بسم هللا الرحمن الرحیم
تاریخ1396/05/26 :
موضوع :شرح مختصری بر «خطبه متقین»
برنامه اخالق علوی
مجری:
بسم هللا الرحمن الرحیم
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم
سالم بر همه شما خوبان؛ بینندگان عزیز و ارجمند «شبکه جهانی والیت» که هم اکنون بیننده برنامه «اخالق
علوی» هستید.
قرار است در این برنامه نسبت به اخالق علوی معرفت پیدا کنیم و بتوانیم تا آنجا که در توانمان هست در
مسیری که اخالق علوی و نبی مکرم اسالم برای ما ترسیم کرده اند گام بگذاریم.
انشاءهللا بتوانیم با استفاده از مطالب کارشناس بزرگوار این برنامه زندگیمان را بیش از پیش رنگ و بوی علوی
بدهیم .انشاءهللا بتوانیم آن مسیری را که هدف خلقت ما از آن بوده است را به درستی بپیماییم.
به نیابت از شما عزیزان خدمت آیت هللا دکتر حسینی قزوینی عرض ادب و سالم دارم .سالم علیکم و رحمة هللا
و برکاته؛
آیت هللا دکتر حسینی قزوینی:

سالم علیکم و رحمة هللا و برکاته؛ بنده هم خدمت همه بینندگان عزیز و گرامی و دوست داشتنی که در هرکجای
این گیتی پهناور بیننده این برنامه هستند و ما را مهمان کانون گرم و باصفای خانواده خودشان قرار دادهاند
خالصانهترین سالمم را همراه با آرزوی موفقیت بیش از پیش تقدیم میکنم.
خدا را به آبروی حضرت محمد و آل محمد قسم میدهم فرج موالیمان بقیة هللا االعظم را نزدیک نموده و ما و
شما گرامیان را از یاران خاص ،سربازان فداکار و شهدای رکابش قرار بدهد.
از خداوند متعال میخواهیم رفع گرفتاری از همه گرفتاران بنماید ،دغدغههای فکری ما و شما گرامیان را
برطرف سازد ،حوائج همه ما را برآورده بنماید و دعاهای ما را به اجابت برساند؛ انشاءهللا.
مجری:
استاد از شما تشکر میکنم .عزیزانی که برنامه را به صورت زنده نگاه میکنند یا بعدا به صورت بازپخش برنامه
را خواهند دید بدانند االن در شبی هستیم که «دحو االرض» است و برخی اعمال برای این روز وارد شده است.
به دلیل اینکه این برنامه ،برنامه «اخالق علوی» است و یکی از جنبهها و جلوههای اخالق علوی ،عمل به
مضامینی است که برای ما در ایام ،روزها و ساعات خاص توصیه شده است دوست دارم از محضر استاد
استفاده کنیم.
از استاد میپرسیم آیا امشب که شب «دحو االرض» است اعمال خاصی وارد است ،یا خیر؟! اگر این شب و روز
اعمال خاصی دارد انشاءهللا با همدیگر بشنویم و بتوانیم به آن عمل کنیم .استاد در خدمت شما هستیم؛
فضیلت شب و روز «دحو االرض» و برخی اعمال آن
آیت هللا دکتر حسینی قزوینی:

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم هللا الرحمن الرحیم و به نستعین و هو خیر ناصر و معین الحمدلله و الصلوة
علی رسول هللا و علی آله آل هللا ال سیما علی موالنا بقیة هللا و اللعن الدائم علی اعدائهم اعداء هللا إلی یوم لقاء هللا
أفوض امری إلی هللا إن هللا بصیر بالعباد حسبنا هللا و نعم الوکیل نعم المولی و نعم النصیر
همانطور که عزیزم جناب آقای حسینی اشاره کردند امشب و فردا «دحو االرض» است« .دحو االرض»
به نام گسترش زمین و شروع حیات بخشی خداوند تبارک و تعالی به عالم ناسوت و خاکی است.
این شب و روز دعاها و اعمال زیادی دارد ،اما آنچه در فردا مهم است روزه گرفتن است که معادل هفتاد سال
روزه است .البته عزیزان دقت داشته باشند که روزه این روز معادل هفتاد سال روزه مستحبی است ،نه روزه
واجب!!
اگر روزه واجب از کسی قضا رفته به اندازه اول و آخر دنیا بخواهد روزه مستحبی بگیرد جای روزه واجب را
نمیتواند پر کند .روزه واجب جای خودش را دارد ،اما اگر کسی برای رضای حق فردا روزه بگیرد به شرطی که
روزه قضا نداشته باشد معادل هفتاد سال روزه است.
اگر کسی روزه قضا داشته باشد نمیتواند روزه مستحبی بگیرد .ولی اگر کسی روزه قضای واجب دارد و روزهای
توصیه شده را به عنوان روزه قضای خود روزه بگیرد خداوند متعال تفضل میکند و پاداش آن روز را به او
میدهد.
به عنوان مثال اگر کسی روز «دحو االرض» ،روز مبعث ،نیمه شعبان و دیگر ایام ،روزه قضای خودش را بگیرد
خداوند عالم کرم میکند هم به جای روزه قضایش میپذیرد و هم پاداش روزه آن روز را به او میدهد.

اگر کسی فردا به قصد قضای روزه واجب ،روزه بگیرد هم یک روز قضای واجب از او ساقط شده و هم خداوند
پاداش هفتاد سال روزه مستحبی به او میدهد .در بعضی از روایات وارد شده است که روزه «دحو االرض»
کفاره هفتاد سال گناه است.
یکی از اعمال دیگر روز دحو االرض ،دو رکعت نماز است که در هر رکعت یک مرتبه حمد و توحید و پنج مرتبه
ل وَ َال ُقوَّ َة إ َّال ِب َّ
سوره والشمس است که بعد از آن دعای کوتاهی وارد شده است .ابتدای این دعا با « َال َحوْ َ
اللهِ
ِ
ْالعَ ِلی ْالعَ ِظی ِم» شروع شده که در مفاتیح الجنان هست .اگر دوستان موفق شوند این نماز را بخوانند دعای یک
سطر و نیمی دارد که چنین است:
ل ْال َع َثر ِ َ
ل وَ َال ُقوَّ َة إ َّال ِب َّ
اللهِ ْال َع ِلی ْال َع ِظی ِم یا مُ ِقی َ
« َال َحوْ َ
یب ال َّد َعوَ ِ
ب دَعْ وَ ِتی یا
ات َأ ِج ْ
َات أقِ ْل ِنی عَ ْث َر ِتی یا مُ ِج َ
ِ
َسامِ عَ ْاْلَ ْصوَ ِ
ن َسی َئا ِتی یا َذا ْال َج َال ِل وَ ْاْلِکرَام»
ات ْ
اسمَ عْ َصوْ ِتی وَ ارْ َحمْ ِنی وَ َت َجاوَ ْز َع ْ
زاد المعاد -مفتاح الجنان ،نویسنده :مجلسی ،محمد باقر بن محمد تقی ،محقق  /مصحح :اعلمی،
عالءالدین ،ص  ،158الباب الرابع فی أعمال لیالی و أیام شهر شوال المکرم
دوستان میتوانند برای آشنایی بیشتر به کتاب «مفاتیح الجنان» روز «دحو االرض» مراجعه نمایند .در آنجا
اعمال کامل این روز موجود هست ،اما مهمترین عمل ،گرفتن روزه است که ثواب هفتاد سال روزه و کفار هفتاد
سال گناه است.
البته خدمت دوستان عرض کنم روزه این روز کفاره هفتاد سال گناهی است که بین بنده و خداوند است .اما اگر
گناهانی مثل حق الناس باشد قطعا باید ابتدا صاحب حق را راضی کرد بعد از خدای عالم طلب نمود.
اگر فردی حقوقی از افراد بر گردنش مانده و دسترسی ندارد یا اگر بخواهد رضایت بگیرد فتنه ایجاد میشود در
اینطور موارد تنها راه استغفار است .در انتهای دعای استغفار امیرالمؤمنین (سالم هللا علیه) که مخصوص زیادی

روزی هم هست عرضه میدارد :خدایا اگر حق الناسی از مردم بر گردن من است و من از حلیت گرفتن از آنها
عاجز هستم یا هستند ،اما خجالت میکشم از آنها رضایت بگیرم .تو قادر هستی آنها را از من راضی گردانی!
خداوند عالم ارحم الراحمین است ،خداوند عالم اکرم االکرمین است ،خداوند عالم بهترین ،رفیقترین و
مهربانترین دوست برای بنده خود است.
معموال ما در حق هرکسی بدی میکنیم باید التماس کنیم ،خواهش کنیم و واسطه قرار بدهیم تا ما را ببخشد.
خداوند عالم میفرماید :ای بندگان من که در حق من بدی کردید به سوی من بیایید تا گناهانتان را ببخشم.
خداوند متعال به پیغمبر اکرم دستور میفرماید:
ِّئ عِ با ِدی َأنِّی َأنَا ْال َغ ُفورُ ال َّرحِ یم)
(نَب ْ
بندگانم را آگاه کن که من غفور و رحیمم.
سوره حجر ( :)15آیه 49
ای پیغمبر! به بندههای من بگو من خدای مهربان و بخشنده هستم .در خانه من بیایید تا گناهانتان را ببخشم.
بنابراین خداوند عالم ارحم الراحمین است .همانطور که در روایت وارد شده است:
ل َذ ْنب َأ ْس َت ْغفِ رُ َّ
ت ُك ِّ
ن وُ ِج َد فِ ي َصحِ ي َفةِ َعمَ لِهِ يَوْ مَ ْال ِق َيامَ ةِ َ -ت ْح َ
الله»
« ُطوبَى لِمَ ْ
خوش به حال بندهای که در کنار هر گناهش یک استغفر هللا است.
وسائل الشيعة؛ شيخ حر عاملى ،محمد بن حسن،مؤسسة آل البيت عليهم السالم ،ج ،16ص ،69 :ح
21004
من در خدمت حضرتعالی هستم.

مجری:
حضرت استاد از شما ممنون و متشکرم .انشاءهللا بتوانیم به اعمال روز «دحو االرض» عمل کنیم.
عزیزانی که برنامه «اخالق علوی» را دنبال کردند با سیر برنامه و موضوعات آن کامال آشنا هستند .ما دوست
داریم در این بخش گریزی بزنیم به مطالبی که حضرت استاد در جلسات قبل در برنامه «اخالق علوی» گفتند و
انشاءهللا در آن موارد جمع بندی داشته باشند.
اگر دوست داشتید به تفضیل به موضوعاتی که در برنامه «اخالق علوی» مطرح شده است دسترسی داشته
باشید میتوانید به سایت «شبکه جهانی والیت» بخش «آرشیو» مراجعه بکنید و عنوان «اخالق علوی» را
انتخاب کنید به همه برنامهها دسترسی خواهید داشت.
از حضرت استاد درخواست میکنم خالصهای از مطالب جلسات قبل که درباره اخالق علوی مطرح شده است را
بفرمایند و جمع بندی کنند تا من طرح موضوع جدید خواهم کرد.
خالصهای از مباحث بیان شده در جلسات گذشته
آیت هللا دکتر حسینی قزوینی:
ما در گذشته بحثهای مختلفی از حضرت امیرالمؤمنین (سالم هللا علیه) و اخالق علوی داشتیم .بنده به
خالصهای از مباحثی که در جلسات گذشته خدمت آقایان داشتیم اشاره میکنم و بعد اگر عزیزم سؤال جدیدی
داشته باشند در خدمتشان باشیم .ما بخشی را در گذشته از امیرالمؤمنین داشتیم که فرمود:
« َأنَا مَ عَ َر ُسول َّ
اللهِ ص وَ مَ عِ ی عِ ْت َر ِتی وَ ِس ْب َطای َعلَی ْال َحوْ ِض»
ِ
من و پیامبر خدا و خاندان و نوادگان من بر لب حوض کوثر هستیم.

