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ــٍد  »اللَُّهــمَّ َصــلِّ َعلَــی ُمَحمَّ
بِِحلْیَــِة  َحلِّنِــي  َو  آلِــِه،  َو 
ــَة  ــنِي ِزینَ ــَن، َو أَلْبِْس الِِحی الصَّ
الُْمتَِّقیــَن، ِفــي بَْســِط الَْعــْدِل، َو 
َکْظــِم الَغیْــِظ، َو إِْطَفــاِء النَّائـِـَرِة، 
َو َضــمِّ أَْهــِل الُْفْرَقــِة، َو إِْصــاَلِح 
ــِة،  ــاِء الَْعاِرَف ــِن، َو إِْفَش َذاِت الْبَیْ
لِیــِن  َو  الَْعائِبَــِة،  َســتِْر  َو 
ــاِح«. ــِض الَْجنَ ــِة، َو َخْف الَْعِریَک

نسبت ماه ذی القعده با امام 
رضا )علیه  السالم(

مــاه ذی القعــده بــه مناســبت انتســاب 
ــا  ــی الرض ــن موس ــرت علی ب ــه حض ب
ماه هــای  بیــن  در  )علیه آالف التحیة والثنــاء( 

ســال طبــع خیلــی شــیرین و لطیفــی 
ــرت،  ــده حض ــاد فرخن ــم می دارد. ه
هــم والدت حضــرت فاطمــه معصومــه 
)ســام اهلل علیها(، و هــم ایــام زیارتــی آن 

ــی  ــت. بعض ــاه اس ــن م ــوار در ای بزرگ

از روایــات هــم شــهادت حضــرت 
رضــا )علیه  الســام( را در مــاه ذی القعــده 
ــاه  ــن م ــع ای ــذا طب ــرده. ل ــت ک روای
طبــع بســیار لطیــف و شــیرینی اســت. 
ظاهــراً روز آخــر مــاه هــم که شــهادت 
اســت.  )علیه  الســام(  جــواد  حضــرت 
منتســب  کًا  مــاه ذی القعــده  لــذا 
بــه حضــرت رضــا )علیه  الســام( اســت. 

مؤمن مشتاق حج است

قــرار  مــاه  ایــن  در  حــج  جاذبــه 
دارد و ذی القعــده جــزء اشــهر حــج 
ــرام در  ــت اهلل الح ــاج بی ــت و حج اس
مــاه ذی القعــده اســت کــه عــازم 
حــج  ســفر  مقدمــات  و  می شــوند 
معمــواًل در ایــن مــاه انجــام می شــود. 

ــج  ــال ح ــه امس ــاکریم ک ــدا را ش خ
ــی  ــت کرونای ــد از محدودی ــدداً بع مج
برپــا شــده و از کشــور عزیــز مــا 
ــرکت  ــی ش ــل توجه ــداد قاب ــم تع ه
ــهمیه ها  ــبت کل س ــه نس ــد. ب می کنن
کــه حــدود هشــتصد هــزار نفــر اســت، 
حــدود صــد و چهــل هــزار نفــر مربوط 



3

OfoghHa.ir                                                      افق ها درنگی بر مسئله تعلیم و تربیت

ــی  ــت، الباق ــتان اس ــود عربس ــه خ ب
ــرکت  ــم ش ــر عال ــه از سراس ــم ک ه
اســامی  جمهــوری  از  می کننــد، 
هــم حــدود چهــل هــزار نفــر مشــّرف 
می شــوند کــه از خــدای متعــال بــرای 
همه شــان آرزوی توفیــق می کنیــم. 

آییــن  جــزء  گرفتــن  حــج  حــس 
ایمانــی اســت؛ یعنــی مؤمــن هــم 
مشــتاق حــج اســت، هــم تــاش 
ــش  ــج نصیب ــق ح ــه توفی ــد ک می کن
شــود. حقیقتــًا دلتنــگ خانــه ی خــدا و 
ــف آن اســت.  مشــاهد مشــّرفه و مواق
در کل مــاه مبــارک رمضــان، از اول تــا 
ــا و  ــه ی فریضه ه ــد از هم ــرش، بع آخ
در غیــر فریضه هــا در دعاهــای روز 
و شــبش، همــه اش حــج خواســته 
می دهــد  نشــان  کــه  می شــود 
متعــال،  خــدای  از  حج خواهــی 
ــازه  ــت. ت ــی اس ــی بزرگ ــئله خیل مس
ــي  ــمَّ اْرُزْقنِ ــد: »اللَُّه آنجــا می گویی
ِفــي  الَْحــَراِم  بَیْتِــَك  َحــجَّ 
ــاٍم؛  ــي ُکِلّ َع ــَذا َو ِف ــي َه َعاِم
ــت را در  ــه محّرم ــارت خان ــا زی خدای
امســال و در هــر ســال نصیبــم کــن«. 

ایــن دعــا کــه نمی توانــد دعــای 
ــای  ــن دع ــای ای ــد. معن ــی باش عبث
نورانــی ایــن اســت که خــوِد خواســتن 
حــج موضوعیــت دارد؛ یعنــی تک تــک 
ــد  ــان بای ــت ایمانش ــه برک ــان ب مؤمن
و  باشــند  حج خــواه  و  حج دوســت 
ــان  ــدی زندگی ش ــای ج ــزء تمناه ج
باشــد و ایــن اشــتیاق را داشــته باشــند. 
حــاال از بیــن ایــن جماعــت میلیــاردی 
ــتطیع  ــان مس ــد نفرش ــلمان ها چن مس
مســتطیع  اکثریــت  می شــوند؟ 
نیســتند و اســتطاعت حــج ندارنــد؛ 
ــه ای  ــج مجموع ــه ح ــن ب ــون رفت چ
بدنــی  و  مالــی  اســتطاعت های  از 
بیــن  از  می خواهــد.  را  شــرایطی  و 
افــراد مســتطیع چنــد نفرشــان ســاالنه 
ــه  ــد؟ پــس توصی امــکان تشــرف دارن
ــدای  ــه درگاه خ ــان ب ــود همه ت می ش
متعــال در بهتریــن مــاه ســال بنالیــد و 
ــا  ــه ی نمازه ــد از هم روز و شــب و بع
بخواهیــد. ماهــی کــه دعــا مســتجاب 
خدایــا  بگوییــد  همــه اش  اســت، 
همــه ی  و  می خواهــم  حــج  مــن 
ــّرف  ــج مش ــه ح ــت دارم ب ــر دوس عم
شــوم. اگــر شــرایط برایــم آمــاده 
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باشــد، حاضــرم هــر ســال بــروم. 

