
ِ َیوٍم َماِفیِه. 
ّ

 ِلُكل
َ

ِاّن
َ
ُه ف

َ
ُمْؤِمِنین؟ع؟: ِاْمِض ِلُكّلِ َیوٍم َعَمل

ْ
ِمیِرال

َ
َعِن أ

ی اختصــاص بــه روز  ؛ کاِر هــر روز هــر روز بــه کارهــای همــان روز بپــرداز
خود دارد. 

؟ع؟: َبــاِدُر ِبِانِتهــاِز الُبغَیــِة َعــْن ِامــكاِن الُفرَصــِة وال ِامــكاَن َکاألّیــاِم  َباِقــُر
ْ
َعــِن ال

ْبداِن. 
َ ْ
ِة األ الخاِلَیِة َمَع ِصّحَ

وقتــی فرصت هــا بــه دســت آمــد، تــو بی درنــگ از آن هــا اســتفاده کــن و 
هیــچ فرصتــی ماننــد ســامتی بــدن، تــوأِم بــا فراغــت و آســودگی خاطــر 

نیست. 

ــِه  ــاُس ِفی لّنَ
َ
ــْوٌم ا ــْدَرُك َو َی  ُی

َ
ــى ال ــْوٌم َمَض َی

َ
ــٌة ف َث ــاُم َثالَ ّیَ

َ ْ
أل

َ
ــاِدُق؟ع؟: ا َص

ْ
ــِن ال َع

ُه.  
ُ
َمل

َ
ْیِدیِهْم أ

َ
َما ِفي أ

َ
 ِإّن

ً
ْن َیْغَتِنُموُه َو َغدا

َ
َیْنَبِغي أ

َ
ف

ایــام زندگــی ســه روز اســت: یــک روز کــه گذشــت و دیگــر دسترســی 
کنــون مــردم در آن بــه ســر می برنــد  ی اســت کــه ا بــدان نیســت؛ دیگــر روز
و بایــد آن را غنیمــت بشــمارند و دیگــر فردایــی اســت کــه آرزوهــای خــود 

را تنها بدان بسته اند. 

َحَدُهمــا 
َ
ا اجَعــل 

َ
ف َیوَمیــن  ُعمــِرَک  فــى  لــَت  ّجِ

ُ
ا ِاْن  َصــاِدُق؟ع؟: 

ْ
ال َعــِن 

َدبَک ِلَتسَتعیُن بِه على َیوِم َموِتک. 
َ
أِل

ــن  ــرا گرفت ــه ف ــک روزش را ب ــد، ی ــده باش ــط دو روز مان ــرت فق ــر از عم گ ا
ی  دســتورات و معــارف الهــی اختصــاص بــده تــا تــو را بــه روز مرگــت یــار

دهد. 

پیغمبـر؟لص؟ طبـق روایتـی فرمـود: »إّنَ لكّلِ 
تـي، الِجهـاُد فـي سـبيِل  ُاّمَ ـٍة ِسـياحًة و ِسـياحُة  ُاّمَ
راه  ایـن  از  هـم  را  سياحتشـان  مـا  جوانـان  اهّلِل«. 
کار بـرای  تأميـن می کننـد؛ سياحتشـان در ضمـِن 
را  خـود  جوانـِی  دارد.  ارزش  ایـن  اسـت.  مـردم 
قـدر بدانيـد. تربيـت معنـوی و دینـی و تحصيـات اسـامی و معرفتـی و 
دانسـتن تاریخ و پیشـرفت علمی را قدر بدانيد و در این راه ها بكوشـيد 

و بدانيـد دشـمن می خواهـد شـما ترّقـی نكنيـد.

َها. 
َ
دوا ل َتَرّصَ

َ
 ف

َ
ال

َ
ِبي؟لص؟: ِاّن ِلِّ ِفي أّیاِم َدهِرُکم َنَفحاٌت ا

ّ
َعِن الَن

زمینــٔه  )و  مــی َوَزد  ِالهــی  رحمــت  نســیم  گاهــی  شــما  عمــر  ایــام  در 
ی  موفقیــت بــه دســت می آیــد( شــما بکوشــید و )بــرای کمــال بهره بــردار

از آن( همواره در کمین باشید. 

ٌة.  ُفْرَصِة ُغّصَ
ْ
ُمْؤِمِنین؟ع؟: ِإَضاَعُة ال

ْ
ِمیِرال

َ
َعِن أ

انــدوه  و  غــم  مایــٔه  انســان  بــرای   ، خیــر فرصت هــای  دادن  دســت  از 
است. 