ن َأرَا َدنَا َف ْلیأْ ُخ ْذ ِب َقوْ لِنَا»
« َفمَ ْ
پس هر که ما را خواهان است باید گفته ما را بپذیرد.
هرکسی میخواهد در روز قیامت با ما باشد ،در کنار حوض از آب حوض کوثر استفاده کند ،فردای قیامت به
شفاعت ما برسد و وارد بهشت شود باید به گفتههای ما عمل کند.
«وَ ْلیعْ مَ ْ
ل َع َملَنَا»
و به کردار ما رفتار کند.
الخصال ،نویسنده :ابن بابویه ،محمد بن علی ،محقق  /مصحح :غفاری ،علی اکبر ،ج  ،2ص  ،624ح 10
به قول یکی از بزرگان که میگفت :بهشت را بها دهند ،به بهانه ندهند!! فردای قیامت همجواری با امیرالمؤمنین
فقط با شعار نیست .چنین نیست که بگویم من شیعه هستم و امیرالمؤمنین فردای قیامت مرا قسمت باالی
بهشت قرار میدهد.
حضرت امام صادق (علیه السالم) فرزند امیرالمؤمنین هم فرمود :ما برای کسی از طرف خدای عالم کاغذ
برائتی نیاوردهایم و ضمانت نامه بهشتی برای کسی نداریم ،مگر کسانی که به گفتار و دستورات ما عمل کنند.
ان ل َِّلهِ َع ِ
اصیا َف ُهوَ لَنَا َع ُدو»
ان ل َِّلهِ مُ ِطیعا َف ُهوَ لَنَا وَ لِی وَ مَ ْ
«مَ ْ
نک َ
نک َ
هر که مطیع خدا باشد دوست ما و هر که نافرمانی خدا کند دشمن ماست.
الکافی ،نویسنده :کلینی ،محمد بن یعقوب ،محقق  /مصحح :غفاری علی اکبر و آخوندی ،محمد ،ج ،2
ص  ،75ح 3

ائمه اطهار میفرمایند :هر کسی از خداوند تبعیت کند ،به دستورات خدا و دستورات ما را عمل کند دوست
ماست .در مقابل کسانی که معصیت میکنند ،گناه میکنند ،مردم آزاری میکنند ،غیبت میکنند ،دروغ میگویند،
حق مردم را میخورند و نسبت به نماز و روزه سهل انگاری میکنند دشمن ما هستند و ما با اینها هیچ رابطه
خویشاوندی نداریم.
کسانی هستند که با تمام وجود تالش میکنند دستورات ائمه اطهار که دستورات پیغمبر اکرم و دستورات خدای
عالم است عمل کند .در مقابل شیطان زرنگ است و بر همه وجود ما تسلط دارد.
خداوند عالم میخواهد ما را به این شکل امتحان کند تا اگر در جایی هم گناه و معصیتی کردیم قطعا شفاعت
اهلبیت (سالم هللا علیهم اجمعین) از ما دستگیری خواهد کرد.
نکته دیگر که ما در «اخالق علوی» بحث کردیم اصال خود اخالق علوی و خوش اخالق بودن است .امیرالمؤمنین
به نقل از رسول گرامی اسالم فرمود:
ْ
«لیس شیء َأ ْث َق َ
ان من ُخ ُلق َح َسن»
ل فی المِ ی َز ِ
فردای قیامت عملی در نامه اعمال بنده سنگینتر از اخالق خوب نیست.
مسند اْلمام أحمد بن حنبل ،اسم المؤلف :أحمد بن حنبل أبو عبدهللا الشیبانی ،دار النشر :مؤسسة قرطبة
– مصر ،ج  ،6ص  ،448ح 27572
اخالق خوب است که میتواند فردای قیامت پرونده اعمال ما را سنگین و خوب و عالی کند و ما را در برابر
ِ
گناهانمان رو سفید کند .همچنین در روایت دیگری وارد شده است:
اب َعلَى ُح ْسن ْال ُخ ُلق َكمَ ا ُيعْ ِطي ْالمُ َجاهِ َد فِي َس ِبيل َّ
« إ َّن َّ
اللهِ
الل َه َت َبارَكَ وَ َت َعالَى لَ ُيعْ ِطي ْالعَ ْب َد مِ َ
ن ال َّثوَ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ي َْغ ُدو َعلَ ْيهِ وَ يَرُ ُ
وح»

کسی که اخالق خوب دارد خدا به او همان پاداشی را میدهد که به مجاهدین در راه خودش میدهد.
الكافي (ط  -اْلسالمية) ،ج ،2ص ،101 :ح 12
بحث اخالق خوب به این سادگی نیست .چه بسا همسر و فرزندان کارهایی انجام میدهند که انسان را عصبانی
میکنند .اگر در آن کارها عصبانیتت را کنترل کنید و با اخالق خوب با او برخورد کنید جهاد کردهاید.
جهاد تنها رفتن به جبهه و مبارزه با دشمن نیست؛ چه بسا مبارزه با نفس از مجاهدت در راه خدا قویتر است .به
همین خاطر است که به مجاهدت در راه خدا جهاد اصغر و به مجاهدت با نفس ،جهاد اکبر میگویند.
ن َج ْن َب ْي َ
« َأعْ َدى عَ ُد ِّوكَ َن ْف ُس َ
ك»
ك َّالتِي ب َْي َ
ترین دشمن تو نفس توست که تو را به راه بد میکشاند.
دشمن
ِ
بحار اْلنوار (ط  -بيروت) ،ج ،67ص ،64 :ح1
اگر کسی با نفس عمارهاش مبارزه و جهاد کرد و موفق شد برنده است ،امتیاز میگیرد ،فردای قیامت رو سفید
است ،روز قیامت در جوار امیرالمؤمنین و اهل بیت و نبی مکرم اسالم است.
پیغمبر اکرم (صلی هللا علیه و آله و سلم) فرمود :روز قیامت نزدیکترین مسلمانان به من خوش اخالقترین
آنهاست.
بنابراین یکی از بارزترین مصداق اخالق علوی ،اخالق خوب است؛ برخورد خوب با همسر ،فرزند ،برادر ،خواهر،
پدر ،مادر ،مسؤولین زیر دست و باالدست در جامعه است که بتوانیم علوی بودن و شیعه بودنمان را به نمایش
بگذاریم .این ویژگی یکی از ویژگیهای اخالق علوی است.

یکی دیگر از نکاتی که مطرح کردیم و به نظرم نکته بسیار ظریفی بود فرمایش امیرالمؤمنین در برخود اجتماعی
است .برخورد ما با مردم ،جامعه ،دوست ،رفیق ،رئیس ،مسئول و زیردستان همان برخورد اجتماعی است.
امیرالمؤمنین فرمود:
َسى َأ ْن ي ُ
ون بَغِ َ
يض َ
ب َح ِبي َب َ
ك يَوْ ما مَ ا »
« َأ ْح ِب ْ
ك َهوْ نا مَ ا ع َ
َك َ
در دوستی با دوست مدارا کن ،شاید روزی دشمن تو گردد.
در دوستی با کسانی که دوست هستید معتدل و میانهرو باشید و نباید تمام اسرار زندگیتان را در اختیارش قرار
بدهید .زیرا شاید روزی دشمن تو شود .زمانی که از تمام اسرار تو باخبر باشد اسرارت را برمال و تو را رسوا
میکند.
در رفتار با همسر تالش کن چیزهایی که در روحیه او اثر منفی میگذارد ،احساسات و عواطف او را جریحهدار
میکند را برمال نکنید.
الزم نیست هرچه در زندگی گذشته بوده را با او مطرح کنید .زیرا بعضی از قضایا در زندگی اثرات منفی
میگذارد .بنابراین امیرالمؤمنین میفرماید :تالش کنید میانهرو باشید.
َسى َأ ْن ي ُ
ض بَغِ َ
« وَ َأبْغِ ْ
ون َح ِبي َب َ
يض َ
ك يَوْ ما مَ ا »
ك َهوْ نا مَ ا ع َ
َك َ
و در دشمنی با دشمن نیز مدارا کن ،زیرا شاید روزی دوست تو گردد.
نهج البالغة (للصبحي صالح) ،ص522 :؛ تاریخ بغداد ،اسم المؤلف :أحمد بن علی أبو بکر الخطیب
البغدادی ،دار النشر :دار الکتب العلمیة – بیروت ،ج  ،11ص  ،427ح 6316
اگر میخواهید با کسی دشمنی هم کنید تمام اسرار او را برمال مکنید و آبرو و حیثیت او را از بین مبرید ،زیرا
شاید روزی برگردد و دوست تو باشد .در این صورت وقتی چشمت به چشمش میافتد خجالت میکشی و با

خود میگویی :من همان کسی هستم که نسبت به او بد و بیراه گفتم ،آبرویش را بردم و حیثیت او را در جامعه
لکهدار کردم.
این فرمایش امیرالمؤمنین جمله زیبا و ارزشمندی است که باید با طال نوشته شود و در محل اسکان ،استراحت
و ماشین آویزان باشد و در هر شبانه روز الگوی زندگیمان در جامعه و خانواده قرار دهیم.
نکته دوم که امیرالمؤمنین در مسائل اجتماعی دارد ،و کسی غیر از آن بزرگوار این جمله را بیان نفرموده و
نمیتوان بیان کند این است که حضرت فرمود:
ان يَوْ م لَ َ
ك وَ يَوْ م عَ لَ ْيك »
« ال َّد ْهرُ يَوْ مَ ِ
دنیا دو روز است :روزی سازگار با تو و روزی ناسازگار با توست.
روزی مال ،ثروت ،مقام و امکانات در اختیار شماست و روزی هم دنیا پشت به توست .دستت از مال دنیا خالی
است ،پستها و امکانات از تو گرفته میشود .به قول شاعر که میگوید:
روزگار است این گهی عزت دهد گهی خوار دارد
چرخ بازیگر از این بازیچهها بسیار دارد
حضرت امیرالمؤمنین میفرماید:
ان لَ َ
ك َف َال َت ْب َطر»
« َف ِإ َذا َك َ
اگر با تو ساز بود سرمستی مکن.