رابطه طبع ایمانی و عالقه به 
برخی امور

روحــی  آمادگــی  چنیــن  مؤمــن 
طبــع  بــه  چیزهــا  از  بعضــی  دارد. 
ایمانــی برمی گــردد؛ مثــًا روایــت 
می فرمایــد: »َمــْن َمــاَت َولَــْم 
ْث نَْفَســُه  یَْغــُز، َولَــْم ُیَحــدِّ
بالغــزو، َمــاَت َعلَــی ُشــْعبٍَة 
ِمــْن نَِفــاٍق؛1 هرکــس بمیــرد و 
جهــاد نکنــد و نیــت جهــاد هــم 
ــاق  ــر شــعبه ای از نف نداشــته باشــد، ب
مــرده اســت«. کســی کــه وارد جهــاد 
در راه خــدا نشــود و بــا دشــمنان خــدا 
نجنگنــد، و عــاوه بــر ایــن، جنگیــدن 
در راه خــدا جــزء خواســته ها و تمنــای 
ــا خــودش  ــًا ب وجــودش نباشــد و دائم
ــدا  ــمنان خ ــا دش ــدن ب ــاره جنگی درب
گفتگــو نکنــد و حدیــث نفــس نداشــته 
ــرد،  ــر بمی ــخصی اگ ــن ش ــد، چنی باش
ــاق  ــواع نف ــعبه ها و ان ــی از ش ــر یک ب

. مسلم نیشابوری، صحیح مسلم، ج۶،   1
ص۴۹.

از دنیــا رفتــه. پــس طبــع مؤمــن طبــع 
جهــادی اســت. نســبت او بــا دشــمنان 
خــدا نســبت جنــگ اســت و هــر وقــت 
بــرای او میســر شــود، عاقه مند اســت 
کــه در صــف جهــاد باشــد و مشــغول 
ــه دشــمنان خــدا باشــد.  ــه زدن ب ضرب
ــه  ــرت ب ــس نف ــی ح ــر کس ــاال اگ ح
ســران کفــر و اســتکبار نداشــته باشــد، 
ــت از  ــت و برائ ــی نیس ــش تبرائ طبع
ــی از  ــت، نصف ــودش نیس ــا در وج آنه
ایمانــش لنــگ اســت؛ چــون نیمــی از 
دیــن، برائــت از دشــمنان خــدا اســت، 
و نیمــی دیگــر والیــت دوســتان خــدا. 

طبیعــت  جــزء  جهادخواهــی  پــس 
ایمــان اســت. لــذا اگــر در جنــگ 
ــر  ــعادتش، اگ ــه س ــوش ب ــد، خ باش
باطــن  در  دائــم  حداقــل  نبــود، 
آرزو  کنــد.  و  تمنــا  وجــودش  و 

غــرض اینکــه یک ســری از امــور 
جــزء طبایــع االیمــان هســتند؛ یعنــی 
طبــع ایمــان اقتضــای آنهــا را دارد. اگر 
ــد،  ــف باش ــور ضعی ــن ام ــان ای در انس
ــذا  حکایــت از ضعــف ایمــان اســت. ل
ــرت  ــاد حض ــوع جه ــن موض در همی
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شــخص  اگــر  فرمودنــد  صریحــًا 
در وضعیتــی بمیــرد کــه نــه در راه 
ــا  ــگ ب ــاره جن ــه درب ــده، ن خــدا جنگی
دشــمنان خــدا تمنایــی داشــته، نــه در 
دلــش برای ایــن مســئله آرزو ســاخته، 
بــا دیــن خالــص از دنیــا نرفتــه اســت. 

و  خــدا  دوســتان  بــه  یاری رســانی 
ضعفــا نیــز جــزء طبــع االیمــان اســت. 
طبــع انســان مؤمــن به گونــه ای اســت 
کــه شــبانه روز در فکــر ایــن اســت کــه 
کاش می توانســت بــرای نیازمنــدان 
کاری می کــرد. فکــر و ذکــرش اســت، 
ــت.  ــال اس ــدای متع ــش او از خ خواه
ــر  ــش میس ــه برای ــم ک ــدار ه ــر مق ه
یاری رســانی  مؤمنــان  بــه  شــود، 
باطــن  بــه  کســی  اگــر  می کنــد. 
خــودش مراجعــه کنــد و ببینــد چنیــن 
اشــتیاقی و حتــی نیتــی نــدارد، معلــوم 
اســت وضعیتــش خــراب اســت و فقــط 
ــان در وجــود او اســت.  شــبحی از ایم

مــورد دیگــر کــه جــزء طبایــع االیمان 
ــت.  ــادت اس ــه عب ــتیاق ب ــت، اش اس
مؤمــن شــدید الحــب بــه عبــادت 
قوی تــر  ایمانــش  هرچــه  اســت. 

ــادت  ــه عب ــبت ب ــش نس ــد، محبت باش
ــاز،  ــت. نم ــتر اس ــال بیش ــدای متع خ
روزه، مســجد، حضــور در جماعــت 
نمازجمعه هــا،  در  حضــور  مؤمنــان، 
ــر  ــان اســت. حــال اگ ــع ایم جــزء طب
ــد و  ــه کن ــودش مراجع ــه خ ــی ب کس
ــادات  ــف عب ــط از روی تکلی ــد فق ببین
بــه  باطنــش  و  انجــام می دهــد  را 
معلــوم  نــدارد،  تمایــل  عبــادت 
می شــود کــه ایمانــش ضعیــف اســت. 

