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 بِسْمِ اهللِ الرَّحْمنِ الرَّحیمِ

 چه باید بشنویم

دو حقّ اساسی را در ضمن کلمات  ،السَّالم( در حقّ شنیدن و حقُّ السَّمع عَلَیهِ الصَّالةُ وَ) امام

ایی ی شنوحقّ اوّل که گوش و قوّه انه و مختصر خودشان مطرح فرمودند.بسیار زیبا و حکیم

داشتن و حفاظت این نیروی  پاک نگه ،جا بیاوریمی ما دارد و باید این حق را بهما بر عهده

اره در این بالسَّالم(  )عَلَیهِ الصَّالةُ وَ امام ی شنیداری است.ههای حوزها و آفتگرف از آسیبش

 تالشبل ق یدر جلسه است.داشتن  پاک نگه اند که به معنایهبه کار بردرا  «تنزیه»ی کلمه

 یرهبامعموالً در زندگی بگوییم.ی نهدر صح از تنزیه را ییمصادیق و کاربردهاکردیم 

ی ا تکیهتر و بسعی کردیم مطلب را طوالنی علت به همین شود.ها کمتر صحبت میشنیدنی

یم. نمطرح ک ،مرتبط استبر موارد عینی مشهود در زندگی که کامالً به سبک زندگی امروز ما 

 ستا با نامحرم کنندهو سخنان تحریکموسیقی حرام  ،سؤاالت مخاطباناز  بخش مفصّلی

ر د سعی کردیمبخشی از این سؤاالت را . های فراوانی وجود داردر این دو مورد، پرسشکه د

دو نکته را که به نظرم یکی  ،های مکرّرضمن مطالب پاسخ بگوییم و با توجّه به سؤال

که حقّ شویم می، وارد بحث امروزمان کنم و به امید خدای متعالاشاره می ،ستتر اضروری

 باشد. شنوایی م دو

 

 وجوب ترک مجالس حرام

اهی گ، امّا رویمنمی های فاسددر محیط نیم وکمیگویند ما مراقبت می که این است سؤال

ل وضع دلیمحیط کارمان فاسد است و ما به  نداریم؛ مثالًای هیچ چارهگیریم که قرار می جایی

شرایط غیر اختیاری قرار در گاهی یا  .را رها کنیم مانتوانیم محیط کارنمیمان معیشت
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 ارد ودتأثیری نبرای جلوگیری از آن، ما  شود و اقدامحرام پخش می مثالً موسیقی گیریم؛می

ی هنکتچه کار باید بکنیم؟  گونه مواردامکان خروج از آنجا را هم نداریم. در این ،به هر دلیل

کند  ست که انسان باید سعیاو آن این کنیم یادآوری می ،کلیدی را که ما قبالً گفته بودیم

عاً ؛ مگر اینکه واقشودمبتال میها که از رهگذر حضور در آنجا به این قبیل از حرامنرود جایی 

عنی ی ،کندآنها را وارد به حرام می ،اگر حقیقتاً کاری که در آن اشتغال دارند امکانش نباشد.

که جیهی برای این، واقعاً هیچ تواستارتباط با نامحرمان یا شنیدن آواهای حرام محیط ، محیط

اگر افراد از آنجا  .وجود ندارد ،معرض این گناهان بزرگ قرار بدهد انسان بخواهد خودش را در

سد های مفشود؛ ولی رزق ما دست آدمخارج شوند، ممکن است شرایط زندگی برایشان سخت 

 1؛ةِ الْمَتینُذُو الْقُوَّ اقُزّاللّهَ هُوَ الرَّ إِنَّ»: خوار نیست؛ روزی ما دست او استکار و حرامو حرام

خدای متعال و  برای رضایکسی که  «.بخشِ نیرومندِ استوار استروزى ،ست که خودا خدا

تصمیم درست بگیرد و با ست، ا با توکّل بر حضرت حق که رزّاق او ،ی الهیدر یک معامله

خودش را از جهنّمی که در معرضش قرار  ،تواند دیگران را نجات بدهداینکه نمیی مالحظه

 ست. ا خداوند یاریگر اوقطعاً گرفته نجات بدهد، 

، افراد حاضر در جلسه ناراحت شویمخارج که اگر مثالً از فالن جلسه  گویندمیها بعضی

آید که اگر مجلس را ترک هایی پیش می های خانوادگی چنین برنامهجمع شوند. گاهی درمی

کرار گناه تا دیگر ت ناراحت بشوندچه بهتر که پاسخ این است که  خورد.برمی اقوام ما ، بهکنیم

