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 مقدمه

و سربلندي است تمسك به قرآن كريم .و استمداد از آن عامل عزت

و حكيم و چون خداوند متعال اين كتابي است كه از سوي خداوند عزيز نازل شده
و سخن اوست  و عظمت است قرآن كريم نيز كه كالم و حكمت منشاء عزت

و بزرگواري انسان است .دربردارنده عزت
و عزيز مي و او را با نفسي مطمئنه به سوي قرآن كريم، انسان را موجودي شريف داند

آ و و هر فردي كه بخواهد در دنيا و عزتمند خويش دعوت كرده است خرت عزيز
و بركت است كه بشارت قرآن كريم كتاب.ندگي كند بايد به قرآن تمسك جويدز خير

.رسيدن به سعادت را براي مؤمنين به ارمغان آورده است
آن آيات روح.ه سوي كمال استب قرآن منشور هدايت بشر چون خورشيدي بخش

مي فتيو معرو آدمي را به راه حقيقت دهد فروزان روشني مي  كند كه در پرتو دعوت
و او را از محبت خودش انوار آن، رحمت واسعه الهي بر جان تشنه انسان مي بارد

مي. سازد سيراب مي و نوشند آري آنان كه از چشمه زالل معنويت آن به زيور خرد
و سعادت را پيشه خود مي و راه تقوا و رستگاري سازند كمال آراسته تا آنجا كه به فالح

به مي و در نهايت عمل و تدبر در قرآن و اين ممكن نيست مگر با تمسك رسند
و با تاكيد به كالم تربيت يافته طريق نور، مقام معظم. فرامين الهي لذا با چنين نگاهي

مياي، در خصوص ترويج اهللا خامنه رهبري حضرت آيت فرمايند فرهنگ آيات الهي كه
و ترويج فرهنگ قرآني سنگين« بر همگان فريضه» ترين مسئوليت نظام است اشاعه

و در اين راستا لحظه اي كوتاهي است تا آنچه در توان دارند به كار گرفته
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در خوشبختانه يك از برنامه.نكنيم و ساده و فراگيري كه با زباني شيوا هاي مستمر
و خاصه نسل  و سومين سال در بين عموم مردم زمينه ترويج فرهنگ قرآن براي سي

ميجو شود برنامه درسهايي از قرآن است ان از سيماي جمهوري اسالمي ايران پخش
حضرت حجت االسالم والمسلمين حاج آقاي قرآنكه توسط استاد گرانقدر 

و با استقبال گرم اجرا مي)بركاته دامت(قرائتي روبرو آموزانو دانش امت فهيمو پرشور شود
بوده است، در همين راستا، مؤسسه ترويج فرهنگ قرآني براي استفاده بهينه اين 

 شهرستاني بيستمين دوره مسابقات/اي مرحله منطقهو شركت در آزمونعزيزان 
كه اميد برنامه اين دوره نموده20چاپو، تدويندرسهايي از قرآن، اقدام به تهيه

و حضور چشمآموزان عزيز ضمن مطالع داريم دانش دله و گير در مسابقه پاياني جان
و مأنوس .نمايند خويش را با قرآن آشنا

و پرورش به خصوص مروجان، و مساعدت كليه مسئولين آموزش در پايان از همكاري
رآن در سال تحصيلي كاران مسابقه درسهايي ازق اندر مديران، مجريان مدارس، دست

واداره كل قرآن، عترتو نيز91-90 و پرورش سازمان جوانانو نماز وزارت آموزش
و قدرداني مي .نماييم جمعيت هالل احمر ايران، صميمانه تشكر

و طهاراتدر پن و اهل بيت عصمت .سعادتمند باشيد اه قرآن

 مؤسسه ترويج فرهنگ قرآني
 1390بهمن



 13 تلويزيوني درسهايي از قرآن

و مهرورزي ن جمعيت هالل احمر فرصتي براي بشردوستي

سال 64 جمعيت هالل احمر نهادي است مردمي كه قريب
و غني سازي اوقات فرا غتي اهداف عاليه جمعيت هالل احمر

در. نمايد اسالمي تالش مي آموزي، دانشهاي شاخهاين سازمان
و طالب غنچه دانيمن از عالقه هاي هالل، جوانان، دانشجويي

و بشردوستانه فعاليت در زمينه باشند جهتمي هاي امدادي
و آنان را در يكي از كانون به عمل مي به آورد، هاي مربوط

. نمايد جذب مي

��ا	ن ����،ا���� ��ز��ن��ا	ن
خاهاي علميه حوزه،ها دانشگاهي كودك، و هاي پيشاهنگينه،

مراكزي هستند كه هاي سراسر كشور احمر در شهرستان هالل
و اعالم آم ها ادگي با كسب آمادگي در اين كانون حضور در آنجا
و پس از طي دوره ونمايند و كمك هاي آموزشي امداد هاي اوليه

و فعاليت برنامه مندي از خدمات هاي بشردوستانه ضمن بهره ها

برنامه20خالصه 

سازمان جوانان

سازمان جوانان
است در راستاي

جوانان ايران اسال
پيشاهنگي، غن
كه مايل به فع
عضويت دعوت

ج شاخه هاي فوق

مدارس، مهدهاي
ه شعب جمعيت

ح عالقه مندان با
نماي ثبت نام مي

حضور در برنامه



 احمر هالل جوانان سازمان معرفي

و توان خود براي حضورمنو امدادي سازمان برحسب عالقه دي
.شوند امدادرساني در سراسر كشور آماده مي

ق بارها از سوي نهاد گهاي مختلف مورد تجليل و مورد رار رفته
در سال جاري نيز مجلس.ها ايراني از سراسر كشور بوده استن

 با تصويب رديف بودجه جداگانه براي اين سازمان فعاليت آن را
.قرار دادد

�����ا�.,+ق ()'ورز�، $#�"��ا	ن �! � 

.AB?<�د، @?ا�<�دو ,=>را ;:�9د78، 23�4دی/.ان
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فرهنگي علمي،
هاي ام در صحنه

اين سازمان باره
استقبال ميليون
شوراي اسالمي

مجدمورد تاييد

ا,

3 56'د
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از سال گذشته توانسته است بيش 64 هالل احمر طي
ا جوان از عالقه و با محوريت اصل مندان را در ختيار گرفته

و آماده پيشگيري سازي آنان اقدام نسبت به آموزش اين افراد
و بين منّت به هموطنان المللي را در خدمت بي متعدد ملي

��.ل6اGH7I�JK<�ب23دی/.ان�DEد" C?"ا

: سازمان
سايت سازمان،(email: maheno@javananhelal.com) ماه نو

(www.javananhelal.com،هاي ارتباطي راه 1000147شماره پيامك
مندان با مراجعه به شعب جمعيت هالل همچنين عالقه. است

برنامه20خالصه

سازمان جوانان
عضوها ميليون

و پيخود امدادي
و جوايز.نمايد

.كسب نمايد

M دل

ارتباط با سازما
شبكه اجتماعي

(al.com جوانان
ا با اين سازمان



 احمر هالل جوانان سازمان معرفي

در مير كشور  توانند ضمن آشنايي بيشتر پاسخ سواالت خود
. بيابند
»مهربان ماه« نامهماه آموزان، ويژه دانش»مهرآهنگ« ديواريه

نوم« مجله و آگاه براي ساير اعضا جهت اطالع» اه سازي رساني
و منظم تدوين ساير افراد و تكثير،جامعه به طور مستمر چاپ

��، Q"'RS+ش�Oو�Nا TUV�W M�XYZ [\]^_`a .

�efgh ijا?k l�m
 ()'ورز� 
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احمر در سراسر
اين زمينه را بياب
همچنين روزنامه

وويژه نونه االن
و ساي مخاطبين

.گردد مي

bc�d
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14/07/90: تاريخ پخش بركات اخالص: موضوع

 الرَّحيم الرَّحمنِ اللَّه بِسمِ

» التَّقْوى أَلْهِمنيو،بِالْهدىأَنْطقْنيالَهي«
در: به يكي گفتم . خدا عرض عمرت بدهد: گفتجواب خدا طول عمرت بدهد،

يك. يعني بركت عمر. كردم ديدم بله عرض عمر مهم است فكر گاهي انسان با
مي قلم ارزان صدها نامه ازو نويسد،ي مهم گاهي با يك خودنويس گران كاري

ي مسابقاتي بيستمين دورهي افتتاحيه جلسه بركت مثل اين. برد پيش نمي
چون هدفو كار از يك كالس شروع شد،هايي از قرآن است، اين درس

و از يك كالس، سياسي، اقتصادي در آن نبود، در به يك مدرسه بعد به منطقه
درو تهران، اين بركت. همه ايران تقريبا سه ميليون شركت كننده دارد اآلن
. چه كنيم كه همه كارها با بركت باشد، رمز بركت اخالص است. است

 بركات اخالص*

كه. الص اين نيست كه براي پول كار نكنمعناي اخ مي مثال؛ كسي رود پياده
و دايي،عمه،صله رحم،كه عمو كه،اش را ببيند، نيتش ديدن است خاله اما راه

مي مي مي. شود رود غذايش هم هضم ا نيت ما كارهدر اگر. كند ورزشي هم
. رسيم خدا باشد به دنيا هم مي

 توفيقات الهي-1


	�������«: فرمايد قرآن مي
������ ����«)������/��(��
كسي در راه ما كار بكند 

مي ها، راه يعني راه»'���)«.»'���&%��	%��" �$���#"�! « اگر كسي. دهيم ها را به او نشان

و سردرگم نمي . شود نيتش خدا باشد گيج
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 توان جسمي-2
اگر يك آدم عادي وارد. رودميهم باالمياگر نيت خالص باشد، توان جس

و استادي بود،يا. مجلس شود حال نداري پيش پايش بلند شوي اما اگر معلم
مقام معظم رهبري وارد شد، هرچه مقام باالتر،يك عالم رباني بود، اگر امام

اگر بدانيم براي خدا كار. كندمي باشد، انسان انگيزه وتوان بيشتري پيدا
جس مي ميميكنيم، توان  ��0#�/���.-,��+�*�(�«: حديث داريم. شود ما هم زياد

 1��2�%3$4 �%&��5�	
67#�«)8
�9:
8�;/<�=/>?@A ()باشد، از بدنت اگر نيتت محكم

اما اگر. گويم حال ندارمميبدو،: اگر به من بگويند مثالً)تواني كار بكشي مي
مي ببينم بچه و ام در آب افتاده، مثل شير مي بچه دوم چرا؟. دهم ام را نجات

مي. ام را نجات بدهم چون نيت كردم بچه . برد اين نيت انرژي مرا باال
 شريك شدن در كار ديگران-3

و يكي از فايده خالص اين است كه ما در كارهاي نيك ديگران هاي نيت پاك
�3
,�B�/ ��C&D E���4«: فرمود شويم، پيغمبر شريك مي
 .
و به جبههما»

و تبوك آمده ايم، اما آنان هم كه در مدينه يك عده را در مدينه گذاشته ايم
�F«چرا؟ براي اينكه. هستند، ثواب جبهه را دارندB
 !"G�H 8�*	
 !"I�H«

حديث داريم؛. اند اند، يا عذرديگري داشته چون آنها يا به خاطر بيماري نيامده
مي نيت مي و كني نماز شب بخواني، ميخوابي مي. برد خوابت ،گذرد وقت آن

را. دهند اما ثواب نماز شب به شما مي  يعني با نيت پاك پاداش كارهاي نكرده
. كنيد دريافت مي

كني كه صدقه بدهي، بعد دست در جيبت اين خيلي مهم است، نيت مي
مي مي . ثواب صدقه را داري. بيني پول نيست كني

با ديدميو كاش برادرم بود: شخصي در جبهه گفت دشمن كه ما در جنگ
برادرت كه نيست ولي آيا دلش با ما هست؟ عرض: حضرت فرمود. پيروز شديم
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مي: فرمود. بله قلبش با شماست: كرد . كند اگر قلبش با ما است، ثواب دريافت
���9��2"�KL$���92	J%%� «فرمود؛ بعد%� G��
%��MN �%3L$�2O�%& P%Q2R���5�	
 ��2N��H 8%QS��G5�	
«

)8
�9:
8�;/<TT/>?UA ()از حتي افرادي كه هنوز به دنيا نيامده اند، اما چون بعد
مي)تولد فكرشان با ما هست، در كار ما شريك هستند كني، خدايا اآلن دعا

ي هدايتشان را فراهم وسيله.ي زمين است صدها ميليون منحرف روي كره
در. كن مي چون باختند مي فرمايد؛ ولذا. شوي خيلي سود دارد ثواب شريك


�$���.%�O��D«. كساني كه با غير خدا معامله كردند��V	
W%&��X2� �%Y ����ZG�D 

.��+5��*�[�0V	
«)8
�9:
8�;/<�A/>T\�(

 پاداش متناسب با نيت-4
مثالً. ها با نيت است، هرچه نيت باز باشد دريافت بيشتر استي دريافت توسعه

از،و تمام مردم سالمتي خود دهي براي اگر صدقه مي همه، پول براي دفع بال

	��W&� 8�3 7« فرمايد؛مي. اما نيت محدوديت ندارد. محدوديت دارد .��] �,

^
 7�I*	
«)!�_
8�Y/>�از()? مي خداوند به اندازه نيت ).كنيد عطيه دريافت

 بيمه شدن-5
ميانسان خالص اگر دم خداوند آدم. كند باشد خدا او را بيمه هاي مخلص را

كه. كند بزنگاه حفظ مي 
«حديث داريم`a !&� ^
b�*] �GH 7�9 «)Nc�


���	
/>T@d (،و مرضي نيست 
4C�[e«اگر خدا بداند نيت پاك است، غرض 

70f*	�/«مي مي. كند خدا حفظ ��%e�h2	�g$«: فرمايد قرآن هم f��$	�4 ���iS�jG	
 ��

iS�k l%CV	
«))'��/?U(« خطر را دفع كرديم، چرا؟ از يوسف مخلص�92#4a  �$,

��9$m��$��nf%& o�0V	
با. چون مخلص بود، خدا از شر زليخا نجاتش داديم» اگر
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و اگر. گيرد اخالص حركت كنيم دم بزنگاه دست ما را مي همما فكر عقل
. كند نرسد، الهام مي

 اي عجيب خاطره*
ها علميه قم براي جمع زيادي از طلبهحوزهدر اهللا ميرزا جواد تبريزي آيت

در درس مي شد گفتند، محل درس ايشان. زمان جنگ تحميلي، قم بمباران
اهللا: فقط يك كلمه گفت. هم لرزيد وو!ال اله اال را بحث . ادامه داد درس

در باالخره صدام مرد، ولي مردم سر قبر  حرم حضرت ايشان
مي معصومه و شاگردهايش، كتاب. خوانند دائماً فاتحه  هايش، تحقيقاتش،

.شد آثارش ماندگار
 جلوه كردن كارها-6

�8%
�m,�� «حديث داريم؛. دهد اخالص كار كم را جلوه زياد ميQ�4�&	
 #p�� ���(�� 

2(�$&%JV	�2/ �$,$4$&�0�� �q���"Vr%Q�4�&	
 �4%	�%sVe%Q«)8
�9:
8�;/<��/>?�در-كسي كه با نيت()@

را كار كمي را هم انجام بدهد، خدا كار-جهت جلب رضايت خداوند  به نحو او
ميو بيشتر هم)دهد بهتري جلوه ولي اگر نيت خدا نباشد، كارهاي بزرگ
�8%
�m,�� ��«. شودمياش خاموش جلوهQ�t�#�	
 2u$s%�V	�2/ �$,$4$&�0�� L$�vw�*�] �$,$429���/

�� v�رضايت مردم كار زيادي انجامو براي جلب نظر–كسي اگرو» 	%� &4$,$� '�"�

شببد 
	&�4� W�/%Q« ها هم تا صبح بيدار بماند هد، #p�� ���(����	2aV.%Q�4%&x&%J��L$�2� ���

 ��,�4�*$0�'«)8
�9:
8�;/<��/>?�را خداوند()@ مردم كم فروغ نزد جلوه آن

بهيمثالً در يك مسجد).نمايد مي نشسته، براي خودنمايي جهت كمك
من مسجد مي مي. گويد كه پنج ميليون با : گويند اگر نيتش خدا نباشد، مردم

و كنسي. درآمدش ميلياردي است اين، بايد صد ميليون بدهد عجب آدم بخيل
. است
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وازييكرفتم سر قبر كميل ! اي كميل:، گفتمياران اميرالمؤمنين اصحاب
تو نه پژوهشگر بودي، نه آيت اهللا بودي، نه پروفسور بودي، نه استاد دانشگاه

از. هيچ پژوهشي هم نكردي. بودي، امام مواليت سه صفحه دعاي كميل
مي،يآموخت را،خواهد با خدا شب جمعه حرف بزند حاال هركس دعاي كميل

كه.و خدا نظر كند بله وقتي كه اخالص باشد خواند، مي ���«تار عنكبوتي �%Q

$������V	
«)������/Ud(دشمنانشراز را در غار رين است پيغمبرت سست

. كند حفظ مي
ي رزق توسعه-7

مي حديث داريم؛  G�H���1 ,�� ��«: فرمايدمي. شود انسان مخلص، رزقش زياد

�4�[#�29 �m
�y�4�&	
 #p�� ���(�� L$�4$3 y28«)z�e/<\/>?d�. البته توجيه عاقالنه هم دارد) 

ميياگركاسب هم. آورد نيتش خوب باشد، جنس خوب گيرد،ميسود عادالنه
،كه فالني جنس خوب با سود كم دارد، لذا دهندمي خبر مردم به هم ديگر
وي سود كم فروش چون نتيجه. شود مشتري زياد مي سود،با فروش زياد زياد

مي. شود هم زياد مي . شود پس اگر نيت خوب باشد رزق هم زياد
 قبولي عمل-8

 بعد حتي حضرت ابراهيم پيامبر. شود اگر كار خالص نباشد عمل قبول نمي
�q(»[�J%�#) ,�� �8/#��«: گويد از ساختن كعبه، ميJ//d?= (ها يعني اگر بهترين آدم

. مثل المپ است. را بكنند قبول درگاه خداوند نشوند، فايده ندارد بهترين كارها
و بزرگي .اگر وصل به برق شود نور دارد. اش مهم نيست المپ، كوچكي

 رشد-9
�0
«حديث داريم؛�� ^ .�e �,«)هم).كندمي خداست رشديآنچه برا قرآن

شود،مياي است كه كاشته براي خدا كار بكند، مثل دانهيكس اگر: فرمايد مي
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	&�4���«: بعد هم فرموده. از هر خوشه هم صد دانهو هفت تا خوشه دارد 

)$��{�� «)q�J//?�d (مي بيش از . دهد اين هم خداوند رشد

هايبدازيدور-10
كس. كند اخالص انسان را از كارهاي بد دور مي مثليدانشمند كناريمثال اگر

ويبوعلي سينا بنشيند، كارها ن غير سبك يك دانش دهد،ميعاقالنه انجام
و و شر باشد، وقتي رعايت ادب دانشجو آموز وقتي. كندميهرچه هم شوخ

ويكارهاازو خالص باشد ببيند اعمال خودبر ناظرورانسان خدا را حاض  بد

	��DQ 7&|,�«: حديث داريم. كندمييزشت چشم پوش q}] ��7�9�	
«

)!�_
8�Y/>d�و اگر كسي نيتش را براي خدا()\  خالص كند كارهاي پست
ميها حاجي).دهد زشت را انجام نمي و پوشند، بايد كه لباس احرام  از سخن
و. كننديعمل زشت خوددار و آدم مشهور و استاد دانشگاه و امير يك سردار

ن متشخص با موتور وسط خيابان تك راميچرخ زند، همين كه رنگ بزرگان
زشت انجام گرفت كاريكسي هم كه رنگ خداي. كند نمي كار سبك گرفت،

. دهدمين
 رسيدن به هدف-11

 /&~ DQ&|,�«؛حديث داريم. كند براي خدا كار كن خدا خودش جبران مي

R�,�
«)!�_
8�Y/>d�. رسد كسي اگر نيتش خدا باشد زودتر به هدفش مي)\

 خاطره*
يول. دهد شاه كه دخترش را به تو نمي: گفتند. عاشق دختر شاه شده بودييك

در او عاشق بود ميو مي اين عشق و مثل شمع آب ازييك.شد سوخت
،يرسيدن به اين آرزو، برو بيرون شهر در غاريبرا: به او گفتها درباري

مي. مشغول عبادت شو مي شهرآوريم بيرون ما شاه را گاهي يك به او گوييم
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ازيعابدو جوان زاهد ديدن كنيد، به اسم تفريح كه شاه بيرون شهراو است،
مي مي مي. آوريم آيد، او را به غار جوان. كنيم كه دخترت را به او بدهو پيشنهاد

شب مشغول عبادتيغاردرو هم قبول كرد و روزهاي شد، تايها شاه گذشت
جوان هم مشغول نماز بود. هايي درب غار آوردند با حيلهرااوو به تفريح آمد،

هراز بعدو ايستاد، شاهمييديگر شاه به نماز بدون توجه به حضور نماز پايان
و گفتيرفت، دربارو كرد رهارااويناراحت هم با يك: ناراحت شد من با

نماز من تا آنوقت: چرا اعتنا نكردي؟ گفت. غار آوردم زحمتي شاه را به
عاشق دخترش شده بودم،. براي خدا نبود. خواندم كه شاه نزديك غار بيايد مي

آورد، من فكركردم كه نماز قالبي اينقدر زور دارد، كه شاه را نزديك غار مي
تصميم گرفتم نماز حقيقي لذا از حاال! شود پس اگر حقيقي باشد چه مي

. بخوانم
از اسالميا مزه!شد آغازميي اسالبله بويي از اسالم در دنيا وزيد، بيدار

و جاهاي ديگر،قاهره يك نمازي، يك اهللا اكبري، در ميدان تحرير. چشيدند
هم. گفت كه زلزله شده است نخست وزير اسرائيل يمن،،مثل بحرين، آمريكا

و پايش را گم مي مي. كند دست . رسد پس با اخالص انسان زودتر به آرزويش
در-12  زندگي عامل بصيرت


��J� >cD ���«: روايت داريم. كند با اخالص آدم بصيرت پيدا مي u�[G] 

���f�	
«)!�_
8�Y/>d�روايتدر. رود پس اگر مخلص باشي كاله سرت نمي) \


	0V�� ,$�2«: فرمايدمي ديگر�4#92�%� ��6� ���28���2/4�&	
 «)8
�9:
8�;/<?U/>d?T()با  مؤمن

و به ظاهر).بيندميرا) حقايق(ياله نور ول عوام كلماتيدرس نخوانده است
. عوام است درس نخوانده است. شودمي زبانش صادر حكيمانه از
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 خاطره*
يك در : به من گفتنديهاي سياس شخصيتازيانتخابات گذشته بعضازيدوره

) كندرحمترااو كه خدا( پدر پيرم،در تهران شوميكانديداي نمايندگ
اگر نماينده نباشي، حديث بخواني مردم به حرفت: شد، به من گفت خبردار

مي اگر. دهند گوش مي و برق را ارزان كني نماينده شدي مردم تو. خواهند آب
تو،تواني هم كه نمي نرا حديث اش به دين مردم اين ضربه دهند،ميهم گوش

وي وظيفه اگر. خورد مي در شرعي . خودشان عمل كنندگوب خطر است، دين
بريجار-13  قلب شدن حكمت

ي اگر كسي چهل روز همه(»��� ,� �n$*�/ 8%Q	D%Q$4�&$ &%|�,�� «: حديث داريم

��«كارهايش خالص باشد،#�%��4�&	
 ���2/�����$7�0V�$lV	
 �$,$42�V&%3W%&��$429��G$	«

)8
�9:
8�;/<�=/>?U�هاي حكمت را از قلبش به زبانش جاري چشمه خداوند()
اش بعد از چهل التحصيل اي است كه فارغ يعني اخالص دانشكده).فرمايد مي

. آيد روز بيرون مي
 مستجابيدعا-14
مي در 
oB&|«: فرمايدمي. شود سايه اخالص دعا هم مستجاب ��H 7/����/«

)!�_
8�Y/d�T(در خداوند 
«: فرمايدميقرآن هم��� m�%��4�&	
 �nf$& o�, �4%	��5�	
 «

)���Y/dU()خالص كنيداويبرارا دين خودو بخوانيدرا خدا)تنها.(
يپيروز-15


:,PcD�/ 4"!«. پيروزي هم در اثر اخالص است q� ^
 �f9 ��
اال» و

شد پيغمبر و يتيم بود، چطور طرفدار كه اآلن باالي ميليارد پشتيبان نداشت
حكومت ظلمو،چه چيزي داشت كه طاغوت را بيرونيامام خمينيا دارد؟

مي. سرنگون كردرا جورو مي: پرسيدميرفت، به جبهه : گفت آمدي چه كني؟
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آمده ام به واجب. حمله شده، دفاع واجب استميامام گفته به كشور اسال
غرب. هرجا الزم استخواهي آرپيچي بزني يا لپه پاك كني؟مي. عمل كنم

اش شرط انجام وظيفهيبرا. خواهي بروي يا جنوب؟ هرجا الزم است مي
مي. كرد نمي مي اين را . كند گويند اخالص اگر اخالص باشد كار بركت پيدا

 عامل اخالص است، ياد قيامت*

و آخرت، آخرت را در ذهنت بياورو چه طوري مخلص شويم؟ دنيا دنيا
�!  92a#�«: رمايدفمي خداوند چيست؟�� f%& D%Q«)چطور).ما اينها را خالص كرديم

��� /�o2	�7�f$«خالص شدند؟ Ve$̀ 28
#�	
«)>/U�(شوندميبا ياد قيامت خالص .

مي، باالخره من اين كار را بكنم مي، شود دنيا چه شود؟ در دنيا آخرت چه
ا اثرش. كف هم مثل خاراندن است! تمام. زنند برايت كف مي 5، استيلحظه
مي، آن نيستازيدقيقه هيچ اثر مي پس در دنيا يا كف يا زنند يا سوت كشند

مي، گويند تكبير مي را از مردن هم تابلو بعد، كنند نهايت خياباني را هم به اسم
مي برمي و يك تابلوي ديگر .زنند دارند

و شفا مرحمت بفرما و. خدايا به جانبازان ما صبر شهدا از ما راضي روح امام
و مؤمنات قرار بده. بفرما . نسل ما را تا آخر تاريخ از بهترين مؤمنين

»4]�e�/ � ^
 7�8 � !��&� NcG	
�«
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21/07/90: تاريخ پخش زيبايي در اسالم: وضوعم

 الرَّحيم الرَّحمنِ اللَّه بِسمِ
 از وهابيتيشبهات*

و شبهاتي برا)اهل سنتاز تندرويا فرقه(ها گاهي وهابي شيعيانيسؤاالت
و، كنندمي مطرح هايشان پوك حرف، ندارندهاآنيبرايمدرك چون استدالل

. منطق استيبو
 خاطره*

يك يك وهابي در قبرستان بقيع در مي: گفته شيعه مدينه به يا: گوييد چرا
ازاو! حسن يا حسن را. توسل به مرده شرك است! رفته دنيا كه بعد قلمش

و من، حسن: گفت خطاب به امام حسن روي زمين انداخت اين قلم را به
ويآن شيعه هم نگاه. ديدي قلم را نداد، شيعهيا!بده را به او كرد  قلمش
و گفتيرو ديدي خدا هم قدرت. قلم را به من بده!اهللايا: زمين انداخت

و تو باشد مگر هركس قدرت دارد بايد نوكر. ندارد . من
. بوسيدن ضريح شرك است: گويندمياينكه يا
 خاطره*

مهمان شاه سعودي، بزرگ شيعهيعلماازييك عالمه سيد شرف الدين
او، شد ، تو مشركي: عالمه گفت. هم قرآن را بوسيداو. هديه دادو يك قرآن به

را. چرم هم پوست گاو است، جلد قرآن چرم است: چرا؟ گفت شما پوست گاو
. نداشت كه به عالمه بدهديجواب، بوسيدي

چر. جواب شيعه اين است كه بله كفش من هم چرم است كهميمن هر را
در( ما هر آهني. بوسم نمي كه ضريحيآهن. بوسيم را نمي) خانه مثل آهن

ميو حضرت معصومهه معصومينائمو پيامبر ها. بوسيم را پس آن
. استدالل ندارند
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 دراسالميزيباي*

 امري فطري، زيبايي طلبي-1
و شيطان هم از همين خصلت فطريزيبا طلب يجزء فطرت انسان است


	6.�I �#k	"%�!���y#��«: فرمايدمي خداوند. كند استفاده مي !�"%	�0 �%Q«)R�C9
/U\(

بد( چون زيبايي).دهدميجلوه زيبااويزشت انسان را براو شيطان اعمال
همه نياز! مثل گاز. ولي اين عالقه به زيبايي بايد كنترل شود. نياز انسان است

از، دارند و منتهي اگر و شيلنگ توزيع ، استيتقسيم قابل بهره بردار راه لوله
مهم. ها بايد كنترل شود اين عالقه. دهدميرخ شود انفجار واال شيلنگ پاره

�g���� �%Q	%� ��«: فرمايدمي خدا به پيغمبر. اين است كه فريب نخوريم

#��"�� G�H«)O
pH
/A?()و چندهر توهاآنيزيبائ جمال ).واقع شود مورد توجه

را. بله زيبايي گول زننده است در البته اين نوع مطالب ، فرمايدميخداوند به
. تا مردم بشنوند فرمايدمي به پيامبر، كه ديوار بشنود

و نگوئيد دختري زيبات. نيستيخوشبخت البته زيبايي تنها عامل سعادت
مي، است چطور شد ما را خدا زيبا نيافريد؟، آيد زودتر خواستگار برايش

 بيني شكلت زيباترميدختر خانم اگر: فرمايدمي حضرت اميرالمؤمنين
62ببين خدا به تو چه كمال ديگري داده است؟ ممكن است زيباتر، نيست

و شما . سال95سال عمر كند
و زيبايي-2  تعادل ميان زشتي
و خداوند: فرمايد مي)dT/>d\�?d/>( البالغه در نهجيعل  ميان خصالت

u$f%3�«يول، قدش بلند است»
	jm��,7�,�%JV«، فرموده است تعادل برقرارها نعمت

7#02"V	
�H�$���«يول، بيانش نرم است»
	&��Gx.$�%&$���«. همتش كوتاه است»



 درس دوم 28

.�����V	
Z«و و سنگ است قلبش %3��.%«. سخت��"$[�*�G2/ ���"$[%3�%�«ها كنار گشايش،

. تنگناها است
نيست كه اگر اينطور.و هم زهر دارد، هم نيش، هم عسل، مثل زنبور عسل

ممكن است. است فكر كند بدبخت استترينكسي يك نمره شكلش پاي
ويبرا( خدا، باشد بهتر، خطش، طبع شعرش، استعدادش، هوشش  آزمايش
جبران فرمودهيهرجا يك چيزي كم گذاشت در عوض يك با ديگر، امتحان

. است
 خاطره*

مي غصه، دوستان من تواني روضه نمي، خوردند كه تو صدا زيبا نداريي
، رفتم مرا جواب كردنديهم به روستايياوايل طلبگ، به همين دليل، بخواني
مي. تواني روضه بخواني نمي: گفتند مي هرچه روضه من. خنديدند خواندم مردم

كشفرا خوديدخدادايمخف استعداديول، ورشكسته شدم، خواندن روضه در
رد. پاي تخته سياه آمدم موفق شدم، كردم : نگويد،شد اگر كسي در كنكور

برو خياطي كن ممكن است.ام دو سال است پشت كنكور مانده! خاك بر سرم
را لباس عروس را و دويست هزار تومان مزدش چه كسي.يبگير خوب بدوزي

در حوزهيول، گفته شما حتماً دانشگاه بروي؟ ممكن است كسي از دانشگاه رد
در. قرآن قبول شودوتبليغ اسالميعلميه برا و يا موفق ديگر امر امر تجارت

من: نگوييد،و لذا حديث داريم؛ اگر در يك شغلي شكست خورديد، شود بخت
كن. بد است . شغل را عوض

 مرواريد در دل صدف-3

	&�� 	2�6«: فرمايدميقرآن. ها كه زيبا هستند بايد خودشان را حفظ كنند آن 

$.���V��0V	
«)4*3
�/?T(–نگاه كنيد شما -)حراج نيست).پوشيده است، لؤلؤ .

��6
	��63��V�e%�%9#"��#«، هستيزيباي.�� ��0V	
«)��8/A\()هاي بهشتي مثلزن
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و مرجان هستند ���(»���.�	"%& �%3���%�s$0VI�� M�92a  !" ��#	%! «ولي).ياقوت	
/A�()اما

باو، نكردهكس دست به آنها دراز هيچ معنايش، زيبايي. اند كسي نداشته تماس
مي. شما را ببينند نگذاريد: فرمايدميقرآن. حراجي نيست خواهد بلكه هركس

را) خدايرضا موردويراه شرعاز( شما را . هم بدهد ببيند بايد خرج شما
يها وسوسه تحت تاثير(هايبعضيول)،برق، گاز،آب، تلفن، ماشين، خانه(

و و) نفسيهوا شيطان . حيف است، فروشندمي مفت خودشان را حراج كرده
مي اينكه زيبايي مسئله ديگر در: حديث داريم. پرد هاي دنيا اگر كسي

او، يا به خاطر پول ازدواج كند، ازدواجش به خاطر زيبايي خدا را هردو را از
مي. گيرد مي و زيبايي . ماندني است هاي بهشتي اما زيبايي. پرد بله پول

.-«: فرمايد مي�V	2�%.����&�o�,«)4*3
�/d=(هميشه زيبا هستند، بهشتيان .

 زيبايي معنوي-4
,�G �2��«: فرمايدميقرآن x(6e �� �$�  !6��[���y 
�6��D«)h
��
/Td(فرمايدمي چرا :

بايد.،آيدميو دير بيرون، رويميعالمت مؤمن اين است كه زود به مسجد
وو،و هوا فضا طوري باشد كه انسان نخواسته، جاذبه داشته باشد ...بهداشت
يهر امام جماعت: فرمايدمي لذا! عجب صفايي: بگويد. بيرون برود آنجااز باشد

3�eQ!«دننماز بخوا، كه قرائتش نمازش بهتر استQ«،و  اسالم خيلي زيباست

. دارد زياديزيباي
در، مستحب است مثالً ���uD«: خوانده شود نماز سجده آخر كه n	��GB
 ��

uD nI*B
 ��3y8
 ��&{� �, ���� �y8
را خانوادهو خوديخدايا روز»   ام

از. فرما عطا و، سجده كه اوج عرفان است، اسالم استيهايزيبائ بله اين
خود حرفيبا خدايگرچه دار: فرمايدميدر عين حال، ترين جاي نماز مهم
. اما خانم يادت نرود، زني مي
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مياز كه بعديقرآن 
	��iS�0#G«. آيد توصيف آسمان به دكان بقالي �"�*%��8 �����+��

%.
p�0V	
«)���	
و بين كرات آسماني توازنيخداي()=/ كه آسمان را برافراشت


QV%	��«: فرمايدميآناز بعد. برقرار كرد ���VI�] 2�$.
�p�$0V	
«)���	
هم-)\/ شما

و سيب . نكنيديفروشيد كم فروشميزميني پرتقال
6����%���.%�%&%�Q%«: فرمايدمي ياb2a 2(2/�V	
�) �%e 1%J$&�D���%b2a ZS��0#G	
 �) �%e  1�*$��8 «

)4�K�Y/d=�d\()آ نگرند كه چگونه آفريده شده؟ آيا به شتر نمى كهو به سمان
مي)اند؟ چسانش برافراشته و آسمان را كنار هم . گذارد شتر

مي: فرمايدمييا كن، خواني نماز كه اگر تشنه،ينبايد حق سگ را فراموش
با، است نماز تيمميبراو، آب را به سگ بده، آن آب را نداري حق وضوگرفتن
!چه ظرافتي، چه اسالمي. كن
آن ممكن است فشار. قضاوت نكند، كفش قاضي تنگ است اگر: فرمايدمي يا

در ممكن است ادرار. يا اگر ادرار دارد قضاوت نكندو. در قضاوتش اثر كند  او
. اش اثر بگذارد تصميمو فكر
مايهايزيباي از و حرم بايد: فرموده اسالم است كه به و محراب  بايد مسجد

و و پاك . رويد عطر بزنيدميمسجد. كه انسان لذت ببرد، باشد دلنواز پاكيزه
مي. بهترين لباس را بپوشيد مامان عروسي برويم؟ چون: گويند چرا دخترها

سياه، مسجد به غلط تصورگريهازهايبعضيول. اين شرائط هست آنجا
و،پوشيدن  در مسجد. براي خيابان خوب است چادر سياه. ختم دارند اخم

و سفيد و چادر شاد و، لباس دانش چرا، كالس لباس شادسر، اساتيد معلم
و و ساعت، دانشجويان آموزان : فرمايدميسياه نگاه كنند؟ قرآن ها به رنگ تيره

»�"�9 �%	j��G�] ����$r�#�	
«)q�J//��را() ).خوشحال كندو مسرور رنگ آن بيننده گان

. قرآن استدرها اين مربوط به روانشناسي رنگ
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	F 8%�V���D%Q%�$«: فرمايدمي آيه ديگردرو�"%��� D�y��1��#�#y
 «)�9��/?U()چون

و آراسته شد مي) زمين پيرايه خويش برگرفت هم. شود زمين زيبا �«: بعد�]%Q 

�9�� ,%Q Ec �%	  �%QE
8�"�9���V&�*��%�E
��f�H«)�9��/?U()فرمان ما شب هنگام يا به روز

و چنان از بيخش بركنيم و) دررسد و بلبل مي، سبزه است گل و همه پاييز آيد

q�«: فرمايدمي، ريزدميبه زمينو زرد��[%�
��%C f�,«)���H/?@(،-سبز است-

و.شد زرديبين مي مي زيبايي سبزي يو معنويهاي اله زيباييو. پرد هاي دنيا
. است ماندگار

 خطر زيبايي-5
و. ممكن است زيبايي بستر انحراف شود و قارون با يك تشريفات برق زرق

�=/f3|(»8�3��Vs$,�,�L$]�6Q.)%	%�� 	%� ���1«: گفتندميهايبعض، كرد حركت مي(

ازيا( پس زيبايي ممكن است).بوديم بهرمند دنيا كاش ما هم مثل قارون
و پسران. عامل انحراف شود ما مواظب باشند، دختران ممكن است كه زيبايي

مييطرفازو، انحراف شودعامل  ويخداپرستو تواند عامل توحيد هم زيبايي
و بند 
.�E�]���9E���G�H«)R«:فرمايدميقرآن. شوديگعبادت�0�/T=()و به وجهى

و او مرا رزقى نيكو عطا كرده()\\/�m(»E�3 y28���G�H«)پسنديده پرورشش داد

�(»P������G H%�%� !6e�8«) باشد��Y/�U()و شما را صورت بخشيد.(

مي. زيبايي مثل كليد است مي كليد هم و هم را تواند در را قفل كند تواند در
. باز كند

مي يك كسي وقتي راه مي مي رفت هر زيبايي را كه اهللا: گفت ديد خدا! سبحان
اهللا. چه كرده است اهللا، سبحان مييبه زشت! سبحان : گفتمي، رسيد كه
يك: به او گفتو هم شوخي كرديديگر!و اتوب اليهاستغفراهللا ربي آقا

.و يك استغفراهللا اين طرف، سبحان اهللا آن طرف ايستاده
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 حركت گوسفندان-6
�«: قرآن نسبت به چهارپايان هم فرموده���%e ��[$	��E7���y«)(�/\(ها براي حيوان

.و هم زينت هستنديوسيله سوار شما
����.% R�0�� �nH- ��"�	%�6! ��«: فرمايدميهم آيه ديگردرو�]���nH %.��H�� G�]«

براي شما. اش اين است آيه ترجمه.ب را با عنايت توجه كنيدلاين مط)�/�)(
كه: مخالفين ما نگويند. استي ميش زيبايي در گله قرآن براي زماني است

در چرا. اند ها چوپان بوده عرب ، يعني زيبايي. است» �R«قرآن يك كلمه كه

مي پس پيداست دين شما به درد چوپان. آن هم براي گله ميش است . خورد ها
و امروز نمي و فضا و ضعيفيعزيزان. خورد به درد عصر هم كه اطالعاتشان كم

. ممكن است تحت تأثير قرار بگيرند، است
ينكات امروز*

 در حركت استيزيباي-الف
����.%«: فرمايدميقرآن�]���nH %.��H�� G�]«و برگشت به صحرا . يعني رفت

و اگرييعن ويامتويپس فرد. جمال نيست، باشند آرام ساكن يزيباي جمال
وييعن. حركت است دارد كه در يبرايول، دانشمند باشيد هرچه هم عالم

و 
«: فرمايدمي. زيبا نيستيد، تبليغ هجرت نكنيد تكامل پيشرفت��"�J%C�[��$	 L$�

2��5�	
 ��
��8$� ���$	  !�"�, �%3
`2a
��*���8  !2" �%	2a«)4/�]/d??()اى چرا از هر گروهى دسته

و چون بازگشتند مردم خود را به سفر نروند تا دانش دين خويش را بياموزند
و)هشدار دهند كسي كه هجرت نكند. در حركت استيزيباي پس جمال

مي پرنده. است عقب مانده مي ماهي، كنند ها هم هجرت انسان. كنند ها هجرت
و ماهي كمتر است؟ . از پرنده
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 دسته جمعي حركتدريزيباي-ب
تك بعضي حركت مي مي كنند ولي مي. كنند روي . روند اما گله ميش با هم

 در حركت هدفمنديزيباي-ج
بهراييك زنجيريمدتيمثالً يك جوان. ها هدفمند نيست حركتازيبعض

و و دور دست گرفته م انگشت چرخاند اين هم حركت است ولي هيچيدستش
. خاصيتي ندارد

وييك: گويند مي زدبا شكر ريخت در استكان چايي بعد ديد خيلي، قاشق هم
كميشيرين فكركرد، قاشق را به عكس چرخانيد، شيرين شد . شودمياش

. حركت هست ولي هدفمند نيستيگاه
ن به هدفددر رسييزيباي-د

مي گله ميي ميش كه صحرا مي، شود رود باالخره سير . رسد به هدف
 در حركت مقدسيزيباي-ه

و ارزشي است يخواهد به مردم خدمت رسانميچون. گله هدفش مقدس
. ها هدف هم هست ولي ارزشي نيست گاهي وقت. كند
 بازده در منافع زوديزيباي-و

و، غروب به غروب براي صاحبش شير مي گوشت . آورد پشم زيادتر
 رساني در منفعتيزيباي-ز

و و شيرگوشت و كرك . گذارد منت نمييول آوردمي ...پشم
 در بازدهييزيباي-ح

ول. گله بهتر از مصرف اوستيبازده . دهدميشير بيرونيعلف ميخورد
 سالمتدريزيباي-ط
و با و گرگ نمي، سگ گله حفاظت چوپان مي، شود گرفتار دشمن و سالم رود

. گردد سالم برمي
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 داشتن مديردريزيباي-ي
. گله تحت مديريت چوپان است

وييعن. زيباست، اش در حال حركت بودند پس اگر يك كشوري مردم  آموزش
و، دانشگاه، پرورش هم، جامعه حوزه  مثالً اگر. نبايد تعطيل باشدحتي تابستان

و آشتياندر، هواي قم گرم است در، اصفهان، در قمصر، كاشان، تفرش

	H28ZS�[5k &%7%«: فرمايدميقرآن. تالش ادامه داده شودو تحصيل كار. خوانسار ��

$) �#f	
«)¡��و تابستانى()?/3 انسان هميشه بايد) ائتالفشان در سفر زمستانى

. حركت باشددر حال 
 به طالب عزيزيتذكر*

و عقيده و، طلبه هم بايد از روز اول بايد درحال حركت لذا براين اساس تالش

«: فرمايدميقرآن. تبليغ باشد��"�J%C�[��$	«بعد»��
بگوئيم اول بايد اگر»	$��� �8$��

رس اين مثل دكتر. بعد تبليغ بروند، عالم شوند و بيمارستان ميمتخصص

' ]����0«: فرمايدميقرآن. اما يك بيمارستان سر پايي هم داريم. است M�%C�9��$,

�2�V	
«)��/d(ا مي از جنييعده 92a#�«: صداي قرآن را گفتند، كردند ها عبور

�� *$0�' E�9� �63E������«)��/d(گوش بدهيد، گوش بدهيد. عجب صداي قرآن آمد .

