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)18/07/92: پخش تاريخ(اسالمدر قلمزشار*

و« »التقوي الهمنيالهي انطقني بالهدي
 تجربه خودم-1

رايهاديدن يكي از علما، رفتم. از پشت ميلهيشاه برايتقريباً چهل سال پيش به زندان رژيم طاغوت زندان، گفتم: آقا ما
نكآيد، بهترين نصيحت است، شما چند دفتر تهيه ياد من نميچيزي يادش نيامد، گفت: همين كه چيزيينصيحت كن، فور
و موضوعات (عيبه نام دفتر توحيد، دفتر حق زن، دفتر مسائل سياسي، دفتر مسائل)مثل: دفتر حقوق، دفتر امام زمان

و نيمه راه، هرچه ديد و... در راه ن.كياد داشت كه خوب است در دفتر مربوطيو شنيدياقتصادي، دفتر طنز، دفتر شعر
و اآلن نمونه هايكيمن اين نصيحت را عمل بهياز آنها را برايرده و ديدن شما آورده ام. اينها دفترهاي چهل سال است كه پر

و امروز برا و آنه هم زياد و حروف الفبائيزونكن تبديل » الف«شده است. مثالً: حرفيمراجعه به آنها تبديل به دفتر راهنما
و... بحث استعاذه ، استضعاف، امر به معروف، اصالح ذات البين، انفاق، اسراف، اهل كتاب، احتكار، آرامش، امانت، اربعين، ايام اهللا،

 اش تبديل به تفسير نور شد.هاي قرآنيه قسمتكتا حال، سه هزار تا بحث داريم
يا؟يم، چطور پناه ببريم، معناي پناه بردن چيستببرمثالً: در بحث استعاذه؛ پناه بردن به خدا، از چه چيزهايي به خدا پناه

م ثبت شده است.  هرچه در تلويزيون گفته
و نصيحت همكمي لذا توصيه اكه از اوقات خودكشمايهنم به داشته باشيم؛يمال استفاده را داشته باشيم، مثالً: دفترچه

و اتوبوس و حكمت استيهها جملگاهي پشت كاميون، پشت وانت يكآموز است ياد داشت خوب دركينيم. مثالً: ديدم
ه؛ ممكن است ما از آمريكا بگذريم، اما ممكن نيست جنايات آمريكا را فراموشكقشنگي گفتيهجمليتلويزيونيهمصاحب
 كنيم. 
ميكيا اين  گويد:ه شاعر

تَفتَكَلَّ مردگر نباشد، خوش توان زيست *** علُّق گر نباشد خوش توان
هميزندگي شيرين براي كسي است كه تكلف را كنار بگذارد. من گاه يعني و سبزي و پنير روي منبر، روبروي مردم نان

آخر ضعف مرا گرفت، گفتم: اگر بخواهم ادامهيخورده ام، تابستان بود، از صبح تا غروب كالس داشتم، ناهار هم نخوردم، جلسه
پ و و اما دنبالهبدهم، بايد چيزي بخورم، روي منبر نان و چاي آب خوردم، بعد گفتم: ي بحث. نير

 سوگند خداوند به قلم-2
و بيان قسم خورده است. فرموده: و... قسم نخورده ولي به قلم و مقام و پست �����«خداوند به اوالد، شهرت

�� نه تنها قسم به»�����
������� «...ه قسم به علم آينده؛كقلم،  �� �� ��� �«)/*"+,(»��� �� �� ��� ه در آينده نوشتهكفعل مضارع است. يعني قسم به سطرهايي هم»�

ميه علم، در آينده شكوفاييكشودمي خواهد شد، از اين معلوم  شود. اش بيشتر
يترين آيات قرآن، آيهبزرگ و ������«فرمايد:ميه در آن آيه چند مرتبهكصفحه قرآن استكي حقوقي ��� : اگرييعن) )')(.��-/»��

و ستد مي و اگرداد انمي كنيد، بنويسيد �����«بنويسد، نويسنده هم قبول كند؛يتوانيد، نويسنده
�
�������� ��

�
����� ������ ���� ���� ��

و كل جزيرl العرب هفده باسواد داشت.كاستياين در حال»��� ه در زمان جاهليت كه در مكه يك باسواد بود
ق و تجربهلم، اتصال قرننقش ميها و اگر خائن باشد، بيدار را خواب كند. با قلم ها است. اگر قلم، متعهد باشد خواب را بيدار
ميكاست  بهكشود افكار عمومي را به هم ريخت. مثال؛ تنظيم يك خبر؛ لبنان به اسرائيل حمله كرد، يا اينه ه؛ لبنان متقابالً

ا ميضافه شده ولي تمام تحليلاسرائيل حمله كرد. يك كلمه  كند. هاي سياسي را عوض
پكنقش-3 و  شرفتيتاب در توسعه

و پنبه را با چرخ دستي نخ مي و صداخداوند سه نوع صدا را خيلي دوست دارد؛ صداي چرخ پيرزن، چون قديم پشم يكردند،
روقلم دانشمند، قديم دانشمندان با ني مي و ني ميينوشتند تق تق و صداي پاي سرباز. امروزه به جاي صداي قلمكاغذ ،كرد

و به جاي چرخ پيرزن، صدا پايصداي چاپخانه و بيكارخانه، همكسرباز، توپ خانه را بايد صداها،يهار ببريم. يعني: در بين
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و توپخانه را بيشتر دوستيخداوند صدا ه فرهنگ در حالكآن استيهه: چاپخانه، نشانكدارد، چرامي چاپخانه، كارخانه
و پيشرفت است. و كارخانه، اقتصاد در حال توسعه و توپخانه، قواي مسلح در حال توسعه  توسعه

و كاغذ باشدك:يپس در رابطه با اين بحث مورد نظر، يعن و مطلبتان نميه اگر خوابكنار رختخواب هم يك قلم يادمانيبرد
و از پاره وقتكآيد، ياد داشت مي اسرده و مهار»��� ����� ��������«ه؛كتفاده كنيم. روايت داريم ها و دانش را با نوشتن بند علم
اك راياز يادداشتهاينيد. در اين صورت هركسي آخر عمرش مجموعه هكند. البته بايد چكيده باشد،كتواند عرضهمي مفيد
نكميس به آن مراجعهكهر اكند، در هر دقيقه د.نكنيبفهمد، لفاظيته

يعني: امالء ها، مثل: اَمالي شيخ طوسي، امالي شيخ»اَمالي«هم استمرار داشته باشد. كتابي داريم به نامياين يادداشت بردار
ميمفيد، امالي سيد مرتضي، چون علماي قديم مي و شاگردان آنها ه امام رضا(ع) به نيشابوركينوشتند. نوشته اند زمانگفته اند

ب50رسيدند، و كاغذ آمده بودند هزار (ع) فرمودند، يادداشتكا قلم و چهارصدكه هرچه آن حضرت نند. يعني: حدود هزار
ي فرهنگي داريم.سال قبل نيشابور پنجاه هزار نفر باسواد داشته است. بله! ايران يك فرهنگ كهن دارد، ما سابقه

���«فرمايد:مي ويم. قرآنشه آخرهم سير نميكمثل آجيل خوردن استيردن بعضكالبته مطالعه �� ��� ������� ���� ����� ��«
و مبنا داشته باشد.كيهيعني: هيچ به هيچ. لذا مطالع)0��12//( و... بايد هدف و مجله  تاب، روزنامه

گ-4  از تجربه گذشتگانيريبهره
هاپيرها از عصاره شيي عمرشان تجربه دارند، آنها را بياموزيم، چه تجربه هاي ريني!. علماي پيرمرد پر از تجربه هستند، طلبهي
و تجربه بياموزند. جوان از چكيده ي عمر آنها بپرسند

و دانشگاهياز بخل علميدور-5  در حوزه
و محفوظات علم خود را به رو سييجعبه هاي ما قفل دارد؟!، حتي مؤسسات مذهبي ما آنها را قفلديمشتاقان باز كنيم. چرا

ميكنندمي (ع) شويم؟!. دانشگاه ما بخل و پايان نامه ها را اجازه نمي. آيا ما حق داريم مانع منتشر شدن قال الصادق دهد كند
و يك نسخهگويند: بايد يك نسخهپخش شود، مي آناش بايد در وزارت علوم ه پژوهش كرده است باشد، ما دههاكاش هم نزد

ولتوانهزار پايان نامه داريم كه مردم مي و بايگانيند از آن استفاده كنند خايدر انبار هاي خورد!. خوب اين از قانونميكها
و سوء استفاده را بگيريم، نه اينكه قفل كنيم. راه علم آموز  سب دانش بايد باز باشد.كويغلط است، بله! جلوي رونويسي

(ع) كه سخنراني ومي امام صادق پاي درس ايشان)ردندكجداگانه ترويجيه بعداً مكتبك(الس داشت، حتي مخالفينكفرمود
و حوزه درسمي  نيم.كتوانستيم بعد از سريع در اجتماع از آن استفادهميهكهايش طوري بود نشستند. اي كاش دانشگاه

بريكتابها (دامت و امانت بدهيم. آيت اهللا سبحاني يهنياز به مطالع)(رهيفرمود: امام خمينمي اته)كخود را به همديگر قرض
برك (دامت و افتخار كنيم اته) قرضكتاب الغدير داشت، از آيت اهللا شبيري و بازگويه ديگرككرد. قرض بدهيم از آن ستفاده
درمي ند. چون آنچه را من خودميكم و لذا و اخالص نداشته باشم، مثالً براي شهرت باشد گويم، ممكن است براي خدا نباشد

خ و مطلب مرا نقل كرد، مردم با اماميخدا نبود، پس قبول نيست، اما اگر ديگريالي باشد، بگويند: براقيامت دستم حرف
و مرا هم نمي و سخنانش شده (ع)  شود.ميي قيامتشناسند، اين ذخيرهصادق

(ره غمي)شهيد محراب آيت اهللا مدني و و يا آخرش يك گناه فرمود: كارهاي ما يا اولش با ريا، يا وسط كار، با عجب رور
ميمي ��«فرمايد:مي شود. ولذا قرآنكنيم، عمل حبط ������ ���� ���

�����«/3�4
��«ه:كنه اين)56,(� ���� �� ������ ���
يعني: اگر»����«»�����

و ني و اجر دريافتكيبتواند، حسنه مييند. افرادكمي را تا قيامت ببرد، ثواب ولكار خوب توانند تا قيامت ببرند، نمييكنند
���«فرمايد:مي شود. قرآنن است آخر، كار خرابكمم ��������� �� ��«/7%�8),6,(»������ ������ ������

��
� ���«)��/����و تا);:,9 پس خوب مردن

 آخر خط بودن، مهم است. 
و كتاب را امانت بدهيم، چون علم بي بهمي : پناهييعن»�����«بار 350ده ندارد. خاصيت فايپس تبليغ را همگاني كرده برم

و روايات داريم. مثالً:  (ع) در احاديث ���«خداوند، از زبان ائمه ��
�
������� ����

�� ��
��� ���� ��«</���
برم به تو(خدا) از پناه مي);5/?)(<���=

و اطالعات بي  خاصيت.علم
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يكنيارهاكنگاه بلند در انجام-6
�� «...فرمايد:ميه قرآنكديگر اينيهتكن ��

�
�... �� ������«��)/����و ايمان) قيامك)يجمعيت9,,;( : ما هم بايدينند. يعنكميه به حق

و پاداش، ميلياردي و اجر و درس باشيم. براي نمره ارزش ندارد. به كارهاي خود رنگ الهي بدهيم. در اثر و دانش اش عاشق علم
مي كنيم. مثالً: در ميخوردن يك ليوان آب، تشنه هستم ميخورم، اين هنر نيست، يك بار آب و گويم: سالم بر حسين! خورم

و شهادت افتادم. بار ديگر مي و عصمت (ع) گره خورد، ياد امامت گويم: اين ارزش دارد. چون عطش من با عطش امام حسين
(ع)  كه آب را به من عطا فرموده است، بار ديگر خدايا! به عدد هر الحمدهللا رب العالمين، حاال وصل شدم به خداي حسين

 شود.با اين نيت، اثر ميلياردي مي»�����«اي كه سيراب شده تشنه
آبيحاال نيت هاي گويد: من تشنه نيستم،مييگويد: با تو قهر هستم، ديگرمي گيري؟نمي در آب نخوردن؛ چرا از دست من

.يتر است. زنده باد چهارمچهارمي از من تشنه گويد:مييميل ندارم، سوم
حتيدهيم چرا فقط براميهكمثالً: صدقه هم و دفع بال از همه موجودات هستي، و اطرافيان، بگوئيم براي سالمتي يخود

ن و مخلوقات خداوند است.يند، او هم موجودكنهنگ در دريا هم با كشتي برخورد  از موجودات
»� � *@0"9 3AB���/C�D�. � E� �F«
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(تاريخ پخش: )25/07/92* تحصيل علم در مسير الهي

رب«آغاز همه كارها مكه ما را خلقك: با نام خداوند باشدييعن» باسم «فرمايد:يرده است. قرآن
�
� ����� �� �����

���� ��� ��� ���� ��«)/G"9,(
� ��� ����� ����� ���� ���«ده؛ يعني: كارهايتان را با نام خدا شروع كنيد. در روايت آم و آخر» ��� ������ ����� ����� يعني: اول

ن است از علم هم سوء استفاده شود.كخدا است. چون مم
بري هستهدارد. مسألهايمان همه چيز را نگه مي (دامت ميكاي را مقام معظم رهبري فرمايند: حرام است. اته) براساس دين،

 رد.كي تخريبي تفادهچون از علم نبايد اس
و نخ اگر با هم بود مي بيمثال: سوزن مدوزد. اگر از هم جدا شوند، «شوند.يخاصيت

�
� ��«و»����� �����

���� باييعن»�� : بايد علم همراه
بههكدهند، ولي نيت ما اين نباشد. مثل اينايمان باشد. پس براي خدا درس بخوانيم نه براي مدرك. البته مدرك هم مي ما كه

م ميكاين  ايم. كدام به نيت استفاده از اكسيژن به اينجا نيامدهكنيم، اما هيچان آمده ايم از اكسيژن هم استفاده
 دنيا براي انسان، نه انسان براي دنيا-1

ش مكيك جمله را به دو و منطقيل و دنيا جماد است، نه انسان براي دنيا. چون ما انسيشود خواند، دنيا براي انسان، صحيح ان
و قالي ابريشمي و طال  جماد بشود.ياش جماد است. انسان نبايد فدااست. برج

م ميكاستيتبكاسالم ما و فهميدن را فراموش نكنيدكالتحصيل هم فرمايد: فارغه و دانش «ه شدي، باز خط رب، علم .�����
��

���������� � �� �������������� ����������«)/H��2�'(و ارزش كارها هم با جهتارها جهتكهنر ما در همه ي مردم گيري است. همهگيري
ولصورت خود را مي ميما به وقتيشويند، ميشستن، نيت وضو و رو به قبله نشينيم، كه كنيم، پس يك قدم جلوتر هستيم

و جرّاح هر ميدر حال عبادت است، گر چه عبادت نكنيم، چون ارزش دارد. چاقوكش و ديه دو شكم پاره كنند، از چاقوكش پول
ميمي ميگيرند، به جراح پول  دهد.دهند. بله! نيت به كارها ارزش

و دانشجويان عزيز! دنيا چيزي نيست، نيت شما فقط برا هايدانش آموزان و لذت و مقامات آن نباشد. البتهيرسيدن به دنيا
مكوكبا نيت پا قريوشش به دنيا هم ميرسيد. » آخرت«ي بار كلمه 115و» دنيا«ي بار كلمه 115دهد. آن هم به دنيا اهميت
ت و اهميت داد، اما هدف دنيا نباشد، هدف بايد باالتر از اين باشد.كدر قرآن  رار شده است، يعني: هردو بايد گرفت

ويميه بعضكاما اين مگويند: درس بخوان، چه كار به كارهاي فرهنگي، جلسات مذهبي گوئيم:ينماز داري؟ درس بخوان، ما
و پيشرفت نيست، بل»����«اآلن دنيا مشكلش  و دانش مشكعلم رب«هكل اين استكه و در راه رضا» بسم خداونديندارند

 نيستند.
 بشريانواع نيازها-2

 ما سه رقم نياز داريم؛
و...  الف: نياز شخصي، مثل: خوراك، پوشاك، مسكن، همسر، ماشين

و...ينياز اجتماعي، مثل: قانون، براب: و ساز  پارك ماشين، ساخت
و پوشاك مس ميكج: نياز عالي. چون بعد از خوراك و مقررات اجتماعي گوئيم: هستي براي چه؟ هدف چيست؟ چرا آفريده؟ن

و دين پاسخگوي نياز عالي انسان است. چون اگر هدف خو ها راك باشد كه حيوانبرنامه چيست؟ اين ها نياز عالي انسان است
و خوردن حيوانبيشتر از ما مي و راحتخورند ميها چند تا امتياز دارد؛ بيشتر و ظرف تر و سرخ كردن خورند، پوست كندن

و  و پشم ميكه گاهي پولدارها لباسكاستكركشويي هم ندارند، پوشاك آنها پوست و افتخار هم از عباهايكنند. يا بعضرده
و خروس.كمي ها استفادهيه روحانكيي  و اگر ارزش به شهوت باشد، زنده باد مرغ  نند از پشم شتر است.

 هدف برتر-3
و اجتماعي نيست، بل و نياز شخصي و افتخار ما به خوراك، پوشاك، مسكن رايه به رسيدن به نيازهاكشرف عالي است. هدف

و راه ابد بهيگُم نكنيم. دين نياز عالي  زود گذر از منافع ابدي محروم بمانيم.يخاطر كسب منافع دنيا ما است. نكند
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و...كحال اگر هدف خدا باشد، برسيم يا نرسيم اجر پاداش ني و عمه و داريم. مثالً: اگر براي رضاي خدا صله رحم رفته، عمو
و پاداش دارم، يا به قصد نماز جماعكنبودند، چون نيت ني ميو بود]، چه باشند يا نباشند، اجر پات به مسجد روم، جماعت به

 ار براي خدا باخت ندارد، اما براي دنيا باخت دارد.كنشود، ثواب جماعت را دارم. 
 استدالل قاطعيبرايفرمول-4

بيكاين راه استدالل با افراد مكدين استم ايمان يا ميه من به اين بيان فرمايد: اگر با اينگونه افراديگويم: امام رضا(ع)
مينيد، چارهكنچنين استدالل اي مياي ندارد مگر اينكه قبول كند، بگو آنها كه دين را كنار و سراغ دنيا روند يا به آن گذارند

نممي ميرسند يا ند. دنبالكرود به مقصود برسد، ممكن است پليس او را دستگيريرسند، چون اينطور نيست كه هركه دزدي
و نميكارهايي مي پرويم ها پنجاه درصدي است، است، خوب دنياي دنيا طلبيس رسيدن به مقصود پنجاه درصدرسيم،

مكقطعي نيست، رسين به مقامات آخرت هم  و خدايه صفر ار ندارم. اماكشود، چون آخرت را رها كرده است، گفته: به دين
و مسلمان چطور؟ آنها كه براي خدا كار مي ميآنيدنيا برايكنند، گاهافراد معتقد و گاهي هم بد ولها خوب بهيشود رسيدن

وكنيدكاست، حال! قضاوتيدرجات آخرت صد در صد  دام بازنده هستند؟كدام برنده
و دنيا و تالش  خود را با معنويت گره بزند.يپس هركس عقل داشته باشد، بايد تحصيالت

 * امتيازات معامله با خداوند؛
ماول: خدا جنس كم را هم مي ��«فرمايد:يخرد. �� ���� ���� �������� ���� ������ �� ه��� ����«)//���I2(ميكخدا به وزن يك ذره كار ني خرد. را هم

مياما مردم جنس كم نمي گويد: مدرك شما كامل نيست. اگر خانم گفت: برو يك كيلو انگور بگير، رفتي يك سير خرند،
 شود. گرفتي، ناراحت مي

ولدوم: خدا به بهشت مي مييخرد،  خرند.مردم با كف سوت
و چهره تلويزيونيه خيلكحاال مثل بنده ميكهستم اگر اعالميمشهور گويند: نند: قرائتي سكته كرد، آنها كه مرا دوست دارند

ا... رفيقيا... بعض ا ميهاي قديميهم بگويند: ا... اين خالصهما هم ا ا اگويند:  ست.ي مرگ يك انسان مشهور
و امت اسالم شاد بشوند،ياسالميمثالً: اگر فوتباليست مشهور شوي، براي اينكه پرچم جمهور ه اين نيتكايران باال برود

و مشهور شوم، كوه هيماليا هم مشهور است، طال جمع كنم، يعني: مي خواهيم جماد عبادت است، اما اگر بخواهم قهرمان
ميشويم؟! تلويزيون ما را نشان بدهد،  ه خود را به اين چيزها نفروشيم.كدهد. حواس جمع باشد راز بقا را هم نشان

 نيت در تحصيل علم-5
وكشويم، اي نميخدا درس بخوانيم. اگر براي خدا درس بخوانيم عقدهيعمر خود را ارزان نفروشيم. براي رضا ه چرا من رئيس

و ماندگار است. دم طاووسي را كه خدا رنگل نشدم. در اين صورت برسيم يا نرسيم اجرداريم،كمدير چون كار براي خداست
مييشدنككرده پا كمنيست، تخم مرغي را كه ما رنگ مييكنيم با شود. مواظب باشيم خود را، ارزان نفروشيم. آب، پاك

د ماه، ششصد تا يك مثالً: اگر سي سال استخدام شديم، بيست سال هم بازنشسته، پنجاه سال، پنجاه تا دوازده ماه، ششص
و سه تا خانهه كنار بگذاري، ششصد ميليون پول يك خانهكميليون هم چهيي معمولدر تهران در شهرهاي كوچك است.

����«فرمايد:يميگردد، چه گرفتيم؟ يك خانه، دو خانه، سه خانه. قرآن درباره چنين انسانهاييه برنمكيداديم؟ پنجاه سال عمر
����� � �

��� ����
�� ��«)/�J9((.و مقام نباشد  نيت مدرك، پست

رايحت اگر رئيس جمهور شديم، بنا باشد ذليل شويم، ممكن است رئيس جمهور دو تا حرف بزند، دو تا تصميم بگيرد، خودش
ميكشده است. اگر ضايع كند. ما آيت اهللا داريم كه ذليل   فرمايد. ارها براي خدا باشد خدا ما حفظ

علم زندگي با درس بندگي بايد به هم گره بخورد. مثالً: اگر در دانشگاه تهران قبول شديم، اين يك امتياز است، بايد تشكر!يآر
ش و پسرخالهي غرور شود كه من در دانشگاه قبول شدهما بيشتر شود. اين نبايد وسيلهيرگزاركو و پسر عمه و كساني كه ام ها

و پدر در دانشگاه رد شده و زحمت فراوانيسوادمكيايسواديبيو مادر را برااند اند تا من به شيدهكتحقير كنم. آنها نان داده
 ام. رسيدهيجاي
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 احترام به والدين-6
ميياوچه به معركهكاش در پدري با بچه گفت: رد،كخواهم ببينم، پدر او را به دوش خود سوار رسيدند، بچه گفت: بابا من هم

مي بابا من مام، باال رفتهبينم، پدر گفت: باباجون من نردبان تو شدهبهتر از تو اند تا ما شيدهك. بله آنها زحمتيبينياي، بهتر
بلفرهيخته شده و الفاظ هم نبايد مغرور شويم، ي آن بايد عبادت ما بيشتر شود.ه به شكرانهكايم. البته به اين القاب

ميفرمايد: خداامام سجاد(ع) مي شود. مثالً: اگر آمپول زن هستم شود، ادب من هم بيشتر يا! هرچه در جامعه مقام من بيشتر
و رحمة اهللا. يعني: هرچه عزت من بيشتر شد  بگويم: سالم، دكتر شدم بگويم: سالم عليكم، مدير كل شدم بگويم: سالم عليكم

و ادب من هم بيشتر شود. مثل درخت، هرچه ميوه مياش متواضعشاخه اش بيشتر،تواضع و تر و رسم آموزش شود. اين راه
و معلم از راهنماييكها احترام پرورش اسالمي است. اما اگر ديديم دبستاني و مادر و راهنماييردنشان به پدر ها از ها

ميدبيرستاني بشويم، فاصلهها ادبشان بيشتر است، يعني: هرچه باسوادتر و برخورد و ادب و مادر، استاد،ي ما از اخالق ا پدر
علهمسايه، دوست، متكبرانه مي »������� ���������� ����� ����«فرمايد:مي(ع)يشود. اين علم نيست. اميرالمؤمنين

 تر شود.و ثمره علم آن است كه رابطه با خدا پررنگ ) نتيجه798(غررالحكم/حكمت
و تكبر-7  خطر غرور

و قبيل ادر بين همه امتيازات قوم مييه ������«فرمايد:و... قرآن ���� ����
�
����� ��� ��� �� ������

�
�«/K��L�و عزيزترين شما نزديگرام);,(

و با همه احترام متقابل داشته باشيد، يعني: تعامل اخالقي، انساني باشد. پس اول خداوند با تقواترين شما است. تحقير نكنيد
و اخالق و دل (وجود ميرا)بايد ظرف و دانش) را در آن بريزيد. قرآن اول (علم ��«فرمايد: بشوييد بعد شير ���

�� ��« يه، بعد:كتز»����
�� �� ���� �� ��«��)/����9,5M (ش بلند، كوتاه را مسخره ميو دانش. اما آدم متكبر، زلف قشنگي دارد، كچل را، قَد كند، ظرفيت كم علم
 است. 

و خرد خُرد، خرده پول ميسه چيز و خرده علم اذيت ميه قرض كند. انگار از كند. دو كلمه درس خوانده است، ديگران را تحقير
و روحانيون هم توجه به اين مطلب داشته باشند. نمي، راحت بگو:يداننمي دماغ فيل افتاده است. اگر دانم. اساتيد، معلمين

(ص) �������« بگو،»����«فرمايد:مي خداوند به پيامبر
�
 دانم.ينم»��

و شاگردي بايد رابطهرابطه ���«فرمايد:مي قرآن قرآني عاطفي باشد.ي استاد ����� ���� ��«/-��.),(:(»���� ����» «����� ��� ��� ��«
/N��9�)5M(»��� ����� �����«از مردم، در مردم، با مردم.يپيامبر 

و معلمان مردمي باشند، لباس شلذا اساتيد ميهاي سوزد. با لباس ساده باشيم. خانم يك نپوشيد، چون دل دانش آموزان ضعيف
و دختران، آرايش نكنند، استداللش اين است  راكه محصل بايد تمركز داشته باشد تا بهتر درس را بفهمد، اين آرايش تمركها ز

و اين خود نوعمي از بين پكظلم به ديگران استيبرد و  نند.كيشرفته حق دارند درس خوانده
مييها خوب درس بخوانيد. اگر در دوره بينيد. اگر يك دانش آموز در پائين خوب درس خوانديد، در مراحل باالتر خيرش را

و آخر عمر هم خيرش را و آيت اللهي يبيند. يك سري چيزها را بايد از نوجوانمي دبستان خطش خوب شد، تا آن دكترا
و.  .. آموخت، مثل شنا، خط، نماز

و وظايف ديني-8  توجه به نماز
و واجبات نمازشان اصالح ومي افراد تحصيل كرده، سريع الفاظ جيمي،»ح«لمه حساس بيشتر نداريم، مثلِكشود. در نماز چند

و دريا است، فارغ» صاد« و جنوبش آب الو... شنا را حتماً در كودكي ياد بگيريد. كشور ايران عزيز ما شمال زم است التحصيل ما
 شنا هم ياد بگيرد. 

و واحد و دانش! براي ترم و دانشجو يعني عاشق درس، علم يادگيري فقط در كالس نيست، انسان بايد ماهيتاً دانشجو باشد
و دانشجوئ دريدرس نخوانيد. ن 150را به پايان نامه و پايان ترم ختم ومي نيد، اينگونه علم ضايعكصفحه شود. كنار درس

يياي يك كتاب مفيد ديگر با راهنمايهفتهدانشگاه،  هكاسالم شناس را داشته باشيد.كاهلش مطالعه كنيد. حتما شماره تلفن
ايالقيهر زمان يككشد رفعيشبهه ������«فرمايد:مي براي زمين، قرآنينيد. ما دو زلزله داريم؛

�� ��
� � ������

� ��� � ����� � ��«)//���I,(و
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�����«فرمايد:مي روح،يك زلزله براي � ��
� � ��..... �� ��«/-��.)(,M(ماكيعني: از درون فرو بريزد. مم ن سي ثانيه با يك شبهه، تمام عقايد

هاكياز جمالتياز درون فرو بريزد. حت  نيم.كنويسند استفادهميه پشت ماشين
پيديدم پشت يك ماشين بار و سازندگنوشته: نتيجه فرار از كالس!. اين جمالت و كليدي است.ييام  دارد

رده است. مثالً: هر قدمي كه براي صلهكيرا بر اساس قدم زدن ارزش گذاركينييارهاكورزش هم خيلي مهم است. اسالم
و يا هر قدمي كه براي تحصيل برداريد ثواب داريد. ورزش در متن دين است. نماز هم يك نوع ورزشي در درونش هست.  رحم

نيم. براي تعطيالتكنيم ورزش را. مثل اينكه شمردن پولهاي بانك را نگاهكه نظارهكدارد،يورزش چه ارزش ولي تماشاي
 خود هم برنامه بگذاريم. 

ا بري* خاطره (دامت  اته)كاز آيت اهللا العظمي مكارم
ميكردكرا دعوتيچهل سال قبل چند از عزيزان روحان به نويسيم، لذا با استفاده از خواهيم از تعطيالت يك دور تفسير

و هر زمانپنجشنبه، جمعه شد27ه حوزه تعطيل بود،كيها، تابستان و به چند زبان دنياكجلد نمونه تأليف ه دهها بار چاپ
 هاي علمي نديدم. هم ترجمه شده است. بارها هم ايشان فرموده: من خيري كه از تفسير نمونه ديدم از هيچ كدام از كتاب

حتوقتاز پاره يهفتهيها استفاده كنيم. مثالً: اگر دانشگاهيان، پنجشنبه ها اسالم شناسكاي دو ساعت هم به جلسه درس
ممكينند، زمانكتكشر و در غير اين صورت و مهندس شوند، با اسالم، آشنا هستند، مكين است در مسائل دينكه دكتر

 بياوريم گرچه تحصيالت باال باشد.
و اخبار مهم وقت بگذاريد. خواندن تيتر روزنامه ها بس است، مگر اينكه مقاله خيلي مهم باشد. خالصهيفقط برا  اخبار

و دانش بايد چهار شرط داشته باشد، وگرنه بايد قيامت جواب تلف راكبايد قابل توجه اساتيد باشد طلب علم ردن عمر خود
ميكهم هستيرا حل كند. مواردبدهيم. علم بايد يا واجب يا مستحب، مشكل فرد يا جامعه  رايخوانيم، گاهه اين شرائط

و اطالعات بي فايده است. انرژي هسته ميندارد ه خداي حكيم،ككنيد اي در طبيعت در حقيقت در مغز انسانها است. آيا قبول
و شما نگذارد. و در مغز من  در طبيعت انرژي بگذارد

و بركاته« و رحمة اهللا »والسالم عليكم
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و انتصاب عل (تاريخ پخش:ي* غدير خم )02/08/92(ع)

و ناقص بودن آن به (ص) است، به دليل اينكه عقل ما ناقص است (ع) همان دليل نياز به پيامبر دليل نياز به امامان معصوم
ميشود. پشيمانشويم. اگر عقل كامل باشد پشيمان نميمي زياد پشيمانيدليل اينكه در زندگ و هركس يعني عقل ا نرسيد.

(ع) را فرستاده است.كمكعقلش كوتاه است، نياز به يك امدادو و امامان  دارد، لذا خداوند پيامبران
(ع-1 و امام  مظهر رحمت الهي)پيامبر

����������«فرمايد: پيامبر رحمت است؛ قرآن مي ����
�
�����

��� ������������� �«)/��0O
بيا)62,� و پيامبر! تو راي همه عالم رحمت هستي.
����«فرمايد:مي رحمت خدا بر مردم واجب است. چون ���� ���������� �������� ������«/3�4
�)PM(واجب) نوشته پروردگار شما بر خودش

و عقل نياز به حجت خدا دارد، رحمت خدت و نارسايي علم وند هم كرده) رحمت بر شما را. پس چون بشر به خاطر پشيماني
و حجت خدايبايد برا و آيت اهللا زياد شد، ديگر مردم نياز به پيامبر و استاد و پروفسور همه باشد. فكر نكنيم، اگر دانشگاه
 ندارند. 