ر جوخروج شما یک ،حال به هر ند.اهدرست کرد اسباب این ناراحتی را خود آنها نکنند؛ زیرا

ما را ش را نگه نداشتند.ویند که حرمت شما آنها باید به شما پاسخ بگ .ی منفی استمبارزه

ب ظامو من این است کهعرض  را نکردند.ولی رعایت احترام و شخصیّت شما  ،دعوت کردند

ون چ رفتار شدن به محرّمات قرار ندهیم.افتادن به مهلکه و گ وردلیل فاین چیزها را  باشیم که
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تلقّی  ،یده باشدکند و دلیلی که نزد خدای متعال پسندتوجیه نمی ما راعمل  کداماینها هیچ

مثالً در مجالس عروسی  در آخر مجلس و هنگام  یا حضورمان را به حداقل برسانیم، شود.نمی

 ها تمام شده است.خوردن شام برویم که دیگر این حرام

 

 پرهیز قلبی

 اشمثال ویژه ه امکان خروج برای ما فراهم نیست؛ای است کامّا اگر واقعاً شرایط به گونه

جا خارج تواند از آنواقعاً ن وبند باشد همدر یک زندان نامناسبی با کسانی  صیک شخ کهاین

 در اتوبوس شهریدر یک مسیر برونتنها  -اند که سؤال کرده – مثالً یک خانمیا  .بشود

ـ ادب ی بیای ندارد و آن رانندهتذکّر هم هیچ فایده شود.و آواهای حرام هم پخش می ستا

 ید پیاده، بفرمایکنمرمز میمن ت :گویدمی ـ و متدیّن ما های عزیزرانندهی دور از جان همه

شرایطی که پیاده شدن در آن محیط خلوت خطرناک  و وسط بیاباناست و دیروقت  بشوید.

ین کار های االبته آن راننده دیر یا زود لطمه شود کرد.به هر تقدیر اینجا هیچ کاری نمی .است

 را خواهد خورد.

رایط برای ن شیعنی مراقب باشیم آ ؛تقویت کنیمپرهیز قلبی را در خودمان موارد، باید  در این

که  هنگامی نباید استماع کنیم. ،ای نداریمدیگر چارهزمانی که  و ین نشودعادی و شیرما 

کری ذ بود. بایدباطناً ناراحت  و اضیرباید از اوضاع ناخورد، به گوش انسان میچنین نواهایی 

حساب را خدای متعال  یک نوع مجاهدت است و همه یم. اینکنرف و ذهن را منحگوییم ب

با پناه بردن به نماز و دعا و استغفار به درگاه  ،یمبعد هم اگر از آن شرایط خارج شد کند.می

 ینادر این صورت  کنیم.دور  چیزهایی که شنیده شده را از خود عوارض طبیعی ،خدای متعال

ب را های نامناسکرده یا حرفبا کسی که صدا را پخش می زیرا ؛نیست «لئِاشَریکُ الق» فرد

ست. چنین کسی اهل نجات بوده اناراضی  از کردار او و قلباً هیچ مشارکتی نکرده ،زدهمی
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یعنی  ،به تدریج استماع کرد ،تواند از این محیط خارج بشودبه خاطر اینکه نمیامّا اگر  است.

 ست که آنا بخش شد، اینجابسا لذّتو چهست داد و برایش عادی حالت انکار قلبی را از د

 . بود مراقبشای است که باید شرایط نامناسب برای او هم پیش آمده و این صحنه

 

 های شخصیممنوعیت تحمیل سلیقه

های جور تحمیل سلیقهیکگری و یک نوع مداخله های بیجا در این مقولهگیریالبته سخت

ما در  حرام بداند.ن را آکسی  ،یعنی چیزی را که خدای متعال حرام نکرده شخصی است؛

 ،دهای ما هستندر محیط عمومی که  جوانمثالً  باشیم. پیشگاه خدای متعال باید پاسخگو

مراسم لهو  تناسبی باهیچ  شود وآمیز پخش میبا اشعار مفید و مضامین حکمت موسیقی پاکی

واند عدم تنمی ،پسندداگر کسی نمی .حاال کسی بخواهد آنجا واکنش نشان بدهد و لعب ندارد.

