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 «متقین خطبه»مختصری بر  شرح موضوع:

 برنامه اخالق علوی

 مجری:

 بسم هللا الرحمن الرحیم

 اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم

اخالق »که هم اکنون بیننده برنامه  «شبکه جهانی والیت»عزیز و ارجمند بینندگان  ؛همه شما خوبان رسالم ب

 .هستید «یعلو

توانمان هست در  تا آنجا که دربتوانیم و معرفت پیدا کنیم به اخالق علوی نسبت در این برنامه قرار است 

 .یمگذارگام بند برای ما ترسیم کرده انبی مکرم اسالم و مسیری که اخالق علوی 

ا بیش از پیش رنگ و بوی علوی مان راین برنامه زندگی بزرگوارکارشناس  بتوانیم با استفاده از مطالب شاءهللاان

 به درستی بپیماییم.را بوده است از آن که هدف خلقت ما را بتوانیم آن مسیری  شاءهللاان .بدهیم

هللا  ةرحم سالم علیکم و. عرض ادب و سالم دارم حسینی قزوینیدکتر آیت هللا به نیابت از شما عزیزان خدمت 

 ته؛و برکا

 آیت هللا دکتر حسینی قزوینی:



کجای که در هر و دوست داشتنی گرامی خدمت همه بینندگان عزیز و بنده همالم علیکم و رحمة هللا و برکاته؛ س

اند خودشان قرار دادهمهمان کانون گرم و باصفای خانواده  این گیتی پهناور بیننده این برنامه هستند و ما را

 .کنمقدیم میت ترین سالمم را همراه با آرزوی موفقیت بیش از پیشخالصانه

هللا االعظم را نزدیک نموده و ما و  ةفرج موالیمان بقیدهم قسم میمحمد و آل محمد حضرت به آبروی خدا را 

 فداکار و شهدای رکابش قرار بدهد. سربازان ،شما گرامیان را از یاران خاص

را گرامیان ی ما و شما فکر هایرفع گرفتاری از همه گرفتاران بنماید، دغدغهخواهیم از خداوند متعال می

 .شاءهللاان ؛برطرف سازد، حوائج همه ما را برآورده بنماید و دعاهای ما را به اجابت برساند

 مجری:

برنامه به صورت بازپخش  بعدا  یا کنند به صورت زنده نگاه می کنم. عزیزانی که برنامه راتشکر میاستاد از شما 

 است.شده برای این روز وارد اعمال و برخی است  «دحو االرض»که م االن در شبی هستیبدانند خواهند دید را 

عمل به  ،اخالق علویهای جلوه و هایکی از جنبه واست  «اخالق علوی»برنامه  ،برنامهبه دلیل اینکه این 

از محضر استاد دوست دارم  شده استتوصیه خاص  اتروزها و ساعما در ایام، مضامینی است که برای 

 .یماستفاده کن

این شب و روز اگر  ؟!یا خیر ،است اعمال خاصی وارد است «دحو االرض»امشب که شب پرسیم آیا از استاد می

 استاد در خدمت شما هستیم؛ کنیم. بتوانیم به آن عملبا همدیگر بشنویم و  شاءهللاانخاصی دارد  اعمال

 اعمال آنبرخی و « دحو االرض»فضیلت شب و روز 

 ی قزوینی:آیت هللا دکتر حسین



 الصلوة و للهالحمد معین و ناصر خیر هو و نستعین به و الرحیم الرحمن هللا بسم الرجیم الشیطان من بالله اعوذ

 هللا لقاء یوم لیإ هللا اعداء اعدائهم علی الدائم اللعن و هللا بقیة موالنا علی سیما ال هللا آل آله علی و هللا رسول علی

 النصیر نعم و المولی نعم الوکیل نعم و هللا حسبنا بالعباد بصیر هللا نإ هللا لیإ امری فوضأ

 «دحو االرض»است.  «دحو االرض»که عزیزم جناب آقای حسینی اشاره کردند امشب و فردا  مانطوره

 .وت و خاکی استناستعالی به عالم  به نام گسترش زمین و شروع حیات بخشی خداوند تبارک و

که معادل هفتاد سال  روزه گرفتن استمهم است  در فرداآنچه  ، امازیادی دارد اعمال و دعاهااین شب و روز 

نه روزه  است، هفتاد سال روزه مستحبی روزه این روز معادل داشته باشند که دقت روزه است. البته عزیزان

 !!واجب

ای روزه واجب را بگیرد ج قضا رفته به اندازه اول و آخر دنیا بخواهد روزه مستحبی کسیاگر روزه واجب از 

روزه بگیرد به شرطی که فردا اگر کسی برای رضای حق ، اما را دارد تواند پر کند. روزه واجب جای خودشنمی

 معادل هفتاد سال روزه است.  نداشته باشد روزه قضا

های و روز اگر کسی روزه قضای واجب داردولی  .تواند روزه مستحبی بگیردروزه قضا داشته باشد نمی کسیاگر 

پاداش آن روز را به او کند و تفضل میروزه بگیرد خداوند متعال به عنوان روزه قضای خود توصیه شده را 

 دهد.می

بگیرد  روزه قضای خودش را ،و دیگر ایامنیمه شعبان  روز مبعث،، «دحو االرض»روز  اگر کسی به عنوان مثال

 .دهداو می به را ن روزآهم پاداش روزه  و دپذیرجای روزه قضایش می کند هم بهعالم کرم می وندخدا



 وندهم یک روز قضای واجب از او ساقط شده و هم خداروزه بگیرد  ،به قصد قضای روزه واجبفردا  اگر کسی

 «دحو االرض»که روزه  وارد شده استت ابعضی از روای دهد. درروزه مستحبی به او می پاداش هفتاد سال

 کفاره هفتاد سال گناه است.

مرتبه پنج و  توحیدحمد و  مرتبه دو رکعت نماز است که در هر رکعت یک ،کی از اعمال دیگر روز دحو االرضی

ةَ  اَل  وَ  َحْولَ  اَل » . ابتدای این دعا بااست کوتاهی وارد شدهبعد از آن دعای است که سوره والشمس   ِباللَّهِ  ِإالَّ  ُقوَّ

بخوانند دعای یک  شوند این نماز رااگر دوستان موفق  .هستالجنان در مفاتیح  شروع شده که «مِ یاْلَعظِ  یاْلَعلِ 

 دارد که چنین است: سطر و نیمی

ةَ  اَل  وَ  َحْولَ  اَل » َعَواِت  یَب ُمجِ  ای یَعْثَرتِ  یَأِقْلنِ  اْلَعَثَراِت  لَ یُمقِ  ای مِ یاْلَعظِ  یاْلَعلِ  ِباللَّهِ  ِإالَّ  ُقوَّ  ای یَدْعَوتِ  َأِجْب  الدَّ

 «اْْلِکَرام وَ  اْلَجاَللِ  َذا ای یَئاتِ یَس  َعنْ  َتَجاَوزْ  وَ  یاْرَحْمنِ  وَ  یَصْوتِ  اْسَمعْ  َواِت اْْلَْص  َساِمعَ 

 ،یاعلم: مصحح/  ، محققیتق محمد بن باقر محمد ،یمجلس: سندهی، نوالجنان مفتاح -المعاد زاد

 رمکالم شوال شهر امیأ و یالیل أعمال یف الرابع ، الباب158، ص ینعالءالد

آنجا  نمایند. درمراجعه  «دحو االرض»روز  «مفاتیح الجنان»کتاب برای آشنایی بیشتر به  توانندیمان دوست

گرفتن روزه است که ثواب هفتاد سال روزه و کفار هفتاد  ،عمل ینترمهم موجود هست، اما این روزاعمال کامل 

 گناه است. سال

اگر  اما .که بین بنده و خداوند است ی استد سال گناههفتاروزه این روز کفاره  دوستان عرض کنم خدمتالبته 

 صاحب حق را راضی کرد بعد از خدای عالم طلب نمود.ابتدا باید  قطعا   گناهانی مثل حق الناس باشد

شود در ایجاد میدسترسی ندارد یا اگر بخواهد رضایت بگیرد فتنه و اگر فردی حقوقی از افراد بر گردنش مانده 

که مخصوص زیادی )سالم هللا علیه( منین ؤدعای استغفار امیرالمانتهای در استغفار است.  ها راهرد تنامو طوراین



 هاآناز حلیت گرفتن از حق الناسی از مردم بر گردن من است و من  اگرخدایا : داردعرضه میروزی هم هست 

 !گردانیرا از من راضی  هاآن و قادر هستیت .رضایت بگیرم هاآنکشم از خجالت می ، امایا هستندعاجز هستم 

و  ترین، رفیقم بهترینعال وندخدا ،کرمین استالعالم اکرم ا وندعالم ارحم الراحمین است، خدا وندخدا

 خود است. برای بندهدوست ترین مهربان

 .ببخشد واسطه قرار بدهیم تا ما را و خواهش کنیم کنیم،التماس کنیم باید بدی میکسی در حق هرما  معموال  

گناهانتان را ببخشم. تا بیایید به سوی من من که در حق من بدی کردید  ای بندگان :دفرمایعالم می وندخدا

 فرماید:خداوند متعال به پیغمبر اکرم دستور می

ئْ  حِ  اْلَغُفورُ  َأنَا یَأنِّ  یِعبادِ  )نَبِّ  (یمالرَّ

 .ممیرح و غفور من هک نک آگاه را بندگانم

 49(: آیه 15سوره حجر )

تان را ببخشم. انگناهبیایید تا در خانه من  .های من بگو من خدای مهربان و بخشنده هستمبه بندهای پیغمبر! 

 طور که در روایت وارد شده است:همان .عالم ارحم الراحمین است بنابراین خداوند

 «اللَّه َأْسَتْغِفرُ  َذْنب   ُكلِّ  َتْحَت  -اْلِقَياَمةِ  َيْومَ  َعَمِلهِ  َصِحيَفةِ  ِفي ُوِجدَ  لَِمنْ  ُطوبَى»

 هللا است. استغفر یک ای که در کنار هر گناهشخوش به حال بنده

، ح 69: ص ،16ج ،السالم عليهم البيت آل مؤسسة،حسن بن محمد عاملى، حر شيخ؛ الشيعة وسائل

21004 

 هستم. خدمت حضرتعالی من در



 مجری:

 عمل کنیم.« دحو االرض»بتوانیم به اعمال روز  شاءهللاانمتشکرم.  ممنون و حضرت استاد از شما

ما دوست  .آشنا هستند کامال   آن موضوعاتبرنامه و سیر با را دنبال کردند  «اخالق علوی»برنامه عزیزانی که 

و  گفتند «اخالق علوی»جلسات قبل در برنامه  داریم در این بخش گریزی بزنیم به مطالبی که حضرت استاد در

 .جمع بندی داشته باشندن موارد در آ شاءهللاان

دسترسی داشته مطرح شده است « اخالق علوی»ی که در برنامه اتبه تفضیل به موضوع اگر دوست داشتید

را  «اخالق علوی»عنوان و مراجعه بکنید  «آرشیو» بخش «والیتجهانی شبکه »توانید به سایت می باشید

 شت.ها دسترسی خواهید داهمه برنامهبه انتخاب کنید 

وی مطرح شده است را درباره اخالق علکه جلسات قبل  مطالب ای ازخالصه کنماستاد درخواست می از حضرت

 .خواهم کردضوع جدید وم من طرح تاو جمع بندی کنند  بفرمایند

 در جلسات گذشتهای از مباحث بیان شده خالصه

 آیت هللا دکتر حسینی قزوینی:

