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 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 اللهم صل علی محمد و آل محمد

 21/04/96    اخوت د   استا     - جلسه خانوادگی                                                                                                                                                                                                                                                حسن تبدیل سوء   هب   :با  موضوع      (پنجم       جلسه )   نمل   مبارهک   سوره          

  

وبهایندرذهنداریم،آنراپخشکردیمتالوتدرفرازهایمختلفیکهسورهمبارکهنملراگذشتهیجلسه

بهءهاییاستکهدرانسانروحامیدواتکاترینسورهیمبارکهنملیکیازمهمبندیرسیدیمکهسورهنتیجهجمع

تربیتمی را درانسانتخدا را بهوسیلهاقوامیکهدراینسورهنقلشد،قویتمیکندوحسظنبهخدا کند.

توانندقرارگیرند.دهنددرردهانبیاءمیمتوجهشدیمکسانیکهحسنانجاممی

 (10لَدَیَّالْمُرْسَلُونَ)التَخَفْإِنِّیالیَخافُوَأَلْقِعَصاكَفَلَمَّارَآهاتَهْتَزُّکَأَنَّهاجَانٌّوَلَّىمُدْبِراًوَلَمْیُعَقِّبْیامُوسى

(11إِالَّمَنْظَلَمَثُمَّبَدَّلَحُسْناًبَعْدَسُوءٍفَإِنِّیغَفُورٌرَحیمٌ)

باشکوه مطلببسیار اینجا حسندر دلیلکه این به محفلحسنشوند وارد که دارند تمایل دوستان از بعضی

هاراهاوحتیبدحالییبداخالقیهمهتواندمیرانجاتدهد،هاانسانتواندازبدیشود.حسنهمانطورکهمیمی

وها،کجفهمیها،اختاللاضطراب،هافردبردارد؛افسردگیتواندازمی یاینهاکهجزءسوءهستراهمههاو..

مفهومبسیارمهمی«سنح»توانداورادرردهانبیاءقراردهد.بهاینترتیبتواندازانساندورکند،میضمناینکهمی

شود.می

«حمد»ترینکلمهبهدرواقعنزدیک«سنحُ»کلمه ازطرفی«ستایش»درقرآناستبهایندلیلکهحمد، است.

حتیوقتیحسنوتحسینباعثمی بههمخیلینزدیکشوند. ایندو حمد»خواهیدرویمعنایمیشود کار«

کهستودنیوقابلتحسیناستوبسیارنزدیکبهمفهومهنروزیباییاستتوانیدباتجلیحسنپروردگارکنید،می

.مفهومیاستکهیصفاتیویازیباییدراثرباشدکارکنید.حاالممکناستاینزیبایی،زیباییرفتارییازیبای

نیک نزدیکبه میراآویی، حسن در را است کمال صفت که هرچیزی و زیبایی ببینیمستگی، ماتوانیم البته .
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هرکسیمتناسبباسن،جنسیت،اقلیمو....خواهیمتااینحدمفهومراباالببریمونتوانیمازآناستفادهکنیمنمی

درمعرضویاهاییکهدرمعرضاوهستراتبدیلبهحسنکندتواندداشتهباشدواگربتواندبدیهاییمیحسن

درهداردوستهاستوجلوراایانجامدهدکهآ،درازایآنخوبیامندهدگیردآنبدیراانجبدیکهقرارمی

.شودهاازاوبرطرفمیاینصورتبدی

مکهکموبیشباآنآشنایییکنآیدچنداثررابهشمامعرفیمیبهنسبتاینمفهومیکهازاینسورهبیرونمی

هآوریکردهاراجمعاینموضوعداردکهروایتلیراجعبهفصبابماینذکرکنمکهبحاراالنواردارید.قبلاز