. دو با این کار اشخاص را متّهم کن دحرام تحمیل کن را به عنوان حکم شرعیِ ی خودعالقه

اریم پس حق ند ت که ممکن است کسانی مرتکب بشوند.تری اسمعصیت بزرگ این، خود،

به یک مصیبت در این صورت  شرعی بگذاریم؛ زیرا های خودمان عنوانروی تشخیصکه 

 . شویممیمبتال تری بزرگ

ل من اصالً بحثم حرام و حال کسی ممکن است بگوید ی تربیتی است.ی دوم مسئلهنکته

اعت امام جم ،این نگاه را داردممکن است کسی که  .بحث من مسائل تربیتی است نیست؛

ده باشد، ممکن است مدیر کن است پدر یک خانوایک مسجد یا روحانی یک محلّه باشد، مم

 ،تندت تربیتی قائل هسمَبرای خودشان سِ افراد چون این باشد. معلّم یک کالس یک مدرسه یا

 خن هم باید بگوییم که نگاه فرابه این عزیزا .راهنمایی کنندرا مخاطبان خودشان خواهند می

کرده ندر نظر مخاطب جوان تاریک  ،حجّرانهو وسیع و زیبا و دلنشین دین را با نگاه تنگ و مت

  هایمان نشویم.هرانده شدن عزیزان و جوانان و بچ و باعث
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یعنی یک سمت حرام شود؛ گفته می «مَنطَقَةُ الفَراغ»آن  به که داریمای منطقهدر دین ما 

نی یع ؛ی مباحات استی وسیعی هم داریم که منطقهیک منطقهامّا  .یک سمت واجب است و

 ی خودشان از ایناشخاص متناسب با ذائقه است. خدای متعال مباح قرار داده لی کهاعما

 ...؛دنی تا دیدنی و خوردنی و گفتنی واز نوشیدنی و شنی کنند؛ی مباحات استفاده میمنطقه

ست که خدای متعال ی فراغ جایی اگیرد. منطقهچیزها در این منطقه قرار میی این همه

ام امّا حر ،واجب نیست که بخوری ، امّا حرام هم نیست.واجب نیست بشنوی وحالل قرار داده 

ها مکروهرعایت  است. مکروهاگر کسی بخواهد بخورد، بعضی از مواردش  است. هم نکرده

ر اِلَی راتب باالتری از سیخواهند بیشتر از خودشان مراقبت بکنند و در مبرای کسانی که می

ی قهچیزی را که در منط کسی به عنوان مربّی حق نداردامّا  ؛وب استقرار بگیرند مفید و خ اهلل

ه کسانی ک به مخاطب خود تحمیل کند.ـ عنوان کراهت داشته باشد  هرچند حالل قرار دارد ـ

این چیزها را به مخاطب متوسّط، مخاطب  ،ی دینی و از منظر کار دینیبه اسم دین، با قیافه

های مؤمن بشوند طات دینی و انسانباید جذب دین و ارتبا که - های عزیزمانهی و بچعموم

مخصوصاً جوانان و کودکان را  ن منظر اسباب رنجش خاطر دیگران،از ایکنند و تحمیل می -

از دین ا ههاگر این بچ .باید بدانند که پیش خدای متعال هیچ پاسخی ندارند ،کنندفراهم می

مسئول  خدای متعال نزد فرادا این ،فاصله بگیرندت دینی از ارتباطاها ، اگر این جوانندزده بشو

ی ی شخصی خودشان را در منطقهسلیقه زیرا تند و هیچ پاسخی هم ندارند بدهند؛هس

  .نداهها به این مخاطبان تحمیل کردی حاللگسترده

نند توانمی ،دبخواهند متدیّن باشنکنند اگر ها خیال میکنند که بعضیرفتار می طوری برخی

اگر تّفاقاً ا .و غمگین باشند، منزوی ، باید مهجوردبخواهند متدیّن باشناگر یعنی د. شاد باشن