َعْوِد. 
ْ
ل
َ
َفْوِت َبِطیَئُة ا

ْ
ل
َ
ُفْرَصُة َسِریَعُة ا

ْ
ل
َ
ُمْجَتَبٰى؟ع؟: ا

ْ
َحَسِن ال

ْ
َعِن ال

فرصت ها زود از دست می روند و دیر بازمی گردند. 

َمَغاِنِم. 
ْ
ل
َ
َمَكاِرِم َو َساِرُعوا ِفي ا

ْ
ل
َ
ُحَسْیِن بِن َعِلٍى؟ع؟: َناِفُسوا ِفي ا

ْ
َعِن ال

ی از فرصت هــای خــوب شــتاب کنیــد و بــرای رســیدن بــه  در بهره بــردار
اهداف عالیه بر یکدیگر سبقت بگیرید. 

؟   َتْدِري ِلَمْن ُهَو
َ
 ال

ً
َیْوُم َغِنیَمٌة َو َغدا

ْ
ل
َ
؟ع؟: ا َباِقُر

ْ
َعِن ال

؛ تو چه می دانی فردا از آِن که خواهد بود؟ امروز را غنیمت شمار
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اخاقـی  توصيه هـای  همـواره  امـام؟هر؟ 
. نـد د می کر

از  از تعطيـات،     قبـل  قبـل  اواخـر درس،  در  مثـًا   
دربـارۀ  مطالبـی  محـرم،  از  قبـل  یـا  رمضـان  مـاه 

دیگـران     نبـود. چنتـۀ  در  کـه  می گفتنـد  اخـاق 
 امـام؟هر؟ بـه علمـا و طلبه هـا خيلـی احتـرام می گذاشـتند و ایـن افـراد را 

برجسـته     می دانسـتند و می گفتنـد:
 زندگی علما باید با قداست باشد.  

احادیث کالس

احادیث مباحثه

رهبر معظم انقالب ؟بد؟رهبر کبیر انقالب ؟هر؟

بحاراالنوار ج ٧٨ ص ١٧٩ 

هفته نامه اخالقى خلق کریم 
حوزه علمیه آیت ال حق شناس ؟هر؟

) امین الدوله _ فیلسوف الدوله ( 
حوزه علمیه مجازی اخالق 

امام خمینى ؟وضر؟: در راس همه امور تهذیب نفس است.

کافي ج ۱، ص ۴۱ 
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الكافي ج ۱، ص ۳۲ 

موضوع :اواقت فراغت

می فرمایــد:  ســوره  ایــن  آیــات  آخریــن  در 
هنگامــی کــه از کار مهمــی فــارغ می شــوی، بــه 

 . بپــرداز دیگــری  مهــم 
کنــار  کوشــش را  هرگــز بیــکار نمــان؛ تــاش و 
مگــذار و پیوســته مشــغول مجاهــده بــاش و 
پایــان مهمــی را آغــاز مهــم دیگــر قــرار ده و در 
تمــام ایــن احــوال بــه خــدا تکیــه کــن و بــه ســوی 

پــروردگارت توجــه نمــا.  
مطابــق آنچــه گفتــه شــد، آیه مفهوم گســترده ای 
ــه  دارد کــه فراغــت از هــر مهمــی و پرداختــن ب

مهــم دیگــر را شــامل می شــود و جهت گیــری 
تمــام تاش هــا را بــه ســوی پــروردگار توصیــه 
معانــی  مفســران  غالــب  ولــی  می کنــد؛ 
محــدودی بــرای آیــه ذکــر کرده انــد کــه می تــوان 
مصداقــی  عنــوان  بــه  را  آن هــا  از  یــک  هــر 
پذیرفــت. مثــًا جمعــی گفته انــد منظــور ایــن 
اســت: هنگامــی کــه از نمــاز واجــب فراغــت 
یافتــی، بــه دعــا بپــرداز و از خــدا تمنــا کــن تــا 

 ... هــر چــه می خواهــی بــه تــو بدهــد و
موضــوع  شــریفه،  آیــٔه  در  اینکــه  بــه  توجــه  بــا 

ــه بیانگــر یــک  فراغــت معیــن نشــده اســت، آی
گیــر اســت و هــدْف آن اســت  اصــل کلــی و فرا
کــه پیامبــر را بــه عنــوان یــک الگــو و سرمشــق از 
اشــتغال بــه اســتراحت، بعــد از پایــان یــک امــر 
مهــم بــازدارد و تــاش مســتمر و پی گیــر را در 