وقتی دنیا به کام توست و مسؤولیت ،قدرت و امکانات در اختیار داری مبادا به زیردستان و هم نوعان خودت
ظلم کنی .بدان اگر به زیردستان خودت ظلم کردی ،عصبانی شدی و بر سر او فریاد کشیدی بدان عصبانیت و
فریادی از باالدست خود طلب داری.
دنیا ،دنیای بده و بستان است .اگر شما در محیط خانه با همسر و فرزندان خود عصبانی میشوید و آنها توانایی
دفاع ندارند زمانی که به فالن اداره یا فالن مؤسسه رفتید کسی جلوی دیگران نسبت به شما عصبانی میشود و
داد و فریاد میکند و شما توان دفاع ندارید .در این صورت نباید عصبانی شوید ،زیرا شما سر اهل و عیال خود
فریاد کشیدید و این شخص هم سر شما فریاد کشید.
تالش کن اگر مسؤولیتی را پذیرفتید نان کسی را قطع مکنید .دائما نگو که فالن شخص باید اخراج بشود و
تالش کن دل کسی را نشکنی .اگر دل کسی را شکستی بدان یک دل شکستن از تقدیر الهی طلب توست و
روزی کسی میآید و دل تو را میشکند.
ك َف ْ
ان َعلَ ْي َ
اص ِبر »
« وَ ِإ َذا َك َ
و اگر ناساز بود شکیبا باش.
نهج البالغة ،نویسنده :شریف الرضی ،محمد بن حسین ،محقق  /مصحح :صالح ،صبحی ،ص  ،546ح
406
اگر روزگار به تو پشت کرد و دستت از امکانات ،مسند و مسؤولیت خالی شد جزع و فزع نکن و دائما مگو که
چرا بد آوردهام و ورشکست شدهام ،بلکه صبر و تحمل کن .امیرالمؤمنین میفرماید:
ال َغ ْد ِر مَ عْ رُ َ
وفة وَ ِب ْ
ال َب َال ِء مَ ْح ُف َ
« َدار ِب ْ
وفة»
این دنیا سرایی است که بالها از هر سو گردش را گرفته و به غدر و بیوفایی شهرت یافته است.

« َال َت ُدومُ َأ ْحوَ ُال َها»
نه خود همواره بر یک حال باشد.
«وَ َال ی ْسلَمُ ُن َّز ُال َها»
و نه ساکنانش در امان و سالمت به سر برند.
نهج البالغة ،نویسنده :شریف الرضی ،محمد بن حسین ،محقق  /مصحح :صالح ،صبحی ،ص  ،348خ
226
هر چه امکانات بیشتر باشد گرفتاری هم بیشتر است .این هم نکته زیبایی بود که در گذشته از امیرالمؤمنین در
خصوص مسائل اجتماعی مطرح کردیم که انشاءهللا الگوی ما باشند .روایتی دیگر از آن بزرگوار آوردیم که
فرمودند:
ب لَ ُهمْ َعن َّ
اللهِ دَعْ وَ ة»
« ِإ َّن ِس َّتة َال ُت ْح َج ُ
ِ
شش دسته هستند که خدا دعای آنها را رد نمیکند.
« ْاْلِمَ امُ ْالمُ ْق ِ
س ُط»
رهبر عادل.
خداوند عالم دعای رهبر عادل ،حاکم عادل ،رئیس جمهور عادل ،استاندار عادل ،شهردار عادل و کسی که عدالت
را در حوزه مسؤولیتش رعایت میکند را رد نمیکند.
«وَ ْالوَ الِ ُد ْال َبار لِوُ ْل ِدهِ »
پدر و مادری که در حق فرزندش خوبی کرده باشد.

بعضی از پدر و مادرها اصال توجه ندارند؛ همین اندازه که فرزند مقداری خوب و بد را تشخیص داد او را رها
میکنند و پیگیر نیستند که با کدام رفیق میگردد؟ نماز میخواند یا نمیخواند؟ اخالق خوش دارد یا ندارد؟
چنین پدر و مادری کار درستی نمیکنند.
به فرموده امیرالمؤمنین پدری خوب است که از ابتدای طفولیت فرزند ،مراقب تربیت او باشد .امام کاظم (علیه
السالم) فرمودند:
«وَ َأ َّنک مَ ْس ُئول َعمَّ ا وُ لِّی َته»
و تو مسئول هستی تا او را خوب تربیت کنی.
اگر در تربیت فرزند خود کوتاهی کردید فردا مجازات خواهید شد .اگر در تربیت فرزند خود کوتاهی کردید و او
به راه منحرفی رفت و با دوستان ناباب رفیق شد نه تنها خود او عذاب میکشد ،بلکه فردای قیامت تو را هم
عذاب میدهد.
«وَ َأ َّنک مَ ْس ُئول َعمَّ ا وُ لِّی َت ُه مِ ن ُح ْس ْ َ
ب وَ ال َّد َاللَةِ َعلَی َربِّهِ عَ َّز وَ َجل»
ْ
ن اْل َد ِ
ِ
و تو مسئول هستی تا او را خوب تربیت کنی و او را به صفات کمالی خداوند متعال هدایت نمایی!
من ال یحضره الفقیه ،نویسنده :ابن بابویه ،محمد بن علی ،محقق  /مصحح :غفاری ،علی اکبر ،ج  ،2ص
 ،622ح 3214
بعضی افراد از کودکی فرزند خود را با اشعار آشنا میکنند و خوشحال هستند که او چند واژه انگلیسی و
فرانسوی یاد گرفته است.

در مقابل افرادی هستند که از ابتدای کودکی نام ائمه اطهار و خداوند متعال را به فرزند خود یاد میدهند .اصول
دین را به فرزند خود یاد دادند و فرزند خود را با خود به مسجد میبرند .شما می بینید که این دو تربیت از زمین
تا آسمان باهم تفاوت دارند.
فرزندی که از ابتدای طفولیت اشعار و ترانه حفظ میکند مشخص است عاقبتش چه خواهد شد .در مقابل
فرزندی که از طفولیت قرآن حفظ میکند ،روایت حفظ میکند ،به مسجد میرود ،به عزاداری و عبادتگاه میرود
هم عاقبتش مشخص است.
فرزندانتان را علیوار تربیت کنید ،اهل بیتی تربیت کنید .دقت کنید که اخالق اهلبیت چه بوده است و فرزند را از
ابتدای کودکی با اخالق اهلبیت آشنا کنید.
بنابراین دومین دسته از انسانهایی که دعایشان رد نخواهد شد پدر و مادری است که در تربیت فرزندان خود
کوشا هستند و کوتاهی نمیکنند .به فرمایش امیرالمؤمنین دسته سوم از کسانی که دعایشان رد نمیشود؛
«وَ ْالوَ لَ ُد َّ
الصال ُِح لِوَ الِ ِده»
فرزندی که در حق پدر و مادرش نیکی کند.
فرزندی که در حق پدر و مادرش خوبی میکند ،به آنها احترام میگذارد و احترام پدر و مادر را دارد جزو این
گروه هستند .خدای عالم در چند جای قرآن میفرماید:
ْ
ُ
ن ِإ ْحسانا)
(وَ ال ت ْش ِرکوا ِبهِ َشیئا وَ ِبالوالِ َدی ِ
و هیچ چیز را شریک او قرار ندهید ،و به پدر و مادر نیکی کنید.
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خداوند متعال احسان به پدر و مادر را در کنار توحید ،عدم شرک خود و اطاعت از خود آورده است .لذا دعای
فرزندی که احترام پدر و مادر خود را نگهدارد به استجابت خواهد رسید.
در روایتی از امام سجاد (علیه السالم) وارد شده است که فرزندی با پدر خود راه میرفت در حالی که جلوتر از
پدر خود حرکت میکرد .حضرت عصبانی شدند و فرمودند :تو جلوتر از پدر خود راه میروی؟! اهلبیت (علیهم
السالم) تا این اندازه احترام به والدین را رعایت میکنند.
همچنین به فرموده اهلبیت (علیهم السالم) اگر فرزند صدایش را بلندتر از صدای پدر و مادر کند مورد حساب و
کتاب قرار خواهد گرفت .بنابراین دعای فرزندی که حقوق پدر و مادر را رعایت میکند و در حق آنها احسان
میکند رد نمیشود .در روایت وارد شده است اگر حاجت و گرفتاری دارید به پدر و مادرتان احسان کنید،
برایشان هدیهای ببرید و از آنها بخواهید برایتان دعا کند.
چهارمین شخصی که دعایش رد نمیشود؛
ن ِْلَخِ یهِ ِب َظ ْه ِر ْال َغیب»
«وَ ْالمُ ْؤمِ ُ
و دعای مؤمن برای برادر مؤمن خود در غیاب او.
اگر کسی پشت سر برادران دینی دعا کند مالئکه هم پشت سر او دعا میکنند .پنجمین شخصی که دعایش رد
نمیشود؛
َ
ول َّ
الل ُه َت َع َ
«وَ ْالمَ ْظ ُلومُ ی ُق ُ
ن لَک وَ لَوْ بَعْ َد حِ ین»
الی َْل ْن َت ِقمَ َّ
و دعای مظلوم ،خدای تعالی میفرماید :من اگر چه بعد از مدتی برای تو انتقام میگیرم.
وقتی مظلومی در حق ظالم نفرین کرد خداوند میفرماید :ای بنده از آن ظالم انتقام میگیرم ،ولو بعد از مدتی
باشد.

آخرین نصیحتی که حضرت سیدالشهدا در روز عاشورا به فرزندش امام سجاد داشت این بود که فرمود:
ن مَ ْ َ
اصرا إ َّال َّ
الله»
« َال َت ْظلِمَ َّ
ن ال ی ِج ُد نَ ِ ِ
مبادا به بندهای ظلم کنی که غیر از خداوند پناهگاهی ندارد.
تصنیف غرر الحکم و درر الکلم ،نویسنده :تمیمی آمدی ،عبد الواحد بن محمد ،محقق  /مصحح :درایتی،
مصطفی ،ص  ،344ح 7893
عزیزان دلی را نشکنید که اگر شکست بگوید« :یا هللا» .ششمین کسی که دعایش رد نمیشود؛
ان مُ ْؤمِ نا»
«وَ ْال َف ِقیرُ ْالمُ ْنعَمُ َعلَیهِ ِإ َذا ک َ
و دعای فقیر در حق شخصی که به او کمک کرده است -اگر مؤمن باشد.
معدن الجواهر و ریاضة الخواطر ،نویسنده :کراجکی ،محمد بن علی ،محقق  /مصحح :حسینی ،احمد،
ص  ،55باب ذکر ما جاء فی ستة
زمانی که در حق بیچارهای احسان میکنید ،شخص گرفتاری را ازگرفتاری نجات میدهید ،به شخص بیمار
کمک میکنید و او را به بیمارستان میرسانید ،اگر شخص بیمار نیاز به دارو دارد و نمیتواند دارو بخرد برای او
دارو میخرید؛ زمانی که برای نیازمندان برنج و روغن و سایر مایحتاج زندگی میفرستید ،زمانی که شخص
نیازمند در خانه شما میآید و به او احسان میکنید او در حق شما دعا میکند .خداوند عالم دعای فقیری که به او
احسان کردی را رد نمیکند.
در این زمینه مطالب بسیار زیاد بود ،اما من خواستم به یکی دو مورد اشاره کنم .انشاءهللا در جلسات بعدی
ادامه مباحث را بیان خواهم کرد .امیرالمؤمنین همچنین روی رسیدگی به برادران دینی و رسیدگی به انسانها
خیلی تالش داشت.

