبْطنا َعلی  َقْلِبها 

َ
مِّ ُموسی  فاِرغًا ِإْن كاَدْت َلُتْبِدی ِبِه َلْو ال أ

ُ
ْصَبَح ُفؤاُد أ

َ
»َو أ

ِلَتُكوَن ِمَن اْلُمْؤِمِنیَن«
)ودل مادر موســی )از هر چیز، جز فكر فرزند( تهی شد )و( اگر قلب او را استوار 
نساخته بودیم تا از ایمان آورندگان )به وعده ی ما باقی( بماند، همانا نزدیك بود كه )به 

واسطه جزع وفزع( آن )راز( را افشا كند.( 
ْمنا  یِه َفَبُصَرْت ِبِه َعْن ُجُنٍب َو ُهْم ال َیْشــُعُروَن«، »َو َحرَّ ْخِتِه ُقصِّ

ُ
»َو قاَلْت ِل

ْهِل َبْیٍت َیْكُفُلوَنُه َلُكْم َو ُهْم َلُه 
َ
ُكْم َعلی  أ ُدلُّ

َ
َعَلْیِه اْلَمراِضَع ِمْن َقْبُل َفقاَلْت َهْل أ

ناِصُحوَن« 
)و ما )به دهان گرفتن ســینه ی( زنان شیرده را از پیش بر او ممنوع كردیم، پس 
)خواهر موســی كه مأموران را در جستجوی دایه دید( گفت:آیا می خواهید شما را بر 
خانواده ای راهنمایی كنم كه سرپرســتی او را برای شــما بپذیرند و برای او خیرخواه 

باشند؟( 
ِه َحقٌّ َو لِكنَّ  نَّ َوْعَد اللَّ

َ
ِه َكْی َتَقرَّ َعْیُنها َو ال َتْحَزَن َو ِلَتْعَلَم أ مِّ

ُ
»َفَرَدْدناُه ِإلی  أ

ْكَثَرُهْم ال َیْعَلُموَن«
َ
أ
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)پس ما )این گونه( او را به مادرش باز گردانیدیم تا روشــنی چشم او باشد و غم 
نخورد و بداند كه همانا وعده ی الهی حّق است، ولی بیشتر مردم نمی دانند.( 

 نكته آن است كه مادر موسی به دخترش )خواهر موسی( گفت:دنبال رودخانه و 
جعبه به آرامی برو و جیغ نزن، ببین سرنوشت او چه می شود؟ پس گاهی بازرسی باید 

خیلی عادی باشد تا طرف متوجه ماجرا نشود. 
ماجــرای دوم اینكه حضرت یوســف7 و مأموران او می دانســتند آن لیوان 
)ِكیل:ظرف ســهمیه بار و اجناس(، در كدام خورجین و بار اســت ولی اگر یک باره 

سراغش می رفتند، ماجرا كشف و رسوا می شد. لذا قرآن كریم می فرماید:
خیه «، )سوره یوسف آیه ۷۶(، 

َ
ْوِعَیِتِهْم َقْبَل ِوعاِء أ

َ
 ِبأ

َ
»َفَبَدأ

با اینكه می دانست ولی از خورجین های دیگر جست و جو )بازرسی( را شروع كرد. 

12- بزرگمنشی و گذشت؛ 
بازرس هم باید انسانی كریم و باگذشت باشد؛ قرآن كریم می فرماید:».. ِكراٍم 

َبَرَره..«، )سوره عبس آیه ۱۶( 
بازرسین خدا، كریم بودند. ُعقده ای نبودند. مثال:طرف حقوقش كم است، نگاه 

می كند فالنی درآمد سنگینی دارد، ُعقده ای نشود قرآن كریم می فرماید:
َدقات ...«، بعضــی نیش و كنایه می زنند كه  »َو ِمْنُهْم َمــْن َیْلِمُزَك ِفی الصَّ
ْعُطوا ِمْنها َرُضوا...«، )سوره توبه آیه۵۸(، 

ُ
زكات  كجا مصرف می شــود، اما؛ »... َفِإْن أ

اگر از آن زكات به آنها هم ببخشــی راضی و ساكت می شوند. چون به آنها نداده اند 
می گویند:كجا رفت!

البته تحقیق هم الزم است. پلیس جلوی خانم خالف كاری را گرفته بود، او هم 
ادعا كرده كه من آشــنای آقای قرائتی هستم، اتفاقًا من هم در آن مسیر بودم، از من 

سؤال كردند معلوم شد كه دروغ می گوید.
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1- ادعای وهابی ها؛ 
سؤال؛ آیا بنا به ادعای وهابی ها عزاداری بدعت است؟

الف:گرامی داشت یاد مظلوم در قرآن
در زمان جاهلیت مشركین دخترانشان را به ظلم و ستم زنده به گور می كردند اما 

خداوند از دختران مظلوم مشرک زنده به گور شده هم یاد فرموده است. 
َرْت، َو ِإَذا  ُجوُم اْنَكَدَرْت، َو ِإَذا اْلِجباُل ُســیِّ َرْت، َو ِإَذا النُّ ــْمُس ُكوِّ  ِإَذا الشَّ
ُفوُس  َرْت، َو ِإَذا النُّ َلْت، َو ِإَذا اْلُوُحوُش ُحِشــَرْت، َو ِإَذا اْلِبحاُر ُسجِّ اْلِعشاُر ُعطِّ

یِّ َذْنٍب ُقِتَلْت. )سوره تكویرآیات 1 تا۹(. 
َ
َجْت، َو ِإَذا اْلَمْوُؤَدُه ُسِئَلْت، ِبأ ُزوِّ

 )آنگاه كه خورشــید در هم پیچیده و تاریك شود و آنگاه كه ستارگان به خاموشی 
گرایند و آنگاه كه كوه ها به حركت درآیند و آنگاه كه شتران باردار به حال خود رها شوند 
و آنگاه كه حیوانات وحشی، برانگیخته و گرد هم آیند و آنگاه كه دریاها به جوش آیند و 
آنگاه كه جان ها جفت و قرین شوند و آنگاه كه از دختر زنده به گور شده پرسیده شود 

كه به كدامین گناه كشته شده است؟( 
 از این آیات فهمیده می شــود كه جامعه باید به نفع مظلوم عكس العمل داشته 
باشد. مثِل عقب نشینی اسرائیل در ماجرای حمله به غزه به خاطر آن بود كه از شرق 

و غرب این ظلم را محكوم كردند. البته مقاومت مردم هم بود. 
و در سوره بروج از آیه 1 تا 9 چنین می فرماید:

ْصحاُب 
َ
ماِء ذاِت اْلُبُروِج، َو اْلَیْوِم اْلَمْوُعوِد، َو شاِهٍد َو َمْشُهوٍد، ُقِتَل أ »َو السَّ

اِر ذاِت اْلَوُقوِد، ِإْذ ُهْم َعَلْیها ُقُعوٌد، َو ُهْم َعلی  ما َیْفَعُلوَن ِباْلُمْؤِمِنیَن  ْخُدوِد، النَّ
ُ
اْل

تاریخ پخش:93/08/01

موضوع:

 عزاداری در اسالم و آداب آن  

بسم اهلل الرمحن الرحیم
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ماواِت  ِذی َلُه ُمْلُك السَّ ِه اْلَعِزیِز اْلَحِمیِد، الَّ ْن ُیْؤِمُنوا ِباللَّ
َ
ُشُهوٌد، َو ما َنَقُموا ِمْنُهْم ِإالَّ أ

ُه َعلی  ُكلِّ َشْی ٍء َشِهیٌد«.  ْرِض َو اللَّ
َ
َو اْل

 )سوگند به آسمان كه دارای برج های بسیار است. به روز موعود سوگند. به شاهد 
و مشهود سوگند. مرگ بر صاحبان گودال )پر آتش(. همان آتش پر هیزم. آنگاه كه 
آنان باالی آن نشســته بودند و تماشاگر شكنجه ای بودند كه نسبت به مؤمنان روا 
می داشــتند. آنان هیچ ایرادی به مؤمنان نداشتند، جز آنكه به خدای عزیز و حمید 
ایمان آورده بودند. آن كه حكومت آسمان  ها و زمین برای اوست و خداوند بر هر چیز 

گواه است(. 
اِلِم  َخْصمًا َو ِلْلَمْظُلوِم َعْونا« )نهج البلغه/ امیرالمؤمنین7 هم فرموده:»ُكوَنا ِللظَّ

ص۴۲۱(، با ظالم دشمن و یار مظلوم باشید. 

ب:  گرامی داشت یاد پیامبران در قرآن
در آیات زیادی از قرآن در باره ی زنده ماندن یاد پیامبران و انســان های شریف 
چنین می فرماید:»َو اْذُكْر ِفی اْلِكتاِب ِإْبراهیم «، )سوره مریم آیه4(، ابراهیم را در كتاب 

یاد كن،. یعنی؛ نگذار یاد بزرگان در تاریخ، فراموش شود. 
كنار مســجد الحرام در مكه، مسیر سر پوشیده ای بین كوه صفا و مروه است كه 
حاجی باید بعد از طواف و نماز، هفت بار، این مسیر را به عنوان یكی از اعمال حج طی 
كند، چند قدم از این مسیر را )كه با عالمت مشخص شده است،( به صورت َحرَوله 
و هیجانی برود. چرا؟ چون حضرت هاجر)س( برای پیدا كردن آب، برای فرزندش 
اسماعیل، در این مكان هیجانی  شده است. پس باید در تاریخ او و زحماتش در راه خدا 

فراموش نشود. 
همه ی این مسایل در مكتب اسالم ریشه دارد. مثاًل اینكه چرا پرچم آمریكا را زیر 
پا می گذاریم؟در زمان صدر اسالم، بزرگترین ُبت مشركین در كعبه، به نام بت ُهَبل 
بود. پیامبر6 زمانی كه بر مشركین پیروز و وارد مكه و كعبه شد، آنها را شكست و 
فرمود:آن را جلوی درب بنی شیبه، )یكی از 40، 50 درب مسجدالحرام،( خاك كنید. 
مستحب است حاجیان از همان درب وارد شوند، كه آن ُبت، زیر پایشان قرار بگیرد. 
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ج:كارهای نمادین در مراسم حج
 چرا حاجیان باید در روز عید قربان و در ســزمین منی به جایگاه شیطان سنگ 
بزنند؟، تا آن خاطره فراموش نشود كه حضرت ابراهیم7 همانجا به شیطان، سنگ، 
پرتاب كرد. لذا ما هم باید خاطرات كربال را زنده نگه داریم.ســفارش به زیارت در 
شب جمعه و داشتن تسبیح تربت امام حسین7 و سجده بر آن و یا آب می نوشی، 
تشــنگی آن حضرت و یارانش را یاد كن؛ برای آن است كه ظلم و ستم بنی امیه كه 
حسین7 را كشــته و هم بنی العباس كه به قبر آن حضرت7 را به آب بستند؛ 
نگذارید فراموش شــود. مالحظه كردید كار زیبای معلم مریوانی را، زمانی كه دید، 
موهای ســر دانش آموزش بر اثر بیماری ریخته و ممكن است از بقیه دانش آموزان 
و دوســتان خود خجالت بكشد، او هم موهای سرش را تراشید، تا شبیه سازی شده و 
او غصه نخورد. لذا همه از این معلم تجلیل كردند. این شــبیه سازی را ما در اسالم 
داریم. مثل:لباس احرام، لبیک گفتن، قربانی كردن، رمی جمرات )ســنگ زدن به 

جایگاه شیطان،(، حروله بین صفا و مروه، و... شبیه سازی است. 
یا حضرت علی7 خود را شبه یك حیوانی در آورد تا یتیمی بخندد و خوشحال 
شود. حال! كدام یک از اساتید دانشگاه، فوق تخصص های روانشناسی حاضر است 

چنین كاری كند تا یتیمی بخندد؟
 د:سفارش رســول خدا6 به عزاداری به مناسبت شهادت عمویش 

حضرت حمزه7 :
پیامبر6 مالحظه فرمود كه بعد از جنگ ُاُحد مردم برای شهدای خود عزاداری 

می كنند، فرمود:پس چرا برای حمزه گریه كننده ای نیست، عزاداری نمی كنید؟
امام رضا7 فرمود:»َفَعَلی ِمْثِل اْلُحَسْیِن َفْلَیْبِك اْلَباُكون« )امالی/ص128( برای 
ُنوَب اْلِعَظام «،  مثل امام حسین باید گریه كنان، گریه كنند، »َفِإنَّ اْلُبَكاَء َیُحطُّ الذُّ

گریه برای امام حسین گناهان بزرگ را از بین می برد. 
امیرالمؤمنین7 فرمود:خداوند توجهی به زمین كرد؛ ما و بعد از آن، شیعیان ما 
را انتخاب كرد. شیعیان ما كسانی هستند كه »... َیْنُصُروَنَنا...«، ما را یاری می دهند، 
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»... َو َیْفَرُحوَن ِلَفَرِحَنا...« با شادی ما، شادند »... َو َیْحَزُنوَن ِلَحَزِنَنا..«، و با حزن 
ْمَواَلُهم«. )غررالحكم/ص117(، و برای ما، 

َ
ْنُفَسُهْم َو أ

َ
و غِم ما غمناكند »... َو َیْبُذُلوَن أ

ا َو ِإَلْیَنا« آنان از ما و حسابشان هم با  وَلِئَك ِمنَّ
ُ
مال و جان خود را بذل می كنند. ».. أ

ما است. 
ه  جایگاه قبر حضرت اسماعیل7 

قبر حضرت اسماعیل7 كه حاضر شد در راه خدا قربانی شود، در كنار كعبه قرار 
گرفته كه حاجیان زمانی كه كعبه را طواف می كنند، قبر او هم داخل طواف قرار می 

گیرد. این به یك معنا قدر دانی خداوند از او است. 
وهابی ها می گویند؛ دور قبر گشــتن شرک است؛ اما خود در طواف كعبه دور قبر 
می گردند. حال آنكه حضرت اسماعیل7 در سیزده سالگی حاضر شد خواب پدرش 
ُه  ْسَلما َو َتلَّ

َ
ا أ َبِت اْفَعْل ما ُتْؤَمر.. َفَلمَّ

َ
تعبیر و او در راه خدا قربانی شود و نشد، ».. یا أ

ِلْلَجبین «، )ســوره صافات آیه103(. حضرت قاسم7 هم سیزده ساله، در كربال تسلیم 
حق بود و عاشقانه شهید شــد در حالی كه ما راضی نیستیم كه داروی تلخ بخوریم 
و تسلیم باشــیم. كدام ملی گرا، حاضر است برای وطنش حتی یک انگشت خود را 
بدهد؟ حمله ای كه به ایران شد، چند ملی گرا در جبهه شركت كرد؟و حال  آنكه بیش 

از 95 درصد از بچه های جبهه، از مسجد بودند. 

2- حقوق انسانی در فرهنگ اسالمی؛ 
اِئَل َفل َتْنَهر« )سوره ضحی آیه۱۰(،  ا السَّ مَّ

َ
قرآن كریم در باره ی فقیر می فرماید:»َو أ

فقیر را محروم نكن. كاری به ایمان او هم ندارد. 
زكات هــم برای مؤمن و غیر مؤمن اســت، در جهت تألیــف قلوب و همدلی 
َفِه ُقُلوُبُهم.. «، )سوره توبه آیه۶۰(. گرچه دین ندارد، اما گرسنه  انسانهاست؛ ».. َو اْلُمَؤلَّ

و نیازمند است. 
مانند خدمات صلیب سرخ جهانی و هالل احمر كه ثبت جهانی شده و خدمات 
انســان دوستانه دارند و این همان چیزی اســت كه قرآن به عنوان )الناس( مردم، 
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اِس ُحْسنا« )سوره بقره آیه۸۳( با مردم، به نیكویی  مطرح می فرماید، مثِل »َو ُقوُلوا ِللنَّ
حرف بزنید. چه مؤمن و غیر مؤمن باشد.اسالم حتی نسبت به مالحظه رعایت حال 
حیوانات هم سفارشاتی دارد. حضرت علی7 می فرماید:ما خواهان رفاه حیوانات هم 
هستیم. به مسؤول زكات می  فرماید:شترهایی كه مردم به عنوان زكات می دهند، در 
ِغب «، )نهج البلغه/ص۳۸۱(، آنها را آرامش و  ْه َعَلی  اللَّ مسیر، آنها را خسته نكن؛ »َو ْلُیَرفِّ

آسایش بده. چه رسد به رفاه كارگران و سایر مردم!
یكی از شعارهای زمان طاغوت این بود؛ شریک شدن كارگران در سود كارخانه ها!، 
بله،این همان قانون مضاربه ای اســت كه در اسالم آمده است. در انسان دو قدرت 

عقل و بیان وجود دارد. گویند؛ تا مرد سخن نگفته باشد عیب و هنرش نهفته باشد
َمُه قاَل  ا َكلَّ ْسَتْخِلْصُه ِلَنْفِسی َفَلمَّ

َ
قرآن هم می فرماید:»َو قاَل اْلَمِلُك اْئُتوِنی ِبِه أ
ِمیٌن« )سوره یوسف آیه 54( 

َ
َك اْلَیْوَم َلَدْینا َمِكیٌن أ ِإنَّ

 )و پادشاه گفت:یوســف را نزد من آورید تا وی را )مشاور( مخصوص خود قرار 
دهم. پس چون با او گفت وگــو كرد به او گفت:همانا تو امروز نزد ما دارای منزلتی 

بزرگ و فردی امین هستی.( 
پس زمانی كه حضرت یوسف7 سخن گفت؛ عزیز مصرگفت:تو با این بیانی 
كه داری، مسؤولیت امور مالی كشور را قبول كن. چون چراِغ عقل، بیان است و چراغ 
دیگری به نام عاطفه كه اشک را جاری می كند، پس آنكه اشک ندارد، عاطفه ندارد. 

3- رعایت حریم عزاداری در مراسم سوگواری؛ 
ْمُرَنا« 

َ
برای محتوای عزاداری ها حدیث داریم:»َو َمْن  َجَلَس  َمْجِلسًا ُیْحَیا ِفیِه أ

)وسایل الشــیعه/ج14/ص502(، در مجالس، راه و سیره اهل بیت7 زنده شود. منبرها و 

اشعار پر محتوا باشد. تنها از روی احساسات و شور نباشد؛ شعور و معرفت هم باشد. 
مثال:فرق اســت بین داغ و پخته، چون داغ، )احساسات،( سرد می شود ولی پخته، 

خام نمی شود. 
در عزاداری ها به نماز و حق الناس عنایت شــود. سد معبر، ترافیک، صدای بلنِد 
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بلندگوهای حسینیه و مساجد و زمان استراحت مردم، طبل زدن، حق الناس است. 
ابزار و وسائل و ریتم های موسیقی نباشد، امام خمینی )ره( فرمود:عزاداری ها سنتی 
هَ   ُرُكُم  اللَّ باشد. در مجالس، علم و آگاهی مردم زیاد شود. حدیث داریم:».... ُیَذكِّ
ُرْؤَیُتُه َو َیِزیُد ِفی ِعْلِمُكم«، )كافی/ج1/ص39(، با افرادی رابطه داشــته باشید كه یاد 

خدا، علم و آگاهی شما اضافه شود. 
مثاًل:حضرت قاسم7 سیزده ساله، پســر امام حسن مجتبی7، در جواب 
عمویش كه از او ســؤال فرمود:مرگ نزد تو چگونه اســت؟، عرض كرد:از عسل 

شیرین تر است. 
عزاداری های امام حسین7 باید عامل وحدت باشد نه تفرقه، تفرقه كار فرعونی 

ْهَلها ِشَیعا..« )سوره قصص آیه4(، مردم را گروه گروه می كرد. 
َ
است؛ »... َو َجَعَل أ

َك  نَّ به ظاهر ننگریم. یكی خیلی گریه می كرد، امــام صادق7 فرمود:»اَل َیُغرَّ
ْقَوی  ِفی اْلَقْلب «، )مشــكاه االنوار فی غرر االخبار/ص44(، گول ظاهر گریه  َما التَّ ُبَكاُؤُهْم ِإنَّ

كردن او را نخورید؛ چون تقوا در قلب است. 
چــون مثاًل به او می گویی:خمس می دهی؟، نه، پس این رقم گریه چیســت؟، 
افرادی هم فدک را غصب كردند و ما بر آنها لعن می كنیم، این هم كه گریه می كند 
و خمس نمی دهد حق امام زمان7، )ســهم امام( را غصب كرده است. چه فرق 

می كند. در عزاداری ها رقابت و چشم و هم چشمی، ریا و تظاهر نباشد.

4- دوری از غلوّ و زیاده گویی؛  
مثاًل:اینكه می گوید:همه انبیا نوكر تو هســتند. حضــرت فاطمه زهرا)س( و 
حضرت مریم)س( هر دو عزیز هستند. ولی اینكه مریم! تو كنیز زهرایی، به چه دلیل 
این حرف ها را می زنیم؟ مثل اینكه ما در كشور، چهل ستون و بیستون داریم و هردو 
هم دروغ است. علت غلّو هم آن است كه از اسالم، شناخت الزم را نداریم لذا همه 
باید در اینچنین امور با یك اسالم شناس همراه شویم. امام صادق7 فرمود:هركس 

عیب مرا به من تذكر بدهد، او بهترین دوست من است. 
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1- امر به معروف، وظیفه ای مهگانی؛ 
ُمْر ِباْلَمْعُروِف َو اْنَه َعِن 

ْ
لَه َو أ ِقِم الصَّ

َ
لقمان به فرزندش می گوید:»یــا ُبَنیَّ أ

ُموِر« )سوره لقمان آیه 17(. 
ُ
صاَبَك ِإنَّ ذِلَك ِمْن َعْزِم اْل

َ
اْلُمْنَكِر َو اْصِبْر َعلی  ما أ

)فرزندم! نمــاز را برپا دار و امر به معروف و نهــی از منكر كن و بر آنچه از 
سختی ها به تو می رســد مقاومت كن كه این )صبر( از امور واجب و مهم است(. 
اهمیت اســالم در باره آزادی آن چنان اســت كه دختری كه ُنه ساله شده و به 
تكلیف  رسیده، می تواند حتی از باالترین شخصیت هم خالفی دید، نهی از منكر 
كند. این نشانه آزادی است، یعنی؛ محیط آزاد است. در مقابل خالف با زبان یا 
با قدرت و یا حداقل با عبوس كردن با منكر برخورد كرده و بی تفاوت نباشــیم، 
ْحَیاء«، )تهذیب االحــكام/ج6/ص181(، )بی تفاوت 

َ
ٌت َبْیَن  اْل حدیــث داریم: »َفُهَو َمیِّ

مرده ای بین زنده ها است(.
یكی از دوســتان، می گفت:ما دو رقم مرده داریم؛ مرده افقی، در قبرســتان 
است و مرده عمودی، افراد بی خاصیتی هستند كه راه می روند. امام حسین7 
فرمــود:»... انی ارید عن آمر بالمعروف...«، من از ایــن قیام، اراده ی امر به 
معروف ونهی از منكر دارم. از حركت حضرت امام حسین7 معلوم می شود كه 
در نهی از منكر گاهی الزم اســت انسان زیر سم اسب هم برود. بله! اگر چوب، 

زخیم بود، تبرش هم باید قوی باشد.

تاریخ پخش:93/08/08

موضوع:

 قیام امام حسین)ع( و 
 ا مر به معروف و هنی از منکر

بسم اهلل الرمحن الرحیم
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2- حکومت معاویه، بزرگ ترین منکر؛  
رژیم بنــی امیه یک قدرتی بود و معاویه خیلی تبلیغات مســموم كرده بود.
لذا یک روز می خواســت مردم را آزمایش كند، گفت؛ چهارشنبه نماز جمعه می 
خوانیم؛ همه به نماز جمعه رفتند و كسی هم جرأت نكرد بگوید، امروز چهارشنبه 
اســت. رژیم بنی امیه با نصیحت، راهپیمایی و شعار نویسی هم ساقط نمی شد. 
امام حسین باید خط وحشت و ترس مردم را بشكند و به آنها جرأت بدهد. بعد 
از قیام امام حســین7 زینب كبری)س( و امام سجاد7 هم در كوفه و شام 
سخنرانی كرد، كه بعد، حدود شصت نفر از بزرگان و شخصیت ها، از اشتباه خود 
عذرخواهی كردند. باالخره افشاگری باید با خون، بیان، قلم و نامه همراه و همه 

جانبه باشد. 

3- مقدم بودن امر به معروف بر هنی از منکر؛ 
امر به معروف قبل از نهی از منكر اســت. یعنی؛ اگر اول ســراغ معروف ها 
برویم، خود به خود، منكرها كم می شود. مثاًل:نماز، معروف است قرآن كریم می 
فرماید:»ان الصلواه َتْنهی  َعِن اْلَفْحشاِء َو اْلُمْنَكر«، )سوره عنكبوت آیه45(،نماز انسان 

را از زشتی ها و بدی ها باز می دارد. 
مثاًل:ما اگر ازدواج را آسان كردیم، ایام فراغت را با یک كارهای حالل مجاز، 
مثِل خنده حالل و ورزش پر كنیم. خالف كاری ها هم كم می شــود. زمانی كه 
خداونــد اراده فرمود كه آدم و حوا را از خوردن گندم نهی فرماید؛ اول فرمود:»َو 
ُكل ِمْنها َرَغدًا َحْیُث ِشــْئُتما...« هرچه می خواهید بخورید، اما؛ »... َو ال َتْقَربا 
َجَرَه«، )ســوره بقره آیه 35(، ولی به این درخت نزدیك نشوید. یا زمانی كه  هِذِه الشَّ
حضرت لوط7 می خواســت جلوی گناه را بگیرد، گفت:».. هُؤالِء َبناتی  ُهنَّ 
ْطَهُر َلُكْم..«، )ســوره هودآیــه78(، با دختران من ازدواج كنید، برای پاكی شما بهتر 

َ
أ

است. 
لذا برای ازدواج فرزندان خود بهانه گیری مثِل درس و... نداشــته باشــیم. 
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چون جوان، بعد از بلوغ در جامعه آسیب پذیر می شود. 
در مسئله امر به معروف و نهی از منكر بعضی می گویند:نمی خواهد نصیحت 
كنی؛ اول خودت را اصالح كن. هر دو الزم است. هم خود را اصالح كنیم و هم 
دیگران را نصیحت كنیم. مثاًل: كوهنوردی كــه از كوه باال می رود، اگر یكی در 
بین راه بگوید؛ دســت مرا هم بگیر و كمكم كن؛ چه برخوردی می كند؟ آیا می 
گوید،من فعاًل مشغول باال رفتن از كوه هستم؟ یا اگر توان داشته باشد كمك می 
كند؟ممكن است یكی عیب هم داشته باشد و می گوید؛ آقا سیگار نكش. نگوئیم؛ 

آقا تو خودت هم فالن عیب را داری.
امر به معروف نشان دهنده ی این است كه من مكتب و دینم را دوست دارم. 

مردم را دوست دارم. وجدانم بیدار است و غافل هم نیستم. 

4- شرایط امر به معروف و هنی از منكر؛ 
امام حسین7 فرمود:)صاحب  االمر بالمعروف  یحتاج الی... (، كسی كه امر 

به معروف می كند؛ نیاز به شرایطی دارد:)مصباح الشریعه/ص272( 
الف:شناخت حلل و حرام

  »... أن یكون عالما بالحلل و الحــرام...« اول باید بدانیم واقعًا این منكر 
است؟ گاهی نهی از چیزی می كنیم كه گناه بودنش ثابت نشده است. 

ب:گرفتار نفس خود نباشد. 
  »... فارغا عن خاصه نفســه..«، از گرفتاری نفس به دور باشد. یعنی دلش 
برای دین بســوزد. این كار برایش دكان نباشد كه افرادی را جلب و جذب خود 

كند. 
ج:خیرخواه، مهربان و رفیق بودن

  »... ناصحا للخلق، رحیما لهم، رفیقا بهــم..« خیرخواه و مهربان و رفیق 
مردم باشد. 

د:دلسوزبودن 
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  »... داعیا لهم باللطف..« با لطافت برخورد كند نه با خشونت. 
ه:بیان زیبا

  »... و حسن البیان..«، بیانش زیبا باشد. 
و:شناخت اخلق مردم

  ».. عارفا بتفاوت أخلقهم، لینزل كل بمنزلته بصیرا بمكر النفس ومكائد 
الشیطان..«، اخالق مردم را بداند. با همگان یكسان حرف نزند. مثال:گرِد گچ 
كه روی آستین بنشیند با ضربه زدِن با دست آن را پاک می كنیم، اما اگر با دوده 
و سیاهی چنین كنیم لباس را كثیف تر می كند. پس در دور كردن گرد گچ ودوده 
فرق اســت. نمونه دیگر؛ ما چند رقم )الله اكبر( گفتن داریم؛ یكی در شــب 22 
بهمن، یكی در راهپیمایی، یكی برای شــروع نماز، یک بار هم برای تعجب كردن! 
یكــی هم مكّبر، هر كدام از آنها یك لحن مخصوصی دارد. پس اگر فردی بار اول 

است كه به مسجد آمده است، نباید سخت گیری كرد.
در امر به معروف و نهی از منكر مهم است كه بدانیم فالنی مثاًل:سیزده ساله 
است یا شانزده ساله، سیر است یا گرسنه، نرم خو یا تندخو است؟، چون برای هم 

صحبت شدن با هر كدام، یک كد و رمزی دارد. 
مثل اینكه در جلسات سخنرانی، چند رقم آدم داریم؛ برخی مغرور، یكی عاشق، 
بعضی بی تفاوت و بعضی هم فراری، هركدام هم قیافه ای به خود می گیرند. لذا 
كسی كه می خواهد امر به معروف كند باید انسان شناس و روانشناس باشد كه 
او در چه حال و وضعیتی است؟. مثال معلم با نمره بیست نصیحت كند. اما اگر 
معلم به شاگرد خود نمره تك داد و بعد گفت:فرزندم! ناخن هایت را بگیر و تمیز 
باش، اثر مثبتی نخواهد داشــت. چون امام معصوم7می فرماید:»ِإنَّ ِلْلُقُلوِب 
ِإْقَبااًل َو ِإْدَبارا«، )كافــی/ج3/ص454(، گاهی دل آمادگی دارد، می پذیرد و گاهی هم 

َپس می زند و آمادگی ندارد، نصیحت نكن. 
و:مواظب نفس باشد

ْفس ..«، بفهمد كه از راه نفس ســرش كاله می رود.    ».. َبِصیرًا ِبَمْكــِر النَّ
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كار نفس اســت، ولی خیال می كند بندگی خدا را می كند.  ظاهرًا به عشــق امام 
حسین7می كند، اما زمانی عزاداری می كند ظهر عاشوراست كه امام زمان)عج( 

هم سر نماز است. 
 بله! ما در دین خود اهرم های قوی و خوبی داریم. كه حكم انرژی هســته ای 
را دارند، به شــرط آنكه خوب و به جا از آن ها استفاده كنیم، مثل مراسم حج، »َو 
اِس ِحجُّ اْلَبْیت َمِن اْسَتطاَع ِإَلْیِه َسبیل.. « )سوره آل عمران آیه97(، هرسال  ِه َعَلی النَّ ِللَّ
یک میتینگ چند میلیونی با عشــق و كفن پوشیده و سر تراشیده و لبیک  گویان، 
دور یک محور كعبه جمع می شــوند. این انرژی هسته ای است. زن و مرد و پیر 
و جوان و عرب و عجم، همه جمع می شــوند. ما هنوز خوب و شایسته اسالم را 

نشناخته ایم، اسالم و مسلمین خیلی قدرت دارند. 
ممكن اســت مردم برای غذای خود، از اجناس درجه یک استفاده نكنند، اما 

برای غذای نذری امام حسین7 از درجه یک استفاده می كنند. 
امام خمینی )ره( هم راه امام حســین7 كه خون بر شمشیر پیروز است،را 

ادامه داد و پیروز شد. 
ز:صبور باشد

  ).. صابرا.. ً(. كســی كه امر به معروف می كند باید صبور و با اســتقامت 
باشــد. می گوید:امر به معروف كردم، گوش نداد، بار دیگر هم بگو. قرآن می 
ْفنا فی هذا القرآن«، )اسراء/41(، ما مطالب قرآن را در قالب های  فرماید:»َو َلَقْد َصرَّ
مختلف گفتیم. بارها بگوئید، تبر هم شــاید بار اول چوب را نشكند. مادر، معلم، 
شــوهر، همسر، پسر عمو، پســر خاله، و.. همه بگویند یا هركدام حرفشان تأثیر 

دارد، بگوید. 
مثال:اگر سر سفره شیشــه نوشابه را نتوانســتیم باز كنیم از دیگران كمك 

می گیریم. 
حضرت امام خمینی)ره( در تحریر الوســیله می فرماید:در امر به معروف و 

نهی از منكر ببینید حرف چه كسی اثر دارد. 
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ح:انتقام نگیرد
  »... اَل ُیَكاِفُئُهْم...« انتقــام نگیرد. مثاًل:می گوید:حاال كه تو به حرف من 

گوش ندادی، من هم به تو وام نمی دهم. عروسی تو نمی آیم. 
ط:شكایت نكند

»... َو اَل َیْشُكو...« شــكایت نكند. چون غیبت می شود. مثاًل می گوییم با 
فالنی فالن خالف  را انجام داد گفتم، گوش نداد. 

ی:تعصب نباشد
َه...«، تعصب نداشته باشد. مثاًل می گوید؛ من پدر    »... َو اَل َیْسَتْعِمُل اْلَحِمیَّ
بزرگ، پدر عروس، مادر داماد، رئیس قبیله یا كدخدا هســتم. تعصب قبیله ای، 

نژادی، محلی،لهجه ای و لباسی نداشته باشیم. 
ك:همراه با عمل

دعــوت ما باید همراه با عمل باشــد. با عمل دعوت بــه معروف كنیم، نه 
با حرف. البته مردم در عمل آزاد هســتند. خداونــد حتی به پیامبر6 می 
ْوا...«، )سوره آل عمران آیه20( اگر  فرماید:)ُقل( :بگو، بعد هم می فرماید:»... َو ِإْن َتَولَّ

گوش نداده و پشت كردند یعنی مردم آزاد بوده و مجبور نیستند. 
آیه نازل شد؛ ای پیامبر!

َبَعَك ِمَن اْلُمْؤِمِنیَن«، و  ْقَرِبیَن، َو اْخِفْض َجناَحَك ِلَمِن اتَّ
َ
ْنِذْر َعِشیَرَتَك اْل

َ
 »أ

خویشان نزدیكت را هشدار ده و برای مؤمنانی كه از تو پیروی كرده اند، بال خود 
را بگستر )و متواضع باش((. 

ِحیِم«، )سوره  ْل َعَلی اْلَعِزیِز الرَّ ا َتْعَمُلوَن، َو َتَوكَّ »َفِإْن َعَصْوَك َفُقْل ِإنِّی َبِری ٌء ِممَّ
شعراءآیه214 تا 217(. پس اگر سرپیچی كردند بگو، قطعًا من از آنچه انجام می دهید 

بیزارم. و بر )خدای( عزیز و مهربان توّكل كن. 
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1- مظلومیت؛ 
امام سجاد7 فرمود؛ در مكه و مدینه چند نفر هم یار و یاور ندارم. 

2- بیان معارف دینی با هبره گیری از شیوه دعا؛  
آن حضــرت7 معارف و مطالب الزم را در قالب دعا بیان فرمودند. چون در 
آن زمان حضرت مظلوم و خلیفه و دیگران به ظاهر مدعی اســالم بودند، و كار به 
جایی رســیده بود كه روزی یكی از خلفای بنی امیه در حال مستی، نماز صبح را سه 
ركعت خواند، گفتند:چرا سه ركعت؟ گفت:امروز حالم خوب است، اگر بخواهید 

بیش تر هم می خوانم. 
و لذا آن حضرت7معارفی را در قالب دعا بیان فرمود كه؛ مجموعه آنها كتاب 

شریف صحیفه سجادیه است. 
ای كاش آموزش و پرورش مطالب تربیتی آن دعاها را اســتخراج و اســتفاده 
می كرد. مثل مطالب تربیتی بــرای والدین گرامی دانش آموزان و وظائف متقابل 

فرزندان با والدین خود.

