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 71/03 :مدت برنامه ها تجلیل از خوبان و خوبی موضوع:

 تاالر فرهنگ محل ضبط: 30/77/99 تاريخ پخش:

  اعوذ باهلل من الشیطان الرجیم، بسم اهلل الرحمن الرحیم

 عدد ما أحاط به علمه، الهی انطقنی بالهدی و الهمنی التقویالحمدهلل رب العالمین ب

ها، تولد حضرت زهرا)س( و ائمه اطهار،  بهمن 33ها،  گیريم. تولدها، جشن می هايی که ما بحثمان درباره تجلیل بود، بزرگداشت

ريم که خداوند از افرادی تجلیل ها مبانی قرآنی اش را طرح کنیم. گفتیم در قرآن، بسیار است و دهها آيه دا مبعث، اين تجلیل

 کند. نبايد زحماتشان، اينها خون دادند، جون دادند، زندان رفتند، شکنجه  شدند، هجرت کردند و اذيت شدند.  می

 تجلیل از مبارزان و مجاهدان راه خدا -1

وَ أُخْرِجُوا » ( در جبهه بودند، شهید شدند.791/عمران )آل« أُوذُوا فِی سَبِیلِی وَ قاتَلُوا وَ قُتِلُوا»يک عده در راه خدا اذيت شدند. 

 ای با زحمات درست شد بايد قدردانی کرد. وقتی يک انقالبی، يک کشوری، يک مؤسسه تبعید شدند.« دِيارِهِمْ مِنْ

خراب هايش گفت: اگر خواستید بعد از مرگ من خانه را بفروشید سر در آن را  خواست بمیرد به بچه کنند پیرمردی می نقل می

کنید، دومرتبه بسازيد و بعد بفروشید. اينها وصیت پدر را عمل کردند و ديدند عجب اين خانه خیلی با زحمت ساخته شده 

است. ما يک سر در را خواستیم عوض کنیم چند روز و چقدر گرفتاری و بودجه و هزينه کرديم تا سر در را عوض کنیم. اين 

گويیم: از زحمات  خواهم درس بخوانم. می گويد: نمی گذاريد يک مثال بزنم، يک بچه میخانه به اين بزرگی را چرا بفروشیم؟ ب

استاد... استاد آمد، کتاب چاپ شد. آموزش و پرورش، کالس، کامپیوتر، فضای حقیقی و مجازی، ورزش، بايگانی، ذی 

خوانی يعنی بودجه آموزش  و درس نمیحسابی، آب، برق، گاز، تلفن، همه امکانات برای اين است که تو درس بخوانی. وقتی ت

گذاری که برای آموزش و پرورش  و پرورش هدر رفت. معلم که دوره ديده بود. دانشگاه فرهنگیان، هدر رفت. تمام سرمايه

خواهم درس بخوانم  گويی نمی می گذاری برای اين بود که تو درس بخوانی. تو وقتی است همه هدر رفت چون همه سرمايه

 زنی.  مات پشت پا میحخدمات و ز يعنی به همه

 تجلیل به صورت طبیعی، نه ساختگی -2

: اصولی در های تجلیل را من مقداری را گفتم و بگويم. اصولی در تجلیل، ]پای تخته[ بسم اهلل الرحمن الرحیم، موضوع بحث راه

تعريف او را بکنم. چون اين برای  قرضی نباشد. چون ايشان تعريف مرا کرد، من هم -7اصولش زياد است.  تجلیل و تشويق،

دهند. در فارسی  به هم قرض می« يتقارضون»فرمايد:  دختر من چشم روشنی آورد من برای دخترش ببرم. حضرت امیر می

قرضی نباشد، طبیعی باشد. چون  کند. کند و او از اين تعريف می دهند. يعنی اين از او تعريف می گويیم: به هم نان قرض می می