به بنده  .اخالق علوی داشتیمو  )سالم هللا علیه(نین ؤمامیرالمضرت حمختلفی از  یهابحثگذشته  ما در

ال جدیدی ؤکنم و بعد اگر عزیزم ساشاره میمباحثی که در جلسات گذشته خدمت آقایان داشتیم ای از خالصه

 :منین داشتیم که فرمودؤاز امیرالم را در گذشته ما بخشی م.یداشته باشند در خدمتشان باش

 «اْلَحْوِض  یَعلَ  یِسْبَطا وَ  یِعْتَرتِ  یَمعِ  وَ  ص اللَّهِ  ُسولِ رَ  َمعَ  َأنَا»

 م.یهست وثرک حوض لب بر من نوادگان و خاندان و خدا امبریپ و من



 «ِبَقْولَِنا أُْخذْ یَفلْ  َأَراَدنَا َفَمنْ »

 رد.یبپذ را ما گفته دیبا است خواهان را ما هک هر پس

به فردای قیامت  ،، در کنار حوض از آب حوض کوثر استفاده کندخواهد در روز قیامت با ما باشدهرکسی می

 های ما عمل کند.شفاعت ما برسد و وارد بهشت شود باید به گفته

 «َعَملََنا ْعَملْ یلْ  وَ »

 ند.ک رفتار ما ردارک به و

 10، ح 624، ص 2بر، ج کا یعل ،یغفار: مصحح/  ، محققیعل بن محمد ه،یبابو ابن: سندهی، نوالخصال

 امیرالمؤمنینفردای قیامت همجواری با  !!به بهانه ندهند ،بهشت را بها دهند گفت:که می ه قول یکی از بزرگانب

امت مرا قسمت باالی فردای قی امیرالمؤمنینو شیعه هستم . چنین نیست که بگویم من فقط با شعار نیست

 .دهدبهشت قرار می

ف خدای عالم کاغذ ما برای کسی از طر :هم فرمود نینامیرالمؤمفرزند )علیه السالم( امام صادق حضرت 

 دستورات ما عمل کنند. ومگر کسانی که به گفتار  ،نداریم ضمانت نامه بهشتی برای کسی و ایمبرائتی نیاورده

 «َعُدو لََنا َفُهوَ  ا  یَعاِص  لِلَّهِ  انَ ک َمنْ  وَ  یَولِ  لََنا َفُهوَ  عا  یُمطِ  لِلَّهِ  انَ ک َمنْ »

 ماست. دشمن کند خدا نافرمانی که هر و ما دوست باشد خدا مطیع که هر

، 2محمد، ج  ،یآخوند و برکا یعل یغفار: مصحح/  ، محققیعقوب بن محمد ،ینیلک: سندهی، نویافکال

 3، ح 75ص 



دوست دستورات ما را عمل کند و خدا  اتدستوربه  ،تبعیت کند وندهر کسی از خدا: فرمایندیمائمه اطهار 

گویند، دروغ میکنند، میکنند، غیبت مردم آزاری می ،کنندیمگناه  کنند،کسانی که معصیت میقابل در م. ستما

هیچ رابطه  هایناما با  و هستند ادشمن مکنند سهل انگاری میروزه  و خورند و نسبت به نمازحق مردم را می

 خویشاوندی نداریم.

و دستورات خدای  پیغمبر اکرمکه دستورات اطهار ات ائمه کنند دستورکه با تمام وجود تالش میهستند کسانی 

 تسلط دارد.وجود ما  همه بر و شیطان زرنگ استدر مقابل  .عالم است عمل کند

شفاعت  قطعا  ایی هم گناه و معصیتی کردیم ج درتا اگر امتحان کند  به این شکل خواهد ما رامیعالم  وندخدا

 ما دستگیری خواهد کرد.از )سالم هللا علیهم اجمعین( اهلبیت 

 امیرالمؤمنینخوش اخالق بودن است.  وخود اخالق علوی  اصال  بحث کردیم  «اخالق علوی» نکته دیگر که ما در

 :فرمودبه نقل از رسول گرامی اسالم 

 «َحَسن   ُخُلق   من َزانِ یاْلمِ  یف َأْثَقلَ  ءیش سیل»

 ق خوب نیست.تر از اخالدر نامه اعمال بنده سنگینعملی فردای قیامت 

 قرطبة مؤسسة: النشر دار ،یبانیالش عبدهللا أبو حنبل بن أحمد :المؤلف اسم حنبل، بن أحمد اْلمام مسند

 27572، ح 448، ص 6مصر، ج  –

در برابر ما را کند و ما را سنگین و خوب و عالی  اعمال تواند فردای قیامت پروندهست که میاخوب  اخالقِ 

 همچنین در روایت دیگری وارد شده است: .دکنسفید  روگناهانمان 

َواِب  ِمنَ  اْلَعْبدَ  لَُيْعِطي َتَعالَى وَ  َتَباَركَ  اللَّهَ  ِإنَّ  »  اللَّهِ  َسِبيلِ  ِفي اْلُمَجاِهدَ  ُيْعِطي َكَما اْلُخُلقِ  ُحْسنِ  َعلَى الثَّ

 «َيُروُح  وَ  َعلَْيهِ  َيْغُدو



 .دهدمی خودشدهد که به مجاهدین در راه می راپاداشی همان ق خوب دارد خدا به او کسی که اخال

 12، ح 101: ص ،2ج ،(اْلسالمية - ط) الكافي

صبانی عکه انسان را دهند انجام می همسر و فرزندان کارهایینیست. چه بسا  بحث اخالق خوب به این سادگی

 اید.جهاد کرده کنیدبا او برخورد  بو با اخالق خو کنیدآن کارها عصبانیتت را کنترل  در اگر .کنندمی

به  .تر استبا نفس از مجاهدت در راه خدا قوی مبارزهچه بسا  ؛جبهه و مبارزه با دشمن نیست رفتن بهتنها جهاد 

 گویند.جهاد اکبر می ،همین خاطر است که به مجاهدت در راه خدا جهاد اصغر و به مجاهدت با نفس

كَ  َأْعَدى »  «ْنَبْيكَ َج  بَْينَ  الَِّتي َنْفُسكَ  َعُدوِّ

 کشاند.نفس توست که تو را به راه بد می تو دشمن ترینِ دشمن

 1، ح64: ص ،67ج ،(بيروت - ط) اْلنوار بحار

فردای قیامت رو سفید ، گیردامتیاز می ،شد برنده است جهاد کرد و موفق واش مبارزه با نفس عماره کسی اگر

 است. اسالم مکرم  نبی و اهل بیت و امیرالمؤمنین رجوا قیامت درروز است، 

ترین به من خوش اخالق مسلمانانترین قیامت نزدیک روز :فرمود )صلی هللا علیه و آله و سلم( پیغمبر اکرم

 .هاستآن

خواهر،  برادر، فرزند، همسر، برخورد خوب با ؛اخالق خوب است ،اخالق علویمصداق رزترین یکی از با بنابراین

شیعه بودنمان را به نمایش و  که بتوانیم علوی بودناست در جامعه  باالدست ولین زیر دست وؤمس مادر،، پدر

 های اخالق علوی است.یکی از ویژگیویژگی بگذاریم. این 



برخود اجتماعی  در امیرالمؤمنینفرمایش ظریفی بود بسیار به نظرم نکته  ونکاتی که مطرح کردیم از یکی دیگر 

ئول و زیردستان همان برخورد اجتماعی است. مس، رئیسرفیق، ، تدوس جامعه، ما با مردم، دربرخواست. 

 فرمود: امیرالمؤمنین

 « َما َيْوما   بَِغيَضكَ  َيُكونَ  َأنْ  َعَسى َما َهْونا   َحِبيَبكَ  َأْحِبْب  »

 گردد. تو دشمن یروز دیشا ،نک مدارا دوست با یدوست در

را در اختیارش قرار  اناید تمام اسرار زندگیتبن و دیرو باشمعتدل و میانه دبا کسانی که دوست هستی یدوستدر 

و تو را رسوا اسرارت را برمال از تمام اسرار تو باخبر باشد  زمانی که شود.شاید روزی دشمن تو  زیرا د.بدهی

 .کندمی

 ردارد، احساسات و عواطف او را جریحهگذاهایی که در روحیه او اثر منفی میتالش کن چیز مسربا هدر رفتار 

 را برمال نکنید.کند می

قضایا در زندگی اثرات منفی زیرا بعضی از  د.با او مطرح کنی را بوده گذشته هرچه در زندگیالزم نیست 

 .رو باشیدتالش کنید میانه :فرمایدمی امیرالمؤمنین بنابراینگذارد. می

 «َما  ما  َيوْ  َحِبيَبكَ  َيُكونَ  َأنْ  َعَسى َما َهْونا   بَِغيَضكَ  َأْبِغْض  وَ  »

 .گردد تو دوست یروز دیشا رایز ن،ک مدارا زین دشمن با یدشمن در و

 بیالخط رکب أبو یعل بن أحمد :المؤلف اسم بغداد، خیتار؛ 522: ص ،(صالح للصبحي) البالغة نهج

 6316، ح 427، ص 11روت، ج یب – ةیالعلم تبکال دار: النشر دار ،یالبغداد

 زیرا، یداز بین مبرآبرو و حیثیت او را  و یدکنید تمام اسرار او را برمال مکنم هدشمنی  با کسیخواهید میاگر 

و با کشی د خجالت میافتچشمت به چشمش می وقتیدر این صورت . شاید روزی برگردد و دوست تو باشد



ر جامعه و حیثیت او را د بردم هستم که نسبت به او بد و بیراه گفتم، آبرویش را کسی من همانگویی: خود می

 دار کردم.لکه

 ، استراحتدر محل اسکان و طال نوشته شودزیبا و ارزشمندی است که باید با  جملهفرمایش امیرالمؤمنین این 

 دهیم.دگیمان در جامعه و خانواده قرار روز الگوی زن در هر شبانهو ماشین آویزان باشد  و

این جمله را بیان نفرموده و غیر از آن بزرگوار  کسیو ، در مسائل اجتماعی دارد امیرالمؤمنینکه  نکته دوم

 :فرمودتوان بیان کند این است که حضرت نمی

ْهرُ  »  « َعلَْيك َيْوم   وَ  لَكَ  َيْوم   َيْوَمانِ  الدَّ

 ناسازگار با توست. یروز و تو با سازگار یروز: است روز دو دنیا

دستت از مال دنیا خالی  .ستهم دنیا پشت به توروزی و  شماست امکانات در اختیارمقام و ثروت،  مال، روزی

 :گویدمیکه به قول شاعر . شودمی گرفته از تو امکانات ها وپست است،

 دارد گهی عزت دهد گهی خواراین روزگار است 

 ها بسیار دارداین بازیچه چرخ بازیگر از

 :فرمایدیم امیرالمؤمنین حضرت

 «َتْبَطر َفاَل  لَكَ  َكانَ  َفِإَذا »

 ن.کم یسرمست بود ساز تو با راگ



 خودتو هم نوعان به زیردستان داری مبادا در اختیار امکانات و ولیت، قدرت ؤمسو  توست وقتی دنیا به کام

و عصبانیت  ، عصبانی شدی و بر سر او فریاد کشیدی بدانظلم کردی ان خودتاگر به زیردست بدان .ظلم کنی

 طلب داری. خود از باالدستفریادی 

توانایی  هاآند و شویعصبانی میبا همسر و فرزندان خود در محیط خانه شما دنیای بده و بستان است. اگر  ،دنیا

شود و نسبت به شما عصبانی میکسی جلوی دیگران یا فالن مؤسسه رفتید فالن اداره دفاع ندارند زمانی که به 

شوید، زیرا شما سر اهل و عیال خود د عصبانی در این صورت نبای .دشما توان دفاع نداریو  کندداد و فریاد می

 فریاد کشیدید و این شخص هم سر شما فریاد کشید.

