
 



 

 :اشــاره 

این جزوه متن کامل سخنرانی  دکتر حسن رحیم پورازغدی استاد دانشگاگاه و      

عضو شورای انقالب فرهنای  می باشد  که در جمع دانشجویان ایگراد شگده       

در این سخنرانی  سعی شده  است تا آفات دین داری متحجگرانگهب بگا       .  است

استفاده از کالم نورانی امیرالمؤمنین مورد نقد قرار گیرد و همچنین  در مقابل آن  

 .ب  اسالم ناب معرفی شود 

امید است که بتوانیم پیروان راستین منهاج نورانی امیرالمؤمنین  باشیم و بتوانیم 

انقالب اسالمی را که افتخار بردوش گرفتن پرچم اهل البیت را در زمان ما دارد   

 .  ان شاء اهلل . تا سر منزل نهایی همراهی و یاری کنیم

 

عالقه مندان می توانند تمامی جزوات تولیدی ما را از تارنمای زیر دریافت و بدون محدودیت مطالعهعه و     

. توزیع نمایند

  jozveh88.blog.irمرکز تولید و توزیع جزوات جبهه فرهنای انقالب اسالمی 
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راحتتطلبیتت سلءلاتتفالااتت آرم لا ل ر ل
 هریلمینسلل

یک خطر ، خطر راحت طلبی به نام مذهبی بودن و            
 .شیعه بودن است،خودمحوری

! محورش منم[ بلکه]مذهبی که محورش خدانیست ، 
مذهبی که هدفش و روشش خداگونگی و جهادنیست 
، بلکه هدفش منم، آسایش من ، راحتی من ،                 
پیشرفت مادی و شخصی من ، و روشش هم استفاده        
از ادبیات و ظواهر مذهبی است ولی جدا از باطن              

 .مذهب و باطن تشیع

و همین طور خطر سوء استفاده از آرم های مذهبی         -
این یکی از آفات بزرگ     .  و کالهبرداری بنام مذهب     

گروه های مذهبی و دینی و جامعه دینی است که             
تحت عنوان ظواهر و آرم های دین ممهور می شوند          
و خودشان را مهر می کنند، عمال  از مذهب به                
عنوان وسیله ای استفاده بشود برای تامین منافع ما ،          
اسمش را هم می گذاریم زندگی مذهبی یا جامعه            

در یکی از     (  ع)حضرت امیر    .  اسالمی و شیعی   
سخنرانی هایشان فرمودند که مردم دورانی خواهد          
رسید که اسالم هست و نیست ، بین شما اسالم              

مثل ظرف است که وارونه گرفته       .  هست و نیست     
ظرف هست ،   .  محتویاتش ریخته است  [  و]شده است   

للاَ َأْتِاللللأَ ُّیَیلال َّی  لاخطار می کنم    .  مظروف نیست   

ل بعَیللللللللللل َمَینٌللللخَوَ ْ ُ ْ لالْإبخَیا     ْیَأُلفِ  ِلالْإباْوَی  لزَعَیل   ْیَأُ

 . فِ  ِ

دوره و عصر و زمانی که اسالم بشود ظرفی که               
وارونه اش کرده اند و هرچه درش بوده بیرون ریخته          

از محتویاتش دیگر خبری نیست و فقط ظواهر          [  و]
پنج تا آرم مذهبی      -چهار[.  باقی مانده است  ]اسالم  

در زندگی فردی و اجتماعی شما هست؛ بنام افراد            
مذهبی ، خانواده های مذهبی ، جامعه مذهبی               
شناخته می شوید، در حالیکه روش زندگی دینی و            

این یک اخطار     .شیعی در بین شما غائب است          
پوستین گوسفند اگر درست       .  امیرالمؤمنین است  

هم [  و]بپوشیم از بیرون که نگاه می کنند زیباست ،           
یعنی هم زیباست و هم     .  از درون شما را گرم می کند 

کارآمد است، هم از درون مشکالت تو را حل می             
نمی گذارد سرما بخوری، تو را گرم نگه می             -کند  
. هم از بیرون هر کس نگاه می کند زیباست            -دارد

فرمودند که حقیقت اسالم این طور        [  امیرالمؤمنین]
است که از بیرون زیبا و از درون کارآمد است ؛ مثل             
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   الرّحیم الرّحمن اهلل بسم

 ؛(ع)آفات تشیع و زندگی دینی از منظر امیرالمؤمنین

 چند مورد از آسیب شناسی های امیرالمؤمنین در باب نحوه ی دین داری ، آسیب شناسی تفکر دینی  



 

اما وقتی این پوستین را معکوس پوشیدی         .  پوستین
از بیرون  .  هر دو کارکردخودش را از دست می دهد          

که نگاه می کنند یک اسالم زشت و غیرقابل قبول و   
این .  از درون هم تو را گرم نمی کند         .  نفرت انگیز   

یک خطری است و یکی از آسیب شناسی های              
حضرت امیر است در مورد تشیع و در مورد اسالم و            

ظرف بدون  .  نوع مواجه با مکتب   
مظروف و پوستینی که وارونه        

اسالم [  یعنی]پوشیده شده است،  
زیبا و کارآمد تبدیل بشود به یک       
اسالم و مذهب زشت و ناکارآمد       
که نه از درون مشکالت زندگی       

مشکالت )من را حل می کند         
اخالقی ، مشکالت روابط           
اجتماعی ، خانوادگی ، سیاسی ،       

و از بیرون هم کسی      (  اقتصادی
. که نگاه می کند زیبا نیست         

زندگی دینی که ظواهر دینی         
 .است اما روش زندگی شیعی نیست

 تعطییسلاحکر لهزینهلبر

در یکی از سخنرانی هایشان می       ([  ع)حضرت امیر ]

لخَوَىلللللللأَنْللللتُ ب ی تنَللللزَأَخَّ ُ ْ:فرمایند لالْإباْوَی َ تُ ْیِئُ ا

یک جوری اسالم اسالم می گوییدمثل اینکه          تَیْیب 

می خواهید با اسالم بازی کنید ولی نمی خواهید به           
اسالم عمل کنید، گویی می خواهید اسالم را واژگونه   
بکنید و به روی صورت بخوابانید و از آن استفاده              

می خواهید اسالم را برگردانید و به روش             .بکنید

لالْإباْوَی بللللللأَلَیلتَلقَیْلقَحَلْ ُ ْلللمعکوس اسالمی باشید     قَ ْیَ

لَأحَْ ی لللللللل لأََم ُّْ  لَت لح ی تنَی  لَخحَّْوُ ْ  از مذهب می      َت

گویید ، ظواهر مذهب را تا جایی که برای شما ضرر            
ندارد رعایت می کنید ، احکامی که برای شما زیاد             
هزینه ایجاد نمی کند را عمل می کنید اما رشته ی             
پیوند با اسالم را گسسته اید ، رابطه تان را با روح               
اسالم قطع کردید، مرزهایی که اسالم معلوم کرد، از          

در [  از جمله ]همه اش عبور کردید     
احکام .  زندگی شخصی خودتان    

به .  دین را کشته و میرانده اید         
احکام کم ضررِ کم هزینه ی فردی     
و آسان گاهی عمل می کنید اما به        
احکامی که یک مقدار هزینه دارد ،       

یعنی باید یک وقت هایی از            -
ماَلت بگذری ،  از جاَنت بگذری، از        
آبرویت بگذری، در زندگی ریخ و        
پاش نکنی ، زندگی اشرافی و           
سرمایه داری نداشته باشی، به         

در این موارد      -...حقوق دیگران احترام بگذاری و        
چهارتا کار بی ضرر    .  نیستید[  عمل کردن ]دیگر اهل   

اسالمی را پیدا کرده اید و وجدان خودتان را راضی            

للللکرده اید     لح ی تنَی  خط قرمزهای خداوند را     خَحَّوْ ُ ْ

([ ع)حضرت امیر . ]تعطیل کردید و از آن عبور کردید        
دورانی خواهد رسید که مردم مسلمان و          :  فرمودند

شیعه هستند،قرآن در همه ی خانه ها پیدا می شود            
اما فقط خط قرآن هست ، جلد قرآن هست ؛روش             

لَیللللل َمَینٌللللال َّی بللللخَوَىلللل َأْتِازندگی ها قرآنی نیست      

لإبلَّیللللللللللل لَتلمَِ لاْلإبْاَوی ب لإبلَّیلَرْاع    َ وَْ ىلِف یبْ لمَِ لالْ ُْ  نب