حج، عبادتی منحصر به فرد

حــج بــه خاطــر ویژگی هایــش، در 
بیــن عبــادات مــا منحصــر اســت. 
ــج  ــال در ح ــدای متع ــه خ ــی ک کیفیت
و  اســت  خــاص  خیلــی  گذاشــته، 
ظرفیــت باطنــی، اســرار، تأثیــر فــردی، 
تأثیــر اجتماعــی و تأثیــر امتــی عجیبی 
دارد. خاصــه آنکــه خیلــی خــاص 
ــارک و  ــد تب ــا خداون ــذا گوی ــت. ل اس
ــان را  ــای ایم ــه ی جلوه ه ــی هم تعال
ــه کــه اســمش  ــه ریخت ــک برنام در ی
شــده حــج. ایــن را وســط زیســت 
ــورت  ــم به ص ــته، آن ه ــان گذاش مؤمن
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مشــخص.  ایــام  در  و  ســاالنه 

حــال اگــر ایــام حــج برســد و انســان 
بگویــد کــه حــج بــه مــن چــه ربطــی 
ــتطیع  ــدار و مس ــه پول ــی ک دارد، آنهای
هســتند برونــد و وظیفه شــان را انجــام 
ــج نســبتی  ــودش و ح ــن خ ــد، بی دهن
برقــرار نکــرده باشــد، چنیــن شــخصی 
ــر  ــد نظ ــه هایش تجدی ــد در اندیش بای
کنــد. ایــن را مــن جــدی عــرض 
می کنــم. لــذا در مــاه مبــارک رمضــان 
موضــوع درخواســت همــه ی مؤمنــان، 
ــازی،  ــر نم ــد از ه ــح و شــب و بع صب
ــب  ــن مطل ــت. ای ــتن اس ــج خواس ح
ــج در  ــهم ح ــه س ــد ک ــان می ده نش
حیــات ایمانــی و نشــاط ایمانــی امــت 
ــت.  ــرد اس ــه ف ــر ب ــامی، منحص اس
ــام  ــم اصــًا قی ــرآن کری ــر ق ــه تعبی ب
و قــوام امــت بــه حــج اســت. کنگــره 
ــه ی  ــت. هم ــامی اس ــل اس بین المل
ــند  ــج باش ــه ح ــد متوج ــان بای مؤمن
و آن را بــرای خودشــان بخواهنــد. 
خواســتن هــم به معنــای اینکــه در 
ــه  ــتیابی ب ــرای دس ــان ب ــام عمرش تم
اســتطاعت تــاش کنند تــا ایــن اتفاق  

برایشــان بیفتــد. یکــی از وجوهــی 
ــت دارد  ــت و مطلوبی ــب اس ــه مناس ک
داشــته  اقتصــادی  تــاش  انســان 
ــرای حــج اســت.  باشــد، اســتطاعت ب

بگذریــم؛ خواســتم یــادآوری کنــم 
کــه مســئله خیلــی جــدی اســت. 

اهمیت مطالعه درباره حج 

کــه  کســانی  فقــط  مــا  بیــن  در 
شــوند،  مشــّرف  حــج  می خواهنــد 
ــی کــه برایشــان مســجل  آن هــم وقت
مقــداری  کردنــد،  ثبت نــام  و  شــد 
ــه  ــه هم ــال آنک ــد. ح ــه می کنن مطالع
ــرار و آداب  ــفه  و اس ــاره فلس ــد درب بای
ــه  ــم ک ــد. اآلن ه ــه کنن ــج مطالع ح
ــز در  ــا همه چی ــه ی م ــداهلل زمان بحم
ــا  ــن خبره ــًا ای ــت. قب ــترس اس دس
ــت  ــود. انســان وقــت بگــذارد و حال نب
اشــتیاق و دلســوزی داشــته باشــد. آیــا 
ــه  ــه گری ــی کعب ــرای دلتنگ ــده ب ش
ــر  ــه ه ــی ک ــید؟ همان جای ــرده باش ک
ــاز  ــتیم و نم ــمتش می ایس ــه س روز ب
ــن  ــال در ای ــدای متع ــم. خ می خوانی
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ــه  ــان جاذب ــرای همــه ی مؤمن ــه ب خان
ــن اشــتیاق را در  ــی گذاشــته. ای عجیب
ــش  ــم. وقت ــرورش دهی ــان پ دل هایم
مــاه ذی القعــده اســت کــه بــه عنایــت 
الرضــا  موســی  علی بــن  حضــرت 
دارد.  حــج  طبــع  )علیه آالف التحیة والثنــاء( 

کتاب هــای خوبــی در ایــن زمینــه 
ــه  ــاب مطالع ــک کت ــل ی ــت، حداق اس
آرزوهــای  محیــط  در  کنیــم. 
هــم  بعــد  بیاوریــم،  جدی مــان 
ــانی  ــراه کس ــان را هم ــام دلم ــن ای ای
کــه مشــّرف می شــوند، بفرســتیم. 
خبــرش را دنبــال کنیــم، اآلن حجــاج 
دارد  اتفاقــی  چــه  هســتند،  کجــا 
بــا  منزل به منــزل   .... و  می افتــد 
ــا  ــات و من ــا عرف ــد ت ــا بروی حاجی ه
ــع.  ــه و بقی ــرام و مدین ــجد الح و مس

ــد.  ــده باش ــان زن ــس در انس ــن ح ای
ــه  ــه هم ــال ب ــدای متع ــم خ امیدواری
توفیــق دهــد، هــم ایــن حال خــوب را، 
هــم ایــن معرفــت را، هــم آن کشــش 
را، هــم آن جاذبــه را،  هــم آن تمنــا را، 
خداونــد روزی کنــد. عزیزانــی کــه 
مشــّرف شــدند، بــاز هــم مشــّرف 

شــوند. آنهایــی هــم کــه مشــّرف 
نشــدند، خــدای متعــال بــه حــق 
خــودش و بــه حــق اولیائــش و بــه حق 
ــد.  ــام( روزی کن ــا )علیه  الس ــرت رض حض

عباداتی همسنگ حج

1. نمازجمعه

ــعبه ای از  ــی ش ــارک و تعال ــد تب خداون
حــج را همــراه بــا تمــام پاداش هایــش 
ــر  ــته. اگ ــان گذاش ــترس مؤمن در دس
کســی فقیــر اســت، بنیــه مالــی نــدارد، 
اســتطاعت جســمی نــداری، نمی توانــد 
ــه  ــا ب ــاند، ی ــج برس ــه ح ــودش را ب خ
ایــن زودی هــا نوبتــش نمی شــود و 
ــد.  ــت نباش ــود دارد، ناراح ــی وج موانع
ــته اند؛  ــا گذاش ــترس م ــج را در دس ح
ــک  ــه ای ی ــار، هفت ــک ب ــالی ی ــه س ن
بــار! امــام صــادق )علیه  الســام( از پــدر 
ــد  ــل می کنن ــی نق ــان روایت بزرگوار ش
کــه بــه پیامبــر اعظــم )صلی اهلل علیه وآلــه( 
ــت  ــی خدم ــخصی اعراب ــد. ش می رس
پیغمبــر اکــرم )صلی اهلل علیه وآلــه( می آیــد. 
اعرابــی یعنــی افــرادی کــه در بیــرون 
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ــت  ــق دوردس ــان و مناط ــهر و بیاب ش
زندگــی می کننــد. اعرابــی خدمــت 
حضــرت آمــد و گفــت: ســال ها اســت 
کــه مقدمــات حــج را آمــاده می کنــم، 
حضــرت  نمی شــوم.  موفــق  ولــی 
فرمــود: »َعلَیـْـَك بِالُْجُمَعــِة َفِإنََّهــا 
ــاد  ــو ب ــر ت ــاِکیِن؛2 ب ــجُّ اَلَْمَس َح
نمــاز جمعــه کــه آن حــج مســتمندان 
اســت«. نمازجمعــه حج کســانی اســت 
ــه وضــع مالی شــان خــوب نیســت.  ک

