بسم هللا الرحمن الرحیم
تاریخ6931/20/02 :
موضوع :مباحثی پیرامون صفات متقین از منظر امیرالمؤمنین
برنامه اخالق علوی
مجری:
بسم هللا الرحمن الرحیم
آنکه میخواهد از خدا برکات
وانکه خواهد ز کبریا حسنات
با شکوه و جالل بفرستد
به علی فخر اوصیاء صلوات
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم
سالم و درود و ارادت به محضر باصفا ،مهربان و دوست داشتنی تک تک شما بینندگان عزیز و ارجمند «شبکه
جهانی والیت» .برنامه زنده «اخالق علوی» را از این شبکه مالحظه میفرمایید.
آرزو می کنم در این شب جمعه شب رحمت ،شب مغفرت ،شب مخصوص زیارتی سید و ساالر شهیدان حضرت
ابا عبدهللا الحسین (علیه السالم) خداوند زیارت بامعرفت آن آقای غریب و مظلوم در کربالی معلی را نصیب
همه شما کند.

یادی کنیم از همه پدران ،مادران ،علما ،صلحا ،درگذشتگان و کسانی که به گردن همه ما حق دارند و هرآنچه
امروز از محبت محمد و آل محمد مدیون آنها هستیم و هرچه عشق و ارادت و معرفت به محضر حضرت
امیرالمؤم نین علی(سالم هللا علیه) داریم ،مدیون آنها هستیم.
به روح همه آنها درود و سالم میفرستیم .انشاءهللا همه آنها امشب مهمان حضرت سیدالشهداء (علیه
السالم) هستند و از این برنامه هم بهره کافی و وافی را میبرند.
دوستان خوب بیننده برنامه «اخالق علوی» خیلی خوشحال میشویم که از طریق راههای ارتباطی برای شما
زیرنویس شده است با ما ارتباط داشته باشید.
دوستان خوبم در ایران اسالمی میتوانید از طریق سامانه « »92226029به ما پیامک بدهید .همینطور هموطنان
بزرگو اری که در جای جای ایران پهناور هستند و دوستانی که در خارج از کشور هستند و به هر گویش و زبانی
سخن میگویند شاید این ارتباط بهتر برقرار شود.
دوستان ما در خارج از کشور میتوانند از طریق فضای مجازی با برنامههای واتس آپ ،تلگرام و وایبر پیامهای
خودشان را برای ما بفرستند .انشاءهللا ما هم در طول برنامه سعی میکنیم از پیامهای شما استفاده کنیم.
بنده تالش میکنم پیام های شما را در برنامه بخوانم تا مدیون شما نشوم .ما منتظر شما هستیم تا امشب
پیامهای شما در برنامه «اخالق علوی» به دست ما برسد.
امشب هم توفیق داریم در محضر استادمان حضرت آیت هللا دکتر حسینی قزوینی باشیم .جناب استاد! سالم
علیکم و رحمة هللا ،خیلی خوش آمدید.

آیت هللا دکتر حسینی قزوینی:
سالم علیکم و رحمة هللا و برکاته؛ بنده هم خدمت همه بینندگان عزیز ،گرامی و دوست داشتنی که در هرکجای
این گیتی پهناور بیننده ای ن برنامه هستند و ما را مهمان کانون گرم و باصفای خانواده خودشان قرار دادند،
خالصانهترین سالمها را همراه با آرزوی موفقیت تقدیم میکنم.
خدا را به آبروی حضرت سیدالشهداء (سالم هللا علیه) ،اهل بیت گرامیش و یاران باوفایش سوگند میدهم به
سر همه ما منت بگذارند فرج موالی ما حضرت بقیة هللا األعظم را نزدیک کند و همه ما و شما گرامیان را از یاران
خاص و سربازان فداکار آن نازنین وجود قرار بدهد.
از خداوند متعال میخواهیم دغدغههای فکری و گرفتاریهای همه ما و شما را برطرف کند ،حوائج همه ما را
برطرف سازد و دعاهای ما را به اجابت برساند با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
مجری:
استاد از شما تشکر میکنم .ما در برنامه «اخالق علوی» در محضر امیرالمؤمنین استفاده از «نهج البالغه»
نورانی و بافضیلت ایشان اخالق علوی را یاد میگیریم ،درس میگیریم و انشاءهللا بتوانیم در زندگی خودمان به
کار ببریم.
دوستان خوب بیننده اگر در خاطر شریفتان باشد هفته گذشته و هفتههای قبل در محضر استاد بحثی را به
صورت مبسوط از «خطبه همام» آغاز کردیم که یکی از خطبههای اخالقی است .واقعا اگر کسی بخواهد اخالق
علوی را به صورت مبسوط در زندگی خودش داشته باشد ،اگر نیم نگاهی به «خطبه همام» فرموده امیرالمؤمنین
داشته باشد حتما به چیزهای خوبی میرسد .این خطبه به «خطبه متقین» معروف است .شخصی به نام

«همام» وقتی خدمت امیرالمؤمنین میرسد ،از حضرت درخواست میکند که ویژگیها و خصوصیات متقین را
بیان کنند .وجود نازنین امیرالمؤمنین هم شروع میکنند و این مطالب را برای او بیان میکنند.
ما آماده هستیم اگر نکته جدیدی است حضرت استاد برای ما بفرمایند .سؤاالتی هست که خدمت عزیزان دلم
عرض خواهم کرد و حضرتعالی هم انشاءهللا پاسخ میفرمایید.
موضوع :متقین از دیدگاه امیرالمؤمنین
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
همانطور که حضرتعالی اشاره فرمودید ،ما در جلسات قبل در رابطه با «خطبه همام» یا مشهور به
«خطبه متقین» خطبه « 639نهج البالغه» با شمارش «صبحی صالح» مطالبی را عرض کردیم.
فردی از یاران حضرت امیرالمؤمنین (سالم هللا علیه) که مرد عابدی بود ،خدمت حضرت میرسد و عرضه
میدارد :یا امیرالمؤمنین! م تقین را برای من توصیف کن .شاید بتوانم در خودم اوصاف متقین را احیاء کنم.
حضرت ابتدا تأمل میفرمایند تا عطش این شخص بیشتر شود ،سپس جواب مختصری میدهند .امیرالمؤمنین
فرمودند:
َ
ن َفإ َّن َّ
« یا َهمَّ ام َّاتق َّ
ین همْ م ْحسنون»
الل َه وَ أ ْحس ْ
ین َّات َقوْ ا وَ َّالذ َ
الل َه مَ عَ َّالذ َ
ای همّ ام ،تقوای الهی پیشه کن و کار نیک انجام ده ،زیرا خدابا متقین و نیکوکاران است.
صحابی امیرالمؤمنین متقاعد نمیشود و از حضرت تقاضا میکند بیش از این در رابطه با اوصاف متقین و
پرهیزکاران با او سخن بگوید .کار به جایی میرسد:

« َح َّتی عَ َزمَ عَ َلیه»
و حضرت را قسم داد.
حضرت حمد و ثنای الهی میکند و بر رسول گرامی اسالم (صلی هللا علیه و آله و سلم) درود میفرستد ،سپس
میفرماید:
« َأمَّ ا بَعْ د َفإ َّن َّ
الل َه س ْب َحانَه وَ َت َع َ
ن مَ عْ صیتهمْ ألَ َّنه َال
ن َطاعَ تهمْ آمنا م ْ
ین َخلَ َقهمْ َغنیا َع ْ
الی َخلَ َق ْال َخ ْل َق ح َ
ن َأ َطاعَه»
ن َع َصاه وَ َال َت ْن َفعه َطاعَ ة مَ ْ
َتض ُّره مَ عْ صیة مَ ْ
اما بعد ،خداوند پاک و برتر مخلوقات را آفرید در حالی که از اطاعتشان بینیاز و از گناهشان ایمن بود،
زیرا عصیان عاصیان به او زیان نمیرساند و طاعت مطیعان او را سود نمیدهد.
ن ال ُّد ْنیا مَ وَ اضعَ همْ »
« َف َق َسمَ بَینَهمْ مَ َعای َشهمْ وَ وَ َضعَ همْ م َ
پس از آفرینش آنان ،روزی و معیشتشان را در میان آنان تقسیم کرد و هر یک را در جایگاه دنیویاش
جای داد.
ما این مطالب را به طور مفصل در جلسه گذشته مطرح کردیم .خداوند عالم در هرکسی ذوقی ایجاد کرده است
تا نظام احسن بچرخد .به عنوان مثال در یک فرد ذوق رانندگی قرار داده است ،در فرد دیگر ذوق خیاطی قرار
داده است ،در یک فرد ذوق نجاری و در فرد دیگر ذوق بنایی قرار داده است .در یک فرد ذوق نانوایی قرار داده
است.
جامعه به تمام این افراد نیاز دارد و بشر همگی به همدیگر نیاز دارند .پادشاه و رئیس جمهوری که در باال
نشسته است به کار خیاط ،نانوا و بنا نیاز دارد .همچنین خیاط ،نانوا و بنا هم به پولی که از پادشاه یا رئیس
جمهور میگیرند .زندگی باید بچرخد و اگر قرار است این زندگی بچرخد باید هرکسی عالقه و استعدادی به یک

شغلی داشته باشد تا مجموعه جهان هستی به نوعی بچرخد .ما گفتیم اگر قرار باشد در کره زمین نانوا نباشد،
همه مسائل به هم میریزد .در این صورت شاید بشر یک هفته هم نتوانند طاقت بیاورد و با مشکالت عدیدهای
مواجه میشود.
تا این قسمت مقدمه بود ،اما اولین جملهای که حضرت برای متقین مطرح میکند این است که میفرماید:
« َف ْ
ون فیها همْ َأ ْهل ْال َف َضائل»
الم َّتق َ
پرهیزکاران در این دنیا صاحب فضایلی هستند.
ما یک مرتبه میگوییم فالنی انسان بافضیلتی است ،زیرا ثروت و مقام و قدرت کالنی دارد .خداوند متعال
میفرماید:
(إ َّن َأکرَمَ کمْ ع ْن َد َّ
الله َأ ْتقاکم)
ولی گرامیترین شما نزد خداوند با تقواترین شماست.
سوره الحجرات ( :)93آیه 69
از دیدگاه خداوند عالم مالک تقواست .حال تقوا چیست؟! اولین جملهای که حضرت امیرالمؤمنین (سالم هللا
علیه) میفرماید متقین خود را به آن آراسته کردهاند،
«مَ ْنطقهم َّ
الصوَ اب»
گفتارشان راست.
نهج البالغة ،نویسنده :شریف الرضی ،محمد بن حسین ،محقق  /مصحح :صالح ،صبحی ،ص  ،929خ
639