ــه او گــوش زد کنــد.   زندگــی ب
مایــٔه  کامــل،  فراغــت  و  بــودن  بــی کار  اصــواًل 
و  تنبلــی  نشــاط،  شــدن  کــم  خســتگی، 
ــاد  ــٔه فس ــع مای ی از مواق ــیار ــودگی و در بس فرس

اســت.  گناهــان  انــواع  و  تباهــی  و 

 » اْرَغْبٌ
َ
َک ف ّبِ اْنَصْب َو ِإلٰى َر

َ
َرْغَت ف

َ
ِإٰذا ف

َ
»ف

! و به سوی پروردگارت توجه کن.  پس هنگامی که از کار مهمی فارغ می شوی، به مهم دیگری پرداز
سورٔه مبارکٔه شرح آیات شریفٔه ٧و٨ تفسير نمونه ج ۲۷ ص ۱۲۹ و ۱۳۰

بحاراالنوار ج ٧٨ ص ٣٥٥ 
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مباحثٔه اخالق در روزهاى تعطیل: 
و جمعــه  پنج شــنبه  روزهــای  بودیــم،  قــم  در حــوزٔه علمیــٔه  مــا  وقتــی 
)روزهــای تعطیــل( بــا بعضــی از رفقــا مباحثــٔه اخــاق می کردیــم؛ چــون 
می دانســتیم آنچــه کــه تحصیــات مــا را ابقــاء می کنــد، توجــه بــه مقــام 
ُمُکــُم ٱهَّلُل«؛ هــر قــدر باطــن  ِ

ّ
ُقــوْا ٱهَّلَل َو ُیَعل

َ
اقــدس پــروردگار اســت. »َو ٱّت

پیــدا  ربوبــی  اقــدس  مقــام  بــه  توجــه  بیشــتر  کنــم،  تصفیــه  را  خــودم 
می کنــم. بایــد بــه ایــن چیزهــا معتقــد بــود. 

روزهاى تعطیل، مباحثٔه اخالقى با رفقا: 
وقتــی بنــده در قــم بــودم، در ایــام تحصیلــی مشــغول بــه کتــب تحصیلــی 
کتــب تحصیلــی را می بســتم و  بــودم و روزهــاى پنج شــنبه و جمعــه 

اخــاق  جلســٔه  یــک  رفقــا  بــا  می کــردم.  مطالعــه  را  اخاقــی  کتــب 
درســت کــرده بودیــم، دور هــم جمــع می شــدیم و بــه مباحــث اخاقــی 
یــا  ى  حــوزو )تحصیــات  علــم  تأثیــر  کــه  می پرداختیم.می دانســتیم 

دانشــگاهی( مشــروط   بــه ســیر تکاملــی اســت. 

کرٔه اخالق در روزهاى تعطیل:  مذا
در حــوزٔه علمیــه، روزهــاى پنجشــنبه _ کــه درس تعطیــل بــود _ بــا برخــی 
 ، کــرٔه اخاقــی می کردیــم تــا ایــن یــک روز از بــزرگان می نشســتیم و مذا

یــک هفتــٔه مــا را تأمیــن بکنــد. 

وسوسٔه شیطان در چه کسانى اثر نمى گذارد؟ 

مرتبط با موضوع

اثــر  می کنــد،  بیدارشــان  خــدا  درکســانی که  فقطــ    شــیطان  وسوســٔه 
ِإْنِفــُروا  گفتنــد: »ِإْنِفــُروا  گرفتنــد و تــکان دادنــد و  گــر مــرا  نمی گــذارد. ا
کنیــد، قافلــه رفــت، دیگــر وسوســٔه  کــوچ  کنیــد،  کــوچ  ِإْنِفــُروا«؛ یعنــی 

شــد.  نخواهــد  مؤثــر  شــیطان 
کاروان رفت و تو در خواب و بیابان در پیش 

 َوْه که چه بی خبر از غلغل بانگ جرسی
امــا امثــال بنــده را بــا وسوســه بــه اینکــه فــردا تعطیــل اســت و یــک خــرده 
بخــواب و نمازشــب مســتحب اســت و ایــن حرف هــا، از نمازشــب 

محــروم می کنــد. 
یدت آرزوست  گر کیمیاى دولت جاو

بشناس قدر خویش که گوگرد احمرى

موعظه هفته
چه مقدار از نماز ما قبول مى شود؟! 