البته احترام متقال  ( حاال791البالغه،خطبه )نهج« الثَّنَاءَ  يَتَقَارَضُونَ»ماندگار نیست. اين يک نکته است.  پرد. ضی باشد میاگر قر

« وَ إِذا حُیِّیتُمْ بِتَحِیَّةٍ فَحَیُّوا بِأَحْسَنَ»گويد: اگر کسی از شما احترام کرد شما هم احترام بگیريد.  طوری نیست. قرآن می

 اگر شما تجلیل شديد، تجلیل کنید. اما طبیعی باشد و قرضی نباشد. (86)نساء/
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ها يک کسی  اينها به اين دلیل، گاهی وقت گويد: کند می ، مثالً خدا وقتی تجلیل میباشد ی تجلیل بايد از کماالت مسأله

خوب اين خوشگلی که از  د،خواهم جايزه بدهم به اينهايی که خوشگل هستن تیزهوش است. ببینید اگر شما گفتی که من می

 بايد کاری کرد که خودش چه کرده است. گیرد کاری نکرده... خدا اين را زيبا خلق کرده است. شما جايزه می

يکبار مسجدی بودم ديدم کسی گفت: امشب شب تولد امیرالمؤمنین است هرکس اسمش علی است بلند شود. چند جوان و 

است. گفت: بیايید، يکی هزار تومان به آنها داد. چند سال پیش، من به پیشنمازش گفتم: نوجوان بلند شدند گفتند: اسم ما علی 

اين مادر که زايیده اسم پسرش را علی گذاشته و او هم جعفر گذاشته است. اسمش را گذاشته محمد، محمود، احمد، خودش 

گويد من الکی  دهی می شته است. اين پولی که میکاری نکرده است، نوزاد بوده و در اختیار خودش بوده و مادر اين اسم را گذا

توانی بخوانی يا يکی از  توانی بخوانی يا يک آيه می و تصادفاً پول گیرم آمد. بگو مثالً شما يک شعر در مورد حضرت علی می

: هرکس توانی بیان کنی. درباره حضرت علی يک دقیقه صحبت کن. بايد يک کاری بکند وگرنه بگويیم کماالت حضرت را می

قدش بلند است جايزه بگیرد. هرکس خوشگل است جايزه بگیرد. هرکس اسمش علی است. تجلیل بايد طوری باشد طرف 

يک کاری کرده باشد. وگرنه باد آورد و زمین خريده و بعد هم نقشه شهر را طوری کردند که خیابان به کنار زمین ايشان 

 خودش هم زحمتی نکشیده است. خواب بلند شده میلیاردر شده است.برخورد کرده و زمین ارزان، گران شده است. از 

 دوری از افراط و تفريط در تجلیل -3

کردند. از جمله  يکوقت زمان شاه علما را تبعید می زنی نیست. هايی که می گاهی هم بايد جلوی تشويق را گرفت، اين حرف

مدان رفته بوديم و قبل از انقالب کالس داشتیم. وقتی فهمیديم آيت آيت اهلل جنتی را به اسد آباد همدان تبعید کردند. ما هم ه

اهلل جنتی به اسد آباد تبعید است، گفتیم: تا اينجا که آمديم، برويم ايشان را هم ببینیم. ديدن ايشان رفتیم. آيت اهلل جنتی گفت: 

مدان کار داشتم. يک تکه از راه را برای شما من شرمنده هستم شما از قم آمديد ديدن من. گفتیم: ما از قم نیامديم. من در ه

نگذاريم افراد متملق، تملق  های انقالبی و ايثارگر و مخلصی حساب نکنید. راستش را بخواهی همین است. آمديم، خیلی ما آدم

  بگويند و ما هی...

شفاهی هم جاهايی که خود پیغمبر تجلیل  تبی است.( ک17)مريم/« إِبْراهِیمَ  الْکِتابِ  وَ اذْکُرْ فِی»تجلیل بايد شفاهی و کتبی باشد. 