یقی که شادی چندبرابر حقهم  ،توانید شاد زندگی کنیدهم می ،شما زندگی دینی داشته باشید

ای هحاللتوانید از انواع و اقسام میداشته باشید. ست، یک نوع طراوت معنوی هم همراهش ا

تان ثواب هم ببرید. یمندی به خاطر حالت ایمانمند باشید و از این بهرهخدای متعال بهره
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ای هدر محیط وهم اجتماعی و فعّال  و هم شاد باشد هم مؤمن باشد و شود انسانبنابراین می

کن ی ممجاهای دراین رعایت مرزها  رعایت کند.مرزها را باید منتها  ؛اجتماعی تأثیرگذار باشد

های شیرین و محدودیّت ،هاولی این محدودیّت ؛هایی را برای ما پیش بیاورداست محدودیّت

 این است که اشخاصی ،به دین هابعضی مبهم علت نگاه. استبرای انسان مؤمن دلپذیری 

 اند؛دهها شو باعث این برداشت هاجتهادات شخصی خودشان را به اسم دین ارائه یا تحمیل کرد

ینی دفهمند طعم زندگی می ،های مؤمن واقعی نشست و برخاست کنندلّا اگر اینها با انسانوا

 ت ـن آخرتی نیسم بحث را در دنیا بچشد ـ یخواهد طعم زندگی حقیقاگر کسی می .ستچی

ت، فیعنی زندگی که در آن سالمتی، عافیت، شادمانی، شادکامی، محبّت، بهروزی و دوستی، ال

سبک  .نشینی کندهم ،های متدیّن واقعیبا آدمباید مدّتی  ،ستامثال اینهاصمیمیّت، عشق و 

تو یاد خدا، ارتباط با پروردگار متعال و مهربان و فهم درست از معارف واقعی در پر دینی زندگی

 ست.اپذیر دین امکان

 

  رونمایی از هویت دینی جامعه ما ،اعتکاف 

دهد. خوب در فضای اعتکاف روی می دوستان بسیارشادی معنوی و بهجت عارفانه و انتخاب 

ک مثل اینکه ی .ستا تعالی برای روزگار ما اعتکاف یکی از عنایات بزرگ خداوند تبارک و

های اخیر سالدر که نگه داشته شده برای روز خودش  کهو الهی بوده  ی معنویذخیره

ار بزرگ از یی بسیک نشانهاعتکاف  است.شناسایی شده از برکت نهضت اسالمی بِحَمدِاهلل 

ی ی ما است. یک سند است که از هویّت دینی جامعهو هویّت دینی جامعهعمق نگاه و فهم 

، سه ندنها جوان هستآبیش از نیم میلیون نفر که اکثر قریب به اتّفاق  کند.رونمایی میما 

ی خدا میهمان هکنند و در خانروز خودشان را کلّاً از جریان عادی زندگی خارج میشبانه

 کنند.میهمانی متفاوت را تجربه مییک ضیافت و یک  و شوندمی
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یک فرصت  ،ترهای عزیز مابرای بزرگهم های عزیز ما و هم برای جوان ،از طرف دیگر

شتن خلوت با خوی ،اصل اعتکاف .العاده برای سیر و سلوک و تأمین نیازهای معنوی استفوق

در  هالبتّ ؛کندیعنی انسان با خودش در حضور حق خلوت می ضر پروردگار متعال است؛در مح

با یعنی  ؛الزامش روزه است است؛ ی خداخانه ،فضا یک جمع همراه و مؤمن و صمیمی.

ر از نماز و ذکمملو است  .کندعطری از حج را استشمام می ،هایی که باید داشته باشدمراعات

و خیلی چیز عجیبی است.  ،دوستان خدایی های الهی و پیدا کردنو دعا و تالوت و دوستی

 ؛چون اعتکاف در مسجد است ؛های عظیم مسجد استضمناً یک نوع توجّه دادن به ظرفیّت

 مسجد جامع اعتکاف باید درحتّی  بخواند. نماز در آنجا هم در مسجدی که یک امام عادلآن

زرگی حقیقتاً فیض ب. ستتوسعه پیدا کرده ا ،که مسجد جامع معنایش در شهرها و مراکز باشد

  است.