ایــن مســأله در اوایــل کتــاب »الصلــوة« اســت کــه شــخِص مصلــی بایــد 
، چــه کارهــای آن و چــه اقــوال آن، رکــوع، ســجود، تمــام  در تمــام نمــاز
ــه پــروردگار داشــته باشــد. معنــای حضــور قلــب همیــن  ــاِل ب ، اقب نمــاز
اســت کــه بــه آنچــه می گویــد، التفــات تــام و توجــه کامــل داشــته باشــد. 
ی کــه اقبــال بــه پــروردگار  نمــاز از بنــده قبــول نمی شــود، مگــر همــان قــدر

کــرده اســت. فقــط همیــن مقــدار از نمــازش پذیرفتــه می شــود. 
 

؟!  اسقاط تکلیف یا اقامٔه نماز
باید توجه داشــته باشــید، نماز انســان را از فحشــاء و منکر باز می دارد. 
ــم  ــروردگار را ه ــات پ ــد و منهی ــاز می خوان ــس نم ــان ک ــد ف ــر می بینی گ ا
بــه جــا مــی آورد، ایــن آدم اقبــال بــه نمــاز نــدارد. ایــن نمــاز فقــط مســقط 
ــه ایــن معنــا اســت کــه ایــن شــخص کافــر نیســت،  تکلیــف اســت و ب
ی ناهــِی فحشــاء و منکــر اســت کــه در  بلکــه مســلمان اســت؛ امــا نمــاز
آن، انســان بــه پــروردگار اقبــال تــام داشــته باشــد. از نــوک پنجــه تــا فــرق 
، تمــام شراشــر وجــودی، بایــد بــه خــدا توجــه پیــدا کنــد. خطــاب  ســر

ــاَك َنْعُبــُد« بــه پــروردگار اســت.  »ِإّیَ
ل«؛ یعنــی وقتــی 

َ
ــا َبــا ــا َی ِرْحَن

َ
کــرم؟لص؟ می فرمــود: »أ ایــن بــود کــه نبــی ا

مــن نمــاز می خوانــم، تمــام تعلقــات منقطــع اســت. مؤمــن در حــال 
نمــاز خوانــدن، تمامــًا متوجــه بــه ســاحت مقــدس پــروردگار اســت. بایــد 
عظمــت پــروردگار و جــال او را ُمشــِعر باشــد. دل را از ماســوی خــارج 
ــر مالــک الملــوک اســت و نفــس خــود را مقصــر  ــد کــه در براب کنــد؛ بدان

بدانــد.  

در صداقت و راستگویی در نماز بکوش: 
مــا  کــه همــٔه  ایــن اســت  کــه خیلــی مشــکل اســت،  مطلــب بعــدی 
مکلفیــم امکانــات را تــا هــر درجــه کــه می توانیــم بــرای خودمــان درســت 
کنیــم؛ توبــه کنیــم، اســتغفار کنیــم و صــادق در مقــال باشــیم. لــذا در 
ــم  ــه صادقی ــرد ک ــت ک ــد دق ــَتِعیُن«، بای ــاَك َنْس ِإّیَ ــُد َو ــاَك َنْعُب ــاب »ِإّیَ خط

کاذب؟!  یــا 
مــی  را  تــو  فقــط  یعنــی  «؛  الحصــر یفیــد   ، التأخیــر حقــه  مــا  »تقدیــم 
پرســتیم. مقام پرســت نیســتم، پول پرســت نیســتم، هواپرســت نیســتم. 
؛ ای کاذب؛   َتخَدُعنــی؟« آی مــکار

َ
و إال خطــاب می آیــد: »یــا خــاِدع! أ

، بنــدٔه امیــال  چــرا دروغ می گویــی؟ چــرا خدعــه می کنــی؟ بایــد نمازگــزار
ــد.  ــت باش ــدش راس ک نعب ــا ــا ای ــد ت ــانیه اش نباش نفس

اســتعانت  تــو  از  فقــط  یعنــی  َنْســَتِعیُن«؛  ــاَك  »ِإّیَ می گویــد:  کــه  وقتــی 
کــه  ؛ و بــه مــردم نظــری نــدارم، در ایــن ســخنی  می جویــم، نــه از غیــر

کنــد!  جدیــت  و  باشــد  صــادق  می گویــد، 
 

موانع استجابت دعا: 
ی کنیــد. آخــر اســتجابت دعــا موانعــی دارد،  ــع قبولــی دعــا دور از موان
خجالــت  بایــد  تــو  و  مــن  ُکــْم«؛ 

َ
ل ْســَتِجْب 

َ
أ »ٱْدُعوِنــٓی  فرمــود:  اینکــه 

کــه تــا از خودمــان دورش نکنیــم، دعایمــان  بکشــیم! موانــع چیســت 
نمی شــود؟  مســتجاب 

یکــی از ایــن موانــع »عجــب« اســت؛ یعنــی خــودم را می بینــم و از خــودم 
خوشــم می آیــد. 