(قبل از اسالم ميكاين بود)جنايت در زمان جاهليت و پيشرفته دختر را زنده در گور و دانش (در زمان علم )كردند، حاال هم
ميكمدرن بچه ها را سقط جنين با وسايل و پسر را با هم، در گور و دختر ميرده كشتند، كنند. آن روز يكي يكي همديگر را

و اآلن نيستاآلن با بمباران، هزاران را مي سم؟كشند. چه جنايتي در زمان جاهليت بوده و اآلن با موادمي يكي را با كشتند
و...، هزاران را به   فرستند.مي ام مرگكهروئين

������«فرمايد:مي قرآن ���
��� ��

� ���«/Q���)ع();;(�  فرمايد: جاهليت اول، معلوممي فرمايد: اينكه قرآنمي جاهليت اول. امام باقر
 شود جاهليت دوم هم هست. مثالً: اگر شما گفتي: اين فرزند اول من است، يعني: فرزند ديگر هم دارم. مي
(ع)استدالل به جانشي-2  ني هارون از حضرت موسي

رودر هر زمان، با رفتن پيامبر وحي قطع مي و در ميان مردم باشد. قرآنيشود، اما بايد حجت خدا فرمايد: حضرتمي زمين
ميكيموسي زمان (و از چشم مردم غايب شوده به دستور خداوند يهارون برادرش را به جانشين)خواست به كوه طور رفته

و �����«به او گفت: تعيين كرد ��� ������«/N��9�),M((من باش در ميان مردم.يهخليف 
(ع) وقتي مي ميحال چطور حضرت موسي ميخواهد چند روز از مردم جدا شود جانشين تعيين (ص) خواهد از كند، اما پيامبر

وقكنند كه ابيدنيا برود، جانشين تعيين نكند. اهل سنت چطور قبول مي ميبكر خواست از دنيا برود، جانشين تعيين كرد، تي
(ص) دلش به حال مردم نسوخت؟!!، اين را با روم بعد از من عمر. چطور ابيگفت: من مي بكر دلش به حال امت سوخت، پيامبر

؟شود قبول كردچه وجداني مي
(ص) تعيين نشود،يبرايه اگر از طرف خدا رهبركديگر اينيهتكن در بعد از پيامبر (ص) است. ظلم به زحمات آن حضرت

و زشتي23طول  لَبش را پاره از قبيل؛ ساحر، مجنون، شاعر، كاهنيهايسال تبليغ دين اسالم، دندانش را شكستند، در جنگ
و جسارتها  آردند، خاكستر، شكمبهكو... به او گفته (ص) آمد مردم را با و شتر بر سر او ريختند، حال پيامبر ن همهي گوسفند

ش و و رنج تفكزحمت و بعد هم هيچ به هيچ، اين نوع و پيامبرش سزاوار استكنجه به اسالم دعوت كرد و عقيده به خداوند ؟ر
(ع) خليف-3  خداوند در زمينيهامام

و تجربه (ص) براكندكمي اي قبولچه وجدان، منطق، عقل نيه پيامبر ه جانشين رده است؟!. البتكبعد از خود جانشين تعيين
��������«فرمايد:ميو امام را هم بايد خدا تعيين كند. قرآن ���� ������� �������«/-��.),(M(( ع مردميمن تو را برا:(خدا به ابراهيم

(ع) فالن شخصيت اجتماع و رهبر قرار دادم. امام و صلوات بيايد يا به رأي بدهند، امام يعني: جان نيستيامام شين كه با سالم
و قعودش براه خودش بايد تعيين كند. خليفهكي خداو خليفه مايو حجت خدا، كسي است كه قول، فعل، سكوت، قيام

 حجت است.
و انحراف (ع) هم بايد معصوم باشد. چون اگر او هم اشتباه هميامام ميمي امام داشته باشد، پس او گويد: خواهد. ابوعلي سينا

ه جز خدا كسي از آن خبر ندارد.كت عصمت يك حالت دروني اس
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(ع) هم معصوم هستند.همه (ص) معصوم است؛مي قرآني انبياء ��� ������«فرمايد: چشم پيامبر ���«/*R),2(زبانش معصوم
������«است؛  ���� ����

������� ��«)/*R;(قلبش معصوم است؛»���� �� ����� �����«/*R),,(وم است.ه عضو عضوش معصكبل 
 نام دوازده امام در روايات-4

(دامت بر و سني كه امامانيروايات زياد»��� ���� ����� ����� �����«اته) كتابي نوشته به نامكآيت اهللا صافي از شيعه
و آخرهم مهدي، اولكنفر هستند12ما  عليه؛ اولهم علي و آخرياز آنها (ع) است.يمهدي(ع)

و عربفايسرود ه؛كهم هستيرس
و....شهگويم هميشه *** دروغ سرم نميمن راست مي

...آخرهم مهدي ،ة، باب نجات امة *** اولهم عليساداتي االئم 
 هاي آنها هم اثني عشر، دوازده تا آمده است.ار كنند، چون در كتابكوآنها كه دوازده تا را قبول ندارند، ماندند كه چه

و اتمام نعمت غدير، روز-5  اكمال دين
��«فرمايد:مي غديريدربارهخداوند در قرآن ��� ����«)امروز،(روز غدير»��� �� ��

�
��� ������ ��«دين شما را كامل كردم، و؛»������ ��� ���«

���������«امروز، ��� �� �� �� ����������«م را بر شما تمام كردم، و؛ نعمت خود»نعمتيعلَيكُمأَتْممتو«كفار مأيوس شدند و؛»�� ����
��� ���

��� � ����«/-ST�)به عنوان آئين جاويدان(;(  شما پذيرفتم.)و اسالم را
(ص) را از اول تا آخر بررس در63كنيم. چهل سالگي به پيامبري رسيد،مييما روزهاي عمر پيامبر سالگي هم از دنيا رفت. ما

ر و نعمت تمام شدهيهوزي را پيدا كنيم كه اين جملآن روزها، بايد يك و خدا راضي و دين كامل دام روزكامروز، كفار مأيوس
(ص) كه آمد همان ساعت اول دين كامل شد، اين؟است. آيا روز بعثت  هكاستيشود. آيا روزهاي حساسه نميكيعني: پيامبر

(ص) مخفيانه تبليغ كرد، بعد آيه نازل شد؛ �����ص�«حضرت ������� �� ����«/�L�):M(ن. منظوركارا بيانك،آشيآنچه را مأموريت دار
(ص) از مخفيكباشديروز و از دين تبليغ كرد، اين هم نميه آن حضرت تا40شود چون از گاه بيرون آمد سالگي،63سالگي

و اآلن دين كا و سه سال است، اگر سه سال اول باشد، بيست سال ديگر مانده نه!؟مل شده است؟!، آيا روز هجرت بودهبيست
و شكنجه (ص) در فشار مردم مكه و اصحابش هجرت كرد،چون روز هجرت پيامبر و پيغمبر براي حفظ جان خود  ها بود

 شود، چون به ظاهر كفار مأيوس نبودند، او را شكنجه كردند، هجرت فرمود. نمي
و خدايآيا در جنگهاي مثل بدر،؟ه مسلمانان پيروز شدندكيروزهاييآيا برا.شد؟! نه!يراض مسلمانان خوردند، دين كامل

و احزاب مي؟خندق، خيبر مينه! چون در جنگ فقط آن گروهي كه شكست همخورد، مأيوس فرمايد:مي افران.كيهشوند نه
»��������� ��� �� �� �� ��«

شكيگير، زمانمثال: منِ كشتي و پيروز آنه با كسي كشتي گرفته ميكدم، همه از من شكست خورد مأيوس يهشود، نه
 گيرهاي دنيا.كشتي

(ص)مي نه، چون؟ است)(آخرين حج پيامبرص» الوداعحجة«آيا منظور و حج در خدمت پيامبر فرمايد: دين شما كامل شد
 امل.كيكي از عبادات است، نه دين 

(ص) هيچ روزكپس نزدي همكجز روز غدير خم، ماند نمييباقيبه رحلت پيامبر  ند؛كمي اين صفات تطبيقيهه با
 الف: روز مأيوس شدن كفار

و نسبتن دادنكيروز و تهمت ها (ص) با متلك (ع) در غدير خم معرفي شد، كفار مأيوس شدند، چون پيامبر ه حضرت علي
و تحميل بلردن جنگكشاعر، كاهن، ساحر و... شكسته نشد. صدكها ميه روز به روز هم و ترويج شد. بعد اي اسالم پخش

ه با فوتكردندكمي آوردند، پس محاسبهنمي نسل انسانيهگفتند: پسر ندارد، دختر هم در زمان جاهليت به حساب ادام
(صك ولمي همه چيز تمام)ردن آن حضرت (ع) را معرفي كرد، همه كفاركردندكتا مشاهدهيشود، ه در غدير خم علي

و و مقصدكدين كامل شد. چون اگر بهترين ماشين باشد ولي راننده خوب نباشد، مأيوس شدند  رسد.نمي ار به كمال
(ص) در غدير خم فرمود:سؤال: مخالفان مي � ���ه« گويند: پيامبر هركس من موالي او هستم، پس اين»�� ��� ���ه� ����

داوست. موال يعني: دوست، پس علي را دوست بدارييمواليعل
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 جواب:
(ص) بيعتمي اول: آيا دوستي بيعت و بيعت براي مسائل سياسي است. دوستيكخواهد، چون آنجا همه به دستور پيامبر ردند

و... دوستكتنها  و بچه ميميه انسان پدر، مادر، زن  اين بيعت بار سياسي دارد.؟كنددارد، آيا با آنها بيعت
 دوم:

ب (ص)خداوند در همين رابطه خطاب ���«فرمايد:ميه پيامبر ��� �� �� ���� ���� �������«/-ST�آنكمي خداوند تو را حفظ)52( ند. مگر
(ص) وحشت داشت از اينكه بفرمايد: علي را دوست داشته باشيد  ؟فرمايدميه خداوند اين چنينكحضرت

(ع) تبريك گفتند، بزرگان از آن جمعيت روز عيد غدير آمدند خدمت حضرتيحدود صد هزار نفر در غدير به اميرالمؤمنين
و گفتند:يعل ّ(ع) ���� ّ  گوئيم.مي تبريك،����

و اجرايسوم: مردم برا بايجمع شدن و امكمراسم غدير، سه روز در آن بيابان بسيار گرم كهكم بود انات معطل شدند، دوستي
و سه روز معطلي ندارد.   تبريك، بيعت

(ص) بعد از نماز ظهر، چند ساعت طوليچهارم: خطبه وكشيدكآن حضرت و..يدربارهه شهادتين داشت و نبوت آيا توحيد
و پيامبر شمايوزن دوست داشتن عل و نبوت است، كه بفرمايند: خدا يكتا است ه رسول خدا است من هستم،ك(ع) وزن توحيد

(صنار هم آمدن اينهاكبعد هم علي را دوست داشته باشيد.  : امامت هم وزن رسالت است.ييعن)آن هم از زبان پيامبر
(ص)-6 (ع) جان رسول اهللا  علي

و آنها حق را نپذيرفتند،كبعد از آن و استدالل فرمود (ص) زياد با مسيحييان بحث دره پيامبر خواست به آنها نفرين كند، با آنها
م و و فرمود: خانميان مشخصكساعت فرقرار گذاشت و ميها آورم، بعد زندان خود را هم بياوريم، بعد فرمود: من جانم را هم

(ع)را آورد.   ديدند: علي
(ع) در حال» جانم«دو تا (ص) را تهديد به قتلكه مشركيداريم؛ يكبار علي (براكان پيامبر (صيردند )حفظ جان آن حضرت

و يكبار هم پياميفدا» جانم«:يدر بسترش خوابيد. يعن (ص) به مسيحيپيامبر، ميبر راكآورم ها فرمود: من جانم را (ع) ه علي
 آورد.

علكجالب ديگر؛ اينيهتكن و حرم اميرالمؤمنين (عيه در نجف و در زيارتنامه آن حضرت (ص) سالم)(ع)  ما به پيامبر
ا»����� ���� �� ���� �� ������ �������«دهيم: مي مكرسول خدايسالم بر تو  دينه دفن هستي.ه در
�«ديگر؛ روايات زيادي هم داريم كه؛يهتكن ������ �� ���

��� � ���� ��«</U�D)(?/,'(،اسالم بر پنج پايه استوار است. نماز، روزه، حج
و واليت. اگر واليت به معناي دوستي باشد، يعني نماز بخوانيد. حج برويد، روزه بگيريد، زكات بدهيد، علي را  هم دوست زكات

بلكداشته باشيد. روشن است  و.. نيست. و روزه ه واليت به معناي حكومت است.كه دوستي تنها هم وزن نماز
����«فرمايد:مي قرآن ديگر؛يهتكن �������� ���� (رهبر كفر) را»��� اوكداود، جالوت و ما به (ع) پيامبر شد و بعد حضرت داود شت.

����ه� �����«سه چيز داديم: الف:  ��� �� � ب:»��� ����«حكومت، �� ���
ج:» ��� ����«حكمت، ���� ��..«/-��.)(P,(يول نهايت. به او داديم.علم بي

(ع)يدرباره ����«ه در جنگ خندق؛كعلي بن ابي طالب ��� �
��������

�
������ ����� ��� (يعل»�� ازك(ع) عمربن عبدود، ه

و (العياذباهللا) تبعيض قائلكرا)پهلوانان عرب بود مشهورترين جنگجويان و علم نداد، مگر خدا شت، خداوند حكومت، حكمت
 شود. مي

(ره) مي (ع) درس خوانده اند ولي رؤساآيت اهللا فاضل لنكراني ويگفت: هيچ تاريخي نگفته امامان ما و رهبران تمام فرقه
و استاد ديده هستند. چو و آگاهفقهاي آنها درس خوانده (ع) وصل به علم غيب خداوند هستند.ين علم  امامان

ولكنفر از علماي درجه يك اهل سنت، 356حدود و رسم آنها دقيقاً ثبت شده است، گفته اند: غدير خم بوده است، يه اسم
هميحضرت (ص) فرموده: علي را دوست داشته باشيد. ما  خواهد. نميه بيعتكگوئيم: دوست داشتنمي سول

(ع) قرار بده. و از بهترين شيعيان آن حضرت (ع) (ع) ما را از بهترين ياران حضرت مهدي  خدايا! به آبروي خود اميرالمؤمنين
و بركاته« و رحمة اهللا »والسالم عليكم
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(تاريخ پخش:* )09/08/92 قرض الحسنه در قرآن

هم مهمي استيهالحسنه هفت آيه داريم. اين خودش نكتي قرضدرباره كه خداوند هفت بار فرموده است، چون در عدد هفت
و رمز ِ حمد هفت آيه، در سجده، هفت جاي بدن بايد روي است، مثل: هفت آسمان، هفت دور طواف، ايام هفته، سورهيراز

 قرض الحسنه در قرآن؛يهزمين باشد. حال بپردازيم به مسئل
 دعوت خداوند-1

��«فرمايد: قرآن مي �������������
����� ��� � �������� �� ������ �� �� �� ��� ������� ��

�
��� ��� ����� ��� ����

�� ������ �����������
������� �� ������«)/-��.(MP(كه كيست

(دهد»اىالحسنه قرض« خدا به  خداوندو؟ كند برابر چندين،او براىراآنتا)كند انفاق، بخشيدهاوبه خداكه اموالىازو،
 بازاو سوىبهو)شودنمى آنها روزى كمبود باعث هرگز، انفاقو( سازدمى گستردهيا محدود)را بندگان روزىكه( است
)گرفت خواهيدرا خود پاداشو( گرديدمى
مكاين ��«فرمايد:يه ������ ايك: بر اينييعن؟چه كسي است كه قرض بدهد»��� نكه بگويم: شما بيائيد با ار مجبور نيستي. مثال:

آنمي الزميهم برويم، اين همراه ممكشود، وحال و اكراه ندارد.؟ن است بگويم: كيست كه مرا همراهي كندكه  اين الزام
مقراض. پس قرض يعنمييدر فارسي به قيچ و مال خود قيچي كن.يگوييم:  : خود را از پول

 خوب است صندوق قرض فاميلي هم درست كنيم.
����«بين

�� ي»������«و»�� قَرَض يعني: در عمرش ولكاست. و استمرار دارد.يبار قرض داد يقرض يعني: اين كار ادامه
 وام به خداوند-2
���� «..فرمايد:يم

�� ��� مي»يقرض الناس«نفرموده:»��� ولچون ما به مردم وام خداوند فرموده: چه كسي است كه به خدايدهيم
و يا منظور اين استيبدهد، اين تعبير هم براي تشويق است. يعنقرض  آنك: انگار به خدا قرض داده ايد. ه را كه قرضكه
 گيرد تحقير نكنيد. وام گيرنده احساس ناراحتي نكند. مي

و قرض خديدهميهكفرموده اند: صدقه ا رسيده دستت را ببوس. چون قبل از آنكه اين پول به دست فقير برسد، به دست
����«است؛ ��

�
������ �� ����«//.�C),6M(گيرد. خدا صدقه را مي 

ني-3 وكوام
�«فرمايد:يم ���� �  : قرض بايد؛ييعن»�����

و رشوه با لجنيه فردكار مثل اين استكقرض داد. اين شودنميهكالف: از مال حالل باشد. وگرنه از مال دزدي، كم فروشي
 ويسد: نظافت را مراعات كنيد. به ديوار سفيد بن

و بانك و آقاياني كه پول در صندوق و حق فقرا را داده باشد. سپارند ( در صورتميهاحال! مال هم حالل مالي است كه خمس
ف)يسود ده و اگر ميكه با اينكنيمكميركسال به سال بايد خمسش را بدهند. دهدمي شود، خداوند در قرآن وعدهار، كم

��«ه:ك �� ������  شود.مي جبران»��
�������«فرمايد:ميب: از مال سالم باشد. قرآن ������ ��

��� �� ���� �� ������� �� ������ �
��«��)/����9:((

(داريدمى دوست آنچهاز اينكه مگر رسيدنمى نيكوكارى) حقيقت(به هرگز ، كنيدمى انفاق آنچهو كنيد انفاق) خدا راهدر،
.است آگاهآناز خداوند

ه از ارزش افتاده است.كاگر يك چيزي را كه دوست داريم، صدقه يا قرض داديم ارزش دارد، نه چيزي
 شرائط وام-4

مي الف: وام براي مصارف ضروري باشد. بعضي و عروسكگيرند وام دريه مثالً خانه را رنگ كنند يا مجلس جشن و وليمه را
پ  اش را سنگ مرمر كند. شت ديوار خانهتاالر بگيرد ويا
بيب: وام دادن، بي و سريع باشد.منت،  ريا، مخفيانه، با عشق

ج: آبروي وام گيرنده حفظ شود. اين قرض حسن است.
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 لطيفه*
مي؟حتماً فقير هستي ه؛ مثالًكردكمي وام دادن وام گيرنده را اذيتيبراييك يچه شغل؟اصول دين چند تا است؟خوانينماز
؟يكروز مرده شويي آمد، گفت: آقا مدتي است كسي نمرده است، نياز دارم به من وام بده، گفت: احكام مرده شستن چيه؟يدار

به گوش مرده چند تا غسل دارد؟و... مرده شور جواب سؤاالت اورا داد، بعد هم گفت: آقا! من يك چيزي هم، بعد از تلقين،
مركگويم، مي و نيازت به اين حاج آقا نيافتاد.ه خوشا به حالت  دي
بر-5 و  ات قرض؛كآثار

(ع) از شب تا صبح ميمي الف: درمان بخل. بخل بيماري است. حديث داريم: امام يگفت: خدايا! پناه كيبرم به تو از بخل،
 است.كيه بخل چه مريض خطرناكدانيد گفت: آقا، از شب تا صبح يك دعا كردي؟!!، فرمود: شما نمي

ميكهم در سالم بعضي ميردن بخل گويد: او بايد به من سالم كند، او بايد ديدن من بيايد. او بايد از من عذرخواهي كنند.
 كند. او بايد دست مرا ببوسد. 

(حت (ص) فرمود: تا آخر عمر سالم را هايپيامبر اسالم ميترك نمي)به بچه  ردنكخواستند بر سالم كنم. حديث داريم: هرچه
(ص) پيش (ص) سبقت بگيرند، آن حضرت  گرفت.مييبه آن حضرت

مي،پس با وام دادن،  شود.خصلت سخاوت داشتن انسان شكوفا
ومي وام دادن باعثب: تعاون. و.. مشغول كار شود، نيروهاي فعال كه سرمايه ندارند، به فعال شوند، با چرخ خياطي يا بافندگي

مصييا برا و... و درمان  ند.كميرفتحصيل
هاككارمزد بايد در بانيهالبته مسئل و صندوق  قرض الحسنه حل شود.يها

 نظارت اسالم شناس-7
فرمايد: روز قيامت مجرمينمي چون لغزشگاه زياد دارد بايد اسالم شناس بر آن نظارت داشته باشد. قرآنيكارهاي اقتصاد

�� «...ما؛ گويند: خدايا! ما را به دنيا برگردان، در عوضمي ������...� � �«دهيم، البته؛مي عمل صالح انجام»ص��� �� ��� ��� ��� ���������«
/�V�W);2(آمده است؛ يعني: خدايا! ما در دنيا خيال»�����«تابككرده ايم. در دهيم غير از آنچه قبالً عملمي عملي انجام
رمي ميكرديم كار ما درست است، حاال پرده ها كنار  چيز ديگري بوده است. بينم وظيفهفته،

و هركس از بيت ميپس مثل شهرداريها، مؤسسات مالي ارها نظارت داشته باشد.كشناس بر خواهد خرج كند اسالمالمال
 حديث داريم: در تمام كارها راهنما داشته باشيد. 

(ع) رسيد، عرض (ع) خدمت امام هادي و شما تأييد اهم عقايدم را به شما عرضهخومي رد:كحضرت عبدالعظيم حسني كرده
نكنيد.ك فكنيم، اسم آن را عوضكاره بد خود را هم توجيه و و حاللكركرده ه به بهره، كارمزدك. مثل اينشودمي نيم اصالح

نيهي طال براي مرد حرام است، گفت: اين حلقگفتم: حلقهيئيم. به جوانبگو امزدي، حرام خدا نامزدي است، گفتم: اگر گفتي:
 شود.حالل مي

 لطيفه*
ميها جمع شدند، گفت: بالله، بالله. فكر كرد اگر به جگر بگويد: بالل، گربهرد، گربهكمي يكي جگر سرخ  روند. ها

����«فرمايد:مي قرآن ��� ���� ������ ���� �������������� ���� ��... ��«/���
�)M((هالككهاآنهتا بخشد تحقّق )اتمام روىاز، شوندمى) گمراهو 
)يابندمى هدايتو( شوندمى زندهكه آنهاو باشد حجت

و دليل روشن باشد. اگر اسالم شناس باشد، روز قيامت مامي كارها با بينه و تأييد نمي گوئيم  رد.كدانستيم اين امضاء
و... دارد، در اختياركي مثالً: الحسنه فقط با پول نيست، گاهه؛ قرضكديگر اينيهتكن تاب، ديگ بزرگ، نردبان، پتو، اتاق بزرگ

�����«گذارد. ما نبايدمي ديگران ���� �� ����� ������«)/��9�بهه چيزهايي كه در بعضي خانهكباشيم،)2 و ديگران ندارند، به ها هست
و ثواب قرض الحس و قرض همديگر قرض ندهيم. قرض الحسنه خيلي ثواب دارد نه بيش از صدقه است، صدقه ده تا ثواب

و عمل كنيم.  الحسنه هجده ثواب دارد. خدايا لحظه به لحظه دست ما را بگير، درست فكر
و بركاته« و رحمة اهللا »والسالم عليكم
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و امر به معروف )16/08/92(تاريخ پخش: * قيام امام حسين(ع)

و نهضت خود، امام حسيكبه هنگام شروع حر �... ����� ������«ن(ع) فرمود:ت �������«</3����9��X)(?/,,(خواهم امر به مي
وكيعني: انسان در حر»������«معروف كنم.  و ممتازيدربارهي خير داشته باشد. قرآن ارها بايد ارادهكتها  مساجد نمونه

������ ����«فرمايد: مي
����� � ����

�
�...�� �� �� ���� ��«/.�C)/,6'(پاكهستنديدر آن مردان و  يزه باشند.كه دوست دارند خوب

 ديدگاه امام حسين(ع) به آينده-1
م و و شهادت در راه خدا (ع)كردكياركتبكامام حسين(ع) با قيام و مكتب آن حضرت و يزيد محو ه در طول زمان بني اميه

و نه منيفراگير شد. يعني: الزم نيست امر به معروف وه امروز دانه را زير خاككنتيجه بدهد. مثل اينيفورركاز كرده
و يا چند سال بعد به بارنتيجه  نشيند.مي اش چند ماه ديگر ظاهر

 عكس العمل حيوانات-2
و نه منيمسأله امر به معروف  دارد؛يو فطريغريزيهها هم ريشر در حيوانكاز

ميه؛ حضرت سليمكاول: در قرآن آمدهي* نمونه (ع) از لشگرش سان ���«ديد: ان �� ���������� ه����� ����� ���� ���� �
��� ���� � �

(پس»���
���«بعد فرمود:)سان ديدن، كار انبياء هم بوده است ������

�
�� �� �� ��� ��«/YZ)(6(ا ه هدهد را در جمعكپيش آمدهيچه مسئله

و گوش به فرمان او بودندبينم. ( چون به اذن خداوند، حيوانات نمي و جواب منطقي داد برا)هم در اختيار غايبياگر آمد
و او را تأديب خواهمكبودن خود قبول  و گرنه برخورد و گفت: در حالِ پرواز از منطقهكرده هكردمكاي عبور رد، هدهد آمد

و فرمانروا و تخت بزرگي داشيمردم آنجا خورشيد پرست ت. آنها هم يك خانمي بود
ميكشودمي معلوميپس از اين داستان قرآن ميه؛ هدهد هم و و منكر و خورشيدپرستي باطل داند فهمد كه خداپرستي حق

 كه اين منكر را بايد به چه كسي بگويد.
ينمونه* اكي دوم: ���«ه:كآيد، به بقيه مورچه ها ندا دادمي ديد سليمان با لشگرشيروز مورچه �� ��

�
������ ������ ����� �� �������� ��«

/YZ),'(پامورچه اين لشگر نابود خواهيد شد. پس چون اين مورچه، احساس خطر كرد،يها! برويد داخل النه، وگرنه زير
 هشدارداد. 

م13ه ما مثلكهميلذا مناسبتهاي و مرگ بر آمريكا داريم به خاطر مكاستيتب عاشورايكآبان و به نفع ظلومه برعليه ظالم
و دين ما، دين زندهمي فرياد بيياي است. حديث داريم: اگر كسي، خالفزنيم، چون مكتب و تفاوت باشد، در حقيقت را ببيند

��«فرمايد:مي مرده، گرچه به صورت ظاهر زنده است. �� ������ ��� �������� ��
� ���«</[8\]^��)5?/,',(

و تربيت-3 و نهي از منكر  فرزند امر به معروف
و نهي از منكر بهتر  مادر به فرزندشكييارهايكنيم. مثالً: تمامكتوانيم فرزندان خود را تربيتمي ما با امر به معروف

و اين كار را نكن يا چرا كرديمي و اين جزء دين ما است.؟گويد: اين كار را بكن، احسنت و نهي از منكر است.  امر به معروف
ندآنيحت ارند، نسبت به تربيت فرزندان خود حساس هستند. ما بايد با فيلم، با شعر، با مهماني، با خواهش، با تشر، ها كه دين

و... با من و از طرفكبا تهديد، با فرياد و زشتيها  نيم.كها استفادهيخوب برا گسترشيرات
������� �����«فرمايد:مي قرآن ��

���� ��... �� �� ���
و؛كراه خدا دعوت با حكمت به»����� و منطق، ����«نيد. يعني: استدالل �� ���� ��� �� ���� ���

���«
و: موعظه ����«ي نيك، ��� � ���� ������� ���� �� ��

�
�«/Y_),(P(بحث) (خيل)جدال و...)وكنيياحسن و گاهي هم با خنده، گريه، سكوت

و گاه و نهي از منكر نمود. گاهي تلفن من  اثر دارد.يي تلفن ديگرامر به معروف
و...، برا و سنگين هستند، بارها هم گفتهكخواندن نماز،يپرسش: اگر افرادي مثل پسر، دختر، همسر، برادر، خواهر ام اثر اهل

؟رده است، چه كار كنيمكن
و معلم باشد، او شايد تحت تأث؟رد. مثالً: ببينيد او تحت تأثير چه كسي استكمختلف استفادهيپاسخ: بايد از راهها ير استاد

و سفارش  و نهي از منكر با زبان شما اثر نميمي(ره)يند. امام خمينكنصيحت كند، از زبان فرد فرمايد: اگر امر به معروف
 نيد.كاستفادهيديگر
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و عقلي امر به معروفريشه-4  هاي فطري
و سقوط را مي ماحساس پذيرد؟!، اگركدام عقل سالم سكوت در برابر ذلت مييانككني كه گيرد، بگويي: به من دارد آتش

ب مييتفاوتيربطي ندارد، تمام عقالي دنيا اين  كنند.و سكوت شما را محكوم
هممي قرآن ييهفرمايد: ����«مشخص دارند؛يهبرنامكانبياء �������� ������ ���� ��

�
���� ������

�
��� ���� ��� � ��� ������ ������������� ����«/Y_);5(

نهدعوت مي و اجتناب از طاغوت، اين هم منيكردند مردم را به بندگي خدا، اين امر به معروف است ر.كاز
آييدرباره ���«فرمايد:مي ديگريهامر به معروف در �������ص� و سفارش»����� و معروف توصيه : همهييعن نيد.كهمديگر را به حق
تذنياز دار و يككيم، ممكن است از خود غافل شويم. ر هم اين نيست كه حتماً از مقام باال ابالغ شده يا هشدار داده شود، گاهي

 بچه هم بگويد: آقا! سيگار نكش.
همياجرايهشيويپس امر به معروف واجب، ول چهكآن و توسط و زمان و... مهم است.يسكه؛ به چه آدمي، در چه مكان

ومي دهد، نصيحت كند، مؤثر واقعمي20يهه استاد نمركيانمثالً: زم و لباس فرزنديفش براكشود. يا آن زمان كه گوشواره
و نصيحت بيشتر اثرمي خود  گذارد.مي خريم سفاش

 واليت مومنان بر يكديگر-5
�����«ه؛ امر به معروف كار خداست؛كديگر اينيهتكن ��� �� ��

�
����� �� ��

����������� ���
���«/Y_):6(به بخششو احسانو عدلبه خداوند

.دهدمى فرمان نزديكان
هامي پس ار به معروف فضولي در كار مردم نيست، چون قرآن ييفرمايد: امر به معروف از شاخه  ديگر است؛كواليت مؤمنان بر

»������� �� �� ��� �� ������ �� �� ��� �� �� �� ��������� �� ��
�
���������� �� ��

�
������ ���� ��� ���������� ���� ����

����
���� ��� ��«//.�C)2,(،پس خدايي كه ما را خلق كرده است 

 فرمايد: شما به همديگر واليت داريد.مي
؟پرسش: چرا امر به معروف قبل از نهي از منكر است

منينهيهرده تا زمينكمعروف رشد پيدايپاسخ: يعني: اول بايد در جامعه اسالم ميكاز ازر آماده شود، اگر خواهيم مردم را
(عكنيم. مثل اينكمنكر بازداريم، اول بايد معروف را ترويج  در)ه؛ در زمان حضرت مردم به گناه لواط آلوده بودند، دو فرشته

(ع) آمدند، بدكافراد خالف قيافه دو جوان زيبا خدمت آن حضرت ها مهمانان من هستند، اين»����«ردند، فرمود:كار به آنها نظر
»������ ���

������ آورم. گناه نكنيد، قبولمي دخترانم را به عقد شما در»����� ������«آبروي مرا نزد مهمانانم نريزيد،)'2(��`/»��
������«ردند، فرمود:كن

�
��� ���� ���� و فهميده در بين شما نيست»��������� ؟يك انسان رشيد
ولكه جلوي منكر را نمييسكفهميم؛مي از اين داستان مييگيرد، رشد ندارد، و قرآن رشيد را به كسي گويد كه غيرت ديني

و با فساد برخورد كند.   تعصب داشته
و جلو بيكاريكازدواج جوانان را فراهميهلذا زود بايد وسيل زكميه افراد را فاسدكنيم هكيمانند بگيريم. چون خداوند هم

و حوا و به آدم آنمي نهي از منكر كرده ������«فرمايد:مي فرمايد: از اين درخت نخوريد، قبا از ������������� �������� ��«/-��.);P(هر
ولچه مي �����«؛يخواهيد بخوريد، �� ه����� ��� �� �� �� يكنزدي»����  نشويد.كياين

و اختصاصي-6  وظيفه عمومي
و خصوصي داريم. عمومي، مثل اينامر اكبه معروف عمومي بهكمي خالفيه راننده و چراغ بزنند، امر ند، همه برايش بوق

����«فرمايد:ميه خداوندكمعروف خصوصي هم  ��� ���� ���� ���� ��
�
��� �� ����«/����9 ��),6M(بهكمثل پليس اينيافراد مخصوص ار را

تذيعهده بگيرند. پل جرركس و  ند.كمهيداده
تذيبايما به صورت عموم فايريبدهيم، نه درگير زبانكد فقط راحت ار،كه خالفكن استيايو زبانير عمومكتذيهديو دعوا.