قرآن در همه   !  اسالم هست ولی فقط اسمش       ااْع   

! ی خانه ها پیدا می شود اما فقط رسم الخط آن                
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ظواهر مذهب را تا جایی که     

برای شما ضرر ندارد رعایت می 

کنید ، احکامی ک  برای شهمها   

زیاد هزین  ایجاد نمی کنهد را    

عمل می کنید اما رشههه  ی     

 پیوند با اسالم را گسسه  اید 



 

 .کسی زندگی خود را با قرآن تطبیق نمی دهد

 مسرجدیل ی رل،لامرلا لنظرلمح فالخراب

دورانی در جامعه اسالمی    :  فرمودند([  ع)حضرت امیر ]
خواهد رسید که مساجد زیادند، در هر خیابان و محله          

کاشی )مسجد خواهد بود ؛ قشنگ و آباد هم هستند           
کاری ، طالکاری ، سنگ های        

مَسَییبی    ْل...(  آخرین مدل و       

للللللللللل لاْلوبَ یِا لمَِ  لَخیمِ ٌَة به  َ َْمِئٍذ

لحاظ بنا و ساختمان مساجدشان     

لالْی یَىلللللآبادند اما    لمِ َ اما  َ َا ٌ

به لحاظ محتوا مسجدها خراب       
. است، از هدایت خالی است          

مسجد می روند اما         [  مردم]
بیرون می آیند    [  هنگامی که    ]

جامعه از مذهب  . تغییر نمی کنند 
فقط مسجد رفتن موقع نماز را        

بلد خواهد بود اما بین دو نماز چگونه باید زندگی کرد           
، در بازار ، در خانواده ، در محل کار ، با همسایه ، با                
اجتماع ، در اقتصاد ، در سیاست ؛ اینها را دیگر نه               

ا  َّیخُیَیلتَلخ عَّیر  َیلطَ ُّلمی دانند و نه رعایت می کنند 

للل لالْأَرْضب ! خیلی تعبیر عجیب و خطرناکی است      أَ ْ ب

کسانی که در این مسجدها رفت و آمد می         :  فرمودند  
کنند و ظاهرا اهل نماز و اهل مذهب هستند و                
آبادکنندگان چنین مساجدی که پول می دهند و به           

چون سرمایه داراِن دیگر ، که          -ظاهر مذهبی اند     
 -دنبال عیاشی و حرام خوری خودشان هستند             

که [سرمایه دارانی هستند    ]آن   [  مخاطب حدیث  ]

مذهبی اند و پول می دهند برای چنین مساجدی ،            

لأَ ْ بلللللل:  فرمود(  ع)حضرت امیر  لطَ ُّ لخ عَّیر  َی لتَ ا  َّیخُیَی

لل مسجد می  .  جزء بدترین مردم زمین هستند      الْأَرْضب

سازند و مسجد می آیند و نماز می خوانند ولی در              
بازار ربا می گیرند ، دروغ می گویند ، گران می                
فروشند و کالهبرداری می کنند ، خیانت می کنند،           
در خانواده خیانت می کنند ، وظیفه 

اصال شریعت در   ...  شناس نیستند   
فقط از  .  زندگی شان وجود ندارد     

: که]مذهب این را فهمیده اند           ]
یک مسجدی بسازیم ، ظواهر          
مذهبی را رعایت بکنیم ، به نمازی       

لخ عَّیر  َیللل!  برویم و بیاییم   لتَ ا  َّیخُیَی

للللللل لالْأَرْضب لأَ ْ ب ساکنان چنین  طَ ُّ

مساجدی و آبادکنندگانش جزء        
بعضی .  بدترین مردم زمین هستند     

هاشان جزء فاسدترین آدم ها هستند ولی حفظ ظاهر         
زندگی شخص شان پر از پلیدی و گناه           .  می کنند 

لتَ ْ ُج للاست ولی تظاهر به مذهب می کنند            مِ ْی  ْ

لل لتَأْتب للوَ  فتنه از این ها بیرون می آید         الْیِ ْ َةُ إبلَ ْیب ْ

لل بازگشت خطاهای بسیار در جامعه به سوی        الْ َحِ ئَةُ

 . آنهاست 

ل ایبل لبخشسلا  لمرءنلمینسل منشرا
 هریلمینس

اینها بخشی از آفات دین داری است که حضرت امیر          
در سخنرانی هاشان ، در مکتوبات و نامه هاشان              
نوشته اند و می فرمایند؛ این نوع آسیب های دینی            
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دورانی در جامعه  اسهالمهی      

خواهد رسید که  مسهاجهد        

زیادند، در هر خیابان و مهلهه    

مسجد خواهد بود ؛ قشنگ و   

آباد هم هسهند اما ب  لهلها      

 ملهوا  خراب است



 

یک بخشی از آن ، منشائش ، از درون دین و جامعه             
عمل نمی کنند   [  ولی]دینی است که حرف می زنند        

یا ظواهر دینی دارند ، یعنی مناسک دینی را انجام             
می دهند اما شعور دینی ندارند ، قدرت تشخیص             
دینی ندارند ، مالک دینی برای تشخیص حق و             
. باطل ندارند ولی متنسک اند، اهل مناسک هستند         

لخَ ْ  ل:  فرمود لتَللللللحَوَّذَا الْأَزْ َی ب

لل خوشا خوابیدن آنهایی   إبفْحَیر    ْ

که شعور دینی دارند و اخالص        
دارند ولی خوابشان بهتر از           

خوشا روزه  .  بیداری احمق است   
]احمق)گشادن آنها  ترجیح [  که( 

دارد بر روزه گرفتن آنها؛تنسک       
خشک ، تعبد بی روح ، تظاهر          
منافقانه و بی ریشه ، کج فهمی ، 
. قشری گری ، خود محوری        

مذهبی است اما تا آن لحظه ایی       
، [  زمانی]در یک    !  که منافعش به خطر نمی افتد       

لحظه ای ، می گویند باید انفاق کنی و از مال خود              
دیگر ما اینجا مذهبی    !نه  [ :  جواب می دهد  ]بگذری ؛   

 ! نیستیم

 میِنلبدءنلتآکرلءلتآقه

للَیلل  :  یک تعبیر دیگری که حضرت امیر می فرمایند        تَ

مثل این افراد درشت خویِ       تَ ُ خُ الزَج یَیةبلالْجَی ِوِ َّةبلل

ل َ َیَ َّی  نَلللللخشکِ ابله جاهلیت نباشید       لفِالالیِّ  ب لَی
که نه در دین تفکر می کنند و مبانی و معیارهای              

نه خدا را  تَللَیلخَ بلالوَّ ِل َلْ ِوُ نَلدین دست آنها نیست 

در مورد خدا تعقل می کنند      [ نه]حقیقتا می شناسند و 
اهل فکرند، چون وقتی که دین و مذهبی با           [  نه]و  

تفکر می آید با باد نمی رود ؛ مذهب باد آورده را باد              
مرد .  اما مذهبی که با تفکر آمده می ماند          .   می برد 

باشید یا زن ، در بدترین شرایط مقاومت می کنید؛ نه           
فقر  از پا می اندازدتان ، نه زندان از پا می اندازدتان              

وقتی .  و نه گرفتاری و مشکالت      
که حقیقیت برایتان روشن است        

. از پا نمی اندازد   [شما را ]هیچ چیزی 
اما وقتی که حقیقت برایتان روشن       

دین باد  !  روهوا  !  نیست؛ جوگیر 
حضرت امیر  .آورده را باد می برد      

مثل این آدم های خشکِ     :  فرمودند

لزَج یَیةبلللَا  جاهلیت نباشید    تَ ُ خُ ا

خشک ، سرد ، درشتخو، . الْجَی ِوِ َّةبل

لفِاللتک ساحتی ، یک بعدی          لَی

لالوَّ ِللللللللللل لخَ ب لَلی لَت لَ  َیَ َّی  َن الیِّ  ب

لل و [  نیست]خداشناسی شان عقلی و درست        َلْ ِوُ نَ

مبنا ندارد ولی ظاهرا خدا را می پرستند ، و نه بصرت            
دینی و شعور دینی درستی دارند و در دین تفقه               
نکرده اند ، همین طور یک چیزهایی را حفظ کرده            

اینها به  :   بعد حضرت فرمود  )!(   اند و بلغور می کنند    
در درون از حیوانات پست       [  اما]صورت انسان اند     

صورتشان ، صورت   ( .  خیلی تعبیر عجیبی است)ترند، 
. انسان است اما سیرتشان از حیوانات بدتر است              