3- فرازهایی از دعای باران؛ 
آن حضرت7 دعایی برای طلب باران دارد. »اللهم اسقنا الغیث...« خدایا! 
باران رحمتت را بر ما نازل كن. »... و  انشــر علینا رحمتك بغیثك المغدق...«، 
رحمت خودت را با آب فراوان بر ما نازل كن. »...  من  الســحاب المنســاق..«، 
از ابرهایــی كه به این طرف و آن طرف ســوق می دهی، »... وامنن علی عبادك 
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بایناع الثمره...«، بارانی كه میوه های ما با آن برســد. »... و احی بلدك ببلوغ 
الزهره...«، شــهرها پر از گل شود. »... و اشهد ملئكتك الكرام السفره بسقی 
منك نافع دائم...«، آن فرشــته هایی كه مسئول نزول باران هستند، را بر ما نازل 
كن. )خداوند نوزده دسته فرشته دارد. مثِل فرشته وحی، فرشته باران، فرشته ای 
ْمرً ا«، )ســوره نازعات آیه5(، 

َ
بــرای ثبت اعمال و...، در قرآن هم آمده؛ »َفاْلُمَدِبّرَ اِت أ

ْتُه رُ ُسُلَنا..«، )ســوره انعام آیه61(، مالئكه ای كه مسئول  مقسمات، صافات،»... َتَوفَّ
گرفتن روح مردم هستند(.  

».. واســع درره، وابل سریع عاجل..«، بارانی كه زمین با آن، گلستان شود و 
میوه ها با آن برسد و ضرری نداشته، پربار، دائم و سریع باشد.

4- فرازهایی از دعای مکارم االخالق؛ 
در بــاب طلب علم از خداوند می خواهد؛ ».. و علمًا نافعا..« خدایا! علم نافع 
می خواهم. چه كســی اینچنین دعا به فكرش می رسد كه :»الهی اعزنی«، خدایا! 
عزتم بده! )اما عزت هم آفــت دارد.( »... والتبتلینی بالكبر...«، با عزت دچار 

تكبر نشوم. 
»الهی وأجر للناس علی یدّی الخیر«، خدایا! خیر و نیكی به دستم جاری كن. 
)اما این هم گرفتارآفت نشود،( ؛ ».. وال تمحقه بالمّن..« با منت گذاشتن، همراه 

نشود. 
دنی لک...«، توفیــق عبادتم بده. اما؛ »و ال تفســد عبادتی  و؛ »الهــی عبِّ
بالعجب«، با عجب و غرور فاسد نشود. یعنی؛ همه امور و ابعاد آن باید با هم دیده 

شود. مثِل اینكه؛ در خداشناسی می فرماید:
ــماِء َكْیَف ُرِفَعْت، َو ِإَلی  ِبِل َكْیَف ُخِلَقْت، َو ِإَلی السَّ  َفل َیْنُظُروَن ِإَلی اْلِ

َ
»أ

ْرِض َكْیَف ُسِطَحْت. )سوره غاشیه آیات 17 تا20(. 
َ
اْلِجباِل َكْیَف ُنِصَبْت، َو ِإَلی اْل

 )آیا به شتر نمی نگرند كه چگونه آفریده شده؟ و به آسمان كه چگونه برافراشته 
شده و به كوه كه چگونه برپا داشته شده و به زمین كه چگونه گسترده شده است؟( 
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ــَماَء رَ َفَعَها َوَوَضَع اْلِمیَزاَن«، آســمان را  و در جای دیگر می فرماید؛ »َوالسَّ
الَّ َتْطَغْوا ِفی اْلِمیَزاِن« )سوره الرحمن 

َ
برافراشت و بین كرات توازن برقرار كرد. بعد؛ »أ

آیات7و8( شما هم در ترازو )و وزن كردن اجناس،( ظلم و طغیان نكنید. 

پس توازن در كهكشــان، آسمان، زمین، خلقت شــتر و ترازوی مغازه را به هم 
وصل فرموده است. 

5- ترویج صحیفه سجادیه در جامعه؛ 
پیشــنهاد و سفارش می كنیم كه ســازمانها و نهادهای مختلف مثِل آموزش و 
پرورش بخش هایی از صحیفه را انتخاب و از آن استفاده كنند. مثاًل:دعای سفر را 

وزارت راه و ترابری برای مسافران استفاده كند. 
البته جمعی از علما به دعاهای دیگری از امام ســجاد7 دست یافته اند و تا 

حدود 160 مورد رسیده است. 
اهلبیت7 ما دنبال بهترین ها بوده اند. به گوشه و جمالتی از دعای صحیفه 

سجادیه توجه كنید:
غ بایمانی أكمل االیمان«، خدایا! ایمان مرا بهترین و كامل ترین قرار  »اللهم بلِّ
بده »واجعل یقینی أفضل الیقین«، و باالترین یقین را عطا فرما !»و انته بنیتی الی 
احسن النیات«، بهترین نیت را عنایت فرما! »و بعملی الی أحسن االعمال«، و به 

بهترین عمل رهنمون فرما!
و امیرالمؤمنیــن علی7 در دعای كمیــل از خدا می خواهد؛ »و اجعلنی من 
احسن عبیدك نصیبا عندك« مرا از بهترین بندگانی كه از تو بهره مند شده است؛ 

قرار بده. 

6- باالبردن سطح فکر مردم از امور مادی به معنوی؛ 
فكر و اهمیت عرب در جاهلیت بیشــتر به خوراك و پوشاك و مسكن، شعر و 
َماِء َذاِت اْلُبرُ وِج«  شــراب و شهوت و.. بود. با ظهور اسالم، آیاتی نازل شد:»َوالسَّ
َماَء رَ َفَعَها« )سوره الرحمن/7(، آسمان و رفعتش.  )وره بــروج آیه1( آسمان و برجها، »َوالسَّ
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»والشمس«، )سوره شــمس آیه 1(، خورشید. »َوُضَحاَها«، »والفجر«، )سوره فجرآیه 1(، 
َحی«، )سوره ضحی آیه 1(، »و النهار«، »والعصر«،  ْبِح« )سوره تكویرآیه 18(، »َوالضُّ »َوالصُّ
)سوره عصرآیه 1(، »و اللیل«، و به قطعات زمان مثِل صبح، چاشت، ظهر، عصر، شب 

و سحر قسم، كه فكر و توجه انسان را جلب نمود. 
در یك دعایی امام7 می فرماید:خدایا! قرآن را نور فكرم قرار بده. فكرم قرآنی 
باشــد. قرآن را نور چشمم قرار بده! حرف هایم ضد قرآن نباشد. خدایا! قرآن را نور 

تغذیه، خواب، استخوان، موی و... قرار بده. 
قرآن می فرماید: ای انسان! نه خود و اطراف خود را ببین بلكه تا ابدیت را ببین 
ا ِإَلْیِه رَ اِجُعوَن« )سوره بقره آیه156( )ما از خدائیم و به سوی او بر می  ـِه َوِإنَّ ا ِللَّ كه؛ »ِإنَّ
گردیم.»َوِإَلْیِه اْلَمِصیرُ «، )ســوره مائده آیه 18( »َوِإَلْیِه اْلمنتهی«، راه و مسیر و منتهی 
ِذیَن آَمُنوا آِمُنوا..«،  َها الَّ یُّ

َ
به ســوی او است. در جا نزن و قدم به جلو بردار؛ »َیا أ

)ســوره نســاء آیه 136( ایمان داری، جلوتر برو تا ایمانت عمیق تر شود. در حدیث هم 

داریم:اگر كسی دو روزش مثل هم باشد، مغبون و باخته است. 

7- مقابله با ستمگران در قالب دعاء؛ 
امام ســجاد7 در زمان ظلم و خفقان در در زمانی كــه افراد بله قربان گو و 

ستایشگر ظالمان بودند، در قالب دعا می گفت: 
خدایا! اگر ظالمی را من ستایش كردم مرا ببخش. و حدیث داریم:»ِإَذا ُمِدَح  
ب «، )تحف العقول/ص46(، اگر فاجری ستایش  اْلَفاِجُر اْهَتزَّ اْلَعْرُش َو َغِضَب الرَّ
َراب «، )من  اِحیَن  التُّ شــود، عرش خدا به لرزه درمی آید. و؛ »اْحُثوا ِفی ُوُجوِه اْلَمدَّ
ال یحضر الفقیه/ج4/ص381(، اگر كسی تملق می گوید، خاک به صورتش بریزید. و »ال 

َتْغُلــوا ِفی ِدیِنُكم «، )خصال/ج1/ص154(، )حتــی در باره( دین هم غلّو و زیاده روی 
نكنید. 

و لذا قرآن می فرماید:عیســی7 پسر مریم اســت، نه عیسی پسرخداست. 
)چنانچه بعضــی از طرفدارانش زیاده روی و غلّو می كنند.(. از این می فهمیم كه 
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در عزاداری ها هــم نباید در باره ائمه7 زیــاده روی و غلو كنیم. فكر كنیم كه 
مبنای این كلمات، مثاًل من سگ تو و... هستم در كجای قرآن و احادیث و كلمات 
نورانی آن مردان خدا تأیید شده است؟!!. چون آن عزیزان، سگ نمی خواهند؛ پیرو 
می خواهند. نماز ما حسینی باشد، الزم نیست سگ آن حضرت7 باشیم. حساب 
كنیم در طول یك ســال، چند بار نماز جمعه رفته ایم؟و... چون ائمه ما7 پیرو 

مخلص و اصحاب فداكار می خواهند. 
امام سجاد7 در زمانی زندگی می كرد كه؛ خلیفه، قرآن را باز كرد آیه را دید كه 
فرموده:ما ستمگران را نابود می كنیم، به قرآن گفت:با من هستی؟!، به سربازانش 
دستور داد، تا قرآن را تیرباران كنند. بعد امام سجاد7 دعایی برای معرفی قرآن 

دارد كه؛ این قرآن چه كتابی است. 
آری! ما قرآن را درست نفهمیده ایم. مثاًل آیه ای كه می فرماید:»َو ِإَذا اْلِبحاُر 
َرت «، )سوره تكویرآیه 6(، زمانی كه دریا شعله می كشد به ظاهر كه شعله برای آب  ُسجِّ
نیست. شعله برای نفت و بنزین است. شاید با تأیید ِعلم در آینده، استفاده شود كه 

با جابه جایی مولكول های آب، بتوان از آب هم به جای بنزین استفاده كرد. 

8- رسیدگی به حمرومان و نیازمندان؛ 
امام سجاد7 كه شهید شد، به هنگام غسل دادن دیدند كمرش سیاه است 
و پینه دارد. بعد، معلوم شد ایشان برای چهارصد خانواده یتیم و فقیر، شبانه، غذا 
و احتیاجــات دیگر آنها را با دوش خود تأمین می كرده اســت. چون قرآن هم می 
فرماید:»َو اْرُزُقوُهْم فیها..«، غذا بدهید. هم؛ ».. َو اْكُسوُهْم..« لباس بپوشانید، 
».. َو ُقوُلوا َلُهْم َقْواًل َمْعُروفا«، )ســوره نســاءآیه5(، با آنها )انس گرفته و( نیكو حرف 

بزنید. 
اینكه آن حضرت7 با عمل ثابت كرد كه دنیا و تجمل پرســتی ارزش ندارد 

نشانه زهد اوست. 
زمانی كه قرآن تالوت می  كرد، افراد جذب شــده و ســقاها با مشک آب روی 
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دوششان، پشت دیوار خانه آن حضرت7 می ایستادند، تا قطره قطره آب مشك 
آنها خالی می شــد. با گریه اش به مناسبت های مختلف، خاطره كربال را زنده نگه 

داشت. 
با اســتدالل و ســخنرانی اش در مسجد اموی شــام، از ظلم و ستم یزیدیان 

پرده برداری كرد. 
امام ســجاد7 فرمود:چون در خدمت قرآن هستم، در دنیا احساس تنهایی 
نمی كنم. آن حضرت 7 از خاک كربال، تسبیحی آماده كرد، یعنی؛ خاكی كه خون 
حســین 7 در آن ریخته شده است؛ باید در دســت ها بگردد تا راه و مكتب آن 
فراموش نشــود. این یک حركت سیاسی است و مهر كربال كه نماز خواندن با آن 

عامل قبولی آن است. 
روایت داریم؛ سه چیز باعث قبولی نماز می شود؛ الف:حضور قلب. ب:خواندن 

نافله ها. ج:نماز خواندن با تربت كربال
پس استفاده از تربت كربال برای تبرك كردن طفل به هنگام تولد، تسبیح برای 

ذكر، سجده و در كفن یعنی نباید یاد و راه امام حسین 7 فراموش شود. 
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1- امهیت و ابعاد؛ 
ُمْر ِباْلَمْعُروف ..«، )سوره لقمان آیه17(، امر به معروف 

ْ
اینكه قرآن می فرماید:».. َو أ

له«، )سوره  ْهَلَك ِبالصَّ
َ
ُمْر أ

ْ
كن. بهترین مصداق معروف، نماز است. می فرماید:»َو أ

طه آیه132(، اهل خود را امر و سفارش به نماز كن. و در آیه دیگر می فرماید:»َو كاَن 

له..«، )سوره مریم آیه55(، )مستمر( اهل خود را به نماز، امر و سفارش  ْهَلُه ِبالصَّ
َ
ُمُر أ

ْ
َیأ

لَه ِلِذْكری«  ِقِم الصَّ
َ
می كند. خداوند به موسی7 در آغاز مأمورتش می فرماید:»َو أ

)سوره طه آیه14(، نماز را برای یاد من بپادار. 

هیچ واجبی به اندازه نماز مورد عنایت خداوند نیســت. حدود هشتاد بار كلمه 
)صاله( در قرآن آمده است همچنین كلمه )ذكر(، )عبادت(، )سبح، یسبح، سبحان، 

تسبیح(، )قنوت( كه مجموعه اش در باره اهمیت نماز است. 
نماز نخی است بین خلق و خالق. بین اول و آخر تاریخ، )از آدم تا خاتم( بین زمین 
و آســمان است، چون در زمین زلزله می شــود؛ نماز آیات بخوانید. از آسمان باران 
نمی بارد، نماز باران بخوانید. بین زایشــگاه تا قبرستان است. طفل به دنیا می آید؛ 
در گوشــش اذان بگوئید؛ )حی علی الصاله(، زمانی هم كه از دنیا می رود، نماز مّیت 

بخوانید. 
حقیقت و روح نماز چیســت؟ كه اگر نماز را بجای نیاوریم بقیه كارها هم قبول 

نیست. نماز مثل تمبر است، كه اگر روی نامه نباشد به مقصد نمی رسد. 
ظهر عاشــورا امام حسین7 در حالی نماز اقامه كرد كه ده ها تیر به سویش رها 

كردند. یكی هم با اندك بهانه ای نمازش را ترك می كند. 
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آثار و عالئمی بود كه دشمن می خواهد شب عاشورا حمله كند، امام حسین7 
فرمود:اجازه بگیرید، جنگ برای فردا باشد تا امشب به نماز و دعا مشغول شویم. »... 
انی احب الصله..«، به درستی كه من نماز را دوست دارم. اولین گناه بشر كه باعث 

خشم خداوند می شود؛ ترک نماز است. 

2- اقامه مناز، اولین وظیفه دولتمردان حکومت اسالمی؛ 
له...«  قاُموا الصَّ

َ
ْرِض أ

َ
اُهْم ِفــی اْل نَّ ذیَن ِإْن َمكَّ قرآن كریم می فرماید: »الَّ

)سوره حج آیه41(، )اگر صالحان حكومت را بدست گیرند، نماز به پا می دارند و...(. 

پس همه دولت مردان، در حكومت اسالمی مسئول اقامه نماز هستند و اگر چنین 
نباشد )مسجد محل عبادت خداوند در دسترس همه مردم نبوده و شهرك های بزرگ 

و كوچك با چند هزار نفر ساكن، بدون مسجد باشید( ما به قرآن عمل نكرده ایم. 
در ادارات هم كه به مســجد نزدیك نیست و یا كارمندان نمی توانند در مسجد 
حضور پیدا كنند؛ باید نمازخانه هایی در شــأن و مقام نماز باشد. مبادا اتاق رئیس كه 
محل مالقات او با مردم اســت از محل عبادت برای پروردگار عالم بهتر باشد و اگر 

بود چه معنایی دارد؟
متنی  ُه، َكرَّ َعَك اللَّ ْعَتِنی َضیَّ حدیث داریم؛ نماز به بعضی از افراد، می گوید:»َضیَّ
ُه« )كافــی/ج3/ص218(، مرا ضایع كردی، خدا تو را ضایع كند، مرا گرامی  َمَك اللَّ َكرَّ

داشتی، خدا تو را گرامی دارد. 
امام خمینی  )ره( روزهای آخر عمر شریف خود، با آن حالت مریضی سخت، نماز 

را اقامه  كرد؟. 

3- خشوع،گریه و بیتوته در مناز؛ 
ِذیَن ُهْم ِفی َصلِتِهْم خاِشــُعوَن«،  ْفَلَح اْلُمْؤِمُنوَن، الَّ

َ
قرآن می فرماید:»َقْد أ

)ســوره مؤمنون آیه2(،)قطعًا مؤمنان رستگار شدند. همان كسانی كه در نمازشان خشوع 

دارند(. 
وا  ْحمِن َخرُّ ِذیَن ِإذا ُتْتلی  َعَلْیِهْم آیاُت الرَّ ولِئَك الَّ

ُ
مرحله ی بعد می فرماید؛ »أ
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ا« )مریم/58(، )آنان كسانی هستند كه؛ هرگاه آیات خدای رحمان بر آنان  دًا َو ُبِكیًّ ُسجَّ
خوانده می شد سجده كنان و گریان از رو به خاك می افتادند(.

دًا َو ِقیامًا«، )سوره فرقان  ِذیَن َیِبیُتوَن ِلَربِِّهْم ُسجَّ مرحله ی بعد، می فرماید:»َو الَّ
آیه64( )و آنان برای پروردگارشان، در حال سجده وقیام شب زنده داری می كنند(. 

4- عزم ملی برای ترویج فرهنگ مناز؛ 
حق آن است كه همه مردم و همه جای ایران از مساجد، حسینیه ها، حوزه های علمیه، 
هیأت، آموزش و پرورش، دانشــگاه ها، بازار، انجمن و بســیج و... همه و همه برای 
اقامه و ترویج نماز فّعال شــوند. آیا در هر خانه یک كتاب نماز هســت؟ راه و روش 
های دعوت به نماز را می دانیم. مثاًل: اینكه مــی گوییم:»َغْیِر اْلَمْغُضوِب َعَلْیِهْم 
یَن«، )ســوره فاتحه آیــه7( فكر كنیم، مغضوبین )غضب شدگان( و گمراهان، و  الِّ َواَلالضَّ

صالحین در »السلم علینا و علی عباد الله الصالحین«، چه كسانی هستند؟
وضع نماز ما در شــأن نماز و نظام جمهوری اسالمی هست؟ نماز در اداره هم به 
معنای این نیست كه مساجد تعطیل بشود. مساجد )به خصوص برای مسافرین( باید 

شبانه روزی باشد. بسته بودن مساجد از مصادیق این آیه قرآن است كه می فرماید:
ْن ُیْذَكَر ِفیَها اْسُمُه َو َسعی  ِفی َخراِبها 

َ
ِه أ ْن َمَنَع َمســاِجَد اللَّ ْظَلُم ِممَّ

َ
»َو َمْن أ

ْنیا ِخْزٌی َو َلُهْم ِفی الِْخَرِه  ْن َیْدُخُلوها ِإالَّ خاِئِفیَن َلُهْم ِفی الدُّ
َ
ولِئَك ما كاَن َلُهْم أ

ُ
أ

َعذاٌب َعِظیٌم (، )سوره بقره آیه114( 
)كیست ستمكارتر از آنكه نگذاشت نام خدا در مساجد الهی برده شود و سعی در 
خرابی آنها داشــت؟ آنان جز با ترس و خوف، حّق ورود به مساجد را ندارند. بهره ی 

آنان در دنیا، رسوایی و خواری و در آخرت عذاب بزرگ است(. 

5- تسهیالت دولت برای اقامه مناز؛ 
ما قانونی داریم كه همه ادارات و سازمان ها بیست دقیقه برای اقامه نماز تعطیل 
است. البته بنا به فرموده و ســفارش مقام معظم رهبری )دامت بركاته( مسئولین، 
اساتید و معلمان هم در نماز جماعت شركت كنند و همه مؤظف هستند كه مسئله 
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اقامه نماز را ارزیابی كنند. مثاًل شهرداری كه همه را موظف و مكلف می سازد، كه در 
یك ساختمان و برج برای هر خانوار و فالن مساحت باید پاركینگ در نظر گرفته شود، 

چرا برای نماز چنین توجه و عنایتی نیست؟. 
می گویند فرهنگ سازی شود. فرهنگ ما دین، نماز، قرآن، تفسیر و نهج البالغه 
است. باید اسالم شناس چنین كارهایی را نظارت و امضا كند چون او قیامت ما را تأیید 

می كند.  

6- اقامه مناز از ویژگی های شهر اسالمی؛ 
شهر اسالمی، شهری است كه مردم با اذان از خواب بیدار شوند. وعده و قرارهایی 

كه می گذاریم، مثاًل بگوییم دو ساعت بعد از نماز مغرب، قبل از نماز عصر
 برای مســابقه دو به جای مثاًل فالن پمپ بنزین تا فالن پمپ بنزین، بگوییم از 

فالن مسجد تا فالن مسجد. محور كارها نماز باشد نماز در ارزیابی ها، لحاظ شود.
در حدیث آمده، هنگام نماز كه می شود، چنان به مساجد هجوم آورید كه افرادی 

كه به نماز بی توجه هستند؛ خجالت بكشند. 

7- نقش فرزندان در دعوت به مناز؛ 
یكی از دوستان داســتان عجیبی را نقل می كرد. دانش آموزی، مادرش نماز نمی 
خواند ولی او در مدرســه، نماز یاد گرفته بود و به مادرش می گوید بابا را دوســت 
داری؟بله، مرا دوســت داری؟ بله، چون شما را دوست دارم؛ صبح تا شب در خانه 
زحمت می كشم. مادرجان! خدا را هم دوست داری؟ بله خدا ما را آفریده است. پس 
چرا با خدا حرف نمی زنی؟ )نماز نمی خوانی؟( اگر بابا به تو بگوید من تو را دوست دارم 
ولی با تو حرف نزند؛ قبول می كنی؟ نه، پس چطور می گویی خدا را دوست دارم ولی 
با خدا حرف نمی زنی؟ )نماز نمی خوانی؟( در نتیجه این دختر با امر به معروف، مادر 

خود را نماز خوان كرد. 
پس ما باید معرفت و محبت خدا را شــكوفا كنیم كه یكی از راه های آن، دعوت 

دیگران به نماز است. 
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1- برتری مناز بر مهه عبادت ها؛ 
ْوَحْینا ِإَلْیِهْم ِفْعَل 

َ
ْمِرنا َو أ

َ
ًه َیْهــُدوَن ِبأ ِئمَّ

َ
 قرآن كریم می فرماید:»َو َجَعْلناُهْم أ

كاِه َو كاُنوا َلنا عاِبِدیَن«، )سوره انبیاء آیه73( )وآنان  لِه َو ِإیتاَء الزَّ اْلَخْیراِت َو ِإقاَم الصَّ
را پیشــوایانی قرار دادیم كه به فرمان ما )مردم را( هدایت می كردند و به آنان، انجام 
كارهای نیك و برپایی نماز و پرداخت زكاه را وحی كردیم و آنان فقط عبادت كنندگان 
ما بودند(. اینكه قرآن كریم می فرماید:ما به كارهای خیر وحی كردیم، )بعد( به نماز 
وحی كردیم. نماز هم جزء كارهای خیر است، اما خداوند آن را جداگانه ذكر فرموده 
است پس معلوم می شود، حساب نماز از همه عبادت ها جداست. این مثِل یک دعوت 

عمومی است كه بعد از آن یک دعوت خصوصی باشد. 
ِه  در آیه دیگر چنین می فرماید:»ُقْل ِإنَّ َصلِتی َو ُنُسِكی َو َمْحیاَی َو َمماِتی ِللَّ
َربِّ اْلعاَلِمیَن«، بگو:همانا نماز من و عبادات من و زندگی من و مرگ من برای خداوند، 
ُل اْلُمْسِلِمیَن«، )سوره  وَّ

َ
َنا أ

َ
ِمْرُت َو أ

ُ
پروردگار جهانیان است. »ال َشِریَك َلُه َو ِبذِلَك أ

انعام آیات 162و163(، شریكی برای او نیست و به آن )روح تسلیم و خلوص و عبودّیت( 

مأمور شده ام و من نخستین مسلمان و تسلیم پرودرگارم. در آیه فوق )ُنُسک( به معنای 
عبادت است و نماز هم عبادت است. ولی نماز را جداگانه نام می برد. 

 اینكه خداوند در باره نماز از واژه )مقیمین( )سوره نساء آیه 162(، استفاده می فرماید، 
از نظر ادبیات عرب،یعنی عنایت خاصی روی اقامه نماز دارد. حســاب نماز از همه 
عبادت ها جداست. حج، خمس و زكات برای اغنیا و روزه برای افراد سالم، ولی نماز در 

هر صورت واجب است. 

تاریخ پخش:93/08/29

موضوع:

 جایگاه مناز در قرآن  

بسم اهلل الرمحن الرحیم
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2- حموری شدن دعوت به مناز؛  
نماز باید محور همه كارهای ما باشــد. مثاًل اگر همه دانش آموزان یك مدرسه به 
دانشگاه راه پیدا كردند،باید بگوییم؛ برای قیامت چه ذخیره كرده اند؟ آقای مهندس! 
ساختن هواپیما مهم است، مهم تر آن است كه این هواپیما چه كاربردی دارد؟چون 
اگر این صنعت در اختیار افراد متدین و متعهد نباشد، فساد می كند. مسأله ی معنویت، 
دین، تقوا و اعتقادات را باید جدی گرفت. ما افرادی را داریم كه به خارج سفر كرده، 
حاضر است سگ آلمانی را معاینه كند ولی مسلمان ایرانی را معاینه نكند. چون او طالب 
و عاشق پول، منفعت، راحتی و دالر است. یعنی با سواد هست اما متعهد نیست. در 
زمان جنگ به كشورهای اروپاوآمریكا رفته و پزشكان را برای خدمت در ایران دعوت 
می كردیم، بعضی از آنان آمدند و خوب هم خدمت كردند، اما بعضی از آنان حاضر 
نشدند،می گفتند؛ مادارو و دالر می دهیم ولی اینجا راحت هستیم. معلوم می شود كه 

این از اول، درس خوانده، كه راحت باشد. 

3- مناز و مبارزه با ظلم و فساد؛ 
آمار نشان می دهد كه بیش از 95 درصد از جوان هایی كه در جبهه حضور داشتند 
از تربیت شده های مسجد بودند. ممكن است درصدی هم از غیر مسجدی ها باشند. 
نجات كسی كه در حال غرق شدن است واجب اســت یا نه؟، امروزه ماهواره، 
سایت، فیلم و عكس ها، از طرف دشمنان اسالم ابزاری شده است كه قصد دارند ما 
و به خصوص نسل جوان ما را در منجالب فساد، مسائل غیر اخالقی و معنوی غرق 
كنند. ما نباید به فكر باشــیم كه اگر آن ها هجوم غیر اخالقی  كردند؛ ما هم با نماز و 
معنویت و آشــتی دادن با خدا و نزدیك كردن به خالق یكتا به اهداف نامقدس آنها 
هجوم آوریم؟ مثال، زمانی كه )سكنجبین(، )معجونی از سركه و شكر( آماده می كنند، 
اگر ترشــی اش زیاد بود، شكرش هم باید زیاد باشد. پس اگر فساد زیادتر شد، باید 
مساجد ما هم پر رنگ تر و جذاب تر شود. لذا اآلن به شدت نیاز به روحانی داریم. در 
هر شهری باید یک حوزه علمیه قوی باشد، تا جوانان ما، )دختر و پسر( با اسالم بیشتر 
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و بهتر آشنا شوند. شــبهات فراوانی كه به صورت مستمر از طرف دشمنان مطرح 
می شود؛ بتوانند به راحتی پاسخ بگیرند. بحمدالله اسالم ما غنی و ما پاسخ گوی همه 
سؤاالت و شبهات هستیم. اما تنها داشــتن آهن، فایده ندارد، باید تبدیل به چاقو و 
مهارت شود. مهارت مجادله، مهارت بحث، مهارت بیان. امروزه قصه گفتن، فیلم، 
لباس عروس، و پختن نان تافتونی، بربری، سنگكی، خط كشی وسط خیابان و جاده و... 

مهارت و تخصص می خواهد لذا در مسایل دینی نیز همه باید مجهز شویم. 

4- تفاوت وظیفه با تغییر شرایط؛ 
شهید مظلوم آیه الله دكتر بهشتی  )ره( می فرمود:زمانی كه برای تبلیغ دین مبین 
اسالم در هامبورگ آلمان بودم، زن تازه مسلمانی از دنیا رفت. كسی نبود كه او را غسل 
و كفن و آماده دفن كند. من به حكم وظیفه شــرعی، ساعت ها با خانم خود صحبت 

كردم و او را آموزش دادم و آماده كردم تا این كار را انجام دهد. 
افرادی اگر در بهترین دانشگاه و حوزه ها درس بخوانند، اما در زمان الزم مهارت 
نداشته باشند مثل كسی است كه برنج دارد ولی نمی تواند پخت كند. بله اگر كسی 
هنر داشته باشد از پوست پرتقال مربا آماده می كند و اگر هنر نباشد، بهترین برنج را 
خراب می كند. همه به خصوص والدین و اساتید و معلمین باید مهارت دعوت نسل 
جوان و نوجوان را به نماز داشته باشند. خوب است همه ما فكر كنیم كه آیا آمریكا و 
اروپا حاضر است از طریق ماهواره و... فرمول های علمی، خود را به ما و جوانان ایران 
بیاموزد؟ هرگز! اما هر چه باعث بی هویتی، هرزگی، وابســتگی و دوری از خدا، دین، 
معنویت و اخالق شود؛ رایگان به خصوص برای نسل جوان ما ارسال می شود و جوانان 
ما را برای استفاده از آنها تشویق هم می كنند. آنان می خواهند در امت و ملت ما مثِل 

امام خمینی  )ره(، شهید نواب صفوی و شهید رجایی و... پیدا نشود. 
ُه َلُكْم  ْیطاِن ِإنَّ ِبُعوا ُخُطواِت الشَّ اُس.... َو ال َتتَّ َها النَّ یُّ

َ
قرآن كریم می فرماید:»یا أ

َعُدوٌّ ُمِبیٌن«، )بقره/168(، )ای مردم!... از گام های )وسوســه انگیز( شیطان، پیروی 
نكنید. براستی كه او دشمن آشكار شماست(. 
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و در آیه دیگر می فرماید:»ِإْن ُتِصْبَك َحَسَنٌه َتُسْؤُهْم َو ِإْن ُتِصْبَك ُمِصیَبٌه َیُقوُلوا َقْد 
ْوا َو ُهْم َفِرُحوَن«، )توبه/50(، اگر به تو نیكی رسد )و پیروز  ْمَرنا ِمْن َقْبُل َو َیَتَولَّ

َ
َخْذنا أ

َ
أ

شوی( منافقان را ناراحت می كند ولی اگر به تو مصیبتی وشكستی برسد، می گویند، ما 
چاره ی خویش را از قبل اندیشیده ایم )واین را پیش بینی می كردیم( و بر می گردند، در 
حالی كه خوشحالند(. اگر جوانان غیور و متعهد ایران دست به یک ابتكاری مثِل مسأله 
هسته ای بزنند، چون خیر است؛ ناراحت می شوند و اگر شّر و مصیبتی برسد؛ خوشحال 

می شوند. قرآن كریم می فرماید:
ْم  وا ما َعِنتُّ ُلوَنُكْم َخبااًل َودُّ

ْ
ِخُذوا ِبطاَنًه ِمْن ُدوِنُكْم ال َیأ ِذیَن آَمُنوا ال َتتَّ َها الَّ یُّ

َ
»یا أ

ا َلُكُم الْیاِت ِإْن  نَّ ْكَبُر َقْد َبیَّ
َ
ْفواِهِهْم َو ما ُتْخِفی ُصُدوُرُهْم أ

َ
َقْد َبَدِت اْلَبْغضاُء ِمْن أ

ُكْنُتْم َتْعِقُلوَن «، )آل عمران/118( ، )ای كسانی كه ایمان آورده اید! از غیر خودتان همراز 
نگیرید. آنان در تباهی شما كوتاهی نمی كنند، آنها رنج بردن شما را دوست دارند. همانا 
كینه و دشــمنی از )گفتار( دهانشان پیداست و آنچه دلشان در بردارد، بزرگتر است. 
به تحقیق ما آیات )روشنگر و افشاگر توطئه های دشمن( را برای شما بیان كردیم اگر 
تعّقل كنید(. عقل چگونه حكم می كند؟، زمانی كه ما چنین دشمنانی داریم باز هم باید 

گوش و دل به ماهواره های آنها بدهیم؟!. 
از اینكه دشمنان، چه آرزوهایی را برای ما در  سر می پرورانند، قرآن كریم می فرماید:
ارًا َحَسدًا ِمْن ِعْنِد  وَنُكْم ِمْن َبْعِد ِإیماِنُكْم ُكفَّ ْهِل اْلِكتاِب َلْو َیُردُّ

َ
»َودَّ َكِثیٌر ِمْن أ

َه  ْمِرِه ِإنَّ اللَّ
َ
ُه ِبأ ِتَی اللَّ

ْ
ی َیأ َن َلُهُم اْلَحقُّ َفاْعُفوا َو اْصَفُحوا َحتَّ ْنُفِسِهْم ِمْن َبْعِد ما َتَبیَّ

َ
أ

َعلی  ُكلِّ َشــْی ٍء َقِدیر«، )بقره/109(، )بسیاری از اهل كتاب )نه تنها خودشان ایمان 
نمی آورند، بلكه( از روی حسدی كه در درونشان هست، دوست دارند شما را بعد از 
ایمانتان به كفر بازگردانند، با اینكه حّق )بودن اســالم و قرآن،( برای آنان روشن شده 
است، ولی شما )در برابر حسادتی كه می ورزند، آنها را( عفو كنید و درگذرید تا خداوند 

فرمان خویش بفرستد، همانا خداوند بر هر كاری تواناست(. 
اما دوا و راه مقابله با نقشــه و توطئه های دشمنان، اقامه و ترویج نماز است. قرآن 
ْیِل ِإنَّ اْلَحَســناِت ُیْذِهْبَن  هاِر َو ُزَلفًا ِمَن اللَّ لَه َطَرَفِی النَّ ِقِم الصَّ

َ
می فرماید: »َو أ
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اِكِریَن«، )هود/114(، )و نمــاز را در دو طرف روز و اوایل  ئاِت ذِلَك ِذْكری  ِللذَّ ــیِّ السَّ
شب بپادار، )زیرا( بدرستی كه كارهای نیكو )همچون نماز(، بدی ها را محو می كند، این 
)فرمان(، تذّكری است برای اهل ذكر(. نماز، مثل طنابی است كه ما را به قایق و كشتی 

وصل  كرده و مانع از غرق شدن می شود.

5- جبهه جنگ و اقامه مناز؛  
در سال ششم هجری، پیامبر 6 با گروهی از مسلمانان به سوی مّكه عزیمت 
كردند. در منطقه ی حدیبّیه، با خالدبن ولید و دویست نفر همراهان او مواجه شدند كه 
برای جلوگیری از ورود آن حضرت، سنگر گرفته بودند. پس از اذاِن بالل و برپایی نماز 
جماعت، خالدبن ولید فرصت را مناسب دید كه هنگام نماز عصر یك باره حمله كند. 