و  باید اخراج بشودفالن شخص  نگو که دائما  . یدقطع مکننان کسی را  دپذیرفتیرا ولیتی ؤمستالش کن اگر 

و  هی طلب توستل شکستن از تقدیر البدان یک د شکستیاگر دل کسی را  .یتالش کن دل کسی را نشکن

 شکند.آید و دل تو را میروزی کسی می

 «َفاْصِبر  َعلَْيكَ  َكانَ  ِإَذا وَ  »

 .باش باکیش بود ناساز اگر و

، ح 546، ص یصبح صالح،: مصحح/  ، محققینحس بن محمد ،یالرض فیشر: سندهیالبالغة، نو نهج

406 

 مگو که دائما  و  یت خالی شد جزع و فزع نکنولؤمس و دستت از امکانات، مسند و کرد پشت گار به تواگر روز

 فرماید:امیرالمؤمنین میتحمل کن.  وصبر  ، بلکهامشدهورشکست  و اموردهبد آچرا 

 «َمْعُروَفة ِباْلَغْدرِ  وَ  َمْحُفوَفة   ِباْلَباَلءِ  َدار  »

 ته است.افی شهرت ییوفایب و غدر به و گرفته را گردش سو هر از بالها هک است ییسرا این دنیا



 «َأْحَواُلَها َتُدومُ  اَل »

 باشد. حال یک بر همواره خود نه

اُلَها ْسلَمُ ی اَل  وَ »  «ُنزَّ

 .برند سر به سالمت و امان در نانشکسا نه و

، خ 348، ص یصبح صالح،: مصحح/  ، محققینحس بن محمد ،یالرض فیشر: سندهیالبالغة، نو نهج
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 در امیرالمؤمنین که در گذشته از بیشتر است. این هم نکته زیبایی بود هم یگرفتارچه امکانات بیشتر باشد  هر

که آوردیم از آن بزرگوار روایتی دیگر  د.نما باش یالگو شاءهللاانکه مطرح کردیم مسائل اجتماعی  خصوص

 فرمودند:

ة   ِإنَّ »  «َدْعَوة   اللَّهِ  َعنِ  لَُهمْ  ُتْحَجُب  اَل  ِستَّ

 کند.را رد نمی هانآشش دسته هستند که خدا دعای 

 «اْلُمْقِسُط  اْْلَِمامُ »

 رهبر عادل.

کسی که عدالت و رهبر عادل، حاکم عادل، رئیس جمهور عادل، استاندار عادل، شهردار عادل عالم دعای  وندخدا

 .کندینمرا رد  کندیمولیتش رعایت ؤرا در حوزه مس

 «لُِوْلِدهِ  اْلَبار   اْلَوالِدُ  وَ »

 خوبی کرده باشد. فرزندشحق  پدر و مادری که در



او را رها تشخیص داد  خوب و بد رافرزند مقداری  اندازه که همین؛ توجه ندارند اصال  پدر و مادرها  بعضی از

 ندارد؟اخالق خوش دارد یا  ؟خواندنمییا خواند می نماز ؟گرددا کدام رفیق میب و پیگیر نیستند که دنکنمی

 کنند.میچنین پدر و مادری کار درستی ن

)علیه امام کاظم باشد. مراقب تربیت او  ،فرزندطفولیت  ابتدایاز خوب است که پدری به فرموده امیرالمؤمنین 

 السالم( فرمودند:

ا َمْسُئول   کَأنَّ  وَ »  «یَتهُولِّ  َعمَّ

 .ینک تیترب خوب را او تا یهست مسئول تو و

او و  دکوتاهی کردیفرزند خود در تربیت  اگرهید شد. اگر در تربیت فرزند خود کوتاهی کردید فردا مجازات خوا

که فردای قیامت تو را هم بل کشد،او عذاب میخود رفیق شد نه تنها  دوستان ناباب با و راه منحرفی رفتبه 

 دهد.عذاب می

ا َمْسُئول   کَأنَّ  وَ » اَللَةِ  وَ  اْْلََدِب  ُحْسنِ  ِمنْ  َتهُ یُولِّ  َعمَّ  «َجل وَ  َعزَّ  َربِّهِ  یَعلَ  الدَّ

 !یینما تیهدا متعال خداوند یمالک صفات به را او و ینک تیترب خوب را او تا یهست مسئول تو و

، ص 2بر، ج کا یعل ،یغفار: مصحح/  ، محققیعل بن محمد ه،یبابو ابن: سندهی، نویهالفق حضرهی ال من

 3214، ح 622

و چند واژه انگلیسی که او خوشحال هستند کنند و بعضی افراد از کودکی فرزند خود را با اشعار آشنا می

 .یاد گرفته استفرانسوی 



اصول  .دندهیاد میبه فرزند خود را اطهار و خداوند متعال کودکی نام ائمه در مقابل افرادی هستند که از ابتدای 

زمین از و تربیت این د شما می بینید که .دنبرمسجد می به با خود را فرزند خودو  یاد دادند را به فرزند خود دین

 د.نتفاوت دارباهم آسمان  تا

در مقابل  خواهد شد.کند مشخص است عاقبتش چه طفولیت اشعار و ترانه حفظ میابتدای که از  فرزندی

رود میعزاداری و عبادتگاه به ، رودمیمسجد به ، کندحفظ می، روایت کندحفظ میاز طفولیت قرآن  فرزندی که

 مشخص است.عاقبتش هم 

 را ازاست و فرزند  اخالق اهلبیت چه بودهدقت کنید که اهل بیتی تربیت کنید.  ،وار تربیت کنیدرا علیندانتان فرز

 .کنیدبا اخالق اهلبیت آشنا  ابتدای کودکی

 که دعایشان رد نخواهد شد پدر و مادری است که در تربیت فرزندان خود هاییاز انسان دستهدومین  بنابراین

 شود؛به فرمایش امیرالمؤمنین دسته سوم از کسانی که دعایشان رد نمی کنند.تاهی نمیکو و کوشا هستند

الُِح  اْلَولَدُ  وَ »  «لَِوالِِده الصَّ

 .نیکی کند حق پدر و مادرش که در فرزندی

جزو این  را دارد احترام پدر و مادر و گذارداحترام می هاآنبه کند، حق پدر و مادرش خوبی می که در فرزندی

 :فرمایدآن میند جای قرخدای عالم در چ گروه هستند.

 (ِإْحسانا نِ یِباْلوالِدَ  وَ  ئا  یَش  ِبهِ  واکُتْشرِ  ال وَ )

 د.ینک یکین مادر و پدر به و د،ینده قرار او یکشر را زیچ چیه و
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دعای  لذاآورده است.  خوداز عت و اطا عدم شرک خوداحسان به پدر و مادر را در کنار توحید، خداوند متعال 

 فرزندی که احترام پدر و مادر خود را نگهدارد به استجابت خواهد رسید.

رفت در حالی که جلوتر از در روایتی از امام سجاد )علیه السالم( وارد شده است که فرزندی با پدر خود راه می

روی؟! اهلبیت )علیهم از پدر خود راه میکرد. حضرت عصبانی شدند و فرمودند: تو جلوتر پدر خود حرکت می

 کنند.السالم( تا این اندازه احترام به والدین را رعایت می

مورد حساب و ند کبلندتر از صدای پدر و مادر  را صدایشاگر فرزند اهلبیت )علیهم السالم(  به فرموده همچنین

احسان  هاآن حق در و کندرا رعایت می که حقوق پدر و مادر فرزندیبنابراین دعای . کتاب قرار خواهد گرفت

 ،کنیداحسان مادرتان  و پدربه و گرفتاری دارید  اگر حاجت وارد شده استدر روایت  شود.کند رد نمیمی

  کند.برایتان دعا بخواهید  هاآن ای ببرید و ازبرایشان هدیه

 شود؛چهارمین شخصی که دعایش رد نمی

 «یباْلغَ  رِ ِبَظهْ  هِ یِْلَخِ  اْلُمْؤِمنُ  وَ »

 او. غیاب در خود مؤمن برادر برای مؤمن دعای و

ین شخصی که دعایش رد پنجم د.نکناو دعا مید مالئکه هم پشت سر ان دینی دعا کناگر کسی پشت سر برادر

 شود؛نمی

 «ینحِ  بَْعدَ  لَوْ  وَ  کلَ  َْلَْنَتِقَمنَّ  یَتَعالَ  اللَّهُ  ُقولُ ی اْلَمْظُلومُ  وَ »

 .گیرمیم انتقام تو یبرا یمدت از بعد چه اگر من: فرمایدیم یتعال یداخ مظلوم، یدعا و

ولو بعد از مدتی  ،گیرمای بنده از آن ظالم انتقام می فرماید:می وندوقتی مظلومی در حق ظالم نفرین کرد خدا

 باشد.



 :فرمود این بود که سیدالشهدا در روز عاشورا به فرزندش امام سجاد داشتآخرین نصیحتی که حضرت 

 «اللَّه ِإالَّ  نَاِصرا   ِجدُ ی اَل  َمنْ  َتْظِلَمنَّ  اَل »

 .پناهگاهی ندارد خداوندکه غیر از ظلم کنی ای بنده به مبادا

 ،یتیدرا: مصحح/  محمد، محقق بن الواحد عبد ،یآمد یمیتم: سندهی، نوالکلم درر و مکالح غرر فیتصن

 7893، ح 344، ص یمصطف

 شود؛ششمین کسی که دعایش رد نمی. «هللا یا» :اگر شکست بگوید کهنشکنید عزیزان دلی را 

 «ُمْؤِمنا انَ ک ِإَذا هِ یَعلَ  اْلُمْنَعمُ  رُ یاْلَفقِ  وَ »

 باشد. مؤمن اگر -است کرده کمک او به که شخصی حق   در فقیر دعای و

احمد،  ،ینیحس: مصحح/  ، محققیعل بن محمد ،کیراجک: سندهیالخواطر، نو اضةیر و الجواهر معدن

 ستة یف جاء ما رکذ ، باب55ص 

به شخص بیمار ، ددهینجات می گرفتاری را ازگرفتاری ، شخصکنیدای احسان میبیچارهدر حق  زمانی که

برای او  اند دارو بخردوتنمیو  دارو دارداگر شخص بیمار نیاز به  ،درسانیبه بیمارستان مید و او را کنیکمک می

زمانی که شخص  د،فرستیمی سایر مایحتاج زندگیبرنج و روغن و برای نیازمندان زمانی که ؛ دخریدارو می

دعای فقیری که به او  وند عالمکند. خدادعا می شما حق او در دکنیبه او احسان میآید و شما میخانه  در نیازمند

 کند.رد نمیرا احسان کردی 

در جلسات بعدی  شاءهللاان .اشاره کنمدو مورد  ییکبه من خواستم  ، امازیاد بودبسیار مطالب  زمینه این در

ها انسان رسیدگی به وروی رسیدگی به برادران دینی همچنین  امیرالمؤمنینادامه مباحث را بیان خواهم کرد. 

