
 

  

کسی بصیرت نداشته باشد ،ولو ایمان جوشانی هم  اگر
داشته باشد، فریب میخورد؛ و وقتی فریب خورد، این ایمان 

 در خدمت آن هدف به کار نخواهد افتاد.

 لذا امیر المومنین )ع( در جنگ صفین فرمودند:

وقدفتح باب الحرب بینکم وبین اهل القبله وال یحمل  " 
 ."رهذا العلم اال اهل البصرو الصب

 
از حروف مشترکی  "صبر "و کلمه  "بصر "چه زیبا ؛ کلمه 

تشکیل شده اند اما دومعنای جدا ازهم دارند.آن وقت ، دو 
رکن فالح، در حمل پرچم هدایتند که امیر المؤمنین)ع(،آن 

وال یحمل هذا العلم اال اهل البصر و الصبر  "روز فرمودند 
مگر کسی که  ،این پرچم را برنمیدارد و بردوش نمیکشد،"

این دو خصوصیت را داشته باشد: اوال بصیرت داشته باشد، 
 .ثانیا استقامت داشته باشد.بصیرت دینی و استقامت ایمانی

ست به جنایت زد؟! باره د چرا قابیل که اهل عبادت بود یک

چرا اولین جنگ بشریت بین دو خداپرست بود؟ چه شد که 

ای نمازخوان بدترین جنایت تاریخ بشر را انجام  ه در کربال عد

سرانجام « زیرپا گذاشتن نفس»ها بدون  دادند؟!.. همۀ خوبی

روند! اگر مبارزه با هوای نفس نکنیم، ممکن  از دست می

های ما در خدمت هوای نفس ما  ها و خوبی است تمام مهربانی

سوار ماست و دارد « نفس امارۀ بالسوء»قرار گیرد؛ در واقع 

کند ... دشمن  های ما به نفع خودش استفاده می از همۀ خوبی

های تو نیست! دشمن تو رفتارهای بدِ تو هم نیست،  تو بدی

دشمن تو نفس تو است! همان نفسی که برخی اوقات از تو 

اهد، و با همان کارهای خوب تو را به خو کارهای خوب می

سال عبادتِ ابلیس، او را از  0666برد! همانطور که  جهنم می

هایی  جهنم نجات نداد. لذا انسانی که وجوه مثبت و خوبی

ها و  دارد، اگر نفس خود را زیر پا نگذاشته باشد، خوبی

 .هایش سرانجام تبدیل به بدی و زشتی خواهند شد زیبایی

 حجت االسالم پناهیان :

اگر فردى یک رکعت از نماز را فراموش کند و در رکعت آخر *  

کرد که رکعت اول نمازش رکعت دوم  یادش بیاید، مثالً فکر مى

چهارم را هم بجا آورد، و در رکعت آخر است، لذا رکعت سوم و 

 متوجه شد که در رکعت سوم است، وظیفه او چیست؟

ج: واجب است هر رکعتى را که بجا نياورده، قبل از سالم 

نماز بجا آورد و سپس سالم دهد و در اين صورت که 

تشهد واجب نماز را در محل خود انجام نداده، بايد بنا بر 

داده و دو سجده سهو براى آن احتياط قضاى آن را انجام 

 .بجا آورد

صورت بعد از قنوت در حال نماز،  آیا مالیدن دستها به*  

گردد، و در صورتى که نماز را باطل کند،  موجب بطالن آن مى

 شود؟ آیا معصیت و گناه محسوب مى

 .کند ج: کراهت دارد ولى نماز را باطل نمى

 

 اجوبه االستفتائات

 آیت ا... العظمی حاج سید علی حسینی خامنه ای



 

ی 
مان

 ای
ت

ام
تق

س
 ، ا

نی
دی

ت 
یر

ص
ا: ب

ور
ش

عا
ت 

ض
ه

م ن
َعَل

 

 هیئت

صل اهلل علیه و آهل مکتب الرسول  

 اربعین حسینی

«ام آورده خراب شام از سویت گریان چشم»  

«ام آورده آب تو هبر از تشنه لب ای خیز،»  

کرد چه خواهر سینه با تو داغ بپرسی گر  

ام آورده جواب هبر یی گشته خم قامت  

موسفید و سیاه تن و زرد چهره سرخ، اشک،  

ام آورده خراب شام از سوغات اینهمه  

دخرتت چارساله داغ ز بارم می اشک  

ام آورده گالب خود با گلت شد پرپر چه گر  

را دادار حجت این العباد زین مهرهم  

ام آورده شراب بزم از جمروح تن و جان  

 

خواست ؛  آمده بود بیمارستان. کپسول اکسیژن مى
 .امانت، براى مادر مریضش

 سرباز بخش را صدا زدم، کپسول راببرد. نگذاشت.

 «امیر، شما اجازه بفرمایید.»هرچه گفتم: 

 اجازه نداد.  قبول نکرد.

 .خودش برداشت

 گفت:

 «براى مادرمهبرم.  نه! خودم مى»

----------- 

 .قرار بود بهش درجه سرلشگرى بدهند

 «.به سالمتى مبارکه بابا» گفتیم: 

 خندید.

 تند و سریع گفت:

خوش بحالم. امّا درجه گرفتن، فقط ارتقاى سازمانى »
کنم  وقتى آقا درجه رو بذارن رو دوشم، حس مى.نیست

وقتى ایشون راضى باشن، امام عصر هم .ازم راضیَن
 « همین برام بسه. .راضین
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