دقت داشته باشید «ثواب» به معنای پاداش ،اما «صواب» به معنای صحیح و درست است .منطق و گویایی این
افراد درست است و از دهان این افراد جز مطلب و حرف صحیح بیرون نمیآید .بر زبان این افراد جز کار
درست و شایسته جاری نمیشود .در میان اعضای بدن ما هم عضوی که عمدتا گرفتاریهای بشر در دنیا و
آخرت به آن مربوط است ،زبان است.
بنده در کتاب «لب اللباب» درس عرفانی داشتم که مربوط به سیر و سلوک خصوصی «عالمه طباطبایی»
صاحب کتاب «المیزان» متعلق به چند تن از شاگردان خصوصی ایشان بود .به مرور زمان این کتاب به نام
«عصاره سیر و سلوک لب اللباب» چاپ شد.
بنده حدود  93سال قبل در این کتاب یا کتاب «سیر و سلوک» اثر «سید بحرالعلوم» مطلبی مشاهده کردم که
برایم بسیار جالب بود .در این کتاب نوشته شده بود زمانی که نبی گرامی اسالم به معراج رفتند ،با انبیاء نشسته
بودند و هرکدام از انبیاء هم جملهای فرمودند.
به عنوان مثال حضرت داود فرمود که اگر کسی به فالن عمل ادامه دهد ،گویا به تمام زبور عمل کرده است.
حضرت موسی فرمود که اگر کسی فالن کار را ادامه دهد ،گویا به تمام تورات عمل کرده است .حضرت عیسی
فرمود که اگر کسی فالن کار را انجام دهد ،گویا به تمام انجیل عمل کرده است .نوبت به رسول اکرم صلی هللا
علیه و آله و سلم رسید و حضرت فرمود" :هرکسی زبان خود را اصالح کند و از این زبان جز حرف و کالم درست
خارج نشود ،گویا به تمام قرآن عمل کرده است".
بنابراین حضرت امیرالمؤمنین میفرماید :اولین ویژگی متقین گفتار راست است .حضرت بیش از دویست
ویژگی برای متقین میشمارد ولی اولین ویژگی گفتار راست است به دلیل اینکه دارای اهمیت بیشتری است.
ما هم تالش میکنیم مقداری بیشتر در اینجا توقف کنیم.

به فرموده امیرالمؤمنین در گفتار این افراد جز حق چیز دیگری نیست و جز رضای خداوند عالم چیزی از زبان
آنها خارج نمیشود .از زبان این افراد گناه ،معصیت و ترک اولی صادر نمیشود.
سالکان طریق إلی هللا هم بر این عقیده هستند که اولین گام برای اصالح و خودسازی ،اصالح زبان است .کسی
که می خواهد خود سازی کند ،سیر و سلوک الی هللا داشته باشد و حرکت به طرف هللا را آغاز کند باید زبان خود
را اصالح کند .خداوند متعال میفرماید:
(یا َأی َها ْاْل ْنسان إ َّنک کادح إلی رَبک ک ْدحا َفمالقیه)
ای انسان! تو با تالش و رنج به سوی پروردگارت میروی و او را مالقات خواهی کرد.
سوره انشقاق ( :)49آیه 1
به فرموده این آیه شریفه انسان در حال حرکت به طرف هللا و کمال مطلق است و عاشق اوست ،اما اشتباه
گرفته است .انسان میپندارد اگر ثروت ،کمال ،ماشین آخرین سیستم و خانه داشته باشد کامل میشود ،اما
اشتباه میکنی! تو دنبال یک کمال مطلق هستی .به دنبال یک جمال مطلق هستی ؛ تو دنبال یک بزرگی و
جمالی میگردی که نقص در آنجا راه ندارد ولی راه گم کرده ای.
انبیاء الهی راه را برای ما نشان میدهند .خانم «مجتهده امین» در ذیل تفسیر سوره حمد کتابی دارد .او زمانی
که به تسبیحات اربعه میرسد ،تعبیر زیبایی دارد و میگوید:
«سبحان هللا» به معنای این است که خداوند عالم از هر عیب و نقصی منزه است .در ذات اقدس الهی هیچ
عیب و نقصی نیست ،بلکه خداوند از هر عیبی که شما تصور کنید مبراست« .والحمد لله» به معنای این است که
هر کمالی به ذهن شما بیاید ،خداوند عالم دارای آن است .خداوند هر برتری که شما تصور کنید را داراست« .و ال
إله إال هللا» وجودی که از همه عیبها مبرا باشد و تمام کماالت را داشته باشد فقط یکی است که آن هم «هللا»

تعالی است« .هللا اکبر» به معنای این است که هرآنچه گفتم خداوندا از هر عیبی مبرا هستی و همه کماالت را
دارای؛ با عقل و فکر خودم بود .خداوند بسیار برتر از این است.
« َّ َ
یوصف»
ن َأ ْن َ
الله أک َبر م ْ
خداوند باالتر از این است که کسی بتواند او را وصف کند.
الکافی ،نویسنده :کلینی ،محمد بن یعقوب ،محقق  /مصحح :غفاری علی اکبر و آخوندی ،محمد ،ج ،6
ص  ،660ح 4
اگر زمانی که در طول روز تسبیحات اربعه یا ذکر رکوع را قرائت میکنیم حواسمان به این نکات باشد ،متوجه
میشویم که داریم کمال مطلق را جستجو میکنیم .در حقیقت ما در طول روز جمال و زیبایی مطلق که همه
خوبیها را داراست را جستجو میکنیم.
ما میگوییم :خدایا هیچ عیبی در وجود تو نیست .در حقیقت ما به دنبال معشوقی هستیم که هیچ عیب و
نقصی در وجود او نباشد .ما این صفات را در نماز خود دائما تکرار میکنیم.
مجری:
همچنین در تسبیحات حضرت فاطمه زهرا که به زیبایی صفات خداوند را در کنار هم بیان فرموده است.
آیت هللا دکتر حسینی قزوینی:
بله .سی و چهار مرتبه «هللا اکبر» ،سی و سه مرتبه «الحمدلله» و سی و سه مرتبه «سبحان هللا» .امام صادق
(علیه السالم) میفرماید :تسبیحات حضرت فاطمه زهرا بعد از هر نماز برای من محبوبتر از هزار رکعت نماز
مستحبی است.

بینندگان عزیز ما دقت کنند که تسبیحات حضرت فاطمه زهرا را بعد از نمازهای مستحبی از دست ندهند.
مجری:
استاد! ذکر این تسبیحات وقتی از انسان نمیگیرد.
آیت هللا دکتر حسینی قزوینی:
ذکر این تسبیحا ت کمتر از یک دقیقه زمان نیاز دارد .الزم به ذکر است که موقع خوابیدن «الحمدلله» ذکر سوم
است و «سبحان هللا» ذکر دوم است ،اما بعد از نماز «الحمدلله» ذکر دوم و «سبحان هللا» ذکر سوم است.
مستحب است انسان تسبیحات حضرت فاطمه زهرا را بخواند و بعد بخوابد .همچنین سه مرتبه سوره توحید
بخواند که به منزله ختم قرآن است و بر رسول گرامی اسالم و همه انبیاء الهی درود بفرستد و بگوید:
«اللهم صلی علی محمد و آل محمد و علی جمیع األنبیاء و المرسلین»
در آخر آیت الکرسی بخواند که از بلیات شبانه در امان باشد.
مجری:
استاد! ببخشید فرمودید انسان چطور تسبیحات را جابجا بخواند؟!
آیت هللا دکتر حسینی قزوینی:
در موقع خواب سی و چهار مرتبه «هللا اکبر» ،سی و سه مرتبه «سبحان هللا» و سی و سه مرتبه «الحمدلله»
است .بعد از نماز سی و چهار مرتبه «هللا اکبر» ،سی و سه مرتبه «الحمدلله» و سی و سه مرتبه «سبحان هللا»
است.

مجری:
جای «سبحان هللا» و «الحمدلله» با هم جابجا میشود.
آیت هللا دکتر حسینی قزوینی:
بله .بنابراین یکی از مواردی که انسان به وسیله آن میتواند به طرف هللا کمال مطلق حرکت کند ،اصالح زبان
است .مادامی که زبان ما اصالح نشده است ،حرکت برای هللا و به سوی او هیچ فایدهای ندارد .ما هرچه بخواهیم
حرکت کنیم ،همانند مورچههایی هستیم که دائما از دیوار باال میرویم و بازهم به پایین پرت میشویم .ما باید
تالش کنیم که زبان خود را اصالح کنیم .اگر زبان اصالح نشود فایدهای ندارد .بنده روایتی را خواندم که بسیار
برایم عجیب بود .تقاضا دارم عزیزان به این روایت خوب دقت کنند« .مرحوم شیخ ح ّر عاملی» در کتاب «وسائل
الشیعه» جلد  60صفحه  030حدیث  61004روایتی آورده است .در روایت وارد شده است که رسول اکرم به
«ابوذر» میفرماید:
َ
ن لَ ْحییه َد َخ َ
ل ْال َج َّن َة»
«یا أبَا َذر مَ ْ
ن َفخ َذیه وَ مَ ا بَی َ
ن مَ لَک مَ ا بَی َ
یا ابوذر! هرکسی شهوت خود را حفظ کند و بین دو لب خود را حفظ کند قطعا وارد بهشت میشود.
«ق ْلت وَ إ َّنا لَن َؤ َاخذ بمَ ا َت ْنطق به َأ ْلسنَتنَا»
ابوذر گفت :مگر خداوند با کلماتی که از زبان ما خارج میشود ،ما را مؤاخذه میکند؟
ال وَ َه ْ
« َف َق َ
اس عَلَی مَ نَاخرهمْ فی ال َّنار إ َّال َح َصائد َأ ْلسنَتهمْ »
ل یک ُّ
ب ال َّن َ
حضرت فرمود :مگر چیزی غیر از محصوالت زبان ،بشر را با سر وارد آتش جهنم میکند؟!