 .تالش داشت خیلی



 و ید زندگیتان زندگی علوی باشدشنوید و دوست دارخارج کشور صدای ما را می یا که در داخلعزیزانی 

کمک  شما داده به دیگران هم تالش کنید از امکاناتی که خدای عالم به اخالق علوی باشد به خالقتان مزینا

 !!شومو میلیونر میلیاردر باید من  با خود نگویید که کنید.

کمک کردن وگرنه ؛ ایکردهات کمک کردی هنر ند و برادر دینیمبه فقیر و مست همان امکانات کموقتی با  زیرا

با را از آن دو نان در خانه داری یکی وقتی آن است  هنر هنر نیست. دشویو میلیونر میلیاردر انی که در زم

 :گویدشاعر می دهی.میبرادر دینی خود را به دیگری و  خوریخانواده می

 قوم که این مردم افتاده مدد گیر از

 ننددیگرا با بی پر و بالی پر و بال

 .شودهم بیشتر میاو به مال دنیا عالقه و حرض همچنین  و قساوت قلبشود  چه ثروت بیشترهر معموال  

 :دفرمایحضرت می دلبازترند. د دست وندار یترکم ییکه ثروت دنیا کسانی

 «یهِإلَ  النَّاِس  َحَواِئُج  ُثَرْت ک هِ یَعلَ  اللَّهِ  ِنَعمُ [ ِنْعَمةُ ] ُثَرْت ک َمنْ »

 کنند.می رجوع او به بیشتر هم نیازمند مردم یابد، بهره بیشتر خداوندی هاینعمت از که هر

، ح 541، ص یصبح صالح،: مصحح/  ، محققینحس بن محمد ،یالرض فیشر: سندهیالبالغة، نو نهج

378 

 تانبه برادران دینی دداری اختیار با همان امکانات کمی که در د ومراجعات مردم را پاسخ بدهی دتوانستیاگر 

 و بر سرتان سرازیر کندا های خودش رعالم نعمت وندخداشود باعث مین کار و ای دایکردههنر  دیدکمک کر

 ؛باردکه پی در پی می ابر بهار همانند

ماءَ  ْرِسلِ ی)  ِمْدرارا( مْ یکَعلَ  السَّ



 بفرستد. شما بر یپ در یپ را آسمان( باران) تا

 52آیه (: 11) هود سوره

باعث  دمشکل او را برطرف نکردیل او را داشتید، اما و توانایی حل مشکمراجعه کرد به شما اگر کسی  اما

 بگیرد.شما  از شماست را نعمت کمی که در اختیارهمان شود خداوند می

توجه به بندگان پیدا کند دست انسان گسترش  شود نعمت دریکی از چیزهایی که باعث می کنیمدقت بنابراین 

 پیامبر فرمود: خدا است.

 «الهیع یإل احسن من هللا یإل ناسال فاحب هللا الیع الخلق»

 است که به عیال خداوند احسان و خوبی کند. کسیها نسانبهترین اخالیق عیال خداوند هستند و 

 القاهرة - نیالحرم دار: النشر دار ،یالطبران أحمد بن مانیسل القاسم أبو :المؤلف اسم اْلوسط، المعجم

، ح 356، ص 5، ج ینیالحس میإبراه بن المحسن بدع ,محمد بن هللا عوض بن طارق: قیتحق ،1415 -

5541 

 حاجتی داشت دینی اگر برادرارزشمند است. با این شکل رضایت خداوند را به دست آوریم بنابراین اگر بخواهیم 

 کار ارزشمندی انجام دادیم. کردیم طرفرا بر او مشکل و حاجت او را برآورده کردیمقبل از اینکه بگوید  و

در حق او کمک  چه بسا دعای انسانی که .فقیری کمک کردیم از او بخواهیم برایمان دعا کندبه ی جایاگر در 

 باشد. ترباارزشگیریم که خودمان می یکردیم از صدها ختم

. این مطالب در خدمت دوستان هستیمهم هللا بعدها باز ءشاانکنم. بیشتر از این در این خصوص صحبت نمی

 داشتیم.در گذشته ه ما هایی است کبحثخالصه 



 مجری:

برای دیگران شنوید را که می مباحثیاگر دوست دارید شما بینندگان عزیز  .کنمتشکر میاز شما حضرت استاد 

 مراجعه کنید.« بکه جهانی والیتش»توانید به کانال بفرستید به راحتی می

پس از پیاده چند روز ها نیز ن برنامهشد و متخواهد آنجا قرار داده  درشده بندی  موضوعبه صورت ها کلیپ

در صورت صوتی و هم به صورت تصویری  برنامه هم به . در ضمنهست «شبکه جهانی والیت»شدن در سایت 

 .گوش بدهیدتوانید آنجا هست و می

های میان سایت و از ایمختلف ماهواره هایسالیق مختلف و شبکه هکه شما در میان این هم همین حددر  اما

 کنید نشانه خوبی است.به صورت زنده دنبال میرا  «شبکه جهانی والیت» شبکهای ماهواره تلفمخ

اهلبیت عصمت و طهارت )علیهم السالم( سمت خداوند و اسالم  خاب شما نشانگر این است که شما بهانت

شبکه »ف مباحث خداوند به همه شما توفیق دهد که بین این همه مطالب و موضوعات مختل شاءهللاانهستید. 

 را انتخاب کردید.« جهانی والیت

 قزوینیدکتر حسینی مباحثمان را با آیت هللا و گردیم بعد از آن برمی بینیم،ای میی میان برنامهفاصله کوتاهدر 

 دهیم.ادامه می

مطالب و موضوعات االت و ؤسو تماس بگیرید  شاءهللاان تا مانیممیهای شما تماس منتظرپس از ادامه مباحث 

 با ما همراه باشید.مطرح کنید.  «اخالق علوی»برنامه خودتان را در موضوع 

معارفی و به موضوعات و استفاده کنیم بتوانیم از این مطالب  شاءهللاان ممنونم. بینندگان عزیزشما از همراهی 

 .عمل کنیم رسدکه به دست ما می



تواند برای کرده و می مطرحرا به صورت مبسوط الق علوی اخ که« نهج البالغه»های استاد یکی از خطبه حضرت

است  «مامهخطبه »یا  «خطبه متقین»بحث باشد  الگوکند بشر در هر عصری که زندگی می از افراد یهر کس

 است. امیرالمؤمنینفرمایش که 

 در مورد این خطبه توضیح بدهید. قدریبزرگواری کنید 

 «نهج البالغه»در « خطبه متقین»شرح 

 آیت هللا دکتر حسینی قزوینی:

 هاکتاب بعضی از و در 193است خطبه  «نهج البالغه»کتاب  که در «خطبه متقین» بیان کردید؛نکته زیبایی 

عرضه و آید میاو خدمت آن بزرگوار  .است امیرالمؤمنینیکی از اصحاب  «امم  هخطبه »معروف به  191 خطبه

 :داردمی

قِ  یلِ  ْف ِص  نَ یاْلُمْؤِمنِ  رَ یَأمِ  ای»  «یِهمِإلَ  َأنُْظرُ  یأَنِّ ک یَحتَّ  نَ یاْلُمتَّ

 .دهم خودم قرارالگوی  ها راآنتا  متقین را برای من توصیف کنیا امیرالمؤمنین! 

 شنیدند اواز نبی مکرم اسالم که  یتاروای و داریم تقوادر مورد  زیادی که آیات علی رغم ؛خیلی عجیب است

تواند صفات ارزشمند متقین را برای است که میعلی بن أبی طالب  داندمی یراآید، زمی امیرالمؤمنینخدمت 

 .الگوسازی کندبیان کند و برای جامعه  هاآن

این خطبه به بیان کردن شروع  سپسکند مل میأحضرت مقداری ت؛ ابتدا مفصل استبسیار  این داستان

 گذاشته شده است. این خطبه به نمایش علوی دراخالق  تمامیاشاره کردید هم همانطور که حضرتعالی  .کندمی



 را هر روز یک بار از آنولو ترجمه کند این خطبه متصف را به اخالق علوی  خواهد خودکسی می معتقدم اگربنده 

علوی زندگی کردن، علوی در جامعه بودن، الگوی  به چه معناست؛ببیند اخالق علوی  اصال   تااول تا آخر بخواند 

 !؟به چه معناستامعه انجام دادن ج علوی را در

و  عظمت تمامبا  امیرالمؤمنیندوستدار علی هستیم.  و شیعه علیتنها به این اکتفا کنیم که ما چنین نیست که 

 .شودتا جایی که بیهوش میکند آنچنان گریه می وندخدا دارد هر شب از ترس عالم خداوند نزدجایگاهی که 

جنازه  تاد فرستیکسی را باست. فالن جا افتاده  امیرالمؤمنین" :دهندبر میزهرا خفاطمه حضرت  بهزمانی که 

« دعای کمیل» زمانی کهاست."  امیرالمؤمنیناین کار هر شب " فرماید:"، آن بزرگوار میرا بیاورد ایشان

آید و میخدمت حضرت  «مامه» صحابی به نام آید.خوانیم بدنمان به لرزه درمیمیرا  امیرالمؤمنین فرمایش

 دارد:عرضه می

قِ  یلِ  ِصْف »  «یِهمِإلَ  َأْنُظرُ  یأَنِّ ک یَحتَّ  نَ یاْلُمتَّ

دانم این نمی. دکنما اخالق اهلبیتی را بیان می کنند و به تعبیرمطرح می متقین را اوصافدر ادامه حضرت 

 ، زیرا در ادامه وارد شده است:چه کرد یصحاباین با  امیرالمؤمنینسخنان 

ام  هَ  َفَصِعَق »  «هایف نَْفُسهُ  انَْت کَصْعَقة   مَّ

 ای سر داد و از دنیا رفت.همام ناله

ای کرد و جان به جان آفرین تسلیم گذاشت یک ناله یرتأثد این صحابی آنچنان در وجو امیرالمؤمنینسخنان 

 کرد. خیلی عجیب است.

ام   َفَصِعَق »  «هایف نَْفُسهُ  اَنْت کَصْعَقة   َهمَّ

 ند:فرمود سپس امیرالمؤمنین



 «یهَعلَ  َأَخاُفَها ْنُت ک َلَقدْ  اللَّهِ  وَ  َأَما»

 .خودم بیم داشتم که سخنان من او را منقلب کندسوگند به خدا 

 ند:فرمود سپس .سخنان را نداشته باشد تحمل اینو توان  «همام»حضرت بیم داشتند 

 «ِبأَْهِلَها اْلَبالَِغةُ  اْلَمَواِعُظ  َتْصَنعُ  َذاکهَ  أَ »

 کند.می کاری چنینهای جانسوز با اهلش موعظه

 خ ،306 ص ،صبحي صالح،: مصحح/  محقق ،حسين بن محمد الرضي، شريف: البالغة، نويسنده نهج
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کند فرازهای بیان می امیرالمؤمنیننشیند. سخنانی که قلب می که از قلب برخیزد بر یسخنبه قول معروف 

 .مختلفی دارد

منبر قزوین  دردر ماه مبارک رمضان  1351یا  1350سال در سال قبل از انقالب  6، 5 یبا  تقر بنده به یاد دارم

 .صحبت کردم «مامهخطبه »جلسه درباره  60من  .مرفتمی

برصفای  واقعا  بخش و شیرین بود و لذتبسیار برای خودم کردم بیان میاین خطبه را  هر روز که فرازی از واقعا  

دنیای دیگری سیر  دم درآ اصال  و  کردپیدا می یانسان حال دیگرو مناجات نماز  .شدیموجود آدم افزوده 