وارد  وقتــی  کــه  دارد  روایــات  در  
ــه ای  ــه مرحل ــدید، از چ ــه ش نمازجمع
چــه  از  و  عمــره  شــما  بــرای 
ــته  ــج نوش ــما ح ــرای ش ــه ای ب مرحل
ــه  ــه از نمازجمع ــود. شــخصی ک می ش
خــدای  پیشــگاه  در  برمی گــردد، 
ــاداش  ــت. پ ــده اس ــی ش ــال حاج متع
کســی را دارد کــه آن همــه خــرج کرده 
و زحمــت کشــیده. حــاال جنابعالــی 
در عمرتــان چقــدر حــج از دســت 
ــاب  ــت انق ــدهلل از برک ــد؟! الحم دادی
ــی  ــج خیل ــام، ح ــهدا و ام ــون ش و خ
آمــاده در همــه ی شــهرها داریــم. 

. شیخ طوسی، تهذیب األحکام، ج۳،   2
ص2۳۶.

نمی کننــد،  شــرکت  کــه  کســانی 
ــرکت  ــس ش ــر ک ــد. ه ــی ندارن حجت
نمی کنــد، قطعــًا بی توفیقــی اســت 
و اگــر ســه هفتــه بــدون عــذر نــرود، 
از جهــت باطنــی گرفتــار می شــود.

ــه  ــود ک ــیرین ب ــن ش ــرای م ــی ب خیل
ــداد نمازهــای  ــن تع ــت م دوســتی گف
ــرده ام،  ــرکت نک ــه ش ــه ای را ک جمع
چهــل  تمــام  بشــمارم.  می توانــم 
ســال گذشــته را نمازجمعــه رفتــه. 
ــد  ــاید بتوانن ــردم ش ــتر م ــم: بیش گفت
بگوینــد!  را  حضورشــان  تعــداد 

هرجــا کــه نعمــت بیشــتر اســت، 
ــر هســتند  شــیاطین هــم آنجــا فعال ت
و بهانــه درســت می کننــد. امــروز 
گــرم، امــروز ســرد اســت، امــروز 
ــروز او  ــد، ام ــه می خوان ــی خطب فان
ــد،  ــا آدم را می گردن ــد. اینج نمی خوان
ــه  ــر اســت ک ــرد مکب ــان ف اینجــا ف
مــن دوســتش نــدارم. ایــن هفتــه 
مهمــان داریــم، آن هفتــه می خواهیــم 
ــه  ــه بهان ــا هم ــم. اینه ــی بروی مهمان
اســت. بعــد یــک دفعــه می بینیــد 
ــتش  ــره از دس ــج و عم ــی ح ــه کل ک
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رفتــه. فــردا کــه کتــاب عملــش را بــاز 
جمعه هایــش  می بینــد  می کننــد، 
ــر  ــا ه ــه ب ــال آنک ــت، ح ــی اس خال
ــّرف  ــج مش ــته ح ــه ای می توانس جمع
حســرتش  آنجــا  وقــت  آن  شــود. 
نیســت.  توصیــف  قابــل  اصــًا 

ــه  ــاب اینک ــم در ب ــه داری ــی ک روایات
اگــر کســی ســه جلســه در نمازجمعــه 
شــرکت نکنــد، ُمهــر نفــاق بــه قلبــش 
می خــورد، فقهــای مــا بــه نظــرم 
ــد  ــیر کردن ــه تفس ــداری جانبداران مق
ــتنباط   ــویم. اس ــار نش ــا گرفت ــا ماه ت
مربــوط  کــه  اســت  ایــن  فقهــا 
ــان حضــور معصــوم.  ــه زم ــود ب می ش
وجــوب  بــه  قائــل  فقهــا  برخــی 
ــاال  ــا ح ــتند. ام ــی هس ــی تعیین عین
ــه  ــت، جنب ــری اس ــوب تخیی ــه وج ک
ــوب  ــا در وج ــت. ام ــی اش نیس عقوبت
تخییــری، جنبــه پاداشــی اســت. مگــر 
اصــًا  بی اعتنایــی  ســر  از  کســی 
ــرض  ــه ع ــد ک ــم نباش ــرای او مه ب
می خــورد،  لطمــه  باطنــًا  کــردم 
می خــورد.  ضربــه  هــم  حســابی 

غــرض اینکــه ایــن هــم در دســترس 

ــه  ــرف ب ــت تش ــان نی ــا هم ــت. ب اس
ــر  ــت پیامب ــن روای ــق همی ــج طب ح
عظیــم الشــأن و آنچــه از اولیــای خــدا 
ــاده  ــودش را آم ــل خ ــده، از قب وارد ش
کنــد. گفته انــد کــه اصحــاب پیغمبــر از 
پنجشــنبه خودشــان را بــرای نمازجمعه 
برنامه ریــزی  می کردنــد؛  آمــاده 
آمــاده  را  مقدمــات  و  می کردنــد 
می کردنــد. در شــهرهای کوچــک کــه 
خیلــی ســهل اســت، در جاهایــی مثــل 
تهــران کــه طــرف بایــد مســافتی 
ــد.  ــزی می خواه ــد، برنامه ری ــی کن ط

2. زیارت امام رضا )علیه  السالم(

ــی  ــن موس ــان علی ب ــارت موالیم زی
ــت  ــز از جه ــاء( نی ــا )علیه آالف التحیةوالثن الرض
ــت.  ــگفت انگیز اس ــج ش ــا ح ــبت ب نس
امــام جــواد )علیه  الســام( از قــول پــدر 
ــام(  ــا )علیه  الس ــرت رض ــان حض بزرگوارش
ــه  ــی ب ــر کس ــه اگ ــد ک ــل می کن نق
ــارک  ــد تب ــد، خداون ــن بیای ــارت م زی
و تعالــی بــرای او پــاداش حــج را 
می نویســد و ســپس فرمــود هــزار 
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ــت:  ــرد و گف ــب ک ــرف تعج ــج! ط ح
یابــن رســول اهلل هــزار حــج؟! حضرت 
ــن  ــود: ای ــد، فرم ــب او را دی ــه تعج ک
بــرای  می توانــد  اســت.  حداقلــش 
نوشــته  حــج  هــزار  هــزار  کســی 
معرفتــش.  بــا  متناســب  شــود، 