آیه نازل شد و از توطئه خبرداد؛ 
ُخُذوا 

ْ
لَه َفْلَتُقْم طاِئَفٌه ِمْنُهْم َمَعَك َو ْلَیأ َقْمــَت َلُهُم الصَّ

َ
 »َو ِإذا ُكْنَت ِفیِهْم َفأ

وا  وا َفْلُیَصلُّ ْخری  َلْم ُیَصلُّ
ُ
ِت طاِئَفٌه أ

ْ
ْسِلَحَتُهْم َفِإذا َسَجُدوا َفْلَیُكوُنوا ِمْن َوراِئُكْم َو ْلَتأ

َ
أ

ْسِلَحِتُكْم 
َ
ِذیَن َكَفُروا َلْو َتْغُفُلوَن َعْن أ ْســِلَحَتُهْم َودَّ الَّ

َ
ُخُذوا ِحْذَرُهْم َو أ

ْ
َمَعَك َو ْلَیأ

ذًی ِمْن 
َ
ْمِتَعِتُكْم َفَیِمیُلوَن َعَلْیُكْم َمْیَلًه واِحَدًه َو ال ُجناَح َعَلْیُكْم ِإْن كاَن ِبُكْم أ

َ
َو أ

َعدَّ ِلْلكاِفِریَن 
َ
َه أ ْسِلَحَتُكْم َو ُخُذوا ِحْذَرُكْم ِإنَّ اللَّ

َ
ْن َتَضُعوا أ

َ
ْو ُكْنُتْم َمْرضی  أ

َ
َمَطٍر أ

َعذابًا ُمِهینًا«، )نساء/102(. 
 )ای پیامبر!( هرگاه )در ســفرهای جهادی( در میان سپاه اسالم بودی و برای آنان 
نماز برپا داشتی، پس گروهی از آنان با تو )به نماز( بایستند و سالحهای خود را همراه 
داشته باشند، پس چون سجده كردند )قیام نمایند و ركعت دّوم را فرادی  انجام داده 
پس بروند و( پشت سر شما )نگهبان( باشند و گروه دیگر كه نماز نخوانده اند )از ركعت 
دّوم( با تو نماز بخوانند و وسایل دفاع و سالحهای خود را با خود داشته باشند، كافران 
دوست دارند كه شما از سالح و ساز و برگ خود غافل شوید تا یك باره بر شما حمله 
آورند و اگر از باران رنجی به شما رسید یا بیمار و مجروح بودید، گناهی بر شما نیست 
كه سالح هایتان را بر زمین بگذارید و )فقط( وسایل دفاع با خود داشته باشید. همانا 
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خداوند برای كافران عذابی خواركننده فراهم كرده است.( 
نكته:البته این آیه در باره نماز و جبهه جنگ است. اما می توان یك استفاده مثبت 
دیگری از آن داشت كه كسبه و تجار نوبت گذاشته تا همه به نماز جماعت برسند. 
ذیَن َكَفُروا َلْو َتْغُفُلون... « )سوره نساءآیه 102(  دشمن از ما غفلت را می خواهد. »َودَّ الَّ

دوست دارند شما غافل شوید و به یقین ما و  نسل ما با نماز بیمه می شویم. 

6- دعوت عملی به مناز؛ 
مثاًل اگر فردی ظاهرش اسالمی ولی فردی بد دهان و بد زبان است،دیگران را به 
نماز دعوت كند،اثر نمی گذارد. مثِل اینكه اگر در لیوان آبی، مگس باشــد؛ از آن آب 
استفاده نمی كنیم. بداخالقی در مساجد هم حكم آن مگس را دارد. چون مسلمانی تنها 

نماز خواندن نیست. لذا قرآن كریم می فرماید:
ُه اْلَخْیُر َمُنوعًا،  رُّ َجُزوعًا، َو ِإذا َمسَّ ُه الشَّ ْنســاَن ُخِلَق َهُلوعًا، ِإذا َمسَّ  »ِإنَّ اْلِ
ْمواِلِهْم َحقٌّ َمْعُلوٌم 

َ
ِذیَن ِفی أ ِذیَن ُهْم َعلی  َصلِتِهْم داِئُموَن، َو الَّ یَن، الَّ ِإالَّ اْلُمَصلِّ

یِن« )سوره معارج آیات 19 تا 26(.  ُقوَن ِبَیْوِم الدِّ ِذیَن ُیَصدِّ اِئِل َو اْلَمْحُروِم َو الَّ ِللسَّ
 )همانا انســان، بی تاب و حریص آفریده شده است. هرگاه بدی به او رسد، ناالن 
است و هرگاه خیری به او رســد، بخیل است؛ مگر كسانی كه نماز گزارند. آنانی كه 
بر نمازشــان مداومت دارند و آنان كه در اموالشــان حّقی برای افراد سائل و محروم 

مشخص شده است و آنانی كه روز جزا را باور دارند. 
امام صادق7 فرمود:»كونوا علینا زینا...«، )ای شیعیان ما !( در عمل برای ما 
زینت باشید. لذا الزم است ما با همه به خصوص جوانان و نوجوانان برخورد شایسته 
و زیبنده ای داشــته باشــیم. یكی از بزرگان می فرمود:روزی، جوانی با لباس شیك و 
رنگارنگی، صف اول نماز جماعت در مســجد نشست. یكی به او می گوید، پسر! تو 
خجالت نمی كشی، با این وضع و لباس به مسجد و صف اول آمده ای؟!، این جوان هم 
با این برخورد خشن از آمدن به مسجد بیزار می شود. حاال باید دید كه این مسلمان 
مسجدی به چه دلیل عقلی و شرعی با این جوان، چنین برخورد ناشایستی داشته است. 
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1- وظیفه ما؛  
قرآن تعبیراتی این چنین دارد؛ مثاًل ».. َحقَّ ُتقاِته ...«، )سوره آل عمران آیه102(، حق 
تقوا، ».. َحقَّ ِتلَوِته.. «، )سوره بقره آیه 121(، حق تالوت، ».. َحقَّ ِجهاِده.. «، )سوره 
حج آیه78(، حق جهاد، یعنی؛ اگر كاری را انجام می دهید، حقش را ادا كنید. ممكن است 

گفته شود كه ما چگونه می توانیم حق این امور كه مطرح شده یا مثاًل حق شهدا، حق پدر 
و مادر، حق فرزند، حق همسر، حق همسایه و... را ادا كنیم؟ جایی كه پیامبر خدا 6 
گفته:»ما عرفناك  حق  معرفتك «، )بحاراالنوار/ج66/ص292(، خدایا! ما حق معرفت تو 
وا َلُهْم َما اْسَتَطْعُتم «  ِعدُّ

َ
را نداریم. قرآن كریم می فرماید:اگر نمی توانید الاقل»َو أ

ُقوا  )سوره انفال آیه 60( هرچه استطاعت و توان داری )انجام بده و كوتاهی نكن(. ».. َفاتَّ

َه َما اْسَتَطْعُتم.. « )ســوره تغابــن آیه16(، رعایت تقوا به اندازه ای كه توان دارید. »..  اللَّ
ر«، )سوره مزمل آیه20( قرائت و تالوت قرآن در حّد توان باشد.  َفاْقَرُؤا ما َتَیسَّ

آیت الله العظمی مكارم )دامت بركاته(، چهل سال قبل، با جمعی از فضالی حوزه 
علمیه قم در روزهای تعطیل و پاره وقت ها، تفسیر نمونه را نوشتند. برای انجام وظیفه 
و استفاده بهتر از فرصت ها، از تنها بودن هم هراسی نداشته باشیم و با توكل به خداوند 

حركت كنیم. چنانچه خداوند به پیامبر  6 می فرماید:
ُروا ما ِبصاِحِبُكْم  مَّ َتَتَفكَّ

ُ
ِه َمْثنی  َو ُفرادی  ث ْن َتُقوُموا ِللَّ

َ
ِعُظُكْم ِبواِحَدٍه أ

َ
ما أ  »ُقْل ِإنَّ

ٍه ِإْن ُهَو ِإالَّ َنِذیٌر َلُكْم َبْیَن َیَدْی َعذاٍب َشِدیٍد«، )سوره سبأ آیه 46(، )بگو، من  ِمْن ِجنَّ
شما را به یك سخن پند می دهم؛ برای خدا قیام كنید، دو نفر دو نفر و یك نفر یك نفر 
پس بیاندیشید )تا ببیند( كه هیچ گونه جنونی در همین سخن شما )پیامبر( نیست، او 
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برای شما از عذاب سختی كه در پیش است جز هشدار دهنده ای نیست(. 

2- وظیفه والدین و مناز فرزندان؛  
دعوت به نماز یكی از مصادیق این آیه است كه می فرماید:

ِنی ِمَن اْلُمْسِلِمیَن«،  ِه َو َعِمَل صاِلحًا َو قاَل ِإنَّ ْن َدعا ِإَلی اللَّ ْحَسُن َقْواًل ِممَّ
َ
 »َو َمْن أ

)فصلــت/33(. )و كیست خوش سخن تر از كسی كه )مردم را( به سوی خداوند دعوت 

كند و )خود نیز( عمل شایسته انجام دهد و بگوید، )من از مسلمانان هستم( ؟( 
الزم هم نیست كه حتمًا فرد به حرف من و شما صد در صد گوش دهد. ما باید 
از باب انجام وظیفه دعوت كنیم. ما )حی علی الصاله( بگوییم، این دعوت به ســوی 

خداست حاال كسی استقبال كرد یا نكرد ما به وظیفه خود عمل كرده ایم.
در دعوت به نماز می توانیم از عكس های معنا دار استفاده كنیم. مثاًل برای آموزش 
و پرورش، از عكسی كه مقام معظم رهبری )دامت بركاته( با دانش آموزان در حال اقامه 
نماز دارند، استفاده كنیم. یا از عكس امام خمینی  )ره( در حال نماز، در بیماستان استفاده 

كنیم. 
چند روز قبل در فرودگاه و در حال ســوار شــدن به هواپیما، دیدم خلبان در كنار 
هواپیما، مشغول اقامه نماز است و یا پزشكی كه در اتاق جراحی و ورزشكاری كه با لباس 
ورزشی و در زمان مسابقه در حال اقامه نماز است. از این صحنه های جالب برای تبلیغ 

و ترویج نماز استفاده شود. 

3- احرتام به جوانان؛ 
اگر جوانان ما ببینند اســتاد دانشگاه، معلم، دبیر فیزیک و  شیمی و مسئولین در 
صفوف نماز جماعت شركت می كنند؛ این در جذب جوانان به نماز تأثیر ویژ ه ای دارد. 
همچنین است اگر در مسجد از دانشجویان و دانش آموزان موفق، تجلیل و عكس آنان 

در حیاط و راهرو مسجد نصب شود.
ســعی كنیم جوانان خوش صدا در مسجد اذان بگویند و این مسئله بین آن ها با 
برنامه و گردشی باشد. حدیث داریم:قرائت قرآن هم گردشی باشد. همچنین به آنها 
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اجازه بدهیم در زمان های مناسب مقاله و حدیث های اخالقی را بخوانند و برای آن ها 
كالس های جبرانی درسی، تشكیل دهیم و در این راه، از دانشجویان عزیز در منطقه، 

كمك بگیریم. 
ســعی كنیم كلیه تشویقاتی كه قرار اســت در منزل یا دانشگاه و مدرسه باشد با 
هماهنگی والدین و مسئولین، در مسجد انجام شود. حتی این امور را می تواند به صورت 
موقوفات، مستمر و همیشگی انجام باشد. تجربه نشان داده در مساجدی كه توجه به 
نسل جوان مطرح است؛ جوانان هم حضور بیشتری دارند. عقل و تدبیر در امور و شرط 

و الزمه ایمان است. قرآن می فرماید:
وا ما  ُلوَنُكْم َخبااًل َودُّ

ْ
ِخُذوا ِبطاَنًه ِمْن ُدوِنُكْم ال َیأ ِذیَن آَمُنوا ال َتتَّ َها الَّ یُّ

َ
 »یا أ

ا َلُكُم  نَّ ْكَبُر َقْد َبیَّ
َ
ْفواِهِهْم َو ما ُتْخِفی ُصُدوُرُهْم أ

َ
ــْم َقْد َبَدِت اْلَبْغضاُء ِمْن أ َعِنتُّ

الْیاِت ِإْن ُكْنُتْم َتْعِقُلوَن «، 
 )ای كســانی كه ایمان آورده اید! از غیر خودتان همراز نگیرید. آنان در تباهی شما 
كوتاهی نمی كنند، آنها رنج كشیدن شما را دوست دارند. همانا كینه و دشمنی از دهانشان 
)گفتار( پیداست و آنچه دلشان در بردارد، بزرگتر است. به تحقیق ما آیات )روشنگر و 
افشاگر توطئه های دشمن( را برای شما بیان كردیم اگر تعّقل كنید.( یعنی بعضی دین 
هم دارند، اما افطاری كه می دهد به هم سن  و سال ها هم فكران و هم خطی های خودش 
افطاری می دهد. در حالی كه اگر این پول را به فرزندش بدهد كه همكالسی های خود را 
افطاری بدهد، شاید تأثیرش بیشتر باشد. حدیث؛ داریم اگر می خواهی به فقیری كمك 

كنی، بده فرزندت این كار را انجام بدهد. تابه انفاق كردن تشویق شود. 

4- مساجد، فرهنگیان و دانشگاهیان؛  
گروه و شورایی در مساجد باید متشكل از اساتید دانشگاه، معلمین، افراد متدین، 
جوان های موفق، زن، نوجوان، كاسب محل و... باشد تا مسجد در ابعاد مختلف و بنا 
به نیاز همه اقشار، فعال شود. بیماران منطقه را شناسایی كنیم تا توسط امام جماعت 
محل عیادت شوند. حضرت رسول 6 بارها بعد از اقامه نماز رو به طرف نماز گزاران 
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كرده و اگر افرادی غایب بودند، از احوال آن ها می پرســید، برای مسافران و بیماران، 
دعــا می كرد. روزی یكــی از اصحاب حضرت در نماز جماعــت صبح، غایب بود، 
حضرت 6 در حال برگشت از مسجد به درب خانه او رفت و حالش را جویا شد، 
خانمش عرض كرد:ایشان شب تا صبح عبادت می كرد، بعد از نماز صبح به خواب 
رفته اســت، پیامبر 6 فرمود:به او بگو:شب تا صبح بخوابد، اما به نماز جماعت 

صبح در مسجد حاضر شود. 
چون ثواب هر یک نفر در نماز جماعت برابر با 150 ركعت می شود و اگر جماعت 
از ده نفر بیشتر شود ثوابش را فقط خدا می داند. مثال، از هر كدام از انگشتان دست؛ 
كاری برمی آید و زمانی كه به ده انگشت رسید هركاری كه انسان داشته باشد با آن ها 
انجام می دهد و تقریبًا كاری نیست كه نتواند انجام دهد. توجه داشته باشیم كه از همه 
نعمت هایی كه خدا به ما داده و امكانات و از لحظات عمر خود به خوبی استفاده كنیم. 

حدیث داریم؛ روز قیامت از عمر و به خصوص از دوران جوانی می پرسند. 

5- رسیدگی به حمرومان؛  
كمک به محرومین و فقرا همیشه در مساجد، بوده و باید باشد. كوچك ترین حركت 
جهت كمك به یك مســلمان، باعث می شود كه خداوند در رزق و نسل و علم و.. ما 

توسعه دهد. 
ُحوا ِفی اْلَمجاِلِس  ِذیَن آَمُنوا ِإذا ِقیَل َلُكْم َتَفسَّ َها الَّ یُّ

َ
قرآن كریم می فرماید: »یا أ

ِذیَن آَمُنوا  ُه الَّ ُه َلُكْم َو ِإذا ِقیَل اْنُشــُزوا َفاْنُشُزوا َیْرَفِع اللَّ َفاْفَســُحوا َیْفَسِح اللَّ
ُه ِبما َتْعَمُلوَن َخِبیٌر«، )سوره مجادله آیه11(  وُتوا اْلِعْلَم َدَرجاٍت َو اللَّ

ُ
ِذیَن أ ِمْنُكْم َو الَّ

 )ای كسانی كه ایمان آورده اید! هرگاه به شما گفته شود در مجالس )برای دیگران( 
جا باز كنید، پس جا باز كنید تا خدا نیز برای شــما گشــایش دهد و هرگاه گفته شود 
برخیزید، برخیزید. )بزرگی، به نشستن در جای خاص نیست، بلكه( خدا از میان شما 
كسانی را كه ایمان آورده و كسانی را كه صاحب علم و دانش اند، به درجاتی رفعت و 

بزرگی می دهد و خداوند به آنچه انجام می دهید به خوبی آگاه است.( 
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)تفسح( به معنای وسعت دادن، گشایش و جا دادن است و )اْنُشُزوا( به معنای بلند 
شدن از جای برای احترام به دیگران است. 

در قرآن كریم آمده كه هم زندانی های حضرت یوسف 7 به او گفتند:
ْعِصُر َخْمرًا َو قاَل 

َ
راِنی أ

َ
َحُدُهما ِإنِّی أ

َ
ــْجَن َفَتیاِن قاَل أ  »َو َدَخَل َمَعُه السِّ

ا َنراَك  ِویِلِه ِإنَّ
ْ
ْئنا ِبَتأ ْیُر ِمْنُه َنبِّ ُكُل الطَّ

ْ
ِسی ُخْبزًا َتأ

ْ
ْحِمُل َفْوَق َرأ

َ
راِنی أ

َ
الَْخُر ِإنِّی أ

ِمَن اْلُمْحِسِنیَن«، )یوسف/36(. 
و با یوسف، دو جوان دیگر وارد زندان شدند. یكی از آن دو )نزد یوسف آمد و( گفت؛ 
من در خواب دیدم كه )انگور را( برای شراب می فشارم و دیگری گفت؛ من در خواب 
دیدم كه بر سرم نانی می برم و پرندگان از آن می خورند، ما را از تعبیر خوابمان آگاه ساز! 

همانا ما تو را از نیكوكاران می بینیم. 
در حدیث می خوانیم:دلیل آنكه زندانیان، یوسف را نیكوكار نامیدند، این بود كه 
به افراد مریض در زندان رسیدگی می كرد و به نیازمندان كمك و برای دیگران، جا باز 
می كرد. مسلمان باید خود را در مقابل هر چیز مثِل نماز، نظافت شهر و محیط زیست، 
نظم، راننده ای كه خالف قانون عمل می كند و... مســئول بداند. چون جلوگیری از 

خالف، نهی از منكر و برهمه واجب است. 

6- حوزه ها وآموزش روحانیون؛  
باید طلبه هایی باسواد، خوش سلیقه و مهذب برای اداره مساجد آموزش ببینند. 
این كار نیاز به مهارت آموزی آموزش قــرآن، قصه گفتن، روضه خواندن، احتجاج و 
استدالل و جدال، مسأله گفتن، تحلیل سیاسی و... دارد. مثِل واعظ شهیر قرن، مرحوم 
آقای فلسفی  )ره( كه فن منبر و خطابه را به طلبه ها می آموخت. چون هر سخن جایی 
و هر نكته مقامی دارد. بعضی از حدیث ها، مثِل شــكر است، زیادی و نابجا به گلوی 
انسان ریخته شود، خفه می كند. بعضی از احادیث هم نیاز به تحلیل دارد و ااّل اثر منفی 
می گذارد. مثِل اینكه در حدیث داریم، اگر كسی فالن ذكر را بگوید یا فالن آیه و سوره 
را بخواند؛ ثواب سی صد شهید. باید توضیح داده شود كه این رقم از احادیث، یا سند 
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درستی ندارد و یا برای موارد خاصی صادر شده است. 
مثِل اینكه بوش، رئیس جمهور ســابق آمریكا به عراق می رود. خبرنگار عراقی به 
عالمت تنفر، ِلنگه كفش به ســوی او پرتاب می كند و همه به او احسنت و آفرین می 
 گویند و خبرش در همه دنیا پخش می شود. حاال اگر گفتیم كار این خبرنگار، ثواب 50 
ســال تبلیغ را دارد، به معنای این نیست كه هر كس در هر كجا لنگه كفشی به سوی 
هر كسی پرتاب كرد، همان ثواب را دارد. لذا رسول خدا 6 كه می فرمایند:)ضربه 
علِیّ یوم الخندق...(، ضربت علی 7، آن هم در جنگ خندق، آنچنان مقام و منزلتی 
دارد. نه هر كس در هر كجا شمشیری زد چنین مقام و منزلتی دارد. مثال، گویند؛ یكی 
گوشــش درد می كرد. دیگری به او گفت، برو بكش، چطور؟! گفت، من دندانم درد 

می كرد، كشیدم. گوش، كجا و دندان، كجا. 
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1- حفظ عزت خود و دیگران؛ 
اسالم هر چیزی را كه موجب آسیب رساندن به عزت انسان باشد؛ ممنوع كرده 
است. مثاًل اگر یكی عیبی دارد، حق ندارد عیبش را برای دیگران بازگو كند. حتی اگر 

گناهی كرده است. 
كســی حق ندارد از صحنه گناه دیگران فیلم برداری یا عكس برداری و یا آنچه 
دیده برای دیگران بازگو كند. چون انسان ممكن است خالف بكند، انسان كه معصوم 

نیست. لذا حق نداریم آبروی خود و دیگران را بریزیم. 
یكی از بزرگان نصیحت می كرد كه حق نداریم بگوئیم، یک چیزی شنیده ام، نمی 
دانم راست یا دروغ است اگر الزم و وظیفه باشد باید محكم، مستدل و با یقین سخن 

بگوییم. 
ِقیَن«،  درباره قرآن كریم هم می خوانیم؛ »ذِلَك اْلِكتاُب ال َرْیَب ِفیِه ُهدًی ِلْلُمتَّ
  )ســوره بقره آیــه2( )آن كتاب )با عظمت كه( در )حّقانیت( آن هیچ تردیدی راه ندارد، 

راهنمای پرهیزگاران است (. 

2- جلوگیری از عوامل حتقیر و متسخر دمشن؛  
در جبهه، كفار به مسلمانان می خندیدند. پیامبر اكرم 6 متوجه شد كه آنها 
به اینكه بیشتر لشگر پیرمرد و ریش ســفید هستند؛ می خندند. لذا دستور فرمود، 

ریش های خود را رنگ سیاه بزنند تا دشمن به ریش آن ها نخندد. 
شبی هم پیامبر اكرم 6 در جبهه، به آشپز فرمود:زیر چند دیِگ غذا را با آب 

تاریخ پخش:93/09/06

موضوع:

 عزت در سایه اسالم  

بسم اهلل الرمحن الرحیم



درس نهم 66

تنها و با فاصله مكانی، روشن كن، )گرچه آنها به یك دیگ غذا بیشتر نیاز نداشتند، 
چرا؟(، تا دیدبان دشمن خیال كند كه جمعیت ما زیاد است. 

عّزت، به معنای نفوذ ناپذیری است. عرب به زمینی كه ِسفت است و كلنگ به 
آن نمی رود، می گوید:)َارض ِعزاز(، این زمین عزیز است. 

امام حسین7 فرمود:»هیهات منا الذله«، ذلت پذیری از ما دور است. چون 
عزیز هستیم، گرچه بدن ما سوراخ سوراخ شده و زیر ُسِم اسب ها برود، با یزید بیعت 

نمی كنیم. 

3- عوامل ذلت بنی اسراییل؛ 
قرآن كریم خطاب به بنی اســراییل می فرماید:»َیا َبِنی ِإْسرَ اِئیَل اْذُكرُ وا ِنْعَمِتَی 
ْلُتُكْم َعَلی اْلَعاَلِمیَن« )سوره بقره آیه47( ای بنی اسرائیل!  ِنّی َفضَّ

َ
ْنَعْمُت َعَلْیُكْم َوأ

َ
ِتی أ الَّ

از نعمت های من یاد كنید، من شما را بر عالمیان فضیلت دادم. این عزت است. 
اما بعد از چند آیه می فرماید:

ا   »َو ِإْذ ُقْلُتْم یا ُموسی  َلْن َنْصِبَر َعلی  َطعاٍم واِحٍد َفاْدُع َلنا َربََّك ُیْخِرْج َلنا ِممَّ
ِذی   َتْسَتْبِدُلوَن الَّ

َ
اِئها َو ُفوِمها َو َعَدِسها َو َبَصِلها قاَل أ ْرُض ِمْن َبْقِلها َو ِقثَّ

َ
ُتْنِبُت اْل

ُه  لَّ ْلُتْم َو ُضِرَبْت َعَلْیِهُم الذِّ
َ
ِذی ُهَو َخْیٌر اْهِبُطوا ِمْصرًا َفِإنَّ َلُكْم ما َسأ ْدنی  ِبالَّ

َ
ُهَو أ

ِه َو َیْقُتُلوَن  ُهْم كاُنوا َیْكُفُروَن ِبآیاِت اللَّ نَّ
َ
ِه ذِلَك ِبأ َو اْلَمْسَكَنُه َو باُؤ ِبَغَضٍب ِمَن اللَّ

یَن ِبَغْیِر اْلَحقِّ ذِلَك ِبما َعَصْوا َو كاُنوا َیْعَتُدوَن «. )سوره بقره آیه 61( ِبیِّ النَّ
 )و )نیز بخاطر آورید( زمانی كه گفتید، ای موسی! ما هرگز یك نوع غذا را تحّمل 
نمی كنیم. پس پروردگارت را بخوان تا از آنچه )به طور طبیعی از( زمین می رویاند، از 
سبزی و خیار و سیر و عدس و پیازش، برای ما )نیز( برویاند. موسی گفت:آیا )غذای( 
پست تر را بجای نعمت بهتر می خواهید؟ )اكنون كه چنین است بكوشید از این بیابان 
خارج شده و( وارد شهر شوید كه هر چه خواستید برای شما فراهم است. پس )ُمهر( 
ذّلت و درماندگی، بر آنها زده شد و )مجّددًا( گرفتار غضب پروردگار شدند. این بدان 
جهت بود كه آنها به آیات الهی كفر می ورزیدند و پیامبران را به ناحّق می كشتند و این 
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به سبب آن بود كه آنان گنه كار و سركش و متجاوز بودند.( 
پس بنی اسرائیل به جای شكرگزاری از نعمت ها به فكر زیاده  خواهی و تنّوع طلبی 
افتاد و از غذاهای زمینی خواستند و برای نمونه تعدادی از آنها مانند؛ سبزی، خیار، 
پیاز و سیر را نام بردند. حضرت موسی 7 در برابر این درخواست ها، ضمن تأّسف 
از این كه آنها نعمت های نیكو و بهتر را با نعمت های ســاده عوض می كنند به آنها 
گفت:اگر بنای كامیابی از اینها را دارید؛ باید به شهر رفته و با دشمنانتان بجنگید. شما 
از یك طرف حال جهاد ندارید و از طرف دیگر تمام امتیازات شهرنشینی را می خواهید. 
سرانجام این قوم با چنین ویژگی ها و خصوصّیاتی به ذّلت و خواری افتاده و گرفتار قهر 

و غضب الهی شدند. 
پس تنّوع طلبی و افزون خواهی، دامی برای اسیر شدن انسان هاست. استعمارگران 
نیز از همین خصیصه ی مردم برای لباس، مسكن، مركب و تجّمالت استفاده می كنند 

و مردم را به اسارت خود می كشند.( 
دیگر اینكه دانشــمندان آن ها »... ُیَحرِّ ُفوَن اْلَكِلَم...« )سوره نساء آیه46( كلمات 
ْخِذِهُم الرِّ َبا..«، 

َ
تورات و كتاب آســمانی را تحریف كردند و تاجران آن هــا »... َوأ

َبدًا 
َ
ا َلْن َنْدُخَلها أ )سوره نساءآیه161( ربا خوار شدند. عوام آن ها هم؛ »قاُلوا یا ُموسی  ِإنَّ

ا هاُهنا قاِعُدوَن« )ســوره مائده آیه 24(،  ْنَت َو َربَُّك َفقاِتل ِإنَّ
َ
مــا داُموا ِفیها َفاْذَهْب أ

)بنی اسرائیل( گفتند، ای موسی! تا وقتی كه آنها )جباران ستمگر( در آن شهرند، ما هرگز 
وارد آن نخواهیم شد. پس تو و پروردگارت بروید )و با آنان( بجنگید. ما همانا همین 

جا نشسته ایم(. 
پس »... َذِلَك ِبَما َعَصْوا..«، )سوره بقره آیه61(، آن ها )با این كارها( معصیت كردند. 
ًه  ُه َمَثًل َقْرَیًه كاَنْت آِمَنًه ُمْطَمِئنَّ قرآن كریم در آیه دیگرمی فرماید: »َو َضَرَب اللَّ
ُه ِلباَس اْلُجوِع َو  ذاَقَها اللَّ

َ
ِه َفأ ْنُعِم اللَّ

َ
ِتیها ِرْزُقها َرَغدًا ِمْن ُكلِّ َمكاٍن َفَكَفَرْت ِبأ

ْ
َیأ

اْلَخْوِف ِبما كاُنوا َیْصَنُعوَن« )نحل/112(. 
 )و خداوند )برای شما( قریه ای را مثال می زند كه امن و آرام بود. روزیش از هر سو 
فراوان می رسید، اّما )مردم آن قریه( نعمت های خدا را ناسپاسی كردند، پس خداوند 
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به )سزای( آنچه انجام می دادند، به همه ی آنان گرسنگی و ترس را چشانید(. 
این را قدر بدانیم كه: در تمام كره زمین، فرمانده كل قوا، فاسق است. فرمانده كل 
قوای ایران، امام خمینی  )ره( و مقام معظم رهبری  )دامت بركاته( است. مجتهد عادل، 

اسالم شناس عادل و فقیه عادل، این عزت است. 
فرق بین ولّی فقیه و شــاه هم آن است كه شاه فاسق و فقیه عادل است. شاه نظر 
خودش را تحمیل و فقیه، نظر اسالم را می خواهد. شاه می خواهد آمریكا را راضی كند. 

اما هدف فقیه، رضای خداست. 

4- پرهیز از حتلیل های نادرست؛ 
ْنساُن  ا اْلِ مَّ

َ
قرآن كریم به یكی از تحلیل های نادرست و غلط اشاره می فرماید: »َفأ

ا ِإذا َما اْبَتلُه َفَقَدَر  مَّ
َ
ْكَرَمِن، َو أ

َ
َمُه َفَیُقوُل َربِّــی أ ْكَرَمُه َو َنعَّ

َ
ِإذا َمــا اْبَتلُه َربُُّه َفأ

وَن َعلی  َطعاِم  هاَنِن، َكلَّ َبْل ال ُتْكِرُموَن اْلَیِتیَم، َو ال َتَحاضُّ
َ
َعَلْیِه ِرْزَقُه َفَیُقوُل َربِّی أ

ا« )سوره فجرآیات 15  ا َجمًّ وَن اْلماَل ُحبًّ ا، َو ُتِحبُّ ْكًل َلمًّ
َ
راَث أ ُكُلوَن التُّ

ْ
اْلِمْسِكیِن، َو َتأ

تا20(. 

 )اّما انسان، )طبعش چنین است كه( هرگاه پروردگارش او را بیازماید و گرامیش 
داشته و نعمتش دهد، )مغرور گشته و( می گوید؛ پروردگارم مرا گرامی داشته است. 
ولی هرگاه او را بیازماید و روزی او را تنگ ســازد، می گوید؛ پروردگارم مرا خوار كرده 
اســت. این چنین نیست؛ بلكه شــما یتیم را گرامی نمی دارید و یكدیگر را بر اطعام 
بینوایان ترغیب نمی كنید و میراث را )به حق و ناحق( یك جا می خورید و مال را بسیار 

دوست دارید(. 

5- سیره اولیای خدا در احرتام به دیگران؛ 
حدیــث داریم؛ پیامبر 6 نام كودكان را هم با احتــرام به زبان می آورد. مثاًل 

حسین آقا!، فاطمه خانم!. 
امیرالمؤمنین7 با قنبر غالمش به بازار رفتند و دو پیراهن خریدند. حضرت 7 
پیراهن بهتر، شیك تر و گران تر را به قنبر عطا فرمود، قنبر عرض كرد؛ من غالم شما 
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هستم، حضرت 7 فرمود:اما جوان هستی باید لباس شیک بپوشی. 
امام رضا7 همیشه حتی روزی كه مسموم شد و بسیار اذیت می شد؛ با غالمان 

و برده ها غذای خود را میل می  فرمود. 
امام رضا7 مهمان دار شد. بعد از صرف شام، حضرت خودشان برای استراحت 
میهمان، رختخواب آوردند و دور از چشــم میهمان بازرسی و پهن فرمود، اما صبح، 
حضرت7، صبر كرد تا مهمان رخت خواب را جمع كند تا اگر احیانًا كثیف شده، 

خجالت نكشد. 
ما چنین دین و رهبرانی داریم. باید افتخار كنیم. 

امام خمینی  )ره( در وصیتنامه اش، می فرماید:ما مفتخر هستیم كه پیروان چنین 
اهل بیتی 7 هستیم. ما افتخار می كنیم كه امام صادق7، امام رضا7 را داریم. 