ظاهرا آدم های مذهبی و متدین اما باطن از حیوانات          
در زندگی هاشان که نگاه می کنی ، می بینی          .  پلیدتر

می بینی نحوه ی کار اقتصادی      !  از حیوان حیوان تر     
او حیوانی است نه انسانی ؛                              
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مناسک دینی را انهجهام مهی      

دهند اما شعور دینی ندارند ،   

قدرت تشخیص دینی ندارند ،   

مالک دینی برای تشخیص حق 

 و باطل ندارند



 

در حکومت ،      .  کالهبرداری،دروغ،رشوه،خیانت   
مسئولتی دارد ، مدیریت او انسانی نیست ، حیوانی            

در خانواده روابط انسانی نیست ، حیوانی است        .  است  
؛ فرمود اینها صورتشان صورت انسان است ،                
باطنشان با باطن حیوان است ، مذهبشان هم یک            
مذهب بدون تعقل و بدون ریشه و بدون تفقه ؛ بعد             

، می   [دارند]یک تعبیر عجیبی    

لفِالأَنَاحٍللللل:فرمایند ل َ ْضٍ زَ َ ْضب

ل   ْ بج للللللللل َ ُ نُ لتَ لتب ْراً زَسْ ُ َی

للل با اینها انسان نمی    حِضَیخُیَیلطَ ّاً

داند چه کار کند ؛ مثل تخم            
در ریگستان ، در کویر ،     ! شترمرغ

در بیابان ؛ در گودال ، هم مار           
تخم می گذارد هم شترمرغ ؛         
. گاهی هم شبیه به هم هستند       

فرمودند اینها گاهی     [  حضرت]
مثل همدیگرند و در یکجا           

هستند ، اگر بشکنی ممکن است تخم شترمرغ باشد          
و گناه است ، اگر نشکنی ممکن است تخم افعی              

دین اینها دینی   !  از درونش افعی بیرون بیاید    [  و]باشد  
است که نمی شود در شرایط عادی فهمید که این             

و در شرایط   !!  تخم افعی است یا تخم شترمرغ است       
 .خاصی اینها خودشان را نشان می دهند 

لامر ل لبه لانگیز  لاه لبر لفرقه اه
 !گرایشلمارند

فِ  َیلخَوَىلثَوَیثِلفِ َقٍللللللللال َّی  للافْ َ َقَ: فرمودند( ع)امام
آنهایی که به ما گرایش دارند        -مردم در رابطه با ما      

و اظهار عالقه به ما می کنند، ادعای تشیع می کنند          

فِ ْقَةٌلأَحَوُّ خَیلاخْ ِبَیرَلللاینها سه تیپ و دسته هستند؛         -

لن خْ َیخَیللل لمِ ْ للِ   ِ و  ا می [  که]یک عده هستند    قَیئِعِ َی

و [   فکر می کنند  ]برای اینکه   !  گویند آقا بیا ،آقا بیا      
می گویند وقتی آقا آمد ، سفره ما هم چرب می                

می گویند آقا بیا ، آقا      .  خیلی تعبیر عجیبی است!! شود
بیا ، منتظر حضرتیم ، عجل علی         
ظهورک، حضرت بیا ، منتظر قائم       

هستند ، منتظر      (  اهل بیت  )ما
( اهل بیت  )تشکیل حاکمیت ما       

از اینکه حضرت   ]هستند ، که بعد      
! الحمدهلل:  بگویند[  ظهور کرد   

حکومت شیعه ، حکومت اهل بیت       
درست شد ، ما هم که شیعه و            
مرید اهل بیت هستیم ، پس اول         

[ و! ]ما بشینیم سر سفره و بخوریم     

فِ ْقَةٌلأَحَوُّ خَیلل!!!  بیشتر از بقیه ببریم   

للللللل لن خْ َیخَی لمِ ْ للِ   ِ و  ا لقَیئِعِ َی یک :[  می فرماید ]اخْ ِبَیرَ

-عده ایی ما را دوست دارند و منتظر قائم ما هستند            
منتظر انقالبی اهل      -قائم یعنی انقالبی ، قیام گر       

بیت ، قیام گر بزرگ اهل بیت هستند ، منتظر انقالب 
بزرگ اهل بیت و تشکیل حاکمیت علوِی اهل بیتی          
و عدل علوی و تشیع علوی اند اما نه برای اینکه              
اسالم حاکم بشود، عدالت اجتماعی حاکم بشود، تمام        
بشریت نجات پیدا کنند ، رشد کنند و همه به فالح             

ماهم یکی از آن ها؛ بلکه از این جهت که          [  و]برسند  

للللل لن خْ َیخَی لمِ ْ می گویند  [  بلکه از این جهت      ]لِ   ِ و  ا

حتما وقتی اهل بیت حاکم بشوند، دنیا برسد            :که  
دارند می  (دشمنان)، فعال آنها  (  اهل بیت )دست اینها 
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مهی  [  که  ] یک عده هسههنهد  

بهرای  !  گویند آقا بیا ،آقا بیها    

و مهی    [   فکر می کنند] اینک  

گویند وقهی آقا آمد ، سفره مها  

 !! هم چرب می شود



 

ما می  !  خورند، از این به بعد ما بخور بخور می کنیم          
فرمودند که یک عده ای از شما ما را دوست           !  خوریم

می !   دارید برای اینکه سیبیل تان چرب بشود           

فَ َیلُ التَللخواهید به اسم تشیع دنیایتان را تامین کنید      

للللللللل لِفْلِوَ ی لخَْ  لقَ َُّ تا لَت لَزَویَمَ ی آدم ]این تیپ   حَِیبُ ا

را اگر می خواهید بشناسید ، کسانی اند که حرف          [  ها
را اینور و آنور    (  اهل بیت )های ما 

می گویند، عبارات و حرف های       
را حتی حفظ می     (  اهل بیت )ما  

اینور و آنور      -!  مثل بنده   -کنند  
پخش می کنند به عنوان            
منادیان مکتب اهل بیت و تشیع،      

لفِلْوِ َیللاما   موقع عمل    قَ َّ ُتالخَ ْ

دست !  قدشان خیلی کوتاه است    
های کوتاهی دارند، اهل عمل       
نیستند؛اینها حرف می زنند،         

عمل [  اما]حرف مذهبی می زنند     
منتظر قائم هم     .مذهبی و زندگی دینی ندارند         

هستند،عجل علی ظهورک هم می گویند اما به             
خاطر اینکه سفره شان چرب بشود؛ ما را هم دوست           
. دارند ام ا به خاطر دنیای خودشان ما را دوست دارند          

به این دسته چه می گویند؟            (  ع)امام علی     

خداوند .  اینها جهنمی اند    فَسَ َ ْشُ ُ    لالوَّ  لإبلَىلال َّیربللللل

توجه ]اینها را یقینا در آتش محشور خواهد کرد؛              
امام علی می گویند تو می توانی جزء منتظران         [  کنید

حضرت باشی ، محب اهل بیت باشی، شعار شیعی            
بدهی،کالم اهل بیت را نقل بکنی، سخنگوی اهل          

چون !  بیت باشی، در عین حال جهنمی هم باشی          
تامین خودت ، تامین     [این کارها ]هدف از همه ی       

دنبال .  منافع خودت و تامین دنیای خودت است          
دنبال وظیفه و مسئولیت خودت     [  اما]حقوقت هستی،   

 .نیستی

لأَحَوُّ خَیللل[  دسته دوم ] یک دسته دیگر هستند ما     فِ ْقَةٌ

حرف های ما را     وَ سَمِعُوا كَلَامَنَا     را دوست دارند     

واقعا گوش می کنند و می شِنوند و 

للَ ْلللصادقانه گوش می کنند          تَ

لللللل لفِلْوِ َی لخَ ْ ظاهرا حرف     َ ِّ ُتا

های ما را صادقانه گوش می کنند        
یک قدم  [  از دسته اول   ]، اینها    

باالترند، در عمل هم یک چیزهایی      
!! را رعایت می کنند ؛ خطر بعدی        

می ]در عمل هم حتی رعایت           
حتی !!  ؛ کالهبرداری مذهبی  [  کنند

را در   [  از احادیث  ]یک چیزهایی  
عمل رعایت می کنند اما هدفشان       

می خواهند مردم را به     لِ َسْ َأْزِوُ الال َّی َل ب َیللللچیست؟  

یک مقداری هم تظاهر می     !  بچاپند(  اهل بیت )نام ما   
کنند؛ مثال بعضی چیزهایی را که حرام و گناه است           

