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و مرجعيت شيعه، حوزهقم، حضرت معصومهموضوع: 15/07/89تاريخ پخش:هاي علميه

 نقش علما-1
و نيشابور، چند تا شهر هستند اينها از آغاز با اهلبيت و سبزوار ي شهرهاي ديگر به تدريج بودند. بعضشهر قم، كاشان،


�	� �����«اهل بيتي شدند. در روايت آمده است� �كه اگر قمي»��� ���� ها نبودند دين محو شده بود. البته آن كساني

مي از روز اول، بنيانگذار بودند. يعني استوانه گوييد قربان نجف بروم، حضرت امير هاي علمي قم. مثل اينكه شما وقتي

و آنهايي كه شباهت به آن حضرت دارند. نميگوي را مي ميي از خواهي بگويي كه هركس در نجف زندگي كند. در روايات

 قميين تعريف شده است. 

حضرت معصومه-2
گوييم: اگر كسي يك قطره را زيارت كند اهل بهشت است. مثل اينكه مي حديث داريم كه كسي اگر حضرت معصومه

ميبرياشك براي امام حسين گويم: اگر زد اهل بهشت است. به شرطي كه باقي كارهايش هم درست باشد. مثل اينكه

و برمي سوييچ ماشينت را بدهي من مي گردم به شرطي كه ماشين پنچر نباشد. بنزين داشته باشد. موتورش مشكل روم

مي نداشته باشد. اگر ماشين سالم باشد من با اين سوييچ مي راو برميدهم روم كار را انجام گردم. يا با اين كبريت يك شهر

و آتش مي و طلبه در دانشگاه زنم. به شرطي كه اين شهر بنزيني باشد. دانشگاه رمز موفقيت است. به شرطي كه دانشجو

 حوزه درس بخواند. 

سو سؤال كردند: مفاتيح را كه باز مي م، دعاي كنيم، نوشته كه دعاي ساعت اول روز، دعاي ساعت دوم، دعاي ساعت

ساعت چهارم، اين معنايش چيست؟ يعني معنايش اين است بنشينيم دائم دعا بخوانيم؟ گفتم: نه آقا اگر شما رفتي ترمينال 

(تهران (تهران6شيراز ساعت- نوشته بود (تهران7شيراز ساعت-)، (تهران8شيراز ساعت-)، )، اين9شيراز ساعت-)،

و برگرد. معنايش اين است كه هر ساعتي خواستي بروي ماشين هست. هر ساعتي معنايش اين نيست كه دائم شيراز برو

روزي معنايش اين نيست كه شبانه روز دارو بخر. يعني هر ساعتي بخواهي بخواهي دعا هست. اگر گفتند: داروخانه شبانه

رود، اين نيستمي را زيارت كند بهشتدارو بخري، مغازه باز است. معناي اين حديثي كه هركس حضرت معصومه

و جنايتي  كه هركس با هر درآمدي، با هر اخالقي، با هر رژيمي، با هر گناه

 جهاني شدن اسالم-3
مي به آفريقا رفتم. وقتي مي گفتند: آقا شما چند تا مثل مطهري براي ما بفرست، كشور ما تكان گفتم: من ايراني هستم.

قر مي ���������«ي زمين را خواهد گرفت. آن سه مرتبه فرموده: اسالم كرهخورد. گفتم: مطهري در ايران هم نيست.�� ������������ 

� !�مي براي اينكه اسالم كره)9صف/-28فتح/-33(توبه/»#" ي زمين را اداره خواهيم كه اليق باشد كرهي زمين را بگيرد يك رهبر

و او امام زمان مي است. يككند. آن را خدا ذخيره كرده است، و مكتب و غضب خواهيم كه برخاسته از شهوت

و بغض نباشد. يك قانون سالم مي و حب و غرائض مي جهل و بيش خواهيم، آمادگي خواهيم، قرآن. يك آمادگي اش هم كم

 آيد. پيش مي
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و دانشگاه-4  امتيازات حوزه
* امتيازات حوزه:

 الف) مباحثه

ميب)  كنند. پيش مطالعه

و تحصيج) به دانشگاه تا كسي هيئت علمي نشود اجازه نميل با هم است.تدريس دهند درس بدهد. طلبه سال چهارمي

مي دهد. سال دوم طلبگي سال دومي درس مي از اش است به سال اولي درس و تحصيل با هم است. اين دهد. يعني تدريس

 امتيازات است.

مياينطور نيست كه حتم انتخاب استاد در حوزه آزاد است.د) كند. در دانشگاه اينطوراً بايد اين استادش باشد. خود انتخاب

 نيست. 

و... باشد. در حوزه درس يك نفري هم داريم.هـ) و كالس  در دانشگاه نه حتماً بايد ترم

ميو) مي در حوزه قصد قربت بيشتر است. در دانشگاه دائم ولي شود. گويند: پاس كنيم. پاس كنيم. كم كم دانشگاه پاسگاه

و واحد نيست.   در حوزه ترم

و مسجد به هم چسبيده است.ز)  در حوزه مدرسه

كه حوزه مستقل است.ح) و رژيمي نيست. هم مقام معظم رهبري، هم مراجع تقليد اصرار دارند وابسته به هيچ حكومتي

مي حوزه مستقل باشد. چون گاهي وقت و نهي منكر ها كند حكومت را، بايد نان خور خواهد انتقاد كند، امر به معروف

 حكومت نباشد.

مي دهند خوب به طلبه بله يك امكاناتي كه به همه مي سازد، دانشجوها در آن شنا ياد ها بدهند. مثل استخر كه دولت

مي گيرند، طلبه مي گيرد طلبه هم ياد بگيرد. زمين ورزش كه براي اين هست، ها هم بروند به همان دليلي كه دانشجو ياد

و خوابگاه امتيازاتي كه همه استفاده مي و براي او هم باشد و نظارت و درس كنند، ما هم بايد استفاده كنيم. اما شهريه

و همه بايد مستقل باشد. مثالً با اكسيژن، همه نفس مي و نوع درس و نوع كتاب مي تدريس  كنند. كشند، حوزه هم استفاده

و سادگي:ط) و صميميت يك صفا  صفايي هست. در حوزه

هم چند نمونه: آيت اهللا رضواني از اعضاي شوراي نگهبان، گفت: آيت اهللا فكور يكي از علماي قديمي بود. كه حتي خواص

مي نزد او مي و استخاره اهللا فكور رفتند، گفتند: آقا به ما درس بده. چند روز آمد درس كردند. دو سه طلبه نزد آيت رفتند

و بعد نيامد. گفتند مي : آقا چرا نميداد آيم. گفتند: آقا چرا دو سه روز تعطيل كردي؟ گفت: شما آمديد گفتيد بيا آيي؟ گفت:

روم اگر دوباره آمدند درس بده، من آمدم درس را شروع كردم، در دلم گفتم: نكند اينها درس مرا نپسنديدند؟ گفتم: من نمي

مي گفتند: بيا، مي ن روم. من  خورد. خواستم آزادي شما به هم

ما آيت اهللا اعتمادي! ايشان هم يك روز سر درس آمد، گفت: آقايان من درس امروز را الحمدهللا دادم. به لطف خدا درس

و كار نداريد اگر خواستيد خواهم تشييع جنازه بروم. هركدام از طلبه تمام شد. من مادرم از دنيا رفته است. مي ها كه درس

يك يعني جنازه تشييع جنازه بياييد من متشكرم! و آمد درسش را داد. ما اآلن استاد داريم كه اگر ي مادرش را گذاشت

تا عطسه كند درس را تعطيل مي  به تا باشد درس نيست. كند. اصالً كفشش
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هم آمد درس بدهد، طلبهيك روز امام خميني و فردا ها نيامدند. ايشان عصباني شد. گفت: حاال چون ديروز تعطيل

 التعطيلين هم تعطيل باشد؟ه بايد بينتعطيل بود

آمد درس بدهد. نيم متر برف در قم آمده بود. گفتند: امروز درس تعطيل است. گفت: ببينمحاج شيخ عبدالكريم حائري

مي كنند؟ مگر بقال مگر نانواها تعطيل مي كنند؟ چرا دانشگاه تعطيل شود؟ چرا حوزه تعطيل شود؟ يكي از بالهاي ها تعطيل

 ور ما تعطيالت زياد است. كش

يك يك تقاضايي مي كنم. هركس عالقه به طلبگي دارد بيايد طلبه شود. ما به شدت طلبه نياز داريم. هنوز هر روستايي

ها روحاني نداريم. حتي بعضي از شهرهاي چند هزار نفره روحاني نداريم. ما هنوز قاضي نياز داريم. گاهي يك پرونده ماه

ب طول مي ميكشد تا  خواهد ما نداريم. ررسي شود. دنياي اسالم از ما طلبه

هاي عراق نماز جماعت بخوانند. هاي نجف بروند در دبيرستان رسيدم كه طلبهالعظمي سيستانياهللا بنده خدمت آيت

اس فرمود: نداريم. طلبه مياي كه برود در دبيرستان نماز بخواند، دنيا به شدت نياز دارد. روز به روز، شعاع  شود. الم بيشتر

شدند. بعد از توهين، سالي چند نفر مسلمان ميي دانمارك گفت: قبل از كاريكاتوري كه اهانت كردند به پيامبر امام جمعه

مي جمعيت مسلمان  كنم به اين كه بيايد طلبه شود. ها زيادتر شد. به هر حال هركس توان طلبه شدن دارد، من دعوت رسمي

ميمردم دنيا سه دس مي ته هستند. يا توليد مي كنند. يا توزيع كنند. اما علم چه؟ اگر توليد علم كرديم، شهيد كنند. يا مصرف

مي ميمطهري مي شويم. كتاب شويم. اگر توزيع علم كرديم، مبلغ و قلم توزيع و با بيان نه هاي بزرگان را مطالعه كند. اگر

و قلم برا ميتوان براي توليد داشتيم، نه بيان ال اقل ياد ميي توزيع داشتيم كنيم. حديث داريم خوشا گيريم خودمان مصرف

�� «يعني با نطقش، توزيع علم كند.»
&()'«يعني توليد علم كند.»�&%$«به حال كسي كه همه را داشته باشد. �*�+ ,�-�./��«

 يعني علمش را مصرف كند.)18/ص2(بحاراالنوار/ج

كا-5  رشناستقليد يا رجوع به
مي كنند. از چه كسي؟ از دكترها! همه آيا تقليد واجب است؟ خود مراجع هم تقليد مي شوند دكتري مراجع ما وقتي مريض

مي مي ي دكتر گوش دهند. تقليد يعني هرچه او گفت گوش بده. همينطور كه مرجع ما به نسخه روند، هرچه دكتر گفت گوش

 گوش بدهد.ي مرجع دهد، دكتر هم بايد به نسخه مي

ي تعبد تعقل است. چون عقل داريم، گويد: به كارشناس رجوع كن. تقليد تعبد است ولي ريشه تقليد عقلي است. عقل مي

اند: اعلم باشد. يعني باسوادترين باشد. با تقواترين باشد. بصير باشد. شجاع كاري فرموده بايد تقليد كنيم. منتهي براي محكم

 مش باال باشد، اما جرأت يك تشر زدن را هم نداشته باشد. باشد. ممكن است كسي عل

�0«فرمايد: ميامام عسگري  كه»��-� 4 ��/&� �0 �3 ����1�2«كسي است�
ها نجات . مردم را از شر دشمن»�

دانشمندها وقت فقيه بود. باالخره ايران را از شر آمريكا نجات داد. فقيه معنايش اين است. خيليبدهد. امام خميني

را كند. اما نتيجه است ولي هيچ اثري از دانش او نيست. فقط در كتابخانه پژوهش مي ي اين پژوهش چيست؟ چند نفر

 نجات داد؟
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ي تقليد چيست؟ باالخره هستي هدفدار است. من مسئولم. البته غيرت، همت، اينها مهم است. ما بايد تقليد كنيم. فلسفه

ت مي قليد نكنيد. شما الزم نيست وقتي دكتر شدي، مريض شدي دكتر بروي. خودت پزشك باش، توانيد برويد فقيه شويد

اي كه حاال بنده فوق ليسانس ادبيات عرب گويند: چون قدرت تحقيق نداري، تحقيق هم با دو كلمه تقليد اجباري نيست. مي

 فهمم، نيست. هستم، يا چون با قرآن آشنا هستم خودم قرآن را مي

مي از تحصيل كرده ديديم يك عده شناس سي، چهل سال درس كنند. گفتم: بايد يك اسالم ها دارند دور هم تفسير كار

مي خوانده باالي سر شما باشد. گفتند: نه آقا مي 6�5«فرمايد: فهميم. گفتم: اين جمله را معنا كنيد. در قرآن يك آيه داريم 

8;��89��87:�6 6�5«يعني اسراف نكن.)33(اسراء/» ��7��89.�كشي اسراف نكن. خوب شما طبق ادبيات يعني در قتل، در آدم»����

يك معنا كن ببينم. پس يكي را مي شود ترور كرد. چون نگفته كه نكش. گفته در كشتن اسراف نكن. معناي اين آيه بند به

مي بيند. اين چيزي است. شما اگر چشمت را با چاقو دربياوري بگذاري در بشقاب كه نمي به چشم وقتي بيند كه بند

ها باشد. قبلش چيست؟ بعدش چيست؟ حديث ذيلش چيست؟ شأن نزولش چيست؟ ماجرا چه بود؟ ماجرا اين بود مويرگ

مي»ب«ي يكي از قبيله» الف«ي كه قبيله كشيم. آيه آمد نه اسراف را كشت، گفت: تو يكي از ما را كشتي، ما دو تا از تو را

 شود.ي! وگرنه اگر به ديوار بنويسيد در كشتن اسراف نكنيد، كه نمينكنيد. يكي به يك

مي پس چند تا اصل را همه ج): پس بايد به وظيفه پذيريد. الف):ي شما ب): ما هم مسئول هستيم. مان هستي هدف دارد.

و تحقيق هم نداريم پس بايد تقليد كنيم.  د) چون وقت پژوهش  عمل كنيم.

و شكم كه داريم. گرسنه مان هم هست، خودم هم وقت پختن ندارم. پس بايد از چلوكبابي بيرون، از نان بيرون، از تافتون

بربري بيرون استفاده كنم. چون گرسنه هستي، خودت هم آرد نداري بپزي. آرد هم داشته باشي تنور نداري. پس بايد از 

و رفتارمان حجت داشته باشم.  في«فرمود:» ابان«به يكي از شاگردانشامامبيرون تهيه كني. ما بايد در اعمال اجلس

و براي مردم فتوا بده. بله امام صادق» المجسد وافت للناس هركس» الراد عليهم كالراد علينا«فرمود:در مسجد بنشين

و مجتهد عادل را رد كند، ان گار ما را رد به فقيه عادل بگويد: من قبول ندارم، امام صادق را قبول ندارد. كسي حرف فقيه

 كرده است. در طول تاريخ هم در زمان غيبت مرجعيت، دين را حفظ كرده است. 

شويم. چون در شيعه سه تا اصل است.ي اين كنگره سه چيز شد. ما حريف شيعه نمي اي بود. در اسرائيل، نتيجه يك كنگره

ج) مرجعيتفكه شيعه را نگه داشته است: ال ب) انتظار  ) عاشورا

مياين ساخ هاي قوي در اين است. عاشورا، شود، به خاطر اين است كه يك ميله گذاريم منفجر نمي تماني كه هرچه بمب

مي گويد هفتاد ميليون سياه شيعه عاشورا دارد. يك ياحسين مي هاي كدام از نظام ريزند. دو انتظار، هيچ پوش در عاشورا

اس كره ميي زمين را قبول ندارد. منتظر يك نظام مهدوي و مرجعيت، گوش به حرف مرجعش و قانونت دهد. كار به تبصره

 ندارد.

و آخرت، حسن و آل محمد ايمان كامل، بدن سالم، عقل قوي، علم مفيد، رزق حالل، عزت دنيا خدايا تو را به حق محمد

ي ما مرحمت بفرما. عاقبت به همه

و بركاته« و رحمة اهللا »والسالم عليكم
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22/07/89تاريخ پخش:)1تاندارد(اسموضوع:
 هاي قرآني واژه-1

�"��@� ?�0/�����>���4 <�=>«فرمايد: قرآن مي����A&B��&CD�� «/حي علي خير«عمل صالح يعني چه؟ كار درست! در اذان) 277(بقره

و عمل صالح هماني است كه امروز به آن استاند» العمل ميخير العمل يعني عمل خوب. عمل خوب اش گويند ريشه ارد

دهد كه خودش آدم درستي باشد. اگر آدم دين فرانسوي است. استاندارد يعني كار درست. كار درست را كسي انجام مي

و بي و داروي غير استانداردي را بفروشد، صدها ميليون يا ميلياردها فروش، كم وجدان وجدان باشد، حاضر است يك غذا

ميها استا سود ببرد، اگر آدم مي شود. اگر تمام فرمول ندارد شوند، كارها استاندارد رود با رشوه ها باشد، براي بازرسي كه

 كند! خيانت مي

��C&@�«است. يعني كارها، استاندارد است.»0�E=«ي يكي هم كلمه��F���+�C��3�G«/��3«)22(يوسف�G» يعني گره زدن. يعني»��3»

ميكارهايش محكم است، آبكي نيس كاري، قرآن عربي است. سد يعني محكم»سد«ي گوييم: سد سازي. كلمهت. ما

مي مي ��8�H«زني فرمايد: حرفIH�����J«/تر حرفت رد نشود. هايت منطقي باشد كه با يك استدالل قوي يعني حرف)9(نساء

»8K���L8M"G �N&�? «/1(هود(»O&LB.J� P1LQ P1LM«م �8��«ي حكم باشد. مثل كلمهيعني كار درست باشد.N�G«/88(نمل(

»�&R9I«.1«يعني ترازو�.90 �&R9I«مي ترازوي درست. چون گاهي وقت كشد اما ترازويش مشكل دارد. ها جنس را

و ظرف اندازه متر مي (كيل) هم ايراد دارد. كند اما مترش كوتاه است. دو سانت كم است  گيري

 تقدير الهي-2
»	�I» «&C
�>��&/���E8
�GS�T��8�� �	8��هم گويند: استاندارد نيست يعني مقدار قندش، مقدار چربي مقدار، اينكه مي)1(قدر/»���� اش به

�T"«فرمايد: خورده است. مي�8�� �	8������U8V�W8��0�X���G Y�Z��3«)/شب قدر از هزار ماه بهتر است، چون شب قدر يعني شب)3قدر

��/����8[\8:�3 #";]«ي، همه چيز حساب شده است. گير اندازهY	�������+«)/و كتاب دارد.)8رعد 8:�3 #";><�
C&«همه چيز حساب\]

��&/�����WY	�����C	���«همه چيز فرمول دارد.)49قمر/(»+����6H�������N«)/فرمايد: من آفرينش را استاندارد خلق كردم. خداوند مي)2فرقان

»�̂�J�_�18J� �̀ �+�	 a�4<�� ���8��b����(���WaC��9� يعني ميزان! يعني استاندارد.»cC��J«)2و1اعلي/(» 6

مثل سلول استخوان پا بايد طوري باشد كه بدن را تحمل كند. اشك چشم بايد طوري باشد كه چشم را حفظ كند. چون

م مايچشم از پي است. پي اگر با آب نمك قاطي نباشد، خراب شود. اين چشم را خدا در آب نمك خوابانده است. اشك

مي شور است. به اندازه شد اي هم بايد توليد شود كه مرتب اشك نريزيم. آب دهان به اندازه توليد شود. وگرنه اگر زياد

و اگر كم بود همه هركس يك سطل هم زير چانه كم اش بود. آورديم.ميي ما بايد يك شيلنگ كنار دهانمان باشد. چون

مي شما اسكناس مي مي شماري كم زني. روي پوست زانو يك مقدار پوست اضافه است؛ آوري، دستت را به يك رطوبت

خم كس نمي براي اينكه اگر زانو خواست خم شود، كم نيايد. در عوض زير زانو نيست. چون هيچ خواهد پايش از آن طرف

 روي فرمول است. استاندارد دارد. كند. تمام هستي روي فرمول است. احكام خدا 

تا اگر كسي انساني را بكشد، صد تا شتر جريمه اش است. عضوهايي هم كه دو تا است، اگر قطع كند آن هم صد تا. مثالً دو

مي چشم، دو تا گوش، دو تا دست، دو تا پا، دو تا كليه، به لب كه مي گويد: لب باال چهل تا، لب پايين شصت تا. چرا؟ رسد،



٧

ميح مي تواني آب بخوري. فقط دندان ضرت فرمود: لب باال را كسي ببرد، و زشت لب هايت پيداست شوي. اما اگر كسي

و هم نمي پايين را ببرد، هم دندان مي هايت پيداست مي تواني آب بخوري. هرچه ريزد. چون نقش لب پايين خوري پايين

 رد نيست؟ بيشتر است، ده تا شتر هم اضافه است. اينها استاندا

مي ما اكسيژن مي مي دهيم. در عوض برگ درخت گيريم كربن مي ها كربن و اكسيژن و گيرند دهند. اگر همه اكسيژن بگيرند

بي كربن بدهند، خفه مي فرمول شويم. وزن آب، وزن چوب، وزن هر فلزي، تمام هستي روي فرمول است. فقط يك موجود

 ان است. در زندگي كردن داريم اين هم اسمش انس

گويد: استاندارد! اما لشگركشي به افغانستان كجايش استاندارد است؟ اآلن كشور داريم كه مثالً براي رب گوجه مي

كشند لشگركشي به عراق كجايش استاندارد است؟ حمايت از منافقين كجايش استاندارد است؟ صد هزار انسان را مي

سگَش خرج ني استاندارد، رب گوجهگويند: روز جها استاندارد است؟ هم از طرفي مي ي ما استاندارد است. براي آرايش

مي كند، كشتي داروي مسلمان مي  زند. كجايش استاندارد است؟ هاي مظلوم غزه را

و تربيت نشود. گرگ وحشي هاي دنيا چند تا پرونده ترين موجود، يعني انسان واقعاً از گرگ بدتر است اگر استاندارد

و و خونريزي دارند. يعني آدم آدم جنايت دارند؟ هايي گرگي همه هايي كه به اندازه هايي را داريم كه زياد پرونده جنايت

 دنيا پرونده دارد. 

 راه مستقيم-3
��8
�&«گوييم: در نماز واجب است ميd� �e���D�� �1ي حمد است. . آن هم وسط سورهكن هدايت راست راهبهراما»�����89.��

مييعني خط گوييم: فالني روي فُرم است. چه؟ يعني آدم هر لحظه ممكن است، از خط بيرون برود. در فارسي فالني روي

 كند. معتدل است، استاندارد است. رود. يعني پايش را از خط خودش دراز نمي راه مي

و سورهدر »+��& 8K�6&g�N�@�«، بلند غير معمول نباشد با صداي»+�8���8f�N`�N5�D�@�«ات استاندارد باشد. نماز بايد حمد

زني، صدايت را بلند نكن. با مردم حرف مي)19(لقمان/»8h�i�j� 8��0`�N8��k@�«يواش هم نگو. آرام نماز بخوان.) 110(اسراء/

تكطبيعي حرف بزن.  و و معمولي باشد. خيلي محكم پايت را به زمين نزن به عالمت غرور ̀�«بر. راه رفتن آرام C
�>8���

�l��8g�N m8	�b���«/8@�«شود. خيلي هم گردنت را دراز نكن. زمين سوراخ نمي)37(اسراء����F"�8̂�N�n&^�f�����")«/از كوه)37(اسراء

مي درازتر نمي  ها براي آن است كه ما را استاندارد كند. مثالً خواهد بگويد: آرام باش. حديث داريم بعضي سختي شوي.

و گردنكشي مي ها شكست كرد. بايد به خدا توكل كنيم. اينكه بعضي بيماري، مرگ، فقر. اگر نبود، انسان دائم چموشي

مي خورند، اين شكست مي مي ها براي اين است كه معتدل شوند. و چنان شود، خدا گويد: نه من محاسبه كردم، چنين

 را بكني، ولي بايد به من هم توكل كني.ي محاسباتت فرمايد: من هم هستم. ممكن است همه مي

 در مصرف-4
��L/�&«ها، در پختن، در نانوايي، در آب، در برق، در گاز، اسراف هم گناه كبيره است. شود، در خانه زياد ولخرجي مي�8d�G

هال يعني ما آنهايي كه مصرفشان، گرچه از حالل است، ولي اسراف مي)9انبياء/(»�����6��89�� ميكنند  كنيم. كشان

مي حديث داريم كساني كه ساختمان مي هايي غُل شود بر گردن سازند كه نيازشان نيست. همين ساختمان روز قيامت

كَنز همان گنج است. كساني كه پول»#�o«صاحبش.  مي، و اينقدر پول نمي هايشان را ذخيره خواهند. چند سال ديگر كنند
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عروس شدند، پسرهايت هم كه داماد شدند، اآلن هم كه سن تو باال است، چقدر زنده هستي؟ دخترهايت كه الحمدهللا

مي مي مي خواهي؟ خوب چهار تا وام بده، چهار تا گره را باز كن. حرص و در راه خدا زند. قرآن فرمايد: كساني كه دارند،

مي انفاق نمي 1 +��&6�.�a��L«كنند، كنند، اين را روز قيامت داغ���d&^�p«مي به پيشاني)35وبه/(ت به پهلويش»�p/��+���81@�«زنند. اش

مي هم مي و پنهان كردي.)35(توبه/»#�/��4d &01�N8E«گويند: زنند. به او  اين همان چيزي است كه گنج

اس ها استاندارد باشد. ما اآلن تشكر عدالت اقتصادي براي همين است كه درآمدها استاندارد باشد. مصرف تاندارد هايمان

در نيست. از ورزش تشكر مي كنيم. اما اگر يك استاد دانشگاه، يك دانشجو يك ابتكاري انجام داد، آيا دانشجوي مبتكر

از هاي ما استاندارد نيست. من نمي شود كه تشكر كشور ما ارزشش بيشتر است يا فوتباليست؟ خوب از اين معلوم مي گويم

مي گويم: فوتباليست تشكر نكنيد. من مي  كنيد، از او هم تشكر كن. همينطور كه از اين تشكر

 در معامالت-5
شود گفت: بابا، حاال اين فروشيد بايد جنس سالم بفروشيد. نمي استاندارد مربوط به مسلمان هم نيست. به كافر هم جنس مي

مي يهودي است، مسيحي است. كافر است. كمونيست  ����9�g8̂�N��/0qr�«: خواهد باشد. قرآن نفرموده است. هرچه

1�ds]&83�G«مي 83&[���9�g8̂�N��&C/�� 1�ds�«فرمايد: كم مؤمنين نگذار.�G«/ناس يعني مردم. يعني هركس هست شما حق)85(اعراف

و كتاب است. نداري جنس فاسد به او بفروشيد. قرآن مي �����@�«فرمايد در آفرينش حساب������&
8	C��I&/�0n�t«/ماه را)39(يس

مي منزل به منزل روي فرمول برديم. شما نگاه مي و پنجم است. پس اين فرمول كني گويي: شب شانزدهم، هفدهم، سوم

�����@� ���u8�Cv«دارد. ����w=&^89�B�+«)/و ماه حساب كتاب دارد. فرمول دارد.)5الرحمن �«خورشيد��u8�Cv�� :x�̂8/��&��� �=�G �N�y�	8� 

����������@��";8<��� �(�+&J 	&�C/��«/يس)و نه از هم پيشي مي)40 گيرند. حركت كرات طوري است كه نه به هم اصطكاك دارند،

���	����«بهشت روي فرمول است. I8��0TCi�6«/اي، ظرفي نقره)16(انسان»&d@�	C��I�������N«/نه زياد، نه كم.)16(انسان»�	C��I&d@ 

�������N«و كتاب دارد. استانداردهاي بين مي حساب و مسكن است قرآن و پوشاك در المللي خوراك فرمايد: استاندارد

 ها، در درياها، در مرگ، در حيات، در بهشت هم هست. حركت خورشيد، در حركت ماه، در درخت

 با خالفكار-6
ش عقايد ما هم استاندارد دارد، يعني آن عقيده اند: اگر يك حديثي فرمودهما داري درست است؟ امامان معصوماي كه

از ما شنيديد، استانداردش كنيد، چطور؟ با قرآن تطبيق كنيد. اگر اين حديث ضد قرآن بود، حديث ما را هم به ديوار بزنيد. 

برداشت شكست آوردند. نگاهش به يك درهم خورد فرمود: اين جعلي است. درهم راهايي نزد اميرالمؤمنين درهم

����� �«فرمود: G:�6T��مي» بالوعه«) 160/ص5(كافي/ج»���̂�&�"�  رود. اين را در آن چاه بياندازيد. چاهي است كه آب نجس در آن

فرمود: خراب كنيد. مسجد ضرار! فرمود: اين مسجد استاندارد نيست.يك مسجد غير استاندارد بود، پيغمبر

غ لط است. منافقين گفتند: يك مكاني بسازيم به اسم مسجد داخل آن برويم، اطالعات اهدافش درست نيست. تصميمش

هم ها بفرستيم. ارصاد، رصدخانه، كمين جمع كنيم، براي خارجي و جاي آن گاه، نفرمود: درش را قفل كنيد. خراب كنيد

مي زباله بريزيد. ما يك غذايي كه، مي مي ترسيم بخوريم، به فقيرها ميتر دهيم. خودت دهي؟ اين لباس سي بخوري به فقيرها

مي كهنه است، خوب به يك فقير مي ��8«فرمايد: دهيم. قرآن���"�&/�NC��̂����C.�M��"��-8/�N&C��0=�ẑ�B�N «/چيزي به فقير)92(آل عمران

و استاندارد بده. مي  دهي، چيز خوب
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 اعتدال-7
درسي ما استاندارد است؟ مسجدهاي ما استاندارد است؟ منبرهاي ما استاندارد هاي درس خواندن ما استاندارد است؟ كتاب


C&«است؟ شب قدر ما استاندارد نيست. شب قدر �>��&/���E8
�GS�T��8�� 	8��شب قدر شب نزول قرآن است. دو ساعت الغوث،»����

كه الغوث مي شب قدر شب نزول قرآن از تفسير قرآن خوانيم. خوب است. اما خود قرآن سهم ندارد. مساجدي هست

 خبري نيست. 

و تدبر هنوز وقفموقوفات ما استاندارد نيست. براي امام حسين نامه پيدا تا دلت بخواهد موقوفات است. براي تفسير

د نكرده و زكات هردو جزء ين ايم. براي حج هزارها آدم آماده باش است. ولي براي زكات يك نفر آماده باش نيست. حج

 است. 

و انبيائت، راهي كه دوست داري، راهي كه ما را به تو نزديك خدايا ما را به راه مستقيم، راه اعتدال، راه حق، راه خودت

 كند، هدايت فرما. مي

و بركاته« و رحمة اهللا »والسالم عليكم
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29/07/89تاريخ پخش:)2استاندارد(موضوع:

كا چه عواملي باعث مي يعني نيكي،» بِرّ«ر خوب اجرا شود؟ از نظر قرآن، كار مقبول يعني قابل قبول. عمل صالح، شود كه

8̂�"��#"81«خيرالعمل، عمل خوب.  ��� 81"Lz��G���98M�G5���� چه كنيم كه كار ما بهترين كار باشد، استاندارد باشد.)7(هود/»

 كاري محكم-1

�+�&�K8*���J«گويد: ميG ��8̂ �� <���«شنيدم كهاز امام صادق» ��{�> ���98M�G���08q������ ������اگر مؤمن) 247/ص68(بحاراالنوار/ج»

���X«كارش را به نحو احسن انجام بدهد، &�|� <��� � ������!;"L��wT�/�9�M T�2&���*8̂ �J«مي كند. كارگر، خدا يك ثواب را هفتصد برابر

مي بنّا، نجار، تمام افراد، خياط، ̀�@�«دهيم. نانوا، هركس كارش را خوب انجام دهد، هفتصد برابر اجر ���{"n8��I� <��� �y�	&�̂�N�@

���&�*�N�@� <��� �X��&i�� 8�����]&v��«247/ص68(بحاراالنوار/ج (

»�K��"��6� ���@&�0"=&�98M�}���«:به حضرت گفتم: خوب انجام بدهيم، يعني چه؟ فرمود»&���6�n��{�> �K8<��k«زماني كه نماز

�98M~�8«خواني، ميb�6 `��و»�y����f�J@�«خوب ركوع انجام بده.»	�#"� مگر كالغ هستي كه به زمين نوك بزني. ركوع

مي سجده، خوب عطر بزن، ثوابت سي برابر مي شود. شود. شانه كن، سي برابر، مسواك بزن، يك ركعت تو هفتاد برابر

و پنجاه برابر، به ده تا كه رسيد هيچجماعت بر راو. در مسجد اگر پيشنماز يكي، مأمور يكي، صد كس جز خدا حسابش

��@�«ندارد. {�> K8��k«مي �0& #";>6�.���Cl«گيري، روزه� �6 ��&�9�6 `�08��k«و زبانت هم روزه فقط شكم تو روزه نباشد. گوش

��@�«ات استاندارد باشد. باشد. روزه{�> K8f�f�M«مي �0&6�.���Cl«روي، حج خوب انجام بده. حج�O��8B�� �̀ 8����:�6`�f�M«آن

����;Y #";]@�«چيزهايي كه بر حاجي حرام است، مواظب باش انجام ندهي.� "���8*�N«مي كني، در يك كلمه هر كاري كه

»8�"L����6H&����
���0u�
C��� «مي و پاك انجام بده. كني هركاري  خوب

و روش پيامبر * سيره

و فاصله يكي از اصحاب از دنيا رفت، حضرت او را در خاك گذاشت، خشت ها را مي ميي خشت چيد گل گرفت. ها را با

مي گفت: آقا اين مرده است مي  كند، درست انجام بدهد. پوسد. فرمود: خدا دوست دارد هركس هر كاري

هاي خارجي بهتر تر است. البته اخيراً به لطف خدا، بعضي از كارهاي ما از جنس جنس ايراني ضعيفچرا بايد بگوييم:

و آب مي مي رسيم، مشتري است. اگر هركس كارش را خوب انجام دهد، خودمان هم به نان  شود. اش بيشتر

 پرهيز از تقلب-2
»���j«.ش8��0«يعني كلك. سر هم بندي. خطر نيت غ�A&�+�@:�6� �̂���I���j� �W�b�� �1��كسي كه)248/ص72(بحاراالنوار/ج»�����89

همينطور كه خواب است تا صبح در قهر خداست. در غضب» ���>  �A&�+:�6���g�J«بخوابد فقط در دلش نيت كلك باشد، 

�C.�M@�«خداست.  �_�̂8k�G ����.��«ميمگر اينكه توبه كند. يعني نيت هم نبايد بكن چه يم. مثالً به اين دختر گوييم، مهريه را

و چه كسي گرفت! چك به او مي  گردد. دهيم. بعد روز چك، چك ما برمي كسي داد

غش اين است كه مثالً آب را با شير قاطي كنيم. يا جنسش را در سايه بفروشد. حضرت ديد يكي جنسش را در سايه

د مي ميگذارد. فرمود: همان مقداري كه جنسش را مي فروشي اين كلك است. بعضي مغازهر سايه گذارند ها مثالً چرا قرمز
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مي اي نمي ها چاي را در استكان شيشه خانه كه مشتري قاطي كند. بعضي قهوه كنند، كمرنگ هم باشد فكر كنند در فنجان

مي مي زي كند، پررنگ است. انارهاي خوب را رو و نارس را و انارهاي كوچك ميگذارد، پرتقال گذارد. اين ظاهري است،ر

و كلك باطني هم داريم ؛غش

 * خاطره

مي اي شتري كشت، آبگوشتي راه انداخت، قابلمه قابلمه در خانه قبيله و مردم ي رييس داد. يك قابلمه هم در خانهي فقرا

مي قبيله قي ديگري بردند. گفت: من خودم رييس قبيله هستم. براي من آبگوشت ي آبگوشت هوا ابلمهآوري؟!! لگد زد

اش گفت: به كوري چشم آن قبيله شما دو تا شتر بكشيد. رويشان را كم كنيد. آنها هم گفتند:اي رفت. به دوستان هم قبيله

مي پس ما سه تا مي كشيم. رقابت به جايي رسيد كه صد تا شتر كشتند. آبگوشت شتر، گوشت كشيم. آنها گفتند: چهار تا

و ميشتر، گوشت درست است و هم چشمي و استاندارد نيست. رقابت، چشم شود. حضرت فرمود: لي نيت خراب است

 احدي از اين غذا را برندارد. جنس كه سالم است بايد نيت هم سالم باشد. 

 آثار تقلّب-3
 آثار شخصي:الف)

مييك كسي هم) 160/ص5(كافي/ج»C�"j:�6� ��&�0«حديث داريم هركس كاله سر مردم بگذارد، بنا ظاهر گذارد. كاله سر او

مي خانه را قشنگ درست مي مي كند. كم گويد: بله اين خانه چاه دارد. منتهي چاه آن چهار متر است. زود پر شود. همه جا

مي مي مي گذارد. آنوقت همين بنا كه خانه خراب ساخت، خودش وقتي نجاري سازد استاندارد رود، نجار دري كه برايش

د ��8��0C«اريم نيست. حديثj�"j«مي گذارند، با بيست سال دروغ پنجاه هركس كاله بر سر كسي بگذارد، كاله سرش

مي ميليون جمع كرد. يك داماد قسمت او مي مي شود پنجاه ميليون را و فرار مي خورد خورد كند. كسي كه كلك بزند، كلك

8�� �C�"j:�6«ريزد.و آبرويش ميd�G«160/ص5(كافي/ج (

و تمسخر*  تحقير

در حديث داريم كسي را مسخره كني، به همان بال گرفتار مي را» @� ��i&��«شوي. يك كسي وسواسي بود. يكي هم او

�@�«ي كرد. بعد از مدتي همين آقا در همين كلمه مسخره مي�Ch��«مي گفت: همانجايي كه نيش زدم، نيش گير كرد.

م يا دار نمي شود به او نيش نزنيد. يا خودت بچه دار نمي المت نكنيم. خانمي بچهخوردم. حديث داريم. كسي را شوي،

 شود. دار نمي دخترت بچه

ها بايد بروند هفت تا سنگ را به آن پايه بزنند. اين عالمت تنفّر است. مثل در مكه روز عيد قربان يك ستوني است حاجي

مي، اين تخم مرغ به ماشين ضد گلوله اثر نميكني به ماشين فالني اينكه شما تخم مرغ پرت مي يا كند، اما اظهار تنفّر كني.

مي گوجه! با گوجه كه دردش نمي را شيطان آمد وسوسه كند،خواهي بگويي من با تو بد هستم. حضرت ابراهيم آيد.

كمر رفت سنگ بزند سنگاند: آن خاطره را نگذاريد از بين برود. اين تاج حضرت به او سنگ پرتاب كرد، به ما گفته هايش

مي آمد. به يك نفر گفت: آقا دو تا سنگ به من بده. باز دو تا سنگش نخورد. مي به گفت: در ميان جمعيت خفه شوم تو را

مي خدا ولي كسي به فريادش نمي كردند، كمكشان رسيد! گفت: آقا يك جمله را فهميدم. در وطن فقرا به من مراجعه
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بع كردم. هفته مي ميي ميد باز ي پيش تو را كمك كردم. مسخره كردم، آن فقير شرمنده شد، اينجا گفتم: بابا هفته آمدند.

مي خودم داشتم خفه مي و دنبال يك سنگريزه  گشتم. شدم،

ها هم شيرين است. اگر خيري ديديد ببينيد پدرتان به كدام تشنه آب خنك داده است؟ اگر سرتان به سنگ خورد، تلخي

 يد كجا سر مردم را به سنگ زديد؟ فكر كن

::�&�.p� 	&�? (�:روايت داريم»�u8�� ���0����� كسي كه كلك بزند، از دايره مسلمين خارج است.) 160/ص5(كافي/ج»�����89

:c�&D.I� 	&�? (مي� مي شود، مشتري بدنام  شود. هايش كم

�u8«اند: فرمودهاماماند) آثار سياسي:�� &C/�0«ميم  كنيم.ا اهل بيت او را از مدار واليت خارج

:c@�W� 	&�? (�d »:�6���g�J <� فرمايد: اينها هيچ كدام از من نيست. مي)38/ص8(كافي/ج» ��

 مسائل شرعي-4
و خالفش هم معصيت و مقلّد مراجع است، تكليف است. تحويل دادن كار خوب تكليف شرعي است. هركس مسلمان است

مي است. اگر مي پول جنس خوب بگيري، جنس بد تحويل بدهي. اعتماد مردم سلب شود. عمل شود. مشتري شما كم

مي خوب سبب مي ي گويند: جنس ايراني است. رونق اقتصادي، عزت كشور، ايران بايد در عرضه شود كه كشور عزيز شود.

8*���/&@�«فرمايد: كاال الگو باشد. ميp� ���C.������H&0&0�>«)/ما بايد امام باشيم. من يك كاري توليد كنم كه ديگران از من)74فرقان

 ياد گيرند. 