6- کفران نعمت و ذلت؛ 
تاِن َعْن َیِمیٍن َو  قرآن كریم می فرماید:»َلَقْد كاَن ِلَســَبٍإ ِفی َمْسَكِنِهْم آَیٌه َجنَّ

َبٌه َو َربٌّ َغُفوٌر«.  ِشماٍل ُكُلوا ِمْن ِرْزِق َربُِّكْم َو اْشُكُروا َلُه َبْلَدٌه َطیِّ
)همانا برای قوم )َسَبأ( در محل سكونت شان نشانه ای )از قدرت و رحمت الهی( 
بود. دو باغ و بوستان از راست و چپ؛ از روزی پروردگارتان بخورید و برای او شكرگزار 

باشید )كه( شهری پاك و پروردگاری آمرزنده )دارید(. 
ُكٍل 

ُ
َتْیِن َذواَتْی أ َتْیِهْم َجنَّ ْلناُهْم ِبَجنَّ ْرَسْلنا َعَلْیِهْم َسْیَل اْلَعِرِم َو َبدَّ

َ
ْعَرُضوا َفأ

َ
 »َفأ

ٍل َو َشْی ٍء ِمْن ِسْدٍر َقِلیٍل«، )سبأ/15و16(. 
ْ
ث
َ
َخْمٍط َو أ

پس )به جای شــكر، از خداوند( روی گرداندند، و ما بر آنان سیل ویرانگر َعِرم را 
فرستادیم و دو باغستان )پر محصول( آنان را به دو باغ با میوه های تلخ و شورگز و اندكی 

از درخت سدر تبدیل نمودیم. 
داستانی هم در سوره قلم آمده است؛ 

ها ُمْصِبِحیَن، َو  ْقَســُموا َلَیْصِرُمنَّ
َ
ِه ِإْذ أ ْصحاَب اْلَجنَّ

َ
ــا َبَلْوناُهْم َكما َبَلْونا أ  »ِإنَّ

ِریِم،  ْصَبَحْت َكالصَّ
َ
ال َیْســَتْثُنوَن، َفطاَف َعَلْیها طاِئٌف ِمْن َربَِّك َو ُهْم ناِئُموَن، َفأ
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ِن اْغُدوا َعلی  َحْرِثُكْم ِإْن ُكْنُتْم صاِرِمیَن،. 
َ
َفَتناَدْوا ُمْصِبِحیَن، أ

 )همانا، ما مردم )مّكــه را( آزمودیم، همان گونه كه صاحبان آن باغ )در یمن( را 
آزمودیم، آنگاه كه ســوگند یاد كردند صبحگاهان میوه های باغ را بچینند و چیزی را 
)برای فقرا( اســتثناء نكردند. پس هنگامی كه در خواب بودند، از طرف پروردگارت 
آفتی بر گرد باغ چرخید )و باغ را ســوزاند(. پس صبح شد در حالی كه )اصل باغ به 
كلی( برچیده شده بود. )آنان بی خبر از ماجرا( بامدادان یكدیگر را ندا دادند. كه اگر 

قصد چیدن میوه دارید به سوی كشت زار حركت كنید. 
َها اْلَیْوَم َعَلْیُكْم ِمْسِكیٌن، َو َغَدْوا َعلی   ْن ال َیْدُخَلنَّ

َ
 »َفاْنَطَلُقوا َو ُهْم َیَتخاَفُتوَن، أ

 
َ
ْوَسُطُهْم أ

َ
وَن، َبْل َنْحُن َمْحُروُموَن، قاَل أ ا َلَضالُّ ْوها قاُلوا ِإنَّ

َ
ا َرأ َحْرٍد قاِدِریَن، َفَلمَّ

ْقَبَل َبْعُضُهْم َعلی  
َ
ا ظاِلِمیَن، َفأ ا ُكنَّ ُحوَن، قاُلوا ُسْبحاَن َربِّنا ِإنَّ ُقْل َلُكْم َلْو ال ُتَسبِّ

َ
َلْم أ

ا ِإلی   ْن ُیْبِدَلنا َخْیرًا ِمْنها ِإنَّ
َ
ا طاِغیَن، َعسی  َربُّنا أ ا ُكنَّ َبْعٍض َیَتلَوُموَن، قاُلوا یا َوْیَلنا ِإنَّ

ْكَبُر َلْو كاُنوا َیْعَلُموَن )قلم/33/22(. 
َ
َربِّنا راِغُبوَن، َكذِلَك اْلَعذاُب َو َلَعذاُب الِْخَرِه أ

 )پس به راه افتادند، در حالی كه آهســته با یكدیگــر می گفتند. كه مبادا امروز 
مسكینی بر شما وارد شود. در آن صبحگاهان قصد باغ كردند در حالی كه خود را قادر 
)بر جمع محصول( می پنداشتند. پس چون آن را )سوخته( دیدند، گفتند:ما راه را گم 

كرده ایم، )این باغ ما نیست(. عاقل ترین آنها گفت:
آیابه شما نگفتم چرا خدا را منّزه نمی دانید )و با تصمیم بر بخل خیال كردید خدا 
عاجز و شما همه كاره اید؟( گفتند؛ پروردگار ما منّزه است، قطعًا ما ستمكاریم. پس 
به یكدیگــر روی آورده در حالی كه به مالمت هم می پرداختند. گفتند وای بر ماكه 
ســركش بودیم. امید است پروردگار ما بهتر از آن را برای ما جایگزین كند. همانا ما 
به پروردگارمان رغبت و امید داریم. عذاب اینگونه است و اگر بدانند عذاب آخرت 

بزرگتر است(. 
كشورهایی هستند كه فكر می كنند اگر پرچم آمریكا را روی كشتی ها بزنند، عزیز 
ه« )سوره نساء آیه 139( آیا عزت خود   َیْبَتُغوَن ِعْنَدُهُم اْلِعزَّ

َ
می شوند. قرآن می فرماید:»أ

ِه َجمیعا« همه عزت از آِن  َه ِللَّ را از دیگــران می خواهند؟!، و حال آنكه ».. َفِإنَّ اْلِعزَّ
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ِه َجمیعاً « )سوره بقره آیه165(، همه قدرت هم از آِن خداوند  َه ِللَّ نَّ اْلُقوَّ
َ
خداوند است. »أ

است. 
عزت به این نیست كه كنار چه كسی عكس بگیریم یا در ازدواج اگر داماد فالنی 

شوم عزیز می شوم. ما در دنیای خیال هستیم. 
یک درصد عزت هم دست غیر خدا نیست. فكر نكنیم با القاب مثِل دكتر، فوق 

لیسانس، كارشناس، تاجر و... عزیز می شویم. 
ْن َتبیَد 

َ
ُظنُّ أ

َ
قرآن كریم می فرماید:شخصی جلوی باغش ایستاده و می گفت:»ما أ

َبدا« )سوره كهف آیه35( چه باغی! هرگز از بین نمی رود. 
َ
هِذِه أ

ْنَفَق ِفیها َو ِهَی خاِوَیٌه َعلی  
َ
ْیِه َعلی  مــا أ ُب َكفَّ ْصَبَح ُیَقلِّ

َ
ِحیــَط ِبَثَمِرِه َفأ

ُ
 »َو أ

َحدًا«، )سوره كهف آیه42(. 
َ
ْشِرْك ِبَربِّی أ

ُ
ُعُروِشها َو َیُقوُل یا َلْیَتِنی َلْم أ

 )و )سرانجام( فرآورده های آن )مرد مغرور، با قهر الهی( احاطه شد. پس او چنان 
شد كه دو دست خویش را به خاطر خرج هایی كه در باغ كرده بود )از شّدت حسرت( 
برهم می مالید. در حالی كه آن )باغ وتاكســتان( بر داربست هایش فروریخته بود و 

می گفت:ای كاش كسی را شریك پروردگارم قرار نمی دادم!( 

7- ظلم و ذلت؛ 
ْت  ِحلَّ

ُ
باٍت أ ْمنا َعَلْیِهْم َطیِّ ِذیَن هاُدوا َحرَّ قرآن كریم می فرماید: »َفِبُظْلٍم ِمَن الَّ

ِه َكِثیرًا )سوره نساءآیه160(. )و به خاطر ستمی كه یهودیان  ِهْم َعْن َسِبیِل اللَّ َلُهْم َو ِبَصدِّ
روا داشتند و به خاطر آن كه بسیاری از مردم را از راه خدا باز می داشتند، ما چیزهای 

پاك و دل پسندی را كه قباًل برایشان حالل بود، بر آنان حرام كردیم.( 
قارون هم سرمایه داری بود كه قرآن كریم در باره او می فرماید: »َفَخَرَج َعلی  َقْوِمِه 
ُه َلُذو  وِتَی قاُروُن ِإنَّ

ُ
ْنیا یا َلْیَت َلنا ِمْثَل ما أ ِذیَن ُیِریُدوَن اْلَحیاَه الدُّ ِفی ِزیَنِتِه قاَل الَّ

َحظٍّ َعِظیٍم«، 
 )روزی قارون( با تمام تجّمل خود در میان قومش ظاهر شد. )با دیدن این صحنه( 
آنان كه خواهان زندگانی دنیا بودند )آهی كشــیده و( گفتند؛ ای كاش مثل آنچه به 
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قارون داده شده، برای ما نیز بود! براستی كه او بهره ی بزرگی )از نعمت ها( دارد.( 
ِه َخْیٌر ِلَمْن آَمَن َو َعِمَل صاِلحًا َو ال  واُب اللَّ

َ
وُتوا اْلِعْلَم َوْیَلُكْم ث

ُ
ِذیَن أ  »َو قاَل الَّ

اِبُروَن«.  اها ِإالَّ الصَّ ُیَلقَّ
 )و )اّما( كســانی كه علم و آگاهی )واقعی( به آنان داده شده بود، گفتند؛ وای بر 
شما! پاداش الهی برای كسانی كه ایمان آورند و كار شایسته انجام دهند؛ )از این مال و 

ثروت( بهتر است. )البّته( جز صابران، آن )پاداش( را دریافت نخواهند كرد(. 
ِه َو ما  ْرَض َفما كاَن َلُه ِمْن ِفَئٍه َیْنُصُروَنُه ِمْن ُدوِن اللَّ

َ
 »َفَخَسْفنا ِبِه َو ِبداِرِه اْل

كاَن ِمَن الُمْنَتِصِریَن«،
 )پس ما، او و خانه اش را به زمین فرو بردیم و هیچ گروهی نبود كه او را در برابر قهر 

خداوند یاری كند و خودش نیز نمی توانست از خویش دفاع نماید.( 
ْزَق  َه َیْبُســُط الرِّ نَّ اللَّ

َ
ْمِس َیُقوُلوَن َوْیَكأ

َ
ــْوا َمكاَنُه ِباْل ِذیَن َتَمنَّ ْصَبــَح الَّ

َ
 »َو أ

ُه ال ُیْفِلُح  نَّ
َ
ُه َعَلْینا َلَخَسَف ِبنا َوْیَكأ ْن َمنَّ اللَّ

َ
ِلَمْن َیشــاُء ِمْن ِعباِدِه َو َیْقِدُر َلْو ال أ

اْلكاِفُروَن«. )قصص/79 تا82(. 
 )و همان كسانی كه موقعّیت دیروز او )قارون( را آرزو می كردند )با دیدن صحنه 
هالكت او( می گفتند؛ وای )بر ما( ! گویا خداوند، )رزق و( روزی را بر هركس از بندگانش 
كه بخواهد، گشاده و یا تنگ می گرداند، )و( اگر خداوند بر ما منت ننهاده بود؛ هر آینه 

ما را نیز )با او( به قعر زمین برده بود، وای! گویی كافران، رستگار نمی شوند!( 
عزت به این نیست كه به دالر و آمریكا وابسته باشیم. اگر آمریكا قدرت می داشت، 
شاه را كه عمری به آن ها خدمت و نوكری كرده بود؛ نگه می داشت. عزت به داشتن 
نفت هم نیست. سعودی نفت دارد، عزیز اســت؟ به قدری ذلیل هستند كه اگر 
رئیس جمهور آمریكا به آن ها َاخم كند؛ از ترس، خود را می بازند. اآلن ایران عزیز است 
حتی كودكان كشور اسالمی ما هم از آن ها ترس و واهمه ای ندارند. البته این عزت هم 

در سایه اسالم و انقالب اسالمی است. 
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1- حمبوبیت دعوت کنندگان؛ 
 دعوت كننده به نماز باید محبوبیت داشته باشد. در بهشت هم غیر از اینكه 
غذاها، لذت بخش است، قرآن می فرماید: فردی كه در بهشت دعوت به خوردن 

غذا و پذیرایی می كند، خوش قیافه و دوست داشتنی است؛ 
ْمثاِل 

َ
ا َیْشــَتُهوَن، َو ُحوٌر ِعیٌن، َكأ ُروَن، َو َلْحِم َطْیٍر ِممَّ ا َیَتَخیَّ »َو فاِكَهٍه ِممَّ

ْؤُلِؤ اْلَمْكُنوِن، َجزاًء ِبما كاُنوا َیْعَمُلوَن )سوره واقعه آیات 20تا24(.  اللُّ
 )و )برای آنان( میوه هایی از هر چه انتخاب كنند. گوشــت پرنده از هر نوع كه 
اشــتها دارند و زنانی سفید روی، درشت چشم و زیبا، همچون مروارید در صدف، 

پاداشی است در برابر آنچه انجام می دادند.( 
ْیَتُهْم َحِســْبَتُهْم ُلْؤُلؤًا َمْنُثورًا »19« 

َ
ُدوَن ِإذا َرأ  »َو َیُطوُف َعَلْیِهْم ِوْلداٌن ُمَخلَّ

ْیَت َنِعیمًا َو ُمْلكًا َكِبیرًا »20« عاِلَیُهْم ِثیاُب ُســنُدٍس ُخْضٌر َو 
َ
مَّ َرأ

َ
ْیَت ث

َ
َو ِإذا َرأ

ٍه َو َسقاُهْم َربُُّهْم َشرابًا َطُهورًا »21« ِإنَّ هذا كاَن  ساِوَر ِمْن ِفضَّ
َ
وا أ ِإْسَتْبَرٌق َو ُحلُّ

َلُكْم َجزاًء َو كاَن َسْعُیُكْم َمْشُكورًا )سوره انسان آیات19 تا 22(. 
)و پسرانی همیشــه جوان، بر )به خدمت( آنان می گردند، هرگاه آنان را بینی، 
پنداری مرواریدهــای غلطان و پراكنده اند. چون آنجــا را بنگری نعمتی فراوان و 
سلطنتی بزرگ می بینی. بر اندامشان جامه های سبز از دیبای نازك و ضخیم است 
و با دستواره های نقره زینت شده اند و پروردگارشان شرابی طهور )پاك و پاك كننده( 
به آنان می نوشاند. همانا این جزایی است برای شما و سعی تان مورد سپاس است.( 
 پس دعوت كننده به نماز، امام جماعت، خادم، مسئول نماز در اداره و.... باید 
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 راه های دعوت به مناز  

بسم اهلل الرمحن الرحیم
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انســان های محبوبی باشند، تا سخنانشان تأثیر گذار باشد. قرآن به نقل از مردمی 
ا..« )سوره هودآیه 62( تو نزد ما  خطاب به پیمبرشان می فرماید:»... ُكْنَت ِفیَنا َمرْ ُجوًّ
محبوبیت داشتی. حتی مشركین خطاب به پیامبر 6 محمد امین می گفتند و از 
قول پیامبری دیگر خطاب به قوم خود می فرماید: »... َفَقْد َلِبْثُت ِفیُكْم ُعُمرً ا..« 
)سوره یونس آیه16( من كه عمری در میان شما بودم. از من نقطه ضعفی سراغ دارید؟

حضرت امیرالمؤمنین 7 برای انتخاب و گزینش افراد می فرماید:».. من اهل 
بیوتات صالحه...«، از خانواده شریف، صالح و ریشه دار باشد. 

برای ایجاد این محبت خداوند به پیامبر 6 می فرماید:
یِهْم ِبها َو َصلِّ َعَلْیِهْم ِإنَّ َصلَتَك  ُرُهْم َو ُتَزكِّ ْمواِلِهْم َصَدَقًه ُتَطهِّ

َ
 »ُخــْذ ِمْن أ

ُه َسِمیٌع َعِلیٌم« )سوره توبه آیه103(.  َسَكٌن َلُهْم َو اللَّ
 )از اموالشــان صدقه )زكات( بگیر تا بدین وسیله آنان را )از بخل و دنیاپرستی( 
پاك ســازی و رشدشان دهی و بر آنان درود فرســت. )و دعا كن.( زیرا دعای تو، 

مایه ی آرامش آنان است و خداوند شنوا و داناست.( 
پس رسول اكرم6به مردم عاّدی درود و صلوات می فرستد. زیرا بها دادن 

به مردم، تشویق آنان به نیكی ها و شخصّیت بخشیدن به آنان است. 
2- ما و تارکان مناز؛ 

به دعوت عمومی قانع نباشیم. بعضی از والدین برای فرزندان دانش آموز خود 
معلم خصوصی می گیرند و برای بیمار غذای مخصــوص می آورند. آوردن افراد 
مذهبی به مسجد و نمازخانه كه هنر نیست، هنر آن است كه ما بتوانیم افرادی كه 
كاهل نمازند یا معرفت به حقیقت و فلســفه نماز را ندارند؛ به نماز حاضر كنیم. ما 
نباید به وضع موجود، قانع باشــیم. زمانی كه در بین راه مكه و كربال خبر شهادت 
حضرت مســلم به امام حسین7 رســید، آن حضرت7 به فرزندان حضرت 
مســلم فرمود:پدر شما كه به شهادت رسیده است، برای خانواده شما بس است، 
به شــهر و خانه ی خود برگردید، در جواب گفتند:شــهادت پدر ما سهم خودش 
بوده اســت، ما هم باید به سهم خود، از اســالم و امام خود دفاع كنیم. مسئولین 
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محترم گاهی وقت بگذارند و با افرادی كه در نمازخواندن ســهل انگاری می كنند، 
خصوصی صحبت كنند. در بین جوانان  و نوجوان ها كه قلبشــان پاك است، برای 
ترک نماز لجباز نداریم، بلكه مسأله اش را نمی داند یا شبهه ای دارد. آنان معمواًل 
فلسفه خواندن نماز را نمی دانند، مثاًل می گویند؛ مگر خدا به عبادت ما نیاز دارد؟ما 
باید آنان را مجاب و راهنمایی كنیم. مدیر و مســئول خوب، كسی نیست كه نگاه 
به پشــت سرش كند كه چقدر راه رفته است. بلكه نگاه كند به جلو كه چقدر از راه 

مانده است. 
3- شرکت مسئوالن و مدیران در منازهای مجاعت؛ 

در دبیرســتانی به طور آزاد، و بدون اجبــار 95 درصد جوانان در نمازجماعت 
شــركت می كردند. تحقیق كردیم، به این نتیجه رسیدیم، چون رئیس دبیرستان 
اذان می گوید. دبیر فیزیک و شیمی هم صف اول جماعت حاضر می شوند. باعث 
شــركت 95 درصدی دانش آموزان شده است. بعضی از مسئوالن هم می گویند؛ 
نگرانیم اگر در صف اول نماز جماعت حاضر بشــویم ریا شود. می گوییم هر ریایی 
كه گناه نیست، حتی بعضی از ریاها ثواب دارد چون شما می خواهی دیگران به نماز 

تشویق شوند و امر نماز، ترویج شود. این امر به معروف عملی است. 
4- مسئولیت دادن به جوانان و نوجوانان؛  

از دانش آموزان برای زیبایی نمازخانه، مدیریت آن، اذان و اقامه استفاده بشود. 
چرا شــور عزاداری ها بیش تر از مساجد اســت. چون در عزاداری، جوان احساس 

مسئولیت می كند.
اگر هم اشتباه و خالفی داشت، اغماض كنیم، چون انشای نانوشته غلط ندارد. 

برای جوان تا حدودی آزمون و خطا روا و قابل چشم پوشی است.
گرمایش و سرمایش، مسجد و نمازخانه و آب گرم هم باید مورد توجه دست اندر 
كاران باشد. عزاداری امام حسین7 یاور دارد، نماز هم یاور می خواهد. آنان را از 

افرادی كه انگیزه مذهبی شان پررنگ تر است، انتخاب كنیم. 
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5- گفت و گوی چهره به چهره؛ 
گفت و گوی خصوصی، اثر خاص خود را دارد. من كه سال هاست در صدا و سیما 
برای عموم مردم صحبت می كنم، اآلن نظرم این است كه گفت و گوی خصوصی 
اثر خاصی دارد كه گفت و گوی عمومی ندارد. مثاًل ســخنرانی های عمومی امام 
خمینی  )ره( را فراموش می كنیم. ولی چند بار خصوصی خدمت ایشــان رسیده ام، 
مطالبی كه فرموده اند فراموش نمی شود. مثال، افراد گاهی مثل توت هستند كه با 

یك تكان می ریزند. اما انار را باید دانه دانه چید. 
6- مسجد و کارهای اجتماعی؛  

اردوهای ویژه برای فعالین نماز برگزار شود. قرآن كریم می فرماید:
اِلِحیَن ِمْن ِعباِدُكْم َو ِإماِئُكْم ِإْن َیُكوُنوا ُفَقراَء  یامی  ِمْنُكْم َو الصَّ

َ
ْنِكُحوا اْل

َ
 »َو أ

ُه واِسٌع َعِلیٌم«، )سوره نورآیه 32(  ُه ِمْن َفْضِلِه َو اللَّ ُیْغِنِهُم اللَّ
 )پسران و دختران بی همسر و غالمان و كنیزان شایسته )ازدواج( خود را همسر 
دهید. اگر تنگ دست باشند، خداوند از فضل خود بی نیازشان می گرداند و خداوند 

گشایش گر داناست.( 
پس خانواده و جامعه، مسئول ازدواج افراد بی همسر است. اقدام جامعه برای 
عروس و داماد كردن افراد صالح تشویقی است كه جوانان الابالی و هرزه نیز خود 
را در مــدار صالحان قرار دهند. افرادی هم كه به مســجد پا می گذارند باید خود 
را در قبال این نوع مســائل، مســئول بدانند و جوان ها هم این را احساس داشته 
باشند. نذری ها را، )مثِل عقیقه( در مســجد، بین مردم پخش كنند. مراسم عقد 
حضرت زهرا)س( در مســجد بود. باید جوانان خاطرات خوشی از مسجد داشته 
باشند. درجات رسمی و دولتی در مساجد اعطا شود. وام داده شود. اعطای جوائز و 

تشویقات هم در مسجد باشد. از مسجد به استخر و شنا ببریم.
 350 رقم نماز داریم. نماز مســتحبی، نماز امام زمان 7، نماز سلمان، نماز 
جعفر طیار، نماز شــب، نماز نافله، نماز باران و...، برای هر مناسبت یک نوع نماز 

داریم. 
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7- جلب مشارکت مردم؛  
در دعوت به نماز، دیگران را هم شركت بدهیم. قرآن می فرماید:

ی  ِخُذوا ِمْن َمقاِم ِإْبراِهیَم ُمَصلًّ ْمنًا َو اتَّ
َ
اِس َو أ  »َو ِإْذ َجَعْلَنــا اْلَبْیَت َمثاَبًه ِللنَّ

ِع  كَّ اِئِفیَن َو اْلعاِكِفیَن َو الرُّ را َبْیِتَی ِللطَّ ْن َطهِّ
َ
َو َعِهْدنا ِإلی  ِإْبراِهیَم َو ِإْســماِعیَل أ

ُجوِد« )سوره بقره آیه 125(  السُّ
 )و )بــه یادآور( هنگامی كه خانه )ی كعبه( را محل رجوع و اجتماع و مركز امن 
برای مردم قرار دادیم )وگفتیم( از مقام ابراهیم، جایگاهی برای نماز انتخاب كنید و 
به ابراهیم و اسماعیل تكلیف كردیم كه خانه مرا برای طواف كنندگان و معتكفان 

وراكعان و ساجدان، پاك و پاكیزه كنید.( 
پس عبادت و نماز به قدری مهم است كه حّتی حضرت ابراهیم7 و حضرت 
اسماعیل7 برای انجام مراسم آن مأمور پاكسازی می شوند. ونكته ی دیگر اینكه 
خداوند به حضرت ابراهیم 7 می فرماید:تو و پسرت با مشاركت مسجد را تطهیر 
كنید. یعنی در هیأت امنای مســجد باید از سنین مختلف باشند، از سیزده ساله 
تا هفتاد صد ســاله، خانم فرهیخته، متعهــد و انقالبی هم باید در تصمیم گیری و 
فعالیت های مسجد شركت داشته باشد. مادر حضرت مریم به درگاه خداوند چنین 

گفت:
ی  ْل ِمنِّ رًا َفَتَقبَّ ُت ِعْمراَن َربِّ ِإنِّی َنَذْرُت َلَك ما ِفی َبْطِنی ُمَحرَّ

َ
 »ِإْذ قاَلِت اْمَرأ

ِمیُع اْلَعِلیُم .«  ْنَت السَّ
َ
َك أ ِإنَّ

 )بیاد آور( هنگامی كه همسر عمران گفت:پروردگارا! همانا من نذر كرده ام آنچه 
را در رحم دارم، برای تو آزاد باشد )و هیچ گونه مسئولّیتی به او نسپارم تا تمام وقت 
خود را صرف خدمت در بیت المقّدس كند.( پس از من قبول فرما كه به راستی تو 

شنوای دانایی!( 
 زمانی كه خداوند به حضرت موسی 7 مأمورّیت داد كه فرعون را به راه حق 
ِخی، 

َ
ْهِلی، هاُروَن أ

َ
دعوت كند. او از خدا خواســت: »َو اْجَعْل ِلی َوِزیرًا ِمــْن أ

ْمِری« )سوره طه آیات 29 تا 32(، )و از خاندانم )یاور و( 
َ
ْشرِْكُه ِفی أ

َ
ْزِری، َو أ

َ
اْشُدْد ِبِه أ
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وزیری برایم قرار بده. برادرم هارون را )و اینگونه( پشت مرا با او استوار ساز. و او را 
در كارم شریك گردان.  ( 

اگر امام جماعت مســجد با رئیس دانشــگاه، مدیر آموزش و پرورش منطقه، 
رئیس مجموعه های ورزشی آشنا شود و ارتباط برقرار كند، حضور جوانان در مسجد 

زیادتر می شود. 
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 الف - عوامل عزّت؛ 
1- خدایی شدن

ُه َجِمیعًا ِإَلْیِه َیْصَعُد  ِه اْلِعزَّ َه َفِللَّ قرآن كریم می فرمایــد: »َمْن كاَن ُیِریُد اْلِعزَّ
ئاِت َلُهْم َعذاٌب  ــیِّ ِذیَن َیْمُكُروَن السَّ اِلُح َیْرَفُعُه َو الَّ ُب َو اْلَعَمُل الصَّ یِّ اْلَكِلُم الطَّ

ولِئَك ُهَو َیُبوُر«، )سوره فاطر آیه 10( 
ُ
َشِدیٌد َو َمْكُر أ

 )هر كس خواهان عّزت است، پس عّزت، همه از آن اوست )و به هر كه بخواهد 
می دهد.( تنها ســخن )و عقیده ی( پاك به سوی او باال می رود و كار شایسته آن را 
باال می برد، و كسانی كه برای انجام بدی ها نقشه می كشند؛ برایشان عذاب سختی 

است و نیرنگ آنان است كه تباه می شود.( 
راه عّزت چیست؟

آیا پول، پیروزی در انتخابات، مدرک، ازدواج با فالن شــخص، مهریه سنگین، 
مراسم عروســِی چنین و چنان، فالن تاالر، فالن ماشــین و... عزت می آورد. راه 
خالف می رود و با پول ربا می خواهد ماشــین شیک بخرد تا در محله عزیز شود. 
نه؛ هركس می خواهد عزیز شــود باید خدایی شود. تاریخ را مطالعه كنیم. باالخره 
حضرت موسی 7 عزیز شد یا فرعون؟ و حال آنكه فرعون، ادعای خدایی می كرد. 

2- پیروی از رهبران معصوم 7 
امام صادق 7 فرمود:عّزت به آن اســت كه رهبر انسان، معصوم باشد. اگر 
معصوم نیست، عادل باشد. شــیعه عزیز است چون اطاعت از رهبر معصوم می 
كند. در زمان غیبت امام معصوم7 )امام زمان )عج(( از مجتهد جامع الشرایط 

تاریخ پخش:93/09/27

موضوع:

 عزّت و ذّلت  

بسم اهلل الرمحن الرحیم
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)ولی فقیه( اطاعت می كنیم. آیا آنان كه دست در دست آمریكا دارند عزیز هستند؟ 
به حقیقت رهبر كبیر انقالب  )ره( فرمود:آمریكا هیچ غلطی نمی تواند بكند. باید از 
تاریخ درس عبرت گرفت. گویند؛ حضرت یوسف 7 لِب چاه خنده ا ش گرفت، 
آنان پشتیبان خوبی برای من هستند، حاال می بینم همان ها مرا در چاه می اندازند. 
اوالد هم به انسان عّزت نمی دهد. افرادی بوده اند با پسران بسیار پول دار و باسواد، 
امــا هیچ كدام كمك پدر و مادر پیر خود نبوده اند. علِم تنها هم به انســان عّزت 
نمی دهد. افرادی بوده اند با حافظه و اســتعدادهای سرشار، یک مرتبه حافظه را از 

دست داده اند. 
3- صدق، راستی و جهاد 

امیرالمؤمنین 7 می فرماید:»من یطلب بغیر الحق یذّل« اگر كســی از راه 
باطل خواسته باشد عزیز شود؛ ذلیل می شود. مثاًل دروغی می گوید تا عزیز شود؛ 

ذلیل می شود. چون بعد از مدتی پرده كنار می رود و حقیقت كشف می شود. 
ُه ُمْخِرٌج ما ُكْنُتْم  ُتْم ِفیها َو اللَّ

ْ
اَرأ قرآن كریم می فرماید: »َو ِإْذ َقَتْلُتْم َنْفسًا َفادَّ

َتْكُتُموَن « )ســوره بقره آیه 72( و )بیاد آورید( هنگامی كه فردی را به قتل رســاندید 
و ســپس در باره ی او )قاتــل( به نزاع پرداختید ولی خداوند آنچه را شــما پنهان 

می داشتید؛ آشكار می سازد.( 
امام صادق 7 فرمود:»طلبت العزه فوجده فی الصدق«،طلب عزت كردم، 

در راست گویی یافتم. 
ْم 

َ
 َقِریٌب ما ُتوَعُدوَن أ

َ
ْدِری أ

َ
خداوند به پیامبر 6 می فرماید: »ُقــْل ِإْن أ

َمدًا« )ســوره جن آیه25( )بگو مــن نمی دانم كه آیا آنچه وعده داده 
َ
َیْجَعُل َلُه َربِّی أ

می شوید نزدیك است یا پروردگارم برای تحقق آن مدتی )طوالنی( قرار می دهد.( 
یعنی استاد، معلم به محصل بگوید نمی دانم. در این صورت محبوبیت هم نه 

تنها كم، بلكه زیادتر می شود.
ْســَلم « )جامع االخبــار/ص123( جهاد، مایه عزت  حدیث داریم:»اْلِجَهاُد ِعزَّ اْلِ

اسالم )و مسلمین( است. 
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اآلن همه دنیا فهمیده اند كه اگر دست ایران با حزب الله لبنان و عراق و سوریه 
و.. باشــد، همراه با عّزت آن ها است. ما هم در سایه جهاد و استقامت در راه خدا، 
 َلْم َیِجْدَك َیتیمًا َفآوی «، )سوره 

َ
عزیز شدیم. خداوند به پیامبر 6 می فرماید:»أ

ضحی آیه6( یتیم بودی من تو را مأوی و پناه دادم )و عزیز كردم.( بسیار كسانی بوده 

و هســتند، با اینكه سایه پدر باالی سِر آن ها نبوده به خواست خدا، عزیز شده اند. 
مثِل امام خمینی )ره(، شــهید رجایی  )ره( و... كتاب هایی هم در این زمینه نوشته 
شده است از یتیمانی كه به درجات باالی علمی، اجتماعی، سیاسی و...، رسیده اند. 
ای پیامبر! »َو َوَجَدَك َضاالًّ َفَهدی « )سوره ضحی آیه7( و تو را سرگشته یافت؛ پس 
ْغنی « )ســوره ضحی آیه8( و تو را تهی دست یافت و 

َ
هدایت كرد. »َو َوَجَدَك عاِئًل َفأ

بی نیاز كرد. 
4- كثرت مسلمانان 

كثرت جمعیت هم مایه عّزت است. قرآن كریم می فرماید:
ِه َمْن آَمَن ِبِه  وَن َعْن َســِبیِل اللَّ  »َو ال َتْقُعُدوا ِبُكلِّ ِصراٍط ُتوِعُدوَن َو َتُصدُّ
َرُكــْم َو اْنُظُروا َكْیَف كاَن عاِقَبُه  َو َتْبُغوَنها ِعَوجــًا َو اْذُكُروا ِإْذ ُكْنُتْم َقِلیًل َفَكثَّ

اْلُمْفِسِدیَن« )سوره اعراف آیه 86( 
 )و بر ســر هر راهی منشینید تا مؤمنان را تهدید كنید و )آنان را( از راه خدا، كه 
كج جلوه می دهید بازدارید و یاد كنید زمانی را كه اندك بودید، پس خداوند شما را 

بسیار گرداند و بنگرید كه عاقبت مفسدان چگونه بود؟( 
5- هجرت 

مثاًل امامزاده هایی كه از دیار خود و از راه های دور هجرت كرده و به ایران آمدند، 
هركدام صاحب مقام و گنبد و بارگاهی شــدند. حضرت معصومه)س( از مدینه به 
قم آمد. قم مركز حوزه های علمیه شد و اآلن از صد كشور دنیا، افرادی برای درس 
خواندن به قم هجرت كرده اند. همچنین حضرت سلطان علی، فرزند امام محمد 
باقر 7 به دعوت مردم منطقه و به دســتور آن حضــرت 7 برای راهنمایی و 
هدایت مردم، به مشهد اردهال كاشان هجرت نموده ولی متأسفانه توسط دشمنان، 
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به شهادت رسید. حاال مردم، آن مكان های مقدس را عزیز می شمارند؛ نذر، توسل 
و دعا می كنند. 

6- اطاعت از ولّی فقیه 
عّزت امت به آن است كه مطیع والیت فقیه باشد. چون والیت فقیه ما را برای 
خدا می خواهد. اگر فقیه ما را برای خودش بخواهد از فقاهت و رهبری می افتد. چون 
طبق روایات محكم و موثق، یكی از شرایط مرجعیت و رهبری )مخالفًا لهوی( است. 

یعنی دنبال هوا و هوس نباشد. 
7- خدمت به مردم

پیامبر 6 فرمود:»سید القوم خادمهم( آقای مردم، خدمت گزار به مردم 
است. این پیرزن فعاًل تنهاست؛ نانوایی می رویم، نانی هم برای او بگیریم. عّزت در 
تكبر، دروغ و حیله نیست. عزت در صداقت هست. افرادی را دیدیم خود به سراغ 
عّزت رفتند و چگونه ذلیل شدند و كسانی كه دنبال مقام، جایگاه و عّزت نبودند، 
چگونــه خداوند آن ها را عزیز كرد. فقیهی مثِل آیت اللــه العظمی اراكی )ره(، هر 
چه اصرار كردند،حاضر نشد؛ رساله اش چاپ شود. اواخر عمر شرائطی پیش آمد، 

مرجع شد و رساله اش هم چاپ و پخش شد. 

ب - عوامل ذّلت؛  
1- غرور و تكبر؛ ذّلت می آورد. قرآن كریم در باره غرور و تكّبر شیطان چنین 

می فرماید:
َنا َخْیٌر ِمْنُه َخَلْقَتِنی ِمْن ناٍر َو َخَلْقَتُه 

َ
َمْرُتَك قاَل أ

َ
الَّ َتْسُجَد ِإْذ أ

َ
قاَل ما َمَنَعَك أ

ِمْن ِطیٍن«)ســوره اعراف آیــه12( )خداوند به ابلیس( فرمود:وقتی كه من )به سجده( 
فرمانت دادم؛ چه چیز تورا از ســجده كردن باز داشت؟ )شیطان( گفت؛ من از او 

بهترم. مرا از آتش و او را از ِگل آفریدی .( 
َك َرِجیٌم َو ِإنَّ َعَلْیَك  خداوند هم خطاب به او فرمود:قاَل َفاْخُرْج ِمْنهــا َفِإنَّ
یِن )سوره حجر آیه34 و 35(، )خداوند( فرمود:پس از صف فرشتگان  ْعَنَه ِإلی  َیْوِم الدِّ اللَّ
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)واین مقام( خارج شــو كه همانا تو رانده و مطــرودی والبّته تا روز جزا بر تو لعنت 
خواهد بود.( 

وحال آنكه شــیطان شــش هزار ســال خداوند را عبادت كــرد و حضرت 
امیرالمؤمنین 7 می فرمایند:نمی دانیم عبادت های او با محاسبه سال های دنیایی 

است یا آخرتی؟ كه قرآن كریم در باره آن می فرماید:
ْلَف َسَنٍه« )سوره 

َ
وُح ِإَلْیِه ِفی َیْوٍم كاَن ِمْقداُرُه َخْمِسیَن أ  »َتْعُرُج اْلَملِئَكُه َو الرُّ

معارج آیه4( )فرشــتگان و روح، در روزی كه مقدار آن پنجاه هزار سال است به سوی 

او باال می روند.( 
آری یک روز از قیامت، معادل پنجاه هزار سال است. 

2- حرص؛ آدم و حوا را هم حرص از بهشــت بیرون كرد و ما همه نســل او 
هستیم. 