و يا الاقل اين گناه براكنمي گناه گمي او تلخيند، فايعنير است،يشود، سرعت اي: تنها بهكن استيده اش  ار، تلخكام گناهكه
 ود.شمي

و نه منيامر به معروف نكاز ويه؛ در زمان جاهلكست. داريمير مربوط به اسالم هم ت، چند جوان بت پرست با هم پيمان بسته
پينكه؛ از مظلوم دفاعكردندكرا امضايقراردار شريم. (ص) هم در اين جمع و هم پيمان شدند.كامبر ت فرموده
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ف ���������«رموده: خداوند هم در قرآن در دفاع از مظلوم ���� �� � ������ ���������� ����� �� � ���� �� ���� �������� ������� � ���� ّ�� ���������� �� ��
��� �� ���� �� �������

�� �� ���� ��� �� �ّ
�
��� � ��

��� �����
����������«)C@8�/�,�C'(شود پيچيدههمدر خورشيدكه هنگامآن در)  فروغبى ستارگانهك هنگامآندرو)1،

(شوند (درآيند حركتبههاكوهكه هنگامآندرو)2،  سپرده فراموشى دستبه اموال ترينارزشباكه هنگامآندرو)3،
(شود (شوند جمع وحوشكه هنگامآندرو)4، (شوند برافروخته درياهاكه هنگامآندرو)5، كسهركه هنگامآندرو)6،
(گرددينقر خود همسان با (شود سؤال شده گوربه زنده دخترانازكه هنگامآندرو)7، :8(

و پدرش بت پرست بودند،كيدختريآن هم برا ايد بگوئيردند. نباكمي او را زنده به گوريه به چه گناهكه خد نيم: حاال
ن اميمسلمان عليرالمومنيست. به زين مسييهوديزنيكور آالتي(ع)گفتند: ا گرفته اند، فرمود: اگر مومن، از غصهريحيا

و بمي رد، جا دارد. يعنكدق دريرده بهيشور اسالمك: حتيهم نبايو ارمنيهودي،  باشد.كاگر مشريد ظلم شود،
و... مهندس ناظركهكپس همانطور و ساختمان و خالف، ناظريجلوگيريخواهد، جامعه هم برامي ارخانه خواهد.مي از گناه

باگر  و از نهيما از درون مراقب خود بوده و منيرون هم با امر به معروف و از طرفكاز هم دولتير مراقب همديگر باشيم
بدي، مشوق خوبياسالم و مانع ������«د:يفرماميه قرآنكشود،مي ها باشد، امت نمونهيها ��� �� ���� ��

�
�«/����شما بهترين)9 ��),,6

 امت هستيد. 
 ناشناسي امت قدر-7

دريما در اسالم دل و و معجره دلين هم داريم. يعنينار آن نفركل و معجزه، قانع نشدند، به مرحلي: اگر مخالفان با نينفريهل
پمي (صيرسد تا حق ثابت شود. مس)امبر و معجزه با (مباهله) گذاشتند، آن حضرتيها، قرار نفريحيبعد از مراحل دليل ن

ها(ع) با دختر، دا و نوه و حسينيماد (حسن (ص)ش، و بچه اش آمده، عقب)آمد، رئيس آنها گفت: آن حضرت اگر با زن
نكينينش و نفرين دريديزينيد. اماكرده دكها، و حسيربال جمع شده و بچه اش آمده است.يدند امام (ع) با زن :يعنين
پيحيمس حيها از و بچه اش و زن (ص) اكايامبر حيديزينيردند. اما نيها يه براكاست،كيردند. انسان چه موجود خطرناكا
حيدن و ركا و جنايتيه به آن هم نرسكيومت  زند.مييده دست به چنين ظلم

ومي وفه راهكربال، فرده در بازاركيگويند: بعد از ماجرا ربالكگفت: باختم، باختم!، چه شده؟ گفت: به من گفتند برومي رفت
بگيجا و شمشر،يزه و اسب و جزء لشگركرميمن ده درهم خرج خودم منكد رفتم، حاليزيرده ه برگشته ام، شش درهم به

� ����ه��� ���«داده اند، پس؛ و آخرت شدم.»�  اهل خسارت دنيا
نيا همكستينطور دنكآنهايهه دنكمييا خواهيه خينند، به هميليا برسند، بنمي ها يسكبينيم چه رسند. باالخره بايد

ام؟برنده شد عليرالمومنيقبر و قبر معاوك(ع)ين پيجاست؟!. قبر معاوكهيجا وكردم، بسيار تاريكدايه را در دمشق با زحمت
امك و ويرانه بود، قبر ببيرالمومنيثيف (ع) هم را منكه افتخاركدر اين دنيا نيست يكيد.ينين وليزيند جد همهيد است،

س نندكمي افتخار حسيما ميهستينيد (ع) تا به حال چند خدا استيون چاپ شده است. اين ارادهيليم. سخنان آن حضرت
���«شود؛ميه غالبك ��ه��� ����� ���

��
�
�«)8/7%�(,(

 ها؛يم در عزاداريمواظب باش
و اسراف نباشد. چون اسراف گناهكمن-الف: و قرآنيبكر ��«د:يفرمامي ره است

�
���� ���� ����� �

����� ��«)O
كمسرفين را هال):��/�0
 نيم.كمي
پسيه مثالً: اين آقا تاجر يا بانكتبعيض نباشد-ب: بكيو...است، م.يشتر بدهيظرف غذا
دكاه پوشيسيبرا-ج:  وار مسجد خراب نشود، چون موقوفات است.يردن،
(ع) از اول محرمكامام شنكيبه)(عد. امام صادقيخندنمي اظم حسيده ام براينفر فرمود: (ع) مرثيامام ، بله،يخوانميهين

گرميه بخوان،يفرمود: مرث (ع) و چنان آن حضرت بهيه صداكردكهيگويد: خواندم  وچه رسيد.كآن
اشكيبله! چشم مشكه و يا خجاكه استدالل ندارد، چون عقل يا علمشكاستيل دارد. مثلِ انسانكندارد، چشم است.يلتم

اشيبا باكد د منطق داشته باشد.يو انسان
بينكميا! هرچه به عمر ما اضافهيخدا (ع) و اهلبيت و بر اطاعت ما نسبت به قرآن و مودت و شناخت، محبت  فزا.ي، بر معرفت

و بركاته« و رحمة اهللا »والسالم عليكم
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و شهادت در راه خداي* امام حس (ع) )23/08/92(تاريخ پخش:ن

»���� ����� ������ ��� �� ���� ����������� � �� ��� �«
و نكات آموزنده (ع) گفت: خدايا!كاست. يكي از آنها اين مسأله است عاشورا همه اش درس � �����«ه امام حسين راضي»���

وليهستم به رضا و ناكامييتو. ميما كه شرائط خوب بود راضي هستيم، اما اگر تلخي  شويم. باشد، عصباني
ازيه با مختصر ناگواركچون ظرفيت مردم كم شده است؟چرا امروزه امراض رواني در دنيا شايع شده است اعتدال خود را

 دهند. دست مي
ديگاه رضايجا-1 ينيت در اعتقادات

ّ�� ���� ����«در دعا آمده؛ ه»�� � ������� �����«ستم، يعني: از اينكه خداوند پروردگار من است، راضي ���� ������ �«
</���
=���>)';?/M((و قرآنكو از اين محيلذا ما بايد عقائد خود را با استداللها)هستميتابم.(راضكه اسالم دينم  نيم.كمكساده

 خاطره*
ديه هستكن، گفتم: خوب، در خودتكمن ثابتيخدا شك دارم، برايدربارهيكي گفت: من اري؟ گفت: نه، گفتم: آيا، شك

 گفت: نه. گفتم: پس هر قدرتي تو را ساخته، اسم آن خداست.؟خودت، خودت را ساختي
(ع) داريم.كپرسش: يا اگر گفته شود و امام  ه؛ ما چرا نياز به پيامبر

پسه پشيمان نميككنيم، اگر عقل كامل باشدمي : ما اشتباهيشود، يعنپاسخ: عقل انسان ناقص است، چون پشيمان مي شود،
و پشيماني به اين معنا است هركس در عمرش صدها بار پشيمان مي وكشود ه عقل ما ناقص است، پس نياز به راهنما دارد

وكراهنما هم بايد معصوم باشد، چون اگر راهنما اشتباه  ند.كميجكند راه همه را منحرف
و جزا در قيامت است ؟پرسش: چرا پاداش

و سزاوار است در دنيا هم نميبر پاسخ: و چنانچه حق و بد داريم و جزا داد. اي اينكه مردم خوب  شود پاداش
ش يايل جزاكمثالً: در دنيا به چه ه هزاران جوانكيصداميآيا جزا...آن همه جنايات صدام را بدهيم؟ با يك گلوله به مغزش

ب، قطع نخاع، زنهايرا از شهيد، معلول، مصدوم، شيمياي و خانه هاييرا و شهرها و نا امنكرايهمسر، بچه ها را يتيم يه خراب
و وحشت و... همين است؟!!.كه ايجادكيو ايجاد رعب  رده

رايهسال23يا مثالً: زحمات (ص) نيه فرمود: هيچ پيامبركپيامبر و زحمت  شيد،كدر راه هدايت امت خود مثل من رنج
و... پاداش بدهيميهغ، قاليچبا عسل، جوجه كباب، كاخ، با ممكابريشمي يكه امكن است اناتكسرمايه دار يهودي هم اين

ميسّر باشد. خدا هم  و جزا بايد جاي ديگريه عادل است، پس براكبرايش  باشد.يپاداش
و زنده مي  شوند؟پرسش: در قيمت ذرات پخش شده از بدن انسان چگونه جمع

ميداده، چربيدوغ را تكانه ما مشككپاسخ: مثل اين همهايش جمع ��«فرمايد:مي شوند. خداوند ��� ��
� ������ ��� ����������� ���

�� ��
� � ��

����
� ��� �� ��� ��� � ��«)/����I,(ميخداون هم زمين را مي هاي نفتي را به صورت نخ، از دل شوند. يا پارچهزند، ذرات بدن انسان جمع

ميكيكشيم. بله! خدايي كه شير را از شكم علفمي نفت بيرون خاه حيوان خورده بيرون و ككشد، انسان را هم از دل زمين
 شيد.كبيرون خواهد

 نشانه سالمت نفس-2
��������«فرمايد:مي خداوند در قرآن �� ������ ����

�
���� �� ��

�
�� � ���� ������������� ����� ���� ��... ���� ��� ��«//4a)5(و فكر مي ه از اولياءككنيد اگر گمان

(و انسان) خوب  از مرگ نترسيد. انسان خوب نه تنها از مرگ»� ����� �� ����«فرمايد: نمي نيد.كمرگيهستيد، آرزويخدا،
مييه آرزوكترسد نمي (ع) همه به استقبال شهادت همآن را هم دارد. امامان �������«انيم؛خومي رفته اند. در دعا �� �������� ������
���� ����«</���
=���>):2?/(5M((ع) هرچهكخدايا! ايماني بده كه نه تنها از مرگ نترسيم، بل ه مشتاق مالقات تو باشيم. امام حسين

و هنگام مييهبه ظهر عاشورا و بشاششهادت نزديك ميشد، صورتش برافروخته است پدرينه مدت طوالكيشد. مثل فردتر
و فرزندش را نديده است، هر چه به آنها نزدي  شود.مي شود شوق ديدار هم زيادترميكو مادر
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(ع) فرمود: مرگ نزد من، مثل گردنبند طال بر سينه ي دختر جوان است. يعني: اين چنين زيبا است. حضرت علي امام حسين
(ع) هم و ديگر يران آن حضرت (ع) (ع)كيترسيم. در حالي از مرگ در راه خدا نمياگفتند: ذرهمي اكبر ه حضرت علي اكبر

(ع) و فرزند امام حسن مجتبي (ع) سيزده ساله و حضرت قاسم و زمانيياريه براكهجده ساله ازكيعمويش آمده بود ه عمو
هك، رژيم بني اميه باشد، رد: از عسل شيرين تر است. براي اينكه اگر قرار باشدكعرض؟او پرسيد، مرگ نزد تو چگونه است

 تر است.حكومت فاسدي است، مرگ از عسل شيرين
ز-3 (ع)يديدگاه حضرت  نب

(س) در حال و دشنامكدريزياديه مصيبتهاكيزينب كبري و يزيد هم طعن و در حال اسارت ديده ما«داد، فرمود:مي ربال
ت»رأيت اال جميال (در حال انجام و جلب رضايت خداكمن ح ليف و جوركو مخالفت با بينم. مثال: جز زيبايي نمي)ومت ظلم

و شيرين و ترشي بدشيبچه حلوا و از فلفل و مادر هر دو زيبا است.يآيد، اما برامي را دوست دارد  پدر
(ع (ع) دست برنمييروز عاشورا فرمود: به خدا قسم اگر دستها)حضرت ابالفضل و حسين  دارم. مرا قطع كنيد، از راه حق
همكاين بصيرت است (ع) خوانيم: تو بصيرت عميق داشتي. بله! در دست ما طال باشد، تمام دنياميه در زيارت آن حضرت

ه طالست. بايد بصيرت، ما را به يقين برساند.كبگويند: سفال است، يقين داريم 
(ع) امان نامه از طرف يزيد آوردند، فرمود: هرگز حسييبرا كنم. مادرش ام البنين هم چهار نمين را رهاحضرت ابالفضل

 فرمود: حرفي از پسران من نزنيد، بگوئيد: آياه اسرا به مدينه رسيد،كيشدند، زمانه همه شهيدكفرستاد، فرزندش را به كربال 
(ع) سالم است ؟حسين
مييي چند شهيد به امام خميندر ايران هم خانواده خ گويند: ما چند(ره) و انقالب داده ايم، ايشان گريهفرزد  ود را در راه خدا

 ند.كمي
 اصحابيوفادار-4

بنيبن مظاهر اسدمثالً: حبيب (ع) به ميان قبيليهربال بود. لذا با اجازكيكاسد در نزديياز قوم بايهامام حسين و خود رفت
عدكياز ماجرايو افشاگريسخنران (ع) آمادهآنيياريرا برايزياديهربال ه رسيدند،كرد، اما نزديك كربالكحضرت

و يارانش، برا (ع) و ما كردند، البته دوباره بعد از شهادت آن حضرت و تار بهييزيديان به آنها حمله  ربال آمدند.كدفن بدن آنها
و نوجوانانيسه اسماعيمقا-5  ربالكل

(ع) تا حدود صد سالگي بچه ولحضرت ابراهيم داوند بعد از دعاهاي زيادش، به او پسري داد، نام او را اسماعيلخيدار نشد
(ع) اين دستور الهكينهاد، سيزده ساله شد، خداوند فرمود: او را در راه ما قربان وين، آن حضرت را با پسرش در ميان گذاشت

������«رد؛كيآن از او نظر خواهياجرايبرا
�
������� ��� �� ��

�
��� ����

�
��� �� ������«او هم در جواب پدر گفت:»..�.. ����� �� ��� ����

�
���

� �� ����«/K�W�b),6((ا  انجام بده.يبه هر چه از جانب خدا امر شده
درك(ن يكناركته: اكعبه هركاستينيم ديوار دايره ند بايد اين ديوار را هم داخل طواف خود بياورد، داخلكميه طوافكه

و ديگران است. يعناين نيم  (ع) منمي : براي اينكه اين صاحب قبر گفت: هرچه خدايدايره هم قبر حضرت اسماعيل خواهد،
 نند.كهاي بايد دور قبر او هم طوافي حاجيه؛ همهكراضي هستم، خداوند هم دستور داد 

ميكها حال! بايد به وهابي و گويند: دور قبر چرخيدن شرك است، بگوئيم: به دستوره و دائماً در مكه همه خداوند صبح تا شب
(ع)مي و متوجه نيستيدشما هم، دور قبر اسماعيل )گرديد

 تر است. قاسم سيزده ساله هم گفت: مرگ در راه خدا، در نزد من از عسل شيرين
(ع) را كه از قم به كربال ومي ضريح جديد امام حسين يردند، بعضكمي عزاداريبردند، در مسير مردم به استقبال رفته، گريه

و نقرهمي  هاي ايران است.گفتند: اين ضريح كه هنوز كربال نرفته، طال
ميه براكيمردم زمان ميكمراسم حج به راه مييقربانيبرا رفتند، شتر فرمايد: اين شترمي بردند،از شهرشان با خودشان

ن و ماه ذي الحجه و در راه است ولگرچه هنوز به مكه نرسيده ����«فرمايد:مي قرآنييامده است ��� ��� ������ �� ���� ������ ��������
�����«

/c� است.ي: همين شتر هم جزء شعائر الهييعن)5;(
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حسكنيآخر-6 دريالم امام (ع)  ربالكن
و نهي از منكر مي (ع) قبل از رسين به كربال فرمود: براي امر به معروف درامام حسين و و روم آخرين كالم خود در روز عاشورا

و آخرين لحظات  (عكدر گودال قتلگاه، در حال شهادت به)ه آموزش ديده بودك()ه به قلبش تير خورد، اسب آن حضرت
(ع و بچهاز باال به پايين نيافتد، آنگاه اسب به طرف خيمه)گودي آمد، خوابيد، خودش را كج كرد كه حضرت ها ها برگشت، زن

(ع) در گودي قتلگاه، در حالبيرون  و آن حضرت رود،ميهاه دشمن به سمت خيمهكديدميهكيآمدند، دور اسب را گرفتند،
 ه؛ اينها ناموس من هستند، به طرف خيمه ها نرويد.كنهي از منكر فرمود 

و خانم حردخترها و حجاب را رعايتكها! از اين (ع) درس گرفته (ع) اين نيم. چون آخريكت امام حسين ن كالم آن حضرت
و آزاده باشيد.نمي بود كه  خواهم به ناموس من نگاه نامحرم بيافتد. فرمود: كار شما با من است، اگر دين هم نداريد، مرد

(ع)؛يدرسهاي*  از اين كالم امام حسين
و نهي از منكر حتي نسبت به وحشي-الف: آبكترين افراد واجب است. آنها امر به معروف را روي علي اصغر شش ماهه بستهه

و ياران باوفايش را كشته، خيمه (ع) وو آن حضرت ان آتش زدند. پس در هر شرايطي نهي از منكر واجبكودكها را بر سر زنها
 است. 

مي-ب: ميكسي دو گناه حتكند، مثالً: روزه را در ماه رمضان با شراب اگر پنجيخورد. بايد گفت: الاقل روزه را با آب بخور.
و از ده دقيقه گناه يك دقيقه ميگناه كرده، ولي جدا نيم. نگوئيم: حاال به خاطر ما مراعاتكتوانيم كم كنيم، اقدام اش را

ميككنند. جنايتكاران تاريخ بشويم، باز هم گناه مي (ع) (ع) را بكشند، اما امام بهه آمدند آن حضرت گويد: يك گناه هم كمتر،
نخيمه ها محل  زنكناموس من حمله و  ها بايد غيرت نشان بدهند. نيد. لذا مردها نسبت به دختران

ز-7 (س)ينقش حضرت  نب
(س) انجاميهاي به نام مديريت بحران آمده است. بهترين نمونها رشتهامروزه در دانشكده آن عصر عاشورا توسط حضرت زينب

 شد. 
و مشركين شد جنگي بين مسلمان (ص) هم حضور داشت، مسلمانه پيامبكها كمكيها پيروز شدند، خانمي هم برار
و او اسير شد، گفتند: مرديكمشركين آمده بود  (ص) ببرد، از طرفكه همسرش كشته يه مأمور شد اين خانم را نزد پيامبر

و گريهه جنازهكبرد و جيغ زد يكي همسرش ديده و اين را به عنوان آنكت گزارش داد به آن حضرياركشيرينكرد ه
(ص) بسيار از اين حر .ينكبياركت ناراحت شده فرمود: حق نداشتي چنينكحضرت

و بقي (س) ازيهعمر سعد ملعون هم زينب كبري و بچه را به همين جهت، ه اجساد شهيدانكنار گودال قتلگاه عبور دادهكزن
(ص) براكبه خا او خون خفته را ببينند. چيزي را كه پيامبر  فرزندان او روا داشتند.يدربارهناراحت شد،يي زن مشركه

(س) شروع كرد به روضه خواندن، خطاب به بدن پاره پاره، حسين جان! آيا تو برادر من هستي؟!!، ول جايزينب كبري يبه
 تسليت، به او تازيانه زدند.

(ع) هركس در طول تاريخ براي امام حسين (ع) محشور خدايا به آبروي امام حسين (ع) عزاداري كرده، همه را با آن حضرت
 فرما.

و بركاته« و رحمة اهللا »والسالم عليكم
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(تاريخ پخش:* راه امام حسين(عليه و بسيج )30/08/92 السالم)

بكسكالبته هر و مخلصانه بسمي ند،كارِ بدون ادعا، ارزان چفيجيشود گفت: ج آرميبسه داشته يا نداشته باشد. بله!ياست، چه
بسكيزانيهم دارد، مثلِ عز و مميه در سپاه و رفتارش بسيجي باشد، زن خانهكياستنكج هستند. چون دار هم با اعمال

و جامعيعني و قرآن و اضافهيمنتظر دعوت، مأمورياسالميه: در راه خدمت به دين نكت هكص داديتشخيوقتيعنيست،يار
نم خداوند است،يرضايار براكنيا  نيم؛كمي از اين خصلت ها اشارهيشناسد. ما در اين بحث به بعضيسر از پا

 اخالص-1
(ع) فرمود:يامام حس ���«ن ��� �� ��

�
��� ��

�
�����...� ���� � � ������ � � �� ����«</���
=���>)MM?/;(:(يينما، قدرتييشورگشاكيمن برا،

ع و نمياشيلذت يايينمافروش اسلحه، قدرتيدنيا برايهااز جنگيه علت بسياركيدر حالروم.يبه اين راه ، فروش
 به نفت، معادن ويا انتقام است.يدستياب

بهيفرمامي قرآن هم ���������«و فساد، نباشد؛ي، برتربينييه هدفشان خودنماكميهيميسانكد: ما بهشت را ��� �� �� ��
��� ���� ��� ��

��� �������� ������� ���� ��������
� ��� ����������«)/dJ+';(

اي(ره) در درس اخالق، آخريه حضرت امام خمينكنقل شده است آيا اول بحث  فرموده اند.مي را تالوفهين
(ع) بعد �����«فرمايد:مي امام حسين ��

�
���

�
��� ��� ... ��� ���� ��� ا»���� بايعني»������«نم.كه معروف را امركن استيهدفم د قصدي: انسان

بگيه تصمكيسكداشته باشد، گرچه موفق نشود. مثلِ وليم بيند، درب مسجد بسته، آقامييرد، نماز را با جماعت بخواند،
باين و يا جاده خراب است. مثالً: من نيست، راه بسته ايد حديه تا آخر عمر براكن باشديتم و :يعنيم.يث بگويمردم قرآن
نيتها را محدودين م.ينكت

و انگيزه-2  نيت
«ميدر دعا دار :��� ���� ������ ������... ��

����«eb)0`�L% /�8?//:((و زياد و قدرتيخدايا! وفور ولكنيت عطا فرما. اگر پول يم است
مميهاتين مكباشد. مثالً: صدقهيونيليتواند جنيهمهيسالمتيم برايدهيه و ه ما در سالم نمازكباشد، مثل اين انس

��«گوئيم: مي ������� � يايهسالم بر هم»������ ������ �� نيم،كمي : ما تو را عبادتيعني»��������«بندگان صالح.
خ حمد كرده است.يس در طول تاركهر»��� �� �� ��ه«خواهيم، نه تنها من. يا؛ميكمكما از تو»�����«

پايامام خمين دريبسيهاگاهي(ره) فرمود: ايزميرهكج را م. نه فقط در ايران.ينكجادين
ويد مكوركگران ظالمانه هايگيورانه، پول ميرند، ملت ��«فرمايد:مي نند. قرآنكيمظلوم را بمباران ��ص� ����... � �� رك)',.��-/(»��
ولكو سخيور الل هستند. (ع) در حريها براينرانامام حسين و و نهضت دهد. قرآنميو بصيرتيتش به همه، آگاهكقيام

��«فرمايد:مي هم ����
�
������ ��� ��� باك)'6,�8/7%(»����� د با بصيرت داشته باشد.يارها

حق-3  دفاع از
ديفرمامي دهد. قرآنمي دفاع از حق اجازهياسالم جنگ را برا گريديد: اگر مد دو يكيوه با هم دعوا و اگر يكنند، اصالح دهيد

 رود بر عليه او بسيج شويد. نمي زير بار حق
ايآرزو بسيهمه برايروزكيهكن استيما و دور از خرافات هميترويج فرهنگ ازدواج آسان ��«د:يفرماميج شويم. قرآن

�� �� ����
�
����

� ��� �� � ���� ���� ��� ���� �� �������� ������.....� ��������«/��
);((»���� �� ����
�
خيار، همهكايني: براييعن»� د.يزيامت به پا

بسيهمچنين همه برا و اعضاء و سزاوار نيستي،ياسالميج جمهوريترويج فرهنگ نماز بسيج شده ه مردمكاوران نماز شوند.
بسيهدر حال اقام و گمج هم جلسه داشته باشد. اگر باشينماز  رده ايم.كد، خط را

بسكبار مصرف باشد،كيج نبايديبس بليه تا جنگ هست دركج هم هست. وايو عموميمردميارهاكه و قطرهكمثلِ فلجيسن
و...شر و دانشجويان مناطق، افراديت فعال دارد. مثالً: تابستان، براكاطفال اند، عقب ماندهيه از نظر علمكيدانش آموزان

 بگذارد.يتيوتقيهاالسك
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 مقابله با فتنه-4
��«د تا؛يد: بجنگيفرمامي قرآن ������ ب);:,(.��-/»����������� و براين ببريتا فتنه را از آييد. و در و مظلومان است. يهدفاع از حق
������«فرمايد:مي ديگر ��������������������� ��� ��� ��...���� ���� �� ��� ��«/��B
)2P(نيمستضعفيچرا حام استيد. در قانون اساسيستين

ن است.يزميرهكنيمستضعفيحامياسالميه؛ جمهورك
سرياغيهيتنبيج، برايبس  نيد.كه متجاوز است. با مقابلهكيسك:»����«):(�K��L/»�����... ��������������«د:يفرماميش است.كو
بهكيزمان رئكشور ما حملهكه صدام ازيرد، چند آمدند.)(رهيبه خدمت امام خمينيآشتيبراياسالميشورهاكس جمهور

ديهستياسالميشورهاكيس جمهورهايايشان فرمود: شما رئ رد،كحملهيبه گروهيد گروهيديد. قرآن به شما فرموده: اگر
شويبس»��������������� ����« شيج وكد، متجاوز را جا ته بايد برايخود بنشانيد، حاال آمديسر د سراغ صدام برويد،يصلح؟!، شما
جايا ولين داريالبست. بله! اصالح ذاتينيگريانجيمينجا ايجايم نيش  ست.ينجا

 قدرت بسيج-5
بايبس �����«فرمايد:ميد دشمن خدا را بترساند. قرآنيج ������������ �� �����«/���
د. به لطف خدا، اآلنين خدا را بترساندشم)56(�

 است.يقدرتكيدر دنياياسالميجمهور
م �������������«د:يفرمامي تب، دفاع از ناموس، دفاع از وطن، در راه خدا است. قرآنكپس هدف بسيج، دفاع از ��� ��� �������� ����

��
�
�

�� ���� �� ���� ����������
�
�«/-��.)(M5(ها چون آنها بايخانه ايما را گرفتند، �����«:م امايا بجنگنهيد با ��� اييعن»��� ن هم در راهي:

 خداست. پس دفاع از وطن هم، دفاع از راه خداست.
مكالبته اين بسيگويه خيبيجيند: بليليترمز، و تحقير است. جاكبد محيه در قوكخود، ترمز ما و  است. خداونديم

ويفرمامي ��«م:يبه شما گفتيقتد: �� ��� ���� ����
�
�«/��B
ايا)22( باي: خطرهايست!. يعنيست، تذيشما هم ر داده شود.كد

باكه:كديگر اينيهتكن ميارها ��«شعرا؛يد: بعضيفرمايد مبنا داشته باشد. قرآن ������ ��� ������«)/��4�((P(سرگردانيدر هر واد
همينكهستند. مثالً: حساب  چفيد  شود.يمكها آتل بند،، سجاده، حوله، دستمال، ماسوقتيه، در جبهه گاهين

 ها حضور فعال در عرصه-6
پ ميبعد از سالها هجرت (ص) از مدكامبر ميه به ميكه شود، هنوز مشركنه، تصميم گرفت با مسلمانها وارد ه بودند، مانعكن در

و نزد ولكيشده حدآن حضريبود جنگ بپا شود، (ص) صلح ميبيت ان مسلمانها به نماز ايستادند،كه را پذيرفت، در همان
فيكرهبر مشر و سجدكركن هميهرد، به هنگام نماز جماعت بكآنها را نابوديهآنها، و آكرده نساء نازليسوره 102يهيشد،

����������«شد؛  ���� ���� ���� ��
�
����� ��� ���� ه»���� نبه هنگام نماز، ��«نند،كمه اقتدا ���������� ������ �� ���� و شمشكاقتدايافهيطا»�� خيرده كر

����«نارشان باشد،ك
���� �� �� �����«به هنگام سجده،»�� ���������� ���� ا»�������� رياز پشت سر، عده عت دوم، آنها قصدكپست بدهند،

و سريع نماز را تمام تا آنهاكيفراد سركرده ����«رده اند،كمحافظته از پشت �� ��
�
�� ���� ���� �� ������ ���� ���� ��

�
و شمشير،كبا»� اله خود

ر  عت دوم نماز جماعت برسند.كبه
ر ركر اقتدايها با شمشيعت اولكچرا و ويها با شمشيعت دومكنند، ركنيايبرا؟اله خود باشندكر ها محافظ آمادهيعت اولكه

ميدارند فور بسي، شمشنندكياقتدا ولر ريبياست و دومكن مميه آنه جابجاكعت اول و فاصله مميشوند ن استكشود،
ف بكدشمن به بسميهكدارد. اينيافتد، چون او فرصت طراحير حمله بايگويم:  اين.يعنيباشد،كد چابيج

 هاي فرهنگي، جهادي فعاليت-7
مياز داستان قرآن بسيفوق معلوم احيبايجيشود و مسأله هم بلد باشد.كد و اينكجا اقتداكويجا قصد فرادكهكام هكند؟
نيعدالت فقط در بايارانه بسي: روحانيعنيم.يد عادل باشيست، در نماز جماعت هم و ه در طول هفته در پادگانكج،يسپاه

و روز جمعه، همانطور بريه مقام معظم رهبركاست، شب دك(دامت  ندارند.يه روحانكيير همان روستااته) هم فرمود: بروند
سيالنترككيبينيم،مييگاه ييبا درياسيسيدتيعقيروحانكسرباز و دبكدارد رستان با چهارصد تا جوان، امامينار آن،

ميجماعت ندارند. هر روحان دبيدر هر اداره نماز و  آن را هم برود.كرستان نزدييخواند، مدرسه
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ديردم، روزكيگفت: ده روز سخنرانيمياز عزيزان روحانيكي م،يگ را هم من بشويدكيدهند، گفتم:مي دم غذايازدهم
 متر نبود.كيآن، از سخنرانيغيو تبليتيگفت: اثر ترب

ويها، ها طلبهه تابستانكيج سازندگيبس خكميي، جهاديفرهنگيارهاكا دانشجوها به روستاها رفته يار قشنگكيلينند،
مشاست ميالتك، باالخره حسيشكنند، مثلِ جاده، لولهكيرا حل يبرايدرس تقويتيالسهاكتابخانه،كه،درمانگاه،يني، مسجد،

و....، فردا هم اگر بس نيدانش آموزان  نند.كمي رو بخواهد، استقباليج
ريعني!يجيپس بس بكاب، ارزان، فداك: مخلص، عالم، پا به و نشان، متعيار، گرچه و...، اگر دنبال اسمنام ميو نام رفت هد، تسليم

ا م.ياز مرز اخالص فاصله گرفته
حسيخدايا! شه و آبرويدان را با امام و رهبر، دولت، امت، ناموس، نسل، مرز، انقالب (ع) محشور (ع)ين ما را در پناه امام زمان

 حفظ بفرما. 
و بركاته« و رحمة اهللا »والسالم عليكم
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(تاريخ پخش: * فرهنگ بسي )07/09/92جي

�« در حديث داريم: مؤمن كسي است كه؛ ��� ��� ���� ����� ��
�
� و؛در همه»�� ���«ي كارهاي خير آماده ���� ���� ���� ��

�
� ��«</���
و)'6,/?,(<���=

 است.ير بسيجكمردم از شرّش در امان باشند. اين تف
 ها؛ نشانه*
و ملينشانه-1  افراد بسيج هاي مكتبي
 حافظ مكتب-
و رهبرعادليالگو گير- (ع)  از معصوم
مي- و انگيزه دار. كارش را از روي عالقه انجام  دهد.عاشق
 خودجوش، خودكفا-
 بصيرتيدارا-
 محبتيدارا-

(ع) «فرمايد:مي نهضتشيدربارهامام حسين
�
����

�
� �� �� ������� ��� ���� ���� ����«شود و؛ ينيد به حق عمل نميبنمي»�����

�
��� ����

��� ��
����������� ��«</���
=���>)2P?/,,5(و سوزيگيرد. پس بايد قيام كنم. اين معناو كسي هم جلوي باطل را نمي سر تا پا ايمان، عشق