در اگر كسي كار بد انجام بدهد، خيانت كرده است به مسلمان ها، به ابزار كار، به سرمايه، به همه خيانت كرده است. گاهي

مي كار غير استاندارد مسأله ميكند. طرف بيماي ضمان است. جنس بد تهيه شود. كسي اگر جنس غير استاندارد تحويلر

ما كند. چون يكي از آرزوهاي دشمن اين است كه شما ضربه بزنيد. ضربه بدهد، اين با آمريكا همكاري مي ي اقتصادي چرا

مي را تحريم اقتصادي مي رند.خ فرستيم، از ما ميوه نمي كنند؟ خوب وقتي ايراني جنس بد توليد كرد، ما ميوه به آن كشور

مي فروش نميي اقتصادي همان خواست آمريكا است. اين ميوه وقتي مشتري ما كم شد، ضربه  كند. فهمد چه

و رشوه مي مي گيرد. بعد اين لقمه مسئول خريد است، امين است، پورسانت دهيم، بزرگ شد، گرفتارش هاي ناپاك را به بچه

مي شويم. نمي مي از گيري شده است. همهي افراد از حالل اندازه همه خورد. حديث داريم رزق فهمد از كجا ي مردم رزقشان

مي حالل است. كساني كه غير استاندارد توليد مي كه بندند درست نيست؛ جنس كنند، كساني كه قراردادهايي كه هايي

مي مي و ناحق مي خرند درست نيست، حق مي شود، غير قابل قبول معامله قبول نيست. منتهي كنند قابل شود، آنچه قبول

مي روي روابط فاميل است، همشهري است، دلش سوخت، رزق كم ها از حالل است. كساني كه به حرام افتند، خدا از حالل

 گذارد. مي

 دهد. اگر دلسوزي باشد اثر دارد. خدا به موسي اگر كسي دلش به حال مردم بسوزد، جنس خراب تحويل مردم نمي

مي مي ميداني چرا فرمايد: ����M 81"L8'«سوخت. تو را پيغمبر كردم؟ چون تو دلت به حال مردم����̀�«) 128(توبه/» <��*��',�W&+ 

`�9�-�
 تو يك سوزي داشتي، اگر كسي دلش به حال مردم بسوزد، حاضر نيست جنس خراب به كسي بدهد.)3(شعرا/»

 هاي رسيدن به استاندارد راه-5
و استانداردچه كنيم كه مردم ما كارها  باشد؟؛يشان درست



١٣ 

ي خدا هستي. الف) شما خليفه

����98M«فرمايد: خدا ميG<;"# 8:�3\] �����W«/من هركاري كردم درست آفريدم. تو هم جانشين من هستي. نفر اول)7(سجده

و جانشين هم بايد كارهايش درست باشد. گويد: كار من درست است، قائم مي 
�:«مقام�>&p$;�� :�6T�-��W �m8	�b���«/30(بقره(

����98M«بشر تو جانشين من هستي.GY�����N«/���98«،)4(تينM�G<;"# 8:�3\] �����W«،»���98M�G�����B���«/���98«،)23(زمرM�G��D�����«

 ايت درجه يك باشد.و درجه يك است، تو هم كه جانشين من هستي، يعني كاره» ��9M«همه كارهاي من)3(يوسف/

 داند.ب) خدا مي

̀� <�=>«بيند. حاال مردم نفهميدند. خدا كه فهميد. خدا مي C+�	 ��&k8�����&�̂� خدا در كمين است.)14فجر/(»�

ج) آموزش فني

مي كنند، نمي بايد به افراد آموزش بدهيم. خيلي از افراد كه كار غلط مي مي دانند. بلد نيستند. بد دوزند. بايد بافند. بد

 هاي مهارتي براي كارگران بگذاريم. دوره

و روابط عمومي  قوي باشد.د) تبليغات

سوزد، كاله برداري نكن. سود كم! سود كه كم شد، هر روز بگوييم آقا جنس خوب توليد كنيد اگر دلت به حال مردم مي

مي فروش زياد مي بگ شود. فروش كه زياد شد، سود هم زياد ميشود. سود كم گويند: فالنجا جنس ارزان ير، مردم به هم

و خوب است. فروش زياد شود. فروش كه زياد مي مي است  شود. شود، سود زياد

و كنترل  هـ) بازرسي

�-!-��@��8;$«و) توجه به معاد؛R�����«ها! فروش واي به كم)1مطففين/(»��G&��z�"��� �̀ ���8@"G1�<��G8���� �=�"���*8̂ C0YOY1����تو)5و4مطففين/(» 

مي داني قيامت هست؟ تو كه لقمه نمي ميي حرام �T$«خواهي جواب بدهي؟ خوري قيامت چه��0&�����8D�N $T�̂�k&C
��	&�
HT��0&�M«

ب» 
&T^k«كارگر است. بنايي، عملگي، نجاري، كرده است.)4و3غاشيه/( دكاري خودش را به دردسر انداخته است. اما چون

8���«كرده، كج كاري كرده، سرهم بندي كرده، كار خوب ارائه نداده، استاندارد نيست، D�N ��	&�
HT��0&�M«مي  رود. در جهنم

 تواني با بازار دنيا رقابت كني. رقيب ما دشمن است. شما اگر اين جنس را بد توليد كني نميز) رقابت با دنيا؛

د كرد. مغازه را بست. برخورد انقالبي كرد. گاهي هم بايد برخورح) تنبيه؛

و نوجواني تربيتط)  از كودكي

ي درستكاري، تميزكاري، خوب كار شود عوضش كرد. مسأله اگر كسي از بچگي، كلك زده، در چهل سالگي يك مرتبه نمي

 كردن را بايد از بچگي، تمرين داد.

ق  رار بده. خدايا براي هميشه ما را آنگونه كه خودت دوست داري

و بركاته« و رحمة اهللا »والسالم عليكم
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و آداب معلميموضوع: 06/08/89تاريخ پخش:ارزش علم

 ارزش علم-1
مي قرآن مي C��0«فرمايد: فرمايد: علم به قدري ارزش دارد كه انسان اگر صد سال بميرد يك چيزي ياد بگيرد، ارزش دارد.

����T��8��I«/مي پيغمبري يك خرابه) 259(بقره ��N&0 �«كني؟ اي را ديد. گفت: خدايا اينها را چطور زندهb�6  <�را» �� خداوند جانش

�81«اش كرد. از او پرسيد: بعد از صد سال او را مبعوث كرد. زنده»+�*���  �"C1«گرفت. # K���̂�چه مدت است اينجا ماندي؟»�

����H&08«ماندم،»��K���̂«گفت: G8@�h8*�+O8���«.يك روز يا نصف روز. فرمود: نه! صد سال پيش كه سؤال كردي جانت را گرفتم

مي حاال نگاه كن چطور مرده 
�8"�8«كنيم. ها را زنده&�6��>�̀ �0&*��81 ���3+�`@�«غذايت را نگاه كن.»(�  C/�9�.��«به نگاه كن

�81«نوشيدني، �  C/�9�.��«ه است. هيچ عوض نشد

و غذا بيرون از يخچال چه مدت خراب مي شود؟ فوقش يك هفته. صد سال اين غذا تغيير نكرد. اين طعام پنج هزار

و دويست سال عمر كرده است؟ اگر عمردويست برابر عمر طبيعي خود عمر كرد. ديگر نگوييم چطور امام زمان هزار

ميطبيعي شصت، هفتاد سال باشد، تقريباً شانزده، هفد تاه برابر عمر طبيعي است. خدا خدايي است كه تواند يك چيزي را

و دويست برابر عمر طبيعي خودش نگه دارد.  
�8"�8@�«پنج هزار� ��>y�	&��M«/خواهم به االغت نگاه كن. من مي) 259(بقره

و اين االغ زنده شد. فرمود:ي اين االغ جمع االغت را روبروي چشمت زنده كنم. نگاه كرد ديد بله ذرات پخش شده شدند،

و زنده  اش كرد. تا به يك نكته علم پيدا كند. فهميدي؟ گفت: بله حاال فهميدم. يعني خدا يك پيغمبر را صد سال مرگش داد

و پرورش مي به تمام آموزش و ما خواهيم يك نمايشگاهي درست هاي كشورهاي دنيا بگويند: نفري يك تابلو بنويسيد.

و بهتر از مفهوم اين آيه قرآن باشد.كنيم كه   بهترين جمله براي ارزش علم باشد

 ارزش آموزش-2
�!^�«فرمايد: مي�L�0«/4(مائده(»���و آورد، آن حيوان حالل يعني سگ. اگر سگ آموزش ديده»# اي حيواني را شكار كرد

 ند، شكارش حالل است. است. يعني آموزش حتي در سگ هم اثر مثبت دارد. سگ هم اگر آموزش ببي

را داشتند، او را در چاهزنند. اگر برادران، كمال يوسف اين ارزش علم در قرآن است. حاال اين قرآن را آتش مي

 انداختند. نمي

نشينيم كه بلژيك به مكزيك گل بزند. بلند شو ورزش كن كه مشكل خودت حل شود. براي سالمتي مثالً در سه ساعت مي

مي خودت ورزش خوب اي براي تو دارد؟ مثل اينكه تماشا كني شمارش كني، چه فايده است. اما آن طرف دنيا را تماشا

 دهند. هاي بانك را، به شما كه نمي پول

 فايده دانشبي-3
�«فرمايد: مي=�"��"���J $T��5��81���*�+�	 1���̂���مي مي)22(كهف/»# چ نشستند هارمي سگشان بود. گفتند: اصحاب كهف سه تا بودند،

مي يكي مي مي گفت: چهار تا بودند، پنجمي سگشان بود. يكي گوييد؟ گفت: شش تا بودند، هفتمي سگشان بود. فرمود: چه

به ميحاال چند تا بودن چقدر مهم است؟ مثل اينكه آدم بحث كند بوعلي سينا چند كيلو است؟ در حرم امام رضا رود.
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مينظرم اين لوستر اآلن سي ميل ها براي كاري كند. به نظرم آن كاشي يون ارزش دارد. حضرت را رها كرده لوستر را قيمت

 زمان مظفرالدين شاه است. 

مي علم خوب است ولي چه علمي؟ بعضي علم » ينْفَعهمالويضُرُّهمما يتَعلَّمونَو«فرمايد: ها هم كه مضر است. قرآن

مي».داد نمى نفعىو رسانيدمى زيان آنانبهكه گرفتند فرامىرا قسمتهايى آنها«) 102(بقره/ نشيند هر اطالعاتي خوب نيست.

مي سايت كند چه كسي چه گفته است. آخر گوشت اين قيمت را آدم بخورد بحث لغو گوش بدهد. اصحاب كهف ها را نگاه

ي ما ميكائيل است؟ اين واجب استن مشكل جامعهشش تا بودند، هفت تا بودند. مقام جبرئيل باالتر است يا ميكائيل؟ اآل

 بدانيم يا مستحب؟

بي-4 و  تكلفي دلسوزي
����M1"L8'«فرمايد: معلم بايد سوز داشته باشد. مي����̀�«سوخت. براي هدايت مردم، پيغمبر مي) 128(توبه/» <��*��,�W&+ «

�8m��8«سوزي؟ تو خودت را به مشقت بياندازي. چقدر مي)2طه/(»��.���8v«ما قرآن را نفرستاديم كه)3(شعرا/�G 81��8/��«

بي رهايشان كن. تو داري خودت را مي و  تكلف باشد. كُشي. پيغمبر چقدر سوز داشت. معلم بايد سوز داشته باشد

 تكلّف گر نباشد، خوش توان زيست *** تعلّق گر نباشد خوش توان مرد

ميهايي كه سخت شده است بخاط زندگي مير تكلّف است. من و جورابم يك رنگ باشد. و كفشم خواهم خواهم پيراهنم

مي گل اين شش بشقاب يك شكل باشد. به عمرمان آتش مي شد، زنيم. قديم بچه بوديم در بازار وقتي جنس ارزان

ل روزنامه حل كردم. گفت: آتش زدم به مالم! يعني ارزانش كردم. حاال ما هم بايد بگوييم: آتش زدم به عمرم. جدو مي

با خيابان دو حرفي قديمي در تهران؟ خيابان ري! خوب چه مشكلي از تو حل شد؟ اآلن خانه ات خيابان ري است. كاري

 خيابان ري داشتي. واجب بود بداني؟ مستحب بود بداني؟ نياز شخصي بود يا نياز جامعه؟ 

مي ها، نه من بايد حتماً مدرك ليسانس داشته باشم. در عروسي آيد، نه چون خودم دانشجوي دختر برايش خواستگار

پزشكي هستم، بايد داماد من پزشك باشد. به خاطر اين تقيدها در جمهوري اسالمي سن ازدواج ده سال باال رفته است. 

سي قديم دخترها چهارده، شانزده سالگي ازدواج مي و هفت سال، هم كردند. حاال دخترها بيست وسيو هفت سال. داماد

مي پنج سال، سي ميو شش سال. يعني گل عمرشان بدون همسر آيد. اگر گذرد. اگر خودش را نگه دارد، به اعصابش فشار

ي پدرش باشد.ي ما تمام نشده است. خانه شود. كه چه؟ خانه خودش را رها كند، به گناه بيافتد قيامتش به آتش كشيده مي

اش درست اش تمام شده باشد. عروس، جهازيه، ماشين، سربازي به اينكه حتماً خانه شود. مقيد هستيم بعداً خانه مستقل مي

 هايمان را دوست داريم بايد ازدواج را آسان كنيم. بايد از يكسري قيود بگذريم. شود. اگر بچه

 اخالص-5
ميها بعضي براي پول درس ندهيد. مربي، معلم، طلبه، پول بگيريد، ولي اخالص داشته باشيد. كنند اخالص يعني پول فكر

مي نگيريد. من نمي 81
������«فرمايد: گويم پول نگير."L8/�0�]�E�p�@�H�	�"L�3«)/يعني من از شما درخواست جزا)9انسان

�"L"81�«خواهم. نيت من پول نيست. نكردم. پول نمي��8J�G� 8������8p�G«/خواهم. حرف پول يعني من از شما اجر نمي)90(انعام

 نزن، نه اينكه اگر داد نگير. 
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گيرم. معناي اخالص اين است. يعني به قصد پول حرف نزن. اما اگر دادند، بگير. اگر داديد نمي»� �1L/0 4W«گويد: نمي

مي كنيد؟ همه مگر از اكسيژن استفاده نمي نمي شما از اكسيژن استفاده رود. بندهيكنيد. اما كسي به قصد اكسيژن به جلسه

مي تشنه مي ام  خورم. ولي به قصد آب نيامدم. شود يك ليوان آب

مي زمان قديم كه خانم مي ها لباس هم شستند هدفشان تميزي لباس بود. البته همينطور كه لباس شستند عرق بدنشان

مي درمي مي آمد، غذايشان هم هضم مي شد. اما به هر خانمي ميگف شويي؟ نمي گفتند: چرا لباس شويم برايت: بنده لباس

آيد، الي لباس شستن عرق بدنش هم درمي اينكه عرق بدنم بيايد. غذايم هضم شود. نه! هدفش تميزي لباس است. منتها البه

مي غذايش هم هضم مي آيد. اما اگر هدف دنيا باشد، آخرت را از دست داديد. شود. شما هدفتان خدا باشد، پول هم گيرتان

ش  ايد رسيدي، شايد نرسيدي. به دنيا هم

 شجاعت-6
ها شرقي نيستند، معلم بايد شجاع باشد. راحت بگويد: بلد نيستم. گير خودش نباشد. نه شرقي، نه غربي، نه نفسي! بعضي

غربي هم نيستند، اما نفسي هستند يعني گير نفسشان هستند. آقا زشت است من بگويم بلد نيستم. نه! او بايد ديدن من بيايد. 

 گير خودمان هستيم. 

و روان-7  گويي ساده
مي تر بگوييم، علمي كنيم هرچه مشكل روان گويي هنر است. ما فكر مي گويد در روند تكاملي تاريخ، بگو، تر است.

مي همينطور كه پيش مي ظ گويد: در اين مقطع زماني! بگو: حاال، اينها بازي با الفا رويم. نه نگو: خواهند گفت: سواد ندارد.

��8@�«فرمايد: است. خدا مي���&�
8�C9��«/سر يعني روان. من قرآن را روان گفتم تا بفهميد. خدا نمي)17(قمرگويد: چون من علم ي

مي بي گويم كه اينها نفهمند. معلم روان بگويد. خودماني باشد. بلد نيست، بگويد: بلد نيستم. نهايت هستم يك طوري

 استقامت داشته باشد. 

 عدالت، تنوع، تشويق، مثَل-8
مي ها همه يكطور برخورد كند. بچه عدالت داشته باشد. با بچه ها زنند به حرف بچه گوش بدهد. گاهي بچه ها حرف

با پيشنهادات خوبي دارند. گوش به حرف شاگردش بدهد. هم اهل تشويق باشد، تنوع در او باشد. بحث هايش شاد باشد.

و ميقتمثَل حرف بزند. خيلي  شود. ها با يك مثل مطلب آسان

 حضور در نماز جماعت-9
مي معلم اگر به نماز جماعت مدرسه رفت، دانش هر آموزان هم نمازخوان شوند. برادرهاي فرهنگي، دبيرهاي علوم مختلف،

لي رشته و همه فوق و همه دكتر اي هستيد، اگر شاگردهاي شما همه وارد دانشگاه شوند، همه كارشناسي ارشد بگيرند سانس

ندارد. دنيا»����I«الصالة باشند، شما چيزي براي قيامتت ذخيره كردي يا نه؟ اآلن دنياي ما مشكلش شوند. ولي تارك

»�G���I�«،�18«داردJ&�+���	«ن ندارد. يعني رنگ الهي ندارد. باسواد است، اما دين ندارد. بايد سعي كنيم دانشآموزان ما متدي

د خوانم. چرا؟ براي اينكه اين رييس جمهور، اين وكيل مجلس، اين ها نگيريد. نه من ديگر نماز نمي ين را هم از آدمباشند.

 امام جمعه، اين شهردار، اين مدير كل، اين وزير، اين وكيل، اين سفير چنين كرده است. 
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را يك شبههتواند راه برود. ممكن است يك آدم هشتاد كيلويي، يك تيغ در پايش برود نمي اي باشد. فوري اين تيغ

شناس بدهيد. الو سالم عليكم! من دبيرهستم. معلم هستم. مربي هستم. استاد دانشگاه هستم. دربياور. شماره تلفن اسالم

ي ايراني شما است. اگر همه امروز يكي از دانشجوها يك چنين سؤالي كرد، لطفاً شما جوابش را به من بدهيد. اين وظيفه

ي ايران متخصص شوند، اما نسبت به خدا قيچي شوند، نسبت به عقل، نسبت به عاطفه، نسبت به انسانيت، شوند، همه دكتر

و يكي از بهترين راه  ها همين نمازهاست كه در مدارس است. مسؤوليت داريم. ما بايد نسل را متدين بار بياوريم.

مي يكي از علماء مي او خواند. به مادرش يا خواهرش گفتم: برو بگو: چرا مسجد نمي گفت: در خانه ديدم پسرم نماز روي؟

و شيمي در نماز شركت نكرد، جوان هم شركت نمي هم گفت شما چرا نمي كند. روي مسجد نماز بخواني؟ اگر دبير فيزيك

مي درصد دانش98ما يك مدرسه پيدا كرديم  ن آموزان نماز جماعت ه، رييس دبيرستان رفتند. گفتم: اجباري است؟ گفتند:

مي خودش اذان مي مي گويد. خوش صداست. تمام دبيرها صف اول خواهيد نسل شما نسل نمازي باشد، همه آيند. اگر

 خواني، در مدرسه بخوان. شركت كنيد. شما كه نماز را در خانه مي

ر نده. به ما توفيق بده كه اين نسل را خدايا اين نسلي كه به ما به عنوان امانت سپردي، ما را نسبت به اين امانت خائن قرا

ي قيامت ما باشد. آنگونه تربيت كنيم كه ذخيره

و بركاته« و رحمة اهللا »والسالم عليكم
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13/08/89تاريخ پخش:)1دشمن شناسي(موضوع:

 ويژگي مستكبر-1
ميكلف رود، گردن گويند: فالني مستكبر است. يعني چه؟ يعني زير بار حق نمي مي اش خوب است. مگر كند. نه يعني خانه تي

اش خوب است، ماشينش خوب است، مستكبر است؟ ممكن است كسي گدا باشد مستكبر باشد، ممكن است هركس خانه

 كسي تاجر باشد، مستكبر نباشد. هركس در برابر حق گردن كلفتي كرد، مستكبر است. اين معناي استكبار است. 

و مستكبرين هم هميشه بودهدر زمان ما دانه درشت است  ها، مستكبر هستند. ها، قارون اند. در قرآن فرعون كبار آمريكاست

 هاي مستكبر روش-2
و خدعه:  الف) مكر

���@�@�«فرمايد: قرآن ميL�0«/دائم توطئه!)54(آل عمران»�=�����&g��  <� زنند.، خدعه، كلك مي)9(بقره/» ��

ب) سوگند:

مي»CN��@"4�g«فرمايد: مي 
���81«گيرند،،&�8��G«يمين، قسم»TC/�p«/كنند. سپر، يعني زير سپر قسم خودشان را پنهان مي)16(مجادله

مي مي مي گويد: واهللا! فكر مي كند اگر گفت: واهللا، حرفش درست مي شود. واهللا هم گويند، دروغ هم گويند. گول سوگند را

 نخوريد. 

ج) گريه:

و جوانه او را در چاه انداختند گريه كردند كه او را گرگ خورده است. يعني چه؟ يعني بچهكبرادران يوسف ها گول ها

 گريه هم نخوريد. 

و ظاهر د) لباس

گول لباس را هم نخوريد. ممكن است كسي يك ريشي دارد، انگشتري دارد، تسبيحي دارد، در پيشاني جاي سجده است.

طالب بن ابي هايي آمدند با علي اند. در جنگ جمل چهره مذهبي سوء استفاده كرده هاي در تاريخ هم داريم از چهره

 بودند. پس گول قيافه هم نخوريد، بصيرت الزم است.جنگيدند كه از اصحاب پيغمبر

 هـ) شايعه؛

مي گاهي وقت مي ها يك چيزي را شايعه مي كنند. مي داني چه شد؟ در تبليغات �@�« فرمايد: آورند. قرآن=�"-�p8������:�6

T�/�������«/60(احزاب(»X�p�	«مي كنند، خبر داريد! ناوگان آمريكا چند متري يعني لرزاند. يعني در شهر يك اخباري را شايعه

مي آمده است. خبر داري؟ بنا است چه شود. خبر داري؟ خبر داري؟ شبكه  اندازد.ي خبرسازي دلهره

و) ايجاد تفرقه

و آن زبان، لهجهتفرقه بين شي و محله باال، بين اين زبان و سني، بين محله پايين ها، مذاهب، اديان، قرآن ها، نژادها، مليت عه

و مسيحي فرمايد: يهودي مي هم ها و سني و قيامت را قبول دارد. بين شيعه و مسيحي خدا ها، مشتركاتي دارند. يهودي
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اس مشتركاتي است. قرآن يكي است. قبله ما ت، نماز ما يكي است. پيغمبر ما يكي است. روزهما يكي ي ما يكي است. حج

 يكي است.

ز) بمباران تبليغات؛

81���8«فرمايد: قرآن مي���
&�8��G�@8���1����شَمال يعني چپ،)17(اعراف/»�2&��3 و چپ بمباران يمين يعني راست، يعني از راست

 تبليغاتي مي كند. 

ط) مبالغه؛

مياو ابر مي ترسيد. به سفارتخانه قدرت است. شاه ما از سفير آمريكا ميي آمريكا كج نگاه از كردي، تهديد شدي. بعضي

و عليه اسرائيل صحبت نكن. بعد امام  و عليه آمريكا (ساواك) بردند. گفتند: عليه شاه روحانيون را شهرباني آن زمان،

ي جاسوسي! عزت هاي آمريكا را گرفتند. النه تحقير شد. جاسوس تواند بكند. فرمود: آمريكا هيچ غلطي نميخميني

ي دنيا استقبالشان از مسئولين ما بيش از مسئولين آمريكاست. آمريكا شكست. مردم همه

و مانورها؛ ي) سفرها

مي گاهي مثالً يك هيئتي اين كشور مي روند، آن كشور مي 
C`�«فرمايد: روند. قرآنC��x��«پيغمبر! گول) 196ن/(آل عمرا

 ها وحشت نكن. نخوري، اگر ديدي يك تيمي، يك گروهي، اين كشور رفتند، آن كشور رفتند، از اين حركت

ك) جلسات مخفيانه؛

مي كنند، يواشكي جلسه يك عده بيتوته مي)81(نساء/»��̂��.��=«فرمايد: مي ياي شبانه ���8«گيرند��W��>81���/)&با)14(بقره/»�3

و همفكرانشان خلوت مي  كنند. همراهان

ل) اغفال؛

���@�«فرمايد: مي-�#8���=�"�"-8x�N«/آنها دوست دارند كه شما غافل شويد.)102(نساء 

 گذاري؛م) سرمايه

�«فرمايد: مي=�"��-8/��81������80�G«/كنند. سرمايه گذاري مي) 261(بقره 

 * خاطره:

گر شاه بچه و تغذيه، به دربار هديه كردند. كه اجازه بدهيد اين بچهدار شد. ي شما زير وهي يك پزشك روانشناس كودك

كنيم توسط همين پزشك، بعد از بيست سال هرچه نظر اين پزشك باشد. گفتند: ما بيست سال روي اين بچه كار مي

 گذاري است. دهد. اين سرمايه خواستيم، ايشان براي ما انجام مي

هم از اينجا شروع شد. يك قانوني بود، اگر يك آمريكايي ساده در ايران آب دهان بياندازد درم خمينيحركت اما

صورت باالترين شخصيت ايراني، ايراني حق شكايت كردن ندارد. ايران حق ندارد كه آمريكايي را بگيرد بگويد: چرا 

 جسارت كردي؟ اينقدر ايران ذليل بود. 
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ن) تحقير

نَمد روستايي ما را تحقير نَمد است يك دوري هم دارد. چطور كردند. كاله هاي ما را برداشتند. بعد گفتند: شاپو! شاپو همان

به! لباس بلند، براي قديمي اُملنَمد، اَه! شاپو، ما ها، ها، بعد ان را كوتاه كردند. بعد گفتند: ماكسي لباس بلند! آن لباس بلند

 رتبه با لباس خودشان ما را پوشاندند. تحقير شد، لخت شديم، دوم

�«فرمايد: قرآن مي=���&C��JYO8���������W? «/مي بعضي حرف)41(مائده مي ها را گوش و به خارج خبر هاي دهند. حرف دهند

مي دهند، بعد تمام حرف را گوش ميپيغمبر  اند. كنند. براي جاسوسي نشسته ها را به خارج منتقل

 هـ) تهديد

ميتهد �R!*��«گفت: يد هم هست، فرعونI"b�تو را از منطقه)88(اعراف/»��/�C/�p��8g`«كنم. شما را قطعه قطعه مي) 124(اعراف/» �

مي سنگ)116شعرا/(»������0��p8�����0«كنم. بيرون مي  كنم. سارت

ص) تضعيف رهبر

�!�� �«فرمايد: قرآن مي�*����v�+«/ب) 103(نحل مييعني يك  هاي پيغمبر وحي نيست. دهد. يعني حرف شري به پيغمبر تعليم

»� �
&��G � 8����'O8��I�=@���W?«/مي يك قوم ديگري پشت پرده حرف)4(فرقان  رسانند. ها را به او

مي مي و جادوگر است. �«فرمايد: گفتند: شاعر، كاهن، پيشگو، ساحرG�=�����8*�N<=�G H&B��&k ;�J8��0«براستى( آيا«)75عراف/(ا (

»؟است شده فرستاده پروردگارش طرفاز صالحكه داريد يقين شما

 * خاطره:

مي روز جمعه نماز جمعه ميپيغمبر ما تا خواند، خطبه خواند. يك گروهي جنس آوردند بفروشند. طبلي هم زدند.

فق صداي طبل جمعه بازار بلند شد، همه يا12ط كه در نماز جمعه بودند رفتند نفر نشستند. آيه نازل شد. زماني كه تجارت

و لعب را ديدند.  �@�8 <�}�@�«لهوG�	H��	&f�N8@�GH��8��� ��zi�-8
� &�8�تو را تنها»�y�"#���NH&��2&I@�«به سمتش دويدند.)11(جمعه/»<��

م گويد: نماز را رها كردند. نمي گذاشتند. نمي  يعني رهبر را رها كردند.»�y�"#���N@�«گويد:يگويد: خطبه را رها كردند.

ق) واژگون كردن امور؛

»���̂<��I�̀ ��	��0"b���«/كنند. زمان طاغوت بود. انقالب شروع شد. طرفداران طاغوت سينماي چيزها را واژگون مي)48(توبه

مياي هم درون آن سوختند كه به مردم بگويند: اين خمي آبادان را آتش زدند. عده خواهد انقالب كند، هرچه ني كه آمده

 كه از پاريس آمد فرمود: ما با سينما مخالف نيستيم. با فساد مخالفيم.سوزاند. امام جوان سينما رو است زنده زنده مي

 * خاطره:

و بارگاه هم داشتند. وهابي اي چهار امام ما در مدينه در قبرستان بقيع هستند، گنبد ران براي محكوم كردن ها خراب كردند. مردم

و به خارج فرستاد. گفت: مردم ايران در خيابان ريختند، كه ما  اين كار در خيابان ريختند، راهپيمايي كردند. رضاشاه عكس گرفت

مي قاجاريه را نمي �>̂���«خواهيم. خواهيم، پهلوي را�I �̀ �� 	��0"b���«ن است.دهند، اين كار دشمنا ! يعني چيزها را واژگون جلوه مي
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غ) جاسوسي؛

مي گاهي به اسم سم و تمام سوراخ پاشي مي آيند سم هاي خانه ما را ياد ها، گاهي به اسم پاشي درخت گيرند. گاهي به اسم

مي مستشار خارجي، گاهي به اسم جهانگرد، وجب به وجب زمين ايران را اطالعات مي و براي آن حساب  كنند. گيرند

ظ) خود را قوي ديدن؛

ميخو 
���8B@�«دانند. دشان را قوي T�̂8D��گفتند: ما يازده نفر هستيم. چرا پدر ما،، ميمثل برادران يوسف)8(يوسف/»

 يوسف را دوست دارد؟ او از ما كوچكتر است. 

ف) جو سازي؛

يعني طوري صحنه برادران وقتي يوسف را در چاه انداختند، پيراهنش را با خون قاطي كردند. يعني چه؟ يعني جو سازي.

 يعني خون دروغي. جوسازي.)18(يوسف/»#�YO���+Y��4«را طراحي كنيم، 

 لزوم ايستادگي در برابر مستكبر-3
هشت سال ايران بمباران شد، هيچ كشوري به ما كمك نكرد. همه متحد شدند براي تقويت صدام. ما هم بر اساس مكتب

�8̂����«اسالم گفتيم: �G &0�=@���̂8*�N«)/81«)2كافرون"L��81"L�/�� �@�:������«)/راه شما براي خودتان، ما جذب شما)6كافرون

شويم. ممكن است رفيق شما بگويد: حاال اين سي دي را بشنو. حاال اين فيلم را ببين. حاال اين سيگار را بگير. حاال نمي

�81�L"81«بيا اينجا برويم. بگو: "L�/�� �@�:������«گفتند: بيا با هم رفيق شويم. يك خردهشعار شما باشد. به پيغمبر ! اين

���I &sz";�«مأمور شد به آنها بگويد:هاي ما را بگير، يك خرده هم ما كار به تو نداريم. پيغمبر تو احترام بتb�� 

�=@���-�L���«)/1كافرون(»;"I«:�1«بگوL��81"L�/����@������«كنم. من قبول نمي 

و نوجوان جوان مي ها مي ها! اگر خوريد يا نه، آثارش را از حاال در خودتان ببينيد. يعني واقعاً خواهيد ببينيد در آينده به درد

اگر يكجايي نشستي يادت آمد نماز نخواندي، حال داري بلند شوي نماز بخواني؟ اگر اين جو را شكستي، رفتي با خدا گره 

و باطل را دو دستي رد كنيد. الگوي همهخوردي، من نماز نخواند ي ما حسينم بايد نماز بخوانم. حق را دو دستي بگيريد

مي فهميده است. گفت: من نباشم. جانم را مي ي سيزده هم فرمود: رهبر من بچهماند. امام خميني دهم. اما اين در تاريخ

 ساله است. حاال برويم سراغ يك سيزده ساله ديگر؛

عمويش به او فرمود: قاسم، امام حسينپسر سيزده ساله بود به نام قاسم، پسر امام حسن مجتبي در كربال يك

تر. يعني چه؟ يعني اگر بنا است رژيم، رژيم يزيدي باشد شهادت بيني؟ گفت: شهادت را از عسل شرين شهادت را چطور مي

مي براي من شيرين ي سياسي ده ساله تحليل سياسي دارد. كدام دانشكدهي سيز گويند. كه يك بچه تر است. اين را بصيرت

التحصيلش اين را بگويد: گاندي اين كار را كرد. گفت: من حاضر هستم با لباس ساده، زندگي كنم اما حاضر است فارغ

مي ها را نپوشم. يك بچه لباس غربي ميي سيزده ساله  پذيرم. شوم اما حكومت يزيد را نمي گويد: قطعه قطعه

ها قرار بده. آبروي ما در پناه ها، خدمتا ما را نسبت به خون شهدا خائن قرار نده. ما را پاسدار زحمات، خونخداي

 حضرت مهدي حفظ بفرما.

و بركاته« و رحمة اهللا »والسالم عليكم
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20/08/89تاريخ پخش:)2موضوع: دشمن شناسي(

 عوامل بيمه شدن امت:-1
 الف) عاشورا

د و گوشت ما هم نيست. دشمن مغز ما است. يعني اگر ما فكرمان را ما دشمن اريم. دشمن ما هم بيكار نيست. دشمنِ پوست

 كنار بگذاريم آنها با ما هيچ مشكلي ندارند. مشكل اين است كه فكر ما را قبول ندارند. 

و شيعه، چند شبانه در اسرائيل يك جلسه شويم چوند. گفتند: ما حريف ايران نميروز فكر كردن اي بود كه چه كنيم با ايران

 ها عاشورا است. ايران يك عاشورا دارد. رهبرش امام حسين است. قطعه قطعه شد اما زير بار زور نرفت. الگوي ايراني

ب) انتظار

شناسم. اگر يك حكومتي رنگ به رسميت نميگويد: من هيچ حكومتي را جز حكومت حضرت مهدي امت مي

 شت، به همان مقدار كه رنگ دارد قبولش دارم. حكومت مهدوي دا

و حكومتي غير از آن و هيچ فرد و اصل براي ما حكومت اولياي خداست كه دنيا بايد پر از عدالت شود ها مورد اعتماد

 تأييد نيست.

ج) مرجعيت

. وقتيزاي شيرازيگويد: تنباكو حرام! مير يكي هم مرجعيت است.خوب كه تبليغ كرديم يك مرتبه فتواي يك مرجع مي

مي گويد: حرام، از كنار ناصرالدين شاه هم قليان را برمي مي گويد: چرا؟ چون آقا گفته: تنباكو حرام است. اين مرجع دارند.

است. مرجع تقليد هم دولتي نيست. وابسته به كسي نيست. اينطور هم نيست كه پولش بدهيم، رشوه بدهيم، از او امضاء 

ت و عادلبگيريم. چون مرجع بي قليد بايد اعلم باشد. باسوادترين مجتهد، و ها دستشان را در دست ترين. ايراني هوس ترين

مي مرجع گذاشتند. پس صهيونيست و عاشورا دارند، كار ما را مشكل و انتظار كند. جاي ديگر پول ها گفتند تا مرجعيت

مي مي مي دهي امضاء را گيري. يك جايي را بمباران ميميكنيم، او و از او امضاء را گيريم. با يك تشر ماست ترسانيم ها

 رود. فرمود: اگر خميني تنها هم بماند، زير بار آمريكا نميكنند. ولي اينها را چه كنيم؟ امام خميني كيسه مي

 هاي دشمنان: روش-2
 الف) تهديد؛


�&«گفت: فرعون مي�G�1"Lz+�	 ��8��b���«)/و درماندهار شما هستم. موسيمن پروردگ)24نازعات  فرمود: تو آدمي كه ضعيف

«است؟ فرعون به مردم گفت»��*&r�	�«،»��«شوي؟ هستي، خدا مي :81"L�p��8g�� 8��01"L�|8	�G «مي خواهد اين موسي

و زمين �=�������«هاي شما را بگيردG �;Ci�-�.��1"L8����بر مي)24(مؤمنون/» و خواهد برتري �«شما داشته باشدn���̂��1"L�/�� «

 دين شما را تبديل كند.)26(غافر/
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ب) سوء استفاده دشمن از القاب؛

مي گاهي از القاب دموكراسي استفاده مي �81�d��80@�«گوييم: كنند. همان چيزي است كهG a	��31���/8ي با كلمه)38(شوري/» +�

»&�C
�>��8B�
 =��B��8D�0 «و باطل دارند. در مقابل خواهيم اصالح كنيم. كلمه حق است ولي اراده ما مي)11ره/(بق ي فساد

�«شعار دادند، گفتند:اميرالمؤمنين �� 1LM �«،يعني نه علي، نه معاويه، فقط خدا! حضرت فرمود: بله !»Y(�M "T�����#«!

يك گاهي وقت»���� +  ��^&(;«حرف درستي است اما مي كلمهها آدم گويد: اما هدفش باطل است. مثل اينكهي حقي را

مي من دارم سخنراني مي @ ?��Q n«گويي: كنم، شما ��Q :�� ;k 1��مي»�� فرستي خوب است، اما خوب صلوات

 خواهي منبر مرا خراب كني. مي

و سخنراني كرد كه يزالعابدين امام زين يد گفت: مؤذن بلند شو اذان بگو. در مسجد شام در حضور يزيد چنان افشاگري

را بگيرد. مذهب عليه مذهب، معاويه همخواست با اهللا اكبر جلوي سخنراني امام سجاد او بلند شد گفت: اهللا اكبر! مي

 شود اينها مسلمان هستند. قرآن سر نيزه كرد كه مردم بگويند: معلوم مي

ود: مسجدشان را خراب كنيد. اينها مسجد ساختند تا بروند فرمضرار ساختند. پيغمبر منافقين هم در مدينه مسجد

و حرف خانه است. اسمش را مسجد هايشان را بزنند. اين خانه تيمي است. اين جاسوس در قالب مسجد فعاليت كنند

 گذارند. مي

�«فرمايد كه: با استفاده از كلمات چند پهلو؛ قرآن مي=��*�̂C.��6 &0 �+&v�N «/گويند. كلمات متشابه مي)7(آل عمران 

مي ها كه بچه گرفتند، بعضي زمان طاغوت سرباز كه مي مي دار مي شدند، فكر بيست سال بعد را خواستند از سربازي كردند،

مي فرار كنند. اسمش را عزت مي مي گذاشتند. پليس كه مي آمد كه گفت: بابا عزت اسم دختر است. يعني يك كلماتي گفتند

ميهم به پسر بخورد يك موشي است، روي زمين دو سوراخ» نفقا«گويند: منافق،، هم به دختر بخورد. اينكه به منافق

گذارد. يك سوراخ اين طرف، يك سوراخ آن طرف. كه هركس بخواهد حمله كند، از هر كدام بخواهد برود، او از طرف مي

 ديگر فرار كند. 

و يأس؛ ج) ايجاد ترس

��8«مردم»/C&���� <�=>«با آمار يأس آور؛I���*���p1"L�جمع شدند. جمعيت آنها زياد است. شما حريف آنها) 173(آل عمران/»�

مي نمي و توپ دارند؟ چند تا هواپيما دارند؟ چند تا لشكر دارند؟ آمار شويد. دانيد چقدر موشك دارند؟ چقدر تانك

مي وحشت #8��0�81«فرمايد: آور. در مقابل قرآنwT���6�IwT��� HT���6 8K�̂���jH��V��گاهي گروه كم بر گروه زياد غالب) 249(بقره/»#

�«شوند. بيست بر دويست پيروز است. منتها اگر بيست تا مؤمن باشند. يعني بيست آدم پايدار، مقاوم، مي=@��8v�� �=@���+&k 

���̂��8x����8�.� بر دويست پيروز است.)65(انفال/»2&�0

و لذا بچهتبليغات كرد و امكانات كم است. و گندم و آب دو ند اوالد كمتر زندگي بهتر. گفتند: خاك دار نشويد. يك بچه،

5#"/81�.8 <�}� �}�#"��@�@�«فرمايد: بچه، كافي است. قرآن مي��I81"#��<��L�يادتان نرود، كم بوديد آمارتان را زياد كرد.)86(اعراف/»6

 ها يك افتخاري است. حاال نگو: آقا چيزي از كجا بياوريم بخوريم؟ يعني آمار زياد مسلمان
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مي50در ژاپن از يك سطل آب كيلو گوجه برداريم بايد از چند50كنند. حاال اگر ما خواسته باشيم كيلو گوجه برداشت

و آب نداشته كنيم. اينطور نيست كه اگر جمعيت ما زيا متر زمين برداريم؟ ما هنوز از آب درست استفاده نمي د شود نان

ميي استفاده آشنا شويم. يك مقدار بايد قناعت كنيم. يك سري از پول باشيم. بايد شيوه شود. ها را خرج نكنيم. ولخرجي

 اي يك ساك لباس زياد خود را بدهد، شايد دو چندين قطار لباس زياد داشته باشيم. اگر هر خانه

و تمسخر؛ د) طعنه

مي»/���(�*�« فرمايد: قرآن مي مي تو مي)12(توبه/» ��/�S1"L«زنند. طعنه زند. باحجاب خواهي بگويي من دين دارم. به تو نيش

مي شده و عفافش دست بردارد. مواظب باشيد. قرآن اُمل شدي؟ تا از حجاب » ��g&6"�=�«فرمايد: مؤمنان اي. شيخ شدي؟

�«خوفي ندارند.T�08�� مالمت ديگران! از)54(مائده/»��1�2

خط من بنده شكني.ي خدا هستم، خدا از من نماز خواسته است. حاال همه نشستند، بنشينند. اگر تنها بودي ارزش داري.