یکــی دیگــر »حســد« اســت. نمی خواهــم پیشــرفت دیگــری را ببینــم. 
نمی خواهــم او زنــده باشــد. 

« دارم! بــرای اینکــه تکبــر از بیــن بــرود، ســام کــن بابــا  یــا اینکــه »کبــر
ی، عمــًا  جــان! چــه مانعــی دارد؟ تــو در خانــه ات فرزنــِد کوچــک دار
گــر هــم می بینــی خانــواده ات غافــل  بــه او یــاد بــده و بــه او ســام کــن. ا

ــد. ــاد بگیرن ــه آن هــا ســام کــن! بگــذار ی ــو ب هســتند، ت
ــا   او دفعــٔه اول خجالــت می کشــد، امــا دفعــٔه دوم مواظــب اســت کــه ت

پــدرش آمــد، ســام کنــد. 
یکی دیگر از موانع »غیبت« است. 

کــه عملــت حبــط شــود. زبانــت را  نگــو داداش جــان! غیبــت نکــن 
نــگاه دار بابــا جــان! 

»حبس زکات و سایر حقوق واجب« از موانع قبول است.
ایشــان  بخوانیــد،  بــاران  نمــاز  آقــا  گفتنــد:  حجــت  آقــای  بــه  وقتــی   
فرمودنــد: هروقــت شــما حقــوق واجبتــان را دادیــد، مظالــم، خمــس، آن 

وقــت بیاییــد! 
عــرض کــرد: یابــن رســول اهَّلل چــه مانعــی دارد کــه شــما حقــوق خودتــان 
را بــه مــا ببخشــید؟ حضــرت؟ع؟ فرمودنــد: بــرای چــه ببخشــیم؟ ادای 
حقــوق مــا »ِمْفَتــاُح رِْزِقُکــْم َو َتْمِحیــُص ُذُنوِبُکــْم«؛ ایــن حقــی اســت 
رزق  کلیــد  و  می آمرزنــد  را  شــما  گنــاه  آن،  پرداختــن  واســطٔه  بــه  کــه 
ــق  ــدش ادای ح ــه کلی ــت ک ــی اس ــما در اطاق ــی رزق ش ــت. یعن شماس

اســت.  آل محمــد؟لص؟ 
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استاد میرهاشم حسینى؟ظفح؟

پــس بایــد نســبت بــه اوقــات فراغت توجــه کامل را داشــت؛ چون دقت 
در اوقــات فراغــت و اســتفادٔه صحیــح از آن، گاه باعــث ایــن می شــود 
ــه آن رو شــود و کــم و کاســتی هاِی او  کــه انســان زندگیــش از ایــن رو ب
بــه صــورت کامــل جبــران شــود و اســتفادٔه اشــتباه از اوقــات فراغــت 

باعــث فســاد و فــرو رفتــن در اوج رزائــل اخاقــی می شــود. 
خــود  فراغــت  اوقــات  در  می توانــد  طلبــه  یــک  کــه  ی  کار بهتریــن 
اخــاق  اســاتید  رفتــن ســرِ درس  و  انجــام دهــد، مباحثــٔه اخاقــی 
کــه آیــت اهَّلل حــق شــناس؟هر؟ می فرمودنــد: مــن  اســت؛ همانطــور 
کــه دروس تعطیــل بــود، مباحثــٔه اخاقــی  در پنجشــنبه و جمعه هــا 
همیــن  طلبگــی،  مبقیــٔه  علــت  کــه  می دانســتم  چــون  می کــردم؛ 

اســت.  اخــاق  مباحــث 
ٌم َو َءاِخــُر َدْعَوٰىُهْم 

َٰ
ُتُهــْم ِفیَها َســل ُهــّمَ َو َتِحّیَ

َّ
لل َنَك ٱ »َدْعَوٰىُهــْم ِفیَهــا ُســْبَحٰ

ِمیَن«.
َ
ل َعٰ

ْ
ل َحْمــُد هَّلِلَِّ َرّبِ ٱ

ْ
ل ِن ٱ

َ
أ

همیشــه بــه ایــن صــورت اســت کــه انســان بــرای انجــام وظیفــه اش بــه 
صــورت تمــام و کمــال، وقــت هــم کــم مــی آورد؛ لــذا بایــد در اوقــات 
دیگــر  زمان هــای  در  آن  انجــام  کــه  دیگــری  مهــم  کارهــای  فراغــت، 