در میان مردم افرادی هستند که چنین، نه آقا، اين آقا چنین کاری کرد. اسمش را  کرده است. گاهی بايد اسم طرف را برد.

 برديم.

وعش انگشتر گاهی هم بايد اسمش را نبرد، کارش را گفت. گفت: رهبر شما کیست؟ گفت: رهبر ما همان کسی است که در رک

فقط رهبر شما کسی است که خدا و رسول است و کسی که در رکوع انگشتر داد. گفت: برويد ببینید چه « إِنَّما وَلِیُّکُمُ»داد. 

کسی انگشتر داده است. آمدند در مسجد وارسی کردند که آقا چه کسی امروز انگشتر داده است. گفتند: حضرت علی در رکوع 

خواست مأيوسانه بیرون برود، حضرت علی اشاره کرد  خواست و کسی کمکش نکرد، فقیر دلش می بود، يک فقیری آمد کمک

و گفت: انگشتر مرا بردار. برو ببینید چه کسی انگشتر داد. يعنی گاهی بايد بگويیم اسم علی و گاهی نه الزم نیست اسم علی را 

خود مردم بروند ببینند که بود. شبی که در خانه ريختند پیغمبر را  او که جای پیغمبر خوابید. که بود؟  بگويیم. بگويیم: او که...
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بکشند و حضرت بنا بود از آنجا به مدينه برود و هجرت کند، حضرت علی جای او خوابید. در تجلیل گاهی بايد اسم طرف را 

 برد و گاهی بايد کماالتش را گفت.

ر بود ولی يک امت بود. اين تجلیل است. امام خمینی در در حديث داريم ابوطالب يک امت بود. پدر حضرت علی يک نف

سپهبد سلیمانی را مقام معظم رهبری فرمود يک مکتب بود. يک مورد شهید مظلوم دکتر بهشتی فرمود: بهشتی يک ملت بود. 

برد.  اسم می امام خمینی گاهی نفر بود ولی يک مکتب بود. يک نفر بود ولی يک ملت بود. بعضی افراد يک نفر هستند ولی...

فرمود: رهبر من همان پسر سیزده ساله است که زير تانک رفت. خیلی از او تجلیل شد. رهبر امام خمینی بچه شش ساله  می

( سلمان فارسی از ماست. 71رجال الکشی، ص )  «البیت  إن سلمان منا أهل»شیعه و سنی نقل کردند که پیامبر فرمود:  است.

پیغمبر در مورد حضرت زهرا چه تجلیلی  بیت است. آنوقت پیغمبر بگويد: سلمان فارسی از ما اهلبیت چه مقامی دارند و  اهل

خداوند قلب و استخوان و پوستش را از ايمان پر کرده است. در « فَاطِمَةَ مَلَأَ اللَّهُ قَلْبَهَا وَ جَوَارِحَهَا إِيمَاناً  ابْنَتِی  إِنَ»کرد. فرمود: 

، 99بحاراالنوار، ج  ) «وَ االيمَانُ مُخَالِطٌ لَحْمَکَ وَ دَمَکَ کَمَا خَالَطَ لَحْمِی وَ دَمِی»به علی فرمود:  دعای ندبه داريم پیغمبر

« لْ يَقِینِی أَفْضَلَ الْیَقِینِ، وَ اجْعَ الْإِيمَانِ  وَ بَلِّغْ بِإِيمَانِی أَکْمَلَ»( ايمان، من در ايمان خیس خوردم. من از ايمان پر شدم. 736ص

 (16/ص10)بحار/ج« مَلَأَ اللَّهُ قَلْبَهَا وَ جَوَارِحَهَا إِيمَاناً »فاطمه به چنین جايی رسیده است.