لطــف  بی پایــان  فیــاض  چشــمه 
پــروردگار متعــال در حــرم مطهــر 
رضــوی اســت. کســانی کــه بیــرون از 
ــه  ــوزند در اینک ــتند، می س ــران هس ای
ــارت مشــّرف شــوند. این هــم  یــک زی
ــران  ــی ای ــترس اهال ــداهلل در دس بحم
اســت کــه خــود را به هر شــکلی شــده 
و بــه هــر مناســبتی برســانند و از ایــن 
بهره منــد شــوند.  بی کــران  فیــض 

زیــارت حضــرت رضــا )علیه  الســام( ربطــی 
ــال  ــدارد و در کل س ــام ن ــن ای ــه ای ب
ــدارد. در  ــی ن ــت زمان ــچ محدودی هی
ــارت  ــام( زی ــت )علیهم  الس ــگ اهل بی فرهن
ــی  ــارت یعن ــا دارد. زی ــگاه و معن جای
ــد،  ــفر کن ــودش س ــه خ ــان از خان انس
ــمت  ــه س ــد و ب ــدد و راه بیفت ــار ببن ب
ــه  ــود را ب ــرود. خ ــدا ب ــّی خ ــرم ول ح
ــض الهــی برســاند و از آن  چشــمه فی

زمــزم مصفا بنوشــد و سرمســت شــود، 
روحــش را جــا و جانش را صفــا دهد. 

زیارتی برتر از کربال

ــام اهلل علیهم اجمعین(،  ــدا )س ــای خ ــن اولی در بی
ــت  ــی اس ــی دارای ویژگ ــارت بعض زی
شــده  رویــش  خاصــی  تأکیــد  و 
ــر اعظــم و  ــارت پیامب ــًا زی اســت. مث
ــداهلل  ــا عب ــن و حضــرت اب امیرالمؤمنی
و  دارد  ویــژه ای  جایــگاه  )ســام اهلل علیهم( 

ــن  ــن بی ــت. در ای ــاص اس ــی خ خیل
)علیه  الســام(  رضــا  حضــرت  زیــارت 
ــزی زحمــت  ــژه اســت. عزی ــی وی خیل
کشــیده و روایــات مربــوط بــه زیــارت 
ــع آوری  حضــرت رضــا )علیه  الســام( را جم
کــرده و فقــط آنهایــی کــه دارای ســند 
عالــی اســت، کنــار هــم جمــع کــرده 
اســت. انســان وقتــی مجموعــه اینهــا 
ــرش  ــه نظ ــد، ب ــم می بین ــار ه را کن
می رســد کــه تقریبــًا اســتثنایی اســت. 

ــواد  ــام ج ــات ام ــن روای در یکــی از ای
زیــارت  راجع بــه  وقتــی  )علیه  الســام( 

راوی  می دهنــد،  توضیــح  پدرشــان 
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ســؤال می کنــد: یابــن رســول اهلل، 
ــا  ــت ی ــر اس ــداهلل برت ــا عب ــارت اب زی
ــاید  ــما؟ ش ــوار ش ــدر بزرگ ــارت پ زی
بــرای شــما جالــب باشــد کــه حضــرت 
جــواد )علیه  الســام( فرمودنــد زیــارت پــدرم 
افضــل از زیــارت ابــا عبــداهلل )علیه  الســام( 
اســت. گویــا آن شــخص تعجــب کرد. 
لــذا حضــرت علتــش را در یــک جملــه 
توضیــح دادنــد: همــه ی فرقه هــای 
اســامی بــه زیــارت ابــا عبــداهلل 
ــص  ــط شــیعیان خال ــا فق ــد، ام می رون
ــی  ــد. وقت ــدرم می رون ــارت پ ــه زی ب
کســی بــه امامــت حضــرت رضــا 
)علیه  الســام( معتقــد شــد، بــه امامــت 

ــاد دارد.  ــز اعتق ــر نی ــام دیگ دوازده ام
ــا  ــادش ت ــًا اعتق ــه مث ــی ک ــا کس ام
متوقــف  )علیه  الســام(  کاظــم  حضــرت 
اســت، دیگــر آن طرف تــر نمــی رود 
و بــه ســایر ائمــه اعتقــاد نــدارد.

بــه مناســبت اینکــه در مــاه ذی القعــده 
ــام( ورود  ــا )علیه  الس ــرت رض ــارت حض زی
ــم  ــم این ه ــرض کن ــتم ع دارد،  خواس
ــال  ــدای متع ــزرگ خ ــای ب از عطیه ه
ــدرش را  ــد ق ــان بای ــه مؤمن ــت ک اس

بداننــد و مثــل حــج تمنایــش را داشــته 
ــرای آن  ــد،  ب ــدا بخواهن ــند، از خ باش
ــه هــر شــکل  ــد، و ب ــزی کنن برنامه ری
ممکــن خــود را بــه ایــن فیــض 
ــدار  ــر مق ــاال ه ــانند. ح ــزرگ برس ب
ــا  ــی در دل تمن ــد. ول ــر باش ــه میس ک
داشــتن اســاس اســت. اینکــه انســان 
ــل  ــدر تمای ــدر مشــتاق اســت، چق چق
دارد، چقــدر دلــش تنــگ می شــود، 
چقــدر حــس دارد، چقــدر اشــتیاق 
دارد.  موضوعیــت  ایــن  خــود  دارد، 

3. رفع نیاز نیازمندان

دســترس  در  کــه  دیگــری  حــج 
اســت، ایــن اســت: »اَلْماشــی ِفــی 
ــَن  ــاعی بَیْ ــِه َکالّس ــِة اَخی حاَج
فــا َوالَْمــْرَوِة؛ کســی کــه در راه  الصَّ
برطــرف کــردن نیــاز بــرادر دینــی خود 
ــت  ــی اس ــل کس ــی دارد، مث ــدم برم ق
کــه در بیــن صفــا و مــروه ســعی 
می کنــد«. بحــث موفــق شــدن و 
ــاش  ــت، دارد ت ــدن نیس ــق نش موف
می کنــد. امــا اگــر کســی موفــق شــد 
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ِط  ــحِّ ــُه َکالُْمتََش ــِی حاَجتَ »َوقاض
ــْوَم  ــبیِل اللِّ یَ ــی َس ــِه ِف بََدِم
ــاز  ــه نی ــی ک ــٍد؛۳ و کس ــْدٍر َواُُح بَ
ــی  ــل کس ــد، مث ــرف نمای ــر ط او را ب
اســت کــه در راه خــدا در جنــگ بــدر 
ــه خــون خــود آغشــته شــده  ــد ب و اُُح
باشــد«. اینهــا در دســترس اســت، 
ان شــاءاهلل کــه ماهــا از دســت ندهیــم. 