كند، آن را دور انداخت. پيغمبر ما سه سالش بود. مربي يك چيزي به او آويزان كرد. گفت: اين چيست؟ اين تو را حفظ مي

بتگفت: حافظ من خداست. لذا  مي در چهل سالگي هم مي ها را در شكند. چون كسي كه چهل سالگي خواهد بت بشكند،

تواني در جامعه كني يك اهللا اكبر بگويي، خوب فردا هم نمي سه سالگي هم آثار كار در او هست. اآلن اگر شما جرأت نمي

 ها را داشته باشيم. داد بزني. بايد اين عرضه

و فريبنده؛  هـ) سخنان زيبا

ها طاليي يعني حرف»�������7��8W�tn8«داريم.»7�Wt«اي به نام در قرآن سوره)112(انعام/»�������7��8W�tn8« فرمايد: قرآن مي

 زند. اما مايه ندارد. است. خيلي قشنگ حرف مي

ك: عذرخواهي ظاهري؛

�« فرمايد: قرآن مي=@�	��81*�4�.8"L8�شان واقعي نيست. قلباً پشيمان نشدند. كنند، اما عذرخواهيمي اينها عذرخواهي)94(توبه/»<��

 گويند: اشتباه كرديم كه شما با آنها كنار بياييد. تاكتيك است. به زبان مي

و امكانات؛ ل: اظهار قدرت

مي گاهي يك چيزي را به رخ مي �«گفت: كشند. فرعونG�u8�� ��̀ ���0�8D�0«/من نيست. نگاه آيا ملك مصر براي)51(زخرف


&�8	 ���4d@�«كنيد كاخي! نمي�b���«،نهرها»c�8f�N«.8��0�8« جاري استB�N«��8«بينيد. نهرها را نميB�
 �����#�G«/ما)35(سباء

و برق  ها ما را گول نزند. جمعيتمان بيشتر است. پس بايد مواظب باشيم زرق

و) تحريك احساسات؛

مي مظلوم و رفتند گندم بگيرند،رهاي يوسفكنند. براد نمايي و قحطي شد و آمدند كه حضرت را در چاه انداختند

مي يوسف گفت: دفعه كهي بعد كه C/�0;8&�0/�,�«آييد آن برادر را هم بياوريد. آمدند نزد پدر�L���«/به ما گفتند: اگر)63(يوسف

دهيم. يعني ما االن گرسنه هستيم. يا اين برادر را هم با ما بفرست نميي دوم بياييد برادرتان را نياوريد، ما گندم به شما دفعه

 بيايد، يا ديگر ما بايد از گرسنگي بميريم. 

ع) تحليل ناروا؛

مي مي  گويند كه پايش به جايي بند نيست. يك شاعري شعر گفت: نشينند يك چيزهايي
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»بي تو مزرعه آب نخورد *** بي تو شيشه مي نخورد«

و رود. فيلسوف ند: اين غرض عشق است. يعني بدون عشق هيچ كاري پيش نميعرفا گفت و برهان ها گفتند: غرض استدالل

و استدالل كسي نمي ها گفتند: رشوه است تا رشوهاي تواند حرفش را به كرسي بنشاند. اداره منطق عقلي است، بدون منطق

ها گفتند: اين غرض توحيد افعالي است. رود. مذهبيد كار پيش نميها گفتند: تا پول نباش رود. بازاري نباشد كار پيش نمي

رود. هركس يك چيزي گفت. نزد خود شاعر رفتند گفت: غرض من بيل بود.ي خدا هيچ كاري پيش نمي يعني بدون اراده

نم» بي تو شيشه مي نخورد«شود آبياري كرد. بدون بيل نمي شود چيزييگفت: غرض من قيف بود. چون اگر قيف نباشد،

مي هايي كه پاي آن به هيچ را در شيشه كرد. تحليل مي جا بند نيست. چنين شود. اين كه ديديد چنين شد. شود، بعد چنين

ميي شلغم گذارد، همه غرضش اينطور بود. عينك سرخ مي مي ها را لبو ها را علفي كاه گذارد، همه بيند. عينك سبز

مي بدي بيند. با يك كسي خوب است، همه مي بدي خوبي بيند. با يك كسي بد است، همه هايش را هم خوب هايش را هم

 داند. مي

 ها؛ز) تحريم

مي تحريم  به حرف قرآن گوش ندهيد.)26(فصلت/»����"�8?= ���4�� ��89�N*����«گويند: ها؛

گ من يكوقت زندان رفتم. به تعدادي منافق گفتم: شما مرا مي فتم: بابا من چند سال است در تلويزيون شناسيد؟ گفتند: نه!

كنم براي اينكه يك موقع حرف تو در من اثر هستم. گفتند: سازمان به ما گفته كه: تلويزيون نگاه نكنيد. از اول نگاه نمي

مي نكند. آن مي ها كه وارد مكه مي شدند، ن خواند ممك گفتند: پنبه در گوشت بگذار. يك كسي به نام محمد است كه آياتي

 است تو تحت تأثير قرار بگيري.

ص) خيال گرايي؛

مي مثل اين صليب مسيحي �"��0&«فرمايد: را اعدام كردند، كشتند. قرآن ميكنند حضرت عيسي ها خيال است. فكر�.�I«

�0����̂&@�«كنيد. عيسي زنده است. خيال مي) 157(نساء/��k«8@�«بود. به دار هم نكشيدند. كس ديگري بود شكل عيسي��L� 

� �̂�381��� براي اينها شبهه شد.)157(نساء/»�

آيد. در دنياي خيال است. نه من صبر كنم ليسانس شوم، در عوض يك خواستگار فوق ليسانس خانم برايش خواستگار مي

مي مي مي آيد. ليسانس مي گيرد، مي آيد. گويد: بخوانيم فوق ليسانس شويم، در عوض يك خواستگار دكتر بيني فوق بعد

 ليسانس شد، ديگر خواستگار نيامد. اولين مورد اگر سالم است قبول كنيم. فكر سالم، بدن سالم، اخالق سالم.

هاي دشمن را طرح بر آب قرار بده. به ما عقل قوي، علم قوي، بصيرت، ايمان، تقوايي كه در مقابلي طرح خدايا همه

ا همه و و دين و كشورمان را حفظ كنيم مرحمت بفرما.ي ترفندها بتوانيم فكر  خالق

و بركاته« و رحمة اهللا »والسالم عليكم
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27/08/89تاريخ پخش:)1زيارت امين اهللا(موضوع:

 است.»�� �0�«به نام زيارتهاي اميرالمؤمنين يكي از زيارت

ما ما طبق قرآن معتقد هستيم ائمه مي زنده هستند، شهيد زنده استي ميو به زنده كه سالم ��z«فرمايد: كني قرآن�B�6

��98M�b�+ «/دهد. او جوابي گرمتر مي)86(نساء» |	� S �� �0� &� `�� O59�� P�/0qr�V0� &� `�� O59�� «
و امين خدا-1  عنوان اميرالمؤمنين

يعني»���k_«اهللا به قول مجلسيت اميناست. زياراميرالمؤمنين هم لقبي است كه منحصر به شخص حضرت علي

و به قول شيخ عباس قمي صحيح گويد: در نهايت اعتبار است. يعني خيلي زيارت قوي است. امتياز در مفاتيح ميترين

مي زيارت امين  شود خواند. اهللا اين است كه براي هر امامي هر زماني

مي اولين جمله �&�O«گوييم: اش اين است كه�C9�� �̀ 8����&�����0�G <�و عادل هستيم؟» �� ، شما امين خدا هستيد. ما چقدر امين

دارم. يعني من امانت ندارم. امين اهللا! در وحي امين اش را براي خود برمي اگر يك گوسفند بدهند بگويند: تقسيم كن، كبابي

مق هستيد. در افكار الهي امين هستيد. در بيت  كنيد. ام امين هستيد. سوء استفاده نميالمال امين هستيد. در

و بيت المال-2  امين خدا

و امانت به من بده شب عيد گردن كنم. خودم نزد خزينهبن ابي طالب دختر علي دار آمد. گفت: اين گردنبند را وديعه

و هم شوم. حضرت گردنبند را ديد. فرمود: از كجا آوردي؟ گفت: عاريه كردم ولي ضامن هست هم ضامن مي م، هم خودم

زن خزينه دار. فرمود: همه هاي مدينه يك چنين گردنبندي دارند؟ نه! فرمود: آن را برگردان. خرينه دار گفت: ضامني

 كند. است. من كه به او نبخشيدم. براي يك ساعت، دو ساعت. فرمود: دختر علي با بقيه فرق نمي

آ يكبار هم قنبر از بيت و نقره به ورد. حضرت فرمود: چرا خانهالمال مقداري طال و و بفروشيد ي من آوردي؟ اينها را ببريد

 فقرا بدهيد.

و گندمي، حضرت براي اينكه تقسيم بكند، كوفه را به هفت منطقه تقسيم كرده بود. براي هر منطقه يك اموالي بود. غذا

از سرگروه. سرگروه را اين ظرفها آمدند. فرمود: برويد تقسيم كنيد. بعد ديد در يكي ها يك قطعه نان مانده است، اين نان

مي هم تقسيم بر هفت كرد. بعد هم دو ركعت نماز شكر خواند. اآلن با بيت مي المال چه �&�O«گوييم: شود؟�C9�� �̀ 8����&�����0�G 

 <�مي» �� چر، سالم بر تو اي كسي كه امين هستي. يك عكسي را از كسي دارد. آبرويش را ميريزد. توا منتشر كني؟ مگر

 امين نيستي؟ 

مي بيتحضرت امير و عيالوار بود. گفت: آقا المال را تقسيم كرد. شخصي به نام عاصم كه پيرمردي بود. از كار افتاده

و نه به من ارث رسيده است. اينها امانت  خرج من سنگين است. چيزي بده. حضرت فرمود: اين اموال را نه من پيدا كردم

از دار آن هستم. نميو من نگهاست  و عيالوار است، توانم يك ريال از اين پول را به تو بدهم. بعد فرمود: مردم! اين پيرمرد

 كار افتاده است. كمكش كنيد.
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 گذشت در راه خدا-3
شهوت، از وطن، از انواع گذشت داريم. گذشت از جان، از مال، از عنوان، از فرزند، از همسر، از آبرو، از خواب، از رفاه، از

و اذيت، از دوست، از دشمن، از تهمت، از  و ثنا، از فاميل، از انتقام، از شكم، از سرزنش، از شكنجه ثروت، از حمد

و تفرقه ها، از افتخار، از فتنه هيجان و حديث دارد. اميرالمؤمنين ها و ... اينها هم آيه از ها، از نفس، از بلند پروازي

 همه چيز گذشت. 

بهو جاي او خوابيد. يعني گذشت از جان.ريختند، كه حضرت را بكشند، حضرت عليي پيغمبر خانه قتي

هايش شهيد شدند، گذشت از فرزند. از شكم گذشت، سير نخورد. شهيد شد، يعني گذشت از همسر. بچهحضرت زهرا

ي نشد. در عمرمان از چه چيزي از وطن گذشت، هجرت كرد. از دشمن گذشت، آب دهان به او پرت كردند، عصبان

ايد؟ يكبار شده عصباني شويد، فحش ندهيد؟ گذشتيم؟ يك كاغذ برداريد بنويسيد، تا به حال در راه خدا از چه گذشته

در غيبت تو را كردند، حالل كني؟ همين كه آمده به شما مي گويد: غيبت كردم او را ببخش. گذشت از خواب. نماز صبح

اش را صدا زد گفت: بلند شو، آفتاب درآمد. گفت: من خوابم كنيم. پدر آمد بچه خواب دل نمي مساجد خلوت است. از

مي مي مي خواهم بخوابم. از شكم نمي آيد. بلكه خورشيد دلش بخواهد سحر دربيايد. من خوريم، گذريم. غذا خوشمزه باشد

»�C.�M��{�> �K�x���+O�"����B���«

»����83�G�̀ C
�G8��d&�p�A:�6� <��� C(�M ���&���p «،جهاد كردي. در جنگ احد، بدر، خيبر، حنين، ذات الثالثه، با يهوديان بني نظير

و از جان گذشته بود.ي جبهه بني مصطلق، جمل، صفين، نهروان. در همه و قهرمان  ها نفر اول

و پايداري-4  صبر
»�@�K������ �+&�.�L�+«كسي هستي كه ايمان آوردي. هجرت كردي. صبر كردي. به قرآن عمل كردي. اول»�@���v�+ �����+&CD��«

و استخوان در گلويش است. مظلوم25فرمود:) 155(بقره/ �@nC"«ترين هستي سال صبر كردم، مثل كسي كه تيغ در چشمشG

O�"�مي» ���0 تقريباً صد هزار تا شاهدت اميرگيرند. حضر مردم چهار تا شاهد داشته باشند، در دادگستري حقشان را

و نتوانست حقش را بگيرد. خيلي سخت است. در ايثار، اخالص، قضاوت، نماز، كمك به فقرا، امري در  در غدير خم داشت

به آني زمين فقط خود علي هايي هست، روي كره به آن عمل كرد. حتي يك آيهقرآن نيست مگر اينكه علي

 حضرت كسي به آن عمل كرد، نه بعد از حضرت. عمل كرده است. نه قبل از

 * خاطره:

و نجوا ميآمدند كنار گوش پيامبر مي مي، تنگ گوشي مي كردند. آمد. حضرت خسته شد. آيه نازل رفت، يكي ديگر

و بليطي شد، رفتند. خواهد با پيغمبر خصوصي مالقات كند، يك درهم صدقه بدهد. شد هركس مي تا ديدند پولي شد

مي هر وقت سؤال داشت مي فتند: غرض عرض سالم بود. ولي حضرت اميرگ مي داد، يك سؤال رفت يك درهم

مي مي مي كرد. دومرتبه يك سؤال ديگر پيش مي آمد باز داد. چند بار تكرار شد، آيه نازل شد، كه آن حكم رفت يك درهم

�«خواستم امتحان كنم. ببينم شما عاشق علم هستيد؟ فسخ شد. من ميG�=�G 81�.���-83�G���0�����N ��8�+ 8c����81"#��8f�
A&I���k«

 خواهيد با پيغمبر نجوا كنيد، با دادن يك درهم شكم يك فقيري را هم سير كنيد؟ ترسيديد از اين كه وقتي مي)13(مجادله/
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 رسيدگي به محرومان-5
�«فرمايد: قرآن مي=�"��-8/��81������80�G �;8<��&�+�@	&�C/��«/كنندمى انفاق، آشكارو پنهان، روزوشب،را خود اموال«) 274(بقره«

كه جالب هم اين است كه حضرت صورتش را مي و بله قربانگو هم بار نيايند. يكي هم پوشاند كه مردم شكمشان سير شود

مي كمكي مي و بعد هم اسمش را ميا نويسد. كه اينجانب اين را وقف كردم. خوبي كند كنيمش اين است كه اگر وقف

مي ننويسيم. اگر ننويسيم مي  شود. ماند. بنويسيم پاك

 اخالص-6
مي يك مسابقه دهيد در روزنامه بنويسيم؟ گفت: شما بنويسيد خداي قرآني بود. يك تاجري جوايزش را داد. گفتند: اجازه

 پاك خواهد كرد. 

ز و ميليونخوب است بدانيد كه انسان خيري براي آسايش ها واران در كنار مسجد جمكران مجتمع زيارتي، رفاهي ساخت

و حاضر نشد اسم او آورده شود.  خرج كرد

هم اگر به ما مدرك ندهند، درس مي خوانيم؟ بگويند: استاد استاد است. شما هم شاگرد هستي. اما مدرك نيست. ما گاهي

غ قرآن نيامدي. حاال هم كه آمدي براي خودت آمدي. براي پايان آييم براي پايان نامه! در عمرت سرا كه سراغ قرآن مي

با خواهي با نور قرآن منور شوي؟ نمي ات چيست؟ نمي ات آمدي. كار نداري كه خالق چه گفته است. وظيفه نامه خواهي

̀�«قرآن هدايت شوي.  ��{...��&.�L�����C.������ a��d «/2(بقره(»c��d«ايم. نيامدي. ما خط را گم كرده براي هدايت، براي نور

مي كنيم. مثل بعضي از مرده بدون پول كار نمي شويند. اگر بلند است متري شورهاي قديم. كه اگر مرده چاق است، كيلويي

مي مي مي شويند. بچه را عددي و مدرك بود درس  خوانيم. خوانيم. نبود، درس نمي شويند. اگر پايان نامه

مي تمام عمرشحضرت امير شب خالص بوده است. شما اگر ها هزار ركعت نماز با توجه خواهي حضرت را بشناسي،

ايم؟ يعني او هفتاد سال، شما يك ركعت نماز با توجه بخوان. اين فقط خواند. در عمرمان يك ركعت نماز با توجه خوانده مي

و همه و ايثار ي كماالتش جداست. نمازش. شجاعت

 پيروي از واليت-7

مي وقتي و ورد تنها نيست. حضرت هم در خانقارود. واليت علي كسي را دوست داشته باشد دنبالش ه نيست. در ذكر

 كرد. در مسجد بود. در باغ كشاورزي ميدر جبهه بود. بلند شو برو جبهه! حضرت عليعلي

آ علي چه كسي بود؟ به قرآن عمل كرد. ما به چند آيه عمل كرده بخوريد.»#"�"��«يه خوب عمل كرديم. آيه ايم؟ البته به يك

مي اين تنها آيه از اي است كه ما به آن خوب عمل ��8�"��@�«گويد:مي»#"�"��«كنيم. اما قرآن بعد�� &B��&k«/51(مؤمنون(

 اش عمل صالح داشته باش هم دارد. خوردي، از انرژي

و پيروي از سنت-8  عمل به قرآن

»�@�K8*�̂CN� �TC/�J ��̂�
عمليعني چه؟ كسي كه به سنت پيامبر»J/�:«عمل كردي.به تمام دستورات پيغمبر»

است. اگر ما خواسته باشيم ببينيم سنت پيغمبر چيست بايد ببينيم حضرت در غدير خم چهكند. اول سنّي اميرالمؤمنين

 كرده است؟ سنّي واقعي كسي است كه هرچه حضرت گفت عمل كند. 
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�8��0�&��#"/8��0�K8«د: فرمو�:���*�6�&�4��«) 286/ص1(كافي/ج»�8��0���6 �:�����&�، آنوقت سوار شتر شويم در جمل به جنگ علي»�8��0

ي واقعي است، سنّي واقعي برويم. سنت پيغمبر اين است؟ سنت پيغمبر شمشير كشيدن به صورت علي بود؟ هركس شيعه

ا و هركس سنّي واقعي ي واقعي است. ست شيعهاست.

S �����«فلسفه زيارت هم يعني بيعت، يعني مزد رسالت دادن است. چون فرمود: من شما را هدايت كردم، مزد من ����0«

رويم، يعني يا رسول خدا آمدم مزد رسالت را بدهم. مسجد يعني زيارت خدا. ما اگر مياست. ما كه زيارت اهل بيت

ش مياز كنار امامزاده رد  اش نزديك مسجد باشد پايش را به مسجد نگذارد. دهيم. زشت است كسي خانه ويم سالم

»�@�O�E���G�ys]���8��G TCf�B���«ي داند روي اين فرش آيه ها كسي نمي يا علي! دشمنان تو فهميدند تو چه كسي هستي؟ گاهي وقت

مي قرآن است پايش را مي مي فهمد، مخصوصاً پايش گذارد. گاهي هم ����O�E@�«گذارد. راG�ys]���8��G TCf�B���«بر يعني حجت

 مردم تمام شد. فهميدند تو چه كسي هستي.

»&�C
�>�1"Lz���@ � <��� �@� "���J�	�@���4<�����/�0? ���4<���=��������5CD�� �@�=��N8q����&#CE�� �@81�d�عني فقط وليي»��
�C&«)55(مائده/» 	�#�*��=

و او كسي نبود جز علي و آن كسي كه در ركوع انگشتر را داد و رسول است گويند: چرا اسم . گاهي ميشما خدا

ي كماالت گويند: فالني را انتخاب كرديم. آيا در انتخابات خود همه حضرت در قرآن نيست؟ اسم كس ديگر هم نيست. مي

ص، شهامت، شجاعت، نماز، ايثار،... تمام كماالتي كه در قرآن است بنويسيد، قرآن را در نظر گرفتيد؟ صبر، ايمان، اخال

بيشتر دارد؟ اگر بگويم كسي را دوست دارمچه كسي اين كماالت را از اميرالمؤمنينببينيم بين اصحاب پيغمبر

و ماد كه نمازش را اول وقت مي ر، تواضع، اخالق، خواند. درسش بهترين است. ادبش نسبت به استاد، نسبت به پدر

مي فرمايد: ولي شما كسي است كه اقامه بهداشت، خودتان برويد پيدا كنيد. خداوند هم مي و زكات دري نماز كرد و دهد

 ركوع انگشتر به مستمند داد. برويد ببينيد چه كسي بود؟ 

تو كس ندارد. يعني تو مبهم نبودي. زندگي اميرالمؤمنين! تو يك چيزهايي داري كه هيچ تو، تاريخ تو، جبهه تو، اخالص

و با دشمني تو را خانه  نشين كردند. شفاف بود. آنهايي كه حق تو را خوردند، با علم خوردند. فهميدند

 بيتش، قرآن، دين، بيشتر بفرما. خدايا روز به روز بر معرفت ما را نسبت به خودت، پيغمبران، اوصياء، پيغمبر اسالم، اهل

و« و بركاتهوالسالم عليكم »رحمة اهللا
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04/09/89تاريخ پخش:)2زيارت امين اهللا(موضوع:

 دل آرام-1
دل من به مقدرات»+�����	�HTC/�����R�0 y« روح مرا،»
�-�9~:« قرار بده.»6�&8p*�;�«خدايا!»���>��C1«خوانيممي در نام زيارت امين اهللا

�HT«تو آرام باشد. �|��	&�i� خدايا روحم را به مقدراتت آرام قرار بده.»�2`+��

ها حكمت تفاوت-2
هم شود كه چرا من مثل فالني نشدم؟ چرا فكر من مثل فالني نيست؟ چرا بوعلي خيلي سؤال مي سينا نشدم؟ وقتي

د كنند. خواهيم. در تعزيه هم حاضر هستيم مرده باشيم. بخوابيم ما را بلن شويم، تختش را ميخواهيم يوسف مي

ما هايش را قبول نمي تلخي كنيم. چرا فكر من، علم من، شغل من، مال من، مقام من...؟ نه هر چه خداوند مقدر كرده است،

 بايد راضي باشيم. 

اين سؤال را از انسان، به كل هستي ببريم. چوب بگويد: چرا آهن نشدم؟ آهن بگويد: چرا آب نشدم؟ آب بگويد: چرا طال

يد: چرا زمين نشدم؟ زمين بگويد: چرا مكه نشدم؟ مكه بگويد: چرا مدينه نشدم؟ اگر خدا خواسته باشد كل نشدم؟ طال بگو

هستي را يكي قرار بدهد، پس بايد هستي نباشد. چون هستي وقتي هست، كه يك موجودي پنبه باشد. يكي پشم باشد، 

كُرك، يكي آهن، يكي چوب، يكي فلز. اگر تمام هستي، سلول و يكي و ذراتش يكي باشد، تفاوت نباشد، يعني اتم ها ها

ها تفاوت نباشد در اين هستي نباشد. اگر بگويي: نه هستي همينطور كه هست، باشد. تفاوت در هستي باشد. اما در آدم

 صورت به چند مسأله بايد توجه كرد: 

د. همه گاز شوند. همه ترمز شوند. يعني شود. مثالً در يك ماشين همه آهن شوند. همه الستيك شون الف) جامعه تشكيل نمي

 ماشين نباشد. ماشين وقتي ماشين است كه اعضاي آن متفاوت باشد.

فهميم چه كسي صبر دارد؟ چه كسي ايثار دارد؟ چه كسي حلم دارد؟ چه كسي شود. نميب) صفات انسان شكوفا نمي

ا ست. ضعيف صبر كرد، قوي كمك كرد. او با اخالق دارد؟ چون همه يكسان هستند. وقتي يكي قوي است. يكي ضعيف

مي صبرش، صفت صبر در او شكوفا مي كند شاگرد شود، نه استاد ايثار شود. اگر همه يكسان بفهميم، ديگر نه شاگرد تواضع

 كند كه وقتش را صرف شاگرد كند. مي

و آزمايش-3  تفاوت، تعاون
چهار تا بگويد: آقا چطور شد من كوتاه هستم؟ خوب من هم اگر تفاوت نباشد تعاون نيست، انگشت شَصت، اگر مثل آن

مي مي ميي يقه تواني دكمه خواهم قد بلند باشم. اگر پنج تا انگشت يكسان شدند، تواني بيل دست بگيري؟ ات را ببندي؟

و نخ، قلم، انگشت پيچ مي گوشتي، سوزن ت ها وقتي تفاوت دارند، با هم همكاري عاون نيست. كنند. همه مثل هم باشند،

چه ها در بيابان صاف باشد، آدم نميي تعليم رانندگي دانيم چه كسي چه كاره است؟ اگر همه آزمايش نيست. ما نمي فهمد

و... باشد.   كسي راننده است؟ بايد دره، گردنه

 تفاوت باشد. خواهد جامعه تشكيل شود. صفات شكوفا شود. تعاون باشد، آزمايش باشد، بايد پس خدا حكيم است، چون مي



٣١ 

و بوعلي سينا باال رفت؟ بوعلي سينا پايين بيايد، من باال بروم. خوب اگر سؤال: تفاوت را قبول كردم، چرا من پايين رفتم

و بوعلي سينا شما شد، اشكال حل مي شود يا اشكال سر جايش هست؟ سر جايش هست. چون شما بوعلي سينا شدي

ا ميبوعلي سينا كه پايين رفت، حاال او حلز پايين جيغ زند. آقا چرا من پايين هستم؟ منتها خداوند اين اشكال را چطور

 كرده است؟ 

هاي حل اشكال به اين صورت است. شما يك نيم دايره را فرض كنيد. اگر كسي آن باالي نيم دايره باشد، يا كسي رده

س  اده. تيز هوش تا كودن! هرجاي نيم دايره باشيم، اگر:پايين آن باشد. مثالً رهبري، رييس جمهوري تا طلبه. تاجر تا كارگر

و پايين نيم داريه به يك ميزان الف) حركت درست باشد. از هر كجاي نيم دايره خط مستقيم به طرف مركز بكشيم. پس باال

و چون همه و توفيق يكي است ميي زاويهو شكل خواهد شد �> �.�&��#�«شوند. اگر هدفمان را گم نكنيم، هدف ها قائمه�� �@

:�N��8.���;8d�G :�.8ها حركت كنيم، زاويه قائمه مان، خطمان را گم نكنيم. مستقيم به طرف هدف اگر حركت)99/ص2(بحاراالنوار/ج» +�

 است. ديگر مهم نيست كجاي نيم دايره باشيم. 

ميدهد. يك كسي ده ميلي مثال ديگر: يك كسي ده تومان دارد يك تومان به فقير مي دهد. ون دارد، يك ميليون به فقرا

يك ثواب كداميك بيشتر است؟ يكي است. چون هردو يك دهم دادند. ده تومان، يك تومان مي شود يك دهم. ده ميليو

مي شود، يك دهم. اين است معناي جمله ميليون مي c����@ X«خوانيم. اي كه در دعا*i�� �+ (6�.�� c��J �0 &�«اي

و غني يكسان قرار دادي. خدايي كه قرب  به خودت را بين فقير

و بوعلي سينا با هم مي مي مثال ديگر: من مي رويم كتابخانه. دو ساعت مطالعه يك كنيم. بوعلي سينا سي تا مطلب فهمد، من

مي مطلب مي �=�@�«فرمايد: فهمم. اجر كداميك بيشتر است؟ يكي است؟ قرآنG �u8�� �=&98
�}����<��> &0�*�J«)/من سعي)39نجم

ام بود، يك مطلب فهميدم. او هم دوساعت، سي مطلب فهميد. اما من كم نگذاشتم. خودم را كردم. دو ساعت در كتابخانه

و بوعلي سينا يكسان است. چون خدا از ما سعي مي مي بنابراين اجر من مي خواهد. شما مسجد گويند: آقا نيامده روي.

مي است. مي برق خاموش است. شما نيت مسجد كردي حركت كردي به سمت مسجد، چه جماعت باشد، يا نه بيني روي

 اجرت را داري. 

 نقش نيت-4
مي نه فقط سعي، گاهي آدم با نيت، پاداش مي دهم. غذاي خوب، شما يك آهي گيرد، بنده پول دارم. صد نفر را افطار

مي مي كه گويي: خانه كشي. ميي ما كه تنگ است. پول هم دهيم. من به صد نفر افطاري نداريم. حاال ما به دو نفر افطاري

مي دهم در خانه مي هايي كه ندارند خدا بداند اگر اين اتاقي كوچك. آدم دهيد در خانهي بزرگ. شما به دو نفر افطاري

مي بزرگ داشت، صد نفر را دعوت مي و غذاي خوب ص كرد و او در نيتش صادق است. اجر آن د نفر را به اين هم داد.

مي مي مي دهد. شما مي گويي: يك هزاري به فقير بدهيم. دست بيني هزاري نيست، صد تومان است. همان كه نيت كني

 شود. كردي حساب مي

* خاطره

ي همكف مغازه بود. روي آن غذاخوري بود. گفتم: امشب شب نيمه شب نيمه شعبان بود. در مدينه، در هتلي بودم. طبقه

يك ان است يك كاري بكنم. فكر كردم چه كنم؟ گفتم: بروم همين مغازهشعب ي پايين چند تا پيراهن بخرم، به هر آشپزي
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پيراهن هديه بدهم. تصميم گرفتم، اين كار را بكنم، متوجه شدم پول ندارم. خيلي حال من گرفته شد. بعد از چندي شخصي

و گفت: حاج آقا. آشپزها مي ميآيند از شما تشك آمد كنند چيزي نگو. گفتم: چرا از من تشكر كنند؟ گفت: نشسته بودمر

خوردم، به دلم افتاد، بروم چند تا پيراهن بخرم، به آشپزها بدهم، بگويم: عيدي است. منتها ديدم اگر من عيدي بدهم، غذا مي

د اد كه بيشتر خوشحال شوند. گفتم: خواهند گفت: يك زائر عيدي داد. من به نيت شما اين كار را كردم كه بگويند: فالني

ي نيت كردن براي انجام كار خير است. اي امام زمان! يك لحظه ما اراده كرديم براي تو كاري بكنيم. اينچنين شد. اين نتيجه

 * خاطره

ي رفتيم خدمت ايشان برا زمان طاغوت در مهاباد تبعيد بود. با بعضي از دوستان مياهللا العظمي مكارم شيرازي آيت

و چنين گفت: خوشا نوشتن تفسير نمونه. يكي از بستگانش ديدن ايشان آمده بود، وقتي مي خواست برود، يك آهي كشيد

آه به حال شما كه داريد تفسير مي نويسيد! من به آيت اهللا مكارم گفتم: آقا روز قيامت اين تفسير نمونه ثوابش بيشتر است يا

مي خواهد يك كاري بكند، او؟ اگر كسي مي را خدا بداند كه اين نيتش صادقانه است، پاداش دهد. اجر آن كسي كه اين كار

مي مي  دهد. كند به او

 منشأ تفاوت در تكليف-5
و آن كسي كه پول يك نان دارد، بار گرسنه ها بر گردنش نيست. آن كسي كه پول دو تا نان را دارد، هم شكم خودش است

كه هم شكم بغل دستي پول هزار تا نان را دارد، هزار تا شكم هم به گردنش است. اگر سوزن بود يك اش. آن كسي

مي خط مي كش رويش سازيم. يعني اگر بوعلي سينا هوشش گذاريم. اما اگر آهن شانزده بود، چهار، پنج طبقه روي آن

 بيشتر است، تكليفش هم بيشتر است. 

مي تكليف شما هم يك صدم بوعلي سينا است، چون اگر يك صدم �!�X�«فهمي، بوعلي سينا�L��� <��� H&9�-�
<��> &��*8J�@«

�!�X�«ي ديگر هم داريم يك آيه) 286(بقره/�L��� <��� H&9�-�
<��> &0&d&N?«/فرق اينها چيست؟)7(طالق»&��*J�@«يعني چقدر جان

و»?d&N&«داري؟  مي يعني چقدر پول داري؟ يعني خدا به مقدار جانت  خواهد. به مقدار پولت از تو تكليف

هم خيلي چيزها را خداوند در آخرت پاداش مي و آخرت را با دهد، چون جهان بيني ما كه جهان بيني مادي نيست. ما دنيا

�	���8��0@�«كنيم. حساب ميG ����W����«/ه حديث داريم بعضي دعاها را خدا مستجاب نمي)19(اسراء اي ديهكند، روز قيامت يك

مي به او مي گويد: اين هديه چيست؟ يك دعا در دنيا كردي، مستجاب نشد. ولي ما هر دستي كه باال بيايد براي دعا دهند.

مي حتماً يك چيزي مي كنيم. يا براي نسلش دهيم، اگر همان دعا مستجاب نشود، در مقابل يك بال از جانش دور

مي مي ميگذاريم. حدي گذاريم. يا براي قيامتش  گويد: كاش هيچ كدام از دعاهايم مستجاب نشده بود.ث داريم، انسان

 ايمان به حكمت خدا-6
 خداي حكيم به هركسي يك چيزي داده است، فقط ما بايد بدانيم خدا حكيم است.

و رزقش اش هم دختر باشد. عجب؟! سنگيني ترسم سومي يكي را خدا دو تا دختر داد. گفت: مي با اش روي زمين است

و پسر مي و ذلت هم دست اوست. چه فرقي بين دختر  كند؟ خداست. عزت

مي چه فرقي مي و پسر كه انسان فرق بگذارد؟ فكر مي كند دختر خورد. كند آدم اگر پسر داشته باشد، سر پيري به درد او

و در نكبت زندگي مي دا اينقدر آدم داريم كه هفت تا هشت تا پسر دارد و اينقدر آدم ريم با يك دختر تا آخر عمر كند،
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مي زندگي ها سبز. اگر از كنكور رد شديم، كنيم اگر دانشگاه رفتيم، تمام چراغ اش راحت است. توحيدمان گير دارد. فكر

 خاكمان بر سر است. آنقدر آدم تحصيل كرده داريم كه هزار تا مشكل دارد. 

* طنز

يك مي و خوش باشم. جواب آمد گويند: يك كسي به خدا تلگراف كرد. اي خدا! كاميون اسكناس براي من بفرست، راحت

خواهم. خدايا يك گوني اسكناس بده ما خوش دهم ولي با دو تا پسر هروئيني. گفت: نمي يك كاميون اسكناس به تو مي

بد باشيم. جواب آمد: يك گوني اسكناس به تو مي ه خوش دهم با يك دختر معيوب. گفت: خدايا، يك ساك اسكناس به ما

خواهم. همان روزي خودمان را بده بيايد. گفت: دهم با تنگي سينه. گفت: خدايا نمي باشيم. گفت: يك ساك اسكناس مي

كنم. گفتم: آيا اين حرف رسد فضولي موقوف! يكي گفت: آقا تا من اسرار دين را نفهمم، به احكام دين عمل نمي تدريجاً مي

ب و عقلي است؟ كه بيمار و علمي يكه دكتر بگويد: تا اسرار قرص را نفهمم نميدرست خورم. چطور شما در مقابل

مي پزشكي كه ده تا دوازده سال درس خوانده هرچه گفت گوش مي  دهند. دهي، حتي مراجع ما گوش

 نيت خالصانه-7
هم گويند يك كسي يك سالني را وسطش تخته گذاشت، به دو تا گروه هنرمند گفت: شما اين طرف نقاشي مي كنيد. شما

مي آن طرف. بعد كارشناس مي ها دهند. هنرمندهاي اين طرف بسيار عالي نقاشي كردند. هنرمندهاي آن طرف آيند، جايزه

فقط ديوار را صيقل دادند. آينه ساختند. پرده را كه برداشتند ديدند هرچه آنجاست، اين طرف هم در آيينه پيداست. شما اگر 

ميقلبت صفا داشته باشد، ني ميت شما خالص باشد، و كارهاي خير ديگران شريك باشي. در تواني در ثواب تواني

شريك باش. براي اينكه به كارش راضي هستم. روايات داريم هركس به كار كسيهاي حضرت امام خميني ثواب

 راضي بود در اجر او شريك است.

مي بينم اين آقا خطبه مي ميي نماز جمعه ميگويم: خدا خواند. ها كنيم عجب جوان يا حق را بر زبانش جاري كن. نگاه

هاي دانشجو دستتان درد نكند. درود بر شما! باعث عزت جمهوري اسالمي ابتكاري كردند. چه اختراعي كردند؟ جوان

مي شديد. در اجر آنها شريك هستم. ما با نيت صادق، با قلب صاف، با آينه خ كاري درون و ير توانيم در كارهاي نيك

مي ديگران شريك شويم. چون استعدادها فرق مي و موفق به كاري و هر كسي قادر  شود. كند

��V�D«يكي قدش بلند است.) 354البالغه/ص(نهج»�����&z�&�0T�0«فرمايد: مياميرالمؤمنينI TC������«.همتش كوتاه است»�(���)

=&�9!�هاي ديگر شكست قلبش سنگ است. بسياري از نوابغ ما در رشته»���������M�=&�/�f«بيان روان است.) 354البالغه/ص(نهج» ��

 اند. خورده

و علوم دينيي دانشگاهي شكست خورد. در رشته گفت: نگوييد داروين نابغه است. در دو رشته ميشهيد مطهري ي پزشكي

به شكست خورد. در رشته شما دادند، نگو چرا سرش خالي است؟ بگو: چقدري علوم طبيعي صاحب نظر شد. يك ليوان آب كه

مي29بينيم. از آن پر است؟ ما معموالً سر خالي را مي مي خورد، يك شب نمي شب سحري گويد: فهميديد چه شد؟ ديشب خورد

 شب خورديم. مثل مگس نباشيم روي زخم بنشينيم.29گويد: فهميدي چه شد؟ سحري نخوردم. يكبار نمي

و هيجانو روح ما را راضي به قضاي خودت قرار بده. دست ما را در اضطراب خدايا قلب ما  ها بگير. ها

و بركاته« و رحمة اهللا »والسالم عليكم



٣٤ 

11/09/89تاريخ پخش:آداب عزاداريموضوع:

 مديريت نذر-1
و گوسفن بانيان عزاداري اگر نذر روز خاص دارند، كاري نمي و... روز تاسوعا را نميشود كرد. يعني برنج شود عاشوراد

شود كرد. اما اگر نذر نكرديد، مصرف كرد. تاسوعا براي تاسوعا است، عاشورا براي عاشورا. اگر نذر كرديد كاري نمي

و مديريت كار بكنيد. مسأله خواهيد خرج بدهيد اين خرج همينطور مي مي ها را تقسيم كنيم برايي مديريت را فكر

ميو فرماندارها است. نه حتي كوچكاستاندارها   خواهد. ترين كار مديريت

مي چه غذايي، چه ساعتي، چه... بخشي از بيماري به ها به خاطر اين است كه ما در غذا خوردن مديريت نداريم. گويد:

مي نظرم سردي مي ام كرده. چاي دارچين مي خورد. بعد مي گويد: گرمم شد، خيار س خورد. دومرتبه ردم شد، زنجبيل گويد:

مي مي مي خورد. باز مي گويد: گرمم شد، هندوانه  شود. خورد. سردش شد، گرمش شد، نه اگر چيزي نخورد، خوب

 مديريت مراسم-2
مي خواهد. يك مرتبه همه دسته مسائل عزاداري هم مديريت مي چه هاي عزاداري خواهند يك ساعت خاصي بيرون بروند.