داقل ح بار اعتکاف را نصیب کند.حداقل یک همه توفیق یدوارم خداوند تبارک و تعالی بهام

هایی سیمن بچشند. بار شهد این زندگی معنوی و این تفرّج و این انبساط و فرح عارفانه رایک

هایی آید، گشایشنوی که میهای معها و در آن شرایط نورانی، نسیموزد در آن خلوتگاهکه می

د، دهرُخ می های خاصّ خودشانشود، فتوحاتی که برای اشخاص متناسب با ظرفیّتکه می

 مهنصیب هشاءاهلل خدای متعال این توفیق را امیدوارم ان همه و همه، از برکت اعتکاف است.

 شوند.ببه حضور در این مراسم نورانی شاءاهلل موفّق نام کردند، انثبتعزیزانی که امسال  کند.

البتّه  .م برای آنها هم این امکان همین امسال فراهم بشودوار، امیدنام نکردندکه ثبتآنهایی 

 ی آخر ماه مبارک رمضاندر دهه اعتکاف ورود اصلی منحصر به ایّام رجب نیست.اعتکاف 

م مساجد ه ر این ایّام است.؛ منتها فضیلتش ددر سایر ایّام سال هم این امکان هست است.

 یشاءاهلل که مبارک باشد بر همهشود. اندر این ایّام امکان برگزاری برایشان فراهم می

 شود.عزیزانی که این توفیق نصیبشان می
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ت در نمازها شرک وبا معتکفان در نمازهایشان همراه شود  ،معتکف شود که نتوانست هر کس

 ن بپیوندد. به معتکفا کند و

 

 مقام شکر 

در پرتو مراقبتی که  شنیدن. برداری از نعمت بزرگعبارت است از بهره در شنیدن محقّ دو

زینی گبرای بِهچیز این است که همه و آن تری باید بیفتدیک اتّفاق بزرگ ،دهیمانجام می

گر ا برای این مرحله مقدّمه است.اینها همه  برای شنیدن نیک و نیک شنیدن. ؛آماده باشد

ها حدّ ممکن از انواع و اقسام ویروسیعنی شنوایی خودش را در  ،موفّق شد «تَنْزیه»به کسی 

ها حفاظت کرد، چنین عزیزی آیا موفّق به شکر نعمت شنوایی و سَمْع هم شده یا نه؟ و آفت

 ،نوداگر کسی حرام بش چون است؛ نکردهنعمت اینجا ایشان کفران تا  نه. پاسخ این است که

دل و جان  یعنی بریم!به خدا پناه می .تواند به کفر منتهی بشودکه میشده کفرانی تار گرف

م که توانیم بگوییمی ،امّا اگر کسی رعایت کردگذاشته است.  خودش را تحت اختیار شیطان

برداری جا آورده؟ نه، شکر نعمت در بهرهامّا آیا شکر نعمت را هم به ؛کفران نعمت نکرده

چیزی  یعنی ؛شود مقام شکری بعدی میمرحله ح و پر و پیمان از نعمت است.، صحیشایسته

 مدارد. قرآن کریارتباط با نعمت چشم و گوش و دل از ما توقّع  که خداوند تبارک و تعالی در

 وَاألَفْئِدَةَ صَارَبْعَ وَاألَمْوَجَعَلَ لَکُمُ الْسَّ الَ تَعْلَمُونَ شَیْئاً هَاتِکُمْن بُطُونِ أُمَّأَخْرَجَکُم مِّ وَاللّهُ» :فرمود

بیرون  -دانستیددر حالى که چیزى نمى -و خدا شما را از شکم مادرانتان 2؛کُمْ تَشْکُرُونَلَعَلَّ

کُمْ عَلَّلَ» عبارت .«دآورد، و براى شما گوش و چشمها و دلها قرار داد، باشد که سپاسگزارى کنی

 یهم نظر ،شکر است. است که به ما داده ییهاتوقّع خدای متعال در برابر نعمت «تَشْکُرُونَ

                                                        

  .75. نحل: 2
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خود این شناخت نعمت  ی نخست باید نعمت را بشناسد.در وهله انسان است.هم عملی  و

د کار بگیرد و در جهت رشرا بهکه نعمت این است شکر عملی  .های مقدّماتی شکر استبخش

 شود.مند از آن بهره

 «شْکُرُونَتَقَلیالً مَا »ی دیگر در آیهی خدای متعال و گله «کُمْ تَشْکُرُونَلَعَلَّ»ی ن کلمهبنابرای

توقّع است که انسان از نعمت عظیم  ی از نعمت است.اینجا بحث استفادهرا به خاطر بیاوریم. 