عزیزانی که در داخل یا خارج کشور صدای ما را میشنوید و دوست دارید زندگیتان زندگی علوی باشد و
اخالقتان مزین به اخالق علوی باشد تالش کنید از امکاناتی که خدای عالم به شما داده به دیگران هم کمک
کنید .با خود نگویید که من باید میلیاردر و میلیونر شوم!!
زیرا وقتی با همان امکانات کم به فقیر و مستمند و برادر دینیات کمک کردی هنر کردهای؛ وگرنه کمک کردن
در زمانی که میلیاردر و میلیونر شوید هنر نیست .هنر آن است وقتی دو نان در خانه داری یکی از آن را با
خانواده میخوری و دیگری را به برادر دینی خود میدهی .شاعر میگوید:
از مردم افتاده مدد گیر که این قوم
با بی پر و بالی پر و بال دیگرانند
معموال هرچه ثروت بیشتر شود قساوت قلب و همچنین عالقه و حرض او به مال دنیا هم بیشتر میشود.
کسانی که ثروت دنیایی کمتری دارند دست و دلبازترند .حضرت میفرماید:
َت [نِعْ مَ ُة] ِنعَمُ َّ
اللهِ َعلَیهِ ک ُثر ْ
ن ک ُثر ْ
اس ِإلَیه»
َت َحوَ ائ ُِج ال َّن ِ
«مَ ْ
هر که از نعمتهای خداوندی بیشتر بهره یابد ،مردم نیازمند هم بیشتر به او رجوع میکنند.
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اگر توانستید مراجعات مردم را پاسخ بدهید و با همان امکانات کمی که در اختیار دارید به برادران دینیتان
کمک کردید هنر کردهاید و این کار باعث میشود خداوند عالم نعمتهای خودش را بر سرتان سرازیر کند و
همانند ابر بهار که پی در پی میبارد؛
ماء َعلَیکمْ مِ ْدرارا)
الس َ
(ی ْر ِس ِل َّ

تا (باران) آسمان را پی در پی بر شما بفرستد.
سوره هود ( :)11آیه 52
اما اگر کسی به شما مراجعه کرد و توانایی حل مشکل او را داشتید ،اما مشکل او را برطرف نکردید باعث
میشود خداوند همان نعمت کمی که در اختیار شماست را از شما بگیرد.
بنابراین دقت کنیم یکی از چیزهایی که باعث میشود نعمت در دست انسان گسترش پیدا کند توجه به بندگان
خدا است .پیامبر فرمود:
«الخلق عیال هللا فاحب الناس إلی هللا من احسن إلی عیاله»
خالیق عیال خداوند هستند و بهترین انسانها کسی است که به عیال خداوند احسان و خوبی کند.
المعجم اْلوسط ،اسم المؤلف :أبو القاسم سلیمان بن أحمد الطبرانی ،دار النشر :دار الحرمین  -القاهرة
  ،1415تحقیق :طارق بن عوض هللا بن محمد ,عبد المحسن بن إبراهیم الحسینی ،ج  ،5ص  ،356ح5541
بنابراین اگر بخواهیم با این شکل رضایت خداوند را به دست آوریم ارزشمند است .اگر برادر دینی حاجتی داشت
و قبل از اینکه بگوید حاجت او را برآورده کردیم و مشکل او را برطرف کردیم کار ارزشمندی انجام دادیم.
اگر در جایی به فقیری کمک کردیم از او بخواهیم برایمان دعا کند .چه بسا دعای انسانی که در حق او کمک
کردیم از صدها ختمی که خودمان میگیریم باارزشتر باشد.
بیشتر از این در این خصوص صحبت نمیکنم .انشاءهللا بعدها باز هم در خدمت دوستان هستیم .این مطالب
خالصه بحثهایی است که ما در گذشته داشتیم.

مجری:
حضرت استاد از شما تشکر میکنم .شما بینندگان عزیز اگر دوست دارید مباحثی را که میشنوید برای دیگران
بفرستید به راحتی میتوانید به کانال «شبکه جهانی والیت» مراجعه کنید.
کلیپها به صورت موضوع بندی شده در آنجا قرار داده خواهد شد و متن برنامهها نیز چند روز پس از پیاده
شدن در سایت «شبکه جهانی والیت» هست .در ضمن برنامه هم به صورت صوتی و هم به صورت تصویری در
آنجا هست و میتوانید گوش بدهید.
اما در همین حد که شما در میان این همه سالیق مختلف و شبکههای مختلف ماهوارهای و از میان سایتهای
مختلف ماهوارهای شبکه «شبکه جهانی والیت» را به صورت زنده دنبال میکنید نشانه خوبی است.
انتخاب شما نشانگر این است که شما به سمت خداوند و اسالم اهلبیت عصمت و طهارت (علیهم السالم)
هستید .انشاءهللا خداوند به همه شما توفیق دهد که بین این همه مطالب و موضوعات مختلف مباحث «شبکه
جهانی والیت» را انتخاب کردید.
در فاصله کوتاهی میان برنامهای میبینیم ،بعد از آن برمیگردیم و مباحثمان را با آیت هللا دکتر حسینی قزوینی
ادامه میدهیم.
پس از ادامه مباحث منتظر تماسهای شما میمانیم تا انشاءهللا تماس بگیرید و سؤاالت و موضوعات و مطالب
خودتان را در موضوع برنامه «اخالق علوی» مطرح کنید .با ما همراه باشید.
از همراهی شما بینندگان عزیز ممنونم .انشاءهللا بتوانیم از این مطالب استفاده کنیم و به موضوعات و معارفی
که به دست ما میرسد عمل کنیم.

حضرت استاد یکی از خطبههای «نهج البالغه» که اخالق علوی را به صورت مبسوط مطرح کرده و میتواند برای
هر کسی از افراد بشر در هر عصری که زندگی میکند الگو باشد بحث «خطبه متقین» یا «خطبه همام» است
که فرمایش امیرالمؤمنین است.
بزرگواری کنید قدری در مورد این خطبه توضیح بدهید.
شرح «خطبه متقین» در «نهج البالغه»
آیت هللا دکتر حسینی قزوینی:
نکته زیبایی بیان کردید؛ «خطبه متقین» که در کتاب «نهج البالغه» است خطبه  193و در بعضی از کتابها
خطبه  191معروف به «خطبه همام» یکی از اصحاب امیرالمؤمنین است .او خدمت آن بزرگوار میآید و عرضه
میدارد:
َ ِّ َ
َ
یهم»
ن ِص ْف لِی ْالمُ َّت ِقی َ
«یا أمِ ی َر ْالمُ ْؤمِ ِنی َ
ن َح َّتی کأنی أنْ ُظرُ ِإلَ ِ
یا امیرالمؤمنین! متقین را برای من توصیف کن تا آنها را الگوی خودم قرار دهم.
خیلی عجیب است؛ علی رغم آیات زیادی که در مورد تقوا داریم و روایاتی که از نبی مکرم اسالم شنیدند او
خدمت امیرالمؤمنین میآید ،زیرا میداند علی بن أبی طالب است که میتواند صفات ارزشمند متقین را برای
آنها بیان کند و برای جامعه الگوسازی کند.
این داستان بسیار مفصل است؛ ابتدا حضرت مقداری تأمل میکند سپس شروع به بیان کردن این خطبه
میکند .همانطور که حضرتعالی هم اشاره کردید تمامی اخالق علوی در این خطبه به نمایش گذاشته شده است.

بنده معتقدم اگر کسی میخواهد خود را به اخالق علوی متصف کند این خطبه ولو ترجمه آن را هر روز یک بار از
اول تا آخر بخواند تا اصال ببیند اخالق علوی به چه معناست؛ علوی زندگی کردن ،علوی در جامعه بودن ،الگوی
علوی را در جامعه انجام دادن به چه معناست؟!
چنین نیست که ما تنها به این اکتفا کنیم که شیعه علی و دوستدار علی هستیم .امیرالمؤمنین با تمام عظمت و
جایگاهی که نزد خداوند عالم دارد هر شب از ترس خداوند آنچنان گریه میکند تا جایی که بیهوش میشود.
زمانی که به حضرت فاطمه زهرا خبر میدهند" :امیرالمؤمنین فالن جا افتاده است .کسی را بفرستید تا جنازه
ایشان را بیاورد" ،آن بزرگوار میفرماید" :این کار هر شب امیرالمؤمنین است ".زمانی که «دعای کمیل»
فرمایش امیرالمؤمنین را میخوانیم بدنمان به لرزه درمیآید .صحابی به نام «همام» خدمت حضرت میآید و
عرضه میدارد:
َ ِّ َ
یهم»
« ِص ْف لِی ْالمُ َّت ِقی َ
ن َح َّتی کأنی أ ْن ُظرُ ِإلَ ِ
حضرت در ادامه اوصاف متقین را مطرح میکنند و به تعبیر ما اخالق اهلبیتی را بیان میکند .نمیدانم این
سخنان امیرالمؤمنین با این صحابی چه کرد ،زیرا در ادامه وارد شده است:
« َف َصعِ َق َهمَّ ام َصعْ َقة کانَ ْ
ت نَ ْف ُس ُه فیها»
همام نالهای سر داد و از دنیا رفت.
سخنان امیرالمؤمنین آنچنان در وجود این صحابی تأثیر گذاشت یک نالهای کرد و جان به جان آفرین تسلیم
کرد .خیلی عجیب است.
« َف َصعِ َق َهمَّ ام َصعْ َقة کا َن ْت نَ ْف ُس ُه فیها»
امیرالمؤمنین سپس فرمودند:

اللهِ َل َق ْد ک ْن ُت َأ َخ ُ
« َأمَ ا وَ َّ
اف َها َعلَیه»
به خدا سوگند خودم بیم داشتم که سخنان من او را منقلب کند.
حضرت بیم داشتند «همام» توان و تحمل این سخنان را نداشته باشد .سپس فرمودند:
« َأ َهک َذا َت ْصن َُع ْالمَ وَ اعِ ُظ ْال َبال َِغ ُة ِبأَ ْهل َِها»
موعظههای جانسوز با اهلش چنین کاری میکند.
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به قول معروف سخنی که از قلب برخیزد بر قلب مینشیند .سخنانی که امیرالمؤمنین بیان میکند فرازهای
مختلفی دارد.
بنده به یاد دارم تقریبا  6 ،5سال قبل از انقالب در سال  1350یا  1351در ماه مبارک رمضان در قزوین منبر
میرفتم .من  60جلسه درباره «خطبه همام» صحبت کردم.
واقعا هر روز که فرازی از این خطبه را بیان میکردم برای خودم بسیار لذتبخش و شیرین بود و واقعا برصفای
وجود آدم افزوده میشد .نماز و مناجات انسان حال دیگری پیدا میکرد و اصال آدم در دنیای دیگری سیر
میکرد.
این خطبه برای مردم هم بسیار لذتبخش بود .آنها بسیار اظهار رضایت میکردند و میگفتند" :تعابیری که در
کلمات امیرالمؤمنین است واقعا بسیار جانسوز و تأثیرگذار است".