نُه؟ فرقي مي ميكند هشت يا نَه پدران ما ساعت يازده بيرون مينُه يا ده؟ بي رفتند. آقا پدران شما اشتباه در كردند. وقت

مي خيابان طبل مي  شدند. زدند مردم اذيت

ي بزرگ تهيه ات خوب است، يك خانه ات خيلي تنگ است؟ تو كه وضع مالي به يك نفر فرمود: چرا خانهامام صادق

و جد و جدت پول نداشتند. تو كه وضعت خوب است چرا؟م در اين خانه بودهكن. گفت: مرحوم پدرم  اند. فرمود: پدر

مي گاهي نگاه مي مي دهد. من نمي كني جمعيت خيلي نيست اما اينقدر طبل است كه شهر را تكان گويم گويم طبل نباشد،

ميد تا طبل برميبايد تناسبي باشد. ساعت طبل زدن، تعداد طبل ها با مقدار جمعيت، همينطور چن نه دارند و نه شعري، زنند

دوست ندارد. مردم آزاري است. ازاي، نه آدمي، اينها كارهايي است كه امام حسين اي، نه گريه اي، نه سخنراني مرثيه

شنيدم فرمود: قرآن خواندن هم اگر مردم آزاري باشد، گناه است. تا چه برسد به طبل! غذا اسرافبيان امام خميني

مي مي دهم. شود، چون همه نذر كردند براي روز عاشورا نذري بدهند. بگو: حسين جان من سه روز بعد از شهادت غذا

 پذيرد. چه عاشورا، چه غير عاشورا. هروقت هديه كني مي

مي البته بايد عاشورا حماسه هم اش سر جايش باشد. روز عاشورا فرق همينطور كند. اما نه به اين مقدار! بعضي از مجالس

ازي دوم، يكي دههي اول، يكي دهه است. يكي دهه ي سوم، به هر حال يك طوري نباشد يك شب قدم به قدم تكيه، بعد

مي يك هفته هيچي، مثل سيل يكبار مي و  ايستد. باران نم نم اثرش بيشتر است. آيد

زنده نگهداشتن فرهنگ اهل بيت-3
 در مجالس چند تا اصل مراعات شود:

8�&«فرمايد:مي:) زنده شدن راه اهل بيتالفM�G&�
��80�G«يعني امور ما اهل بيت زنده شود. اين شاعر) 200/ص1(بحاراالنوار/ج

نيست. دورت بگردم. خوب مادر هم بهاين شعري كه خواند مردم چقدر رشد كردند؟ بعضي شعرها در شأن اهل بيت
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مي بچه ابروت كمونه، قدت قشنگه، مثالً ابالفضل اين است؟! شعري كه خوانده گويد: دورت بگردم. چشمات فالن، اش

زنده شوند.هايش رشد داشته باشد. بايد كاري كنيم كه اهل بيت شود بايد در آن رشد باشد. منبري بايد حرف مي

 حرفشان، فكرشان، فرهنگشان.

و بصيرت: بب) معرفت باشد، رشد كند. بگويد:14اش گردد بايد نمره رمياگر عزادار با نمره سيزده آمد، وقتي از حسينيه

���&H@�«يك چيزي فهميديم. حديث داريم مسجد خوب هشت ويژگي دارد يكي اينكه ��&6���R�.89�0«108/ص75(بحاراالنوار/ج(

»7�R.90«.و نكته تازه ياد مردم بدهد  يعني تازه، يعني بايد پيشنماز مطالعه كند تا هر روز مطلب

مي آفرين باشد:ج) عشق  بيشتر كند.شود، عشق مردم را به امام حسين يعني بايد مطالبي كه گفته

و مسايل شرعي هم بگويد. چون خيلي وقت تعليم احكام:د) و عبادات ما اشكال بايد هر منبري از فقه، احكام ها كارها

 دارد. 

در مسأله وقتي كربال آمد، زمين كربال را خريد. چرا؟ به خاطرامام حسين ي فقهي. فرمود: زمين مردم است. خون من

 آيند، پا در زمين مردم نگذارند. زمين غصبي ريخته نشود. زوارها كه زيارت من مي

و شام به زينب كبري صدقه دادند. فرمود: صدقه به سيد حرام است. يعني چه؟ يعني در اوج كارها بايددر كوفه

به مواظب مسائل شرعي بود. مي ميشود خواهيم سياه پوش كنيم، سياه پوش ديوار مسجد ميخ كوبيد؟ نه! حرام است.

 مستحب است. خراب كردن ديوار مسجد حرام است. 

كردند. يك مرتبه گفت: آقايان مظلوم بودم. از چند تا كشور آمده بودند با ايشان صحبت ميخدمت شهيد دكتر بهشتي

 ! نماز اول وقت.اآلن وقت نماز است. با اجازه! اهللا اكبر

مي با كفش در مسجد مي مي آييم. خواهم گوسفند بكشم، شتر بكشم در خيابان. آقا خواهيم سينه بزنيم. اين كار را نكنيد. من

مي شتر بكش. خدا اجرت بدهد. اما چرا وسط خيابان؟ اين شتر رم مي و گوساله رم مي كند. گاو ريزد. كفش كند. خونش

مس مردم نجس مي و خانهشود. به و حسينيه مي جد روند، آقا كشتن شتر كار خوبي است. اما وسط خيابان كار هايشان

خورد. يعني بايد كارهاي ما در ظرف خوبي نيست. هرچيزي جايي دارد. شما اگر چاي را در آفتابه بكني، هيچكس نمي

 خودش باشد. 

 جايگاه عزاداري-3
مي وهابي ميگويند: عزاداري كجاي قرآن نوشت ها ��«فرمايد:ه است؟ قرآن{�> 8A�	��"# �u8�Cv��«)/آنگاه كه خورشيد)1تكوير

��@�«نورش گرفته شد. {�> �O��fz/�� 8A�	���L
و بعد از آياتي نور ستاره)2تكوير/(»� ها گرفته شد. خورشيد در هم پيچيده شد.

مي مي گو فرمايد: در روز قيامت ميپرسند اين دختر زنده را چرا در كردند. چونر كردي؟ مشركين دختر زنده را در گور

��a«دانستند. قرآن براي دختر مشرك هم روضه خوانده است. وجود دختر را ننگ ميb�+Y�
�{8K���."I«)/به چه گناهي)9تكوير

خدا براي اين را كشتيد؟ ببينيد دختر مسلمان نيست. پدرش مشرك است. دختر هم مشرك است. اما چون مظلوم است،

 مظلوم آيه آورده است. مظلوم را بايد كمكش كنيم. 
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�«فرمايد:و يا مي;�."I��&s8Bk�G ��@��8W"b���«)/4بروج(»�@�W�» «��W«در يعني گودي. يك گودي درست كردند، مؤمنين را

و اينها تماشا كردند. قرآن مي و نشستند لب گودي مؤمنين سوختند و سوزاندند. كه گودي ريختند فرمايد: مرگ بر شما

ي مؤمنين سوزانده شده را خوانده است. گريه عالمت اين است كه من عاطفه مؤمنين را زنده زنده سوزانديد. خدا روضه

و چراغ عقل بيان است. و عاطفه  دارم. ما دو تا چيز داريم، عقل

و هنرش نهفته باشد  تا مرد سخن نگفته باشد *** عيب

مي حرف كه مي ي كه طرف چقدر عاقل است. بيان چراغ عقل است. اشك چراغ عاطفه است. اگر ديديم گريه فهم زند

مي مي و كند، عاطفه كند، پيداست عاطفه دارد. اگر ديديم همينطور نگاه و عقلي است. آيات اش مشكل دارد. گريه فطري

 روايات هم در اين زمينه داريم.

م گويند: چرا شما از دهه مي كنيد؟ نه روز عاشورا فقط! بله اگر يك غريبه بميرد انسان به احترامش كمييي محرم عزاداري

مي صبر مي مي كند، اما اگر مادرش بود، مغازه را هايش، همسرش گيرد. اگر خانمش، بچه بندد يا دو روز، سه روز مرخصي

و اهل بيتش بودند آن هم يك در يكاگر همه با هم از دنيا رفتند، ممكن است ده روز، بيست روز. امام حسين

و فاجعه اي جواب دادهي بزرگ. پاسخ به سؤاالت گفته شود. يعني بايد عزاداري ما، در هر عزاداري يك شبهه مصيبت

 شود.

 انتقال فرهنگ كربال-4
و نوجوان ها، جوان عزاداران ما خدمات عزاداري را به بچه مي ها پو ها بدهند. حديث داريم وقتي ل بدهي، خواهي به فقير

مي خودت نده. به بچه خواهي افطاري بدهي. ات بده بگو: تو به فقير بده. يعني كمك به فقرا را به نسل بعد هم منتقل كن.

خواهم به بيست نفر افطاري بدهم. تو دانشجو هستي. تو دبيرستاني هستي. تو راهنمايي هستي. بگو: آقاجان من امسال مي

اهللا تا افطاري دادن را ياد بگيرد. ما داشتيم بعضي از تجاري را كه سهم امام كه به آيتهايت بگو بيايند. به همشاگردي

مي داد بچه العظمي، مرجعش مي مي هايش را مي آورد، كنم. گفت: اين مرجع تقليد من است. من سهم امامم را دو دستي تقديم

اين سهم امام دادن، خمس دادن، انفاق، افطاري، بعد از مرگ من، شما بايد سهم امامتان را به مرجعتان بدهيد. يعني 

 عزاداري، اين فرهنگ را به نسل نو هم منتقل كنيم.

ها گيري از فرصت بهره-5
و سينه زدن از زمان بهتر استفاده كنيم. نماز جماعت، يك ربع تا بيست دقيقه. مداح يك ربع. سخنران نيم ساعت. عزاداري

مي يك ربع، بيست دقيقه. بعد هم شام كنيم تا يك بعد از نصف شب. محتوايش چيست؟ بدهند. ما از غروب چراغ را روشن

ي پالستيكي كه ثواب ندارد. اذان پالستيكي ثواب ندارد. وگرنه ما هزاراني پالستيكي. روضه يك نوار كاست، يك روضه

ميتا تاكسي داريم، ظهر همه راديوشان را روشن كنند، شيشه تاكسي را هم پايين بكشن و كارد. بله شهر روي هوا رود. موج

 بگويد.»�� �#�«خوبي هم هست. اما ثواب براي اين است كه خود انسان 

 سهم قرآن-6
و ها بخواهيد كه بخشي از منبر را يك آيهي منبري از همه و حديث و دقيقه5ي قرآن تفسير كند 5اش را تاريخ كربال

مياش را هم روضه بخوان. شما دقيقه خري. ما همه چيزي نياز داريم. اگر دكان سبزي فروشي رفتي، از همه رقم سبزي



٣٧ 

و اهل بيت بايد برنامه آشنا شود. با تاريخ كربال آشنا ها جامع باشد، كه انسان با كالم خدا آشنا شود. با كالم پيغمبر

 شود. 

 توجه به نماز-7

ب از مكه كه ميامام حسين و ابو ثمامه كه ظهر خواست حركت كند كوفه يايد، به يك نفر گفت: تو رسماً مؤذن هستي!

و عصر تاسوعا حضرت فرمود: عاشورا به امام حسين و هنگام نماز است! حضرت دعايش كرد گفت: آقا ظهر شده

و ظهر عاشورا علي اكبر اذ)89(لهوف/ص»���G�MG �5D«جنگ را به فردا بياندازيد.  و من نماز را دوست دارم ان گفت

̀�«حضرت نمازش شكسته بود. در نماز سي تا تير به حضرت رها كردند. يعني هر يك جمله  ��&0 �O8��������� «.يك تير

»�y&C��>��̂8*�
مي»  شود عزادار نسبت به نماز، عاشق نباشد؟ يك تير. حال

 مبارزه با طاغوت-8

من سم اسب مي روم، اما زير بار زور نمياست. زير دارش امام حسين مبارزه با طاغوت پرچم روم. حتي اگر بدن

و در دامن فاطمه رشد كرده بله قربان به يزيد بگويد؟  تكه تكه شود، مادر من فاطمه است. كسي كه از فاطمه شير خورده

مي قرآن مي �«دانيد شما چه كسي هستيد؟ شما فرزند حضرت ابراهيم هستيد. فرمايد:T<��081"L+�G �>�1d��8+«/78(حج(


�&«فرمايد: ميپيامبر�G�@z:������8+:�+�G Y���&�)����+�G ���4�dTC0"b���«و علي پدر اين امت هستيم.)8/ص36(بحاراالنوار/ج من

 است. بن ابي طالب است. پسرهاي ما بايد بدانند پدرشان عليي زهرا دخترهاي ما بايد بدانند مادرشان فاطمه

 حدتو-9

ها، در انتخابات رئيس جمهوري، مجلس، كند. در حزب ها را يكجا جمع نميي گروه همه هيچ قدرتي مثل امام حسين

مي ها، در شغل شوراي شهر، در سليقه و همه يك كالم ها... تنها جايي كه همه پيراهن سياه گويند: يا حسين! اماممي پوشند

 رد، از اين وحدت استفاده كنيم. توانست يك وحدتي به وجود بياو حسين

 ساخت حسينيه-10

�^��«گوييم: ميي خدا بود. براي پيغمبر بنده حسينيه نسازيد مگر كنار مسجد. امام حسين H���Q =� ��3� @

 ��J	 @«به خاطر اطاعت از خدا شهيد شد. امام حسين 

تو مي مان. كه در سال چند شب باز است. كدام عاقل براي يك گوني گفت: در فالن روستا حسينيه ساخته باالي دو ميليارد

مي آرد يك نانوايي درست مي جا كند؟ چرا ما به اسم دين براي چند شب عزاداري يك حسينيه سازيم؟ كنار مسجد يك

در حسينيه بسازيد كه اگر جمعيت زياد شد در حسينيه بروند. در حسينيه عزاداري كنند، سينه بزنند. شام بدهند. مراسمشان

 باشد. ولي اين حسينيه درش به مسجد باز باشد. هزاران روستا داريم مسجد ندارد. محور مسجد باشد. 

 پرهيز از وهن شيعه-12
مي در عزاداري وهن شيعه نباشد مثل قمه زدن! علما مي كه گويند: جايز نيست. البته بعضي گويند: جايز است، ولي نگفته

ميمستحب است. نگفته كه وا كنيم. سهم شما در نماز جمعه چيست؟ در سال چند بار جب است. از اين آقاي قمه زن سؤال

و پسرهايي كه همسر ندارند، در ازدواج  نماز جمعه مي روي؟ در رسيدگي به فقراء چيست؟ در زكات براي دخترها
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مي جوان مي هاي فقير، در رشد علمي چيست؟ همه را خط بزند. كجاي اين دين است؟ نماز خواهد قمه كشد روز عاشورا

ها واجب، يعني واجبات را اعتنا جمعه مستحب، نماز جماعت مستحب، كمك به فقرا واجب، زكات واجب، ازدواج جوان

 كنيم. نمي

و فيلم قمه زن را ها را نشان بدهد، بگويد: شيعه از طرفي تلويزيون آمريكا، اروپا مرتب عكس ها خشن هستند، االن شيعه

و اين به خاطر هشت سال، بسيجي شناسند؟ در كرهميبه چه  ما هاي ما، ارتشيي زمين شيعه يعني مقاومت. هاي ما، امت

و بچه كرديم اندونزي هاي لبنان هم مقاومت كردند. غزه به خاطر مقاومت. ما باور نمي مقاومت كرديم، سيد حسن نصر اهللا

شوند به عنوان اينكه شيعه مظهر مقاومت است. شيعه را به مقاومتمياينقدر شيعه داشته باشد. گروه گروه دارند شيعه 

 شناسند. مي

و عالم-13  حرمت علم
 اينطور نباشد پاي مداح بنشينيم عالم كه مي رود سخنراني كند، از پاي منبرش بلند شويم.

 تالوت قرآن-14
ب 
LC"81@�«خوانند. در البالي عزاداري توسط قاريان خوش صدا. بيايند آيات شهادت را��"�8̂ �/��8:�v�+ \]���0�78��g����@����f���«

�"��«) 155(بقره/�."IS�;^�J <�و جنگ را بخواند.) 169عمران/(آل» ��  آيات جبهه

 لذت ببرد.هاي ما را آنگونه قرار بده كه حضرت مهدي عزاداريخدايا به آبروي امام حسين

رح« و و بركاتهوالسالم عليكم »مة اهللا
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و نهي از منكر)فلسفه قيام امام حسينموضوع: 18/09/89تاريخ پخش:(امر به معروف

من تصميم گرفتم)11/ص2(مجموعه ورام/ج»+&G =G�0? 7@�*r	��<�«روي؟ فرمود: گفتند: چرا كربال ميبه امام حسين

�� ��G@«امر به معروف كنم. �L/r�«و منكر هم مهم است.مي  خواهم از منكر جلوگيري كنم. البته شناخت معروف
 شناخت منكرات-1

مي منكر چيست؟ بعضي دانند، بله! اين هم يكي از منكرات است. اميدوارم كه خداوند توفيق ها فقط منكر را در بدحجابي

گرانفروشي چه؟ احتكار چه؟ خواباندن پول آنها هم حجابشان را بهتر كنند. اما منكري خون امام حسين دهد در سايه

 هايمان منكر است.و وام ندادن چه؟ توهين به همسر چه؟ بد تربيت كردن اوالد چه؟ اينها منكر نيست؟ حتي بعضي عزاداري

مي آنچه گفته مي و آنچه شنيده و شنونده قيامت بايد جواب بدهند. شود  شود بايد چهار شرط داشته باشد. وگرنه گوينده

 يا نياز جامعه باشد.-4يا نياز فرد باشد.-3يا مستحب باشد.-2يا بايد واجب باشد.-1

مي يك بحث يا24اند: سالش بود يا نه؟ بعضي از مورخين گفته18كنيم كه واجب نيست، مثالً علي اكبر هايي سالش است.

و بچه هم دارد يا نه؟ من بدانم حضرت مهديامام زمان وزن بچه دارد واجب است؟ نه! مستحب است؟ زن

و بچه اآلن جامعه است؟ نه. پس ببينيد نه واجب است بدانيم نه مستحب. نه نيازي امام زماني ما مشكلش زن

و نه نياز جامعه است.   فرد

مي»���}«تا 350 ���}"«برم از اين خطر، يكي اين است، داريم. يعني به خدا پناه�G �̀ �+8��0Y1����&��,�)63/ص2(بحاراالنوار/ج» ��/8-

بي پناه مي و شعور، ارزش. يعني خيلي وقت برم از اطالعات ها اطالعات هست ولي ارزش ندارد. منكرات را دقت كنيم. شعر

و عزاداري بايد با هم باشد. يعني آن مداح، آن واعظي كه مي و استدالل، عبادت سر حماسه خواند بايد در نماز جماعت هم

و اشك، اصالً اشك بايد براساس معرفت كلهو  و عبادت، استدالل اش پيدا باشد. ولي بايد نماز هم احيا شود. عزاداري

ي قرآن است. يعني اشك براساس اين آيه)83(مائده/»����80C��� &C��0��"6,�«دمع يعني اشك.»���0,«فرمايد: باشد. قرآن مي

 ريزد. ولي چطور!!!ميشناخت. ما خيلي آدم داريم كه اشك

و قبولي-2  معرفت
مي»����80C��� &C��0��"6,�«فرمايد: قرآن مي كند. اين عشق است خوب است. اما اشك براساس معرفت. آدم داريم خيلي گريه

مي چرا گريه مي مي كني؟ مي را غصب كردند. ميداني؟ فدك حضرت زهرا گويد: آخر دهي؟ گويم: خودت سهم امام

 را نداد.دهي، او هم سهم حضرت زهرا را نميگويد: نه! پس تو سهم امام زمان مي

و سر هيأت كجاست؟ آخر هيأت كجاست؟ مهم قبولي اعمال است. و چند تا ديگ توجه به قبولي داشته باشيد. چند تا گاو

و عيسيترين پيغمبرهاي ما حضرت ابراهيم از برجسته واست. چون موسي ازو پيغمبر ما بسياري از پيامبران

و روي كرهنسل ابراهيم و مسجد الحرام نيست. مثل ابراهيم زمين جايي مقدسي هستند. پدر انبياء است تر از مكه

� �;Ĉ	�C+/&«كارگر، مكان مكه، مسجدالحرام، كار كعبه. حضرت وقتي كعبه را ساخت، گفت:بنا، مثل اسماعيل��N&C/�0«
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رسد. مهم اين است كه قبول ها به جايي نميي خدايا اگر تو قبول نكني، حتي كعبه ساختن در بهترين مكانيعن) 127(بقره/

 شود. شود، گاهي كارهاي بزرگ قبول نمي شود. گاهي يك كار كوچك قبول مي

 * خاطره

و بارگاه دارد به نام شطيطه. مقداري پول براي امام كاظم هاي سنگيني رستاد. پولفيك خانمي است در نيشابور گنبد

هم از تجار رسيد. حضرت فرمود: آن پولي كه آن خانم داده است. دو، سه فلس است، حضرت به رابط فرمود: اين قبول 

و بعد هم يك پارچه داد. فرمود: به اين خانم سالم مرا برسان، بگو: اين پارچه براي خود من است.  مثالً روز ديگر17شده

مي را كفنت كن. من هم در تشييع جنازه روي. اين از دنيا مي مي آيم. گاهي وقت ات ي آيد. خدا روضه ها يك بچه در جلسه

و پدربزرگش قبول نمي اين بچه را قبول مي و مادر  شود. كند، ولي از پدر

ع بندان است. از گوشه يكي از منكرات عزاداري راه و خيابان برويم كه اگر كسي، بيماري، كار اي، جلهاي در كوچه

و مقابله فرمود: ميفرودگاهي، قطاري هست، به كارش برسد. امام حسين ي با تحريف دين كنم. خواهم امر به معروف

قرار داد. آمدند حضرت رابن ابي طالب ماشين اسالم را راه انداخت. راننده را هم در غدير خم عليپيغمبر

دهممستقيم است، بعد اين خط راه ديگر رفت، پيامبر خطكنار گذاشتند، ديگري را گذاشتند. پيغمبر

و سال شصتم هجري يزيد روي كار آمد كه امام حسين كه50قيام كرد. در اينهجري از دنيا رفت سال اكثر آنهايي

مي حضرت را ديده بودند مرده و حكومت بني اميه. اند. نسل نو هم چشمشان باز �&«شد به جمال يزيد����8̂ �����0�O&��8J�}���&<��>

 ��8J� «ي مسلمين يزيد بود. فقط از اسالم اسم آن مانده بود. ببين اسالم كارش به كجا رسيد كه خليفه)283/ص36(بحاراالنوار/ج

مي يك سگي داشت با سگش عشق مي  خورد. ورزيد. علناً شراب

ا و اگر فرياد حديث داريم: اگر در جامعه منكري، بدعتي واقع شد. بر علما الزم ست كه در مقابل آن بدعت فرياد بزنند

و ساكت هستند. نزنند لعنت خدا برآن دانشمنداني كه منكر را مي  بينند

و شرف-3  درس عزّت
و ترجيح مرگ سرخ بر زندگي ذلّت بار مي و شرف دهد! پسر امام حسن مجتبي، حضرت كربال به ما درس عزت

عقاسم ميدر كربال سيزده ساله بود، شويم. در جواب گفت: اگر بناست ما زنده باشيم، مويش به او فرمود: شهيد

مي التحصيل سيزده ساله تر است. كدام دانشگاه فارغ حكومت دست بني اميه باشد، مرگ از عسل شيرين گويد: اگر اش

 تر است. بناست حكومت دست نا اهل باشد، مرگ از عسل شيرين

مي ما گاهي وقت ميگوييم: مشت ها تر است. اين تحليل خوانيم. يعني مشتري از خدا شيرين ري آمده، حاال باشد نماز را بعد

و حكومت دست نا اهل باشد، من بميرم بهتر است.   سياسي است. كه اگر بناست رژيم

فرمود: بانشود... امام حسي گويند: با يك گل بهار نمي كربال دانشگاه است. كربال بيست اصل را از بين برد. مثالً مي

مي يك گل بهار مي و رژيم را عوض كردم. شو«گويند: شود. من يك تنه قيام كردم » خواهي نشوي رسوا همرنگ جماعت

مي فرمود: من همرنگ جماعت نمي مي گويند: ما محاصره شوم. كنيم. فرمود: آب براي علي اصغر هم ندارم، اماي اقتصادي

و دو نفر هستم. بين سي هزار، زير بار زور نميي نظامي، روم. محاصره زير بار نمي  روم. فرمود: ما هفتاد
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و قدرت دارد. عصر عاشورا زينب كبري چگونه مديريت كرد؟ غير از برادرش امامكربال ثابت كرد زن چقدر عزت

و ابالفضل و هجده تا از بني هاشم كه فاميل زينب دو تا از جوانحسين و هستنهاي خودش هم شهيد شد د

مي حتي از نماز شبش هم نمي ��«گويد: گذرد. بلند شد بخواند ديگر زانويش قوت نداشت، نشسته خواند. اين زن به يزيد

y�xD.J�«!خيلي پست هستي 

مي ما حلقه توانم با اين زن زندگي كنم. چيه؟ توانم با اين شوهر زندگي كنم. من نمي كنيم. من نميي طاليمان گم شود قاطي

وي خاله! من گفتم: نميي عمه، او گفته: برويم خانه گفتم: برويم خانه من دانم چه، او گفت: چه. سر يك چيز جزئي زن

كند. از آنها هم تحصيل كرده هستند. پس پيداست تحصيل تنها آدم را آدم نمي شوند، متأسفانه، خيلي شوهر از هم جدا مي

م كرده بعضي از تحصيل  آورند.يهاي ما در زندگي كم

 سجده بر تربت-4
مي اينكه به ما گفته مي اند: شما اگر شود نماز قبول شود. خواهي نماز بخواني با مهر كربال نماز بخوان. چون سه چيز باعث

و سجده ج) مهر كربال. در نمازها ب) نافله. سي الف) حضور قلب ي بدن پيشاني را روي خاكيو چهار بار بلندترين نقطه ها

 ذار كه زير سم اسب رفت، زير بار زور نرفت. بگ

 پيروزي خون بر شمشير-5

فرمود: خون بر شمشير پيروز است. اين يك فرهنگ برگرفته از عاشورا است. اين شعر نيست. عمل بهامام خميني

ه برويم. پيروزي ما است جبه فرمود: به مملكت ما هجوم شده وظيفه تكليف است. ما الزم نيست حتماً پيروز شويم. مي

مي»����.��"�=«فرمايد: شديم، نشديم. مي مي»����.��"�=«كشد. يعني اين دشمن را كشد. اگر اين دشمن را كشت، يا او اين را

 پيروزي اسالم است. اگر دشمن اين را كشت، در راه خدا شهيد شده است. 

و بصيرت-6  شناخت
�[«روايت داريم:=�>[��&C/�� C:�6"G$���8J«حضرت فرمود: من براي شما الگو هستم. نفرمود: من زير بار يزيد) 266/ص7(الكافي/ج

���0��:«روم. فرمود: نمي&���,��&�̂�� ��مثل حسين زير بار مثل يزيد نبايد برود. يعني هركس مثل من) 324/ص44(بحاراالنوار/ج»���0

اين يك درس است، امر شخصي نيست. كه يك حسيني بود، زير بار يزيد است، نبايد زير بار كسي برود كه مثل يزيد است. 

 نرفت. 

مي بايد ببينيم رهبري چه كسي را قبول مي زنيم؟ به چه دليل خودت را به اين آقا فروختي؟ كنيم؟ پاي پرچم چه كسي سينه

ند كه تو نداري؟ چرا خودت به چه دليل خودت را به اين حزب فروختي؟ چقدر سوادشان بيش از تو است؟ چه كمالي دار

مي را ميكني؟ تا چه حد دنيا طلبي! عمرسعد امام حسين را فدا مي دهيم. به خاطر شناخت. به او گفتند: حكومت به تو

(كه البته ري آن زمان فقط شاه عبدالعظيم نبوده است. يك منطقه ي بزرگي از ايران بوده است) به خاطر حكومت ري

ح را شهيد كند، اينجا منكر، خودفروشي است. خودتان، مكتبتان، دينتان، غيرتتان را بهسينحكومت حاضر شد امام

 چيزي جز خداوند نفروشيد.



٤٢ 

ها حمله كردند. طاقت اينكه بلند چه بود؟ حضرت در گودي قتلگاه افتاد. به خيمهدانيد آخرين كالم امام حسين مي

مي هايش ديد، كه دارند به طرف خيمه ولي همينطور با چشمشود راه برود، يا روي اسب سوار شود را نداشت.  روند، ها

و بچه ي من داريد! يعني آخرين كالم حضرت درباره غيرت بود. مردها فرمود: اگر دين نداريد آزاده باشيد. چه كار به زن

 نبايد اجازه بدهند نامحرم خانمشان را ببيند.

ها اشكال ندارد، ها لخت شدن درست نيست. عزاداري خانم زدن روبروي خانم در عزاداري هم نبايد گناه باشد. براي سينه

و نهي از منكر زنده شود.   اما قاطي شدن آنها درست نيست. حضرت شهيد شد براي اينكه امر به معروف

مي فرمود: اگر دين درست معرفي شود، همه عاشق ميامام رضا آ شوند. مردم تشنه آب ب خواهند. اگر ديدي كسي

مي نمي  دهد، آدم تميزي نيست. خورد، يا يك مگس در آب افتاده است، يا ظرف كثيف است. يا آقايي كه آب

و معروف چيست؟ نماز، عفاف، حجاب. منكر چيست؟ مردم آزاري. بلندگوهايي كه اذيت مي كند. جلسه را معطل كرده

و خانه چيزي ياد مردم نمي را دهد. حسينيه درست مي كنيم ميي خدا  كنيم. خلوت

ما يعني من به تو بگويم، تو هم به من بگويي. سعي كنيم عزاداري)3(عصر/»+�&���B)�8��k���N«فرمايد: قرآن مي هاي

و برادري درهاي امام حسين عزاداري و اطعام و اشك و تاريخ و حديث و قرآن و آموزش و عاطفه پسند باشد. عقل

من، در آن من و نباشد. اذيت در آن نباشد. خداوند به ما توفيق بدهد انگونه كه حق عزاداري است انجام آن باشد. پز

 بدهيم.

و شفاعت او را در آخرت نصيب همهخدايا زيارت با معرفت امام حسين ي ما بفرما. را در دنيا

و بركاته« و رحمة اهللا »والسالم عليكم
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و ميدانموضوع: 25/09/89تاريخ پخش:گذشتكربال، درسهاي عاشورا

كربال ميدان گذشت بود. گذشت از جان، گذشت از جوان، گذشت از همسر، گذشت از شكم، گذشت از رفاه، گذشت از

 ها يكجا در يك روز واقع شد.ي گذشت خواب، همه

 گذشت از جان-1
جو يكي از دوستان در جبهه مي يك ها نشستند، وصيتانگفت، ممكن است ما امشب شهيد شويم. وصيت كنيد. نامه نوشتند.

و بعد گفت: من سواد ندارم كه وصيت نامه بنويسم. به روحاني گفت. شما براي من  و نگاه كرد پيرمردي همينطور نشست

1«بنويس. M��� �¡��� �� 19+«مي دهم خدا يكتاست. پيغمبر، اهل بيت، قرآن، كعبه، دين، مال چقدر داري؟، شهادت

و آن هم در جبهه شهيد شده است. داشتيم آدمهيچي! گفت دوم: اوالد؟ يك اوالد داشتم هايي را كه يك پسر داشتند، دادند.

و يك شهيد داشتند.   تا داشتند، دادند. سه تا داشتند، دادند. دزفول در يك خانه بيست


�-�C/�� 8��08v��c�� �9&�����0@�«خوابيد. آيه نازل شد.جاي پيغمبراميرالمؤمنينs]&x�.8+�«/بعضي از مردم) 207(بقره

مي خودشان را پيش ها فرمود: كداميك از شما حاضر هستيد جانتان را فداي يكديگر كنيد؟ كنند. خدا به فرشته مرگ پيغمبر

 جانش را فدا كرد.بن ابي طالب اميرالمؤمنين علي ببينيد

ي همه خانهحرم امام حسين-2

مي مسافر نمازش دو تواني نمازت چهار ركعتي بخواني. يعني آنجا مي گويند: در حرم امام حسين ركعتي است، اما

و خانهي خودت است. حضرت كاري كرد كه حرم او خانه خانه راي همه شد. همينطور كه هركسي در وطن ي خودش نماز

مي چهار ركعتي مي ي واليت مسجد كوفه، نبوت مسجد النبي، خانهيي الوهيت مسجدالحرام، خانه تواند در خانه خواند

ها را خودي كرد؟ آدم در محل سفري غريبه نماز را تمام بخواند. اين چه بود كه همهي شهادت حرم امام حسين خانه

ي خودت است.و غربت نمازش شكسته است ولي اينجا غريب نيستي، اينجا خانه

 گذشت از مال-3

كدانيد امام حسين مي خواهم خون من در زمين مردم هاي كربال را خريد. گفت: نمي رد؟ وقتي كربال آمد زمينچه

مي ريخته شود. نمي آيند، پايشان را در زمين مردم بگذارند. حق مردم است. اين خودش خواهم زوارهايي كه زيارت من

 يك درس است كه عزادارهاي امام حسين بايد حق مردم را ناديده نگيرند. 
و انقالب اسالميعاشو-4  را

و جلو رفت. اگر خود امام مي خواست انقالب را دوش امام بنيانگذار جمهوري اسالمي، انقالبش را بر عاشورا بنيان گذاشت

و اربعين بگيرد نمي و تاسوعاها ها پخش شد. رواياتش پخش شد، در روضههاست. هرچه امام صادق شد. از عاشوراها

كشتي نجات هستند، وليي امامان همه»#��f/�� �-J 1&�«برد. دارد جلو ميحسينيعني مذهب جعفري را امام 



٤٤ 

��«رود. تندتر ميكشتي امام حسين �&+ 1��ي ما درگاه لطف خدا هستند. ولي درگاه آن حضرتي ائمه همه»#

و » +&� �J@� �9¢,«بزرگتر است
 نماز-5

ن شب عاشورا حضرت فرمود: مي  ماز بخوانم. من نماز را دوست دارم. خواهم تا صبح

مي هايم اصرار نمي من مستحبات را به بچه كنم شام غريبان نماز شب را بخوانيد. نماز شب مستحب است كنم. ولي سفارش

 شام غريبان هم نماز شبش را خواند.ولي شام غريبان بخوانيد چون زينب كبري

����f�.�N81���+��/�p&£«فرمايد: قرآن مي,�p&i�����«/مي افرادي هستند)16(سجده كنند. براي مناجات خود را از رختخواب جدا

� �«چند برابر.»��|*&7«يعني دو برابر.»|�*X«داند چه اجري برايشان گذاشتيم. فرمايد: كسي نمي خداوند مي��6�8v��ده»

�&«فرمايد: برابر، هفتصد برابر، نه مي��6�1��8*�Nu�-�
 تواند حسابش را بكند. از بس مهم است. كس نمي هيچ)17سجده/(»

مي شب عاشورا هم نماز شب ميامام حسين كند. يعني نماز، شما را از دشمن غافل نكند. خواند، هم شمشير تيز

 سرگرم نشويد در مسجدها مشغول نماز شويد، بعد ببينيد شرفتان رفت، عزتتان رفت، حكومتتان رفت. 

د-6 ر ميدان جنگ نماز،
مي سوره 102ي آيه و عدهي نساء اي آماده فرمايد: در مقابل دشمن، همه نماز را به جماعت اقتدا نكنيد. تعدادي اقتداء كنيد

و سجود را انجام بدهند، چون نمازشان دو ركعتي  باشيد. آنهايي كه ركعت اول بودند قصد فرادي كنند سريع بروند ركوع

���@���>C��@ ���4«از آنها بگيرند، بيايند به ركعت دوم برسند. غافل نشويد. بود. بروند اسلحه را -�#8���=�"�"-8x�N«/دشمن)102(نساء

 فرمود: يك دست به قرآن، يك دست به اسلحه.دوست دارد شما غافل شويد. امام حسين

 گذشت از جوان-7
مي ش، پيشانيهاي بود. ابروهايش، چشمخيلي علي اكبر شبيه پيغمبر خواستند ياد حضرت اش، صورتش، هروقت

و دو نفر بني كردند. گذشت از بچه بكنند، به علي اكبر نگاه مي هاشميي شيرخواره، گذشت از فاميل، هجده نفر از اين هفتاد

 بودند. گذشت از برادر. 

 گذشت از مسكن-8

.ي دعوت برايش آمده باشد جز امام حسين زده هزار نامههايش را هم آتش زدند. در تاريخ نداريم كه مهماني دوا خيمه

بي اين همه نامه و ������8�&«وفايي.ي دعوت�����&����8���  �و قرآن مي) 198/ص69(بحاراالنوار/ج»� فرمايد: كسي اگر وعده بدهد،

�8�81���̂«خالف وعده كند ��b�6&I&-�
گ كم كم به نفاق كشيده مي)77(توبه/» �&«فتند: شود.��O8����̀ �08���# &��&�+�G ��8̂ �� <��� «

 هيچ روزي مثل روز تو نيست.) 218/ص45(بحاراالنوار/ج

مي را ميانبياء وقتي تاريخ امام حسين  كردند. شنيدند گريه

و ظواهر مذهبي-9  دشمن
و اميرا داريم اگر كسي بر امام زمانش خروج كند، بايد خونش ريخته شود. گفتند: لمؤمنين امام زمان يزيدبن معاويه، است.

 هركس عليه يزيد اقدامي كند، خروج كرده است. حاال كه خروج كرده قتلش واجب است.
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مي انسان چطور خط را گم مي مي كند. عمرسعد وقتي ��&«گويد: خواهد به لشگرش بگويد: سوار شويد حسين را بكشيد.

�;8�W  <�مي اي لشگر خدا! به لشگر يزيد مي)391/ص44(بحاراالنوار/ج» �� ري گويد: لشگر خدا! چه خبر است؟ خواهد فرماندار

 شود. شود. يعني به خاطر پست آدم اينقدر جنايتكار مي

 تكرار جريان-10
و هايي كه كوفي اين جنايت و جريان چيست؟ جرقه يعني يك حادثه واقع شد ها كردند جرقه بود يا جريان؟ فرق بين جرقه

ام شد. ديگر مشابه ندارد. جريان يعني هميشه هست. در جمهوري اسالمي هم اين حادثه رخ داد. تعجب است از افرادي تم

��8
�&«گويي: گفتند: تو كه راهت مستقيم است. چرا اينقدر ميشوند. به اميرالمؤمنين كه منحرف ميd� �e���D�� �1��.89�����«

�«پرسيد:از پيغمبرمان بمانيم؟ حضرت اميرفرمود: چه تضميني داريم كه ما مسلG:�6wT�0&���J8��0 :�/���«

هم دين خواهم بود. انسان هيچ اطمينان ندارد. قصه من وقتي بميرم، دين خواهم داشت يا بي) 338/ص34(بحاراالنوار/ج ي كوفه

و ضد انقالب مي مي يك جرقه نيست يك جريان است. انساني كه از قبل انقالبي بوده و نماز را رها شود. نماز خوان بوده

 كند. 

مي يك نفري مي فال گفت: من قبالً نماز و فالني دلسرد شدم. گفتم: به ما دستور دادند دينتان را از مردم خواندم، به خاطر ني

و موم كرد، شما تا آخر  نگيريد. اگر يك نانوايي خراب شد، نانش بهداشتي نبود، يك كبابي، يك رستوراني، دولت آمد مهر

و ميوه نمي و شيريني مي عمرت ديگر نان ب خري؟ گويي: حاال اين ود، نميروي يك دكان ديگر. اگر يك داروخانه بسته

و بچه بي داروخانه بسته بود، زن دارويي بميرند. يك داروفروشي ديگر! اگر از يك پيش نمازي، از يك آخوندي،ي من از

و شلواري، از يك مذهبي، از يك مسئول مملكتي بدمان آمد دست از خدا برداريم.   از يك كت

 نقش احزاب سياسي-11
ميا مرحوم ميرزا خليل كمره و مجتهد تاريخ هم بود. يك كتابي دارد، تحقيقي كرده گويد: جمعي از علماي بزرگ بود

و فرماندار بودند زمان حضرت كثيري از آن ها كه كربال آمدند، به خاطر مسائل سياسي بود. يعني پدران اينها استاندار

افتادند؟ گفتند: يك حزب سياسي راه خالف كردند، حضرت عزلشان كرد. اينها ناراحت شدند كه چرا از پستعلي

مي مي `«گفتند:كنيم. ولذا وقتي هم كربال آمدند، به امام حسين اندازيم، اهل بيت را واژگون+� &ix+«حاال كه پدرت

مي پدر ما را برداشت، ما انتقام مي مي گيريم. اينطور نبود كه همه بصيرت نداشتند.  خواستند. فهميدند. پست

يفداكار-12
ها افتاد آب را نخورد، يعني شما گوييم: ابوالفضل آب را باال آورد، ياد تشنگي بچه ما بايد از كربال درس بگيريم. وقتي مي

هايت را از بانك بيرون بكش. چند جوان را داماد كن. دختر را جهازيه بده. وام بده. مگر تو سپرده هم ياد فقرا باش، پول

مي در بانك نداري؟ اين پول بانك مي براي شما آب كربال است. با خواهي كام بگيري، بيني فالني وضعش خراب است.