معنای فرمایش رسول گرامی اسالم این است که تنها چیزی که بشر را به سمت آتش جهنم واژگون میکند،
محصوالت زبان است.
«إ َّنک َال َت َزال َسالما مَ ا َسک َّ
ت»
مادامی که ساکت هستید ،سالم هستید.
« َفإ َذا َتک َّلمْ َ
ب لَک َأوْ َعلَیک»
ت کت َ
زمانی که زبان باز کردی و حرف زدی ،یا چیزی به ضرر تو و یا به نفع تو نوشته میشود.
امکان پذیر نیست که زبان انسان تکان بخورد و چیزی بر علیه انسان یا به نفع انسان نوشته نشود .زمانی که
دست انسان تکان میخورد میخواهد کاری انجام دهد یا زمانی که پای انسان تکان میخورد میخواهد راه برود.
حضرت سپس فرمود:
ن ر ْضوَ ان َّ
ل لَی َتک َّلم ب ْ
«یا َأبَا َذر إ َّن الرَّ ج َ
الله عَ َّز وَ َجل»
الکلمَ ة م ْ
ای اباذر! چه بسا انسان کالمی میگوید که رضای خداوند در اوست.
« َفیک َتب َله ب َها ر ْضوَ انه یوْ مَ ْالقیامَ ة»
و خداوند عالم در قیامت برای او رضوان را در نظر میگیرد.
رضوان یعنی باالترین مقام .خداوند در قرآن کریم میفرماید:
(یا َأیت َها ال َّن ْفس ْالم ْطمَ ئ َّنة ارْجعی إلی رَبک راضیة مَ رْضیة)
تو ای روح آرام یافته! به سوی پروردگارت بازگرد در حالی هم تو از او خشنودی و هم او از تو خشنود
است.

سوره فجر ( :)43آیات  00و 04
زمانی که انسان به رضوان هللا رسید ،همه چیز تمام است .در این صورت انسان نه خوفی از حساب و کتاب دارد
و نه خوفی از آتش جهنم دارد .ممکن است انسان کلمهای به زبان آورد که فردای قیامت به برکت این کلمه
خداوند عالم به او رضوان عنایت کند.
ل لَی َتک َّلم ب ْ
«وَ إ َّن الرَّ ج َ
الکلمَ ة فی ْالمَ ْجلس لی ْضحکهمْ ب َها»
گاهی اوقات انسان در مجلسی کلمهای میگوید که دیگران را میخنداند.
السمَ اء وَ ْاألَرْض»
ن َّ
« َفی ْهوَ ی فی َج َه َّنمَ مَ ا بَی َ
یک مرتبه به اندازه فاصله بین آسمان و زمین در جهنم سقوط میکند.
«یا َأبَا َذر وَ یل ل َّلذی ی َحدث َفیکذب لی ْضحک به ْال َقوْ مَ »
ای اباذر! وای به حال کسی که حرف میزند و دروغ میگوید تا دیگران را بخنداند.
«وَ یل لَه وَ یل لَه وَ یل َله»
وای بر او ،وای بر او ،وای بر او.
َ
ن َصمَ َ
ت نَ َجا»
«یا أبَا َذر مَ ْ
ای اباذر! هرکسی ساکت ماند نجات پیدا کرد.
« َف َعلَیک ب َّ
الصمْ ت»
تا میتوانی لبها را (برای صحبت) تکان مده.

در زمان گذشته بعضی از بزرگان سنگی زیر زبان خود میگذاشتند تا نتوانند سخن بگویند .زمانی که میخواستند
حرف بزنند ،ابتدا فکر می کنند که آیا رضای خداوند در این حرف است یا رضای شیطان است .وقتی یقین
میکردند قربة إلی هللا است سنگ را برمیداشتند ،حرف میزدند و دومرتبه سنگ را زیر زبانشان میگذاشتند.
دوستان عزیز! اینکه ما شنیدیم پل صراط از مو باریکتر و از شمشیر برندهتر است ،همین رعایت است .بنده
روایت دیگری عرض خواهم کرد که خیلی تکان دهنده است .بینندگان عزیز شما را به حضرت سیدالشهداء
سوگند میدهم خوب دقت کنید .حضرت میفرماید:
ن َأعْ ین ال َّناس»
ن رَوَ ی َعلَی م ْؤمن روَ ایة یرید ب َها َشینَه وَ َه ْدمَ مر َ
وءته لی ْسق َط م ْ
«مَ ْ
هرکسی بر ضرر مؤمن داستانی بگوید و قصدش عیب او و ریختن آبرویش باشد که از چشم مردم
بیفتد.
گاهی اوقات انسان با گفتن کلمهای حیثیت مؤمن را به باد میدهد و زندگی او را متالشی میکند.
« َأ ْخر ََجه َّ
الشی َطان َف َال ی ْق َبله َّ
ن وَ َالیته إ َلی وَ َالیة َّ
الشی َطان»
الله م ْ
خداوند او را از دوستی خود بدوستی شیطان براند و شیطان هم او را نپذیرد.
الکافی ،نویسنده :کلینی ،محمد بن یعقوب ،محقق  /مصحح :غفاری علی اکبر و آخوندی ،محمد ،ج ،0
ص  ،934ح 6
به خاطر اینکه فرد با آبروی یک مؤمن بازی کرد ،زندگی او را از هم پاشاند و شغل او را از دستش گرفت خداوند
او را از والیت خودش بیرون میآورد و وارد والیت شیطان میکند .شیطان هم او را قبول نمیکند و میگوید من
از چنین آدمی بیزارم.

حضرت می فرماید :چه بسا یک کلمه از زبان انسان بیرون بیاید و به خاطر آن به اندازه فاصله آسمان و زمین
سقوط کند و به جهنم بیفتد .بنابراین پیغمبر اکرم به «ابوذر» میفرماید:
« َف َعلَیک ب َّ
الصمْ ت»
تا میتوانید ساکت باش و حرفی نزن و لبها را روی هم بگذار ..اگر میتوانی ذکر خدا بگو در غیر این صورت
ساکت باش.
ن فیک کذبَة َأبَدا»
نم ْ
«وَ َال َت ْخر َج َّ
مبادا از لبهای تو دروغ بیرون بیاید.
ول َّ
«ق ْلت یا رَس َ
الله َفمَ ا َتوْ بَة ال َّرجل َّالذی یکذب م َت َعمدا»
ابوذر عرض کرد :یا رسول هللا! اگر دروغ گفتیم چطور توبه کنیم؟
« َق َ
ال اال ْست ْغ َفار وَ َصلَوَ ات ْال َخمْ س َت ْغسل َذلک»
حضرت فرمود :استغفار کنید و نماز پنجگانه خود را درست بخوانید که آثار دروغ را از شما دفع کند.
وسائل الشیعة ،نویسنده :شیخ حر عاملی ،محمد بن حسن ،محقق  /مصحح :مؤسسة آل البیت علیهم
السالم ،ج  ،60ص  ،030ح 61004
عزیزان دقت کنید خداوند عالم با توجه به اهمیت زبان آیاتی در قرآن کریم بیان فرموده است .ما آیات متعددی
در این زمینه داریم که بنده به بعضی از آنها اشاره میکنم .یکی از این آیات در سوره مبارکه احزاب آیه هفتاد
است.

این آیه خطاب به مؤمنین است و کاری با کفار و مشرکین و مسیحیان ندارد .تنها خطاب به مؤمنین است.
خداوند متعال میفرماید:
َ
ن آمَ نوا َّاتقوا َّ
الل َه وَ قولوا َقوْ ال َسدیدا)
(یا أی َها َّالذی َ
ای کسانی که ایمان آوردهاید از خدا بپرهیزید و سخن حق و درست بگوئید.
دستور خداوند است که حرف درست بزنید و گفتار صحیح از لبهای شما بیرون بیاید .خداوند عالم سپس
میفرماید:
(ی ْصل ْح َلکمْ َأعْ مالَکمْ وَ ی ْغف ْر َلکمْ ذنوبَکم)
تا خدا اعمال شما را اصالح کند و گناهانتان را بیامرزد.
سوره احزاب ( :)99آیات  02و 06
اگر مراقب بودید که از لبهایتان کلمات صحیح بیرون بیاید ،خداوند عالم اعمال شما را اصالح میکند .شاید
مراد از اصالح اعمال این است که خداوند عالم گناهانتان را تبدیل به حسنات میکند و گناهانتان را میبخشد.
همچنین در سوره مبارکه نساء آیه  19وارد شده است:
ن یعْ لَم َّ
ض َع ْنهمْ وَ ع ْظهمْ وَ ق ْ
الله ما فی قلوبهمْ َفأَعْ ر ْ
ل لَهمْ فی َأ ْنفسهمْ َقوْ ال بَلیغا)
(أولئک َّالذی َ
آنها کسانی هستند که خدا آنچه را در دل دارند میداند ،از (مجازات) آنها صرف نظر کن ،و آنها را
اندرز بده و با بیانی رسا نتایج اعمالشان را به آنها گوشزد نما.
سوره نساء ( :)9آیه 19

خداوند متعال در این آیه شریفه به پیغمبر اکرم دستور میدهد حتی زمانی که با کفار و مشرکین هم صحبت
میکنی ،با گفتار صحیح و درست با آنها صحبت کن .خداوند میفرمایند :حتی به دشمن هم فحش و ناسزا
نده و افترا نزن.
خداوند متعال در سوره اسراء آیه  04به رسول گرامی اسالم (صلی هللا علیه و آله و سلم) میفرماید:
ن رَبک َت ْرجوها َفق ْ
ل لَهمْ َقوْ ال مَ یسورا)
ن َع ْنهم ابْت َ
غاء ر َْحمَ ة م ْ
(وَ إمَّ ا تعْ ر َض َّ
و هر گاه از آنها (یعنی مستمندان) روی برتابی و انتظار رحمت پروردگارت را داشته باشی ،با گفتار نرم
و آمیخته با لطف با آنها سخن بگو.
سوره إسراء ( :)60آیه 04
مخالفین و دشمنان نسبت به پیغمبر اکرم میگویند:
(یا َأی َها َّالذی نز َ
ل َعلَیه الذکر إ َّنک لَمَ ْجنون)
ای کسی که" ذکر" (قرآن) بر تو نازل شده ،مسلما دیوانهای!
سوره حجر ( :)63آیه 1
با تمام این احواالت خداوند عالم میفرماید با این افراد با گفتار نرم و آمیخته با لطف سخن بگو .همچنین
نسبت به فرعون شاید برای اولین بار در تاریخ بشریت ثبت شد که بندهای گفت:
َ
(أنَا َر ُّبکم ا ْألَعْ لی)
من پروردگار بزرگ شما هستم!
سوره نازعات ( :)03آیه 09