 تجلیل از خوبان، الگوسازی در جامعه -4

کنند ما بايد حتماً  شوند. جاهايی که تحقیر می افراد فاسد ديگر الگو نمیشود.  کنیم خوبی زياد می ها تجلیل می وقتی از خوبی

پیغمبر را خواستند بکوبند، گفتند: پیغمبر عقبه ندارد.  بايد آنجا تجلیل کنیم. کوبند يعنی اگر ديديم جايی کسی را می کنیم. لجلیت

تواند بکند. به  پسرهای پیغمبر بچگی مردند، آنچه از پیغمبر مانده زهرا مانده و زهرا هم يک دختر است و دختر هم کاری نمی

شود. ناقص است و عقبه ندارد. فوری يک سوره نازل شد.  میرد و تمام می ر است. ابتر يعنی میابت خصوص با فرهنگ جاهلی،

يعنی خود خود « هُوَ الْأَبْتَرُ»، «شانِئَکَ االبتر إِنَّ »گويد:  نمی« شانِئَکَ هُوَ الْأَبْتَرُ إِنَّ ،فَصَلِّ لِرَبِّکَ وَ انْحَرْ ،الْکَوْثَرَ  إِنَّا أَعْطَیْناكَ»

هاست. دشمن يا  کنند. کار دشمن همین تضعیف کوبند و تضعیف می در تجلیل اگر ديديم کسی را به ناحق می است.خودش 

کند؟ مخالف دنبال تضعیف است.  در مورد تحقیق، تجلیل الزم است. دشمن مخالف چه می -7تجلیل و تشويق... ]پای تخته[ 

ا تضعیف امت است. چقدر آيه در قرآن داريم که پیغمبر را تحقیر کند؟ يا تضعیف رهبر، يا تضعیف مکتب، ي چطور تضعیف می

 ما» گفتند: شاعر است. تجلیل کرد و گفت: نخیر شاعر نیست. گفتند: مجنون است. جن زده و ديوانه است. کردند. گاهی می می
ها را ياد پیغمبر داده  يک آدمی حرف« بَشَر  يُعَلِّمُهُ»گفتند:  ( آيه نازل شد پیغمبر مجنون نیست.3)قلم/«  أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّکَ بِمَجْنُون

خدای رحمان معلم است نه يک بشری، قرآن آموزش « الرحمن علمّ»است. تا گفتند: يک آدمی ياد پیغمبر داده، آيه نازل شد 

 الهی است نه آموزش بشری.

ای بود افراد  ای. يک جلسه يت اهلل احمدی میانهکوبند بلند شويد قیام کنید، خدا رحمت کند آ اگر ديديد کسی را به ناحق می

شد. يکی گفت: اين  ای هرکسی نقدی کرد. يک کسی گفت: ای کاش چنین می دانه درشتی بودند. در مورد يک کسی و برنامه

هلل احمدی گفتند و همه دانه درشت بودند. آيت ا ای نظرات خود را می کرد بهتر بود. داشتند در مورد شخصی و برنامه کار را می
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گويند. ای کاش چنین بود و چنان بود. ايشان فرمود: و اما من  های اين بنده خدا را می ای نشسته بود ديد دارند ضعف میانه

کوبند  خواهید بگويید. يعنی يک کسی را که دارند می هايش استفاده کردم. شما هرچه می هروقت ايشان را ديدم از صحبت

ها هیچی، حتی نسبت به  بگو آقا شما... حتی نسبت به انسان گويند ما اين وسط نگويیم. را میاش  نگويید حاال که همه بدی

، يک سگ مرده سیاهی کنار جاده بود. يکی گفت: اه چه سگ الغری! رفتند می ها، داريم حضرت عیسی)ع( با جمعی حیوان

گ گفت. حضرت عیسی)ع( فرمود: به چه يکی گفت: اه چقدر بد بو است. اه چقدر زشت است. هرکسی يک چیزی به اين س

 کوبند شما بیشتر کمک کنید. های سفیدی دارد. يعنی چه؟ يعنی وقتی دارند همه می دندان

رفت. در کوچه فقیری بود يک پولی به فقیر داد. اين که همراه آقا گفت: گفت به او پول نده. گفت: چرا؟ گفت:  آقايی داشت می

ست؟ برگشت مقداری ديگر به او داد. گفتم نده شما برگشتی باز هم به او دادی؟ گفت: تو ترياکی است. گفت: عه، ترياکی ا

  گفتی ترياکی است، اگر ترياکی است خرجش سنگین است. برگشت پول داد.