مي يك مبلغ كم راه مي  اندازيم. كنيم، ولي كار يك مسلمان را هم راه نمي افتد. ما گريه
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و عزاداري-13  اشك

ميها اي است. با يك ياحسين ميليون يك انرژي هستهاشك خيلي فايده دارد. امام حسين آيند. سياهپوش در خيابان

!كار، بدون مأموريت، روي عشق توانند راه بياندازند. بدون اضافه تمام رييس جمهورها يك راهپيمايي ميليوني نمي

و نسل معصومش هرچه خالف كردهخدايا به آبروي امام حسين و جدش و پدرش، و مادرش ايم، ببخش.و اصحابش

 را در راه مستقيم قرار بده.هرچه از عمر ما باقي مانده ما 

و بركاته« و رحمة اهللا »والسالم عليكم
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02/10/89تاريخ پخش:هايي از اسارت كربالئياندرسموضوع:

 سفارش اسير-1
ها پيروز شدند. مرد فاسدي را كشتند. خانمي داشت. خانمش را اسير گرفتند. او را نزد ها مسلمان در يكي از جنگ

خواست اين خانم را بياورد، از يك راهي او را برد كه بدن برادر يا شوهرش را ببيند جيغ بردند كسي كه ميپيغمبر

هم گفت: ضمناً يك شيرين كاري كردم، چه كردي؟ راهش را گرداندم،بزند. يعني دل اين زن را بسوزاند. به پيغمبر

ج ميبدن را ديد جيغ زد. حضرت عصباني شد! فرمود: ما هم نگ كنيم اما چرا دل زن اسير را سوزاندي؟ يزيديان در كربال

و بسوزد. پيغمبررا از يك مسيري آوردند كه بدن قطعه قطعه امام حسينزينب كبري فرمود: دلرا ببيند

و اينها دل نوه ي خودش را سوزاندند. زن كافر را نسوزانيد.

 توجه به نماز-2
از مستحبات هم صرف نظر نكرد. علي اكبر اذان گفت. اقامه هم گفته شد. جماعت، اول وقت، حضرت در نماز ظهر عاشورا

مي عاشق خداست كه همه چيز را براي خدا مي توانم وضو بگيرم. بعد نماز گويد: من الك زدم نمي دهد، از آن طرف خانم،

مي مي مي خوانم. امشب شب عروسي است، بعد قضايش را د. بگذار برود زودتر به مقصد برسيم. بعدرو خوانم. يا اتوبوس

مي نمازمان را قضا مي گيرد. يكي از اسم هاي خدا خوانيم. ده دقيقه حاضر نيست، با خدا حرف بزند. البته خدا هم انتقام

»@"{YO&��.8
مي است. يعني در صف جماعت نمي)4عمران/(آل»� مي آيد، بعد بعد از ايستد. حديث داريم رود در صف تخم مرغ

مي نماز واجب، دعا مستجاب است. اين به هواي اينكه وقتش تلف نشود عجله مي ايستد. كند بعد هم پشت چراغ قرمز

مي اينطور نيست كه آن مي دوند به دنيا برسند. خيلي هايي كه مي ها داند كه از كجا كنند. منتهي نمي دوند يكجاي ديگر گير

 خورند. سيلي مي

 حفظ فقه-3

اهللاوقتي � <�=>«صدقه دادند، فرمودند:به اهل بيت رسولT�I��CD�� &�/8����O����M «ما سادات هستيم.) 114/ص45(بحاراالنوار/ج

 صدقه بر سادات حرام است. 

و قاطعيت-4  صالبت

د. به دليل گريه كرد. اما گريه ضعف نبو گريه كرد، امام حسيندر كربال گريه همراه با قدرت است. زينب كبري

مي»�� �y�xD.J«به يزيد گفت:اينكه زينب خواست خيلي تو را كوچك مي دانم. يعني خيلي آدم پستي هستي. او

���0�K8&«را بسوزاند گفت: وضع چطور است؟ فرمود:دل زينبG�	&<��>5���p«هرچه از خداست) 115/ص45(بحاراالنوار/ج

ميزيباست. فكر نكن اگر جوانان ما   ها. كنيم به اين شهادت را كشتي ولي ما افتخار

به مثال: ببينيد بچه سر سفره از فلفل، ترشي را فراري است، اما حلوا را دوست دارد. ولي مادر بچه وقتي سفره مي چيند،

مي سفره كه نگاه مي و ترشي زيباست. كند، از سفره لذت از برد. چه حلوا، چه ترشي. يعني براي مادر بچه حلوا ما كه
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مي خوشي مي آيد، از تلخي ها خوشمان ��«زنيم، ها جيغ{�> � C9�0 z�Cv�� �@P&��@�E�p��{�>� C9�0 �8Vs�¤� &��قرآن)21و20معارج/(»�0/��

مي مي مي فرمايد: افرادي هستند شر كه به آنها برسد، جيغ  دهند. كنند. به ديگران نمي زنند. خير كه رسيد، بخل

صاحب الغدير بيمار بود. از عراق به تهران براي بيمارستان آمده بود. رفتم دستش را بوسيدم. گفتم: شماي اميني عالمه

هستيد! چرا بايد در بيمارستان باشيد؟ گفت: علي علي آقا آقا آقا...! ديدم عاشق است. به كه يار باوفاي اميرالمؤمنين

كه ها هم نزد اولياي خدا شيرين هر حال تلخي و شيرين آفريده است. يعني به همان مقداري است. خداي هستي ليموترش،

 ليموي شيرين نزد خدا ارزش دارد، ليمو ترش هم ارزش دارد. 

و دلسوزيغم-5  خواري
مي يكي از مشكالت ما اين است كه وقتي به يك كسي مراجعه مي گويد: برو بابا خودم هم قرض دارم، چك من دارد كنيم،

ردد. خودم هم گرفتار هستم. اما اسراي كربال به ما گفتند: ضمن اينكه غرق در غم هستيد، ديگران را از غم نجاتگ برمي

و گفت: خودش داغ ديده است. نزد امام سجادبدهيد. چطور؟ زينب كبري �@�«آمد=��̂�D8/����4���� �X<R���H&�������8̂ ����

�̀ �+�G����J (�)~]�����zv�� &�����	8����������G �@&���"-8*��� ��8J�	������	@��"#:��&�<��� �@�O&C��b���«غصه نخور عزيزان ما)55/ص28(بحاراالنوار/ج

�"O«،را شهيد كردند. در اين سرزمين پرچمي باال خواهد رفت، كه تا آخر تاريخ محو شدني نيست. زينب كبري

�2&Dr�«ميها را داري غصه همه آورد. گاهي آدم خودش هم مقروض است، بايدد در عين حال ديگران را از غصه در

 براي قرض ديگران سعي كند. 

 مديريت بحران-6

تواند مديريت بحران داشته باشد. هر زني ضعيف نيست. هر مردي هم قوي نيست. امام حسين اسرا نشان دادند، زن مي

مي چنديناز صبح تا عصر بود. زينب كبري و چندين سال بود. يعني زن تواند يك مديريت بحران داشته باشد. ماه

مي يعني در سخت  تواند مديريت كند. ترين شرايط

و شام كرد، سخنراني يابي كارهاي كوبي، مظلوم دهي، افشاگري، سركوبي ظالم، ظالم بصيرت هايي كه آن حضرت در كوفه

 مهمي بود.

افشاگري امام سجاد-7

او روي منبر آبروي يزيد را برد، يزيد ديد اآلن مسجد منفجر ميد شام وقتي امام سجاددر مسج و مردم بر عليه شود،

و در همان جا او را بكشند. به مؤذن گفت: اذان بگو. امام سجاد تهديد را تبديل به خواهند شد، ممكن است بريزند

ه ميفرصت كرد. گفت: مؤذن بايست. اين اهللا اكبر است من ��«دهم. بعد گفت:م شهادت n�J	 H���Q =� ��3�«اين محمد

 جد من است يا جد تو؟! يعني با هر اهرمي خواستند حضرت را ساكت كنند، نشد. مؤمن بايد پيدا باشد مؤمن است. 

 ما چند رقم آدم داريم:

مي آدم ش هايي كه در جامعه فاسد آب و هوا چون شل است، در هر شوند. يعني مثل هوا شل هستند. مثل آب ل هستند. آب

 آيد. ظرفي شكل همان ظرف درمي
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شوند. مثل اصحاب كهف، رفتند در غار زندگي كردند ولي نگذاشتند فكرشان از بين هايي هستند در جامعه هضم نمي آدم

مي برود. آدم 681�.��«.كنند. مثل ابراهيم هايي هستند حتي جامعه را عوض�d��"#�4��"n&���� ���1d��8+�>«)/ما بايد)60انبياء

 خودمان را نشان بدهيم. از كدام دسته هستيم. 

 سد شكني-8
و رسوم دهم هجري از دنيا رفت. راه كج شد. تاها را بايد عوض كنيم. خط اسالم اين بود. پيغمبر خيلي از آداب

ي خواهد اين انحراف را برگرداند در جاده مي سال انحراف. امام حسين50شصتم هجري كه يزيد روي كار آمد. 

اش، تبليغاتش، مديريتش... به همين خاطر شناسي اش، جامعه صحيح. چطوري؟ اين فرمول دارد. از نظر علمي، روانشناسي

.العابدين با خودش خبرنگار به كربال برد. كه اين وقايع همه ثبت شود. يك خبرنگار مرد، امام زينامام حسين

برداري كردند، هايشان فيلم هاي كوچولو ضبط بودند. آمدند با چشم ... بچهگاز زن حضرت زينب كبرييك خبرن

مي حرف مي ها را شنيدند، اگر مي گفتند: تو هم كربال بودي. و وقايع آن را و سيما گفت: بله بودم. تاريخ گفت. آنروز كه صدا

و مرد از حماسه و بزرگ، زن و انحرافي نبود. قدم به قدم، بچه  ساله!50كربال استفاده كردند. جهت تغيير رژيم بني اميه

 غلبه بر شمشير-9
با اسرا به ما گفتند، يكي از درس ها اين است كه جنگ هميشه با شمشير نيست. گاهي آدم با بيانش، گاهي با قلمش، گاهي

ح خواند چون كه روي ني قرآن ميسينتدبيرش، گاهي با صبرش، گاهي با هجرتش، گاهي با تالوت قرآن، سر امام

مي گفتند: اينها مسلمان نيستند. از دين برگشته مي خواند. هر كلمه اند. ولي دارد حضرت قرآن كرد. اش يك برنامه را خنثي

آن حتي در خرابه ميي شام كه آن ها را جا دادند، مردم تماشا مي ها براي تماشاچي آمدند، ن كردند. يعني هما ها سخنراني

مي تهديد  كردند. ها را تبديل به فرصت

 پايداري-10

و عيال يزيد هم منقلب شدند. امام سجادآنها را به كاخ يزيد بردند. طوري زينب كبري باسخنراني كرد كه اهل

مي دهد. بچه پسر يزيد طوري صحبت فرمود كه يك روز يزيد خانه آمد ديد زنش به او فحش مي  دهد. اش هم به او فحش

ماي يزيد شروع شد. حزب يعني انقالب از داخل خانه اللهي اين است. از سخت ترين شرايط به نفع اسالم استفاده كرد.

مي گاهي وقت مي ها يك متلكي گوييم فايده ندارد. ما رفتيم اقدام كنيم يك متلك شنيديم. من ديگر حالش را ندارم. شنويم،

ميما گفتيم گوش ندادند. بعضي مثل مّقوا  شويم. اينها مقاوم بودند. ما يكبار حرف بزنيم، هستيم. با دو تا قطره باران شل

مي گوش ندهند، بچه  كنيم. مان را رها

̀� 8��0�G@�«ات حرف زدي گوش نداد، نبايد رها كني! فرمايد: اگر به بچه قرآن مي ��8d�G ��5CD�&�+�@��̂�R8k�«/بايد مقاومت) 132(طه

گفتم: با اين حجاب بيرون نرو. گوش نداد. من هم او را رها كردم. گفتم: با فالني رابطه نداشته باش، ديدم كني. به دخترم

ميي آب ليمو را اگر ديدي درش باز نمي دهد، او را رها كردم. شما يك شيشه گوش نمي به شود دور اندازي؟ آنقدر دست

است گوش به حرف شما ندهد. گوش به حرف دبيرش بدهد. گوش گرداني تا باالخره يكي آن را باز كند. ممكن دست مي

به حرف استاد دانشگاهش بدهد. گوش به حرف يكي ديگر بدهد. به يك استاد دانشگاهي به يك دبير دانشمندي، 
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و نهي از منكر ميدلسوزي، به عمويي، دايي، بگو ممكن است حرف شما اثر نكند. امام خميني فرمايد در امر به معروف

مي كه: اگر ديدي حرفت اثر نمي  كند، واجب است به ديگري بگويي. كند ولي به ديگري بگويي، حرف او اثر

به ها تبديل به فرصت نمودند. را كشتند اما اسرا به قدري از درون قوي بودند، كه تمام تهديداينها امام حسين اسارت

�&+�«مظلوم، گفت:بريز. با اينكه يزيد ظالم است، زينب ترين حاالت در كام ظالم زهر گويد كه: حتي در سخت ما مي

&��R��«.اي كسي كه پدرت اسير پدرم بوده، آزاد شده است»�G�=@�	8��NCc�Gw��̂�#w�C��B����1�.8����را دانيد چه جگرگوشهمي»6 اي

�Cc@�«كشتيد؟ GYO��� ��1�.�L�-�J«دانيد چه پيماني را شكسنيد؟مي»�@Cc�GwT�¦���#� ��1�N8t��8+�G «چه مي) 162/ص45(بحاراالنوار/ج دانيد

 هايي را شكستيد؟ هايي را، چه قداست كرامت

 شكرگزاري در همه حال-11
�> ������8��B«ي كربال اسير، شكنجه شده گفت:ي داغ ديده هاي اسير، پرسيدند: وضع چطور است؟ اين بچه از يكي از اين بچه��

������ �;80C��� �@��D�B���«0;«) 110/ص45(بحاراالنوار/ج	مي يعني شن. به عدد دانه» كنيد نگوييد هاي شن خدا را شكر. شما شكر

ي باران،ي شن، قطره صد هزار بار! اينطوري شكر كنيد. به عدد هر سلول، به عدد هر اتم، به عدد هر برگ درخت، دانه

ب ذره ه عدد آنچه بر آن علم داري شكر!ي برف، هر نفس، خدايا

و آل محمد، از اين ايمان ها، از اين ها، از اين عزت ها، از اين شجاعت هاي كامل، از اين صالبت خدايا به آبروي محمد

ي ما مرحمت بفرما. نشكن  ها به همه

و بركاته« و رحمة اهللا »والسالم عليكم
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و عقوبتموضوع: 09/10/89تاريخ پخش:هاكيفرها

 خالف وعده-1
مي يكي از عقوبت �8�81���̂«فرمايد: هاي معنوي اين است كه خداوند��b�6H&I&-�
S81���+�"�"I��>�O8���� �
8�������&��+��"-��8W�G� <��� &0

��@����(عمل اين«)77(توبه/»@� آن بخاطر اين. ساخت برقراراندلهايشدر، كنند مالقاترا خداكه روزىتا،را نفاق) روح،

مي اگر كسي وعده بدهد، وعده»جستند تخلّف الهى پيمانازكه است شود. نامه به امام اش را خالف كند اين منافق

مي كنيم. به وعده نوشتندبيا كمك ميحسين @�«فرمايد: شان وفا نكردند. اين وفاي به وعده خيلي مهم است. خداوند

�1d��8+�> c4<���<6�@«)/مي نمي»@�6>:«وفادار بود. چيز ديگري كنار ابراهيم)37نجم -&H«فرمايد: گذارد. ولي در آيات ديگر/�M

H&���89�0 �@&0�=&# ���0��#��8v�����«)67عمران/آل(»H&.�
&I  <�ي كماالت يك فاكتور دارد، وفا هم يك فاكتور يعني همه) 120(نحل/»��

 دارد.

 فاقن-2
مي خواهند بچه مي 8.�/&�����8«گويند: دار شوند�N? H&B��&k«/اگر خدا يك اوالد صالحي به ما بدهد،) 189(اعراف»C��
�"L�/�����0

�����#&Cv��«P»&C����6&��d&N? 5�*�pH&B��&k � �(داد آنهابه صالحى فرزند خداوندكه هنگامى اما«) 190(اعراف/»#���3&[�  داتموجو،

»شدند قائل همتايانى، بود بخشيده آنهابهكه نعمت ايندر، خدا براى)و دانستند مؤثر موهبت ايندررا ديگر

����8«گويد: يا مي�&
&N? 8��0 ��8i���«اگر خدا وضع ما را خوب كند،)75(توبه/» 6IC�CD�/�مي»� �"��«دهيم. ولي صدقه�g�+«/76(توبه(

مي مي #�̂��� 6�{�}�«ود،ش بيند غرق�	�6:������� `��"-���� <��� �D��8g�0«/گويد! يا اهللا مي)65(عنكبوت»&C����61�d&Cf�
و)65(عنكبوت/»

مي كساني هم هستند حرف مي مي زنند حرفشان با عملشان فرق شان فرق شان با ورودي شوند كه خروجي كند. طوري وارد

ك مي ��§	���«ه كند. خوشا به حال كسي�W8��G Yl8��k �;�W8��0�@§8p��8W�G����8g�0 Yl8��k«/و خروجش يك جور)80(اسراء ورود

 باشد.

�-"��+��&«شود؟ چطور آدم منافق مي�8W�G� <��� &0�@����مي وعده)77(توبه/» @� �8�81���̂«كند، هايي كه داده خلف وعده��b�6 H&I&-�
S

1���+�"�"I«آيد. وفاي به عهد شرطش اسالم نيست. الزم نيست كسي ديگر بيرون نمي گذارد. نفاق هم در قلبش مي)77وبه/(ت

و مسيحي، به كافر هم شما قول دادي بايد به قولت عمل كني.   مسلمان باشد. به يهودي

و شرطش اسالم نيست. رد امانت! مثالً اگر شمر هم خنجر ش را نزد شما گذاشت، چند چيز است از حقوق انساني است

مي گفت: نزد شما باشد يك ساعت ديگر مي 
&+�&�����������8@�«گيرم، آمد به او بده. رد امانت كن، آيم&98M�>«/نگفته)83(بقره»�@

��8���������&�+�/0qr�«!و مادر، رد امانت، وفاي به عهد  نيست، احترام پدر

و دشمني-3  كينه
6���9�/�«فرمايد: قرآن مي&�̈�M &C��0�@��!#"{� �+&/8����j�b�6 �1���/8�+ ���@���*����@s]&i8x�̂�����>�O8���T�0& مهمى قسمت آنها ولى«)14(مائده/»�����

» افكنديم دشمنىو عداوت، قيامت دامنهتا، آنها مياندررو ايناز كردند فراموش بود شده داده تذكّر آنانبه آنچهاز را

 هاست. كينه يكي از عقوبت
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مي باالخره آدم كينه پيدا مي مي كند، ناراحت از فرمايد: تا سه روز بيش شود. ولي اسالم تر با هم قهر نكنيد. كسي اگر بيش

فرمايد: فرمود: هيچ كدام از اينها در مدار ما نيستند. يعني مؤمن واقعي نيستند. ميسه روز با رفيقش قهر كند، پيغمبر

»�6&/8����j�b �1���/8�+ ���@���*����@s]&i8x�̂�����>�O8���T�0&يكي از داليلي كه قمار حرام است همين است. دو نفر رفيق هستند»�����

مي مي مي نشينند با هم قمار مي كنند. يكي برنده مي شوند بازنده كينه شود. وقتي بلند بهي برنده را دارد، چون بيند پولش

ر R8&="������«فت. جيب اوCv�� �=�G �,�I����1"L�/8�+ ���@���*����@]&i8x�̂���«/كينهو عداوت شما مياندر خواهدمى شيطان«)91(مائده 

»كند ايجاد

و ذلت شما دست و به شما ظلم كرده حالل كنيد. مردم آنقدر قيامت گير هستند، عزت هركس شما را غيبت، فحش، تهمت

�����y©:«خداست. �+ &������+ �y��8�j:�N��&���t�@:�D���
و نقص من به دست توست نه به دست ديگري.»  خدايا زيادي

 * خاطره

وپيغمبر سال علني بعد به مدينه10در چهل سالگي كه به پيغمبري رسيد، سيزده سال در مكه بود. سه سال مخفي

م گذاريم بيايي. شركين بود آمدند بيرون، صف بندي كردند گفتند: نميآمد. خواست يك سال عمره بيايد. چون مكه دست

و مردم مكه  نزديك بود درگيري شود، صلح شد، به نام صلح حديبيه! در صلحنامه نوشتند: اين قرارداد بين محمد رسول اهللا

و نمي ك است. گفتند: ما قبول نداريم اينكه محمد رسول اهللا است و چانه ردند، باالخره پيغمبر فرمود: من گذاريم بياييد. چك

بله اين)29(فتح/» ���> 	��C��B�0 "n��J'«كنم. رسول اهللا را پاك كرد. تا پيغمبر آن را پاك كرد، آيه نازل شد. اسم خودم پاك مي

مي درس است كه اگر خودت را پاك كني خدا مي ا نويسد. هرجا خودت را بنويسي خدا پاك سم كند. خدمات شما اگر به

ي قيامت باشد، شايد هم نباشد.ي قيامت شما است. اما اگر به اسم خود شما است، شايد ذخيره ديگران تمام شد اين ذخيره

ي گز هم براي مريض بردم. باالخره دور مريض خيلي گفت، من رفتم بيمارستان عيادت، چند تا جعبه يكي از آقايان مي

و بيرون آمدم بعد گفتم: من چند تا گز در ميز شلوغ بود. جعبه را گذاشتم در يك كمد كن و احوالپرسي كردم ار بيمار

مي گذاشتم هيچ مي كس نفهميد. همين را خدا  كند. نويسد، هرچه را بنويسيد، خدا پاك

 خودفراموشي-4

����9«فرمايد: قرآن مي � <��� 81�d&98
�b�681���9"-8
�G«/ميخدا را فراموش كردند، خدا هم)19(حشر كند كه اينها خودشان يك كاري

 را فراموش كنند. 

مي اين خود فراموشي بزرگترين خسارت است. اينكه مي بيند گويند: چوب خدا صدا ندارد، همين است. انسان يكوقت

 خودش را فروخت. به چه كسي فروخت؟ چند فروخت؟ چرا چنين شد؟ 

مي بعد از ماجراي كربال يك نفر بر سرش مي و باختم! باختم! باختم! گفتند: چه شده؟ گفت: به من گفتند: برو گفت: زد

و شمشيرم. برگشتم شش درهم به من دادند.  و اسب كربال امام حسين را بكش بيا جايزه بگير. ده درهم دادم خرج خودم

8&...9�W~��«گويند: اين را مي
z���«/11(حج(

مي اگر كسي براي خدا كار بكند، صد در صد قيامت را مي دارد. دنيايش هم يكوقت بيني خوب بيني خوب شد، يك وقت

و يك مشكل هم گرفتار باشد. پس دنيايش را مي و مخلص باشد، ولي به هزار گوييم: پنجاه درصد! نشد. ممكن است مؤمن
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؟ غير باالخره آدم مخلص چقدر دارد؟ يك صد در صد قيامت دارد، يك پنجاه درصد هم در دنيا. اما غير مخلص چه

 مخلص آخرتش كه صفر است. به دنيا هم معلوم نيست برسد.

�	���8��0@�«فرمايد: ميG �����W�����@�*�J&��� &��8*�J«)/7«اگر كسي هدفش آخرت باشد،)19اسراء���
قيامت را حتماً دارد. ولي»

�6:�� �0&«كسي كه هدفش دنيا شد �����W����8��0Y�D�
ميق)20(شوري/» 
����0&«گويد: يامتش صفر است. تازه به دنيا هم«


�v&[�0&«)18(اسراء/»
�v&[0&«)79(هود/ 8���������
اينطور نيست كه حتماً به دنيا برسد. ممكن است مجرم كه قيامتش)18(اسراء/»

و به سراغ دنيا رفت، به دنيا هم نرسد،  �����08&«را از دست داد �]&v�
����
ي پنجاه درصد است. يعن»

 رود. خودفراموشي اين است كه انسان محاسبات را يادش مي

و عكس العمل-5  عمل

����9«فرمايد:مي قرآن � <��� 1���~9�/�6�&}�#"��@�«»كرد فراموشرا آنها) نيز( خداو، كردند فراموشرا خدا«)67(توبه/»6

1"#8�"#�{�G«/81«»!باشم شما يادبهتا، باشيدمن يادبهپس«) 152(بقره�N8��L�381"LC
���t�b�(كنيد شكرگزارى اگر«)7(ابراهيم/»�  نعمت،

���@�@�«»افزود خواهم شمابر)را خودL�0�@���L�0 <� مكر] آنان مكر برابردر نيز[ خداوندو ورزيدند مكرو«)54(آل عمران/» ��

�«»ورزيد=@���L���@ P���8�#�G���# ���8�»!كنممى چاره آنها برابردرهممنو،كنندمى حيله پيوسته آنها«)16و15طارق/(»#

»81��ẑ�B�� �@ �
�ẑ�B�� «/دارند دوسترااو) نيز( آنانو دارد دوسترا آنهاكه«)54(مائده«»�:�|�	 � <��� 81��8/���@���|�	  8/��«

#8"1 ���> ����D8/�N@� <�=�«»خشنودند خدااز آنهاهمو، است خشنود آنهااز خداوندهم«) 119(مائده/��D8/��«/آيين( اگر«)7(محمد (

�*8-"��@�«»كندمى يارىرا شما، كنيد يارىرا خدا�� �@���B�-8D��� �G��=�ẑ�B�N �=�G ���-8x��� <��� 81"L�و كنند عفو بايد آنها«)22(نور/»�

مي»؟!ببخشدرا شما خداوند داريد نمى دوست آيا وشندبپ چشم �j�t ª�t"��«بخشد. تو ببخش، خدا هم تو راG «/5(صف(

��7
6���D8"��«»ساخت منحرفرا قلوبشان خداوند، شدند منحرفحقاز آنهاكه هنگامى«���k <� سپس«)127(توبه/» ��

 اگرو«)19(انفال/»
�*���N*����@�«»است ساخته منصرف)حقاز(راندلهايشا خداوند) روندمى بيرونو( شوندمى منصرف

���.�081&@�«»گشت خواهيم بازهمما، بازگرديد-8
�G8��08:�3\]�����6  "-��8g�� «/كنيد انفاق)او راهدر(را چيزىهرو«)39(سباء ،

��-" «بده،»)كندمىپرراآن جاىو( دهدمىراآن عوضg��«مي 1�M��N«كند. يعني خليفه، جايش را پر 1�M	��«

��&��8��0@�«،)100/ص71(بحاراالنوار/ج�����&��«)79/ص75(بحاراالنوار/ج»���او» كسي كه عيب مردم را گفت، مردم هم عيب

8��-]��«را خواهند گفت. ���~]&�9�
 ��&C/�� CX�*�N1"#�«&�9�
به ناموس مردم نگاه بد نكن، به ناموست نگاه) 270/ص68(بحاراالنوار/ج» 

�+C��̂��1"#�«&�/8#"81«به پدرانت احترام بگذار.»?+�&[z��+1"#s@�«كنند. بد نميG «مي بچه) 554/ص5(كافي/ج 
��C&«گذارد. ات به تو احترام�}�6

�����I�y��8�j �̀ ���̀ �̂�����# �ببيني ديگران دوستت دارند نگاه كني تو اين مردم را دوست خواهي مي) 182/ص71(بحاراالنوار/ج»�

 داري يا نه؟ 

بيني؟ مثال: يكي آبكش برداشت جلوي صورتش گذاشت. آبكش سوراخ سوراخ است. به برادرش گفت: من را چطور مي

مي گفت: همينطور كه تو مرا مي ضع بيني. يعني سوراخ سوراخ في را از كسي بينم. هركس دنبال اين باشد كه يك نقطه

و پاتك است.  ��8��0C«دربياورد، ديگري هم دنبال اين است كه نقطه ضعفش را پيدا كند. خيلي تكj�"j«160/ص5(كافي/ج(

 زنند. كلك بزني، به تو كلك مي
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دل-6 مهر خوردن بر
�> ��W.��1«فرمايد: مي�� ����81���+�"�"I�@����1���*8��J«/اى پرده چشمهايشانبرو نهاده مهر آنان گوشهاىو دلهابراخد«)7(بقره

مي چطور خدا به دل مهر زده است. ببينيد شما وارد خانه»شده افكنده مي ات بيني، يك دزدي وارد خانه شده است. شوي

مي نگاه مي مي كني مي بيني اگر دزد در سرداب رفت. در را روي او قفل بياييد! وقتي آمدند زني، سريع كني. زنگ به پليس

تواند بگويد: اين در را روي من قفل كرده است. پس اين مجرم است؟ بله! من در را روي تو قفل كردم. ولي آيا دزد مي

و به قصد بد به خانه مي چون دزد بودي با خيانت �> ��W.��1«كند.ي من آمدي، من در را قفل كردم. خدا دل را قفل��«،»�,�̂�)

� <�ميخ»�� مي دا مهر كه رود، بر قلبش مهر نمي زند، ولي خدا بدون دليل به يك كسي كه در خيابان راه S«زند. بله كسي

81���+�"�"Im���0«/مي ماست را به آب بزني كه ماست نمي)10(بقره  شود خودش شير بوده است. شود. اگر ماست شد معلوم

ب و يك آمادگي داشته باشد. �81��C��k«ايد هم جنس باشد. بايد يك سنخيتيb�6�@��8��G 81�d�	&D8+�G«)/فرمايد: قرآن مي)23محمد

مي بعضي مي كند. بعضي ها را خدا كر ���81«كند. ها را خدا كور� '��"�"I�=����دل هاي معنوي است. اينها عذاب) 179(اعراف/»��-��

 فهمد. دارد ولي نمي

مي كنيم كه اگر مثالً ما فكر مي گفت: امام ميشويم. حاج احمد آقا فرزند امام خميني كتابخانه خيلي مدرن بود باسواد

از كتاب از كند. بعضي تا بيشتر نشد. با دويست تا كتاب، هم رهبر شد، هم مرجع. مهر كه آدم را نمازخوان نمي 200هايش

و بزرگ است. ناخنگ شان به اندازه ها هستند، سجاده آدم ير، شانه، مسواك، يك پارچه از مكه، يك پارچه از مدينه، اي مجهز

و چقدر نماز مي  خواند. مهر يك وجبي بايد ديد چطور

 * خاطره:

و به حمام رفت. پيرمردي حكيمي در حمام بود. نزد پيرمرد رفت گفت: من چه قيمتي يك شاهزاده اي لنگ قيمتي بست

ا و گفت: هفتصد تومان، گفت: حمق! فقط هفتصد تومان قيمت لنگ من است. گفت: ببخشيد من لنگ شما دارم؟ نگاهي كرد

 را قيمت كردم، خود شما كه ارزشي نداريد! 

يك گاهي وقت و داماد تحصيل كرده، امكانات مادي، همه چيز هست ولي همديگر را دوست ندارند. گاهي هم ها عروس

و شوهر نه شكلي دارند، نه زندگي دارند، قربون هم مي �@�«وند.ر زن;�*�p81"L�/8�+ �C����0«/ت ميانتاندرو«)21(رومو مود

�«»داد قرار رحمت;�*�p«.8*�;�«يعني خدا قرار دادp&�6H������6�G ���0c�8��N �&C/�� 81��8�خدايا تو دلها را به سمت)37(ابراهيم/» <��

�����«خداست. محبوبيت از)39(طه/»/�0�HTĈ�B�0 :«مكه قرار بده. #� <��� 81����&*�̂8
� 81���RĈ��� كراهت آنها حركتاز خدا«)46(توبه/»6

»داشت باز) جهاداز(را آنها)و كرد سلب آنانازرا توفيقش(رو ايناز داشت

 سنگيني عبادت-7

�C&@�«فرمايد: مي�>$��V^�L��<��> �������*�3&g���«)/واليت حضرت».است گران، خاشعان براىجز،كار اينو«)45بقره


�C&@�«رود. فرمود: براي بعضي سنگين بود. به حضرت گفتند: ياعلي! فالني را پول ندهي سمت معاويه ميعلي�>

$��V^�L��<��> �������*�3&g���«ضمير ،»&�C
ي به نماز برمي»�� كي از هنرهاي گردد ولي حضرت اينجا براي واليت استفاده فرمود.

مي امامان ما اين بود كه مصداق را توسعه مي �/�8"��«فرمايد: دادند. مثالً وقتي قرآن���6"=&98
�}�����>� �0&*�انسان به)24عبس/(»(
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���� �&4W«فرمايد: غذايش نگاه كند. امام مي  ���طعام فقط اين نيست كه در معده برود. مطلبي هم كه وارد ذهن»�� 

اينجا هجرت را براي پليدي به كار برده است. هجرت فقط هجرت مادي)5مدثر/(»6�&�E8pz��� 8��f8d@�«شود طعام است.يم

6�&�E8pz��� 8��f8d@�«نيست. مثل رفتن اين شهر به آن شهر هجرت معنوي هم داريم، «،»�@z��-�6����>� <�اين فرار)50(ذاريات/»��

 نوي است. يعني به سوي خدا سرعت بگيريد.مادي نيست، فرار مع

 طغيان-8
»�@81�dz�����S81���
&8x")�مي سركشي مي)15بقره/(»��*�����8= آورد. يعني اول سيگار كشيدي، بعد ترياك. مرغ كند. گناه، گناه

مي بكشي، بز مي ���j� 1-��8«تواني بكشي. اولين گناه خطرناك است. كشي. شتر هم�� �:������
[4�� :�.<���̀ �.8��N 1�D�*���«خدايا

و بي مي ببخش گناهاني كه نابود كند پاكي او گناهي را. قاضي گفت: تروريست را گرفتيم، هجده نفر را ترور كرده بود. به

 ها آسان شد. گفتم: تو هجده نفر را ترور كردي، دلت نلرزيد؟ گفت: اولي را كه زدم، ترسيدم. بعدي

 مسخره-9
»�=@���g89��681��8/�0���g�J � <�مي خدا را مسخره مي)79(توبه/»1��8/�0 ��  كند. كنند، خدا هم اينها را مسخره

 قساوت قلب-10
�C1"�8K�9«فرمايد: ميI81"L�+�"�"I«/سنگدل شده است. وقتي ديديم»گرديد سخت سنگ، چون شما دلهاىآنازپس«)74(بقره

آ ميپاكستان سيل �!�X�«فرمايد: مده است، بايد كمك كنيم. حاال اگر زياد داريم، زياد. كم داريم، كم.�L��� <��� H&9�-�
<��>

&��*8J�@«/يك آيه ديگر هم داريم».كند نمى تكليف تواناييش، اندازهبهجز را،كس هيچ خداوند«) 286(بقره»��X!��L��� <��� 

H&9�-�
<��> &0&N?&d«/7(طالق(»&�*J@«.يعني چقدر جان داري»&d&N? &0«مي  الْموسعِ علَى«فرمايد: يعني چقدر پول داري.

هرقَد لَىورِ عقْتالْم هراندازهبه است، تنگدستكهكسآنو تواناييش، اندازهبه دارد، توانايىكهكسآن«) 236(بقره/»قَد 

ت» خودش ميمهم اين است كه شما كند. دو تا حديث صميم بگيريد. اگر تصميم گرفتي آنوقت خدا راههايي را براي شما باز

مي مي  كند. داني به ديگران ياد بده، يك شعر خوب داري به ديگران بده، ببين خدا چطور جايش را پر

مي در دعاي ابوحمزه در سحرهاي ماه رمضان دربارهامام زين العابدين سحرها خواب هستم؟ گويد: چراي قساوت

�@8«گيرد؟ خوابم ميG`<��*��«،»8@�G`<��*�تا»� مي»��*�;>«يازده مي دارد. اين را تحليل رواني آيد، گويند. مثالً من از اين خوشم

مي از اين بدم مي مي آيد؟ اگر از خوب خوشم آمد، معلوم ��Ĉ�M�1"L8«فرمايد: شود مورد لطف خدا هستم.���> �=&¦}�� �@� �/C��tS

1"L�+�"�"I«/همينكه ايمان را دوست»است بخشيده زينت دلهايتاندرراآنو داده قرار شما محبوبرا ايمان«)7(حجرات

#�1����C@�«داريد. "L8���> ���-"L����@l��9"-���«/آدم ممكن»است داده قرار منفورتانرا گناهو فسقو كفر) عكسبه(و«)7(حجرات

و نسل پيامبر است به عكس باشد. داشتيم آدم از بردند. داريم آدم لذت ميهايي را كه از كشتن سيد هايي را كه

 برند. مسخره كردن مؤمنين لذت مي

اند. گفتم: چرا؟ گفت: اين آشغال خور است. تا دستش را باز كنيم هاي يك نفر را به تخت بسته در بهزيستي ديدم دست

مي هرچه مي آشغال است مي دهيم نمي خورد. بيسكويت به او خورد. همينكه ما خوب را دوست داريم خورد. ولي آشغال

و بايد هم دوست داشته باشيم. را دوست داريم. جلسهنعمت است. امام حسين ي عزاداري را دوست داريم.
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و شوهر شيعه ديدم. از شيعه يك آفريقا رفتم. يك زن مي هاي هندوستان، و زن تقريباً هشتاد ساله گفتم: چه كني؟ پيرمرد

مي اسم بچه و بچه هايت چيست؟ گفت: صادق، باقر، كاظم، گفت: شب عاشورا، تاريخ عاشورا را و زن ام گريه خوانم

مي مي مي كنند. بعد او مي نشيند مي كنم. روضه خواند من گريه نبيني سر امام حسيي چند نفري داريم. يك كسي را هم

 كند. را براي حكومت ري از بدن مباركش جدا مي

و آل محمد، همه و معنوي حفظ بفرما.ي ما را از عقوبت خدايا تو را به مقام محمد  هاي مادي

و بركاته« و رحمة اهللا »والسالم عليكم
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و نگاه امام سجادموضوع: 16/10/89تاريخ پخش:حقوق در قرآن

 * در قرآن؛
و اخالق حقوق-1

��B��&�+�@��8̂�*�����8̂����z��B«فرمايد: مي �*��&�+�@��8
"b���8����6 ��8
"b��&�+�:�-��� ��8��0� W�G8:�3U]'�&^�N&�6�7@��8*����&�+�@U]���G � 8���> w=&98M�}�+ �̀ ��{

'X-8g�N 8��081"L�+�	 �@$T��8M�	«)/178بقره(

و در كشورهاي دنيا عرضهكن من خواهش مي م كه اساتيد دانشگاه، روحانيون، دانشجوهاي حقوق، اين آيه را تابلو كنيد

را»+�&����B����z��B«كنيد، ببينيم حقوق قرآن با حقوق بشر چقدر فرق دارد. كسي فرد آزاد را كشت، قصاصش اين است كه او

�����8̂*���8̂@�«بكشند.  
��8@�«عبد به عبد.»+�&��*�"b�����8
"b��&�+«.81@�«زن در مقابل زن. اين آيه براي قصاص است"L��:�6�¬&D�����

$�&�M &�:��@"G�&^���b���«/و گفته به قاتل رحم نكنيد. در عين حال چند مورد بله اين آيه) 179(بقره اي كه شمشير را از رو بسته

 عاطفي هم در آن هست؛

6����8«ه: در اين آيه فرمود الف:�:�-��مي كلمه» راي عفو است. حتي راه منحصر به قصاص نيست. توانيد او را عفو كنيد. او

 �8��0«گويد: با اينكه قاتل است، باز هم برادر است. عفو كنم؟ قاتل است! ميW�G«قاتل باالخره كافر كه نيست. مسلمان

 رود. مدار برادري بيرون نمي بوده چاقو كشيده يا تيراندازي كرده است. باز هم از

و» رحمت«و» تخفيف«،»احسان«،»معروف«ي در همين آيه كلمهب: آمده است. پيدا كنيد در كتابهاي حقوق شرق

و ماده و تبصره آمده باشد. هنوز دنيا بالغ نشده است. اي كه اينقدر كلمات عاطفي در همان آيين غرب. يك تبصره نامه

 همه مسلمان خواهند شد. هروقت دنيا بالغ شد، 

و محبت-2  رحمت
در اي كه ما بايد روزي شصت بار بگوييم، كلمه اسالم دين رحمت است. تنها كلمه ي رحم است. واجب است نماز بخوانيم

����8 ���> � +��189«نماز هر ركعتش شش بار رحم است.MC��� 1�MC��� «،»�¡���«،»1M���«����8«دوبارهMC��� �1�MC�� «/باز)3(فاتحه

����8 ���> � +��189«گوييم: بعد از حمد ميMC��� 1�MC��� «هر مسلماني واجب است روزي شصت بار بگويد: رحم، رحم... اسالم ،

 دينش چنين است.