و قرآن در این باره می فرماید:»َو َلَقْد َعِهْدنا ِإلی  آَدَم ِمْن َقْبُل َفَنِسَی َو َلْم َنِجْد 
َلُه َعْزمًا« )سوره طه آیه115( 

 )وبــه تحقیق، پیش از این با آدم پیمان بســتیم، اّما او فراموش كرد و ما عزم 
استواری برای او نیافتیم.( 

3- مكر و حیله؛ خداوند )برای امتحان و آزمایش( به یهودی ها فرمود:شنبه ها 
از دریا ماهی نگیرید. آن ها هم دیدند شنبه ها ماهی بیشتری روی آب می آید، طمع 
كردند و حیله ای به كار گرفتند. حوضچه ای كنار دریا آماده كردند و آن را به دریا 
راه دادند. ماهی ها كه از دریا به حوضچه می آمدند، روز بعد آن ها را به راحتی صید 

می كردند. 
ــْبِت َفُقْلنا  ِذیَن اْعَتَدْوا ِمْنُكْم ِفی السَّ قرآن كریم می فرماید: »َو َلَقْد َعِلْمُتُم الَّ

َلُهْم ُكوُنوا ِقَرَدًه خاِسِئیَن « )سوره بقره آیه65( 
 )قطعًا شــما از )سرنوشت( كسانی از خودتان كه در روز شنبه، نافرمانی كردند 
)و به جای تعطیل كردن كار در این روز، دنبال كار رفتند( آگاهید. ما )به خاطر این 

نافرمانی( به آنان گفتیم؛ به شكل بوزینه باشید در حالی كه مطرود هستید.( 
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4- پیروی از ستمگران 
ِقیَن« )سوره  ُء َیْوَمِئٍذ َبْعُضُهْم ِلَبْعٍض َعُدوٌّ ِإالَّ اْلُمتَّ ِخلَّ

َ
قرآن كریم می فرماید: »اْل

زخرف/67( )دوستاِن )امروز(، در آن روز با یكدیگر دشمن اند، جز اهل تقوا( آری! حال 

كسانی كه بر اساس غیر تقوا، دوستانی انتخاب كرده اند، در قیامت چنین است. 
 » ُء َیْوَمِئٍذ َبْعُضُهْم ِلَبْعٍض َعُدوٌّ ِخلَّ

َ
  دوستان، دشمن یكدیگر می شوند. »اْل

ِخْذ ُفلنًا َخِلیًل« )سوره فرقان آیه 28(  تَّ
َ
  پشیمانی و حسرت:»یا َوْیَلتی  َلْیَتِنی َلْم أ

)وای بر من! ای كاش فالنی را دوست خود بر نمی گزیدم.( 
  دوستان هیچ نقشی برای كمك به یكدیگر ندارند. »َو ال َیْسَئُل َحِمیٌم َحِمیمًا« 

)سوره معارج آیه10(

ْخَتها« )ســوره اعراف 
ُ
ٌه َلَعَنْت أ مَّ

ُ
ما َدَخَلْت أ   به یكدیگر لعنت خواهند كرد. »ُكلَّ

آیه38(

ِبیِه َو صاِحَبِتِه َو َبِنیِه« 
َ
ِه َو أ مِّ

ُ
ِخیِه َو أ

َ
  از یكدیگر فرار می كنند. »َیِفرُّ اْلَمْرُء ِمْن أ

)سوره عبس آیه34(

ا ُمْؤِمِنیَن« )ســوره  ْنُتْم َلُكنَّ
َ
 گناهان خود را به گردن یكدیگر می اندازند. »َلْو ال أ

سبأ آیه31(

  از یكدیگر برائت دارند. »یا َلْیَت َبْیِنی َو َبْیَنَك ُبْعَد اْلَمْشِرَقْیِن« )سوره زخرف آیه 
)38

هـ - سستی، عصیان و دشمنی 
در ســال دوم هجری كه مســلمانان در جنگ بدر پیروز شدند؛ خداوند وعده 
داد كه در جنگ های آینده نیز پیروز می شــوند. در ســال بعد كه جنگ احد واقع 
شد؛ پیامبر6پنجاه نفر مســلح را برای حفاظت از دّره ها و كوه ها نصب كرد. 
چون جنگ شروع شد، در آغاز مســلمانان حمله كردند و نفس دشمن را گرفتند 
و آنها را شكســت دادند. اما متأّسفانه در بین آن پنجاه نفری كه مسئول حفاظت 
از كوه بودند؛ اختالف شــد. عّده ای گفتند؛ پیروزی ما قطعی است. پس به سراغ 
جمع غنائم برویم و عّده ی كمی همچنان سنگرها را حفظ كردند. دشمِن شكست 
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خورده، از همان منطقه ای كه بدون محافظ مانده بود. حمله كرد و این بار مسلمانان 
ضربه ی سنگینی خوردند و شهدای بسیاری دادند تا آنجا كه جان پیامبر در معرض 
خطر قرار گرفت و بسیاری از مســلمانان پا به فرار گذاشتند. پس از پایان جنگ، 
مسلمانان از پیامبر6انتقاد می كردند كه مگر خدا به ما وعده ی پیروزی نداده 
بود، پس چرا شكست خوردیم؟ این آیه پاســخ می دهد كه وعده ی خدا راست و 

درست بود. ولی سستی و نزاع و نافرمانی عامِل شكست شما شد. 
ی ِإذا َفِشْلُتْم َو َتناَزْعُتْم  ــوَنُهْم ِبِإْذِنِه َحتَّ ُه َوْعَدُه ِإْذ َتُحسُّ  »َو َلَقْد َصَدَقُكُم اللَّ
ْنیا َو ِمْنُكْم  وَن ِمْنُكْم َمْن ُیِریُد الدُّ راُكْم ما ُتِحبُّ

َ
ْمِر َو َعَصْیُتْم ِمْن َبْعِد ما أ

َ
ِفــی اْل

ُه ُذو َفْضٍل  مَّ َصَرَفُكْم َعْنُهْم ِلَیْبَتِلَیُكْم َو َلَقْد َعفا َعْنُكْم َو اللَّ
ُ
َمــْن ُیِریُد الِْخَرَه ث

َعَلی اْلُمْؤِمِنیَن «. 
 )و قطعًا خداوند وعده ی خود را )مبنی بر پیروزی شــما در جنگ احد( محّقق 
گرداند، زیرا كه دشــمن را با خواست او می كشــتیدتا آنكه سست شدید و در كار 
)جنگ و تقسیم غنائم( به نزاع پرداختید و از )دستور پیامبر( نافرمانی كردید با آنكه 
خداوند )پیروزی و( آنچه را )از غنائم( كه محبوب شما بود به شما نشان داده بود. 
برخی از شــما خواهان دنیایند )و غنائم جنگی( و برخی خواهان آخرت )و شهادت 
در راه خدا( بودند. پس آنگاه خداوند شــما را از )تعقیب( آنان منصرف ساخت )و 
پیروزی شما به شكست انجامید( تا شما را بیازماید. ولی از )خطای( شما درگذشت 

و همانا خداوند نسبت به مؤمنان، صاحب فضل و بخشش است.( 
و در آیه دیگر در باره شكســت و ذلت، چنین می فرماید:»َو ِتْلَك عاٌد َجَحُدوا 

اٍر َعِنیٍد«  ْمَر ُكلِّ َجبَّ
َ
َبُعوا أ ِبآیاِت َربِِّهْم َو َعَصْوا ُرُسَلُه َو اتَّ

 )و آن قوم عاد،آیات پروردگارشان را منكر شدند و پیامبراِن او را نافرمانی كردند 
و از فرمان هر ستمگر لجوجی پیروی نمودند.( 

ال ُبْعدًا 
َ
ال ِإنَّ عادًا َكَفُروا َربَُّهْم أ

َ
ْنیا َلْعَنًه َو َیْوَم اْلِقیاَمِه أ ْتِبُعوا ِفی هِذِه الدُّ

ُ
 »َو أ

ِلعاٍد َقْوِم ُهوٍد« )سوره هودآیات59 و60( 
و )ســر انجام( در این دنیا و در روز قیامت، لعنت )و قهر الهی( در پی ایشــان 
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شــد. بدانید كه قوم عاد به پروردگارشان كفر ورزیدند. آگاه باشید كه بر عاد، قوم 
)حضرت( هود لعنت باد.( 

نگاه كنیم آنانی كه به عشــق گرفتــن مدال و جایزه به كربــال آمدند و امام 
حسین7را به شهادت رساندند؛ به كجا رسیدند؟
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1 - جایگاه متثیل در قرآن کریم و روایات؛ 
در قرآن كریم، حدود چهل بار، كلمه َمَثل به كار رفته است. هنر مثل این است كه 
مجرد ذهنی را برای انسان ملموس، دور را نزدیک و مسائل پیچیده را آسان می كند. 
مثل اینكه قرآن می فرماید:دانشمند بی عمل، مثل االغی است كه باِر كتاب داشته 
باشد. همه می فهمند كه مثِل باسوادی است كه به علمش عمل نكند. مثل های قرآن 
طبیعی و فطری است و نیز تاریخ مصرف ندارد. مثال: می گویند؛ مثاًل چطور فردی 
سی ســال گناه می كند ولی قرآن كریم می فرماید:»هم فیها خاِلدیَن فیها« )سوره 
نساءآیه 57(، )برای همیشه در آتش دوزخ است.( جواب: فردی در یک لحظه با چاقو 

چشم خود را كور می كند. ولی برای همیشه كور و نابینا می شود. خطا و اشتباه در چند 
ثانیه، ولی كوری برای همیشه است. یا قرآن برای ملموس دن مسئله حق و باطل به 
آب و َكِف روِی آب، مثال می زند. بله،َكف، باالنشین و روی آب است ولی زود از بین 
می رود. باطل نیز چنین است. حق هم مثل آب است. از َكف، چیزی تولید نمی شود. 

ولی از آب، تولید می شود. باطل مثِل موج جلوه ظاهری دارد. 

2 - لزوم دقت عمیق در آیات قرآنی؛ 
ْرِض َو ُهَو اْلَعِزیُز 

َ
ماواِت َو ما ِفی اْل ِه ما ِفی السَّ َح ِللَّ قرآن كریم می فرماید: »َسبَّ

اْلَحِكیُم«، )سوره حشرآیه یک( 
 )آنچه در آسمان ها و آنچه در زمین است؛ برای خدا تسبیح كنند. )و خدا را به پاكی 
می ستایند.( و اوست قدرتمند شكست ناپذیر حكیم(. منظور از تسبیح همه موجودات 

تاریخ پخش:93/11/02

موضوع:

 )جایگاه متثیل ائمه و امام زمان)عج  

بسم اهلل الرمحن الرحیم
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در عالم چیســت؟ نام حدود یازده درخت، در قرآن آمده است. امتیاز آن ها بر بقیه 
میوه ها چیست؟ یا رنگ روشن چه ویژگی دارد كه قرآن می فرماید:

ها َبَقَرٌه َصْفراُء فاِقٌع َلْوُنها  ُه َیُقوُل ِإنَّ ْن َلنا ما َلْوُنها قاَل ِإنَّ »قاُلوا اْدُع َلنا َربََّك ُیَبیِّ
اِظِریَن « )سوره بقره آیه 69(  َتُسرُّ النَّ

 )آنان به موسی( گفتند:از پروردگارت برای ما بخواه تا بر ما روشن سازد كه رنگ آن 
)آن گاو( چگونه باشد؟ )موسی( گفت:همانا خداوند می گوید:آن ماده گاوی است زرد 
یك دست كه رنگ آن بینندگان را شاد و مسرور سازد. البته چادر سیاه برای خانم ها در 
مراكز عمومی، كوچه و خیابان خوب است. ولی بهتر است معلم، َسِر كالس، لباسی 
با رنگ روشــن داشته باشد. اما رنگ تحریک كننده نباشد. چرا نام انج یر، یک بار و 
زیتون شش بار در قرآن آمده اســت؟ البته افرادی در این باره تحقیقی كرده اند كه 

خوردن یک انجیر و شش زیتون، خاصیت و ویتامین برابر و بركاتی دارد. 

3- نقش امامان معصوم  : در تأمین نیازهای اجتماعی؛ 
حضرت امیر7فرموند:امسال برای اسب ها هم زكات بدهید. علتش را سؤال 

كردند؟ فرمود:چون امسال سهم امام و خمس و زكات برای فقرا كافی نیست. 
امام كاظم7فرموند:امسال مردم خمس ندهند. چون آن حضرت7زندان 
بود؛ كسانی كه می خواستند در زندان، خمس را به دست آن حضرت برسانند، گرفتار 
مأموران حكومت بنی العباس می شدند. امام كاظم7كه شهید شدند، مردم به امام 
رضا7نامه نوشتند كه پدر شــما، خمس را بخشید. حضرت7فرموند:خمس 

بخشیدنی نیست، در آن زمان شرایط خاصی بود. 

4- جایگاه امام زمان )عج( در هستی؛ 
در اسكناس، نخی هست كه نشــانه اعتبار و ارزش آن است. در هستی هم، نِخ 
اعتبار و اتصال بین خالق و مخلوق، امام زمان )عج( است. در دعای ندبه آمده است؛ 
»... این الســبب المتصل بین االرض و السماء...« )مهدی جان!( تو رابط بین 

زمین و آسمان هستی. 
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كارها هم همین طور اســت. اگر نِخ اخالص باشد. مثاًل:اگر برق، باشد المپ 
كوچک هم نور می دهد. یعنی اگر اخالص باشد بخشیدن یک ریال هم به فقیر، ارزش 

دارد. اما اگر اخالص نباشد؛ كار های بزرگ هم قبول نمی شود. 
در سوره االنسان داستانی آمده كه خانواده علی 7و فاطمه زهرا  )سالم الله علیه( 
افطاری خود را برای رضای خدا و با اخالص به یتیم، فقیر و مسكین دادند و مورد قبول 

درگاه الهی قرار گرفته است. 
عاَم َعلی   ُه ُمْسَتِطیرًا، َو ُیْطِعُموَن الطَّ ْذِر َو َیخاُفوَن َیْومًا كاَن َشــرُّ  »ُیوُفوَن ِبالنَّ
ِه ال ُنِریُد ِمْنُكْم َجزاًء َو ال  ما ُنْطِعُمُكْم ِلَوْجِه اللَّ ِســیرًا، ِإنَّ

َ
ِه ِمْسِكینًا َو َیِتیمًا َو أ ُحبِّ

ا َنخاُف ِمْن َربِّنا َیْومًا َعُبوسًا َقْمَطِریرًا« )سوره االنسان آیه10(  ُشُكورًا، ِإنَّ
 )آنان به نذر وفا می كنند و از روزی كه شــّرش فراگیر است می ترسند. و غذای 
خود را با آن كه دوستش دارند به بینوا و یتیم و اسیر می دهند. )و می گویند:( ما برای 
رضای خدا به شما طعام می دهیم و از شما پاداش و تشّكری نمی خواهیم. همانا ما از 

پروردگارمان به خاطر روزی عبوس و سخت می ترسیم.( 

5- امامان معصوم:واسطه فیض خداوند؛   
در زمان وصل شدن برق، به یک المپ كوچک، نیاز به وجود یك واسطه و رابط به 

نام ترانس است. ائمه:هم واسطه فیض بین خدا و مخلوقات هستند. 
در حدیث آمده است؛ »االمام الوالد الشفیق«، امام پدر مهربان است. در دعای 
ندبه آمده است كه پیامبر6فرموده اند:»انا و علی ابوا هذه االمه« )من و علی 

پدر این امت هستیم.( 
این تعبیرات به ما كه پیرو آن ها هســتیم؛ شخصیت می دهد. در قرآن كریم هم 

آمده است؛ 
یِن ِمْن  ِه َحقَّ ِجهاِدِه ُهَو اْجَتباُكْم َو ما َجَعَل َعَلْیُكْم ِفی الدِّ  »َو جاِهُدوا ِفی اللَّ
ُسوُل  اُكُم اْلُمْسِلِمیَن ِمْن َقْبُل َو ِفی هذا ِلَیُكوَن الرَّ ِبیُكْم ِإْبراِهیَم ُهَو َسمَّ

َ
َه أ َحَرٍج ِملَّ

كاَه َو اْعَتِصُموا  لَه َو آُتوا الزَّ ِقیُموا الصَّ
َ
اِس َفأ َشِهیدًا َعَلْیُكْم َو َتُكوُنوا ُشَهداَء َعَلی النَّ
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ِصیُر«، )سوره حج آیه 78(  ِه ُهَو َمْوالُكْم َفِنْعَم اْلَمْولی  َو ِنْعَم النَّ ِباللَّ
 )و در راه خدا جهاد كنید چنان كه شایســته جهاد )در راه( اوست. او شما را )بر 
همه ی اّمت ها( برگزید و در دین )اســالم( هیچ گونه دشواری بر شما قرار نداد. آیین 
پدرتان ابراهیم )را پیروی كنید.( او كه شما را از قبل مسلمان نامید و در این )كتاب نیز 
مطلب چنین است( تا این پیامبر بر شما گواه باشد و شما بر مردم گواه باشید. پس نماز 
بر پا دارید و زكات بپردازید و به خدا تمّسك جویید كه او موال و سرپرست شماست. 

پس چه خوب سرپرستی است و چه خوب یاوری!( 
مرحوم عالمه شهید مطهری)ره( كتابی به نام خدمات متقابل ایران و اسالم دارد 
مثاًل:كلمه حمام در روایت اهل بیت:در هزار و چهارصد سال پیش آمده است. 
می فرماینــد:»اذا دخلت الحمام« زمانی كه داخل حمام شــدی؛ یا »اذا خرجت 
الحمام« زمانی كه از حمام خارج شــدی. ولی در فرهنگ اروپا دویست سال قبل، 

كلمه حمام آمده است. 
باید افتخار كنیم كه ما ایرانی ها، فرزند بوعلی سینا هستیم. لذا باید دبیرستانی های 

هر منطقه ای، حد اقل شخصیت های منطقه خود را خوب بشناسند. 
آیینه هرچه بزرگتر باشــد؛ نور بیشــتری منعكس می كند. امام منعكس كننده 
الطاف الهی اســت. پیامبر اكرم 6در باره وجود نازنین امام حســین7چنین 
می فرمایند:»ان الحســین مصباح الهدی و ســفینه النجاه« )حسین چراغ راه 
هدایت و كشتِی نجات هستند.( در این كالم نورانی آن حضرت7تشبیه به كشتی 

شده است. 

6- امام زمان)عج( و مبارزه با ظلم و اقامه عدل؛ 
سؤال و شــبهه: روایت داریم؛ امام زمان )عج( زمانی ظهور می كند كه دنیا پر از 
ظلم و ستم شود. گفته می شود:پس ما بیشتر گناه كنیم تا حضرت )عج( زودتر ظهور 

كنند؟
 جواب: در حدیث نمی فرمایند:زمانی كه دنیا پر از ظالم شود. بین ظلم و ظالم 
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فرق است. مثال:گفته شود:در سالن را زمانی باز می كنیم كه پر از دود شود. الزمه 
این مطلب این نیست كه همه افراد، آتش برپا كنند. ممكن است، یك نفر آتش برپا 
كرده است و سالن ُپر از دود شود. مثِل صدامی، جنگی برپا كرده است؛ عراق و ایران 

و كویت را خراب و ویرانه كند. 
پس حدیث می فرماید:»بعد ما ملئت ُظلمًا« نه »بعد ما ملئت ظالما«تعبیر 

زیبا و قشنگ است. 
سؤال: چطور امام زمان )عج( حكومت تشكیل می دهد؟

جــواب: همانطور كه امام خمینی  )ره( در ایران، حكومت جمهوری اســالمی را 
تشــكیل داد. به همان دلیلی كه این شد، آن هم خواهد شد. البته برقراری حكومت 
اسالمی به آن معنا نیست كه همه مردم عادل می شوند و دیگر هیچ خالف و خطایی 
نیست. مثاًل زمانی كه می گویند؛ فالن شــركت هوایی یا تعاونی اتوبوسرانی، خوب 
است، معنایش این نیست كه همه مسافرها هم خوب هستند. ممكن است ماشین و 

راننده خوب ولی مسافران خالفكار باشند. 
شــما فكر می كنید زمان حكومت حضرت مهدی )عج( هركس بخواهد غیبت یا 
خالف كند، الل و فلج می شــود؟ نه، چون همیشه غریزه و شهوت و میل به خالف 

هست. 
توقع زیادی اســت كه فكر  كنیم در حكومت اســالمی و امام زمان )عج( غریزه، 
شهوت، غضب و میل به خالف وجود ندارد یا نباید باشد، باید باشد. چون دنیا محل 
آزمایش و امتحان الهی است. بله،ممكن است مدرسه ای از نظر درس، استاد و دانش 
آموز، خوب ولی خادمش سیگاری و بد اخالق و یا آب و برقش مشكل داشته باشد. 

7- انتظار طلوع خورشید؛  
در حدیث آمده است كه زمان غیبت امام زمان )عج( مثِل زماِن خورشید پشت ابر 

است. نور و حرارت، آثار و بركاتی دارد. اما دیده نمی شود. 
حجه االســالم والمسلمین آقای راشد  )ره( می گفت:معنای انتظار این نیست كه 
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كنار بنشینیم و بدون مسئولّیت و حركت باشیم تا امام زمان )عج( ظهور كند. مثاًل در 
شب، همه ما منتظر خورشید هستیم. اما در تاریكی نمی نشینیم به انتظار نور و طلوع 
خورشید، بلكه شــمع و المپ هر چند كه مختصر باشد تدارك می بینیم تا خورشید 
طلوع كند. معنای انتظار نیز چنین است. یعنی با فتنه و فساد مبارزه كن. منتظر طلوع 

خورشیِد والیت و امامت، مصلِح كل، امام زمان )عج( هم باش. 
پس معنای انتظار، احتضار، بیكاری، بی تفاوتی، تنبلی و خواب رفتن نیست. كسی 
كه منتظر میهمان است، مقدمات پذیرایی را فراهم می كند. معنای انتظار این نیست 
كه نماز می خواند، پیاده هم به كربال می رود، اما ســال ها است كه با مادر یا برادر یا 

خواهر خود قهر است. 
سؤال: چرا امام زمان غایب است؟. 

جواب:مثال؛ اگر یازده چراغ ِیك خیابان یا كوچه را مردم شكســتند، اداره برق، 
المپ دوازدهم را نمی زند. چون مردم لیاقت داشتن روشنایی را ندارند. خداوند هم 
برای هدایت مردم یكی یكی چراغ های هدایت، یازده نفر از ائمه اطهار:را فرستاد. 

مردم آن ها را شهید كرده و كشتند. خداوند هم چراغ دوازدهمی را وصل نكرد. 
سؤال: چطور امام زمان )عج( عمرش طوالنی است و پیر نمی شود؟

جواب: مثال، چطور موی ابروی ما ثابت ولی موی ســر و صورت، رشد كرده و 
ما كوتاه می كنیم. در صورتی كه یک پوست و گوشت و نان و آب و كربن و اكسیژن 
اســت. این را خدا خواسته اســت. پس همین خداوند، می تواند اراده كند كه امام 

زمان7خود را ثابت و بقیه متغّیر باشند.
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از شرایط و راه های رسیدن به مدیریت خوب و موفق آن است كه:
الف:هدف روشن باشد. ب:مواد الزم تأمین شود. ج:طرح و برنامه آماده باشد. 

د:جدول زمان بندی و مراحل اجرا آماده باشد. 
ه:بر حسن اجرا نظارت دقیق اعمال شود. و:خدمات پس از تولید داده شود. 

اكنون مدیریت خداوند در خلقت انسان را بررسی كنیم. 

1-  اختیار انسان در انتخاب راه؛  
انسان باید با اختیار خود راه بین خداپرستی و بت پرستی، بین راستگویی و دروغ 
گویی، بین انتخاب و پیروی از رهبر معصوم یا رهبر ستمگر و جنایت كار، بین خوب و 

بد و حق و باطل را انتخاب كند.
ْنَس ِإالَّ ِلَیْعُبُدون « )ســوره ذاریات   قرآن كریم می فرماید:»َو ما َخَلْقُت اْلِجنَّ َو اْلِ

آیه 56( 

 )و جن و انس را نیافریدم مگر برای آنكه مرا عبادت كنند(. پس هدف از خلقت 
انسان، روشن است. هدف، بندگی اختیاری حق است. 

در قرآن كریم برای موادِّ خلقت انسان، تعبیرهای مختلفی ارایه شده است. مانند؛ 
»ِمْن ُتراٍب« یعنی از خاك )سوره آل عمران آیه59( »ِمْن ُنْطَفه«، از نطفه )سوره نحل آیه4( َو 
ْنساَن ِمْن َصْلصاٍل ِمْن َحَمٍإ َمْسُنوٍن )سوره حجرآیه 26( )وهمانا ما انسان  َلَقْد َخَلْقَنا اْلِ
ْنساَن ِمْن َصْلصاٍل  را از ِگلی خشــك، از ِگلی سیاه متغّیر و بو گرفته آفریدیم.( َخَلَق اْلِ

اِر )سوره الرحمن آیه 14( )انسان را از ِگل خشكیده ای همچون سفال آفرید(.  َكاْلَفخَّ

تاریخ پخش:93/11/09
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 نعمت های خداوند در آفرینش  

بسم اهلل الرمحن الرحیم
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مَّ َجَعَل َنْسَلُه ِمْن ُسلَلٍه ِمْن ماٍء َمِهیٍن )سوره سجده آیه 8( )سپس )بقای( نسل او 
ُ
ث

را از عصاره ای از آب پست و بی مقدار مقّرر فرمود.( 
البّته اینها در طول همدیگر است. مثال، این سالن را چه كسی ساخته است؟مهندس، 

َبّنا و پول، همه صحیح است. 
بله، خالق خداست ولی گاهی هم ممكن است قدرتش را به دیگری واگذار كند. 

مثِل اینكه قرآن در باره حضرت عیسی7می فرماید:
ْخُلُق َلُكْم ِمَن 

َ
نِّی أ

َ
نِّی َقْد ِجْئُتُكْم ِبآَیٍه ِمْن َربُِّكْم أ

َ
َو َرُسواًل ِإلی  َبِنی ِإْسراِئیَل أ

ْبَرَص 
َ
ْكَمَه َو اْل

َ
ْبِرُئ اْل

ُ
ِه َو أ ْنُفُخ ِفیِه َفَیُكوُن َطْیرًا ِبِإْذِن اللَّ

َ
ْیِر َفأ یِن َكَهْیَئِه الطَّ الطِّ

ِخُروَن ِفی ُبُیوِتُكْم ِإنَّ  ُكُلوَن َو ما َتدَّ
ْ
ُئُكْم ِبما َتأ َنبِّ

ُ
ِه َو أ ْحِی اْلَمْوتی  ِبــِإْذِن اللَّ

ُ
َو أ

ِفی ذِلَك لََیًه َلُكْم ِإْن ُكْنُتْم ُمْؤِمِنیَن )سوره آل عمران آیه 49( 
 )و )عیسی را به( پیامبری به سوی بنی اسرائیل )فرستاد تا بگوید( كه همانا من از 
سوی پروردگارتان برای شما نشانه ای آورده ام. من از گل برای شما )چیزی( به شكل 
پرنده می ســازم، پس در آن می دمم. پس به اراده و اذن خداوند پرنده ای می گردد و 
همچنین با اذن خدا كور مادرزاد و مبتالیان به پیسی را بهبود می بخشم و مردگان را 
زنده می كنم واز آنچه می خورید و آنچه در خانه های تان ذخیره می كنید به شما خبر 
می دهم، براســتی اگر ایمان داشته باشید در این معجزات برای شما نشانه و عبرتی 

است.( 

2- قرارگاه انسان؛ 
مَّ َجَعْلناُه 

ُ
ْنساَن ِمْن ُسلَلٍه ِمْن ِطیٍن، ث قرآن كریم می فرماید:َو َلَقْد َخَلْقَنا اْلِ

ُنْطَفًه ِفی َقراٍر َمِكیٍن )سوره مؤمنون آیات 12و13( )و همانا ما انسان را از عصاره ای از ِگل 
آفریدیم. سپس او را به صورت نطفه در جایگاهی استوار قرار دادیم.( 

آن روزی هم كه انسان به صورت نطفه، تک سلول و اسپرم بود؛ جایگاهش رحم 
مادر بود. به صورتی كه گاهی هم كه مادر مریض می شــود؛ فرزندش در رحم، سالم 

می ماند. 
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زمان بندی هم منظم است. قرآن كریم در این مورد می فرماید:َو ِإْن ِمْن َشْی ٍء 
ُلُه ِإالَّ ِبَقَدٍر َمْعُلوٍم، )ســوره حجرآیه21( )و هیچ چیز نیست  ِإالَّ ِعْنَدنا َخزاِئُنُه َو ما ُنَنزِّ
مگر آنكه منابع و گنجینه های آن نزد ماست و ما جز به مقدار معین فرو نمی فرستیم. ( 
ْلَهَمها 

َ
یا در سوره شــمس آیه 8 می فرماید:كنترل درونی به او عطا كردیم. »َفأ

ُفُجوَرهــا َو َتْقواها«،، )پس پلیدی ها و پاكی هایش را به او الهام كرد( به این معنا كه 
انسان از درون، حق و باطل و خوب و بد را می فهمد. مثال:حّتی اگر یك كودك چند 
ساله سیبی را به امانت به ما بدهد تا دستش را بشوید؛ وقتی كه بر گردد و ببیند؛ سیب 
را خورده ایم؛ گریه می كند ونمی تواند بگوید كه این سیب امانت بود و شما به امانت 

خیانت كردید. اما با تمام وجود درک می كند كه خیانت شده است. 

3- قدرت منایی خداوند؛  
نقش انســان با قدرت خداوند روی تک سلول آن هم در َرِحم است. قرآن كریم 

می فرماید:
ْرحاِم َكْیَف َیشــاُء ال ِإلَه ِإالَّ ُهَو اْلَعِزیُز اْلَحِكیُم « 

َ
ُرُكْم ِفی اْل ِذی ُیَصوِّ »ُهــَو الَّ

)سوره آل عمران آیه 6( )او كسی است كه شما را آنگونه كه می خواهد در رحم ها صورتگری 

می كند. جز او كه قادر شكست ناپذیر و حكیم است، معبودی نیست. 
پس شكل گیری جنین در رحم، نشانه ی دیگری از قّیوم بودن خداوند است و تأثیر 
هریك از عوامل وراثتی، بهداشتی، غذایی ویا روانی در شكل گیری صورت و جسم افراد 

نیز از سّنت های الهی ودر مدار قدرت وتدبیر وحكمت اوست.  
همه این ها، نشــانه قدرت خداوند است. امام حســین 7 در دعای روز عرفه 
می فرماید:»... عمیت عین ال تراک..« )با همه این نشانه ها( )كور باد چشمی كه تو 

را نمی بیند.( 
آیا می دانیم یک اســپرم كه خداوند با آن، انسان را خلق می كند؛ چند میلیونی ام 
یک قطره است. این را چه كسی طراحی و همه ی نیازهای ما را هم در آن تأمین كرده 

است؟
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4- انواع نعمت ها؛  
چشم در گودی است تا به راحتی به آن ضربه وارد نشود. اشک و آب چشم شور 
است، چون چشم، از پی است و در آب شور حفظ می شود. مژه، پلک و ابرو هم برای 
جلوگیری از فشار و تنظیم نور است. مثِل سایبان عمل می كند. خطوط پیشانی هم از 

ورود عرق به چشم جلوگیری می كند. 
از طرفی ما از هوای آزاد، توسط ُشش ها اكسیژن می  گیریم و كربن َپس می دهیم. 
ولی گیاهان، كربن می گیرند و برای ســالمت بقّیه جانداران و انسان، اكسیژن َپس 
می دهند. آب های آلوده به زمین فرو می رود و از جای دیگر تصفیه شده و زالل بیرون 
می آید. ما چطور در بقیه امور به فكر رشد و پیشرفت هستیم، به فكر رشد دالر، زمین، 

خانه و ماشین و... اما به فكر رشد خود، اعتقاد، ایمان و تقوا نیستیم؟
 بهترین رفیق را چه كسی می دانیم؟ »یا نعم الرفیق«، خدا خوب رفیقی است. 
چرا دوســت نداریم با او حرف بزنیم و نماز بخوانیم؟زمانی كه حتی پدر و مادر از ما 
غافل هستند، خدا یاد ما هست. اما ما كه به دنیا آمده ایم خدا را فراموش می كنیم. این 
شرط انصاف نیست. آیا ما فكر كرده ایم كه فنر پلِک چشم ما )قدرت باز و بسته كردِن 
آن،( از آِن اوست؟فردی را سراغ دارم كه چشمش به ظاهر، سالم است. ولی قدرت 
باز و بسته كردن از او گرفته شده است. دولت یک یا چند شعله روشنایی می دهد و با 
تأخیر در پرداخت قبض، قطع یا جریمه می كند. خداوند خورشید را برای استفاده ما 
اجًا« )سوره نبأ آیه 13(، )و )خورشید را( چراغی فروزان  آفریده است. َو َجَعْلنا ِسراجًا َوهَّ

قرار دادیم.(  كه دائم نور مجانی می دهد. 

5- مدیریت نادرست انسان بر منابع؛  
خداوند در قرآن كریم می فرماید:بشــر، هرچه خواســتی به تــو دادم؛ »َخْلِق 
ْنَزَل 

َ
ْرض«  )سوره ابراهیم آیه32( )آسمان ها و زمین را برایت آفریدم.( »َو أ

َ
ماواِت َو اْل السَّ

َر َلُكُم  ماِء ماء« )سوره ابراهیم آیه 32( )باران هم را از آسمان نازل كردم. »َو َسخَّ ِمَن السَّ
ْنهار« )سوره 

َ
َر َلُكُم اْل اْلُفْلك« )سوره ابراهیم آیه 32( )و كشتی در اختیار شماست.( »َسخَّ
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ْمَس َو اْلَقَمر« )سوره ابراهیم  َر َلُكُم الشَّ ابراهیم آیه 32( )نهرها در اختیار شماست.( »َسخَّ

هار« )سوره ابراهیم آیه  ْیَل َو النَّ َر َلُكُم اللَّ آیه 33( )خورشید و ماه در اختیار شماست.( »َسخَّ

ْلُتُموه « )سوره ابراهیم آیه 34(، 
َ
33( )شب و روز برای شماست.( »َو آتاُكْم ِمْن ُكلِّ ما َسأ

بلكه هرچه خواستی به تو دادم. 
در دعای ماه رجب می خوانیم؛ »یا من یعطی من لم یسأله و من لم یعرفه« )ای 

كسی كه عطا می كنی به كسی كه سؤال نكرده و معرفت و شناخت هم ندارد!( 
ِه ال ُتْحُصوها ِإنَّ  وا ِنْعَمَت اللَّ ْلُتُموُه َو ِإْن َتُعدُّ

َ
 آخر اینكه؛ »َو آتاُكْم ِمْن ُكلِّ ما َسأ

اٌر«، )سوره ابراهیم آیه 34(. )و )خداوند( از هر آنچه كه از او خواستید  ْنساَن َلَظُلوٌم َكفَّ اْلِ
)و نیاز داشتید( به شما داده است و اگر )بخواهید( نعمت خدا را بشمارید، نمی توانید 

آنها را به دقت شماره كنید همانا انسان بسیار ستمگر و ناسپاس است.( 
ْیِل َو  ْرِض َو اْخِتلِف اللَّ

َ
ــماواِت َو اْل در آِیه دیگر می فرماید: »ِانَّ ِفی َخْلِق السَّ

ــماِء  ُه ِمَن السَّ ْنَزَل اللَّ
َ
اَس َو ما أ ِتی َتْجِری ِفی اْلَبْحِر ِبما َیْنَفُع النَّ هاِر َو اْلُفْلِك الَّ النَّ

یاِح َو  ْرَض َبْعَد َمْوِتها َو َبثَّ ِفیها ِمْن ُكلِّ َدابٍَّه َو َتْصِریِف الرِّ
َ
ْحیا ِبِه اْل

َ
ِمْن ماٍء َفأ

ْرِض لَیاٍت ِلَقْوٍم َیْعِقُلوَن « )سوره بقره آیه 164( 
َ
ماِء َو اْل ِر َبْیَن السَّ حاِب اْلُمَسخَّ السَّ

)همانا در آفرینش آسمان ها و زمین و در پی یكدیگر آمدن شب و روز و كشتی هایی 
كه برای سودرسانی به مردم در دریا در حركتند و آبی كه خداوند از آسمان نازل كرده و 
با آن زمین مرده را زنده نموده و انواع جنبندگان را در آن گسترده و )همچنین( در تغییر 
مسیر بادها و ابرهایی كه میان آسمان و زمین معّلقند، برای مردمی كه می اندیشند، 

نشانه هایی گویاست.( 
تازه زمین ما كره ای در یكی از كهكشان هاست كه بعضی از آن ها هنوز نورش به ما 

نرسیده است. در حالی كه سرعت نور سی هزار كیلومتر در ثانیه است. 

6- آفرینش انسان ها از جنس واحد؛ 
ِذی َخَلَقُكْم ِمْن َنْفٍس  ُقوا َربَُّكُم الَّ اُس اتَّ َهــا النَّ یُّ

َ
 قرآن كریم می فرماید: »یا أ

ِذی  َه الَّ ُقوا اللَّ واِحَدٍه َو َخَلَق ِمْنها َزْوَجها َو َبثَّ ِمْنُهما ِرجااًل َكِثیرًا َو ِنساًء َو اتَّ



درس سیزدهم 98

َه كاَن َعَلْیُكْم َرِقیبًا )سوره نساءآیه 1(  ْرحاَم ِإنَّ اللَّ
َ
َتساَئُلوَن ِبِه َو اْل

)ای مــردم! از پروردگارتان پروا كنید، آن كس كه شــما را از یك نفس آفرید و 
همسرش را نیز از )جنس( او آفرید و از آن دو، مردان و زنان بسیاری را )در روی زمین( 
پراكنده ســاخت و از خدایی كه )با سوگند( به او از یكدیگر درخواست می كنید، پروا 
كنید و )نسبت( به ارحام نیز تقوا پیشه كنید )وقطع رحم نكنید( كه خداوند همواره 

مراقب شماست.( 
ْلواِنُكْم ِإنَّ 

َ
ْلِسَنِتُكْم َو أ

َ
ْرِض َو اْخِتلُف أ

َ
ــماواِت َو اْل  َو ِمْن آیاِتِه َخْلُق السَّ

ِفی ذِلَك لَیاٍت ِلْلعاِلِمیَن« )سوره روم آیه22( )و از نشانه های الهی، آفرینش آسمان ها 
و زمین و تفاوت زبان ها و رنگ های شماســت؛ همانا در این امر برای دانشــمندان 
نشانه هایی قطعی است.( پس در خلقت هر لهجه و نژادی اصل است و همه از یک 

پدر و مادر هستیم. 