 های نابجا تجلیل به جا در برابر تضعیف -5

ا هذا إِنْ هذا إِلَّ  لَوْ نَشاءُ لَقُلْنا مِثْلَ» خوانم قرآن است. هايی که می کوبند به ناحق، تضعیف مکتب، عربی کسی را که دارند می

« بٍفَأْتُوا بِکِتا» اول فرمود: توانیم مثل قرآن بگويیم. بسم اهلل... ( قرآن کتاب مهمی است. ما هم می07)انفال/« أَساطِیرُ الْأَوَّلِینَ

... 771سوره هست، يک چنین قرآنی را بیاوريد. قرآن که... گفت: آقا ببینید  771 وريد مثل قرآنبیا ( يک چیزی19)قصص/

( يک 08)يونس/« فَأْتُوا بِسُورَة»تا را بخشیدم. ده سوره مثل قرآن بیاوريد. بعد گفت: ببین ده سوره هم زياد است.  731من 

سوره، گفت: ده سوره، يک سوره، علی ای حال، يک نکته مثل قرآن  731یف داد. اول گفت: سوره مثل قرآن بیاوريد. هی تخف

 تضعیف مکتب، افتراه، اينها بافتنی است. اساطیر االولین، افسانه پیشینیان است. تاريخ است، افسانه است، معجزه نیست. بگويید.

کنند. پس ببینید گاهی رهبر را تضعیف  ت پرده دارند کمک پیغمبر می( يک جمعی پش1)فرقان/« آخَرُونَ  قَوْمٌ  عَلَیْهِ  أَعانَهُ»

توانستیم مثل اين  است. گاهی قرآن، کتاب مهمی نیست. ما هم می« يعلمه بشر»کنند. شاعر است، کاهن است، ساحر است.  می

گفتند:  ( می31)هود/«  نا بادِیَ الرَّأْیأَراذِلُ»بیاوريم. گاهی امت است. مردم اينهايی که دور پیغمبر هستند اراذل و اوباش هستند. 

های اراذل هم گاهی فکر کنند چیز خوبی به ذهنشان  های اراذلی هستند نه اراذل هم اگر فکر کنند، ممکن است آدم اينها آدم

در  گاه سطحی، نه عمیق!های الت و لوت و اراذل و اوباش هستند و هم با ن يعنی هم آدم«  أَراذِلُنا بادِیَ الرَّأْی» گويد: بیايد، می

توانستند بکنند که نکردند. اسم جرم و جنايتی را  چه کاری می کند شما... اآلن دشمنان ما وقتی که مخالف دارد تضعیف می

قهرمان نظامی ما سپهبد  ببريد که آمريکا انجام نداده باشد. هواپیمای مسافربری، کشتی، بمباران، شیمیايی، ترور افراد خاص،

هرچه  .ها هم که هست قهرمان سیاسی ما، هرکاری بوده کردند. ما بايد اين نظام را حفظ کنیم. عیب قهرمان علمی ما... سلیمانی،

ای  ما دوستی داشتیم يک جمله ثابت شد قبول کنیم. الکی کسی را نکوبید، اما اگر واقعاً ثابت شد، الکی نیست، نقدت را بکن.