بعضی کارهای  [  اما]واضح است انجام نمی دهند؛    [ و]
: عوام فریب را انجام می دهند که مردم هم بگویند           

این آدم هم در حرف می گوید و هم فالن عملش              
حتی ممکن است کسانی    :  می فرماید .   درست است 

در ظاهر بعضی از اعمال را هم انجام بدهند برای             
که همه بگویند این عجب  ! اینکه کاله بقیه را بردارند
این که خانم خانم    [  مثال]  -زاهدِ عارفِ مؤمنی است     

هاست یا، این که آقای آقا هاست ، این که دیگر               
[ که مردم ]حرف ندارد ، می خواهد یک کاری بکند          
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تو می توانی جزء منهههاهران    

حضرت باشی ،کالم اهل بیت را 

نقل بکنی، در عهیهح حها         

چون ههد  از    !  جهنمی باشی

تامیح منافع خودت [  ایح کارها] 

 . و دنیای خودت است



 

حتی .  مریدش بشوند ، مرید درست کند برای خودش       
در عمل هم یک چیزهایی را رعایت می کند اما بر             

لِ َسْ َأْزِوُ الاساس نفاق و ریا ، هدف خدا نیست؛              

للل ل ب َی اهل )بنام ما   !  می خواهد مردم را بچاپد       ال َّی َ

لاْلج  عَلللللللل  ؛(  بیت ل  َسوُِّطلَخَو ْیب   ل  حُ خَی ْ لَخیرًا لالوَّ   َفَ ْعوَُأ

خداوند شکم های آنها    تَلالْلَحَ َل

اینها این جوع   .  را پر از آتش کند 
و عطش و تشنگی و گرسنگی و       
این هار صفتی هاشان هرگز شفا      

سیر .  نخواهد یافت و شفا نیابد       
نشوید کسانی که می خواهید به       

به خودتان  (  اهل بیت )نام ما    
هم در حرف و یک عده       !  برسید

حتی جلوتر ، در عمل هم یک         
در ]چیزهایی را رعایت می کنند؛      

مردم می گویند این که      [  نتیجه
یک جایی انفاق   [  این دسته دوم  ]  دروغگو نیست ،      

هم میکند ، یک جایی بلند می شود ونماز شب می             
 .خواند اما هدف خدا نیست

ما شیعه می دانیم،    [  کسانی که ]دسته سوم ؛ فرمود      

لأَحَوُّ خَیلللاینها هستند    دسته سوم آنهایی هستند    فِ ْقَةٌ

که ما را حقیقتا دوست دارند،عاشق این مسیرند                  

للللللل لقَ ْلَ َی لحَیِبُ ا حرف های ما را درست می           تَ

لأَبَیخ  اللشنوند،حفظ می کنند و منتشر می کنند           تَ

لل در عمل هم روش زندگی شان شیعی است              أَمْ َخَی

للللللل لفِلْوَ َی ل   َیلِیُ ا للَ ْ با رفتار ما و سبک زندگی ما         تَ

مخالفت نمی کنند و همین مسیر را ادمه         (  اهل بیت )

آنها از ما هستند    فَأُتلَئِكَلمِ َّیلتَلخَ ْ ُلمِ ْی  ْللللللمی دهند 

 . و ما هم از آنها ایم چون هدفشان فقط خداست

 اخالصلشرطلمرندنلمرلمسیرلهدایط
حضرت امیر در همین رابطه به کمیل                     

 بیلوَّ ِللَسَعِلْط لرَا  لَلالوَّ ِلشلللأُقْسِ  لل َیزُعَ ْ ُ:فرمودند

لل به خداوند سوگنداز پیامبر       َ ُ لُ

گاهی _شنیدم که فرمود       (  ص)
افرادی [  و]شیطان وسوسه می کند     

کثافت کاری های بزرگی انجام        
می دهند ، مثال روابط جنسی           
نامشروع ، زنا ، شرب خمر ، ربا ،           

بعد برای اینکه وجدان      ...  قما ،    
دینی خود را آرام کند یک مرتبه          
شروع می کند به یک عبادت های       
خیلی سنگین و سخت و دو آتشه        

که آدم های متدین    [  رو آوردن ]ای  
که همیشه سالم و پاک هستند هم به این شکل              

رکوع و  !![  و به این شکل عبادت نمی کنند      ]  نیستند  
سجودهای بسیار طوالنی با ظاهر بسیار زیبا ،خاشع و         

لَخَوىللللللللللللللل_  خاضع لقَ ْمًی لَحعََ  لإبَذا لالشَّْ َحیَن إبنَّ

لَتلال َِّ یلَتلَمیللللللللللل لاْلَ عْ ب الْیََ احِ بلِمثَْ لال َِّخیِالَتلطُْ  ب

أَطْوَ َلذَلِكَلمِ َلالْ َ َىلتَلالْعَآثِ بلحَوَّیَلإبلَ ْیب  لالْلِوَینَةَل

لل بعد همان شیطان وسوسه می کند و می          الشَّیِ یَةَ

حاال که این کارها را کردی ، مشکلی نیست ،           :  گوید
یک مدتی هم برو عبادت افراطی بکن، همه اینها           

لتَللللللل!  حل می شود   (  گناهان) لال ُّزُ عَ لتَ لالْ ُشُ عَ تَ

لالْأَِئعَّةبلللللللللل لَخَوىلَتَلیَ ةب لَحَعوَی ْ  لُث َّ لالسُّج  َن لَت اْل ُضُ َع
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ملا  است کسی خهالهص و       

صادق باشد و یک جو عقل هم 

داشه  باشد و مدت طهوننهی     

دنبا  حهق  های انلهرافهی و     

رهبران افراطی و تفریطی راه   

 بیفهد 



 

لإبلَىلال َّیربللللللالَّذِ  َ آنها را وادار   [  شیطان]بعد     َیْخ  نَ

. می دارد به پذیرفتن رهبران انحرافی و منحرف            
طرف خودش یک سابقه ی کثیفی دارد، یک               
احساس گناه درونی دارد، بعد آمده جبران کند ،              

بعد دیگر  !  شروع می کند مذهبی سه آتشه می شود        
متعادل نیست ، هیچ کس جز خودش را قبول ندارد،           

بقیه را هم متهم می کند و چون        
این اقبال به دین ، اقبال خالصانه  
و مخلصانه نیست ، بزودی           
والیت رهبران منحرف را می        
پذیرد یعنی خودش می پذیرد که      

اجازه [  و]کالهش را بردارد      
 -.  میدهد که کالهش را بردارند    

می دانید ، خرسوارپیدا بشود ؛ خر    
 -!!  همیشه در جامعه هست        

همین گروه های انحرافی          
محال ...  مذهبی و معنوی و        

است کسی خالص و صادق باشد و یک جو عقل هم           
داشته باشد و مدت طوالنی دنبال حلقه های انحرافی  
. و رهبران افراطی و تفریطی راه بیفتد ؛ محال است          

به این شکل می شوند؛      [  برخی]مشکلی هست که     
ممکن است مثال خوارج آن اولی که با حضرت درگیر      
می شوند، بگوییم اشتباه کردند ، نمازشب خوان بود          
ولی اشتباه کرد؛ اما آیا یک کسی صادق و خالص             
برای خدا باشد و این اشتباه را تا آخر ادامه بدهد تا              

را ترور کند؟ همچین چیزی      (  ع)حدی که برود علی   

لف  یللللل:)می شود؟مگر خدا نفرمود      لیی یتا تالذ  

اگر در راه ما حرکت کنید، نه یک         (  ل یی  ی لاوو یل

راه های متعدد خداوند را ،       -سَبیلِنا نه بلکه سُبُلَنا-راه 

خدا قدرت تشخیص را به     .  به شما نشان می دهیم       
! نفهمیدی؟ ، اشتباه کردی؟ ، ترمز کن      .  شما می دهد  

؛ چرا می روی؟ چرا موضع می گیری؟ چرا          [  بایست]
محال !  حرکت می کنی؟ آن هم به صورت افراطی          

است کسی برای خدا تا آخر خالص باشد،عقل هم            
دارد ، و بعد در اشتباه بماند و تا آخر هم در گرداب                

فرمودند کسانی ممکن است    .  بماند
افراطی و تفریطی باشند ،             

)مراقبشان باشید   . طرف خودش  ! 
یک آدم کثیفی است ، بعد که می         
خواهد جبران بکند ، همه را متهم        
می کند؛ بعد هم حرف هیچکس را       