ستفاده ا ،کندهای درونی ادامه پیدا میشود و با دریافتشنیدن که با این گوش ظاهری آغاز می

  و شکرگزاری کند.

 فِی هَةٍ کَرِیمَةٍ تُحْدِثُوْلِفَ إِلّا»: الم( این است کهالسَّ )عَلَیهِ الصَّالةُ وَ شکرگزاری در تعبیر امام

و باید فراهم آن چیزی که ت یعنی، «فَإِنّهُ بَابُ الْکَلَامِ إِلَى الْقَلْبِ کَرِیماً قَلْبِکَ خَیْراً أَوْ تَکْسِبُ خُلُقاً

عبارت است از سخنان ارجمند و ارزشمندی که از رهگذر شنیدن آن سخنان یا آن آواها  ،کنی

ه یک اخالق ، شما بی این شنیدندر قلب و شخصیّت تو بذر خیری افشانده بشود، یا به وسیله

راه سخنان به  ،شنیدن :ودندلسَّالم( فرما)عَلَیه  بعد امام ؛دست پیدا بکنید و خُلق کریم شایسته

ه مواظب باشید ک پرهیزی داشت که بایدیک بخش پس این نعمت  .سوی قلب شما است

لذا  هم دارد. یتزئین ی اقدامی ویک جنبه تان بیمار نشود و قدرش را بدانید و مراقبت کنید.قلب

نور ه قلب شما ید باز این طریق با .به قلبتان هدیه کنیدکلمات شایسته و زیبا و کریم را باید 

سئله ی اهمیّت مدهنده نشانه« وَ ال قُوّةَ إِلّا بِاللّهِ»عبارت برسد و اسباب رشد شما فراهم بشود. 

ی یک های درجههای شنیدنیاگر عمر و توفیقی بود، بعضی از نمونه اش است.و جایگاه ویژه

 کنم. ی دیگری معرّفی میرا در جلسه

 

 قلب، کریمة آدمی

  کنم.ا خدمت عزیزانمان یادآوری میی مهم رچند نکتهدر ادامه 
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یهِ )عَلَ خواهم روی همین تعابیر اماممن می به کار رفته است. «هَةٍ کَرِیمَةٍوْفَ»اینجا تعبیر 

یی بایک یادآوری زی« هَةوْفَ»ی کلمه ها را به عزیزانمان داشته باشم.یاین یادآور ،السَّالم(

هم سخن ارجمند و  یعنی سخنگو. اشاره به زبان و کام هم هست؛ هم از سخن، هم از ؛است

است.  «هَةٍوْفَ» یاین یک یادآوری از کلمه .باشدو شایسته صاحب نفْس پاک باید  ،گوینده هم

هم به  اشاره دارد،هم به سخن « هَةٍوْفَ»ی ولی کلمه استفاده کرد؛ تعابیر دیگر شد ازمی

 سخنگو. 

این  لدر اوایکه چنان .صفت است« کَرِیمَة» کلمهاینجا  .است« کَرِیمَة»ی م کلمهی دونکته

از جمله معانی ارزشمند،  مفید وارجمند، سخن ارجمند، گرامی، قیمتی،  ،بحث هم عرض کردم

زبان  داشته باشیم. در «کَرِیمَة»ی توانیم برای کلمههایی است که ما میاینها ترجمه. آن است

 .کننداستفاده می« کَرِیمَة»و  «کَرِیم»ی از واژه ،هر چیزی که خیلی قیمتی است عربی برای

که  دباش «کَرِیمَةاَحجارٌ »ی عزیز ما کلمه برای مخاطبان شدهی شناختهواژهدر این باره شاید 