گويید جمهوری اسالمی، جمهوری اسالمی،  گفت: شما هی می ردم. جمله قشنگی بود. میگفته من خیلی از اين جمله استفاده ک

فهمیم. اگر نفهمیم چه آدم احمقی  گويیم: چرا می فهمید اينها را، می بینید؟ گرانی تورم، تبعیض، اختالس، نمی ها را نمی عیب

گفت که  گفت و جمله قشنگی بود. ايشان می شنگ میها را داشته باشد و ما نفهمیم. ايشان ق هستیم که مملکت ما انواع عیب
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ها خوب هستند و  يعنی آدم بگويد: مملکت ما همه آدمگفت: توجیه حماقت است.  گفت: تضعیف... توجیه... می ]پای تخته[ می

ت است. اما کند حماق توجیه نمی ها را نبیند. مسئولین هم همه کارهايشان درست است. خیلی آدم بايد احمق باشد که اين عیب

تضعیف چه؟ بگويیم حاال که اينطور است ما ديگر در انتخابات نیستیم يا در نماز جمعه نیستیم. تضعیف جنايت است. چرا؟ 

درست شده با همه  برای اينکه صدها هزار جوان داديم. يا شهید شده يا جانباز شده يا اسیر شده است. حاال اين نظام

 نظام را تضعیف کنیم جنايت به خون شهداست. هايی که درونش است. اما اين عیب

پس وظیفه ما چیست؟ تکمیل رسالت است. رسالت ما تکمیل است. تا اينجا آورديم باقی را تو برو. يکی از دانشمندان 

دانم. به او گفتم: بابا اين مريدهای شما با کفش در  کرد در يک جای شلوغ بود. حاال تذکر بود يا حسادت نمی سخنرانی می

ها را از خیابان تا سالن  ات خوب نیست. ايشان گفت: من هنر داشتم مثالً جوان خواست بگويد: مثالً جلسه آيند. می سالن می

هايشان را بکن. تا اينجا من آوردم و باقی را تو انجام بده. چرا اصل سخنرانی  آوردم. تو هم هنر داری يک حديثی بخوان کفش

ها را تکمیل و برطرف کن. خیلی جمله قشنگی است.  و اين کالس يک عیبی دارد، عیببری؟ بگ و کالس را زير سؤال می

 ای است. توجیه حماقت است. تضعیف جنايت است. تکمیل رسالت است. جمله حکیمانه

 السالم تجلیل از عمار و مالک در سخن امام علی علیه -6

ای کاش عمار « أين عمار»برد.  منین، گاهی اسم افراد را میکرديم، در مورد تجلیل... خود امیرالمؤ در مورد تجلیل صحبت می

أين »مظلومیت،  گرفتم. من دو تا يار نداشتم خیلی مهم است. در دنیا بود. يکبار فرمود: من دو نفر مثل عمار داشتم حقم را می

ال قبل از اينکه حادثه رخ بدهد، کرد. چهل، پنجاه س از مالک تجلیل می« ، أين ذو الشهادتین، أين عمار، أين مالکابن التیهان

زد و  زد. با عثمان حرف می شود. چون ابوذر خیلی رك با معاويه حرف می يک روز پیغمبر به مالک اشتر گفت: ابوذر، تبعید می

های  یکنید. بی عدالت کنید. شما کنز و گنج ذخیره می هايتان تقسیم می گفت: شما طاغوتی هستید. شما بیت المال را بین فامیل می

کردند. به بالل گفتند: بعد از پیغمبر بیا اذان بگو. تو زمان  مقاومت می کردند. گفت. لذا خیلی هم تبعیدش می بنی امیه را علنی می

گويم که پیشنماز پیغمبر باشد.  بگو. گفت: من اذانی می« حی علی الصاله»اآلن هم بیا « حی علی الصالة»گفتی.  پیغمبر اذان می

گويم. اهلل اکبر، اهلل اکبر است. ولی اهلل اکبر دعوت به نماز رسول  ر چه کسی پیشنماز شد؟ من برای هرکسی اذان نمیبعد از پیغمب