خودش شروع می   .  گوش نمی کند  
کند معنویت می بافد و والیت           

 (. اولیاء باطل را می پذیرد

 مرنلشنراسلءلمفقعیطل
 شنراسل

بسا معروفی که شما در ظاهر امر به معروف انجام             
به تعبیر حضرت   .  می دهید اما در واقع منکر است        

امیر وقتی شعور دینی نباشد ممکن است یک عملی          
انجام بدهیم که وقتی این عمل جداگانه مالحظه            
بشود ، عمل درستی است و خوب است،معروف است         
اما در این موقعیت،در این زمان و مکان و به این               
! شیوه ای که شما انجام می دهید عین منکر است             

پس توجه کنید ؛ امکان دارد یک چیزی به عنوان             
اولی ارزش دارد اما به عنوان ثانوی ضدارزش باشد ،           
به عنوان اولی می تواند معروف باشد ، به عنوان              
ثانوی می تواند منکر باشد ؛ می شود معروف را به             

عمل ظاهرش خوب است اما     !  روش منکر انجام داد   
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امکان دارد یک چیزی ک  به     

عنوان اولی ارزش دارد اما به     

عنوان ثانوی ضدارزش باشد ،   

می شود معرو  را به  روش      

 ! منکر انجام داد



 

اتفاقا در روایات هم از این       !  به روش احمقانه و غلط    
من یک نمونه اش را ذکر        .  موارد ذکر شده است      

از شیعیان و   [  که]یکی از یاران حضرت امیر ،        :  بکنم
طرفداران ایشان بود منتها این آدم موقعیت شناس          
نبود ، از آنهایی بود که شعور دینی و بصیرت سیاسی           

 .و اجتماعی نداشت

لکهل لشخصس ماا رن
  مرنلشنرسلن فم

یک وقت به حضرت امیر گفتند       
زده است،  [  نیش]فالنی را مار     

حضرت امیر  .  حالش خوب نیست  
دیدنش رفتند،احوالش را پرسیدند 

می دانی چرا مار    :  و بعد فرمودند  
این حرف را   -تو را زده است؟      

هم هر کسی نمی تواند بگوید        
می (  ع)ولی علی بن ابی طالب     

آن ]  -تواند،چون ایشان می داند ولی ماها نمی دانیم        
: نه ؛ حضرت فرمودند    :  گفت[  فرد در جواب حضرت   

یادت است وقتی قنبر رفت پیش فالن کس که یک           
آدم ظالم فاسدی بود، بعد تو آنجا پیش او بودی،              
جلوی آن آدم ظالم ، به احترام من به قنبر احترام              

آن آدِم سرمایه دار ظالِم گردن کلفت ،           -گذاشتی؟  
بدش آمد که تو جلوی او پیش پای قنبر بلند شدی و            

و بعد از تو پرسید من اینجا نشستم        .  احترام گذاشتی   
و تو برای یک غالم  و یک برده بلند می شوی و                

گفتی [در جواب آن فرد ظالم     ]احترم می گذاری؟ تو      
بله ، فرشتگان الهی به احترام قنبر علی بالهایشان را           
پهن کرده اند و شروع کردی جلوی یک همچین آدم          
. فاسِد بی ظرفیِت دیکتاتوری تعریف دادن از قنبر           

بصیرت نداشتی که اینجا ، جای این طرز حرف زدن           
جلوی او نیست و هی تحریکش کردی و در اثر این            
نفهمی جنابعالی و این طرز حرف زدن نسنجیده ات ،          
فضا جوری شد که او کینه قنبر را به دل گرفت و               
قنبر را شکنجه ی سنگینی کرد و از تو هم پیمان              

قنبر !  گرفت که به کسی نگویی و تو هم قبول کردی       
را زد و به او توهین کرد ، تو هم از           

این .  ترس آن ظالم ، چیزی نگفتی     
ماری که تو را زد ممکن است در          

هم زمان  .  رابطه با این کارت باشد     
را نشناختی، این یک کیفر؛ یک         
عمل خوب را انجام دادی ولی           

انجام ]شعور نداری که کجا و چطور 
.  بدهی معروف را منکر کردی و      [ 

[ در مقابل عمل آن ظالم     ]بعد هم   
قنبر به خاطر حرف    .  سکوت کردی 

تو کتک خورد و به او اهانت شد ،          
بعد هم تو ترسیدی و تعهد دادی به 

ظلم را دیدی و    .  هیچکس نگویی، به من هم نگفتی     
 . سکوت کردی

فرارلا لمسئفلیطلهریلاج مرعسلخالفل
 (ع)ایر لامر 

انقالبی فرار  -اینهایی که از مسئولیت های اجتماعی      
می کنند، می گویند فقرا به من چه مربوط ، نه غزه             
نه لبنان ، انقالب به من چه مربوط ، می خواهد شاه             
باشد می خواهد خمینی باشد ، به ما چه مربوط ؛ می            
گویند ما زندگی خودمان را می کنیم،حرم می رویم،          
زیارت می کنیم،روضه می گیریم و ما مذهبی               

 !هستیم 
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اینهایی ک  از مسئولیت ههای   
انقالبی فهرار مهی       -اجهماعی

کنند،می گویند مها زنهدگهی      
خودمان را می کنهیهم و مها        

زندگی مذهبی !  مذهبی هسهیم
مهی  (  ع) اینجوری؟ خب امهام   

گوید اینطور شما را شهیهعه          
 . نمی دانم



 

فقرا هستند، شما زندگی اشرافی دارید اما او هیچ             
چیزی برای خوردن ندارد؛ دخترش را می خواهد            
عروس بکند پانصدهزار تومان ندارد که ابتدایات            
زندگی را برایش تهیه بکند و تو مهمانی می روی ،             
لباس مهمانیت و طال و جواهری که آویزان می کنی          
و تزییناتی که برای خانه ات می گیری چند میلیون           

]است ما [:  ولی می گویید    ... 
مذهبی هستیم و حرم رفتیم و         
اتفاقا جای شما خالی روز عرفه        
هم دعای عرفه خواندیم و           

دعای عرفه   !!  چسبید!!  چسبید
خواندید،چسبید؟ مثل اینکه می     

 . گوید رفتیم پارک ، چسبید

زندگی مذهبی اینجوری؟ خب      
می گوید اینطور شما را      (  ع)امام

( ع)حضرت امیر   .  شیعه نمی دانم  
حتی شب هایی که چیزی           

نداشت تا به درب خانه ی فقرا ببرد، در روایت هست           
که ایشان آب بر روی دوشش گرفت و به درب خانه            

در روایت نقل شده ، فردی می گوید          .  ی فقرا برد    
و اشک می   [  زمزمه می کند  ]زیر لب (  ع)دیدم علی 

ریزد و می فرماید خدایا این قربانی را از من قبول              
کن، امشب در خانه ام هیچ چیزی نبود تا برای اینها            

سیدالشهدا ...  ببرم ، حداقل آب ببرم در خانه هاشان         
وقتی در کربال شهید شدند و سرشان از بدن جداشد           
و بدنشان زیر سم اسب ها له شد ؛ بدن ها شناسایی             
نمی شد ، سر هم که نبود ، می دانید چطور بدن امام         

بدن (  ع)شناسایی شده است؟ امام سجاد      (  ع)حسین
و بدن شهدا را که نگاه کردند،فرمودند       ( ع)امام حسین

گفتند این ها که سر       .  این بدن پدرم حسین است      

روی شانه های    :  ندارند از کجا می دانید؟ فرمودند       
پدرم آثار این کیسه های گندم و خرما و مَشک آبی             
که ایشان روی دوشش می گذاشت و هر شب بعد از           

آثار .  نماز شب خود به درب خانه ی فقرا می برد             
خدمت به فقرا و محرومین روی دوش سییدالشهدا          

زن و مردشان ، یک پا در محضر خداوند بودند ،           .  بود
. یک پا در خانه فقرا و محرومین        

یک جا در مکتب علم و عبادت          
که امام حسن می        -نیمه شب    

آنقدر می  (  س)فرماید مادرم زهرا   
و   -ایستاد که پاهایش ورم می کرد     

از آن طرف خانه فقرا ؛ از آن طرف         
حضرت فاطمه   -در صحنه جهاد     

در صحنه جهاد حضور دارند ،      (  س)
در جنگ احد اول کسی است که         
خودش را باالی سر پیامبر می          
رسانند و خون ریزی پیامبر را بند         
می آورد در حالی که رزمنده ها در         
حال فرار هستند چون فکر می کردند پیامبرشهید            

درس و کالس   )اهل عبادت، اهل علم        -شده است 
دارند هم برای خانم ها و       (  س)هایی حضرت فاطمه  