ــدارد را انجــام داد.  امــکان ن
ــر  ــد از ذک ــه بع ــت ک ــود دارد اینس ــات وج ــن آی ــه در ای ــری ک ــٔه دیگ نکت
ایــن قائــدٔه کلــی، خداونــد متعــال می فرمایــد کــه در تمامــی اوقــات بــه 
ــاد او باشــیم. ایــن یعنــی اصلی تریــن وظیفــٔه مــا در اوقــات فراغــت،  ی
یــاد خداونــد متعــال اســت؛ البتــه در زمان هــای دیگــر هــم انســان 
ــد متعــال باشــد، امــا ایــن مســئله در اوقــات فراغــت  ــاد خداون ــد ی بای
گــر انســان در اوقــات فراغــت توجــِه  اهمیــت بیشــتری دارد؛ چــون ا
بــه خداونــد متعــال نداشــته باشــد، همیــن می توانــد باعــث شــروع 
امیرالمؤمنیــن؟ع؟  از  روایتــی  در  کــه  همان طــور  شــود؛  او  ی  کــج رو
ْبــَوُة«؛ یعنــی: فراغــت، باعــث تمایــل  َفــَراِغ َتُکــوُن َالّصَ

ْ
یــم کــه: »َمــَع َال دار

نفســانی می شــود.  بــه خواســته های 

ــه  ی ک ــور ــه ط ــت؛ ب ــی اس ــم اخاق ــائل مه ــی از مس ــت یک ــات فراغ اوق
از آن باعــِث رشــد بســیار و اســتفادٔه  اســتفادٔه درســت و صحیــِح 

اشــتباِه از آن باعــِث فــرو رفتــن در رذائــل اســت. 
آیــات هفتــم و هشــتِم ســورٔه شــرح خداونــد متعــال می فرمایــد:  در 
ــَک َفاْرَغــْب«؛ یعنــی هنگامــی کــه از  ّبِ »َفــِإٰذا َفَرْغــَت َفاْنَصــْب َو ِإلــٰی َر
کار مهمــی فراغــت پیــدا کــردی، بــه کار مهــم دیگــری بپــرداز و همیشــه 
بــه پــروردگارت توجــه داشــته بــاش. آیــه درصــدد بیــان یــک قائــدٔه کلــی 
اســت کــه هیــچ وقــت نبایــد وقــت خالــی انســان داشــته باشــد، یعنــی 
گــر وقــت فراغتــی هــم بــرای او بــه وجــود آمــد، بایــد کار مهــم دیگــری  ا
گــر انســان بخواهــد انجــام وظیفــه  را در آن وقــت انجــام دهــد. اصــواًل ا
ــد توســط او انجــام شــود و  ی وجــود دارد کــه بای کنــد، کارهــای بســیار

یادداشت اخالقى

بقای در توبه: 
برای بقای در توبه نیاز به پنج چیز می باشد: 

۱- پشــت در خانــٔه اهــل بیــت؟مهع؟ بــودن و توســل 
بــه ایشــان. 

۲- دور شــدن از مقتضیــات گنــاه و مواضــع آن. بایــد فاصلــه را از گنــاه 
یــاد کرد.  ز

ی.  ی از فراغت و بی کار ۳- دور
۴- ارتباط با علمای ربانی. 

۵- اصاح نگاه به خدا و اهل بیت؟مهع؟. 

ذره ای خوبی، انسان را نجات مى دهد: 
گــر درون افــراد ذره ای  ْســَمَعُهْم«، ا

َ َّ
ــْو َعِلــَم ٱهَّلُل ِفیِهــْم َخْیــًرا ل

َ
طبــق آیــه »َول

خوبــی باشــد، خداونــد آن هــا را نجــات می دهــد.  
گــر در شــخصی قابلیــت ببینــد، او را هدایــت می کنــد.  امــام نیــز ا

کــرد.  کربــا  ؟س؟ را جــزء شــهدای  کــه ُحــّر ماننــد سیدالشــهدا؟ع؟ 
کــه باعــث نجــات ُحــّر شــد، اهــل تفکــر بــودن و حــب اهــل  آنچــه 
هــم  تغییــر  قابلیــت  و  بــود  توبــه  فکــر  بــه  ؟س؟  ُحــّر بــود.  بیــت؟مهع؟ 

داشــت. 
 