 .کردمی

تعابیری که در " :گفتندمیو  کردنداظهار رضایت می بسیار هاآن. بخش بودلذت هم بسیاربرای مردم این خطبه 

 ".ثیرگذار استأجانسوز و تبسیار  واقعا  است  امیرالمؤمنینکلمات 



در خصوص این خطبه مطالبی بیان کنیم. البته جلسه  ینتوانیم چندمیتوفیق دهد  به ما گر خداوندا شاءهللاان

را  «خطبه متقین»شود نمی جلسه 50یا  40کمتر از  وکشد بشاید بیش از یکسال طول اگر بخواهیم شروع کنیم 

 تنها به ترجمه خطبه اکتفا کنیم.مگر اینکه  جمع کرد

و سؤال کردید توفیق دهد با توجه به اینکه خداوند عالم به ذهن جنابعالی انداخت به ما اگر خداوند عالم 

 دهیم.برای بینندگان عزیز توضیح  را که نمایشی از اخالق علوی است «خطبه متقین»بتوانیم  شاءهللاان

 مجری:

 یا  ثان مل کردند؟أت «مامه»در پاسخ دادن به ابتدا  امیرالمؤمنین ؛ چراباره این خطبه وجود داردمسائلی دراستاد 

 به یک پاسخ مختصر اکتفا کردند؟حضرت چرا 

 «همام»علت درنگ امیرالمؤمنین در برابر سؤال 

 آیت هللا دکتر حسینی قزوینی:

 وارد شده است؛در ابتدای خطبه 

ام   لَهُ  َقالُ ی ع نَ یاْلُمْؤِمنِ  رِ یِْلَمِ  َصاِحبا   َأنَّ  یُروِ »  یلِ  ِصْف  نَ یاْلُمْؤِمنِ  رَ یَأمِ  ای َلهُ  َقالَ فَ  َعاِبدا   َرُجال   انَ ک َهمَّ

قِ   «ِهمْ یِإلَ  َأنُْظرُ  یأَنِّ ک یَحتَّ  نَ یاْلُمتَّ

 سپس وارد شده است:

 «َجَواِبهِ  َعنْ  ع َفَتَثاَقلَ »

 .درنگ کردابتدا در پاسخ دادن حضرت 



 «نهج البالغه»شارحین ند. هم لب فروبست امیرالمؤمنینپاسخ ماند در حالی که منتظر  پرسید وال ؤس« همام» 

 !برای چه بوده است؟به پرسیدن اینکه درنگ کردن امیرالمؤمنین اینجا شروع کردند  در

جمالت را در ذهن خود مرتب کند و ببیند خواست میعلی بن أبی طالب  حتما   ادعا کردند کهاز اهل سنت ای عده

آخوندهای خودشان همانند هم کنند امیرالمؤمنین میتصور  هاآنمطالب را چطور بیان کند.  و انتهایوسط  ابتدا،

  .چینندرا می مطالبابتدا خواهند منبر بروند یا آخوندهایی که می

و تثاقل این به وسیله  امیرالمؤمنین" گوید:میو دارد  زیباییجمله  «ید معتزلیابی الحدابن »که اینجاست جالب 

منتظر جواب  پرسیدال ؤس« همام»وقتی  ، زیراه کندخواست از یک روش روانشناسی استفادمیدرنگ کردن 

 را بیشتر جمع کند."حواسش  و دوبه جواب بیشتر شاو  اشتیاقسبب شد که  امیرالمؤمنینو تأمل است. درنگ 

 .ارزش زیادی قائل نشود ببه آن جوا کند شایدرا دریافت می همانجا جواب پرسد وزمانی که کسی سؤال می

دل  در را بیان کرد بعد جوابرا گفت  مل کرد یا مطالب دیگریأدقیقه ت چندو استاد  سیدپر سؤالاما زمانی که 

ی ببیند استاد چه جوابدر این صورت سائل مشتاق است تا . کندشوق و عالقه وافری ایجاد میشورش، سائل 

 یشتر باشد.مل کرد تا عشق و عالقه صحابی به جواب بأتمقداری  امیرالمؤمنین بنابراین .دهد خواهدمی

 روند و بیروناز جلسه  هاآن تامل کرد أت امیرالمؤمنین .نابابی بودند در مجلس افرادکردند که  بیاندیگری  عده

 کسی خریدار این سخنان نیست.ُدر و طالست و هر هماننداین سخنان  ، زیراخالی باشد اغیارمجلس از 

مشاهده  ، باید بگویم کهواب مختصر اکتفا کردندیک ج چرا حضرت بهمبنی بر اینکه عالی حضرتدوم جواب در 

 روایت آمده است: ابتدای کنید در

امُ  ای َقالَ  ُثمَّ »  «َأْحِسنْ  وَ  اللَّهَ  اتَّقِ  َهمَّ

 حضرت فرمودند: یا همام! تقوا پیشه کن و احسان کن.



َقْوا نَ یالَّذِ  َمعَ  اللَّهَ  َفِإنَّ »  «ُمْحِسُنونَ  ُهمْ  نَ یالَّذِ  وَ  اتَّ

به معنای اتیان واجبات تقوا  ؛روشن است د معنای تقوا و صفات متقیننبگوی ندبا این جمله خواست ؤمنینامیرالم

دستور به شما خدای عالم نباید در جایی که )علیه السالم( امام صادق و ترک محرمات است. همچنین به تعبیر 

 .خالی باشد تانداده جای

حال  تو را درخداوند باید ماه رمضان  ات ببیند، درتو را جلوی سجادهخداوند متعال باید وقت نماز به عنوان مثال 

نباید حضور دروغ  خانه، محل غیبت وشرابفرموده همانند نهی خداوند متعال در جایی که همچنین  .روزه ببیند

 داشته باشید.

، صحابی بیان کرد ای ایننتیجه تقوا را بر در اینجا امیرالمؤمنیناما تقوا روشن است توجه داشته باشید معنای 

خداوند متعال بندگی  و گناه نکردن به معنایاست. تقوا  برای همه روشن به صورت اجمال و تقوا روشن بود زیرا

 !تیجه تقوا چیست؟است، اما ن

َقْوا( نَ یالَّذِ  َمعَ  اللَّهَ  )ِإنَّ   اتَّ

 .کنندیم شهیپ یتقو هک است یسانک با خداوند

 همراه متقین است. وندخدا مدافع متقین است، وندخدا یار متقین است، ونداخد ،با متقین است وندخدا

 (ُمْحِسُنون ُهمْ  نَ یالَّذِ  )وَ 

 .ارندکویکن هک یسانک و

 128(: آیه 16سوره نحل )

 آیه شریفه: در رابطه با .جمله حضرت توضیحی را خدمت عزیزان عرض کنم دو اینبا من در رابطه 



َقْوا( نَ یالَّذِ  َمعَ  اللَّهَ  )ِإنَّ   اتَّ

 فرماید:میکریم بیان کرده است. قرآن  را چند نکته زیباییدر نتیجه تقوا  5تا  2در سوره طالق آیه خدای عالم 

قِ ی َمنْ  )وَ   َمْخَرجا( لَهُ  ْجَعلْ ی اللَّهَ  تَّ

 .کندیم فراهم او یبرا ینجات راه خداوند ندک شهیپ یاله یتقوا سک هر و

 2(: آیه 65سوره طالق )

 نجات عالم از این گرفتاری راه خروج و وندخداهرگاه انسان دچار گرفتاری شود ن است که نتیجه تقوا ایلین او

 هاست.از نتایج تقوا رهایی از گرفتارییکی  بنابراین دهد.قرار می برای او

 (یْحَتِسب ال ُث یَح  ِمنْ  ْرُزْقهُ ی )وَ 

 .دهدیم یروز ندارد گمان هک ییجا از را او و

 3(: آیه 65الق )سوره ط

 یا کارگر کارمندشخصی که دهد. می حساببیروزی به انسان عالم  وندیکی دیگر از نتایج تقوا این است که خدا

 است.معینی دریافت خواهد کرد که این حقوق حساب شده  حقوقداند که سر ماه می است

از کار این کارمند و  کندبازدید میاز محل  بزرگیانسان  . به عنوان مثالشودکاری انجام میدر اداره  گاهی اوقات

 .گویندحساب می. به این روزی، روزی بینویسدمیاو برای  تومانی چک ده میلیونید و آخوشش می

 و خردمییا اموال دیگری  فرش زمین، اشحقوق ماهیانه افتد که شخص ازهمچنین گاهی اوقات اتفاق می

از نتایج تقوا  حساببیهای کند روزیمیدست پیدا سود کالنی به  مرتبه یکو فروشد میدیگر  روز چندین

 است.



ید. آهایی است که به ذهن ما نمیروزیکردن، خدا بندگی و نکردن،  متقی بودن، گناه اصلو ح یکی از نتایج

 فرماید:خداوند متعال در ادامه می

قِ ی َمنْ  )وَ   ْسرا(ی َأْمِرهِ  ِمنْ  لَهُ  ْجَعلْ ی اللَّهَ  تَّ

 .سازدیم آسان او بر را ارک خداوند ندک شهیپ یاله یتقوا سک هر و

 4(: آیه 65سوره طالق )

هر کار سخت و مشکلی را به راحتی  و کندآسان می ی اوعالم کارها را برا وندخدا تقوا این است کهیکی از نتایج 

 دارد التی از این قبیلو دیگر مشک ، زندگی، اداری، شهریمشکالت خانوادگیاگر شخص گذارد. پشت سر می

 .کند حل شود آن راموفق می

برای او سهل و آسان قرار  را هر کاری و کندکه خدای عالم مشکالت او را حل مینتایج تقوا این است یکی از 

 دهد.می

قِ ی َمنْ  )وَ  رْ یک اللَّهَ  تَّ  (یئاِتهَس  َعْنهُ  فِّ

 .خشدبیم را او گناهان خداوند ندک شهیپ یاله یتقوا سک هر و

 5(: آیه 65سوره طالق )

گناهی بماند. فردای  اشگذارد در پروندهنمی و پوشاندمیعالم گناهان او را  وندکند خداپیشه تقوا کسی هر

. او معصیت کردم و گناه کردم گویدو با خود می گیرد دلهره دارداش را میپروندهزمانی که این شخص قیامت 

 خبری نیست. گناهان اواز بیند می ، امازندورق می دائما  



به طوری که پوشاند می کند ومی اش محوگناهان را از پروندهعالم به خاطر تقوا  وندخدا نتیجه تقوا این است که

 بیند.میرا  هاآنبیند و نه خودش فردای قیامت نه مالئکه می

راِئر( یُتْبلَ  ْومَ ی)  السَّ

 .شودیم ارکآش پنهان اسرار هک روز آن در

 9(: آیه 86طارق ) سوره

خداوندگان خدا و  ءاولیا ،مالئکه ء،تمام اسرار زندگی ما در جلوی انبیا شود وبرمال میها تمام پروندهروزی که 

 شود.در روز قیامت اسرارشان برمال نمی بنده خدا هستند کنند،گناه نمی که تقوا دارندکسانی  .شودیم روشن

کند، دروغ را پرداخت میخود گیرد، وجوهات شرعی می اش راروزه خواند،سر وقت می را نمازشکه شخصی 

 کندیماخالق علوی را رعایت  و گذارداحترام می و همسر و فرزند مادر پدر و کند، نسبت بهنمیغیبت  کند،نمی

 کند.خداوند گناهان او را نابود می

 ادامه روایت فرمودند: در امیرالمؤمنین زمانی که

َقْوا نَ یالَّذِ  َمعَ  هَ اللَّ  )َفِإنَّ   (ُمْحِسُنون ُهمْ  نَ یالَّذِ  وَ  اتَّ