رادر، ما ايمان آورديم)در كوچه گفتند(»�%�i,��#�«: بعد همان كوچه هم تبليغ


3%� ,�����«: شروع كردند وگفتند�����%Q�L$�
m 4�&	
 «)h�JH
/Td()ويا ما قوم ، امت

و پايي است. شما هم بياييد ايمان بياوريد . اين تبليغ سر
يدرخودكفاييزيباي-ك
و كسي بغلش نمييعني، حركتش روي پاي خودش است، گله كند ببرد صحرا

مي، يا به شكل ديگر. بياورد . گرددميبرو، رود با پاي خودش
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اما، شوندميتر هرسال از سال قبل مدرن،ها ماشين، ها هنرنمايي خداست اين
و شتر واقعاً هيچ و گوسفند هستند، كدام مثل اسب خودش به صحرا، گاو

ميو خودش را سير، رود مي و، هم سواري، كند سيراب و شير هم گوشت
. دهد كرك مي

و خاك دارد ولي گندم از  پس از آيه فوق استفاده كنيم كه امتي كه آب
. امت مسلمان زيبا نيستياين برا، خردميو بعضا از بيگانه ديگريكشورها

و بهيزيباي بلكه جمال اگر كشوري روي. خودكفايي برسيم به اين است كه
از. اگر كشوري سير بود زيباست. استپاي خودش بود زيب اگر كشوري غير

اگر. هاي ديگر هم كمك كرد زيباست هاي مملكت اينكه سير بود به گرسنه
اگر حركتش هماهنگ با قوانين بود. كشوري در حال حركت بود زيباست

. زيباست
يحتي اگر فرد مثالً. راجع به هنر حرف دارد. اسالم راجع به زيبايي حرف دارد

كن، هنرش خوب استيول، صد در صد ضد شماست در. استفاده  بر قوم ثمود
و و، ستم جهت ظلم شدينافرمان عصيان آن اما خداوند، عذاب نازل ها از


	�¢«: فرمايدميتعريف !%	 �%& o�� �"6&Vs$,L$�$mc2�V	
«،»V
��/����� o#f	
 $m
��V	�2/«

)���/\��و از سنگميتراشي سنگ، چون) هايي چه خانه، هاي تراشيده كردند
كم خانه. ساختند مي همييعني خدا از قوم ثمود. بود نظيربييا، نظير هايي كه
�6�$
« كه& 6�%�$7��$Y��I	�2/«)43�H/A(از هنرشان، اند به واسطه طغيان هالك شده

. ما يك درس استياين برا. كند تجليل مي
دليزيباي-7 و زينت

و زيباي �£�.%2a	!6� �%��w#��H«: فرمايدمي. استيايمان هم زينتV	
���4��#��y z

!6�2/�6&63«)�
��H/=(،)و آن را در دلتان ولى خدا ايمان را محبوب شما ساخت
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ي همه: حديث داريم. انسان مؤمن زيباست. ايمان زينت انسان است) بياراست
از. گيري شده است از حالل اندازهافراد رزقشان اگر كسي به حرام بپرد خدا
يبرا تر است يا ناهار؟ انسان مؤمن افطار خوشمزهيبرا. گذارد حالل كم مي

كه، چند ساعت خودش را نگه داشته است، خداونديرضا اگر انسان به حرام
كه. حالل برايش خوشمزه است، رسيد خودش را نگه دارد مثل اين است

مييفرد و راه و رود و مغز بادام و مغز گردو مي تخمه كه. خورد تنقالت سفره
خودشان، كنند آنهايي كه نگاه به حرام نمي. شود اشتهاي الزم را ندارد پهن مي

. شودميتر شان شيرين در عوض زندگي داخلي، كنندو چشمشان را كنترل مي
 ...زنندميبه عكس آنهايي كه به هر گناهي دست

و زينت خدايا زيبايي و مادي را نصيب ما بفرما ها . هاي معنوي
»4]�e�/ � ^
 7�8 � !��&� NcG	
�«
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28/07/90: تاريخ پخش حق الناس: موضوع

 الرَّحيم الرَّحمنِ اللَّه بِسمِ
الناسحق. استثنا ندارد. چيزي است كه همه به آن گرفتار هستيم! الناس حق

و بزرگ، يعني حق همه مردم ، شاگرد، استاد، همسايه، همسر، بچه، ازكوچك
ويحت، مسلمان با رابطه. ها هم حقوقي دارند غير مسلمان ...غير مسلمان ي ما

و مسيحيت آن، يهود اسلحه دست گرفت تا تو اگر، ها هم آدابي دارد جنگ با
هم، را بكشد كنيتوانميشما  كشتن او را تكهاز اما حق نداري بعديمقابله

. جنگ با دشمن هم قانون دارد. كني تكه
ي حق الناس آيه-1
�4lCP �� �q ¤�,)( ترين آيات قرآن قرآن بزرگ درJ//?\?(الناس است راجع به حق .

	�����j�%Q"����«: فرمايد مي

«!اي مؤمنين» �,����`2a !�[ ���
��]v� ���2/«هم اگر به

 ...بدهكار هستيد
 تعيين مدت پرداخت-الف

و زمان بدهي را معين كنيد . يعني زمان تعيين كنيد،»b2av(��%Q«، اول مدت

»v(��Q W�0�G�,«و ده روز، مثال دو ماه . يا پنج روز، سه ماه

 نوشتن قرارداد-ب
اگرسواد نوشتن. اسناد تجاري را مكتوب كنيد. بنويسيد»�%�[Ve����q�«: ميفرمايد

ا»   !6��� ��/ Mw$]�e	[V���V�w ��«، نداريد . را پيدا كنيديكاتب ونويسنده

 عدالت نويسنده-ج
عادالنه. چيزي را به نفع كسي ننويسد»/�2	2R ��*V«. كاتب بايد عادالنه بنويسد

. بنويسد
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 قبول كردن نويسنده-د
»��:�OV���Mw$]�e«ممكن است. قبول كند، اگر به كاتب گفتيم بيا بنويس

مي: گويدمي. رسد ام نمي آقا من حوصله: بگويد ، شود وقت من صرف
 مزداورابدهيد

 نويسندهيقدرشناس-ه
كه، نويسنده هم پز ندهد كه من با سواد هستم  ¤���0&�4�0�« توجه داشته باشد

�4�&	
ي سواد اين است كه ديگران راكمك شكرانه، خدا به او سواد داده است»

.يكن
 تاكيد برنوشتن-و

. بنويس، سه بارفرمود. پس بايد بنويسي»�%&[V���V�w «: فرمايدميدوباره

 رعايت حق بدهكار-ز
مي طلب. بنويس: گويندميدو نفر به نيسنده ! بنويس دو ميليون: گويد كار

و نهصد، بنويس: گويد بدهكار مي هرچه بدهكار: ميفرمايد!يك ميليون

	�����«، گويد مي 2($& 0��V	 $4 �%&��j��lV	
. به گفته آن كسي كه حق عليه اوست»

. يعني بدهكار بنويسد
 رعايت تقوا-ح
ميادرب كند تا هم تقوا را رعايت بدهكار»
	&� �4	��V]#���2«: فرمايد ره بدهكار هم

. مال مردم را كم ندهد»4 �$,E�� ��K���� ��o :��«. ضايع نشود حق طلبكار

. اما حق تحكم نداري. مرد در خانه حق حكومت دارد:يدافرم مثل اينكه مي
و تحكم تحكم يعني، حكومت يعني تدبير عاقالنه. فرق است بين حكومت

. حرفش باطل باشدممكن است!نه، مرد است زور بگويد چون! زورگويي
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ول-ط ينوشتن
:Q%� «).تدبير نداردو، رسد عقلش نمييكسييعن(. اگر بدهكار سفيه بود

���I�[ G�� V.%Q�($0��«فرمايدمي :»V($& 0��V&%��4j�$	��«او جد(ولي . بنويسد)مثل پدر يا

دو-ي  شاهد شهادت
دو تا شاهد» شَهيدينِ استَشْهِدواو«: فرمايد بعد در جهت حفظ حق الناس مي

زن. شاهدان هم بايد مرد باشند. هم بگيريد و دو . يا يك مرد
و يك مرد؟: سؤال  چرا دو تا زن
به يك زن بگويي قيمت آهن. نه اقتصادي، چون زن وجود عاطفي است: جواب

 شرايط چهل نفر خانم را بازگويولي از عروسي بپرس. داند چقدر چه بسا نمي
و پيراهنشان چه رنگ؟ همه را حفظ كرده است، كند مي ، چه تجمالتي، بوليز

و. تر است زنها قويو محبت آرايشي؟ عاطفه يك سري چيزها هم مثل جنگ
. در مرد قوي استميو مسائل نظا، اقتصاد
تا: سؤال 
�V.%Q�(${�]�0«: فرمايدميشاهد؟ چرا دو� H2a��xe%��[%���0�
� H2a«اگر يكي

. كنديآن يكي يادآور، يادش رفت
 قبول شهادت-ك

. قبول كند. اگر به شاهد گفتيم بيا شهادت بده
و درشتينوشتن برا-ل  ريز


E«بلكه، نگوئيد كم است ارزش نداردu��P �%QE
u�%e«چه، چه يك خودكار و

حق، بايد بنويسي، كشتي آهن باشد . الناس است چون
از-2 و ظالمپرهيز  وكالت مجرم

چون مثل نمايندگان، شروع وكالتيوكالء برا، شوند افرادي كه وكيل مي
م، كنندميمجلس قسم ياد  مي. شود كه كار مقدسي استيمعلوم خورند قسم
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5اما،ه حق با شما نيستگرچ: تواند بگويد اينكه نمييبرا، كه خيانت نكنند
وك. كنم ميليون بده من درستش مي ميآنچه با لقمه حرام. گيرد حرام است يل

. كند زندگي مي
حق-3  پرهيز ازكتمان

و يهودييها مثل كشيش. كتمان حق حرام است را، مسيحي و انجيل تورات
دانستندكه اين پيغمبر اسالم همان كسي است كه در توراتميو، خواندند مي

و نشانش آمده است و. نه او نيست: گفتندميباز.و انجيل نام حق را پوشانده
، پول را بگير، من مرض تو را نفهميدم: دكتر هم بايد بگويد، كردندميكتمان 

. با خداستيبداند روزو، فهمد فالن دكتر از من بهتر مي
ها هنوز پخته بعضييول، يعني داغ هستيم. ايم ما هنوز دين را باور نكرده

حد، ايم نشده مييدر  آمنَ«اما هنوز. كنيم هستيم كه بخشي از دين را عمل
ايمان آوردم به آنچه بر پيامبر نازل شده(،)285/بقره(»أُنْزِل بِما الرَّسولُ

در، نيستيم،).است گيري نزد خداوند اندازه بايد باور كنيم كه رزق ما از حالل
و كلك نيستويبه زرنگيجلب روز، شده است خدا مقرر فرموده آنچه، دوز

. رسد مي
%Q	"�[��ZGV��V&�� !��.%«: فرمايديم. دين اسالم ممنوع استدر ظاهر سازي هم

O�[¥	
 �, q��Gl[	 O�[¥	�/«)R�.
�يهوديان به هنگام قرائتازيبعض)\=/�0

گمميرا كتاب چنان زبان خود ازآنيكردميناچرخانيدند كه يآيات اله ها
از. است . ظاهر سازي نكنيم. خداستعزت

 سرعت در پرداخت-4
��¦�«. حق الناس را سريع بپردازيم '%Q�n�$'�lV	
«)N�*9
هم–)?�/ -خداوند

رايبدهو اگر كسي توان دارد: حديث داريم. الحساب است سريع اش
مي، پردازدمين مييگناه دزد را برا، خوابد هرشبي كه . نويسند او



از قرآن20خالصه  41 برنامه تلويزيوني درسهايي

يا، سه ماه، حق ندارد دو ماه، حقوق كارمند را بدهد اگرميدولت اساليحت
آ به، طوري نيست، عذر داريم، اگر نداريم. بياندازدن را به تاخيرشش ماه قرآن

او را زندان، چرا چك او را برگشت زنده، نكنيگير سخت: فرمايدميطلبكار 
��§-«كني؟ مي$���%�b2a§���G ��,«)q�J//?\@ ()كن به).مهلت بده تا پولدار شود، صبر

م ؟ به قرآن عمل كنيم كارهايپردازمين چرايدار اگر: فرمايديبدهكار هم
. شودميدرست

 دقت در محاسبه-5
وياسالم برا. در حق الناس بايد دقت كرد  حقوق حيوانات هم سفارشات زياد

به، است اگر سگ تشنه مثالً. فرموده استيدقيق يبراو، آن بدهيبايد آب را
چون. گاو وگوسفند ندوش شير، يا اگر ناخنت بلند است.ينماز تيمم كن
و االغي. پستان او را اذيت كند ممكن است يحق ندار، يا اگر سوار اسب

شو، بزنييبا ديگرويبايست انجاميبراها حاجي مثالً يا اگر.يبايد پياده
يك، مكه شدند اعمال حج دوشنبه وارد ، حاجي يك روز زودتر رسيدو

اوميبراي اينكه معلوم. امضايش را به عنوان شاهد قبول نكنيد به زودتر شود
بي، مكه برسد اسبش را در را دوانده است : فرمايدمياسالم. رحم است پس او

. شوندميچون مردم اذيت، پياز نخور، از شب قبل، رويمياگر نماز جمعه
 كوچك نشمردن-6

اگر)=/y	p	V(�0 *��%R�JVs$,�§#8%̀«)4 �%��0 «: فرمايدمي. مردم راكوچك نشماريدحق

اگر كسي. نگوييم اين چيزي نيست. يك ذره هم اگر هست بايد دقت كنيم
. بخشد خدا آن را نمي، اين چيزي نيست:و بگويد، گناه بكند وكوچك بشمارد

گناه گرچه. را ببخشدگناه بزرگ، گرچه گاهي ممكن است خداوند مهربان
. را با گناه ديگران مقايسه نكنيد كوچك خود
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كه آنقدر خدا تارك: گفت. نمازت غلط است: گفتنديبه يك الصالة دارد
. تحويل گرفتن همين نماز غلط من دعوا دارنديها برا فرشته

ما، كسي كه نمازش را سبك بشمارد: فرمود امام صادق به شفاعت
ميصداي. رسدمين ميخيال استبي، شود اذان بلند L&� LH«: گويد،

§cf	
«،»¨cC	
 L&� LH«،»(0*	
 uD L&� LH«،ن  حاال مثالً، كندميتوجه

كل، مدير كل تماس گرفته است ؟ مواظب باشيم، بابا مدير . ياخدا
 آزمودن مدعيان-7

بعضي: فرمايديم خداوند به پيامبر. مدعيان را بررسي كرديبايد ادعا
و از زنها از مكه به مدينه مي مي آيند و هجرت ادعا كنند كه ما هم ايمان آورده

آن، ايم كرده و ممكن است ��«پس، جاسوس باشند ها عامل نفوذي���$l�[ ,�%�«

)4�l[©/d@(كنها آن . با اين ادعا امتحان
مي: حديث داريم كنرااو سه بار، خواهي با يك نفر دوست شوي اگر . عصباني

مي، اگر جوش نياورد و. شود انسان خوبي است معلوم گرفتميمقاو اگر پست
هم، اش را با شما نگه داشتي قبليو ده درصد عالقه،و رئيس شد 	��«باز

S�G	
 ���f/«و رياست انسان را عوض. بدي نيست دوست يعني پست

. كند مي
��«پس���$l�[ ,�%�«بمييهركس ادعاي به خصوص اين(. ايد امتحانش كردكند

يها مواظب انسان: فرمايدميبه استاندارش حضرت اميرالمؤمنين)زمان
يول، ممكن است به عمرش مثالً به اين روستا نرفته است. الصالح باش ظاهر

مي حاال چون مي در رود صف اول نماز خواهد رأي بگيرد آن روستا جماعت
ميمردم با يكي يكي، ايستد مي و عليك . كند سالم
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 تاريخي خاطره*
،شد وقتي عاشق يوسف) زن شاه( زليخا! دقت وتحقيق الزم است،يبررس

و درها را بسترا او از، دعوت به گناه كرد زليخا، فرار كرد، محل گناه يوسف
و پيراهن را از عقب كشيد شد، هم به دنبال او دويد هماندر، پيراهن پاره

شد، شاهو حال درب كاخ باز ديد زليخا با يوسف خلوت كرده، همسرش وارد
يشوهرش پاك جلوه دهد فور اينكه خودش را نزديزليخا برا، بدگمان شد

كه مرديشخص،شد هم منكر يوسف. يوسف قصد بد داشته است: گفت
و اطمينان شاه بود از پيراهن يوسف از عقب پاره نگاه كنيد اگر: گفت راه رسيد

ميمي معلوم، شده اگر. زليخا مجرم است، كرده شود كه يوسف داشته فرار
مي، پيراهن از جلو پاره شده . شود يوسف مجرم است معلوم

مي بعضي يشخص. خالف بكنند رسيدند حق دارندميبه مقايكنند وقت ها فكر
اين هم مردم، اين هم سهم امام، اين خمس، آقا: گفت، رسيد خدمت امام

مي اگر در خانه، خير: فرمود حضرت. اند دادهبه خودم هديه  ، نشستي ات
مربوطها پس اين،ي من بودي هديه دادند دادند؟ چون نماينده مردم هديه مي

. به بيت المال است
به امام: صاحب اموال گفت، خواستند اموالي را مصادره كنند اول انقالب مي

او: فرمود، من راضي نيستم: بگوييديخمين بگوئيد از كجا آورده؟ ارث به
. استفاده كرده استده است؟ از موقعيتي كه داشته سوءپدرش بوده يا كار كر

 دفاع مظلوم از حق خود-8
دريقرآن انسان نظر از در. حق خود دفاع كنداز حقش ظلم شده است بايد كه

هدهد: سؤال كرد. هدهد را نديد قرآن آمده است كه حضرت سليمان
مي، غيبتش دليل موجه نياورديبرا كجاست؟ اگر  	%���L5���$]V«. كنم برخورد وتنبيه

�.�IV&�G2/«)(�/?d()ويبايد دليل تعطيليبرامايگاه).قانع كننده بياورد محكم
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كه مسلمانيصورتدر. كنيممييشامهم راحت عذرتريحتيكردن كارها
قوا وظائف خودو انجام اموريبرا ولذا قرآن. داشته باشدمحكمويستدالل
: فرمايد مي

»��:�)VJ�]�,�� �%	 �g%	 $42/!V&$�«)S
�'
/T�()چيزي كه علم نداري پيگيري نكن.(

را بايد همدر، حمايت كنيمو، به آن عمل كرده، خوب بشناسيم حق اين باره
: فرمايدميقرآن 

» W&��!6�ZG6C 9%Q 	%� ��«: نكشاندبه باطلو، ها تو را گيج نكرده مواظب باش عالقه

)S�G9/dTA()تو باشد حق بگو گرچه بر ضرر.(.
 پرهيز از رشوه-9

رو، رشوه گرفتن جهت توجيه بعضي در . گذارندميآنياسم هديه
زدي حضرت علي خانهدر يك نفريشب: داستان را هديهيحلوايو، را

مي: فرمود حضرت، آورد را، انجام دهديخالف خواهد اين فردا كه اين حلوا
. شبي براي من آورده است

 خاطره*
كه كردمييارادت اظهارو، چسبانيد در سفر مكه يك نفر خودش را به من مي

كهدريآخرش متوجه شدم كه اجناس، من به شك افتادم ساك خود دارد
از مي ردگ خواهد توسط من بي: گويندمي. كند مرك . نيست طمع سالم فالني
و-10  حرام رعايت حالل
و در از پياده كردن حق دار را داشته سرمايهو آن نبايد مالحظه فقير دفاع


V.2a �6������2�%Y �%Q«: فرمايدمي. باشيمuJ%�«)S�G9/dTA()توو، چه فقير چه غني

و بيت الماليبرا).حق بگو بنويس، نگو بدبخت است، هزينه گردن مال مردم
مي، ساعت اضافه كار صد مي، نويسي شما دروغ . خورد او هم لقمه حرام

ودريعذاب اله اش چيست؟ نتيجه بهيگاه. آخرت است دنيا هم تبديل
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و، سيل مي زلزله حال آنكه قرآنو. گيرد مال حرام جمع شده يكباره آتش
و اگر: فرمايد مي ازيروز ما تقوا داشته باشيم خداوند رزق مقدر حالل ما را
. فرمايد مي
ياين مطلب باكازو، شوديباشيم علن رفتاركنيم كه حاضريطور بايد ما

و هر فردي بايد طوري كار هر مسؤو: فرمود امام رضا. نداشته باشيم لي
. كند كه اگر در نماز جمعه خواست بگويد خجالت نكشد

و نجات بده خدايا قبل از مردن ما را از حق . الناس پاك
»4]�e�/ � ^
 7�8 � !��&� NcG	
�«
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و سخنان امام جوا: موضوع 05/08/90: تاريخ پخشدسيره

 الرَّحيم الرَّحمنِ اللَّه بِسمِ
، حضرت عيسي، حضرت سليمان. رسيدنديبه پيامبريكودكسه نفر در

���2
	lV��q�� ��]� �!V���«: فرمايدميقرآن. حضرت يحيي��P«)ª�,/d?(.هم و سه امام

. به امامت رسيدنديدر كودك
 امام زمان، امام هادي، امام جواد

معلم اما-1
هاي گاهي دوربين. باشدتا عكسش خوب، دوربين الزم نيست كه بزرگ باشد

مي كوچك عكس . گيرند هاي خوبي
����9]���
�8»6«: حديث داريم��$Y��P%Q �����92�2/�%e%Q«)z�e/<d/>T?@ (كوچك ما فتوكپي

كم، يعني اينطور نيست كه حاال كه كوچولو است. بزرگ ما است علمش هم
آن. باشد يا بزرگ وقتي مثل المپ كوچك. ها متصل به علم خداست چون علم

زني بعدمي. فلش كامپيوتر چقدر است. كند وصل به برق شد برق را جذب مي
مي از چند ثانيه همه . شودي علوم از آن كامپيوتر وارد اين

شد، چطور يك مهندس . چيزي ساخت كه علوم از آن فلز به اين فلز منتقل
ازي دو سال را به بچه تواند علم اميرالمؤمنين خداي بشر نمي ه منتقل كند؟

فلش كامپيوتر كمتر است؟ يا قدرت خدا از قدرت مهندس كمتر است؟
مي. ها را خدا خالق كرده است مهندس خدا، كنند مهندسين ما روي جماد كار

مهندسين ما با نور كار. انسان از آب آفريده شده است. روي آب كار كرد
. انسان ساخت. شي كردروي آب نقا، هاي شكم مادر خدا در تاريكي، كنند مي
. هم هماهنگ در يك بدن، متمركز، متناسب، شنوايي، بينايي، ريه، كليه، قلب

ي كارخانه. كند يك زنبور عسل سه تا كارخانه را با خودش حمل مي
. موم سازي، زهرسازي، سازي عسل
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,��«: فرمود، كودك بود اسباب بازي برايش آوردند امام جواد%��"$	L2�%J%&�D

4�&	
 «)8
�9:
8�;/<A@/>A\(درست است سن من كم است اما خدا مرا براي بازي

!مرا چه كار به بازي؟» 
	&�*$Q ��w%��9,��«. خلق نكرده است

 منفي بودن بخل-2
مي امام جواد : گفت از شب تا صبح

»#!�"�&	
 L2�$3#¬�K LZGVC�9«)8
�9:
8�;/<=@/>T@d(از، خدايا مرا از بخل حفظ كن مرا

!دانيد بخل چيست نمي؟!!آقا از سر شب تا صبح. بخل حفظ كن
و شعرهايش را به كسي نمي ما آدم داريم شعر مي ، خانم حقوق دارد. دهد گويد

اين حق خانم است كه حقوق. ولو مالك است حق دارد به شوهرش ندهد
!نه. رش نياز دارد به او بدهداما حاال اگر شوه. خودش براي خودش باشد

. خودش برود كار كند.ي من نيست وظيفه
و چقدر جوان چقدر سرمايه ها اگر يك مبلغي داشته باشند ها در بانك خوابيده

مي. هر تاجري يك كاري شروع كند. شوند به كار وادار مي . شود بيكاري حل
مي مي كن رويم مسافر را هم قت مسافر حاال يكو. شناسيم خوب سوارش

من فوق ليسانس. من فوق ليسانس هستم، اين چاي ريز است، ناشناس است
مي راننده چاي دهم برو ريز شوم؟ آرزوي عمره داري؟ بيا من يك ميليون به تو
. ماهي بيست تومان بده تا تمام شود، ثبت نام كن

 هاي جناحي گيري الن فرهنگي از موضعمسؤو پرهيز-3
بر تو حرام است وارد مسائل: فرمودميل لنكرانيفاضمياهللا العظ آيت

مي. چون من مقلّد ايشان بودم. سياسي شوي ، خواهي كار فرهنگي كني چون
. بعد ديدم اين سند هم دارد. هاي سياسي شوي اصالً نبايد وارد جريان
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شد خوانيم پيغمبر در تاريخ مي آن زمان خط بازي، وقتي وارد مدينه
افسار شتر حضرت را كشيدند كه بيا، دويدند. قبيله بازي بودولي. سياسي نبود

ما خانه روز وارد شدن به مدينه خواستند افتخار كنند كه پيغمبرمي.ي
شد مهمان قبيله اين قبيله آمد حضرت ديد عجب روز اول، آن قبيله آمد.ي ما

من يعني چه؟ يعني. هرجا شتر خوابيد: فرمود. شود ورودش دارد كشمكش مي
مي. طرف هستم بي خواهد كار فرهنگي كند نبايد از اول قشري يعني كسي كه

. از مردم را عليه خودش تحريك كند
ي خانه: فرمايدميبه مسئول زكات البالغه اميرالمؤمنين نهج25ي نامه در

كه»ب«صبح به آقاي، شدي» الف«چون مهمان آقاي. كسي وارد نشو
ميزكات شما چقدر: گويي مي ،ي فالني خوابيدي ديشب خانه: گويد است؟

»!S�, L&� Rp9
آب» يك جايي،اي خيمه،اي مسافرخانه، برو كنار چشمه

.يبخواب كه فردا انگ نخور
تا. خواهيد شالق بزنيد در مسجد نزنيد در اسالم داريم مجرم را كه مي نسل او

و بارگاه را مي مي اين گنبد من. مسجد شالق خورد پدر ما در اين: گويد بيند
. روم در اين مسجد نمي

يك دو سه سانتي. كنار ما نشستميدر اتوبوس خان: گفت يك روحاني مي
مي آن زمان بليط، كتفم را از خانم برگرداندم آمد بليط. گرفتند ها را در ماشين

ما. آقا خانم بليط شما را حساب كرد: گفت، خواستم بليط بدهم، بگيرد عجب
كتفم را دوباره به حالت. اين پول بليط ما را هم داد، خانم پشت كرديمبه اين 

شما پدر، اختيار داري: گفت، خانم ببخشيد: گفتم، برگرداندميوقبليعاد
را. درست است من وضع حجابم خوب نيست. روحاني ما هستي ولي اسالم

. علما را دوست دارم، دوست دارم
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با، اين يك درس است براي همه محبت يك كسي را به مسجد دعوت اگر
بي، نكنيم بد. ها حرفمان هم خوب است گاهي وقت. عرضه هستيم پيداست ما

بد معرفي، دين خوب است. مثل شربتي كه در آفتابه كني. دهيم تحويل مي
مي، اذان خوب است. كنيم مي .گويد يك آدم بد صدا اذان
نپرداخت سهم امام زما-4

هاي آقا پول: گفت آمد خدمت امام جواد، اختيارش بوديكي موقوفات در
كن، ايم موقوفات را خورده مي: فرمود، وقتي رفت. حالل من چطور خواهد

. حاللش كنم؟
مي اگر آقا اجازه: گويد مي مي، دهد اش را به خودم بايد. دهم سهم امام را

به مرجع بايد. كني شما حق نداري تصرف در مال امام زمان. خودم بدهم
، آقا در فاميل ما فقير هست: اگر هم فقيري را سراغ دارد به آقا بگويد. بدهي

 اين پول براي امام زمان: دهي يك مبلغي به او بدهم؟ بگويد شما اجازه مي
يعني بگذاريد اين عشقش به حضرت. من مأمور شدم به شما بدهم. است

. زياد شود مهدي
. رسيدند دو نفر خدمت امام جواد

��3«: فرمودK �Q�/�Y«)8
�9:
8�;/<A\/>??T(به شرق يا به غرب برويد حرف

. جا هست حق همين
ولي اسالم در دلشان. احمد باشد، محمود، اسمشان حسنيممكن است بعض

يكي، يكي مردم داخل دين شوند. چون دو تا دخول در قرآن است. نرفته باشد

	&�D ���z2��m $4�&�6.%«. استاولي شده. دين داخل قلب مردم شود E��
�V�%Q«

اما آيا دين هم داخل قلب مردم شده؟. مردم داخل دين شدند)2/نصر(
�£�.D ���6�)2 	%0#���«! نخير: فرمايد ميV	
z!6�2/�6&63«)�
��H/dU(مسلمان: گويد مي
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آب. اما عقيده به اسالم ندارد، هستم توپ در دريا. اندازيميمثل توپي كه در
. اما آب دريا در توپ نرفت. افتاد

دكرامت امام جوا-5
همه شهادت بدهيد كه امام جواد، يك روز معتصم با وزرايش توطئه كرد

و به شهادت شما گردنش را بزنيم. خواهد عليه من كودتا كند مي . او را بياوريم
و حضرت، را آوردند حضرت تمسكي به خداوند متوجه توطئه شده

شد، كرد ! زمين بايست: فرمود امام جواد. غلط كرديم: گفتند. در اتاق زلزله
. ايستاد

كسي كه يك جايي حاضر باشد اما از كار خالف بدش: فرمود امام جواد
اما،ي خالفكارها هم نيست اما يك كسي كه در جلسه. انگار نيست، بيايد

در، راضي به خالفكاري است . كارها هستي خالف جلسهانگار
يمني، پيش مني يمني، در مي! پيش مني، در يك مرد خدا. گويد اين را
 من چرا ساكت هستم؟، شود مسخره مي

	Vr2a L#k"��8�«: فرمود امام جواد ZS%( �%3V.%Q�!%� l�[ G�� -§���GVC�,�4%	«

)8
�9:
8�;/<=?/>=d(طرح، بگذاريد مجرم معين شود. كه نشده را نگوييديكار
. يك كاري تصويب شود. اجرا شود
سه: فرمود امام جواد ؛چيز نياز دارد مؤمن به

. خدا توفيقش بدهد» 
	&�v��$� ��]��$,4«-الف

4,$� ��
�$�«-بZGVC�9«)(��'� 4*�k	
/<d?/>?A(خودش خودش را نصيحت كند .

! خود كنترلي
ميكسي هم اگر-ج . لجبازي نكند، كند نصيحتش
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حق-6  گوش فرا دادن به سخن
اگر.ي او است هركس گوش به حرف كسي بدهد بنده: فرمود امام جواد

آقا ارشاد گفته موسيقي.ي باطل هستي بنده، اگر باطل. بنده حق هستي، حق
يك نوار كاست بدهند!!ي يك خواننده شوي؟ حاضر هستي بنده. حالل است

آخر مخ انسان كه از نوار كاست بيشتر. كني صدايي را روي آن ضبط نميهر 
. ارزش دارد

مي آدم : فرمايدمي، داردميكنند خدا حالل را از آنها دور هايي هستند گناه
»v!V&6�2�%���$,�����	

��m� �� ,#��H«)ها ظلم كردند چون اين يهودي) 160/نساء

. كنم حالل را به آنها حرام مي
مي، شود عاشق يك آهنگي مي و سالمتي شود جواني با يكي رفيق از اش اش را

مي. دهد دست مي  گذاري؟ حيف نيست تو مغزت را در اختيار اين
 راه رسيدن به حقيقت ايمان-7

%7%
	� ��*V�0V��[ G��%($	%� «: فرمود امام جوادJ�$J�H$.��£2�V	
W#[�H��$® ����4���$mW%&��

$4$]�� "�K�� �%	�g$& "��W#[�H��$® ��� �4�]�� "�KW%&��$42��$m«)8
�9:
8�;/<=A/>\d(اگر

نه مي و، خواهي ببيني دينت كامل است يا ببين اگر امر دائر شد بين دين
ماه رمضان. نفست گذاشتي دينت كامل است اگر به خاطر دينت پا روي، نفس

مي. بخور: گويد شكم مي آب. نخور: گويد خدا سي روز با اينكه تشنه هستي
مي. خوري نمي . داري چون ميلت هست ولي خودت را نگه

او. دار نشد تا صد سالگي بچه حضرت ابراهيم بعد از صد سالگي خدا به
شد، بچه داد كن: فرمايدميخداوند، سيزده ساله ، اسماعيل را در راه ذبح

مي، دار نبودي صد سال بچه: گويد غريزه مي !نه: فرمايدميگذارد خدا چاقو را
مي مي  كني يا نه؟ خواستم ببينم تو دل
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من از اين خوشم. در افطاري دعوتش نكنيد. اين را در عروسي دعوت نكنيد
مي. آيد نمي مي از هركس خوشمان آيد از هركس خوشمان نمي.هآر: گوييم آيد
.نه: گوييم مي

كن: فرمود امام جواد اگر امر دائر شد بين. خواهش نفس را با دين مقايسه
و وظيفه مي، غريزه مي، گيري وظيفه را . كني دين داري غريزه را كنترل

 زيارت حضرت معصومه-8
يك حديث دارند؛ امام رضا راجع به حضرت معصومه سه امام معصوم

هركس به قم زيارت حضرت: فرمودندو امام صادق امام جواد،
 اي را سه امام معصوم هيچ امامزاده. بهشت بر اوست، برود معصومه

مي. راجع به آن يك جمله نگفتند مركز. كنند مراجع در جوار قبرش رشد
ي خارجي سياه. شود صدور علم به دنيا مي مدينه: گفتمي پوستيك طلبه

، يا ابالفضل، يا فاطمه، يا حسن، يا حسين: گويند رفتم يك آخوند وهابي كه مي
من. اينها شرك است م! مشرك: گفت در قبرستان بقيع به ؟ قلمشيگوييچرا

من، يا حسن. ببين اين قلم من است: گفت، را روي زمين انداخت بلند شو به
و نه حيات داردتواند بلند شود ديدي؟ نمي. بده مي، نه قدرت . شنود نه چيزي

و زمين انداختم. قلمت را به من بده: گفتم : گفتم. قلم را از اين وهابي گرفتم
مگر هركس قدرت دارد. خدا هم قدرت ندارد!! ديدي. قلم را به من بده! يا اهللا

 بايد نوكر تو باشد؟ 
به: ها گفتيم به وهابي،ي ديگر طلبه چيست؟ امام زماننظر شما راجع

مي، كند ظهور مي و داد .ي شيعه هم همين است عقيده. كند دنيا را پر از عدل
و سني مشترك هستند همين است د. از جاهايي كه شيعه ر همانطور كه افراد

، صدر اسالم نشستند خليفه تعيين كردند ما هم حاال كه مشترك هستيم
امام زمان انتخاباتي:تگف. را در انتخابات تعيين كنيم حضرت مهدي



از قرآن20خالصه  53 برنامه تلويزيوني درسهايي

امام اول، ببين اگر امام را بايد خدا تعيين كند: گفتم. بايد خدا بفرستد. نيست
به. را هم در غدير خم خدا تعيين كرد پس چرا شما در انتخابات ديگري را

اگر. آخري را هم انتخاب كنيد، انتخاباتي استياول جاي علي گذاشتيد؟ اگر
، آخري هم انتخاباتي نيست: وييدگ انتخاباتي نيست كه مي

يح مناظره امام جواد*  ابن اكثميبا

عل يحيي بن اكثم مي اگر يك كسي: گفت. بكشدميخواست امام را به چالش
 شكار كرد جرمش چيست؟، لباس احرام پوشيد

را: فرمود حضرت اين شكار در خارج از حرم بوده يا در داخل حرم؟ مسأله
نبايد شكار كند يا بلد نبوده؟ عمدي بوده يا تيرش خطا كرده؟ بلد بوده كه 

ب، شكارچي بوده يا آزاد؟ كوچك بوده يا بزرگبرده وده يا دوم؟؟ مرتبه اولش
و پرنده بوده يا چرنده ؟ صياد اصرار داشته كه باز هم بزند يا يك دفعه زده

يحروز پشيمان شده؟ در شب بوده يا ابن اكثمي؟ در احرام حج بوده يا عمره؟
و شد گيج شد ونتوانست ادامه دهد وصل به غيب اهلبيت. مغلوب

..هستند
كن خدايا به آبروي امام جواد . امنيت بر عراق حاكم

»4]�e�/ � ^
 7�8 � !��&� NcG	
�«
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عل: موضوع 12/08/90: تاريخ پخش امام باقرمينهضت

 الرَّحيم الرَّحمنِ اللَّه بِسمِ
عل امام باقر تأميمراكز حقش اميرالمؤمنين. سيس كردو حوزه علميه

و، غصب شد در خفقان امام باقر، شهيد شدند امام حسين امام حسن
شد بني اميه كه ريشه. زندگي كرد بني عباس. بني عباس روي كار آمدند، كن

مي: گفتند مي. گذاريم ما به اهل بيت احترام تا امام. گذاريم ما اهل بيت را آزاد
شد باقر حوزه و بعد هم خفقان شروع باز در زمان امام.ي علميه را شروع كرد

و امام هاد . يك فرصتي پيش آمديجواد
عل*  امام باقرمينهضت

 علم آموزي-1

«: فرمايدميبه چه دليل؟ چون. علم وطن ندارد-���6&V�
 �!V&$*V	
�� �%	n5f	�2/«

)(��'� 4*�k	
آن). برويعلم آموزيروي برا چين هم مي(=?</=?>/ چين در
).زمان دورترين نقطه بوده است

.يزگهواره تا گوردانش بجو: فرمايدمي. علم زمان ندارد-
مي. نداردعلم استاد خاص- .تواني ياد بگير از هركس

كجا بودي؟: هدهد آمد سليمان گفت. از هدهد ياد گرفت سليمان پيغمبر
مي: گفت . خبري دارم كه شما آن خبر را نداري. كردم پرواز

مي گاهي وقت مي ها يك بچه حرف انسان از پريدن. بينيم حق با او است زند
مياز يك مورچه. گيرد يك چيزي الهام مي حتي. گيرد يك چيزي را الهام

چون چين آن زمان كه مسلمان نبودند. از كافر هم شده ياد بگير: فرموده اند
. برويد چين چيز ياد بگيريد: فرموده كه پيغمبر
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67
	67�0V�$lV«: حديث داريم�	,$�+�� ��0V	
«)z�e/<\/>d�= (ي مؤمن حكمت گمشده

مي، است .درود بايد ياد بگير هرجا
در، يعني نه شرق زده! نه شرقي نه غربي: گوييم اينكه مي نه غرب زده ولي

و غربي بايد استفاده كنيم ، در آموزش هم شرقي هستيم. استاد از استاد شرقي
اما، يخ زده بد است. نه غربي، نه شرقي هستيم، باختگي در خود. هم غربي

بد، گرما زده يك مرضي است. استفاده از يخ بد نيست اما استفاده از حرارت
. نيست

من در يك شرايطي. هايتان را براي زمان آينده تربيت كنيد بچه: روايت داريم
مثل اينكه اآلن هركسي خانه،ي من براي شرايط ديگر بچه.ام تربيت شده

. ها دارند مهمان. آقا ما كه ماشين نداريم. سازد بايد درب گاراژي بگذارد مي
هر اري اجازه نميكوچه تنگ را شهرد و حادثه است بايد در دهد چون آتش

. كوچه آمبوالنس بتواند حركت كند
 افزودن علوم ديگران-2

كسي است كه جمع»�����0,��  
	�#�Q2t%� &%!�«باسوادترين مردم: حديث داريم


	�#�V&$�t!�«، كند W%	2a4$0V&$�«)8
�9:
8�;/<d/>d�T (علم خودشعلم مردم را با .