یکی از نشانه های سالمت 
اخالقی 

ــه  ــتم صحیف ــای بیس ــی دع در بررس
ــن  ــه ای ــیدیم ب ــجادیه رس ــه س مبارک
َو  الَْعاِرَفــِة،  إِْفَشــاِء  »َو  جملــه: 
الَْعائِبَــِة«. موضــوع چــه  َســتِْر 
ــي  ــد: »َو َحلِّنِ ــود؟ حضــرت فرمودن ب
ــنِي  ــَن، َو أَلْبِْس الِِحی ــِة الصَّ بِِحلْیَ
تــو  از  مــن  الُْمتَِّقیــَن«.  ِزینَــَة 
آراســتگی بــه آرایــش صالحــان و 
ــان های  ــه انس ــا و دلبران ــش زیب پوش
متقــی را می خواهــم. در چــه چیــزی؟ 
یــک فهرســت اســت، پنــج تــا را 

. ابن شعبه حرانی، تحف  العقول،   3
ص22۳.

ــْدِل،  ــِط الَْع ــم: »بَْس ــون گفتی تاکن
ــَرِة،  ــاِء النَّائِ ــِظ، إِْطَف ــِم الَغیْ َکْظ
ــاَلِح  ــِة، َو إِْص ــِل الُْفْرَق ــمِّ أَْه َض
َذاِت الْبَیْــِن«: اول: در گســتراندن 
ــم،  ــاندن خش ــرو نش ــت، دوم: ف عدال
ــا  ــش فتنه ه ــاندن آت ــرو نش ــوم: ف س
در جامعــه، چهــارم: کســانی را کــه 
ــا همدیگــر شــدند،  گرفتــار اختــاف ب
ضمیمــه  همدیگــر  بــه  را  اینهــا 
کنــم و بــه هــم برســانم. پنجــم: 
ــات عمیــق  ــن اختاف ــی کــه ای جاهای
ــانم و  ــح برس ــه صل ــا را ب ــده، اینه ش
اختافــات را ریشــه ای حــل کنــم. 

ــم. ششــم  ــته ششــم و هفت ــا خواس ام
ــِة«  ــاِء الَْعاِرَف ــن اســت: »َو إِْفَش ای
الَْعائِبَــة«.  َســتِْر  »َو  هفتــم:  و 
خدایــا مــرا در بهره منــدی از زیــور 
ــن در منتشــر  ــت متقی صالحــان و زین
زیبایی هــا  آشکارســازی  و  کــردن 
و پوشــاندن عیب هــا موفــق بــدار. 

دو مــورد اســت، ولــی خیلــی بــه 
و  اســت  خــورده  پیونــد  همدیگــر 
ــک  ــی نزدی ــم خیل ــه ه ــان ب نسبتش
اســت. خاصــه مطلــب اینکــه محــک 
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ســامت اخاقــی، داشــتن شــخصیت 
شــخصیت  یعنــی  اســت؛  مثبــت 
خوش بینــی،  ظــن،  حســن  دارای 
ــرای  ــل ب ــی و تمای زیبانگــری، زیبابین
ــاخص  ــا. ش ــا و زیبایی ه نشــر خوبی ه
اســت.  ایمانــی  و  دینــی  ســامت 

ــات  ــات و روای ــب آی ــه حس ــن ب مؤم
مثبت اندیــش  ســیره،  و  فــراوان 
طبعــش  اســت.  مثبت نگــر  و 
طبــع زیبایــی اســت و اهــل نشــر 
بحــث  اینجــا  اســت.  زیبایی هــا 
ــای  ــِة« اســت. معن ــاِء الَْعاِرَف »إِْفَش
ــا  ــت؛ منته ــخص اس ــه مش ــا ک افش
ــت از  ــت صحب ــر وق ــا ه در روزگار م
ــه  ــا ب ــن م ــد، ذه ــش می آی ــا پی افش
عیب هــا  انتشــار  و  کشــف  ســمت 
مــی رود. واقعــه بــدی را مطلــع شــویم 
منطــق  در  امــا  کنیــم.  منتشــر  و 
ــام( و  ــاجدین )علیه  الس ــید الس ــرت س حض
ــود  ــوط می ش ــی مرب ــط ایمان در محی
بــه زیبایی هــا و خوبی هــا. مؤمــن 
بایــد درصــدد کشــف زیبایی هــا در 
اخــاق و ســیره دیگــران، اعمالشــان،  
گروه هــا،  شــهرها،  رفتارشــان، 

همــه اش  باشــد.   ... و  همســایه ها 
جســتجو می کنــد یــک چیــز خــوب را 
پیــدا کنــد و منتشــر ســازد. هــر وقــت 
ــر  ــم خب ــه هــم رســیدیم و گفتی ــا ب م
ــدی را  ــز ب ــم چی ــد ... می خواهی داری
ــع  ــم جم ــر روزی دور ه ــم. اگ بگویی
ــر داری؟  ــی خب ــم فان ــدیم و گفتی ش
می خواهــد  کــه  فهمیدیــم  مــا  و 
مــا  روز  آن  بدهــد،  خوبــی  خبــر 
چشــیدیم.  را  طّیبــه  حیــات  طعــم 
اســت،  زیــاد  خیلــی  فاصله مــان 
ولــی بایــد فاصلــه را کــم کنیــم. 