ما در تاریخ ندیدیم و نشنیدیم که کسی غیر از فرعون چنین ادعایی کرده باشد .همچنین میگوید:
َ
َ
اج َع ْ
(فأوقد لی یا هامان َعلَی الطین َف ْ
ن ْالکاذبین)
ل لی َص ْرحا لَ َعلی أ َّطلع إلی إله موسی وَ إنی َألظ ُّنه م َ
ای هامان آتشی بر گل بیفروز! (و آجرهای محکم بساز) و برای من برج بلندی ترتیب ده ،تا از خدای
موسی خبر گیرم هر چند من گمان میکنم او از دروغگویان است!
سوره قصص ( :)04آیه 94
مشاهده کنید فرعون انسانی پست است .خداوند به حضرت موسی و هارون مأموریت میدهد بروند و او را
هدایت کنند .اولین دستور و صدر برگ مأموریت این دو بزرگوار این است:
ْ
(اذ َهبا إلی ف ْر َعوْ َن إ َّنه َطغی)
به سوی فرعون بروید که طغیان کرده است.
َ
(فقوال لَه َقوْ ال لَ ّینا)
اما به نرمی با او سخن بگوئید.
مجری:
این فرمایش خداوند نسبت به فرعون است که ادعای خدایی میکند.
آیت هللا دکتر حسینی قزوینی:
فرعون که ادعای خدایی میکند و به فکر کشتن خداوند است- .البته جای بعضی از کارشناسان وهابی خالی
است که ادعا کنند خداوند میتواند به دست پیغمبر خود هفت تیر بدهد تا او را بکشد! من نمیدانم اگر این
آقایان زمان فرعون بودند ،آیا به دست او هفت تیر میدادند یا نمیدادند؟!!-

(لَ َع َّله ی َت َذکر َأوْ ی ْخشی)
شاید متذکر شود یا از (خدا) بترسد.
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اگر ما به دنبال این هستیم که طرف را متنبه یا بیدار کنیم ،مستلزم این است که با زبان نرم با او سخن بگوییم.
بنده بارها به بعضی از عزیزان توصیه کردهام وقتی می خواهید با یک وهابی یا سنی سخن بگویید ،اگر ابتدا به
مقدسات او توهین کنید و اعتقادات او را زیر سؤال ببرید اصال حرف شما را نمیپذیرد .شما باید ابتدا با او
صحبت کنید و به نرمی بگویید" :ما همه با هم برادر هستیم ،همگی گوینده «ال إله إال هللا» هستیم ،یک خدا
داریم ،یک پیغمبر داریم و یک قبله داریم!" خالصه مقداری با او صحبت کنید و سپس بگویید" :ما احساس
میکنیم ما دو مسلمان و دو برادر دینی هستیم ،اما من یک عقیده دارم و شما عقیده دیگری دارید .من دوست
دارم که با هم بنشینیم و دوستانه صحبت کنیم .بنده دوست دارم ببینم که اگر عقیده من باطل است ،از شما
استفاده کنم و عقاید باطل خود را اصالح کنم .حال اگر خدای نکرده عقاید شما صحیح نیست ،من تالش میکنم
تا عقاید شما را اصالح کنم ".ما که از پیغمبر اکرم باالتر نیستیم .آن بزرگوار میفرماید:
(وَ إ َّنا َأوْ إیاکمْ لَ َعلی هدی َأوْ فی َضالل مبین)
و ما یا شما بر (طریق) هدایت یا در گمراهی آشکاری هستیم.
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پیغمبر اکرم میفرماید :یا من گمراه و شما هدایت یافتهاید ،یا شما گمراه و من هدایت یافتهام .بیایید با هم
بنشینیم و صحبت کنیم .این آیه از آیات بسیار مهم قرآن کریم است .پیغمبر اکرم میفرماید :اگر شما هدایت

یافته هستید و من گمراه هستم ،شما مرا هدایت کنید .اگر من هدایت یافته و شما گمراه هستید ،من شما را
هدایت میکنم.
ببینید چقدر عالی و زیباست!! اگر چنین باشد ما نباید در رسانهها شروع به لعن کردن و فحش دادن کنیم .گویا
بعضی افراد احساس میکنند شریعت جز فحش و لعن چیز دیگری نیست .ما در سفری که در عاشورا در کربال
بودیم ،بعضی از افراد هم حضور داشتند .آنها به ما اعتراض میکردند که چرا شما در شبکه خود فالن صحابه را
علنی لعن نمیکنید و علنی نمیگویید فالن صحابه اهل جهنم و کافر است؟! آنها در حرم امام حسین نزدیک
ضریح به من اعتراض میکردند که چرا شما در شبکه خود به فالن صحابه لعنت نمیکنید؟! چرا فالن صحابه را
اهل جهنم و کافر نمیدانید؟! من نمیدانم این شخص به حرم امام حسین آمده است تا این حرفها را بزند.
من رویم نشد که بگویم  .شما یک روایت از امام حسین برای من بیاورید که حضرت باالی منبر رفته است و
علنا چنین حرفهایی فرموده باشد.
حداقل به نظر برخی مراجع عظام تقلید مراجعه کنید .به عنوان مثال ببینید که مشرب آیت هللا العظمی
سیستانی چیست .ایشان اجازه چنین لعن کردن را به ما میدهند؟! شما از آیت هللا العظمی سیستانی اجازه
بگیرید ،ما هم اجرا میکنیم!
نمیدانم این افکار در اثر تعالیم نادرست ،آموزشهای غلط یا فکرهای باطل صورت گرفته است که وقتی
چندین روایت ضعیف را از گوشه و کنار دیدند چنین ادعایی دارند یا تحت تأثیر تبلیغات بعضی از شبکههای
منحرف و افراطی چنین تصوراتی میکنند.
این افراد تصور می کنند تشیع تنها به معنای فحش دادن ،لعن کردن و ناسزا گفتن است .ما کاری با هیچ کسی
نداریم .ما تابع ائمه اطهار و مراجع بزرگوار هستیم .اگر مراجع ما دستور دهند احترام کنیم اطاعت میکنیم و اگر
دستور دهند احترام نکنیم بازهم اطاعت میکنیم.

ائمه اطهار (علیهم السالم) فرمودهاند« :فللعوام ان ّ
یقلدوه» اگر کسی به مراجع اعتراض کند به ما اعتراض کرده
است .اعتراض به ما اعتراض به خداست که آن هم در حد شرک به خداست.
بنابراین اولین نکتهای که بنده به آن اشاره کردم ،این است که در کالم حضرت امیرالمؤمنین (سالم هللا علیه)
اولین ویژگی و اثر از آثار متقین اصالح زبان است.
مجری:
استاد! اگر شما صالح بدانید ما مدتی بحث زبان را داشته باشیم و هرچه مربوط به زبان است و ابعاد مختلف آن
را در برنامه های مختلف بپردازیم ،زیرا مشکل جدی و اساسی همه ما همین زبان است .زبان سرخ سر سبز را
میدهد بر باد! غالب کسانی که در روز قیامت جهنمی میشوند ،به واسطه همین زبان مستوجب چنین سزایی
میشوند .شما اجازه بدهید که ما فعال در این موضوع باشیم و در مورد زبان صحبت کنیم .یکی از مشکالتی که
گاهی اوقات مردم ناخواسته گرفتار آن می شوند ،این است که در محافل یا مجالس زمانی که دور هم هستند
بحث غیبت را مطرح میکنند .غیبت جزء گناهان کبیره است و ما به صراحت آیهای در مورد غیبت داریم .غیبت
از زبان نشأت میگیرد که کار انسان را خراب می کند .امشب قدری در خصوص آثار شوم غیبت که کم و بیش
گاهی گرفتار آن هستیم صحبت بفرمایید.
آیت هللا دکتر حسینی قزوینی:
در رابطه با آثار زبان بعضی از بزرگواران تا هفتاد اثر سوء شمردهاند .اگر توانستیم لیستی از این آثار سوء تهیه
میکنیم ،اما خود پنجاه یا شصت جلسه بحث نیاز دارد.

یکی از این گناهان بحث غیبت است .معموال افراد جامعه ما گرفتار غیبت هستند و به آن توجه هم ندارند .گاهی
اوقات به کسی میگوییم غیبت نکن ،اما او ادعا میکند که من در حضور او هم میگویم .وقتی جلوی روی او هم
میگویید ،دلیل بر بیحیایی شماست .شما هم پشت سر او حرف میزنید و هم جلوی روی او حرف میزنید.
«شیخ انصاری» در «مکاسب» زمانی که میخواهد غیبت را معنا کند ،میگوید:
«إنها ذکرک أخاک بما یکرهه»
حرفی پشت سر برادر دینی خود بگویی که اگر بشنود ناراحت شود.
کتاب المکاسب ،نویسنده :الشیخ األنصاری ،ج  ،6ص  ،906باب المسألة الرابعة عشر
همچنین اگر از کسی بیش از حد تعریف کنید ،به طوری که اگر او بشنود ناراحت شود غیبت محسوب میشود.
یا بگوییم فالنی فالن روز غذا زیاد خورده است.
به قول «مرحوم کافی» که میگویند" :من نمیدانم چه گناهی کردم که سر سفره دائما از من یاد میکنند.
زمانی که به کسی میگویند غذا بخور ،او می گوید :به اندازه کافی خوردم!! مگر من چقدر غذا میخورم که همه
میگویند به اندازه کافی خوردم!!".
دوستان عزیز اوال در قرآن کریم در این زمینه روایتی دارد که خیلی عجیب است .خداوند متعال میفرماید:
َ
ن َّ
ن آمَ نوا ْ
الظن)
اج َتنبوا کثیرا م َ
(یا أی َها َّالذی َ
ای کسانی که ایمان آوردهاید! از بسیاری از گمانها بپرهیزید.
ض َّ
(إ َّن بَعْ َ
الظن إ ْثم)
چرا که بعضی از گمانها گناه است.