هم. فقط بينيم ديگران چه گفته اند. علم خودمان را هم فراموش نكنيم خودت
را هم اضافهيامروز. يعني معماري قديم را از دست نده. يك كسي هستي

را. كن را. غذاي جديد را هم ياد بگير، آشپزي قديم را، طب قديم طب جديد
. خودش را نبازد. باشديعني علم خودش هم يك هويتي داشته. هم اضافه كن

و تحقيقات، براي توليد علم الزم است، گذاري سرمايه هرچه پول براي پژوهش
، اش يك چيزي ياد گرفته است وقتي ديد بچه امام حسين. جا دارد، بدهيم

!معلم است: فرمود. آقا زياد است. مبلغ سنگيني به معلم داد
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كم، انگيزه دارد كارگر در كار. كاري كنيم كه انگيزه ايجاد شود يا ندارد يا
، دارد

 خاطره*
مي پيغمبر خوانند يك عده بحث وارد مسجد شد ديد يك عده نماز

مي، هردو را دوست دارم: فرمود، كنندميميعل كه ولي من روم جز گروهي
جلو پايش به احترام هشام وارد شد امام صادق. كنندميميبحث عل
. اين دانشمند است: فرمود. آقا اين جوان است، ايستاد

و تصفيه كتابها-3  تلخيص
عل، تصفيه كتب از مطالب غير مفيديبرا از، خواهدميمينهضت خيلي

بي كتاب وييك، خواهد ماماميييك. فايده دارد ها مطالب مهندس راه
عل براي هر رشته.ن شودداحقوقييك، پزشكييك، ساختمان يك كتابميي

جايگزين. ها را برداريم بايد نوشته شود يك سري از بحثيدينخاص معارف 
از،ي كاشان بچه. از مسائل همان استان باشديحتي هر استاني كتاب. كنيم

را. مفاخر كاشان را بشناسد . تبريز مفاخر تبريز
مي صفحه 400هاي آنقدر كتاب، نهضت تلخيص 40شود اي هست كه

م. اش كرد صفحه آقا اجازه بده ما اين چهارصد صفحه، گيريمياز مؤلفش اجازه
مي. را چهل صفحه كنيم راديويزمان، كنند چطور شيشه گالب را عطرش

. دو ميليون چاپ كنيم، هزار تا چاپ شود5عوض اينكه كتاب، بزرگ بود
 لزوم هجرت-4

مي. حركت دانشمندان ياين آيت اهللا زشت است مسافرت تبليغ: گفتند قديم
از اين خلبان را قيافه، اين دكتر، باالخره مردم اين پروفسور. برود اش را هم

شود كه هركسي هجرتيمشكلي هم نيست كه قانون هيچ. نزديك ببينند
. كند
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يك: آقاي محمدي گلپايگاني رئيس دفتر مقام معظم رهبري گفت من با آقا
. رود تبليغ روستايي بروم كه آخوند نمييي محرم برا دهه. شرط دارم

 تشخيص نيازها براي تحقيقات-5
و تحقيق مي يعني سر قبري گريه. شود اما وجود خارجي ندارد پژوهش

مي. كنيم كه مرده در آن نيست مي . اي ندارد شود كه هيچ ثمره تحقيقاتي
هركس: گفتند. تلويزيون نشان داد يك گاوصندوق در يك استخر است مثالً

و اين را باز كن مي،دزير آب برود . وجود خارجي ندارد. گيرد سكه
و فتوكپي است، محوري تحقيق از. تحقيق نيست. خيلي از موارد ترجمه خيلي
. ها مشابه هم است كتاب

: گفتندمي. اين پيش آمدميي جمهوري اسال به لطف خدا در سايه، خودباوري
. فهمد ايراني نمي

 خاطره*
مي از اين عرببعضي. سالهاي اول انقالب مكه رفتم يايران: گفتند هاي سعودي

و،نه: گفتمييداري اسالب. مخ ندارد يامام خمين. مخ دارديايران مسلمان
مي: فرمود . توانيد حكومت را عوض كنيدمي. توانيد شاه را بيرون كنيد شما

 قرآن محوري-6
مي، كنيم در حقوق مثالً فكر مي دو. نيستاينطور، زند فرانسه حرف اول را

و پانصد نكته است به اسميكتاب، ايم ده كردهاي حقوقي از قرآن استف هزار
. ايم سيماي حقوق در قرآن خودمان را باور نكرده

8
m,�«: فرمود امام رضاQ !&*	
مي»  �&�8�s«، خواهد هركس علم واقعي

.��J	
سياسي، باور كنيم كه قرآن مسائل حكومتي. قرآن را كنجكاوي كند»

. خانوادگي را دارد
: قرآن سه كلمه براي همسرداري فرموده، مثالً آئين همسرداري
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�p l��«)O.�:«-الفpH
/Ad(غصه نخورد. خانم شما حزن پيدا نكند .

. خانم شما از شما راضي باشد»��� +�� ���«-ب

�#«-ج%J�]��"���� �%Q«چشم خانم شما به جمال شما روشن شود .

» �%V&$k]�!«: فرمايدميشكست خورديم؟»احد« چرا ما در جبهه: گفتند

)R�.
�0�/dA?(و رواني شل شديد در»[�����y ]�!«از نظر اجتماعي. از نظر روحي

و رهبر را زمين از نظر سياسي هم حرف پيغمبر. شما اختالف افتاد
. معصيت كرديد، نزاع كرديد، شل شديد»����f ]�! ��«. گذاشتيد

و حفظي پرهيز از آموزش-7  هاي ماشيني
رايچرا نوك كشتي يا قايق تيز است؟ برا. باقر يعني شكافنده اينكه آب

شكافنده علم يعني تقليد، باقر العلوم. هواپيما هم همينطور است. بشكافد
هاي ماشيني هاي ما آموزش اآلن آموزش. ترجمه نيست. از خودش است. نيست
. است

 خاطره*
تا. اي را به عنوان نابغه به تلويزيون آوردند گذشته بچهيزمانها كه اگرچهل

مي، كشور را بگويي ما: گفتند، گويد فوري پايتخت را يادش رفت! كشور عزيز
. تهران، ايران: گفتند. چرا؟ براي اينكه آموزشش ماشيني بود. تهران: بگويد
اين! قاطي كرد، كشور عزيز:ن گفتندي ايران را برداشتند به جاي ايرا كلمه

و باال شود مشكلميك. آموزش ماشيني است . شودميپايين
تحقيق بر ترجمه. است كه اجتهاد بر تقليد غلبه پيدا كنديتوليد علم زمان

مي. فهميدن بر حفظ غالب شود. غالب شود هم، كنند اآلن حفظ نمره
هاي مذهبي هم در مدرسه نمره تعليمات حتي گاهي بعضي از اقليت. گيرند مي
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مي. شان بيست است ديني خواهد مرده بشويد كاري ندارد اين مثل مرده شور
، آموزش حفظي، آموزش ماشيني. است يا بهشتيميجهن

هاي اآلن ما حرف. اش اسالم بوده آنها از ما گرفتند كه مؤسسميخيلي از علو
ميآنها را ترج و خيال نيست، كنيم مه و فرضيه . شود رد نمي. علم الهي حدس

، اختراع، جسارت تحقيق، كار جديد، هاي نرفته توليد علم يعني كشف راه
. اكتشاف

در سر هر انساني. اي فقط در طبيعت باشد اينطور نيست كه انرژي هسته
مي. هست مي آنها كه پشت كنكور و مادرشان آه و پدر كه مانند كاش كشد
مي بچه .ي توفيقات در كنكور نيست اينها توجه ندارند كه همه!شدي من قبول

يك. ممكن است كسي بيرون از كنكور هم دست به يك اكتشافاتي بزند
در ممكن است كسي دانشگاه نرفته كتاب. اختراعاتي داشته باشد هايش

اينطور نيست كه در اما. البته دانشگاه يك توفيقي است. شود دانشگاه تدريس 
و، ها هم بيايد دانشگاه باز شد تمام خوشبختي ما دانشگاه رفته داريم كه هزار

. ايم ما غافل شده. دانشگاه نرفته داريم كه هيچ مشكلي ندارد، يك مشكل دارد
يك خودباختگي پيدا، طب قديم، معماري قديم، صنايع دستي، مثالً صنعت

و هويت و اصالت شده . ان را رها كرديمهاي خودم ها
و تحجر، پرهيز از بدعت-8  خودباختگي

كه، خواهم حرف نو بزنممي، پرهيز از بدعت به اسم نو انديشي يك چيزي را
. آورممي، جزء دين هم نيست

و آزادي هم سهم. فكري به اسم روشن، پرهيز از برچيدن فضائل و ادب منطق
بيكسي نباي. همه بايد سهم داشته باشند. دارد مگر. ادب باشدد به اسم آزادي

مي. خواهم كاريكاتور بكشم قلم آزاد نيست؟ مي به همان. خواهم بگويم هرچه
و آزادي سهم دارد و بيان آزاد و استدالل هم سهم دارد، دليلي كه قلم . ادب
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مي، دار اآلن خانم بچه ، شود شود كسي بلند نمي يا پيرمرد است وارد اتوبوس
و شلوار مييك كت . كند آدم حسابي است شيك پوشيده فكر
و كليشه پرهيز از مدل و ترجمه و پرهيز از سياست. هاي تحميلي زدگي

و خرما خط سياسي، زده هستند يك عده سياست، زدايي سياست اش با افطاري
هردو. كاري به سياست ندارم. زدا هستند ها هم سياست بعضي. كند را رها نمي
. غلط است
و تحجرپرهيز از . تحجر يعني خشك بودن. هر دو مشكل دارد! خودباختگي

و گرداب كفر مي، ها ساكت هستند بعضي! مرداب سكوت شنود نگاهت هرچه
.و از آن طرف گرداب كفر! گيرد هيچ موضعي نمي. كنند مي

و امام صادق .ي علميه تاسيس كردند اين كماالتش بود كه حوزه امام باقر
آد خروجي، كامپيوتر، تحقيق، شكدهوگرنه اآلن پژوه است ادبمياش يك

مي. ندارد خوانده درس! حرف نزن: گويد همين كه تحصيل كرده به پدرش
به مسجد. كند به مردم سالم نمي. حاضر نيست كار بكند. ادب شده است بي

. آيد نمي
عل، كه مفيد استميخدايا آن عل عل، كه نور استميآن درميآن آن كه تواضع

عل. است ميميآن عل، آورد كه اخالص ميميآن عل. آورد كه خدمت كهميآن
عل، آورد نشاط مي . كه عوارض منفي ندارد نصيب همه ما بفرماميآن

»4]�e�/ � ^
 7�8 � !��&� NcG	
�«
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19/08/90: تاريخ پخش)1(كيمياي اخالص: موضوع

 الرَّحيم الرَّحمنِ اللَّه بِسمِ
در اصطالح خودمان جوهري داريم به نام كيميا كه اگر به مس بزنند طال

مي. شود مي ؟ كيميا چيست كه به كارهاي ما ارزش  دهد
كارهايمان براي ما مأمور هستيم، دهدميارزشيبه هركار، كيمياي اخالص

مي. البته اخالص خيلي مشكل است. خدا باشد رود زود آدم از مدار خدا بيرون
ميو شب: روايت داريم. شود به دايره شرك وارد شرك مثل اين است كه

گاهي كارها خدايي،شب سياه روي سنگ سياه راه برود،ي سياه تاريك مورچه
مي. خودش هم توجه ندارد، نيست .ي خداستكند برا فكر

 شرط قبولي اعمال-1

,���«: فرمايدميقرآن���$,6Q �:2a 
����� *��$	 �4�&	
 nf$& o�, «)4��//A(مردم مأمور

� �� L592a«. هستند كه اخالص داشته باشند$,6Q V.%Q���� �%Q�4�&	
 �f$& o�,«)�,y/dd(

يك. مستحبي نيست، من مأمور هستم: فرمود پيغمبر به اگر سوزن
يك: شود گفت نمي.ي توپ بزنيد ديگر كل بازي لغو است يك گوشه حاال ما

اما كل بازي لغو، يك سوزن به يك گوشه زدي. سوزن به يك گوشه زديم
. شود مي

مي، مثالً در نماز يك لحظه آدم براي غير خدا باشد . خورد كل نمازش به هم
فالني آدم خوبي است اول وقت نماز: بگويند. مثالً مثالً دوربين او نشان بدهد

. خيلي ظريف است. نمازش باطل است،اي قيافه، عبايي، انگشتري. خواند مي
. خوري چاي نمي، يك پشه در استكان بيافتد. خود شما هم همينطور هستيد

و مالك عبادت و نهايت ايمان و سر الهي، اخالص باالترين درجه باالترين مقام
در: فرمايدميكه خدا استيحديث قدس، است اگر دنيا را يك لقمه كنند

چون اخالص خيلي مشكل.ام من حق اين را انجام نداده، دهان مخلص بگذارند
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خوب اگر. انسان ممكن است در هزار تا كار يك كار خالص داشته باشد. است
جمعيت،؟ بله پز هم نبوداگر دوربين نبود، بله كني؟ پول ندهند سخنراني مي

م،؟ براي دو نفرآمدي؟ براي دو نفر حاضر هستيمي بودكم  اگر، كنميسكوت
نه دو تا بچه بودند حاضر بودي براي بچه ها اگر دانه درشت، ها قصه بگويي؟

 حاضر هستي؟، تبليغ برو آفريقايآقا برا، بودند حرفي نبود
ق شوي؟ نمي اذيت نمي، اگرآمدي برپا نگفتند! استاد در معلم را گويي مثالً اينها
زنم؟ اگر ماشين نبود بايد با شركت دانند من ديگر براي اينها حرف نمي نمي

طرف. آمدي؟ در ايام جنگ مخلص خيلي داشتيممي، واحد با اتوبوس بيايي
مي جبهه مي مي: گفتيم رفت ، روي چه كني؟ دشمن به ما حمله كرده جبهه

كدام. روم دفاع كنميم. دفاع واجب است، دفاع كنيد: امام خميني فرموده
مي، دانم تيپ؟ نمي يا. كند سپاه يا بسيج يا ارتش؟ چه فرقي نيروي هوايي

مي. كند زميني؟ غرب يا جنوب؟ چه فرقي مي خواهي عدس پاك در آشپزخانه
مي، كني يا آرپيچي بزني؟ هر كاري الزم باشد هيچ قيدي. گويند اين را مخلص

مي. واجب است دفاع: ندارد جز اينكه امام فرموده . رود واجب انجام دهد فقط
و تبليغ-2  اخالص در تحصيل

كه: حديث داريم 8
_�!(»�&DQ ^40&|«: خوشا به حال كسي�Y/>d�براي)=

. خدا درس بخواند
ولي مدرك، استاد هست، درس هست: به نظر شما اگر فردا در دانشگاه بگويند

ميها دانشجو چند از اين ميليون. نيست كه: روند؟ حديث داريم نفر سر كالس

	*&S�0«: اخالص صافي آخر است !"&e W�& «)4��0¯ N
8�/<?/>dd\ (دانشمندان

هم. شوند مگر آنهايي كه به علمشان عمل كنند هالك مي &�e W&"!«: آنها 

:a .�f&oB
. مگر آنكه خالص باشند» 
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به: گفتم. خواستم مكه بروم يكسال مي داخل، باشد قصد امام زمانامسال
برو يكي از اين روستاها. خواهم بروي نمي: اگر امام زمان بگويد: هواپيما گفتم

و برا در يك مسجد پيش : هرچه فكر كردم گفتم. ها هم قصه بگو بچهينماز شو
دوست، نه براي خداست ديدم نه براي امام زمان. خواهم مكه بروم نه مي

. دارم مكه بروم

	���«. هستي براي اخالص است: گويدميقرآن��%&�D�� ��0V	
��%§���lV	
 !6e��6& ���$	 

 !6�j�%Q���G H%QEc�0��«)g&,/?(و حيات براي اين است كه كدام يك از شما مرگ

. كار درست هم يعني خالص. كارتان درست است


	&�2a$4	4�" ���W%� ��G &$! ,�� ��«. گاه مطمئني دارد مخلص تكيه �����M�ZG l�, $�%J%�

�g�G 0�[ '
 $§�� ��*V	�2/WJV®��V	
«).�0J	/??(دست زدهيمخلص به ريسمان محكم اله

مي. است نماينده. شود به رئيس جمهور بچسبيد بعد از چهار سال تمام

مي، شوراي شهر، مجلس ي كه همه چيزهاي)��/�)(»��� 6e�� �$��%C! ,�«. شود تمام

مي» /�� 
	&�4$�$� ��,���«. پرد نزد شماست مي . ماند خدا

مي. شما در بيمارستان هستيد با، شما با تخصصي كه داري، شوم بنده مريض
تا آخر عمر، من كه خوب شدم، دهي تالشي كه داري من را از مرگ نجات مي

و حديث بخوانم شما هم در كار من شريك هستي گويم براي نمي. هرچه آيه
اآلن كه شما. ولي پول هم بگير. شما نيت پول نكن. خدا يعني پول نگيريد

از كدام يك از شما به قصد اكسيژن آمده، اينجا نشستيد ايد اينجا؟ البته
البته وقتي. نه به قصد مدرك، درس بخواني. كنيد اكسيژن هم استفاده مي

مي، درست را خواندي . دهند مدرك هم به شما
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 اي از تبليغ در مشهد خاطره-3
ميميعال و مراجع پشت سرش نماز در مشهد بود كه اگر ايستاد تمام علما
من. از اولياي خدا بود. اهللا ميرزا جواد تهراني به نام آيت. خواندند مي ايشان به

و كالسداري اطاعت كرديم: فرمود هم به امام رضا، چند ماهي مشهد بيا
از خدا بخواه من صد در صد مخلص. گيرم هم پول نميكس از هيچ: گفتم
ها شلوغ بود ما هم قاطي يكي از اين كالس، ها چند ماه انواع كالس. باشم

و من را ديد ولي محل. رفتيم جمعيت مي يك نفر رويش را عقب كرد
! بفرما جلو، حاج آقا ببخشيد: يا بگو، يا نگاه نكن: يش خود گفتمپ. نگذاشت

. نيست فهميدم اخالص
. عالمت اخالص اين است كه نه پول بخواهد نه تشكر: فرمايدميچون قرآن

ي آيت اهللا ميرزا جواد به خانه، اما توقع بفرما جلو، گرفتم من از اينها پول نمي
هم، چند ماه گذشته هم عمر ما رفت: گفتم. آقا رفتم و هم پول نگرفتيم

��«. اخالص نداريمZG�D �� 9j�	
 ��§��$D°V	
«)±H/dd(به حدي. اي كرد ايشان گريه

مي، صدايش بلند شد ، پيرمرد هشتاد ساله كمر خميده. كرد با ناله گريه
مي اشك مي ها روي ريشش و از ريشش به لباسش آقا گريه: گفتم. چكيد آمد

به، برو حرم: گفت! ببخشيد. شما را ناراحت كردم! نكنيد من گناهم دو تا شد

چون قصه(. بگو متشكرم كه وسط عمر فهميدم مخلص نيستم امام رضا
مي).تقريباً براي سي سال پيش بود در من براي خودم گريه كنم كه نكند

. هشتاد سالگي خالص نباشم
تا، چاي بدهند اتاق كار او ده متر از ما نه متر اگر دير به ما كفش ما تا به

مي به مختصر چيزي. به برنج ما خورشت نرسد. بشود . ريزيم ما به هم
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 خطر شرك-4
تر پنهان، شرك از راه رفتن مورچه روي سنگ سياه: اين كه حديث داريم

مي. خيلي مهم است. است اما هيأت ديگران، زند در هيأت خودش خوب سينه
مي كه مي : گويدمي،ي خودش زند؟ اين آقا براي محله رود چطور سينه

جا. خواهم مسجد بسازم مي رددهما اآلن هايي داريم ساعتي هزار تا ماشين
مي. شود مي كه. خواهيم آنجا مسجد نه مسجد من بايد روستاي پدرم باشد

. پسر فالني مسجد را ساخت: مردم بگويند
%7
	V.2a�1 �6e�E&$3���2N5�%J%�%7�£2p�*V«: حديث داريم�l�$l#f	
 ��%7#�5�	
 7%3$m�#f	
«

)8
�9:
8�;/<=T/>T@d(اگر عاقلي نيت را خالص كن .
مي چرا براي دنيا كار كنيم؟ سيماي دنيا چيست؟ ، كني سي سال خدمت

مي12تا50، سال50شود بيست سال هم بازنشسته مي ، ماه 600، شود ماه
كنياگر ماه يك! ميليون60، شودمييصد هزار تومان پس انداز پول
ع، آپارتمان ميانسان و اقل !!! عمرش را به يك آپارتمان بفروشد؟ آيد خودش

كه، فوتباليست درجه يك همه ايران بشناسند! اما شهرت دنيا همه دنيا هم
مي، بشناسند مي! شوي هيماليا خواستيمي. شناسند كوه هيماليا را همه دنيا

و جواني مي، ات را خرج كني عمر يك هيماليا شوي؟ اين عقل است؟ خواهم
هم. روم همه مرا نگاه كنند كاري كنم كه در خيابان كه راه مي خوب يك فيل

دل: فرمايدمي امام، كنند راه برود نگاهش مي اگر عاقل هستي از اينها
مي. بكن و بچه من از راه حرام؟ از راه حالل هرچه. ام خوش باشند خواهم زن

. بتواني تأمين كن
 اخالص در همه كارها-5

ه 
	*0)«. مه چيز استاخالص در |&D
«،»��C	
 |&D
«،»4/�[	
 |&D
«،

»§m��*	
 |&D
«،»4l�f�	
 |&D
«،»S:�	
 |&D
يعني اخالص فقط در نماز»
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مييبعضي در نماز هم برا. نيست . هم خالص باشد فكر. كنند جاي ديگر فكر
مي» اخلص النصيحه«. خالص توبه كن  بعضي، كني براي خدا باشد خير خواهي

مي، يك عمري خالص نيستند. اخالص خيالي دارند كنند خالص ولي خيال
. هستند

 عالمت اخالص*

����:«: فرمايدميقرآن�²,$� �6! 9S
p�� ��:E
8�6��K«).�G9
/�يعني در دلم اراده)

و را نكردم پاداش : فرمايدميآيه ديگر. تشكر
»: !6�6&%� '%Q$4 �%&��E
� �%Q«)N�*9
/�����:«. كنم به زبانم از شما سؤال نمي)@�9«،»:

 !6�6&%� '%Q«مي .زنم يعني نه به زبان هم حرف پول

كس به هيچ: گفت! گيريد پول نمي. شما آدم مخلصي هستيد: به يكي گفتند
و برايش كف زدندو. دهم هم نمي چه: گفتند. يكي را هل دادند ماشاءاهللا
! دانم چه كسي مرا هل داد نمي: گفت! متري پريدي؟از چهل! جگري

و بركات اخالص-6  آثار
. اگر كسي نيتش خالص باشد به نتيجه برسد يا نرسد به هدف رسيده است

شما براي رضاي خدا خودت را كانديدا. يعني براي آدم مخلص شكست نيست
ا! رأي هم نياوردي الحمدهللا، رأي آوردي الحمدهللا. كني مي ، گر رأي آوردماما

نا اين توده، نياوردم. اين مردم ايران فهيم هستند صد. عوام هستند! آگاهي اين
. من حرف زدم براي اينكه همه مردم ايران گوش بدهند. در صد اخالص ندارد
نماز فرادي. مسجد رفتيم آقا نبود. من ثوابش را دارم، حاال پخش نكردند

,�� ��«: فرمايدميقرآن، نيتش خدا باشداگر آدم. بخوان ثواب جماعت داري

 <�� o��  �$,4$[ ��/ E
�2��"�,W%	2a4�&	
 «)S�G9/d@@ (اش كسي كه براي رضاي خدا از خانه
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��q� ��J%���%3%� «، بيرون برود �%QW%&��$4�&	
، چه به مقصد برسد. اجرش با خداست»

. چه نرسد

^�fJ, uY	�e 4.,� +�¦«: فرمايدمي حضرت امير«)!�_
8�Y/>�A(


	*0)«. هدر رفته است، هركس براي غير خدا كار كند 4&e S�� :a�,|&DQ 

4��«)!�_
8�Y/>dAA (جز آن كاري كه اخالص دارد، شود تمام كارها پودر مي .

اسكناس ارزش، اگر اين نخ در اسكناس بود. اخالص مثل نخ اسكناس است
نخ. دارد . ارزش ندارد، نباشد اگر اين


	&�2a$4	P%QW% *���,�� «: حديث داريم �|$	��D$4$]�m���$�%³�� %Q�4�&	
 $4 �%	2a%(�{V�%Q 4$[�l%& f�, «

)8
�9:
8�;/<�\/>d\U (تو، يعني اگر تو براي خدا كار بكني خدا هرچه مصلحت
. كند باشد برايت درست مي

كن، اگر عاقل هستي: فرمود امام روي فرمول رياضي آدم، براي خدا كار
هم، قيامت صد در صد است، اگر براي خدا كار كنيم. بايد مخلص باشد دنيا

شد يكوقت مي قيامت صد در صد از بين، اگر براي دنيا كار بكنيم. بيني خوب
، رود دزدي كندميها آدم گاهي وقت. رفته دنيا هم معلوم نيست به آن برسيم

و در دنيا هم زندان رفت. گيرد پليس او را مي اينطور نيست. يعني آخرت ندارد
. كه دنيايش قطعي باشد

مي آيت يك: فرمود بروجرديميكه آيه اهللا العظ: فرمود اهللا صافي در عمرم
و مرجعيت قدم بر نداشتم را ولي باالترين درجه. ذره براي رياست ي مرجعيت

علباالتر. هم خداوند به ايشان عطا فرمود اهللا مصر وقتي نامهميين مقام ي آيه
و روي. به احترام ايستاد، بروجردي به دستش رسيد نامه را خواند بوسيد

مي يك تشر. چشمش گذاشت مي هم كه به شاه . پريد زد رنگ او
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مي آدم مي، كنند هايي هم هستند كه صبح تا شب كار ، كند چه كند دائم فكر
كه دائم مثل شطرنج جا كند كه يك تومان بيشتر ها را جابه چطور مهرهبازها

. بدست آورد
اگر: خواهي كجا مطب بزني؟ گفتمي: به يكي از اين دكترهاي ارتوپد گفتم

مي، بشود زير پل صراط . افتند چون افراد زياد
يك: حديث داريم مي: در مكه بگويدياگر . آيم خدايا من انشاءاهللا سال ديگر هم
حج، گر چه نرود مي خدا ثواب . دهد اش

سايه عقب شما بيايد خوب است اما شما نبايد عقب سايه. دنيا مثل سايه است
را. آب دريا بيرون كشتي خوب است. دنيا مثل آب دريا است. برويد كشتي

مي. اندازيم روي آن مي دنيا خوب. شود اما اين آب دريا در كشتي برود غرق
دن. است اگر در روح ما نرود . يا استفاده كنيم اما براي دنيا كار نكنيماز

و همه كارهايشان را خالصانه انجام دادند ، خدايا به آبروي آنهايي كه فهميدند
. ترين درجه اخالص را در همه كارها به همه ما مرحمت بفرما عالي

»4]�e�/ � ^
 7�8 � !��&� NcG	
�«
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26/08/90: تاريخ پخش)2(كيمياي اخالص: موضوع

 الرَّحيم الرَّحمنِ اللَّه بِسمِ
طال: گويند مي مي. كندميكيميا مس را تواند چيزي هم به نام نيت داريم كه

مي 180كارها را  به فكر اينكه، كندميبه يك جنايتكار سالم. كند درجه عوض
مي، آدم خوبي است . دانسته چون نمي. دهند ثواب

 اقدام خالصانه حضرت موسي-1
و اعدام كنند، تشكيل شدهميشوراي نظا: به موسي گفتند : تو را بگيرند

»<�� D�%�«)|f3/?@(»�<��i�o� �i "�$,�EC���Dw�3i��[��«)|f3/?d(موسي هم از منطقه

آبها بيرون شهر چوپان، حكومت فرعون به منطقه مدين رفت گوسفندها را
؟ گفتند: به دخترها گفت، ايستاده انديدادند ولي دو تا دختر كنار مي : چرا

اآلن سر چشمه، آمديم آب بدهيم. تواند چوپاني كند پدر ما پير است نمي
مي. خورد برويم تن ما به تن مردان مي شود كه طوري نيست زن كار معلوم

.بكند
و پسرها: گفتم! كردن دانشگاهميدرباره اسال آنجايي كه ممكن است دختر

و آمدنشان فرق كنديها ساعت كه، البته اگر شرايط. رفت شرايطي است
مي. شود در يك كالس بنشينند نمي . شود از هم جدا باشند اما تا آنجايي كه

؛خدا از اين آب دادن تعريف كرده است. گوسفندها را آب داد موسي
»WJ�G%�«�0®6!#«، موسي سقايي كرد�"%	W�	���]«سپس»W%	2a(x�	
اي زير سايه» 

�2a �$,v	�p 9%Q#L%	 �1V	L592a �0$«، خدايا»�%5O�8 %R�J«:گفت»�%R�J%«، رفت ��D MuJ%�«

)|f3/?U(امام، من مستحق آن هستم، هر خيري، نازل كنيهرچه، خدايا
مي: فرمايدمي صادق كشيدمياش بود ولي خجالت گرسنه. خواست نان
. هر خيري برساني من فقيرآن هستم، بگويد
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 اين سقايي چه خصوصياتي داشت؟
از. نگفته بود بايد اين كار را بكني كسي به موسي. نبوديمأموريت-الف

. سوز دل بود
.كار نبود اضافه-ب
. بيمه نبود-ج
مي چون گاهي وقت، شناخت هم نبود-د : گويدمي، شناسد ها آدم يك كسي را

. شناسد سوارش كنيم فالني ما را مي
مي. وامدار نبود-ه ما: گويد مثال در، ايشان در انتخابات رياست جمهوري

ما، انتخابات نمايندگي مجلس ما و در انتخابات خود، شوراي شهر ش را به آب
. آتش زده الاقل يك پستي به او بدهيم

. كار نبود اضافه-و
. فراري بود-ز
. گرسنه بود-ح
مي كه من گوسفند، شرط نكرد-ط يدهم به شرطي كه شما هم تالف ها را آب

. كنيد
. در هواي گرم بود-ي
. تنها بود-ك

. دهد اخالص به كار ارزش مي
 نه سختي، نيت كار مهم است-2

و جان: فرمايدميقرآن هرجا. ترين كارها جان دادن است سخت جهاد كنيد
حتي اگر انسان جان بدهد ولي در راه» 
	&�z2(���' 4«. اگر خدا هست، بدهيد


«: هجرت. ارزش ندارد، خدا نباشد������ ��
������ z2(���'4�&	
«)q�J//?d\(

. نيت كار مهم است. پس سختي كار مهم نيست
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. نيت آورده استيبرا بحار از مرحوم عالمه مجلسي65حديث در جلد 70
 انسان در كنار حيوان-3

و روح اصل با كدام است؟ اصل با روح است. اصل كار نيت است . در جسم
ما درجسم مثل ديدن كه زير برف را مي و خوراك حيوانات از بينند در پرواز

. تر هستنديقو
قرآن وقتي. ارزش ما با روح است. ها از ما جلوتر هستند مسائل مادي حيوان در

و حيوانت: فرمايدميكند جسم را مطرح مي »	�� !6�$,�* 9%�$	E���[�, !6�%«:خودت

)���y�9/TT(يعني انسان را كنار گاو. هم براي گاوت، اين سبزي هم براي خودت

مييول. گذارد مي �K"2��«: فرمايدمي. گذارد در مسائل معنوي انسان را كنار خدا

�4�&	
مي»  �6
��«و مالئكه»
	�c�0V$�%��67«، دهد خدا گواهي	�6Q2!V&$*V	
«)R�.
�0�/d\(و

و در كمال. صاحبان علم و عقل و فهم و، يعني در علم انسان كنار خدا
و شهوت انسان. ها است فرشته . ها است كنار حيوانو در شكم

. امروز روز خوشي است. درسم مشكل است. امروز روز نحسي است: گويد مي
و ظهر كباب، امروز روز خوشي بود. چرا؟ درس ندارم صبح كله پاچه خورديم

مي! برگ مي، داند خوش را مربوط به شكم و: گويند تا مدرسه به مناسبت برف
مي! جون: گويد باران تعطيل است دانش آموز مي ! آخ جون: گويد معلم


	�n3$m�#f	G��$ �%)%«:هر راست گفتني هم ارزش ندارد: فرمايدميقرآن  ���

!2"$3 �$P«)O
pH
چه پرسند ريشه روز قيامت از صادقين هم مي)\/ ي صداقت

زنده باد كسي كه پليس. گويد كه اعتبارش به هم نخورد بود؟ گاهي راست مي
ميچراغ، هم نباشد . آن ارزش دارد. ايستد قرمز را
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 خاطره*
من. شهيد مظلوم نشسته بودم، در ماشين دكتر بهشتي و ايشان راننده بود

شب. مهمانش بودم را، نيستيكس: گفتم. چهارراه ايستاد، نصف شما كه نظام
را، قبول نداري را، من نظام را قبول ندارم: گفت. نظام شاهنشاهي اما نظم

. قبول دارم
 خاطره*

چند، ظهراز بعد4ساعت، ايشان داشتميمالقاتي با آيه اهللا شهيد بهشت
در اتاق بمانيد من سر وعده. زود آمديد. در را باز كرد. دقيقه زودتر رفتم

. آيم مي
و برتر از عمل، نيت-4  اساس


	��7«: فرمايدمي. اصل نيت است t�'Q (0*	
«)!�_
8�Y/>�T(»:(0� �B:

7�9 4	«)!�_
8�Y/>�T(

مي: گويندمي. يكي از بركات نماز همين نيت است كني؟ آدم بفهم چه
مي نمازگزار بايد اگر مي مي، كني پرسند چه قبل: ولذا گفتند. كند بفهمند چه

: روايت داريم، از نماز توجه داشته باش
»67#�29 2�$, ��0V	
M� ��D  �$,4$&�0�� «)z�e/<?/>\U(چرا؟. نيت مؤمن از عمل بهتر است

، آدم ممكن است يك عملي را بكند براي خودنمايي. چون در عمل ريا هست
چيزي نيست. اما نيت در ذهن است. عجب او را بگيرد. غرور او را بگيرد، تظاهر

و لذا در نيت اخالص پيش مي اما در عمل خطر غرور. آيد كه مردم ببينند
. هست

ولي، نيت اين است كه اين كارخير را بكنم. پاداش داردنيت بدون عمل هم
يبا هركه تماس گرفتم عذر، خواستم بيست نفر را افطاري بدهممي. نشد

مي. داشت . ها براساس نيت است در قيامت هم محاسبه. كند خداوند قبول
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مي حساب نمي نيت: گويند كنند چند ركعت نماز خواندي؟ چقدر پول دادي؟

	G�n3$m�#f �%)%	$��«چه بود؟   ���!$3"2 �$P«گويندمي، حتي اگر راست هم گفتيم :

ي راست گفتن شما چه بود؟ انگيزه
مييگاهي جوان و خيابان دختري را نگاه ولي وقتي خانه پدرزن. كند در كوچه

مي چشم، رود خواستگاري مي به، اندازد هايش را پايين بله اميدوارم كه ما را
! چقدر اين جوان باادب است. ان قبول كنيدفرزندي خودت

ميميخان ميياگر ديگر، كند صحبت هر ترمز لب چهارراه. كند نباشد نگاه
، از ترس سوت پليس است، آن ترمزي كه از ترس جريمه. ارزش ندارد

و مخلَص-5  تفاوت مخلص
اگر. مخلَص يعني خودش خالص باشد. مخلص يعني كارش را خالص كند

آد. قدم بعدي آن است كه مخلَص شود، مخلص شد ميميمثل . شويد كه لباس
و مال داد. خواهد لباس پاك شود اول مي دست، اما وقتي لباس را مشت

. شود خودش هم پاك مي
تا. شود در دنيا كارهاي قشنگ ثبت مي فالني چند طبقه ساخت؟ فالني چند

كرد؟ فالني چند نفر در مجلس سخنراني كرد؟ فالني چند وزنه سر دست بلند
. شودميبه او رأي اعتماد دادند؟ در آخرت هم كارها به نيت ثبت 

كل، رئيسيده تا برا هزار تا سالم ، فالن استاد، فالن بازرس بود، پنج تا مدير
. يكي براي خدا نبود، به يك كارمند شهرداري، يك سالم هم به يك كارگر

 نتيجهنه، ارزش كار به نيت است-6
اين باغ چقدر ميوه دارد؟ يك هكتار زمين چند. ارزش كار به خروجي آن است

هايش چند خروجي اين زمين چيست؟ اين دبيرستان ديپلمه. دهد تن برنج مي
شوند؟ در دنيا آنچه را كه آمار خروجي است حساب درصد وارد دانشگاه مي