د است، و ارجمنالعاده مطلوب و قیمتی . وقتی که چیزی فوقاست های قیمتیبه معنای سنگ

 شود.استفاده می «کَرِیمَة»و  «کَرِیم» در توصیفش از کلمات

که به  چیزییعنی شود؛ گفته میی آدمی جالب است که عزیزانمان بدانند به قلب ما، کریمه

 .است قلبش ،شودکند و انسانیّت او شناسایی میقیمت پیدا می وانسان ارزش  ،ی آنواسطه

ندار دارو یمرکز شخصیّت، همه ،ارتباطی ما با عالم معناحقیقت آسمانی، ملکوتی، پل  در واقع

تفاوت انسان با سایر حیوانات در این  که است قلب ما و مرکز شخصیت ما، ی ماو سرمایه

 منطقه است.

 چیزیا ، باید بین قلب شما ب«فَإِنّهُ بَابُ الْکَلَامِ إِلَى الْقَلْبِ» :ندفرمود در ادامهیهِ السَّالم(، )عَلَ امام

ژه در روایات ما تعابیر وی جود داشته باشد.هماهنگی و ،رسدمی که از طریق شنوایی شما به آن

د تختگاه خداون ،«عَرْشُ الرَّحْمن» همچونی قلب به کار رفته است؛ تعابیری و بزرگی درباره

شخصیّت ما که منظور  بخشی از شود،ایت الهی در آنجا مستقر می، جایی که عنمادر وجود 
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اصلی استعدادهای  ها، مرکز، مرکز زیباییگاه خدایتجلّ حضرت حق است و خریدارش است،

  اشد.هماهنگی داشته ببا قلب گوش باید ، العادهفوق تبا توجه به این اهمیّ انسان و انسانی.

 شود.می ا واردبه قلب شمچیزهایی ـ  خواهیم گفت از طریق بینایی هاو بعدـ از طریق شنوایی 

نانی که سخ بین بنابراین باید همین شنیدن شما است؛ ،های قلب شمااز دروازه در واقع یکی

ی لذا باید سخنان هماهنگی وجود داشته باشد. ،ستا شما با آن میزبان که قلب ،شودوارد می

چیزهایی  ،. اگر اینجا غفلت کنیمباشند ند، مفید و قیمتیسخنانی سالم، ارزشم ،شنویدکه می

شخصیّت  و دیآآشفتگی پیش میشود؟ نتیجه چه می .هماهنگ نیستندبا قلب شوند که وارد می

 . شودوارد میبر انسان ها آسیب و ضرر دیگری که ی دهبه اضافه ،دشوآشفته می انسان

ترین یکی از اصلی ها ـ کهو جانمان را از طریق شنیدنی و روح این ترتیب ما غذای قلببه 

های انسان اهمیّت دوچندانی دارد؛ ورودی کنیم.دریافت میی دریافتی ما است ـ هاخشب

پس انسان باید به خوراک خود  3؛فَلْیَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَى طَعَامِهِ» فرماید:که قرآن کریم میچنان

ا تطبق فرمان صریح خدایی نگاه کند  ،رساندباید به غذایی که به خودش می انسان .«بنگرد

 سازد.های انسان را مشخص میاین آیه اهمیّت ورودی کند.را دریافت می زیچیچه  بداند

سان قعاً انوا نهایت دقت کنیم.هایمان، بیگزینی کنیم و در انتخاببرای این منظور، باید بِه

سی ما چه کنتخاب کند. عزیزترین عزیزان نزد هرکدام از ارا  هاباید حواسش باشد که بهترین

 ودمانخ ،یا حداقل یکی از عزیزترین عزیزان ما گوییم خودمان هستیمبالفاصله می ست؟ا

آیا دهید؟ هدیه می خواهید هدیه بدهید، چه چیزی به اویشما به عزیزتان م حال هستیم.

 ؟یدکنمیهای خودتان انتخاب ی بهترینها را برابهترینیا  دهیدهدیه میویروس  آلودگی و

الغه خطاب البالسَّالم( در کلمات نورانی نهج )عَلَیهِ الصَّالةُ وَ امیرالمؤمنین است که سخنیاین 

 انتخاب کنید. ها را برای بهترینبهترین که گویندبه ما می

                                                        

  .24. عبس: 3
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