توحیــد  برکــت  بــه  مؤمــن  طبــع 
قــول  بــه  اســت.  مثبــت  طبــع 
ــه  ــه شــهره شــهرم ب ــم ک ــظ: من حاف
ــده  ــه دی ــم ک ــدن / من ــق ورزی عش
نیالــوده ام بــه بــد دیــدن. کســانی کــه 
اســت،  بیمــار  و  طبع شــان خــراب 
فقــط بدی هــا را می بیننــد. چشــم 
را  معیــوب  چیزهــای  می گردانــد 
گــزارش  می کنــد،  ثبــت  می بینــد، 
می کنــد و منتشــر می کنــد. چنیــن 
شــده.  خــراب  طبعــش  کســی 
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قاعــده  یــک  مســئله  ایــن  پــس 
بــا  هماهنگــی  و  اســت  کلــی 
اســت.  متعــال  خــدای  اخــاق 

»إِْفَشــاِء الَْعاِرَفــِة« یعنی انســان در 
موقفــی قــرار گیــرد که وجــودش مرکز 
ــکارم  ــا، م ــا، زیبایی ه ــع خوبی ه توزی
ــا  ــود. بعضی ه ــل ش ــاق و فضائ االخ
در ایــن زمینــه خیلــی موفــق هســتند 
و منتشــرکننده فضیلت هــا هســتند؛ 
ــازی،  ــای مج ــم، فض ــان، قل ــه زب ب
فضــای حقیقــی، هــر طــور دسترســی 
ــوب  ــب خ ــک مطل ــند، ی ــته باش داش
یــا خبــر خــوب پیــدا کننــد، آن را 
ــوب  ــس خ ــن ح ــد. ای ــر می کنن منتش
را در جامعــه نشــر می دهنــد و منتشــر 
ــدی  ــر ب ــر خب ــار ه ــد. در کن می کنن
ــدی   ــم ب ــم، داری ــر می کنی ــه منتش ک
را هــم منتشــر می کنیــم. وقتــی خبــر 
ــی،   ــی، گروه ــی را در کس ــدی، عیب ب
ــن  ــواده ای، ای ــه ای، خان شــهری، جامع
ــال  ــد، ح ــر می گویی ــای دیگ ــه ج را ب
بــد را منتشــر می کنیــد و زمینــه را 
بــرای خــراب شــدن حــال مــردم 
زشــتی ها  عادی ســازی  بعــد  و 

امــر  قطعــًا  می کنیــد.  آمــاده 
ــت.  ــی اس ــتگاه اله ــی در دس نامطلوب

خداوند آشکارکننده خوبی ها 
است

ــت  ــن اس ــق ای ــرت ح ــاق حض اخ
آشکارســازی  را  خوبی هــا  کــه 
ــام  ــی را انج ــما کار خوب ــد. ش می کن
ــتی آن  ــم خواس ــور ه ــد ج دادی، ص
ــد و  ــی نبین ــه کس ــی ک ــی کن را مخف
ــد  ــه می بینی ــک دفع ــود، ی ــع نش مطل
ــن  ــده اند. ای ــر ش ــادی باخب ــده زی ع
اســت. متعــال  خــدای  خواســت 

عارفــه امــر شناخته شــده بــه خوبــی و 
زیبایــی اســت. معــروف یعنــی امــری 
ــن  ــی و حس ــی، و خوب ــه زیبای ــه ب ک
شــناخته شــده اســت. نقطــه مقابلــش 
ــِة«  ــتِْر الَْعائِبَ ــت. »َو َس ــر اس منک
ــاند.  ــد بپوش ــی را دی ــر عیب ــان اگ انس
ــا یــک نفــر  شــما در اثــر مصاحبــت ب
ــای او  ــردی، عیب ه ــدا ک ــی پی رفاقت
ــی  ــواده ای گاه ــا خان ــدی، ب را فهمی
انســان ارتبــاط پیــدا می کنــد، خانــواده 
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ــت. از دور انســان از او  ــی اس محترم
ــک  ــی نزدی ــی وقت ــری دارد، ول تصوی
می شــود و بــا او رفــت و آمــد می کنــد، 
بــه عیب هــای آنهــا پــی می بــرد. 
می شــود  باعــث  نیــز  همســایگی 
انســان اشــکاالت دیگــران را متوجــه 
ــر  ــی کــه دیگــران باخب  شــود. چیزهای
نیســتند، خبــردار  شــویم. دیگــران 
متوجــه نیســتند، چــون فاصلــه دارنــد. 
انســان بــا کســانی هم ســفر می شــود، 
ــم  ــز ه ــج، از همه چی ــًا در ح مخصوص
باخبــر می شــوند. ســفر حــج ســفر 
از  انســان  اســت.  عجیبــی  خیلــی 
می شــود.  باخبــر  هــم  همه چیــز 
ــم  ــر ه ــافرت های دیگ ــی از مس خیل
ــی  ــان دسترس ــت. انس ــور اس همین ط
پیــدا می کنــد بــه عیب هــای دیگــران. 
و  پوشــاندن  متعــال  خلــق خــدای 
ــظ  ــه حاف ــت؛ چنان ک ــی اس پرده پوش
می گویــد: بــه پیــر میکــده گفتــم 
ــت  ــات / بخواس ــت راه نج ــه چیس ک
ــیدن.  ــب پوش ــت عی ــی و گف ــام م ج

مؤمن فراموش کننده عیب ها 
است 

مؤمــن عیــوب دیگــران را بــه نهانخانه 
شــخصیتش می بــرد و درش را هــم 
ــه روزی  ــا نه اینک ــد. منته ــل می کن قف
ــه  ــد ک ــی می کن ــد، قفل ــاز کن آن را ب
هیــچ وقــت بــاز نمی شــود. طبــع 
ــگ  ــب هماهن ــا عی ــون ب ــن چ مؤم
کــه  هــم  را  عیب هایــی  نیســت، 
و  می شــنود  عــادی  صــورت  بــه 
می فهمــد، بــه فرامــوش می ســپارد 
ــوط  ــای مرب ــی رود. در دع ــادش م و ی
بــه نمــاز حضــرت جعفــر )علیه  الســام( 
کــه کیمیــای اکبــر اســت و نوعــًا 
ــه  ــاب ب ــتیم، خط ــروم هس از آن مح
»یَــا  می گوییــم:  متعــال  خــدای 
ــتََر  ــَل َوَس ــَر الَْجِمی ــْن أَْظَه َم
ــکار  ــی را آش ــه زیبای ــَح؛ ای ک الَْقبِی
ــن  ــانی«. مؤم ــتی را بپوش ــی و زش کن
اســت،  الهــی  طبعــش  کــه  هــم 
همــه ی  طبــع  اســت.  همین طــور 
ــا  ــازی زیبایی ه ــدا آشکارس ــای خ اولی
اســت.  عیب هــا  کــردن  مســتور  و 
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موارد استثنا در عیب پوشی