كالس. اخالص داري در قيامت هرچه. اما در قيامت اينطور نيست، كنند مي
. شود استاد دانشگاه خالص نباشي قبول نمي، شود اول خالص باشي قبول مي
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مي! سالم عليكم: گويدمي در خيابان يكي مي، كند نگاه اين: گويد به رفيقش
تر شود يك سالم محكمميفالني نيست كه در تلويزيون است؟ مطمئن كه 

ا، كند مي سالم، سالم اولي براي خدا بود.ستبايد گفت همان سالم اولي قبول
و صاف تحويل خدا بدهيد. بوي شهرت داشتميدو . كار خالص

چه وقت، مثل ميوه پالستيكي. آب نما است. سراب استيكارهاي غير خداي
شد آدم مي براي چه كسي؟: گويدمي، فهمد سراب است؟ وقتي عقلش بزرگ

مي كه چه؟ براي چه؟ يا لحظه . جان بدهدخواهد اي كه
مي انسان لحظه: فرمايدمي حضرت امير نگاه، خواهد جان بدهد اي كه

كه مي 
,"�«كند�H � �´cH z µ0Y
و اغماض» و حرام جمع كرد از حالل

»,�	VY%QL5��� 4��$¶,�«: فرمايدميخداوند، كار نداشت حالل يا حرام است. كرد

)43�H/?\(اي ندارد آنچه جمع كرده برايش هيچ فايده .»�g%&�·¶�� 4��29�%IV&�'«

)43�H/?�و قدرت داشتم) شد، من سلطنت . پودر
چه! عجب باختم: گويدميروز قيامت، تمام كارهايي كه غير خدا باشد براي

؟ براي اينكه سوت بكشند؟ كينه ي من به خاطر اين بود كه ايشان پيش كسي
د نشد؟ما بلن

 ارزش ضربت حضرت علي-7

¸���«چرا N�� L&� 7/�روز خندق از عبادت شمشير اميرالمؤمنين»+

 بيشتر است؟) جن وانس(ثقلين
او را نكشتي؟، يا علي چرا وقتي آب دهان پرتاب كرد: گفتند: حديث داريم

منتهي ديدم اگر. سوختم. به مادرم هم فحش داد. تنها آب دهان نبود: گفت
 وقتي، رفتم قدم زدم كه خودم را نگه دارم. شمشير بكشم قصد قربت ندارم

كنترل شدم برگشتم براي خدا شمشير بزنم نه به خاطر اينكه به من فحش
. اخالص اين است. مادر داد يا به من آب دهان پرتاب كرد
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شد عكس شهيد را مي  با يك صلوات، بيني باالخره جان داد تا اين كشور آزاد
كنثواب مي.ش براي او نثار كه اين غير آن است كه با دسته گل بزرگ روي

من هرچه در تلويزيون بگويم معلوم نيست براي قيامت. خودت را نشان بدهي
ا. من بماند و در مسجد روستا گفتياما اگر يك حرف مرا طلبه : ياد گرفت

. از كيست؟دانند اين حرف چون مردم روستا نمي. ماند آن براي قيامت من مي
 خاطره*
مي با كاشيييك باني، باني آب انبار، باني حسينيه، نوشت باني مسجد كاري
تو اين همه كار خير: جواني به او گفت، باني بيمارستان، باني زايشگاه، پل
كن مي من از كجا بفهمم: گفت. كني بيا مثال يك ميليون تومان بده مرا داماد

و آيات تو راست مي مي گويي؟ قسم اين پول را داد جوان. گويم كه من راست
با: يكي از علما خوابش را ديد گفت، بعد از مرگ، داماد شد تمام كارهايي كه

و. كاشي نوشتم پاك شد قبول چون مورد آن جوان را ننوشتي ما نوشتيم
. كرديم

 خاطره*
: گفتندميمخالفان، كه بوديبه واسطه اختالف پيامبر، در صلح حديبيه

از»
	&�'�8$4��, 6R�M�#0�l«حضرت عنوان، ما شما را به اين عنوان قبول نداريم را
شد، صلحنامه پاك كرديپا 
	&�'�8$4��, 6R�M�#0�l«. وقتي پاك كرد آيه نازل«

)¬[�/?�هميشه در قرآنيخدا هم او را برا، يعني پيغمبر خودش را پاك كرد)
را. ثبت كرد ميپس هر جا خودت و هرجا مطرح كني. نويسد پاك كني خدا

. كند خدا پاك مي
از اين به بعد از هر رقم هدر رفتن، خدايا اگر تا به حال هدر رفتيم ببخش

. خودت ما را حفظ بفرما
»4]�e�/ � ^
 7�8 � !��&� NcG	
�«
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03/09/90: تاريخ پخش)3(كيمياي اخالص: موضوع

 الرَّحيم الرَّحمنِ اللَّه بِسمِ
 اخالص نيروهاي بسيجي-1

مسئول خنثي(اي مصاحبه كردند ساله16،17زمان جنگ با يك نوجوان
. نگفت، هركاري كردند، چند تا خنثي كردي؟ خنثي كرده).كردن مين بود

. اين اخالص است، باشدميخواهم در حال گمنا مي
مي، لشگر: گفتيم گاهي عوض تيپ مي آقا: گفتمي. گردان: گفتيم عوض لشگر

مي. حواست جمع باشد تيپ است هاي فالن شهر دست باال بچه: گفتيم يا مثالً
مي. كنند اينها. شهر ما بيشتر استآمار: كردند كه بگويند دو تا دستشان را باال

مي. خيلي مشكل است مي. رود شيطان در محراب هم در جبهه. رود زير عمامه
مي. رود مي مي. رود در اشك . كند ولي پشت اشك اخالص نيست گريه


	�#, �2«. اي ارزش دارد كه همراه با معرفت باشد گريه: فرمايدميقرآن �#0$,


�6�����«)q���,/\T(

و كينه،صاخال-2  مانع حسادت
مي همه. شود اي نمي مخلص عقده ، حسين، حسين: گويندي مردم روز عاشورا

. برادر بزرگتر هستم! حسن هم بگوييديا: فرمايدمين امام حسن
: كه منقلب شده بود فرمود شب عاشورا به زينب كبري امام حسين

 اميرالمؤمنين، زهرا فاطمه، جدم پيغمبر، حسن از من بهتر بود از دنيا رفت
و . رفتند همه از من بهتر بودند

آن: به او گفت، به اين هيئت گفت از اين كوچه بروميچرا نيروي انتظا از
در اين خيابان است؟ اين كند؟ مگر امام حسين كوچه برو؟ چه فرقي مي

از. خيابان شلوغ است از يك خيابان ديگر و شأن ما است كه ما نه اين پرستيژ
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مي. اين خيابان برويم . دهد اصل بر اين باشد كه اين منبري چقدر ياد مردم
نه اينكه چه جمعيتي. بعد از اين ده شب سخنراني چقدر مردم رشد كردند

و اينها نباشد. اضافه شده است . نگاه ما به جمعيت
سالهاي قبل. خدا از همه چيز مهمتر استيمعناي مخلص اين است كه رضا

مي: هيأت گفتم به يك رئيس جا كه داريد سينه شود همان آقا ظهر كه
مي دسته: گفت. نماز ظهر بخوانيد، زنيد مي برايش!ي هيأت دسته! خورد به هم

.مهم است
كه. البته عاشورا اين نمازهاي در خيابان خيلي خوب شد البته به شرطي

. وگرنه اصل نماز در مسجد است. نزديك مسجد نباشد
ارزش، اطالعات در كامپيوتر هم هست، كامپيوتر نيست، ماشين نيستانسان

. اطالعات را كامپيوتر هم دارد. انسان نيت انسان است
 موفقيت يا شكست، اخالص-3

رفتم. نشد ما دانشگاه برويم. خورد وقت غصه نمي آدم اگر مخلص باشد هيچ
در.كن ات را عمل وظيفه. نشد، خواستم مرجع تقليد شوم طلبگي مي چرا

ولذا قرآن. خورد مخلص غصه نمي. انتخابات مجلس رأي نياوردم؟ نشد كه نشد
چه دشمن، چه اين دشمن را بكشد)�«)4/�]/ddd�VJ��%� ��.�6&�[VJ]�&�6.%«: فرمايد مي


	lV�H2a2� ����� G ���«. اين را بكشد«)4/�]/A?(براي مخلص فرق. هردو نيكو است

. كند نمي
مي. ات را بخور روزه: گفتهدكتر را خاك بر سر ما امسال روزه. خورم روزه مان

؟ وظيفه. خورديم . كنند ماندگي نمي فقرا احساس عقب. ات اين بوده است چرا
��G 92.$	%� ��«:چونV&$	�:2a �,W*�'«)!¹/T�او، هرچه انسان سعي داشت) به

. رسد مي
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و موفق مغرور نمي به نميچون. شود مخلص داند خدا قبول كرد يا نه؟
مي: اميرالمؤمنين گفتند مي. كني خيلي تالش : فرمود. كني داري خودكشي

نه نمي . دانم كارهايم قبول شده يا
او بهترين كارها ساختنيبرا. هستند بسياري از انبياء از نسل ابراهيم

��V̀«: كعبه است 2a��%� ����!�
� /2a ��$�
�%JV	
��$,V	
1 ��� «)q�J//d?= (را پايه هاي كعبه

و بعد گفت كن»[�J%�#) �8/#��«: باال برد حتي، اگر قبول تو نباشد. خدايا قبول

اگر برق باشد المپ كوچك هم نور. اصل برق است. ساختن كعبه ارزش ندارد
. دهد برق نباشد حباب بزرگ هم باشد نور نمي. دهد مي
مييا چند بار عتبات رفته، چند بار مكه، پرسند چند بار عمره مي كند؟ فكر

اگر المپ، ده بار عمره. بيست بار كربال. سي بار مشهد. شمارد گردو است مي
مي دفعه، سالم باشد اگر هم المپ. شودي اول كه به برق مكه وصل شد روشن

ن، سوخته باشد . شودميهزار بار هم به سرپيچ بزني روشن
ف چون در نماز يك لحظه از نيت خالص بيرون. كر داردانسان مخلص تمركز

سرگرم. هدف خداست. نيت يعني هدف را گم نكن. نمازت باطل است، بروي
. مسائل غير اين نشو

 دعوت به اخالص، نماز-4
. آمريكا كوچك است، خدايا تو بزرگيييعن! اهللا اكبر. نماز تمرين اخالص است

يك همه يك. توانند خلق كنند مگس نميي رئيس جمهورها جمع شوند
و فرار كند همه . توانند از آن بگيرندي نمي مگس هم يك چيزي را بردارد

»^
 !G/«تو و رحيم هستي.ينه به نام ديگر، به نام ديگران رحم، رحمان

، قذافي وار، صدام وار، مبارك وار، براي حكومت خودشان حاضر هستند. ندارند
ك، شاه وار . نند كه خودشان پادشاه باشندمردم را درو
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	0V�gV&� 	$2��0«: مالك قيامت تو هستي، ها تو هستي خدايا سرچشمه انواع رحمت

N ���V	
«)���Y/d�(تو فقط بنده نه،ي مزد نه بنده، نه بنده غرب،ي شرق نه بنده،ي

تو»� *�9����X�#�2a«،ي مدرك نه بنده،ي مقام بنده تو.»�X�#�2an$*�[ G�9«فقط كمك از


 �$��9«مرا هدايت كن%º
��5f	
 !�$J�[ G�0V	
اش تمرين اخالص نماز همه)�/���4(»

مي: گفت، اگر قسم خورد. است تا، اگر نكرد. كنم واهللا چنين بايد كفاره ده
بي، اما اگر نيت جدي نبود، مسكين غذا بدهد ، ارادهبي، عصبانيت، توجهي از

هم پس نيت. كفاره هم ندارد، از زبان پريد قسم خوردي، ثقل لسان، عجله ها
. در كيفرها اثر دارد

گيري؟ چه كنيم خالص باشيم؟ بايد توجه كني كه چرا پهلوي اين عكس مي
مي بله مي قربان :خواهي عزيز شوي؟ گويي؟ چه مشكلي داري؟
»�.2a%§#p$*V	
4�&$	«)�9��/�A(»�.2a%§#p$*V	
$4�&$	E�*�0��«همه عزت از آن خداست .

 راه رسيدن به مقام اخالص-5
 انسان چگونه مخلص شود؟

$4
	2a%§#p$*V.�«. باور كنيم تمام عزت دست اوست-1�&$	E�*�0��«)q�J//d�A (عزت ،

درصد دست99: يعني اينطور نيست كه بگويي. تمامش براي خداست
هم، خداست من رئيس. براي اين است كه من رئيس بانك شوم يك درصد

اگر يكي از اين. من امام جمعه شوم. من رئيس مجلس شوم. شوراي شهر شوم
رس. دروغ بود» جميعا«ي عزت آور بود كلمه،ها مقام كشورميباالترين مقامات

و آن طرف من بنشيند من، اين طرف خدا خواسته باشد. اين عزت است براي
���%&$&�4$«، كندميمرا خراب V��0V	
E�*�0��«)��8/U?(»�همه ممكن. يعني تدبير» ,�

. خواهد باال بروي خدا نمي. ريزي كنند براي اينكه شما باال بروي است برنامه
. گردد همه چيز برمي
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$4
	2a%§#p$*V.�«. در قرآن است» �*�«سه تا�&$	E�*�0��«،»�.%Q%§#�6JV	
$4�&$	��E�*�0«،»$4�&$&%�

��V��0V	
E�*�0��«.شودمين، باالترين مرتبه هم بروي، عزت نباشدياگر روز ،

. اينطور نيست. مبارك سي سال حكومت كرد با در قفس كردنش به باد رفت
رس. هم دارد، مرگ بر شاه، جاويد شاه زودتر، شوممياگر بتوانم استخدام

رساينقدر. آيد خواستگار گيرم مي ، باز هم در خانه نشستند، شدندمياستخدام
ا 
^«شده عوض»و من يتوكل علي استخدام رسمي«ين چون L&� (e�[� �,«.

: داريم»�����Gl.«در قرآن چند تا

-»%.����G l��  !�"#9%Q .���ZG l��«))"e/d@U (

-»%.����G l��  !�"#9%Q W&�� L�KS«)4	m�¯/d\(

-»%.����G l�� !�"#9%Q .����[ "�,«)h�Dy/T=(در دنياي. يعني در دنياي خيال است

مي، كند خيال چنين مي در مناجات، اي نيست كارهيبدانيم ديگر، كند چنين
و نقصي«شعبانيه داريم  ال بِيد غَيرِك زيادتي . خدايا دست توست» الهي بيدك

و نقص من به، زيادي من عزيز شد؟ شاه، قدرت چسبيد چند ابرديديد صدام
و اسرائيل داد، به چند ابر قدرت چسبيد عزيز شد؟ مبارك چقدر باج به آمريكا

 عزيز شد؟ 
�9� y�"63�l�9 ! ��«. رزق دست خداست«)S
�'
/Td(حديث داريم. به زرنگي نيست :

مي گاهي خداوند آدم و هرچه دوند به جايي هايي را كه زرنگ هستند
خدا اين. اش راحت راحت است زندگي، يكي كه هيچ زرنگي ندارند،ندرس نمي

. به زرنگي نيست، ها بگويد كند تا به زرنگ كار را مي
 درجات اخالص-6

: اخالص درجه دارد
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-»�q��� m
 E�� ��D���*�0%�«)h
��
/A�(

-»E��%Y�8��E����8«)S���9
/�@(

-»E
�V��K$4$[�0 *2�$	«

-»�E& %Q$§�m���$*V&$	«)8
�9:8�;/<Ud/>dU(

مي. انسانها درجه دارند . مجلس بنشينيبرو باال: گوييم مثالً گاهي
سؤال. يا اينكه آنجا بوعلي سينا نشسته است، هايش بزرگ است پرتقال

هايش برو باال پرتقال. چند رقم برو باال داريم. يك چيزي ياد بگير،كنميعل
عل.و باال عكست را بگيرندبر. بزرگ است اخالص. كنيميميبرو باال استفاده

نماز بخوانيم براي اينكه. نماز بخوانيم براي اينكه جهنم نرويم. هم درجه دارد
. نماز بخوانيم براي اينكه حاجتمان را بگيريم. بهشت برويم

و زياد شدن در آن اثر ندارد:ي اخالص نشانه . كم
 خاطره*

مي رضا در حرم امام و به قول امروزي زيارت ها سيم وصل شده خواندم
غريب. من زوار هستم: گفتم. حاج آقا اين پول را به فقير بده: يكي گفت. بود

؟ گفتم: دومرتبه گفت، باز شروع كرديم. فقير سراغ ندارم. هستم . بله: حاج آقا
. من زوار هستم. شما يكبار ديگر هم گفتي: گفتم. اين پول را به فقير بده: گفت

حاج آقا اين: دوباره بعد از چند دقيقه گفت. شناسم كسي را نمي. غريب هستم
بيست تومان به دست !!! پدرجان: گفتم. ناراحت شدم. پول را به فقير بده

يآن زمان خيل(. هزار تومان است. حاج آقا بيست تومان نيست: گفت،يگرفت
مياينجا يك مؤسسه ايتا: گفتم، ديدم هزار تومان است آرام شدم) زياد بود

مي: گفت، هست  وقتي رفت ديدم اين پيام امام رضا، خواهي بده به هركس
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كه فشار خونتميمادا. دو ليتر هم گريه كني. كه گول خودت را نخوري. بود
و باال مي . منقلب شدم. ات صفر است نمره، رود با پول پايين

رفتم درس فالنيمي.ش صفر استفهمد كل عمر گاهي انسان لحظه مرگ مي
مي. اينطور نيست. فالني شاگرد فالني است: كه بگويند كنيم اگر هيئت ما فكر

و يك سرش كجا هرچه اخالص بيشتر باشد ...ما يك سرش كجا باشد
. ماندگارتر است

و-7  مالمت اخالص
مگر. بخندند، خندندمي، خواهم نماز بخوانممي، ترسد ها نمي مخلص از مالمت

 من مقوا هستم كه با باران له بشوم؟ 
چنان اين فرهنگ در مخش رسوخ. زند مثالً از چهل سال قبل كراواتش را مي

مي، كرده است و دو سال است بچه مسلمان هم هستي خواهي نماز شما سي
 كشي؟ بخواني خجالت مي

. گذارد آدم مخلص بين افراد فرق نمي. مخلص كاري به تشكر ندارد
 خاطره*

و نابينا و به او عبوس كردييكي در يك جلسه فرق گذاشت بين پولدار ، فقير

��«؛با ده آيه خدا او را به رگبار بست. به پولدار توجه كرد �����W�	���]«)���/d(

و پشت كرد؟ و)#We#p��«)���/T	4�&�*%���� �g�28,����« عبوس شايد اين اهل تزكيه


' ]�� ¶�,��Q 2%,#�«. شايد حرف تو در اين نابينا اثر كند، خودساخته باشد ��19%�%��4%	

�#��f�]«)��� /A��(تو متصدي هدايت او شدي، آن كسي كه پولدار است .

 توجه به پولدار كردي؟
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و غني فرق كند خدا او را غضب: فرمود امام رضا كسي كه سالمش به فقير
. كند مي
 خاطره*

حت، پروازيهواپيما بوديم براسوار و چرا؟. بارها را هم را پياده كردنديهمه
سوسك يا موش؟يبرا. يك موش يا سوسك در هواپيما رفته است: گفتند
ي رابطه. ها را قطع كند يكي از اين سيم، بله ممكن است اين سوسك: گفتند

مي. شود خلبان با فرودگاه قطع مي ص را آيد سيم اخال بله موش شرك هم
مي، كندميقطع . شود رابطه انسان با خدا قطع

و مسكين اسير دادند سه شب افطاري اهل بيت ما يك. شان را به فقير

««ي سوره (. به خاطر اخالصشان بود. براي چه؟ براي سه لقمه نان. نازل شد»

 اين: فرمود. شهادتت مبارك! برادر عزيزم: گفتند. يكي هم در جبهه كشته شد
و. اين قصدش خدا نبوده: چرا؟ فرمود. شهيد نيست در جبهه نگاهش به اسب

اين. بروم او را بكشم مثالً اسبش را به غنيمت بگيرم: گفت. االغ طرف خورد
يعني شهيد راه االغ. است»3]�) 
_8�0«اين، رفت او را بكشد به خاطر غنيمت

! نه اخالص. شد
 آداب عزاداري-8
زنبرادرهاي- خالف. تان را نشان ندهيد ها هستند سينه عزادار جاهايي كه

. دوست ندارد امام حسين. تقوا است
زن- مي در اينترنت قمه مي. دهند ها را نشان يك شيعه: گويند آنوقت به ما ها

در قمه آيا امام حسين، خودكشي، خودآزاري، خودزني، بيماري دارند
نه آرم. شود؟ يك طور عزاداري كنيد كه عزت براي شيعه باشيد خالصه مي

ماان سؤال كرده. قمه جايز است: مثالً چند آيه اهللا هم گفتند. شيعه قمه باشد د
. خواهيم چند قطره خون هديه كنيممي روز عاشورا به عشق امام حسين
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ضرري به جسمت نزند باسمه تعالي چنانچه: گويد خوب مرجع تقليد هم مي
. مانعي ندارد

كنمياين رق خواهم طوري عزاداري كنممي، اهللا العظمي حضرت آيت. سؤال
و آمريكا به شيعه بخندد ببينيم كدام.و آرم شيعه بدن خوني باشد. كه اروپا

. شراب است: بگو. بخور: گويدمي. آب است: گوييمي. دهد مرجع اجازه مي
كه. نخور: گويد مي اما. كنيممي جانمان را فداي امام حسين، خون هيچ ما

طوري عزاداري كنيم كه تمام معارف شيعه همه تحت الشعاع قمه زدن قرار 
. نگيرد

.»جزاكم اهللا خيرا«: بفرمايد آن رقم عزاداري كنيم كه امام صادق
، بيماري، احياناً آمبوالنسي. عزادارها طوري عزاداري كنند كه راهبندان نشود-

. آزاري نباشد مردم. فرودگاه برود، خطري پيش آمد كسي كار دارد، نشاني آتش
مي. اخالص داشت امام حسين نه براي، روم كربال نه براي ريا خدايا
تو، خودنمايي 
� *�,X���m	%�«: روز عاشورا هم فرمود، فقط براي رضاي��$'«

)8
�9:
8�;/<\d/>?@� (اخالص بود. كنم كس را جز تو نمي هيچپرستش، اي خدا
. بقا داد كه به امام حسين
. واحكام الهي باشد، تقوا، هاي ما همراه با نماز انشاءاهللا عزاداري

»4]�e�/ � ^
 7�8 � !��&� NcG	
�«



از قرآن20خالصه  85 برنامه تلويزيوني درسهايي

10/09/90: تاريخ پخش هاي اخالص نشانه: موضوع

 الرَّحيم الرَّحمنِ اللَّه بِسمِ
ي اخالص چيست؟ نشانه

 نبودن تفاوت در نوع كار-1
در. كند كند نوع كار فرق نمي وقتي براي خدا كار مي شب عاشورا يك عده

و خيمه شوخي مي مي، خنديدندميكردند . خواندندو يك عده هم نماز شب
، است خيمه امام حسين، وقتي خيمه، است راه حسين، وقتي راه

آن. تفاوت مهم نيست سر هيأت باشد يا ته هيأت از اين كوچه رفتيم يا از
د علمات ما سه تا تيغه دارد يا سي تا تيغه  ارد؟ كوچه؟

ن ميكندميمخلص به غير خدا فكر 
	&�4� 63)2«: فرمايد، #!6® !� 8%̀«)N�*9
/�d(بگو

. باقي را ديگر دور بريز، خدا
 ����f�"�! :«:فرمايدميخداوند در باره آن ها كه براي خدا به جبهه رفته اند

-��0%r«)4/�]/d?@ (مي تشنگي به آن و تلخي» w�f�9:��«. رسد اجر است ها ها

و حركت»,�� �$��I�� E%��.%:��«. گرسنگي اجر است»,�7�f�0 o«دردسرها  ها

هرچه از طرف دشمن به اينها برسد»��c ��9���¼,$� ����	�6.%:«.مانورها اجر است

»�:2a �w$[6e !�"%	$42/-(�0��¬$	�P «نانوايي كند، كفشش را واكس بزند، خوابيدنش ،

مي، كند لپه پاك مي مي، زند آرپيجي مي، كند موشك رد كند چون هركاري
مثل استخر كه تميز است شما هرجا شيرجه بروي. كند مخلص است فرق نمي

. لذت دارد
. پاي منبر پنجاه نفر هستند يا پنج هزار نفر، مهم نيست كه سرآشپز كيست

، از دشمن بچشنديعني هر سختي. مردم تعريف كردند يا تعريف نكردند
قد، براي خدا درس بخواند. شود برايشان عمل صالح نوشته مي كهميهر
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قد صلهيبرا. دارد يك اجر است برمي دارد يك اجر كه برميميي رحم هر
. است

 هاي خود عدم پافشاري بر خواسته-2
مي. من حتماً بايد كنكور بروم: گويد نمي نيامد، آمد روي چشم، كنيم ما دعوت

ميمي. التماس دعا . من گفتم الف بايد الف باشد. گويم بشود خواهم آنچه من

	&�V&$[63z2(���'$4]�! 	%�$� ��«: فرمايد قرآن مي  �%Q!j[�,«)R�.
�0�/dA= (در راه خدا

��§-«! مهم نيست. يا از دنيا رفتيد، كشته شديد$C ��0%	 ��$,$4�&	
مورد توجه خداوند»

. هستيد
اگر: گفتم. خواهم مثل آيه اهللا بروجردي مرجع تقليد شويمي: گفتميپدرم

مييول. نشدم شما ثواب را داري ها كالس بگذارم كنم براي بچه من فكر
مي. بنابراين شما اجرت را داري. نيازش بيشتر است آيد پزي مهمان نمي غذا

مي، براي خدا پختي .و ثوابش هم داري خوري خودت
حتماً. حتماً بايد با اين پسر ازدواج كنم. من حتماً بايد با اين دختر ازدواج كنم

. نه هرچه خدا راضي است. بايد شغل من اينطور باشد
مي-3  كند جرأت پيدا


	&�4� 63)2«: چون گفته. مخلص جرأت دارد #!6® !�كن»8%̀  و باقي را رها . بگو خدا

ميرك حرفش . خالف كرده به او بگو. زند را
ن-4 . شودميآدم مخلص رنگي

ال. شير خالص است)��/�)(»�D	�f$	E����%«: فرمايدميقرآن ؟ چون شير از چرا

و خون رد مي و نه رنگ خون به الي پهن آدم مخلص. شود نه بوي پهن دارد
ال به الي اين خطوط سياسي در، محله پايين يا محله باال، از و در اين هيأت

و بازار تحويلش گرفتند يا  و مزرعه و مدرسه و در اين دانشگاه اين مسجد
. كندمينيبراي خداست فرق: گويد تحويلش نگرفتند؟ مي



از قرآن20خالصه  87 برنامه تلويزيوني درسهايي

 داندميخود را مقصر-5

4�GVC�9 E�Q�8%���«: حديث داريم�5f%J�,�� *�/2RV��/x(6e �m��" ��, �����«)8
�9:
8�;/<��/>T@@(

مي كساني كه تمام تالششان را مي شايد خدا چيز ديگر: گويند كنند اما باز هم
� ��W ,$0#� «: گويدمي. خواست مي���4%	�>�%&�oV	
��$,S���5�	
كه»  اين اميد هست

من ات كوتاهي كرده باشي؟ دادي در تربيت بچه احتمال نمي. اين خالص باشد
دهي شما نسبت به همسرت كوتاهي احتمال نمي. ام را انجام دادم حق همسري

.ي تو چيز ديگري باشد ممكن است وظيفه. ات اين بود كردي؟ واقعاً وظيفه
تبليغ دينيبرا، ات اين باشد كه بروي زبان اردو ياد بگيري ممكن است وظيفه

پرست ها گاو ممكن است ميليون. هاي هندوستان بروي در ميان گاو پرست
. شدند خدا پرست مي

ام؟ دو ركعت نماز چه كسي است كه بتواند بگويد كه حق نماز را انجام داده
دانيم نمي، حق جانبازان، حق شهدا، حق جبهه، باتوجه خواندي؟ حق روزه

ي ما چيست؟ وظيفه
نه. اگر كسي خودش را مقصر بداند به اخالص نزديك است:حديث داريم
به: اينكه بگويد ام وظيفه من . ام عمل كرده

. دوست نداريمي امام خميني كسي را به اندازه ما بعد از امام زمان
از خدا،ام اگر قصوري يا تقصيري كرده: اش فرمود ايشان در وصيت نامه

مي عذرخواهي مي و از ملت عزيز هم معذرت . خواهم كنم
زن حضرت امير علي رسول خدايا: گفتند. كرد هاي جوان سالم نمي به

رسول خدا سي سال از من بزرگتر: كني؟ فرمود چرا سالم نمي، كند سالم مي
.من سي سال جوانتر هستم. بود

كن، خيلي حزب اللهي هستي قرآن بخوان به فقرا كمك، نماز جمعه برو، تدبر
كن، كن نه، به بانك خون بده، خواهي هم خون بدهيمي، مشكل مردم را حل
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م. دشمنان سوء استفاده كنندبا قمه زدن كه راياين كه قمه زند خمسش
مي داده؟ تمام لقمه رود؟ فقراي محله هايش حالل است؟ هر هفته نماز جمعه
ولي، داريم ظاهرشان هم خيلي مذهبي استيكند؟ افراد را رسيدگي مي

. نيستميانصافاً تجارتشان اسال
ها روز بروز باطن، قيامت-6

ميروز: حديث داريم و فرشته. ما جبهه بوديم: گويند قيامت افرادي ها خدا
اي عده. فالني شجاع است: تو جبهه رفتي كه بگويند، دروغگو: گويند مي
و فرشته. پول خرج كرديم، ما در راه خدا: گويند مي مي خدا دروغ: گويند ها
مي عده. پول خرج كردي تا پز بدهي. گويي مي .مما قاري قرآن بودي: گويند اي

و فرشته مي خدا مي: گويند ها مي. گويي دروغ فالني: خواندي تا بگويند قرآن
مي ما نمي. صوتش خوب است  شود؟ دانيم چه چيزي قبول

و حسينيه نكند تكيه، خداي نكرده. ها بايد بازوي مسجد باشد حسينيه ها ها
. رقيب مسجد باشد

 خاطره*
براي. فرمود اين مسجد را خراب كنيد در مدينه مسجدي ساختند پيغمبر

��E�J«: اينكهVC�]�� ��/n�$, ��0V	
«)4/�]/d@=(مي بين مسلمان . اندازد ها را تفرقه

. خيلي اشك ارزش دارد. باشد عزاداري بايد در شأن امام حسين
 خاطره*

و امام خمين سيد احمد خوانساريميآيت اهللا العظ ياز مراجع تقليد
، اش نوشته بود حدود هشتاد نامه در وصيت، مرجع المتقين: اش فرموده درباره

و درس دادم اما براي قيامتم جز اشكي كه براي اهل نود سال درس خواندم
به. خيلي عزاداري ارزش دارد. ام به هيچ چيز اميد ندارم ريخته بيت ولي
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. هم بيشتر استهمان مقداري كه ارزش دارد هرچه طال گرانتر باشد دزدش
. مواظب باشيد

 مانع اخالص، هواپرستي-7

: ��e ��I[G(«: فرمود اميرالمؤمنين>cD �,4�&�� ��´
«

)!�_
8�Y/>T@� (و هوسش غالب است نمي تواند مخلص باشد كسي كه هوي
و هوس است . دنبال هوي

مي، قديم مي، گفت منبري يا مداح است يك جمله ساده مردم چقدر داند خدا
. كردند گريه مي

!ي آل عبا نبود گيرم خيمه خيمه*** زنندي مرغي نمي آتش بر آشيانه
؟!اش را سوزاند بايد خيمه.ي امام حسين نبود خيمه، يعني گيرم خيمه

يعني امام را در حصير. مگر به كربال كفن به غير بوريا نبود: گفتمييا
گ. گذاشتند دفن كردند قدت. چشمت قشنگ است. كند ريه نمياما اآلن كسي

 يعني چه؟. كمون است
 مانع اخالص، آرزوها-8


 3&)«:حديث داريم:R�, |&½ g	:
R�0�«)!�_
8�Y/>dAA (اگر آرزو داشته

مي، خواهم چنين باشمميمن. تواني مخلص باشي نمي، باشي خواهم من
من. بلكه خوب خدا دوست داشت من تحقيق كنم. چنين شوم دوست داشت

، زحمت بكشم
 توجه به محتوا-9

. هدف از جلسات عزاداري اين باشد كه با اسالم آشنا شويم نه حسينيه پر شود
؟ گفت: گفتم. آمد براي محرم دعوت كند حساب كرديم اگر شما بيايي: چرا

هوس. اين خدا نيست.ي پر شود خواهم حسينيهمي. شود جمعيت بيشتر مي
. است
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قرآن. ها پايش به جايي بند نيست بسياري از رسم. رسم است: گويد مي
��[���V.2a �$I«: فرمايد مي%sVe%Q  ��,L$�2F 8%�V	
X��&${�� «)N�*9
/dd� (اگر خواسته باشي

مي ببيني اكثر مردم چه مي چه كار به اكثريت داري؟ الزم. شوي گويند گمراه
.منيست ما طبق آراء اكثريت عزاداري كني

خواندن ظهر عاشورا در خيابان نماز. ها نماز جماعت محور باشد در عزاداري
؛چند شرط دارد

. به شرطي كه به مسجد دور باشد-الف
و ماشين. به شرط اينكه ترافيك نشود-ب ها پشت سر بوق ما نماز بخوانيم

. شبهه دارد، بزنند
، نماز طول نكشد-ج

و اروپا هم دارد راه. ايران استبه جرأت با اهللا اكبرهاي . افتدميكه آمريكا
و، ساده نگيريد و افغانستان و بحرين نماز ظهر عاشورا از ايران به پاكستان

خيلي امام حسين. از آنجا هم به نيويورك رسيد، كشورهاي ديگر رسيد
مييدر زمانها. عاشورا خيلي زور دارد. قالبش قوي است دادند گذشته دست

م مي، دادنديچشم . شدند كه كربال بروند شكنجه
ها احياي معروف-10

. براي امر به معروف بود قيام امام حسين
توجيه افرادي كه نسبت به امر به معروف، كتابي راجع به امر به معروف نوشتم

؛تفاوت هستند بي
! خودموسي به دين، عيسي به دين خود. گناه ديگران كاري به ما ندارد-الف

شما سوار كشتي كه شدي هرجاي كشتي را سوراخ كني! اين حرف غلط است
. شوند ولو صندلي خودت باشد آب كه آمد ديگران هم غرق مي

مي، كشم با پول خودم سيگار مي . رود اما دودش به حلق ديگران هم
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، رود بترسيد از گناهاني كه دودش فقط در چشم گناهكار نمي: فرمايدميقرآن
ميبي چشم . رود گناه هم

و نهي خالف آزادي فردي است-ب در. جا آزاد نيستند نخير مردم همه. امر ما

	&�H4�������m]�*��#,�� ��«:فرمايدمي. قرآن خط قرمز داريم «)q�J//??�يعني خط)

. قرمز
تواند با لباس شنا برود سر كالس فيزيك بنشيند؟ كجاي مگر يك كسي مي

ميدنيا  ارزش دارد كه مزاحميآزادي زمان. دهند آقا آزادي فردي است اجازه
. هاي ديگر نباشد آزادي

هم، قدرت ندارد با زبان، هركس به منكر رسيد اگر قدرت دارد با دست  با زبان
. نتوانست الاقل عبوس كند

مي-ج شما از نهي از منكر، كشد او از گناه كردن خجالت نمي. كشيم خجالت
ميخجا : حديث داريم. خجالت چيز بدي است. كشي لت

»�S����lV	
$.
iS����H«)8
�9:
8�;/<=U/>dAd(دو رقم حياء داريم:

»�S����H v(VJ�����S����H � 0�H «آقا وضو بلد نيست. بعضي از روي احمقي است ،

. آقا خجالت ندارد. كشد خجالت مي
 خاطره*

و پرورش خوزستان را: دختر يازده ساله گفته: گفتمدير كل آموزش مادرم
مي. نمازخوان كردم مادر: گفتم. خواند خواندم ولي مادرم نماز نمي در مدرسه

را: گفتم. شود بنشيني من چند دقيقه با شما صحبت كنم؟ نشست مي من
خواهرها؟ خوب اگر، برادرها. بله تو عزيز من هستي: دوست داري؟ گفت

. كردم كمك درسي نمي. كردم خياطي نمي، ختمپ دوست نداشتم كه غذا نمي
را! مادرجان. كشم چون شما دوست دارم من صبح تا شب زحمت مي آيا خدا

و چه داده، خدا ما را آفريده! هم دوست داري؟ بله را. خدا به ما چه حال كه ما



 درس نهم 92

نه، دوست داري با شما حرف، من دوست دارم! با ما حرف نزني خوب است؟
ولپس چطور. بزنم زني؟ چرا نماز با او حرف نمييخدا را دوست داري
و نماز خواند. خواني؟ چشم نمي . بلند شد وضو گرفت

هم. طلبه از سال اول بايد تبليغ كند. به همين دليل پيشنهاد كردم برگ زرد
مي50وقتي در حوض افتاد كشتي  كشتي بايد!نه: نبايد گفت. شود تا مورچه

مي يعني يك بچه. فني باشد آقاجان اين كار غلط است انجام: تواند بگويد هم
..نده

و شعار با هم باشد بهتر استيدر عزادار و شعور ، ها حماسه
و اصحابش باالترين درجه و خدايا به آبروي امام حسين و يقين و ايمان ي علم

و بركت را به تك تك ما مرحمت و توفيق و سالمتي و مصونيت و تقوا اخالص
. بفرما

»4]�e�/ � ^
 7�8 � !��&� NcG	
�«
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و بركات اخالص: موضوع 17/09/90: تاريخ پخش آثار

 الرَّحيم الرَّحمنِ اللَّه بِسمِ
ن يعني فقط فيزيك كار. ما معتقد به هدف هستيم را، بينيمميرا بلكه نيت كار

مي. بينيم مي بلكه. بيني هيكل هندوانه را نمي، خواهي هندوانه بخري شما كه
الشه مهم. بزرگ است ولي آب ندارد،ها رسيده يا نارس است؟ بعضي از ميوه

. است اما سيمش قطع، استنيست المپ بزرگ 
يا: يكي از من پرسيد چند سفر به مكه رفتي؟ گفتم به من بگو روشن شدي

به. مثل المپ سوخته، نه؟ ممكن است كسي صد بار مكه برود روشن نشود
روشن، ممكن است كسي سفر اولش باشد. شود زنند روشن نمي سرپيچ مي

مي كار اگر. شود . شود خالص باشد قبول
ي شهيدان در عالم برزخت ويژهحيا-1

مي. يكي اثرات اخالص در برزخ است 
	�����[�����G l#:��«: فرمايد قرآن
�6&$[63z

2(���'$4�&	
 E�]
� ,%Q V(�/ ¾S�� H%Q«)R�.
�0�/d��، فكر نكنيد آنهايي كه شهيد شدند)

. بلكه زنده اند. اند مرده
. بعضي فكر كنند نام نيكو استرا ممكن است»LH«منتهي اين

 مرده آن است كه نامش به نكويي نبرند*** سعديا مرد نكونام نميرد هرگز
و خود يك ارزش. اين برداشت سعدي است كه البته نام خوب هم مهم است

. هم از خداوند خواست كه نامش را به نيكي ببرند حضرت ابراهيم. است
مر، نام نيكو بله اما. دن دو تا كوچه را هم به اسم بكنندممكن است بعد از

مي. كه رزق نيست كوچه و دوستان خوشحال به. شوند بله بازماندگان بلكه ما
مي امام حسين مي. دهيم سالم . زنده است. شنود صدا را
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مي وهابي مي. سالم به مرده است: گويند ها 
	R�'8 �� g�&� NcG«: گوييد چرا

^
مي» مي: گوييم؟ MNc�'W&��v̈«! كند؟ پس چرا خدا سالم ��9L$��n0%	�*V	
«

)����P/=��8��,��%.��MNc�'W&��W'«. كند خدا به نوح سالم مي)«)����P/d?@(

»MNc�'W&���!�
� /2a«)����P/d@�و سالم پس اول كسي كه زيارتنامه مي) خواند

63]$&�6
«چون، سالم كردن به زنده است. كند خداست ميz2(���'$4�&	
در راه»