هم برای آقایان؛ جلساتی دارند برای بعضی آقایانی          
جناب سلمان  .  که از اصحاب پیامبربودند مثل سلمان     

( س)جزء شاگردهای خصوصی حضرت فاطمه           
آن علم ، آن عبادت ، آن جهاد ، آن خدمت           ( .  هستند

 ... به فقرا و آن تقوا

لمرکل لعد  لا  لمیگری لی نمفنه
 مفقعیط

بنابراین شرایط زمانی و مکانی را حتما باید توجه             
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آثار خدمت ب  فقرا و ملرومیح 

. روی دوش سییدالشهدا بهود   

زن و مردشان ، یهک پها در       

ملضر خداوند بودند ، یک پها    

یهک  .  در خان  فقرا و ملرومیح

 جا در مکهب عهم و عبادت 



 

شعور دینی و عقل اجتماعی باید داشت برای         .  داشت
اینکه معروف و منکر را تشخیص داد که چطور عمل          

شخصی آمده و می گوید در فالن جا امام            .  بکنیم
جماعت نمازهایش را آنقدر طول می دهد که کسی           
در آنجا نمازجماعت شرکت نمی کند؛ مردم کار دارند، 
کاسبی دارند ، نمی توانند یک ساعت نمازجماعت           

بیایند، مردم آمدند یک ربع          
نمازجماعتی بخوانند و بروند ،        

[ این نکته را  ]بعد به امام جماعت   
: او در پاسخ گفته     ]گفتند و      ]

شما !  نوافل نباید ترک بشوند      
نافله شخصیتان را می خوانید به      
قیمت اینکه این مردم هیچکدام      

توجه .  دیگر نمازجماعت نخوانند  
کنید ظاهرش معروف است اما       

تشخیص .  باطنش منکر است    
اینکه چه چیزی حقیقتا معروف       
است و چه چیزی منکر ، درک         

ظواهر .  دینی می خواهد، تفقه دینی می خواهد           
مذهب را حتما باید رعایت کرد اما از ظواهر باید عبور   

 .کرد و نباید اکتفا کرد

لبهرنهل لبه لاج مرعس لمسئفلیط لا  فرار
 !ایراسلن فمن

آیا می شود کسی بگوید من در زندگی شخصی ام            
هم ظاهر و هم باطن همه ی مسایل را رعایت می             
کنم ولی بگوید من به جامعه و به دیگران کاری              
ندارم،من انقالبی نیستم، به انقالب جهانی نمی            
اندیشم، به مستضعفین عالم نمی اندیشم و به عدل و     

ظلم و حق و باطل کاری ندارم؛ بعد هم بهانه اش              
برای این حرفها این است که ما سیاسی نیستیم و به           

بله ، به سیاستی که به معنای       .  سیاست کاری نداریم  
پدرسوختگی و خیانت است حتما نباید کار داشته            

کدام اما  .  آن سیاست عین بی دینی است        !  باشی
سیاست عین دیانت ماست و از دین جدا نیست؟ آن           
سیاستی که عین شریعت است،        
یعنی مسئولیت یک مؤمن در برابر      
. جامعه اسالمی و جامعه بشری        

دخالت در مسئله حقوق بشریت و        
حقوق اجتماعی و عدالت اجتماعی؛     

یک سیاست  .این می شود سیاست    
داریم به معنای دفاع از عدالت در         
سطح دنیا، این سیاست عین دین        

امر به . است و وظیفه شرعی توست
معروف و نهی از منکر است ، یعنی   
جزو واجبات قطعی دین توست         

 . مثل نماز است، مثل روزه است

لنمفنهل لمنکر لا  لنهس لء لمعرءف امربه
 ایلا لمسئفلیطلهریلاج مرعس

حتما می دانید در رساله بعضی آقایان، قبل از انقالب، 
اصال حتی اشاره ای به امر به معروف و نهی از منکر            
نکردند، اصال در رساله هاشان چنین بابی وجود             

امربه معروف و نهی    (   ره)برای اولین بار امام   .  نداشت
از منکر را در رساله اش آورد و گفت چطور نماز و               
روزه و خمس و زکات وطهارت و نجاست در رساله            
هست و احکام اهلل است ، اما امربه معروف ونهی از             

امربه معروف  )منکر که در روایات می فرماید اگر این         
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تشخیص اینک  چ  چیزی        
حقیقها معرو  است و چ          
چیزی منکر ، درک دینی می        
. خواهد، تفق  دینی می خواهد    
ظواهر مذهب را حهما باید         
رعایت کرد اما از ظواهر باید        

 .عبور کرد و نباید اکهفا کرد



 

نباشد کل دین از بین می رود و در           (  ونهی از منکر  
یعنی مسؤلیت اجتماعی، یعنی      -راس واجبات است    

این ارزشی ندارد که در توضیح          -نظارت بر جامعه  
المسائل و رساله ها گفته بشود؟ این را از حریم دین            
خارج کردید؟ امربه معروف ونهی از منکر یعنی ما            
نسبت به جامعه ی خودمان و جامعه جهانی باید              

نظارت داشته باشیم و حق نداریم 
بگوییم ما بی تفاوتیم و بی           

امربه معروف ونهی از     ».  طرفیم

یعنی من بی   «  منکر واجب است  
طرف نیستم و وقتی گفتی من        
بی طرف نیستم یعنی من            
انقالبی هستم، یعنی من مجاهد      
هستم، یعنی من به همه جای         
عالم کار دارم ، یعنی من از            
آمریکای التین تا آفریقا تا شرق       
آسیا و از اروپا تا جنوب آفریقا          

من . همه چیز به من مربوط است
انسانی هستم بین هفت میلیارد انسان،همه ما از یک         
خانواده هستیم،پدرو مادر همه ما آدم و حواست، همه         
بندگان یک خداییم و خداوند از ما خواسته نسبت به           
حقوق و رشد و معنویت و اسالم و کفر بی تفاوت              

البته در حد توان خودم؛ نسبت به شهر خودم         .  نباشیم
، روستای خودم ، محله خودم مسئولم ، نسبت به              

 .جهان خودم هم مسئولم

لترکل لن یجه لجرمعه لبر لاشرار تسیط
 امربهلمعرءفلءلنهسلا لمنکر

در روایت فرمودند که اگر احساس مسئولیت اجتماعی   

را ترک کنید، بگویید من فقط مذهب شخصی خودم          
را رعایت می کنم، من به معروف و منکر شخصی             

به معروف و منکر     !  خودم می پردازم اما به من چه        
معروف و منکر اقتصادی،         -اجتماعی وجهانی     

حضرت امیر  !  کاری ندارم   -سیاسی، حقوقی، فرهنگی  

ل َ ْیَ ْالخَ بللللللللللإبذَاللَ ْل:  فرمودند للَ ْ لتَ  َأْم  ُتال بیلْعَلْ ُتهِ

لل جامعه ایی که در آن مردم      الْع  ْ َ ب

بگویند من دین شخصی دارم ،         
دین امر خصوصی است ، دین امر        
فردی است ، به دیگران کاری          
ندارم، دین من از سیاست جداست،      
از اقتصاد جداست، از عدالت و           
حقوق جداست، از جهان جداست،      

آن ]یعنی  .  از همه چیز جداست       
بگوید من امر به معروف و      [  جامعه

نهی از منکر نمی کنم ، بعد هم           
تعبیر امرونهی آمده و     [  در روایت ]

نه خواهش؛ اول باید لبخند و خواهش باشد ولی              
سقفش تا امر و نهی باال می رود ؛ امر یعنی چه؟                
یعنی التماس؟ بله، اول بگوید تو را بخدا اما اگر نشد            

بایست جلوی ظالم و    .  التماس نیست امر باید بکنی     
ستمگر و به او بگو باید چنین کنی ؛ امربه معروف ،             

من اجازه نمی دهم تو    . نهی از منکر؛ نباید چنین کنی
چنین کنی ، جلوی تو می ایستم؛ این می شود                
سیاسی بودن، این می شود انقالبی بودن؛ همین می         
شود انقالب، همین می شود جهاد و همین می شود           

]شهادت   از گفت  [  امربه معروف ونهی از منکر      . 
وگوی عادی و لبخند شروع می شود اما تا جهاد و              

اینطور (  س)حضرت فاطمه .  شهادت پیش می رود    
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امرب  معرو  ونهی از منهکهر   » 
یعنی مهح بهی       « واجب است

طر  نیسهم و وقهی گفهی مهح  
بی طر  نیسهم یعهنهی مهح      
انقالبی هسهم، یعنی مح مجاهد 
هسهم، یعنی مح ب  هم  جهای  