گويم. تا يک روز به حضرت زهرا گفتند: شما به او بگو اذان بگويد.  اهلل باشد ارزش است. پیغمبر پیشنماز باشد من اهلل اکبر نمی

ای باشد. نقل شد که بالل  ک اذان بگو دوباره صدای زمان رسول اهلل به ذهنمان بیايد و خاطرهفاطمه زهرا)س( به ابیذر گفت: ي

شروع به اذان گفتن کرد. فاطمه زهرا ياد آن دوره افتاد که پدرش بود و موذنی و جمعیتی، منقلب شد. گفتند: آقا اذانت را قطع 

 کن. زهرا تحمل شنیدن ندارد.

ماند و تنهايی  به نام ربذه می شود. در جايی بخاطر رك گويی تبعید میابوذر اشتر گفت: مالک،  پیغمبر دهها سال قبل به مالک

آيد، شما  آيد. آنجا يکی از مردان صالح از اولیای خدا می دهد. دختر ابیذر باشد. دخترش کنار جاده اصلی می در بیابان جان می

دانستند. چهل، پنجاه سال قبل از  الک اشتر است. چقدر اينها ريز میآيد و آن شخص م بگو: پدرم مرده و اينجا تنهاست. او می

شود؟ برای اينکه با صراحت به حکومت  چرا تبعید می شود؟ ربذه، فوت ابیذر، کسی بگويد بله، مالک اشتر ابیذر کجا تبعید می
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ود. که باشد؟ فقط يک دختر، دختر با ر شود؟ در همان تبعیدگاه از دنیا می کند. بعد چه می کند و نهی از منکر می اعتراض می

کند. وقتی هم نماز خواند در نماز گفت: خدايا اين  آيد دفن می بدن پدرش چه کند؟ کنار جاده بیايد. يکی از اولیای خدا می

ين کند. يکی از اولیای خدا چهل سال قبل، ا جنازه ابوذر است از  اصحاب پیغمبر است. بخاطر دينش تبعیدش کردند. تجلیل می

حتی اگر  کند. تجلیل از ما شود. با کم و زيادش اما پیغمبر از مالک اشتر تجلیل می قصه برای چهل، پنجاه سال بعد واقع می

 افرادی نقاط ضعفی داشتند، اگر نقاط قوتشان بیش از نقاط ضعف است نبايد بخاطر نقاط قوت...

 تجلیل از خوبان، با وجود ضعف در بستگان -7

« عَنْکُمُ الذِّکْرَ صَفْحاً  أَ فَنَضْرِبُ»هايی اصل کار را زير سؤال نبريد.  گويد: بخاطر يک عیب چیزی داريم می آخر در قرآن يک

اش اين است. بخاطر اينکه بعضی از شما بد هستید، ما ديگر وحی نازل  اش را غلط بخوانم. فارسی ترسم آيه ( می1)زخرف/

گويد: ختم پدر فالنی مرده،  ین چیزی بوده، چنین چیزی بوده، ما آدم داريم میگويند: نه، يک چن ها می گاهی وقت نکنیم؟

های  شود. اين تجلیل از پسرش است. بابا پدرش از دانه درشت گويد: نه، ما اگر فاتحه برويم پسرش بزرگ می برويم فاتحه؟ می

شود برای پدر  که پسرش بزرگ میخوب بود. پسرش هم فرض کنید حرف شما درست است و نقطه ضعفی دارد. از ترس اين

گويد: بخاطر اينکه بعضی به وحی گوش  های اخالقی است اينها؟ قرآن می داند اينها... تحلیل خواند. آدم نمی فاتحه نمی

یم بخاطر آيا اعراض کنیم؟ وحی نفرست« عَنْکُمُ الذِّکْرَ صَفْحاً  أَ فَنَضْرِبُ» يادم آمد... دهند، ما ديگر وحی را نازل نکنیم؟ نمی

 اينکه يک آدم بد در اينهاست؟

کنند. کنار کعبه يک خیابان سر پوشیده هست.  روند دور کعبه هفت بار طواف می هايی که مکه می يک خاطره بگويم. حاجی

ها بايد هفت بار  تقريباً چهارصد متر، آن طرف خیابان کوه صفاست و اين طرف کوه مروه و بعد از اعمال حج و دو نماز حاجی

روی کوه صفا يک  اين چهارصد متر را طی کنند. يعنی هفت تا چهارصد تا دو کیلومتر، حدود سه کیلومتر بايد بیايند و بروند.