 است. 
بديتفاوت در مقابل خوبدر روايات آمده: افراد بي و بهكاند. چون دو رقم مرده داريم؛ افقي ها، در حقيقت مردهيها ه

ولمي قبرستان ميمردهيبرند بي عمودي راه هم بييرود، چون و خنثي است. اين چنين فردتفاوت، ��«؛يخاصيت �� ������ ��� ����
���� ��

� ���«Y8�%�)<//40f��,5?/,;((ا  ها است. بين زندهيمرده
ميگاهي در اتوبوس، پيرزن، پيرمرد، ميزن بچه بغلي وارد يبيكند، بابا بلند شو، جا بده. انسانهاشود، جوان هم نشسته نگاه

و بي  غيرت محروم هستند.تفاوت
ي وحيكخداوند به و سوزي استياز پيامبرانش .يه داركفرستاد، علت انتخاب تو، غيرت

����«فرمايد:مي بعد ��
�
��� �� ��� �� �� ��«</���
=���>)MM?/;(:(پيامبريهبه سير) منيردم. يعنكاين راه را انتخاب)جدم : الگوي

(ع) نمي و زماني كه دست ما به معصوم بيمعصوم است. و و عادل  نيد.كهوس، مراجعه رسد، خود فرموده اند به مجتهد فقيه
و با نشاط-2  خدمت عاشقانه

��«فرمايد:مي نماز در يك آيهيدر قرآن برا ���� ��
���� ����«/��B
),M((فرمايد:مي ديگريهو در آي »�� ����

�
��� نمازيبرا)22)(.��-/»����

باييعن»�����« منافقين؛ و براك: ��«نماز مؤمنين؛يراهت ����
�
 نند.كمي يعني: با نشاط نماز را اقامه»�

يقرآنهخاطر*
و قربان ميكيخداوند به بني اسرائيل فرمود: گاوي را ذبح (ما هم هك)هاي بني اسرائيلگوئيم: بهانهنيد، آنها زياد بهانه گرفتند،

و باالخره گاو را ذبح و.. چگونه باشد و رنگ ولكاين گاو، شكل، سن ����«فرمايد:مي قرآنيردند، �� (چون»���� ذبح كردند، اما
����� ���������«)زياد بهانه گرفتند �� �� روكذبح نكردند. چون انگار),2.��-/(»�� و نشاط نبود.يار آنها از  عشق
باكيسانكيمشابه آنرا قرآن برا زكه ����«فرمايد: زكات دادند، اما؛مي دهندمياتكراهت ����� �����«)//.�CM'(راهت بود.كچون با

ه انجام نداده اند.كانگار 
ميكرايمثالً: اگر انسان پول ش بدهد آن را پرت كند، چگونه است. خواهد همسر يا فرزنده

(ع) و دوباره جان را فدايتمي ياران امام حسين و زنده شده كنيم، پشيمان نيستيم. اما كسي گفتند: اگر بارها كشته شده
مينوشابه و باال شود، قهر و حقوقش پايين ياش اگر تغيير و به مديرككند، مثالً: اشتباهي به كل سرهنگ گفته شود سرگردي

ه عشق نيست.كشودمي كند. معلومگفته شود معاون، قهر مي
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و به دون توقع ي من نيست.ه بگوئيم: به من ابالغ نشده ودر شرح وظيفهكار به زمين مانده را انجام بدهيم، نه اينكخودجوش
ميبه افراد درب خانهكمكيه شبها براك(ع)ياميرالمؤمنين عل غ شده بود. بله! اين عشق به امام جا به او ابالكرفت، از ها

پره جبههك(ره) بوديخمين و بخشكرد، نه با آيينمي ها را و خودجوش بود. نامه  نامه، با عشق
 اي از آزاده بزرگ، مرحوم ابوترابيخاطره*

ا و و رهبر آزادگان بود، در زمان اسارت، گروهي از غرب به عراق (ره) ده سال اسير و نزد ايشان مرحوم ابوترابي ردوگاه آنها آمده
و از او سؤال  نهكرفته و قاطع؟ردند: آيا در اردوگاه شما شكنجه هست يا و جواب مثبت هكينداد، در حاليايشان طفره رفته

؟سرهنگ مسؤول شكنجه، ايستاده بود، بعد آن سرهنگ گفت: سيد، من خودم تو را شكنجه كرده ام، چرا جواب مثبت ندادي
ميگفت: عرا ويهكشور اسالمي نقطيبودند، برا گفتم: در اينجا شكنجه هست، آنها مسيحيق كشور اسالمي است، من اگر

مييهسوژ ���������«فرمايد:ميه قرآنكيكردند، در حالفشار پيدا ��� ��� �������
��� �� ����� �� �� ��� �� ���� ��«)/��B
,M,(دهد خدا اجازه نمي

و سلطه بر مسلمان كه كفار، ميراه نفوذ ميها داشته باشند. اگر كردند، اين سرهنگ گفتم شكنجه هست، آنها راه نفوذ پيدا
و حر شكعرب، با اين برخورد و گفت: سيد من شرمنده هستم كه تو را و تحت تأثير قرار گرفته رده ام، آقايكنجهكت، منفعل

منكي كن جبران، كاريگويد: پس شما براابوترابي مي ميكه خدا تو را ببخشد، اسير، در چنديها بخشم، ايرانيه تو را
و بچه خود، دلتنگ و دور از زن هامي اردوگاه يمختلف هر چند هفتهيشوند، شما با بهانه ها ببر تا از اين اردوگاهيكاي مرا به
و دلداري بدهم، برا سكتوجيهيمن با آنها حرف زده و اردوگاه ار خود هم، دو تا و بگو: اين اخاللگر است، يلي هم به من بزن

 ديگر ببر. 
حركنيمكحال قضاوت ميكمثال: اسكناس نخي در خود دارد؟داردت چقدر ارزشكه اين نخه آن به اسكناس ارزش دهد.

و ايراني ها  اسير را حفظ كند.يشرافت، جوانمردي كه حاضر باشد ده سال اسارت كشيده
دهيم، خانمش را طالق داد، هم داريم كه وقتي گفتند: كه اگر زني زمين دارد، ديگر به همسرش زمين نمييافراددر مقابل

يييعني: خانواده را برا  كند.مييقطعه زمين متالشكگرفتن
 هاي اخالص نمونه-3

وليولمن رديف شدهيگفتند: مثالً: اين قالي را به فالن جا ببر، گفت: با برايبه باربر دوست من باريبرايدرآمدي داشته ام
خدايا! يك حالتي به من»������ ����� ������ ������«اش برسد. در دعا هم داريم: نبوده، او را صدا بزنيد، او هم به زندگي

همه آن كسي كه زندگيكبده،  همككمكاش كمرنگ است من او را و كمال انسان شرايسطح من شود. اين برانم تا فت
 است. 

 دهند.مي پاسيخصوصيبگيرند مريض خود را به بيمارستانهايه مزد بيشتركاينيداريم برايانكمعدود پزش
ريشبها غير از نمازهايفرد رامي عت نمازكواجب خود، دو امي؟پرسندمي خواند، ازاو دليلش مردهيگويد: يقيناً امروز عده

و امشب شب اول قبر آنها   نم.كمي است، اين دو ركعت نماز را نثار روح آنهااند،
ها بايد در ما زنده نه فقط سوز است. اين خصلت؟داردييا اقتصاديكار، مأموريت، ابالغ، درجه، جايگاه سياسار، اضافهكاين

 شود. 
مييه؛ افرادكته اينجا استكن و پرفسور ترين هم با لوكسيوند، افرادشجوهر دارند، لذا با كتاب قرضي، آيت اهللا العظمي

ه درون چاهش آب داشته باشدكخواند. مثال: كسيي نمازش بزرگ ولي نماز نميرسند. سجادهنمييها به جايخانهكتاب
ه از بيرون با سطل آب بريزند، فايده ندارد.كند، اما چاه خشككمي استفاده
��«فرمايد:مي قرآن ����

�
������ ��� ������ ص)'6,(7%�8/»�� حقمي(پيامبر فرمايد:) من مردم را از روي بصيرت دعوت به راه

 كنم. مي
داده باشد، اما حق ندارد خود را ممتازيباشيم. خود را برتر از ديگران ندانيم. البته ممكن است خدا امتيازي به افراديمردم

و امام عزيز فرمود: به من رهبر نگوييد، خد  متگزار بگوييد.بداند. رهبر



٣٠ 

و امتيازطلبي-4  پرهيز از خودبرتربيني
(صيشخصيت مينمي به مشركين)مثل پيامبر اسالم و شما غلط (ص) خطاب فرمود: من حق گوئيد. قرآن از زبان آن حضرت

�������«فرمايد:مي به مخالفان چنين
�
����������������� ����

�
����� ����� ��«)/gO%(M(هستيم. ولذايبه راه هدايت يا گمراه من، يا شما

و آداب اسالم و... بيشتركداريميدر دستورات و خدمت ه؛ هركس سنّش بيشتر از ما است، بگوييم: او بهتر است، چون عبادت
و اگر هم و اگر سنش كمتر است، باز هم بگوييم او بهتر از ما است، چون گناهش كمتر است هاست م بگوييم: او سن است، باز

مياين بهتر است، چون من خالف و از خالفهاي خودم را  هاي اين خبر ندارم. دانم
(ص) � �����«فرمايد:مي خداوند خطاب به پيامبر

��«هيچ بشري حق ندارد،»������
�
������� ����� به خاطر اينكه خدا به او نبوت داده،»���

»��� �� ��������� ������� ��� �����«��)/����و برد):92 ويسك: هيچيد. يعنيمن باشيهبه مردم بگويد: خدمتگزار حق ندارد از موقعيت
و جايگاه خود سوء استفاده كند.   مقام

ا و شخصيتيمثالً: جلسه جامي واردياست، حاال يك سردار، سرهنگ، وكيل، وزير، فرماندار  خود بلنديشود، ديگران را از
مينيم.كمي حتآيا اسالم اجازه جايمقام رسمكييي چند ساله را برايك بچهيدهد به دون؟خودش بلند كنيمياز
و نماز خواندن در آن هم باطل است. ( بله! اگر خود در جهت احترام، اينيهاجاز وكاو، اين جا، غصبي ار را انجام دهد ايرلد
بس)ندارديمانع و يا  نيم.كنيو... هستيم، امتياز طلبييجي يا انقالبپس حال كه حجاب ما بهتر

 حاكميت دين، نه سليقه-5
اسيهاي مسجد برااز فرشيرئيس هيأت شود در حسينيه استفاده كرد، گفت: رد، گفتند: وقف مسجد است، نميكفادهتحسينيه

(ع) دو دستش را براي خدا داد، خدا فرشها  كيلويي است. اين استنباط؟دهدينم حسينيهيمسجد را برايحضرت ابالفضل
حتكاگر شكر براي شربت روز تاسوعا بدهند، روز عاشورا مصرف (ع)ينذريهايردن، حرام است. امامزاده را، خرج امام معصوم

ميي، بعضيكنيم، حرام است. البته گاه ولها، اجازه به خودشان و كتاب ديگريدهند اجتهاد كنند،  دارد.يدين حساب
ت و باالتر از آن اسراف در عمر استكوجه داشته باشيم بايد همكه؛ اسراف گناه كبيره است،  فرمايد:ميه قرآن

مي)15(زمر/»أَنْفُسهمخَسرُوا الَّذينَ الْخاسرينَ إِنَّ قُلْ« شب؟شودچقدر از عمر ما تلف است،يه طوالنكهاي زمستاني مثالً:
 كنيم.مي چند ساعت مطالعه

هاز فرصتاگيري هرهب-6
��������� ����«گويد:ميهكآيدمي انسانياي برابله! لحظه �����«)/��	!و برا):: عمل صالح به دنيايخدايا! به من مهلت داده
����«ديگر فايده ندارد، چون؛يبرگردان ول �� ��

�
��� ��� ��� ���� ������ �� �� ���� ��� �«)/N��9�;M(دهيممهلت نمي .

اكفرصتي ميكه براي انسان هست. بايد حد در؟خوانيمثر استفاده را بنمايد. مثالً: در سال، چند كتاب ميانگين مطالعه
هم؟جمهوري اسالمي چقدر است و فوق ليسانس، فارغكبعضي ه خدا به پيامبركيشوند، در حالمي لتحصيله با ليسانس

���������������«فرمايد:مي(ص)
�����  التحصيل نيستي.: فارغين. يعنكبگو: پروردگارا! علم مرا زياد»��

و ها! كتاببسيجي دركهاي مفيدي را شناسايي كنيد، با قيمت مناسب، پخش كنيد نيد گرچه با مسابقه، مطالعه كنند. مطالعه
و دانشجو برا و ترم مطالعهيكشور ما روي شمعك است. دانش آموز عشكمي امتحان اول سال،يق به مطالعه نيست. براند.

و برايكتاب، در هوا و برايگرم، بادبزن  دعوا، چماق است. كتاب براي ما ارزش ندارد.ينشستن، موكت
و  ها را مرحمت بفرما.ياستكخدايا، توفيق جبران غفلتها، خطاها

و بركاته« و رحمة اهللا »والسالم عليكم
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(تاريخ پخش:ا* اهداف قيام امام حسين(عليه )14/09/92لسالم)

زيروا (ع)كميدارياديات مميه امامان ��������«د:يفرمامي ردند. قرآن هم مثالً:كيخواسته اند فرهنگ غلط مردم را عوض
���«

����«نيست،يكاين ني ��� ��
نيكهكبل):',(.��-/»��� م..كار قدي. معلوم و در طول تاريشود از دريم د خ، مردم مشيفهم لكن

 داشته اند.
مكمييه ولخرجكيسكبهيمثالً: بعض حديند: فالنيگويند، ن سخاوتمند نيست. يا؛يا»...� ������«م:يث داريسخاوت دارد.

»��� بلاين شجاع»�... �� �������...��� ������� ده...كاستيسكه شجاعكت نيست، ن، دچار اشتباهي. پس مواظب باشيم در
 شويم.ن

و اصالح مسير-1  حفظ اسالم اصيل
و فهميدكپس بايد خوب دقت تقيه؛ عزاداركرد اي، تقوا، واليه، صبر، قناعت، شجاعت، چيثار، محبت، عشق، و... ست. اماميت

«ن(ع) فرمود:يحس
�
������� ������� ��� ��� ���� ���� �����«</���
=���>)MM?/,:((نهنمي عمله به حق،كبينيد نمي و از باطل يشود

شهنمي (ع) ديشود. آن حضرت (ع) زمانكپيداين معنيد شد تا بهكيند. مثالً: حق الناس، آن حضرت مكه رايانكربال رسيد،
خركه اقامتك نميرد، زميد، فرمود: ريخواهم خون من در مين مردم زميخواهم زوارهايخته شود. ين غصبيمن، پا در

و هريشب عاشورا هم فرمود: نگذارند د. حق الناس مهمتر است.يمردم را بدهيد بدهيد، برويداريدام به مردم بدهكاران من!
 از حضرت مسلمياخاطره*

پكبه مردميبدهينند، فرمود: مقداركديخواستند او را شه (صيوفه دارم، آن را بپردازيد. جنگيبه هنگام عزيمت برا)امبر
علي، فرمود:كتبو ������«!يا

�
���������

�� ��«</���
=���>)('?/PM(مرا بپرداز.يتو بده 
آنيفرمامي قرآن ��«ميرد؛ميهكهكد: ������������ ������������ص�

�
���

�� د.ينكميد. بعد ارثش را تقسياش را بدهياول بده)11(نساء/»��
��«حديث داريم: �� ����� ��� ��� ����������� �� ���«)DU�</P?/,(M(گذارد.مييحرام در نسل، اثر منفيلقمه 

و گربه ايمثال: اگر سگ بريمرده و عطر در آن، حرام هم اينچنينيم، بد بو است. لقمهيزيدر استخر باشد، هر چه هم گالب
 است. 

سبيگاه دريشتكنيست، برو ببين،ياركه اين مثالًكشماريمميكگناه را اكشود گفت نمي دزدند.ميايرا با آهن، در نيه؛
منيشراب سازيارخانهك و  ست.ينينم، چيزكمي وان شراب استفادهيلكيدارد
 نه سليقه فردييتوجه به حجت شرع-2
مكاين (ع) دعا مكندكيه حضرت ف«شته شوم، اما؛كخواهم در راه خدايه راكليسبيو قتال نبي، مع س،كيته جديو زير»يره

و سير بايعنياو.يهپرچم پيامبر د خط درست باشد.ي:
چايمثال: اگر بهتر اكد،يحق دارد به من درس اخالق بگويلذا عارف؟نيمكمي را در آفتابه بريزند، ما استفادهين ن عارف،يه

وليه هم باشد. بعضيفق نيعارف نما و اسالم شناس  ستند.يمجتهد
و مختصري(ع) به مهماننيرالمومنيام (س) علت را سؤاليدعوت داشت، به منزل آمد غذا ميل فرمود، حضرت فاطمه زهرا

(ع) در جواب فرمود: من به قصد زيارت مؤمن؟ديدعوت هستيه مهمانكفرمود، با توجه به اين روم، چون گرسنهمي حضرت
 هستم، شايد اخالص الزم نباشد.

 جايگاه مراجع ديني-3
و هم خمس بدهيچرا بايد هم مال پرسش: ؟ميات
 جواب:
ه خود سراغ دارند برسانند.كيد خود به موارديمرجع تقليهتوانند خمس خود را با اجازميه افرادكاول: اين

(ع) است. نگوئيه خمس، براكدوم: توجه داشته باشيم م.ينكخود، بله قربان گو درستيه براكم از ما استيامام زمان
بيميبرفيسيد داشته، روزهايه، چند همساييكي پايهاائيد، برفيگفته: را از همانينيد، بعد مزد برف روبكنييخانه ام را

امي خمس و قابل قبول نيست.يداده است. ن باطل
بيهلمكريشيخداوند باشد. خداوند در قرآن برايارها بايد خالص براك ��«ار برده است؛كخالص را ����� ������������ ������ ���������«

اليش)66(نحل/ ال به مير از و خون تسويه بوكيشود، در حاليپِهِن رايه نه و نه رنگ خون  گيرد.مي پهن
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آن-4 و جامعيت  جايگاه نماز
حضينماز بايد تبليدرباره و چهره به چهره داشته باشيم، با دوست، پسرعمو، پسر خاله،  نيم.كصحبتيورغ تن به تن

مكييشورهاكپرسش: چرا عيه نماز و به و تعهدكيشورهايكسكخوانند عقب افتاده ؟ندارند، پيشرفته هستنديه دين
����«پاسخ: در قرآن هم؛ ���� ���«/��B
����«م، هم؛يد، دارينكعبادت)5;( ���� ���«/-��.),:M(علم بياموزيد. ما»���� ����  رده،كرا عمل»���

����«؛يول ���� مينكيرا عمل نم»��� نمينكيم. چرخ جلو را باد نمينكيم، چرخ عقب را باد دكيرود. در صورتيم، ماشين راه نيه
د  است.ين جامعيما،

ا دنكيمثال: بچه ميه به هميآيا آنيتاميويهد، بدنش به ونميهكن ها نياز دارد، چگونه تأمين شود وحال  تواند غذا، ميوه
و... بخورد، لذا خدا شيكحيسبزيجات سكيريم، همينهيه در ه او نياز دارد، مثلِ آب،كيويتامين هاييهمادر قرار داده،

شيم، فسفر، چربيلسكقند، ر هست.يو... در آن
 فرموده است. نمونه ها؛يماالت را در نماز جاسازكحاال! خداوند هم تمام

با- ايد عادل باشد. البته عادل معنايعدالت در نماز، امام جماعت نيش نكستين منيرده است، يعنكه در عمرش گناه هك:
نديبكنم، از او گناهكخواهم به او اقتدا مي  ده باشم.يره

صف- بانظم در نماز، د منظم باشد.يها
 ربال.كد در نماز، ثواب افزون نماز با مهريشه-
م»�� ���� ����ه«ير در صحنه، با نداحضو-  شوند.يهمه حاضر
ييبودن، همه برايمردم- همكحضور در نماز ��«و»����«سان هستند. همه با  ست.ينيازيم. امتييگوئيم»���
��«د در نماز،يتوح- � �� �� �� ���ه �� �������«
�������«معاد در نماز،- ����«
��«زنده باد»������� ����� �����« در نماز،يخط سياس- و مرده باد؛»�������� »�� �����������«نعمت داده شدگان

و گمراهان.  غضب شدگان
حر- ركورزش در نماز، و سجود.كات  وع
و نظافت در نماز، اگر عطر بزنيبو- سكركيم، ثوابيخوش ميعت، مسيبرابر و با ويزدن براكواشود هر نماز، هفتاد برابر
سكشانهيبرا و محاسن،  شود.مي برابر ثواب محسوبيردن سر
مكركيند، ثوابكه ازدواجكيسكازدواج در نماز،-  شود.يعت، هفتاد برابر
و شوهريهمسردار- نكيدر نماز، حديث داريم: زن و اذيتيه به هم و آزار هكش زده نداكچينند، نماز  ست.يم قبول
نيلقمهيسكحالل در نماز،يلقمه-  ست.يحرام بخورد، نمازش قبول
علكمك- (ع) در نماز انگشترش را به فقير داد.يبه فقرا در نماز، حضرت
و هفت آيه در قرآن داريميب زكست و ���«نار هم آمده است، مثلِكاتكه در آنها نماز �������� ��� ���� ����� ������ ����«/-ST�)PP(

و عطا،كمكيدربارههيآ 500و حدود اعطا �«به فقرا را در قرآن داريم، با الفاظ مختلف، مثل ��
�
����� ������

�
�������«)�0/YP(با لفظ

و واژهك  فقرا است.ياز غنائم جنگ هم برايو بخشيمختلف ديگر آمده است. قربانيهافاره، صدقه، انفاق،
خش- و و نماز، وضو گرفتن با آب سرد سكركيردن آن. ثوابكنكنشاط  برابر است.يعت با آن
پيتابك دويوندهاينوشتم به نام نينماز. حدود و نخ است،كنييارهاكته در نماز است. نماز با سايركست رقم ، مثل سوزن

مييعن نمنيسكرود. لذا اگري: اگر سوزن رفت نخ هم به دنبال آن وليماز اكيميعزاداريخواند ندارد، چون روايتيند فايده
هم قبولكنييارهاكيهياگر نماز قبول شد، بق);:;/?6,(<���=
���/>»��������� ������ ������� ��� �������«داريم: 

ميم و اگر نماز رد شد، همه رد  شود.يشود
(ع) هم برايمقام امام حس ��«نماز است؛ين �� ��

�
�����

�
��������� ��

�
��� �� م»���� ���«م:يگوئيبعد �� ��� ��«)DU�</M?/P26(

 آن حضرت در نماز روز عاشورا در حال جنگ، مستحبات را هم بجا آورد.
عليامام حس (ع) روز عاشورا فرزندش دكاين ايبر را قبل از مايگران به ميدان فرستاد. حرفيخواهيمه؛ اگركفهماندمين به
باكشما اثر  مكي. مثال: خداوند زمانينكد خود عمليند، اول پيخواهد به مردم بفرمايه فرمايد:ميد،يامبر صلوات بفرستيد، بر
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»����� ��� ������ ����� ������� ����«/Q����)P5(م و فرشته ها صلوات ���«د؛يفرستند، پس شما هم بفرستيخدا �� ��
�
�� ��� ������ ن!يمؤمنيا»���

»���� ������ص� ������ ���� ������� ��� �«)/Q����P5(.شما هم صلوات بفرستيد 
ب مينماز ما را �������«فرمايد:مي ند. چون خداوندكيمه ���� �������

������ �� ����� ��� ���� ��� ��«	9)@/K�OMP(و زشت ينماز انسان را از فحشا
ن سفيسكد. مثال: داريها باز رويلباس سيزميد بپوشد، نمين  ند.ينشياه
سريم: اگر خالفيث داريحد و نماز بخوانياز شما سر زد، ��������«د:يفرمامي د، چون قرآنيع به مسجد رفته ���

��� � ���� ���������� ����«
/`��),,M(نييخوب بدكيو و نماز تشبمي ها را از بينيها، شديبرد. اه و رودخانه را5يه انسان روزكيه به چشمه مرتبه خود

 در آن بشويد.
و عزادارك و حمايندروكاييها زير نظر اسالم شناس باشد تا به تندرويارها ت بزرگترهايگرفتار نشويم. نسل نو با تجربه

دكمديريت ديند. چون هم پوست و هم مغز ياين بن، الزم است. چون اگر پوست تنها تخمه نمياركمغز آن را شود،يم، سبز
و مغز با هم باشد. بعضيبا ديد پوست ميبه پوست ميچسبند، مغز ندارندو بعضين  چسبند، پوست ندارند.يهم به مغز

زمي قرآن ����«اد بخوان؛يفرمايد: نماز ����� ��� � ��� ��«)/Q������«و هم؛),)� ����� �����ص� ����«)/��	! نماز خشوع داشته باش. در))
مك پيه؛ خون بر شمشكردكربال به ما ثابتك(ره) فرمود:يه امام خمينكاستيتبكربال زير (ع) فرمود: ريروز است. حضرت

م نميزيروم،وليسم اسب  روم.ير بار زور
ميوهاب حتيگويها مديند: پيدر (ص) سالم ندهينه، به ايامبر شريد، داريميه در قرآن آيات زياذكياست. در صورتكن

���«مثل؛  ��������������«)/K�W�b,6:(سالم بر ابراهيم. يا؛»��� ��������«/K�W�b)2:(ه شماكيرده است. در حالكخدا سالم
خاييگويم و ���«شده است. يا؛كد: نوح مرده �����������������«)/K�W�b,(6(

ميوهابهكپرسش: آنگونه حسيند، آيايگويها ويا علين شريا ا اهللا؟!.يم:ياست، فقط بگوئكگفتن،
اكاعراف آمده استيپاسخ: در سوره بي(ع) گفتند: تو ساحر هستيبه موسيه؛ عده و معجزه هم ماياوري، هزار استدالل ،

نميا ���«فرمايد:مي ردند،كمييم، لجبازيآوريمان ��� ���� �� ��
�
������� ������ ���� �� �� ������ ����� ���� ������� ����� ���� �� �� �����« پس؛»���� ����

�
������� ����� ��

...����� ������� «..طوفان بر آنها نازل و،»���� ������... �� ��� �� ������ �� �� و قورباغه شد،يو زندگ»������� و شپش ����«آنها پر از ملخ يو آبها»���
مكيخورا ���«شد.يآنها تبديل به خون ��� ��� �� ���� ����

�� ��... �� و گفتند:يديوقت»������ �«دند بدبخت شدند، متوسل شده ��� ��������� ��� �����
���� �� �� ��� ������ �� ���� ��� ��«/N��9�),;M(برايموسيا) بكين، به خاطر عهدكتو در حق ما دعا)يرفع اين گرفتاري! .يا خدا داره

.يچون تو نزد خدا آبرو دار
و گوشت، بل ميه به مقام افراد براكما نه به پوست و مرده ندارد. اماميشويواسطه شدن به درگاه خداوند متوسل و مقام زنده م

(ع) زماني(ره) از ميان ما رفت اما مقامش هست. برادرانينيخم بديفهميوسف و و متوسل رده اند، نزد پدركدند، خالف آمده
�������«ه؛كشدند 

�
��� �� ���� ��� � ن.كپدر! در حق ما دعا)2:�7%/(8»��
محيه پسرانكپس همانطور و و خداوند آن را رد (ع) به پدر خود جهت بخشش خداوند متوسل شده فرمايد، ما نميومكعقوب

م عليا ابالفضل،يم:ييگويهم حسي،يا همكمن. ما بر اين اعتقاد هستييا و مرده ندارند، قرآن ه؛كفرمايدميه امامان مازنده
(ع) هم و امامام و جوابكه شهيد شده اند، ما به مقام آنها توسل پيداكشهيدان زنده اند  گيريم.مي رده

 خاطره*
(عيمهين مدكي)شعبان، تولد امام زمان عييه براكنه بودم، به ذهنم رسيديسال، در و آشپزها و زيريدخدمه مثلِ پيراهن

نار من نشست، گفت: حاج آقا! به ذهنكاروان،كاز زوار يكيگذشتيبه اين اندازه ندارم، لحظاتيبگيرم، ديدم توان ماليپوش
و آشپزهاكمن رسيده  ولياروان عيدكيه روز عيد، به خدمه فيبدهم تشويق بيشتر بگويم اينيرده ام براكركپيش خود

 ردند، در جريان باشيد.كاست، حال! اگر از شما سؤاليقرائتيآقااز طرفيعيد
فيكمن گفتم: خدايا! و اين فرد را به من حوالهكلحظه اين مطلب به (ع) توجه فرمود ردهكر رسيد، از جا بلند نشده امام زمان

و وهاب (ع) است، مخالفان ؟دارنديها چه حرف حسابيو فرستاد. بله! اين جايگاه امامان معصوم
حسيا! تمام عزاداران تاريخدا (ع) محشور بفرما.يخ را با امام ن

و بركاته« و رحمة اهللا »والسالم عليكم
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(تاريخ پخش: )21/09/92* خطر لجاجت در برابر حق

 آثار-1
و برايلجاجت، اخالق بسيار بد و..، و اداره و همهياست، در خانه و كارخانه و كارگاه و همه تا مزرعه جا. آدم لجباز، فكر سود

و باطل هم ندارد. يك دندگي دارد.زيان را نمي و كار به حق  كند
(ع) مي و رواايات زيادي در اين زمينه داريم. اميرالمؤمنين تواند تدبير لجباز نمي)�1)M5M��h@*/?»��� ����� ����«ايد: فرمآيات

و يك پا دارد. يا؛ كند. مي بككسي كه سوار بر مر)�1)M5M��h@*/?»����� ����� ������ ����«گويد: من گفته ام: مرغ است
��� ����«فرمايد:مي رود تا خودش را نابود كند. قرآنلجبازي شود، مي �����

����«/ ��i),M(و روح آنها، زنگ گرفته است. ديگر قلب
 حق پذير نيستند.

�����«فرمايد:مي يا ��ص� ����� ������ ���� � ���� ��
�
���«</���
و يك حلقه از بدي)65;/?;;(<���= و چه مردم ها دور سرش را گرفته است.

و چه جنگكقومهايي  بهه به خاطر لجبازي هالك شده  وجود آورده اند. هايي را
(ص)مي ينه به وجودكلجاجت، بين دو همسر، دو شريك، دو مسؤول، ���������«فرمايد:مي آورد. خداوند به پيامبر ��������� �� ����

�� ��«
/���«شوند،مي هرچه هم معجزه ببينند، رويگردان))(+ ������«/�L�����«آنها را به حال خود واگذار.);(

��
�
������ ��«/-ST�)M((تو هم از

و رها كن. پيامبر �������������«فرمايد:مياويدربارهكه خداونديآنها اعراض
�� ��������«)/*"+M(و عظيم است. باز اخالق تو بزرگ

 شود.حريف لجباز نمي
 لجاجت كُفّار-2

(ع) آمدهمي ها،قرآن در مورد لجبازي يهودي �����«، گفتند: فرمايد: آنها نزد موسي ��� �� �� ��...����
�
���«/N��9�),;((و و نشانه هر آيه

����«اي بياوري، معجزه �� �� �� و جادو كني،يخواهمي»������ �������« ما را سحر ����� ���� �� �� همينمما به تو ايمان»���� آوريم. لذا خداوند
 رد.كآنها را عذاب 

���« فرمايد:قرآن مي ����� ���� �� �� �� �� �� ������
�� ��«)/��	!2P(مي(برعليه حق) طغيانشان در ميو ورزندلجاجت  مانند.سرگردان

�� »��� ������� �������
����«)/j".ورزندمى لجاجت حقيقتاز فرارو سركشىدر آنها ولى),)

����«و؛ � ��
�
������ �� ���� ��� � ���� ���� ���«)/H�
!كردند استكبار شدتبهو ورزيدند اصرار الفتمخدرو)2
�����«و؛ �� ��� �� �� ���� �� �����«/k"JW)(5(.گوش به اين قرآن ندهيد 
 عذرخواهي-3

ولكرا خاموشيهايو فتنهيتوانند با يك نامه عذر خواهافرادي هستند مي حاضر نيستند بك تلفن هم در اينيحتينند،
 جهت بزنند. 

