
 

  باسمه تعالی
  مان باشيم هاي العمل حرف مواظب عكس

  :اند االسالم والمسلمين قرائتي فرموده حضرت حجت
قدر  ه شما چ  .اين حديث را ببينيد   . العمل منفى دارد   ها عكس  بعضى حرف 

  . ايد تا به حال شنيده
مـن چنـد روز     : بله پيغمبر روزهاى آخر عمرش به مردم گفت       : گويند مى

  . طلب دارد، بخواهدروم، كسى اگر ديگر از دنيا مى
  . يك بار چوبت خطا خورد به من خورد! اهللا يا رسول: يك نفر گفت
  1.برو آن چوب را بياور و قصاص كن: حضرت فرمود

. ايـن حـديث قابـل نقـل نيـست         . ايد يا گفتيد   ى شما شنيده   اين را همه  
! عجـب : گويـد  چون يـك جـوانى نشـسته مـى    . گفتن اين حديث مضر است    

كرد؟ خوب من از كجا بفهمم كه فكـرش خطـا نكـرده             پيغمبر دستش خطا    
ى اشتباه   كه يك پزشك يك نسخه     است؟ زبانش خطا نكرده است؟ مثل اين      

آقـا  : گويـد  كنـى؟ پزشـك مـى      هايش اطمينان مـى    بدهد شما به باقى قرص    
 را هـم    يشهـا  خوب باقى قرص  . ها را من اشتباه دادم      قرص ي از يك! ببخشيد
  .كني  نمياطمينان

   : رمايدف قرآن مى
ـُه اْلباِلغَـه« اگر .  حجت خدا بايد سوزن در آن نرود       )149/انعام( 2»َفِللَّـِه اْلُحجَّ

. كنـد  يك الستيك پنچر شد آدم نسبت به الستيك بعد هم دغدغه پيدا مى            
  .  اعضايش معصوم استي پيغمبر همه. خطا در پيغمبر راه ندارد

   )17/منج( 3»ما زاَغ اْلَبَصرُ  «.چشم پيغمبر معصوم است
   )11/نجم( 4» َما رََأىٰۤ ما َكَذَب اْلُفؤادُ  «.قلب پيغمبر معصوم است



 

   )3/نجم( 5»ما يـَْنِطُق َعِن اْلَهوى «.زبان پيغمبر معصوم است
 يعنى چه دستش معصوم نيست خطـا      . تمام اعضاى پيغمبر معصوم است    

  كرد؟
اصـلًا  . از همـه گذشـته گيـر فقهـى دارد         . اين حديث قابل گفتن نيـست     

يعنى هم گير   . كار خطا قصاص ندارد   . قصاص در فقه ما براى قتل عمد است       
بايـد  . هـاى در بـورس اسـت       ولى از آن حديث   . كالمى و هم گير فقهى دارد     

هـا روى منبرهـا      مواظب باشيم بازتاب ايـن حـديث چيـست؟ گـاهى وقـت            
پس برويم با دخترها باشيم  : گويد  جوان مى  6»ْلِغيبَـَه َأَشـدُّ ِمـَن الزِّنَـاا«: گوييم مى

  . تر است و هم گناهش كمتر است هم خوشمزه
گـوييم بايـد     خيلى چيزهـايى كـه مـى      . حاال بيا و درستش كن    ! بسم اهللا 

  ى در سوره. توجه به بازتاب هم داشته باشيم  . مواظب باشيم بازتابش چيست   
َو ال َيخــاُف  « ى آخــرش ايــن اســت آيــه) 1/شــمس(»  ُضــحاهاَو الــشَّْمِس وَ «

» َيخـاُف ُعْقباهـا«،  »َو ال َيخـاُف ُعْقباهـا«ما در مـسجدها     ) 15/شمس (7»ُعْقباهـا
  8شود؟ بايد بترسيم كه عقبى و عاقبت اين كالم و عاقبت اين برنامه چه مى
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