ــه  ــه ب ــی ک ــتثنا؛ جای ــوارد اس ــا م ام
ــی را  صــاح شــخص اســت کــه عیب
کــه از او مطلــع شــدم، بــه فــان کس 
یــا جایــگاه برســانم؛ زیــرا اگــر نگویــم، 
پایــدار می شــود  او  ایــن عیــب در 
ــد.  ــی می رس ــارت بزرگ ــه خس ــا ب ی
ــدرش،  ــه پ ــه ب ــت ک ــش اس مصلحت
ــه  ــد. البت ــی اش بگوی ــا مرب معلمــش ی
ــدازه.  ــه ان خیلــی مســتور، محــدود و ب

اجتمــاع  وقتــی صــاح  یــک  یــا 
ــده  ــی ش ــی آدم خطرناک ــت. کس اس
ــد،  ــت کن ــا او مصاحب ــی ب ــر کس و ه
ــراف  ــار انح ــود. گرفت ــرف می ش منح
ــا  ــد او را افش ــا بای ــده، م ــی ش اخاق
ــد.  ــان بمانن ــران در ام ــا دیگ ــم ت کنی

اینهــا مــوارد خیلــی خــاص و محــدود 
ــه  ــود و ن ــش در ن ــان زبان ــت. انس اس
عیب هــا  بیــان  از  مــوارد  درصــد 
ــک  ــود. ی ــته می ش ــده بس ــق قاع طب
مصلحــت  کــه  می مانــد  درصــد 
باشــد. منتهــا مگــر کشــف آن آســان 
ــت  ــه، مصلح ــت جامع ــت؟! مصلح اس
ــت  ــواده، مصلح ــت خان ــام، مصلح نظ

خیلــی  مــوارد  شــخص.  آن  خــود 
خاصــی می شــود. امــا تــا دلتــان 
خوبی هــا  آشکارســازی  بخواهــد 
اســت.  مصلحــت  زیبایی هــا  و 

دو روایت تکان دهنده

از  عزیــزان  هــم  روایــت  یــک 
خاطــر  بــه  )علیه  الســام(  امیرالمؤمنیــن 
بســپارند. حضــرت فرمودنــد مــن اگــر 
مؤمنی را ســر کار زشــتی ببینــم، خودم 
ــا لباســم نمی گــذارم  مــی روم جلــو و ب
»لَــْو َوَجــْدُت  ببیننــد:  دیگــران 
ــتَْرُتُه  ــٍة لََس ــی َفاِحَش ــاً َعلَ ُمْؤِمن
بِثَْوبـِـي«.۴ اخــاق علــوی این اســت. 
آن وقــت مــا چــه کار می کنیــم؟! 
کــه  می شــود  هــم  ادعای مــان 
ــتیم.  ــب هس ــن ابیطال ــتدار علی  ب دوس

امــا جملــه ی تکان دهنــده: »َمــْن 
َقــاَل ِفــي ُمْؤِمــٍن َمــا َرأَْت َعیْنَاُه 
ْن یَِشــینُُه َو  َو َســِمَعْت أُُذنـَـاُه ِممَّ
یَْهــِدُم ُمُروَءتَــُه؛ کســی کــه درباره 
مؤمنــی آنچــه کــه دو چشــمش دیــده 

. قاضی نعمان مغربی، دعائم اإلسام، ج2،   4
ص۴۴۶.
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و دو گوشــش شــنیده کــه موجــب 
ــخصیت  ــردد و ش ــن می گ ــب مؤم عی
بگویــد«.  می کنــد،  نابــود  را  او 
ــی  ــی کس ــن یعن ــد مؤم ــال نکنی خی
ــن،  ــت. مؤم ــان اس ــل االیم ــه کام ک
ــتداران  ــزء دوس ــه ج ــت ک ــی اس کس
ــر  ــت و متجاه ــام( اس ــت )علیهم الس اهل بی
ــت  ــور نیس ــت. این ط ــق نیس ــه فس ب
ــه و  ــتش گرفت ــاه دس ــم گن ــه پرچ ک
انــواع و اقســام گناهــان را انجــام 
ــی  ــاره مؤمن می دهــد. اگــر کســی درب
ــده  ــا دو چشــمش دی ــه ب ــزی را ک چی
ــث  ــه باع ــنیده ک ــا دو گوشــش ش و ب
ــود  ــرد می ش ــت آن ف ــه حیثی ــه ب لطم
و آبرویــش را در خطــر قــرار می دهــد، 
ایــن را منتشــر کنــد و بگویــد: »َفُهــَو 
ــی  َ ُ تََعال ــاَل اللَّ ــَن َق ــَن الَِّذی ِم
ــوَن أَْن  ــَن ُیِحبُّ ــْم: إِنَّ الَِّذی ِفیِه
ــَن  ــي الَِّذی ــُة ِف ــیَع الْفاِحَش تَِش
ــي  ــٌم ِف ــذاٌب أَلِی ــْم َع ــوا لَُه آَمنُ
از  او  پــس  اْلِخــَرِة5؛۶  َو  نْیــا  الدُّ
ــی  ــد تعال ــه خداون ــت ک ــانی اس کس
ــه  ــانی ک ــوده: کس ــان فرم ــاره آن درب

. نور: 1۹.   5

. کلینی، الکافي، ج2، ص۳5۷.  6

در  دارنــد کــه زشــتکاری  دوســت 
میــان آنــان کــه ایمــان آورده انــد، 
شــیوع پیــدا کنــد، بــرای آنــان در 
دنیــا و آخــرت عذابــی پــر درد خواهــد 
ــزء  ــود ج ــخص می ش ــن ش ــود«. ای ب
در  کــه  کریمــه ای  آیــه   مصادیــق 
ــت  ــه دوس ــانی ک ــده. کس ــت آم روای
منتشــر  مــردم  بدی هــای  دارنــد 
شــود، در قــرآن کریــم بــه آ نهــا وعــده 
عــذاب، هــم در دنیــا و هــم در آخــرت 
داده شــده. آمــاده باشــند در ایــن دنیــا 
ــد،  ــی کــه فکــرش را نمی کنن از آنجای
عــذاب  را  آنــان  متعــال  خــدای 
کنــد. آخرتشــان هــم کــه بمانــد. 

خــدای متعــال را قســم می دهیــم 
ــان  ــه حــق مقرب ــش ب ــه حــق اولیائ ب
درگاهــش مــا را جــزء منتشــرکنندگان 
زیبایی هــا و خوبی هــا و جــزء ســتاران 
ــد.  ــرار ده ــا ق ــانندگان عیب ه و پوش