مييلجبازيابريگاه و درگيري ايجاد ه همه گرفتار هستيم.ككند. اين يك بالي مهلكي است دو فاميل را به فتنه كشيده
مييفرمايد: بعضمي قرآن ��«گفتند: از مردم به پيامبران �� �� �������� ����«/��B
)M5(نيم.كنمي شنيديم ولي عمل 

����«گفتند:يم �������� ��«ما، مساوي است براي»��
�
� �� �� �� ��

�
���� ��� ������ ����� ����� چه موعظه كني، چه موعظه نكني، ما)5;,���4/(»��

 گوش بده نيستيم. 
 كيفر لجبازان-4

ميمي يفر لجبازانك دربارهخداوند و فرياد ميفرمايد: روز قيامت، هرچه جيغ ����«گويند: زنند فايده ندارد، لذا خود �������� ��
��
�
��� ����

��
�
��� � ��  كند، جيغ بزنيم يا نزنيم فايده ندارد. فرق نمي),)�.���0*/(»ص�

يتاريخيهخاطر*
�ه«بود به ناميفرد لجباز ��  رسيدگي سر زده به باغ، وارديهبود، به بهانييك تك درخت خرمايكماليديگركاو در مل»��

و لجبازيهدشد، صاحب باغ گفت: اجازه بگير چه بسا خانوامي رد، خدمت پيامبركيمن هم در باغ باشند، گوش به حرف نداده
و از  شك(ص) ماجرا را گفت تذكايتكار او (ص) او و نصيحتكرد، حضرت نكر داده يكرد، قبول راكرد، فرمود: آن درخت
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ن نكمي تو تضمينيرا در بهشت برايرد، چند برابر قيمت، زيربار نرفت، درختكبفروش، قبول بهكنم، باز قبول (ص) رد، پيامبر
و در كوچه بيانداز.  بِكَن  صاحب باغ فرمود: برو درخت را

(ره)ياخاطره*  از آيت اهللا العظمي گلپايگاني
و مراجع دين درس آموخت. قبل از انقالب در درس ايشان شر و اخالق بزرگان يكميتكواقعاً بايد از رفتار روز فرمود:كردم،

و تجديد نظركيدر مطلب  رده ام.كه روز قبل گفته، به منابع مراجعه
هميامام خمين ميميهك(ره) و صلح نامه را فرمود: جنگ جنگ تا رفع فتنه! بعد فرمود: اگر صالح است جام زهر را نوشم
 كنم. قبول مي
و مصلحت باشيم. تا حال از فالن حمايتكلذا در و تابع دليل اكارها لجبازي نكنيم ه به خالف نوشتكيرده ايم ولي با مقاله

و حمايتكهكخالفييو موضع گير  نداريم.ينيم. لجبازكنمي رد، ديگر او را تأييد
ا برياز درجه داران زمان طاغوت، بعد از انقالب هم دست از پشتيبانيعده علت را جويا شدند، پاسخ دادنديداشتند، وقتنمي،

كهه ما قسم خوردهك شدكرا مرتيه او چه جنايتهايكدانيدمي به شاه وفادار باشيم، آيا شماايم تنها در ميدان شهداء تهران؟ب
و شهيدكو خونكچند هزار نفر را در يك روز به خا ه وفا دار باشيم. اينكه ما قسم خورده ايمكگفتندمي رد، باز آنهاكشيده

 ندارد.ياست، وگرنه اينجا قسم معنيلجباز
 لجبازي در مسايل خانوادگي-5

و شوهري با هم دعوا كرده بودند، پدر خانم، قسم خورده بود كه من در زندگي شما دخالت نمي كنم. اينجا هم قسم خوردن زن
و پدربزرگ هستي، بايد دخالت  و آشتكمعنا ندارد، ريش سفيد هميبدهيرده  فرمايد:مي . قرآن

»������� ��� ��� ��� �� ���� ��� ��������
�
��«/-��.)((M(.خداوند را وسيله قرار ندهيد كه به خاطر قسم، دست از كارهاي حق برداريد 
(ع) به خانه (در حالكوچكبه مهماني رفت، فرمود: خانهيي فردامام صادق رايبزرگتريهتوانست خانميهكو تنگ است؟!،

و جدم به ارث به من رسي)ندكتهيه و جد شما توان خريد بهتر را نداشته اند گفت: از پدر (ع) فرمود: اگر پدر ده است، حضرت
و فرزند خود را به زحمت ؟!.ياندازمي شما چرا زن

،را به پا كردييمهندسي است، گفتم: اگر كفشيهها كوتاه بود، علت را پرسيدم، گفت: نقشرفتم، ديدم خيلي سقفيجايكي
و لجبازي غلط است.مي مد باشد، پا دردمد است؟!،يگويمي تنگ بود،  گيرد. تعصب

»������«يتاريخيهخاطر*
ا (ص) گفت: دعا كن وضع مالكثعلبه به پيامبر (ص) فرمود: صالح بر همين شرايطيرم هكاستيمن خوب شود، حضرت

مييدار بهار خود را توسعه بدهم، ( بله! توسعهكخواهم، نه، من و سياسي دره توسعهكشرطي استي اقتصادي ي ديني هم
(ص) برا)آن باشد و ديگر، در مدينه براكاو دعايبا اصرار او حضرت جاكيرده ويمناسبيار او نبود، بيرون مدينه، مزرعه

و  (ص) مأمور فرستاد، تا زكات مالش را بگيرد، گفت: زكات نميكدامداري داير دهم. قرآن در اين ارش توسعه يافت، حضرت
 فرمايد:مي ارهب
»���� ���� ���� ���� مي بعضي از مردم،»��� ��� �«ه؛كبندد با خدا عهد ��

������� �� ������ ��«اگر خدا از فضلش به ما بدهد،»���� �� �� ��� ما»��
�«دهيم، صدقه مي ������� ������ ���«ه خاطر اين،ب كنند،بخل مي»������« فرمايد،مي وقتي خدا به آنها عطا»�� �� ��

�
��������� ���������� ��������«

//.�C)22/25/2P(حاينفاق در دلها و  شود.ميمكآنها وارد
 لجبازي يا انتخاب احسن-6

و اولويتها و بخشش نه بر اساس دليل و هديه بليمنطقياگر وصيت و افراد ديگرك، و تبعيض در ميان فرزندان ه با لجاجت
ميندارد، نه، چون از فالنيلكباشد، مش و بدم  فرمايد:ميد. قرآنيآيناراحت بوده

�«پيامبر!)ي(ا ����������� ���«بشارت بده به بندگان من،»�� �
��� ��� �� ���� ��� ��� �� و سخنان را گوشكيسانك»����� و؛ه حرفها �����������«داده

��
���� �� ��

�
�«)/�I,2(راكني مو بهتين آنها و به آن عمل نيك:ينند. يعنكيانتخاب و لجباز  ستند.يدنده
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 ات؛كن*
�«فرمايد:مي اول: ����������� بايعباد، يعن»�� هوس. دنباليخدا باشد، تا حق را بفهمد، نه بندهيد بندهي: بندگان من. پس انسان

ممكهوس رفتن هم خطرنا فكقصه، شعر،يكن استكاست. چون و و منحرفيلميتاب  ند.كما را جذب
���«دوم: �� ���� ��� دهمي : حرف را با دقت گوشيعني»� نيدهند. پس حرفها را با دقت گوش و زود هم قضاوت م.ينكم
���«سوم: �� ���� ��� ��� �� و نابكدار، است چه بساكدار، مدره آيا مشهور، پولدار، درجهك: نگاه به گويندهييعن»����� جاه سخن او غلط

هريو خوب است بپذيريه اگر منطقكنكه نگاه به سخنكباشد، بل مميسك، حال از بر حسب ظاهر،ين است فردكباشد،
وليليخ و صحيح باشد.يساده  سخن او درست

���«در»���«چهارم: حرف ��������
حقكي: زمانيعني»��  نند.كمييرويپياست، فوريه فهميدند، سخن

�«پنجم: م.يص احسن داشته باشيد قدرت تشخيباي: از نظر علميعني»�����
آنيبله! علم آموز غيه انسان، قدرت تشخكآزاد است، به شرط بديص احسن از (خوب از هكيرا داشته باشد. اگر فرد)ر احسن

منميرايو بدليقيحقيطال ؟ندكم، طال خريديدهيتواند تشخيص بدهد، اجازه
و لجبازه در پذيرفكسكپس هر  فرعون مستبد،يهبر است، چون قرآن از گفتكداشته باشد، مستيتن سخن حق، تعصب

«فرمايدمي :���� ����
�
���������

�
�«/�W�1)(:(و رأ  نيست.يمن، نظريجز نظر

 خطر تعصب-7
م هريشاه ملعون نمكگفت: اكز ثبت ناميخواهد در حزب رستاخيس بيند، از ن برود. اين استبداد از آثار تعصب است.رويران

بلييا زن ساالريلذا ما در اسالم، مرد ساالر حايه حق ساالركهم نداريم، م شود.كبايد
����«فرمايد:ميو زبان تعصب داشته باشيم. چون قرآن له، صنف، نژاد، لهجهينبايد بر فرزند، قب ��������� ���� �������� ���� ������

� ��� ��
����� ��� � ������ ��

� �
�
ايهااز نشانه)))(��3/»�  گويد.ميه هر سخنكن استيقدرت خدا

حدكيست، عذرخواهينيپس اگر حرف ما منطق و حق را به طرف مقابل بدهيم. وكيه لجبازكيسكم:يث داريرده رده
ب ايتعصب و نخ بيجا داشته باشد، نخ طناب چهمي رونيمان از دستش و عذرخواهكه اشتباه را اقراركبسا رود. نيم،كيرده

ميعز ييشويم. لجبازيزتر هم نميدندگكو پيعزت و روز چهارم آشتيآورد. لذا (ص) فرمود: مسلمان اگر سه روز قهر يامبر
نكن  ست.يند، از من
دير زنِ آشناييپ سيرا وياه پوشيدم لباس از دنيا رفته است، گفتم: مگر برادر ده است، علت را جويا شدم، گفت: برادرم فوت

وليدار سري؟ گفت: داشتم، شنيهكچهل سال، با او قهر بودم. گفتم: م.يده بوديچهل ساله نشنينهكيم،يده بوديهفت ساله
ييا بلينيروحيبيماركن تنها  است.يه سرطانِ سرطان اخالقكست،

 به پذيرفتن حق، لجباز قرار نده.ا! ما را نسبتيخدا
و بركاته« و رحمة اهللا »والسالم عليكم
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)28/09/92تاريخ پخش:()2خطر لجاجت در برابر حق(*

 نمونه هاي لجاجت؛-1

 الف: لجاجت بت پرستان
��«مي گفتند: � ����� � ���� ��� �� «)/��0O
)بت�5'(  هاي) خودتان را ياري كنيد. يعني: روي بت پرستي مقاومت كنيد. خدايان،
و سجده نكرد. ابليس به و به اينجا رسيد. خداوند به او فرمود: سجده كن. لجبازي كرده خاطر لجبازي از درگاه خداوند رانده

���«بعد هم به جاي عذرخواهي كردن، گفت: حق هم با من است، چون؛  ���� ���� ���� ��� ���� ���� ���� و مرا از)25?/(»����� گل آدم از
ن و بهتر است، پس من بر او سجدهآتش خلق كرده اي. پس و لذا از نمي ژاد من كه از آتش، برتر كنم. لجبازي كرد، ابليس

��«درگاه الهي طرد شد. بعد گفت:  �� �� ��
� ���� ��� ��� ��� �������� �� ��� ��«)/N��9�,5(كنم، همه را گمراه مي»���������� ���� ���� ������� ����� ��«

)/�L�M6(شوم. ده گان مخلص، كه حريف آنها نميبه غير از بن 
(ع) هم دستور داده شد كه گندم را نخورد، خورد، چرا خوردي؟! گفت: مي ميبه حضرت آدم و معذرت خواهم. دانم، ظلم كرده

و به دستور خدا، بي و ابليس هردو خالف كرده آدمعذرت خواهي كرد، ولي شيطان، لجبازي كرد. پس آدم م اعتنايي كردند، اما
و ابليس، لجبازي كرد.  عذرخواهي كرده

 محبت فرزند-ب:
و آسمان آب و در آب غرق نمايد، از زمين (ع) بر اثر لجاجت مردم خداوند اراده فرمود آنها را عذاب نموده در زمان حضرت نوح

و از پيوستن مؤمنان لجاجت نمود (ع) از او جدا شده و از آنها جدا شد، حضرت جوشيد تا كافران، غرق شوند، پسر آن حضرت ه
(ع) به خداوند عرض كرد: �� ��������«نوح �����

�
��������������«خدايا! پسرم، از اهل من است، نجاتش ده، خداوند فرمود:»� ����� ��

�
�«

/`��)M5�MP(چون جدا شده) (و بايد مثل بقيه عذاب شود)پسر تو، )اهل تو نيست.
گفت: بله،؟ها را سبك كنند، گفتم: خواهر داريها گران شده، بگوئيد: مهريهن هستند. يكي گفت: مهريهدر راه حق، همه يكسا

و رفت.؟سكه14گفتم: براي يك جوان، حاضري به   گفت: نه، خجالت كشيد
ميگاهي افراد، براي خواهر خودش، پانصد سكه، اما زماني كه خود، مي گخواهد ازدواج كند در قرآن داريم؟فتهگويد: اسالم چه

ميكه؛ بعضي، هرجا به نفع او است مي ������«فرمايد:مي گويند.گويند: ما مسلمان هستيم، ببينيم مراجع چه ������ ��� ���� اگر»���
����«حق به نفع آنها باشد، 

�
������

������� �� �� ��«)/��
M:(گويند: بله قربان، چه دين خوبي است. مي 
جابياصرار-ج:

و كار ديگري را انتخاب مثالً: اصرار بر اينكه من مي خواهم حتماً دانشگاه بروم. چه اصراري، اگر موفق شدي چه بهتر، وگرنه، راه
و فقيه  كن، همه خوشبختي ها كه در ورود به دانشگاه نيست. يا طلبه ها، چند سالي درس بخوان، اگر ديدي استعداد اجتهاد

يا وگرنه، راه ديگري را براي خدمت انتخاب كن، برو به منطقهشدن را داري، الحمدهللا اي كه روحاني ندارد براي، امام جمعه
و...، مثل بعضي از زن يا مردها كه در ازدواج اول شكست مي ميمعلمي، قضاوت كنم، بختم بد، گويد: ديگر ازدواج نميخورند،

و طلسم شده ام. نه، حديث داريم: اگر در مورد ي شكست خوردي، كار را عوض كن، ممكن است در كار ديگر موفق باشي. بسته
ميمي قرآن ... ����«گويد: فرمايد: مأمور خدا زماني كه مو خواهد، جان افراد را بگيرد، ������ ���«...گويند:مي؟چه كاره بوديد»�� ��

... ����� ���� �� ���«...گويد: ما مستضعف بوديم، مي»�� ��� 
�
���� ����� ������

�
�� ��� �� �� ���� �� �� ������

��«)/��B
آيا زمين خدا وسيع نبود، چرا)2:
و در خان  كردي.مي متري زندگي كني؟!، به شهر ديگري هجرت45يههجرت نكرديد؟!. چه كسي گفت: شما در تهران

 آثار لجاجت؛-2

مي الف: فلجباز، از چشم مردم و بد عنق نگاهاي، كينهرد عقدهافتد. مردم او را به عنوان يك  كنند.مي اي
ميب: و مردم را به مقابله به مثل وا لجباز، از بركات محروم و كارهايش منطقي نيست و لجباز توليد شود. چون حركات داشته
 كشاند.مي كند، چون ديگران را هم به لجبازيمي
ميلجباز، بار گناهش را سنگينج: استر ميمي تداللكند. چون هرچه  كند. كني او لجبازي
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ميلجباز، از اولياي خدا جداد: و جهنمي ميفرمايد: جهنميمي شود. قرآنشده ���«گويند: اگر ما لجباز نبوديم. ها، روز قيامت �
��� ���� �� ��� ���

�
�... �� �� و لجبازي نميداده، تعقل اگر ما به حرف حق گوش»���� ����«كرديم؛ كرده �������� ص�

�
���� ����«)/j" جهنمي)6,

 شديم. نمي
ميه: و منطق را كنار ���«گذارد و؛ لجباز، عقل، وجدان، عاطفه ������

�� ����� �� �� �� ��«)/-��.,P(تامي آنها را در طغيانشان نگه دارد،
 سرگردان شوند. 

و بر منطق آنها خط بطالنلجباز، ديگران را تحقيرو: مييم كرده ���«گفت: كشد. فرعون
�
��� ��«/N�lI)P((من بهتر هستم يا اين

 اهانت شده.»����«)( خطاب به پيامبر خدا
«زند؛ز: لجباز، به ديگران تهمت مي

�
�������� �� ���

������ ��� �� �� ������������ ��«)/K�W�b;5(ديوانه دست از آيا ما براى شاعرى«گفتند:و مى
»؟مان برداريمخدايان

«و؛
�
�� ��� � ��� ������� ��� ��� ����«)/��+�WM,(آيا اين همان كسى است كه خدا او را به رسالت فرستاده است؟ 
و انشعاببسياري از تفرقهح: ميها شود. يعني: لجبازي باعث نخ نخ ها به خاطر لجبازي است. اين حزب تبديل به دو حزب

 شدن است. 
اط: ميز انتقامبسياري ميها به خاطر لجبازي است. حاال كه چنين شد، پس من هم چنين  گيرد. كنم. انتقام
و هم چشميي: و تبليغات نابهها، رياكاريبسياري از چشم  جا، به خاطر لجبازي است. ها
 تاريخييهخاطر*

و درب خانه و آبگوشتي آماده كرده و منطقه اي، شتري كشت ي يكي از داد، ظرفي از آن را هم در خانهميهافردي از قبيله
و به قبيل برد، او هم گفت: من خودم رئيس قبيله هستم، به آن ظرف، لگد زده خودش گفت: به كورييهرؤساي آن قبيله

و از روي لجبازي تا دهها شتر هم پيش رفتند،  و پخش كنيد، آنها دوباره سه شتر كشته حضرت چشم آنها، دو تا شتر قرباني
(ع) فرمود: هيچكس از اين غذاها نخورد. قرآن ��«فرمايد:مي علي ��

�
�� ���������«)//.�C,6'((كارها) بايد براساس تقوا باشد. در

 اين صورت ارزش دارد.
و با من خداحافظي نكرد، من هم در بازگشت او، به ديدنش نميمي مثالً: حگويد: حاال كه فالني كربال رفت ال آنكه روايت روم.

 هر كس زوارِ ما را زيارت كند مثل آن است كه ما را زيارت كرده است.»من زار زائرنا كمن زارنا«داريم: 
 اصرار بر عقايد نادرستك:
بتمي قرآن ميفرمايد: كه �������«گفتند: پرستان �� ����....�� �����«)/N�lI(((كه كار پدران پرست بودند. اصرار بر اينپدران ما هم بت

و استدالل داشته  و گاهي غلط است. بايد منطق و حال آنكه ميراث فرهنگي گاهي صحيح و صحيح است آنها ميراث فرهنگي
 باشد. 

(شخصي هنرمند در قوم بني و به كوه طور رفت، سامري (ع) به امر خداوند، چند روزي از مردم جدا شده مثال: حضرت موس
اويهگوساليهمجسم)اسرائيل طاليي را ساخت، تا مردم را توسط آن منحرف كند، عده اي هم دور اين مجسمه جمع شدند،

�... ���«به مردم گفت:  �������«)//V''(گوسال) به)طاليييهاين (ع) هم در برگشت از كوه طور، خداي شما است، آن حضرت
���...«سامري گفت:  �� �� ��� آتاين گوساله»�� ميي طاليي را و؛ش ��������«زنم �� �����

������� ��� � �� ��� �«)//V:2(ريزم.مي خاكسترش را به دريا
 كند.مي بله! طال ست، ولي عده اي را منحرف

و سنگ هاي مرمرش حيف است. بله! اگر يك جايي فسادخانه است بايد با بولديزر خراب كرد. نبايد بگوييم: آهن، المپ، آجر
ق ���«فرمايد:مي رآنخداوند در ���� ��

�
���� �

����� ��«)/��0O
كنيم. گرچه اسراف گناه كبيره است ولي چون ما اسرافكارن را هالك مي):�
 شود بايد آن را آتش زد.مي گوساله باعث انحراف امتيهاين مجسم

 درمان لجبازي-3

 ما سه رقم قلب در قرآن داريم؛
������«: قلب سليم؛- ����

�
�� ��� ��

�� �������� ��«)/��4�':(
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�� ������«: قلب منيب؛-
�� �������� ��«)/m;;(

���«: قلب مريض؛- �����
������� ��«)/-��.,6(

و لجباز همان قلب مريض است.  لجوج
 درمان؛

 الف: اعتراف به اشتباه
راف به اشتباه كند نه استقامت بر كار اشتباه. اين استقامت تان را عوض كنم، اعتدكتر يك نسخه بدهد، بعد بگويد: آقا بيا نسخه

���«فرمايد:مي كند؟!، استقامتي كه قرآنبا لجبازي چه فرقي مي ��� ����� ��� ��� ������ ������ ���«)/k"JW;6(و مقاومت در راه حق استقامت
ناست. نه لجبازي در راه باطل. اين خيال مي  ضعف او است.يهشانكند كه اگر اعتراف كند

ب: پرهيز از سرزنشو مالمت
و دانش آموزي، يك نمره كم آورده، حال كه نمرهاگر افراد را زياد سرزنش كنيم، لجباز مي ات كم شده، شوند. مثالً: فرزند

و...، او را فرارياستكان و سرزنش كرديم، دهد. حديث داريم؛ اگر ديگران را بر عيبشان زيادمي ها را بشوي، نان بگير نيش زده
 شوند. لجباز مي

ج: تقويت اراده
گفتم: به يك مبلغي خود را جريمه كن. يكي هم گفت: مغازه دارم، كارم؟يكي گفت: من براي ترك گناه، اراده ندارم، چه كنم

و نمي مييهتوانم به حج بروم، ولي هزينزياد چآن را در راه فقرا يهند نفر از نزديكانت با فاصلدهم، گفتم: اگر خداي نكرده
كني؟ گفت: نه، باالخره شما مجبور هستي حد اقل چهارده، پانزده روز در مغازه را كوتاه از دنيا بروند، باز هم مغازه را باز مي

ميمي ببندي. گفت: بله، گفتم: پس معلوم  دهي. نمي تواني مكه بروي، به اين برنامه مثل آن اهميتشود كه
ميبه صورت عادي نميها بعضي دود. بعضي چون اراده توانند زياد راه بروند، ولي اگر يك گرگ دنبالش كند، سي كيلومتر

 كنند. ندارند، لجبازي مي
ميها هم راحتبعضي ميطلب هستند. مثالً ميگويي: اين كار شما بد است،  كند. گويد: عادت كرده ام. لذا لجبازي

د: پرهيز از حسادت
و عزيز شود. به بعضي از بچه مثالً: و همكارش بزرگ مينگران است كه دوست ميها ميگويد: نميگوئي: بخور، گوئي: خواهم،

رامي دهم،مي اگر نخوري، به او  بيند.مي خورد. چون رقيب
ه: پرهيز از تكبر

و تكبر را قبول نمي  كند.مثالً: حرف ديگران گرچه حق باشد ولي از روي خودخواهي
و خودسازي و: تزكيه

 قرآن چند قسم ياد فرموده كه؛
-»وو و نور آن،»ضُحاها الشَّمسِ ���...���«قسم به خورشيد ...��«قسم به ماه،»����� ����

� �����������������«قسم به زمين،»��� و»��
و... بع و) منظم ساخته، (آفريده و آن كس كه آن را هاقسم به جان آدمي ����������«فرمايد:ميد از آن قسم

�
��� ���� �� ��«)no,�C/:(

و تزكيه كرد، رستگار شد.  كه هركس نفس خو را پاكيزه
و لجبازي را از ما دور بفرما.  خدايا! بخل، تكبر

و بركاته« و رحمة اهللا »والسالم عليكم
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)05/10/92تاريخ پخش:( هاي خدا با انسانتفاوت آفريده*

و كالم، با و كارخانهچون ما هم مثالً: در حرف زدن، صدا  كنيم.مي دار، توليدنوشتن، علم، با كشاورزي، گندم
و ابتكاري است-1  آفرينش خدا، دائمي، نامحدود

������������«ها را خلق كرده ولي؛ي خدا دائمي است. مثالً: آسمانآفريده ��� ��� �«)/K�8��pM2(ميو دائماً گستر  دهيم.ش
و... آفريدههر چند وقت زماني، مي هاي گويند: يك كهكشان جديد، پيدا شده است. خواندم پانصد رقم انگور، حدود نود نوع مار

 نهايت است. او بي
ميترين، مهماز ساده ميترين را و اسپرم، انسان ميليوني نطفه، بيش از بيست سازد. در يك قطرهسازد. مثالً: از يك تك سلول

و شما يكي از آن بيست ميليون هستيم.  و من  موجود زنده است
��«قرآن فرموده: ������ ��� ��«)/KA%���«از آب پست!)6) �������«)��/����9P:(خشت،؟تواني بسازيماز خاك. ما از خاك چه مي

و..، خدا از خاك، چند رقم ميوه گل؟چند رقم برگ؟آجر، سراميك ميترين، مهماز ساده؟چند رقم  سازد. ترين
 اش هم از خود اوست.مواد اوليه-2

 شويم.مي ما گاهي براي ساختن يك دستگاه، چند كشور، شريك
 كند. از كسي تقليد نمي-3
و نو است.يههم  كارهاي او ابتكاري
 شود. پشيمان نمي-4

يكما گاهي براي ساختن يك خانه، ايجاد يك نقشه مي، دوختن و پشيمان  شويم. لباس هم اشتباه كرده
 بر اساس رحمت است.-5

������«فرمايد:مي قرآن ���� ������ ���� ������ ���� �� ���� و براى همين آنان را):,,��`/(»�� مگر كسانى كه پروردگار تو به آنان رحم كرده،
.آفريده است

و و يا براي نياز است  لي خداوند نه نياز دارد، خدا به نماز ما هم نياز ندارد ما سر تا پا محتاج او هستيم. كارهاي ما يا براي سود
 كند. همه ما رو يا پشت به خورشيد خانه بسازيم، يك ذره براي خورشيد فرق نمي مثال:

 دار است. هدف-6
مي ولي خياط و علتش را هم نميما دو، سه دكمه در لباس اضافه كه اين كار لغو است. مثالً: در دبيرستان، داند. در حاليگذارد

و دروسي هست كه هدفدار نيست. و دانشگاههاي ما، گاهي كتابها  حوزه،
كرمِ ريزي را ديد، گفت: خدايا! اين را براي چه خلق كرده اي مي؟يكي از اولياي خدا خطاب آمد: تو بار؟شداگر اين نبود چه

ولمي اول است كه اين را از من ميپرسي، كرم، بارها از من پرسيده: اگر اين آدم نبود، چه ؟شدي اين
و خد و ابروست  *** كه هر چيزي به جاي خويش نيكوستجهان چون چشم و خال

 نظام هماهنگ است.-7
ميي خوردنيهاي او با نظام هستي هماهنگ است. مثالً: همهساخته و ها، با معده هماهنگ است. دندان جلو قيچي لذا كند

و دندانهاي سومي مثل سنگ پا است. در صورتي كه اگر مثل سنگ سرش تيز، دندان هاي بغل كلنگي، كه غذا را سوراخ، سوراخ
و هم زيبايي بهممرمر، صاف بود جويده نمي و دندان جلو را عقب بگذاريم، هم غذا آماده نشده  شد. اما اگر دندان عقب را جلو

 خورد. مي
مي يا مثالً: آب دهان، و اگر كم هماهنگ با غذا است، اگر توليد آب دهان ما زياد بود، آب از دهان ما چك چك بيرون ريخت

سرُم، كنار دهان باشد. اشك ما هم، به مقداري است كه الزم است.   بود، بايد يك شيشه مثل
ميو اگر درختان اكسيژن؟آبها تلخ يا شور بوديهاگر هم و كربن پس و اگر سلولدادندگرفته جا؟ به جا شود چه هاي بدن ما
؟افتادمي اتفاقي
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و پيرمردي بود كه گفت: در عمرم يكبار هم نخوابيده ام. اين به خاطر جا جواني را ديدم، كه گفت: هشت سال است نخوابيده ام
ميبه   شود. جايي يك سلول
 خاطره*

علتش را سؤال كرديم، گفتند: يك موش به جاي حساس، در هواپيما رفته، يكبار سوار هواپيما شديم، همه ما را پياده كردند،
و خلبان، ارتباطش با فرودگاه قطع شايد يكي از سيم و فاجعه اي اتفاق بيافتد، چون قطع شدن سيم ها را قطع كند شده

 زند. محاسبات را بر هم مي
 حساب شده است.-8

��«فرمايد:مي قرآن
�� ����«)/��+M:(گيري شده است. چيزها اندازه تمام»���� ��� ��«)/�F���P(.و كتاب دارد  همه حساب

 نظام موجود، بهترين است.-9
و نيم در آفرينش نداريم. قرآنيههم ��«فرمايد:مي كارها، نمره اش، بيست است. نوزده �� ��

�
�� ��� ����� ���� ��«)/-SL%2(هرچه

مير مار هم نمرهآفريده، بهترين است. حتي زه كشنده است ولي براي بدن خودش آيد، اش بيست است. زهر مار، در بدن ما كه
و نمره و نمرهالزم و به بيرون اش بيست است. مثل آب دهان! در جاي خود الزم اش بيست است، اما اگر جايش عوض شده

و جسارت است.   پرتاب شود، توهين
و چشم هم كار خودش را هممي انجامگوش كار خود و شرعي را شود جابه جا كرد، چون هركدام نمي دهد. ولذا مسائل ديني

جايگاه خود را دارد. مثلِ اينكه بخواهي جاي نماز، صدقه بدهي. يا اينكه فرد خيري، درمانگاه، بيمارستان، مدرسه بسازد، ولي 
 دهد. نميامكند. كما اينكه هيچكس كار مادر را انجنماز نخواند، كار نماز را نمي

 خداوند بهترين ها را دارد كه جايگزين هم ندارد؛
��«فرمايد:مي در خلقت؛- �� ��

�
�������

���«)/��	!,M(
��«فرمايد:مي در كتاب؛- ������ �� ��

�
����� ���«)/�I(;(

��«در قصه؛- �� ��
�
�� ������� «)/7%�8;(

���«فرمايد:مي در نامها؛- � ��
� ��� ���� ��� ��� ���«)/N��9�,'6(

����«فرمايد:مي در جزا؛- ��� ��� ���«/7]D)''(
��«فرمايد:مي در وعده دادن؛- ����� ��� � ��� ��� «)/��B
:P(
����«فرمايد:مي در حكم؛- ���� �� ��

�
��� ��� ��� � �� �� ��«)/-ST�P(

���«فرمايد:مي بعد �� �� ������ � ��� �� ��
�
�«)/���%�P;(.شما هم خوب حرف بزنيد. با ادب باشيد 

همچون روز قيامت كه پرده مييهها كنار برود، ميما حسرت  توانستيم بهتر از اين عمل كنيم، چرا نكرديم.خوريم كه
��«فرمايد: مي �� ��

�
���� ه)��2`/(»�� نماز،؟ستيم ببينيم بهترين كار چيستنيكوترين عمل را داشته باشيد. چند روزي كه در دنيا

 فرمايد:مي تحصيل، خدمت به مردم، اخالص. اگر كسي به شما خدمت كرد، شما بهتر به او خدمت كن. چون قرآن
...»���� ����...� �� ��

�
���«)/��B
يارپاسخگويي شما به كا)5' و سخن ديگريدربارههاي نيك ديگران بهتر از آنها باشد.  ان،شنين حرف

��� «...فرمايد: مي �� ���� ��� ����� ����� ��� ��������
����� �� ��

�
�«)/�I,'(و بهترين آنها را انتخاب  كنند.مي سخنان را گوش داده

و شيريني-10  ها بر اساس حكمت است. تلخي
ميمي ها عجلهما در قضاوت ميكنيم. وگوييم: چرا ليموي شيرين بعد از يك دقيقه تلخ لي ليموي ترش چند سال هم شود

اش را تا روز قيامت داريم. اما هان هم مثل ليموي شيرين، اول شيرين است اما بعد تلخيبماند، ترشي آن ماندگار است. گنا
و خوشحالي دارد.  و قيامت شيريني و در عوض تا آخر عمر و سنگين  بعضي از كارها از اول تلخ

ب و كهمي راي يك جوان ايجاد اشتغال كنيم، تا آخر عمر هروقت ياداگر پول را از بانك بيرون كشيده كنيم، خوشحال هستيم
و پسري را براي ازدواج كمك كرده ايم.   براي يك نفر ايجاد اشتغال كرده ايم. يا يك دختر را جهازيه داده
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طال دست من باشد بهتر است يا ضريح شود. مثالً: اينمي تواند كار نيكي انجام بدهد، عجله كند وگرنه ديربنابراين هركس مي
(ع) شود ي مرگ افرادي فرمايد: لحظهمي كنند. قرآنمي هايشان را در راه خير خرجخوشا به حال آنهايي كه پول؟امام حسين

...����«گويند: مي ��� �� �����«)/��	! خدايا! مرا برگردان، كار خير بكنم. ولي ديگر فايده اي ندارد.)::
 خلقت بر اساس حق است.-11
����«فرمايد:مي قرآن ��� ��� ������ ���� ������

� ��� �� �����«)/K�O@	9MM(و زمين را بر حق آفريده است. لغو نيست. ممكن خداوند آسمانها
و قشنگ است. و حال آنكه پاييز هم زيبا و قشنگ است،  است به نظر ما لغو باشد، مثالً: بهار نزد ما زيبا

 خستگي ندارد.-12
������«فرمايد:مي قرآن �� ���� ����� ��

��«)/m;'(و و كوچك، ريز در آفرينش، آني هم خسته نشديم. براي خدا در خلقت، بزرگ
 كند.درشت، فرقي نمي

شئ كوچكتر فرقمثال و كند. لذا قرآنمين كند، براي خدا هم اين كار در خلقت فرقينمي : همانطور كه براي ما در ديدن، كوه
��������� �������«فرمايد:مي يكجا ���� «)/ C,(و در آي و زيتون ������«:ديگريهقسم به انجير ���� ������ ��«)/no,(قسم به خورشيد

و خورشيد فرقي نميكه نمي  كند. شود نگاهش كرد. پس در خلقت براي خداوند انجير
همبله! خداوند، بعد از آفريد ����«فرمايد:مي ن، هدايت

�
�� ��� ������ ���� �������� ��«)//VP6(ولي معمار، بعد از ساخت، ديگر خبر از

 ساختمان ندارد. 
و در شبهاي طوالني زمستاني، خوب مطالعه كنيم. در و رفيق شده، نماز با حال بخوانيم، به مردم كمك كرده با خدا دوست

و مهمشب ترينحالي كه طوالني و هندوانه است. آيا دو ترين مسألههاي ما، شب يلدا است ي ما در آن شب، خوردن آجيل
ميمي كنيم؟!، خداوندمي خوانيم؟!، يك كتاب هم مطالعهمي ركعت نماز هم خواهم تو هم فرمايد: كارهاي من احسن است،
 احسن باشي. 