انشاءهللا اگر خداوند به ما توفیق دهد میتوانیم چندین جلسه در خصوص این خطبه مطالبی بیان کنیم .البته
اگر بخواهیم شروع کنیم شاید بیش از یکسال طول بکشد و کمتر از  40یا  50جلسه نمیشود «خطبه متقین» را
جمع کرد مگر اینکه تنها به ترجمه خطبه اکتفا کنیم.
اگر خداوند عالم به ما توفیق دهد با توجه به اینکه خداوند عالم به ذهن جنابعالی انداخت و سؤال کردید
انشاءهللا بتوانیم «خطبه متقین» که نمایشی از اخالق علوی است را برای بینندگان عزیز توضیح دهیم.
مجری:
استاد مسائلی درباره این خطبه وجود دارد؛ چرا امیرالمؤمنین ابتدا در پاسخ دادن به «همام» تأمل کردند؟ ثانیا
چرا حضرت به یک پاسخ مختصر اکتفا کردند؟
علت درنگ امیرالمؤمنین در برابر سؤال «همام»
آیت هللا دکتر حسینی قزوینی:
در ابتدای خطبه وارد شده است؛
َ
َ
َ
ن ع ی َق ُ
ان ر َُجال عَ ا ِبدا َف َق َ
ن ِص ْف لِی
ال َل ُه یا أمِ ی َر ْالمُ ْؤمِ ِنی َ
ال لَ ُه َهمَّ ام ک َ
«رُ ِوی أ َّن َصاحِ با ِْلمِ ی ِر ْالمُ ْؤمِ ِنی َ
ن َح َّتی کأَنِّی َأنْ ُظرُ ِإلَی ِهمْ »
ْالمُ َّت ِقی َ
سپس وارد شده است:
« َف َت َث َ
اق َ
ن َجوَ ا ِبهِ »
ل ع َع ْ
حضرت ابتدا در پاسخ دادن درنگ کرد.

«همام» سؤال پرسید و منتظر پاسخ ماند در حالی که امیرالمؤمنین هم لب فروبستند .شارحین «نهج البالغه»
در اینجا شروع کردند به پرسیدن اینکه درنگ کردن امیرالمؤمنین برای چه بوده است؟!
عدهای از اهل سنت ادعا کردند که حتما علی بن أبی طالب میخواست جمالت را در ذهن خود مرتب کند و ببیند
ابتدا ،وسط و انتهای مطالب را چطور بیان کند .آنها تصور میکنند امیرالمؤمنین هم همانند آخوندهای خودشان
یا آخوندهایی که میخواهند منبر بروند ابتدا مطالب را میچینند.
جالب اینجاست که «ابن ابی الحدید معتزلی» جمله زیبایی دارد و میگوید" :امیرالمؤمنین به وسیله این تثاقل و
درنگ کردن میخواست از یک روش روانشناسی استفاده کند ،زیرا وقتی «همام» سؤال پرسید منتظر جواب
است .درنگ و تأمل امیرالمؤمنین سبب شد که اشتیاق او به جواب بیشتر شود و حواسش را بیشتر جمع کند".
زمانی که کسی سؤال میپرسد و همانجا جواب را دریافت میکند شاید به آن جواب ارزش زیادی قائل نشود.
اما زمانی که سؤال پرسید و استاد چند دقیقه تأمل کرد یا مطالب دیگری را گفت بعد جواب را بیان کرد در دل
سائل شورش ،شوق و عالقه وافری ایجاد میکند .در این صورت سائل مشتاق است تا ببیند استاد چه جوابی
میخواهد دهد .بنابراین امیرالمؤمنین مقداری تأمل کرد تا عشق و عالقه صحابی به جواب بیشتر باشد.
عده دیگری بیان کردند که در مجلس افراد نابابی بودند .امیرالمؤمنین تأمل کرد تا آنها از جلسه بیرون روند و
مجلس از اغیار خالی باشد ،زیرا این سخنان همانند ُدر و طالست و هرکسی خریدار این سخنان نیست.
در جواب دوم حضرتعالی مبنی بر اینکه چرا حضرت به یک جواب مختصر اکتفا کردند ،باید بگویم که مشاهده
کنید در ابتدای روایت آمده است:
ال یا َهمَّ امُ َّاتق َّ
« ُثمَّ َق َ
الل َه وَ َأ ْح ِ
ن»
س ْ
ِ
حضرت فرمودند :یا همام! تقوا پیشه کن و احسان کن.

« َفإ َّن َّ
ن ُهمْ مُ ْح ِ
ون»
س ُن َ
ن َّات َقوْ ا وَ َّالذِ ی َ
الل َه مَ عَ َّالذِ ی َ
ِ
امیرالمؤمنین با این جمله خواستند بگویند معنای تقوا و صفات متقین روشن است؛ تقوا به معنای اتیان واجبات
و ترک محرمات است .همچنین به تعبیر امام صادق (علیه السالم) نباید در جایی که خدای عالم به شما دستور
داده جایتان خالی باشد.
به عنوان مثال وقت نماز خداوند متعال باید تو را جلوی سجادهات ببیند ،در ماه رمضان خداوند باید تو را در حال
روزه ببیند .همچنین در جایی که خداوند متعال نهی فرموده همانند شرابخانه ،محل غیبت و دروغ نباید حضور
داشته باشید.
توجه داشته باشید معنای تقوا روشن است اما امیرالمؤمنین در اینجا نتیجه تقوا را برای این صحابی بیان کرد،
زیرا تقوا روشن بود و به صورت اجمال برای همه روشن است .تقوا به معنای گناه نکردن و بندگی خداوند متعال
است ،اما نتیجه تقوا چیست؟!
(إ َّن َّ
ن َّات َقوْ ا)
الل َه مَ عَ َّال ِذی َ
ِ
خداوند با کسانی است که تقوی پیشه میکنند.
خداوند با متقین است ،خداوند یار متقین است ،خداوند مدافع متقین است ،خداوند همراه متقین است.
ن ُهمْ مُ ْح ِ
س ُنون)
(وَ َّالذِ ی َ
و کسانی که نیکوکارند.
سوره نحل ( :)16آیه 128
من در رابطه با این دو جمله حضرت توضیحی را خدمت عزیزان عرض کنم .در رابطه با آیه شریفه:

(إ َّن َّ
ن َّات َقوْ ا)
الل َه مَ عَ َّال ِذی َ
ِ
خدای عالم در سوره طالق آیه  2تا  5در نتیجه تقوا چند نکته زیبایی را بیان کرده است .قرآن کریم میفرماید:
ن ی َّتق َّ
الل َه ی ْج َع ْ
ل لَ ُه مَ ْخرَجا)
(وَ مَ ْ
ِ
و هر کس تقوای الهی پیشه کند خداوند راه نجاتی برای او فراهم میکند.
سوره طالق ( :)65آیه 2
اولین نتیجه تقوا این است که هرگاه انسان دچار گرفتاری شود خداوند عالم از این گرفتاری راه خروج و نجات
برای او قرار میدهد .بنابراین یکی از نتایج تقوا رهایی از گرفتاریهاست.
ن َحی ُ
ث ال ْ
یح َت ِ
سب)
(وَ ی ْر ُز ْق ُه مِ ْ
و او را از جایی که گمان ندارد روزی میدهد.
سوره طالق ( :)65آیه 3
یکی دیگر از نتایج تقوا این است که خداوند عالم به انسان روزی بیحساب میدهد .شخصی که کارمند یا کارگر
است میداند که سر ماه حقوق معینی دریافت خواهد کرد که این حقوق حساب شده است.
گاهی اوقات در اداره کاری انجام میشود .به عنوان مثال انسان بزرگی از محل بازدید میکند و از کار این کارمند
خوشش میآید و چک ده میلیون تومانی برای او مینویسد .به این روزی ،روزی بیحساب میگویند.
همچنین گاهی اوقات اتفاق میافتد که شخص از حقوق ماهیانهاش زمین ،فرش یا اموال دیگری میخرد و
چندین روز دیگر میفروشد و یک مرتبه به سود کالنی دست پیدا میکند روزیهای بیحساب از نتایج تقوا
است.

یکی از نتایج و حاصل متقی بودن ،گناه نکردن ،و بندگی خدا کردن ،روزیهایی است که به ذهن ما نمیآید.
خداوند متعال در ادامه میفرماید:
ن ی َّتق َّ
الل َه ی ْج َع ْ
ن َأمْ ِرهِ ی ْسرا)
ل لَ ُه مِ ْ
(وَ مَ ْ
ِ
و هر کس تقوای الهی پیشه کند خداوند کار را بر او آسان میسازد.
سوره طالق ( :)65آیه 4
یکی از نتایج تقوا این است که خداوند عالم کارها را برای او آسان میکند و هر کار سخت و مشکلی را به راحتی
پشت سر میگذارد .اگر شخص مشکالت خانوادگی ،زندگی ،اداری ،شهری و دیگر مشکالتی از این قبیل دارد
موفق میشود آن را حل کند.
یکی از نتایج تقوا این است که خدای عالم مشکالت او را حل میکند و هر کاری را برای او سهل و آسان قرار
میدهد.
ن ی َّتق َّ
الل َه یک ِّف ْر َع ْن ُه َسیئاتِه)
(وَ مَ ْ
ِ
و هر کس تقوای الهی پیشه کند خداوند گناهان او را میبخشد.
سوره طالق ( :)65آیه 5
هرکسی تقوا پیشه کند خداوند عالم گناهان او را میپوشاند و نمیگذارد در پروندهاش گناهی بماند .فردای
قیامت زمانی که این شخص پروندهاش را میگیرد دلهره دارد و با خود میگوید گناه کردم و معصیت کردم .او
دائما ورق میزند ،اما میبیند از گناهان او خبری نیست.

نتیجه تقوا این است که خداوند عالم به خاطر تقوا گناهان را از پروندهاش محو میکند و میپوشاند به طوری که
نه مالئکه میبیند و نه خودش فردای قیامت آنها را میبیند.
السرائِر)
(یوْ مَ ُت ْبلَی َّ
در آن روز که اسرار پنهان آشکار میشود.
سوره طارق ( :)86آیه 9
روزی که تمام پروندهها برمال میشود و تمام اسرار زندگی ما در جلوی انبیاء ،مالئکه ،اولیاء و خداوندگان خدا
روشن میشود .کسانی که تقوا دارند گناه نمیکنند ،بنده خدا هستند در روز قیامت اسرارشان برمال نمیشود.
شخصی که نمازش را سر وقت میخواند ،روزهاش را میگیرد ،وجوهات شرعی خود را پرداخت میکند ،دروغ
نمیکند ،غیبت نمیکند ،نسبت به پدر و مادر و همسر و فرزند احترام میگذارد و اخالق علوی را رعایت میکند
خداوند گناهان او را نابود میکند.
امیرالمؤمنین زمانی که در ادامه روایت فرمودند:
(فإ َّن َّ
َ
ن ُهمْ مُ ْح ِ
س ُنون)
ن َّات َقوْ ا وَ َّالذِ ی َ
الل َه مَ عَ َّالذِ ی َ
ِ
خواستند بگویند :ارزش یک انسان به کثرت عمل نیست!! مالک این نیست که در هر شبانه روز  300یا 400
رکعت نماز بخوانید و در طول سال دائما روزه بگیرید .کثرت عمل مالک نیست ،بلکه ُحسن عمل مالک است.
عمل خوب پیش خدای عالم ارزش دارد ،نه عمل زیاد .بنابراین در سوره ملک آیه  2وارد شده است:
َ
َ
َّ
ت وَ ْال َحی َ
(ال ِذی َخلَ َق ْالمَ وْ َ
ن عمال)
اة لِی ْب ُلوَ کمْ أیکمْ أ ْح َس ُ
همان کسی که مرگ و حیات را آفرید تا شما را بیازماید که کدامیک بهتر عمل میکنید.