 400یا  300هر شبانه روز مالک این نیست که در  !!ارزش یک انسان به کثرت عمل نیست :دنبگوی ندخواست

 سن عمل مالک است.ُح بلکه کثرت عمل مالک نیست،  ید.روزه بگیر دائما  سال  در طول و بخوانید نماز رکعت

 وارد شده است: 2آیه در سوره ملک  بنابرایننه عمل زیاد.  ،ش خدای عالم ارزش داردعمل خوب پی

 (عمال   َأْحَسنُ  مْ یکأَ  مْ کْبُلوَ یلِ  اةَ یاْلَح  وَ  اْلَمْوَت  َخلََق  ی)الَّذِ 

 .کنیدیم عمل بهتر یکدامک هک دیازمایب را شما تا دیآفر را اتیح و مرگ هک یسک همان



 2(: آیه 67سوره ملک )

 یک از شما کدامو ببیند  شما را امتحان کندتا مرگ آفریده شده و حیات  است، خدای عالم بشر را آفریده اصال  

 نَ یالَّذِ  َمعَ  اللَّهَ  )َفِإنَّ فرماید: می «مامه»به  امیرالمؤمنین شاید یکی از علل فرمایشدارید.  یعمل خوب بیشتر

َقْوا ببیند که  آفرینش این است وهدف خلقت  فرمایدیر قرآن است که میهمین تعب (ُمْحِسُنون ُهمْ  نَ یالَّذِ  وَ  اتَّ

 دستورات الهی دارید.و مطابق درست  ،نیک اعمال یک از شما کدام

بیشتر است. امام قلب از هزار رکعت نماز بی حضور قلب دو رکعت نماز با حضور  در روایت وارد شده ارزش

 :فرمایدصادق ذیل همین آیه می

، مْ کَثرَ کأَ  یْعنِ ی َس یلَ »  «عمال   مْ کَأْصَوبَ  نْ کل وَ  َعَمال 

 کثرت عمل مالک نیست، بلکه صحیح بودن عمل مالک است.

 1485، ح 46، ص 3، ج یثدارالحد: مصحح/  ، محققیعقوب بن محمد ،ینیلک: سندهی، نویافک

 .قبول استمورد  شزنما به ازای هر مقدار حضور قلبی که داردخواند کسی که نماز میوارد شده است در روایت 

حضور قلب داشتی همان نماز یک پنجم اگر در قبول است، مقدار نصف نماز حضور قلب داشتی همان در اگر 

 یک پنجم قبول است.

من که پرسید: میمالئکه  اند. ازنوشته نیم رکعتیکنید که نماز صبح شما را روز قیامت یک مرتبه مشاهده می

و همین مقدار قلب داشتی  حضورنماز  در نیم رکعتتنها  :گویندمی در جواب هانآ. امنیم رکعتی نخوانده نماز

 ت.قبول اسمورد 

یک رکعت نماز قبول شده  ، اماگذاردبنده می یک سال بر عمر 70چه بسا  :فرمود)علیه السالم( امام صادق 

 :فرمایدمیبنابراین حضرت ندارد. 



 «عمال   مْ کَأْصَوبَ  نْ کل وَ » 

و مالک دیگری نداشته  بگیریم خدا را در نظرتنها و تنها است که  عملیحضور قلب برای خدا  وعمل خالص 

 فرماید:باشیم. آیات زیادی در قرآن کریم وارد شده است که خداوند متعال می

 (یناْلُمْحِسنِ  ِحب  ی اللَّهَ  ِإنَّ  َأْحِسُنوا )وَ 

 .داردیم دوست را ارانکویکن خداوند، هک! دینک یکین و

 195 هیآ(: 2) بقره سوره

 همچنین در آیه دیگری وارد شده است:

 (یهاف نَ یخالِدِ  اْْلَْنهارُ  هاتحت ِمنْ  یَتْجرِ  َجنَّات   قاُلوا ِبما اللَّهُ  )َفأَثاَبُهمُ 

 یجار نهرها آن درختان ریز از هک داد پاداش بهشت از ییهاباغ سخن نیا خاطر به را هاآن خداوند

 ماند. خواهند آن در جاودانه است،

زیر پایشان  برد در حالی کهرا به بهشت می هاآن وند متعالد خداداشتنکه  عبادت خوبی و به خاطر گفتار نیک

 فرماید:. سپس مینهرهایی از جوی روان است و همیشه هم آنجا هستند

 (یناْلُمْحِسنِ  َجزاءُ  کذلِ  )وَ 

 .است ارانکویکن یجزا نیا و

 85(: آیه 5سوره مائده )

 فرماید:در روایت دیگری می امیرالمؤمنیناین نکات خیلی ظریف است. بنابراین 



ْبَهةِ  وَ  کالشَّ  وَ  اْلِعْلمِ  لِ یَقلِ  َمعَ  اْلَعَملِ  رِ یثِ ک ِمنْ  ر  یَخ  اْلِعلْمِ  رِ یثِ ک َمعَ  اْلَعَملِ  لُ یَقلِ  وَ »  «الش 

 بدون معرفت زیاد عمل  بهتر است ازبیشتر معرفت  وعمل خوب با آگاهی انجام دادن 

، ص 1، ج محققان از یجمع: مصحح/  ، محققیتق محمد بن باقر محمد ،یمجلس: سندهیاْلنوار، نو بحار

  10، ح 208

ساله  5یا  4به اندازه یک بچه  به خداوند متعال در نماز خواندن حواسمان اگر :فرمودندمراجع ما می یکی از

 باشد دنیا و آخرتمان آباد است.

کنیم کلمات درستی به کار و تالش می حواسمان جمع است کنیمساله صحبت می 5یا  4بچه  یکزمانی که با 

به کلماتی که از دهانمان خارج  کامال  . به عبارت دیگر دهیمفحش نتوهین نکنیم و ییم، گوچرندیات نببریم، 

 شود توجه داریم.می

از این خدایا  وجه داشته باشیم آخرتمان آباد است!!تساله  4آخر نماز به اندازه بچه  اول نماز تا ازبنابراین اگر 

 باشیم. داشتهقدر حضور قلب نمازمان این که ما در کشمخجالت میتشبیه 

 نبد رسیدمیوقت نماز  ما نماز حضرت امیرالمؤمنین )سالم هللا علیه( را هم مطرح خواهیم کرد. زمانی که

زمانی که اطرافیان علت این تغییر حالت را از آن بزرگوار  .کردرنگ مبارکشان تغییر پیدا می و لرزیدمی حضرت

 ست.ا وند رسیدهبا خداوقت مالقات  فرمود:پرسیدند، میمی

همه چیزمان دست اوست. و دنیا و آخرت  و که آسمان و زمین و عرش کرسی را آفریده وقت مالقات با کسی

به خواهم می ند:فرمودمی ند ولرزیدشد، میمیمتحول  اند رنگشنوضو بگیر ندخواستامام سجاد میزمانی که 

 !صحبت کنمبروم و با او  مالقات خدا



کسی که در  درست همانندافتاد شماره می به مبارکشان خواند نفسنماز میصدیقه طاهره زمانی که حضرت 

 فاطمه زهرا این چنین بودند. حضرت .شودروح از بدنش جدا می و حال جان دادن است

. کنیماینجا بیان میدر را اطهار )علهیم السالم( نماز اهل بیت و ائمه  یک روز توفیقمان بدهدمتعال  اگر خداوند

توبه و  از آن باید است که کنیم همین نمازهایمانباید که هایی و توبه استغفارها بزرگان یکی از یکی ازبه قول 

 و بگوییم: استغفار کنیم

َئاِت ال ُمَبدِّلَ  َيایا رؤوف یا رحیم، » يِّ  «بدل سیئاتی بأضعافها من الحسنات اْلَحَسَنات ِمنَ  ِبأَْضَعاِفَها سَّ

 دهیم.کنم و مقداری از وقت را در اختیار بینندگان عزیز قرار میبیش از این در این خصوص صحبت نمی

 این ءهللاشاان صحبت خواهیم کرد.« خطبه متقین»در  امیرالمؤمنینباره سخن در جلسات بعد در شاءهللاان

 .مفید باشدعزیز هم برای بینندگان  وبرای خودمان  هم مطالب

عالم برزخ و  ،برای شب اول قبرمان توشهبهترین ذخیره و مان هایها و شنیدنحرف زدن ،هانفس زدن شاءهللاان

 داشته باشد.دستگیری این کلمات حضرت در آنجا از ما  شاءهللاانکه باشد  ما قیامت

 مجری:

و را هم بشنویم بینندگان شما  صدای ریمدوست دا ، اماال دیگری هم داشتمؤسستاد از شما متشکرم. حضرت ا

کنند و ای را پخش میمیان برنامهرویم، میاتاق فرمان  بهای کوتاه فاصلههای شما را دریافت کنیم. در تماس

 شنویم.میهای شما عزیزان را تماساز آن بعد 

و  کنید دنبال را «اخالق علوی»برنامه های بعد قسمت حتما   شما ممنونم.از همراهی  بینندگان عزیز و ارجمند

 که استفاده کنیم. را بشنوید «متقین خطبه» فرازهایی از



 شاءهللاان ما بس باشد. کنیم برای صد سال زندگی کردن عمل «متقینخطبه »تعابیر  یکی ازاگر به شاید 

 دهد. توفیق به همه ماخداوند 

 بینندگان برنامه: تماس

 ؛سبزوار سالم علیکم و رحمه هللا قای صالح آبادی ازآ

 شیعه(: –)آقای صالح آبادی از سبزوار  بیننده

 ، شب شما بخیر.سالم علیکم قزوینیدکتر جناب آقای  .سالم علیکم جناب آقای حسینی

 آیت هللا دکتر حسینی قزوینی:

 سالم علیکم و رحمة هللا و برکاته.

 بیننده:

برای ساخت  ماهآخر  بندهیک بار توانستم زیارتتان کنم.  ، اما تنهاقای قزوینی من چندین بار مزاحمتان شدمآ

 .کنمکمک میام تا زمانی که خداوند به من نفس بدهد طبق وظیفه و قولی که دادهاستودیو 

چند وقت پیش  که به دست من برسد. من بنویسید رسیدکنم دعایی برای من پشت من از شما خواهش می

دعایی خواهم فقط برای الی کفنم من رسید نمی .حضرتعالی پشت رسید امضا کردیدشما آمدم و خدمت 

 .بنویسید

 زمانیهر  .احتیاج به گفتن هم نیست کنم ومقدار پولی واریز می ماهآخر  حتما  زنده باشم که تا زمانی همچنین 

 کنیم.ما هم خدا را شکر می و کنیدیماطالع پیدا  که خداوند از من راضی شد

 آیت هللا دکتر حسینی قزوینی:



برآورده شود. همچنین بدهد و هر حاجتی دارید  به شما زهرا جزای خیرفاطمه به حق حضرت خداوند  شاءهللاان

 را حضرتعالی مخصوصا  شما گرامیان حوائج همه  امیرالمؤمنینعزیز هر حاجتی دارند به آبروی  کمک کنندگان

 کند. برآورده

 بیننده:

جناب آقای دکتر قزوینی از شما بسیار سپاسگذارم. بنده تا زمانی که زنده باشم و خداوند به من عمر دهد آخر 

 مبلغ مورد نظر را کمک خواهم کرد.هر ماه 

 آیت هللا دکتر حسینی قزوینی:

 دست شما درد نکند.