فکر توبه، در بدترین موقعیت ها: 
ــا خــدا  ــود و ارتبــاط ب ــه ب ــه فکــر توب ــد در بدتریــن موقعیت هــا هــم ب بای

را درســت کــرد. در صــورت شکســت در توبــه بــاز هــم بایــد بــه خــدا 
بازگشــت؛ بــه ایــن دلیــل کــه خــدا دوســت دار توابیــن می باشــد و تــواب 

غیــر از تائــب اســت، تــواب یعنــی کســی کــه بســیار توبــه می کنــد. 
در مســیر توبــه قــرار گرفتــن، باعــث نجــات انســان و دســتگیرِی امــاِم 

زمانــش از او می شــود. 
 

؟س؟ شد!!  نفرین اباعبداهلل؟ع؟، باعِث نجات ُحّر
نیــاز  همیــن  بــرای  می گیرنــد؛  قــرار  غفلــت  خــواب  در  افــراد  گاهــی 
اســت بــرای نجاتشــان بــه آن هــا شــوک وارد گــردد؛ بــرای همیــن اســت 
ــَك«؛ یعنــی  ّمُ

ُ
ْتــَك أ

َ
؟س؟ فرمودنــد: »َثِکل کــه امــام حســین؟ع؟ بــه ُحــّر

مــادرت بــه عزایــت بنشــیند. 
مســیر  در  کســی  گــر  ا اســت.  بالحســنات  الســیئات  مبــدل  خــدا 
توبــه قــرار بگیــرد، خــدا گناهــان گذشــته اش را تبدیــل بــه حســنات 
می کنــد. بخشــش خــدا بــه حــدی اســت کــه نفریــن اباعبــداهَّلل؟ع؟ 
ــه  ؟س؟ ب ــّر ــادر ُح ــود. م ی می ش ــهادت و ــه ش ــِل ب ؟س؟، تبدی ــّر ــرای ُح ب

 . عزایــش می نشــیند؛ امــا بــه عــزای شــهادت او

بدترین مخلوقات: 
َواّب  

َ
 َشــّرَ الــّد

َ
بدتریــن مخلوقــات، انســاِن فاقــد تربیــت می باشــد. »ِإّن

ُبْکــُم«. بدتریــن مخلوقــات نــزد خــدا کســی اســت کــه 
ْ
ــّمُ ال ِعنــَد اهَّلِل الّصُ

در برابــر گفتــن خوبی هــا و نهــی از بدی هــا الل اســت.

رحسینی طلبه ارجمند جناب آاقی  محمد اهدی پایدا

پیشــنهاد  متوســلیان  احمــد  حــاج 
ی  کــرده بــود کــه در وقت هــای بــی کار

و اوقــات فراغــت، بحث هــای اعتقــادی بکنیــم. 
ــاِق کوچــک دور هــم می نشســتیم و  داخــل یــک ات

خــودش شــروع می کــرد. 
کــه  نــه؟ مــن  یــا  ـ اصــَا ببینــم، خــدا وجــود دارد 

نــدارم.  قبــول 
ید، برایم اثبات کنید.  گر قبول دار شما ا

چهــار  ســه  تــا  مــی آورد.  دلیلــی  یــک  کســی  هــر 
دفــاع  واقعــی  یالیســت  ماتر یــک  مثــِل  ســاعت 

 . د می کــر
کــم آورد.  یــک بــار یکــی از بچه هــا وســط بحــث 
ــه یقــه شــود.  ــا حــاج احمــد دســت ب ــود ب نزدیــک ب
گفــت: »مگــر شــما مســلمان ها در قــرآن  حاجــی 

کــه جــدال بایــد احســن باشــد؟!«.  نخوانده ایــد 
کتاب یادگاران )خاطرات حاج احمد متوسلیان( 	 

شهید این هفته : 
شهید سردار مفقود االثرحاج احمد متوسلیان

وضعیت فعلی: مفقود االثر »۱۴ تیر ۱۳۶۱«زاده: تهران سال تولد: ۱۵ فروردین ۱۳۳۲

دعای یازدهم صحیفٔه سجادیه فراز دوم:

 ُتْدِرُکَنا ِفیِه 
َ

َمٍة ال
َ

ُه َفَراَغ  َسا
ْ
َنا َفَراغاً ِمْن ُشْغٍل َفاْجَعل

َ
ْرَت ل

َ
َفِإْن َقّد

َئاِت  ّیِ
اُب الّسَ ُکّتَ ا   َعّنَ

َ
ی َیْنَصِرف

َمٌة، َحّتَ
ْ
َحُقَنا ِفیِه َسأ

ْ
 َتل

َ
َتِبَعٌة، َو ال

ِیَن  ــُرور ــا ُمْس
ــَناِت َعّنَ َحَس

ْ
ــاُب ال ُکّتَ ــی 

َ ّ
َئاِتَنا، َو َیَتَول ــّیِ ــِر َس ــْن ِذْک ــٍة ِم ــٍة َخاِلَی ِبَصِحیَف

ــْن َحَســَناِتَنا. ــوا ِم َکَتُب ِبَمــا 

گــر در جنــب کار و کوشــش، فراغــت و آسایشــی بــرای مــا مقــّدر کــرده ای، آن  ا

فراغــت و آســایش را قریــن ســامت قــرار ده کــه در عرصــه گاه آن، پی آمــد بــدی بــه 

مــا نرســد و مالــت و دل تنگــی بــه مــا نپیونــدد؛ تــا فرشــتگان نویســندۀ بدی هــا، بــا 

ک و خالــی، از ثبــت بدی هــای مــا چشم پوشــی کننــد و فرشــتگان  پرونــده ای پــا

کــه از مــا نوشــته اند، خوشــحال و  نویســندۀ خوبی هــا، بــه ســبب خوبی هایــی 

شــادان بــاز آینــد.

شهید هفته



هفته نامه اخاقی خلق کریم   شماره 2٨    کاری از حوزه علميه آیت اهّلل حق شناس ؟هر؟ 4

هفته نامه اخالقى خلق کریم/کاری از حوزه علمیه  آیت اهلل حق شناس ؟هر؟  شماره بیست و هشتم/هفته چهارم ذی القعده 1443 ق

برای مشاهده تمامى مکتوبات و اطالع از برنامه های حوزه بر روی لوگوی حوزه علمیه آیت اهلل حق شناس؟هر؟               بفرمایید.

کالم مختصر

فراغــت تذکــری  اوقــات  گذرانــدن  بــرای  امیرالمؤمنیــن؟ع؟ 
ــه جهــت  ــد و آن ایــن اســت کــه انســان مؤمــن ب ــه مــا داده ان ب
اســت  بهتــر  خــود،  سرنوشــت  بــه  نســبت  بــودن  حســاس 
بــازار را بــرای پــر کــردن اوقــات فراغــت خــود انتخــاب نکنــد؛ 
ــه و  ــرای فتن ــی ب ــیطان و جای ــور ش ــل حض ــا مح ــه آنج ــرا ک چ
ز بیــرون آمــدن  وسوســه بــه صــورت پــی در پــی اســت کــه پیــرو
کــه برخــی  کار راحتــی نیســت. ایــن در حالــی اســت  از آن 
مکان هــا چــون مســاجد هســتند کــه از آن هــا بــا تعبیــر خانــۀ 

خــدا یــاد می شــود.
#مسجد_محل_گذراندن_اوقات_فراغت

محسن نعمتى

سالروز ازدواج اميرالمومنين؟ع؟ و حضرت زهرا؟اهس؟
١0/تير/١40١

معصومیــن؟مهع؟ در عیــن حــال کــه بــه مســالٔه اوقــات فراغــت 
ــر اهمیــت آن داشــته اند، فرموده انــد  کیــد ب توجــه داشــته و تا
کــه انســان در طــول زندگــی خــود، از ایــن اوقــات غافــل نشــود 

و آن را فرامــوش نکنــد. 
 

َ
»َول یفٔه  شــر آیــٔه  تفســیر  در  ؟ع؟  امیــر حضــرت  مثــال  بــرای 

می فرمایــد:  ْنَیــا« 
ُ

ٱلّد ِمــَن  َنِصیَبــَك  َتنــَس 
چنــد چیــز را در دنیــا فرامــوش نکــن: ســامتی، غــذا، اوقــات 
یحــات؛ و جوانــی و نشــاط و بی نیــازی ات را  فراغــت و تفر

قــدر بــدان.
#فراموش_نکردن_اوقات_فراغت

مهدی خرازی

آقا امیرالمومنین؟ع؟ فرمودند:
ْبَوُة«؛ یعنی:  َفَراِغ َتُکوُن َالّصَ

ْ
 »َمَع َال

خواســته های  بــه  تمایــل  فراغــت،  و  بــی کاری  بــا  همــراه 
می شــود. حاصــل  شــیطانی 

#فراغت_باعث_تمایل_به_خواسته_های_شیطانی

محمد مهدی مسرور

https://eitaa.com/hhaghshenas