 .عالم کار دارم 



 

اینطور یودند، حضرت     (  س)بودند، حضرت زینب    
اینطور بودند و ما در انقالب و جنگ هم         (  س)خدیجه

امام می گفت اگر     .  زنانی به این شکل کم نداشتیم      
زنان مجاهد نبودند، انقالب نمی شد، جنگ هم به           

 . جایی نمی رسید

دی قــم  91شروع انقالب زنانه بوده است؛ قبل از          
دی 91، دو روز قبل        65سال  

در مشهد اولین تظاهرات      65سال
انقالب انجام شد و چندصدتا         
خانم بودند و پرچمشان این بود       
ما آزادی زندانیان سیاسی را          
خواهانیم ، شعارشان هم اهلل         

این تظاهرات را هم     .  اکبــر بود 
دی گذاشتند به عنوان           91

دی رضاخان که    91اعتراض به    
روز کشف حجاب بود؛ که ما زن       

 . اجتماعی مجاهدیم اما با حجاب

حضرت امیر فرمودند که اگر امر به معروف و نهی از            
منکر نکنید؛ بگوید به ما چه ، ما بی طرفیم، ما فقط             
دین شخصی خودمان را داریم، کاری به مبارزه و             

نداریم ؛ فلسطین و غزه     ...  عدالت و انقالب در دنیا و     
و بوسنی وافغانستان و مصر ، بحرین و لیبی و یمن             

؛ مسلمان های آمریکا و اروپا ،       !  به ما چه مربوط   ...  و
! ؟!مستضعفین عالم ، اینها به ما چه مربوط است؟            

فرمودند اگر این کار را کردید، اگر در جامعه بی               
تفاوت نشستید و گفتید من شخصا دیندارم اما به             
اجتماع کاری ندارم که گناه رایج شد یا نه ؛ فساد               
حاکم شد یا نه ؛ بی عدالتی حاکم شد یا نه ؛ اسالم               
قوی است یا کفر در حال پیش رویست ؛ گفتید اینها            

ل َ ْ ِاللللللبه من ربطی ندارد      لأَ ْ ب لمِ ْ ل َ َّوبل  الالْأَ ْ َیرَ لَ ْ
اینها کسانی اند که از خوبان اهل بیت من تبعیت             

این خط ، خط اهل بیت نیست که اسالم            .  نکردند
فرمود که  (  ع)فقط امر خصوصی است، بعد امام           

لأَطْ َارَ   ْللللللل:  فرمودند(  ص)پیامبر لخَوَ ْیب ْ لالوَّ   اَوَّطَ
کسانی که بگویند دین فقط مسائل فردی است ، ما           
به مسائل و روابط اجتماعی و           
اقتصاد و سیاست و عدل و ظلم          
کاری نداریم، خداوند بدترین ها را       
بر آنها مسلط می کند، قدرت و           
رسانه ها را ، حکومت و ثروت را و          
مدیریت در آن چنان جوامعی، در        
دست کثیف ترین افراد و باندها         

چون همه فقط نگاه    .  قرار می گیرد  
: می گویند   [  و پیش خود  ]می کنند   

ما که نمازمان را خواندیم، حج مان       
را هم که رفتیم، بقیه مسائل به ما         

 اَوَّطَلالوَّ  لخَوَ ْیب ْلأَطْ َارَ   ْللل:  فرمودند که !!!  چه مربوط 

خداوند بدترین های آن جامعه را بر آن ها مسلط می           
در خانه ات    !!  آن وقت شما بشین و دعا کن         .  کند

لذَلِكَللللل:  فرمودند!!  بشین و دعا کن      لخِ ْیَ فَ َیْخ  

للَی  ْلللل ل  سْ َجَی   لفَوَی بهترین های یک چنین        ِ َیر    ْ

جامعه ایی بشینند در خانه شب تا صبح خالصانه ترین 
دعا ها را بخوانند، این دعاها هرگز مستجاب نمی            

 -شود ؛ متوجه شدید؟ فرمود اگرگفتید به من چه             
مسایل اجتماعی و سیاسی و اقتصادی و عدل و ظلم           

من مذهب شخصی خودم رادارم، خداوند  -...و فقرا و 
کثیف ترین افراد را بر شما مسلط خواهد کرد؛ این             

بعد بنشین در خانه ات شب تا صبح        :  دوم. یک مطلب
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کسانی ک  بگویند دیح فهقه    

مسائل فردی است ، مها به        

مسائل و رواب  اجهمهاعهی و     

اقهصاد و سیاست و عد  و ظهم 

کاری نداریم، خداوند بدتریهح  

 ها را بر آنها مسه  می کند،



 

لللللگریه کن،دعاکن      للَی  ْ هیچ کدام از     فَوَی  سْ َجَی  

دعاهاتان مستجاب نخواهد شد، این دعاها از گوش          
چون باید وظیفه ات را      .  خودتان باالتر نخواهدرفت  

انجام بدهی تا دعا مستجاب بشود؛ فرمود خوبان شما         
داد می کشید، اما    .  هرچه فریاد بزنند پاسخی نشنوند    

خداخدا می گویید، خداوند    .  کسی به دادتان نمی رسد    
 -شما را فراموش می کند            

شما خدا را فراموش        :فرمود   
کردید، خداوند هم شما را            

حاال بشین    -فراموش می کند   
متوسل به اهل بیت و پیغمبر و         

. سکوت کافی نیست  .  نذر و دعا  
 .حتی اگر بهترین آدم ها باشید

لءل لاارمه ماا رن
 اکفتلمرلبرابرلظیم

اسم اسامه بن زید را همه شنیده  
اید دیگر ؛ جیش اسامه را شنیده اید؟ آخرین وقتی             

در بستر بیماری بودند ، امپراطوری رم       (  ص)که پیامبر 
پیامبر دستور دادند ارتش آماده     .  کرد[  به حمله ]تهدید  

ساله 91بشود و جناب اسامه بن زید را که یک جوان           
حاال آن همه    .  است، به فرماندهی انتخاب کردند      

اصحاب، آن همه مهاجرین و انصار،پیرمردها، آدم          
های حسابی ؛ اما پیغمبر می فرمایند که ایشان               
فرمانده شماست، با ایشان حرکت کنید و هیچکس از     

حضرت می خواستند که اینها به      .  شما در شهر نماند   
( ع)سمت جنگ بروند و پیغمبر فرمودند که علی            

بحث این است که پیامبر درنظر داشتند که این  . بماند
ارتش وقتی برمی گردد، رهبری امیرالمؤمنین به طور        

نمی خواستند  [  چون پیامبر .) ]کامل تثبیت شده باشد   
چون وقتی زمینه اش نباشد و       .  صریح تحمیل بکنند  

تحمیل کنی، عمل نمی کنند، چنان که همه نظر             
پیامبر ( .  پیامبر را می دانستند و باز هم عمل نکردند         

فرمودند که هرکس که با جیش اسامه نرود نفرین            
خب .  شده است ، ملعون است و من نفرینش می کنم  

یک عده رفتند و یک عده هم           
کجا می  [:  یک عده گفتند  . ]نرفتند

روید؟ االن شرایط خاصی است، ما      
برویم جبهه و پیغمبر از دنیا برود،         
علی هم که آنجاست، معلوم است       
که چه اتفاقی می افتد؛ بعد ما از           
جبهه برگردیم و باید با رهبر جدید        

بر . ]که حتما علی است بیعت کنیم     
همین اساس با جیش اسامه           

 .وبه شهر برگشتند[ نرفتند

همین اسامه که پیامبر اینقدر به او       
توجه کرد و فرماندهی لشکر را به او داد، بعد از پیامبر 

و .  بی طرفی پیشه کرد     [  خالفت]سر آن قضایای   
بعدها ، خدمت حضرت امیر     .  موضع بی طرفی گرفت   

می رسد و از حضرت در مورد مسئله ی خاصی               
به حضرت می گوید به من در این        .  کمک می خواهد  

نه ،  :  فرمودند  (  ع)مورد کمک می کنی؟ حضرت امیر     
! به من   :  اسامه گفت   .  من به شما کمک نمی کنم      

... دوست شما، یار شما ، شما که مرا می شناسید              
بله درست است اما در آن لحظه ای : حضرت فرمودند

که با معاویه درگیر شدیم، تو می دانستی که حق با             
آن لحظه ایی که معاویه     .  کیست ولی سکوت کردی   