 بیننده:

 کنم.کنم، باز هم عذرخواهی میعذرخواهی میکنم، باز هم نکه وقتتان را گرفتم عذرخواهی میاز ای

 مجری:

 .شما هم برای ما دعا کنیدجناب آقای صالح آبادی 

 آیت هللا دکتر حسینی قزوینی:

آید دلمان حال و سبزواری پشت خط تلفن می عزیزانکه  زمانیو اجدادمان سبزواری است.  ءآباایشان همانند 

 کند.ی وطن میهوا



. هایتان برسیدو به خواسته تان بدهدتوفیق و برکت به زندگیخداوند  شاءهللاان یآبادجناب آقای صالح مجری:

ظهور  درتجلیل دعا برای دحو االرض است که روز فردا هم  .برای همدیگر دعا کنیم بینندگان عزیز در دعاهایمان

 قا امام زمان را فراموش نکنید.آ

 سالم علیکم و رحمة هللا: مشهد علی آقا از

 شیعه(: –)علی آقا از مشهد  ندهبین

حجت االسالم دکتر قزوینی  با عرض سالم و خسته نباشید خدمت مجری محترم و کارشناس محترم برنامه

 .عزیز

 آیت هللا دکتر حسینی قزوینی:

 سالم علیکم.

 مجری:

 علیکم السالم و رحمة هللا، در خدمت شما هستیم.

 بیننده:

 «ن بوالیة موالنا أمیرالمؤمنین و اْلئمة المعصومین )علیهم السالم(الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکی»

دور دستتان را  ازو کنم می صحبت شما با جناب استاد قزوینی به خدا امشب خیلی خوشحالم که برای اولین بار

 بوسم.می

های شیعه را ابکت اصال  منصفانه بخواهیم بگوییم  واقعا  اگر  ؛ال داشتمؤدو سجناب استاد قزوینی خدمت شما 

 ثابت شده است. امیرالمؤمنیناهل سنت حقانیت  یهاکتابدر  واقعا   ، امابگذاریمکنار 



 مجری:

 تماس بگیرید. آقای حبیبی از تهران سالم علیکم و رحمة هللا: مجددا  علی آقا صدای شما قطع شد، 

 شیعه(: –)آقای حبیبی از تهران  بیننده

اینکه من خاطرم  الی از حاج آقای قزوینی داشتم و آنؤس و رحمة هللا. لیکمسالم عبسم هللا الرحمن الرحیم. 

 باشد شیرین است و امیرالمؤمنین واگر کار برای خدا  د کهبودیهایتان گفته در یکی ازسخنرانی شما هست که

 د!!ندار خستگی

مطالعه احوال اهل  اول وقت هستم، اهل مطالعه هستم، اهل نمازبنده شود می طوراین است که چ من الؤس

 هاوقتبعضی  مثال  رم یا را ندا داشته باشمباید معنوی  بهجت الزمی که از نظر اما گاهی اوقات ؛علما هستم

 .شوممرده میخسته و دل

ساده زیستی زهد و از اوقات گاهی  کنم.گیرم احساس انزوا میگاهی اوقات زمانی که در جمع بستگان قرار می

 .دهدبه من دست می و عقب ماندگی نفرت یحالت اوقات هیگااما  برم،لذت می

حاال  !!گی در کسی معنا پیدا کرد بدانید که با هدف خیلی فاصله دارداگر خست :گفتکه استادم میبه خاطر دارم 

من هم  مثال  یک توهمی است که  صرفا  حالت حقیقی و الهی است یا  واقعا   این حالتی که دارمبدانم  خواهممی

 !!خدایی هستمنی انسا

 کنیمکار می امیرالمؤمنین وبرای خدا  از اینکه اوقاتگاهی چطور ممکن است یابی کنید که ریشهامکان دارد اگر 

که اگر خدا بخواهد انجام بدهیم. یا علی مدد، التماس  راه حل عملی بگویید اگر لطف کنید یک .شویممی خسته

 دعا، خدانگهدار.

 مجری:



سؤالشان را  اندبگیرید اگر روی خط آمدهبا علی آقا تماس باشید، استاد توضیح خواهند داد. با موفق  شاءهللاان

 پاسخ دهید.آقای حبیبی پرسیدند سؤالی که همین  به با توجه به فرصتی که داریم مطرح کنند. استاد

ایشان  !!"تگی نداردباشد خس امیرالمؤمنیناگر کار برای گفتید: "هایتان در صحبت که شما گویندایشان می

خستگی به من دست گاهی اوقات  ، اما ممکن استدهمرا انجام می و سایر اعمال عبادی خود من نماز :گفتند

 .بدهد

ی حالتاوقات گاهی ند، اما ساده باشخواهند هرچند میو جای دیگر  در جمع فامیلکه وقتی  گفتندهمچنین 

 تعبیر کردند.احساس عقب ماندگی  یشان آن را بهکه ادهد دست می ایشانانزوا به  همانند حالت

 توضیح بفرمایید. این خصوصبود اگر لطف کنید در  یشانهاصحبتاین بخش اول 

 آیت هللا دکتر حسینی قزوینی:

که کسانی  .عجیبی استبسیار جمله کنم که بیان می )علیه السالم(در این رابطه جمله ای از امام سجاد بنده 

 عمل خالص انجام دهند. و بگیرند خالصخواهند نماز باحال بخوانند، روزه یم و ندارندحال نماز  واقعا  

 فرماید:حضرت امام سجاد می !!گوییجانا سخن از زبان ما می

أُْت  وَ  أُْت یَتهَ  َقدْ  ُقْلُت  لََّماک یِإنِّ  اللَُّهمَّ » اَلةِ  ُقْمُت  وَ  َتَعبَّ  َأنَا ِإَذا ُنَعاسا   یَعلَ  َت یَأْلقَ  کتُ ینَاَج  وَ  یکدَ ی نَ یبَ  لِلصَّ

 «یلِ  َما ُت ینَاَج  َأنَا ِإَذا کُمَناَجاتَ  یَسلَْبَتنِ  وَ   ُت یَصلَّ 

 من بر چرتی گفتم. راز تو با و ایستاد نماز به پیشگاهت در و شدم آماده و مهیا گفتم هرگاه خدایا

 چه مرا کردم. رازونیاز تو با که آنگاه گرفتی من از را گفتن راز حال و شدم، نماز وارد که آنگاه افکندی،

 شده؟!



ابِ  َمَجالِِس  ِمنْ  َقُرَب  وَ  یَرتِ یَسرِ  َصُلَحْت  َقدْ  ُقْلُت  لََّماک» وَّ  وَ  یَقَدمَ  َأَزالَْت  ة  یبَلِ  یلِ  َعَرَضْت  یَمْجِلِس  نَ یالتَّ

 «ِخْدَمِتک نَ یبَ  وَ  ینِ یبَ  َحالَْت 

 پیش گرفتاری برایم گشته نزدیک نندگانک توبه جایگاه به جایگاهم و شد شایسته نهانم گفتم هرگاه

 شد. مانع تو به خدمت و من میان و لغزید پایم گرفتاری آن اثر رکه ب آمد

  «یَتنِ یَنحَّ  کِخْدَمتِ  َعنْ  وَ  یَطَرْدَتنِ  کبَابِ  َعنْ  کلََعلَّ  یدِ یَس »

 ای.نموده عزل خدمتت از و ایرانده درگاهت از مرا شاید من سرور

ا   یَتنِ یَرأَ  کلََعلَّ  َأوْ »  «یَتنِ یَفأَْقَص  کِبَحقِّ  ُمْسَتِخف 

ت که ای دیده مرا یا  ساختی، دورم پیشگاهت از پس شمارمیم سبک را حق 

 « یَتنِ یَفَقلَ  کَعنْ  ُمْعِرضا   یَتنِ یَرأَ  کلََعلَّ  َأوْ »

 دادی. قرار خشم مورد مرا پس کردی مشاهده خود از گردان روی مرا شاید یا

 «یَفَرَفْضَتنِ  نَ یاِذبِ کالْ  َمَقامِ  یفِ  یْدَتنِ َوَج  کلََعلَّ  َأوْ »

 انداختی. دورم به پس یافتی، دروغگویان جایگاه در مرا شاید یا

 «یَفَحَرْمَتنِ  کلَِنْعَمائِ  ر  کَشا رَ یغَ  یَتنِ یَرأَ  کلََعلَّ  َأوْ »

 نمودی. محرومم پس دیدی ناسپاس یتهانعمت به نسبت مرا شاید یا

 «یَفَخَذْلَتنِ  اْلُعلََماءِ  َمَجالِِس  ِمنْ  ینِ َفَقْدتَ  کلََعلَّ  َأوْ »

 نمودی. خوارم پس یافتی، غایب دانشمندان همنشینی از مرا شاید یا



 «یْسَتِنیآ کَرْحَمتِ  َفِمنْ  نَ یاْلَغاِفلِ  یفِ  یَتنِ یَرأَ  کلََعلَّ  َأوْ »

 کردی. ناامیدم رحمتت از پس دیدی، غافالن گروه در مرا شاید یا

الِ  َمَجالَِس  آلَِف  یَتنِ یأَ رَ  کلََعلَّ  َأوْ »  «یَتِنیَخلَّ  َنُهمْ یبَ  وَ  ینِ یَفبَ  نَ یاْلَبطَّ

 واگذاشتی. آنان به مرا دیدی پس هابیکاره مجالس با یافته انس مرا شاید یا

 «یَفَباَعْدَتنِ  یُدَعائِ  َتْسَمعَ  َأنْ  ُتِحبَّ  َلمْ  کلََعلَّ  َأوْ »

 نمودی. دورم پس بشنوی را دعایم نداشتی دوست به قدری گناهکارم که یا

 «یَتِنیکافَ  یَرتِ یَجرِ  وَ  یِبُجْرمِ  کلََعلَّ  َأوْ »

 نمودی. کیفرم جنایتم و جرم خاطر به شاید یا

 «یَتِنیَجازَ  کِمنْ  یائِ یَح  ِبِقلَّةِ  کلََعلَّ  َأوْ »

 نمودی. مجازاتم تو از حیایم کمی برای شاید یا

 «یَقْبلِ  نَ یاْلُمْذِنبِ  َعنِ  َعَفْوَت  َفَطالََما َربِّ  ای َعَفْوَت  َفِإنْ »

 است. طوالنی ای گذشته من از پیش گناهکاران از اینکه سابقه کنی، عفو پروردگارا اگر پس

رِ  اَفاةِ کمُ  َعنْ  ُبرُ یک کِحْلمَ  وَ  نَ یاْلُمْذِنبِ  ُمَجاَزاةِ  َعنْ  ِجل  ی َربِّ  یأَ  کَرمَ ک ِْلَنَّ »  «یناْلُمَقصِّ

 است. تر بزرگ بسیار تقصیر هلا مجازات از پروردگارا کرمت زیرا

ز   یکِإلَ  کِمنْ  َهاِرب   کِبَفْضلِ  َعاِئذ   َأنَا وَ » ْفحِ  ِمنَ  َوَعْدَت  َما ُمَتَنجِّ نْ  الصَّ  «َظن ا کبِ  َأْحَسنَ  َعمَّ



 چشم آن و.ای داده وعده که هستم چیزی خواهان گریزانم، تو به تو از ،توأم فضل به پناهنده من و

 .اندبرده نیک گمان تو هب که است کسانی از پوشی

 ،یاعلم: مصحح/  ، محققیتق محمد بن باقر محمد ،یمجلس: سندهی، نوالجنان مفتاح -المعاد زاد

 المبارک رمضان شهر امیأ و یالیل أعمال یف الخامس ، الفصل96، ص ینعالءالد

یم، احساس خستگی کنینکه ما شیرینی مناجات را حس نمیکند علت افراز بیان می در این چندامام سجاد 

 .چیست کنیممیقلب پیدا ن حضور و در نماز کنیممی

کنم شما انسانی اعم از شیعه، سنی یا مسیحی در کره زمین پیدا کنید که دوست نداشته باشد من گمان نمی

 بنشیند با خداوند عالم مناجات کند و از مناجات خود هم لذت ببرد.