(وَ ال َت َج َّسسوا)
و هرگز (در کار دیگران) تجسس نکنید.
ب بَعْ ضکمْ بَعْ ضا)
(وَ ال ی ْغ َت ْ
و هیچیک از شما دیگری را غیبت نکند.
َ
ب َأ َحدکمْ َأ ْن یأْک َ
ل لَ ْحمَ َأخیه مَ یتا َفکر ْهتموه)
(أ یح ُّ
آیا کسی از شما دوست دارد که گوشت برادر مرده خود را بخورد؟ (به یقین) همه شما از این امر
کراهت دارید.
مشاهده کنید چقدر این کار زشت است .به عنوان مثال کسی از دنیا رفته است و شما باید تکهای از گوشت او را
جدا کنید و بخورید .به قدری انسان از این کار تنفر دارد که اصال تصور آن هم انسان را مشمئز میکند.
آیت هللا دکتر حسینی قزوینی:
غیبت کردن همانند این است که گوشت برادر مرده خود را بخوری .خیلی تعبیر عجیبی است!
َ
(فکر ْهتموه)
شما که حاضر نیستید گوشت بدن برادر مرده خود را بخورید ،غیبت هم نکنید .غیبت به معنای خوردن گوشت
برادر دینی شماست که مرده است.
الل َه إ َّن َّ
(وَ َّاتقوا َّ
الل َه َتوَّ اب رَحیم)
تقوای الهی پیشه کنید که خداوند توبه پذیر و مهربان است.
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همچنین در روایتی که از کتاب «کافی» جلد  0صفحه  934خواندیم ،وارد شده است که امام صادق (علیه
السالم) میفرماید:
وءته»
ن رَوَ ی َعلَی م ْؤمن روَ ایة یرید ب َها َشینَه وَ َه ْدمَ مر َ
«مَ ْ
هر که بر ضرر مؤمن داستانی بگوید و قصدش عیب او و ریختن آبرویش باشد.
ولو اگر کاری راست هم باشد ،خداوند عالم او را از دوستی خود میراند و به دوستی شیطان میکشاند ،اما
شیطان هم او را قبول نمیکند .به عنوان مثال شخصی در جایی تجدید فراش کرده است .اگر فوری به همسر و
بستگان او خبر بدهید زندگی او از هم متالشی میشود.
همچنین اگر کسی خطایی دیده است .به عنوان مثال کسی در جایی کار اشتباهی کرده است .اگر اشتباه او را
دائما اینطرف و آنطرف بگوید عالوه بر غیبت چندین گناه دیگر را هم مرتکب شده است.
ن َأعْ ین ال َّناس»
«لی ْسق َط م ْ
که از چشم مردم بیفتد.
« َأ ْخر ََجه َّ
الش َ
الشی َطان َف َال ی ْق َبله َّ
ن وَ َالیته إ َلی وَ َالیة َّ
یطان»
الله م ْ
خداوند او را از والیت خود به والیت شیطان براند و شیطان هم او را نپذیرد.
دقت داشته باشید یک کلمه از زبان طرف بیرون آمده است و همین یک کلمه آبروی برادر دینی او را زیر سؤال
برده است.

امیرالمؤمنین در کتاب «نهج البالغه» خطبه  692و  696مطالبی بیان فرموده است .بنده به جهت اینکه به
بحثهای بعد هم برسیم و پیامکها و تلفنهای بینندگان را هم مطرح کنید ،تالش میکنم ترجمه فارسی این
خطبهها را عرض کنم .امیرالمؤمنین میفرماید:
ل ُّ
الس َالمَ ة َأ ْن ی ْر َحموا َأ ْه َ
الذنوب وَ ْالمَ عْ صیة»
«وَ إ َّنمَ ا ی ْن َبغی ألَ ْهل ْالع ْصمَ ة وَ ْالمَ ْصنوع إلَیهمْ فی َّ
شایسته است آنان که مرتکب گناه نشدهاند و از معصیت در امان ماندهاند ،به گناهکاران و عاصیان
رحمت آورند.
گفتنی است مراد از عصمت در اینجا عصمت معصوم نیست ،بلکه به معنای پاک بودن است .نباید از کسانی که
در حال انجام گناه و معصیت هستند بغض و کینه به دل بگیرید و علیه آنها حرف بزنید .همانطور که یک بیمار
نزد پزشک میرود و پزشک به چشم بیمار به او نگاه میکند ،تو هم به شخصی که گرفتار گناه است به چشم
بیمار نگاه کن.
ون ُّ
ب َعلَیهمْ وَ ْال َحاج َز َلهمْ َع ْنهمْ »
الشکر هوَ ْال َغال َ
«وَ یک َ
و همواره به درگاه خداوند سپاس گزارند تا سپاس خداوندی ،آنان را از عیبجویی گناهکاران باز دارد.
نهج البالغة ،نویسنده :شریف الرضی ،محمد بن حسین ،محقق  /مصحح :صالح ،صبحی ،ص  ،630خ
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اگر دیدیم شخصی دروغ میگوید ،بگوییم :الحمدلله که خدا مرا از دروغ مصون داشته است .اگر دیدیم فالن
شخص غیبت می کند ،بگوییم :الحمدلله خداوند به ما توفیق داد و غیبت نکردیم .اگر دیدیم فالن شخص به
نامحرم نگاه میکند ،بگوی یم :الحمدلله که خداوند به ما توفیق داد به نامحرم نگاه نکردیم .اگر دیدیم فالن
شخص ربا میدهد یا ربا میگیرد ،خدا را شکر کنیم که به ما توفیق فکر نکردن به این گناه را داده است .اولین

وظیفه ما زمانی که صاحبان گناه را میبینیم ،این است تا خدا شاکر باشیم که ما را دچار آن گناه نکرده است .در
روایت وارد شده است که اگر شخص نابینایی را دیدیم ،بالفاصله بگوییم:
« ْال َحمْ د ل َّله َّالذی عَ َ
اء َف َعل»
افانی ممَّ ا ا ْب َت َالک به وَ لَوْ َش َ
خدا را شکر که مرا از این بیماری عافیت داده است ،اما اگر میخواست هم انجام میداد.
الکافی ،نویسنده :کلینی ،محمد بن یعقوب ،محقق  /مصحح :غفاری علی اکبر و آخوندی ،محمد ،0 ،ص
 ،30ح 02
اگر میبینی واقعا کسی بیمار است یا گرفتاری دارد ،بگویید :الحمدلله که ما از این بیماری و این نقص عافیت
داریم.
دوستان عزیز دقت کنید در روایت داریم وقتی میبینید بنده خدایی نابینا یا ناشنوا یا الل است یا دست ندارد ،پا
ندارد یا نقص عضو دیگری دارد ،همان لحظه خدا را شکر کنید و بگویید :الحمدلله که مرا از این بال مصون
داشتی.
خداوند عالم بنا به این شکر تو همان مقدار پاداشی که به نابینا به خاطر نابینایی او میدهد به تو میدهد .اگر
دیدید شخصی پا ندارد و با مشکالت زیادی روی ویلچر نشسته است ،همان لحظه خدا را شکر کنید و بگویید:
« ْال َحمْ د ل َّله َّالذی عَ َ
اء َف َعل»
افانی ممَّ ا ا ْب َت َالک به وَ لَوْ َش َ
خداوند هر پاداشی که قرار است به این شخص به خاطر نقص عضوش بدهد ،به سزای شکر تو به تو خواهد داد.
مجری:
استاد! اگر کسی متن شکری که گفتید را نتواند بگوید و تنها الحمدلله بگوید کفایت میکند؟!

آیت هللا دکتر حسینی قزوینی:
شخص بگوید :الحمدلله که خدا مرا از این بال عافیت دادی و گرفتار این بال نکردی ،اما اگر میخواستی
میکردی .کلماتی که ائمه اطهار میفرمایند تأثیر دارد.
مجری:
یعنی بگوییم خدایا اگر میخواستی ،میتوانستی مرا همانند او نابینا کنی!
آیت هللا دکتر حسینی قزوینی:
بله ،باید بگوییم :اگر میخواستی میتوانستی مرا نابینا کنی یا دچار نقص عضو کنی .خدایا تو را شاکرم که مرا از
این بال عافیت دادی و گرفتار این بال نکردی ،اما اگر میخواستی میکردی .این مضمون کالم امام است ،اگر این
مضمون را گفتید ،خداوند عالم پاداشی که قرار است فردای قیامت به خاطر نقص عضو به او بدهد به تو میدهد.
اگر میبینید کسی جوان خود را از دست داده است ،بگویید :الحمدلله رب العالمین که جوان من از دست من
نرفته است ،اما اگر میخواستی او را می گرفتی .در این صورت خداوند ثوابی که قرار است به این فرد به خاطر
مصیبت و از دست دادن جوان بدهد ،به تو میدهد.
آقای اسماعیلی ما باید مقداری راه بندگی را یاد بگیریم .خداوند عالم همه چیز را برای ما آماده کرده است.
مجری:
استاد! سخت هم نیست .بنده همین اآلن نسبت به این موردی که شما فرمودید فکر میکردم .زمانی که انسان
در کوچه یا خیابان در حال راه رفتن است و میبیند کسی نابینا یا ناشنوا یا دچار نقص عضو است ،تنها یک جمله
به زبان آورد و از قلبش بگذراند.

در این حال بگوییم :خدایا از تو ممنونم .تو میتوانستی مرا نابینا یا ناشنوا کنی و این توان را داشتی ،اما به من
لطف کردی و نعمت را دادی و من تو را شکر میگویم.
آیت هللا دکتر حسینی قزوینی:
در این صورت یک مرتبه ثوابی نصیب انسان میشود که اصال فردای قیامت مبهوت میماند .عرض کردم فردی
عزیز خود را از دست داده است و دارد میسوزد و آتش میگیرد.
در مقابل فرد دیگر با مشاهده مصیبت او خدا را شکر میکند که چنین مصیبتی بر او وارد نشده ،زیرا اگر خداوند
میخواست میتوانست این مصیبت را بر او هم وارد کند .چنین شخصی خدا را شکر میکند که او را از این
مصیبت معاف کرده است .البته در روایت وارد شده است مبادا شکر خود را بلند بگوییم که به گوش او برسد و او
ناراحت شود .در کتاب «حلیة المتقین» اثر «عالمه مجلسی» و همچنین کتاب «وسائل الشیعة» و «بحاراالنوار»
وارد شده است که وقتی خداوند را شکر میکنید ،طوری شکر کنید که به گوش فرد مصیبت دیده نرسد و
ناراحت نشود .به عنوان مثال چنین نباشد که فردی به مجلس عزای فرزند شخص دیگری شرکت کرده است و
بلند بلند خدا را شکر کند که الحمدلله فرزند من را نگرفتی .چنین شکر کردن در مقابل فرد مصیبت دیده باعث
میشود که قلب او بیشتر بشکند و ناراحت شود .همچنین نباید زمانی که فرد نابینایی دیدیم در مقابل او خدا را
شکر کنیم که ما را هم همانند او نابینا نکرده است .باید حواسمان باشد تا اگر میخواهیم ثواب کنیم ،کباب
نکنیم .بنابراین حضرت میفرماید :ما باید تالش کنیم که زبان شاکر داشته باشیم.
سپس میفرماید کسی که از برادر خود عیب جویی میکند و برادر دینی خود را به خاطر بعضی از گرفتاریها
شماتت میکند ،آیا فکر نمی کند که خداوند عالم چه گناهانی از او پرده پوشی کرده است ،در صورتی که گناهان
او بسیار باالتر از گناه برادر دینی اوست که دارد او را شماتت میکند.