. خدا است
تر پاداش بيش،تر اخالص بيش-2
 خاطره*

مي پيرزني است وقتي مي مي خواهد بخوابد دو ركعت نماز و او. خوابد خواند به
ا: اين دو ركعت نماز چه نمازي است؟ گفت: گفتند از دنيا رفتهيامروز عده

خدا آنها را رحمت: اينكهيدو ركعت نماز برا، استو شب اول قبر سخت، اند
نهمي.نه. كند را پير بوده يا جوان؟،اش فاميل نه همسايه، شناسد اين
. كندمييفقط براي شب اول قبرمؤمنين دلسوز. گويند مخلص مي

من يك ميليارد تومان براي: گفته، يكي از علما رفته خدمتيدر شيراز مؤمن
التحصيلش متخصص كه دانشگاهي بسازيم كه فارغدهممييساختمان

نايافراد.و راضي نيستم احدي بفهمد. مهدويت باشد ازميهم هستند كه اگر
. كند خدماتش برده نشود قهر مي

 با يارانشآخرين سخن امام حسين-3
كه ولذا امام حسين. آنچه در كربال مهم بود اخالص بود شب عاشورا

مي: ها را خاموش كرد فرمود چراغ ، خواهد برود من بيعتم را برداشتم هركس
مي. برود پول، پست نيست. خواهد بيايد صد در صد خالص باشد هركس

شد. ولي نرفتند، نيست هزار بار. يك چيزهايي هم گفتند كه در تاريخ ثبت
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چ! جانمان فداي تو ه بدهيم؟ من بروم كه اگرتو را رها كنيم جواب جدت را
 زنده بمانم؟

مي چرا بهشتي: سؤال پنجاه، پنجاه سال كار كرده، مانند ها هميشه در بهشت
 ماند؟ميهميشه در بهشت»��"� �D	$����«چرا. سال بهشت برود

شان اين بود تا زنده باشند كار خير چون اينها نيت: فرمايدمي امام: جواب
م. بكنند ميولذا گرچه عمرشان . دهد حدود بود اما خدا تا آخر به اينها مزد

كن خواهي ببيني اخالص داري يا نه يك روز سالم اگر مي از. ها را كنترل مثالً
به صبح تا شب به چند نفر سالم مي خوب اين هفت تا كه مدير. نفر42كني؟

كه. اهللا محله بود اين هم كه آيت. او هم كه تاجر بود. كل بودند  پدراين هم
اصالً به يك رفتگر شهرداري سالم كردي؟ به يك كارگر گمنام. بزرگت بود

 سالم كرديم؟ 
ي اخالص در سايه، آرامش-4

و اضطراب ندارد. يكي از بركات اخالص اين است كه آدم تمركز دارد . استرس
اما! قدمش روي چشم: گويدمي، يك مهمان داريم: ببين به يك خانم بگويند

مي32. تا مهمان داريم32: اگر گفتند . خدا هم يكي است. خواهند رقم غذا
»V(63 ����4�&	
 M��H%Q«)>cD
/d(شود هم زود راضي مي .»�+�	
 ���كه»�� ' آنها

. شود نمي، خواهند همه را راضي كنندمي، اخالص ندارند
بي: حديث داريم 
�0) 	��4«:يشومينياز اگر مخلص باشي از ديگران

�H
�	

	���g�C�� q«. تو براي يك نفر كار بكن» �"&e «را خداوند از بقيه تو

. كندميكفايت 
الهامو امام هم از امام حسينيسيد حسن نصر اهللا از امام خمين

مي: گفت. گرفت ني. روم زير بار زور نمي، روم زير سم اسب سر من روي
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ن، رود مي . من را سوراخ سوراخ كنيدبدن، كنممياما سر جلوي ناكس خم
راي شيرخواره بچه. گذارم عزت من سوراخ شود نمي ي مرا روي دست گلويش

 خواهرش زينب! اهللا اكبر از اين مقاومت. گويم به شما بله نمي، پاره كنيد
با امام حسين. خيلي مقاوم بود. هم همينطور بود روز عاشورا از نماز

؛جلوي شمشير، بيرون از خيمه، جماعتبا، با اذان. مستحباتش نگذشت
»���" K%Q�g#9%Q  �%3�1 0%3%Q%§�%&#f	
«)z�e/<U/>A=@ (پاميشهادت دهم كه نماز را به

.يداشت
و آخرت افراد مخلص-5  كفايت امور دنيا

هم: گويد از بركات اخالص اين است كه مي آخرت اگر براي خدا كار كني خدا
مي: حديث داريم. كندميو دنياي كفايت  مي، خوانند آنها كه نماز روند سريع
مي: به اين بگوئيد: فرمايدميها خدا به فرشته روي؟ دو دقيقه دعا كجا

. زندگي دست من است، كني نمي

	&�j��H$4«: حديث داريم ����Ve%�V	
 �g �%&��V.%Q�q���� *�]���%	 �X2� k�] $42/E�� ��K«

)(��'� 4*�k	
/<dA/>d=?(كنار خدا چيزي. حق خدا اين است كه مخلص باشي

«. ندارد%̀ 2�%� �1V&�*%��g$	%̀>�%& D2���*�)%«،ي خالص خدا شدي اگر در بست بنده» /2

�g%	 W%&��$4ZGVC�9V.%Q�g��$CV����� ,%Q ��� 9j�	
 ��§��$D°V	
و آخرتت را تأمين» خدا دنيا

را. كند مي و آخرتت ميدنيا . كند تأمين
و بيمارانيداريم برايموقوفات و غريبيبيمارستان كه عيادت كننده ندارند
. هستند

و سنگين 
.$�$6JVs��L)6,��«: ميزانياخالص�p�$0V	
��	2a67#�5�	
 7%3$m�#f	
«

)8
�9:
8�;/<�?/>UdU(و نيت صادقه ميزان را برا ياز هيچ چيز مثل اخالص
ن �%��0 «: در باره ميزان عمل در قرآن آيات زيادي داريم. كندميانسان سنگين
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 1%&6J%®4���y
��,«)h
��
/\(»�� ��, 1�C�D4���y
��,«)h
��
/�و ميزان بعضي) سنگين

. ها سبك است بعضي
بي-6 و  دنيايارزش مخلص

#��q�«: روايت داريم�y�4�&	
 L$���� 9j�	
 ���q��#f�/ ��iS
�m����iS
���m���1��V®%Q %7�0V�$_
 L$�

$42�V&%3����%I 9%Q ��"2/4�9��G$	«)8
�9:
8�;/<�=/>?U@(و براي كسي اگر مخلص باشد

. برايش كوچك است. خدا كار بكند دنيا نزد او ارزش ندارد
ميييك مي بعد ازواقعه كربال در كوفه به سرخود و چه، باختم، باختم: گفت زد

مي، برو كربال: شده؟ به من گفتند و حال آنكه ده درهم خرج. گيري جايزه
و شمشيرم كرده بودم .ي من شش درهم است اما جايزه، اسب

مي دختراني كه خودشان را آرايش مي فروشند؟ كنند خودشان را به چه چيزي
م اين حجاب دل چه كسي را خوش مي كند؟ چشميكند؟ با چه كسي معامله

كه، جواني را جذب كردي ��«: اگر محل به تو نگذاشتZG�D�� 9j�	
 ��§��$D°V	
«

)±H/dd(.و لبخندي. آخرتت را از دست دادي پيداو رابطه ...و اگر محبت كرد

و دين در معرض خطر قرار، كرديد . گيردميعفت

��2
	�2�V#7$,$��«ي قرآن كدام است؟و كلمه آخرين سورهt�#�	
«)t�9/�(پس

و. كلمه آخر قرآن ناس است و اخالق و برزخ و قيامت و آسمان يعني از زمين
و احكام همه كلمه و دستور و تقوا و عقل كه علم پناه:ي آخرش اين است

به مي 2/2��O·«: نجاتيبرا، سه طناب؛برمt�#�	
 �$g$&�,2t�#�	
 �$4%	2a2t�#�	
سه» اين

��2
	�2�V#7$,$��«:يبرا، شود طناب به هم وصل ميt�#�	
. از شر مردميدور.»

. برممياز خطر رفيق بد به خدا پناهييعن
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 در ماجراي كربال نقش مخالفان امام علي-7
اين مجتهد در تاريخ كتابي نوشتهاي مرحوم آيه اهللا ميرزا خليل كمره

و سابقه  زمانيبعض. را كشتند كه امام حسينيكساندرباره شرائط

و مسئول مملكتي بودند اميرالمؤمنين ، دسته گل آب دادند. استاندار
زد حضرت آن آمدند شدند كه چرا از من پست را گرفتند؟ ناراحت، ها را كنار

بعد هم در جريان كربال جمعيت را با هر امكاناتي. زدند كوفه دفتر سياسي 

و  و لذا به امام حسين مقابله با آن حضرتيبراجمع كرده  فرستادند

كه چرا ما را از مسؤليت.ي پدرت را داريم يعني كينه» /�}�g�/: E«: گفتند مي

مي حذف كرد؟ . پست سياسي اين است. گيريم انتقام پدرت را
مي. شود به دنيا چسبيدن مشكل مي يا، شود گاهي دست خون پشت دست

مي. زنيد كف دست چسب مي چسب از پشت، خواهي چسب را بكني وقتي
، وقتي انسان به دنيا بچسبد. چون به مو چسبيده، شود دست با مشكل جدا مي

اوميكهيزمان مي، را جدا كنند خواهند و ويز ولي كف دست چون. كند جيز


	0V�]�gV&�� L$]«: فرمايدميولذا قرآن. مو ندارد راحت است ��,�S�k�]«به هركس

مي مي 
	0V�2p ��]�gV&¦���«بعد. دهي خواهي حكومت �#0$, �S�k�]«)R�.
� بايد)�?/�0


g&B«: بفرمايد �D�]«.پوست، دهيمي: فرمايدميبلكه. گيريمي، دهيمي

مي، كني مي چون چسبيده، خواهي از گوشت جدا كني پوست گوسفند را كه

، خدايا حكومت را به هركس بخواهي. نزع يعني پوست كندن»p9¦«: گويند مي

مي. دهي مي يعني پس گرفتن خيلي مشكل. كنيو موقع پس گرفتن پوست
. است
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 هاي طاغوتي نقش متخصصان در حفظ نظام-8
مي فرعون وقتي ديد موسي »��&�!x(6�2/v8�#l�' v«: كند گفت ادعاي پيغمبري

)
�*K/T=(و نوابغ : گفت،ي جمع شدند همه. سحر را بياوريدمتخصصين

	%��� ��#Q%«: گفتند، خواهم آبروي موسي را بريزيد مي¿� �%�%	«)
�*K/Ud(آيا به ما

و پاداش مي 
(»R�%3 !�*�9%«دهي؟ هديه�*K/U?(92#�6! «، بلهa 
È 2a��$0�	 �n2/#�%J�0V	
«

)
�*K/U?(ش، شويد شما جزء مقربين من مي ، طناب ها را انداختند، دندجمع
شد، عصا را انداخت بعد موسي. سحرو جادويشان را انجام دادند اژدها

ما:و گفتند، همه ساحران سجده كردند،ي آن ابزار سحر را خورد همه
حاال مثال. گذاريم تخصصمان را در اختيار طاغوت نمي. خودفروش نيستيم

��«: فرعون گفت،تر زندگي مرفه  !6���$� �%Q ��*xI%36�%	�!�%&�� 8%Q«)
�*K/U�و دستتان) پا

چپ را قطع مي : گفتند، دست چپ با پاي راست، كنم اما دست راست با پاي
»µV3�%�«)4�/=?(92#�0«، دستور بدهيپس هرچه خواهa L{VJ�]$q$� %§���lV	
�� 9j�	
«

پس انسان. دنيا هم كه چيزي نيست، تو فقط در اين دنيا زور داري)?=/�4(
 كيست؟

و يزيدي چون حسيني و خوار. ها هم رفتند ها و ذلت كسيرو سياهي يبه چه
و راست. ماند؟ كم، اختالس، چون درآمدت كم است، صبح تا شام دروغ

آن كسي هم كه با حرام پول جمع. خدا ضامن رزق است، كالهبرداري، فروشي
اگر تقوا داشته باشيد اگر: ولي فرموده. زندمياش را آتش زندگي، كند مي

مي، درآمد كم است مي، خدا جبار است، كنم جبران . كند جبران
سم. راضي است روي دوش پيغمبر، مثل امام حسين! اخالص زير


´«: اسب هم گفتLX�+�/ E�+8«اما ما در خواستگاري. در روحش اثر نكرد

و مادر داماد احت با: گوييممي، رام كرداگر مادر عروس دختر خوبي است خيلي
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پسر را تحويل، چون مادر، نخير، حاال اگر شربتش كمرنگ بود، معرفت است
مي زندگي، نگرفته است يو روح ما كوچك است هسته روده. زنيم ها را آتش

. كندميانار در آن گير
مي! خدايا 
´Q L%9 �1«، خواهيم تو هستي آنگونه كه ما ��0%e jw$H6Q«،»L2�V&�* ��%���0%e

w$l�] «)8
�9:
8�;/<=U/>U@T(مي من را هم آن بنده . خواهي اي قرار بده كه تو

. قلب امام زمان را از ما راضي بفرما
»4]�e�/ � ^
 7�8 � !��&� NcG	
�«
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و وظايف: موضوع و باطل 24/09/90: تاريخ پخش شناخت حق

 الرَّحيم الرَّحمنِ اللَّه بِسمِ
در همه ، تلفن، گاز، برق،سد، دريا،آب، كوه، زمين، زندگي از اكسيژني مردم

مي،ها نوشيدني،ها خوردني، ورزش اي مشكل اين است كه عده، كنند استفاده
و مي. اي در راه باطل هستند عدهدر راه حق ، شويند همه مردم صورتشان را

مي، كنندمييك عده نيت وضو چه كسي قصد، ريزيم پس آب را به صورت
و چه كسي نكند . وضو كند

مي همه به، به سمت مدرسهيو ديگر، يكي بيهوده، روندي مردم راه وقتي
قد، رودميقصد درس خواندن يا صله رحم  مهم. دارد ثواب دارد برميكهميهر

. اين است كه ما حق را تشخيص بدهيم
ي حق كجاست؟ سرچشمه-الف
ي ما در برابر حق چيست؟ وظيفه-ب
ي ما در برابر باطل چيست؟ وظيفه-ج
حق-1 و امامان معصو، سرچشمه و پيامبران مسخن خدا
مي، سخن خدا- 
	j��lV«: فرمايد قرآن �$,g5/�8«)q�J//dU= (و غير، سخن خدا حق

: فرموده، چه غذايي حالل است. مگر از اولياي خدا باشد. خدا باطل است
»
�6&6e«حق، بخوريد»
�6&6e�] :«باطل است، نخوريد .»
:«حق، بگوئيد»�63	�6


�	�J]«و علماي رباني. باطل است،يدنگوي و ائمه اطهار چون، گفته پيغمبر

. شود حق استمي وصل به حرف خدا
. شودمياين از كدام آيه استفاده: بگوييد، هر چه گفتم: فرمود امام رضا

. اش در قرآن است ريشه هاي اهل بيت تمام حديث
 پيغمبر-
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I���2������iV́$��,����«: فرمايدميچون قرآن 
 �V.2a�����	2aMW H�� W�H���«)!¹/T�U(

: فرمايدميولذا. بلكه نيست مگر وحي، هاي پيامبر روي هوس نيست حرف
» ��,2�$I�� %R��'#�	
  �%J%��¦��%Q4�&	
 «)S�G9/\@(كسي كه گوش به حرف پيغمبر

. به حرف خدا گوش داده است، بدهد
 امام معصوم-


	ÀL$&�����, 5��lV«: فرمايد مي��j��lV	
���, L$&��«)8
�9:
8�;/<d@/>UT? (حقيعل و، با

و سني قبول دارند. استيحق با عل . اين حديثي است كه شيعه
و گمان-2 و بطالن ظنّ و عقل  حقانيت علم

و عقل عل، اين حرف باطل است.ي حق است سرچشمه، علم وميچون
مي. منطقي نيست 
	���#2a.�«: فرمايد قرآن :� �����$,5��lV	
�� ��K«)�9��/T�(ظن

.و گمان حق نيست
مي: گويد مي مي، كنم چنين است من فكر عل. كني غلط فكر . است بگومياگر

مي. عقل است بگو ن من خيال . شودميكنم
من: گويدمي. شش ماه است زن من با من قهر است: گفت يكي از دوستان مي

بيگمان. خواب ديدم تو يك زن ديگر گرفتي كند از شناخت نياز نمي ما را
آب، يعني گمان جاي علم نيست، حق و . نما است آب نيست سراب

، پس اين يك مالك است كه هرچه را خواستيم ببينيم كه حق يا باطل است
، دارد در كلمات اهل بيت، در سخنان پيغمبر، ببينيم اگر ريشه در قرآن
و علم دارد . حق است، ريشه در عقل

و مسأله دان بود، اذان آمدصداي . حق است، چه كسي اذان گفت؟ اگرعاقل
از: اگر صاحبخانه گفت اما به نظرم. شود نماز خواندمي، اين طرف است قبله
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مي. نمازت باطل است، اين قبله است و، داند چقدر دروغ خدا هم در روزنامه
و هم در كتاب مي . مواظب باشيد، شود چاپ كرد هم در مجله

، بعد از چله: گويندمي،ال رسم اين است كه در عروسي اگر يكي از دنيا رفتمث
و امام و نه حديث پيغمبر و، استيو نه از نظر عقلي كار صحيح، اين نه گفته

وخط. رسم ما غلط است. رسم هم غلط است، داردمينه دليل عل كش ما حق
مي، باطل است .درو اگر اين باشد بسياري از خرافات كنار

و، هايش بر اساس قرآن گويد يا دروغ؟ حرف سخنران راست مي حديث پيامبر
اما اين دارد تحليل سياسي،و عقلي است؟ قبولميعل، است ائمه
مي، كند مي مي طبق خياالت خودش و تحويل دليلي ندارد گوش. دهد بافد

. بدهيم
حق-3 و پيروي از  شناخت حق
حق وظيفه-ب حضرت علي، ها در جنگ جمل چيست؟ چهرهي ما در مقابل

و زبير هم از ياران پيغمبر. از ياران پيغمبر بود  عايشه. بود طلحه
و عايشه. بود هم زن پيغمبر و زبير هم، يك طرف طلحه و يك طرف

، اند كه اينها خودشان به جان هم افتاده، گيج شدنديا عده، ويارانش علي
يك حضرت علي را، شك نكن: از آن ها فرموديبه ببين حق چيست؟ حق

%3� .%��«: فرموده قرآن به زنان پيغمبر، حق قرآن است، بشناسz

�6�$]����/ «)O
pH
/TT(شد. در خانه قرار بگيريد ، اگر زن پيغمبر آمد سوار شتر

با. جنگ راه انداخت . تطبيق ندارد»%3� .%«اين


:«: فرمايدمييا قرآن����y���]«)R�C9
/U�(مي. نزاع نكنيد خواهم حاال بنده

مي، رئيس جمهور شوم پس از قرآن دور شده.!!كنيم در تلويزيون با هم نزاع
مي، هايتان را بگوييد سياست. ايم . دهند مردم به هركس خواستند رأي
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و باطل قرآن است و متر ما درشناخت حق كار هركه با قرآن تطبيق. شاخص
. قبول كرد

. به ديوار بزن، هاي من اگر ضد قرآن بود حرف: فرمود امام صادق
طبق. دهد چون مرجع از طرف خودش فتوا نمي. فتواي مراجع هم حق است

و عقل فتوا مي و روايات . دهد قرآن
ي ما در برابر حق؛ اما وظيفه

. بصيرت: فرمايدمي) زيدعزه(مقام معظم رهبري. يكي اينكه حق را بشناسيم
ممكن است. دارد نگوييم پس آدم خوبي استييعني صرف اينكه ايشان ظاهر

مي، دروغ بگويد را. كند بله چادرش مشكي است ولي راحت غيبت اول حق
و ريش ارزش است اما همه. بشناسيم گول ظاهر را نخوريم ي ارزش البته چادر

. توانيم به ظاهر گول بخوريم ما نمي. نيست

«گول ظاهر را نخور؛: فرمايدميبه استاندارناميرالمؤمني����Q �_
 �B

4��� !�	 
u�P .�e �Q
use«)!�_
8�Y/>UT� (ممكن است يك بچه حق

و بزرگ باطل بگويد يعني حق كيلويي نيست كه اين بچه ده كيلو است. بگويد
پس درمورد راديو نمي.و او نود كيلو گوييم كه اين راديو بزرگ است

مي، آن راديو كوچك است، هايش درست است حرف مالك. گويد پس دروغ

«: حق استuse �Q .�e 
u�P ��*�+� .�e �Q�*��8 «و مشهور يا، باشخصيت

. گمنام باشد
��V̀«: فرمايدميقرآن 2a%R�3 �!�
� /2a $4�/%�$	��4$, �%3«)h�Dy/?�(ابراهيم به عمويش

مي: گفت . چون عمويش بت پرست بود. استروي غلط راهي كه
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[��#1 « نفرين شده است؛ در قرآن به فاميل پيغمبر، فاميل هم باشد���

Á%Qvw�"%	��#w�]«)�G,/d(با اينكه ابولهب عموي. بريده باد دو دست ابولهب

. باطل استيول، پيغمبر
با هنر ما اين بود كه در جبهه: فرمايدمي اميرالمؤمنين هاي فاميلها

مي، كرديم نزديكمان برخورد مي و ذره سر آنها را قطع اي به دلمان كرديم
پدر است ولي. چون يقين داشتيم راهمان حق است، داديم ترديد راه نمي

. آقاجان صحيح نيست: بگو، سيگار كشيدنش غلط است
آن-4 و دوري از  شناخت باطل

: فرمايدميقرآن. به باطل كمك نكنيد
»���,�1 �6e%�$o#[�,�nx&${�0V	
E
��{��«))"e/Ad(

از، او باطل است: فرمود. از فالني كمك بگير: از مردان خدا گفتنديبه يك من
. گيرم باطل براي هدف خودم كمك نمي

را، اگر فالني را ببيني: گويندمي، خواهم كانديداي مجلس شوممي مثالً دم او
و، قراردادي با او ببند، معروف است. قبيله استاو رئيس، داشته باشي خوش

كن، بشي با او بكن مي. او را جذب خوب خود فالني. كند او براي تو رأي جمع
، اگر منحرف است، خواهد براي من رأي جمع كند كه من مجلس بروم كه مي

براي كارم، هاي منحرف من از آدم: فرمايدمي در اين آيه از قول پيغمبر
. كنم ده نمياستفا

هروقت دشمنان از شما ستايش كردند پيداست كارتان: فرموديامام خمين
. به باطل تكيه نكنيد. اند شما شدهيچون بازوي تبليغات. غلط است


:��«: فرمايدميقرآن���%e ��]W%	2a�����	

��0%&%r«)m�/ddT(به باطل تكيه نكنيد .


�%c«: فرمايد يا مي��/ ����� �$�$4�&	
«)N�8/T�(
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مي، گيريد ربايي كه مي مي، دهيد ده ميليون . حرام است، گيريد يازده ميليون
نيدهند برامياگر ديگران هم انجام . شودميما مجوز

ا: گويند مي ميييكي با زغال روي ديوار خانه : صاحبخانه گفت. نوشت شعار
هم: گفت، من راضي نيستم ديگران هم به گور پدرشان: گفت. نوشتندديگران

مي: گفت. اند خنديده شد، يا شراب، اگر زماني ربا، خندم من هم ،فُكُل رسم
. باطل ديگران شوديشود؟ انسان مؤمن نبايد هضم كارها حالل هم مي

 انواع برخوردها در برابر باطل-5
و. سه رقم جوان داريم آب. سست است يك جوان هست كه شل هر، مثل در

ياي دخترخاله رود خانهمي. آيدمي ظرفي به شكل همان ظرف در اش مثل او
مي خانه مي. شودي دخترعمويش مثل او او هر او، بيند صندلي او، مبل ، ماشين
او خانه مي،ي مي. كنند اين چه زندگي است؟ رنگ عوض . شود آبكي

ي كهف به نام سورهاي در قرآن سوره. هم روي پاي خودشان ايستادند بعضي
و منحرف اي كه همه در منطقه، چند تا جوانمرد بودند؛آمده كه ي مردم بد

مي: گفتند. بودند برويم در غار زندگي. شويم ما هم در اين منطقه باشيم آب
و رفاه: گفتند. كنيم كه فكرمان را حفظ كنيم ، خدمات شهري، ما از خير شهر

ميدر بيابا، گذريممي، زيبايي شهر مان را حفظ كنيم ولي عقيدهن زندگي
. خدا از اينها تعريف كرده است. كنيم مي

ا و عقيده هم هستند كه در جامعه هضم نمييپس عده هم شوند شان را
، اخالق، بيان، با استدالل، از حفظ عقيده خود هم غيريا عده.كنند حفظ مي

مي،و منطق، سواد . كنند دوستان را هم هدايت
مي: فرمايدميقرآن ,��«كنند روز قيامت اهل بهشت از اهل جهنم سؤال

�!�%�%&�'2���%J�'«)�®�,/U?(ميميچطور شما جهن  به چهار دليل؛: گويند شديد؟


	0V�g�9 ��$,�nx&�f�	%! «-الف«)�®�,/UT(پايبند به نماز نبوديم .
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	9 �n$� G$0V�!$*VI� g�9�	%! ��«-ب«)�®�,/UU(و فقرا اطعام نمي . كرديم به مسكين

بي نسبت به گرسنه . خيال بوديم ها

	o�9 ���, �n{$��oV��F��6e#���«-ج«

شو، خواهي نشوي رسوا: گفتيم مي بد. شكل جامعه بوديم! همرنگ جماعت او
ما، او دروغ گفت. ما هم ربا خورديم، او ربا خورد. من بد حجاب، حجاب بود
مي نان را به نرخ، گفتيمهم دروغ . خورديم روز

�! �%]¿W«؛كه هم مثل ابراهيمييك��6eV���6R�J���4%	�!�
� /2a«)S���9
جامعه را)@�/

. كند عوض مي
. شجاع شدند، امت ترسو. يكي بود ولي جامعه را عوض كرد امام خميني

را. سيد حسن نصراهللا يكي است اما در مقابل اسرائيل ايستاد هم دورش
در مقابل، نفر هم اصحاب داشت72. يكي بود امام حسين. گرفتند

. حكومت بني اميه ايستاد
و كثرت باطل-6  اندك بودن حق

: فرموده اميرالمؤمنين. بله خوبها كم هستند. ما كم هستيم: نبايد بگوييم
»�%	
��k$H ��[ G�]«كه �L$�2��2«وحشت نكنيد%�����"V	
$7�&$J$	4$& %Q«

)¨�K ±Â4Yc�	
/<d@/>?�d (در راه حق دست از حق برنداريد به خاطر اينكه كم
. هستيد

. ارزش شما به همين است! اند من نماز بخوانم؟ بله همه نشسته: گويد مي
بله مثل اينكه. مثل درخت سبزي است كه در يك بيابان است: حديث داريم

يك اگر همه و ميي منطقه دره پل. كني پل باشد از آن پل استفاده گرچه يك
. وغير آن آسيب وخطر است، نجات در همين. باريك
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آن، كنيم ما ديگر در انتخابات شركت نمي: بگويدياگر يك و چون آن آخوند
و آن شهردار هم كه چنين شد و شلواري جوابش اين، بانك هم كه چنان. كت

، شش درب بسته است. تا در دارد هفت، است كه اگر يك جايي آتش گرفت
و پس مي اين حرف درست است؟ اگر يك در هم باز باشد! سوزيمميايستيم

ي زمين هست يا نه؟ يك آدم خوب روي كره. شما حق نداري بايستي بسوزي
ولو شش ميليارد آدم بد باشند شما،ي زمين باشد اگر يك آدم خوب روي كره

بد. حق نداري بد شوي گر چه همه طور ديگر. همه بد باشند. هستندبابا همه
، يك خوب باشد شما بايد از او ياد بگيري. كنند فكر مي

يك داروخانهيول. داروخانه ها بسته است، خواهد مثال اگر بيماري نسخه مي
پذيريد؟ اگرمي، دوازده تا داروخانه رفتم بسته بود: حق دارد بگويد، باز است

.ا حق نداري دست خالي بيايييك داروخانه باز بود شم
حق-7  خطر پوشاندن باطل با

:فرمايدميقرآن. لباس باطل نپوشانيد حق را
»��:
��G2�V&�]#��lV	
($���V	�2/«)q�J//U?(

مييول، است باطل به اسم زعفران، گل رنگ است. پوشانند لباس حق به آن
ميميآميزي اش را يك طوري رنگ مغازه. فروشد مي آيد كند كه مشتري كه

. استيخوب، فكر كند اين جنس
را. فروشدمييرفت ديد يكي جنسميدر بازار راه حضرت امير دستش

را. اي در سايه كه بدي جنست پيدا نباشد آمده: فرمود، زير جنس كرد جنس
. ها ببينند در آفتاب بفروش كه مشتري

مييافراد و ديگران تحليل سياسي ، كنند داريم كه مخفيانه براي دانشجوها
بايد حرفها حق است يا باطل؟ اگر حق است در را باز كن بگذار ديگران هم
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پس. بگذار نوارش را هم پخش كنيم. بيايند گوش بدهند نه من راضي نيستم
. اگر حق است علني بگو. حق نيست

مي جوان، شديمبود زمان طاغوت با او آشناييك از كرد ها را جمع يك آياتي
م، بودياما فكرش كمونيست، برد قرآن را به كار مي و باطل مخلوط . كرديحق

و خوب مثل آنها كه پرتقال پوسيده( رو ها را زير من). گذارندميآنيها را
را، ها جلسه داشتم هم ده سال قبل از انقالب تقريباً براي جوان يك روز من او

و گفتمو دو سه ساعت حرف،دمدي به حرف: هاي او را گوش كرده هاي شما را
مييآقا در، اگر حق دانست، گويم مطهري ها من شهر به شهر سخنراني

يك معلوم! تو با مطهري رابطه داري؟ خائن: گفت، گويمميمطالب شما را  شد
و يك چيزي از اسالم مخلوط كرده چيزي از كمونيست جديدو مكتب، ها

تواند مرا گولميفكر كرده بود، مطهري نفهمديخواهد درست كه آقا مي
. بزند

توانيد بگوييد هرچيزي را كه مثال در نماز جمعه نمي: فرمود امام رضا
. شود مشكل داردميمعلوم 

اگر طفره رفتم. است؟ به قيمت اين كار نداشته باشيآقا انگشترت چه قيمت
. مشكل دارد

��$��0 K%�2/q	1V&�D�m !6e�m�%&2/L$�«: فرمود منيناميرالمؤ«)8
�9:
8�;/<U@/>T?A(

زندگي، اگر بعد از اينكه از حكومت كنار رفتم، من با همين زندگي وارد شدم
ام از بيت، من فرق زيادي داشت . المال سوء استفاده كرده

مييهركار با يكي تماس، پرد كه اگر بنا باشد در تلويزيون بگوئيم رنگ ما
مييتلفن مي بر قرار اين، گذاري كني كه اگر آشنا بفهمد فوري گوشي را زمين

. تلفن خيانت است



 درس يازدهم 110

سي: گفتييك. زنند گاهي هم گول مي من يك دي بود من فكر كردم پسر
چه، از دستش افتاد. حزب اللهي است به هيچ چيز اطمينان، هايي عكسديدم

. همه بايد مواظب باشيم، نكنيد
و به خودمان واگذار مكن خدايا . ما را حفظ بفرما

»4]�e�/ � ^
 7�8 � !��&� NcG	
�«
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و باطل: موضوع 01/10/90: تاريخ پخش وظيفه ما در برابر حق

 الرَّحيم الرَّحمنِ اللَّه بِسمِ
و باطل بودن است مي، ارزش كارها به حق ، درس، روند مردم هر روز دنبال كار

از، كارمند، كارگر، اداره، نيروي مسلح هستند و بعضي منتهي بعضي كارها حق
و پيروو واي به حال كسي آخر عمر بفهمد. باطل است عمرش در راه باطل

. حق نبوده است
و اهل بيت و پيغمبر و وحي، اند حق استدهوفرمو هرچه خدا و علم عقل

. حق است
 دوري از كارهاي باطل-1

اما اگر،حق به مقدار حفظ سالمتي، ورزش،ي زياد خوب نيست مثال مهريه
دا، خواهي عمرت را فداي ورزش كني مي چون ما براي،دقيامت بايد جواب

. فداي ورزش خلق نشده ايم

	0V�,�nx&${��6e%�$o#[ 1�,���«: فرمايدمي. كمك ظالم نكنيمE
��{��«))"e/Ad(

مي: نگو. دهم منحرفين را بازوي خودم قرار نمي را من به فالني گويم پدرت
. به باطل تكيه نكنيد، آورد درمي

 خاطره*
به اي از يهودي عده اجازه بده ما در جبهه به شما: گفتند پيغمبرها

. گيرم من براي پيشرفت اسالم از يهودي كمك نمي: فرمود، كمك كنيم
و طائف پيغمبر عزيز، سنگ به طرفش پرتاب كردند، در طائف از مكه

، سنگ خورده، تشنه، خسته، به ديوار تكيه داد. در بيابان باغي بود، بيرون رفت
اين باغ: فرمود حضرت، يكي از باغ بيرون آمد، براي استراحت نشست

. حضرت خواست بلند شود ديد حال ندارد! از فالن يهودي: كيست؟ گفتند
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و فرموديتا به درخت، همينطور كه نشسته بود خودش را كشيد : تكيه داد
. دهد مسلمان به ديوار يهودي تكيه نمي

 اعراض ازگناه وگناهكار-2
يك كسي. باطل را تشويق نكنيد. حرام است وام نگيريداز كسي كه درآمدش

. لبخند شما هم كمك گناه او است، به او لبخند بزني، كه منحرف است
2�#§�/�2�����q«: الاقل برخورد شما، يكي كه خالفكار است: در روايات داريم"%CV��,«

)z�e/<A/>A\(عبوس كنيد .
مييبراي چه به رو حضرت عباس. جلوي فساد را بگيرزني؟ گناهكار لبخند

لبخند. كردميهاي بد عبوس چون به آدم.، چون عباس از عبوس است
برايش كف نزنيم، سوت. چاقويش را تيز نكنيم. نزنيم، دواتش را مركب نريزيم

. نكشيم، تشويقش نكنيم
و از شيعيان ما هستي: به يكي از يارانش فرمود امام كاظم . تو آدم خوب

مياما يك دهي، آقا براي عيب داري، كه شترهايت را به هارون الرشيد كرايه
مي: ام، فرمود حج كرايه داده الرشيد زنده بماند، از مكه برگردد خواهي هارون آيا

همين مقداري كه دوست داري يك جنايتكار:ي تو را بدهد؟ بله، فرمود كرايه
. زنده بماند، به همين مقدار تو گناهكار هستي

اش كرد به فقير پول بدهد، اگر دست در كيسهميكه اگر ظال:ث داريمحدي
اين فقير همين مقدار راضي باشد كه اين ظالم زنده بماند كه اين پول را بدهد، 

. بعد بميرد گناه كرده است
مي اگر عده كنند، ما هم نشستيم، گر چه قمار نكنيم، نشستن هم گناه اي قمار

قي: حديث داريم. است ميدر مي چكد به سينه امت خوني پرسد ايني يك نفر،
يك نفر را به ناحق كشتند، تو هم در يك قطره آن شريك: گويد چيست؟ مي

. هستي
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حق-3  پرهيز از كتمان

:��«:فرمايدميقرآن��G2�V&�]#��lV	
($���V	�2/«يا. به باطل لباس حق نپوشانيد

را. حق را باطل جلوه ندهيد و براي مردم كار را مشتبه باطل حق جلوه ندهيد،
. نكنيد

و باطل بايد شفاف باشد ي خيالي اآلن صدها ميليون مسيحي يك عقيده. حق
حضرت عيسي به دار آويخته: گويند دارند، صليب آرم مسيحيت است، كه مي

عيسي را نكشتند،)=q�6&�[%3«)S�G9/dA,���«: فرمايدميكه قرآنيشد، در صورت

»���,�q���%&�P«نه. به صليب هم نكشيدند و يعني حضرت عيسي نه كشته شد

شد»	%"�!K���45 	�$� ��«. به دار آويخته شد . برايشان مشتبه

يك. البته در مواردي هم بايد كتمان كرد. حق را هم كتمان نكنيم مثال طرف
بگويي، اما يك گناهي كرده، فهميدي ما چه كرديم؟ حق نداري گناهت را 

مي جايي هم حق را نبايد كتمان كرد، مثالً كنند، فالن درباره ازدواج مشورت
دختر، فالن پسر چطوري است؟ اينجا غيبت جايز است؟ اگر عيبش را نگويي 

مي يك نسلي در طول تاريخ زجر مي و گرفتار ��«:فرمايدميشوند، قرآن كشند


��0�[V��]#��lV	
�� !�[ 9%Q  *�]%.��0%&«)q�J//U?(حق را كتمان نكنيد .