ر  اضي هستي.خدايا تمام كارهاي ما را آنگونه قرار بده كه تو
و بركاته« و رحمة اهللا »والسالم عليكم
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(ع)* )12/10/92تاريخ پخش:( امام رضا

ع پخش شده است )(تذكر: اين بحث، روز شهادت امام رضا
(ع)-1  ثواب زيارت

(ع) را چهار امامي (ع) بيشتر است چون امام حسين (ع) از ثواب زيارت امام حسين شثواب زيارت امام رضا و هاش اماميها
مي)(آنها كه فقط به امامت چهار يا شش امام اعتقاد دارند (ع) را زيارتهم زيارت  كند معلوممي كنند ولي هر كس امام رضا

و زيارت ايشان، الحمدهللا براي ايرانيمي و يازده امامي ديگر نداريم. و ده ها توفيقي است شود كه دوازده امامي است، چون ما نه
 ارت براي ما بيشتر است. كه امكان زي

(ع) در ديگر كشورها-2  مشتاقان آن حضرت

 خاطره اي از هندوستان*
هايم را جمع ام پولساله اي، فهميد من ايراني هستم، گريه كرد، گفت: من از اول جواني85هندوستان بودم، پيرمرد حدود

(ع) به ايران بيايم، هنوز موفق نش  ده ام. كردم كه براي زيارت امام رضا
 خاطره اي از آفريقا*

و تنها بودنشان در آن كشور و از آنها و شوهر شيعه بودند كه به ديدن آنها رفته در سفر به زيمباوه در آفريقا، يك زن
ميهايش؛ صادق، باقر، كاظم. كه متأسفانه بعضي از شيعهاحوالپرسي كردم، اسم بچه  گذارند. ها اسم بچه هي خود را خارجي

ميگفتم و بچه؟كنيد: محرم شما چكار ميگفت: شب عاشورا، خانم ميها خوانم، با هم گريه نشينند، من تاريخ كربال را
(ع) بروم.؟كنيم. گفتم: چه آرزويي داريمي  گفت: به زيارت امام رضا
 اهتمام به نماز اول وقت-3

 تاريخييهخاطر*
و صابئ ين در قرآن آمده است. صابئين عقائد خاصي دارند كه هنوز هم تعداي از آنها(اسم چند گروه مثلِ يهود، نصاري، مجوس

و اهواز هستند، زندگي و با حضرت يحيي آنها اصولي دارد مثل اينكه؛ بايد كنار رودخانه زندگي كنند، غسل در بصره هايي دارند
و اثر گذاري ستاره و در زمانها در زندگي انسان، رابطه(ع) (ع) حضورشان در جامعه برجسته بود.ي خاصي دارند امام رضا

و در يكي از جلسات بحث، گفت:» عمرو صابئي«رهبري هم به نام  (ع) چند جلسه بحث كرد، قد«َداشتند، كه با امام رضا اآلن
(ع)»الن قلبي.. و حضرت و نزديك شده است، كه همان زمان، صداي اذان بلند شده ي جلسه دلم براي پذيرفتن حرف شما نرم

و براي اقام (ع) گفتند: رهبر يك فرقه، عمرو صابئييهمهم تاريخي را ترك، و ياران به آن حضرت نماز آماده شدند، اطرافيان
و كار تمام رامي دانشمند، شما كمي صبر كنيد، مسلمان (ع) فرمود: نماز و زمان نماز هم كه وسعت دارد، حضرت شود. وقت

 دهيم.مي اول وقت انجام
 نشانه قبولي زيارت-4

گويند: شلوغ بود دستم به ضريح نرسيد، زيارت به دلم نچسبيد. پس در زيارت، مهم نيست كه دست به ضريح برسد. بعضي مي
(عمعلوم مي و اهلبيت چون همين كه انسان وارد حرم يا در شلوغي، وارد صحن شده،)شود دنبال دل، هستيم نه رضيت خدا

و چنان، بخواه. اين زيارت است. البته اگر بتوانيم، يا امام رضا ما زو ار تو هستيم، تو هم نزد خدا آبرو داري، از خدا براي چنين
 خواندن زيارت امين اهللا، زيارت جامعه بهتر است. 

ه است. افرادي را در تاريخ اسالم داشته ايم كه اولياي خدا را به ظاهر زيارت نكرده اند، ولي براي آنها زيارت حساب شد
 اويس قرنييهخاطر*

(ص) و آن حضرت (ص) را زيارت كند، ولي چون به مادرش وعده داده بود كه زود برگردد، او از راه دور آمد به مدينه تا پيامبر
(ص) برسانيد. پيامبر كه وارد مدينه شد فرمود: اويس قرني آمده؟!، چون بوي  در مدينه نبود لذا گفت: سالم ما را به پيامبر

(ص) بودند ولي هيچ اويس مي و افرادي هم زياد به ظاهر خدمت آن حضرت (ص) را نديد، اما زيارتش قبول شد. آيد. حضرت
 آبرويي نداشتند.
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كنم؛ كمك كنيم توسط پيشنماز محله، هيأت امنا، مساجدو رئاسي هيأت، تا افرادي كه هنوز به زيارت امام رضامي لذا پيشنهاد
(ع) را زيارت كنند.(ع) مشرف نشده اند،  آن حضرت

و خدا به خاطر زيارت او مشكالت ما را هم حل نمايد. قرآناتفاقاً ممكن است زيارت او قبول فرمايد: هروقت كار شمامي شده
����«شود؛ به تنگنا افتاد، گره اي را از كار ديگري باز كن، مشكل شما هم حل مي ���� ���������� ر»���������� زقش تنگ شده كسي كه

��« است؛ ������
����� �� � ���ه��� ���«)/mAV2(.انفاق كند از آنچه خدا به او عطا كرده است 

(ع) فرمود: اگر كسي مرا زيارت كند، سه جا؛ لحظه اوامام رضا و كمك و به هنگام حساب به بازديد و در قبر ي جان دادن
 است..روم.مي
 اي عجيب؛خاطره*

ميشوهر خو و پدر دو شهيد بود، با جمعي (ره) كه يكي از علماي اصفهان خواهند به كربال اهر دكتر بهشتي شهيد مظلوم
و مرز، مأمور مي گويد: بايد خانم تو را ببينم تا با عكس گذرنامه تطبيق كنم، خوب، يك زن از طرف شما اين بروند، در گمرك

ه (در احكام اسالم گفت: من اجازه نميم كار را انجام دهد، او قبول نكرد، اين عالم دهم، مرد نامحرم به ناموس من نگاه كند،
اي هم باز است، حق نداريم داخل خانه نگاه كنيم، ممكن است ناموس مردم در رويم، درب خانهداريم؛ اگر در كوچه اي راه مي

ب)آن باشد و او و حرم امام رضا بقيه با همين شرط نشان دادن خانم خود، به كربال رفتند و بعد به مشهد ه اصفهان بازگشت،
(ع) مشرف شد.

و برگشتند، به خان و شمايهآنها كه به كربال رفته و گفتند: ما حاضر هستيم ثواب كربالي رفته را به شما بدهيم اين عالم، آمده
 ثواب كربالي نرفته را به ما بدهيد. 

آخمي فرزند اين پسر عالم فرزانه و در دفتر خاطرات، آن ساعت را دقيقًا يادداشت گفت: ساعت ر عمر پدر، باالي سرش، بودم.
 كردم.

و ساعتي از دنيا رفت، با تعجب گفتم بله، از كجا خبر دار شده اي؟!!، مدتي بعد جواني مرا ديد، گفت: پدر شما چنين شب
(ع) از  (ع) شدم در حالي كه آن حضرت رفت، گفتم: آقا! من به زيارت شمامي حرم بيرونگفت: خواب ديدم وارد حرم امام رضا

روم، حاج آقا مصطفي بهشتي از علمايميي آخر عمر به بازديدشآمده ام، فرمود: هركس با اخالص به زيارت ما بيايد، دقيقه
 خواهم به بالينش حاضر شوم.ميي آخر عمرش هست،اصفهان، دقيقه

كنمي من كه پدر شما و براي شما كه فرزندش هستيد بازگو شناختم ولي از خواب ه بيدار شدم اين اطالعات را يادداشت كرده
 كردم.

 تقسيم اوقات-5
و ساعتي هم براي لذت. منتهي لذت غير (ع) فرمود: زمان خود را قسمت كنيد. ساعتي براي عبادت، ساعتي براي كار امام رضا

 حرام. 
(ع) فرمود:  عالمت مؤمن اين است كه وقتش را تلف نكند.»المؤمن مشغول وقته«اميرالمؤمنين

����«خدا براي قطعات زمان قسم ياد فرموده؛
�� ����� «)/�LW,(،قسم به طلوع فجر»����� ����«)/�8�@C,'(،قسم به صبح»��� ����«

)/qer,(،قسم به چاشت»��������«)/no;(،قسم به روز»���
�������«)/�J9,(ع قسم به شب، اما براي)C),2@��8/»���������«صر، قسم به

����«سحر، سه بار قسم دارد؛ 
������ �������� ��

�
�«)/�sS;;(»����

������ �������� ����«)/�8�@C,2(»����
������ �����

��� �«)/�LWM(»���� ��
�
� � ���� ���� � �

��� يعني:»�
(سقسم به شب، وقتي دارد تمام مي )حرشود

و سيصد بار گفتن شب هاي طوالني زمستاني، نماز شب بخوانيم كه آسان هم هست؛ يازده ركعت، بله! دعا براي چهل مؤمن
هم»الهي العفو«  شود بخوانيم.مي مستحب است نه واجب، نشسته

و كاري نكرد.حديث داريم؛ مغبون كسي نيست كه سكه  اش ارزان شود، مغبون كسي است كه عمرش رفت،
دهد. دكتر به امام اگر عاقل باشد، انسان مهلت را از دست نمي):�1,P��h@*/?(»���� ����� ����� �����ص���«حديث داريم:

و حد اقل، قدم بزني، ايشان در خانه قدم مي (ره) گفته بود بايد ورزش كرده و خميني و يك تسبيحي هم به دست گرفته زد
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اهللا«خورد، ذكر نمي اده ايم ذكر خدا بگوئيم. وبهترين ذكر خدا كه حتي لب هم تكانگفت. بيكار ايستذكر خدا مي »ال اله اال
 است. از خدا غافل نشويم.

و معصيت-6 و تعالي، نه گناه  رشد
ميامام زين (ع) كندمي گويد: خدايا! اگر عمرم مفيد است آن را طوالني فرما. ولي براي بعضي اين جمله از دعا صدقالعابدين

مي» كل ما زاد عمري، زاد معصيتي« كه؛  شود. خمس مال خود را بدهيم. حد اقلمي شود، معصيتم هم زيادهرچه عمرم بيشتر
 اوقات بيكاري مطالعه كنيم. 

 خاطره*
مييهدر يكي از كشورها ديدم پنجاه، شصت رانند  كنند. تاكسي كه منتظر مسافر هستند، مطالعه

(ره)حاج آقا مصطفي فر و مأموران اجازهمي زند امام خميني يهدادند حتي پردنمي گفت: روزهايي كه امام در تركيه تبعيد بود
علميهيهاطاقش را براي گرفتن نور كنار بزند، يك دور فقه را نوشت. مثلِ كتاب لُمعه،(يكي از كتابهاي فقهي است كه در حوز

و كتابي از شهيد)شودمي تدريس و جناب آيه اهللا هاشمي از شهيد اول دوم كه هر دو، كتابهايشان را در زندان نوشتند.
(دامت بركاته و به نام)رفسنجاني تفسير«كه قبل از انقالب، زندان بود، در زندان، يك دور تفسير نوشت كه بعداً تكميل كرده

(دامت بركاته»راهنما و آيت اهللا العظمي مكارم شيرازي و در بازار است. رفته قبل از در مهاباد، تبعيد بود، نزد ايشان)چاپ
 كرديم كه بعداً كتاب شد.مي مطالعات را به ايشان، عرضه

ميلحظه و عمر خود را تلف كردمرودو بعد از آن، انسان حسرت هاي ارزشمند عمر ؟خواهد خورد، كه چرا وقت
(ع) فرمود: ��«امام رضا ��� ������ ��

���� ��
�
����� ��� ���� �� ���� ��������

��� ��«)</���
=���>2M?/2'(و اموالت مواظبت عمرت را بيشتر از پول
 كن. 

��«فرمايد؛مي زنيم؟!.چرا عمر خود را آتش مي ��
�
��� ������� ���������� ����� «)</t�S^B,(?/,M((هاي قيامت براي تلف باالترين غصه

 كردن عمر، در دنيا است. 
(ع) كم»انما عن تعدد ايامك«فرمايد:يم حضرت ارزش تو به عدد روزهاي تو است. هر روزي كه از دست ما برود، از ارزش ما

 شود. مي
(ع) ازمي گردد؛ يكي تيري كه رهارود، ديگر برنميمي فرمايد: دو چيز زماني كه از دستمي حضرت و يكي عمري كه شود
 رود. دست مي

�����«در قرآن چهارده مرتبه ��«)/3�4
 شود. آمده است. باور نداري كه عمر تمام مي),;�
���«گويند:مي در قرآن آمده است كه؛ افرادي در قيامت چنين � �� ������� ������«)/�IP5(.واي بر ما از عمري كه تلف كرديم 

و دانش مطالعه مي و امتحان، با عشق به علم ها هم گران است. وزارت ارشاد بايد نيم. البته كتابكمطالعه كنيم. نه براي ترم
و كاغذ خوب، براي كساني كه توان دارند، يك رقم هم كتاب ارزان  دستور بدهد، دو رقم كتاب چاپ شود، يك كتاب با جلد

و قالي، البته كتاب  هاي مفيد باشد. باشد، مثل موكت
و در راه رضاي خو  دت، قرار بده.خدايا! براي هميشه عمر ما را مفيد

و بركاته« و رحمة اهللا »والسالم عليكم
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)19/10/92تاريخ پخش:( اهل بيت عليهم السالم جانشينان رسول خدا(ص)*

و مبين قرآن است.-1 (ص) مفسر  پيامبر
اهللا«؛يهآيا جمل سؤال: ص»كفانا، حسبنا كتاب (ع) الزم نيست، و بس است. پس وجود اهل بيت يا؟حيح استقرآن ما را كافي

؟پرسند: فالن مطلب كجاي قرآن آمده استبعضي مي
: جواب

و نماز و نماز مغرب سه ركعت الزم نيست همه چيز در قرآن آمده باشد. مثالً: كجاي قرآن آمده است كه؛ نماز صبح دو ركعت
��«آمده:؟ظهر چهار ركعت است ����

�
���� ������«فقط آمده:؟دور استنماز را به پا داريد. يا طواف هفت»���� �� ��� �������

��������� ��
���«

)/c� دور كعبه طواف كنيد. هزاران نكته هست كه در قرآن نيست.):)
(صمي خود قرآن هم و مبين قرآن است؛)فرمايد: من تنها كافي نيستم، بلكه پيامبر اكرم  مفسر

�� �����«مثالً: قرآن ذكر است؛ ��������� ��«)/��0O
�P6(فرمايد:مي اما كافي نيست چون»����������
�
��� �� �� (ي به),)0��1//(»�� درستي كه تو

(پيامبر) هم است.)پيامبر  بايد تذكر دهنده باشي. پس قرآن ذكر است، اما كافي نيست، مذكر هم الزم
(قرآن))';,9����/��(»����� ���«فرمايد:ميي ديگر: قرآنآيه (ص) اين �����«فرمايد:مي بيان است، اما خداوند خطاب به پيامبر ��

������ �«)/Y_MM(ي پيامبر اين قرآن را براي مردم)  بايد بيان كني.)تو
���� �����«فرمايد:مي ديگر:يهآي ��

���.��� ��.. ����� ����� (ص) هم)).��-/(»� ������«ايد: فرممي قرآن كتاب هدايت است، اما به پيامبر
����� ��«)/u���P((ي پيامبر)بايد هدايت كني.)به درستي كه تو 

��«فرمايد:مي ديگر:يهآي �� ���� ���� ���� ���� ��«)/n
�8P2((ص) ���«قرآن موعظه است، اما خطاب به پيامبر �� �� ��«)/��B
)ي5;( تو
 مردم را موعظه كن.)پيامبر

�«فرمايد:مي ديگر:يهآي ����� � � (ص)»���� و هشدار دهنده است، اما به پيامبر ����������«فرمايد:مي بشرت دهنده
�
�� ���� ��«

/K�9I�
)MP(.تو(ي پيامبر) هشدار دهنده هستي 
(ص) اتمام حجت است.-2  وجود پيامبر

������«فرمايد:مي قرآن ��...�� �� �� ��������«؟شما چرا كافر هستيد»����
�
����������� � ������ ��� در حالي كه آيات خدا بر شما تالوت»���

����«شود، مي ���� � ��� (ص) در ميان مردم، اتمام حجت است»���� و در حالي كه پيامبر هم در ميان شما است. پس وجود پيامبر
 ماند. نميو توجيهي براي كفر ورزيدن

و آله هستند.هامامان عليهم السالم هم داراي ويژگي-3  اي رسول خدا صلي اهللا عليه
آي سؤال: (ص) از دنيا رفت ما حق داريم، كافر شويم؟!!مي قبل، آيايهبا توجه به  توانيم گفت؛ بعد از آنكه پيامبر

(ص) را دارا هستند. جواب: و ويژه گي هاي پيامبر (ع) هم خصوصيات  خير، چون امامان
(ص) علم غيب دارد، (ص) معصوم است، جانشينان او هم معصوم هستند. مثالً: رسول جانشينان او هم علم غيب دارند. رسول

(ص) مالئكه نازل ��«شود؛مي بر پيامبر � ����...� �������
� (ع) فرمود: با اين آيه، امامت را ثابت كنيد، چون قرآن»�� فرمايد:مي امام

�ه������« �� ����
�
������� ��... ��

�� ���«شب قدر قرآن را فرستاديم،»����� ����� ����
�
�� ������� ����

�� چه؟كني كه شب قدر چيستنمي درك»����� (و
�����«)عظمتي دارد ����

�� ����� �� ���� ����
��
�
قد(»�� ���� ��������«بهتر از هزار ماه است،)ردرك شب ����� ��� ��...«)�S+,/M(مالئكه شب قدر به

(ص) زمين مي (ص) مالئكه خدمت آن حضرت و نازلآيند. خوب، زمان پيامبر شدند، پس اآلن هم بايد امامي با ويژهمي رسيده
 شوند.مي شود كه مالئكه هر سال، شب قدر، نازلمي گي هاي آن حضرت باشد كه بر او نازل شوند، چون از آيه استفاده

و سني-4  حديثي از علماي شيعه
و سني داريم كه؛ جالب ديگريهنكت ��«اينكه؛ حديث از علماي شيعه ����� ������� �����

�� ����� ��������� �� ����� ������� ������� ��� ��«
</���
و امام زمانِ خود را نشناسد به مرگ جاهليت مرده است.)'5;/?'(<���=  هر كس بميرد
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(ع) وظائفي داريم؛  پس ما در برابر آن حضرت

اي يك كتاب امام شناسي باشد. آشنايي با كتب مفيد در اين باره پيدا او را خوب بشناسيم. در هر خانه)(عخت اماماول: شنا
خواهيم، ما با امام زمان رابطه گفته اند: ما مرجع تقليد نميكنيم. مدعيان دروغين را بشناسيم، چون افرادي داشته ايم كه مي

 داريم. 
و محبت.  دوم: مودت

ا  طاعت است.سوم:
(عچهارم: حمايت مالي (س) را را نمي)(سهم امام). اگر مال امام زمان دهيم، ولي حاضريم دو ليتر گريه كند كه حق زهرا

و (ع) را غصب كرده و دزديدند، خوب ما هم كه حق امام زمان (ع) نمي غصب كرده دهيم، آنها فدك را ندادند، ما هم سهم امام
منمي را ؟كنديدهيم، چه فرقي

(ع)پنجم: حمايت نيروي انساني.  جهاني شدن اسالم مطرح است چون؛ در بحث حمايت نيروي انساني از امام زمان
ه�«در قرآن سه مرتبه اين جمله تكرار شده است كه؛ �� �� ��� ��

� ����� ��� �� ��«)//.�C;;(ي زمين را خواهد گرفت. و؛ اسالم كره»����� �� ����
����� �� ��

�������
�
�«)/�J
��«و مردم گروه، گروه به اسالم گرايش پيدا خواهند كرد. خداوند اين را وعده داده است؛)) ����� ��� ��� ��� 

....���� ��� «)/-ST�و متقين است؛): و عاقبت از آنِ مؤمنين ����������«و:
��� ����� ����� �«)/N��9�,('(»����������

��� ���� ��� ��«)//V,;((
عمي آيا سؤال: (مثلِ امام زمان ؟آنقدر طوالني باشد)شود عمر انسان
و سفيد جواب: مژه كه هشتاد سال ثابت است و صورت است كه هر نمي بله! مثلِ موي شود ولي چند سانتي آن، موي سر

خمي هفته رشد و اكسيژن يكي است اما و كربن و آب و نان و گوشت و آن يكي متغير كند. پوست دا اراده كرده اين مو ثابت
و همان خدا، در جامعه يك نفر را ثابت نگه مي و ما متغير هستيم. باشد  دارد

ي زمين را بگيرد؛ حال! ما براي اينكه اسالم كره
ميالف  خواهيم كه خداوند، امام زمان(ع) را ذخيره فرموده است. : رهبر
ميب و هوسخواهيم كه تحت تأث: قانوني و خط بازي و كينه و عقده و سياست و غرايز نباشد، كه خداوند قرآن ير حزب ها

و ريزه كاري هاي قرآن كشف نشده است.   ذخيره را ذخيره فرموده است. البته هنوز بسياري از مطالب
ها وظائف شهرداري ها به نكته رسيدم كه؛ بايد ماشين قراضهيدربارهمثالً: اخيراً تاو فرسوده را از مردم بخرند، كمك نموده

�������«فرمايد:مي ماشين نو جايگزين كنند. قرآن �������« اسب،»���
������« قاطر،»��� �����«)'(_Y/االغ،»��� �� � و سواري براي»���� مركب

و خيابان را كثيف مي»��������« شما است، اما؛  كند كه زينت نيست.زينت هم هست. ماشين قراضه اي كه دود
(ع) الزم است كه اآلن وجود ندارد.ج: و حضور امام زمان  آمادگي مردم براي ظهور
 هاي علميهگسترش حوزه*

(ع) فرزندان مستعد خود را به حوز علميه بفرستيم. دانشگاهها اآلن اشباع شده است. براييهدر جهت حمايت از امام زمان
و در (ع) است. بسياري از مساجد روحاني و فقيه نداريم. اين كار هم حمايت از امام زمان شهرها قاضي، امام جمعه، مفسر قرآن

و روزي نباشيم.  و مزايا  در اين جهت فكر حقوق
ميمشكل و ما ايمان ضعيف ما است. جوان گويد: ازدواج كنم، خرجي از كجا بياورم، يعني: اگر من تنها باشم خدا قدرت دارد

ر، دو تا شديم، قدرت ندارد به ما روزي بدهد. اين بد گماني به خداوند است. هنوز خداوند را باور نكرده ايم. بله! ما اگر با همس
 داخل دين شده ايم، اما دين، داخل قلب نشده است. ما در قرآن دو تا داخل شدن داريم؛ 

�����«داخل شدن مردم در دين؛ الف: �� ��������� � ��� � ������
�
�«)/�J
((

���«داخل شدن ايمان در قلب ها؛ب: ��� ���
�� ��������� ��� �� �����

����«/K��L�),M(.ما هنوز به باور نرسيده ايم 
و تفريط (ع) فرموده اند:مي ما در دينداري گرفتار افراط  شويم. امام حسن عسگري
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»��� � ���� ��� ���� �� ��
� �� ��� ��� � ����� � ����������������� � ������ �� ��

��� � ��
�
������ � ���� ��� ���� �� ��

� �� ������� ��� �� �� ��� ��� ������ ������ ����� ���� ���� ��� ��
��� �������«

)</���
ا):5/?'<���= و اما راه مستقيم در دنيا راهي است كه در آن و راهي در آخرت، و راه مستقيم راهي است در دنيا فراط
 تفريط نباشد. 

و علما در زمان غيبت  ششم: رجوع به فقها
د زماني كه ما غايب هستيم؛ (ع) فرمود: �«امام عسگري ��

�
����� ���� ���� ���� �� �� �«مجتهدي كه؛»����� ����� ��ص� �� ��� محافظ نفسش»��

�«هست، و؛  ����� ������� � �« حافظ دينش، و؛»�� ������ ��� ���� �«مخالف هواي نفسش، و؛»�ه��� ��� �� ه�� �� �� ��� ��
�
(امام»�� مطيع دستور مواليش،

���«است، پس؛)زمان �� ����������
�
�ه� � �� و تقليد كنند.»����  مردم بايد از او پيروي

خميي زمين تقليدمردمِ روي كرهيههم؟كسي نگويد تقليد چيست = نكته؛ بيماريهياط، مراجعكنند، مثلِ دادن لباس به
و...، معناي همه رجوع به كارشناس است. البته رجوع به كارشناس در دين به عقيد يهبه پزشك، ساختن خانه توسط مهندس

(ع) به آن اشاره شد.  شيعه شرليط خاصي دارد كه در حديث امام حسن عسكري
��������«بعد فرمود:

����� ����������������� �� �� ������ ��� ��
�������� � ��«)</���
البته بعضي فقها اينچنين هستند. ممكن است)''/?)<���=

 افرادي فقيه هم باشند، اما شرايط ديگر را نداشته باشند. 
(ع) در حديث ديگري �������������«فرمايد.مي آن حضرت ��� �� ����� � ��� ������ ��� ����� و دنبال مواظب باش عمرت را»���� ضايع نكني

و مقام نروي، چرا كه؛  �«پست �� ������
������� �� ����

����� ���� ��� ��«)</���
=���>P6?/(:5(خواند.مي اين دو انسان را به هالكت 
، ولي شودمي بله! دنبال رياست نرو، اما اگر رياست سراغت آمد، قبول كن. مثال: قايق روي دريا، اگر آب در آن داخل شود غرق

 رسد.مي قايق روي آب باشد به مقصد
(ع) آماده كنيد.كنم اسم بچهمي سفارش و خود را براي ظهور آن حضرت  هاي خود را مهدي بگذاريد

و اوليائت را نصيب همه ما بفرما.خدايا! باالترين درجه و اطاعت را نسبت به خود ي ايمان، معرفت، مودت
بر« و و رحمة اهللا »كاتهوالسالم عليكم
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و باطن )26/10/92تاريخ پخش:( * شناخت ظاهر

مثالً: ظاهراً تحليل سياسي ولي باطنش غيبت، ظاهراً شوخي ولي آبرو ريزي از مؤمن است. مثال: با سيخ طاليي چشمِ يكي را
 كور كنيم، بعد هم بگوئيم: طال بود. طال يا آهن يا چوب يا... او كور شد.

و رحمت باطن-1  زحمت ظاهر
�����«فرمايد: قرآن مي

�
��� ���� ��������� و كراهت داريد، اما؛،»�� ����«گاهي از ناراحت بوده ��� �� ��� به نفع شما است.)5,).��-/(»����

فرزندان دختر يا همه پسر هستند. در كنكور موفق نشدم. استخدام نشدم. در گزينش رد شدم. گاهي خير انسان،يهمثالً: هم
 ها است.خيدر تل

ميچوبِ عود را آتش مثال: و ميزده  شود. شود. تا نسوزد بوي عطرش بلند نميسوزانند، اما بوي عطرش بلند
���� «...فرمايد: جنگ براي شما تلخ است اما؛مي شود، جا دارد، قرآنمي كوتاهي ها ناراحتيدربارهبله! انسان ��� �� ��� ����...«

ميچون باع) 5,)(.��-/ ميث عزت شما و پود اين شود. خيلي ارزش دارد كه رئيس جمهور آمريكا بگويد: اگر قدرت داشتم تار
 ريختم، يعني: توان ندارم. اين عزت است. تشكيالت ايران را به هم مي

(قبل از انقالب )ون كاپيتالياسوندر همين كشور ما قانوني را در مجلس تصويب كردند،(قان)اين در حالي است كه در زمان شاه
و محاكم و اعتراض و اثرش اين بود كه؛ اگر يك آمريكايي در ايران هر جنايتي بكند، مسئولين ايران حق برخورد اويهكه معنا

و در هيچ صورتي ايراني حق شكايت بر عليه آمريكايي خالفكار در ايران را ندارد ولي اگر يك ايراني به سگ آمريكايي را ندارند
(ره) در سال كه متعر چِخ بگويد، بايد محاكمه شود. فرياد امام خميني بر عليه تصويب چنين قانوني بود42ض او شده است،

و ذليل شد.   كه منجر به انقالب اسالمي شد. چون ايران فروخته، نابود
و در باطن، كاهش-2  ظاهراً افزايش

و فكر و نفعمي گاهي درآمدي به ظاهر شيرين است �������«فرمايد:مي كرده است اما قرآنكنيم رشد �������� نزد):;��3/(»�����
ميخداوند رشد نكرده است. مثلِ افرادي كه چاق هستند، مي و گويند: ماشاءاهللا چه هيكلي! اما دكتر گويد: اين چاقي مريضي

و جلوبراي او دردسر است. يا ماشيني مانور   شود.مي ندگي باعث تصادفزند، اما اين رقم رانمي داده
و هرچه انجام مي و رحيم و به مقدرات الهي دهد از روي حكمت است، همه راضي ما اگر توجه داشته باشيم كه خدا حكيم شده

 زنيم. نق نمي
مييا كسي كه مال يتيم را مي و فرمايد:مي چنين افرادييدربارهخورد، اما قرآن خورد، ظاهرش اين است از آن استفاده كرده

»��� ����� ��������«)/��B
 خورد. اينها آتش است كه مي)6,
ميو افرادي كه پول و احتكار و گنج، ذخيره پسهايشان را به عنوان كنز انداز دارند، اما خداوند در كنند، ظاهرش اين است كه

��«فرمايد:مي قرآن خطاب به آنها ���� �������� �� �� ���� ��������� ��...�«»��� �� ��ه� و»�� پهلوي شما با آتشي»جنوب، جنب«كه به پيشاني
�����«از همان اموالي كه؛  � �� ��«)//.�C;P(توانستيد چند نفر انسانمي به صورت گنج درآورديد زده خواهد شد. در صورتي كه

 محتاج را با قرض الحسنه نجات دهيد. 
اي هم اثر ندارد، ولي، ياد خدا هستيم، البته خدا هم ياد ما هست اما ياد ما براي خدا ذرهخوانيميا به ظاهر زماني كه نماز مي

و آخرت ما تأمين مي و ظاهر عمل ما است. اگر خدا ياد ما باشد، دنيا  شود. اين باطن
����«فرمايد:مي ديگريهيا در آي �� �� ������ �� ��... ��� «)��/����9PM(و حيلهظاهراً افرادي  كنند.مي با خدا مكر

و توطئه كنند، اما اآلن جايگاه آمريكا در ميانمي مثلِ آمريكا از قبل از انقالب، حدود هفتاد سال است كه براي ما نقشه كشيده
و محبوبيتي است و ديگر امت ها چه جايگاه ؟ملت ما

���«فرمايد:مي قرآن �� ��� ��... كاينها فكر مي»��� و كلك زده اند، اما؛ كنند ����«ه حيله كرده ��� �� �� ����«)/��B
,M((خداوند با آنها
و مقابل (يعني تدبير و حيله،  فرموده است.)صحيحيهمكر
و جنس مثالً: در صادرات اجناس، جنس مي بد را زير ازيهگذاريم، به ظاهر كاله سرِ آنها گذاشته ايم، ولي دفعخوب را رو بعد

و باطنش ضرر است. نمي خريدما   كنند، ظاهرش سود
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 ظاهراً شكست با باطني پيروز-3
و خانواده و اصحاب، شهيد (ع) (ع) در كربال ظاهرش شكست بود، امام اش اسير شدند، اما باطن آن است كه؛ نهضت امام حسين

و ياران او است.  (ع)  هر آنچه از دين مانده است، به بركت خون امام حسين
مي ال:مث ميدانه را كه ميكاريم، ظاهراً دانه زير خاك و گاهي هم رود، اما باطنش اين است كه او تبديل به يك خوشه شود

و يا انسان روزه دار، حق ندار در روز چيزي بخورد، اما دم افطار براي او خيلي شيرينتبديل به چند خوشه مي تر از لذتي شود.
و فتنه است. بسياري از تفريحخورها دارند. يا است كه روزه  ها، ظاهرش تفريح است، اما باطنش اعصاب كشتن

و در باطن دشمني-4  ظاهراً دوستي
و باطنش در چاه انداختن بود. (ع) به پدر گفتند: يوسف با ما بيايد تا ورزش كنيم، ظاهرش ورزش  برادران يوسف

و پسر در دانشگاه، پارك، خيابان و يا رفاقت بعضي از دختر و باطنش فتنه و اينترنت، ظاهرش دوستي و سينما، تلفن، پيامك
ميفساد است. مثال: مثلِ رفاقتي كه ما با انار داريم؛ انار زماني كه آب دارد، دو دستي او را مي و لبها چسبانيم، گيريم، به صورت

و دور پرت كرده  اندازيم.مي آبش را كه گرفتيم، آن را
گويند: قربانت بروم، مخلصت هستم، دلتنگت شده ام، برايت بميرم؛مي فرمايد: اينجا همهمي دوستي هاييچنينيدربارهقرآن

»���� ��
� ���� «...با هم دوست هستند، اما؛»��� �� ������ �� ���������� ���� �� ���������� ��� �� «)/N�lI52(ميتمام دوستي و ها تبديل به دشمني شود.