به عنوان مثال اگر فردی شروع به غیبت میکند و ما هم او را شماتت و مالمت کنیم ،اگر او غیبت کرده است تو
هم غیبت کردهای؛ غیبت نکرده باشی ،چقدر دروغ گفتی! چقدر سر زن و بجهات داد زدی؛ چقدر بچه را بدون
گناه کتک زدی! گناه دیگری مرتکب شدی.
ما باید به جای اینکه به فکر شماتت و سرزنش طرف دیگر به خاطر گناه باشی ،باید به فکر گناهانی باشی که از
تو سر زده است اما خداوند عالم پرده پوشی کرده است.
ما باید به جای سرزنش فرد گناهکار خود را سرزنش کنیم و متوجه باشیم که ما هم این گناه را مرتکب شدیم،
اما خداوند عالم گناه ما را همانند گناه او علنی نکرده است.
برادر دینی خود را سرزنش نکنید؛ چه بسا خداوند عالم گناه او را ببخشد ،اما گناهی که شما مرتکب شدید و
برای آن استغفار نکردید را نبخشد .کسی که خود سراپا عیب است ،مگر میتواند نسبت به دیگران عیب جویی
کند.
همچنین حضرت در خطبه  696فرمایش زیبایی دارند و میفرماید:
« َأی َها ال َّناس مَ ن عَ ر ََف م َ
ن فیه َأ َقاوی َ
ل الر َجال»
ن أخیه وَ ثی َق َة دین وَ َس َدا َد َطریق َف َال ی ْسمَ َع َّ
ْ
ْ
ای مردم آنکه بداند برادرش در دین ثابت قدم و استوار است و به راه راست میرود ،نباید به
بدگوییهای مردم در حق او گوش فرا دهد.
زمانی که برای شما محرز شد فالن شخص انسان متدین و درستکاری است ،به سخن دیگران در حق او گوش
فرا مده .هر انسان درستکاری در جامعه هزاران حسود دارد که در کارهای او دخالت میکنند و نسبت به او
سعایت میکنند .در روایت وارد شده است که اگر هفتاد نفر شهادت دهند فالن شخص کار خالف مرتکب شده
است ،اما خود او منکر باشد

«ص ّدقه و ّ
کذبهم»
این انسان مؤمن را تصدیق کن و هفتاد نفر را تکذیب کن.
الكليني الرازي ،أبو جعفر محمد بن يعقوب بن إسحاق (متوفاى 904هـ) ،األصول من الكافي ،ج ،4ص،690
تحقيق :غفاری ،علي اكبر ناشر :اسالميه ،تهران ،الطبعة الثانية 6910،هـ.ش.
در روایت دیگری وارد شده است که اگر از برادر دینی خود کار خالف مشاهده کردی ،تالش کن کار او را توجیه
کنی.
به عنوان مثال اگر او را مشاهده کردید که از شراب فروشی خارج میشود ،با این نیت او را بنگرید که حتما رفته
تا او را نصیحت کند .شما باید کار او را هفتاد نوع توجیه کنید ،مبادا به ذهن شما خطور کند که او به آنجا رفته تا
شراب بخورد .همچنین اگر بوی شراب از دهان او خارج شد با خود بگویید حتما او شراب را سمت دهان خود
برده است ،اما پشیمان شده توبه کرده و شراب را ریخته است .نسبت به کار برادر خود هفتاد مورد توجیه
درست کن ،اما اگر این توجیهات تو را قانع نکرد خود را مذمت کن که چقدر انسان بدی هستی که نمیتوانی کار
برادر دینی خود را توجیه کنی.
مجری:
وای به حال انسانهایی که از کار خطا و گناه و اشتباه دیگران فیلم میگیرند ،در فضای مجازی منتشر میکنند و
چنین با آبروی مردم بازی میکنند.
آیت هللا دکتر حسینی قزوینی:
این کار یکی از مصادیقی است که امام صادق نسبت به آن فرمود:
« َأ ْخر ََجه َّ
الش َ
الشی َطان َف َال ی ْق َبله َّ
ن وَ َالیته إ َلی وَ َالیة َّ
یطان»
الله م ْ

ما دائما میگوییم چرا دعاهای ما به اجابت نمی رسد ،در حالی که در روایات وارد شده است وقتی یک غیبت از
زبان انسان خارج شود تا چهل روز مانع باال رفتن دعاهای ما به سمت خداوند متعال میشود.
نقل شده است روزی شخصی نزد «مرحوم مأل حسینقلی همدانی» یکی از عرفای بزرگ میآید و از شخص
دیگری غیبت میکند« .مرحوم مأل حسینقلی» ناراحت میشود و میگوید :خدا خانهات را ویران کند که تا چهل
روز خانه ما را ویران کردی!!
این مسائل وجود دارد .غیبت را شنیدهاند .غیبت کردن و غیبت شنیدن هر دو گناه و معصیت است .انشاءهللا در
فرصت مناسبی در مورد غیبت توضیحاتی مفصلی بیان خواهیم کرد.
به عنوان مثال اگر شما میخواهید به مجلسی بروید و احساس میکنید شاید در آن مجلس غیبت شود .در این
صورت رفتن به آن مجلس خالف شرع و حرام است.
به عنوان مثال اگر شما میخواهید به شهر دیگر بروید و میدانید در آن شهر به مجلسی میروید که در آنجا
غیبت می شنوید .در این صورت سفر شما معصیت است و به فتوای بعضی از آقایان باید نماز را تمام بخوانید.
اگر مطمئن باشید که آن مجلس گناه و معصیت است و آنجا غیبت انجام میشود ،باید نماز را تمام بخوانید.
بنابراین امیرالمؤمنین میفرماید :اگر نسبت به برادر دینی خود اعتماد پیدا کردی ،حرف دیگران را درباره او
نشنیده بگیر و از یک گوش داخل و از گوش دیگر خارج کن .سپس فرمود:
ن ْال َحق وَ ْال َباطل إ َّال َأرْ بَع َأ َصابع»
«إ َّنه لَی َ
س بَی َ
بدانید که میان حق و باطل تنها چهار انگشت فاصله است.
« َفسئ َ
ن اءذنه وَ ع َْینه»
ل َع ْ
ن مَ عْ نی َقوْ له َهذاَ :ف َجمَ عَ َاءصابعَه وَ وَ َضعَ ها ب َْی َ

از حضرت پرسیدند :که این به چه معنی است؟ انگشتانش را کنار هم نهاد و میان گوش و چشم قرار
داد.
ول َسمعْ ت وَ ْال َح ُّق َأ ْن َتق َ
الْ :ال َباطل َأ ْن َتق َ
«ثمَّ َق َ
ول ر ََأیت»
و گفت :باطل این است که بگویی شنیدم ،و حق این است که بگویی دیدم.
نهج البالغة ،نویسنده :شریف الرضی ،محمد بن حسین ،محقق  /مصحح :صالح ،صبحی ،ص  ،630خ
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باطل این است که بگویید من شنیدم چنین میگویند و حق این است که بگویید من دیدم.
مجری:
بنابراین اینکه میگویند میان حق و باطل چهار انگشت فاصله است به همین معناست.
آیت هللا دکتر حسینی قزوینی:
اگر با گوش خود شنیدی بگو باطل است و توجیه کن ،اما اگر با چشم خود دیدی و یقین پیدا کردی مسئله برای
شما روشن است و آن حق است .در این صورت شما خود دیدی و میتوانی قضاوت کنی و در این زمینه حرف
بزنی .ما در این زمینه بیشتر باید صحبت کنیم.
مجری:
واقعا هم جامعه ما به این موضوع نیاز دارد ،مخصوصا زمانی که خانوادهها دور هم جمع میشویم گاهی اوقات
حرفی برای گفتن نداریم جز اینکه باید در مورد کسی حرف بزنیم.

خیلی خوب است که انسان چنین جلساتی را مدیریت کند .هرگاه دیدیم جلسه دارد از طریق یکی از نزدیکان به
جلسه غیبت تبدیل میشود ،گاهی ممکن است پدر باشد ،یا مادر باشد یا خواهر  ،دوست و  ...خیلی راحت
میشود با حفظ حرمتها موضوع بحث و گفتگو را عوض کرد .به نوعی که جمع هم متوجه نشوند غیبت دیگران
هم انجام نشود .باید واقعا ممنون باشیم که خداوند متعال وجودی نازنین چون حضرت امیرالمؤمنین (سالم هللا
علیه) را برای ما عنایت و مرحمت کرده است.
زمانی که پای سفره و سخنان امیرالمؤمنین مینشینیم و زانو میزنیم چه چیزهایی دستگیر ما میشود!
مخصوصا زمانی که خدای ناکرده در زندگی گرفتار هستیم.
حضرت استاد زمانی که داشتند به این نکته اشاره میفرمودند که وقتی انسان شخص نابینا یا دچار نقص عضو
را دید ،شاکر خدا باشد و بگوید" :خدایا شکر تو را میگویم که این مصیبت و بال را به ما ندادی و اگر میخواستی
میتوانستی ما را دچار آن کنی" ،یاد سفر حج افتادم.
بنده در مسجد الحرام مینشستم و به آدمهایی که دور خانه کعبه طواف میکنند یا نماز میخوانند ،نگاه
میکردم .من میگفتم :الهی شکر .من هم میتوانستم همانند این افراد با یک سری آداب نماز بخوانم و هم
میتوانستم همانند برخی از آنها والیت موال امیرالمؤمنین را نداشته باشم ،اما تو این لطف و محبت را کردی و
والیت و محبت امیرالمؤمنین را به ما دادی!!
این مسائل هم نعمتهای بزرگی است .همیشه فکر نکنیم فقط همان نعمتهایی که گاهی به آن اشاره میکنم
نعمت است .نعمت والیت امیرالمؤمنین و محبت حضرت صدیقه طاهره و والیت اهلبیت عصمت و طهارت نعمت
بسیار بزرگی است .مشاهده کنید عشق به ابی عبدهللا الحسین (علیه السالم) در این ایام چه میکند .کم کم
عطر و بوی اربعین به مشام میرسد .مشاهده کنید چه اتفاق عظیمی در واقعه عظیم اربعین و همایش پیادهروی
نجف تا کربال میافتد .همچنین مردم از جاهای مختلف عراق خود را به کربالی معلی میرسانند و هرآنچه