 آبرو-3
مي داني حقوق همه و غرب با هم خوابشان برده است كه به چهار چيز تجاوز و شود: به مال هاي شرق و ناموس و جان

 آبرو!

مي به ها فقير هستند مالي ندارند كه به آن تجاوز شود. شود؟ آبرو!چون تجاوز به مال، خيلي كدام يك بيشترين تجاوز

و چاقوكشي مي مي تجاوز به جان، روزي چند ترور شود؟ بيشترين تجاوز، تجاوز شود؟ تجاوز به ناموس، روزي چند تا زنا

ميبه آبرو است. كه را و نبات مي حت مثل نقل خواهد. تنها عضوي هم كه در عمر درد كنيم. وسيله هم نمي نشينيم غيبت
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من دانان براي آبروريزي قانون ندارند. يعني اآلن يك دادگاهي روي كره گيرد، زبان است. حقوق نمي ي زمين نيست كه

آ ميبگويم، آقا ايشان غيبت مرا كرده است. قانون براي غيبت نداريم.  نويسند. نوقت آنها حقوق بشر براي ما

* در نگاه امام سجاد
 حق خدا؛-1

و دوري از شرك است. نهي شرق، نه بندهي تو نه بنده فقط بنده)5(فاتحه/»
�*�y&C��>��̂8«حق خدا بر مردم پرستش او ي غرب.

مي» ���> ��@=�«و»��@
� �«ي زر، نه بنده تزوير. در قرآن حدود دويست باري زور، نه بنده بنده گويد: مواظب باش داريم. كه

 به سوي غير خدا نروي!

 حق نفس؛-2

I <=�> �����J&g������4<���@��~9�W 1���9"-8";�«حق خودت چيست؟ اين است كه خودت را مفت نفروشي.�G«/خاسر كسي)15(زمر

يك كفي، به يك صلواتي، به يك مقامي، مدالي... است كه خودش را مفت فروخت. به چه؟ به يك سوتي، به 

مي»®/` �/ «فرمايد: مياميرالمؤمنين <�=>«خرد، ارزش تو بهشت است. كمتر از بهشت بفروشي باختي. خدا به بهشت

� <��� a��.83� ���0��/�08q�����81���9"-8
�G�@81������80�G <=�b�+ �1���� TC/�f���«/111(توبه (»&�8
z��� l��J«دنيا بازار است. در) 326/ص46(بحاراالنوار/ج

دهيم. به چه كسي بازار چهار عنصر داريم. فروشنده، خريدار، جنس، مبلغ. فروشنده ما هستيم. عمرمان را داريم مي

در بفروشيم. به خدا بفروشيم يا به خلق؟ خلق به چه مي اطاعت خدا خرد، خالق به چه مي خرد؟ حق تو اين است كه

 باشي. 

 حق زبان-3
89/&���/I��&C"��"��«فرمايد: حق زبان، خوب حرف بزنيم. مي�M«/با همه مردم خوب حرف بزن. در جبهه يكي از ياران)83(بقره

به ياران معاويه فحش داد. فرمود: چرا فحش دادي؟ گفت: آقا دشمن است. فرمود: دشمن باشد. فحشاميرالمؤمنين


�:«ندهيد. �>�����#�G81"L���=�G ���
�"L�N��+&Ĉ�J«من ناراحت هستم كه شما فحش بدهيد. فحش براي كسي) 561/ص32(بحاراالنوار/ج

��d��98M:���>����"��"��«فرمايد: است كه منطق ندارد. باالتر اينكه ميG«/ها هم بهترين حرف را بزن. آنوقت در حرف)53(اسراء

ميبا هركسي  و مادرت حرف ��8�H«زني، هم يك طور حرف بزن. اگر با پدرIH&¦��خيلي با كرامت. اگر با فرعون)23(اسراء/»#

��8�H«زني، حرف ميI&/����8�H«اگر در مقام موعظه هستي،)44(طه/»�IH&x�مي اگر با توده)63نساء/(»+� ��8�H«زني،ي مردم حرفI

H&6@��8*�0«/يعني هرجايي يك آهنگي دارد.)5(نساء 

 حق گوش-4
اگر يك نواري به شما بدهند، حاضر هستي هر صدايي روي آن ضبط كني؟ نوار در مغز ما است. چرا هر صدايي روي آن

مي كنيم؟ حديث داريم به حرف هركس گوش بدهي، بنده ضبط مي �8��0��x8k«فرمايد:ي او هستي.G ����>Y(�)&�
8����6���̂����«

بان گوش اگر كسي به يك ناطق، گوينده گوش بدهد، عبد اوست. حديث داريم كه بواب باشيد. يعني دروازه)434/ص6(كافي/ج

 خود باشيد. 
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مي مالك حرام بودن اين است كه اين موسيقي كه شما گوش مي شوي، نه فالن يا فالن مجوز داده است. دهي تحريك

مي جوان مي گويند: رابطه ها به من و پسر چطور است؟ ميي دختر گويد: من يوسف نيستم. گويم: اگر يوسفي طوري نيست.

و برادر هستيم كه مشكل حل نمي مي مي گويم: پس احتياط كن. صرف اينكه خواهر گوييم: طال بر مرد حرام است. شود.

مي مي  شود؟ گويد: نامزدي است. خوب اگر گفتي: نامزدي است حرام خدا حالل

مي به دزد شود؟ گفت: گفتند: چرا هندوانه دزديدي؟ گفت: آخر هوا گرم است. گفتند: خوب اگر هوا گرم شد، دزدي حالل

مي من براي خنكي  اش. اين كه نيت بردار نيست. خورم، نه براي دزدي اش

حك گويم دائماً سخنراني گوش دهيد. حرف گوش ما امانت است. حرف بد روي آن ضبط نكنيم. من نمي يمانه هاي

مي آرام مي بخش است. ما وقتي شود. يكي ترك. خواهيم بخنديم خوب بياييد با هم بخنديم. چرا به هم بخنديم؟ يكي يزدي

ي حالل توليد كنيم. نفري يك طنز شود. يعني يك خنده يكي لر. يكي كاشاني. يكي شيرازي. يكي عرب يا عجم مي

با حكيمانه نمي ميتوانيد تهيه كنيد.. يعني دلقك مي زي نباشد. گاهي گوش خسته مي شود. موعظه خواهد، خواهد، خنده

 خواهد. حكمت مي

 حق چشم-5
مي هرچه حرام است، نگاه نكنيم. چون به ضرر خودت است. نگاه مي رسد. مثل خواهد، دستت هم به آن نمي كني دلت

مي آدمي كه پول ندارد، دكان كبابي هم مي و بو پ ايستد  ول نداري برو. كشد. بابا تو كه

 حق دست-6
و زبانش در امان باشند. 89�����8��01���1«حديث داريم مسلمان كسي است كه مردم از دست���J�=�����89�����8��0� �
&�9�� �@������«

 حق دست، هرچه روا نيست انجام ندهيم.) 233/ص2(كافي/ج

شكم-7  حق
���89«اثر دارد. اينطور نيست كه هضم شود برود.ي حرام خيلي حرام خواري نكنيد. اين لقمه# �O����B������̂��:�6�TC��	[4��«

مي لقمه) 124/ص5(كافي/ج �-!-��@��8;$«فرمايد:ي حرام در نسل هم اثر دارد.R����مي واي به كساني كه كم)1مطففين/(»�� كنند! فروشي

مي حرام مي مي يعني اگر كم)7(مطففين/»��-"Cf&	#�.&��<�=>«فرمايد: خورند. بعد ���w4��08@��8;$«شوي. بعد فروشي كردي، فاجر

���+!4�L����شود. يعني گام به گام آدم اول تخم مرغ يعني اول مطففين، بعد فاسق، بعد تكذيب اصل دين مي)10مطففين/(»�!

مي مي مي دزدد، بعد مرغ را دزدد، بعد گوسفند ميدزدد، بعد كشتي  دزدد. در دريا

 حق نماز-8

مي فرمود: بعضيبا آرامش نماز بخوانيم. امام صادق مي ها بد نماز خوانند. اگر نماز را غلط بخوانيد خوانند. غلط

(ح) را بايد محكم گفت. گاهي زمستان شود. نماز چند كلمه بيشتر نيست. باقي معنايش عوض مي اش يا مستحب است،

1«.. حا... حا... حا... كند. دست آدم يخ ميM��� �¡��� �� 19+«P»��¢�«P»�M� ��-#«P»��Q«P»��M@«P»�¢&k«

(صاد) است. �: ��Q«را شبيه سوت گفته شود شمايكي� ;k 1����«P»��k«P»;k«P»e��k«P»�¢&k«P

(عين)»��ixr� Vj«،»غالي«،»قالي«(غين) را نازك بگو. ببينيد » آلم«اگر گفتي: يعني باسواد،»�&��1«است. . يكي هم

مي يعني مريض. معنا فرق مي شود. آمپول را در رگ بزني، درمان كند. شما دو شاخ تلفن را به برق بزني، مشكل ايجاد
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كند. در گوشت بزني، خطرناك است. كلمات را درست بگوييم. درست بخوانيم. با وقار بخوانيم. بهترين لباس بپوشم، مي

 بهترين عطر را بزنيم.

 حق روزه؛-9
و پرت روزه باشد. و گوشت هم از چرت  فقط شكمت روزه نباشد. چشم

 حق صدقه؛-10
و احسانت به نگاهت به فقير نگاه به كسي باشد كه كسي آمده امانت را بگيرد، قيامت به شما تحويل بدهد. يعني نيكي

 گردد، او را تحقيرنكني. خودت برمي

مس-11  ئولين؛ حق
سه اين است كه اگر گناه مي و راضي باشد هر و كسي كه كمكش كند. كسي كه بشنود كند كمكش نكنيد. كسي كه گناه بكند

�`«داريم:در گناه شريك هستند. در زيارت امام حسين.I �0 �� �*�«مي @ +&�*K«گوييم: بعد K*�&3 @«كه كسي

و راضي شد.»+K*¯ �0 �� �*�`�4«بدرقه يا بيعت كرد.   خدا لعنت كند كسي را كه شهادت امام حسين را شنيد

8 ���>��C1«سفارش شده است كه صد بار بگو:شب شهادت حضرت علي��*����T���.�I��/�08q������V�0�G [��&R+� �+ :��]«

�T«) 589/ص2(فقيه/ج.I«:جمع است. بايد بگوييم»:�� ;N&I �*�� 1��يكي بود. چرا؟ چون يك عده هم راضي ابن ملجم»��

���@�«فرمايد: بودند. پس به همه لعنت كن. شتر صالح را يكي كشت. ولي قرآن مي��*�6T�I&C/��«/يكي كشت، يك)77(اعراف

 اي هم راضي بودند. عده

 حق معلم-12
او دفاع كنيم. عيبش را بپوشانيم. او را محترم بداريم. در حضورش صدايمان را بلند نكنيم. از او بدگويي نكنيم. از

و راهنمايي هايش را مطرح كنيم. با دشمنش ننشينيم. معلم خيلي حق دارد. دبستاني نكويي ها ها ادبشان نسبت به معلم چقدر

ميو دبيرستاني و دانشجوها به استاد دانشگاه چقدر است؟ يعني آيا هرچه باسوادتر  شوند، ادبشان نسبت به معلم بيشتر ها

مي مي مي شود يا كمتر؟ به نظر شما چه؟ اگر بيشتر بي شود اين علم مفيد است. اگر هرچه باسوادتر  تر، پرخاش، ادب شود،

مي بيش ي علم مفيد اين فايده»®�� ��*�1 ��*^��� «فرمود:شود، اين پيداست علم مفيد نيست. چون اميرالمؤمنين تر

مؤ است كه آدم هرچه باسوادتر مي مي ميتر شود. امام سجاددبشود، شوم، گويد: خدايا هرچه در جامعه عزيزتر

 تواضع من بيشتر شود.

زن-13  حق
مي ما گاهي وقت كنيم اگر زنمان را بترسانيم، مرد هستيم. مگر آدم از هرچه ترسيد ارزش دارد؟ اسرائيل بهترين ها فكر

 ين دندان را دارد، منفورترين حيوانات است. ها هم هستند. گرگ تيزتر اسلحه را دارد. منفورترين آدم

 حق مادر-14
و مادر دارم، اما حق به گردن من ندارند. به خيلي خيلي زياد است. فرزند را حمل كرده است. يكي گفت: آقا من يك پدر


&+�&�����������8@�«آنها هم احسان كنم؟ &98M�>«و مادرم با هم دعوايشان شد. گفتم: چطور؟ گفت: من در شكم مادرم بودم، پدر

بر اينها از هم جدا شدند. مادرم نه مرا شير داده است. نه چيزي به من ياد داده است. نه لباس هايم را شسته است. هيچ حقي
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�.8 �«فرمايد: درست است تو را شير نداده است، ولي گردن من ندارد. گفتم قرآن مي����M� z0"G H&/8d�@ �����8d�@ «14قمان/(ل(

از»)شدمى متحملرااى تازه ناراحتىو رنج روزهر باردارى هنگامبه( كرد حمل ناتوانىبارااو مادرش« شما به يكي

و  دوستانت بگويي: اين ساك را بگير، آن طرف خيابان به من بده، ممكن است قبول نكند. مادر نه ماه بچه را بر دل كشيد.

ي بدنش به او داد. از شيره

و توفيق بده مزه خدايا، به ما توفيق بده اسالم را درست بشناسيم، درست عمل كنيم. مزه راي اسالم را به ما بچشان ي دين

 به نسل نو بچشانيم.

و بركاته« و رحمة اهللا »والسالم عليكم
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23/10/89تاريخ پخش:)1سلمان فارسي(موضوع:

 شناخت حقيقت-1
من سلمان مي ميگويد: و نيايش آنها را ديدم. فكر كردم از ايران به دمشق، قبالً زرتشتي بودم، بعد كليسا و نياز و راز رفتم.

و يك استاد داشتم به من گفت: تو دنبال چه مي و آنجا علماي مسيحي را هم ديده كهو بعد روم رفتم گردي؟ آن كسي

 گردي در مكه مبعوث شده است. دنبالش مي

ميسلمان فارسي دا و شنودهاي علمي كنيم. نشجو بود. ما خيلي از جلساتي كه نشينيم جلسات فاميلي است. تبديل به گفت

آقا شما چه كاره هستيد؟ من نخود فروش هستم. خوب نخود از كجاي ايران، توليد نخود در كجاي ايران بيشتر است؟ چند 

ميي برنج نخود هم با هم فرق دارد؟ مثالً مزههاي كند، مزه رقم نخود داريم؟ آيا مناطقي كه نخود توليد مي از ها فرق كند.

 اطالعاتش استفاده كنيم. 

و اين افتخار ايراني  ها است. سلمان فارسي عاشق علم بود. چند تا كشور رفت كه چيزي ياد بگيرد

 برده شدن-2
و گويد: باالخره در راه مدينه راهزن مي و اموال مرا گرفتند به عنوان غالم فروختند. سلماني كه دنبال تحصيل ها، دزدها من

مي مي رود در راه دزدها، آدم مي رباها او را مي ربايند، او را و به عنوان برده در دزدند فروشند. ايشان در باغ يك يهودي

و به هر حال خدمت پيغمبر مدينه كار مي و پايش را بوسيد.كرد  رسيد، روي پايش افتاد

د و اجازه نميچون برده بود، و احد، نتوانست شركت كند، چون اربابش يهودي بود شدر جنگ بدر داد. اما بعداً كه مسلمان

و ساير جنگ ميو آزاد شد، در جنگ خندق  كرد. ها شركت

دفاع پيامبر-3
و جايش نشست. پيغمبر چسلمان نشسته بود. يك كسي آمد او را بلند كرده و فرمود: را چنين با او برخورد كرد

 كردي؟ هركس سلمان را اذيت كند، مرا اذيت كرده است. خيلي مقام است كه يك ايراني به اينجا برسد. 

مي گرايي ها كه رگ ملي آن و ايران ايران و ايران شهيد مطهري دارند را بخوانند.كنند، اين كتاب خدمات متقابل اسالم

حقل. ايرانيها كرد. در مقاب كه اسالم چه خدماتي به ايراني ها هم چه خدماتي به اسالم كردند؟ يعني هردو به گردن هم

 دارند.

 خاطره*

توانند طواف كنند اينها به دوش ببرند، يعني ها را ببريد مكه كساني كه نمي چند ايراني را گرفتند، نزد خليفه بردند. گفت: آن

خواهم بگويم: شغل حمالي شريف شريف است. البته نمي ناراحت شد. فرمود ايرانيحمالي كنند. به قدري اميرالمؤمنين

 ها دادند. كه حضرت امير جلويش گرفت. نيست. به هر حال آن هم يك كاري است ولي اين كار را به عنوان تحقير به ايراني
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بشارت پيامبر-4

 ذر، مقداد! فرمود: اولي خودت! بعد سلمان، ابوفرمود: بهشت عاشق چهار نفر است. به عليپيغمبر

 پيشنهاد سلمان در جنگ خندق-5
مي سلمان آدم قدرتمندي بود. طراح بود. طرح خندق از سلمان بود. برنامه گفتند: از ما است. ريز بود. سلمان را مهاجرين

مي(مهاجرين يعني مردم مكه و مردم مدينه هم ن يك گفتند: سلمان از ما است. سلما اي كه به مدينه هجرت كردند). انصار

مي روز گفت: اگر من آنچه را كه مي مي دانم به شما اطالع بدهم، شما من گوييد: سلمان ديوانه است. يا يك كسي را فرستيد

 را بكشد. يعني تحمل مرا نداريد. 

از تر از سلمان آفريده نشده است! خوب است اسم بچه بعد از ائمه مردي فقيه فرمود: در اسالمامام صادق  ها را، بعد

 سلمان بگذارند.اهلبيت

 عبادت-6
و هرشب را هم عبادت كند؟ سلمان گفت: من! مردمپيغمبر فرمود: چه كسي است كه در طول سال روزه بگيرد

مي گفتند: آقا دروغ مي مي گويد. ما ديديم روزها در خورد. سلمان گفت: قرآن فرمايد هركس يك كار خوب بكند، ضرب

ميكنيم. من هر ماه ده مي مي سه روز روزه . شود سي. البته روزه مستحبي گيرم. سه ضرب در ده،

و هركس وقت خواب حديث داريم كه اگر كسي وقت خواب وضو گيرد بخوابد، تا صبح هم كه بخوابد ثواب عبادت دارد.

��«سه تا  �d ;I«.بخواند، انگار يك ختم قرآن كرده است 

دي توحي به سورهحضرت عليشباهت*

��«فرمود: يا علي! تو هم مثلبه عليپيغمبر �d ;I«يك ��«هستي. چون هركس �d ;I«بخواند يك سوم

ي قرآن. هركس تو را با زبانش دوست داشته باشد، يك سوم ايمان دارد. قرآن را خوانده است. دو تا، دو سوم، سه تا همه

و قلب و دل، دو سوم. هركس با زبان ي ايمان است.و عمل همههركس با زبان

����z&�&«فرمايد: قرآن ميG ���4<�����/�0? ��[��k� 8�����]��«)56(احزاب/»�k«،يعني با زبان»����!��J«يعني در عمل. گاهي ممكن

 دهد. هم باالي سرش است. اما گوش به حرف او نمياست عكس امام خميني

و متانت-7  وقار
را تحقير كنند. ايراني است. تحقيرش كنيم. يك روز به او گفتند: سلمان ريش تو بهتر است يا دم سگ؟ خواستند سلمان مي

و چه كسي غني.  �����@�����x/��«فرمود: هركدام از پل صراط رد شوند. چون روايت داريم نگوييد چه كسي فقير است-�����8*�+

�m8��*�������� <� ها آنجا گير هستند، خيلي دار گذرد؟ خيلي سرمايه ببينيد چه كسي از پل صراط مي)53/ص69(بحاراالنوار/ج» ��

 شوند. فقيرها آنجا رد مي

 افتخار سلمان-8
پز چند نفر نشسته بودند، هر كدام مي گفت: من پسرم چه كسي است. مادرم چه كسي است. دائم به فاميل خودشان

 <�=>�����v8*�0Y�8���"I&«گفت: من گمراه بودم خدا هدايتم كرده است. حديث داريم. دادند. به سلمان گفتند: حاال تو بگو! مي
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���9�M �;�pC���  �/���«���9«خواهيد ارزش كسي را بفهميد دينش را حساب كن. چقدر دين دارد؟ مي) 381/ص22(بحاراالنوار/ج�M 

�;�pC��� � �/����@� �NC@���0� "�"��W�@� ��8k�G ���� "�اصل انسان عقل انسان است. چقدر عقل دارد؟ چقدر وفادار) 381/ص22(بحاراالنوار/ج»

 است؟ چقدر مكتبي است؟ 

��8	��y«فرمود: سلمانامام صادقG"=&�����J�1���*����nC@�b����@�1���*�����W����«و آخري را سلمان) 373/ص22(بحاراالنوار/ج علوم اولي

 گرفته است. 

فرمود: سلمان مثل لقمان است. لقمان لبهايش بزرگ بود. به متلك گفتند: لبهايت بزرگ است. گفت: وليالمؤمنينامير

 آيد. هاي لطيفي از آن درمي حرف

 است.از اهل بيت پيامبر-9

����&="«اند: فرمود: نگوييد: سلمان فارسي! بگوييد: سلمان محمدي. بارها فرمودهامام باقر�J&C/�0�;8d�GK8�̂���«

كه سلمان از ما است. انسان به كجا كشيده مي) 121/ص10(بحاراالنوار/ج و افتخار كنيم شود. ما بايد افتخار كنيم كه ايراني هستيم.

و اسالم است. افتخار كنيم كه عاشق اهل  ها را داريم. هستيم. همه چيز داريم. بهترينبيت مكتب ما مكتب وحي

مي رمود: خدا به بركت افرادي رزق باقيفاميرالمؤمنين دهد. گفتند: آن افراد چه كساني هستند؟ گفت: سلمان، ها را هم

ها فرمود: برويد شهر لوط شود. خدا به فرشته ابوذر، عمار، در قرآن هم هست كه گاهي به خاطر يك آدم خوب دفع بال مي

و رو كنيد براي اينكه آدم و رو كنند ديدند حضرت لوط هم آنجاست. هاي بدي هستند. فرشته را زير ها آمدند شهر را زير

بن پيغمبر است. به بركت آن آدم خوب خدا حفظ مي كند. داريم به بركت عليخوب مردم بد هستند، حضرت لوط

مي كند. به بركت موسي مهزيار خداوند اهواز را حفظ مي 
���8B«دهد. خدا فرمود: بن جعفر چه بركاتي خدا ��8��G�18����+&�6«

مي ما مي)32(عنكبوت/ و رو كنيد. دانيم پيغمبر در شهر لوط است. به او  گوييم: از آنجا برود. وقتي رفت، شهر را زير

و غافل قرار نده. و زحمات ديگران خائن  خدايا ما را نسبت به خون شهدا

و بركاته« و رحمة اهللا »والسالم عليكم
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30/10/89تاريخ پخش:)2سلمان فارسي(موضوع:

 باالترين صحابه-1
و مجسمه بعضي و خانه ها در ميراث فرهنگي فقط به آثار باستاني مي ها كنند. ميراث فرهنگي ما نبايد فقط صرف ها توجه

و چه دانشمنداني، بحث ما درباره و اينها بشود. ببينيم چه كساني را داشتيم. چه نوابغي و سفال و خشت اني سلم آجر

 ها افتخار كنيم كه باالترين اصحاب پيغمبر ايراني بود. فارسي است. كه ما ايراني

و آن هم ايراني بود. چنان در چند سال آخر عمرش چنان كدام به مقام سلمان نمي هيچدر اصحاب پيغمبر رسند

آن سرعت مي د. به جايي برسد كه اهلبيترسن هايي كه از اول عمر تا آخر عمر مسلمان هستند، به مقامش نمي گيرد،

����&="«بفرمايند:�J&C/�0«سلمان از ماست.) 121/ص10(بحاراالنوار/ج 

 اين خودش يك درس است. كساني سالهايي از عمرمان كج رفتيم، نگوييم: ما ديگر بدبخت هستيم. از ما ديگر گذشت.

 زندگي سلمان-2
غذ سلمان مي فرمودند: بركتا به شستن دست بعد از غذا است. اما رسول خداگويد كه: در تورات خواندم كه بركت

و هم بعد از غذا. شستن دست خيلي مهم است. ميوه را هم گفتند: با پوست  اين است كه هم قبل از غذا دستمان را بشوييم

و آثاري در پوست هست كه در ميوه نيست.  و فوايد  بخوريد. ولي بشوييد. چون بركات

ش ما كه باطنت خوب است، چرا ظاهرت اينطور هستي؟ گفت: اصل باطن است. گفتم: اگر تخم هندوانه را به يكي گفتم:

شود. به شرطي سبز شود. پوست هندوانه را هم تنها بكاري باز سبز نمي بشكني، مغزش را بكاري، مغز خالي سبز نمي

خ مي وب باشد، ظاهرت بد باشد، فاسق هستي. اگر شود كه اين تخم هندوانه هم مغز داشته باشد، هم پوست. اگر باطنت

 باطنت بد باشد ظاهرت خوب باشد، منافق هستي. اسالم فرموده: هم باطن، هم ظاهر. 

و فرمود:گويد: يكبار مهمان پيغمبر سلمان مي ����:«شدم، حضرت براي من يك متكا گذاشت��6 � ������&�J�����H&0����#�>

� ��&<��>���-�j� <��� � �همين كه مهمان آمد، يك متكا پشت كمرش بگذاري، خدا به خاطر همين پذيرايي،)235/ص16(بحاراالنوار/ج»�

 بخشد. گناهان شما را مي

مهمان داشت. مهمان دستش را دراز كرد كه شعله چراغ را تغيير بدهد. فرمود: دستتان را بكشيد من خودمامام رضا

مي كه مهمان به خانهكنم سزاوار نيست كسي درست مي  آيد از او كار بكشد. يعني نگذاريد مهمان كار كند. اش

آمد، حضرت خيلي او را تحويل گرفت. اين خانم رفت، يك مردي آمد او را تحويلخانمي هم خدمت پيغمبر

و برادر رضايي شما بودند. چطور خواهر را تحويل گرفتي نگرفت. گفتند: يا رسول اهللا! آن و برادر را سرد ها خواهر

و مادرش را مي گيرد. من تحويلش گرفتم. اين برادر كمي قلدري برخورد كردي؟ حضرت فرمود: آن خواهر احترام پدر

و مادر هم آدم مي 
&H+�&�����������8@�«گير باشند. اما قرآن فرموده: هاي بهانه كند. البته ممكن است پدر&98M�>«/83(بقره(
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از-3  واليتدفاع سلمان
مي سلمان درباره ميي واليت خطبه دستتان را در دست اهلبيتگويد: اي مردم! اگر بعد از پيغمبر خواند. به مردم

مي ميپيغمبر مي گذاشتيد، انواع بركات بر شما نازل خوريد به خاطر اين است كه فاصله گرفتيد. شد. چوبي كه

ميسلمان گفت: به خدا قسم ما در زمان آن حضرت هم   گفتيم. به اميرالمؤمنين، اميرالمؤمنين

و لطيف است اما درونش زهر است. ميسلمان به نقل از اميرالمؤمنين ��'«گفت: دنيا مثل مار است. پوستش نرم�� &��z9�0

$;�N&�I&��z��J«ش كشنده است.)458البالغه/ص(نهجسم 

ميرسي شاد هستي، اما فردا هم از تو گرفت به دنيا مي يا» EQ@=«شود،ه مي»<��/�&�«غمناك هستي. كند با دنيا انس پيدا

»� 8.����t�G � 8/������>Y°&�±�>«مي گول دنيا را نخوريد. امروز به شما رأي اعتماد مي) 484/ص33(بحاراالنوار/ج كنيد. فردا دهند، افتخار

مي برمي و اندوه عزل، همراه و تلخي عزل با هم است. مثل طبيعت، دارند. لذت رأي اعتماد با غم شود. يعني شيريني نصب

و كنار هر قله  اي است. اي يك دره طبيعت قله دارد

و تدبير-4  علم
خورند. اللهي هستند، اما به درد مديريت نمي ها حزب سلمان از نظر تدبير خيلي باال بود. همينطور كه از نظر علم، بعضي


�:«مود: به يكي از اصحابش فرپيغمبر�>�y��	�G H&-تو آدم ضعيفي هستي. نماز شبت خوب)406/ص22(بحاراالنوار/ج»|�*�

�&«خوري. داري نمي است. انقالبي هم هستي، اما به درد حكومت��6<=��C0�b�N «،واليت نداشته باش»������8تواني تو نمي» ���/�

ي به خليفهخاطر دائم تبعيدش كردند، كتكش زدند. ولي اميرالمؤمنين دو نفر را اداره كني. خيلي انقالبي بود. به همين

گرفت. تمام حقوقي كه سهم دوم فرمود: حكومت مدائن را به سلمان بده. جالب است حكومت كه دستش بود حقوق نمي

مي خودش بود، همه را به فقرا مي ب داد. خارج از وقت حصير بافي اشم. كارهاي كرد. گفتند: تو رييس حكومت هستي.

مي حكومتي را انجام مي مي دهم، وقتي را كه آزاد هستم و پسرهاي ما عارشان شود خواهم حصير بافي كنم. اآلن دختر

مي هنرهاي دستي داشته باشند مي  شود؟ من ليسانس هستم. گويد: من ديپلم هستم! ژاكت ببافم؟ طوري

حضور سلمان در خانه اميرالمؤمنين-5

ح و سلمان ميضرت زهرادعاي نور را  گويد: دعاي نور را تا به حال به هزار نفر ياد دادم. به سلمان ياد داد

به كه در آن زمان كودك بود، خيلي گريه ميبودم. ديدم امام حسيني زهراي فاطمه گويد: يك روز خانه مي كند

روز تو كار كن كنيزت استراحت كند. يك روز حضرت گفتم: اين بچه را به كنيزت بده. فرمود: پدرم سفارش فرموده: يك

و لذا كارم را به او واگذار نمي و تو استراحت كن. امروز روز كار من است.  كنم. براي ما مشكل است. كنيز كار كند

رفت. اصحاب گفتند: آقا با كفش ما! فرمود:مي رفتند، بند كفش حضرت پاره شد. پا برهنه راه با جمعي ميامام صادق

مي بند كفش من پاره شده، خودم هم پا برهنگي  كنم. چرا شما پا برهنه شويد. اش را قبول

و قرآن گفتند: امسال در كاروان ما يك آدمي بود بسيار عبادت مييك عده از سفر حج آمدند، به امام كرد. زياد دعا

مي مي  اي شما ثوابش از عبادت او بيشتر است. كرد؟ ما! فرمود: كاره خواند. حضرت فرمود: خوب كارهايش را چه كسي
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و اثاث يك عده مكه رفتند، كفش تو ها هايشان را نزد يك نفر گذاشتند، امام به آن كسي كه كنار اثاث نشسته بود، فرمود:

مي كه حفاظت مي  كنند كمتر نيست. كني، ثوابت از آنهايي كه طواف

و يكي هم ايستاد و بقيه حرم رفتند. امام فرمود: آن كسي كه در خانه يك عده مدينه رفتند، يكي مريض شد براي پرستاري

مي پرستاري مي و قبول رود كمتر نيست. ما نمي كند، ثوابش از آن كسي كه زيارت پيغمبر دانيم چه چيزي درست است

 شود؟ مي

و قبولي  * كيفيت

و عيسي بهترين آدم است. هيچ پيغمبري بهو موسي از نسل ابراهيمها انبيا هستند. در انبيا، ابراهيم است. پيغمبر

الحرام بهترين مكان كعبه است. ها مسجدالحرام است. وسط مسجدي ابراهيم نسلش پيغمبر نبوده است. بهترين مكان اندازه

مي در بهترين مكان بهترين كار را ميبهترين آدم حضرت ابراهيم مي كند. وقتي كعبه را �&/�;Ĉ	�C+«گويد: سازند تازه��N

&C/�0«/ها، بهترين كارها را بكنند اگر قبول ها، بهترين مكان خدايا تو قبول كن. يعني اگر قبول خدا نباشد، بهترين آدم) 127(بقره

 نشود، فايده ندارد. مهم اين است كه خدا قبول كند.

مي ميچند نفر، نفري چند كيلو برنج براي هيأت آوردند. گفتند: براي امام حسين بيني چند خواهيم كمك كنيم. يكوقت

مي شود. نمي دهد قبول نمي كيلو قبول شد. يكي هم پنجاه تا گوني برنج مي يك دانيم چيست؟ گاهي دست شما خون شود.

چه كني. ولي پتو را براي اين كار قبول نمي باند كوچك، يك چسب كوچك را قبول مي و كني. نبينيد چه كاري بزرگ است

 . ببينيد خدا كدام كار را قبول كرد؟كاري كوچك

اند. گفت: چه شده؟ گفت: من ديدم رفت ديد يك جواني حالش منقلب شده است. دورش جمع شده سلمان در بازار راه مي

مي اين آهنگرها يك ميله و با پتك روي اين آهن سرخ شده ��08��0&�0,� ����81@�«زنند ياد اين آيه افتادم. اي را داغ كردند

w����M«)/ها را ديد ياد قيامت بيافتد. ها گرز آتشين داريم. خوب است اگر انسان اين صحنه براي جهنمي)21حج 

 آگاهي سلمان از حوادث عاشورا-6

و شهيد شود. به مردم گفت: مردم! اينجا كربال است.سلمان در سفري به كربال رسيد. قبل از آنكه امام حسين بزرگ

مياياهلبيت پيغمبر مي نجا شهيد و خونشان ريخته  شود. شوند.

و زهير * خاطره  سلمان

او را در راه جذب كرد. حضرت هنوز به كربال نرسيده، زهير هم درشناسيد. كسي بود كه امام حسين زهير را همه مي

و نمي كر مسير كربال بود و او هم شك د برود، نرود، خواست با حضرت روبرو شود، باالخره حضرت از او دعوت كرد

كند، شك داري؟ زن زهيز مردش را وادار كرد كه به امام حسين از تو دعوت ميخانمش گفت: پسر پيغمبر

و برگشت مي مي جواب آري بدهد. زهير رفت با خنديد. خانمش گفت: چرا و سلمان رفتيم خندي؟ گفت: يك زماني ما

گ رومي به فت: دلت به اينها خوش است. خندهها جنگيديم. غنائم گرفتيم. سلمان آمد به من ي واقعي تو آن روزي است كه

 لبيك بگويي، آن روز بايد بخندي.امام حسين
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ي جنگ تبوك اي درباره * نكته

ما خواست در تبوك با رومي ميوقتي پيغمبر ها بجنگد، يك عده از منافقين گفتند: دخترهاي رومي زيبا هستند.

دخ مي ��«ترها بيافتد شيطان وسوسه كند. فرمود: اين هم بهانه است. ترسيم، نگاهمان بهG :�6�T�/8.�-���«/همين كه از)49(توبه

هاي مقدسي هستند، از زير بار كار شانه خالي آيي، اين خودش فتنه است. گاهي آدم ترس نگاه به دخترها جبهه نمي

و چنان است. مي  كنند، به هواي اينكه فرض كنيد كه چنين

و امثال آن ميراث فرهنگي است. اين آقاياني كه بودجهآر يكي آشنايي با زندگي سلمان هاي ميراث فرهنگي را متوجه

مي چيزهايي مي مي كنند كه فقط كارهاي دكوري گويند، شهر اسالمي، معماري اسالمي. معماري اسالمي چيست؟ شود،

صد هاي شاه عباس. كه اگر معماري زمان شاه عباس باشد، كاشي و لذا صد ميليون اين معماري، معماري اسالمي است!!؟

هاي شاه عباسي باشد. نه، شهر اسالمي آن است كه مردم صبح با اذان كاري ها، كاشي كاري دهيم كه كاشي ميليون پول مي

و حليم بيشتر باشد. شهر اسالمي آن است كه مسجدي هايش هايش از غير مسجدي بيدار شوند. صف جماعتش از صف نان

مي باسوادتر باشند. شهر اسالمي شهر كاشي و هاي شاه عباس كه نيست. منتهي پول مملكت را براي چه خرج كنند؟ امام

مي امامزاده زنده بودند چه مي مي كردند لوستر مي خريدند يا تفسير را زنده و لذا ما لوستر امامزاده را عوض كنيم. كردند؟

مي نهج ولي چند قرن است در امامزاده يك كرد براي البالغه گفته نشده. اگر خود امامزاده زنده بود همين سالن را تبديل

و نهج و اهلبيت و تفسير و حديث مي بحث قرآن و... بله اگر  خواهيد به ايران بنازيد به سلمان بنازيد. البالغه

به خدايا تو را به حق آبرومندان درگاهت فهم درست از همه و عمل خالص و چشيدن مزه همهي دين راي دين ي دين

 نصيب ما بفرما.

و بركاته« و رحمة اهللا »والسالم عليكم
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07/11/89تاريخ پخش:موضوع: وقف

و آثار وقف * الف)  اهميت

 گره خوردن به تاريخ است.-1
ها وقفي است. يعني گذشتگان وقفهها، كتابخان هاي علميه، بسياري از بقعه ها، حوزه ها، مساجد، تكايا، درمانگاه حسينيه

مي مي مي كنند براي آيندگان، آيندگان بهره مي گيرند، درود شود. فرستند بر گذشتگان. يعني چيزي كه وقف كردي ماندگار

مي اي كه من به بچه فرق است بين خانه مي ام مي كنم. اينجا بچه دهم يا وقف گويد: خدا بابا را بيامرزد، ولي يك قطعه ام

 مين را، مردم مرتب خدا بيامرزي دارند.ز

قمي مدرسهي اراك بوده است. طلبهي مدرسه بركاتي داشت، كه ميليونها آدم را راه انداخت، امام طلبهامام خميني ي

ها، اند. چقدر دانشگاه ها رشد كرده ها، مراجع، در اين مكان ها، بروجردي بوده است. اين مدارس وقفي است. مطهري

مي ها، زايشگاه ستانبيمار و بركات تاريخ شريك  شود. ها وقفي است. كسي اگر وقف كند در خير

ي فقر زدايي است. وقف وسيله-2
و بچه باالخره وقف يعني تداوم بركات انسان، بنده مي ام خرجي بدهم. آن كسي هم كه وقف خواهم باشم كه چه كنم؟ به زن

مي مي مي كند به جامعه خرجي مي كند، يعني نمي دهد. وقف  گويد: ميرد.

 سعديا مرد نكونام نميرد هرگز *** مرده آن است كه نامش به نكويي نبرند

 محبوبيت آور است.-3
�"��@� ?�0/�����>���4 <�=>«فرمايد: قرآن هم مي�����A&B��&CD�� ";�*8f��J �1���� ���8MC��� �²��@«)/كساني كه عمل صالح انجام)96مريم

مي مي  نشيند. دهند، در آينده مهرش در دلها

ي نشر فرهنگ است. وقف وسيله-4
و ماه رمضان، در هزاران جلسه ي تبليغ دين امكانات مثل فرش، ديگ غذا خوري. منبر، مسجد، حسينيه از درآمد محرم

 اوقاف است.

 وقف مبارزه با تكاثر است.-5
»�1"L������G P�"��&LC.�� �³�M"́ 8	�t ��+&�و يك قالبش خوب است.)2و1(تكاثر/»������ و» LN&��«در قرآن يك كلمه است، يك قالبش بد


C&«خير است،» #���«است، زيادي.»#��"��«از» #���«�>�y&/8�R8��G ����8��L���«)/1كوثر(»��&LN «.شر است 

 مبارزه با حرص است.-6
 وقف باقيات الصالحات است.-7
و دهانم وقف نوع دوستي است.-8 يعني من ديگران را هم دوست دارم. آنطور نيست كه هرچه دارم خودم بخورم

 را پاك كنم. 
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مي وقف حالل مشكالت است.-9 مي چقدر مشكالت را حل خواهد كتاب بخواند، پدرش پول ندارد. كند. بچه

مي مي تا گويد: برو كتابخانه. عروسي ميخواهد بگيرد، پول ندارد از الر بگيرد. گويد: برو تاالري كه وقف شده است. برو

مي سالن موقوفات استفاده كن. مي  ات را در حسينيه بيانداز. گويد: برو سفره خواهد افطاري بدهد، جا تنگ است،

ي ايمان به معاد است. وقف نشانه-10
 وقف تعاون است.-11
مي من كه ميوقف شركت در اعمال ديگران است.-12 مي روم در كتابخانه مطالعه آن كنم از كتاب وقفي، بعد آيم

مي حرف را هايي كه ياد گرفتم گويم، هرچه مردم ياد گرفتند، ضمن اينكه خود ثواب دارم، آن كسي هم كه اين كتاب وقفي

 در اختيار من گذاشت، در كار من شريك است. 