 إِنَّ»گويی؟  ها گفتند: ما بین دو تا بت بیايیم برويم؟ نه، آيه نازل شد چرا نه می بتی بود. روی کوه مروه هم بتی بود. مسلمان
صفا و مروه جزء شعائر الهی است. وظیفه شماست برويد. حاال روی آن بت است،  (718)بقره/« مِنْ شَعائِرِ اللَّهِالصَّفا وَ الْمَرْوَةَ 

ها يک  رويم. شما برويد که آنها بتشان را بردارند. گاهی وقت شما برويد که آنها بتشان را بردارند. نگو حاال که بت است ما نمی

هايی است ما نرويم. در شأن ما نیست.  گويند: اينها، چون يک چنین صحنه د. گاهی میرون های بد حجاب می جايی است، خانم

 شود. شود برود. عرصه تنگ می شود ديگر اگر فردا يک خانم خوش حجاب خواست آنجا برود رويش نمی نروی آنها پر می

گويیم: اين اگر تجلیل شود فالنی هم  و می کنیم ها تجلیل نمی ما خیلی وقت شما برويد آنها بتشان را از صفا و مروه بردارند.

 تجلیل خواهد شد.

گويیم: پسرش خوب است، دخترش خوب  مثالً يک کسی بد است، می متأسفانه مشکل ما اين است که تعادل کم در ما هست.

او پس هايش خوب هستند. اين خودش حاال دسته گلی آب داده غلط کرده است. بخاطر غلط  است. عمويش، برادرش، فامیل

( گناه اين را به گردن او نیاندازيد. وگرنه خواسته باشد، ابولهب 761)انعام/« وَ ال تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى»قرآن چند بار گفته که 

عمويش درشت خواهد شد؟ طوری بايد چون بايد صلوات به پیغمبر بفرستیم نهم پیغمبر هم عمويش بد است. ابولهب، پس ما 
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به پدر و مادر احسان کنید. اما اگر پدر و مادر « و بالوالدين احسانا»یص بدهند. خدا چند بار در قرآن گفته: باشد مردم تشخ

خواستند از خط توحید کجت کنند کج  ( اگر پدر و مادر8)عنکبوت/« فَال تُطِعْهُما»گويد: آنجا هم اطاعت نکن.  کج رفتند، می

شان را به  يعنی حتی اگر پدر و مادر مشرك باشند و بچه فتارت خوب باشد.نشو. اطاعت نکن اما در عین حال با معروف ر

کند و منحرف است پس نه ما با  شرك دعوت کنند باز هم زندگی شما بايد طبیعی باشد. نبايد چون پدرش دعوت به شرك می

معده آنها هضم نشويد و  در شد.تان هم جدا با با پدر و مادر خوب باشد ولی خط اينها برخورد تلخ داشته باشیم. برخورد ما

 افکار آنها بر شما حاکم نباشد.

اش را بگويم آمین بگويید.  خدايا ياد ما بده دعای خوبی است آمین بگويید. اين دعا بعد از زيارت امام جواد است. فارسی

بده وظیفه ما چی نیست، تقوا خدايا تو را به حق محمد و آل محمد ياد ما بده وظیفه ما چیست، توفیق بده عمل کنیم. ياد ما 

  ما را در فهم وظیفه به خودمان واگذار نکن. بده دوری کنیم.

 «والسالم علیکم و رحمة اهلل و برکاته»
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