سوره ملک ( :)67آیه 2
اصال خدای عالم بشر را آفریده است ،حیات و مرگ آفریده شده تا شما را امتحان کند و ببیند کدام یک از شما
(فإ َّن َّ
َ
ن
الل َه مَ عَ َّالذِ ی َ
عمل خوب بیشتری دارید .شاید یکی از علل فرمایش امیرالمؤمنین به «همام» میفرمایدِ :
ن ُهمْ مُ ْح ِس ُنون) همین تعبیر قرآن است که میفرماید هدف خلقت و آفرینش این است که ببیند
َّات َقوْ ا وَ َّالذِ ی َ
کدام یک از شما اعمال نیک ،درست و مطابق دستورات الهی دارید.
در روایت وارد شده ارزش دو رکعت نماز با حضور قلب از هزار رکعت نماز بی حضور قلب بیشتر است .امام
صادق ذیل همین آیه میفرماید:
َ
ن َأ ْصوَ بَکمْ عمال»
«لَی َ
س یعْ ِنی أک َث َرکمْ َعمَ ال ،وَ لک ْ
کثرت عمل مالک نیست ،بلکه صحیح بودن عمل مالک است.
کافی ،نویسنده :کلینی ،محمد بن یعقوب ،محقق  /مصحح :دارالحدیث ،ج  ،3ص  ،46ح 1485
در روایت وارد شده است کسی که نماز میخواند به ازای هر مقدار حضور قلبی که دارد نمازش مورد قبول است.
اگر در نصف نماز حضور قلب داشتی همان مقدار قبول است ،اگر در یک پنجم نماز حضور قلب داشتی همان
یک پنجم قبول است.
روز قیامت یک مرتبه مشاهده میکنید که نماز صبح شما را نیم رکعتی نوشتهاند .از مالئکه میپرسید :من که
نماز نیم رکعتی نخواندهام .آنها در جواب میگویند :تنها در نیم رکعت نماز حضور قلب داشتی و همین مقدار
مورد قبول است.
امام صادق (علیه السالم) فرمود :چه بسا  70سال بر عمر یک بنده میگذارد ،اما یک رکعت نماز قبول شده
ندارد .بنابراین حضرت میفرماید:

ن َأ ْصوَ بَکمْ عمال»
«وَ لک ْ
عمل خالص و حضور قلب برای خدا عملی است که تنها و تنها خدا را در نظر بگیریم و مالک دیگری نداشته
باشیم .آیات زیادی در قرآن کریم وارد شده است که خداوند متعال میفرماید:
س ُنوا إ َّن َّ
الل َه یحِ ب ْالمُ ْح ِ
(وَ َأ ْح ِ
س ِنین)
ِ
و نیکی کنید! که خداوند ،نیکوکاران را دوست میدارد.
سوره بقره ( :)2آیه 195
همچنین در آیه دیگری وارد شده است:
ََ
َ
الل ُه بما ُ
ن فیها)
قالوا َج َّنات َت ْج ِری مِ ْ
ن تحتها ْاْل ْنهارُ خالِ ِدی َ
(فأثاب َُهمُ َّ ِ
خداوند آنها را به خاطر این سخن باغهایی از بهشت پاداش داد که از زیر درختان آن نهرها جاری
است ،جاودانه در آن خواهند ماند.
به خاطر گفتار نیک و عبادت خوبی که داشتند خداوند متعال آنها را به بهشت میبرد در حالی که زیر پایشان
نهرهایی از جوی روان است و همیشه هم آنجا هستند .سپس میفرماید:
(وَ ذلِک َج ُ
زاء ْالمُ ْح ِ
س ِنین)
و این جزای نیکوکاران است.
سوره مائده ( :)5آیه 85
بنابراین این نکات خیلی ظریف است .امیرالمؤمنین در روایت دیگری میفرماید:

ن ک ِثی ِر ْالعَ مَ ل مَ عَ َق ِلیل ْالعِ ْل ِم وَ َّ
«وَ َق ِلی ُ
الشک وَ الش ْب َهةِ »
ل ْال َعمَ ِل مَ عَ ک ِثی ِر ْالعِ لْ ِم َخیر مِ ْ
ِ
ِ
انجام دادن عمل خوب با آگاهی و معرفت بیشتر بهتر است از عمل زیاد بدون معرفت
بحار اْلنوار ،نویسنده :مجلسی ،محمد باقر بن محمد تقی ،محقق  /مصحح :جمعی از محققان ،ج  ،1ص
 ،208ح 10
یکی از مراجع ما میفرمودند :اگر حواسمان به خداوند متعال در نماز خواندن به اندازه یک بچه  4یا  5ساله
باشد دنیا و آخرتمان آباد است.
زمانی که با یک بچه  4یا  5ساله صحبت میکنیم حواسمان جمع است و تالش میکنیم کلمات درستی به کار
ببریم ،چرندیات نگوییم ،توهین نکنیم و فحش ندهیم .به عبارت دیگر کامال به کلماتی که از دهانمان خارج
میشود توجه داریم.
بنابراین اگر از اول نماز تا آخر نماز به اندازه بچه  4ساله توجه داشته باشیم آخرتمان آباد است!! خدایا از این
تشبیه خجالت میکشم که ما در نمازمان اینقدر حضور قلب داشته باشیم.
ما نماز حضرت امیرالمؤمنین (سالم هللا علیه) را هم مطرح خواهیم کرد .زمانی که وقت نماز میرسید بدن
حضرت میلرزید و رنگ مبارکشان تغییر پیدا میکرد .زمانی که اطرافیان علت این تغییر حالت را از آن بزرگوار
میپرسیدند ،میفرمود :وقت مالقات با خداوند رسیده است.
وقت مالقات با کسی که آسمان و زمین و عرش کرسی را آفریده و دنیا و آخرت و همه چیزمان دست اوست.
زمانی که امام سجاد میخواستند وضو بگیرند رنگشان متحول میشد ،میلرزیدند و میفرمودند :میخواهم به
مالقات خدا بروم و با او صحبت کنم!

زمانی که حضرت صدیقه طاهره نماز میخواند نفس مبارکشان به شماره میافتاد درست همانند کسی که در
حال جان دادن است و روح از بدنش جدا میشود .حضرت فاطمه زهرا این چنین بودند.
اگر خداوند متعال توفیقمان بدهد یک روز نماز اهل بیت و ائمه اطهار (علهیم السالم) را در اینجا بیان میکنیم.
به قول یکی از بزرگان یکی از استغفارها و توبههایی که باید کنیم همین نمازهایمان است که باید از آن توبه و
استغفار کنیم و بگوییم:
ل السيِّ َئ ِ َ
ن ْال َح َسنَات بدل سیئاتی بأضعافها من الحسنات»
«یا رؤوف یا رحیم ،يَا مُ َب ِّد َ َّ
ات ِبأ ْضعَ افِ َها مِ َ
بیش از این در این خصوص صحبت نمیکنم و مقداری از وقت را در اختیار بینندگان عزیز قرار میدهیم.
انشاءهللا در جلسات بعد درباره سخن امیرالمؤمنین در «خطبه متقین» صحبت خواهیم کرد .انشاءهللا این
مطالب هم برای خودمان و هم برای بینندگان عزیز مفید باشد.
انشاءهللا نفس زدنها ،حرف زدنها و شنیدنهایمان بهترین ذخیره و توشه برای شب اول قبرمان ،عالم برزخ و
قیامت ما باشد که انشاءهللا این کلمات حضرت در آنجا از ما دستگیری داشته باشد.
مجری:
حضرت استاد از شما متشکرم .سؤال دیگری هم داشتم ،اما دوست داریم صدای شما بینندگان را هم بشنویم و
تماسهای شما را دریافت کنیم .در فاصلهای کوتاه به اتاق فرمان میرویم ،میان برنامهای را پخش میکنند و
بعد از آن تماسهای شما عزیزان را میشنویم.
بینندگان عزیز و ارجمند از همراهی شما ممنونم .حتما قسمتهای بعد برنامه «اخالق علوی» را دنبال کنید و
فرازهایی از «خطبه متقین» را بشنوید که استفاده کنیم.

شاید اگر به یکی از تعابیر «خطبه متقین» عمل کنیم برای صد سال زندگی کردن ما بس باشد .انشاءهللا
خداوند به همه ما توفیق دهد.
تماس بینندگان برنامه:
آقای صالح آبادی از سبزوار سالم علیکم و رحمه هللا؛
بیننده (آقای صالح آبادی از سبزوار – شیعه):
جناب آقای حسینی سالم علیکم .جناب آقای دکتر قزوینی سالم علیکم ،شب شما بخیر.
آیت هللا دکتر حسینی قزوینی:
سالم علیکم و رحمة هللا و برکاته.
بیننده:
آقای قزوینی من چندین بار مزاحمتان شدم ،اما تنها یک بار توانستم زیارتتان کنم .بنده آخر ماه برای ساخت
استودیو طبق وظیفه و قولی که دادهام تا زمانی که خداوند به من نفس بدهد کمک میکنم.
من از شما خواهش میکنم دعایی برای من پشت رسید بنویسید که به دست من برسد .من چند وقت پیش
خدمت شما آمدم و حضرتعالی پشت رسید امضا کردید .من رسید نمیخواهم فقط برای الی کفنم دعایی
بنویسید.
همچنین تا زمانی که زنده باشم حتما آخر ماه مقدار پولی واریز میکنم و احتیاج به گفتن هم نیست .هر زمانی
که خداوند از من راضی شد اطالع پیدا میکنید و ما هم خدا را شکر میکنیم.
آیت هللا دکتر حسینی قزوینی:

انشاءهللا خداوند به حق حضرت فاطمه زهرا جزای خیر به شما بدهد و هر حاجتی دارید برآورده شود .همچنین
کمک کنندگان عزیز هر حاجتی دارند به آبروی امیرالمؤمنین حوائج همه شما گرامیان مخصوصا حضرتعالی را
برآورده کند.
بیننده:
جناب آقای دکتر قزوینی از شما بسیار سپاسگذارم .بنده تا زمانی که زنده باشم و خداوند به من عمر دهد آخر
هر ماه مبلغ مورد نظر را کمک خواهم کرد.
آیت هللا دکتر حسینی قزوینی:
دست شما درد نکند.
بیننده:
از اینکه وقتتان را گرفتم عذرخواهی میکنم ،باز هم عذرخواهی میکنم ،باز هم عذرخواهی میکنم.
مجری:
جناب آقای صالح آبادی شما هم برای ما دعا کنید.
آیت هللا دکتر حسینی قزوینی:
ایشان همانند آباء و اجدادمان سبزواری است .زمانی که عزیزان سبزواری پشت خط تلفن میآید دلمان حال و
هوای وطن میکند.