كه وقف فاني را باقي كردن است.-13 ميوقف آن چيزي را مي فاني است، از بين مهر بقا رويش  زنند. رود،

مي آدمي كه مال براي خودش است ميوقف، من، ما شدن است.-14 شود ما. وقف شود من، وقتي وقف كرد، من

مي من  كند. ها را ما

مي-15 �« كند. وقف، ادني را اعلي تبديلG�=�"���8̂ �.89�N c4<�����dµ8��G c4<�&�+���d�W�8يعني چيز كم را زياد)61(بقره/»

مي مي مهر خدا به آن  خورد. كند. چون

ي گذشتگان به آيندگان.ي عالقه وقف نشانه-16
ساله است. دخترهايش به لطف خدا عروس شدند. سر زندگي هستند.65،70اند. مثالً باالي افرادي بيشتر عمرشان را كرده

ك ميو پسرهايش داماد شدند. يا شما كردي؟ شما سه تا بچهه شش تا بچه داري، حاال فكر كن، هفت تا داشتي چه كار

كردي؟ هركسي احساس كند خدا يك اوالد بيشتر به او داده بود. چطور براي آن اوالد داري، اگر چهار تا داشتي چه كار مي

مي جهازيه تهيه مي . حتي جمع شويم با هم چيزي را وقف كرد. حاال هم با همت چيزي را وقف كنيم كرد. يك خانه تهيه

 كنيم. 

 در قيامت-17
مي ها كه وقف نمي بعضي �=>�����98B«فرمايد: كنند، قرآنG� ��&0 ������8W�G«)/مي تو فكر مي)3همزه @�«دهد؟ كني مالت به تو ابديت

�C��̂�98B�� ���4<���=�"��g8̂��&��+�1�d&N? � <��� 8��0� ��8i�6 ���dH��8�W 1���و وقف نمي) 180عمران/(آل» � فكر كنند، آنهايي كه پولدار هستند

�«شر است.) 180عمران/(آل» �������d���31 +�;�«نكنند خير است. =�"IC��R��J &0��"��g�+«و كمك) 180عمران/(آل كساني كه مال دارند

مي نمي مي كنند مالشان طوق و قيامت به گردنشان  افتد. شود

و ماند. يكي صدقه روايت داريم: انسان كه مي ميرد سه چيز بعدش مي و روشي كه به آن عمل شود. ي جاريه، يكي راه

 اوالد صالحي كه در حقش دعا كند.

مي گاهي مي مي گويند: وقف نكن. پيري داري، كوري داري، نمي خواهد وقف كند، اطرافيان تو داني آينده چه شود. آقاجان

داري، چرا به اين گفتي؟ شما امروز بده فردا خدا بزرگ است. پس توكل چيست؟ اينها مشكل نبودن توكل است. اينطور كه 

 نيست كه شما اگر داشته باشي، وضعت خوب باشد. ممكن است نان روي دستت هم باشد باز هم گرسنگي بخوري. 
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 گرسنه خوابيدن با داشتن چهل نان!* خاطره:

بو من طلبه شوي. چون حج آدم دم. پدرم پولي فرستاد گفت: برو مكه كه من خاطرم جمع باشد. تو ديگر فقير نميي نجف

مي را از فقر بيمه مي خواستيم برويم چهل تا نان گرفتم، حدود يك ماه در سفر بودم. كاروان كه نداشتم. كند. چون با ماشين

و برگشت روي پاي خودم بودم. نان را خشك مي نان خشك داشته باشم. نانوا چهل تا نان را روي دست ما كردم كه رفت

را خورد. آمدم حوزه، اتاقم كوچك بود، اتاق بغلي نان گذاشت. گفتم: آدمي كه چهل تا نان دستش است كه گرسنگي نمي ها

و رفته است. در سفره خودم هم ناني پهن كردم خواستم غذا بخورم، رفتم اين نان را بردارم ديدم اتاق بغلي در را بسته

اند. رفتم برنج بپزم، ديدم روغن ندارم. رفتم بخوابم ديدم نيست. دويدم بيرون نان بگيرم، ديدم درب مدرسه را هم بسته

 گرسنه هستم.

ي شما نيست؟ در عمر ها خاموش بود، سه تا اتاق روشن بود. رفتم گفتم: آقا نان در سفره هاي ديگر هم همه چراغ اتاق

و پنج ساله مي شصت و آن شبي بود كه چهل تا نان روي دست من بود. خدا خواست بگويد: ام يك شب نان گدايي خوردم.

 خورد. حواست را جمع كن. ديگر نگويي: كسي كه چهل تا نان روي دستش است گرسنگي نمي

اين برادرها كسي خندي؟ گفت: يك روز نگاه به برادرهايم كردم،گفتم: با بودن يوسف لب چاه خنديد. گفتند: چرا مي

مي نمي مي تواند به من بگويد: باالي چشمت ابرو است. حاال اندازد. به دنيا بينم به همان كه تكيه كردم، همان من را در چاه

مي دل ببندي همان تو را زجر مي مي دهد. همان كه به تو مي چسبد مثل چسبي كه به روي زخم خواهي چسباني، وقتي

و ويز مي  كني. بكني جيز

و تبذير است.-18  وقف، مانع اسراف
مي آدم كه مال زياد گذاشت، وارثان بخور بخور راه مي و تبذير كنند. اما اگر بخشي از مالش را وقف كرد، اندازند. اسراف

و تبذير يك چيزي هم براي وارث ها بگذارد. ديگر اينقدر نيست كه به عياشي بيافتند. وقف جلوگيري كردن از اسراف

ن است. وارثا

 اقتدا به نيكان در تاريخ است.-19
كسي كه از پول نگذرد در خط قارون است. كسي كه از پول بگذرد در خط خديجه است. خديجه مال كثير داد، خداوند به

و به كوثركوثرش رساند. مادر كوثر حضرت فاطمه زهرا شد. مال كثير بدهيم تا به كوثر برسيم. وقف از كثير گذشتن

 است. رسيدن 

بي-20  منت است. وقف، انفاق
ات را من درست دهد، ممكن است منت بگذارد. من بودم كه تو را داماد كردم. جهازيه آدم وقتي زنده است پول به كسي مي

مي كردم. براي خانه مي ات من به تو وام دادم. اما وقتي وقف و از دنيا مي كني كند بيند كند نمي رود، ديگر طرف را كه استفاده

 منت است. كه بر سرش منت بگذارد. بنابراين وقف انفاق بي

 وقف انفاق خالصانه است.-21
مي كارهايي كه خودمان مي كني آفت پذير كنيم بو دارد. بوي ريا، سمعه، غرور، عجب، منت، كارهايي كه با دست خودت

مي است. اما وقف را مي و و به اخال دهي بيروي. بنابراين انفاق هست  آفات است.ص هم نزديك است. يعني انفاق



٧٢ 

 با خدا است مضاربه-22
مي آن مي هايي كه مضاربه شان از بين برود. وقف يعني مضاربه با خدا. مضاربه با خدا دهند ممكن است سرمايه كنند، پول

�> � <�=>«شكست ندارد. چون �� a��.83� «/خرد. به بهشت مي) 111(توبه 

ت استتعديل ثرو-23
 هاي تعديل ثروت همين وقف كردن است. اينها ارزش وقف است. يكي از راه

��j¶0&«شود؟ اگر كسي وقف نكند مصداق اين آيه است. حاال اگر كسي وقف نكند چه ميG :�/��8 �افرادي)28حاقه/(»0&��

��j¶0&«گويند: خاك بر سر ما! پول داشتيم، پولم به دردم نخورد. روز قيامت ميG:�/��8 �كه» 0&�� اين فرياد افرادي است

و انفاق نمي 8.�§�&«كنند. دارند�� �K80C��I ·&�B��«)/ي افرادي . كاش براي قيامت يك چيزي ذخيره كرده بودم. اين ناله)24فجر

 . عمل صالحي انجام دهم. خدايا مرا به دنيا برگردان)99(مؤمنون/» �	�p8*��=	���«كنند. است كه انفاق نمي

ب) شرايط  تصرف در اموال وقفي*

و فروش وقف حرام است. واگذاري اموال موقوفه حرام است. بخشيدن اموال وقفي به كسي حرام است.  خريد

مي عمل كسي كه با آگاهي بدون اجازه ي متولي شرعي كند، عملش باطل است. بدون اجازهي متولي در زمين وقفي تصرف

ميآي مي ميد در زمين وقف، حتي نماز  اش باطل است. خواند، روضه خواند، نمازش باطل است. روضه

مي براي اينكه مال مردم را بخورند، توجيه مي گويد: سي سال است ما در اين مغازه هستيم. اگر سي سال است در بايد كنند.

سال است، پنجاه سال است، پدر در پدرم اينجا اش تمديد شود. اينكه من چون سي سال است، چهل سال به سال اجاره

فالناش است؟ حاال چون براي امام رضا، براي حضرت عبدالعظيم، شاهچراغ بوده است، نه! اين مغازه چقدر كرايه

امامزاده است بايد بخوري؟ آقا اين زمين وقفي است. تبديل كنيم به پاساژ، به مغازه، سودش بيشتر است. حق نداري! 

آ ميمالكش مي دم بوده، انسان بوده، نيت كرده، فروشي پاساژ خواسته روي اين زمين عزاداري شود. شما اين زمين را

مي مي مي كني. خوب نيت مالك از بين من رود. مردم بايد اعتماد كنند. خوب است من بدانم يك چيزي كه وقف كنم به نيت

مي عمل مي نيست چه كسي جابجا كند. دنبال سود بيشتري باشد، اما اين سود كنيم فردا معلوم شود. نه اينكه امروز وقف

مي بيشتر اعتماد مردم را سلب مي مي كند.  خواهم اينجا تفسير خوانده شود. گويد: آقا من

مي حديث داريم رزق هركسي حالل اندازه مي گيري شده است. تمام آنهايي كه به حرام گذارد، پردازند خدا از حالل كمش

مي كساني كه در طول تاريخ وقف كرده خدايا به و كساني كه از اوقاف حفاظت كنند حفظ اند، جزاي خير مرحمت بفرما

 بفرما. 

و بركاته« و رحمة اهللا »والسالم عليكم
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و امام رضاموضوع: 14/11/89تاريخ پخش:رسول خدا، امام مجتبي

رسول خدا*

و آزار-1  اذيت

ي اش، با پيروانش، با دخترش، با دامادش، با پايگاهش، با شعارش، به همه د؟ با كتابش، با خانوادهبا شخصيتش چه كردن

 اينها ظلم كردند.

ترين در جنگ احد لب حضرت پاره شد. دندان حضرت شكست. خاكستر سرش ريختند. در جنگ نزديكبا خودش؛-

 افراد به دشمن، شخص پيغمبر بود. 

�!�� �«هايي زدند؟ شاعر، ساحر، مجنون، كاهن، چه تهمت با شخصيتش؛-�*����v�+«/يك بشري به او ياد داده است.) 103(نحل

»� �
&��G � 8����'O8��I=@���W? «/كنند. يك قومي، يك باندي دارند پشت پرده كمكش مي)4(فرقان 

��V)&J«گفتند: با كتابش؛-G��C@�b���«/و افسانه است. افسانهيعني اينها اسط)25(انعام 4�� ��89�N*����«ي پيشينيان است. وره��� 

 گوش به حرف قرآن ندهيد.)26(فصلت/»����"�8?=�

 آيات افك به همين موضوع مربوط است! نسبت بد دادن. سوء ظن بردن. اش؛ با خانواده-

بيبا پيروانش؛- مي گفتند: پيروان پيغمبر �«گفتند: ايمان بياوريد. مي)13(بقره/»/��?�0«گفتند: خرد هستند. وقتيG���08q�
ما» 

#���0��&« ايمان بياوريم؟? ]&��-z9��«/خرد ايمان آوردند ما هم مثل عوام برويم ايمان بياوريم؟ همانطور كه افراد بي)13(بقره 

، از سيلي زدن، آتش آوردن، لگد زدن، سقط كردن نوزادش.حضرت زهرابا دخترش؛-

و استخوان دركاري كردند كه اميرالمؤمنينبا دامادش؛- و پنج سال در خانه نشستم انگار تيغ در چشم فرمود: بيست

و به حضرت بگوكه رفت، اميرالمؤمنينگلو دارم. يكي از ياران پيغمبر به او گفت: به پيغمبر سالم مرا برسان

ميكه با علي چه كردند! بله كسي دو تا شاهد داشته با صد هزار شاهدگيرد. اميرالمؤمنين شد در دادگستري حقش را

و ضايع كردند.  در غدير خم داشت ولي حق او را غصب

مي با پايگاهش؛ و مسجد ضرار ساختند، به اسم مسجد  خواستند توطئه كنند. منافقين آمدند


&���81�.8 <�}�@�«با شعارش؛ ����>��5CD�� &d@"4�gCN� H�@�E�d«مي وقتي صداي اذان بلند مي)58ائده/(م كردند. حضرت شد اينها مسخره


¸ 0c{@G&«فرمود: مي;0& �0K�{@G«ي من اذيت نشد. پيغمبر ما الگو است. هيچ پيغمبري به اندازه)247/ص3(مناقب/ج

 كماالت-2

 نرسيده است.هنوز دنيا به هيچ يك از كماالت پيغمبر
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مي پزشك بهداشت: دندان- ما مسواكش پشت گوشش بود. وقتي از دنياكنند. اما پيغمبر هاي ما سفارش مسواك

كنند، حضرت تابستان رفت، بلندش كردند ديدند زير سرش مسواك است. مسئولين بهداشت سفارش ضد عفوني مي

مي لباس مي جوشاند. دكترهاي تغذيه هايش را در ديگ اما باز هم غذاي بيرون را كنند،ي ما را سفارش به مراعات بهداشت

مي خورند. حضرت غذاي بيرون را نمي مي مي خورد. جوجه مي گرفت در خانه دانه مي داد، بزرگ كه مي شد و خورد. كشت

 فرمود: نگران هستم غذاي بيرون بهداشتي نباشد. مي

مي- ند: يا رسول اهللا چرا؟ فرمود: گذارند. حضرت به زميني رسيد كفشهايش را بيرون آورد. گفت قواي مسلح ما احترام

مي اينجا زميني است كه مسلمان مي ها روي آن تيراندازي  بيند، مقدس است. كنند. زميني كه سرباز اسالمي در آن آموزش

و چهار صد سال پيش هزينه عطرش گرانتر از پيراهنش بود.  پيغمبر ما هزار

مي- مي حضرت سجده ميكردن كرد، كوچولوها روي كمرش بازي داد. بعد از نماز گفتند: يا رسول اهللا چراد. سجده را طول

چه ها به هم نخورد. كدام امور تربيتي سجده را طول دادي؟ فرمود: كمرم ميدان ورزش كودكان بود. خواستم بازي بچه ،

 پدري، چه مادري، چه روانشناس كودكي به اين مرحله رسيده است؟

و بخشش حضرت، روز فتح مكه- ي همهبرادرانش را بخشيد. پيغمبرتمام مخالفينش را بخشيد. يوسفعفو

 مردم مكه را بخشيد.

 اجازه به حضور زنان-3

كرد، زنها گفتند: آقا! وقتي وارد مدينه شد، اولين كارش ساخت مسجد بود. خودش هم در مسجد كمك ميپيغمبر

مي خواهيم در مسجد سازي كمك كنيم. ما هم مسلمان هستيم مي زن فرمود: چون با مردها مخلوط ها شويد، يك روز هم

مي كمك كنند. در خندق اولين كلنگ را حضرت به زمين زد. باز هم كمك مي كنيم؟ يك تكه زمين وقف فرمود ما چه

ي اموالش را وقف دين كرد. كنيم. خديجه همه مي

امام رضا*

 با مأمون:-1

باش. من خليفه هستم. تو جانشين من! حضرت فرمود: اين را خدا به تو داده يا گفت: وليعهد منمأمون به امام رضا

 غصب كردي؟ اگر خدا داده، چيزي را كه خدا به تو داده حق نداري به ديگري بدهي. اگر غصب كردي، بخشيدن ندارد. 

و قرآن-2  توجه به نماز

مي دعبل يك كسي بود كه شعرهايش، حماسي بود. مكتبي بود. حكومت بني سال20خواست اعدامش كند، لذا عباس

و فرمود: به او فرمود: ميآواره بود. امام رضا 4�� �8M.�-��¹«خواهم يك جايزه به تو بدهم. پيراهنش را داد���+ ���������«

��8«اين پيراهن را خوب نگهدار.��6�K8<��k� �6 �X���G wT��8�و هر شبي هزار شب با)99/ص4الشيعه/ج(وسايل»� اين پيراهن نماز خواندم
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و فرمود: �6 ��K8��.�W@�« هزار ركعت نماز خواندم. �=?8�"�����X���G wT��8.�W�����B���«هزار بار هم در آن قرآن)99/ص4الشيعه/ج(وسايل

 ختم كردم. 

مي هر سه روز يك ختم قرآن ميامام رضا مي كردند. اي فكر كنم. منتهي در هر آيهتوانم زودتر ختم قرآن فرمود: من

و در چه موضوعي؟ مي  كنم كه اين آيه در كجا نازل شد؟ در چه زماني؟ به چه مخاطبي

و شخصي به نام عمران صابئي! اسم چند فرقه در قرآن است. يهود، مجوس، نصارا، صابئين... اآلن هم در ايران، در اهواز

ها،و با بعضي از ستارهشان با حضرت يحيير رودخانه باشد. رابطهشان بايد در كنا بصره صابئين هستند كه زندگي

و آدابي دارند. رهبرشان  �«كرد. در وسط بحث گفت: بحث ميبود. با امام رضا» عمران صابئي«مراسم=&�� 8��I �=º�

:�̂���I«اول زير بار نمي) دلم نرم شده. صداي اذان بلند رفت). حاال فهميدم حق با شماست. تا گفت: اآلن دلم نرم شده است.

ي تاريخي مهمي است. حاال نمازت را عقب بيانداز. اين مهمترين جلسه شد. حضرت فرمود: برويم نماز! گفتند: جلسه

مي است. رهبر يك فرقه است. اگر اين مسلمان شود همه شوند. نمازتان را چند دقيقه عقب بياندازيد، فرمود: نماز مسلمان

و مي مي برميخوانيم  فهميم؟ حضرت مهمترين جلسات تاريخ را براي نماز اول وقت تعطيل كرد. گرديم. چه

 با شيعيان غيرواقعي-3

مي حضرت با آدم مي هايي كه پز و واقعيت نداشتند برخورد كرد. جمعي از شيعيان در خراسان به خدمت حضرت دادند

هر هاي دور آمده بودند. گفتند: ما شيعه آمدند. از راه و هستيم. اينها گناهكار هم بودند. روزهاي زيادي در خراسان ماندند

گوييد: شيعه هستيم. اما روز دو بار آمدند، آنها را راه نداد. بعد اجازه فرمود:. گفتند: آقا، ما را راه نداديد. فرمود: شما مي

 كنيد. خالفكاري مي

و حق وقف را نمي م در زمين وقفي نشسته ميدهد. اگر اين مي غازه وقفي شخصي بود، چقدر اجاره فرمايد: دادي؟ قرآن

مي مي گرفتي؟ اين لباسي كه به فقير خواهيد چيزي به فقير بدهيد، فكر كن يك چيزي بده كه اگر خودت هم فقير بودي،

مي مي مي دهي، اگر خودت فقير بودي اين لباس را به تو �4  ��81�.89@�«گرفتي؟ دادند�W��+«/اگر خودت بودي) 267(بقره

�=� <��>«گرفتي. نميG ���i��8x�N«/مگر اغماض كني. انصاف كجاست؟ بسياري از مشكالت ما به خاطر گناهان ما است.) 267(بقره

و عذرخواهي كردند. گوييد: شيعه هستم، ولي گناهكار هستيد. لقمه فرمود: شما مي  تان، فكرتان، عملتان، زبانتان، استغفار

ا ميگاهي ̀�«فهمد. كند نمي نسان گناهاني �.8�D�� :��8��f�+«فهميم چه كرديم. اگر عفو خدا نباشد نمي) 183/ص94(بحاراالنوار/ج

مي گاهي بچه ميي همسايه كنند توپ در خانه ها در كوچه بازي مي ها زنند حاج آقا! ببخشيد ما داشتيم بازي افتد. در را

بيي شما كرديم توپمان در خانه مي و در اتاق افتاد. زحمت توپ را به ما بده. توپ افتاد به شيشه خورد. شيشه شكست

ميي سه ساله ريخت. اين شيشه صورت بچه ميي مرا پاره كرد. ما فكر ريزيم. آب پنير نمك كنيم آب پنير را پاي درخت

مي دارد. آب نمك درخت را خشك مي و آشغال كند. جارو مي كنيم مي هايش را در جوي شود. بعد باران ريزيم. جوي بسته
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مي مي مي آيد آب مي ايستد. سيالب را داند چه گناهان نامرئي كرده شود. خدا ايم. عزاداري كرديم. بلندگوي مسجد چند نفر

 از خواب بيدار كرده است؟ 

و آگاهي-4  علم

 * خاطره:

ق وليعهد شد، مدتي باران نيامد. ميامام رضا 
C&«است.دوم امام رضاگفتند: كه به خاطر�>&
8�C�R�N1"L�+«/18(يس(

مي نسبت به پيغمبرها هم فال بد مي �&�"���«ايم. گفتند: قدم پيغمبر است كه ما به اين مشكل برخورد كرده زدند.I1"#�����)81"L�*C0«

ز باران بخوان. فرمود: فالن روز! نخير! نحسي از خودتان است. انبيا نحس نيستند. مأمون به حضرت گفت: نما)19(يس/

مأمون گفت: چرا؟ فرمود: جدم را خواب ديدم اينچنين فرمود. رفت بيرون نماز بخواند، مردم هم رفتند ابري آمد، مردم

جا است. يك ابر ديگر آمد. بازي فالن خوشحال شدند. فرمود: صبر كنيد. اين ابر براي شما نيست. اين ابر مثالً براي منطقه

ود: اين هم... ده قطعه ابر رد شد. فرمود: اين براي شما نيست. اين براي فالن منطقه، اين براي فالن منطقه، اين براي فرم

ي شماست. اينها را تعجب نكنيد. فالن منطقه، ابر يازدهمي فرمود: اين براي منطقه

��K�R�M«جديد! چيست؟ آمد. به او گفت: كجا بودي؟ گفت: اطالعاتهدهد يك پرنده بود. نزد سليمانG&��+81�� ��B�N«

مي داني. در منطقه بر چيزي احاطه دارم كه تو هم كه سليمان هستي نمي)22(نمل/ كردم، كه مردم خورشيد پرست اي پرواز

°8' ���&@�«بودند. پادشاهشان خانم بود. ��� '1���خو بر تخت بزرگي نشسته بود. يعني هدهد مي)23نمل/(» رشيد فهمد كه

و اين هم كه زير پايش است، تخت است. اين انحراف را بايد  و اين خانم پادشاه است. و خالف است. پرستي شرك است

 به سليمان بگويد. وقتي يك هدهد علم به جزئيات دارد، امام كه جاي خود را دارد.

ت و قرآن*  ذكراتي براي بقاع، مساجد

ك حلقهدر حرم امام رضا مي ار خوبي است. طلبههاي معرفتي هست، كه هاي فاضلي و زوارها سؤالهاي مختلفي نشينند،

مي دهند. حوزه دارند، جواب مي دهند، سؤاالت سياسي، اقتصادي، كالمي، تاريخي،ي قم هم پاسخ به همه رقم سؤاالت

و زيارتگاه فقهي، اوقاف در تمام بقعه و لوستر عوض كنيم، يك ها بايد اسالم شناس داشته باشد. ما به جاي اينكه ها كاشي

و هديه بگيرند. احياء  و مردم به امامزاده بيايند پاسخ دريافت كرده دانشمند را بياوريم كه پاسخ به سؤاالت بدهد. جوانان

و مساجد به كاشي مي امامزاده  گويند: كاشي كاري اسالمي، معماري شاه عباس! اين از كجا پيدا شد. كاري نيست.

رام به ديوارش نوشته، شكيات نماز، شرايط امام جماعت، آداب مسجد، ما هم كلمات اهل بيتمسجدي رفتم. ديد

و بوته بزنيم. كلمات امام حسين �&T�4�� �0 A«روي ديوار عوض گلd «
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ن اش قرآ زني از كدام آيه است تا من ثابت كنم تمام كلمات من ريشه فرمود: به من بگوييد اين حرفي كه ميامام رضا

�@�«است.=&�#� �0&���#� [�"#�@� �+����p�@� "�[����NwA&����E�.8
زد از قرآن بود. هرچه حرف مي) 217/ص6(وسايل الشيعه/ج»����"����0=?8 �

 مملكت ما بايد مملكت قرآني باشد. 

����"�8?=«، ترتيل)20(مزمل/»6�&���I»��«قرائت، ;�N�	 «/تدبر)4(مزمل»�G�65=@��C+���.��«/اگر كسي هوشش خوب است، حفظ)82(نسا

89/&���/I��&C"��"��«اي را حفظ كنند. مثالً هاي متوسط عبارات چند كلمه قرآن هم يك نعمتي است. ولي آدم�M«/با)83(بقره


&+�&�����������8@�«مردم خوب حرف بزنيد. &98M�>«/83(بقره(

��"@�«ي چهار ساله گفته اي را به اين بچه آيهمربي بي سليقه براي حفظ{�"I8�������@"T�������.������@"T�BRC/�� �@&0�;�#�G�,�̂C9�� «

مي ها مشكل سليقه داريم. بودجه ها! ما گاهي وقت ترين آيه سخت)3(مائده/ كنيم، خرج تدبر هم بكنيم. شما اي كه خرج قرآن

و تجويد نباشد. اگر بيست آن كردي؟ چند ميليون خرج مغز قرآن كردي؟ نميچند ميليون تومان خرج حفظ قر گويم حفظ

و قاريان بين بار حافظين بين  الملل هم بيايند. الملل آمدند، مفسرين بين الملل

و ضعيفان-5  با بردگان

مي حضرت با برده ا كرد. گفت: آقا از من نپرس. آخر من برده اش مشورت شكالي دارد خدا يك چيزيي تو هستم. فرمود:

ميي برده به ذهن تو بياندازد كه به ذهن ما نيايد؟ حضرت فرمود: همه  ها غذا بخورم. خواهم با برده ها سر سفره بيايند.

و ها هم نمي برده و صبر كرد. جلسه طول كشيد. سوخت دانستند كه حضرت مسموم شده، حضرت خودش را نگه داشت

 ها تلخ نشود. تا آخري رفت براي اينكه غذا به دهان برده هيچ نگفت. يكي يكي رفتند،

و اوليائت بيشتر بفرما. و قرآن و اطاعت ما را روز به روز نسبت به خودت و مودت  خدايا معرفت

و بركاته« و رحمة اهللا »والسالم عليكم
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21/11/89تاريخ پخش:زندگي امام خمينيموضوع:

و در زمان پيروزي انقالب بعضي از جوانسي سال از انقالب گذشت بهه است ها، هنوز متولد نشده بودند. من يك گذري

 وضع انقالب داشته باشم، منتها چون معلم قرآن هستم، خواستم حركت امام در پرتو آيات قرآن باشد. 

 دوران كودكي-1
ب امام يتيم بود. در كودكي پدر بزرگوارش را شهيد كردند. بچه ميهاي يتيم شود انسان به باالترين درجه هم برسد. دانيد:

كه كتابي چاپ شده است، يتيماني كه به باالترين درجات رسيده اند. احساس نكنيد ما كه فقيريم، ما كه روستايي هستيم، من

و شيرين دارد. كامپيوتر ندارم، من كه...، من كه...! قرآن مي ���4d '��4«فرمايد: دريا شور'A��"6«�4@�«شيرين است. اينd 

'_���0'�&p"G«/و مرجان)53(فرقان و چه آبي شور، اگر تو غواص باشي، در هر دو لؤلؤ اين آب نمك دارد، چه آبي شيرين

و كشتيراني كني! يعني هست. تو اگر صياد باشي، در هر دو ماهي هست. تو اگر ناخدا باشي، در هر دو مي تواني قايقراني

مي هست، اما حرف اول را نمي چه؟ امكانات مهم و جوهر انسانيت است. امام زند. آن چيزي كه حرف اول را زند، عرضه

�«فرمايد: مييتيم بود ولي به كجا رسيد! خداوند به پيامبرG81�� �y8��f��H&�.��a@��و نيافت يتيمراتو آيا«)6(ضحي/» 6

»؟!داد پناه

 تالشو هجرت-2
و مردم را هشدار بدهيد، ند كه چرا كوچ نميك در قرآن توبيخ مي ��8«كنيد؟ فقيه بشويد��6����-�
كند چرا كوچ نمي)122(توبه/»

و از اراك به حوزه. حوزه ي قم كجاست؟ از هر گروهي يك كسي برود براي طلبگي! ايشان كوچ كرد، از خمين به اراك

6 �«مصداق اين آيه است! $n&p�	�=�ẑ�B�� �=�G ���@��C��R�.«/باشند پاكيزه دارندمى دوستكه هستند مردانى،آندر«)108(توبه«

ي به اميرالمؤمنين! يا اينكه دوستي به آن هم ارزش دارد. مثالً عالقه(بعضي كارها، خود ارزش دارد، بعضي كارها، عالقه

را دارم خوب بشوم. خودش يك ارزش است. گرچه آدم خوبي نيست، ولي خوب دوست دارد. از طرفي يك سري ها

مي گناه فرمايد اگر دوست هم داشته باشي آبروي كسي را بريزي، ها را تا انجام ندهي، گناه نيست. اما راجع به آبروي مردم،

�«دوست داشتنش گناه است. =�ẑ�B�� �=�G �,v�N T�v�M&-���:�6���4<�����/�0?«/اگر كسي دوست دارد آبروي مردم بريزد)19(نور .

مي خوشش بيايد، مثالً يك عكسي دارد، تكثير مي مي كند، با تلفن همراه پيامك گيرد، دوست دارد، آبروي زند، فتوكپي

��«كسي را بريزد. ولو با گفتن  =&B^J«!و چه كرد! عجب ��«. فالني چه كرد =&B^J«،»�� =&B^J «را يعني باقي اش

��«بگو ببينيم. عجب!  ��«همين»��� ��  ��«گفتن گناه دارد. چون ظاهرش»� ��  �� است، باطنش اين»� ��  ��

 تر كنار برود بفهمي چه خبر است. است كه دوست داري پرده بيش

و ها در اين مسجد كه در گوشه در حوزه! كم كم امام مدرس شد. مسجد سلماسي، در قم معروف است. سال ي قم بود

مي، چه مطهريمسجد ساده 6�*8/&@�«فرمايد: هايي را تربيت كرد. كم كم مرجع شد. خداوند در قرآن به پيغمبرش�	 �̀ ��

�y���#�{«/ما نام تو را گرامي داشتيم. عزت دست خداست.)4(شرح»:�����:�D���
 �@ :�N��&���t �y��8�j ����+ &�� �y����+ «



٧٩ 

را در چاه. همه خواستند يوسفتوست نه به دست ديگريهم دستمنقصنو زيادي خداي)96ص/91ج/بحاراالنوار(

بياندازند كه نابود بشود، عزيز شد. طاغوت گفت احدي عكس امام خميني را چاپ نكند، هيچ مرجعي به اندازه امام خميني 

ي قم نگيرد.يهي علمي فاتحه براي آشيخ عبدالكريم حائري مؤسس حوزه عكسش چاپ نشد. رضاشاه گفت: احدي جلسه

خوانند، چون در مسير زوار حضرت فاطمهي آشيخ عبدالكريم حائري سر قبرش فاتحه نمي هيچ مرجعي به اندازه

 است. اينطور نيست كه اگر شما محاسبات را بكني، خدا در محاسبات شما گير كند.معصومه

در در هواپيما بوديم، مهماندار گفت: تا چند لحظه ميي ديگر هواپيما نشيند، به او گفتم: بگو انشاءاهللا! گفت: فرودگاه

مي انشاءاهللا نمي مي خواهد، كامپيوتر نشان كند، كامپيوتر ندارد؟ اگر خدا بخواهد سقوط كند، دهد. گفتم: هواپيمايي كه سقوط

ما هواپيما با كامپيوترش سقوط مي بگوييم حاال كه چنين كند. نگاهش به كامپيوتر كه خورد، ديگر از خدا غافل شد. نبايد

و چنان داريم. جنگ ما يك جنگي بود كه محاسبات دنيايي در آن خيلي رنگ نداشت. اف اف14داريم و16و و نيرو

و... همه يك سمت بودند، اراده قدرت و غرب ي خدا هم يك سمت بود. هاي شرق

 مبارزه-3

 �}�8��d«كند. چوپان بود. با كسي كه ادعاي خدايي مييفرمايد: بايد به سراغ فرعون بروي. موس خداوند به موسي مي

��>�=8���8��6«،»�̀ C
�}�6 &/�/�8��b�+«/بيند. خدا ما را مي)48(طور»�@�&�/�NSc��#�{«/كوتاه نياييد. مگر من چقدر جمعيت)42(طه


C&«فرمايد: دارم؟ مي�>�y&/8�-�#��2�E8��.89�����«/مي ما تو را كفايت مي)95(حجر �«خواهد بگويد، كنيم. دنيا هر چه=@���d&f��S

�;^�J� <��� �@��=�"6&g�� �T�08��)54(مائده/»��1�2

���>���4«فرمايد: قرآن مي=��x!��̂���A�&J�	� <��� �@� �
8��v8g�� �@��=8��v8g�� H���M�G«/ر امام را از احدي نترس، ما اگ)39(احزاب

مي نمي مي ديديم،  شود؟ گفتيم: اين آيه مصداق ندارد. آخر از احدي كسي نترسد؟ مگر

 از امام شنيدم، فرمود: واهللا در عمرم نترسيدم!

�9�� z��M���8f	���«وقتي تهديد به زندان شد، گفت:يوسفGC:�خدايا زندان براي من بهتر است، از اينكه)33(يوسف/»<��

و گرفتار زليخا بشوم. اگر بناست بيرون زندان باشم، رژيم شاهنشاهي را بپذيرم، زندان بهتر است. بيرون زندان باشم

اميه بناست حكومت كند مرگ از عسل ساله بود، گفت: اگر رژيم بني 13حضرت قاسم، پسر امام حسن مجتبي

 تر است. شيرين

و پايداري-4  مقاومت
مي قرآن درباره شان خارج كردند. آواره كردند. امام از ديارشان، از خانه)195عمران/(آل»���&	����p��8W"G8��081�d«رمايد:في تبعيد

(اگر ليموترش گيرت آمد، از همان ليموترش ليمونات درست كن، به شرط اين كه جوهر داشته باشي.  را به تركيه فرستادند.

ميها كنند. بعضي از پوست پرتقال مربا درست مي آن هم پشت ميز و كاري هم از هاي ها ساخته نيست. آدم نشينند

 جوهرداري نيستند.)
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شنيدم. فرمود: امام وقتي به تركيه تبعيد شد، بلند شد پرده را كنار بزند، از نور بيروناز مرحوم حاج آقا مصطفي خميني

و گفت كه شما نبايد از نور  بيرون استفاده كنيد، المپ را روشن كنيد. امام در اين استفاده كند، آن مأمور حكومت تركيه آمد

 اتاق يك دور تحريرالوسيله براي فقه نوشت. 

ي سجاديه هم سه كيلو باشد، آدم نماز خواند، جوهر نباشد، بقچه(جوهر كه باشد، آدم با برگ درخت هم نماز مي

مي نمي م خواند. جوهر باشد، آدم با مقوا خودش را باد و مطالعه كند. جوهر نباشد، آدم پاي كولرگازي هم مردوديزند

مي شود. دنبال جوهر بگرديم. دنبال كامپيوتر نگرديم. هر چه امكانات بيش مي بي تر مي حالي هم بيش شود، شود خداوند تر

مي درباره ميي اصحاب كهف كه و ديندار باشند، 6��b@�@�«فرمايد: خواستند خداپرست ����>�X8��L���«/اصحاب كهف در)16(كهف

81 �����«�«غار رفتند، اما "L��8��081"#��80�G H&��»)!سازدمى فراهم شما براى آرامشى، امر ايندرو«)16(كهف/»6��0

و علما هستند، ديگر حناي بعد ايشان را به نجف تبعيد كردند.هدف چه بود؟ هدف اين بود كه در نجف اينقدر مرجع تقليد

ميامام رنگي ندارد گويند: در اين روستا اين ماشين، . اين امام فقط در ايران درخشيده است. آنجا مثل يك ماشيني كه

مي قيمتي است. بيايد در شهرستان يا تهران اينقدر ماشين گران هست كه ديگر اين جلوه نمي را كند. خواستند عزت ايشان

 بشكنند. 

دو رفتم كه وقتي اسم امام درس يك استادي در نجف مي را بردم، گفتند: بله! ايشان يك سيد انقالبي است! ما قم كه بوديم،

تا روح اهللا پاي درس آقاي بروجردي بودند، يكي حاج آقا روح اهللا كمالوند، خرم آبادي، يكي هم حاج آقا روح اهللا 

 خميني، اين استاد وقتي امام را ديد، درس امام را ديد، گفت: امام چيز ديگر است. 

مي هاي تنگ تهران، صدها طلبهي آخوندي، يك نفر مثل آيت اهللا مجتهدي تهران، تو كوچهدر دنيا همي فاضل و آدم سازد.

ي موفق تربيت نكردند. اي، چه مناري، چه گنبدي، سي تا طلبه كاري اش، چه لوستري، چه كاشيي علميه داريم، حوزه

و آخر را اراده مي حرف اول و جوهر انسان  زند.ي خدا

و اژدها شد، همه ايمان آوردند به موسي!فرمايد: وقتي ديدند موسي قرآن مي  ��G"����BC9"����:�@�«عصا را انداخت

�����p&J «/ي آقايان ايمان آوردند. وقتي درس امام در نجف شروع شد، همه)120(اعراف»&C/�0? �����+�=@�	&d �@�J��0«/70(طه(

���1& ���&#"81«ي نجف را زنده كرد. حوزه"L8B�� «/شماكه خواندمى چيزى سوىبهرا شماكه هنگامى كنيد اجابت«)24(انفال 

مي»!بخشدمى حيات را مي هر شب سر ساعت دقيق ايشان و هر شب زيارت جامعه  خواند. رفت حرم،

 نقش ياران-5
كر امام ياراني داشت، كه شاه هر چه اين و عبرت هست آنجا د، تسليم نشدند. يك موزهها را زندان كرد، شكنجه ي تاريخ

و چه شكنجه هايي را برده گاه بوده است. چه آدم شكنجه مي هايي كرده اند ايستادند كه كتك بخورند. بله اند. اصالً در صف

و ما به پلوهايش رسيديم. همين نيروي هوايي، ستاري هايش را بالل كتك خض ها خوردند، ابوذرها ها داشت، راييها داشت،

آن اردستاني مي ها داشت، ما روي خون  كنيم. ها داريم زندگي

مي خدا هدايت كند كساني كه اين خون و قمعشان ها را فراموش و قابل هدايت نيستند، خدا قلع كنند. اگر مغرض هستند،

 كنند. كند. افرادي كه اين طور بدمستي مي
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فمانند ياران موسيياران امام خميني رعون گفت: شما به موسي ايمان آورديد؟ من شما را اينجا آوردم كه با سحر!

�C��*!R«ي موسي را ديديد، ايمان آورديد؟و جادو آبروي موسي را بريزيد، معجزهI"b�مي قطعه قطعه)124(اعراف/»� كنم. تان

»1"LC/�̂!��k"b�مي» � 
�C&«تكه كنند. قضاوت كن. دستور بده ما را تكه)72(طه/»6�&�h�I«كنم. گفتند: به درخت آويزانتان�>:i���N

���4d ��&�B���&8
z��� «دوازده سال بعضي از علماء زندان بودند. مثل آيت اهللا انواري. چه علمايي در زندان شهيد شدند. مثل

ر آيت اهللا غفاري، آيت اهللا سعيدي. چه اساتيد دانشگاه شكنجه هبري، تبعيدي، زنداني، شكنجه. آقاي هايي شدند. مقام معظم

 داريم. تكه كن، ما دست از امام برنمي ما را تكه»6�&�h�I«هاشمي، آقاي باهنر، بهشتي، سعيدي، طالقاني، گفتند: 

̀�«فرمايد: صدام امام را از عراق بيرون كرد. قرآن مي C/�p��8g�/��&���8�*�3�@���4<�����/�0? �̀ �*�08��0�.��8��I&/«/به شعيب)88(اعراف

�«گر هستي، پيغمبر گفتند تو اخاللG�̀ �N5�k �y���0�b�N �=�G �y��8.�
&0���̂8*��&
�«&+? 8@�G�=�G �;�*�-�
 S&/����80�G &0��qv�
شعيب! ما)87(هود/»

مي را به خاطر نمازي كه مي مي خواني ممنوع را آيينه را بشكني، باز ذرهكنيم. مؤمن مثل آيينه است. كني؟ تبعيدت اش

مي برداري، مي ��0qr �0?�«اش هم بكني، تكه گويد: اينجا سياه است. تكه گويد: اينجا سياه است. يعني آيينه سالم باشد،

�0qr� «از يعني مؤمن با شكسته شدن دست از هدفش برنمي دارد. اينطور نيست كه حاال اگر تخم مرغ گران شود، دست

 دارد.انقالب بر

 استقامت-6
�> � 	�+I &�/z&�"��«فرمايد: قرآن مي�� C1"� ���0&��.8J�«/گفتند«)13(احقاف» »كردند استقامت سپس!» است يگانه خداوندما پروردگار:

مي بعضي و ايستاده ها يك هدفي، يك خط سياسي دارند، روي خط خودشان استقامت اي، كنند. نه خط خدا! اگر گفتي خدا

ميآن  گويند: حرف مرد يكي است. اين درست نيست. حرف مرد يكي نيست. حرف مرد حق است، اگر هشت ارزش دارد.