���«مت: در قيا ������ ������ ��
�
����� �������� ��

�
�«)/N��9�;'(ميهر گروهي كه وارد جهنم مي كنند. مگر آنها كه شوند به گروه ديگر لعنت

 در دنيا تقوا پيشه كردند. 
�«گويند: خدايا! عذاب آنها را دو برابر كن؛ روز قيامت مي �� ���� ���� ���������� «)/Q���م)'�5 و معتاد كرده، فيلمي چون اين را گمراه

(منجالب گناه و دست مرا در حنا فرمايد: عذاب شما هم دو برابر است، چرا؟مي گذاشت. خداوند هم به آنها)به من نشان داده
و هم او را تقويت  و هم ديگران را منحرف نموده است، شما هم عذابتان دو برابر است، چون هم كج رفتي چون او هم كج رفته

كهكر تواند در پارچه شيرجه برود، اثر سوزن، به خاطر نخي است كه با او همراه نمي دي. مثال: اگر نخ، عقب سوزن نرود، سوزن
 است. شما جاويد شاه گفتيد كه او شاه شد. 

(ع) به يكي فرمود: امثالِ شما دور بني اميه جمع شديد كه آنها مرا خانه دامام صادق ر يك جايي نشين كردند. لذا اگر كسي
 شراب هست، بنشيند، گرچه از آن نخورد، گناه كرده است چون نشستن او تأييد آن كار است.

مييهحديث داريم: روز قيامت يك قطر ميخون روي يكي شود: يك نفر را به ناحق كشتند،مي گفتهگويد: اين چيست؟ ريزد،
و سوت كشيديد.   تو شريك هستي، كف زده

صفوان جمالتاريخيهخاطر* ي از
(ع) فرمود: چنين توقعي از شما (ع) بود، شترهايش را به هارون الرشيد اجاره داده بود، حضرت او يكي از ياران امام هفتم

مينداشتم. مثلِ خانه مياي كه به افرادي اجهره بدهيم كه اش زياد است، كنند، بله! در عوض كرايهدانيم در آن خانه گناه
دادي؟ آقا! براي رفتن به الرشيد اجاره بيشتر، ولي باطن آن، روز قيامت گرفتار هستيم. چرا شترهايت را به هارونظاهرش پول 

كه؟مكه است، فرمود: آيا تو راضي هستي او زنده بماند، تا سفر حج تمام شده، كرايه شما را بدهد بله، فرمود: همين مقداري
 راضي هستي، او زنده بماند، گناه است. 

 ظاهراً تشكر ودر باطن تملُّق-5
درمي ظاهراً و و در باطن راه بندان كرده است. ظاهراً كاسبي و ذليل شده است. ظاهراً عزاداري كند، اما در باطن تملق گفته

 باطن، سد معبر كرده است. 
و انگيزه است.*  ارزش كار ها به اخالص در نيت

(ع) چون همه؟ببينيم چقدر براي خدا كرده ايم در اين مرحله گرفتار هستيم. بنده هم مبتال هستم، چون از حرم امام رضا
و چوب قاطي شده  بيرون آمدم، دربهاي طاليي را بوسيدم اما دربهاي چوبي را حال نداشتم ببوسم، ديدم امامت من با طال

تريهاست. يا روض به؟رويم يا افرادي كه گمنام هستندمي در منزل يك شخصيت را راحت به يك رفتگر با رغبت بيشتر يا
؟كنيممي يك شخصيت سالم 
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از-هرشب بايد بيدار باشند،-لذا شهرداري ها بايد به فكر رفتگرها كه چند مشكل دارند؛ و كار دارد، معموالً دور با زباله سر
و بچه هستند، ولي شهرداري براي كار فرهنگي، مجسمه كه اگر مثالً چهل هزار رفتگر داشته سازد، اين اشتباه است.مي زن

و فرزند، حدود   هزار نفر هستند، الزم است از نظر فرهنگي به آنها برسيم. 200باشيم با زن
و تابلو (ره)  شويم. به فكر قيامت باشيم كه قرآننميو ريش، كه حزب اللهي» وان يكاد...«ما تنها با عكس امام خميني

��«فرمايد: مي ���������������� ���«)/m��V:(و: پرده ها كنار مي ���«رود. ���� ���� ��� ��� ���� ��«)/m(((همچشمت آهن مي كارهايهشود. كه
و در دنياي خيال بوده است.  غلط

و به جا استخود را هم گزينش كنيم. فكر ما، كار ما، حرف و صحيح در؟هاي ما درست (ع) فرمود: اگر كارهاي شما امام رضا
و خجالت نكشيد، صحيح است. مدير عامل كارخان مييكي از نوشابهيهنماز جمعه بازگو شد دانم چه چيزي ها گفت: من

 خورم، شما هم نخور. كنيم. نميدرست مي
��«فرمايد:مي نگاه به نامحرم، ظاهرش لذت بردن است، اما باطنش را در روايت �� ���� ����� �� ����������«���
=���>)</:;?/(2P(،اين نگاه

و گناهاني دارد.  تيري از شيطان است. چون به دنبالش چه عوارض
 ترجيح كماالت بر نقاط ضعف-6

����«فرمايد:مي گاهي انسان به ظاهر از خانمش به خاطر نقاط ضعفي ناراحت است، اما قرآن
��... �� ��� ���� ����

ها اگر از خانم»��
�������«ناراحت هستيد، اما؛ 

�
��� ���� ����...� ���� �������«چه بسا شما كراهت داريد، ولي؛»�� ��� ��� ���� � � �� ������ ��«)/��B
خدا در آن):,

����« فرمايد:مي خير زياد قرار داده است. حاال به هر دليلي، زود نبايد طالق داد. ما بايد به خوبي ها نگاه كنيم چون قرآن
���� ���

��� ����� ��������� ���� «)/`��,,M(هايش را ها، بديبرد. پس تو هم به خاطر خوبيمي به درستي كه خوبي ها بدي ها را از بين
 ببخش. 

(ص) گفتند: بالل نمي (اسهد«را صحيح بگويد،»����«تواند به پيامبر (ص) فرمود: بالل، كماالتيمي با سين)» گويد، حضرت
 هم دارد. 

ميكماالتي دارد، حاال دو تا از دندانمثالً: دختر ميهايش روي هم است، خواهد بخندد، خواهند گفت: گويد: نه، چون
 اي كه خورده، تحصيالتش، فكرش، نجابتش، عفتش، فكر كنيم. هايش روي هم افتاده است، بلكه به خانواده، لقمهدندان

ما را به راه مستقيم هدايت كن. بخوانيم. كه هم بايد باطن ما خوب خدايا» اهدنا الصراط المستقيم«دائم بايد اين دعا را كه؛
و هم ظاهر، چون مغز تخمه را به تنهايي يا پوست آن را بكاريم در هر دو صورت، سبز نمي و پوست، با هم باشد شود، بلكه مغز

و باطن بايد با هم خوب باشد.. سبز مي  شود. ظاهر
و باطن ما را اصالح فرما.كه ما باطنخدايا! بصيرتي به ما عنايت فرما و ظاهر و گول ظاهر را نخوريم  شناس بوده

و بركاته« و رحمة اهللا »والسالم عليكم
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و فقرزدايي )03/11/92تاريخ پخش:( * قرآن

و فقر زدايي-1  قرآن
��������������«فرمايد: قرآن مي ���������� ���� �� ��� ������ ��� ه��� ���� ������ �� ����� ��«)/gO%;:(بگو:(اي پيامبر!) پروردگار من، براي هركس از بندگان

رااش را در رفاه قرار خود، بخواهد زندگي (راه روزي اش و يا آيمي)داده و در مييهبندد. ��������������«فرمايد: ديگر ���������� ���� 
�� ��� ������ �«)/gO%;5(؛يهدر اين آيه جمل»��� �� �� �� ��  را ندارد.»��

 نكات؛*
و آيهچون آيه اول: بيي دوم، خطاب به آدمي اول، خطاب به مؤمنين مي»يبسطُ«دين است. هاي پولدارهاي كند، روزي را باز

»ورقْديبيبندد براي او. يعني: آنجا هم كه جمعمي»لَه ميدين را كه كند، به نفع او است. اما افراد دهد، چون خداوند روزي
 شود.مي خدا نيستند، بر عليه آنها تماميهبند

و يك روز مسؤول پرداخت پول است، در رابطه با مالِ دنيا، انسان بايد مثلِ كارمند بانك باشد كه؛ يك روز مسؤول گرفتن پول
ميمي گيرد، شادنه آن روزي كه مي ميدشودو نه آن روزي كه پولها را به مشتري  كند. هد سكته
���«فرمايد:مي قرآن هم اينچنين ������� ��

�
��������� ������«)/S8S�و از بين رفت);) (گرفته شد،)براي آن چيزي كه از شما فوت،

 رسد، شاد نشويد.ميو براي آنچه به شما»آتاكُم بِماتَفْرَحواالو«غصه نخوريد، 
����«فرمايد:مي بعد هم

�
����� �� ������ ��� ������ �� ���� ����� ������ ��� �� �������� ����«)/gO%;:(اوو هر چه را انفاق كرديد عوضش را او مى و دهد.

.بهترين روزى دهندگان است
از»بسط«يهدر اين آيه، كلم دوم: و مقدم در روزي، آن است كه خدا گشايش» قبض«قبل نهدمي آمده است. يعني: اصل هد،

و  فرمايد:مي بندد. در آيات قرآن، هر كجا دو كلمه، كنار هم آمده، جلوتري، مقدم است. مثالً:مي اينكه تنگ گرفته
»�� �� ���� ��� ������ ��� ����������� ���� ��� ������ ���� �� ���«)/u���M:(ميبه هركس بخواهيم دختر مي و به هركس بخواهيم پسر دهيم. دهيم

(اناث يعني: بهمي كه جلوتر آمده است، ارزش بيشتري است. حديث هم داريم كه: اگر چيزي به خانه)براي دختر بريد، اول
 دختر بدهيد. 
و كمك به ديگرانيا قرآن درباره ��«فرمايد:ميي شيوه انفاق � � ����������«)/-��.(2M(.يعني: پنهاني بودن آن، بهتر از علني است 

������«يد: فرمامي يا
�
��� ���� �� ��

�
�������

�
�«)/*RM;(ومي خداوند  گرياند. اول خنده است.مي خنداند

���«در عبادت، �����������«)/H�
P(.و روز. پس جايي كه خدا دو كلمه كنار هم فرموده است، آنكه اول آمده است، اولويت دارد شب
كماين خود درسي است كه اگر مي و انفاق كنيم، سعي كنيم پنهاني باشد. خواهيم ك

 شود.مي خواهيم به فقيري زكات بدهيم، نگوييم: زكات است. چون تحقيرحديث داريم: اگر مي
و آساني ها براي رشد ما است. اگر زندگي يكسان باشد، رشد ندارد. مثلِ راننده، اگر هميشه در جاده سوم: و زياد، سختي كم

سرَش را نسوزانيم، بوي عطرش بلند نمينمي مهارت الزم را پيداصاف برود، در رانندگي  شود.كند. چوب عود را هم تا
 خواهد مرا تربيت كند. رب من است، مي»��������«خداوند،

و در زمان الزم مطيعمي مثلِ سرباز در پادگان، كه به او و فرمانبر گويند: به راست، راست. به چپ، چپ! براي اينكه تربيت شده
 باشد.

و به هركس بخواهد يعني: خدا به هركس بخواهد مي»�� ����«فرمايد:مي چون. تالش از ما، روزي از خداچهارم: دهد
 دهد. نمي

 اگر اينچنين است، الزم نيست، خود را به زحمت بياندازيم.؟اگر خداوند روزي دهنده است، پس تالش ما چه نقشي دارد سؤال:
رود، زيرمي دادن خدا، حكيمانه هست. تالش ما مأثر، اما خدا هم اختيار دارد. مثال: آنكه يراي آموزش رانندگي : روزيجواب

و ترمز دارد، گاهي هم ممكن است اين گاز بدهد ولي مربي صالح بداند آنجا ترمز و ترمز دارد، اما مربي او هم گاز پاي خود، گاز
و مصلحت است. پس راننده اي كه آموزشبگيرد. پس هر دو اختيار دارن اما كا و ترمز داردمير مربي بر اساس صالح بيند، گاز
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و صاحب اختيار تام نيست. بله! من خودم بلند ميولي همه كاره و ������«نشينم، شده �� و قوته«اما؛»������ هللا و»بحول به كمك
 خواست خداوند است. 

د ست ما است، اما ممكن است كارخانه، برق را قطع كنند. يعني: هم اختيار داريم، هم مثال: روشني منزل با كليد آن به
و مقام رسانيد. همه (ع) او را به چاه، انداختند، اما خداوند او را از چاه، به جاه  كاره نيستيم. مثالً: برادرانِ يوسف

�����«فرمايد:مي پنجم: بعد �� ����
�
و مقام، باشد. هركس هر امكاني آنچه انفاق كنيد. حال! از پول»� يا از آبرو يا از بيان يا از جايگاه

و شنبه، در مسجد، مردم را رايگان ويزيت كند. دارد. ممكن است يك پزشك، شب  هاي جمعه
و با ارزش باشد.مي البته آنچه را انفاقششم: و... مفيد و مال  كنيم، گر چه كم است، بايد مثلِ علم، بيان، قلم
ف ��«رمايد: مي ��� نگوئيد: كم است. گاهي يك چيز كم، بركات زيادي دارد. مثال: گاهي يك شيشه آب ليمو از پيرِ زني كه»���

 دادند. دارايي بيش از آن نداشت، براي رزمندگان در جبهه ارزشِ زيادي داشت، آن را دست به دست مي
ت نجات و باعث كشتي  شود.مي عداي مورچهمثال: گاهي يك برگ زرد، در آب،

��«فرمايد:مي هفتم: �� ��� ����� ) خدا جبران مي»�� آنچه انفاق كنيد، خود)  كند. مثلِ اينكه بگوئيم: من شخصاً به عهدهيعني:
 گيرم. مي

و محدوديت است، چونكمك هشتم: �« فرمايد:مي خداوند بدون منت ����� و هميشگي»�� و براي استمرار بودن كه فعل مضارع
و كمك خداوند طوالني است.   است. كمك ما لحظه اي

����«فرمايد:ميو بعد هم ��� �� ������� و همه»���� مي به همه (هم رزق مادي، هم رزق معنويچيز گذارد. نياز منت هم نمي)دهد،
ميرا هم مي  توانند بدهند. دهد كه ديگران نميشناسد، چيزهايي را

مي كمك ما محدود مياست. از مال ما هم كم ميشود. گاهي هم منت دهيم كه نياز او چيز ديگري گذاريم. گاهي هم چيزي
مي-است. ولي خداوند، مي-دهد.به همه مي-دهد.هميشه گذارد. منت هم نمي-شود،از سخاوتش كم نمي-دهد.مورد نياز

����«اين معناي؛  ��� �� �������  است.» ����
 الت كميته امدادرس-2

(ره) است. نكاتي بايد مورد توجه مسئولين آن باشد؛كميته ي امداد يادگار امام خميني
و محرومان را دارند، زندگيشان نبايد اشرافي باشد. اول:  منش آنها ثروتمندانه نباشد. چون مسؤوليت فقرا
و توسع دوم: يم، به خصوص اينكه ماهي دادن مهم نيست، آن داشته باشيم. اشتغال به وجود آوريهسعي در گسترش
 تر از تور دادن، توربافي ياد دادن مهم است. گيري ياد بدهيم، مهمماهي
مي سوم: و رواني در كنار كمك مادي مهم است. مثالً: اگر گوشواره براي دختر خود و فرهنگي خريم، بگوئيم: اگر كمك ديني

و صحيح بخواند.  نماز را خوب
�...��«ايد: فرممي قرآن ����� و... بدهيد،»����� و چاي و قند و گوشت، نان و برنج ����«لپه ��� و آنها را بپوشانيد، اما؛»����� ��«لباس داده
��� ������ ��� ����������� ���� ��«)/��B
P(و معروف سخن بگوئيد. يعني: براي يتيم، قصه هم بگوئيد احوالي هم از او بپرسيد، با آنها هم نيكو

و لباس، نيست، مشكل روحي هم دارد.   چون تنها مشكل او غذا
و حل شود. مثالً: در جنگ و... ياد بدهيم. بايد اين كارها مردمي شده تا زود پيس رفته به آنها شعر، هنر، نماز، قرآن، كامپيوتر

همهمه  وز شد. مردم حركت كردند پيريهي مردم جمع شدند، جنگ پيروز شد. انقالب، چون
و انفاق تنها به مسلمانها اختصاص ندارد، غير مسلمان را هم شاملچهارم:  شود.مي كمك

و فقيري را مشاهده كرد، فرمود: او را كمك كنيد، (ع) با يارانش، در مسيري شخص مستمند حديث داريم كه؛ امام صادق
و برگشتند، گفتند: تشنه بود، آبش داديد؟ گفتند: نه! يهودي (ع) فرمود: يهودي باشد، مگر يهودي را نبايد رفتند بود، حضرت

���«فرمايد:مي قرآن؟كمك كرد ��
�
������ ���� ����� ������«)/qer,6(:سائل را رد نكنيد. نفرموده»��� ��

�
�(����� ) ����� ���� ����� بلكه فقر»������

 كن شود. بايد ريشه
و آل محمد محشور بفرما. و از دنيا رفتند همه را با محمد  خدايا! كساني كه در طول تاريخ به فقرا كرده

اهللا« و رحمة »و بركاتهوالسالم عليكم
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و آزادي در سايه انقالب اسالمي )10/11/92تاريخ پخش:( * استقالل

و و جانباز الزم است مسائل مربوط به پيروزي انقالب اسالمي را به برا نسل نو ياد آور شويم. چون در اين راه، دهها هزار شهيد
و تذكر الزم است. مثل دست، كه هر چند ساعتي باي د آن را بشوئيم. اسير داده ايم. ذكر

 لطيفه:*
دو رقم زغال داريم، گران يا ارزان، يك نفره يا دو نفره! مشتري گيج شد، زغال؟يكي رفت زغال بخرد، گفت: زغال كيلويي چند

سوزد، گرانتر است، اما زغال ديگر، يك لحظه باد بزن را كنار فروش، گفت: زغال يك نفره را وقتي روشن كني، تا آخر مي
مي بگذاري  شود. بعضي از انسان ها هم زغال دو نفره هستند چون مرتب بايد او را ياد آوري كرد. خاموش

و جمهوري اسالمي؛يدربارهنكاتي*  استقالل، آزادي

 اخراج مستشاران آمريكايي-1
���«فرمايد:مي قرآن �� ��

�
���� ��� ���� ��� ��� �� ���������������� ��� �������«)��/����در» بِطانه«)',,9 يعني: درون. نگذاريد غير از خودتان، كسي

(تابراي بيگانگان جاسوسي كند و تشكيالت شما داخل شود.  پس ورود عامل نفوذي ممنوع است.)درون جامعه
و كنترل كنند. يا به اسم كا و... ما را جمع آوري و امكانات و وجب به وجب زمين رشناس نظامي، شايد به اسم جهانگردي آمده

 كارشناس اقتصادي، باشد. 
 خاطره اي از آمريكائي ها در عراق*

يهكند كه؛ آمريكائيها زماني كه به عراق آمدند، منطقمي آقاي الريجاني رئيس محترم مجلس از يكي از سران عراق نقل
و بعضي از مقامات ارشد عراقي انتخاب كردند، يك روز، از مقاما ت عراقي كه خواست به منزل خود وارد حفاظتي را براي خود

و گفت: بايد بازرسي شوي، مي اوشود، سرباز آمريكايي مانع شده  گويد: من عجله دارم، بازرسي كنيد، سگي را براي بازرسي
ميمي و خانآورند، ومي خود بسيار تحقير شدم. قرآنيهگويد آن روز من در كشور فرمايد: زماني كه بيگانگان به كشور
������«شوند؛مي شما وارديهنطقم �� ���� �� ��

�
����� ��

�
���� ��

�
�«)/YZ;M(كنند.عزيزها را ذليل مي 

ها*  خاطره اي ديگر از آمريكائي
گفت: پرونده اي موجود است كه؛ وقتي مرگ بر آمريكا در ايران راه افتاد، مستشارانِمي يكي از وزيران كه قبالً دادستان بوده

هامي، يكي پس از ديگري از ايران فرارآمريكايي ي از آنها رسيد كه در خوزستان، كردند، تا اينكه نوبت يكي از دانه درشت
خواست از ايران برود، از دربار شاه دستور آمد كه از او رسمي بدرقه شود، نظارت بر صادرات نفت ايران داشت، زماني كه
و لشگري به فرو و مسؤولين كشوري دگاه رفتند، يك فرش ابريشمي قيمتي هم به او هديه دادند، او هم يك هديه براي استاندار

 شاه ايران به آنها داد كه محرمان آن را به كاخ فرستادند، ديدند دستمال كاغذيهايي است كه او در مستراح استفاده كرده است.
تذمي دربار شاه در ضمن نامه اي از مسئولين آمريكائي كر بدهند، اگر به ايران برگشت، ديگر از اين كارها را خواهند كه؛ به او

 فرمايد:مي تكرار نكند. اين در حاآلن
»��� �� ��

�
���� ��� ���� ��� ��� �� ���������������� ���  نگذاريد بيگانگان در درون شما نفوذ كنند.»�������

 تغيير قبله، رمز استقالل مسلمانان است-2
ميمقدس بود، يهوديقبله رو به بيت ال (چون ادعا داشتند كه بيت المقدس از آنها استها )گفتند: شما دنباله رو ما هستيد،

�������«�آيه نازل شد كه؛ جهت قبله را به طرف كعبه در مكه عوض كنيد، چرا؟ ����������� �� ��� ��� � �� ��«)/-��.,P6(تا آنها اينچنين
 نگويند. 

م ميقطعاً اگر ميشكند. حتي مسلمانسلمان ها تنها به اين يك آيه قرآن عمل كنند، كمرِ آمريكا توانند آمريكا را تحريم ها
(ره) بود در سران كشورهاي  اقتصادي كنند، يك ماه جنسِ آمريكايي، مصرف نكنند. اگر غيرت دينداري كه در امام خميني

(ر و آن فكر اسقاللي كه در گاندي و هند را نجات داد، هبر هند) بود، كه گفت: جنس خارجي مصرف نمياسالمي باشد كنيم
شكست. ما براي آنها بازار مصرف هستيم. ما بايد آنها را تحريم كنيم نه آنها ما را تحريم كنند، بگويند: ما فشار كمر آمريكا را مي

 آوريم تا تسليم شوند. مي
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(ره) فرمود: شير نفت را ببن ديد، شركت نفت آن را بست، كمر شاه شكست، بعد فرمود: سربازها از سربازخانه زماني امام خميني
و روي پاي خودمان باشيم.  ����«فرار كنند، فرار كردند. ما بايد استقالل داشته ����������� يعني: روي پاي خودش)29فتح/(»��

(ص) را در مكه اذيت كردند به طائف آمد. در طائف  و به ديواري تكيه داد هم اذيت بايستد. پيامبر كردند، از طائف بيرون آمده
و فرمود: مسلمان به ديوار باغ يك يهودي هم تكيه نمي دهد. كه بعد متوجه شد ديوار باغِ يك يهودي است، به درختي تكيه داد

�������«فرمايد:مي اين استقالل است. قرآن �� ����������� ��� ...�� ����  به ظالم تكيه نكنيد.);,,��`/(»��
 دوري از كافران ستمگر-3

���«فرمايد:مي قرآن �� ��
�
���� ��� ...���� ���«اي مؤمنين!»��� �� ��������� �� ������ ���� �� ����� �� ��

�
و»� و دشمن خودتان را ولي دشمن من

(دامت بركاته) فرموده آم:سرپرست نگيريد. آيت اهللا جوادي آملي هاي خود را بشماريد، تا ريكا به شما دست هم داد، انگشتاگر
ُگلي هم داد، درونش را نگاه كنيد. (ره) گفته: اگر آمريكا به شما و مرحوم پرورش  مطمئن شويد كه خيانتي نكرده باشد.

��«روايت داريم: ���� ������� �������� ���������� ���� ه� ��� �� ����
�
������«)���
=���></,66?/5P(و خاك دارد، ولي چون حال كشاورزي اگر كسي آب

ميندارد، گندم از بيگانه مي ���������«فرمايد:خَرَد، لعنت خدا بر او باد. قرآن ��� ��� �������
��� �� ����� �� �� ��� �� ���� ��«)/��B
,M,(خداوند

. كافران بر مؤمنان قرار نداده استيهراهي را براي سلط
و حذف كنيم.يهآي 500گويند: دين از سياست جداست، پس حدودمي وهابي هايي يا آنانكه سياسي از قرآن را بايد برداشته

 ها راه نفوذ داشته باشند. دهد كفار بر مسلمانمثالً: در همين آيه، خدا اجازه نمي
 اي از دوران اسارت مرحوم ابوترابيخاطره*

(ك جمعي به عراق، رفتند تا اردوگاه اسرا بازرسي كنند، از آقاي ابوترابي پرسيدند)ه غير مسلمان هستنداز صليب سرخ جهاني،
و پاسخگوئي او را  و جواب ديگري داد، سرهنگي كه مسؤول شكنجه بود ايستاده كه آيا اينجا شكنجه هست؟ ايشان طفره رفته

كه نظاره مط كرد، بعد از آنكه آنها رفتند سرهنگ عراقي گفت: (ميخ بر سرِ ايشان كوبيده سيد من خودم تو را شكنجه كرده ام،
و چرك بيرون مي مي)آمدبعد از آزادي هم خون آمدم، آنها مسلمان ترسيدم، جبهه نميمي گويد: اگرچرا نگفتي، ترسيدي؟

راگفتم در عراق شكنجه هست، آنها بر مسلماننبودند، عراق هم كشور اسالمي است، اگر مي ميها  كردند، قرآنه نفوذ پيدا
���������«فرمايد: مي ��� ��� �������

��� �� ����� �� �� ��� �� ����  ها راه نفوذ داشته باشند. . كفار نبايد بر مسلمان»��
ميمي سرهنگ عراقي با اين برخورد، اظهار شرمندگي بكند، آقاي ابوترابي هم و بگو گويد: تو هم به ما خدمتي كن، تو مرا زن

 كنم، آنها را دلداري بدهم. او هم قبولاين سيد اخاللگر است، مرا به اردوگاه ديگر ببر تا چند روزي با اسيران ديگر صحبت 
و اينچنين او رهبر آزادگان شد. مي  كند
 عزت در سايه توكل-4

(ص) نپذيرفت، فرمود: مسلمان نبايد از غير مسلمان كمك گروهي از يهوديان خواستند به مسلمانها كمك نظامي كنند، پيامبر
(ره) را اعدام كند، پيشنهاد كردند به انگليس پناهنده شود،مي بگيرد. در حالي كه طاغوت خواست آيه اهللا شيخ فضل اهللا نوري

 شود. ايشان فرمود: مسلمان به بيگانه پناهنده نمي
مي بعضي عفكر ميكنند اگر با آمريكا رابطه بر قرار كنند، ميزيز «فرمايد: شوند. قرآن

�
���� ���������� �� ���� ��� �� ��

��� «)/��B
از نزد آيا):;,
را)آنها،(بيگانگان و ستمگران ايران، عزيزتر يا ذليل؟طلبيدمي عزت و قطع رابطه با ظالمان شددر سي سال بعد از انقالب ؟تر

و به مييهنشان بسياري از مردم دنيا هم بعد از اين بيدار شده  زنند. نفرت از سران آمريكا پرچم آنها را آتش
���«فرمايد:مي ديگريهقرآن در آي �� �������������

��� ��� �� ��
�
��� �������

�
� �� �� �� ��� �� ��� ��������

�
����� ��� ��� � ���� ������ ��������� ������ ��«/��B
),MM(اى

مىايد، كسانى كه ايمان آورده خواهيد عليه خود حجتى روشن براى خدا به جاى مؤمنان، كافران را به دوستى خود مگيريد. آيا
خودباختگي امت است. در شهريهبه ما سفارش فرموده اند كه؛ لباس كفار را نپوشيد. براي اينكه لباس كفار، نشان قرار دهيد؟

ميسازي مستقل باشيد. نقشهو خانه و خانه سازي ما اسالمي نيست. آورهايي كه از غرب  ند، اينجا پياده نكنيد، اين شهرسازي
����«فرمايد: قرآن مي ���� ��� � ���� ���� ���� ��������

��....����� ��«)/-ST�P,(و دنباله روي كند از آنها است. هر كس، رنگ آنها هركس از آنها پيروي
و به آنها عشق بورزد، جزء آنهاست. اس ؟الم چه كمبودي دارد كه ما به ديگران اظهار نياز كنيمرا بگيرد

و بركاته« خدايا ما را قدردان اسالم قرار بده. و رحمة اهللا »والسالم عليكم
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)17/11/92تاريخ پخش:(* امتيازات انقالب اسالمي ايران

 هاي ديگرتفاوت انقالب اسالمي ايران با انقالب*

ميدر  هاي ديگر در چيست؟؛ شود. منتهي تفاوت انقالب اسالمي ايران با انقالبدنيا انقالب زياد
و قوانين ضد اسالمي-1  مبارزه با ديكتاتوري
و حال او پدرش، هيچ كمالي نداشتند- ؟چرا بايد شاه بر ما حكومت كند
و شكنجه باشد؟باشد چرا قانون غير خدايي در مملكتي كه اثر آن مسلمان هستند، جاري- و خفقان ؟بلكه احكام خدا تعطيل

و اآلن به نامِ) موزه و زندان ي عبرت، كه افراد زيادي براي مخالفت با طاغوت در آنجه شكنجه شده مكاني است،( قبالً ساواك
 اند.