مجری:جناب آقای صالح آبادی انشاءهللا خداوند توفیق و برکت به زندگیتان بدهد و به خواستههایتان برسید.
بینندگان عزیز در دعاهایمان برای همدیگر دعا کنیم .فردا هم که روز دحو االرض است دعا برای تجلیل در ظهور
آقا امام زمان را فراموش نکنید.
علی آقا از مشهد سالم علیکم و رحمة هللا:
بیننده (علی آقا از مشهد – شیعه):
با عرض سالم و خسته نباشید خدمت مجری محترم و کارشناس محترم برنامه حجت االسالم دکتر قزوینی
عزیز.
آیت هللا دکتر حسینی قزوینی:
سالم علیکم.
مجری:
علیکم السالم و رحمة هللا ،در خدمت شما هستیم.
بیننده:
«الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین بوالیة موالنا أمیرالمؤمنین و اْلئمة المعصومین (علیهم السالم)»
جناب استاد قزوینی به خدا امشب خیلی خوشحالم که برای اولین بار با شما صحبت میکنم و از دور دستتان را
میبوسم.
جناب استاد قزوینی خدمت شما دو سؤال داشتم؛ اگر واقعا منصفانه بخواهیم بگوییم اصال کتابهای شیعه را
کنار بگذاریم ،اما واقعا در کتابهای اهل سنت حقانیت امیرالمؤمنین ثابت شده است.

مجری:
علی آقا صدای شما قطع شد ،مجددا تماس بگیرید .آقای حبیبی از تهران سالم علیکم و رحمة هللا:
بیننده (آقای حبیبی از تهران – شیعه):
بسم هللا الرحمن الرحیم .سالم علیکم و رحمة هللا .سؤالی از حاج آقای قزوینی داشتم و آن اینکه من خاطرم
هست که شما در یکی ازسخنرانیهایتان گفته بودید که اگر کار برای خدا و امیرالمؤمنین باشد شیرین است و
خستگی ندارد!!
سؤال من این است که چطور میشود بنده اهل نماز اول وقت هستم ،اهل مطالعه هستم ،اهل مطالعه احوال
علما هستم؛ اما گاهی اوقات بهجت الزمی که از نظر معنوی باید داشته باشم را ندارم یا مثال بعضی وقتها
خسته و دلمرده میشوم.
گاهی اوقات زمانی که در جمع بستگان قرار میگیرم احساس انزوا میکنم .گاهی اوقات از زهد و ساده زیستی
لذت میبرم ،اما گاهی اوقات حالتی نفرت و عقب ماندگی به من دست میدهد.
به خاطر دارم که استادم میگفت :اگر خستگی در کسی معنا پیدا کرد بدانید که با هدف خیلی فاصله دارد!! حاال
میخواهم بدانم این حالتی که دارم واقعا حالت حقیقی و الهی است یا صرفا یک توهمی است که مثال من هم
انسانی خدایی هستم!!
اگر امکان دارد ریشهیابی کنید که چطور ممکن است گاهی اوقات از اینکه برای خدا و امیرالمؤمنین کار میکنیم
خسته میشویم .اگر لطف کنید یک راه حل عملی بگویید که اگر خدا بخواهد انجام بدهیم .یا علی مدد ،التماس
دعا ،خدانگهدار.
مجری:

انشاءهللا موفق باشید ،استاد توضیح خواهند داد .با با علی آقا تماس بگیرید اگر روی خط آمدهاند سؤالشان را
مطرح کنند .استاد با توجه به فرصتی که داریم به همین سؤالی که آقای حبیبی پرسیدند پاسخ دهید.
ایشان میگویند که شما در صحبتهایتان گفتید" :اگر کار برای امیرالمؤمنین باشد خستگی ندارد!!" ایشان
گفتند :من نماز و سایر اعمال عبادی خود را انجام میدهم ،اما ممکن است گاهی اوقات خستگی به من دست
بدهد.
همچنین گفتند که وقتی در جمع فامیل و جای دیگر هرچند میخواهند ساده باشند ،اما گاهی اوقات حالتی
همانند حالت انزوا به ایشان دست میدهد که ایشان آن را به احساس عقب ماندگی تعبیر کردند.
این بخش اول صحبتهایشان بود اگر لطف کنید در این خصوص توضیح بفرمایید.
آیت هللا دکتر حسینی قزوینی:
بنده در این رابطه جمله ای از امام سجاد (علیه السالم) بیان میکنم که جمله بسیار عجیبی است .کسانی که
واقعا حال نماز ندارند و میخواهند نماز باحال بخوانند ،روزه خالص بگیرند و عمل خالص انجام دهند.
جانا سخن از زبان ما میگویی!! حضرت امام سجاد میفرماید:
« َّ
ت وَ َتعَ َّبأْ ُ
الل ُهمَّ ِإنِّی ک َّلمَ ا ُق ْل ُت َق ْد َت َهیأْ ُ
اجی ُتک َأ ْل َقی َ
ن ی َدیک وَ نَ َ
ت وَ ُقمْ ُت ل َّ
ت َعلَی ُنعَ اسا ِإ َذا َأنَا
ِلص َالةِ بَی َ
َاجا َتک ِإ َذا َأنَا نَ َ
َص َّلی ُت وَ َسلَ ْب َت ِنی مُ ن َ
اجی ُت مَ ا لِی»
خدایا هرگاه گفتم مهیا و آماده شدم و در پیشگاهت به نماز ایستاد و با تو راز گفتم .چرتی بر من
افکندی ،آنگاه که وارد نماز شدم ،و حال راز گفتن را از من گرفتی آنگاه که با تو رازونیاز کردم .مرا چه
شده؟!

ِسی َعر َ
َض ْت لِی بَ ِلیة َأ َزالَ ْ
«ک َّلمَ ا ُق ْل ُت َق ْد َص ُل َح ْ
ن مَ ْجل ِ
ن مَ َجال ِ
ت َق َدمَ ی وَ
ت َس ِری َر ِتی وَ َقرُ َ
ب مِ ْ
ِس ال َّتوَّ ا ِبی َ
َحالَ ْ
ن خِ ْدمَ تِک»
ت بَی ِنی وَ بَی َ
هرگاه گفتم نهانم شایسته شد و جایگاهم به جایگاه توبه کنندگان نزدیک گشته برایم گرفتاری پیش
آمد که بر اثر آن گرفتاری پایم لغزید و میان من و خدمت به تو مانع شد.
ن خِ ْدمَ ِتک َن َّحی َت ِنی»
ن بَا ِبک َط َر ْد َت ِنی وَ َع ْ
« َسی ِدی لَ َع َّلک َع ْ
سرور من شاید مرا از درگاهت راندهای و از خدمتت عزل نمودهای.
« َأوْ لَ َع َّلک ر ََأی َت ِنی مُ ْستَخِ فا ِب َح ِّقک َفأَ ْق َصی َت ِنی»
یا مرا دیده ای که حقت را سبک میشمارم پس از پیشگاهت دورم ساختی،
« َأوْ لَ َع َّلک ر ََأی َت ِنی مُ عْ ِرضا َع ْنک َف َقلَی َت ِنی »
یا شاید مرا روی گردان از خود مشاهده کردی پس مرا مورد خشم قرار دادی.
ن َفر ََف ْض َت ِنی»
« َأوْ لَ َع َّلک وَ َج ْد َت ِنی فِ ی مَ َق ِ
ام ْالکا ِذ ِبی َ
یا شاید مرا در جایگاه دروغگویان یافتی ،پس به دورم انداختی.
« َأوْ لَ َع َّلک ر ََأی َت ِنی َغی َر َشاکر لِنَعْ مَ ا ِئک َف َحرَمْ َت ِنی»
یا شاید مرا نسبت به نعمتهایت ناسپاس دیدی پس محرومم نمودی.
َ
ِس ْال ُعلَمَ ِ
اء َف َخ َذ ْل َت ِنی»
ن مَ َجال ِ
«أوْ لَ َع َّلک َف َق ْد َت ِنی مِ ْ
یا شاید مرا از همنشینی دانشمندان غایب یافتی ،پس خوارم نمودی.

َ
َ
یس َتنِی»
ن ر َْحمَ ِتک آ ْ
ن َفمِ ْ
«أوْ لَ َع َّلک رَأی َت ِنی ِفی ْال َغا ِف ِلی َ
یا شاید مرا در گروه غافالن دیدی ،پس از رحمتت ناامیدم کردی.
َ
َ
ن َف َبی ِنی وَ بَین َُهمْ َخ َّلی َتنِی»
«أوْ لَ َع َّلک َرأی َت ِنی آل َِف مَ َجال َ
ِس ْال َب َّطالِی َ
یا شاید مرا انس یافته با مجالس بیکارهها دیدی پس مرا به آنان واگذاشتی.
ب َأ ْن َت ْسمَ عَ ُد َعا ِئی َف َباعَ ْد َت ِنی»
« َأوْ لَ َع َّلک َلمْ ُتحِ َّ
یا به قدری گناهکارم که دوست نداشتی دعایم را بشنوی پس دورم نمودی.
« َأوْ لَ َع َّلک ِب ُج ْرمِ ی وَ َج ِری َر ِتی َ
کافی َتنِی»
یا شاید به خاطر جرم و جنایتم کیفرم نمودی.
« َأوْ لَ َع َّلک ِب ِق َّلةِ َحیا ِئی مِ ْنک َجا َزی َتنِی»
یا شاید برای کمی حیایم از تو مجازاتم نمودی.
ت یا ر ِّ
َب َف َطالَمَ ا عَ َفوْ َ
« َف ِإ ْن عَ َفوْ َ
ن َق ْب ِلی»
ن ْالمُ ْذ ِن ِبی َ
ت َع ِ
پس اگر پروردگارا عفو کنی ،سابقه اینکه از گناهکاران پیش از من گذشته ای طوالنی است.
ن مُ ک َ
« ِْلَ َّن کرَمَ ک َأی ر ِّ
افاةِ ْالمُ َق ِّص ِرین»
ن وَ حِ ْل َمک یک ُبرُ َع ْ
َب ی ِجل ع ْ
َن مُ َجا َزاةِ ْالمُ ْذ ِن ِبی َ
زیرا کرمت پروردگارا از مجازات اهل تقصیر بسیار بزرگ تر است.
الص ْفح َعمَّ َ
«وَ َأنَا عَ ائِذ ِب َف ْض ِلک َها ِرب مِ ْنک ِإلَیک مُ َتن َِّجز مَ ا وَ َع ْد َ
ن ِبک َظنا»
ن أ ْح َ
ْ
س َ
ت مِ َ
ن َّ ِ