 تا حرف زد، ديد هشت تا غلط است، بايد حرف نهم را بزند. 

و استقامت چيست؟ استقامت، استقامت در راه حق است. لجاجت، من گفتم زنم را طالق مي هم فرق بين لجاجت دهم، حاال

ميبا مي يد طالق بدهم. بابا تو اشتباه كه كني زنت را طالق دهي. تحقيق كرديم، حق با خانم بود. نه چون من گفتم، حاال

ميي باباش، ديگر سراغش نمي رفت خانه خواهم. هر مقاومتي درست روم. بگو: خانم من اشتباه كردم. از شما معذرت

 نيست. 

ها خنثي شدن توطئه-7
�	���@�@�«فرمايد: قرآن ميG � �+H��8�# �1�d&/���*�f�6�����98W�b���«)/خواستند امام را در عراق كمرنگ كنند، برعكس امام)70انبياء

�+���8«: فرمايد عراق را زنده كرد. بعد او را از عراق بيرون كردند خواست به كويت برود، راهش ندادند. قرآن ميb�6�=�G 

&��d�"-��i��«/و خضر وارد يك قريهم)77(كهف به وسي اي شدند، يك تكه نان خواستند، كسي نان به اين دو پيغمبر نداد.

&(�����0@�«فرمايد: فرانسه رفت، تمام خبرنگارها بلندگوي امام شدند، صداي امام را به دنيا پخش كردند. قرآن ميCv�� 8��0

=��k��x��� �جحضرت سليمان)82(انبياء/»� جناختيار مين را هم داشت، اين &(��« كردند. ها كمكشCv�� «در آيه مراد

 ها هستند. خبرنگارهاي غيرمسلمان هم صداي امام را به دنيا پخش كردند. جني

�«امام پيروز شد،=�"��W8���S���� � <��� H&p���6�G«)/ران بود. گروه گروه اعالم همبستگي كردند! اولين گروه نيروي هوايي اي)2نصر

���81«فرمايد: شاه فرار كرد. نظام طاغوت فروپاشيد، قرآن مي��*�f�6H�{�4�p«/و همه)58(انبياء بت ابراهيم آمد ها را قطعه قطعهي
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سگ كرد. هويدا نخست وزير زمان طاغوت وقتي مي هاي خودش را فراري داد، خواست اعدام شود، گفت: لعنت بر شاه!

مي من را گير شما انداخت. مي فرمايد: تمام دوستي قرآن �5�W>[�«! شود، مگر دوستي متّقين ها تبديل به دشمنيb���w4���08���

81���i8*�+Yh8*�̂���@����<��>��C.�����«/ملت يكپارچه شدند.»!پرهيزگاران مگر، يكديگرند دشمن روزآندر دوستان«)67(زخرف

و پخته ها، منافقين ها، ليبرال ناخالصي ، افرادي كه يك بويي از اسالم شنيده بودند، داغ، اما پخته نشده بودند. فرق بين داغ

و اي خام نمي شود، اما هيچ پخته چيست؟ هر داغي سرد مي شود. افرادي بودند در انقالب داغ شدند، اما پخته نشدند

مي مغزشان خام ماند. معلوم مي ���8' ���> �@�«فرمايد: شود كه اينها هم ناخالص هستند. قرآنg�0 &081�.8/"#�=����.�L�N«/72(بقره(

و حمايت ناخالصي  هاي غيبي را به مخلصين سرازير كرديم. هاي درون را ما اخراج كرديم

 اقتدار نظام اسالمي-8
6�&a��.8J«فرمايد: قرآن مي���� �I��J«/م اسالمي. قدرت اآلن از نظا مثل درختي كه روي پاي خودش بايستد،)29(فتح

تر است. از هر جهت روز قدرت دو سال پيش، دو سال پيش از چهار سال پيش، چهار سال پيش از شش سال پيش بيش

مي به روز ما الحمدهللا قوي مي تر  كند. شويم. دنيا روي ما حساب

و بر شهداء، شهداي نيروي هوايي، نيروي زميني، نيروي دري و صلوات بر امام ي ايي، سپاه، بسيج، شهداي مردمي، ائمهسالم

ي شهيد، اين انقالب روي خون ايستاده است. خيانت به انقالب، خيانت به عزيزترين افراد است. جمعه

 متصل كن.خدايا! به آبروي شهدا، اين انقالب را به انقالب حضرت مهدي

و بركاته« و رحمة اهللا »والسالم عليكم
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جاموضوع: 28/11/89تاريخ پخش: هليت در قرآنسيماي

مردم را از جهل به علم، از تفرقه به وحدت، از توحش به تمدن، از بت به خداپرستي، از قتل به برادري،پيغمبر

 دعوت كرد. 

و دشمني-1  تفرقه

���8[#"/81�.8«فرمايد: قرآن مي�G«81�.8«ي خون همديگر بوديد. شما تشنه/"#����&-�3�-�Mw��� ���0	&C/��«و) 103عمران/(آل لب گودي

4�#"81«ي آتش بوديد، دره��8
�b����8[�#"/81�.8«شما را نجات داد.»6�G�X<��b�6 ��8�+ 1"L�+�"�"I«هايتان را به هم نزديك قلب) 103عمران/(آل

�1�.8B�̂8k«كرد، b�6 � �.��8*�/�+H&
��8W�>«هاي الهي است. تفرقه اخوت است. نعمت اتحاد بزرگترين نعمتوحدت عامل) 103عمران/(آل

و خزرج!  و گودال آتش است. دو تا قبيله بودند، اوس هم 120پرتگاه و دعوا داشتند. خداوند اينها را به سال با هم جنگ

 جوش داد. از تفرقه به وحدت رسيدند! 

و يتيمان-2  ارث زنان

و يتيم زن مي ها مي ها را از ارث محروم دادند. خودشان دادند. به يتيم ارث نمي مرد به زن ارث نمي دانستند. يعني اگر كسي

مي چپاول مي �@�«فرمايد: كردند. قرآن=�"�"#�b�N �¼��z.�� H5�#�G&²��را»r½&«)19فجر/(»� يعني ضميمه كردن چيزي به چيزي، ارث

مي مي مي بلعيديد، همه را يكجا جمع و قورت  ديد، بدون اينكه ببينيد حق چه كسي است؟دا كرديد

 * خاطره:

آمد نماز بخواند، ديد پشت در كفش است، گفت: بگوييد: خود نماز را بخوانند.شاگرد مكتب اسالم حضرت امام خميني

مي چرا؟ مردم منتظر جماعت هستند، بيايم بايد پايم را روي كفش مردم بگذارم. گفتند: آقا كفش فرمود: زنيم. ها را كنار

گردند بايد دنبال لنگه كفششان بگردند. وقت مردم تلف ها را كنار بزنيد كه من بيايم جماعت بخوانم، وقتي مردم برمي كفش

مي مي  گذرد، براي اينكه حق كسي ضايع نشود. شود. خودشان بخوانند. از نماز جماعت

81 ��8����«فرمايد: قرآن مي"LC+�	 H&�z��i�N �@T��-�W«)/مي دعا مي)55اعراف يعني»�N*8.���@��@�«فرمايد كه: كنيد، يواش دعا كنيد، بعد

خواهم مناجات كنم. مناجات كن! چرا پشت بلندگو؟ فقط براي اذان ما اجازه داريم در دعا كردن صدايتان را بلند نكنيد. مي

اسم قرآن، به اسم هيئت، عزاداري، با هيچ اسمي صدا بلند شود. آن هم آدم خوش صدا. قبل از اذان به اسم مناجات، به 

 شود مردم را از خواب بيدار كرد. نمي

5#�>«دادند، ها ارث نمي در زمان جاهليت. به يتيم ;�+&<��=��0���L�N�@P�1�.����&���=�zis�¾������O&�*�)���L89�����«)/يعني)19-17فجر

ي همه را با هم قورت مي ميدادند. و ناحق را با هم  خوردند. عني حق
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يك فرمايد: اگر افراد مشرك آمدند براي مسجد پول بدهند، پول آنها را قبول نكن. گاهي وقت قرآن مي ها براساس دروغ ما

مي كار خير مي  خواهم با اين پول كار خير بكنم، اين پول قابل نيست. نبايد بگيريم. كنيم. ممكن است كسي بگويد: من

زن-3  به ارث بردن

مي در زمان جاهليت زنان را مثل بقيه ازي اموال به ارث بردند. مثالً زن هم مثل قاليچه. مثل پول بقيه وسايل زندگي. يكي

در ها خرافه است. در هيئت خرافات زمان جاهليت بود. اآلن هم خرافه زياد است. در روشنفكر ها، در روستاها، در شهرها،

حو دانشگاه و هرچيزي كه فتواي مراجع نباشدزهها، در و روايات معتبر نباشد، ها، در مسجدها، هرچيزي كه در متن قرآن

 خرافه است. 

اي خرافات سليقه*

اي انجام دهيم. حاال من خوشم آمده اينطور كنم. اگر گفتند: اين را يكبار بگو، مثالً در دعاي توانيم دينمان را سليقه ما نمي

�«گويد: كميل مي¿:9-�
 �K���مي» به اگر ده بار بگويد. اما دعا يكبار بيشتر نگفت. اگر بنا بود به بيشتر، گفت.گاهي ده بار

	�«ما گفتند بگوييد:  &� P�	 &� P�	 &�«:و چهار متري گنج است، شما بگو خودش گفته: ده بار بگو. اگر گفتند: سي

و پنج متر! به گنج نمي و چهار متر؟ سي متر رسي. در طب آمپول را اگر در رگ بزني، مفيد است. يك ميلي حاال چرا سي

مي آن طرف رگ بزني، دردش را هم بيشتر مي از كند. دستور را بايد همانطور كه گفتند عمل كنيم. گويد: اين قرص را بعد

با غذا بخور. قبل از غذا بخوري اثر بد دارد. اين قرص را بين دو غذايت بخور. فاصله قرص بعدي بايد چهاري اين قرص

اي شود سليقه ساعت باشد. پنج ساعت باشد. اين هستي فرمول دارد. هم طبيعتش فرمول دارد. هم دينش فرمول دارد. نمي

 انجام داد.

مي ما گاهي وقت مي دانيم ريشه كنيم نمي ها يك كاري را كنيم. اول رو به قبله اش كجاست. مثل اينكه به سه امام سالم

�^���«، ايستيم مي&+� &� `�� O59��«بعد سمت مشهد»:�� &� `�� O59�� &|��� :J�0 �+«دو مرتبه سمت قبله براي ،

��«امام زمان T�+ &� c��0 &� `�� O59��«مي كني؟ اگر مگر ما چهارده تا معصوم نداريم؟ چرا شما به سه تا سالم

ي زهراو فاطمهكه باالتر است. مقام اميرالمؤمنيناز امام حسينبندي است خوب مقام پيغمبر درجه

 كه باالتر است.و امام حسيناز امام رضا

�&«دهيم به چهارده معصوم سالم كنيم ولي خالصه، كه خيلي طول نكشد. به اين صورت: وقتي سالم مي `�� O59��

P �)&6 &� `�� O59�� P�/0qr�V0� &� `�� O59�� P�� n�J	 �9M &� `�� O59�� ���^� &+� &� `�� O59�� P:�� �+

@ +�#&N «ها را سالم بدهيم تا آخر يكي يكي امام»�9¢� �� T¡	 @ c��0 &� `�� O59�� «
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مي ما هركاري مي خورد، از من بپرسيد اين مطلب به چه دليل؟ فرمود: لب من كه تكان ميخواهد. امام رضا كنيم دليل

هايمان ريشه داشته باشد. يا در قرآن گوييم. ما هم بايد حرف اش در قرآن است. از خودمان نمي ويم مطالب من ريشهتا بگ

 يا در روايات يا در فتواي مراجع! 

مي پس به ارث بردن زن خرافه ����z&�&«فرمايد:ي جاهلي است كه قرآنG ���4<�����/�0?«!اي مؤمنين »�[;�B�� 81"L���G�=��"����N

s]&9�/�� &d8��مي خانم)19(نساء/»# مي ها را به ارث نبريد. در تفاسير دو تا معنا شده است. يا خود خانم را به ارث گفتند: بردند،

خواست كردند كه توهين به زن بود. يا اينكه نمي اين قاليچه براي تو، اين خانم هم براي ما. زن را هم مثل قاليچه تقسيم مي

ز ميبا مي نش زندگي كند، منتهي چون را ديد زن پولدار است، گفت: حاال يك مدتي با او زندگي كنيم، بلكه بميرد، ارث او

 ببريم. 

 حقوق زن در اسالم*

�/�9&[~@�«ها داده، چه عزتي به اين خانمها حق دارد. پيغمبر ولي اسالم خيلي به گردن زن���D�
زنها حق)7(نساء/» 

حق رأي دارند. حق تحصيل دارند. حق مشورت دارند. حق انتخاب دارند. حق درآمد دارند. زن مالك است. حق دارند. 

ها كم كرده. ولي آن هم حكيمانه مالكيت دارد. تمام حقوقي كه مرد دارد، زن هم دارد. يكجاهايي ممكن است اسالم از زن

 است. 

و ديه* زن حكمت نصف بودن ارث ي

مي گويند: مثالً مي به چرا ارث زن نصف است؟ فرض كنيد فردي كه از دنيا رود سي تومان پول دارد. بيست تومانش را

مي پسرها مي مي دهيم، ده تومانش را به دخترها گويد: دختر خانم ده تومان كه داري هيچ خرجي به گردن تو نيست. دهيم.

مي اين ده تومان را برو پس ب انداز كن. بعد به دخترها رو با اين پسر ازدواج كن، پسر بيست تومان داشت، اين بيست گويد:

مي تومان وارد زندگي هردو مي  خرد، شود. يا خانه، يا فرش، يا ماشين

تر است؟ گويند: چرا اگر كسي مردي را بكشد، صد تا شتر ديه دارد؟ زن را بكشد پنجاه شتر؟ مگر خون مرد رنگين يا مي

ا مياين هم به نفع زن است. چرا؟ رسد. اما اگر كسي مرد را بكشد، پول گر خانم را بكشد، چون پنجاه تا شتر به مرد او

 دهند. خوب اين كه به نفع زن است. صد تا شتر را به زن مي

 سوء استفاده از زنان-4

&���d���L�N81"L�N�@�«كسي حق ندارد افراد تحت امرش را به فساد دستور بدهد.�.�6�����~]&x�̂����=�> �=8��	�G &/zD�B�N«/33(نور(

مي افرادي بودند كه با كمال تأسف از بچه حقي كوچكش، از دخترش، از پسرش، از همسرش سوء استفاده كردند، كسي

���x�.8̂«ندارد دخترش را، كنيزش را، به كار حرام وادار كند  �.���m������&�B���&8
z���«/دستيابىاىبررا خود كنيزانو«)33(نور 

مي»نكنيد فروشى خودبه مجبور دنيا زندگى ناپايدار متاع كردند كه به پول افراد تحت امرشان را وادار به خالفكاري
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مي برسند. چرا چنين مي ي شما خياطي كنيد؟ دخترم را خانه كنيد؟ بچه امانت است. چرا از افراد تحت امرتان سوء استفاده

ميد: اتاق را جارو كن؟ بچهگويي فرستادم. چرا به او مي را گويي: برو ظرف ام را فرستادم مكانيكي ياد بگيرد. چرا به او ها

 كني. ممنوع است! بشوي؟ اگر كسي تحت امر شماست، براي يك كار ديگر، شما به كار ديگر وادار مي

 بت پرستي-5

»�@&0�_�+"{�������Dz/�� «/بتدر جاهليت دو رقم بت داشت)3(مائده و يم. و ابرو هايي كه شكل داشتند، مثل مجسمه چشم

و پا. اينها را  و دست بتمي»�O&/k«گردن و آن گفتند را هايي كه نه، سنگ بدون شكل بود. ميمي»
���D«ها آمدند گفتند.

مي گوسفندشان را قربان اين سنگ و خونش را به اين سنگ ها مي كردند اس ها ت. ماليدند. اين گوشتش حرام

 آثار طبيعي گناه*

مي يك سري از گناهان را علني انجام مي شود؟ در غرب چه تفكري است؟ اگر دو نفر راضي بودند، دهند. حرام خدا حالل

به حرام خدا حالل مي شود؟ اثرات گناه سر جايش هست. مثالً سيگار تلخ است. حاال بنده راضي هستم، سيگار تلخ را

مي دهم. اين سيگار دوستم مي مي شود؟ ديگر دودش براي ريه ضرر ندارد؟ تنگي سينه نمي شيرين خواهد آورد؟ هركس

سيگار بكشد، اسكناس آتش بزند. چون اگر اسكناس آتش بزني، پولت از بين رفته است. اما اگر اسكناس را دادي، سيگار 

ا خريدي، سيگار آتش زدي، هم پول رفته هم ريه سكناس را آتش بزنيم؟ ولي حاضر ات رفته. چطور ما حاضر نيستيم

 شود. هستيم دو برابر اسكناس آتش زدن ظلم كنيم. حاال اگر توافق كنيم ديگر ريه سالم است؟ با توافق كه مشكل حل نمي

را شوم؟ شما اگر دست روي سيم برق گذاشتي، نمي شرابي را بخورم. فكر كنم آب است مست نمي داني برق است. برق تو

مي گيرد؟ آثار نمي و جهل ندارد. شما را برق مي وضعي، كار به علم كند، چه بداني، چه نداني. نمك شور گيرد. شراب مست

و جهل ما فرقي نمي كند، حاال بگويي: آقا من نمي مي كند. دانستم نمك است، فكر كردم شكر است. يعني حقيقت اشيا با علم


I &�C";�«فرمايد: قرآن مي�>�OC��M�:�+�	 ������M���-&0�����¿ &�8/�0�@&0��R�+ «/بگو«)33(اعراف» چه،را زشت اعمال تنها، خداوند:

مي گناهان ظاهري را انجام نمي»است كرده حرام، پنهانچه باشد آشكار و ترمز كن. دهيم، گوييم: پليس است، بايست

ه شويم يا نشويم. اگر از ترس جريمه خوب شديم، اين پليس نيست. برو! ببينيد ما كاري به قانون نداريم، كار داريم جريم

و انصافش بدون پليس باشد. و انسانيت و علم  ارزش نيست. ارزش براي كسي است كه تمدن

و ما هم مهمانش بوديم. خودش راننده بود، رسيد لبدكتر بهشتي يك ماشيني داشت، يك بار نيمه شب در آن نشست

ميي بهشتي نصف شب است، هيچ سمتي ماشين نمييك چهارراه، ايستاد. گفتم: آقا گويد: براي چراغ آيد برو! گفت: قانون

 قرمز بايد بايستيم. گفتم: شما كه حكومت شاهنشاهي را قبول نداري. گفتم: من نظام را قبول ندارم. اما نظم را قبول دارم.

مي گناهان مخفي، خانمي كه شيلنگ دست مي ه كرده است. گناه كبيره! اسراف گناه كبيره كند، گنا گيرد آب اضافه مصرف

 است.
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و لجاجت-6  تعصب

�«فرمايد: قرآن ميTC���MTC���d&f���«/و هم بد. اگر روي حرف حق تعصب داشتي، اين مي)26(فتح شود تعصب، هم خوب داريم

د ميغيرت ديني روي منطق تعصب دارد. دليل من اين است. چون دليل من درست است، روي كنم. اين خوب ليلم مقاومت

 است. تعصب به حق است. تعصبي كه بد است اين است كه آدم حرف چرندي بزند، روي حرف چرندش هم پافشاري كند. 

��C«جاهليت چند رقم داريم.¿�TC���d&f���«154عمران/(آل(،»��z��̂�NTC���d&f���«/33(احزاب(،»�TC���MTC���d&f���«فرمايد: تفكرميقرآن

و جلوه مي جاهلي، تبرج شود كه انسان حق را نپذيرد. در زمان جاهليت گري جاهلي، تعصب جاهلي. چون تعصب باعث

�� �8k̂���@�«گفتند: روي بت تعصب داشتند. مي��1"L�.����?«/ها مقاومت كنيد. براي بت)6(ص»&
8��̂�k&�8����مقاومت)42(فرقان/»

 كنيم. مي

 تقليد كوركورانه-7


�I ���N&d 81"L";�«فرمايد: اسالم مي&d8��+«/دليل بياوريد براي تقليد كوركورانه! چه كسي گفت: ما اين كار را بكنيم؟ فكر) 111(بقره

و روانشناسي آنهايي را كه خارج هستند ما بايد عمل كنيم. اسالم را نشناختيم. درباره مي ي حقوق، كنيم جامعه شناسي

ميي مديريت، درباره ارهدرب و روايات پر از مطلب است. به ما گفتند: مگر شما فهميد؟ ولي اآلني علوم انساني، قرآن

فهمي! اصالً مگر گفتند: تو نمي نيروي هوايي، نيروي زميني، ارتش، سپاه، وزارت دفاع، چه ابتكاراتي دارد، زمان شاه مي

ان ايراني مي ميفهمد؟ در اين سي سال بعد از هاي ما را فقط آمريكا فهمد. يكوقتي خلبان قالب معلوم شد ايراني هم خوب

هايش داد. خلبان موفق آن كسي بود كه آمريكايي باشد. اآلن شكر خدا نيروي هوايي تمام مراحل آموزش آموزش مي

و با همه ميي خلبان ايراني است  كنند. هاي دنيا رقابت

و شهداء را از ما راض و ما را پاسدار خونخدايا امام و خدماتشان قرار بده.ي  ها

و بركاته« و رحمة اهللا »والسالم عليكم
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»دوره مسابقات درسهايي از قرآن نوزدهمينسؤاالت«
؟اند شده شمرده دين حافظان، شهر كدام عالمان، رواياتدر-1
 مشهد)3 نجف)2قم)1
؟دارد تأكيد امريچهبر توبهي سوره33 آيه-2
 غيرمسلماناني همه نابودي)3 ادياني همهبر اسالمي غلبه)2 آخرالزماندر زمان امام ظهور)1
؟است كدام شيعه علميه هاي حوزه ويژگي ترين مهم-3
 تحصيلو مطالعهدر جديت)3 عالمان صميميتو صفا)2ها حكومتبه وابستگي عدم)1
؟كرد معرفي واقعي فقيهرا كسيچه) السالم عليه(عسگري امام-4
 دشمنان شرّاز مردم ناجي)3 دين احكام تمامبه عامل)2 دين احكام تمامبه عالم)1
؟است بودهچه تاريخ طولدر شيعه حفظ عامل-5
 مرجعيت، انتظار، عاشورا)3)السالم عليه(زمان امام انتظار)2 عاشورا قيام نگهداشتن زنده)1
؟دارد تأكيد امريچهبر قمر سوره49 آيه-1
 الهي قدرو قضا)3 هستي امور تقدير)2 بشر امور تقدير)1
؟كندمي توصيف چگونهرا هستي نظام، نملي سوره88 آيه-2
 فانيو ناچيز)3 گستردهو عظيم)2 محكمو متقن)1
؟شودمي قيامتدر دردبي مرفّهان عذاب عامل چيزيچه-3
 تبذيرو اسراف)3 شده اندوخته ثروت)2 حرومانمآه)1
؟بودچه قالبي سكّهبا) السالم عليه(علي حضرت برخورد-4
 فاضالب چاهدر انداختن)3 واقعي قيمت اساسبر محاسبه)2 المال بيت نفعبه مصادره)1
؟بودچه ضرار مسجدبا اسالم گرامي پيامبر برخورد-5
 خانهبه مسجد تبديل)3 مسجد تخريب)2 مسجد متوليان تغيير)1
؟ورزدمي تأكيد امريچهبر هود سوره7 آيه-1
 مستمر كارِ)3 بهتر كارِ)2تر بيش كارِ)1
؟دارداي نتيجهچه كالهبرداريو تلقب، روايات اساسبر-2
 مورددوهر)3)السالم عليهم(بيت اهل واليتاز خروج)2 مسلمين دايرهاز خروج)1
؟دارد حكميچه، كندمي عرضه ناسالم جنسكه كسي تقليد مراجع نظراز-3
 است خائن)3 است رباخوار)2 است ضامن)1
؟كندمي مطرحرا خطريچه مطففيني سوره اوليه آيات-4
 فروشي گران)3 فروشيكم)2 احتكار)1
؟داردهاشار پيامبر ويژگي كدامبر شعراء سوره6 آيه-5
 فروتني)3 دلسوزي)2 خلقي خوش)1
؟ميراندرااو سال چند، پيامبريك سؤالبه پاسخ براي خداوند-1
 سالصد)3 سال پنجاه)2 سالده)1
؟گويدمي سخن چيزيچهي درباره مائدهي سوره4 آيه-2
 نگهبانسگ بودن پاك)3سگ بودن نجس)2 شكاريسگ آموزش)1
؟كندمي سرزنش چيزيچهاز بقرهي سوره 102 آيه-3
 مفيد علوم فرانگرفتن)3 فايدهبي علوم فراگرفتن)2ها دانستهبه نكردن عمل)1
؟چيست اخالق درست معناي-4
 مورددوهر)3 سپاسگزاري توقع نداشتن)2 مادي هاي انگيزهاز دوري)1
؟ورزدمي تأكيد قرآن ويژگي كدامبر قمري سوره17 آيه-5
 قرآن نشدن تحريف)3 قرآن بودن آسماني)2 قرآن بودن آسان)1
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؟دارد اشاره دشمنان شيوه كدامبه مجادلهي سوره12 آيه-1
 دروغيني گريه)3 دروغ سوگند)2 حيلهو مكر)1
؟ايستادند) السالم عليه(علي حضرت مقابلدر كسانيچه جمل جنگدر-2
 بصيرتبي مسلمانان)3 مكه مشركان)2 مدينهنيهوديا)1
؟كرد استفاده ابزاريچهاز خود مخالفان برابردر فرعون-3
 تحقير)3 تهديد)2 تطميع)1
؟كردنداي توطئهچه مسلمانان تضعيف براي يهودي دانشمندان-4
 مسلمانان قتصاديا تحريم)3 مسلمانان مقدساتبه توهين)2 تاكتيكي آوردن ايمان)1
؟دارد اشاره خطريچهبه جمعهي سوره آخر آيات-5
 قرآن ترك)3 رهبر ترك)2 نماز ترك)1
؟است داشته مهمي نقش تشيع حفظدر عامليچه-1
 مورددوهر)3 كربالو عاشورااز گرفتن الگو)2 ديني مرجعيتاز پيروي)1
؟داد دستوريچه) السالم عليه(ادسج امام سخنانبا مقابله براي يزيد-2
 بيت اهلبه دادن دشنام)3 مسجددر گفتن اذان)2 منبراز امام آوردن پايين)1
؟است كافي دشمن نفر دويستبر پيروزي براي مقاوم مؤمن تعدادچه، قرآن اساسبر-3
 نفر پنجاه)3 نفر بيست)2 نفرده)1
؟دارد اشاره دشمنهشيو كدامبه توبه سوره12 آيه-4
 رهبران تضعيف)3 مؤمنان تمسخرو تحقير)2 دين تمسخرو طعن)1
؟است چگونه قرآنبا دشمنان برخورد، فصلّتي سوره26 آيه اساسبر-5
 قرآن شنيدن تحريم)3 قرآن تحريف)2 قرآن سوزاندن)1
؟ستا كدام، اماماني همه براي وارده نامه زيارت ترين كوتاه-1
 ناحيه زيارت)3اهللا امين زيارت)2 جامعه زيارت)1
؟كرد جانفشانيها جنگ كدامدر)ع(علي حضرت-2
 اسالم صدر هاي جنگي همه)3 خيبرو خندق جنگ)2 اُحدو بدر جنگ)1
؟رودمي كاربه معصوم كدام مورددر»مظلوم اول« تعبير-3
)السالم عليه(حسين امام)3)السالم عليها(زهرا ضرتح)2)السالم عليه(علي امام)1
؟دارد تأكيد امريچهبر بقرهي سوره 274 آيه-4
 پنهانيو علني انفاق)3 پنهاني انفاق)2 علني انفاق)1
؟چيست) السالم عليهم(بيت اهل زيارت فلسفه-5
 وردمدوهر)3 آنان مودتو محبت اعالم)2 آنانبا بيعت تجديد)1
؟چيست موجودات آفرينشدر حكمتو عدلي الزمه-1
 تفاوتو تبعيض)3 اختالفو تفاوت)2 همسانيو تساوي)1
؟است الزم چيزيچه بشري جامعه تشكيل براي-2
ها تعاونوها تفاوت)3 افراد همياريو تعاون)2 توانو استعداددر افراد تفاوت)1
؟چيست محرومانهب انفاقي محاسبه مالك-3
 محرومان مندي بهره ميزان)3 داشتهو داده ميان نسبت)2 پرداختي كمك ميزان)1
؟كندمي جبرانرا انسان اندك كارهاي چيزيچه، روايات اساسبر-4
 عالمانه دقت)3 خالصانه عبادت)2 صادقانه نيت)1
؟است اساسيچهبر تكليف، قرآن اساسبر-5
 مورددوهر)3 مالي وسع ميزانبه)2 جسمي توان ميزانبه)1
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؟چيست عزاداري مراسم برگزارياز هدف-1
 گزينهدوهر)3 ديني بصيرتو معرفت رشد)2)السالم عليهم(بيت اهل فرهنگ نگهداشتن زنده)1
؟چيستي درباره تكويري سوره ابتدايي آيات-2
 خدا راهدر مجاهدان شهادت)3 مشرك گناهبي دختريك شدن كشته)2 مشركان دستبه مؤمنان قتل)1
؟چيستي نشانه مظلوم براي اشك-3
 ظالم برابردر عواطفاز گيري بهره)3 ظالمبا سازشو سكوت)2 ظالم برابردر ناتوانيو عجز)1
؟خواست مهلت دشمناز كاريچه براي حسين امام-4
 امن نقطهبه فرزندانو همسر فرستادن)3 ياران برخي گيري تصميم)2 قرآن تالوتو نماز اقامه)1
؟است تري بيش نياز مورد، مذهبي هاي مكانازيك كدام-5
 مهديه)3 حسينيه)2 مسجد)1
؟بودچه) السالم عليه(حسين امام قيام اصليي انگيزه-1
 خدا راهدر شهادت)3 ومتحك گرفتن دستبه)2 يزيد هاي بدعتو منكراتبا مبارزه)1
؟كندمي تحسينرااي گريهو اشكچه مائدهي سوره83 آيهدر قرآن-2
 گناه كيفراز گريه)3 معرفت روياز اشك)2 عواطف اساسبر اشك)1
؟خواستندچه خدااز، كعبه بنايازپس اسماعيلو ابراهيم حضرت-3
 عمل اداشپ)3 عمل قبولي)2 عمل نمودن مضاعف)1
؟بود ساليچهدر) السالم عليه(حسين امام قيام-4
 هجري40 سال)3 هجري50 سال)2 هجري60 سال)1
؟است شده توصيه نماز كجايدر)، السالم عليه(حسين امام ياد-5
 كربال تربتبر سجدهدر)3 نماز سالمدر)2 نماز قنوتدر)1
؟است شده نازل كسيهچ شأندر بقرهي سوره 207 آيه-1
)ع(حسين امام)3)ع(علي امام)2)ص(اسالم پيامبر)1
؟بخواند كاملرا نمازش تواندمي هايي مكانچهدر، مسافر-2
 مورد چهارهر)3 حسين امام حرم، كوفه مسجد)2 النبي مسجد، الحرام مسجد)1
؟است دانستههمحاسباز خارجرا عمليچه پاداش، سجده سورهدر قرآن-3
 جمعه نماز اقامه)3شب نماز اقامه)2 جماعت نماز اقامه)1
؟داشتاي دغدغهچه، عمرش پاياني درباره)ع(علي حضرت-4
 جبههدر شهادت)3 مسجددر شهادت)2 دين سالمت)1
؟كندمي گوشزدرا خطريچه، نساءي سوره 102 آيه-5
 دشمن هاي نفوذي)3 شمنداز غفلت)2 دشمنبا سازش)1
؟گفتچه يزيد تحقير برابردر)س(زينب حضرت-1
 مورددوهر)3 نديدم زيباييجز كربالدرمن)2 بينممي پستي آدمراتومن)1
؟كندمي بيانراها انسان ناپسند ويژگي كدام معارجي سوره20 آيه-2
 رفاه هنگامدر ناسپاسي)3 مشكالتاز فرار)2ها سختيدر فزعو جزع)1
؟كرد افشاءرا يزيد جنايات، شام مسجددر كسيچه-3
 بزرگواردوهر)3)س(زينب حضرت)2)ع(سجاد امام)1
؟ورزدمي تأكيد امريچهبر،طه سوره 132 آيه-4
 نوادهخااز نمازبي افراد طرد)3 نمازبه خانواده اعضاي دعوت)2 خانواده اعضاي منكراز نهي)1
؟خواستندپابه يزيد عليه كسانيچه، زينب حضرتو سجاد امام سخنانبا-5
 يزيد فرزندو همسر)3 يزيد فرزند)2 يزيد همسر)1



٩١ 

؟چيست خداوندبا شكني پيمان كيفر، قرآن اساسبر-1
 نسيان)3 سنگدلي)2 نفاق)1
؟چيست قمار تحريم دليل، مائدهي سوره91 آيه اساسبر-2
 جامعه اقتصادي تخريب)3 افراد ميان دشمنيو كينه بروز)2 جامعهدر فقر گسترش)1
؟است مقدارچه، كند كار خدا برايكه كسي موفقيت ميزان-3
 قيامتدر% 100و دنيادر% 100)3 دنيادر% 100و قيامتدر%50)2 دنيادر%50و قيامتدر% 100)1
؟دارد تأكيد امريهچبرطه سوره39 آيه-4
.كنيد هجرت خداوند سويبه)3.خداست سوياز محبوبيت)2.است سنگين منافقانبر نماز)1
؟است صحيح گزاره كدام، تكليف مورددر-5
 دارد تكليف آگاهيش مقداربهكسهر)3 دارد تكليف توانش مقداربهكسهر)2 اند مساوي تكليفدرها انسان همه)1
؟است كرده تأكيد امريچهبر، قصاص آيهدر قرآن-1
 قصاص وجوب)3 تشديدو قاطعيت)2 گذشتو احسان)1
؟شودمي جاري نمازگزار زبانبر رحمت واژه مرتبه چند حداقل، روز شبانههردر-2
 مرتبه شصت)3 مرتبه چهل)2 مرتبهسي)1
؟است مقدارچه انسان قيمت)، السالم عليه(علي حضرت نظراز-3
 آخرتو دنيا)3 آخرت بهشت)2 دنيا تمام)1
؟شودمي دين تكذيب باعث چيزيچه، مطففيني سورهي اوليه آيات اساسبر-4
 خواري حرامو فروشيكم)3 لجاجتو عناد)2 نادانيو جهل)1
؟كندمي اشاره حقوقازيك كدامبه زمري سوره15 آيه-5
 نفسحق)3 چشمحق)2 گوشحق)1
؟فرستاد درودو سالم، سلمانبه كسيچه، روايات اساسبر-1
 خداوند)3 امين جبرئيل)2 خدا رسول)1
؟نكرد شركت احدو بدر هاي جنگدر سلمان چرا-2
.نداشت جنگيدن توان چون)3.بود يهودييكي برده چون)2.بود نشده مسلمان هنوز چون)1
؟است كسيچه عاشق بهشت، روايات اساسبر-3
 نفر چهارهر)3)السالم عليه(عليو سلمان)2 ابوذرو مقداد)1
؟بودچه احزاب جنگدر سلمان پيشنهاد-4
 مدينه يهوديانبا شدن متحد)3 مدينه شهربه دشمن ورود)2 مدينه اطرافدر خندق حفر)1
؟فرمودند تشبيه قرآني سوره كدامهبرا) السالم عليه(علي حضرت، خدا رسول-5
 عصري سوره)3 توحيدي سوره)2 حمدي سوره)1
؟بود كسيچه پيامبري صحابه باالترين، روايات اساسبر-1
 عمار)3 ابوذر)2 سلمان)1
؟دارد نامچه، استبد باطنش اما دارد خوبي ظاهركه كسي-2
قمناف)3 كافر)2 فاسق)1
؟كرد نهي حكومتي كارازرا يارانشازيك كدام، پيامبر-3
 مقداد)3 سلمان)2 ابوذر)1
؟كرد پيشنهادرا كسيچه، مدائن حكومت براي) السالم عليه(علي حضرت-4
 فارسي سلمان)3 ياسر عمار)2 اشتر مالك)1
؟داد خبر زهيربه تاريخيي حادثه كدامي درباره سلمان-5
 كربال ماجراي)3 جمل جنگ)2 صفين جنگ)1
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؟است گرفته قرار مذمت مورد واژه كدام، قرآن فرهنگدر-1
 كثير)3 تكاثر)2 كوثر)1
؟كندمي تبديلمابهراهامنو باقيرا فاني، كاريچه-2
 وصيت)3 وقف)2 نذر)1
؟داديفرمانچه شاه قدرت شكستن براي امام حضرت-3
 مورددوهر)3ها سربازخانهاز سربازها فرار)2 نفت شيرهاي بستن)1
؟شودمي مجسم قيامتدر صورتچهبه، نشود انفاق خدا راهدركه مالي، قرآن اساسبر-4
پابر زنجيري)3 گردنبر طوقي)2 دهاندر آتشي)1
؟ چيست دوزخيان درخواست، مؤمنوني سوره99 آيه اساسبر-5
 دوزخاز خروج)3 گناهان آمرزش)2 دنيابه بازگشت)1
؟كندمي بيانرا پيامبر مخالفان تهمت كدام، انعامي سوره25ي آيه-1
 پيامبر بودن شاعر)3 قرآن بودن اسطوره)2 پيامبر بودن كاهن)1
؟گرفتندمي تمسخربهرا چيزيچه منافقان، مائدهي سوره58 آيه اساسبر-2
 محرومانبه انفاق)3 قرآن تالوت)2 مسجدو نماز)1
؟ داشتند مشاركت كسانيچه، مدينهدر پيامبر مسجد ساختندر-3
 مدينه زنانو مردان)3 مدينه زنان)2 مدينه مردان)1
؟كردندمي ختمرا قرآن يكبار روز چندهر) السالم عليه(رضا امام، روايات اساسبر-4
 يكبار روزسي)3 يكبار روزده)2 يكبار روزسه)1
؟بودچه) السالم عليه(رضا امام سخناني ريشه-5
 كريم قرآن آيات)3)السالم عليه(اميرالمؤمنين سخنان)2)عليهاهللا صلوات(خدا رسول احاديث)1
؟كندمي سفارش امريچهبه توبهي سوره 122ي آيه-1
 دين حفظ براي هجرت)3 علم تحصيل براي هجرت)2لما كسب براي هجرت)1
؟ورزدمي تأكيد دين مبلغان ويژگي كدامبر، قرآن-2
 مورددوهر)3 خدا غيراز نترسيدن)2 خدااز ترس)1
؟دارد اشاره ظالم حاكماني شيوه كدامبه عمرانآلي سوره 195 آيه-3
 خدا راه مجاهدان ترور)3 لفانمخا كردن زنداني)2 خدا مردان تبعيد)1
؟كندمي تمجيد امريچهاز احزابي سوره13 آيه-4
 لجاجتو تعصباز دوري)3 خدا راهدر استقامت)2 عقيده راهدر مقاومت)1
؟رفتمي نجفدر)ع(علي حضرت زيارتبه مقدارچه، امام حضرت-5
 مذهبي هاي اسبتمندر)3 يكباراي هفته)2 هفته ايام همه)1
؟دارد اشاره پيامبر وجود نعمت كدامبه عمرانآلي سوره 103ي آيه-1
 عدالتو حكومت برقراري)3 وحدتو الفت ايجاد)2 شركو كفراز آزادي)1
؟باشد چگونه بايد مناجاتو دعاي شيوه، قرآن اساسبر-2
 بلند گاهيو آرام گاهي)3 آهنگينو بلند صدايبا)2 آهستهو آرام صدايبا)1
؟دارد اشاره جاهليت دوران ويژگي كدامبه فجري سوره19 آيه-3
 يتيمان ارث خوردن)3 مردم اموال چپاول)2 رباخواري)1
؟دارد تأكيد امريچهبر نساءي سوره7ي آيه-4
 مورددوهر)3 زنان مالي حقوق)2 مردان مالي حقوق)1
؟كندمي مذمترا جاهليت ويژگي كدام، احزابي سوره33ي آيهدر، قرآن-5
 جاهلي تعصب)3 جاهلي تفكر)2 جاهلي گري جلوه)1

و سؤاالت قيد شده به عنوان نمونه آورده شده است. الزم به ذكر است كه سؤاالت مسابقه ي نهايي از متن كتاب تهيه