؟حاكم بايد حكومت كننديهچرا بايد يك طبقه اشراف، وابسته به طبق-
و آنها ژاندارم در منطقه باشندچرا رابطه با آمري- و اسرائيل باشد ؟كا
يعني: اگر؟ي قضايي ايران نتواند دخالت كندچرا بايد قانوني وضع شود كه اگر هر آمريكايي در ايران هر دخالتي كرد، قوه-

ن؟يك آمريكايي به باالترين شخصيت ما اهانت كرد، ايران حق نداشته باشد او را محاكمه كند ؟يستاين ذلت
و مبارزه با ديكتاتوري است. اينها زمينه  هاي انقالب

هم-2  اقشار جامعهيهحضور
همها از همهگروهيهانقالب اسالمي ايران با حضور هم مردم است. حتي امام خمينييهي مردم ايران بود. لذا اقالب، از آنِ

و من صاحب انقالب ني  ستم.(ره) فرمود: انقالب از آنِ من هم نيست
ميمرحوم پرورش مي و دريا را به خودشان وصل ميگفت: قطره بايد وصل به دريا شود، ولي بعضي قطره هستند گويند: كنند،

و.... بلكه هم  مردم بودند.يهما انقالب كرده ايم. پس انقالب تنها نه از كشاورزان، نه ثروتمندان، نه فالن حزب سياسي
ميستآيا صحيح است كه كموني سؤال: ميها مياش شكم است. چون سرمايهشود ريشهگويند: هرجا انقالب گويند، دارها زور
ميي كشاورز به حالت انفجار درميي محروم، طبقهي كارگر، طبقهطبقه ميآيند، انقالب دانند شود. يعني انقالب را يك انفجار

و زيربنايش، اقتصاد است ؟كه ريشه
ي انقالب در سيستان بلوچستان باشد. چون آنجا فقيرترين بودند، نه ما به خاطر فقر بود، بايد ريشهاوًال؛ اگر انقالب جواب:

و تخم مرغ ارزان شد، دست از انقالب بكشيم. مدرسه فيضيه! اگر ريشه ي انقالب فقر بود بايد اگر پنير
ميثانيًا؛ شعارِ مردمِ ما نه شرقي بود، نه غربي بود، وحال آنكه؛ هركجا انق سرِ نخي به شرق يا به غرب دارد. الب  شود يك

و رهبري انقالب-3  مرجع ديني
(ع) �«فرمايد:مي اميرالمؤمنين ���� ��

�
���� ����� ... �� ������ �� ��

� �������«هاي رنگارنگ!، آدم»�� ����� ... ������ ���� ��� و جدا جدا،» �� و دلهاي متشتت
»�� �� ��� ���� ... �� ����� ����

�
�������«هايي حاضر، با بدن»� ��

��� ... �� ��� �� �� ��«)/Oil u,;, v�b qeOb (ميو عقل خواهم شما را به طرف هاي پريده، هرچه
���« حق بكشانم، �� ��«كنيد، فرار مي»���� ���«داني كه؛ خدايا! تو مي»�������...������ ������ ���

������
��� �� ����� ���� ������� ������ ���� اگر دست به»��

����������«برم به خاطر گرفتن سلطنت نيست، اسلحه مي
��� � ������ ����� ��

���� ��� ���«cw)?//1AO��,''(ها، براي علف خشك شده
 كنم. اقدام نمي)(يعني: براي ماديات

 تاريخييهخاطر*
عبدود، قهرمانِ عرب (عمر بن ب)دشمن (ع) در جبهه (ع) انداخت، حضرت و جسارت، آب دهان به اميرالمؤمنين راي اهانت

و او را كشت، پرسيدند: چرا قدم زدي فرمود: با اين حركت او عصباني شدم، نگران بودم كه كشتن او براي؟قدمي زد، برگشت
و عصبانيت خودم باشد، خواستم كار من براي خدا باشد.  نفس

����«پس انقالب كردم تا؛
�������

������� �� �� ��� �� �� ������� ������ �� ������ �� �ص�
��� ������ ������ ��

�
��� ����� ����� �� ��� �� �� ���� ����� ������� �������� �� �� ��� �� �� ������ �� ��«

و احكام تعطيل شده اقامه شود.  دين به جامعه برگردد، شهرها اصالح شده، مظلومين نجات پيدا كرده
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(ره)طرهخا*  اي از امام خميني
در؟پرسند، چه احساسي داريدوازده بهمن در حال برگشت از فرانسه به ايران، خبر نگار در هواپيما از او مي فرمود: هيچي! اين

و ممكن بود هواپيما را سرنگون كنند، ولي ايشان در هواپيما نماز شب هم و بختيار  حالي بود كه؛ حكومت به دست شاه
�«د، چون از قرآن آموخته است كه؛ به خوانمي �� ���������� ��� ���«)//.�CP((مي رسد)(،اگر هم رسيديم»�����«يعني: شهيد شويم

 به وظيفه خود عمل كرده ايم.»�����«و حكومت اسالمي تشكيل داديم، 
ميميي رحم، در را رويم صلهكارهاي خدايي اصالً باخت ندارد. اگر براي خدا مي صلزنيم، رحم را بردهيهگويند: نيست، ثواب

ميايم. مؤذن، اذان مي  كنند، بازنده هستند.گويد، كسي هم مسجد نيايد، او ثواب اذانش را دارد. آنها كه براي غير خدا كار
���«در دعاي ماه رجب داريم؛ ����� �������

� �� � �����
�� ����� �� ����� ���� ���� ��� �� ������ �«</���
=���>):P?/;': (آنهايي كه با غير خدا معامله

 كنند، باخته اند. مي
(نخست وزير رژيم طاغوت سگيهلحظ)هويدا  اش را هم نجات داد، ولي ما را گرفتار كرد. هاي خانهاعدام، گفت: كه شاه

����«فرمايد:مي قرآن ��
� ��� ���� �� ������ �� ����������� ���� �� ����������� ��� ��«)/N�lI52(همتمام دوست  شوند.مي ها دشمن

���«و؛ ������ ������ ��
�
����� �������� ��

�
�«)/N��9�;'(ميهر گروهي وارد جهنم مي ميشود به ديگري لعنت گويند: تو بودي كه كند. به هم

 ند.مامي هاي خدايي باقيمرا از راه خدا منحرف كردي. تنها دوستي
كم1400 (ع) براي خرج كردن عاشورا و روغن گران شود، مردم به عشق امام حسين و گوشت  حدود سال است هرچه برنج
دمِ طاووسي را كه نمي و... ندارد. آنچه خدايي است ماندگار است. و گمنامي گذارند. عشق مادر به بچه، كار به اقتصاد، شهرت

مينمي رنگش خدا رنگ كرده است، هرچه هم آب بگيري، ميرود ولي تخم مرغي كه ما رنگ  شود. كنيم با آب پاك
(ره)-4  عشق ملت ايران به امام خميني

در12امام و روز تشييع جنازه اش حدود ده ميليون بودند. با اينكه بهمن كه وارد ايران شد، حدود پنج ميليون استقبال كردند
خده سال جنگ تحميلي، چقدر جوان و اجراي فرمان او پرپر شدند ولي خانواده شهدا از امام دست هاي ما به اطر اطاعت

ميبرنداشتند. عالقه ميهاي مادي با يك بستني اَخم كردن هم و با يك ي خدايي ماندگار است. رود. عالقهآيد
����«فرمايد:مي قرآن �� ���� ���� ���� ���������� ��� ��� ���«)/Y_:5(و آنچه نزد خدا است باقي آنچه نزد شما و لذامي است فاني ماند.

و پول نباشد، اگر چنين شد، خدا از هردو محرومش مي  كند. ازدواج فقط براي شكل
و مخالف هوي بون، (ره) را به خاطر خدا، وارستگي، زهد همه چيز بايد براساس دستور خدا باشد. مردم آيت اهللا العظمي اراكي

و فشار جمعيت، در تشييع جنازهدوستش داشتند، از زي اش يازده نفر خفه شدند. ايشان پول به كسي داد؟ سور داد؟ پول ادي
 هاي خدايي ماندگار است. فقط عالقه؟داد؟ بنر زدند

و عترت-5  توجه به قرآن
��������«ي فكري انقالب ما پشتوانه ��� ���! �

�� ؛ سكوت هر مسلمان خيانت است به قرآن. بود. شعارهاي ما از اين قبيل بود كه»��
 حسين، حسين شعار ماست.

و رزمندگان-6  بصيرت مردم
و رزمندگان ما بصيرت داشتند. مثالً: مي دانستند صدام كيست، براي چه حمله كرده است، چه دستهايي حمايتش مردم

ميمي ميكند، در دنيا پول ميگيرند،  كنند. روند بمباران
نظ-7  رات رهبري وحدت در

ميدر انقالب و مقامات را با روابطي كه هست تقسيم  كنند. هاي ديگر پست
و فداكاري مردم-8  وفاداري

و خواندني است. (ره) را نيروي هوايي چاپ كرده كه بسيار زيبا مهم  همه فداكاري كردند. چكيده اي از خاطرات شهيد بابايي
د �����«فرمايد:مي اشت. قرآننيروي هوايي در پيوستن به انقالب سبقت ����� ���� �� �� ��

�
� � ��� ����� ���� ����� �� �� ��� و),,�6,��+4//(»��

[خدا]سبقت .گيرندگان مقدمند؛ آنانند همان مقربان
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��«در روايت هم داريم كه؛ ���� ������ ����� �� ��«)</U�DP?/:(و راه خوبي را بنيان گذارد، هركس بع د از آن، از آن راه اگر كسي كار
 عبور كند، ثوابش براي آن كسي هم هست كه راه را باز كرده، هست.

حج* خاطره  االسالم آقاي كوثريةاي از مرحوم
(ره) روضه مي خواند، در زمان جنگ، پدري حدود صد ساله داشت، به ديدن ايشان براي احوالپرسي ايشان براي امام خميني

شبميب كمكرفتم، گفت: من هم به انقال ميها خوابم نميكنم، چطور؟ گفت: دهم، اسراي ايراني برد، راديو بغداد را گوش
و روز، به آشناهاي آنها اطالعمي مصاحبه  شوند.مي دهم، خوشحالمي كنند مشخصات آنها را يادداشت كرده

 صداقت مسئوالن با مردم-9
م)(عبه اميرالمؤمنين و حيله گرفته بودند(در حالي كه حق حكومت او بر و با زور در)ردم را ديگران غصب كرده گفتند: اگر

ميگردد، بگو: من اگر به حكومت برسم به روش خليفهمي موردي دروغ بگويي حكومت به شما بر و دوم عمل كنم.ي اول
ميسال خانه نشين شوم اين كار را نخواهم كرد، بله! اگر روش آنها طبق قرآ25فرمود: خير گرچه  و حديث بود عمل كنم، امان

 كنم. ضد اين بود عمل نمي
شد-10 و اشرف به نفع فقرا مصادره  اموال شاه

و چنان البته در سايت و چنين و رسانه هاي زيادي بر عليه جمهوري اسالمي سم پاشي ميكنند كه؛ مثالً: تخم مرغ چي؟ ها
و عيبمي شد، پارتي بازي راشود، رشوه هست، نواقص مي ها و تفريق بايد كنند كه باعث يأس مردم برجسته شود. بله! در جمع

و دارد. با همه و چه منافعي داشته بهي ضعفديد جمهوري اسالمي چه مشكالتي هايي كه داريم باز هم درخشيده ايم. سال
 شود.مي سال ايران در دنيا عزيزتر

 پيشرفت ملت ايران-11
و دش �������«فرمايد:مي شود، اين خود، عمل صالح است. قرآنمي من عصبانيبا هر پيشرفتي كه داريم ��� ���� ��� ������ �� ��

�� ��� و عمل صالح انجام»...���� ��..����ظ� «...دهند. كه از اين كارها؛مي آنانكه ايمان آورده �� و عصباني شوند،»����� كفار غيظ كرده
»���� ���� ��� �����

�� �� شود. مثالً: موشك ساختيم، در فالن ورزش، در دنيا، قهرمانمي براي شما عمل صالح نوشته)�C,(6.//(»�ص�����
و  و روز قدس و طب پيشرفت كرديم، در انتخابات، نماز جمعه، راهپيمايي بهمن شركت كرديم، عمل22شديم، در پزشكي

هممي صالح � ����ه �� ������«دهيم كه؛مي مسلمانان به هم سالميهنويسند. � و اين»����� ����� سالم بر بندگان صالح.
��«از نشانه هاي ياران حضرت مهدي است كه؛ 
�
�����

� ��� ���� ������ ���� ������ ��� ����«)/��0O
�,6P(شوند.مي بندگان صالح وارث زمين 
(ع حض)در مسائل خانواده هم بايد صالح باشيم. حضرت شعيب (ع) كه جوان بود فرمود: دخترم را به تو به و بر رت موسي داده

��������« گيرم؛تو آسان مي
�
���

�
��� ��

�
������ ��«/dJ+)(2(،زن خواهي ديد كه من انسانِ صالحي هستم. يعني: پدر زن به)(و مادر

 داماد گير ندهد.
و قد و روز به روز بر عزت بخدايا! مشكالت نظام ما را برطرف و روح شهدا را از ما راضي و مصونيت ما بيفزا و بصيرت فرما. رت

و بركاته«  و رحمة اهللا »والسالم عليكم
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) و فقرزدايي )24/11/92تاريخ پخش:()2* قرآن

 وساطت در كارهاي نيك-1
��«فرمايد:مي قرآن ���� �� ��� ��� ���� ��...��� �� ��«)/��B
'P(و وساطت)  ) نيكو. شفاعت

و جهازيه دادن، قانع نباشند، گاهي حديث داريم: بهترين داللي و اشتغال است. افراد پولدار يك اطعام ها، داللي در مورد ازدواج
و عاطفي برخورد و گفتگوي تن به تن اثر دارد. يتيم نوازي، محبت، بوسيدن، گفتگو كردن  كردن،

و فرزندان و مادر و پدر (دامت بركاته) با خانواده شهيدان كه چند دقيقه اي با همسر مثلِ ديدار خصوصي مقام معظم رهبري
 كند. آنها صحبت مي

�����«لذا اعضاء محترم مجموعه هاي خير، خود هم در كارهاي خير شريك شوند. از قرآن ياد بگيريم كه؛ ��� ������ ����� ������� ����
مي(»� ��#... و مالئكه بر پيامبرص صلوات ���« فرمايد:مي فرستند، بعد بخشنامهاول) خدا �� ��

�
���� ��� ���� ��� ���� ������ص� ������ ���� ��

����� ��� ���Q/( اي كساني كه ايمان آورده ايد، صلوات بفرستيد.»��P5(:تنها بخشنامه فايده ندارد.يعني 
و انفاق-2 و زكات، سپس صدقه  خمس

(كه واجب استسرمايه داري گفت: مي )خواهم تمام اموال خود را وقف نهضت سواد آموزي كنم، گفتم: خمس اموال خود را
و وقف مستحب است، با خمس واجب، اگر تمام اموال خود را هم وقف؟داده اي كني، باز هم در گفت: نه! گفتم: خمس واجب

 فرمايد:مي روند، قرآنمي كشند، اما به دوزخمي قيامت مؤاخذه خواهي شد، افرادي صبح تا شب زحمت زياد
»... ���� �� ...«اهل عمل است.»�� ���� ��«اندازد، ولي؛ خودش را به زحمت مي»���ص� �������������� ��� ��«)/0��1;/M(رود. براي اينكه به جهنم مي
و استهالك ماشين دارد. الص ندارد. مثل رانندهاخ و عمر، بنزين اي كه راه را گم كرده است، هر چه گاز بدهد، از مقصد دورتر

و بعد به مستحبات در امور مالي برسيم.   پس اول بايد به واجبات
 اولويت خويشان نيازمند-3

������« روايت داريم: �� �������ص� ��������� �$«)/0�W</(?/5'(و مسأله ي كمك به اگر فاميل محتاج هست، صدقه به ديگران قبول نيست.
و... باشيم.  فقرا نبايد مخصوص يك نهاد باشد، همه بايد كميته امداد

(ص) براي اشتغال-4  اقدام پيامبر اكرم
(ص) فرمود: برو كار كن، گفت: ابزار كار كردن ند (ص) كمك خواست، حضرت ارم، سرمايه هم ندارم، فرمود: شخصي از پيامبر

(موكت يا نمد پاره و پالسي، مي)هرچه در خانه داري بياور، رفت (ص) فرمود: اين چقدر اين ارزشي ندارد،؟ارزدآورد، حضرت
يكي به يك درهم خريد، فرمود: برو با اين يك درهم تبري خريداري كن،؟مثالً: يك درهم، فرمود: كسي هست اين را بخرد

(ص) فرمود: كسي در خانهتبري  (ص) خود، دست؟تبر دارديهاش دستبه دون دسته آورد، حضرت يهيك نفر آورد، حضرت
و گدايي نكن. و فرمود: اين ابزار توليد، برو هيزم شكني و محكم كرد  تبر را جاسازي

و آهنمثلِ اينكه؛ اآلن شهرداري ها، زباله و كاغذ، مقوا رها، مثل شيشه و فاضالب را براي كشاورزي هاي قراضه ا بازيافت كرده
 كنند. تصفيه مي

و سختي فقر فرهنگي-5  خطر
ميمگر مدرك؟گويد: من ليسانس هستم، با سيكل، ازدواج كنممي مثلِ اينكه خواهند ازدواج كنند. اگر اين حرف، صحيح ها

و مراجع بايد بي دار هستند. چه بسيار ازدواج هايي از همسران آنها خانه همسر باشند، در صورتي كه بسياريباشد، تمام علما
و اختالف دارند.   كه هردو ليسانس، فوق ليسانس، دكتر هستند، ولي با هم مسأله

كنيم فرهنگ يعني: تحصيالت. از نظر تحصيالت با هم هستند، اما در فرهنگ مدرك نيست، فرهنگ اخالق است. فكر مي
 اش را پاك كند.ي خانهد اما حاضر نيست شيشهاخالق مشكل دارند، ليسانس دار

(ص) ����«فرمايد:مي نجات از فقر، يك كار الهي است. خداوند به پيامبر �� ��������� ���
�
���«)/qer'(پيامبر! فقير بودي، تو را غني

 كردم. 
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(ع) (ع) هم مشكالتي داشتند. حضرت موسي ���������������«گفت: البته فقير بودن بد نيست. گاهي اهلبيت ����
�
�� ������ ���

�� �������«
)/dJ+(M(.(ع) فرمود: حضرت موسي گرسنه بود و نيازمند هستم. امام صادق  خدايا! من بر آنچه برايم بفرستي، فقير

 نقش انصار در ياري مهاجران-6
و آنها كه از مكه به مدينه هجرت كرده بودن ميمردم مدينه انصار �����«فرمايد:د مهاجر، قرآن � ���� ���� ���� � ���

����«)/�f�دوست):
(ص) در مدينه ايواني است حدود  داشتند كسي را كه به سوي آنها هجرت كرده است. مثلِ اصحاب صفه، كنار مسجد پيامبر

و جا اسكان نداشتند، در اين محل چهل، پنجاه متر، نيم متر هم بلندتر از مسجد است، مهاجرين كه به مدينه آمده يي براي
و انصار، آنها را يكي يكي براي پذيرايي به خان مييهجاي گرفته  بردند.خود

و اصالح كردند، (ع) وارد روستايي شدند، ديدند يك ديواري در حال خراب شدن است، اين ديوار ساخته و خضر حضرت موسي
و خداو  ند اراده فرموده كه آن به فرزندان صاحب آن گنج برسد. چرا؟ براي اينكه در زير آن گنجي بود

الزم است كه موارد وقفي در جاي خود مصرف شود. اگر گفتند: اين شكر براي تاسوعا است، اگر روز عاشورا مصرف شود، حرام
(روز عاشورا (ع) كه (ع)است. نگوئيد: امام حسين  است.)(روز تاسوعا)مهمتر است، حضرت ابالفضل

و هيأتا-7  هاي عزاداري ستمداد از مردم
و كميتهيأت و پسرها هم كمك كنند. در امور خير تنها منتظرِ دولت هميهها به ازدواج دختر ها و... نباشيم. مردميهامداد

و آبروي خود استفاده و پول ندارند، از زبان و فقيران سرمايه  كنند. بايد وارد شوند. آنها هم كه براي كمك به مستمندان
و غذا و او غذا را پخته به كمك هاي گرچه كوچك اهميت بدهيم. مثال: با يك چوبِ كبريت پنج سانتي چراغ گاز روشن شده

 كند. پس يك چوب كبريت ممكن است انسان را تا خدا ببرد.مي شود كه در راه خدا حركتمي براي انسان، سلول بدن كسي
يمثلِ اينكه كاميون و فلك، باغچه، دارها، نزديك زد، مسجدي ساخته اند، به نام مسجد ابالفضل، داراي حمام، آرايشگاهي، چرخ

و آب گرم هست.  رستوران
و بركت خواهد داشت. دارها، ورزشكارها، برنامههزار تاكسي در تهران، كاميون85اگر براي  ريزي كنيم، بسيار اثر

 دهاي حفاري نشده هم داريم. همانطور كه چاه نفت حفاري نشده داريم، استعدا
(مونتاژ-سازي.قطعه-ذوب معدن.- استخراج معدن.-كشف معدن آهن.-مثال: مراحل ساخت ماشين: )اتصال،

 براي گسترش كمك هاي مردمي هم اين مراحل الزم است؛
مياول كشف ظرفيت (ره) ايران را كشف كرد. ميها، امام خميني را؟ن كردشود شاه را بيروگفتيم: مگر انسان مستأجرش

مينمي ميتواند بيرون كند. مثال: اگر ما بگويند: چقدر گوييم: مثالً: يك كيلومتر، اما اگر يك گرگ دنبال ما كند، تواني بدوي،
و ظرفيت ها را كشف كنيم. سي كيلومتر مي  دويم. بايد خود

و به هم متصل شويم. و قطعه سازي كرده  بعد استخراج، ذوب
ميروا (ع) كه ظهور مييت داريم: امام زمان  ماند. پس اين امكان دارد.نمي شود فقيريكند، زكاتي كه جمع
 ها مديريت در استفاده از ظرفيت-8

����«فرمايد: قرآن مي ������� �����«ها را خلق كرد، خداوند آسمان» ����
� ����«و زمين را،»��� ����

�
��� ������ ا»��� ���� ز آسمان بارانو

��«نازل كرده، �� ��
�
��������� ����� ����«پس خارج كرد به آن ثمرات را،»�%��� �� ���� ����������

� ��«نهرها را در اختيار شما قرار داد،»��� �� ��
�� ������� ��«كشتي را هم در اختيار شما قرار داد،»����� �� ���� ��«و روز هم براي شما قرار داد، شب»��������� ������������ �� ���� ����
���� ���� ���� و ماه را براي شما قرار داد،»����� ����«خورشيد ����� �� ��� �ه���� ��� ��

�
� ��������«و هرچه نياز داشتيد، داديم،»�� ��������������

� ��� ���� ��� بشنميو اگر بخواهل»�� ���������« فرمايد:مي ماريد، بعدتواني نعمت ها را � �
��� ����� ������� �� ��«)/*0���.�;Mx;,(و انسان ظالم

(نعمت ها  است. يعني انسان مديريت استفاده از نعمتهاي بيشمار الهي را ندارد.)كفران كننده
آيآيت اهللا شهيد صدر در گويد: نعمت هايمي فوقيه(ره) در كتاب اقتصاد با استفاده از خداوند بي شمار است، مشكل

 مديريت ما در جهت بهينه استفاده كردن از آنها است. همه مشكالت قابل حل است، به شرطي كه نيت خدايي باشد.
 خدايا! توفيق جبران اشتباهات مرحمت بفرما.

و بركاته« و رحمة اهللا »والسالم عليكم
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)01/12/92تاريخ پخش:( هاي دشمنان اسالمشيوه*

و رسوم نياكان-1  آداب
و... اثر چنداني ندارد، بايد گفت: تالش ما مثلِ كسي كه و پرورش و آموزش و دانشگاه اگر بپرسند كه چرا تبليغات ما در حوزه

و مقابل، چهار ليتر سركه مي  ريزد.يك كيلو شكر
و نياكان خود را به رخ ما مي رسگاهي دشمنان، مليت بود پهلوان. در صورتي كه نياكان، ممكن كشند. گويند: من آنم كه تم

������«فرمايد:مي است منحرف بوده اند. قرآن
�
���.....� ���&��� «)/N��9�2,(منحرف هستيد) و نياكان شما پس تكيه بر نياكان)شما

 غلط است. بايد تكيه بر حق باشد. نياكان اگر بر حق بوده اند، حمايت كنيم. 
م (ع) به و تنگ داشت، فرمود: شما كه قدرت توسعيهنزل يكي از ياران رفت كه خانامام معصوم ؟منزل را داريديهكوچك

(ع) او را توبيخ كرد كه اين چه فكري استگفت: اين خانه كه؟ي پدري است، حضرت پدر شما توان مالي نداشته است، شما
و بچهقدرت دا تك؟ايات تنگ گرفتهري چرا برزن و علم هست يا نه. بايد ديد كه و افكار نياكان بر اساس دين، عقل  يه بر اعمال

 بزرگ نمايي قدرت-2
(ع) گفتند: ��«ساحران در مقابل حضرت موسي �� ������ �� ������������� ��� ������ ������� «)/��4�MM(.و مقام فرعون كه ما پيروزيم  به عزت

���«بت پرستان، شعار دادند:»�����«در زمان ظهور اسالم، بتي بود به نام �� ����� ���� �� و پيروز باد. پيامبر»����� بت هبل، بلندمرتبه
�«(ص) به مسلمان ها فرمود: شما شعار بدهيد:  ���� � ���  خداوند بلند مرتبه تر است.»��

���«گفتند:»��ّ��«بت ديگري داشتند، به نام ��ّ�� � �� ��ّ���� � �� ����«و شما نداريد. پيامبرما بت ع (ص) فرمود: شمازّي داريم
����«بگوئيد: '� �� � �� ���� �� و شما چنين مواليي نداريد.»��  موالي ما خداوند است

 ترويج خودباختگي-3
اي؟جواني، زلف هاي بلندي داشت، گفت: شرعاً اشكال دارد آ؟گفتم: چرا اين كار را كرده فه خوشم قا من از اين قيااگر بگويي:

و تقليد كرده ام، تقليد از بيگانه اشكال دارد. خودباختگي آيد، خوب انتخاب كردهمي اي، ولي بگويي: در فالن فيلم خارجي ديده
بد است، كنار گذاشتيم، كاله شاپو را براي ما ترويج كردند. لباس بلند را گفتند: عربي نَمد تا بد است. به ما گفتند: كاله و است

و قبايي بلندتر بود در بين ما رواج دادند. پس بگوئيم: هر چه  و بعد از آن لباس ماكسي كه از هر عبا باالي زانو كوتاه كرده
ي محلي حرف بزنند. دانند كه با لهجهمي بيگانه خواست خوب است. لذا بعضي بر همين اساس براي خود بد

 تحقير كردن-4
و مسلمان تحقير مينمي پذيرد. حتي اسالم اجازهنميرا اسالم و تحقير كند. مثالً: گويد من دهد انسان خودش را هم كوچك

و بلند پروازي بد است، تحقير كردن هم بد است.؟قابل نيستم، چرا  به همان مقداري كه تكبر
خنمي حتي اسالم اجازه ود را بازگو كنيم. بازگو كردن عيب دهد كه؛ اگر كسي خالفي كرده، به ديگران بگويد. حق نداريم عيب

و عيب خود، غلط است. قرآن ��«فرمايد:مي ديگران غيبت �� �� و فضيلت»فضلنا بني آدم«)���%�26/(»��������� به انسان كرامت
��«داديم.  �� �������� �� ������«)/�L�و؟كنيماز روح خود در انسان دميدم. چرا خود را تحقير):) و فلك ابر و خورشيد و مه باد

ُلَكُم، سخَّرَلَكُمخَلَقَ«براي انسان آفريده شده است؛  ها به آدم سجده كردند. حق همه براي انسان است. فرشته»لَكُم متاعاً،
 نداريم تحقير كنيم. 

�������«فرمايد:مي قرآن ��� �� �� �� ��
�
������ �� ����� ��� ���� ��� ��� �� �� و؛مي)مجرمين به مؤمنين،(از روي مسخره»���� �������«خندند.

� �� �� ���� ��� 
��� �� ��� ���� (حالت تمسخرميو زماني كه از كنارشان عبور»�� ��«آيند.مي)كنند، غمزه ��� ���«پس روز قيامت؛»����� ��� ���� ��� �� �����

�� ����� 
��� �� �� ����«) ��i(:�C;M(خندند.مي مؤمنان به كفار 
���«گويند:مي ديگر، در قيامت، مجرمين خطاب به مؤمنانيهو در آي �� ����� ������

������ ���� �� ���
نظر كنيد به ما، تا ما، از نور شما»��

«برگيريم، 
�
���� ��� ����� ���� (در دنيا»�� و منش ما فرق؟با شما نبوديم)آيا ما كرد، بعد به آنهامي با هم بوديم. ولي فكر، راه، اخالق

�� ����«شود:مي گفته �� ����� �� ���������� �� ���
����������«)S8S�,M/,;(و عمل صالح)  بياوريد.)برويد از دنيا نور
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و به نماز ايستاد. در ايران چند نفر داريم كه و كنار خيابان يك سجاده انداخت در اندونزي، خانمي، يكباره نگاه به ساعتش كرد
و نسبت به نماز حساس باشد. چني (ن عكس العملي داشته بما بايد مثلِ معلمِ مريواني راي همدردي با دانش كه سرِ خود را

و خوب به جوانان معرفي كنيم. آموزش تراشيد  ) الگوهاي شايسته
و بخنداند،حضرت علي(ع) به خانه و او را غم زده ديد، هرچه تالش كرد كه او شاد شده نشد، صداي گوسفندي يتيمي رفته

(ع) تعجب كردند!، فرمود: ارزش داشت، تا اين يتيم شاد شود.كرد، او   خنديد، افرادي از كار آن حضرت
(ع) حمام عمومي رفت، يك نفر كه ايشان را نشناخت، تقاضا كرد؛ كيسه (ع) هم قبول كرده امام رضا ي او را بكشد، آن حضرت

(ع) را شن و آن مرد را سرزنش كرد، او هم در مقابل اظهار شرمندگي كرد.و مشغول شد، يكي آن حضرت  اخته
 ترويج تقليد كور كورانه-5

 چهار رقم تقليد داريم؛
 فهميم، چرا از ديگران تقليد كنيم. الف: تقليد عالم از عالم كه غلط است. زماني كه مي

ب: تقليد عالم از جاهل. غلط است.
ا  ست.ج: تقليد جاهل از جاهل. غلط

و ساختن خانه را به و به معناي رجوع به كارشناس است. مثلِ دوختنِ لباس را به خياط د: تقليد جاهل از عالم. اين صحيح
و بي هوس رجوع و مسايل ديني را به فقيه عادل  كنيم. تقليدي كه بد است، آن خودباختگي است.مي مهندس

و ثروت-6 رخ كشيدن مال  به
ميگفتندبه فرعون مي «گفت: : ايمان بياور،

�
������������ ��� ه������� ��� ������

� ��� ��� ���� ���� ��
�
������� � ������«)/N�lIP,(و ملك آيا

و نهرهاي در كاخ من در اختيار من نيست ؟حكومت مصر
و ديپلماتيك،يدرباره و آمدها، هيأتهاي پارلماني مي ظواهر بيگانگان، مثلِ رفت ����«فرمايد: قرآن �� �� ������ ������� ��� �� �� �� ����
����

��� «)/����و كشورها گول نخوري.يدرباره)9 ��,:5 و آمد كافران را در بالد  رفت
و راستمي فرمايد: اگرمي در حالي كه قرآن خطاب به دشمنان اول ومي توانيد د، بعد سوره بياوري 114گوئيد، مثلِ قرآن

و �«فرمايد:مي تخفيف داده ����
�
����

������� �� ����«فرمايد:مي ده سوره، مثل قرآن بياوريد، بعد);,��`/(»��
�
���� ��� ��� يك سوره);).��-/(»�

����������«بياوريد،  آياگر شما راست مي);).��-/(»ص������� و در و صداقت داريد. مييهگوييد ����«فرمايد: ديگر ����� ��
����� �� ���� ���«

)/n
��������«دعوت كنيد، هركسي را كه توان كمك به شما در اين راه را دارد، باز هم؛)';�8 ������ ��� �«)/��B
هرگز چنين تواني):),
�����«نداريد، گرچه؛  ���� �� �� ����������� ������  پشت به پشت هم بدهيد.)''�%���/(»��

 تحريم-7
و گاهي به تحقير گاهي و تهديد (ره) اي اسالمي رهبري مثلِ امام خمينيشوند. اگر كشورهمي عليه مسلمانان متوسل به ارعاب

داشتند كه؛ فرمود: شير نفت را به روي بيگانگان ببنديد، بستند، قدرت اقتصادي شاه شكسته شد. فرمود: سربازها از سربازخانه
ش و مسلمانان دنيا نميفرار كنند، قدرت نظامي شاه و شاه فرار كرد. آيا ما توانيم با همبستگي كمر ابر قدرت هاي ستمگر كست

مي؟را بشكنيم و اروپا فلج شود در حقيقت ما بايد آن ها را تحريم كنيم، بگوئيم: خريد اجناس غربي ممنوع، ببينيم بازار آمريكا
يك؟يا نه ��«سران كشورهاي اسالمي گويند. رضايت آمريكا براي آنها مهمتر از رضايمي وي پرچم دارند ولي دروغر»� �� ��

و يك مسلمان  ��«درصدي داريم. مسلمان صد در صدي؛50خدا است. از نظر قرآن ما يك مسلمان صد در صدي �� ���� �� ����
�� ������ �������� �� ���������«)/-��.(P5(و ايمان به خدا داشته باشد. بعضي از كشورهاي اسالمي نسبت به طاغوت برخورد خشن داشته

 هستند.» يؤمن بالطاغوت«نيستند،» ���� ��������«
مياگر مسلمان ����«كردند كه؛ ها به اين آيات قرآن عمل �� ���� ��� ��

��� ��� ��� � ��� ��«)/�������«با هم متحد شده و؛);9 ��,6 �� ������
��� ��� ��� ��������� �� �� ��

�
�«)/-ST�P,(گرفتند و؛ نميو يهود را پشتيبان خود»��� �� �������� �� �� �� ��

�������� ��� ��«/-��.)(P5(و تمسك به قرآن
 گرفتند.مي نمودند. دشمنان در ضعف قرارمي

اهللا« خدايا! ما را كمتر از آني به خودمان وانگذار. و رحمة »و بركاتهوالسالم عليكم