7- بزرگ ترین نعمت، هدایت است؛  
مَّ َهدی « 

ُ
ْعطی  ُكلَّ َشْی ٍء َخْلَقُه ث

َ
ِذی أ َنا الَّ در قرآن كریم آمده اســت: »قاَل َربُّ

)سوره طه آیه50( )موسی( گفت:)پروردگار ما،كسی است كه به هر چیزی آفرینش خاص 

آن را عطا كرده وآنگاه )آن را به راه كمال( هدایت فرمود.( 
و »ِإنَّ َعَلْینا َلْلُهدی « )سوره لیل آیه13( همانا هدایت )مردم( بر عهده ماست و این 

فقط خداوند است. »َفُهَو اْلُمْهَتدی « )سوره اعراف آیه178( )او هدایت كننده است.( 
برای مثال: تار عنكبوتبسیار سست و ضعیف است. ولی خدا اراده می كند كه با 
تار تنیدن خود، وجود نازنین پیامبر 6را از شّر دشمنان حفظ كند. این همان دست 

غیب است كه می فرماید:»ُیْؤِمُنوَن ِباْلَغْیب « )سوره بقره آیه3( 
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ْخِرْج َقْوَمَك ِمَن 
َ
ْن أ

َ
ْرَســْلنا ُموســی  ِبآیاِتنا أ

َ
قرآن كریم می فرماید: »َو َلَقْد أ

اٍر َشُكوٍر  ِه ِإنَّ ِفی ذِلَك لَیاٍت ِلُكلِّ َصبَّ اِم اللَّ یَّ
َ
ْرُهْم ِبأ وِر َو َذكِّ ُلماِت ِإَلی النُّ الظُّ

)سوره ابراهیم آیه5( 

)همانا موسی را همراه معجزاتی )به سوی مردم( فرستادیم )و به او گفتیم:( قومت 
را از تاریكی ها به ســوی نور خارج ســاز و روزهای )نزول قهر یا لطف( خدا را به آنان 
یادآوری كن. همانا در این )یادآوری( برای كسانی كه صبر و مقاومت و سپاس فراوان 

داشته باشند؛ نشانه هایی از قدرت الهی است( 
)ایام الله( یعنی روزهای خدایی! در تفسیر آمده است كه روزهای خدایی روزهایی 

است كه خوبان پیروز و َبدان نابود شوند. نباید چنین روزهایی از یاد برود. 

1- قیام علیه نظام طاغوتی؛ 
ُه َطغی « )سوره طه آیه24(  قرآن كریم می فرماید:»اْذَهْب ِإلی  ِفْرَعْوَن ِإنَّ

 ))ای موسی! اكنون( به سوی فرعون حركت كن كه او طغیان كرده است.( 
َه  ِن اْعُبُدوا اللَّ

َ
ٍه َرُسواًل أ مَّ

ُ
و در آیه دیگر چنین می فرماید: »َو َلَقْد َبَعْثنا ِفی ُكلِّ أ

لَلُه َفِسیُروا  ْت َعَلْیِه الضَّ ُه َو ِمْنُهْم َمْن َحقَّ اُغوَت َفِمْنُهْم َمْن َهَدی اللَّ َو اْجَتِنُبوا الطَّ
ِبیَن« )سوره نحل آیه 36(  ْرِض َفاْنُظُروا َكْیَف كاَن عاِقَبُه اْلُمَكذِّ

َ
ِفی اْل

)وهمانــا ما در میان هر اّمتی پیامبری را برانگیختیم )تا به مردم بگویند( كه خدا 
را بپرســتید و از طاغوت )و هر معبودی جز خدا( دوری نمایید، پس گروهی از مردم 
كسانی هستند كه خداوند هدایتشــان كرده و بعضی از آنان گمراهی بر آنان سزاوار 

تاریخ پخش:93/11/16

موضوع:

 ایام اهلل دهه فجر  

بسم اهلل الرمحن الرحیم
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است، پس در زمین سیر و سفر كنید، تا ببینید كه پایان كار تكذیب كنندگان چگونه 
ِه َمْثنی  َو  ْن َتُقوُموا ِللَّ

َ
ِعُظُكْم ِبواِحَدٍه أ

َ
ما أ بوده است؟( قرآن كریم می فرماید:ُقْل ِإنَّ

ٍه ِإْن ُهَو ِإالَّ َنِذیٌر َلُكْم َبْیَن َیَدْی َعذاٍب  ُروا ما ِبصاِحِبُكْم ِمْن ِجنَّ مَّ َتَتَفكَّ
ُ
ُفــرادی  ث

َشِدیٍد )سوره سبأ آیه46( 
بگو من شما را به یك سخن پند می دهم؛ برای خدا قیام كنید، دو نفر دو نفر و یك 
نفر یك نفر، پس بیاندیشید )تا ببیند( كه هیچ گونه جنونی در هم سخن شما )پیامبر( 
نیست، او برای شما از عذاب سختی كه در پیش است جز هشدار دهنده ای نیست. 

و در آیه دیگر می فرماید: 
ْن 

َ
ُه أ ِض اْلُمْؤِمِنیَن َعَسی اللَّ ُف ِإالَّ َنْفَسَك َو َحرِّ ِه ال ُتَكلَّ َفقاِتْل ِفی َســِبیِل اللَّ

َشدُّ َتْنِكیًل )سوره نسا آیه 84( 
َ
سًا َو أ

ْ
َشدُّ َبأ

َ
ُه أ ِذیَن َكَفُروا َو اللَّ َس الَّ

ْ
َیُكفَّ َبأ

پس در راه خدا پیكار كن، كه جز شــخص تو )كســی بر آن( مكّلف نیســت و 
مؤمنان را )به جهاد( ترغیب كن، باشــد كه خداوند از گزند كافران جلوگیری كند و 
خداوند قدرتمندتر و مجازاتش دردناكتر اســت. امام خمینی  )ره( در جریان انقالب 

فرمودند:)اگر خمینی تنها هم بماند دست از حرف و هدفش برنمی دارد.( 
امیرالمؤمنین علی7در نهج البالغه می  فرمایند:)اگر قیام در راِه حق است؛ حركت 

كن و بدان كه تنها نخواهی ماند.( 

2- مقاومت در راه انقالب؛  
امام خمینی  )ره( در سال 42 در راه قیام  فرمود:دیشب تا صبح نخوابیده و برای تک 
تک علما نامه نوشته ام كه قیام كنید و به فریاد اسالم برسید چون سربازان طاغوت 
در آن زمان به مدرسه فیضیه حمله كرده و طالب را از باالِی بام به حیاط و رودخانه 

َپرت می كردند. 
 قرآن كریم هم می فرماید:افرادی كه به حضرت موسی7ایمان آوردند؛ فرعون 
َمُكُم  ِذی َعلَّ ــُه َلَكِبیُرُكُم الَّ ْن آَذَن َلُكْم ِإنَّ

َ
بــه آن ها گفت:قاَل آَمْنُتْم َلــُه َقْبَل أ

ْخِل  ُكْم ِفی ُجُذوِع النَّ َبنَّ َصلِّ
ُ
ْرُجَلُكْم ِمْن ِخلٍف َو َل

َ
ْیِدَیُكْم َو أ

َ
َعنَّ أ َقطِّ

ُ
ْحَر َفَل السِّ
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ْبقی  
َ
َشدُّ َعذابًا َو أ

َ
نا أ یُّ

َ
َو َلَتْعَلُمنَّ أ

 )فرعون كه تمام نقشه های خود را بر آب دید به ساحران( گفت:آیا قبل از آنكه به 
شما اجازه دهم به او ایمان آوردید؟ بی گمان او بزرگ شماست كه به شما سحر آموخته 
است. پس قطعًا دست ها وپاهای شما را بر خالف )یكدیگر، یعنی دست راست وپای 
چپ یا به عكس( قطع خواهم كرد و شما را بر شاخه های درخت خرما به دار خواهم 
آویخت و به زودی خواهید دانست كه شكنجه و مجازات كدام یك از ما سخت تر و 

پایدارتر است. 
ناِت  و آن ها در جواب فرعون گفتند:»قاُلوا َلْن ُنْؤِثَرَك َعلی  ما جاَءنا ِمَن اْلَبیِّ
ْنیا« )ساحرانی  ما َتْقِضی هِذِه اْلَحیاَه الدُّ ْنَت قاٍض ِإنَّ

َ
ِذی َفَطَرنا َفاْقِض ما أ َو الَّ

كه ایمان آورده بودند به فرعون( گفتند:ما هرگز تو را بر كســی كه ما را آفریده و بر 
آن معجزاتی كــه برای ما آمده، ترجیح نخواهیــم داد. پس تو هر حكم و قضاوتی كه 

می خواهی بكن. تو فقط در این زندگانی دنیا حكم می كنی. 
ُه َخْیٌر َو  ــْحِر َو اللَّ ْكَرْهَتنا َعَلْیِه ِمَن السِّ

َ
ا ِبَربِّنا ِلَیْغِفَر َلنا َخطایانا َو ما أ ا آَمنَّ »ِإنَّ

ْبقی«  )سوره طه آیات71 تا 73( )همانا ما به پروردگارمان ایمان آورده ایم تا خطاهای ما و 
َ
أ

آنچه را از سحر كه بر آن وادارمان كردی بر ما ببخشد و خداوند بهتر و پاینده تر است(.
حضرت یوسف7هم در مقابل تهدید دشمنان خود گفت:

ْصُب 
َ
ی َكْیَدُهنَّ أ ا َیْدُعوَنِنی ِإَلْیِه َو ِإالَّ َتْصِرْف َعنِّ َحبُّ ِإَلیَّ ِممَّ

َ
ْجُن أ قاَل َربِّ السِّ

ُكْن ِمَن اْلجاِهِلیَن )سوره یوسف آیه 33( 
َ
ِإَلْیِهنَّ َو أ

 )یوســف( گفت:پرودگارا! زندان برای من از آنچه مرا به ســوی آن می خوانند 
محبوب تر است. و اگر حیله آنها را از من باز نگردانی به سوی آنها تمایل می كنم و از 

جاهالن می گردم. 
مشركان مكه هم برای تسلیم و سكوت پیامبر6گفتند:پول، همسر، خانه، باغ 
و هرچه می خواهی می دهیم. پیامبر6در پاسخ فرمودند:اگر ماه را در دست راست 

و خورشید را دست چپ من بگذارید؛ دست از راه حق برنخواهم داشت. 
امام حســین7هم فرمودند:زیِر ُسِم اسب ها می روم، اما زیر بار زور و بیعت با 
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یزید نمی روم، َسَرم به َسِر نی برود، جلوی نامردمان سر خم نمی كنم. 
اما برای بعضی ها اصول دین و زندگی، خوراک و پوشــاک و مســكن است. اما 
برای آن حضرت  و یارانش، خوراک و آب پوشــاک و مسكن نبود. خیمه هایش را هم 
آتش زدند. اما تسلیم حق بود. یكی از راه های تهدید دشمنان برای طرفداران دین و 

معنویت، تبعید است كه قرآن كریم می فرماید:
ِتنا  ْو َلَتُعوُدنَّ ِفی ِملَّ

َ
ْرِضنا أ

َ
ُكْم ِمــْن أ ِذیَن َكَفُروا ِلُرُســِلِهْم َلُنْخِرَجنَّ َو قاَل الَّ

اِلِمیَن )سوره ابراهیم آیه13(  ْوحی  ِإَلْیِهْم َربُُّهْم َلُنْهِلَكنَّ الظَّ
َ
َفأ

و كّفار به پیامبرانشان گفتند:ما قطعًا شما را از سرزمین خود بیرون می كنیم، مگر 
آن كه در كیش ما در آیید. پس پروردگارشان به آنان وحی كرد كه ما حتمًا ستمگران 

را نابود می كنیم. 

3- تداوم حرکت امام و انقالب؛  
امام خمینــی  )ره( را بــه تركیه تبعید كردنــد. حاج آقا مصطفــی خمینی  )ره( 
می گفت:دولت تركیه به ایشان اجازه نمی داد كه حتی پرده اطاق خود را كنار بزند و از 

نور پنجره استفاده كند. 
آری، اگر انسان جوهر و لیاقت داشته باشد از هر شرایطی به نحو احسن استفاده 
و تهدیدها را تبدیل به فرصت می كند. قرآن كریم می فرماید:ما دو رقم دریا )شور و 
شــیرین( داریم. »َو ما َیْســَتِوی اْلَبْحراِن هذا َعْذٌب ُفراٌت ساِئٌغ َشراُبُه َو هذا 
ا َو َتْسَتْخِرُجوَن ِحْلَیًه َتْلَبُسوَنها َو َتَری  ُكُلوَن َلْحمًا َطِریًّ

ْ
جاٌج َو ِمْن ُكلٍّ َتأ

ُ
ِمْلٌح أ

ُكْم َتْشــُكُروَن )سوره فاطرآیه12( )دو دریا  اْلُفْلَك ِفیِه َمواِخَر ِلَتْبَتُغوا ِمْن َفْضِلِه َو َلَعلَّ
یكسان نیستند:این یكی شیرین، لطیف )و( نوشیدنش گواراست، و آن یكی، شور و 
تلخ است. ولی شما از هر دو گوشت تازه می خورید و زیور )و مروارید( بیرون می آورید 
و می پوشــید. كشتی ها را در آن می بینی كه امواج را می شكافند تا از فضل او )روزی( 

طلبید و شاید شكرگزار باشید.( 
كلمه )َعْذٌب( در این آیه به معنای شیرین، و )ُفراٌت( به معنای لطیف، و )ساِئٌغ( 
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به معنای گواراســت و زندگی افراد هم؛ گاهی شیرین و گاهی تلخ است. گاهی همراه 
شهرت و گاهی همراه گمنامی است. گاهی همراه غنا و گاهی همراه فقر است وگاهی 
همراه با ســالمت و گاهی با بیماری است. لیكن اگر انسان، صّیاد، غّواص و ناخدای 
خوبی باشد در همه ی شرایط متضاّد می تواند موّفق بوده و استفاده مفید داشته باشد 

پس جوهر ما مهم است نه شرایط.
بعضی می گویند:من رشــد و ترقی نداشتم، چون كامپیوتر نداشتم. مگر عالمه 
فیض كاشانی  )ره( كامپیوتر داشت. علمایی داشته ایم كه حدود پانصد كتاب نوشته 

اند؛ كامپیوتر هم نداشته اند. 
می گویند:امام خمینی )ره( 200 كتاب بیشتر نداشته است. ممكن است انسان، 
ده هزار كتاب داشته ولی جوهر نداشته باشد. ایشان چون جوهر داشت؛ در یك اتاق 
كوچك در دوران تبعید در تركیه، یک دور فقه و كتابی به نام تحریرالوسیله را نوشت. 
چرا او را بعد از تركیه به عراق بردند؟ چون در عراق  )نجف و كربال( مراجع بزرگی مثل 
آیت الله العظمی سید محسن حكیم  )ره(، آیت الله العظمی سید محمود شاهرودی  
)ره(،آیت الله العظمی سید ابوالقاسم خویی )ره(، بودند. فكر كردند اگر او را به نجف 

ببرند حنایش رنگ نمی گیرد، ذوب و كمرنگ می شود. قرآن كریم می فرماید:
ْسَفِلیَن )صافات/98(. )پس خواستند برای )نابودی( 

َ
راُدوا ِبِه َكْیدًا َفَجَعْلناُهُم اْل

َ
َفأ

ابراهیم به او نیرنگی زنند. ولی ما آنان را زیردســت و مغلوب قرار دادیم. )و نقشه ی 
آن ها را نقش بر آب كردیم((. ایشان14 سال به لطف خداوند در نجف هم مثِل نور 

درخشید و علمای زیادی را تربیت كرد. 

4- جهانی شدن اخبار انقالب؛  
بعد از تبعید به نجف و درخشــیدن در آنجا فشار آوردند كه باید از عراق بیرون 
برود. راهی كویت شــد. او را راه ندادند. قرآن در باره موسی و خضر:می فرماید: 
ُفوُهما َفَوَجدا ِفیها  ْن ُیَضیِّ

َ
َبْوا أ

َ
ْهَلها َفأ

َ
ْهَل َقْرَیٍه اْسَتْطَعما أ

َ
َتیا أ

َ
ی ِإذا أ »َفاْنَطَلقا َحتَّ

ْجرًا« )سوره كهف آیه77( 
َ
َخْذَت َعَلْیِه أ قاَمُه قاَل َلْو ِشْئَت اَلتَّ

َ
ْن َیْنَقضَّ َفأ

َ
ِجدارًا ُیِریُد أ
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)پس آن دو به راه خود ادامه دادند تا به اهل یك آبادی رسیدند. از اهل آنجا غذا 
خواســتند. آنان از میهمان كردن آن دو ســرباز زدند. پس آن دو در آنجا دیواری را 
یافتند كه در حال ریزش بود. خضر، دیوار را برپا كرد. )موسی با تعّجب( گفت:اگر 
می خواستی برای این كار مزد می گرفتی!( آری، مردم از دادن غذا به حضرت موسی و 

خضر:امتناع كردند. ولی خضر به تنهایی دیواِر خراب را مّجانی تعمیر كرد. 
زمانی كه كویت به امام خمینی)ره( اجازه ورود نداد ایشان به غرب، یعنی فرانسه 
سفر كرد. قرآن كریم در باره ذوالقرنین كه به غرب و شرق عاَلم سفر كرد؛ می فرماید:
ْمِس َوَجَدها َتْغُرُب ِفی َعْیٍن َحِمَئٍه َو َوَجَد ِعْنَدها  ی ِإذا َبَلَغ َمْغِرَب الشَّ  »َحتَّ
ِخَذ ِفیِهْم ُحْســنًا« )تا آنگاه كه  ْن َتتَّ

َ
ا أ َب َو ِإمَّ ْن ُتَعذِّ

َ
ا أ َقْومًا ُقْلنا یا َذا اْلَقْرَنْیِن ِإمَّ

به )منطقه ی( غروب خورشید رسید؛ چنان یافت كه آن در چشمه ای تیره وگل آلود 
فــرو می رود و نزد آن قومی را یافت. گفتیم:ای ذوالقرنین! یا آنها را عذاب می كنی یا 
ْتَبَع َسَببًا« )سپس 

َ
مَّ أ

ُ
میان آنان راه نیكی پیش می گیری )وهمه را می بخشایی((. »ث
)ذوالقرنین برای سفر دیگر( سبِب )دیگری( را پی گیری كرد.( 

ــْمِس َوَجَدها َتْطُلُع َعلی  َقْوٍم َلْم َنْجَعْل َلُهْم ِمْن  ی ِإذا َبَلَغ َمْطِلَع الشَّ »َحتَّ
ُدوِنها ِسْترًا« )آنكه به محّل طلوع خورشید رسید؛ آن را چنان یافت كه بر قومی طلوع 

می كند كه جز خورشید برای آنان پوشش وسایبانی قرار نداده بودیم. 
َحْطنا ِبما َلَدْیِه ُخْبرًا« )سوره كهف آیات86 91( )و ما اینگونه به آنچه از 

َ
»َكذِلَك َو َقْد أ

امكانات و برنامه نزد او )ذوالقرنین( بود، احاطه داشتیم )و كارهایش زیر نظر ما بود.( 
پس ذوالقرنین، پس از سفری به سوی غرب و اقامه ی نظام عادالنه دینی در میان 
ساحل نشــینان، سفری نیز به شرق كرد. در فرانسه خبرنگارها از كشورها و سلیقه و 
افكار مختلف، جمع شده و مطالب و نظرات ایشان را به دنیا مخابره  كردند. این چنین 
خدا خواست به دست آنها كه اكثرًا دشمن اسالم هم بودند؛ یاری شده و نظراتش به 

دنیا مخابره شود. قرآن كریم در باره حضرت سلیمان 7می فرماید:
صاَب« )پس ما باد را مسّخر او 

َ
ْمِرِه ُرخاًء َحْیُث أ

َ
یَح َتْجِری ِبأ ْرنا َلُه الرِّ »َفَسخَّ

ساختیم كه به فرمان او هر كجا می خواهد به نرمی و آرامی حركت كند(.
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اٍص« )سوره صاد آیات36و37( )و جن های سركش را هر  اٍء َو َغوَّ یاِطیَن ُكلَّ َبنَّ »َو الشَّ
بّنا و غّواصی از آنها را )مسّخر او ساختیم((. 

5- بازگشت امام مخینی  )ره( به ایران؛  
قرآن كریم در باره حضرت موســی )علبه الســالم( بعد از آنكه مادرش از ترس 

فرعون به امر خداوند او را در صندوقی نهاد و به رودخانه نیل انداخت، می فرماید:
ْلِقیِه ِفی اْلَیمِّ َو ال َتخاِفی 

َ
ْرِضِعیِه َفِإذا ِخْفِت َعَلْیِه َفأ

َ
ْن أ

َ
مِّ ُموسی  أ

ُ
ْوَحْینا ِإلی  أ

َ
وَ أ

وُه ِإَلْیِك َو جاِعُلوُه ِمَن اْلُمْرَسِلیَن« )سوره قصص آیه7(  ا َرادُّ َو ال َتْحَزِنی ِإنَّ
)و ما به مادر موســی الهام كردیم كه او را شیر بده. پس هرگاه )از فرعونیان( براو 
بیمناك شــدی؛ او را )در جعبه ای بگذار و( به دریــا بیفكن و )از این فرمان( مترس و 
)از دوریــش( غمگین مباش. )زیرا( ما او را به تو بازمی گردانیم و او را از پیامبران قرار 

می دهیم.( 
ِه َحقٌّ َو لِكنَّ  نَّ َوْعَد اللَّ

َ
ِه َكْی َتَقرَّ َعْیُنها َو ال َتْحَزَن َو ِلَتْعَلَم أ مِّ

ُ
»َفَرَدْدناُه ِإلی  أ

ْكَثَرُهْم ال َیْعَلُموَن« )سوره قصص آیه 13( 
َ
أ

)پس ما )این گونه( او را به مادرش باز گردانیدیم تا روشــنی چشم او باشد و غم 
نخورد و بداند كه همانا وعده الهی حّق است. ولی بیشتر مردم نمی دانند.( 

امام خمینی  )ره( هم به لطف خداوند بعد از سال ها دوری از وطن و زجر و زحمت 
فراوان به ایران برگشت و با سخن رانی در بهشت زهرا، باقی مانده از حكومت طاغوتی 

را ریشه كن نمود و فرمود:من در دهان این دولت  )بختیار( می زنم. 
مــن از این حركت امام)ره( به یــاد این آیه از قرآن افتادم كــه در باره حضرت 
ْصناَمُكْم« )ســوره 

َ
كیَدنَّ أ

َ
ِه َل ابراهیم7در مقابل دشــمنانش می فرماید:»َو َتاللَّ

انبیاءآیه57( )به خدا قسم بت های شما را می شكنم.( 

6- عشق و مهراهی مردم؛ 
در مراسم اســقبال از امام خمینی  )ره( پنج میلیون نفر و در بدرقه و تشییع جنازه 

ایشان حدودًا ده میلیون شركت كردند. 
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مردمی كه در راه آرمان های امام و انقالب به جبهه رفته، مجروح، اسیر و شهید 
شدند. پدران و مادران آن ها هم حمایت كردند. قرآن كریم می فرماید:

ْفواجًا، 
َ
ِه أ اَس َیْدُخُلوَن ِفی ِدیِن اللَّ ْیَت النَّ

َ
ِه َو اْلَفْتُح، َو َرأ »ِإذا جاَء َنْصُر اللَّ

ابًا )سوره نصرآیه1تا3( )هنگامی كه نصرت  ُه كاَن َتوَّ ْح ِبَحْمِد َربَِّك َو اْسَتْغِفْرُه ِإنَّ َفَسبِّ
الهی فرا رســید. مردم را دیدی كه دسته دسته در دین خدا وارد می شوند. پس باید 

سپاسگزارانه پروردگارت را تنزیه كنی و از او آمرزش بخواه كه او توبه پذیر است.( 
و عده ای مثِل نیروی هوایی افتخار آفریده و زودتر به انقالب پیوستند. قرآن كریم 
ِعیِم« )سوره واقعه  اِت النَّ ُبوَن، ِفی َجنَّ ولِئَك اْلُمَقرَّ

ُ
اِبُقوَن، أ اِبُقوَن السَّ می فرماید:»َو السَّ

آیات10تا12(  )گروه ســوم( پیشگامانی )در خیرات هستند كه در گرفتن پاداش نیز(، 

پیشگامند. آنان مقّربان درگاه خداوند هستند. در باغ های پرنعمت خواهند بود(. 
نیروی هوایی ایران خط شكن این حركت شد. در صورتی كه طاغوت  )شاه( به آن ها 

عنایت خاصی داشت. 
سؤال:امام زمان )عج( چطور حكومت تشكیل می دهد؟

جواب:مثِل این انقالب. چطور خلبان هایی مثِل خضرایی، بابایی، اردستانی، صیاد 
و فكوری ها، كه بازوی طاغوت  )شاه( بوده و در آمریكا درس خوانده بودند؛ اما زمانی 

كه امام خمینی  )ره( را شناختند؛ خود و تخصص را در اختیار گذاشتند. 
حدیث داریــم؛ زمانی هم كه امام زمان)عج( ظهور می فرمایند؛ متخصصین دنیا 

تخصص خود را در اختیار می گذارند. 
سؤال:آیا می شود كه امام زمان )عج( حكومت جهانی تشكیل بدهد؟

جواب:بله، همان طور كه در ایران حكومت اسالمی تشكیل شد؛ معلوم می شود 
كه امكان دارد كه در جهان هم ایجاد شود. 

البته حكومت اسالمی به این معنا نیست كه همه مردم عادل و با تقوا باشند. چون 
انسان آزاد است و هوای نفس دارد قرآن كریم می فرماید:

ــیاِطیُن َعلی  ُمْلِك ُســَلْیماَن َو ما َكَفَر ُسَلْیماُن َو لِكنَّ  َبُعوا ما َتْتُلوا الشَّ »َو اتَّ
ْنِزَل َعَلی اْلَمَلَكْیِن ِبباِبَل هاُروَت َو 

ُ
ْحَر َو ما أ اَس السِّ ُموَن النَّ یاِطیَن َكَفُروا ُیَعلِّ الشَّ
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ُموَن ِمْنُهما  ما َنْحُن ِفْتَنٌه َفل َتْكُفْر َفَیَتَعلَّ ی َیُقوال ِإنَّ َحٍد َحتَّ
َ
ماِن ِمْن أ ماُروَت َو ما ُیَعلِّ

ِه َو  َحٍد ِإالَّ ِبِإْذِن اللَّ
َ
یَن ِبِه ِمْن أ ُقوَن ِبِه َبْیَن اْلَمْرِء َو َزْوِجِه َو مــا ُهْم ِبضارِّ مــا ُیَفرِّ

ُهْم َو ال َیْنَفُعُهْم َو َلَقْد َعِلُموا َلَمِن اْشــَتراُه ما َلُه ِفی الِْخَرِه ِمْن  ُموَن ما َیُضرُّ َیَتَعلَّ
ْنُفَسُهْم َلْو كاُنوا َیْعَلُموَن «. )سوره بقره آیه102(  )و )یهود( 

َ
َخلٍق َو َلِبْئَس ما َشَرْوا ِبِه أ

آنچه )از افسون و ســحر كه( شیاطین )از جّن وانس( در عصر سلیمان می خواندند، 
پیروی می كردند وســلیمان هرگز )آلوده به سحر و( كافر نشد ولیكن شیاطین، كفر 
ورزیدند كه به مردم ســحر وجادو می آموختند و )نیز( از آنچه بر دو فرشته، هاروت 
وماروت، در شــهر بابل نازل شده بود )پیروی نمودند. آنها سحر را )برای آشنایی به 
طرز ابطال آن( به مردم می آموختند.( وبه هیچ كس چیزی نمی آموختند، مگر اینكه 
قباًل به او می گفتند ما وسیله آزمایش شما هستیم. )با بكار بستن سحر( كافر نشوید 
)واز این تعلمیات سوء استفاده نكنید.( ولی آنها از آن دو فرشته مطالبی را می آموختند 
كه بتوانند به وســیله آن میان مرد و همسرش جدایی بیفكنند )نه اینكه از آن برای 
ابطال سحر استفاده كنند.( ولی هیچگاه بدون خواست خدا، نمی توانند به كسی ضرر 
برسانند. آنها قسمت هایی را فرا می گرفتند كه برای آنان زیان داشت و نفعی نداشت 
و مســّلمًا می دانستند هركس خریدار اینگونه متاع باشد؛ بهره ای در آخرت نخواهد 

داشت وبه راستی خود را به بد چیزی فروختند؛ اگر می فهمیدند. 
قرآن كریم درباره پیامبر اســالم6به هنگام نماز جمعه و خطبه خواندن آن 

حضرت  می فرماید:
ِه َخْیٌر  وا ِإَلْیها َو َتَرُكوَك قاِئمًا ُقْل ما ِعْنَد اللَّ ْو َلْهوًا اْنَفضُّ

َ
ْوا ِتجاَرًه أ

َ
»َو ِإذا َرأ

اِزِقیَن« )سوره جمعه آیه11(  ُه َخْیُر الرَّ جاَرِه َو اللَّ ْهِو َو ِمَن التِّ ِمَن اللَّ
)و چون داد و ستد یا سرگرمی ببینند. )از دور تو( پراكنده و به سوی آن روانه شوند و 
تو را ایستاده )در حال خواندن خطبه( رها كنند. )به آنان( بگو:آنچه )از فضل و بركت( 
نزد خداست؛ از ســرگرمی و داد و ستد بهتر است و خداوند بهترین روزی دهندگان 

است.( 
در تفاسیر می خوانیم:پیامبر گرامی اسالم6مشغول خواندن خطبه های نماز 
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جمعه بود كه كاروان تجاری همراه با طبل و ُدهل و سر و صدا وارد مدینه شد. بیشتر 
نمازگزاران به سراغ كاروان رفتند و حضرت را كه در حال ایستاده مشغول ایراد خطبه 
بود؛ تنها گذاشتند. كه این آیه نازل شد و آنان را توبیخ كرد. نكته مهم دیگر اینكه آیه 
به جای انتقاد از ترك خطبه و نماز، از تنها گذاردن پیامبر6انتقاد می كند. آری، 

شكستن حرمت رهبر آسمانی از شكستن خطبه و نماز مهم تر است. 

7- شناخت حق و باطل؛  
ما نباید دین خود را از افراد بگیریم. دین مالك و اســتدالل دارد. شناخت دین 
ر شد كه اصحاِب پیامبر 6با هم جنگ و  مهم است. در جنگ جمل، یكی متحیِّ
اختالف دارند. یك طرف حضرت علی7از اصحاب و طرف دیگر هم طلحه و زبیر 

از اصحاب هستند. حضرت امیرالمؤمنین7به او رسید و فرمودند:
ْهَله «، )روضه الواعظیــن/ج1/ص31(، )اول( حق را )با مالك 

َ
»اْعــِرِف  اْلَحَق  َتْعِرْف أ

ر نخواهی  هایش( بشناس، )ســپس( اهِل حق را خواهی شناخت. )و مثل حاال متحیِّ
شد.( 

سؤال:ریشه عشق مردم به امام خمینی)ره( در چه بود؟
جواب:گرچه بعضی ها این ریشه را در مسائل مادی، سخاوت، بریز و بپاش، باند و 

حزب و فامیلی و امثال این ها می بینند. اما قرآن كریم چنین می فرماید:
ا« )ســوره مریم  ْحمُن ُودًّ اِلحاِت َســَیْجَعُل َلُهُم الرَّ ِذیَن آَمُنوا َو َعِمُلوا الصَّ »ِإنَّ الَّ
آیه96( )همانا كسانی كه ایمان آورده و كارهای شایسته انجام داده اند به زودی خدای 

رحمان برای آنان محّبتی )در دلها( قرار می دهد.( 
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1- دین و رهربی دینی؛ 
انقالب ما بر پایه و برای دین و ارزش های اسالمی بود. گاهی ممكن است كارگران 
و كارمندان و... برای حقوق و مزایا، بازنشستگی، بیمه و بهداشت، آب و نان، برق و 

گاز و... حركت و موجی ایجاد  كنند. 
اما حركت مردم ایران بــرای دین و در ادامه ی حركت انبیاء بود و رهبرش، فقیه 

محبوب بود. حزبی، باندی و دالری نبود. 

2- عدم وابستگی به شرق و غرب؛ 

3- مهراهی و كمك خداوند؛ 
در آیه ای خداوند می فرماید:پیامبر! تو و همه اعتبارات دنیا هم نمی توانید دلهای 

مردم را با هم متحد كنید:
ْفَت َبْیَن ُقُلوِبِهْم  لَّ

َ
ْرِض َجِمیعًا ما أ

َ
ْنَفْقَت ما ِفی اْل

َ
ــَف َبْیَن ُقُلوِبِهْم َلْو أ لَّ

َ
 »َو أ

ُه َعِزیٌز َحِكیٌم«، )انفال/63(. )و )خداوند( میان دلهای آنان  َف َبْیَنُهْم ِإنَّ لَّ
َ
َه أ َو لِكنَّ اللَّ

)مؤمنان( الفت داد، اگر تو همه ی آنچه را در زمین است خرج می كردی، نمی توانستی 
میان قلوبشان محّبت و الفت پدید آوری، ولی خداوند میان آنان پیوند داد، چرا كه او 

شكست ناپذیر و حكیم است(. 
پس وحدت و الفت و محّبت، از نعمت های الهی است كه خدا از آن یاد كرده و آن 

را بر مردم و پیامبر، مّنت نهاده است. 

تاریخ پخش:93/11/23

موضوع:

 ویژگی های انقالب اسالمی ایران  

بسم اهلل الرمحن الرحیم
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4- دفاع از مستضعفان؛ 
گرایش خط انقالب اســالمی، محرومین و مستضعفین بوده و هست. ما خیابان 
آفریقا داریم اما خیابان آمریكا نداریم. النه جاسوسی آمریكا را كه تسخیر كردیم، امام 
فرمود:یک سیاه پوست در بین آنها است، او را آزاد كنید. چون در طول تاریخ، به این 

نژاد ظلم شده است و ما طرفدار مظلومین جهان هستیم. 

5- اخالص امام مخینی  )ره(؛ 
رهبر ما كسی بود كه هوس نداشت. حتی یكبار فرمود:خاک بر سر من اگر بخواهم 
برای نفس خود حركتی انجام دهم یا بخواهم از انقالب سهمی ببرم. من سهمی ندارم. 

هرچه سهم هست برای مردم است. از این سخن بقیه حساب كار خود را كردند. 
گاهی در ساختن مسجد، حسینیه و خیریه، اخالص نیست. چون وقتی به بانی آن 
می گوئیم:ساختن آن جای دیگر الزم تر است، حاضر نمی شود. چون در نظر او محله، 

منطقه و قبیله خاصی مطرح است. این تعصب ها از اخالص به دور است. 
برای امام خمینی  )ره( خمس می  آوردند و بعد تقاضای رساله مجانی می كردند، 

می فرمود:بخرید. یعنی؛ به این مقدار هم از هوس به دور بود. 