. از حق سوء استفاده نكنيم-4
^«. خوارج شعارشان اين بود :
 !�H :«جز كسي حق حكم كردن ندارد


m�«حرف حق است، ولي»e¼��H%&$67�0«: فرمود اميرالمؤمنين! خدا������"2/

�¨(.اراده باطل از آن دارند»/���$)K±Â4Yc�	
/<?/>T@=(

. معاويه قرآن سر نيزه كرد.ي باطل كند ممكن است كسي از حق استفاده
. قرآن حق است، اما هدفش از اين قرآن سر نيزه كردن، باطل بوده است
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ن ولميمگر شاه قرآن چاپ و آيت آيتيكرد؟ اهللا غفاري اهللا سعيدي را شهيد،
بعضي ممكن است ايمان به حج هم نداشته. كشتند را با شكنجه در زندان مي

مي: گويند باشند، اما براي اينكه دوستانشان مي . رود تو چرا حج نرفتي؟ حج
مييبعض خواهند ماه به ماه، هفته به هفته جمع همفكرهاي سياسي خود را

. كنندميبه اسم جلسه روضه جمع جلسه سياسي،: آنكه نگويديكنند، برا
حقدراثر ايستادن-5  برابر


	�8��P#��lV¦�,�� «. با حق در نيفتيد�4�����P«)±Â ¨�K 4Yc�	
/<?@/>UA(حضرت

مي: فرمود امير با امام حسين. خوري اگر با حق كشتي بگيري، زمين
شد 72 و. نفر، يزيد هم با سي هزار نفر درگير و محو شد، باالخره يزيد ملعون

شد امام حسين و فرعون با دار. با برادرش پيروز شدند موسي. ماندگار
: قرآن فرموده. اش غرق شدندو دسته


	V*�3$����67«. حق پيروز است�nJ#[�0V&$	«)h
��
/d?\(،»��67��$3�*V	
��VJ#[&$	«)4�/dT?(

ي اآلن نگاه كنيد دنيا چه خبر شده است؟ تمام اين حكّام عرب، كه مثل فتيله
و اروپا چراغ در دست آمريكا بودند، به چه نكبتي گرفتار شدند، خود آمريكا

و فتنه چه موج كه ها هايي در كشورهايشان هست؟ قرآن چند بار وعده داده
2®6"�
	Q�F 8%�V%.�«:ي زمين در اختيار بندگان خدا خواهد افتاد كره�����$m��$�

%.��l$	�#f	
«)S���9
/d@A(به. خدا هستند وارثان زمين بندگان صالح حكومت را

. گيرند دست مي
يك سرباز هم نداشت، شاه هم قدرت داشت، امام با دست امام خميني

يكي بود، برادرهايش يازده نفر بودند، بر يازده نفر يوسف. تنهايي غالب شد
مي. غالب شد : گفت نگو زور، پول، نفت، قدرت، رأي مردم را دارم، بني صدر
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حق. اآلن بيست سال است چه زندگي دارد. رأي دارممن يازده ميليون با
. درگير نشويد

مي همه آخه ايشان مدير كل، معاون وزير، وزير، رئيس: گويد جا حق را بگوييد،
مي. اهللا است، از كسي نترس جمهور، امام جمعه، آيت مؤمن آينه: گويند اينكه

. اينجا سياه است:يدگو مؤمن است، آينه را وقتي مقابل خودت قرار بدهي، مي
مي: گويد نمي . گويد تو چه كسي هستي؟ آينه به همه هم راست

و وحي حرف و وحي است، با عقل را منطق ما عقل سنجيم، اگرميهاي شما
. طبق قرآن كار شما غلط است: گوئيمميضد قرآن بود، گوش ندهيد،يمطلب

 پرهيز از تشريفات-6
ا مثال مهمان ميهاي ما كه خارج ميز كشور . هتل پنج ستاره: گويند روند،

مي: گوييم مي اين در شأن ما نيست، اگر هتل: گويدمي. شود خوب ساده هم
مي!!! سنگ مرمر بود شأن من است؟ و با آجر چه شأني كه با خشت رود

مي. آيد مي مي با آجر آيد، اين چه شأني است درست كرده رود، با سنگ مرمر
و محروميت باشد، اما اش كجاس ايم؟ ريشه و فقر ت؟ بله زندگي نبايد با ذلت

. معنايش هم اين نيست كه زندگي ما اشرافي باشد
 در سفارتخانه، اين ساختمان مهم،: سفير گفتميدر يكي از كشورها به آقا

و قشنگ قبله اش معلوم، افراد شناخته شده، مسلمان، حفاظت هم دارد، تميز
: شبي دويست، سيصد دالر بدهيد؟ گفت: گفتممحل كار است،: است، گفت
. رسمش كنيد: گفتم. رسم نيست

. ندارديآيند، كه زير نظر هم هستند اشكال بله اگرهيأتي بلند پايه از ايران مي
جايگاه اين شأن از كجاست؟ ما در دنياي خيال هستيم، ژست شأن درست

. كنيم مي
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مي تمام مسلمان همين محمد روز فتح مكهيول»و اشهد ان محمداً«: گويند ها
. سوار بر االغ بود، اين كسر شأنش نبود؟ طاووس در چاه هم برود طاووس است

. گنجشك سر منار هم بنشيند، گنجشك است
و يزيد روي تخت ملعون بود امام حسين . زير سم اسب هم عظمت داشت

ميمين و بركاتي را از دست .يمده دانيم كه با اين خياالت چه خيرات
و سرهنگي با يكي از سربازها يك روز ناهار بخورد، احوالت اگر يك فرمانده

. ماند چطور است؟ اين يك ربع، تا آخر عمر اين خاطره در ذهن اين سرباز مي
و اولياي خدا-7  قداست نام خدا

، اسم عليقرآن، اسم اهللا، اسم فاطمه نماز،. ها حق است بله بعضي از شأن
اگر وضو ندارد، دائماً در حال. بدن بچسبد، مگر با وضو باشيم، نبايد به

قرآن. اسمشان شأن دارد، خودشان شأن دارند. امامان ما شأن دارند. گناه است
ب . شودمياحترايشأن دارد، به هيچ وجه نبايد


D�%��g �%& *�9�g#92a $m &%� «: فرمايدمييخدا به موس�V	�2/2t#�%J�0V	
¿��6�«)4�/d?(

. هايت را بيرون آور اي تورات بگيري، كفش كوه طور جاي مقدسي است، آمده
چيزهايي شأن. هايت را بكن لباس احرام بپوش اينجا مكه است، لباسيحاج

. دارد كه خدا تعيين كرده است، ما حق نداريم، شأن درست كنيم
من: گفت اما قذافي. امام نگفت به من رهبر بگوييد، شأن من رهبر است به

آيي؟ ايران نمي: من باالتر از رئيس جمهور هستم، به او گفتند. رهبر بگوييد
مي: گفت چه. آيم كه امام خميني فرودگاه به استقبال بيايد به شرطي ايران به

به من رهبر نگوييد من خدمتگزار هستم،: فرمود امام خميني. ذلتي افتاد
. رهبر دنيا شد

و حق رفيق شويم به واقعيت فكر كنيم، و شأن. با خدا و اين دكورها ها
و غرب نيستيم، گير خودمان پرستيژ هاي كاذب را دور بريزيم، اآلن گير شرق
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و شأن ما، من دخترم ليسانس است به يك ديپلم. افتاده ايم و رسوم آداب
ساله شده منتظر فوق ليسانس است، اگر يكي آمد،34بدهم؟ دخترش 
ي اخالقش، ايمانش خوب بود، انجام بده، آخر او محله اش، شكلش، سالمتي
مي پايين، ما محله ما. شويمي باال، او ژيان، ما بنز سوار او روي موكت نشسته،

. روي قالي، گير ندهيد
و بيامرز اين مقداري كه از عمر. خدايا تا حاال هرچه از حق جدا شديم، ببخش

آ و كمتر از . ني ما را از حق جدا نكنما مانده از اآلن تا ابد آن
»4]�e�/ � ^
 7�8 � !��&� NcG	
�«
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و كليدي قرآن: موضوع 08/10/90: تاريخ پخش آيات كوتاه

 الرَّحيم الرَّحمنِ اللَّه بِسمِ
و و جامعه، سازمانآيات كوتاه ها، شهرداري، ادارات، مدارس، كليدي براي فرد

. بازار، مغازه ها، تابلوهاي خوبي است
و نماز-1 و تواضع، شرط نيايش  خشوع


	�:2a W%&���n*$K�oV	92a -§�u�%�%#"���«:فرمايدميقرآن«)q�J//UA(پرسند، مثال مي

همسر، فرزند، داماد، عروس، برادر ما نسبت به نماز سنگين است، چه كنيم؟ 
شود خشوع ندارد، خشوع يعني چه؟ آنكه نماز برايش سنگين است، معلوم مي

هستنديمؤمنان كسان()?/,�,��.(»*$K�D��z !2"$]c�P%.«: فرمايدميكه قرآن 

). كه در نمازشان خاشعند
خوانند شرمنده خدا نيستند، اگر كه نماز نمييكسان يعني شرمنده،خاشع

، اما خدايمرا شرمنده كردي، خجالت داد: گويد يك دوربين به او بدهي مي
با اينكه اين.ام شرمنده: گويد داده، به خدا نمي) چشم(يك جفت دوربين

كند،ميبرداري تر، نود سال فيلم تر، سبك ظريف. دوربين دهها امتياز دارد
و هم رنگي، هم از دور هم ساده برمي. كنيم اش را عوض نمي فيلم دارد
و هم از نزديك، از سه زاويه عكس برمي برمي با. دارد دارد حفاظت شده است

و اشك شور، چون چشم با پي است، پي هم فاسد مي شود، مگر اينكه در آب
و ابرو هم حفاظت  و پلك بين نزد ما مهم، ولي شود، دورمينمك باشد، با مژه

. چشم مهم نيست
: اين چيه؟ گفت: پيرمرد از جوان پرسيد. پيرمردي با جوانش پارك رفتند

ي سوم كه سؤال گنجشك، لحظاتي گذشت، باز پرسيد چيه؟ گنجشك، دفعه
پيرمرد رفت! چند بار بگويم كنجشك! پدر: گفتيكرد، جوان با ناراحت

زماني كوچك بودي، تو را به همين پارك!پسر: دفترچه خاطرات را آورد، گفت
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قربانت بروم! عزيزم گنجشك است: اين چيه؟ گفتم: دهها بار پرسيدي. آوردم
را!ي سوم ناراحت شدي تو دفعهيگنجشك است، ول پسر شرمنده شد، اين

. گويند خشوع مي
مي دولت برق مي بهيول. كند دهد، پولش را ندهيم، قطع خداوند صبح تا شب


������V&�*��E«دهد، ما از خورشيد نور وگرما مي�$'E���#��«)S��9/dT(

 كنيم، اما اين همه جنگل به ما سبزه وطراوتمييك گلدان خرجيما برا
مي دهد، خدايا شرمنده مي مي ام، آب گيرند، خدا دائماً در زمستان دهند، پول

در باران مي ها استفاده كنيم، بگو خدايا تابستان از ميوه فرستد، كه ما
!ام شرمنده

و ترغيب كنيم، بايد نعمت هاي ما براي اينكه افراد را به نماز دعوت، تشويق
. خدا را به ياد بياوريم

 اثرات ياد خدا-2
6���Ã«: گويد قرآن ميeV̀ �%� !6e �6eV̀ %Q«)q�J//dA? (ياد من باشيد، تا ياد كنم شما را .

را: اگر به شما بگويند هركس تلفن كند، به مقام معظم رهبري خودش گوشي
مي برمي . ياد من باشيد، ياد شما هستم، ياد خدا خيلي مهم است: فرمايد دارد،

آيد، اما اگر خدا توجه به ما كند ما اگر ياد خدا باشيم چيزي گير خدا نمي
. آيد خيلي چيز گير ما مي

ا باالترين ذكر خدا 
	Q %§c#f%3$!2«ست، نماز ��Ve$�$	«)4�/dU(،قرآن است ،»�� l�9

���V	#p�9 �Vex�	
«)��H/�. ذكر يعني قرآن)

و پرورش-3  مشكالت، مقدمه رشد

WG�� V.%Q«: فرمايدميقرآن����V��]E�� ��K ����� M� ��D !6�%	«)q�J//?d� (چه بسا شما

و مياز چيزهايي كراهت داريد، . ولي به نفع شماست آيد، بدتان
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مي مثالً مي ماشين به نرده كنار جاده بينيمميشويم، اما وقتي خورد، ناراحت
ها يك بيماري گاهي وقت. شويمميافتاديم خوشحال اگر نرده نبود، در دره مي

مييجلوي يك بيماري سخت ديگر . دانيم گيرد، ما نمي را
 اي عجيب خاطره*

غش داشته،يدختري بوده كه بيما: گفتمي ين امام رضايكي از خادم
و درمان هم فايده اي نداشته، او را به حرم آورده، خودش را به ضريح دكتر

ها را جا به جا كند، گلدان خواهد گلدانميپايه چهاريروميخاد. چسباند مي
او را به بيمارستان !!! زندميخون فواره! افتد روي سر اين دخترمياز دستش 

مي مي مؤاخذه دنبالم بيايند، هيچكس سراغيمنتظر بودم برا: گويد برند، خادم
و گل سراغ من آمد، گفت : ما نيامد، بعد از چند روز ديدم كه يكي با شيريني
رگي كه پاره شد، مقداري كه خون آمد، فرزند من هم خوب شد، آمده ام

. تشكر كنم
 ديگراي خاطره*

و دنبال او رفت، سرش به يك جواني عاشق دختري شد، خيره خيره نگاه كرد،
و صورتش خوني شد، او  تان را براي حضرت تعريف كرد، داسديوار خورد، سر

وگرنه تو را رهايت. خدا چون دوست دارد وسط كار حال تو را گرفت: فرمود
. كرد مي
 امور با هم سنجيده شود-4

در عوض فرزندان اين: فرمود نبودن فرزندش ناراحت بود، اماميكي از زيبا
مي. قبيله تيزهوش هستند خواهي با فالن قبيله ازدواج كن، اگر تيزهوش

.ي هوششان باال استي شكلشان پايين است اما نمره نمره
و داماد هم فالني، شغل هم چنين، ما فكر مي كنيم كه اگر دختر زيبا، شوهر
. خير است
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ميمي:ن اگر شاه را از قبر بيرون بياورند، بگوينداآل : گويد خواهي شاه شوي؟
هاي جاويد شاه از بين چرا؟ چون آنقدر مرگ بر شاه گفتند كه تمام لذت! نه

!نه زنده باد، نه مرده باد. رفت، اگر شلغم فروش بودم بهتر بود
و تنگي به آن افتاد؟ چرا سيگار كشي چرا روي حوض نرده نگذاشت، بچه د

بييسينه پيدا كرد؟ چرا كار  مشورت انجام داد؟ را
مي مثالً خمس نميييك: فرمود امام كاظم كند ده ميليونش دهد، فكر

كساني كه پول حقي را ندهند، خدا: شود، به او بگوييد هشت ميليون مي
مي زندگي . پيچد، تا دو برابر آن ضرر كنند شان را چنان

چه سنگي را در جاده مي يكنمييبي اعتناي! بيني، كنار بيانداز، نگو به من
بعد از نماز: بخوان، حديث داريميبعد از نماز دعاي. آيد مشكلي برايت پيش مي

ازيافراديواجب دعا مستجاب است، ول �«بعد ^
 7�8 � !��&� NcG	


4]�e�كجا به او بگوئيد: فرمايدميها خدا به فرشته! روندميبا عجله»/

مي.!روي؟ كار تو دست من است مي مي از اينجا ايستي، دوي، پشت چراغ قرمز
. الاقل با خدا تيز بازي نكنيم

مي گاهي زير پاي ما را داغ مي مي كنند، فكر كه كنيم بد است، نه داغ كنند
و جا برويم، رشد و اگر نه در ها باعث زنيم، تلخيميتكامل داشته باشيم،

كه مي . انسان دل از دنيا بكندشود
ها اثر سختي-5

و پيرزن خواهي دوباره جوانمي:ام ها گفته من تا حاال به بسياري از پيرمردها
مي اگر اين تلخي.!نه: شوي؟ گفته لذا به پول،. چسبيديم ها نبود، همه به دنيا

به مدرك دكترا، به شهر بزرگ دل خوش نكن، چون ممكن است همين كه به 
ما آن فكر و دل خوش هستيم باعث سقوط . شودميكرده
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يا سوزاند، اگر تفرش يا نائين يا مراغه، شهر بزرگ عمرت را دارد مي جهرم
آمده شهر بزرگ با خانه تنگ،. كرد هشتاد راحت تر بود جيرفت زندگي مي

مييول شود، ده سال هم از عمرش كم شده، متوجه با سنگ مرمر، انسان خفه
ميو مراغهميزن جهر مثالً! هم نيست و نائيني هم ما شانس نداريم،: گويد اي

. كنيميسالم استفادهيشوهر خواهر ما تهران رفت، در عوض شما هوا
مي. ما در دنياي خيال هستيم كنند در روستا زمين ورزش مسؤولين ما فكر

زش بسازند، پول زمين ورزش را به روستايي بدهيد چاه آب بزند، با همان ور
. كند، خدا در كشاورزي ورزش را جاسازي كرده است

 حركات ورزشي، در انجام تكاليف ديني-6
قد: فرمايدميدر عبادات ما هم ورزش هست، يا براي كه براي نماز،ميهر

را يعني ثواب.يتحصيل علم، يا براي صله رحم برداري اين مقدار ثواب دار ها
اتوماتيك ورزش است، بعد با زور، يا جايزه، به صورت. روي قدم زدن برده است

. كشانيم چند قدم راه بروند مردم را مي
مردم اگر وقت نماز مسجد بروند! بدو» حي علي الصالة«: اسالم فرموده

. شود اتوماتيك ورزش درست مي

��«: حديث داريم ��D ��, !�[ ���
���]42/LkB
 «

. بهترين دواي هر بيماري راه رفتن است
و سجود ما در نماز ورزش است، و سجود براي ورزش نيست، ركوع البته ركوع

.يبراي قرب به خدا است، با وضو باش، نشاط هم دار
دارد، اين غلط البته اگر براي اينكه با وضو باشد، دو ساعت ادرارش را نگه مي

هم است، بعد از دست و شويي سعي كنيد با وضو باشيد، هم عبادت است
مينش . كند اط را تجديد
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 نظارت خداوند-7

��«: فرمايدميقرآن��0%& �
  !6�#9%Q �q�63c�,«)q�J//??T(

. كنيد بدانيد، شما با خدا مالقات مي
ما اگر بدانيم با پليس مالقات. پليس است!! كند، چرا؟ميراننده سرعت را كم

مي مي كه كنيم كنترل $0� 2a�g#/�8$m�P.�«: كنيم، حال اگر بدانيمV	�2�%	«)���/dU(

. خدا در كمين است
 خاطره*

و گفت يك: يكي از علماي نجف خواست ايران بيايد، نزد استادش رفت

كه جمله 
	&� !%& *���.%�2/�4	Q !%%«:ي يادگاري بفرمائيد، اين آيه را تالوت كرد ����«

)�&�/dU(كه خدايدان آيا نمي)بيندمي) تو را در هر حال .

مي بازرس نمي قرآن. بيند خواهيم، اگر اين آقاي فروشنده بداند كه خدا او را

تو نمي)* �#,v!�$���«)nCCI,/U�A�� �%.�6®	 �6Q!��Â%QvN ���$	j�6��� �g�%	Q�%%«: فرمايد مي داني

كم روز قيامت مبعوث مي و بايد جواب اين . فروشي را بدهي شوي
ميي حرام كه به شكم بچه داني لقمه نمي شود، بايد پول بدهي ات رفت، فاسد

.و او را از زندان بيرون بياوري
و اگر خداي نكرده با رشوه كسي گول خورد، فكر مي كند يك ميليون گرفت

رود، بعد عروس، را حل كرد، اين يك ميليون از گلويت پايين نمييكار يك
يا داماد، مي پسر، همسر، كند اين يك ميليون از گلويت شريكت، يك كاري

گيري شده است،ي شما از حالل اندازه رزق همه: حديث داريم. بيرون بيايد
ميميكساني كه از راه حرام  . گذارد رسند، خدا از حالل كم
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بي-8  اعتنايي به نماز آثار

	cf§«: گويدميمؤذن L&� LH«مي خوانم، حاال مشتري آمده، باشد بعد نماز

مي! مشتري را نگه داريم ول بله مبلغي سود از اين مشتري خداونديگيري،
���F,�� ��«: فرموده �%Q �����Ve$̀ �.2�%� �4%	E7�k�*�,�� ��+«)4�/d?U (كسي كه از

مي ذكر خدا غافل شود زندگي . دهيم اش را تاب
ميمييديگريبعد مشتر كند، آخر هم جنس آيد، دو سه ساعت هم معطل
مييول. رودمينخريده  رفتي، خدا به اين مشتري الهام اگر ظهر مسجد

بي. كرد كه از تو بخرد مي هم ولي چون تو به خدا اعتنايي كردي، مشتري
مي. كندمياعتنايي بي خواري گيرد كه چرا حرام روز قيامت هم يقه اش را

ه .م بايد جواب بدهيمكردي؟ آخرت
و اعتقاد داشته باشيم كه � LfJ9«: توجه »m��y XuY ��/ : X��/ L´
«

عزت دست توست، ذلت. زيادي من دست توست، نقص من دست توست
. دست توست

ميويمقايسه بين امام خمين و تعريف كردند، صدام كه همه او را كمك
كهميحاال  
	V*�3$����67«: بينيمnJ#[�0V&$	«شد و امام چه نفس امام! صدام چه شد،

و در دنيا كار خودش را كرد  و مصر در اآلن امام. بعد از سالها در لبنان
تا دنيا و صدام چند ؟چند تا عاشق دارد

ها باشيم، در چين ديدم، در زميني كه پنبه مواظب شرائط، امكانات ومسئوليت
مي كه دانه. كارند، همانجا كارخانه است مي ها كنند، از دانه ها را از پنبه جدا

مي روغن مي و خياطي و از همان جا پيراهن آماده گيرند، پارچه بافي كنند،
دريول. رود چيني به مكه مي و معدنش يكجا، معدن ذوب آهن ما يكجا

. مديريت بد است! ذوبش اصفهان، مصرفش در مراغه،كرمان
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��«: فرمايدميقرآن#o�' !6�%	F8:
��«زمين را به شما دادم،»#o�' �!6�%	�� 0#k	
 

�� ��0%JV	
«)!�
�/
/?T(،و ماه را به سما دادم ��«خورشيد#o�' �!6�%	�8�" 9%�V	
«)!�
�/
/T?(

و فلك را و خورشيد و مه و باد هم آب هم به شما دادم، يعني ابر دادم، بعد
�2a%.�G 92.�«: فرمايدميدرآيه ديگر V	
MN�6&%�%	 M8��C%e«)!�
�/
/TU(و بسيار انسان ظالم

مي. كفران كننده است شود دو سال درس خواند ليسانس عوض چهار سال
و حوزه تعطيل است. گرفت سه15. شش ماه دانشگاه روز هم تعطيلي عيد،

مي ماه تابستان دارد، عمر را ضايع مي . كنيم كنيم، استعدادها را ضايع
»4]�e�/ � ^
 7�8 � !��&� NcG	
�«
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15/10/90: تاريخ پخش اصول كار فرهنگي: موضوع

 الرَّحيم الرَّحمنِ اللَّه بِسمِ
و اجتماعي؛  توجه به چند اصل در كار فرهنگي

 پرهيز از اسراف-1
دريخواهيم برامي: گفتمييلمسؤو تشويق مردم به نماز، با سنگ مرمر

پارك به صورت نماز جماعت مجسمه بسازيم، گفتم تا چند نفر از راه سنگ 
و مجسمه به سمت خدا رفته است؟ پارك جاي استراحت است خسته. مرمر

خواهد تفريح كند، اگرمياش حياط ندارد، خواهد استراحت كند، خانه شده مي
جا خواهيد كار فرهنگي كنيد نمازخانه مي ياي هم كنارش بسازيد، اگر به

هايي داريم، ما هنوز شهرك. روند مجسمه، مسجد بسازيم، مردم مسجد مي
. تبليغ ما ضد تبليغ استياگر توجه نداشته باشيم گاه. مسجد ندارد

ن: رفت كنار عروس گفتيداماد بوت يعني چه؟ عروس توحيد يعني چه؟
 !!! نفهميدم شب اول عروسي است يا شب اول قبر؟: گفت

يهم براينماز در پارك هم به شرطي كه مزاحم تفريح مردم نشود، از طرف
و و ديگ بار گذاردن تفريح نماز قضا نشود، نه اينكه در پارك زيارت عاشورا

و از حسينيه كه نيست، پارك است، مثل اينكه پارچه ... منبر براي عمامه غير
و شلواري است پارچه و ماندگار باشد.ي كت . كارها بايد ارزان

كه زشت است كه شاه عباس روز قيامت يقه و بلوار:ي ما را بگيرد شما بودجه
و قطار هم داشتيد، چه كار فرهنگي كرديد؟ من با امكانات كم،يول!!و اتوبان

. كاروانسرا ساختم امام حسينچهار صد سال قبل از شما براي زوارهاي 
. هنوز كاروانسراي شاه عباسي هست
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و پايدار-2  كارهاي ماندگار
مييكنيم، بعد چند كار فرهنگي مي شود، كار فرهنگي بايد ماندگار خراب

و منافعش برا باشد، نه يكبار مصرف، ارزان، يكيماندگار همه باشد، مثل
ي بن بست چند نفر در يك كوچهيول المپ در يك فلكه وخيابان، هزاران نفر،

كهمياستفاده كنند، اگر بناست پولي خرج ورزش كنيم، خرج ورزشي كنيم
. افراد زيادتري از آن استفاده كنند، چند منظوره باشد

از خدا مهندسي را ياد بگيريد، خدا يك شكاف در صورت گذاشته به نام

و يك جفت لب به تو داديم)�//&�(» ��2� ��[%C�K	��E�9�G$«: لب،فرموده تدبر. زبان

 كن كه؛
مي نوزاد كه هست سينه- . مكدي مادر را
م- . زنديحرف
مي- مي اكسيژن . دهد گيرد، كربن پس
مي- . كند فوت

مي اگر دست كارشناس سازند به نام نمازخانه،مييك سالن درست. دادند ها
يكييك . يك ساختمان را چند منظوره كنيدقرائت خانه، بياييديآمفي تئاتر،

و هم ورزش كرد طراحي را از خدا. يعني چيزي بشود در آن خنديد، هم گريه
ياد بگيريد، يك انگشت شصت قرار داده، كه اگر كنار بگذاريم بيل، پيچ 

و نخ، دست گرفتن، بستن دكمه ي يقه، قلم دست گرفتن، گوشتي، اره، سوزن
. شودميآمپول زدن، همه تعطيل

سنگ، اخالقياگر بنا است يك پولي خرج كنيد پوستر چاپ كنيم يا رو
و راننده مسافر، ي خوب را حك كنيم، كاري اخالق وآداب سفر، وصفات مسافر

و حيا آور باشد كنيم كه ماندگار، عقالئي، . خداپسند
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 نقش نهضت سوادآموزي-3
راميكردند ما هم كار فرهنگي زمان طاغوت كار فرهنگي مي كنيم، فرقش

الم بزرگ، الم كوچك، زمان. دو تا الم داريم: خواستند بگويندمي. ببينيد
و با پول،: گفتند طاغوت مي اين(.، لباس خريد)اين الم بزرگ(سارا بازار رفت
رايبا عكس)الم كوچك كه سارا خانم تا باالي زانويش باز بود، دست دختري

و همهدر. حجاب هم گرفته، او هم بي و مد پرستي هاي شيطنت ضمن مصرف
و الم كوچك تزريق مي . كردند را در اين درس الم بزرگ

الم(سلمان،: گويدمي،ياسالمياما نهضت سواد آموزي در نظام جمهور
و در اين.، خدا بود)الم بزرگ(، يار باوفاي رسول،)كوچك در آن شيطنت

. ديانت مطرح است
بهميمثال با يك ميز. هاي فرهنگي بايد فكر كرد نحوه مصرف بودجهيبرا شود هم

. شود صندلي هم چهار پايه، چند منظوره استفادهي، هم گاهيعنوان پذيراي
مي خيلي پول و فكرها هدر w$P%Q «خدايا،: گويدميو لذا امام سجاد. رود ها

Á«7'���2)%« به من برسان��
��2"V	
يعني)\�</C 96Q «)4C�lP$� �$���0«راه هدايت را،»

. خدايا در انفاقات، هدايتم كن كه كجا پولهايم را خرج كنم
مي مثال در خوردن؛ حلوا مي مي: گويم خورم، مي گرمم شد، ماست : گويم خورم،

مي سردم شد، باقلوا مي شد: گويم خورم، مي. گرمم مي خيار گويم سردم خورم
ميميشد، دارچين  مي: گويم خورم مي گرمم شد، هندوانه گويم سردم خورم

مي. شد و پول. شوي بابا نخور، خوب مي بسياري از عمرها مواظب. رود ها هدر
و كتاب چاپ كنيد، اسالم شناس داشتهمي باشيد و پوستر خواهيد جزوه

و گران50باشيد، مثالً   ترين كاغذا، صفحه، پول جلدش دو برابر پول خودش،
ازيم كه بشود روي آن اذانس بايد ديد مصرفش چيست؟ يك منار كوچك نمي

.بگويند
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 توجه به محتوا-4
به صورت فلزي، مثال» هيهات من الذلة«: عزاداري، عالمت برداريم با متنيبرا

مي:كه آلومينيم سبك، از كلمات امام حسين روم، اما زير بار زير سم اسب
ار. روم زور نمي و روگنجشك و طاووس دارد؟ چندميعالمات چه پيايدك

. تيغه بودن عالمت پيام ندارد
خط مثالً ن كاشي كاري ها چنان عقل. شودميها در هم رفته است كه خوانده

و انگليسي بنويسيم كه همه استفاده كنند! ما كجاست؟ و فارسي چرا. گشاده
. با خط ميخي
و ريه خراب، الاقل اسكناس را هواي سالم، نه با پول !!! چرا سيگار؟ هواي تلخ

و هوا هم سالم است، چرا هوايآتش بزن، كه پولش رفته، ول بهيجان آلوده،
و مسجد كه هوا براي همه  و بچه، در تاكسي، اتوبوس خصوص در خانه با زن

. تجاوز به حريم هوايي ديگرانياست، چه حقي داريم برا
 دقت بيت المال-5

و يك درهم به ابوذر، فرمود يك درهم پيغمبر برويد: به سلمان داد،
و فردا بياييد،  حضرت) نمايش وتئاتر دراسالم هم داريم( خرج كنيد

برويد: يك اجاق درست كرد، زير آن را روشن كرد، به سلمان واباذر فرمود
و ديگر باالي آن بگوئيد درهم يها را چه كار كرديد؟ يكي راحت جواب داد

روز قيامت همينطور بايد جواب:و سوختند، حضرت فرمودسخت، ولي هرد
. بدهيد

و ازدواج-6  اولويت ترويج نماز
��Q/�2' !2«: فرمايدميهاي فرهنگي بايد اول خرج نماز شود، قرآن تمام بودجهV3
 

�	
��g5/�8«)�&�/d(دنيا»S
�3
ما اگر مدرسه. ندارد»�2/5O�8' !2«دارد،»
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S«. دانشگاه داشتيم، مسجد نداشتيم. نساختيمساختيم، مسجد�3$
هست،»

»2! '�2/5O�8«هم آخر سوره. نيست سواد بايد به بندگي خدا خاتمه: فرمايدميي

و دانش. پيدا كند . ارزش دارد كه به بندگي خدا كشيده شوديعلم
هاي حكيمانه يك كار فرهنگي است، هاي مفيد را خالصه كنيم، خنده كتاب

دانند چطور بخندند، همديگر را مسخره كه خسته شدند نمييمردم زمان
لر. كنند مي يك اين مييشيرازي، ديگرياو ترك، شود، عوض اينكه اصفهاني

و حكيمانه خنديم، خنده با هم بخنديم، به هم مي مي! هاي حالل خندد وقتي
. يك چيزي هم ياد بگيرد

و داماد ازدواج را آسان كنيد، هر شهرداري سا لن بسازد پول تاالر را از عروس
ي تاالر است، مطمئن باشيد ترويج فرهنگ كم كند، يكي از مشكالت كرايه

و ازدواج از بهترين كارها هاينماز فايده مثل خاراندنيبيفرهنگي است، كار
ا هم از تفريحيبعض. استيلحظه و لحظه ها !. اي است خاراندني

و هاي اير بايد تمام جوان و هم تفريحي ان شنا ياد بگيرند، كه هم كار فرهنگي
و هم ارزان شنا براي انسان رشد مثل تيراندازي، اسب سواري، دويدن! ماندگار

. مايه رشد استيكتابخوانو
 اخالص-7

و ريايي در بين هيأت مي كارهاي خالص هم فهمند بچه ها وآخوندها را مردم ها
. فهمند مي

از: يعني چه؟ گفتم» مالصدرا«چهار ساله پرسيدي شايد يك بچه اسم يكي
يعني آدم باسواد» صدرا«، يعني با سواد،»مال«!نه: گفت. دانشمندان است

مي وقتي نمي مي داند چه كند مي» صد راه«كند نشيند فكر . كند پيدا
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	�����2a.�«: خداوند در قرآن قول داده كه
����,� ��
�6&$0�� $	�#f	
��l 6(�* ����' �!�"%	

��0 H#�	
 
�m��«)ª�,/�و محبتيبرا)� و عمل صالح مودت در دلهاياهل ايمان

. نشاند مي
و سيصد صد سال عزاداري، امام حسين براي خدا قيام كرد، بعد از هزار

مييخرج برا در دلها ماندگارشده شود، عشق به امام حسين آن بيشتر
. است

مي نياكان خود نه ولي براي آن حضرتما براي دهيم، رازش خرج
مي چيست؟ از خدا بخواهيد نيت. نشيند كسي كه مخلص باشد مهرش در دل

است اين به ما رو انداخته، تلفن كرده، همسايهيها خالص باشد، فالن
. شناسيد اگر حق است سريع انجام دهيد، گرچه او را نمي. مالحظات را نكنيد


��z«: فرمايدميقرآن���28�' �
u¸
«)R�.
�0�/dTT (خير سرعتيدر كارها

فكر كار كردن كار شيطان است ولي وقتي فكر كردي به خير بودنبي. بگيريد
مي. آن رسيدي ديگر عجله كن را: گوييم ما عجله كار شيطان است، نه، دختر


«عجله كن،»LH«زود شوهر بدهيد، پسر را زود داماد كنيد، �J/�'«سبقت

. سرعت بگير»'��28��
«بگير، 

9 �6����9«: گويند روز قيامت منافقين به مؤمنين مي
VJ�9]���2 «نظر كنيد به ما،»

 �$,!6e28��9«)���H/dT(،�3)%«از نور شما اقتباس كنيم 
��*2� 8
مي» : شود گفته


«! برگرديد در دنيا��G$0�[V	�%�
مي»9��8 Q�6��9%	%! «: گويند از دنيا نور بياوريد،

 !6��*#,«)���H/dU(و ما در دنيا در شهرداري، در بازار، در وزارتخانه، در مزرعه

 اما شما سه تا مشكل داشتيد؛. كوچه با هم نبوديم؟ چرا با هم بوديم
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من»[���/#f ]�!��«: اول و شو خمس را بده،. كرديدميمن نماز، وقت!يمباشد پير

به. پيدا شوديدختر را شوهر بده، ممكن است فرد بهتر. داريم عجله نكن
مي. كند كارهاي خير عجله نمي زميني ارزان است، فالن جا سيب: گويند اما اگر
5� ��«: فرمايدمي كشد، امام سجاد از نصف شب صف ميk�/ ��"2/�1 ����D��" �%	2a

L* '%Q«)8
�9:
8�;/<�A/>\=(شود بعضي هستند كه وقتي بشارت به شر داده مي

. دوند مي
 حركت به جلو-8

 ما سه حركت در قرآن داريم؛

	�����j�%Q"����«: فرمايدمييك حركت به جلو-
����,� 
كهيكسانيا(»�,$���

. ايد، ايمان آوريد ايمان آورده
شوييعن مي: حديث داريم. شما كه خوب هستي، خوب تر خواهي به فقير پول

ات بده او به فقير بدهد، كمك به فقير را به نسل ديگر هم منتقل بدهي به بچه
. كن

كه- 
«: فرمايدميو يك حركت به عقب داريم��6!# �,��®
���%C%e«)S�G9/dT=(ايمان


[#V��o[�!�®6!#«. داشتند، كافر شدند %( �$*V	
«)q�J//Ad(6!#«. گوساله پرست شديد®

 !�[ ��	���]«)q�J//�U(منحرف شديد .

مي قبالً دروغ نمي شد. گويد گفت حاال دروغ نمازش. حجابش بهتر بود، بدتر
. بهتر بود، زبانش بهتر بود، چشمش بهتر بود

كنرا علمم()Ã m2yE�0V&$�«)4�/ddU«: حركت به جلو مثل روز به روز) زياد

�! «. باسوادتر�m
y ¿���«)�0Ä/d=(به. شودميهدايتشان زياد پس يك عده روز

مي روز بهتر مي و يك عده روز به روز بدتر . شوند شوند
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كن: گفتييكي به ديگر : گفت! خدايا ايشان را مرگش بده: گفت. به من دعا
مي: گفت!!! دعا كن؟: ما گفتيم ...ا مي آخه تو هر نفسي كه كني كشي يك گناه

. شود، زودتر بروي بهتر استو هر روز به گناهان تو اضافه مي
درياگر روز: فرمود پيغمبر آن چيزي ياد نگرفته باشم، آن روز كه

. براي من روز مباركي نيست
شب.ي ممتد داشته باشيد عزيزان مطالعه زمستاني،يهاي طوالن به خصوص

. در ايران يكي از مشكالتي كه ما داريم اهل مطالعه كم داريم.ه كنيدمطالع
و توفيق جبران و نفهميده يا ظلم كرديم، ما را ببخش خدايا هرچه فهميده

و ما رستگار. مرحمت بفرما . خدايا چنان كن سرانجام كار، تو خشنود باشي
»4]�e�/ � ^
 7�8 � !��&� NcG	
�«
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22/10/90: تاريخ پخش)كيفر مجرمان(اربعين حسيني،: موضوع

 الرَّحيم الرَّحمنِ اللَّه بِسمِ
اش در قرآن است، پيغمبرها در چهل سالگي به پيغمبري اربعين ريشه

در. اجتماعي، از هر طرف چهل تا خانه همسايه استدر مسائل. رسيدند مي
، دعاي خودتيكارهاي عرفاني، به چهل مؤمن دعا كنيد، اگر چنين دعا كرد

در تغذيه، اگر چهل روز پول نداشتي گوشت بخري،. شود هم مستجاب مي
در مسائل. تر از چهل روز نگذار بدنت بدون گوشت باشد قرض كن، يعني بيش
ل حديث مفيد حفظ كند در قيامت با علما محشور فرهنگي، هركس چه

. شود مي
شديانقالب چهلم به چهلم شهدايرمز پيروز يعني. استان ها وشهرستان ها

چهلم. نوزده دي يك عده قم شهيد شدند، چهلم شهداي قم، تبريز انقالب شد
و اربعين. چهلم يزد، بابل، آمل. تبريز، يزد  ها به هم وصل، نهري خروشان شد

و عالمت ايمان زيارت امام حسين. شاه را بيرون كرد هم در اربعين مهم
. است

 در كربال جابربن عبداهللا انصاري، يار وفادار پيامبر-1
وميكه نابينا شد، او سوابق نظا جابربن عبداهللا، يكي از اصحاب پيغمبر

و كماالت زياد و اما. داشتيجنگي و امام حسن م حسين زمان اميرالمؤمنين
و امام باقر آمد نوجوان بود، امام باقر. را هم درك كردو امام سجاد

جا مسجد، جابر جايبلند، كه برايپيرمرد به احترام حضرت از سؤاليمردم
همياين نوع برخورد برا. خدا اراده كرده كه اين امام شود: شد، جابر گفت ما

من ريش.ام بيشتر پاره كردهآقا من چهار تا پيراهن: است كه نگوييميدرس
وليچه اشكالي دارد كه نوجوان. سفيد هستم و پدر بزرگش متوجهيبفهمد

. نباشد
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. دهيمميزيارت اربعين است، سالم
»
 �^
��� �/
 �� g�&� NcG	
4]�e�/ � ^
 7�8 � g�&� NcG	«

مي: گويي شما به عالم مي و عليكم: گويد سالم عليكم، ايشان هم در جواب
و زيارت. السالم، اين زيارت است از ميان زيارات، بهترين زيارت، زيارت جامعه

. امين اهللا است
 آسان گرفتن در انجام مستحبات ديني-2

و والدين است كه اگر خواستيد نسل را با مستحب قابل توجه معلمان، مربيان
كه آشنا كنيد آسان بگيريد، مثالً در تشويق به نافله يازده ركعت است،ي شب


^«اول حمد، بدون  �تايدعا اما. تمام شوديا كه ده دقيقه»3)  به چهل

و سيصد تا العفو، زياد  كهميمؤمن، شود، يعني دين را تعاوني حساب كنيم
 نماز جماعت هم فقط با تسبيحات حضرت زهرا. ها زياد شوند مشتري

دريو سخنرانياضافيها برنامهيبرا. باشد بين دو نماز گروگان نگيريم، ولي
. عوض به جماعت عنايت كنيم

اول تكليفم، روزه: گفتمييي حضرت امام خمين حاج حسن آقا نوه
: وقت افطار تو نماز اول وقت نخوان، گفتم: گرفتم، هوا هم داغ بود، امام فرمود

من:، فرمودخواهم نماز را با جماعت بخوانم، مغرب را با امام خوانديم آقا مي
مي مي كن نشينم دعا . خوانم، افطار

چون بعد. هايش خيلي شيرين كاري داشت در سخنراني حضرت زينب كبري
و سنگين بود از امام حسين و شام خيلي سخت . مسؤوليتش در كوفه

با امام حسين به گفته يكي از عزيزان در روضه از زبان حال حضرت زينب
من: گفتمي  ميحسين جان روم، علي اصغر با تو، مادرش رباب از كربال

مي با من، هاي اينجا با تو، سنگ. برم علي اكبر با تو، مادرش ليال را من
و شام با من، سنگ  هاي كوفه
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و مؤمنان در سختي هستند؟-3  چرا كافران در آسايش
مي: سؤال و فاسد، ولي در رفاه هستند؟ جنايت ول چرا بعضي گناهكار يكند

ش است؟ خو
و رفاه ظاهري غير از رفاه: جواب و آرامش رواني رفاه در تكنولوژي غير از رفاه

در نگو ماشينش، خانه اش، سرمايه. واقعي است اش، اين رفاه ظاهري است،
و كسي كه روي تشك نرم، تشك پر قو، چه متكايي ! باطن او هم رفاه هست؟

م . زود قضاوت نكنيم. بينديواقعاً خوابش هم راحت است؟ يا خواب وحشتناك
. هايي دارند كه ما خبر نداريم غصه بسياري از كساني كه در اوج رفاه هستند،

 هاي فقير يا اشراف بيشتر است؟ طالق در خانواده: سؤال
و اختالفات، هم در تحصيل كرده: جواب بي طالق و هم در . سوادها هست ها

شان خوب باشد، زندگياينطور نيست كه حاال چون فوق ليسانس هستند
. گاهي انسان امكانات دارد اما آن رفاه الزم را ندارد

و در صدام، مبارك شاه در رفاه بودند، اما اين گوشت رفاه يك استخواني هم
مي. درون خود دارد در بينيم، ما گوشت را ننگي كه مبارك در اين مدتي كه

و رفاهش نمي . ارزيد قفس بود بر همه سي سال حكومت
 سستي در انجام دستورات دين-4

مي به اسالم عمل نمييبعضي اسم اسالم را دارند ول چرا: گويد كنند، بعد هم
و مي من رنج ؟ و مشكالت دارم مي: گوييم زحمت : گويد نمازت درست است؟