و من پناهنده به فضل توأم ،از تو به تو گریزانم ،خواهان چیزی هستم که وعده داده ای.و آن چشم
پوشی از کسانی است که به تو گمان نیک بردهاند.
زاد المعاد -مفتاح الجنان ،نویسنده :مجلسی ،محمد باقر بن محمد تقی ،محقق  /مصحح :اعلمی،
عالءالدین ،ص  ،96الفصل الخامس فی أعمال لیالی و أیام شهر رمضان المبارک
امام سجاد در این چند فراز بیان میکند علت اینکه ما شیرینی مناجات را حس نمیکنیم ،احساس خستگی
میکنیم و در نماز حضور قلب پیدا نمیکنیم چیست.
من گمان نمی کنم شما انسانی اعم از شیعه ،سنی یا مسیحی در کره زمین پیدا کنید که دوست نداشته باشد
بنشیند با خداوند عالم مناجات کند و از مناجات خود هم لذت ببرد.
من بارها گفتهام وهللا العلی اْلعلی لذتی که اولیاء خدا از یک رکعت نماز میبرند سالطین روی زمین از تمام
دوران سلطنتشان چنین لذتی نمیبرند .امام سجاد میفرماید:
ن َذا َّال ِذی َذ َ
اق َح َالوَ َة مَ َح َّب ِتک َفرَامَ مِ ْنک َب َدال»
« ِإلَ ِهی مَ ْ
خدایا چه کسی است که شیرینی محبت تو را چشید و غیر از تو چیز دیگری را طلب کرد.
زاد المعاد -مفتاح الجنان ،نویسنده :مجلسی ،محمد باقر بن محمد تقی ،محقق  /مصحح :اعلمی،
عالءالدین ،ص  ،412فصل المناجاة التاسعة :مناجاة المحبین
این دعا در کتاب «مفاتیح الجنان» است؛ این دعا ،دعای سحر امام سجاد در ماه رمضان است و عزیزان
میتوانند به این کتاب مراجعه کنند.

این دعا همچنین در کتاب «بحار االنوار» اثر «عالمه مجلسی» جلد  95صفحه  ،86کتاب «اقبال اْلعمال» اثر
«سید بن طاووس» (رضوان هللا تعالی علیه) جلد  1صفحه  ،64کتاب «مصباح کفعمی» صفحه  ،593کتاب
«مسکن الفؤاد» اثر «مرحوم شهید» وارد شده است.
همچنین در کتاب «مصباح المتهجد» اثر «شیخ طوسی» صفحه  588و کتاب «صحیفه سجادیه» چاپ جناب
آقای «ابطحی» صفحه  222وارد شده است.
آقایان میتوانند در این مصادر این دعا را بخوانند .بهترین منبع همان کتاب «مفاتیح الجنان» است که در
دسترس همگان قرار دارد.
مجری:
سؤال که پرسیده شد سؤال خوبی بود و واقعا در موضوع برنامه بود.
آیت هللا دکتر حسینی قزوینی:
بسیاری از اوقات که میخواهم حال خوبی پیدا کنم چندین فراز دعای سحر اثر امام سجاد (علیه السالم) را
میخوانم .این دعا واقعا جگر آدم را کباب میکند و همانطور که شاعر میگوید :جانا سخن از زبان ما میگویی!!
انسان احساس میکند حضرت عین آنچه که انسان گرفتار آن است را مجسم میکند و در خانه خداوند عالم این
چنین عجز و تواضع و خشوع دارد.
مجری:
امام سجاد (علیه السالم) به خوبی در قالب دعا و قالب یک انسان غیر معصوم از زبان ما این فرمایشات را بیان
میکنند .حضرت در قالب دعا به ما آموزش دادند که چطور دعا کنیم .واقعا حرف دل زبان ما و افرادی همانند
آقای حبیبی و افراد دیگری را بیان فرمودند.

آیت هللا دکتر حسینی قزوینی:
من به دوستان توصیه میکنم هر روز که برای نماز شب بلند میشوند ده دقیقه زودتر بلند شوند ،یک صفحه از
دعای سحر اثر امام سجاد را نه یک بار بلکه چند بار بخوانند و یک مقدار با روحیات خودشان تطبیق بدهند.
بنابراین به خواندن تنها اکتفا نشود؛ انسان باید این دعا را بخواند و ببیند که امام سجاد آنجا نشستهاند ،با روح
من آشناست و از زبان من چه میفرماید .اگر این دعا با روح انسان تطبیق داده شود ارزشمند است.
یک دنیا معارف در دعاهای اهل بیت مخصوصا «دعای سحر ابوحمزه ثمالی» نهفته است که واقعا غوغاست .ما
میتوانیم ادعا کنیم از حضرت آدم تا قیام قیامت کسی چنین تعابیری جز کسانی که با مکتب وحی آشنا هستند
را به کار نبردهاند.
مجری:
علی آقا که از مشهد تماس گرفته بودند و صدایشان نامناسب بود مجددا تماس گرفتند ،اما ظاهرا مشکالت
ارتباطی ایشان درست نشده است.
بخش دوم سؤال آقای حبیبی درباره بهجت معنوی بود و پرسیدند که آیا این واقعیت دارد؟! ایشان راه حل عملی
درخواست کردند.
بخش اعظم رسیدن به بهجت معنوی در مطلبی بود که شما در پاسخ به سؤال اولشان مطرح نمودید .اگر امکان
دارد راه حل عملی در مورد بهجت عملی بفرمایید.
آیت هللا دکتر حسینی قزوینی:
اتفاقا چند روز قبل حدود  500الی  600نفر از طالب در تهران اردویی داشتند که من هم به آنجا رفته بودم .بعضی
از طلبهها میپرسیدند" :ما چکار کنیم که برای امیرالمؤمنین کار کنیم و احساس خستگی نکنیم؟!"

بنده در پاسخ گفتم" :در مورد کار برای امیرالمؤمنین محبت و عالقه به درد نمیخورد .آنچه میتواند برای
امیرالمؤمنین خوب کارگر باشد عشق است .مادامی که عشق برای امیرالمؤمنین در ما و روح ما زنده نشود قطعا
در مسیر احساس خستگی میکنیم".
افرادی زیادی میخواهند برای امیرالمؤمنین کار کنند .من بارها در جلسات مختلف در قم یا کشورهای مختلف
در این خصوص صحبت کردهام.
خداوند عالم در نفس ما تأثیر کالمی قرار داده و دوستانی که با آنها صحبت میکنیم تصمیم میگیرند که ما
هم میخواهیم شروع کنیم ،اما بعد از گذشت یک یا دو ماه شروع میکنند بعد کنار میگذارند .اصل عشق
است!!
آب عقل و عشق از یک جوی نمیگردد روان
گر شدی عاشق دگر عاقل نمیباید شدن
عشق فراتر از اینهاست؛ بنابراین در روایت وارد شده است:
« َأ ْف َض ُ
ن ِ
عَش َق ْالعِ َبا َد َة َف َعانَ َق َها»
ل ال َّن ِ
اس مَ ْ
بافضیلتترین انسانها کسی است که عاشق عبادت باشد و با عبادت معانقه کند.
الکافی ،نویسنده :کلینی ،محمد بن یعقوب ،محقق  /مصحح :غفاری علی اکبر و آخوندی ،محمد ،ج ،2
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تعبیر بسیار عجیبی است؛ اگر عشقی که به فرزندت داری ،عاشق همسر و فرزند خود هستی ،دست در گریبان
فرزندت میکنی ،به پدر و مادر و خواهر و برادر خود عشق داری در ما احیا بشود همه چیز کامل هست.

زمانی که عشق آمد دیگر خستگی معنا ندارد .قطعا عزیزان تجربه کردهاند که در ابتدای زندگی یا دوران نامزدی
یا در هم صحبتی با کسی که دوستش دارید چندین ساعت حرف میزنید و یک مرتبه متوجه میشوید که چقدر
ساعت سریع گذشت.
گاهی اوقات از اول شب با معشوقه خود به صحبت کردن مینشینید و تا نزدیک طلوع افتاب حرف میزنید ،اما
اصال متوجه نمیشوید چه موقع شب تمام شد و چه موقع وقت سپری شد .مدام با خود میگویید" :خدایا چرا
وقت زود تمام شد!!"
از خداوند بخواهیم برای امیرالمؤمنین هم چنین عشقی به ما بدهد .اگر خداوند چنین عشقی به ما داد قطعا
خستگی ندارد .مادامی که این عشق نیست خستگی و دیگر مسائل هست.
بنده آنچه را که عرض میکنم با تمام وجود عرض میکنم .سن ما از  64هم گذشته و خداوند از هر بیماری
همانند آرتروز زانو ،ناراحتی قلب و کبد مقداری نصیب ما کرده است.
ما راضی به رضای خدا هستیم ،اما با تمام این بیماریها روزی  17 ،16ساعت کار میکنم .قسم به خدای علی
احساس خستگی نمیکنم .بنده روزی خسته میشوم که کار علمی نکنم.
گاهی اوقات که به مسافرت میروم و به کار علمی خود نمیرسم آن روز خستهترین روز من است .گاهی اوقات
زمانی که مشغول کار میشوم  5یا  6ساعت کار میکنم یک مرتبه میبینم ساعت یک نیمه شب است ،اما
نمیدانم چطور شب سپری شد.
چندی پیش دوستان از لندن تماس گرفته بودند ،مناظرهای داشتند و دو سه شبهه جدید مطرح کرده بودند .من
نماز عشاء را خواندم و مشغول پاسخ به این شبهات شدم ،اما یک مرتبه متوجه شدم نیم ساعت به اذان صبح
است و نزدیک هشت ساعت مشغول بودم.

قسم به روح امیرالمؤمنین احساس کردم که  7یا  8دقیقه گذشته است .وهللا العلی اْلعلی امیرالمؤمنین
شیرین است و کار هم برای امیرالمؤمنین شیرین است.
مجری:
انشاءهللا همه شیعیان بتوانند این حالوت و شیرینی را درک کنند .حضرت استاد دعا بفرمایید زیرا حیف است
در آخر برنامه دعا نشود.
آیت هللا دکتر حسینی قزوینی:
خدایا تو را به آبروی امیرالمؤمنین ،به والی علی قسم میدهیم فرج فرزند علی حضرت حجة بن الحسن را
نزدیک بگردان .خدایا مقدمات ظهورش را سریعا فراهم بگردان .خدایا قلب نازنینش را با ظهورش و قضا
حوائجش مسرور بگردان .ما را از یاران خاصش قرار بده.
خدایا رفع گرفتاری از گرفتاران بنما .خدایا به آبروی امیرالمؤمنین بر همه بیماران مخصوصا بیماران مورد نظر
شفای عاجل کرم فرما.
خدا به آبروی امیرالمؤمنین حوائج حاجتمدان ،حوائج ما ،حوائج دست اندرکاران «شبکه والیت» ،حوائج
بینندگان مخصوصا والیت آوران عزیز برآورده بنما .خدایا به آبروی امیرالمؤمنین دعاهای ما را به اجابت برسان.
والسالم علیکم و رحمه هللا و برکاته
مجری :حضرت استاد از شما بسیار ممنونم .از شما خوبان متشکرم .در این دقایق و لحظات برای تعجیل در
ظهور حضرت صاحب الزمان دعا میکنیم.
اللهم عجل لولیک الفرج