6- حضور مردم؛  
امام خمینی  )ره( فرمود:میزان رأی ملت است. در زمان طاغوت  )شاه( چه میزان 
مردم پای صندوق رأی می رفتند؟. در عربستان سعودی مردم از زمان تولد تا مرگ 
یكبار هم پای صندوق نمی روند. در حقیقت آن دموكراسی و حقوق بشری كه دنیا از 

آن َدم می زند و شعارش گوش دنیا را َكر كرده است در ایران است. 
امروز حرف حســاب در بحرین چیست؟. آن است كه هر انسانی رأیش بیشتر 
است حكومت كند نه یک خاندانی، آنهم با وابستگی و با باج دادن به قدرت ها، و به 

مستضعفین هم سیلی می زند. 
اولین بار هم كه امام خمینی )ره( خواست در قم به جمهوری اسالمی رأی بدهد، 
فیلمبردار نتوانست فیلم بگیرد، گفتند:آقا شما یک رأی دیگر بیاندازید ما فیلم بگیریم. 
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فرمود:من یک رأی بیشتر ندارم. 
با حضور مردم انقالب ما انقالبی پویا است. تاكنون درجا نزده است. در علم، در 
ابتكار، در فن و حرفه، قدرت، بسیج، در صنایع و صنعت. مثاًل:در مورد سوادآموزی، 
در زمان طاغوت، تقریبًا پنجاه درصد بی ســوادی در ایران داشتیم. اآلن نزدیک ده 

درصد است. 

7- صدور انقالب؛  
انقالب ایران، مرز نمی شناسد. افغانســتان، كویت، آفریقا، هرجا مظلومی باشد 
ما باید او را همراهی و كمک كنیم. در نماز می گوئیم:الســالم علینا و علی عباد الله 
الصالحین! ســالم بر خوبان تاریخ. هركجا به هر رنگ و زبان و نژادی كه باشــند. 
ها ِعباِدَی 

ُ
ْرَض َیِرث

َ
نَّ اْل

َ
ْكِر أ ُبوِر ِمْن َبْعِد الذِّ قرآن می فرماید:»َو َلَقْد َكَتْبنا ِفی الزَّ

اِلُحوَن«، )انبیاء/105( )و همانا در )كتاب آسمانی( زبور )كه( بعد از ذكر، )تورات،  الصَّ
نازل شده( نوشتیم كه قطعًا بندگان صالح من وارث زمین خواهند شد(. 

ما به یاران حضرت مهدی )عج( هم كه هنوز نیامده اند چون همفكر ما هســتند 
سالم می كنیم.

ولی اگر به ظاهر با ما باشند ولی همفكر و همراه نباشند سالم نمی كنیم چون اهل 
نیستند، خداوند به حضرت نوح 7 كه فرزندش همفكر و همراه او نبود، فرمود:»قاَل 
ُه َعَمٌل َغْیُر صاِلٍح َفل َتْسَئْلِن ما َلْیَس َلَك ِبِه ِعْلٌم ِإنِّی  ْهِلَك ِإنَّ

َ
ُه َلْیَس ِمْن أ یا ُنوُح ِإنَّ

ْن َتُكوَن ِمَن اْلجاِهِلیَن« )هود/46( )خداوند در پاسخ( فرمود:ای نوح! او )در 
َ
ِعُظَك أ

َ
أ

واقع( از خاندان تو )و نبّوت( نیست، او )دارای( عمل ناشایستی است، پس چیزی را 
كه به آن علم نداری از من مخواه، همانا من تو را موعظه می كنم كه )مبادا( از جاهالن 

باشی(. 
ْغنی  َعْنُه ماُلُه َو 

َ
، ما أ ِبی َلَهٍب َو َتبَّ

َ
ْت َیدا أ  و در باره عموی پیامبر6فرمود:َتبَّ

اَلَه اْلَحَطِب، ِفی ِجیِدها َحْبٌل ِمْن َمَسٍد(،  ُتُه َحمَّ
َ
ما َكَسَب، َسَیْصلی  نارًا ذاَت َلَهٍب، َو اْمَرأ

)المسد، آیه 5 1(. )بریده باد دو دست ابولهب و نابود باد. نه دارائیش و نه آنچه بدست 
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آورد، به حالش سودی نكرد. به زودی به آتشــی شعله ور درآید. )همراه( زنش، آن 
هیزم كش )آتش افروز(. )در حالی كه( در گردنش ریسمانی از لیف خرما است(. 

فردی از خانواده محترم و شریفی سرقتی كرد، حضرت 6 فرمود:باید دستش 
را قطع كنیم. گفتند:آقا! از خانواده مهم و محترمی است. فرمود:اگر زهرای من هم 
این كار را می كرد، دستش را هم قطع می كردم. در نهج البالغه حضرت امیرامؤمنین 
اســت كه؛ در جبهه ها گاهی ما فامیل نزدیک خود را می كشتیم، غصه نمی خوردیم، 

چون در راه خدا بود. 
پس چون اســالم، مرز نــدارد، انقالب ما هم مرز نــدارد و هركجای كره زمین 

مستضعفی ناله بزند، باید به فریادش برسیم، و اگر نه توبیخ می شویم كه؛ 
ساِء َو  جاِل َو النِّ ِه َو اْلُمْسَتْضَعِفیَن ِمَن الرِّ  »َو ما َلُكْم ال ُتقاِتُلوَن ِفی َســِبیِل اللَّ
ْهُلها َو اْجَعْل َلنا ِمْن 

َ
اِلِم أ ْخِرْجنا ِمْن هِذِه اْلَقْرَیِه الظَّ

َ
ِذیَن َیُقوُلوَن َربَّنا أ اْلِوْلداِن الَّ

ا َو اْجَعْل َلنا ِمْن َلُدْنَك َنِصیرًا«، )نساء/75(.  َلُدْنَك َوِلیًّ
 )شما را چه شده كه در راه خدا و )در راه نجات( مردان و زنان و كودكان مستضعف 
نمی جنگید، آنان كه می گویند:پروردگارا! ما را از این شــهری كه مردمش ستمگرند 
بیرون بر و از جانب خود رهبر و سرپرســتی برای ما قرار ده و از سوی خودت، یاوری 

برای ما تعیین فرما(. 

8- الگو شدن انقالب ایران؛ 
انقالب ما با سرعت بر روند سیاسی دنیا تأثیر گذاشت و ما ام القری و الگو شدیم. 
ایران در بیداری كشــورهای اسالمی سهم داشــته و دارد. همه دنیا ایران را تقدیس 

می كنند. 

9- وظایف ما در حفظ آرمان های انقالب؛ 
اولین وظیفه ما این است كه این شعار انقالبی  استقالل، آزادی، جمهوری اسالمی را 

باید حفظ كنیم. در قرآن برای استقالل، آیات زیادی داریم. می فرماید:
اِر ُرَحماُء َبْیَنُهْم َتراُهْم  اُء َعَلی اْلُكفَّ ِشدَّ

َ
ِذیَن َمَعُه أ ِه َو الَّ ٌد َرُســوُل اللَّ »ُمَحمَّ
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ِر 
َ
ث
َ
ِه َو ِرْضوانًا ِســیماُهْم ِفی ُوُجوِهِهْم ِمْن أ دًا َیْبَتُغوَن َفْضًل ِمَن اللَّ عًا ُســجَّ ُركَّ

ُه 
َ
ْخَرَج َشــْطأ

َ
ْنِجیِل َكَزْرٍع أ ْوراِه َو َمَثُلُهْم ِفی اْلِ ــُجوِد ذِلَك َمَثُلُهْم ِفی التَّ السُّ

ُه  اَر َوَعَد اللَّ اَع ِلَیِغیَظ ِبِهُم اْلُكفَّ رَّ َفآَزَرُه َفاْسَتْغَلَظ َفاْسَتوی  َعلی  ُسوِقِه ُیْعِجُب الزُّ
ْجرًا َعِظیمًا«، )فتح/29( )محّمد، 

َ
اِلحاِت ِمْنُهْم َمْغِفَرًه َو أ ِذیَن آَمُنوا َو َعِمُلوا الصَّ الَّ

رسول خداست و كسانی كه با او هستند، بر كّفار، سخت و در میان خودشان مهربانند. 
آنان را پیوسته در ركوع و سجود می بینی، كه فضل و رضوان را از خدا می جویند، نشانه 
آنان در رخسارشان از اثر سجود نمایان اســت. این  است وصف ایشان در تورات و 
وصف آنان در انجیل، مانند زراعتی است كه جوانه را از زمین خارج كرده، پس آن را 
نیرو داده تا سخت شود و بر ساقه ی خود بایستد، آن گونه كه كشاورزان را به شگفتی 
و شادی وامی دارد. تا خداوند به واسطه مؤمنان كّفار را به خشم آورد، ولی خداوند به 
كسانی از كّفار كه ایمان آورده و كارهای شایسته انجام دهند، وعده آمرزش و پاداشی 

بزرگ داده است(. 
اینكه می فرماید:مثل درختی است كه باید روی پای خودش بایستد. یعنی؛ امت 
اسالمی باید روی پای خودش بایستد و استقالل داشته باشد. كعبه هم رمز استقالل 
ما است چون ما مثِل یهودی ها رو به بیت المقدس نماز می خواندیم، می گفتند:شما 

تابع ما هستید، آیه نازل شد:
 »َو ِمْن َحْیُث َخَرْجَت َفَولِّ َوْجَهَك َشــْطَر اْلَمْسِجِد اْلَحراِم َو َحْیُث ما ُكْنُتْم 
ِذیَن َظَلُموا ِمْنُهْم َفل  ٌه ِإالَّ الَّ اِس َعَلْیُكْم ُحجَّ وا ُوُجوَهُكْم َشْطَرُه ِلَئلَّ َیُكوَن ِللنَّ َفَولُّ

ُكْم َتْهَتُدوَن«، )بقره/150(.   ِتمَّ ِنْعَمِتی َعَلْیُكْم َو َلَعلَّ
ُ
َتْخَشْوُهْم َو اْخَشْوِنی َو ِل

 )و )ای پیامبر!( از هر جا خارج شــدی پس )به هنگام نماز( روی خود را به سوی 
مسجدالحرام بگردان، و )شما ای مسلمانان نیز( هرجا بودید )در سفر و در حضر( روی 
خود را به ســوی آن بگردانید تا برای )هیچ كس از( مردم جز ستمگرانشان، امكان 
احتجاج )ومجادله( علیه شما نباشد. پس از آنها نترسید وتنها از من بترسید. و )بدانید 
تغییر قبله برای آن بود( تا نعمت خود را بر شــما تمام كنم و شاید كه شما هدایت 

شوید(. 
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10- شناخت دمشن و برنامه های او؛  
قرآن در باره شناخت دشمنان و نشانه های آن می فرماید:

ْمَرنا ِمْن 
َ
َخْذنا أ

َ
 »ِإْن ُتِصْبَك َحَسَنٌه َتُسْؤُهْم َو ِإْن ُتِصْبَك ُمِصیَبٌه َیُقوُلوا َقْد أ

ْوا َو ُهْم َفِرُحوَن«، )توبه/50(.  َقْبُل َو َیَتَولَّ
 )اگر به تو نیكی رســد )و پیروز شوی،( منافقان را ناراحت می كند، ولی اگر به تو 
مصیبتی وشكستی برسد، می گویند:ما چاره ی خویش را از قبل اندیشیده ایم )واین را 

پیش بینی می كردیم( و بر می گردند، در حالی كه خوشحالند(. 
اگر یک ایرانی ابتكار و اختراعی داشــته باشد، عصبانی می شوند. شما تا به حال 
شنیده اید از طریق ماهواره ها یک فرمولی را به جوانان و امت ما بیاموزند؟!! ولی فحشا، 
منكرات. سكس را مجانی و شبانه روزی در اختیار می گذارند، این معنایش چیست؟. 

و در آیه دیگر می فرماید:
وا  ُلوَنُكْم َخبااًل َودُّ

ْ
ِخُذوا ِبطاَنــًه ِمْن ُدوِنُكْم ال َیأ ِذیَن آَمُنوا ال َتتَّ َها الَّ یُّ

َ
 »یا أ

ا  نَّ ْكَبُر َقْد َبیَّ
َ
ْفواِهِهــْم َو ما ُتْخِفی ُصُدوُرُهْم أ

َ
ْم َقْد َبَدِت اْلَبْغضاُء ِمْن أ مــا َعِنتُّ

َلُكُم الْیاِت ِإْن ُكْنُتْم َتْعِقُلوَن«. )  آل عمران/118( )ای كســانی كه ایمان آورده اید! از 
غیر خودتان همراز نگیرید. آنان در تباهی شما كوتاهی نمی كنند، آنها رنج بردن شما 
را دوست دارند. همانا كینه و دشمنی از )گفتار( دهانشان پیداست و آنچه دلشان در 
بردارد، بزرگتر است. به تحقیق ما آیات )روشنگر و افشاگر توطئه های دشمن( را برای 

شما بیان كردیم اگر تعّقل كنید(. 
وا َلْو ُتْدِهُن َفُیْدِهُنون « )قلم/9( )آنان دوست  و در آیه دیگر چنین می فرماید:»َودُّ

دارند كه تو سازش كنی و آنان نیز با تو سازش كنند(. 
آیا فكر نمی كنیم كه فالن كشور با فالن كشور فوتبال بازی  كند و صدها میلیون نفر 
به خصوص نسل جوان به آن مشغول شده و بنشینند برای آن است كه نگاه كند توپ 
كجا رفت تا نفهمند نفت و امكانات و.. به چه قیمتی، كجا، رفت و به نفع چه كسی 
رفت، از نقشه و نشــانه های دشمنان است و اگر گوشه ای هم مردم و امتی حساس 
شوند با آن ها برخورد می كنند. آن ها دوست دارند ما غافل باشیم تا هر گونه دوست 
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دارند و منافعشان هست عمل كنند.  
و در آیه دیگر چنین می فرماید:

ِه  َتُهْم ُقْل ِإنَّ ُهَدی اللَّ ِبَع ِملَّ ی َتتَّ صاری  َحتَّ  »َو َلــْن َتْرضی  َعْنَك اْلَیُهوُد َو اَل النَّ
ِه ِمْن  ِذی جاَءَك ِمَن اْلِعْلِم ما َلَك ِمَن اللَّ ْهواَءُهْم َبْعَد الَّ

َ
َبْعَت أ ُهَو اْلُهدی  َو َلِئِن اتَّ

َوِلیٍّ َو ال َنِصیٍر«، )بقره/120(. 
 )ای پیامبر!( هرگز یهود و نصاری از تو راضی نخواهند شد تا )آنكه تسلیم خواسته 
آنان شــوی و( از آئین آنان پیروی كنی. بگو:هدایت تنها هدایت الهی است، و اگر از 
هوی و هوسهای آنها پیروی كنی، بعد از آنكه علم )وحی الهی( نزد تو آمد، هیچ سرور 

و یاوری از ناحیه خداوند برای تو نخواهد بود(. 
پس اگر دیدیم نخست وزیر اسرائیل گفت:ما از فالن كشور اسالمی راضی هستیم 
كه در مورد نفت و تربیت تروریست با ما همكاری می كند، معلوم می شود كه یران و 

دولتمردان آن كشور اسالمی مشكل ایمانی دارند. 
بنابر این، آنچه خدا فرموده است به آن عمل كنیم. سخنان و مواضع بین الملل 
اعتباری ندارد چون بسیار تصمیمات و قوانینی كه خود مصوب كرده اند )بخصوص 
قوانین مربوط به حقوق بشر را،( نه تنها عمل نمی كنند، بلكه بر ضد آن عمل می كنند. 
مــا تا به حال چه خیری از این بین الملل دیده ایم، در زمان جنگ تحمیلی، با آن همه 
بمباران، خرابی ها و زخمی، اسیر، شیمیایی و شهادت هزاران نفر جوان و بیگناه چه قدم 

مثبتی برای ما برداشتند؟!. قرآن می  فرماید:
ُه ِبَقْوٍم  ِتی اللَّ

ْ
ِذیَن آَمُنــوا َمْن َیْرَتدَّ ِمْنُكْم َعْن ِدیِنِه َفَســْوَف َیأ َها الَّ یُّ

َ
 »یــا أ

ٍه َعَلی اْلكاِفِریَن ُیجاِهُدوَن ِفی َسِبیِل  ِعزَّ
َ
ٍه َعَلی اْلُمْؤِمِنیَن أ ِذلَّ

َ
وَنُه أ ُهْم َو ُیِحبُّ ُیِحبُّ

ُه واِســٌع  ِه ُیْؤِتیِه َمْن َیشــاُء َو اللَّ ــِه َو ال َیخاُفوَن َلْوَمَه الِئٍم ذِلَك َفْضُل اللَّ اللَّ
َعِلیٌم«، )مائده/54(. 

 )ای كســانی كه ایمان آورده اید! هر كس از شما كه از دین خود برگردد )به خدا 
ضرری نمی زند، چون( خداوند در آینده قومی را خواهد آورد كه آنان را دوســت دارد 
و آنان نیز خدا را دوست دارند. آنان نسبت به مؤمنان نرم و فروتن و در برابر كافران 
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سرســخت و قاطعند، در راه خدا جهاد می كننــد و از مالمت هیچ مالمت كننده ای 
نمی هراسند. این فضل خداســت كه به هر كه بخواهد )وشایسته ببیند( می دهد و 

خداوند وسعت بخش بسیار داناست(.  
از روی دشمنی با اســالم، برای پیامبر عزیز اسالم 6 در دانمارک و اخیرًا در 
فرانسه كاریكاتور كشیدند، من بعد از آن به دانمارک رفتم، امام جمعه محترم دانمارک 
می گفت:بعد از آن توهین، آمار گرایش به اسالم و مسلمان  شدن، زیاد تر شده است. 
آمارها نشــان می دهد كه در انگلستان، محبوب ترین نامی كه برای فرندانشان 
انتخاب می كنند، )محّمد( اســت. اما متأسفانه ما مسلمان ها به نسبت، كمتر از این 
نوع اسامی استفاده می كنیم، به بهانه هایی مثِل اینكه برادر و خواهرم این نام را دارد، 
خوب! برادر و خواهر شــما فریزر، یخچال، موبایل، تلفن و ماشین هم دارد پس شما 

نمی خواهی؟. 
امام سجاد 7 پسری به نام )زید( و او هم فرزندی داشت به نام )یحیی(، حكومت 
وقت به ظلم و جفا آن ها را كشت. تمام زنان خراسان گفتند:به كوری چشم بنی امیه 
كه به اهلبیت 7 ظلم روا می دارد، هر كس در خراســان فرزند پســر به دنیا آورد، 
نامــش را )زید( یا )یحیی( بگذارد. یعنی زن ها با نامگذاری در مقابل حكومت ظلم و 

جور ایستادند. وظیفه ما هم حفظ انقالب و دستاوردهای آن است. 
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1- انواع تربیت در سایه مناز؛  
تربیت فكری، اعتقادی، اقتصادی، خانوادگی، فردی، سیاسی، اجتماعی، حقوقی در 
سایه نماز است. بستگی به نگاه ما دارد. مثاًل زمانی با دستمال ساعت را پاک می كنیم. 
چون قصد پاك كردن را داریم. چه بسا كه بعد از ما بپرسند، ساعت چند است؟برای 
پاسخ دادن الزم است دوباره به این قصد، به ساعت نگاه كنیم. یا اگر از جگر فروش 
بپرسیم، مویرگ چیست؟ می گوید نمی دانم؛ من جگر را برای فروش به سیخ می كشم. 

2- مناز و مسئولیت پذیری؛ 
اینكه انسان مســؤول و متعهد است و نباید بی غیرت و ال ابالی باشد. این مسأله 
فكری اســت. چون هر مسؤولی یک سائلی دارد. یعنی حساب و كتابی در كار است. 
مثاًل در خانه ای كه نه صاحب و نه حسابی دارد؛ هر كس هر كاری می خواهد می كند. 
اما اگر دوربینی و نگهبانی باشد؛ می فهمیم كه حساب و كتابی هست. اگر كسی 
گفت این عالم خالقی ندارد و قیامت و حساب و كتابی هم در كار نیست؛ پس انسان 

هم مسئول نیست. چون همه چیز تصادفی است. 
پس زمانی وظیفه، مســؤولیت و تكلیف داریم، كه خانه  )دنیا( صاحب و حساب 

داشته باشد و معنای نماز این است این یك نوع فكر و اعتقاد است. 

3- مناز، داروی غفلت؛  
توجه به خدا و نعمت هایش انسان را از غفلت بیرون می آورد و غفلت و شهوت، آفت 
َنا َفاْعُبْدِنی َو 

َ
ُه ال ِإلَه ِإالَّ أ َنا اللَّ

َ
ِنی أ است. نماز دوای غفلت است. قرآن می فرماید:»ِإنَّ

تاریخ پخش:93/11/30

موضوع:

 تربیت کامل در پرتو مناز  

بسم اهلل الرمحن الرحیم
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لَه ِلِذْكِری« )سوره طه آیه 14( )همانا منم الّله، جز من خدایی نیست. پس مرا  ِقِم الصَّ
َ
أ

بندگی كن و نماز را بپادار تا به یاد من باشــی(. )ذكر(، )نماز( در مقابل غفلت است. و 
دوای شهوت، ازدواج است. نسل ما با نماز و ازدواج از بسیاری آفات، بیمه می شود.این 
تربیت فكری است. یعنی اگر ما گفتیم )الله اكبر(؛ خدا بزرگتر است. پس دیگر برای 
ما آمریكا بزرگ نخواهد بود. مثاًل امام خمینی  )ره( با توكل به خدا و با دست 7خالی 
7دوازده بهمن 57 وارد ایران شد و شاه با همه قدرت پوشالِی خود و همراهِی قدرت 
ها، گریه كنان از ایران فرار كرد. آری،اگر ما رو به كعبه ایستادیم؛ دیگر رو به كاخ این و 
آن ایستادن برای ما معنی ندارد. اگر گفتیم )ایاک نعبد(، )فقط بنده تو هستیم.( دیگر 
بنده شرق و غرب نمی شویم. اگر گفتیم )ایاک نستعین(، )فقط از تو كمک می خواهیم.( 
دیگر به شرق و غرب تكیه نخواهیم كرد. اگر با اخالص گفتیم )قربه الی الله(، )فقط 
 رضایــت خدا( دیگر دنبال راضی كردن ایــن و آن نمی رویم. قرآن كریم می فرماید:
مَّ َذْرُهم«، )سوره انعام آیه91(   بگو خدا، بقیه را رها كن. چون خدا یكی است؛ 

ُ
ُه ث »ُقِل اللَّ

»قل هو الله احد« او زود راضی می شود. »یا سریع الرضا« اما مردم هم زیاد هستند و 
هم زود راضی نمی شوند. او با كم راضی می شود. »یا من یقبل الیسیر«و اما توقع مردم 
ار«، )سوره  ُه اْلواِحُد اْلَقهَّ ِم اللَّ

َ
ُقوَن َخْیٌر أ ْرباٌب ُمَتَفرِّ

َ
 أ
َ
زیاد است. قرآن می فرماید:»... أ

یوسف آیه39( )آیا خدایان متعّدد و گوناگون بهتر است یا خداوند یكتای مقتدر؟( 

4- مناز و رستگاری؛  
چرا بعضی می گویند ما بدبخت شده، شــانس نداریم و خوشا به حال فالنی؟ و 
حال آنكه قرآن می فرماید:آینده و رستگاری از آِن اهل ایمان و نماز است. قرآن كریم 

ْفَلَح اْلُمْؤِمُنون « )سوره مؤمنون آیه1( 
َ
می فرماید:»َقْد أ

به تحقیق مؤمنان رستگارند. كسانی كه در نماز با خشوع هستند و به فقرا رسیدگی 
وَن اْلِفْرَدْوَس ُهْم ِفیها خاِلُدوَن« )ســوره 

ُ
ِذیَن َیِرث وَن، الَّ

ُ
ولِئَك ُهُم اْلواِرث

ُ
می كنند.  »أ

مؤمنون آیات 10و11( )آنان وارثانند. كسانی كه بهشت برین را ارث می برند و در آن جاودانه 

خواهند ماند.( 
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قین « )ســوره قصص آیه83( آینده و عاقبت  و در آیه دیگر می فرماید:»َو اْلعاِقَبُه ِلْلُمتَّ
از آِن متقین و پرهیزكاران است. بهشت برین و ابدی برای كسانی است كه بنده خدا 
باشــند. حال كه نقشه راه این گونه است پس چرا هدف انسان ماشین، خانه، زمین و 
سكه شود؟ و حال آنكه ما یک خدا داریم و باید او را بزرگ می شماریم. پس نماز، عقاید 

انسان را تنظیم می كند. 

5- تکرار و تربیت؛ 
سؤال:نماز تكراری است و كار تكراری چه اثر تربیتی دارد؟

جواب:آری، بسیاری از موارد در زندگِی ما تكراری است اما الزم است. مثِل نفس 
كشیدن تكراری است. ولی هر لحظه قطع  شود نابود می شویم. یا فردی كه با كلنگ 
چاهی را َحفر می كند، به ظاهر كارش تكرار می نماید اما هر یک كلنگی كه می زند عمق، 
بیشتر می شود یا فردی كه از پلكان و نردبان باال می رود، اگر فقط به پای او نگاه كنیم، 
كار تكراری است و حال آنكه در حقیقت او هر پله ای كه باال می رود به هدف نزدیك تر 
می شود. تكرار نماز هم اینچنین است. هر نماز ما را به خدا نزدیك تر می كند. پس تكرار 
در تعلیم و تربیت مهم و دارای جایگاهی است. البته در تعلیم، شاید مخاطب ما با یك 
بار مطلب را گرفته و یاد بگیرد. اما در تربیت باید مسئله با تكرار، نهادینه شود. و لذا 
در تربیت تكرار الزم اســت. مثاًل در جریان انقالب با یک بار مرگ بر شاه گفتن كه 
شاه نرفت. آنقدر باید مردم راهپیمایی كرده و مرگ بر شاه بگویند و در و دیوار، كوچه، 

خیابان، روستا و شهر را ُپر و مملّو كنند تا شاه فرار  كند. 

6- رشد و كمال در سایه مناز؛ 
نماز، انسان را در حّد و مقام فرشته ها قرار می دهد. قرآن كریم می فرماید:فرشته ها 
هاِر  ْیِل َو النَّ ُحوَن َلُه ِباللَّ ِذیَن ِعْنَد َربَِّك ُیَسبِّ دائمًا سجده می كنند. »َفِإِن اْسَتْكَبُروا َفالَّ
ُموَن« )سوره فصلت آیه38( )و اگر )گروهی از مردم از عبادت خداوند( تكّبر 

َ
َو ُهْم ال َیْسأ

ورزیدند، پس )باكی نیست زیرا( كسانی )از فرشتگان( كه نزد پروردگارت هستند؛ شب 
و روز برای او تسبیح می گویند و خسته نمی شوند.( 
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لذا انسان زمانی كه نماز می خواند و )سبحان الله( می گوید، رنگ فرشته را می گیرد 
و او را به عاَلِم غیب وصل می كند. نماز، رنگ انبیاء را به انســان می دهد. قرآن كریم 
ْسری  ِبَعْبِده لیًل من المسجدالحرام «، )سوره اسراء آیه 1( 

َ
می فرماید:»سبحان الذی أ

 چون پیامبر هم بنده خدا اســت. نماز شناسنامه ی معنوی به ما می دهد. حتی 
اولیای خدا هم نمازشــان برجســتگی دارد. مثاًل در زیارت نامه آل ِیاسین خطاب به 
ی« سالم بر تو در حالی كه نماز  َلُم َعَلْیَك ِحیَن  ُتَصلِّ امام زمان )عج( می گوئیم: »السَّ
َلُم َعَلْیَك ِحیَن َتْرَكُع َو َتْسُجُد« سالم بر تو در حال ركوع و سجودت و  می خوانی. »السَّ
در زیارت وارث خطاب به امام حسین7می گوییم؛ »اشهد انک قد اقمت الصله« 
شهادت می دهم كه تو نماز را اقامه كردی. این برجستگی در حالی است كه آن حضرت  

در میدان نبرد حق و باطل به درجه رفیعه شهادت رسیده است. 

7- مناز و سالمت اقتصاد؛ 
قرآن در ستایش اهِل اقتصاد، پول و تجارت می فرماید:

كاِه  لِه َو ِإیتاِء الزَّ ِه َو ِإقاِم الصَّ  »ِرجاٌل ال ُتْلِهیِهْم ِتجــاَرٌه َو ال َبْیٌع َعْن ِذْكِر اللَّ
ْبصاُر« )سوره نور آیه 37( )مردانی كه هیچ تجارت و 

َ
ُب ِفیِه اْلُقُلوُب َو اْل َیخاُفوَن َیْومًا َتَتَقلَّ

معامله ای آنان را از یاد خدا و برپاداشتن نماز و پرداخت زكات به خود مشغول نمی سازد؛ 
آنها از روزی كه در آن، دلها و چشم ها دگرگون می شود؛ بیمناكند.( 

در حدیث می خوانیم؛ مراد از كســانی كه در این آیه از آنها یاد شده است؛ تجاری 
هستند كه با شنیدن صدای اذان، تجارت را رها می كنند و به سوی نماز می روند.  البته 
تجارت، تنها عاملی نیست كه انسان را سرگرم می كند و از یاد خدا باز می دارد. عوامل 
دیگری نیز در قرآن كریم ذكر شده است، از جمله:تكاثر، آرزو، فرزند و دوست بد. پس 
از آیه فوق اســتفاده می كنیم كه:  كسانی كه تجارت آنان را غافل نكند؛ مردان بزرگی 
هستند.  اگر ایمان و اراده ی قوی باشد، ابزار و وسائل مادی اثری ندارند.  بازار اسالمی، 
هنگام نماز باید تعطیل شود.  كارهای حالل و مباح نباید انسان را از یاد خدا غافل كند؛ 
چه رسد به كارهای مكروه و حرام.  ترك تجارت، ارزش نیست. بلكه تجارت همراه با یاد 
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خدا و نماز و زكات  ارزشمند است. مردان خدا برای زندگی دنیوی تالش می كنند. ولی 
از آخرت غافل نیستند. و در آیه دیگر در مذمت بعضی از افراد می فرماید:

ِه َخْیٌر  وا ِإَلْیهــا َو َتَرُكوَك قاِئمًا ُقْل ما ِعْنَد اللَّ ْو َلْهوًا اْنَفضُّ
َ
ْوا ِتجــاَرًه أ

َ
»َو ِإذا َرأ

اِزِقیَن« )سوره جمعه آیه11( )و چون داد و ستد یا  ُه َخْیُر الرَّ جاَرِه َو اللَّ ْهِو َو ِمَن التِّ ِمَن اللَّ
ســرگرمی ببینند؛ )از دور تو( پراكنده و به سوی آن روانه شوند و تو را ایستاده )در حال 
خوانــدن خطبه های نماز جمعه( رها كنند. )به آنان( بگو آنچه )از فضل و بركت( نزد 
خداست، از سرگرمی و داد و ستد بهتر است و خداوند بهترین روزی دهندگان است.( 

در تفاسیر می خوانیم؛ پیامبر گرامی اسالم6مشغول خواندن خطبه های نماز 
جمعه بود كه كاروان تجاری همراه با طبل و ُدهل و سر و صدا وارد مدینه شد. بیشتر 
نمازگزاران به سراغ كاروان رفتند و حضرت را كه در حال ایستاده مشغول ایراد خطبه 

بود؛ تنها گذاشتند. 
لِه ِمْن َیْوِم اْلُجُمَعِه  ِذیَن آَمُنوا ِإذا ُنوِدَی ِللصَّ َها الَّ یُّ

َ
اما در آیه دیگر می فرماید: »یا أ

ِه َو َذُروا اْلَبْیَع ذِلُكْم َخْیٌر َلُكْم ِإْن ُكْنُتْم َتْعَلُمون« )سوره جمعه آیه9(  َفاْسَعْوا ِإلی  ِذْكِر اللَّ
)ای كسانی كه ایمان آورده اید! آنگاه كه برای نماز روز جمعه ندا داده شد؛ پس به 
سوی یاد خدا )نماز( شتاب كنید و داد و ستد را رها كنید كه این برای شما بهتر است؛ 

اگر بدانید.( 
رسول گرامی اســالم6فرمودند:در معراج مشاهده كردم كه فرشتگان برای 
كســانی كه روز جمعه به نماز جمعه حاضر شوند و غسل جمعه كنند، طلب مغفرت 

می نمایند. البته چون اسالم دین جامعی است؛ بعد از آیه فوق می فرماید:
َه  ِه َو اْذُكُروا اللَّ ْرِض َو اْبَتُغوا ِمْن َفْضِل اللَّ

َ
لُه َفاْنَتِشُروا ِفی اْل  »َفِإذا ُقِضَیِت الصَّ

ُكْم ُتْفِلُحوَن« )ســوره جمعه آیه10( )پس هنگامی كه نماز پایان یافت، در زمین  َكِثیرًا َلَعلَّ
پراكنده شــوید و از فضل الهی طلب كنید و خدا را بسیار یاد كنید. باشد كه رستگار 

شوید.( 
در فرهنگ قرآن كریم، ماِل دنیا فضل الهی اســت. لذا در این آیه می فرماید:»َو 
ِه« بعد از پایان نماز جمعه، به سراغ فضل خدا یعنی درآمد و تجارت  اْبَتُغوا ِمْن َفْضِل اللَّ
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ُه«   بروید. چنانكه در جای دیگر آن را )خیر( شمرده و می فرماید:»ِإْن َتَرَك َخْیرًا اْلَوِصیَّ
)سوره بقره آیه 108( )اگر كسی خیری باقی گذارد؛ وصیت كند(. در اینجا مراد از خیر، مال 

دنیاست. پیامبر اكرم6فرمود:هركس در بازار و محل كسب و كار با اخالص خدا 
را یاد كند؛ در حالی كه مردم از خدا غافلند و به كارهای خود مشغولند، خداوند برای 

او هزار حسنه ثبت می كند و روز قیامت او را مورد مغفرت ویژه خویش قرار می دهد. 

8- مناز و رعایت حقوق دیگران؛ 
نماز و لقمه حلل

مل« )بحار النوار/ج84/ اِم َكالِبَناِء َعلَی الرَّ حدیث داریم: »الِعَباَدُه َمَع أكِل الَحَرَ
ص258(، نماز خواندن ِبا لقمه حرام مثل ساختن ساختمان روی شن و ماسه است. 

در روایت اســت كه پیامبر6به مسجد آمد و به هنگام اقامه نماز خطاب به 
بعضی از افراد فرمود:)ُقم( بلند شو و از مسجد بیرون برو. علت این كار سؤال كردند؟ 

فرموند:اینها نماز می خوانند اما زكات نمی دهند. 
لذا در نماز هم باید لباس، مكان و آب وضو حالل باشد. از ماِل مردم و حرام نباشد. 
حتی حق حیوان هم باید مراعات شود. مثاًل اگر سِگ تشنه ای است و ما به اندازه رفِع 
تشــنگِی او آب داریم؛ حق نداریم با آن آب وضو بگیریم. در نماز مردم آزاری ممنوع 
اســت. حق نداریم سیر و پیاز خورده به مسجد برویم. چون دیگران اذیت می شوند. 
نماز و رعایت حقوق همسر، پدر و مادر، فرزند، شریک، شاگرد، همسایه و... هم داریم. 

قرآن كریم 27 مورد درباره نماز و كمک به فقرا، در كنار هم سفارش دارد. مانند:
َه َو  كاَه َو ُیِطیُعوَن اللَّ لَه َو ُیْؤُتوَن الزَّ  »َو اْلُمْؤِمُنــوَن َو اْلُمْؤِمناُت... ُیِقیُموَن الصَّ
َه َعِزیٌز َحِكیٌم« )سوره توبه آیه71( )مردان وزنان با  ُه ِإنَّ اللَّ ولِئَك َسَیْرَحُمُهُم اللَّ

ُ
َرُسوَلُه أ

ایمان، یار ویاور واولیای یكدیگرند،... نماز بر پای داشته، زكات می پردازند و از خداوند 
و پیامبرش پیروی می كنند. بزودی خداوند آنان را مشمول رحمت خویش قرار خواهد 

داد. همانا خداوند، توانای غالب و حكیم است( 
اِكِعیَن« )سوره بقره آیه43(  )و نماز را  كاَه َو اْرَكُعوا َمَع الرَّ لَه َو آُتوا الزَّ ِقیُموا الصَّ

َ
»َو أ
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بپادارید و زكات را بپردازید و همراه با ركوع كنندگان، ركوع نمایید.( 
یعنی نماز بی زكات قبول نیست و كمک به فقرا بعد از نماز نیست، در نماز است. 