زمین از تمام روی برند سالطین می نماز خدا از یک رکعت ءلذتی که اولیا وهللا العلی اْلعلی اممن بارها گفته

 فرماید:می سجادبرند. امام نمی چنین لذتیدوران سلطنتشان 

تِ  َحاَلَوةَ  َذاَق  یالَّذِ  َذا َمنْ  یِإلَهِ »  «َبَدال کِمنْ  َفَرامَ  کَمَحبَّ

 دیگری را طلب کرد. غیر از تو چیز و ه شیرینی محبت تو را چشیدچه کسی است ک خدایا

 ،یاعلم: مصحح/  ، محققیتق محمد بن باقر محمد ،یمجلس: سندهی، نوالجنان مفتاح -المعاد زاد

اسعة ، فصل المناجاة412، ص ینعالءالد  ینالمحب   مناجاة: الت 

است و عزیزان ماه رمضان  درسجاد امام دعای سحر  است؛ این دعا، «مفاتیح الجنان» دعا در کتاباین 

 مراجعه کنند. به این کتابوانند تمی



 اثر« اْلعمال اقبال» کتاب ،86فحه ص 95لد ج «مجلسی عالمه»اثر « االنوار بحار»این دعا همچنین در کتاب 

کتاب ، 593فحه ص «یممصباح کفع»کتاب ، 64فحه ص 1لد ج (رضوان هللا تعالی علیه) «بن طاووس سید»

 است.وارد شده « مرحوم شهید»اثر « مسکن الفؤاد»

جناب چاپ  «صحیفه سجادیه»و کتاب  588فحه ص «شیخ طوسی» اثر« مصباح المتهجد»همچنین در کتاب 

 وارد شده است. 222فحه ص «ابطحی»آقای 

است که در  «الجنان مفاتیح» کتاب همانمنبع  بهترین بخوانند.این دعا را ر این مصاد توانند درآقایان می

 دسترس همگان قرار دارد.

 مجری:

 در موضوع برنامه بود. واقعا  و  خوبی بودسؤال  که پرسیده شدال ؤس

 آیت هللا دکتر حسینی قزوینی:

اثر امام سجاد )علیه السالم( را فراز دعای سحر  خواهم حال خوبی پیدا کنم چندینبسیاری از اوقات که می

 !!گوییسخن از زبان ما می جاناید: گوو همانطور که شاعر می کندجگر آدم را کباب می واقعا  این دعا  خوانم.می

 این عالمخداوند کند و در خانه مجسم میاست را آن  گرفتارانسان عین آنچه که حضرت  کندحساس میانسان ا

 چنین عجز و تواضع و خشوع دارد.

 مجری:

یشات را بیان امام سجاد )علیه السالم( به خوبی در قالب دعا و قالب یک انسان غیر معصوم از زبان ما این فرما

حرف دل زبان ما و افرادی همانند  واقعا  کنند. حضرت در قالب دعا به ما آموزش دادند که چطور دعا کنیم. می

 آقای حبیبی و افراد دیگری را بیان فرمودند.



 آیت هللا دکتر حسینی قزوینی:

یک صفحه از  ،دنشودتر بلند ده دقیقه زوشوند بلند میکنم هر روز که برای نماز شب توصیه میبه دوستان من 

 نه یک بار بلکه چند بار بخوانند و یک مقدار با روحیات خودشان تطبیق بدهند. را امام سجاداثر دعای سحر 

با روح اند، نشستهبخواند و ببیند که امام سجاد آنجا  این دعا را بایدانسان  ؛نشوداکتفا خواندن تنها به  بنابراین

 داده شود ارزشمند است.با روح انسان تطبیق اگر این دعا  فرماید.میچه من آشناست و از زبان من 

ما غوغاست.  واقعا  نهفته است که  «دعای سحر ابوحمزه ثمالی» مخصوصا  یک دنیا معارف در دعاهای اهل بیت 

ستند تعابیری جز کسانی که با مکتب وحی آشنا ه چنینتوانیم ادعا کنیم از حضرت آدم تا قیام قیامت کسی می

 اند.را به کار نبرده

 مجری:

مشکالت  ظاهرا   تماس گرفتند، اما مجددا  صدایشان نامناسب بود  تماس گرفته بودند و مشهد علی آقا که از

 درست نشده است.ایشان ارتباطی 

راه حل عملی ایشان  ؟!که آیا این واقعیت داردو پرسیدند درباره بهجت معنوی بود  آقای حبیبی سؤالبخش دوم 

 درخواست کردند.

اگر امکان  مطرح نمودید. ال اولشانؤس مطلبی بود که شما در پاسخ بهبهجت معنوی در بخش اعظم رسیدن به 

 دارد راه حل عملی در مورد بهجت عملی بفرمایید.

 آیت هللا دکتر حسینی قزوینی:

ه من هم به آنجا رفته بودم. بعضی ک اردویی داشتندطالب در تهران  نفر از 600 الی 500چند روز قبل حدود  اتفاقا  

 ؟!"کار کنیم و احساس خستگی نکنیم امیرالمؤمنینما چکار کنیم که برای " پرسیدند:ها میاز طلبه



برای تواند میآنچه خورد. درد نمی عالقه به ومحبت  امیرالمؤمنینکار برای "در مورد  :گفتمبنده در پاسخ 

 قطعا  د روح ما زنده نشوو  در ما امیرالمؤمنیندامی که عشق برای ما .خوب کارگر باشد عشق است امیرالمؤمنین

 ."کنیمدر مسیر احساس خستگی می

 کشورهای مختلف در قم یادر جلسات مختلف بارها کار کنند. من  امیرالمؤمنینبرای  خواهندمی افرادی زیادی

 ام.کردهصحبت در این خصوص 

گیرند که ما تصمیم می کنیمصحبت می هاآنو دوستانی که با  ر دادهقرا کالمی یرتأثخداوند عالم در نفس ما 

اصل عشق گذارند. می کنارکنند بعد ماه شروع می دویا یک ، اما بعد از گذشت خواهیم شروع کنیمهم می

 !!است

 گردد روانآب عقل و عشق از یک جوی نمی

 باید شدنگر شدی عاشق دگر عاقل نمی

 وارد شده است:ت روای دربنابراین  ؛هاستینافراتر از عشق 

 «َفَعانََقَها اْلِعَباَدةَ  َعِشَق  َمنْ  النَّاِس  َأْفَضلُ »

 با عبادت معانقه کند. و باشد که عاشق عبادتها کسی است انسان ترینیلتبافض

، 2محمد، ج  ،یآخوند و برکا یعل یغفار: مصحح/  ، محققیعقوب بن محمد ،ینیلک: سندهی، نویافکال

 3ح  ،83ص 

گریبان  دست در ،هستی و فرزند خود همسرعاشق  ،داریفرزندت  ی که بهعشق اگر ؛عجیبی است بسیار تعبیر

 هست.کامل در ما احیا بشود همه چیز  عشق داری و خواهر و برادر خود پدر و مادربه کنی، میفرزندت 



دوران نامزدی یا در ابتدای زندگی که د انعزیزان تجربه کرده قطعا  عشق آمد دیگر خستگی معنا ندارد. زمانی که 

شوید که چقدر و یک مرتبه متوجه میزنید می ساعت حرف چندینکسی که دوستش دارید  در هم صحبتی بایا 

 سریع گذشت. ساعت

زنید، اما حرف میتا نزدیک طلوع افتاب  نشینید ومی صحبت کردن خود به از اول شب با معشوقه گاهی اوقات

خدایا چرا گویید: ". مدام با خود میشد وقت سپریو چه موقع  شب تمام شدچه موقع  دشویمیمتوجه ن اصال  

 !!"تمام شدزود وقت 

 قطعا  داد به ما چنین عشقی خداوند ر اگ به ما بدهد.عشقی هم چنین  امیرالمؤمنینبرای از خداوند بخواهیم 

 .ستمسائل هو دیگر مادامی که این عشق نیست خستگی ندارد. خستگی 

بیماری از هر  و خداوند گذشتههم  64از  سن ما .کنمعرض میکنم با تمام وجود عرض میبنده آنچه را که 

 همانند آرتروز زانو، ناراحتی قلب و کبد مقداری نصیب ما کرده است.

علی قسم به خدای  .کنمساعت کار می 17، 16روزی  هاتمام این بیماریبا هستیم، اما رضای خدا  ما راضی به

 .علمی نکنم شوم که کارروزی خسته می بنده .کنماحساس خستگی نمی

گاهی اوقات  .ترین روز من استآن روز خستهرسم و به کار علمی خود نمیروم مسافرت میگاهی اوقات که به 

 ، اماشب استنیمه  ساعت یکبینم مییک مرتبه کنم می ساعت کار 6یا  5شوم مشغول کار میزمانی که 

 سپری شد. شب دانم چطورنمی

من  مطرح کرده بودند. شبهه جدیددو سه و ای داشتند مناظره ،لندن تماس گرفته بودند دوستان از چندی پیش

صبح  شدم نیم ساعت به اذان مرتبه متوجهیک و مشغول پاسخ به این شبهات شدم، اما را خواندم  ءنماز عشا

 و نزدیک هشت ساعت مشغول بودم. است



 امیرالمؤمنینوهللا العلی اْلعلی گذشته است.  یقهدق 8یا  7احساس کردم که  امیرالمؤمنینوح قسم به ر

 شیرین است. امیرالمؤمنینکار هم برای  و شیرین است

 مجری:

زیرا حیف است  دعا بفرماییدحضرت استاد درک کنند.  را یرینیشاین حالوت و بتوانند  همه شیعیان شاءهللاان

 نشود. در آخر برنامه دعا

 آیت هللا دکتر حسینی قزوینی:

را بن الحسن  حضرت حجةفرج فرزند علی  دهیمقسم می والی علیآبروی امیرالمؤمنین، به خدایا تو را به 

ظهورش و قضا  بارا قلب نازنینش . خدایا فراهم بگردان یعا  سررا خدایا مقدمات ظهورش  ن.نزدیک بگردا

 .بده ن خاصش قراراز یارا ما را .وائجش مسرور بگردانح

 بیماران مورد نظر مخصوصا  بر همه بیماران خدایا به آبروی امیرالمؤمنین  .رفع گرفتاری از گرفتاران بنماخدایا 

 .شفای عاجل کرم فرما

، حوائج «والیت شبکه»، حوائج ما، حوائج دست اندرکاران مدانحوائج حاجت امیرالمؤمنینآبروی  به خدا

 .دعاهای ما را به اجابت برسان . خدایا به آبروی امیرالمؤمنینآوران عزیز برآورده بنما مخصوصا  والیتبینندگان 

 تهو برکا رحمه هللا والسالم علیکم و

حضرت استاد از شما بسیار ممنونم. از شما خوبان متشکرم. در این دقایق و لحظات برای تعجیل در مجری:

 کنیم.ظهور حضرت صاحب الزمان دعا می

 لولیک الفرج اللهم عجل