درگیر شد، جنگ داخلی راه انداخت و تسلیم نشد ،            
آن لحظه ، آن هایی که مطلع بودند نباید سکوت می     
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ایح سکوت تو گناه بود، !  اسام 
چون سکوت تو باعث شد که     
باطل افشا نشود و یهک عهده     
فریب بخورند و دنبا  ایهنههها   

تهو  !  اسام .  راه بیفهند(  معاوی ) 
با سکوتت جبه  حق را تضعیف 

 . کردی



 

کردند و باید حرف می زدند ؛  چون توده ی مردم               
توی اسامه باید حرف می زدی، تو        .  گیج شده بودند  

باید موضعت را صریح اعالم می کردی، تو باید آنچه          
را که می دانستی را می گفتی؛ تو می دانستی و                
سکوت کردی، مصلحت پرستی کردی و منافعت را          

تو با آنها نبودی ،      .  درنظر گرفتی و سکوت کردی     
علیه ما هم نجنگیدی اما گفتی       
من بی طرفم، گفتی ما سیاسی        

این سکوت تو    !  اسامه!  نیستیم
گناه بود، چون سکوت تو باعث       
شد که باطل افشا نشود و یک         
عده فریب بخورند و دنبال اینها      

تو با  !  اسامه.  راه بیفتند (  معاویه)
معاویه نبودی اما با سکوتت به او  
کمک کردی، با سکوتت جبهه       

بعضی ها  .  حق را تضعیف کردی   
در آن ماجرا حق و باطل را نمی         
دانستند و مِن علی به آنها گفتم        

اگر کسی نمی داند، من مجبورش نمی کنم در این            
درگیری شرکت کند ولی اسامه تو می دانستی و             

بنابراین منطق سکوت و بی طرفی        .  سکوت کردی 
 . درست نیست[ طبق بیان حضرت امیر]

 کرفسلن فمنلاکفتلمرلمقربللظیم

زمان انقالب که شاه سقوط کرده بود، بعضی از این           
نماینده های مجلس که همه تشریفاتی بودند              
دستگیر شده بودند، بعضی هاشان هم گفتند ما توبه          

یکی از اینها در پاریس آمده بود خدمت امام         .  کردیم
آقا من در مجلس هیچ کاری علیه       :  و گفته بود    (  ره)

اسالم نکردم و به هیچ یک از قوانینی که در مجلس           

امام فرمودند اینها . می آمد و ضداسالم بود رای ندادم
کافی نیست؛ تو اصال حق نداشتی پایت را در آن              
مجلس بگذاری و در آن لحظه ای که قوانین و               
الیحه ضداسالم را آوردند و یا وابستگی کشور را می          

و یا قوانین    (  مثل کاپیتاالسیون )خواستند امضا کنند   
ضدشرع را می آوردند ، تو اگر راست می گویی باید            

داد می زدی،فریاد می    [  در مجلس ]
زدی،مجلس را بهم می ریختی تا       
بیرونت کنند و یا بازداشتت کنند و       
. یا داد بزنی و مجلس را ترک کنی       

نشستی آنجا همه چیز را نگاه           
! ؟!کردی و می گویی رای ندادم؟       

حضورت در جلسه کمک به آنها         
بنابراین هر نوع بی طرفی،هر      .  بود

نوع سکوت،هر نوع اعالم بی          
مسئولیتی؛ این عین کمک به ظلم      

 . است

در نجف بعضی از آقایان بودند و صدام حاکم بود ،             
نگاه می کردند و می گفتند دین از سیاست جداست،           

اعتراض می کردند که چرا شما دین را          (  ره)به امام 
چطور می شود شاه بر ایران حاکم       .  سیاسی کرده اید  

باشد اشکال ندارد، مذهب در خطر نیست،صدام در           
( ره)عراق حاکم باشد مذهب در خطر نیست، امام           

! خیلی جالب است  !!  بیاید سرکار مذهب در خطر است     
ما افرادی داشتیم که زمان شاه در ایران سکوت می           
کردند و هیچ اعتراضی نمی کردند ، یا در عراق در             
حوزه نجف بودند،صدام را می دیدند،سکوت می            

]کردند، اسالم در خطر نبود       خمینی با آن    [  امام. 
مصیبت در ایران انقالب کرده و اعالم کرده تا جایی          
که می توانیم ، تا جایی که می توانیم می خواهیم              
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در عراق صدام حاکم بود و         
بعضی از آقایان می گفهند دیح      
از سیاست جداست، چطور می     
شود شاه بر ایران حاکم باشد ،       
مذهب در خطر نیست،صدام       
حاکم باشد مذهب در خطر        

بیاید سرکار   (ره)نیست، امام  
 !مذهب در خطر است



 

[ انقالب]احکام اسالمی راپیش ببریم ،یک مرتبه این    
وظیفه شرعی می شود     !  برای اسالم خطر می شود     

 !که علیه این انقالب موضع بگیرند

آمد، همه  [بوجود]این کشورهای عربی، اسراییل که       
در همین کشورهای عربی و      .  شان فقط نگاه کردند   

اسالمی ، قطر و ترکیه پُز انقالبی و روشنفکری می           
دهند و هر دوی آنها با اسراییل رابطه دارند،در هر دو           
کشور اسراییل سفارتخانه دارد ، هر دو با اسراییل             
روابط اقتصادی دارند ؛ بقیه شان مثل عربستان و            
کشورهای شیخک های فاسد خلیج فارس رسما می         

خب برشماها باید شِرار امت مسلط      !!  گویند ما نوکریم  
اما یک گروه   .  باشد، اسراییل باید بر شما مسلط باشد      

جریان -هایی پیدا شدند مثل حزب اهلل،مثل حماس         
اینها گفتند که ما بی     -های اسالمگرای شیعه و سنی

تفاوت نیستیم و به وظیفه مان برای خدا عمل می            
آنها.  کنیم؛ خداوند شر اشرار را از سرشان کوتاه کرد         

غزه را  (  حماس)لبنان را آزاد کردند و اینها     (  حزب اهلل )
 .آزاد کردند

لتعقل،ل لبدءن لء مینلعرفیطلپرا رنه
  .مینلعیسلبنلابسلبرلبلنیسط

نابراین نتیجه ایی که از این عرض آخرم می گیرم            
دین عافیت طلبانه؛ البته عافیت طلبی         :  این است 

عیبی ندارد و ما از خدا عافیت هم می خواهیم؛ اما              
دین عافیت پرستانه، دین    .  عافیت پرست نباید باشیم     

توجیه گر منافع شخصی ما، دینی که مدام از ما رفع            
تکلیف می کند و برای ما مسئولیت ایجاد نمی               
کند،دینی که فقط دنیای ما را تامین می کند؛ هیچ            
وقت دنیای ما در راه این دین به خطر نمی افتد، از              

جانت الزم نیست بگذری، از مالت هم الزم نیست           
خیلی بگذری، از آبرویت و آسایشت هم الزم نیست          
: بگذری؛ هدف مان و تفاوت مان با کافر این است           

هر دو بدنبال یک زندگی کامال مرفه و راحت                
بر روی   ]شخصی هستیم، اما او برچسب مذهب          

نمی زند، ما سَردَرش هم می خواهیم           [  زندگیش

ما می خواهیم    !!!  «هذا من فضل ربی     »بنویسیم  
دین .  کافرانه زندگی کنیم منتهی با آرم مؤمنانه           

عافیت پرستانه ، راحت طلبانه و خودمحورانه ، دین           
دینی که پشتش تفقه و      .  علی بن ابی طالب نیست     

. تعمق و تعقل نیست ، دین علی بن ابی طالب نیست        
از درون آن مذهب االغ بیرون می آید، مذهب االغ            

؛ از درون این مذهب فقیه بیرون می آید،             !!!  پرور
فقیه به معنای دین شناس،حقیقت   -مذهب فقیه پرور 

از درون آن مذهب و تهجد و نمازشب ابن         .    -شناس
ملجم بیرون می آید ؛ از درون این مذهب و نمازشب           

اینها دوتا  .  و عبادت و روزه عمار بیرون می آید             
: پس روی دو رکنش توجه بفرمایید      .  مذهب هستند 

یکی به لحاظ نظری،تعمق وتفکر و بصیرت و               
شناخت دینی، نه فقط مناسک مذهبی و تظاهر             

]مذهبی به لحاظ عمل ، زندگی مسئوالنه و         [  دوم. 
مجاهدانه ، نه بی طرفانه و راحت طلبانه با اسم               

خیلی ممنون و متشکرم؛      ....  مذهب و آرم مذهب     
 .امیدوارم ان شاءاهلل موفق باشید
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