حضرت امیرالمؤمنین7در نماز، انگشترش را به فقیر داد. 
بعضی كه می گویند، فالنی كه در مورد نماز كاهل اســت ولی دل رحیم است یا 
بــه فقرا كمک می دهد. اگر تنها كیلو كیلو طال به فقیر بدهیم جای یک ركعت نماز را 
نمی گیرد. تنها سینه زدن هم جای نماز را نمی گیرد. مگر مثاًل می شود جوراب را جای 
شلوار استفاده كرد. یا حج واجب نرفته ولی به فقرا كمك نمود، این نمی شود. قرآن كریم 

می فرماید:
ْل  َحِدِهما َو َلْم ُیَتَقبَّ

َ
َل ِمْن أ با ُقْربانًا َفُتُقبِّ  اْبَنْی آَدَم ِباْلَحقِّ ِإْذ َقرَّ

َ
 »َو اْتُل َعَلْیِهْم َنَبأ

ِقیَن« )سوره بقره آیه27(  ُه ِمَن اْلُمتَّ ُل اللَّ ما َیَتَقبَّ َك قاَل ِإنَّ ْقُتَلنَّ
َ
ِمَن الَْخِر قاَل َل

 )ای پیامبر!( داســتان دو پســر آدم را به حّق بر مردم بازخوان. آنگاه كه )هر یك 
از آن دو( قربانی پیش آوردند؛ پس از یكی )هابیل( پذیرفته شــد و از دیگری )قابیل( 
قبول نگشت. )قابیل( گفت:حتمًا تو را خواهم كشت. )هابیل( گفت:خداوند، تنها از 
مّتقین قبول می كند. این آیه در جواب شخصی است كه حضرت علی 7او را دید كه 
رفت مغازه میوه فروشی، دو انار و مغازه نانوایی هم دو نان دزدید. بعد آن ها را به فقیر 
كمك كرد. حضرت7فرمود:این چه كاری بود؟ گفت:دو تا انار و دو تا نان دزدیدم 
چهار گناه كردم. به فقیر كمك كــردم، قرآن می گوید:كار نیک، ده برابر ثواب دارد. 
چهل ثواب شد. چهار گناه از آن كم می شود؛ 36 ثواب برای من می ماند. حضرت  آیه 
فوق را قرائت فرمود كه:خداوند، تنها از مّتقین قبول می كند. دقت كنیم اكثر انفاق ها، 
موقوفات، نذورات، اطعام های روز عاشــورا، افطاری های ماه رمضان، كمك به سیل و 

زلزله زده ها و... فقط از اهِل عبادت و نماز قبول می شود. 

9- مناز، مسجد و دفاع از کشور؛ 
یكی از مسئولین محترم می گفت:بیش از 95 درصد از جوان هایی كه به جبهه رفتند 
از مســجد بوده اند. یعنی اگر خطری پیش آید. مثِل جنگ، سیل، زلزله و... مسجد 
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نقش اصلی را ایفا می كند. پس جا دارد برای امر تربیت، نماز را محور قرار دهیم. 

10- مناز و خانواده؛  
لِه َو اْصَطِبْر َعَلْیها ال َنْسَئُلَك ِرْزقًا َنْحُن  ْهَلَك ِبالصَّ

َ
ُمْر أ

ْ
قرآن كریم می فرماید: »َو أ

ْقوی « )سوره طه آیه 132(  َنْرُزُقَك َو اْلعاِقَبُه ِللتَّ
 )وخانــواده ات را به نماز فرمان ده و بر آن پایدار باش. ما از تو روزی نمی خواهیم، 

)بلكه( ما تو را روزی می دهیم، و سرانجاِم )نیكو( برای )اهل( تقواست .( 
كاِه َو كاَن ِعْنَد َربِِّه  لِه َو الزَّ ْهَلُه ِبالصَّ

َ
ُمُر أ

ْ
و در آیــه دیگر می فرماید: »َو كاَن َیأ

ا« )سوره مریم آیه55( )و همواره خاندان خود را به نماز و زكات امر می كرد و پیوسته  َمْرِضیًّ
نزد پروردگارش مورد رضایت بود.( 

در امر تربیت، مقاومت و صبر الزم است. مثاًل در تبر  زدن برای  شكستن چوب، 
تكرار و مقاومت الزم است و چه بسا بدون آن چوب نمی شكند. در مسئله تربیت نباید 
گرفتار افراط و تفریط شویم. مثاًل شنیدم دانش آموزان ابتدایی را به جمكران بردند و 
مناجات عارفین )الهی نفسی مغلوب و نفسی معیوب و...( را برای آن ها می خوانند. اثر 

این نوع كار ها مثبت نیست. 
یــا اصرار برای حفظ قرآن برای كودكان و به خصوص برای آن ها كه حافظه خوبی 
ندارند؛ غلط است. درست اســت كه مقام معظم رهبری  )زیدعزه( فرمودند:ما ده 
میلیون حافظ می خواهیم. اما نمی شود گفت كه فشار آوردن به كودكان هم مورد نظر 

ایشان است. 
جناب حجه االسالم حاج حسن خمینی  می گفت:اول تكلیف و روزه بودم، در زمان 
افطار خواستم در نماز جماعت امام خمینی  )ره( شركت و اقتدا كنم. ایشان فرموند:شما 

افطار كنید ما نماز مغرب را می خوانیم و برای شما نماز عشا را صبر می كنیم. 
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1- آثار مناز؛  
نماز مثِل شــیرمادر برای نوزاد است. تمام ویتامین هایی كه مثِل قند، چربی، آب، 
كلسیم، فسفر و... بدن او الزم دارد خداوند در همان شیر مادر جاسازی فرموده است. 
تمام ارزش ها را هم خداوند در نماز جاســازی فرموده است. مسئولین امور فرهنگی و 
تربیتی، مثِل آموزش و پرورش، دانشگاه، حوزه، ارشاد، صدا و سیما و...، باید در مسئله 
نماز توجه كامل و ویژه ای داشته باشند. امام رضا 7فرمودند:خداوند در وضو، سه 
مسأله مهم مثِل قرب، نظافت و نشــاط را جاسازی فرموده است. مثاًل برای نشاط، 
ســفارش كرده كه اگر با آب سرد وضو بگیرید و خشک هم نكنید، ثوابش سی برابر 

می شود. چون هرچه آب سرد روی پوست بدن باشد، نشاطش بیشتر می شود. 
مؤمن همیشــه برنده و در حال قرب به خداست. چون در استخر و دریا هم كه 
شــیرجه می رود، قصِد غسِل مستحبی می كند. یك استدالل از امام رضا7به زبان 
ساده برای مذهبی ها داریم كه مذهبی ها با دیگران در چیزهایی مثِل استفاده از زمین 
و خورشــید و اكسیژن و میوه و درخت و خنده و گریه و باغ و خیابان و پارک و ازدواج 
و... مشترك هستند. اما زِن مؤمنه برای حجاب و رعایت عفاف و سالمت روحی روانِی 
جامعه، نیم كیلو لباسش سنگین تر، بزرگ تر، گشادتر و ضخیم تر است تا ایمانش ضعیف 
نشود. ماه رمضان هم مؤمن ناهار را چند ساعت دیرتر میل می كند و شبانه روزی هفده 
ركعت نماز می خواند. )ما كه شبانه روز با هركس و ناكسی حرف می زنیم. چند دقیقه 
هم با خدا حرف بزنیم.( حاال گیرم قیامت نبود. مؤمن چه ضرری كرده است؟ اما اگر 
قیامت باشد كه به هزار و یک دلیل هست. غیر مذهبی و ال ابالی با دست خالی، چه 

تاریخ پخش:93/12/07

موضوع:

 تربیت کامل در پرتو مناز  

بسم اهلل الرمحن الرحیم
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خواهد كرد؟
مثال:چند اتوبوس یا ســواری به راه می افتند. بعضی از آن ها چیزهایی مثِل َجک، 
زاپاس، چراغ قــوه، زنجیر، آب، بنزین، كمک های اولیــه و... برمی دارند و دیگران 
بی اعتنایی كرده و این نوع وســایل را برنمی دارند. در راه یا نیاز به این وسایل هست یا 
نیست. اگر نیاز نشد، راننده ای كه احتیاطًا آنها را برداشته چه ضرری كرده است؟ و اگر 
نیاز شد؛ راننده ای كه دسترسی ندارد چه خواهد كرد؟ پاسخ عقل چیست؟ عقِل سالم 
هم قضاوت می كند كه ما باید دین داشته باشیم. مثاِل دیگر:شهرداری چندین ماشین 
آتش نشانی دارد. اگر جایی آتش نگرفت ضرری نكرده است. اما اگر جایی آتش گرفت 
و شهرداری ماشین آتش نشانی نداشت؛ چه كار خواهد كرد و چگونه پاسخگوی مردم 
خواهد بود؟ نماز پاسخ به خواسته  های طبیعی انسان است. انسان زیبایی را دوست دارد 
و اسالم هم با فطرت همراه است. مثاًل تجمل و زیبایی در روح زن نهاده شده است. 
به او سفارش شده است كه برای همسر و به هنگام اقامه نماز، آرایش كند و مرد هم با 

بهترین لباس و همراه با عطر و گالب با خدا راز و نیاز كند. 

2- مهراه شدن با هستی؛ 
نماز ما را از پوچی درآورده و ما را با هستی همراه می كند. »الحمدلله رب العالمین«، 
یعنی حمد و ستایش مخصوص خدایی است كه هستی را تربیت می كند. ما را به یاد 
هستی می اندازد. »اهدناالصراط المستقیم« پوچ نیستیم. »انعمت علیهم « الگو داریم. 
»مغضوبین و ضالین« الگو های منفی هستند كه باید از آن ها دوری كنیم. راه مستقیم 

باشد. یعنی نماز، انسان غافل را به انسان ذاكر، هدایت خواه و الگو دار، تبدیل می كند. 

3- یاری اهلی؛ 
كاَه  لَه َو آَتْیُتُم الزَّ َقْمُتُم الصَّ

َ
ُه ِإنِّی َمَعُكْم َلِئْن أ قرآن كریم می فرماید:»... َو قاَل اللَّ

ئاِتُكْم  َرنَّ َعْنُكْم َسیِّ َكفِّ
ُ
َه َقْرضًا َحَسنًا َل ْقَرْضُتُم اللَّ

َ
ْرُتُموُهْم َو أ َو آَمْنُتْم ِبُرُسِلی َو َعزَّ

ْنهاُر َفَمْن َكَفَر َبْعَد ذِلَك ِمْنُكْم َفَقْد َضلَّ 
َ
اٍت َتْجِری ِمْن َتْحِتَها اْل ُكْم َجنَّ ْدِخَلنَّ

ُ
َو َل

ِبیِل« )سوره مائده آیه 12(  َسواَء السَّ
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).... و خداوند )به آنان( فرمود:من با شمایم، اگر نماز به پا دارید و زكات بپردازید و 
به پیامبرانم ایمان آورید و یاری شان كنید و به خداوند وامی نیكو دهید. قطعًا گناهانتان 
را می پوشانم و شمارا به باغ هایی وارد می كنم كه نهرها زیر )درختان( آن جاری است. 

پس از این، هر كس از شما كافر شود، به راستی از راه راست منحرف گشته است.( 
مثال:زمانی كه دســت انسان در دست پدر و مادر است؛ عزت دارد و كسی حق 
ندارد برای او قصد بدی داشته باشد. هچنین است تا زمانی كه ما به خدا متصل و به او 
توكل داشته باشیم از شر شیطان، هوای نفس و انسان های شیطان صفت بیمه می شویم. 

امام معصوم7در دعا می گوید:
ْن َتُكوَن ِلی َرّبا« )خصال/ج2/ص420( افتخار و عزت من اســت 

َ
»َكَفی  ِبی  َفْخرًا أ

كه بنده تو باشم. ما كه ساعت ها با دیگران حرف می زنیم، پنج دقیقه هم با خدا ارتباط 
ْذُكْرُكم « )سوره بقره آیه 152( مرا را یاد كنید تا شما 

َ
داشته باشیم. می فرماید:»َفاْذُكُرونی  أ

را یاد كنم. 

4- دوری از شیطان؛ 
ْیِدیِهْم َو ِمْن 

َ
ُهْم ِمْن َبْیِن أ مَّ لَِتَینَّ

ُ
قرآن كریم می فرماید:شیطان قسم خورد كه؛ »ث

ْكَثَرُهْم شاِكِریَن« )سوره اعراف آیه17( 
َ
ْیماِنِهْم َو َعْن َشماِئِلِهْم َو ال َتِجُد أ

َ
َخْلِفِهْم َو َعْن أ

)ســپس از روبه رو و از پشت سر و از راست و چپشان بر آنان می تازم و بیشتر آنان را 
سپاسگزار نخواهی یافت.( 

در حدیث می خوانیم، آن هنگام كه شیطان سوگند خورد از چهار طرف در كمین 
انسان باشد تا او را منحرف یا متوّقف كند. فرشتگان از روی دلسوزی گفتند:پروردگارا! 
این انسان چگونه رها خواهد شد؟ خداوند فرمود:)دو راه از باالی سر و پایین باز است و 
هرگاه دست به دعا بر دارد یا صورت بر خاك نهد، گناهان هفتاد ساله اش را می بخشایم.( 
همین كه حضرت آدم7از تسّلط شیطان بر انسان آگاه شد. رو به درگاه خدا آورده 
و ناله زد. خطاب رسید:)ناراحت نباش، زیرا من گناه را یكی و ثواب را ده برابر حساب 

می كنم و راه توبه هم باز است.( 
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امام باقر7فرمود: )ورود ابلیس از پیِش رو بدین شــكل است كه امر آخرت را 
برای انسان ساده و سبك جلوه می دهد و از پشت سر به این است كه ثروت اندوزی و 
بخل و توّجه به اوالد و وارث را تلقین می كند و از طرف راســت با ایجاد شبهه، دین را 

متزلزل و تباه می سازد و از طرف چپ، لّذات و شهوات و منكرات را غالب می كند.( 

5- جتارت مفید؛  
هر تجارتی مثِل زمین، مزرعه، باغ، سكه، برج، ساختمان، ممكن است سود یا ضرر 
لَه َو  قاُموا الصَّ

َ
ِه َو أ ِذیَن َیْتُلوَن ِكتاَب اللَّ داشته باشد. اما قرآن كریم می فرماید:»ِإنَّ الَّ

ا َو َعلِنَیًه َیْرُجوَن ِتجاَرًه َلْن َتُبوَر« )سوره فاطر آیه29(  ا َرَزْقناُهْم ِسرًّ ْنَفُقوا ِممَّ
َ
أ

 )همانا كسانی كه كتاب خدا را تالوت می كنند و نماز بر پا می دارند و از آن چه ما 
روزیشان كرده ایم؛ پنهان و آشكار انفاق می كنند به تجارتی دل بسته اند كه هرگز زوال 

نمی پذیرد.( 

6- شیوه دعوت به مناز؛ 
الف:توجه دادن به نعمت ها. نعمت های خدا را برشماریم و توجه به ضعف های 

خود پیدا كنیم. 
ب:توجه بدهیم كه نماز وسیله عاقبت بخیری است. 

ُنُه  َلِه َو ُیَلقِّ ْیَطاَن َعِن اْلُمَحاِفِظ َعَلی الصَّ حدیث داریم»َو َمَلُك  اْلَمْوِت  َیْدَفُع  الشَّ
ِه ِفی ِتْلَك اْلَحاَلِه اْلَعِظیَمه« )من الیحضره  دًا َرُسوُل اللَّ نَّ ُمَحمَّ

َ
ُه َو أ ْن اَل ِإَلَه ِإالَّ اللَّ

َ
َشَهاَدَه أ

الفقیــه/ج1/ص137( لحظه جان دادن، شیطان انسان را وسوسه كند. ولی كسی كه اهِل 

نماز شب است؛ عزرائیل، شیطان را دور كرده و به او تلقین می كند كه بگوید:»اشهد 
ان ال اله اال الله«. یعنی؛ كسی اهل نماز نباشد، ممكن است بی دین از دنیا برود. 

7- مناز و پرهیز از شهرت طلبی؛  
امام كاظم7می فرماید:كسانی كه دست به كارهای غیر عاقالنه می زنند؛ )مثاًل 
سوار بر موتور، وسط خیابان و بین وسائل نقلیه، تک چرخ  زده و بر خالف مسیر عمومی 
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حركت می كنند.( كمبودی دارند تا به این شكل خودشان را مطرح كنند. ولی انسان های 
مؤمن و باخدا نیاز به این كارها ندارند. نماز یک تلقین به خود است. تا وسوسه ها در ما 
اثر نكند. حضور قلب در نماز هم برای این نوع از تمركز است. در هر كاری اگر حواس 
جمع باشد، انسان موفق است. در روایت داریم كه؛ حضرت امیرالمؤمنین7به هنگام 
نماز فرمود:فاطمه جان! این پــرده ُگل دار را از جلو مكان نماز بردار تا حواس را پرت 
نكند. قیام در نماز هم به معنای آماده باش است. اینكه برای به زبان آوردن نام امام 

زمان)عج(، می ایستیم، یعنی ما آماده هستیم. نماد آمادگی است. 

8- مناز و کاهش گناهان و زشتی ها؛ 
لَه َطَرَفِی  ِقِم الصَّ

َ
نماز بهترین مصداق )حسنه( است و قرآن كریم می فرماید: »َو أ

اِكِریَن«،  ئاِت ذِلَك ِذْكری  ِللذَّ یِّ ْیِل ِإنَّ اْلَحَســناِت ُیْذِهْبَن السَّ هاِر َو ُزَلفًا ِمَن اللَّ النَّ
)ســوره هود آیه 114( )و نماز را در دو طرف روز و اوایل شــب بپادار. )زیرا( به درستی كه 

كارهای نیكو )همچون نماز(، بدی ها را محو می كند. این )فرمان(، تذّكری است برای 
اهل ذكر(. پس نماز انسان را از فحشا و منكر زشتی ها و پلیدی ها باز می دارد. مثال اگر 

لباس سفید بپوشیم، دیگر روی زمین سیاه نمی نشینیم. قرآن كریم می فرماید:
لَه َتْنهی  َعِن اْلَفْحشاِء َو  لَه ِإنَّ الصَّ ِقِم الصَّ

َ
وِحَی ِإَلْیَك ِمَن اْلِكتاِب َو أ

ُ
»اْتُل ما أ

ُه َیْعَلُم ما َتْصَنُعوَن« )سوره عنكبوت آیه45(  ْكَبُر َو اللَّ
َ
ِه أ اْلُمْنَكِر َو َلِذْكُر اللَّ

 )آنچه را از كتاب )آســمانی قرآن( به تو وحی شده تالوت كن و نماز را به پادار كه 
همانا نماز )انسان را( از فحشا و منكر باز می دارد و البّته یاد خدا بزرگ تر است و خداوند 

آنچه را انجام می دهید؛ می داند.( 
عبارت این چنین نسیت كه »ان الصله تمنع عن الفحشاء و المنكر«، نماز مانع 

می شود. بلكه )تنهی(، نهی می كند. مثِل پلیس، متذكر می شود. 
لَه َتْنهی  َعِن اْلَفْحشــاِء َو  چون بعضی می گویند:اینكه قرآن فرموده:»ِإنَّ الصَّ
اْلُمْنَكر« پس چرا می بینیم افرادی نماز می خوانند؛ گناه هم مرتكب می شــوند؟ نماز 
مانع نمی شود. یادآور و تذكر دهنده است مثاًل:مرتكب گناه و خالف می شود. بعد به 
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مسجد می رود. نماز می خواند، متذكر شده از خدا عذر خواهی و توبه می كند. چون نماز 
جماعت و دسته جمعی انسان را گوشه گیری و انزوا بیرون می آورد. 

9- فلسفه قبله؛  
قبله قرارگاه حضرت آدم7است كه در كعبه بود. بعد هم محل هجرت  حضرت 
ابراهیم 7و قربانگاه حضرت اسماعیل7و زادگاه حضرت علی7و محل شكنجه 

بالل )به هنگام اذان گفتن( به واسطه مشركان و دشمنان است. 
فكر كرده ایم فلسفه والدت علی7در كعبه چه بود؟چون همه مسلمان ها رو به 
كعبه نماز می خوانند؛ هركس به كعبه توجه می كند به یاد امامت و والیت علی7هم 
می افتد. این خود یك مسأله ی سیاســی در نماز است كه می گوید:رهبر باید الهی و 
معصوم باشد؛ وگرنه نماز هم ارزشی ندارد. مكه محل ظهور حضرت مهدی )عج( است.   

10- مناز و اجتماع؛ 
امام جماعت باید عادل باشد. در بحث مساوات، نمازگزاران همه در یک صف و 
كنار هم می ایستند. اینطور نیست كه هر صفی مخصوص یك افرادی و گزینشی باشد 
و امام جماعت رابطه اش با همه مردم یكسان است. در نماز جماعت حضور و غیاب 
طبیعی انجام می شــود. مردم همدیگر را می بینند و از حال همدیگر با خبر می شوند. 
روایت داریم؛ پیامبراكرم6بعد از نماز بلند شده و رو به مردم می كردند؛ از افرادی 
كه غایب بودند، احوال پرســی می فرمودند. اگر مسافر بود، برایش دعا می فرمودند 
و اگر مریض بود به عیادتش می رفتند. نماز انعطاف پذیر اســت. این هم از مسائل 
تربیتی اســت. یک بار پیامبراكرم6نماز را طوالنی كرد. علتش را پرســیدند؟ 
فرمودند:بچه ها )حسن و حسین( روی كمرم بازی می كردند.  خواستم بازی آن ها به هم 
نخورد. یک بار هم نماز را سریع بجای آوردند. علتش را سؤال كردند. فرمودند:بچه ای 
گریه می كرد. مادرش در حال نماز و جماعت بود. خواستم زودتر فرزند خود را دریابد. 
نماز، انسان را قانونمند می كند. توجه به ركعات، وقت، قبله و... در نماز، یعنی؛ توجه به 

قانون و دورِی از هرج و مرج است. 
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1- شناخت صحیح کماالت؛  
در همه دنیا مشــكالت هست. باید دید كه ریشه مشكالت چیست و راه حل 
كدام اســت؟ ما كه در نماز می گوییم: »اهدنا الصراط المســتقیم« باید توجه 
داشــته باشیم كه مثاًل یكی از مشكالت امروزی ما مسأله بیكاری و اشتغال است. 
ریشه اش آن است كه فكر می كنیم برای دیپلم و لیسانس كار كردن زشت است. 
این كج فكری است. آیا در واقع لیسانس نّجار، لیسانس بّنا، لیسانس خیاط، برای 
انسان زشــت و عار است؟ قرآن و روایات روی كج فكری عنایت دارد. مثاًل قرآن 
كریم می فرماید:»َلْیَس اْلِبر...« )ســوره بقره آیه177( نیكی آن چیزی نیســت كه تو 
فكــر می كنی. بلكه »... َو لِكنَّ اْلِبر...« نیكی این اســت. چرا كج می فهمید؟ یا 
می فرماید:»لیست السخاوه...« سخاوت بریز و بپاش نیست. بلكه سخاوت آن 
است كه...، یا »لیست الشجاعه...« شجاعت تنها این نیست كه مثاًل وزنه  ای را از 
زمین بلند كنید. بلكه آن است كه...؛ ».... بل للشجاعه...« شجاعت این است. 

یا »لیس الشخصیه، یا »لیس العلم« و...، یعنی در كج فهمی، مواظب باش. 
مثاًل قرآن كریم در باره نیكی كردن می فرماید:

وا ُوُجوَهُكْم ِقَبَل اْلَمْشــِرِق َو اْلَمْغِرِب َو لِكنَّ اْلِبرَّ َمْن آَمَن  ْن ُتَولُّ
َ
»َلْیَس اْلِبرَّ أ

ِه َذِوی  یَن َو آَتی اْلماَل َعلی  ُحبِّ ِبیِّ ــِه َو اْلَیْوِم الِْخِر َو اْلَملِئَكِه َو اْلِكتاِب َو النَّ ِباللَّ
قاَم 

َ
قاِب َو أ اِئِلیَن َو ِفی الرِّ ِبیِل َو السَّ اْلُقْربی  َو اْلَیتامی  َو اْلَمســاِكیَن َو اْبَن السَّ

ساِء َو 
ْ
اِبِریَن ِفی اْلَبأ كاَه َو اْلُموُفوَن ِبَعْهِدِهْم ِإذا عاَهُدوا َو الصَّ لَه َو آَتی الزَّ الصَّ

ُقوَن .« )سوره بقره آیه  ولِئَك ُهُم اْلُمتَّ
ُ
ِذیَن َصَدُقوا َو أ ولِئَك الَّ

ُ
ِس أ

ْ
اِء َو ِحیَن اْلَبأ رَّ الضَّ

تاریخ پخش:93/12/14

موضوع:

 شناخت صحیح کماالت  

بسم اهلل الرمحن الرحیم
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)نیكی )تنها( این نیســت كه )به هنگام نماز( روی خود را به ســوی مشرق یا 
مغرب بگردانید، بلكه نیكوكار كسی اســت كه به خدا و روز قیامت و فرشتگان و 
كتاب آســمانی و پیامبران ایمان آورده و مال )خــود( را با عالقه ای كه به آن دارد 
به خویشاوندان، یتیمان، بیچارگان، در راه ماندگان، سائالن، در )راه آزادی( بردگان 
بدهد، نماز را برپای دارد؛ زكات را بپردازد و آنان كه چون پیمان بندند؛ به عهد خود 
وفا كنند و آنان كه در )برابر( سختی ها، محرومّیت ها، بیماری ها و در میدان جنگ، 
استقامت به خرج می دهند. اینها كسانی هستند كه راست گفتند )و گفتار و رفتار و 

اعتقادشان هماهنگ است( و اینان همان پرهیزكارانند.( 
بعد از ماجرای تغییر قبله كه در آیه ی 144 ســوره بقره آمده است؛ سخِن روز، 
پیرامون قبله و تغییر آن بود كه ایــن آیه می فرماید:چرا به جای محتوای دین كه 
ایمان به خدا و قیامت وانجام كارهای نیك است؛ به سراغ بحث های جدلی رفته اید؟
یا اینكه امیرالمؤمنین علی7می فرماید:»لیس الیتیم الذی من مات والده« 
)كافی /ج1/ ص313( یتیم آن كسی نیست كه پدرش از دنیا رفته است. »بل الیتیم، 

یتیم العلم واالدب« بلكه آن كسی یتیم است كه علم و ادب ندارد. 

2- تأکید بر راه مستقیم؛ 
این دعایی كه در ســوره حمد و در نماز آمده كه؛ »اهدنا الصراط المستقیم« 
خدایا ما را به راِه مســتقیم هدایت كن! خیلی مهم است كه هر مسلمانی شبانه روز 
حداقل هفده ركعت نماز واجب می خواند. حداقل در ده بار می گوید:»اهدنا الصراط 
المستقیم« پیامبراســالم6بیش از ما این جمله را تكرار می  فرمود. چون نماز 

شب هم بر آن حضرت6واجب بود كه خداوند هم در باره ایشان می فرماید:
َك َلِمَن اْلُمْرَسلیَن، َعلی  ِصراٍط ُمْسَتقیم  « )سوره   »یس،َو اْلُقْرآِن اْلَحكیم، ِإنَّ
یــس آیات1 4(  یاسین. سوگند به قرآن )محكم و( حكمت آموزكه همانا تو از پیامبرانی. 

بر راه راست هستی .( 
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بــا اینكه پیامبــر 6ما با توجه به این آیه ســوار بر راه مســتقیم بود. باز 
می گفت:»اهدنا الصراط المستقیم« 

مثاًل به فردی كه سیگار می كشد؛ بگوییم:با سیگار كشیدن هم به سرمایه، هم 
ریه و سالمت ضرر می رســانی و هم ظلم به جان، هم اسراف و تبذیر و هم هوا را 

آلوده می كنی، به چه چیز دل خوش كرده ای؟ جواب عقل و وجدان چیست؟
یا از این جهت به خانه، مسكن می گویند كه محل سكینه و آرامش است؛ اما زن 

و شوهری كه با هم دعوا دارند خانه جهنم یا مسكن است؟
یا در مسئله زهد، معنایش مصرف نكردن یا بد مصرف كردن است؟ اسالم چه 

می فرماید؟نكند ما بد مصرف كنیم و به حساب اسالم بگذاریم؟
و نكند پایین مجلس می نشینیم به اسم تواضع كه با اصرار ما را به باالی مجلس 

ببرند؟
زمان امتحانات، ویژه به استاد و مسئولین، احترام می گذارد. اگر احترام خوب 
و الزم است؛ همیشه باید احترام گذاشت. یا برای  وام گرفتن، مقابِل رئیس بانک، 

مثل فنر خم می شود. این تواضع نیست. تملق است. 

3- کارآموزی در کنار آموزش؛  
بنده اعتقادم این است كه باید در كنار دیپلم و لیسانس هنر هم باشد كه افراد 
فقــط دنبال میز نگردند. فارغ التحصیل ما هنر مثــِل خیاطی، گچ كاری، نجاری، 
بافندگی، مكانیكی، كامپیوتر و... هم داشــته باشد كه اگر كار و شغل اداری نبود، 

هنرش كارگر باشد. 
مثاًل به عنوان افتخار بعضی می گویند:دبیرســتان ما همه دانش آموزانش به 
دانشگاه راه یافتند. این كمال است، اما همه كمال نیست. اآلن به خیال ما موسیقی، 
هنر است. اما تولید قالی ابریشمی هنر نیست؟ در صورتی كه با تولید هرچه بیشتر 

قالی ابریشم اقتصاد كشور راه می افتد و ایام فراغت افراد زیادی ُپر می شود. 



درس هجدهم 134

4- شناخت علم مفید و مضر؛ 
علمی مفید است كه بسیار باارزش باشد. در دعا هم آمده است؛ »علمًا نافعا«
حضرت موسی7كه پیامبر اولوالعزم هم بود؛ در بیابان ها برای آموختن علم 
ا جاَوزا قاَل ِلَفتاُه آِتنا َغداَءنا َلَقْد  مفید به دنبال حضرت خضر7راه افتاد. »َفَلمَّ

َلِقینا ِمْن َسَفِرنا هذا َنَصبًا« )سوره كهف آیه62( 
 )پس همین كه )از كنار دریا( گذشتند، موسی به جوان )همراه( خود گفت:غذای 
چاشــت ما را بیاور. به راستی كه از این سفر رنج بســیار دیده ایم.( و در باره علم 

غیرمفید و مضر قرآن می فرماید:
ُهْم َوال َیْنَفُعُهْم« )ســوره بقره آیه102( آنها قسمت هایی را فرا  ُموَن ما َیُضرُّ »َو َیَتَعلَّ

می گرفتند كه برای آنان زیان داشت و نفعی نداشت(. 
مثاًل اگر مسئولین مربوطه به بهانه اطالع رسانی بگویند:مردم! چند روز دیگر 
گندم تمام می شود. این دانســتن و اطالع رسانی كه ضرر دارد و باعث التهاب و 
نگرانی بیشتر مردم می شود. در چنین زمانی مســئول مربوطه اگر هنر دارد باید 
سریع گندم را از هر كجا كه می تواند تأمین كند. نه اینكه جامعه را ملتهب نماید. 

بعضی از پژوهش ها هم لغو اســت. قرآن در این باره و در باره اصحاب كهف 
می فرماید:

ٌه راِبُعُهْم  َكْلُبُهْم َو َیُقوُلوَن َخْمَســٌه ساِدُسُهْم َكْلُبُهْم َرْجمًا 
َ
لث

َ
»َســَیُقوُلوَن ث

ِتِهْم ما َیْعَلُمُهْم ِإالَّ  ْعَلُم ِبِعدَّ
َ
ِباْلَغْیِب َو َیُقوُلوَن َســْبَعٌه َو ثاِمُنُهْم َكْلُبُهْم ُقْل َربِّی أ

َحدًا« )ســوره كهف 
َ
َقِلیٌل َفل ُتماِر ِفیِهْم ِإالَّ ِمراًء ظاِهرًا َو ال َتْســَتْفِت ِفیِهْم ِمْنُهْم أ

آیه22( 

 )بزودی خواهند گفت:)اصحاب كهف( سه نفر بودند. چهارمین شان سگشان 
بود و )عّده ای( گویند:پنج نفر بودند. ششــمین آنان سگشــان بود. )این سخنی 
بی دلیل و( پرتاب تیِر گمان به گذشته ای ناپیداست. و )عّده ای دیگر( گویند:هفت 
تن بودند و هشــتمین آنان سگشان بود. بگو:پروردگارم به تعدادشان داناتر است 
)و شمار( آنان را جز اندكی،كسی نمی داند. پس درباره ی آنان جز به ظاهر )و آنچه 
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آشــكار كرده ایم(، مجادله مكن و درباره ی ایشان از هیچ كس از )اهل كتاب( نظر 
مخواه.( 

هنر اصحــاب كهف به تعداد نبود بلكه این بود كه چنــد تا جوانمرد در یک 
فضا و منطقه كفر و شــرك آلود بودند و برای اینكه دین خود را از دست ندهند؛ از 
شهر بیرون رفته و به غاری پناه بردند. یعنی مسلمان! اگر فردا به محیط هایی مثِل 

آمریكا، ژاپن، فرانسه، آلمان، انگلستان رفتی، در جامعه كفر هضم نشوی!.  

5- نگاه نادرست و اعرتاض های ناجبا؛ 
آری، نگاه ناصحیح به امور، باعث برداشــت غلــط و در نتیجه اعتراض نابجا 

می شود. 
مثال یكی به مغازه بلور فروشــی رفت. لیوان فروش لیوان ها را به عكس روی 
هم گذاشــته بود. یكی از لیوان ها را به همان حالت )به عكس( برداشت و به بلور 
فــروش گفت:چرا این لیوان ها درب و َته نــدارد؟ بلور فروش لیوان را گرفته و به 
حالت صحیح به دست او داد و گفت ببین هم در، و هم َته دارد. تا نگاه شما به آن 

چگونه باشد؟
بله؛ اگر عینک قرمز به چشم خود بزنیم؛ همه شلغم ها را چغندر می بینیم و اگر 
عینک ســبز بزنیم كاه را علف می بینیم. باید دید و نگاه ها اصالح شود. مثاًل نگاه 
ما به درس، نگاه عاشق و معشوق است یا نگاه تكلیف و اجبار، دانش آموز روز آخر 
تحصیل كتاب را می بوسد یا با انزجار آن را به گوشه ای پرت می كند؟ اگر آن را پاره 
نكند. انگار از كتاب كینه دارد. لذت می برد كه استاد بگوید؛ امسال ده صفحه، از 

كتاب حذف شد. یا امروز برف و باران است و درس تعطیل است. 

6- نگاه نادرست در انتخاب مهسر؛ 
بعضی از تفكرات و رســوم در امر ازدواج موهوم و غلط اســت. مثاًل من فوق 
لیسانس هســتم. همسر من هم باید فوق لیسانس باشد. اسالم عزیز فرموده:در 
ازدواج ُكفــو، یعنی همفكر و هم عقیده باشــند. در ازدواج لباس ، لهجه و مدرک، 
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پست، مقام و سرمایه مطرح و محور اصلی نیست. 
با همین كج فهمی ها است كه ازدواج ها عقب می افتد. همسر مثِل آب و نان و 
لباس برای انسان و الزمه زندگی انسان است. قرآن می فرماید:»ُهنَّ ِلباٌس َلُكْم َو 
ْنُتْم ِلباٌس َلُهن« )سوره بقره آیه187(  همسران برای همدیگر مثِل لباس هستند. بگو؛ 

َ
أ

نه، من بعد از لیسانس، لباس می پوشم. این فكر غلط است. 

7- صرب، مقاومت، یا ستم پذیری؛ 
صبر به معنای قیام و مقاومت است نه ستم پذیری، قرآن كریم می فرماید:»ُقْم 

ْنِذر... َو ِلَربَِّك َفاْصِبر« )سوره مدثرآیات 2 و 7( قیام كن... و در راه خدا صبر كن. 
َ
َفأ