خداوند به ما لطف و عنایت کرده باید شاکر آن باشیم .کمترین کار این است که انسان به زبان بگوید :الحمدلله
رب العالمین.
شکر بسیاری از نعمتهای دیگر این است که از آن خوب استفاده کنیم .به عنوان مثال با چشم خوب ببینیم،
باید با گوش خوب بشنویم ،باید با زبان خوب حرف بزنیم.
امشب ،شب جمعه است .شب رحمت و شب مغفرت درهای رحمت الهی به روی بندگان باز است .الهی
الحمدلله رب العالمین.
«الهی و ربی من لی غیرک»
الطوسي ،الشيخ ابوجعفر ،محمد بن الحسن بن علي بن الحسن _متوفاى912ق_ ،مصباح المتهجد،
ص ،491ناشر  :مؤسسة فقه الشيعة  -بيروت – لبنان ،چاپ  :األولى ،سال چاپ  6336 - 6966 :م
فرازهایی از دعای کمیل
این دعا بخشی از مناجاتهای امیرالمؤمنین است که در «دعای کمیل» میخوانیم .ما چقدر چیزهای خوب
داریم که گاهی اوقات قدر آن را نمیدانیم« .دعای کمیل» یادگار امیرالمؤمنین است و چه فرازهای زیبایی دارد.
حضرت چقدر زیبا با خداوند مناجات و درد دل میکند و حرفهای دل خود را میزند .میان برنامه زیبایی که
دوستان برای شما انتخاب کرده بودند ،درواقع فرازهای «دعای کمیل» ماست.
این دعا نهایت بندگی در مقابل خداوند و گفتگوی با خداوند عزیز و بخشنده و مهربان است .الهی شکر!
الحمدلله .انشاءهللا اگر امشب در این شب جمعه حال خوشی به شما دست داد و دعای کمیل را خواندید ما را
هم دعا کنید .علی الخصوص امشب شب زیارتی حضرت سیدالشهداء (علیه السالم) است .چقدر این دو

مناسبت خوب شبهای جمعه در کنار هم قرار میگیرد؛ هم ذکر و مناجات و گفتگو و هم زیارت امام حسین که
ارواح انبیاء و اولیاء و شخصیتهای عالم مهمان سیدالشهدا هستند.
تماس بینندگان برنامه:
ما از این لحظه در خدمت شما دوستان خوب بیننده هستیم .انشاءهللا بزرگواری بفرمایید حول محور همین
مباحث  ،مطالب خود را مطرح کنید و سؤاالت خود را بپرسید.
ما در یکشنبه شبها که خدمت شما میرسیم گفتگویمان محضر استاد حاج آقای قزوینی همان مباحث شبهات
و وهابیت است.
دلمان میخواهد شبهای جمعه که بحث اخالق علوی را داریم حول محور مباحث اخالقی باشد .اگر شما
بزرگواری بفرمایید سؤاالت خود را به این شکل مطرح کنید ،ممنون میشوم.
جناب آقای هاشمی از پایتخت ایران اسالمی ،تهران پشت خط هستند .آقای هاشمی سالم به شما ،شب شما
بخیر:
بیننده (آقای هاشمی از تهران – شیعه):
سالم علیکم ،خسته نباشید.
مجری:
خیلی ممنون و متشکرم ،بفرمایید.

بیننده:
خدمت حاج آقای قزوینی هم سالم عرض میکنم .حاج آقا شبههای برایم به وجود آمده بود که میخواستم از
شما بپرسم .بنده دیروز با یک بنده خدا صحبت میکردم .ایشان گفتند :حکومت اسالمی تا غیبت کبری امام
زمان درست نیست .روایت صحیحی هم در میان روایتهایی که از امامان معصومین است ،وجود ندارد که
حکومتی بعد از امام زمان حکومت اسالمی باشد .حقیقتا برای بنده مقداری شبهه به وجود آمد و تنها کاری که
کردم این بود که با «شبکه جهانی والیت» تماس داشته باشم .بنده چند سال است که «شبکه جهانی والیت» را
نگاه میکنم و با خود گفتم که تماس داشته باشم تا حاج آقا ما را بهتر راهنمایی کند.
مجری:
آقای هاشمی خیلی از شما ممنونم .اجازه بفرمایید که ما از حضور شما مرخص شویم ،با شما خداحافظی
میکنم .بنده ابتدای پخش تلفنها عرض کردم که اگر بزرگواری بفرمایید حول محور اخالق علوی سؤال بپرسید،
ممنونم.
بنده عرض کردم که مباحث پنج شنبه شب ما در «اخالق علوی» مباحث اخالقی است و ما برنامه «پرسمان
اعتقادی» با حضور «استاد محمدی» در چهارشنبهها داریم .همچنین در یکشنبه شبها در برنامه «حبل
المتین» به شبهات پاسخ میدهیم.
شما همچنین میتوانید مباحث مهدوی را جمعه شبها در برنامه «گامی به سوی ظهور» دنبال کنید و سؤاالت
خود را بپرسید.
استاد سؤال ایشان این بود که از قول یک نفر گفتند :برپایی حکومت اسالمی در زمان غیبت درست نیست و
نباید برپا میشد.

آیت هللا دکتر حسینی قزوینی:
اصال هدف از ظهور حضرت تأسیس حکومت اسالمی است .حضرت ولی عصر (ارواحنا فداه) برای چه میخواهند
ظهور کنند؟! آیا حضرت میخواهند بیایند به ما مسئله یاد بدهد یا نماز یاد بدهد؟!
«یمْ َأل َها َع ْدال کمَ ا مل َئ ْ
ت ظ ْلما وَ َجوْ را»
الکافی ،نویسنده :کلینی ،محمد بن یعقوب ،محقق  /مصحح :غفاری علی اکبر و آخوندی ،محمد ،ج ،6
ص  ،996ح 06
زمانی که حضرت ولی عصر ظهور میکند ،حکومتی تأسیس میکند که عدالت آن فراگیر است و همه جا را فرا
میگیرد.
مجری:
ایشان سؤال پرسیده است که قبل از ظهور امام زمان نباید حکومتی به عنوان حکومت اسالمی برپا شود.
آیت هللا دکتر حسینی قزوینی:
چنین نیست .ما روایات در این زمینه زیاد داریم مبنی بر اینکه قبل از حکومت حضرت مهدی افرادی میآیند و
حکومت اسالمی تشکیل میدهند ،اما حکومت فراگیر نیست و نمیتوانند آنچه را که میخواهند پیاده کنند .ما
روایات زیادی داریم که افرادی میآیند و میگویند که ما میخواهیم حکومت اسالمی پیاده کنیم ،اما آن اسالم
واقعی و فراگیر که عدالت همه جا را فرا بگیرد را نمیتوانند برپا کنند.
حضرت ولی عصر (ارواحنا له الفداء) میآید تا عذری برای کسی باقی نماند که بگویند :اگر من حکومت تشکیل
میدادم عدالت فراگیر داشت ،اگر من بودم چنین میشد.

حضرت به حاکمان عربستان سعودی ،پاکستان ،اردن یا دیگر بالد میفرمایند که برای تشکیل حکومت اسالمی
چه اقداماتی انجام دادند .همچنین در حکومت اسالمی ایران اگر اسالم به معنای واقعی کلمه پیاده میشد ،این
همه گناه و معصیت و حیف و میل بیت المال نبود.
خود امام راحل هم فرمود :ما به طرف اسالمی شدن حرکت میکنیم ،اما در زمان حضرت ولی عصر یک کار
نادرست نمیبینید.
برادر بزرگوارم در کتاب «بحاراالنوار» اثر «عالمه مجلسی» جلد  36وارد شده است که پیغمبر اکرم فرمود:
« ْالمَ ْهدی یمْ َأل َها ق ْسطا وَ َع ْدال کمَ ا مل َئ ْ
ت َجوْ را وَ ظ ْلما»
حضرت مهدی است که عالم را از عدالت پر میکند ،همانطور که از ظلم و جور پر شده است.
ال َّ
«وَ َّالذی بَ َع َثنی ب ْ
ن ال ُّد ْنیا إ َّال یوْ م وَ احد َألَ َط َ
الله َذلک ْالیوْ مَ َح َّتی ی ْخر َج فیه وَ َلدی
ال َحق نَبیا لَوْ لَمْ ی ْب َق م َ
ل روح َّ
ْالمَ ْهدی َفی ْنز َ
الله عی َسی ابْن مَ رْ یمَ َفی َصلی َخ ْل َفه»
قسم به خدایی که به حق مرا به پیغمبری برگزید اگر از دنیا یک روز هم مانده باشد ،خداوند عالم این
روز را به قدری طوالنی میکند تا فرزندم مهدی بیاید و حضرت عیسی از آسمان میآید و پشت سر او
نماز میخواند.
ب»
«وَ ت ْشر َق ْاألَرْض بنور رَبها وَ ی ْبل َغ س ْل َطانه ْالمَ ْشر َق وَ ْالمَ ْغر َ
و کره زمین از نور حضرت مهدی روشن میشود و سلطنت او مشرق و مغرب را فرا میگیرد.
بحار األنوار ،نویسنده :مجلسی ،محمد باقر بن محمد تقی ،محقق  /مصحح :جمعی از محققان ،ج ،36
ص  ،06ح 60

ما باید تالش کنیم افرادی را بسازیم و برای حکومت حضرت مهدی (ارواحنا فداه) زمینهسازی کنیم .یکی از
اوجب واجبات این است که هرکسی میتواند با تأسیس حکومت ،نشر فرهنگ اهلبیت ،نشر مسائل اخالقی،
کمک به بیچارگان و دیگر اعمال برای حکومت حضرت مهدی زمینه سازی کند.
مجری:
استاد از شما متشکرم .عزیز بعدی که پشت خط ارتباطی ما هستند .جناب آقای عارف از شوشتر هستند .آقای
عارف سالم علیکم ،شب شما بخیر:
بیننده (آقای عارف از شوشتر – شیعه):
سالم علیکم خدمت شما حاج آقای اسماعیلی عزیز و همچنین آیت هللا العظمی قزوینی.
مجری:
آقای عارف در خدمت شما هستیم ،بفرمایید.
بیننده:
حاج آقای اسماعیلی چند شبهه دارم و میدانم که گفتید امشب فقط اخالق علوی است .من چند بار تماس
گرفتم ،اما موفق نشدم با شما ارتباط برقرار کنم .میخواستم اگر امکان دارد سؤاالت خود را بپرسم.
مجری:
اشکال ندارد ،بفرمایید.

بیننده:
استاد در کتاب «استبصار فی ما اختلف من االخبار» اثر «شیخ طوسی» جلد یک صفحه  933روایتی وارد شده
است که میگوید:
َ
َ
وسی َعن ْالبنَاء عَ َلی ْال َق ْبر وَ ْالجلوس عَ َلیه َه ْ
ل ی ْصلح»
« َسأ ْلت أبَا ْال َح َسن م َ
از امام موسی کاظم (علیه السالم) پرسیدم :آیا شایسته هست بر قبر نشست یا چیزی ساخت؟
« َق َ
ال َال ی ْصلح ْالبنَاء َعلَیه»
حضرت پاسخ داد :نه جایز نیست بر قبر بنا شود.
اْلستبصار فیما اختلف من األخبار ،نویسنده :طوسی ،محمد بن الحسن ،محقق  /مصحح :خرسان ،حسن
الموسوی ،ج  ،6ص  ،060ح 6
میخواستم بفهمم منظور حضرت در اینجا چیست؟! کارشناسان شبکههای وهابی میگویند که امام موسی کاظم
فرموده است :هیچ بنایی روی قبر جایز نیست.
مجری:
ظاهرا ارتباط ما با آقای عارف قطع شد .استاد سؤال اولشان همین بود ،اما ایشان گفتند که چند سؤال دارند.
همین روایت را پاسخ بفرمایید ،زیرا ایشان سند روایت را هم بیان کردند.