ميچك! نه مي دهي؟ ها را سر وعده عمل به اسالم مهم كني؟ به وعده ات عمل
: است، پس

. ظاهري غير از رفاه واقعي استرفاه-
. نام دين رفاه آور نيست-
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مييبرا مثال دكتر. گاهي رفاه نوعي قهر خداست- بگذار هرچه: گويد مريض
بلكه. خواهد بخورد، معنايش اين نيست كه دكتر مريض را دوست دارد مي

بيند كه كارش تمام است، پس هركه را آزاد گذاشتند معنايش اين چون مي
.ت كه دوستش دارندنيس

 تمثيلي زيبا-5
مي مثال چاي مي به لباس،يكني، يك قطره از آن به عينك، ويك خوري عطسه

مييو يك مي چكد، به فرش اگر عينك بود فوري پاكش: كني سه برخورد
مي مي ميمي: گويي كني، اگر لباس بود شوييم، اگر قالي بود، رويم خانه
مي: گويي مي هم. شوييم شب عيد من مجرمين را سه رقم: فرمايدميخداوند

 كنم؛ كيفر مي
مي:)الف هاي خوب كه مثل آدم. گيرم اگر آدم خوبي باشد فوري حالش را

و شفاف هستند خدا زود گوششان را مي كه عينك بلوري هستند گيرد
ي هاي اين مصيبت»,��P%Q �$,�7���f/��6! ,���«: فرمايدمي. حواسشان جمع باشد

از همان است كه خود)@1���G%e !6��� �%Q«)�8�K/T �%��02«رسد، كه به شما مي

. كسب كرده ايد
مي»��*�&��V«: فرمايدميبعضييبرا:)ب براي هالكت» 	$�0" &$�$"2! « دهيم، قرار


E«اينها، �$� ��,«))"e/A�. مرگ بر شاه هم دارد،جاويد شاه. يك موعدي)

هميبرا:)ج 
.�«)R	"%�9  !�Q L& 0%9#�0«: فرمايدميبعضي�0�/d=\ (مهلتشان

. خدا عادل است. به آن ها نداريميدر دنيا كار. دهيم، تا روز قيامت مي
مي صبر كن در امتحان  امام سجاد. شود برنده چه كسي است ها معلوم

ن نام جد تو صبر كن وقت اذان شود ببينيم مؤذ: وقتي اسير بود، به يزيد گفت
 آورد يا جد مرا؟ميرا به زبان
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مي بعضي ول خيلي وقت. آبرو داريم: گويند براي عروسي عزتيها زندگي ساده
و چه بسا از همه بانك مي هم هست، رفاه. كنند عزت هم نيست ها قرض

ول بعضي. ظاهري غير از رفاه واقعي است اينكه در رفاه نيستند،يدين دارند
و من مسلمان  هستم دليل نيست كه بايد در رفاه هم باشي، بايد درس بخواني،

و هجرت هم بكني و مشورت . كار
ي مهر يا قهر الهي؟ رفاه نشانه-6

و غفلت است، مثال مطالعه مي كنم، گاهي رفاه نوعي قهر خدا، عامل غرور
مي فرزند مزاحم مي مي شود، انگشتر را پرت ه نه اينك. برو بردار: گويم كنم

خواهم برود مشغول پيدا كردن انگشتر شودمي. بخواهم انگشتر داشته باشد
مي. من مطالعه كنم ها فرستد دنبال نخود سياه، اين رفاهمي: گويند كاشان
مي. بگذار سرگرم باشدييعن. نخود سياه است كنيد رئيس جمهور مثالً فكر

كنيمميما فكر عذاب است،يآمريكا در رفاه است؟ رفاه چيست؟ بلكه گاه
و خوش . است، نه عذاب ها رنگارنگ استيآسايش

: خداوند سه رقم عذاب دارد
: فرمايدمي:)الف

»E�/
��� �$,!6�$3 �%�«)N�*9
/�A(و آسمان عذاب مي . شويد از باالي سر

مي»� 8%Q�Q �$,$1 l�]  !6�$&%� «: فرمايدمي:)ب و زمين عذاب . شويد از زير پا

مي» Q !6��G2�V&��E�*��$K%� «: فرمايدمي:)ج و متفرق . شويد يعني گروه گروه

�Q 2%:«: فرمايدميقرآن. پس معناي رفاه چيست؟ آرامش استVe$�2/$4�&	
 j�$��0VI�] 

�O�6&6JV	
و مطمئن)\?/�8�(» و ياد خدا دلها آرام . شودميآگاه باشيد، با نام

در هواپيما خبرنگار از ايشان) به ايرانيخمين روز ورود امام(دوازده بهمن
ممكن بودكهيدر صورت!!!! هيچي: پرسيد اآلن چه احساسي داريد؟ فرمود
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شد)يو نظام شاهنشاه(هواپيما از طرف حكومت وقت ! سرنگون شود، شد كه
ميميجمهوري اسال چون من بايد! شد الحمدهللا، نشد الحمدهللا. دهيم تشكيل

. عمل كنمام به وظيفه
و زندان بردند، دو تا سرهنگ اين: فرموديامام خمين وقتي مرا براي تبعيد

و آن طرف من نشسته بودند، متوجه شدم كه تازه آن ها وحشت  طرف
و ستم امام را دستگير كرده، اما. نترسيد: اند، گفتم كرده سرهنگ حكومت ظلم

. دل امام آرام است
سفال: در دستت طال است، همه شعار بدهند اگر: فرمايدمي اميرالمؤمنين

ي مردمو اگر سفال است، همه! طال استيدان است، شما آرام هستي، چون مي
مي: بگويند . داني طال است، خود

و پرونده و ترس كسي كه خدا دارد امام رضا. داردياش پاك است، چه خوف
و كارها را طوري تنظيم كنيد كه بتوانيد در نماز: فرمود  جمعه بگوييد

. شود ناخالص هستيميدر غير اين صورت معلوم. كنيديمردم علنيبرا
و مشكالت-7  آرامش در اوج بحران

: فرمود از او پرسيدند وضع چطور است؟. بود قهرمان آرامش زينب كبري
»c�  :
 1�Q8 �,«يعني در زمان انجام وظيفه،. جز زيبايي چيزي نديدم

و تلخي . ها همه نزد من زيباست شيرينيها
هايت را بيشتر دوست كدام يك از بچه: پرسيدم) خدا رحمتش كند(از پدرم

 ...شود ايت را بيشتر دوست داري؟ نميه تو كدام انگشت: داري؟ گفت
شما در نماز هر روز. سالم هم يك زيارت است. زيارت امام از راه دور يا نزديك


	NcG«: دهيد سالم ميn_�f	
 ^
m��� L&� � به»�&��� چون سالم كردن


�!���&MNc�'W«: فرمايدمياولياي خدا كار الهي است، خود در قرآن � /2a«



 درس پانزدهم 140

)����P/d@�(،»MNc�'W&��v̈ ��9L$��n0%	�*V	
«)����P/=�(،»MNc�'W&��W'��,��

%.��8�«)����P/d?@(

نه: به رضاشاه گفت مرحوم شهيد مدرس و تو هركجا بميري، نه آب است
مي. آبادي اآلن در كاشمر ببينيد. شود ولي هركجا من بميرم قبر من زيارتگاه

و چقدر زوار دارد، رضا شاه دستور داد آيت اهللا  و ضريح و چه بارگاه چه قبه
شديمدرس را شهيد كردند، ول . خودش محو
مي. نكنيدفوري بر رفاه افراد قضاوت و دلهاي نگاه نكنيد چه غذايي خورد، درد

و بيماري ها، ممكن است است خيلي وقت. هاي ناشي از آن را هم ببينيد بعد
كن. اي لذتي هم ببرد ويدئو، ماهواره، لحظه با ديدن يك فيلم،يفرد اما نگاه

و معنويتش چه كرد؟ آيا تمركز برا و اخالق و اعتقاد درس خواندنيبا فكر
و دل جاي ديگر است، اين هم ضرر عل يكميدارد؟ بلكه چشم روي كتاب يو

. مواظب سرمايه عمر خود باشيم.آنياز عوارض منف
و آل محمد ايمان كامل، بدن سالم، بصيرت، تقوا، خدايا تو را به حق محمد

.ي ما مرحمت بفرما سالمت، مصونيت، به همه
»]�e�/ � ^
 7�8 � !��&� NcG	
�4«
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عهد: موضوع 29/10/90: تاريخ پخش زندگي مهدوي در سايه دعاي

 الرَّحيم الرَّحمنِ اللَّه بِسمِ
مي امام رضا 
	&�"�!#«: خواند در قنوت نماز جمعه، اين دعا را L2�V&�* �
  �$,

q28��f 9%Q «خدايا مرا از انصار حضرت مهدي قرار بده .»L2/%�2/��6QL,�'L0�5���«

)8
�9:
8�;/<Ad/>dA?(و مادرم فداي او  كه هنوز امام زمانيدر حال.!پدرم
. به دنيا نيامده بود

و مادر مهربان، امام زمان-1  تر از پدر

./ �,2��4�2��KW�'�����L2"�2��K«: مهدي كيست كه حضرت درباره او فرمود�� 0$� «

)8
�9:
8�;/<Ad/>dA?(و موس ���/���$"C K%Q !2" �%&�� �$, !2%��«. استي، شبيه به من

!2"$]��"#,6Q «)8
�9:
8�;/<?A/>dd� (و مادر بيشتر حضرت مهدي مردم را از پدر

. داردميدوست 
مي پس اين كه گفته مي مي شود حضرت و نهر خون راه آيد همه را گردن زند

مي: فرمود اندازد، حضرت مي . كنم من روزي صد بار به شما شيعيان دعا

	&�"�!#«: خوانيمميدر دعاي عهد V~x&�/��9�%	 ��,�N��,2�V	
#�$� "�0V	
�!$��%JV	
2� ,%�2/$4�&	
 W�&�P

�4�&	
 ��$4 �%& ��W%&��$4$���/����2�$��I	
  ���2��$0�� �n2�$, ��0V	
������$, ��0V	
و» ، خدايا سالم

هم(درود ما را به امام زمان ابالغ كن، و مؤمنات از طرف همه)آن ي مؤمنين
 كارهاي خير با نگاه جهاني-2

و صدقات ما به نيت دفع بال از همه و زيارات : مؤمنات باشد، نگوييمي مؤمنين
و منطقه، يا كساني كه در اين هيأت سينه زده و محل اند، مؤمنين اين مسجد

تنگ نظر نباشيم، چرا فقط اين هيأت؟ تعصب براي چه؟مگر منتظر امام زمان 
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پسيجهان كسي كه منتظر اصالح. مريد او هم بايد جهاني فكر كند نيستي؟
. كند فكرمياست، بايد خودش هم عموميعمو

و شرط در دعاها-3  حذف مرز
ها در مشرق»,����2/28"����
	L$�2�28��k�, 2F 8%�V«: خوانيمميعالقه بدون مرز،ييعن

و كوهستاني، زمين»����&$"����'�" &$"����«ها،و مغرب 5����«هاي هموار��/��

��2� l�/ «و خشكي، اين دعا . عهد چقدر سازنده استيدريا

ميو و مرده از مؤمنين» ,��5��H ��!2"$[5"2! «: خوانيم عالقه بدون شرط،  بعضي. زنده

بلكه آنها كه آرزو ندارند. خدايا تمام كساني كه آرزومند هستند: كنند دعا مي
كن: بلكه اين چنين بگوييم. هم آدم هستند آنهايي. خدايا آرزومندان را قسمت

و مع يك ميليارد. رفتشان بده كه آرزومند شوندهم كه آرزو ندارند بصيرت
انسان كه هستند،. را ندارند كافر در چين است كه آرزوي زيارت امام رضا

خدايا تمام منحرفين را آنگونه هدايت كن كه آن لذتي كه ما از گفتگوي با 
همميو زيارت امام رضا حضرت مهدي . ببرند بريم آنها

مييكي از بركات اين است كه، . بيند وقتي ازدواج نكرده هميشه خودش را
و: گويدمي. كه ازدواج كرديخودم، كتم، شلوارم، كيفم، كفشم، اما زمان خودم

و مادر زنم، پدر زنم، بچه تر زنم . شودميام، ديد انسان وسيع
افطاري در مكه از اين جهت خوب است كه ساده، بدون مرز، بدون قيد، بدون

و زنبيل،سن است، با يك سب و گردو، با يك سفرهد و پنير ي خرما، نان
يا. نايلوني، مرز ندارد ؟ روزه هست اين شيعه است يا سني؟ بچه است يا بزرگ

مييول. كنند نيست؟ گزينش نمي . كنيم بعضي از ما گزينشي برخورد
ميييك مي در هيأت شام ايستادند كه اهل نماز داد، اما يك عده هم سر كوچه

مييو روضه نبودند، فقط برا جماعت شما: آمدند، به آن ها گفت شام خوردن
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مي نه نماز جماعت،. كشيد خجالت نمي دهيد، نه عزاداري نه سخنراني گوش
و رفتند، شب اماميكنيد، فقط برا مي غذا خوردن، آن ها هم ناراحت شده

پرچم آيند، وقتي اينها در طول سال كه نمي: را خواب ديد، فرمود حسين
مي امام حسين اينها مهمان من هستند، چرا اينها را بيرون. آيند است

. كردي؟
 به زائران عنايت امام رضا-4

و عبادت نداشت، ولي شوهرش مذهبي بود، عقيدهميخان و توسل اي به زيارت
كه: به شوهرش گفت راميرويم در هتلميمشهد و از دور حرم بينم،ميمانم
ول! را ندارم حال حرم رفتن مييبه مشهد رفتند رفت، شوهرش تنها به حرم

ما: روز آخر در برگشت از سفر، خانم گفت يا امام رضا، ما حرم نيامديم اما به
و خواب ديد كه امام رضا او خوش گذشت، در ماشين خوابش برد به

ما: فرمود همين كه در شهر من به شما خوش گذشت من راضي هستم،
و دوست داريم  كه مهمان ما هستند به آنها بد نگذرد، زن از خواب بيدار شد،

من: فرمود امام رضا!!! برگرد، برگرد، چرا؟: به شوهرش گفت زيارت
. ببينيد روح چقدر بزرگ است. نيامدي، ولي به خوش گذشت من راضي هستم

مي: پس اينطور نباشد كه اندازم كه دوستم دارد، به كسي كار كسي را راه
ميافط مي. دهم كه افطاري داده است اري كه براي كسي چشم روشني برم

مي. چشم روشني آورده است برم كه با من خداحافظي براي كسي سوغاتي
اين تنگ. دهم اش نمي من هم سوغاتي. او كه با من خداحافظي نكرد. كرد

. اين روح كوچك است. نظري است
ميدر دعاي عيد. كند دعا روح ما را بزرگ مي ,�«خدايا،: گوييم فطر g&�'
 �

.�_�f	
 Xm��� g�, g&�'«يا. عباد صالحي كه فعالً زنده هستند: گويد، نمي



 درس شانزدهم 144

و. عباد الصالح ديروز، يا عباد الصالح فردا يعني تمام بندگان صالح، گذشته
و آينده . حال

�«دانيد كسيت، بينيد، گر چه نمي عكس يك شهيد را مي �0Ä L&� (P !"&	
 

�0Ä R�«خدايا ثواب اين صلوات براي اين شهيد نثار فرما، چون شهيد زنده

و برايش هديه مي 
«: فرستي، در عوض او هم، به فرموده قرآن است�j��l%�

��G H%�2/«)S�G9/\�(مييبرا دهي او بايد جواب بهتر بدهد، صلوات زنده كه هديه

مي مي از: گويد فرستي، او هم خير از عمرت. شما دفع خطر كند انشاءاهللا خدا
مييگاهي خدا چنان درها را برا! ببيني و همه انسان باز ها سبزي چراغ كند،

. شود مي
و زيارت-5  شريك كردن والدين در دعا


	$���#��� ��«: گوئيم مي�����$�V	�� ��L5���«مي كنم از طرف اي امام زمان سالم

و  و از طرف پدر و آيندهخودم، و فرزندانم، نسل گذشته . مادر
��4� 7�92y 2Å%��«: گوئيمميبعد�&	
��0$[4$,$��
���m«به وزن عرش خدا،» &%e«به مقدار

q��f H%Q����m������,«ي رضايت او، آخرين درجه»,q��+28�� ��W�"�[« كلمات الهي،

�4�/��[$e«،به عدد آنچه كتاب شمارش كرده »��%º��H%Q$42/4�0V&$�«به عدد علم خدا .

مي. به عدد هرچه خدا بر آن علم دارد خدايا، صد هزار مرتبه: گوييم ما در شكر
. ان كوچك شمردن خدا است! شكر

به هنگام اسارت، در مقابل دشمن اين دختر كوچك امام حسينيول
$4
	0�lV ��«: گويدميچنين حمد خدا �&$	�m����2( ,#�	
 ��W�f�lV	
هاي به عدد دانه»

! شن الحمدهللا
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	&�"�!#«اظهار عالقه، تازه به تازه، �m5���6Q�4%	L$�
%��2N ���V	
��L$�x(6e N���«مهدي

و هر روز، بيعتم را تجديد مي . كنم جان، امروز
و بيعت با امام زما-6 و عقد نعهد


 ��²«ي رو به رشد، عالقه� "���� E
�VJ��E7�* ��/«،و صلوات بر تو اي امام زمان سالم

هم»�J�«كنم، پررنگتر از عهد با تو تعهد مي ، يعني گره، دو نفر ممكن است با

و داماد»�J�«. عهد ببندند، وعده داشته باشند، اما به هم گره نخورند عروس

و عقد باشد، اما تسليم نباشد. را عقد كردند ،»/�� *���E7«، باز ممكن است عهد

. تسليم است
مي عالقه يعني به گردن من، ممكن است كسي»L$�L$[��%3�8«: گوييمي حتمي،


	&�"�!#«: گوييممي. عالقه داشته باشد ولي افتخار نكند ��0%�%�L2��[V�#��K
%��"2/

)�2� k#[	
 ��L2��[V&#{%� $q$��"2/7%&�${%CV	
و فضيلت دادي» . خدايا، من را مشرف كردي

. كنم من افتخار مي
»��L2��[ f�f�D $q$��"2/$7�0 *5�	
مي،» كنم كه مرا پذيرفتي كه مهر امام خدايا افتخار

. در دل من است زمان
 تا سر حد شهادت ياري امام زمان-7

مي عالقه همراه با همه 
� *�&��L2�V«: گوييمي مراحل،  �$,$q28��f 9%Q��$4$���� K%Q��

�n5/
��	
 �4 �����L2�V&�* �
 ��$,���$��" k�[ G�0V	
را»����� $4 /�� �� چون گاهي انسان يكي

مي. دوست دارد در حدي كه مثالً يك ميليون به او وام بدهد : گويد ولي
. همسفر باشيم، نه، دنبال ما نيا
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نصرت»
8�f9«شيعه يعني دنباله رو،»q28��f 9%Q��$4$���� K%Q$«خدايا قرار بده مرا


/���n5«دهنده، ��	
مي»��� 4�  دهيم كه كسي جسارت اجازه نمي. كنم از تو دفاع

و تعصب داريم، مي كند، غيرت ديني مي. كنيم افتخار هم : گويند البته اينكه
تعصب مثالً من روي لباسم. تعصب بد است، تعصب در كار شخصي بد است

 بينم هم لباسي من با ديگري دعوا مي كند، طرفداري مي كنم،مي. دارم
. تحقيق كن شايد حق با ديگري باشد

تعصب روي لهجه، فارس از فارس، ترك از ترك، لر از لر، عرب از عرب، عجم از
فاميل. چون اين همشهري من است،در انتخابات. ها بد است عجم، اين تعصب

و. من استي همسايه. من است اما اگر يك چيزي را فهميدي اين حق است،
. انحصار طلبي در حق خوب است. باطل، بايد بر حق تعصب داشته باشي باقي


^«: فرمايدميچون. اول انحصار طلب خود خداست :
 4	
جز خدا، باقي!»: 

آدم بايد. اينكه انسان هم اين را داشته باشد، هم آن را، غلط است. را دور بريز
. حق را داشته باشد، باطل را هم رها كند

حق-8 و استقامت در راه  اطاعت
مي عالقه ���%��$*�E«: گوييمي عاشقانه، �%Y �q��V��,«ها از روي مهدي جان، اين سالم

مي. عشق بود نماز خوانديم راحت: گويند بعضي نمازشان با عشق نيست، ولذا
! كنم نه روي اكراهميبلكه از روي عشق زيارت. شديم

و عمل دسته جمعي، مي گوئيم 
	L$�5)#f«: عالقه �$��	
#1�*�9�4%& %QL$��g2/��[$e

�1V&6J%� !�"#9%�%e-.�� ��/>��P ��,«)8
�9:
8�;/<\T/>�@(

و عمل در خط سير، مهدي»'�8��	W%&���g$[���%���$7���%�g$«: مي گوئيم عالقه

استقامت تنها. جان مرا از شيعيان قرار بده، منتها طبق آن چيزي كه تو گفتي
بر مثالً توده هم نيست، اي داشتيم سي سال زندان بود، بله مقاوم بود، ولي
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�6
«: اساس اطاعت از رهبر اهي نبود، استقامتي مهم است كه	�3 ���j/�8 �4�&	
 #!6®


��,�J�[ '
«)1&f�/T@(يا مي فرمايد. مت براساس اهللا، مهم استاستقا :» !$J�[ '�%�«

�m(» أُمرْت كَما«استقامت كن،/dd? (يعني طبق امر. همانطور كه مأمور هستي
و سليقه شخصي، اين استقامت  و لجبازي ما استقامت كن نه يك دندگي

استقامت در خط خدا، استقامت به امر خدا، مهدي جان مرا جذب. نيست
.»'�8��	W%&���g$[���%���$7���%�g$«خودت كن، 

دهيم، ما را از انصار واقعي امام زمان قرار خدايا به آبروي امام زمان قسمت مي
. بده

»4]�e�/ � ^
 7�8 � !��&� NcG	
�«
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به نماز راه: موضوع 06/11/90: تاريخ پخش)1(هاي دعوت

 الرَّحيم الرَّحمنِ اللَّه بِسمِ
مي چگونه مردم را به نماز دعوت كنيم؟ راه و پوستر هاي دعوت را شود تابلو

. كرد
 پاسخگويي به سؤاالت ديني نوجوانان-1

؛ نسل نو، سؤال دارد مثالً
مي: سؤال و واليت فقيه چيست؟ قبال به طاغوت بله: گفتند فرق بين شاه

! بله قربان: گويند قربان، حاال هم به واليت فقيه مي
شاه نظر-:ب. شاه گناهكار است، واليت فقيه عادل است-: الف: جواب

ميگويد، خودش را مي هدف شاه اين است-:ج. گويد واليت فقيه نظر قرآن را
. كه آمريكا راضي شود، هدف واليت فقيه اين است كه خدا راضي باشد

مي: سؤال  ايستيم؟ چرا به هنگام نماز رو به قبله
مي يهودي: جواب ند، اگر بايستيم جزء حزب آنها ايست ها به يك طرف

و مسيحي مي كه اگر به آن طرف هم بايستيم، جزء ها به طرف ديگر، شويم،
مي حزب آن ها مي و لذا به اين دو طرف نبايد شويم، ما خواهيم مستقل باشيم

ست. باشيم . پس رو به كعبه نشانه استقالل ما
مي: سؤال . خواهم فارسي نماز بخوانم چرا نماز عربي است؟ من
بزنند بايد زباني زمين بخواهند حرف ها، هرجاي كرهي خلبان همه: جواب

و هماهنگي زيبنده است. انگليسي باشد . اتحاد
 مگر خدا به نماز ما نياز دارد؟: سؤال
ي ما نماز بخوانيم يا نخوانيم، خدا نياز ندارد، ولي خداوند نور همه!نه: جواب

و زمين است، مثال يك المپي كه روشن است همه استفاده كنند آسمان
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كمشو چيزي به المپ اضافه نمي د، استفاده هم نكنند چيزي از نورش
. شود نمي

مي: سؤال  خوانند عقب افتاده هستند؟ چرا كشورهايي كه نماز

«: براي اينكه قرآن هم فرموده: جواب��0�3%Q §c#f	
«)q�J//UT(هم. نماز بخوان


��«: فرموده��0%& �
«)q�J//d�U(اگر ما نماز خوانديم، درس. درس بخوان

چرا؟ براي اينكه به يك جمله. توانيم بسازيم نمي16نخوانديم، هواپيماي اف 
�J *�]«)q$&�6.«: عمل كه قرآن مي فرمايدJ//UU(.«تعقل، فكر كنيد��0%& *�]«

)q�J//??(سجده كن، همان دين: گويد علم بياموزيد، همان ديني كه مي
كن: گويد مي مي. تعقل مي عبادت: گويد همان ديني كه : گويد كن، همان دين

چرا: نگو اگر شما انار خوردي خوب يك نوع ويتامين دارد،. برو درس بخوان
. اي ويتامين مخصوص خودش را دارد ويتامين انگور ندارد، هر ميوه

و حجاب در نماز براي چيست؟ مگر خدا نامحرم است؟: سؤال . پوشش
و نامحر: جواب و لباس نشانه محرم بلكه نشانه ادب هم نيست،ميپوشش
شود، محرم هم كه باشد شماي شما مثال اگر فرد متشخصي وارد خانه. هست

. پس اين پوشش براي ادب است. لباس مناسب به تن مي كنيد
به-2  هاي الهي نعمتآثارتوجه

نماز سنگين)45/بقره(»
	W%&��n*$K�oV	92a �:2a §�u�%�%#"���«: فرمايدميقرآن

شد. مگر براي افراد خاشعاست  پس ما بايد خشوع را زياد كنيم، خشوع زياد
و محبت. افتد نماز راه مي خشوع چيست؟ خشوع يعني طرف شرمنده از لطف

.و نعمت ها شود
و مادر حرفي مي مي زنند، بچه مثال پدر : گويد با گردن كلفتي در جواب آن ها

مي! نه ت براي كفش، لباس، سفر، بيماريبراي ثبت نام! باباجان: گويد پدر هم
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مي اگر نعمت،ام تو چقدر خرج كرده و خدمات را بگويند، بچه هم : گويد ها
هاي خدا را براي مردم گوش زد كنيم تا نسبت به خدا ما هم بايد نعمت! چشم

. خاشع شوند
چه: سؤال و نداشته باشيم  ضرري دارد؟ از نظر عقلي ما دين داشته باشيم
ميبعض: جواب ميي خانمها دو تا كتاب كه شود كه آثار خواند، حجابش بد

 مخربي دارد؛ 
عل ضرر بدحجابي ضربه: اول به. استميي اگر دين هم نيست، انسان نبايد

و آرايش باشد، پسرها حواسشان. ديگران ضربه علمي بزند چون اگر خود نمايي
عل شود، ضربهميپرت  شاگرد اول سالهر: جواني گفت. خورندميميي

مي شدم، به خاطر عالقه به يك دختر، مي . فهمم كنم نمي هرچه به كتاب نگاه
. ها شيرين نيست گري اين جلوه

كه: دوم 
�6̀N�J$[9«: در قرآن آياتي داريم «)R�.
�0�/U(كشد يعني خدا انتقام مي .

شما دل اين جوان را بردي، فردا هم يك ديگري، خودش را نشان شوهر شما
مييم كسي كه)\@Y ¡6Y «)z�e/<A/>d%¡#,�� «: فرمايدمي. برد دهد، دلش را

يا. خورد كلك بزند، كلك مي ��,�� «:و%C�HE
�V�2/$4�$D%�$	��%3�� ��"�$�«

)8
�9:
8�;/<=?/>T?d (افتد هركس براي كسي چاهي بكند خودش در چاه مي .
 هاي نماز بيان زيبايي-3

كتابي است به نام پيوندهاي نماز، حدود دويست. را بگوييم هاي نماز زيبايي
مي: مثال. سر نكته زيبا در نماز هم كسي كه لباس شويد، آثار مثبت ديگري

مي دارد، عرق بدنش هم درمي پر. شود آيد، غذايش هم هضم ايام فراغتش هم
مي. شود مي مي. كند ورزش هم  آورد، براي فردي لباس هم كه تميز شد نشاط

مي. كند هم كه به لباس تميز نگاه كند، نشاط پيدا مي شويد اگر براي همسرش
مي عالقه . شودي همسرش هم زياد
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كمالي نيست مگر. بهداشت، حقوق، ادب، انتخابات، آزادي، هست در نماز،
اگر كسي كمالي پيدا كرد كه در نماز نبود، جايزه. اينكه در نماز هست

مي.ادب در نماز هست. دهم مي اطاعت در نماز. زند تو هيچي نگو تا آقا حرف
قبل از آقا ركوع. قبل از آقا خم نشو، قبل از آقا سرت را از خاك برندار. هست
و آزادي در نماز هست، جايي برو كه امام جماعت را قبول داري. نكن . انتخابات

د عدالت، پيش نماز باي. پيش نمازي را انتخاب كنيد كه قرائتش بهتر باشد
صف. عادل باشد ي حرام، نماز تغذيه هست، با لقمه. ها بايد منظم باشد نظم،

حق مردم، حق همسر، حق والدين، حق حيوان،. صحيح است ولي قبول نيست
بايد آب را به حيوان بدهي. حيوان اگر تشنه است شما حق نداري وضو بگيري

هم شسته نشود،ي سر سوزن دقت، اگر در اعضاي وضو به اندازه.و تيمم كني
شانه، اگرشانه. شهيد، مهر كربال. كاردر نماز، نماز نافله وضوي باطل است، اضافه

مي بزني، ثواب يك ركعت سي برابر مي شود، شود، سي تا هم براي عطر اضافه
شود، نشاط در نماز، اگر وضو با آب سرد، هفتاد تا هم براي مسواك اضافه مي

سرد روي پوست بدن باشد نشاطش بيشتر ثوابش سي برابر است، هرچه آب

	��, 2N ���2��5	g$$«است، معاد در نماز، «)4���/U(4«،توحيد در نماز	
 : .
 �"K


4	 g��K : q�H� ^
 :
«.

مي آمريكا هيچ غلطي نمي تو بزرگ! اهللا اكبر: گوييم تواند بكند، چون در نماز
كه. كوچك استهستي، وقتي خدا بزرگ است، آمريكا  سوار هواپيما باال

مي45رود، خيابان مي به.ي يك طناب سياه شود اندازه متري هرچه ايمان ما
. خدا بيشتر شود، آمريكا نزد ما كوچكتر است

. آرايش در نماز، زن هرچه طال دارد وقت نماز از آنها استفاده كند، ثواب دارد
ب رنگ لباس، لباس با رنگ. زندبراي مرد كه طال حرام است بهترين عطر را

. سفيد ثوابش بيشتر است
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و مهندسي خداست كه همه اين خوبي ها را در يك جمله، نماز هنر، صنعت
و سجده، بهترين،ورزش در نماز. درآن جا سازي نموده است حركات ركوع

البته سجده براي اين كار. رسد در حال سجده است وقتي كه خون به مغز مي
براي قرب به خداست، منتهي اين اثر را هم دارد، مثل اينكه كه سجده. نيست

هم صله رحم مي و دايي را ببينيم، منتها در راه غذا و خاله و عمه رويم، عمو
. شود هضم مي

و اي شماره تلفن يك اسالم سفارش مي كنم در هر خانه  شناس باشد، شبهات
. آيد، از اسالم شناس بپرسند سؤاالتي كه پيش مي

 خطر ضايع كردن نماز-4
: انسان وقتي از خدا جدا شود، نماز را هم ضايع مي كند، قرآن مي فرمايد

»�)%&�o%�  �$, !$$� *�/M)V&�D%§c#f	

����+%Q«)ª�,/A�(

هر تعبيري هم يك باري دارد، يكي.ي نماز سه تا تعبير داريم درباره
»
����+%Q«ه به»
�. /�	cf§«:م حديث داريميعني نماز را ضايع كردند، يكي

هم. نماز اهانت كرد 
']o(«. نماز را سبك شمرد»
']�/ )o	cf§«: يكي

§cf	�/«مي مي، ضايع  خواند، كند يعني غلط

مي: فرمود امام صادق با بعضي به قدري بد نماز خوانند كه اگر آنطور كه
در نماز باالترين. دهد نميحرف بزنند، جواب زنند با همسايه خدا حرف مي

ي بدن به خاك گذاشته شود، آن هم روي عزيزترين خاك، خاك كربال، نقطه
. وضو با آب آلوده نباشد

 تصحيح قرائت نماز-5
شود، بعضي نماز هفده، هجده كلمه دارد كه واجب است بادقت بيشتري قرائت

كه بايد سفت گفته شود، مثل»ح«مثل اهللا اكبر، يكي. هم تكراري است
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مي زمستان كه دست سرد مي 3)«: كنيم، مثل شود، براي گرم شدن حا حا حا

�H
 ^
 �«،»4	 g��K : q�H�«،»q�H�«،»�0Ä L&� (P !"&	
«،»�0Ä«،


º«صداي سوت بدهد، مثل»m�P«يكي هم�P«،»^
	
�0f«،»n_�P«،

»(P«،اگر با سين بگوييم معنايش فرق مي كند»(P !"&	
با سين،»سل«،»

 يعني خدايا بكش، 
يعني مرض،» آلم«، يعني با سواد،»��	$!«: هم در گلو گفته شود مثل» عين«


��X 9*��«يعني درد،»اَلَم««،»g�&� NcG	
«�»���&� NcG	
«،»NcG	


!��&�«،»q��� E
�0Ä .
 �"K
 �«،»�*9�«،»n*[G9«اگر نماز را درست نشود ،


«مصداق����+%Q«و تمرين الزم دارد، سرود. ضايع كردن نماز است كمي تكرار

مي را چقدر تمرين مي با كنيم؟ تعجب كنم از آن هايي كه وقتي مهمان دارند
و كنند، ولي براي رابطه با خدا نماز را تصحيح نميتُرُب گل درست مي كنند،

»)o['
مي» 
�})«: حديث داريم. شمارد نماز را سبك (*�
بهترين» ...�

. وقت را براي نماز بگذاريد
و همسرداري-6  رابطه نماز با ازدواج

شود، نگوئيد مشغول تحصيل هستيم، با ازدواج يك ركعت نماز هفتاد برابر مي
و آنها كه مي اگر مقدماتي پيش آمد ازدواج كنيد، باه اندازند اشت به تاخير

مي. كنند مي شود، به خاطر اين است، كه سن ازدواج باال آمار طالق كه زياد
مي. رفته است خورد، تنه درخت ديگر پيوند مثل شاخه كه باريك است، پيوند

. خورد نمي
به درس، هم آموزش هست، ولي كدام پرورش؟ چون دبستاني ها احترامشان

و مادر بيشتر است يا راهنمايي و پدر  ها؟ ها يا دبيرستاني ها؟ راهنمايي معلم
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بد. همسرداري هم در نماز اثر دارد و شوهري كه به هم حديث داريم زن
. گويي كنند، نماز هيچ كدام قبول نيست

: يا رسول اهللا چرا؟ فرمود: نماز را سريع خواند، گفتند حضرت رسول
. جدا شده بودمگر صداي بچه را نشنيديد؟ مادرش سر نماز بود، بچه از مادر

و حيوان نبايد جدايي بياندازي: اسالم فرموده به مسؤول. بين بچه حيوان
�9
l�� �� ��/�7%3��9���� ��/ ��"$&�$f%�«)8��R%	%�«: فرمايدميزكات :
8�;/<TT/>A?U (بين

و بچه ناقه را اسرائيل با چه منطقي بچه. اش جدايي نياندازي شتر هاي فلسطين
و مي و مادر دور هستندمي گيرد . برد كه سالها از پدر

و عمل كند اثر مي از امام. گذارد اگر دعوت كننده به نماز خود با اخالق باشد،
از: ها را به نماز دعوت كنيم؟ فرمود چطور بچه: پرسيد  خودت نماز بخوان،

).خانه، مدرسه، مسجد(افرادي سؤال شده كه نماز را از چه كسي ياد گرفتي؟ 
به خصوص اگر. از مادر: اند در خانه، از پدر يا مادر؟ اكثراً گفته: اكثراً گفته اند

مي،لباس زيبا براي آنها بدوزيم در راه رفتن خواهيم بدهيم مثالًو جوايزي كه
يعني. خرم به مسجد كفش بخريم، اگر نماز را بي غلط خواندي گوشواره مي

. براي نسل جاذبه دارد نماز را بايد بند كنيم به چيزهايي كه
و آل محمد و نسل ما را از بهترين مقيمين نماز خدايا تو را به حق محمد ما

. قرار بده
»4]�e�/ � ^
 7�8 � !��&� NcG	
�«
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13/11/90: تاريخ پخشو آينده جهان امام زمان: موضوع

 الرَّحيم الرَّحمنِ اللَّه بِسمِ
هاي جهان با كيست؟ تمام مكتبي جهان است، آينده بحث ما راجع به آينده

مي ريزند، همه ابر قدرت فرو مي و آينده ها كنار .ي جهان با مردان خداست روند
حق-1 و ماندگاري  محو باطل

را»
	i%Q�F 8%�V.�«: فرمايدميقرآن مي»���2®6"�«به درستي كه زمين شوند، وارثش

»��$m��$�%.��l$	�#f	
«)S���9
/d@A(بايد صالحيت داشته باشند. بندگان صالح من .


	V*�3$����67«:ي ديگر مي فرمايد آيهnJ#[�0V&$	«)h
��
/d?\(،»��67��$3�*V	
��VJ#[&$	«

)4�/dT?(و حسين باالخره يزيدي.، عاقبت براي متقين است  ها محو شدند
و جاويد و خطبه. ماندگار و ابن زياد محو، . ماند هاي زينب كبري آثار يزيد

و امام خميني و صدام محو، و ابوسفيان. ماند شاه ها محو شدند، ابوجهل
و خواهد بود. ماندگار پيغمبر . هميشه هم اينطور بوده

مي ممكن است باطل براي مدتي جلوه البته و اي داشته باشد، ولي تمام شود

	�#f	l$��m��$�%.$��«: اي هست كه فرموده اينجا نكته. شود حق ماندگار مي«

ممكن. نه هركس كه نماز شب بخواند. صالحون يعني صالحيت داشته باشند
. باشداست خيلي آدم مؤمني هم باشد ولي صالحيت حكومت كردن نداشته 

و مستحبات را انجام مي دهد اما صالحيت خيلي آدم خوبي است، همه واجبات

m��$�.�J[B$��«:ي كشور را ندارد، نفرموده اداره«،».��,�B
 �m���«،»�m���

.���"[B

	�#f	l$��m��$�%.$��«، بلكه»«.

. آدم خوبي هستي اما صالحيت مديريت نداري! ابوذر: فرمود پيغمبر
»L592a �X
�8%Q�C�$*�+«مي ��.��%&%�«. دانم من تو را ضعيف#,%��]W%&��� ���V®
 «
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)8
�9:
8�;/<=?/>U(به. تو واليت دو نفر را هم نبايد داشته باشي ولي سلمان را
مثال ممكن است صد نفر، دويست نفر مجتهد. استانداري مداين نصب فرمود

. يكي بتواند رهبر شود. باشند
بي-2 تبرتري مذهب اهل


	&�4�������«: فرمايد قرآن مي �����	

مي» �,���� $0&�6
��«: گويد باز�� ��l$	�#f	
 

 !�"#�%C$& o�[ G��%	«)8�9/AA(اينجا يك»
��,
يك» و داريم، خداوند»�P_��«داريم

و صالح مي دهد . حكومت را به دست افراد با ايمان
 تواند امام شود؟ميبچه: سؤال
مي: جواب باشد تا خداوند خواهد كه چند كيلو وزن كه نمي. خواهد امامت علم

مثل راديو كه ممكن است يك راديوي كوچك باشد،. علوم را به او واگذار نمايد
و يك راديو بزرگ، يك موج را هم نگيرد صالحيت. ولي دهها موج را بگيرد،

. خواهد مي

	��$� ���m"�!�«: فرمايد قرآن ميW{�] 8
آن ديني بر جهان غالب)55/نور(» 

. خواهد شد، كه خدا از آن راضي باشد
 راضي است؟ خداوند از كدام دين: سؤال
كه: جواب ��Nc '2	%�6!��8+�1�«: خداوند در قرآن يك كد دادهV	
���m«)3/مائده(

ا . باشد بي طالبراضي هستم از ديني كه رهبرش اميرالمؤمنين علي بن
و پر واضح است كه آينده چه دارم مي .ي جهان با كيست گويم؟ پس معلوم

و هم سني كه پيغمبر ها يهودي: فرمود يك حديث را هم شيعه گفته
مي73ها مسلمان. فرقه شدند72ها فرقه شدند، مسيحي 71 بعد. شوند فرقه

8(»$�7��2���9� 3%7-«: فرمود
�9:
8�;/<T@/>TTA (كند يك فرقه از اينها نجات پيدا مي .