آیت هللا دکتر حسینی قزوینی:
برادر بزرگوارم ما در رابطه با بنای قبور مفصل بحث کردیم .ما روایاتی در رابطه با ساختن یا تعمیر قبر بیان
کردیم .اگ ر قرار باشد هرکسی روی قبر پدرش گنبدی بسازد یا او را تعمیر کند ،تمام کره زمین به قبرستان
تبدیل خواهد شد! و به هیچ وجه نمیشود جلوی آن را گرفت.
ما در بحثهایی که قبال هم داشتیم ،اشاره کردیم که موضوع قبر ائمه اطهار (علیهم السالم) کامال از این قضایا
مستثنی ا ست و ما روایات متعددی در رابطه با ساختن قبر ائمه اطهار (علیهم السالم) داریم .حضرت
امیرالمؤمنین (سالم هللا علیه) در روایتی میفرمایند:
ن َج َّد َد َق ْبرا َأوْ مَ َّث َ
ن ْاْل ْس َالم»
«مَ ْ
ل م َثاال َف َق ْد َخر ََج م َ
من ال یحضره الفقیه ،نویسنده :ابن بابویه ،محمد بن علی ،محقق  /مصحح :غفاری ،علی اکبر ،ج  ،6ص
 ،643ح 303
این روایت همچنین در کتاب «معانی األخبار» صفحه  646وارد شده است« .مرحوم محقق» بعد از نقل اقوال
میگوید :این روایت از «محمد بن سنان» و «ابو الجارود» نقل شده است که ضعیف است ،بنابراین از درجه
اعتبار ساقط است.
همچنین «صاحب جواهر» این روایات را در کتاب «جواهر الکالم» جلد  9صفحه  990نقل کرده است .آیت هللا
العظمی خوئی در کتاب «الطهارة» جلد  3صفحه  966این روایت را نقل کرده است.
این روایت همچنین در کتاب «التهذیب» جلد  6صفحه  ،946کتاب «کافی» جلد  9صفحه  020و کتاب «تهذیب»
جلد  6صفحه  916این روایات را آوردند« .مرحوم شهید اول» در کتاب «ذکری الشیعة» جلد دوم صفحه  90این
روایات را نقل کرده است.

«شهید ثانی» در کتاب «روض الجنان» جلد دوم صفحه  432این روایت را نقل کرده است« .صاحب ریاض» در
کتاب «ریاض المسائل» جلد دوم صفحه  094این روایت را نقل کرده است« .مرحوم نراقی» در کتاب «مستند
الشیعة» جلد  9صفحه  003این روایت را نقل کرده است.
این روایات در تمامی این کتب بوده است ،اما آنچه مهم است این است که در کتاب «تهذیب االحکام» روایتی
وارد شده است .بنده زمانی که در کربال بودم ،در شب تاسوعا این روایت را در رابطه با کسانی که در بازسازی
حرم امیرالمؤمنین و امام حسین شرکت میکنند ،خواندم.
در این روایت وارد شده است که رسول گرامی اسالم به حضرت امیرالمؤمنین (سالم هللا علیه) میفرماید :یا
علی! تو در سرزمین عراق کشته میشوی و در آنجا دفن میشوی .حضرت عرض کرد:
ول َّ
«یا رَس َ
ن َزا َر قبو َرنَا وَ َعمَ َر َها وَ َت َعا َه َد َها»
الله مَ ا لمَ ْ
یا رسول هللا! کسی که قبرهای ما را زیارت کند و آن را آباد کند و با آن قبرها مأنوس باشد چه پاداشی
دارد؟
به عنوان مثال اگر کسی امسال قبر را بازسازی کرد و بعد از گذشت بیست سال بازهم نیاز به بازسازی داشت،
عهد و پیمان ببندد هر وقت این قبر نیاز به بازسازی داشت آن را انجام دهد.
ال لی یا َأبَا ْال َح َسن إ َّن َّ
الل َه َج َع َ
« َف َق َ
ن عرصاتها وَ إ َّن
ن ب َقاع ْال َج َّنة وَ َعر َ
ْصة م ْ
ل َق ْب َرک وَ َق ْب َر و ْلدک ب َقاعا م ْ
ال َّل َه َج َع َ
ن ع َباده»
وب ن َج َب َ
ل قل َ
ن َخ ْلقه وَ َص ْفوَ ته م ْ
اء م ْ
حضرت فرمود :ای اباالحسن! خداوند قبر تو و فرزندانت را قطعهای از قطعهها و عرصههای بهشت قرار
دادهاست و دلهای برگزیدگان خلقش و بندگانش را مشتاق زیارت شما قرار داده است.

َ
ون زیارتها َت َقرُّبا م ْنهمْ إلَی َّ
الله مَ وَ َّدة
« َتح ُّ
ون قبو َرکمْ وَ یکثر َ
ن إلَیکمْ وَ َت ْح َتمل ْالمَ َذ َّل َة وَ ْاأل َذی فیکمْ َفیعْ مر َ
م ْنهمْ لرَسوله»
آنها ذلت و خواری و اذیت را در راه زیارت شما تحمل میکنند و قبرهای شما را برای تقرّ ب به خدا و
صلی هللا علیه و آله و ّ
دوستی رسول خدا ّ
سلم آباد میکنند و پی در پی قبور شما را زیارت میکنند.
ون ب َش َفاعَتی»
«أولَئک یا َعلی ْالمَ ْخصوص َ
یا علی! فردای قیامت ،شفاعت خاص من شامل اینها است.
حضرت میفرمایند که این افراد شفاعت خصوصی من را دارند ،نه شفاعت عامی که گناهکاران را هم شامل
میشود.
َ
ن أمَّ تی»
«إ َّنمَ ا َش َفاعَتی أل ْهل ْالک َبائر م ْ
من ال یحضره الفقیه ،نویسنده :ابن بابویه ،محمد بن علی ،محقق  /مصحح :غفاری ،علی اکبر ،ج  ،9ص
 ،309ح 9319
پیغمبر اکرم به امیرالمؤمنین میفرماید:
ون ب َش َفاعَتی»
«أولَئک یا َعلی ْالمَ ْخصوص َ
در ادامه میفرماید:
ون َحوْ ضی وَ همْ زوَّ اری َغدا فی ْال َج َّنة»
«وَ ْالوَ ارد َ
و اینها وارد برحوض میشوند و زیارت کنندگان من خواهند بود.

مجری:
در مورد زیارت امام حسین (علیه السالم) داریم که دعا زیر قبه آن بزرگوار به اجابت میرسد .بنابراین باید
قبهای وجود داشته باشد تا دعا در آنجا مستجاب شود.
آیت هللا دکتر حسینی قزوینی:
عجیب است که در آخر میگوید:
ون زوَّ ا َر قبورکمْ بزیارَتکمْ کمَ ا ت َعیر ال َّزانیة بزنَا َها»
«وَ لَک َّ
ن ال َّناس ی َعیر َ
ن ح َثالَة م َ
جمعی از اراذل مردمان و بدترین خلق خدا زیارتکنندگان شما را به سبب زیارت سرزنش کنند چنان که
زناکاران را بخاطر زنا سرزنش میکنند.
ون َحوْ ضی»
«أولَئک شرَار أمَّ تی َال نَالَ ْتهمْ َش َفا َعتی وَ َال یرد َ
این جماعت بدترین امّ ت مناند؛ ایشان را شفاعت نخواهم کرد و در حوض کوثر بر من وارد نخواهند
شد.
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همانطور که اصحاب فحشا را مذمّ ت میکنند  ،زائرین قبور شما را هم مذمّ ت میکنند.
یکی از وهابیها یک شب میگفت :اگر کسی که غذای امام حسین را میخورد شراب بخورد ،گناه آن کمتر از
خوردن غذای امام حسین است!!(این فرد از همان افراد پست و فرومایه هست که) پیغمبر اکرم هزار و
چهارصد سال قبل فرموده است افرادی فرومایه عزاداران و زائرین شما اهل بیت را مذمت میکنند.

دقت داشته باشید کتاب «االستبصار» هم از این کتاب گرفته شده است و کتاب مستقلی نیست .روایاتی که در
اینجا بوده است و به ظاهر تعارض داشته را در آنجا حل کرده است.
مجری:
استاد از شما تشکر میکنم .ارتباط ما هم با آقای عارف قطع شد ،البته فرصت برنامه هم به پایان رسید.
آیت هللا دکتر حسینی قزوینی:
ایشان زحمت بکشند و یک شنبه شب روی آنتن بیایند تا به سؤاالت ایشان پاسخ بدهیم.
مجری:
جناب استاد حسن ختام شب جمعه برنامه «اخالق علوی» دعا بفرمایید.
آیت هللا دکتر حسینی قزوینی:
خدایا تو را به آبروی محمد و آل محمد به ویژه به آبروی حضرت سیدالشهداء (سالم هللا علیه) ،یاران باوفایش و
اهلبیت دل شکستهاش سوگند میدهیم فرج موالی ما حضرت صاحب الزمان را نزدیک بگردان .خدایا قلب
نازنینش را با قضاء حوائجش و ظهورش مسرور بگردان.
خدایا رفع گرفتاری از همه گرفتاران بنما .خدایا به حق حضرت سیدالشهداء و اهلبیت گرامیش حوائج حاجت
مندان به ویژه حوائج این حقیر ،حوائج دست اندرکاران «شبکه جهانی والیت» ،حوائج بینندگان عزیز به ویژه
حوائج والیت یاوران گرامی را برآورده بنما.
خدایا دعاهای ما را به اجابت برسان.
والسالم علیکم و رحمة هللا و برکاته

مجری:
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم
خیلی ممنون و سپاسگزار هستم از نگاههای مهربان و توجه تک تک شما همراهان خوب و دوست داشتنی و
بزرگوار برنامه «اخالق علوی».
فردا روز جمعه و متعلق است به وجود نازنین آقا ،موال و نور چشممان امام زمان .برای آن یار غائب از نظر دعا
کنیم و عرض کنیم:
کاش میشد در میان لحظهها
لحظه دیدار را نزدیک کرد
اللهم عجل لولیک الفرج
یا علی مدد ،خدانگهدار