مي: گويند همه مي و ما اهل نجات هستيم، بقيه هالك . شوند ما فرقيه ناجيه



از قرآن20خالصه  157 برنامه تلويزيوني درسهايي

من يكي: چگونه بفهميم كه آنها چه كساني هستند؟ مثال اگر يك پدري گفت
مي از بچه كه من هستم، بهترين كسي: گويد هايم را دوست دارم، هر يگي

و پاسخ بدهد پدر است مي از لذا پيغمبر. تواند اين مشكل را حل، بعد
»-7%3 � )s�,2%)6«: فرمود»$�7��2���9%QL$[ ��/ 2(%s�0%e $7���$C�'¨��9«)8
�9:
8�;/<?T/>d?T(

هركس سوار آن كشتي شود،»e�8$��"��,�� «. اهل بيت من مثل كشتي نوح است

مي»����9« . كند نجات پيدا

و ظهور-3  رابطه فراگير شدن ظلم
مي امام زمان: گويندمي: سؤال پس. آيد كه دنيا پر از ظلم باشد وقتي

 پاسخ چيست؟. تشريف بياورد بياييد همه ظلم كنيم تا حضرت
: فرمودمياگر. وقتي دنيا پر از ظالم باشد، بلكه پر از ظلم باشد: نفرموده: جواب

ظ يك وقت: مثال.ي ما بايد ظالم شويم تا آقا بيايد الم باشد، پس همهپر از
كن، كه اينجا پر از دود شود، نه اينكه همه وقتي پنجره را باز: گوييم است مي

سيگاري شويم تا پر از دود شود، ممكن است خالفكاري چيزي را آتش بزند 
صدام، يك نفر است كه اينجا پر از دود شود، يك نفر هم بيشتر نباشد، مثل 

و كويت( ولي چند كشور را به هم مي ريزد ,�&$�%1 ,��/�* ��«: فرموده) ايران، عراق

E�0V&6r«)8
�9:
8�;/<T@/>\@(ممكن است يك ابر قدرت.»بعد ما ملئت ظالما«: نه

اي، دنيا را به آتش بكشد، مردم صالح باشند، با سوء استفاده از انرژي هسته
. صالح داشته باشيم، اما چند جنايتكارها ميليارد

2��q�«: قرآن چند بار فرموده. ما بايد منطق داشته باشيم"V���$	 W%&��2��5�	
 4x&6e«

.ي جهان با اهل منطق است آينده)33/توبه(
ي جهان با كيست؟؛ پس آينده


	&�4�������«: اهل ايمان-:)الف �����	

����,�«)q���,/�(
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	�f_�.«صالحان-:)ب Çm���«بايد صالحيت داشته باشند .

و استدالل-:)ج 2��q�«: اهل منطق"V���$	 W%&��2��5�	
 4x&6e«.

 ساده زيستي-:)د
 گري دوري از اشرافي-4

را كساني كه منتظر امام زمان: حديث داريم هستند، بايد زندگي اشرافي
��%&G��V ]�*$�#«. كنار بگذارندVJ%CV&$	«)8
�9:
8�;/<�U/>?U= (را روي شمعك بايد زندگي

. بياورد
 داستان تاريخي*

و فرمانده نظامي جمعيت مؤمنين بود گفت با جالوت ستمگر: طالوت كه رهبر
و آزمايش كرد كه 
	&�2a�4.�«: بجنگيم، در مسير راه آنها را امتحان  !6��&�[ ��,��"��2/«

)q�J//?U�و آزمايش مي)  ��O2 �%��0 «كند به نهر آبي، خدا شما را مبتال�K�4 �$,�� �%&%�

L5�$,«%! ,�� ��«. هركس آب بخورد، از ما نيست	�0 4�*VI�� �4#92�%� L5�$,«و هركس

2a:�«. نخورد از ما است، البته اگر خيلي تشنه هستيد، يك مشت آب بخوريد

2��,�h���[VY
 E7%� �6Y$q$���2/«جمهوري.، لبي تر كنيد، خودتان را سيراب نكنيد

اي باز كرد، آنهايي كه از بيت المال بخور بخور راه انداختند، هم سفرهمياسال
كه. نيستند، چون سوء استفاده كردند آنها جزء اصحاب امام زمان و كسي

د امكانات دستش بود، سوء استفاده نكرد، او مي . ست بگيردتواند حكومت را به
 تسليم بودن در برابر رهبر-5

اهللا: ها شكست خوردند، گفتند در جنگ احد مسلمان مگر شما! يا رسول

V.2a«: نفرمودي����f ��] !6e ��f ��� �4�&	
«)�0Ä/=(و خدا شما را ياري مي Q%.�«كند،

�4�&	
 ���, nJ#[�0V	
«)q�J//d�U(پس چرا پيروز نشديم؟ بله، اما. خدا با متقين است
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»!�[ ��f�� «)R�.
�0�/dA? (را: فرمود پيغمبر. معصيت كرديد اين منطقه


.�R(»[�����y ]�! «. حفاظت كنيد، حفاظت نكرديد�0�/dA? (نزاع كرديد، اختالف در


.�V&$k%� «)R]�!«. بين شما افتاد�0�/dA? (شُل شديد. ولذا سست شديد.

و پايداريياران امام زمان: حديث داريم �2«: از نظر اطاعت، استقامت�/�p%e 

��$��lV	
«)z�e/<\/>?�U (مثل آهن هستند .

مي قرآن در بعضي 
S���9(»��" ]����.%	%*�&�"�! «: فرمايد جاها/Td(در. شايد هدايت شوند

�!��6Q	��g$«: فرمايدميجاي ديگر%.����[ "�0V	
«)q�J//dA=(،آنها هدايت يافته

�!�«. هستند.�6J#[�0V	
«)q�J//d== (آنها متقي هستند .»�g$�	�6Q�!�%.���$K
#�	
«

)�
��H/=(ي جهان با كسي است كه از اين يعني آينده. آنها رشد يافته هستند
و به آن قطعي رسيده باشد»	%*#)%« .، شايد، رد شده

مي: مثال ق: گويد يك وقت دكتر كنرصاين . فردا بيا تو را ببينم. ها را عمل
مي يعني چه؟ يعني نمي . دهد، آزمايشي است دهد يا نمي دانم اين قرص نتيجه

. يا نه، دواي تو قطعاً همين است
و برنامه-6  ريزي جهاني تفكر

چون امام جهاني، مريدان. بايد تفكر جهاني داشته باشد يار امام زمان
ميميآد. خواهد جهاني هم مي و جزئي فكر كنند، كه فقط به خودش


	&�"�!#«: مثال در دعا آمده. توانند يار كسي باشند كه كلي مي بيند نمي 2�VY%Q�(6e

vu$J%�«بي خدايا همه كني فقيرها را 
	&�"�!#«. نياز  �2� K%Q�(6e�$����«ي همه

كن گرسنه المللي داشته بايد از نوجواني تفكر بين يار امام زمان. ها را سير
يعني تنگ نظر، فرد نظر،. آينده با كساني است كه فكرشان جهاني باشد. باشد

بي چشم. جزئي نظر نباشند . نهايت باشد انداز
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	&�"�!#«: جمعي باشدي به امام زمان عالقه V~x&�/.�,p	
 wH�P ��9�%	 ��,��  ���

�n2�$, ��0V	
��
����$, ��0V	«برساني مؤمنين را به امام زمان، خدايا سالم همه .

 5��H"2! «عالقه بدون شرط باشد»,����2/28"����
	L$�2�28��k�,2F 8%�V«: بدون مرز باشد

��  !2"$[5��,«.


	$���#��� ��«بدون تاريخ باشد،�����$�V	��«

��$4� 7�92y 2Å%«: بدون محدوديت�&	
 ���m
��$,4$]��0$&%e«،به عدد هر ذره، سلول، اتم

. هرچه بر آن علم داري

�$L	4%�m5���6Q�«: تازه به تازه%��2N ���V	
��L$�x(6e vN ���«هر روز .


E«:ي رو به رشد عالقه� "����E
�VJ����7�* ��/«مي بندم، قرار را گره قرار داد با تو

و تسليم صد در صد هستم مي . زنم
نحضور زنان در حكومت امام زما-7

و. ها هستند خانم نفر از ياران درجه يك حضرت مهدي50: روايت داريم
زن زماني ظهور مي عل كند كه داشته باشند كه بتوانندميها به قدري رشد

ب راقضاوت كنند بعني تشخيص و باطل . دهند، حق
مي چه كساني دور امام زمان: سؤال  شوند؟ جمع
و پا برهنه: جواب و ها، بچه مستضعفين پايدار مثل شهيد هاي يتيم، ولي مقاوم

مي رجايي، همين بسيجي اينها عوام هستند،: گفت ها كه بني صدر كذايي
و سواد ندارند و. تخصص و چه حاال ببينيد بسيج چه اختراعات ابتكارات

. دانشمنداني دارد
عقل يك انسان به اندازه عقل چهل در زمان امام زمان: حديث داريم

. شود انسان مي
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در حالي كه هنوز امام( امام رضا پدر بزرگ امام زمان: حديث داريم
مي،)زمان متولد نشده 
q8�f9«: خواند در قنوتش اين دعا را �, �&*�
 �«

آن»���L2/%�2/��6QL,�'L0�5«. خدايا مرا از يارانش قرار بده و مادرم فداي پدرم


./ �,2��4�2��KW�'�����L2"�2��K«. مهدي كه همنام جدم است�� 0$� «

)8
�9:
8�;/<Ad/>dA?(»!È�",
 � !"��/� �, t��	
 L&� �CK
امام زمان مهرش»

ب و از مادرانشان .ه مردم بيشتر استاز پدرانشان
مهدويت يعني چه؟ يعني امام. اي بود از كتاب مهدويت انقالب ما يك صفحه

مي زمان و مستضعفين حكومت به دست. شود آن مرد خدا حاكم
و چمران اگر رجايي. گيرند مي و ها و حزب اللهي، سربازهاي گمنام و بسيج ها

و شهدا، خانواده و قواي مسلح و اگر ديديم هاي غير گمنام آنها حاكم شدند،
و صدام مبارك ها، سقوط كردند پس انقالب ما يك پيش فرضي براي ها، شاه ها

. است حكومت امام زمان
 چرا غايب است؟ امام زمان: سؤال
ها مثال؛ المپي را شهرداري در كوچه يا خياباني نصب مي كند، بچه: جواب

ال. شكنند مي و يازده بار و سوم مپ را شكستند، مسؤول برق منطقه المپ دوم
چراغ هدايت را شكستند، امام اميرالمؤمنين!!! زند؟؟ المپ دوازدهم را مي

خداوند المپ.، يازده تا چراغ هدايت را شكستند، امام حسينحسن
. كند را وصل نميميدوازده

ما نظارت امام زمان-8  بر زندگي
هم. بيندمي هر هفته كارهاي ما را حضرت مهدي : فرمايدميقرآن

»������G%��4�&	
  !6�%&�0�� ���46	��'�8��.���$, ��0V	
«)4/�]/d@A (و مؤمنان و رسول خدا

از: روايات متعدد داريم. بينند عمل شما را مي در اين آيه» مؤمنون«كه منظور



 درس هجدهم 162

مي پس امام زمان. هستند اهل بيت بيند، در حق ما دعا كارهاي ما را
هاي ما براي امام شادي. غصه است ها، ما براي امام زمان كند، لغزش مي

. زمان شادي است
و ما را مشمول دعاي خاص امام زمان خدايا دعاهاي امام زمان را مستجاب

. قرار بده
»4]�e�/ � ^
 7�8 � !��&� NcG	
�«
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20/11/90: تاريخ پخشميو انقالب اسال هاي پيامبر ويژگي: موضوع

 الرَّحيم الرَّحمنِ اللَّه بِسمِ
)90بهمن سال22وو امام صادق مناسبت ميالد پيامبر اكرم(
 امتيازات پيامبر اسالم*

 توجه ويژه قرآن به پيامبر-1
 از هيچ پيامبري در قرآن نام تك، تك اعضاء نيامده است، ولي از پيامبر

̈ 	%! Q%«:)سينه(،»��� "g2«:)صورت(. آمده استاسالم �� k�9 �g%	 �X�8 ��P«

)¨�K/d(سينه: صدر .)كمر (»���	
�µ%J 9%Q �X�� "%r«)¨�K/T()دست(:»:V(�* ��]

X����«)S
�'
/?��g ��� ��� «)[�0��#.�:«:(چشم()�H/\\())گردن:»g$J����«(S
�'
/?�(

�(» ®$��/�g«:)لباس(®�,/U(،))زبان:»g�9�G$	 «(1,��3/d�(،).
�[Dm(:»�g$]���/«)m�/=�(

.، هيچ پيغمبري اينطور مورد توجه خداوند قرار نگرفته است»�g%��G9«:)زبان(

���N�m� «)q«. در قرآن پيغمبرها را با اسم صدا زده استJ//TT(،»��¨��9«

)m�/T?(،»��W'��,«)q�J//AA(،»��WG�� «)R�.
�0�/AA(،»���m��
m«)>/?�(اما»��

�0Ä«نيست، بلكه :»^
 R�'8 �0Ä«،»����"j�%QjL2�#�	
«)R�C9
/�U(،»����"j�%Q

R��'#�	
 «)q���,/Ud(فرموده است اين عنايتي است كه خداوند به پيغمبر .

��92a �X�� �%I �%Q#�«: فرمايدمي خداوند به پيغمبر%® �%�V	
«)�®�e/d(»�®�e«

و زمان جاهليت عرب. يعني چيز زيادي كه بركت دارد ها حضرت پسر نداشت،
و احترام نمي ميكردند، لذا دختر را به حساب نياورده حضرت: گفتند مردم

��92a�X�� �%I �%Q#�«: يك دختر دارد، از دنيا برود عقبه ندارد، خدا فرمود%® �%�V	
به» ما

و دو نكته ها سوره ترين سوره كوچك. تو كوثر داديم ي كوثر است، ولي هشتاد
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با. از آن استفاده كرده ايم مي»
$9·�«چهار سوره  �92a �� �%I �%Q�X#�«. شود شروع

��%® �%�V	
«،»�#92a �q��V	�p 9%Q z$7%& �%	 28 �%JV	
«)8�3/d(،»�#92a �� l�[%��g%	 E�l [%�E�����,«)¬[�/d(،»�#92a

��V&�' 8%Q�H��9«)¨�9/d(92#�«يعنيa«و و به فتح و به كوثر و به شب قدر به نوح

. پيروزي گفته شده است


	���'�� �l.%«!معراج-2�� '%Q$q$� ��*2/«)S
�'
/d(پيغمبر ما معراج رفت .

. پيغمبر ما آخرين پيغمبر است!خاتم النبيين-3

 اخالق عظيم-4
:فرمايدمي خدا به پيغمبر

»�g#92a W&�*%	v�6&�Dv!����«)!&3/U(اخالق با عظمتي داري .

 شرح صدر-5

̈ Q%	%! «: فرمايدمي خداوند به پيامبر �� k�9 �g%	 �X�8 ��P«)¨�K/d(روح بزرگي

هم روح بزرگ داد منتها روح بزرگ داديم، البته به موسي. به تو داديم

̈  5O�8«: از خدا خواست به او داد موسي �� K
 ��8 ��P«)4�/?A(خدايا به

̈ Q%	%! «.، دعا نكرده خدا به او داداما پيغمبر. من سعه صدر بده �� k�9 �g%	

�X�8 ��P«.

 گسترش دين اسالم در زمين-6
ميي اديان كره دين اسالم بر همه سه مرتبه تكرار شده. شودي زمين غالب

2��q�«: است"V���$	 W%&��2��5�	
 $4x&6e«)4/�]/TT(ومييعني اسالم از نظر عل و منطقي

و بر همه حكومت، بر كره و مذاهب غالب خواهدي زمين .شدي اديان
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و مؤمنان بر پيامبر-7 و فرشتگان  درود خدا

	&�2a�4.�«: فرمايد قرآن مي ���4�[%�$�c�,%.��&�f�� W%&���� 5L2�#�	
 ��"j�%Q �����	

����,� 
��&�P

$4 �%&����
��0x&�'E�0�& G�]«)O
pH
/A�(

؛ براي تنظيم بخشنامه از طرف مديران هاي مديريتي از اين آيه نكتهاستفاده
و شفاف باشد-:)الف . بخشنامه بايد قاطع
. در اجراي بخشنامه پيشقدم باشيد-:)ب
اگر خواستي مردم به بخشنامه عمل كنند، به مردم بگو از شما بهترها-:)ج

مي. عمل كردند و كمربند ايمني: خواهي بگويي مثالً موتور سوار كاله ايمني
مي: سوارها، بگوي ماشينبرا . كنند تمام كشورهاي پيشرفته اين كار را
مي. به مردم احترام بگذاريد-:)د به احترام به مردم باعث شود كه مردم

و دستور شما عمل كنند . بخشنامه
و جامع باشد بخشنامه-:)ه . كامل
و ترس-:)و ! دستور بايد روي عالقه عمل شود نه با زور

��2a.�«. اين اصولي كه گفتيم در آيه هست �4�&	
 �4�[%�$�c�,«و مالئكه  همانا خدا

»%.��&�f��«مي پس» 
	�W%&��5L2�#«فرستند، دائماً درود 
	�����j�%Q"����«بر پيامبر،



«اي مؤمنين» �,������&�P$4 �%&��«شما هم صلوات بفرستيد»��
��0x&�'«در و هم


«. عمل تسليم باشيد��&�P«،با زبان»
��0x&�'«در عمل، يعني با عشق نه با اكراه

.و زور
و سني مي يا: كه وقتي آيه نازل شد پرسيدند: گويد نكته ديگر اينكه، شيعه

� �0Ä R�«: رسول اهللا چطور صلوات بفرستيم؟ فرمود �0Ä L&� (P !"&	
«

. هم هست»�R«ي كلمه



 درس نوزدهم 166

 جهاني بودن-8
يك. دين پيغمبر جهاني است)\?/'��«)S	E7���%et�#�&$«: قرآن مي فرمايد براي

و يك قبيله نيست . منطقه
و آزاديگ-9  سترش اسالم در سايه منطق

كه. دين اسالم با شمشير پيش رفت: گويند مخالفين مي جواب اين است
خون هم آنجا ريخته نشده يك قطره. اندونزي استميبزرگترين كشور اسال

و هيچ جنگي در اندونزي نشده است . است
و ويژه گي هاي انقالب اسالميامتيا*  زات

و مرجعيت ديني-1  رهبري
مي معموال انقالب و حزبي جلو و بزن بزن است، يا سياسي . آيد ها يا با كودتا

معظم ولي انقالب ايران با هدايت يك مرجع تقليد شروع شد، امروز هم مقام
�¤�[4(رهبري/ 1,
m (ي رهبرها فاسقي زمين همه مجتهد عادل است، روي كره
. رهبرش عادل استميفقط در جمهوري اسال. هستند

 حضور همه اقشار-2
. انقالب از من است: گويد كس نمي انقالبي است كه همه اقشار بودند، هيچ

و پرورش، دهها. كارگرها چقدر شهيد داده اند . هزار شهيد داده استآموزش
كشاورز، دانشجو،. فقط در يك عمليات والفجر، دويست تا طلبه شهيد شد

. مردم، بازاري، روستايي، شهري، زن، مرد، بچه، همه اقشار بودند
 استقالل واقعي-3

مي معموالً و بندي هم هست، خواهيم انقالبمي: گويند در انقالب ها، زد
ي اريم، رئيس جمهور ديگر بياوريم، با پشتوانهاين رئيس جمهور را برد. كنيم

. نه شرقي نه غربي بود شرق يا غرب، ولي شعار ما،
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 الهام بخش بودن-4
و تفكر به سيد حسن نصر اهللا، حتي به تمام امام خميني حقيقت

اقرارمياين بيداري اسالبههم شانهاي آزادي بخش اثر كرد، خود حركت
. كردند

، چشم انداز انقالب اسالميزمانقيام امام-5
را كه خيلي ما امام خميني. انداز ما روشن است، متوقف نشده است چشم

مي دوست داريم يعني ما به وضع! خدايا، خدايا تا انقالب مهدي: گوييم باز
و چشم انداز ما انقالب مهدي است. موجود قانع نيستيم . آرزوي ما

ارزان شد قانع مي شوند، انقالب كرديم خربزه ارزان ها همين كه مثال خربزه بعضي
خواستيم شاه را عوض كنيم تمام شد، مردم شد، خانه، زمين، باالخره مي

كل: فرمودمي امام خميني! جنگ، جنگ تا پيروزي: گفتند مي نه، بلكه تا رفع

	�F 8%�V ��0 &%�6«: داريم در حديث براي ظهور امام زمان. فتنه از جهانE�I G$3 ��

: ���«)8
�9:
8�;/<d?/>d�U(چشم انداز ما اين است. زمين از عدالت پر شود .

و مقاومت-6  پايداري
كشور هاي همسايه، شرق، غرب،. با مقاومت ما پيروز شديم. دنيا عليه ما بودند

ما همه و هيچ كشوري به ي دنيا عليه ما بودند، هشت سال بمباران شديم
. كمك نكرد

�����.%«: فرمايدميقرآن�� V.%Q �8��9 
��$CVI�� 4�&	
 «)4/�]T?(اراده كردند خاموش كنند نور
. شود الاقل اين نور به جاي ديگر منتشر نشود اگر هم خاموش نمي. خدا را

ها رسوا شدن ناخالص-7
و فردي ناخالص بوده رسوا شده است روز اول. در طول اين سي سال هر جناح

اهللا. انقالب هفت نفر شوراي انقالب بودند، هفت خط شدند يكي مثل خط آيه
و بعضي ديگر اعدام شدند و با هنر شهيد شدند، يكي مثل قطب زاده . بهشتي
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شد. يكي مثل بني صدر فرار كرد همو. يكي ليبرال  رسوايي بعضي از آن افراد
.و خون شهدا بود به خاطر اخالص امام خميني

 هاي غيبيامداد-8
و آخرينش اين هواپيما جاسوسي آمريكا است، كه به تصرف واختيار ما در آمد،

و ايران. به التماس افتاد) رئيس جمهور آمريكا( اوباما دور تا دور ما آتش است،
. البته مشكالت هم داريم. كند در سالمت زندگي مي

ب اگر غصه. اي دارد هركسي يك غصه: گفت يكي مي ي گيريد، همههاي مردم را
مي مردم بي : ها را در يك ميدان بريزيد، به مردم بگوييد اين غصه. شوند غصه

خودتان برويد يك غصه برداريد،. غصه وجود ندارد دنيا جاي غصه است، آدم بي
مي هركه بقيه غصه در ما يك غصه.ي خودم را بده غصه: گويد ها مي بيند، هايي

ميايران داريم اما وقتي به كشور  مي هاي اطراف نگاه ي بينيم غصه كنيم
. ها كمتر است خودمان از باقي غصه

و حقارت دشمن بيشتر مي و شكست ما روز به روز ضعف شود، روز به روز عزت
يكي از امدادهاي غيبي اين است كه اين همه ماهواره اين همه. شود بيشتر مي

س دي، فيلم سي ميمها، شايعات، اين همه عليه نسل نو ما كنند، براي پاشي
مي اينكه جوان و تو خالي كنند، اما به لطف خدا، بينيم هاي ما را پوك

ي زكات، جدي معيارهاي معنويت از حفظ قرآن، از توجه به تفسير، از مسأله
ما. ها ساخته شده است اآلن حدود هفتصد مسجد در جاده. است پس انقالب

و روز به روز دشمن ما ضعيفا روز به روز رشد داشته. خيلي كار كرد تر يم،
مي مي و ما عزيزتر . شويم شود

و اين امام صادق انقالب، نسل، ناموس، مرز، خدايا به آبروي اين پيغمبر
و عزت ما را در پناه امام زمان رهبر، امت، جوان . حفظ بفرما ها، عقايد،

»4]�e�/ � ^
 7�8 � !��&� NcG	
�«
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به نماز راه: موضوع 27/11/90: تاريخ پخش)2(هاي دعوت

 الرَّحيم الرَّحمنِ اللَّه بِسمِ
دي: سؤال  گران را به نماز تشويق كنيم؟چگونه

و سرشناس در مساجد-1  حضور افراد فرهيخته
يكي از مسؤولين را ديدم خادم افتخاري حرم. به مسجد بروندافراد سرشناس

اينجا نياز به شما ندارد اما اگر شما خادم: به او گفتم. است امام رضا
مي مسجد محله . كندي بشوي، مسجد رونق پيدا

ميو اگر شاگرد اول و. روند ها در مسجد بروند، بقيه هم و حضور مديران
و فوتباليست مي معروف، كه عالقهدبيران، . گيرند مندان به فوتبال ياد

. اگرخالف كنيد، عذابتان دو برابر است! هاي پيغمبرزن: فرمايدميخدا در قرآن
به يك نفر امام صادق. زن پيغمبر خالف كرده است: گويند چون مي

تو: فرمود هر گناهي از هركس بد است، ولي از تو بدتر است، براي اينكه
مي. ما هستيمنسوب به  .ي پيغمبر است كند، ذريه سيد با غير سيد فرق

يك خلبان نماز. روحاني با غير روحاني، تحصيل كرده، بچه مسلمان است
. تواند روي سربازها اثر بگذارد خوان مي

 نقش خانواده-2
و مادرها مواظب باشند [�&R��28: !2"�"V-«: فرمايدميقرآن يك آيه دارد. پدر

-§�8��$]«)8�9/T=(و ستد آنها را از نماز باز و داد مرداني هستند كه تجارت

مي»3� 1,�3 
	cf§«صداي. داردمين و به مسجد را كه شنيد، مغازه را بندد

هايي در خانه) اين مردان()�T/8�9(» /������2«: فرمايدميرود، قبل از اين مي

̀$.%«: هستند كه %Q�4�&	
 .%Q  ��]�%�«)8�9/T�(و بلندي عطا فرموده . خداوند، رفعت

كه. گيرد مثل بچه ماهي، چون در دريا هست، شنا ياد مي و مادرهايي اما پدر
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مي انواع وسايل غفلت را در خانه و نوش، آورند، ماهواره ها ها، وسايل عيش
مي. كنند متوجه نيستند، كه نسلشان را از خدا جدا مي كنند به بچه فكر

ميخد . كنند مت
مي. استمينقش مادر خيلي نقش مه 2,���>�«: فرمايد در قرآن� ��� l��V	
$.���$J�[V&��«

)���	
/d����)»��� �$���.$	��«: بعد(	
و شيرين كنار هم، به)@?/ دو تا درياي آب شور

��>�«: كنند، بعد هم تجاوز نميÉ%Ê��0� "�$,��6	 ��&	
 ��6.��� ��0V	
«)���	
پس خارج،)??/

و مرجان . مي شود از آنها لؤلؤ
و شوهر و پدر خوب بودند،در خانه هم اگر زن ��>�«مادرÉ%Ê��0� "�$,��6	 ��&	
 ��

6.��� ��0V	
مي بچه» و مرجان اگر در خانه زن به شوهر حرف. شوند هايشان لؤلؤ

اي كه درگيري هست بچه تربيت خانهبد زد، شوهر به زن حرف بد زد، در 
ميي نمازي، بچه خانه. شود نمي ها شما كه امكاناتي براي بچه. شود اش نمازي

ميآ بي.ي نماز انجام دهيد كنيد، در سايه ماده غلط خواندي اگر نمازت را
مي. خرم گوشواره مي . خرم اگر رفتيم نماز جمعه مثالً لباسي، كفشي

ال-3 و جديت  زم در امور دينيحساسيت
و مادرها مي ��«: خداوند مي فرمايد. گفتم فرزندم گوش نداد: گويند گاهي پدر

 ��,VQ �g%& %Q$§c#f	�2/�� �2�%I P
 �" �%&��«)4�/dT?(،اهل خود را به نماز سفارش، وبر

اگر ديدي غذاي فاسد. ده بار گفتم گوش نداد: نگو. اين كار پايداري كن
. حساس نيستيم. گوييم چگونه مي گويي، جدي نميخورد، مي

شد: به راننده گفتم: يكي گفت . نگهدارنماز بخوانيم، نگه نداشت، نمازم قضا
از: گفتم!چطوري گفتي؟ عادي وآرام! گناهش گردن او ست؟ اگر ساك شما

مي ماشين مي ؟ پس دل به حال ساكت كشيدي گفتي؟ فرياد نمي افتاد چطور
. سوزدميبيش از نماز
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تمام واجبات: به ديگري گفتميگذشت شنيد خان يكي از علما از مسيري مي
من يك عمري در حوزه درس هستم: به خود گفت. دخترم را آماده كرده ام

ام هنوز جرأت نمي : بعد شنيدم كه گفت!!! كنم بگويم تمام واجبات را نتوانسته
و يعني! از واجبات چيستفرشش را خريده ام، فهميديم كه منظور يخچال

ها شش تا بشقاب دارد گلهايش يك شكل است، يكي از بشقابمياگر يك خان
و زبر مي و بازار را زير كند كه بشقاب ششم گلش به بشقاب بشكند، خيابان

مي. آبرويم رفت: گويد پنجم بخورد، وگرنه مي مي مكه خرند، روند، سوغاتي
مي! دم سيصد ريالمن خري! چند خريدي؟ دويست ريال، آخ چند: گويد يكي

آن سوزي كه بايد باشد. ركعت نماز در مسجد الحرام خواندي؟ مشكل داريم
و مادر وقتي نمره. نيست ميي بچه پدر گيرد بايد ببيند، فيزيك، ورزش، اش را

و چه  اش چقدر است؟ي ديني نمره ...چه
ف آيا زنگ زده ايد به مدرسه كه مثالً در. الني هستممن مادر يا پدر از اينكه

پدري هم كه وضعش خوب!كنيد، من متشكرم مدرسه نماز جماعت برقرار مي
است، برود، اگر سالن نمازخانه فرش خوب، تابستان كولر، زمستان آب گرم 

كه حاضرم يك پولي را خرج كنم، ديپلم تارك: ندارد، به مدير بگويد الصالة
و مادرها.ي قيامت نيست ذخيره نماز هم بايد البته. بايد حساس باشندپدر
. مسجد بايد جاذبه داشته باشد. دار باشد جاذبه

 جذّاب سازي مساجد-4
. در اصفهان، پيرمردي حدود نود ساله آيت اهللا سيد اسماعيل هاشمي

نمازي كرده مسجدش پر از جوان، علت را جويا شدم كه چطور در مسجد پيش
ب كه بعد از مريضي او بچه ميه عشق سالمتيها  دهند؟ اش شيريني
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كند، آقاجان چه شده؟ امام جماعتي ديگر ديد يك نوجواني در مسجد گريه مي
هايم را دزديده اند، براي او يك جفت كفش بهتر خريد، اين بچه تا آخر كفش

. شود عمرش نمازي مي
 اي از امام خمينيهخاطر*

بود، باز كردند امام از آن ميل كرد، جعبه گزي براي امام آوردند، خيلي خوبي
آقا ايشان: گفتند) كه آن فرد انقالبي نبود(بقيه را براي فالني ببريد،: بعد فرمود

: خواهد، گفتند گز خوردن كه انقالب نمي: ديگر جزء جناح شما نيست، فرمود
را!!!اي كه درش باز شده؟ آقا جعبه: شايد نظر امام برگردد، گفتند  !!!، بله همين

زد!!! امام؟: بردندگفت را. خشكش كه كسي بدي: فرمايدميقرآن همين
. كند تو با خوبي جوابش را بده مي

من شما: اي را سراغ دارم به روستايي رفت، مردم او را قبول نكردند، گفت طلبه
خوابم هيچ نيازي هم به شما ندارم، اگر كسي را دوست دارم، در مسجد مي

و باالخره همه شرمنده او شدندخوميآمد برايش حديث  . انم، مقاومت كرد
 اخالق نيكو-5

كه: فرمايدمي امام سجاد 
L2��/��[VY,��2«: خدايا به من توفيق بده W%	2a2� G�H 

�Vex�	
«)4�m��' 4C�lP />�. اش را بگويم كند من خوبي اگر كسي غيبت مرا مي)?


m �%� «: قرآن مي فرمايد ¢�	�2/�L$��G H%Q«).��,�,/�بدي با خوبي ونيكي)�

مي. پاسخگو باش 
	Ë�8 ���%7%�5�#G�.%��«: فرمايدو در آيه ديگر 7���G�lV	�2/«)��8/??(

و بدي را با خوبي دفع مي هم: نگو. كنند سيئه مرا فحش داد، من هم من
و جنوب زدم و شمال و غرب : گفت! پاسخ دادم، سيلي زد، من هم از شرق

. خوب اما منطق قرآن اين نيست! كلوخ انداز را پاداش سنگ است
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�6
��«نسبت به مردم،: فرمايدميخداC *��V	«،عفو كنند»��
��l%C f��V	«)8�9/??(

هم. بگذريد، يعني شتر ديدي، نديدي عفو كن،»
�(�«: نسبت به خانواده

»�CY
ه. ببخش» و شوهر با هم مشكلي داشتند، هم»��C«م اگر زن ،»¬CP«،

��«همC�,«.

هايي درصد از جوان97باالي. خورد به درد كشور نمي» تارك الصالة«ديپلم
اگر كسي اهل مسجد. هاي مسجد بودند كه جبهه رفتند، خون دادند، بچه

و معتاد. كند نباشد به كشور ايران حمله شد، فرار مي اكثر افرادي كه فاسد
كه مي هايمان را بايد با مسجد گره بچه. روند مسجد نمي شوند كساني هستند

. بزنيم
بيشترين صاحب را دارد،. مشكالت دارد. البته بايد انقالبي هم در مسجد بشود

پايگاه بسيج، ميراث فرهنگي، اوقاف، سازمان تبليغات، دفتر تبليغات، امام 
اينجا. هاي فرهنگي، همه هستند جماعت، هيأت امنا، خادمين، ارشاد، كانون

شد16آشپز  مسجد بايد جاذبه. بايد يك تحولي در وضع مسجد پيدا شود. زياد
. داشته باشد، ساختمان مسجد بايد دلنواز باشد

به خاطر اينكه لباس شيك پوشيدم. روم يكي نوشته تا آخر عمرم مسجد نمي
ها مسجد آمدي؟ مگر اينجا با اين لباس: مسجد رفتم، يك نفر بد اخالق گفت

 خدا به پيغمبر. وسي است؟ اين فرد بايد از مسجد حذف شودعر

	�6e�Ì�%� %�&%Y2wV&%JV �1	%� «: فرمايد مي
�j{%C 9%:  �$,g$	 ��H«)R�.
�0�/dA�اگر تو) 

. بداخالق بودي مردم از دور تو پراكنه مي شدند
 گفتگوي خصوصي-6

و نصيحت كند براي امر نماز مدير مدرسه خصوصي با بچه ممكن. ها صحبت
و مادرم نمي: است بگويد و پدر و مربيان براي پدر خوانند، به انجمن اولياء
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را مادرها سفارش كنيم، ممكن است بگويد نماز چه فايده اي دارد؟ فلسفه نماز
ن. بلد نيستم: برايش بازگو كنيم، ممكن است بگويد وار آموزشي بدهيم، يك

گذاري نگذاريم زماني كه ما مدير هستيم وضع نماز كمرنگ باشد، سرمايه
و مادر، معلم، امام جماعت، صداي خوب در اذان نقش دارد، حديث  كنيم، پدر

3%��6e%Q!«: داريمQ«كسي كه قرائتش بهتر است امام جماعت شود .


	cf§«: فرمايد قرآن مي 
�0�3
مي. نمازرا، بپا داريد» تواند نماز را بپا كسي

مي. دارد كه خودش بپا خواسته باشد تواند زنجير را از پاي مردم باز كند كسي
. كه خودش زنجير به پايش نباشد

يعني قيام درونش است، امام زمان. روز قيامت. اصالً دين ما دين قيام است
ما. است»��3!« ما» �3·40«دين  E�,��$3«حج ما،.)[6e5�%3-7�0«)4��//T�Mw«است، قرآن

t�#�&$	«)q���,/�
	�#�t� 	�N�6J��$«: قرآن را فرستادم تا مردم: فرمايد مي)= $³ G$JV	�2/«

)���H/?A(خيزند، براي بر پايي عدالت بپا .
 دعوت از خيرين براي ساخت مسجد-7

تجار خير. خواهند نماز بخوانند مسجد نيست مواردي هم هست كه مردم مي
شي. مدرسه ساز، خدا جزاي خيربه شما بدهد و راميحاال اين جوان ما فيزيك

ساز، مسجد ساز خواهد؟ اين خيرين مدرسه در مدرسه خوب خواند، مسجد نمي
. هم بشوند

و مادري كه دختر شوهر داده، پسرش هم داماد شده، براي باقيات«هر پدر
. مسجد، ولي ساده بسازيد» الصالحات

به قدري اين مسجد! در قم مسجد ساده ساخته، به نام مسجد فاطميهميخان
و آيت اهللا العظ مي بهجتميبا بركت است، چقدر علما، . خواند نماز
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مي گلپايگانيميآيت اهللا العظ خواند، فقط آجر در مسجدي در بازار قم نماز
از خير محرابهاي آنچناني!و يك سنگ كاشي داشت كه نوشته بود قبله

فاطمه: خواست نماز بخواند پرده گل داشت، فرمود حضرت علي. بگذريم
مي! جان و حواس را پرت به چه دليل ما برداريم. كند اين پرده گل دارد

ك ميليون و سنگ مرمر مي كنيم؟ مثل قمصري اشيها تومان با ها باشيد، كاري
. گيرند با يك ديگ گالب مي گيرند، فصل گل كه تمام شد عرق بيدمشك مي

خيرين مسكن ساز هم راه بياندازيد،. گيرند بيدمشك كه تمام شد عرق نعنا مي
.اي زير نظر كسي كه اعتماد دارند، مثل عالمِ متقي هر منطقه

به-8  هاي فرهنگي بودجه جهت دادن
و دو سال از انقالب گذشت بودجه ي فرهنگي را كجا خرج كرديم؟ نامه سي

مي عمل بعضي را.)�0$k2/«)43�H/?A	4�/�[$e$4$��L$]�6Q«دهند، را به دست چپ عملش

مي مجسم مي مي: گويند بيند، »]��VJ$K�����Y�� �%&%&%��1 «: گويد اقرار كن،

).��,�,/d@�(��5«. شقاوتم بر من غلبه كرد، گول خوردم��y !�"%	�S��'!2"$	�0 �%Q«

)4/�]/T=(و بد است ولي زينت داده شده مي. اعمال غلط كند درست خيال
مي. است مي افرادي هستند كه صبح تا شب جان قرآن. رود كند ولي به دوزخ

[�����W& f,$&%7-«: مي فرمايد �-7��$P�#9
¿8��9E7��$,��H«)4�K�Y/T�U(

مي. كنيم درست است فكر نكنيم هركاري مي با منار سازيم، دو تا، هشتاد متر،
روز عاشورا. فاصله مسجد ندارند كيلومتر15كاشي كاري، ولي در روستاي با 

و برق علمات مي كشد، جواني كه زير علمات است، پول مسكن ندارد، پول آب
براساس. اي اينكه اسالم شناس باالي سرشان نيستبر. ندارد، داماد هم نشده

و اسالم تصميم نمي . گيرند فقه
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ما را به دنيا برگردان،) خدايا()?�P«)q��'/d	�V(�0 *�9�l$%�8 �2* ��«: گويند بعد مي


 �3)%«. دهيمميعمل صالح انجام ��8 �2*
 !6eiS
8��«)���H/dT(نه،: شودميگفته


	%� ��«: البته�jm�8
��m�*%	«)N�*9
آنها بعد. به دنيا هم برگردند، همان هستند)\?/

مي از خدا از خوب و حتي از بدها استمداد . كنند ولي فايده ندارد ها
ها با سربازها دانه دانه صحبت كنند، سخنراني عمومي الزم فرماندهان پادگان

م. است اما كافي نيست شود، يك نفرياگر مسجد كوچك باشد، زود ساخته
،50شهرداري برود نيست، مسجد توامد بسازد، نياز به اينكه عقبميهم 
مي100 ..تواند بسازد ميليوني را يك خير هم

»4]�e�/ � ^
 7�8 � !��&� NcG	
�«