توانیدمراجعهکنید.اگرمایلبودیدمیاستکه

هاییخواندنیداردکتابمعناشناسیحسن،کتابفرآیندشناسیونظامسازیحسن،کهاینسهکتابالاقلبخش

بخواند،قسمتهایاولکتاب اگرباواگرکسینتوانستهمهآنرا شما فصلفاتحهخیلیمهماست. الخص

شویدکهمفهومحسنباچهچیزهاییارتباطدارد.اینکتاببیاندازیدمتوجهمیهایعنواننگاهیبه

یکیازمباحث،بحثمواجهباحسناست،یعنیاگرانسانبتواندباحسنمواجهبشود،حُسنوحَسندرقرآن

حسنیامواجهباچیزیازآنکهبهواسطهمواجهانسانباآنحسنایجادشود.انسانآمدهاست.درواقعمواجهبا

بحثمواجهاستکهدراینجایکیازمباحث،کاریراانجامدهدکهبهوسیلهآنبتواندحسنازانسانساطعشود.

هباشدیعنیازحسنتاثیربگیرد،اینابعادمختلفآنبیانشدهاستوبرایاینکهانسانبتواندبهترینمواجهراداشت

هایخلقترازیبانبیندویاتواندزیباییچونانسانمیونهزشت.بیند،زیباببینداستکهوقتیانسانچیزیرامی

تواندیکرفتارزیبارازشتببیند.می

ببیندوهرچیزیکهحسناستشودتغییرکندوبالعکسهرچیزیکهزیبااسترازشتساختارادراکیانسانمی

برد،رودلذتنمیراسوءببیند.سیستمادراکیانساناینگونهاستوبالیبسیارسختیاست.برایمثالبهطبیعتمی

دهندکهآنراهرچیزیکهبهاومی«.مگرچیست؟!فقطیکلیوانآباست»گوید:دهندمیلیوانآبیبهاومی

ند.بنابراینوقتیکسینتوانددرمواجهباحسن،حسنراببیندطبیعیاستکهنتواندازبیفقطسوءمی،حسنببیند

راحسنوزیباییراخودحسنبروزبدهد.پسانساندراولینمرحلهبایدکاریکندتاسیستمادراکیاو،حسن

رستشود،همازجهترویتوهمیعنیبایدسیستمانساند..اینموضوعبهتمرینکردناحتیاجداردزیباییببیند

تواندانجامدهد.بههمینعلم.تازمانیکهاینساختارانساندرستنشودکارینمیهمازجهتازجهترفتارو



3 
 

کارحضرتابراهیم)علیه«حسن»ترینکارهاییکهدرقرآنانجامشدهاستمعرفیعلتیکیازمهم است.مثالً

اینگیرددهدودستیکنفررامیباالترینحسناست.اینکهیکنفرقرضمی،ناکردالسالم(کهخانهخداراب

،حسناست.کندتاطاغوترابیرونکند.اینکهحضرتموسی)علیهالسالم(انقالبمیحسناست

زیباییچیست؟زیبایییعنیضدطاغوت.

امادردنیایمدرنزیباییچیزیاستکهقشنگوجاذبنمایشدادهشوددرصورتیکهازمنظرقرآنزیبایی

درمسیراماچیزیاستکهمطابقباحقباشد،وهرچهکهخالفحقباشدولواینکهچهرهزیباییهمداشتهباشد

شود.خالفخداحرکتکندبهآنزیباگفتهنمی

یصورتزشتیداردکهخودشرابهگناهآلودهکردهویاکسیموهایزشتیداردکهموهایشازمنظرقرآنکس

ممکناست.گوینداینطورهمنیستحاالبعضیکهازمنطققرآندورهستندمی.رابرایبیگانهبهنمایشبگذارد

کهزشتیرامردمزیباببینندکهاینغلطاستواینطورنیست.

بیند.حاالبرایداندکهصفتکمالدرآناست.صفتغیرکمالراحسننمیحسنراآنچیزیمیاساساًخداوند

اینکهانسانبتوانداعتدالپیداکندوحسنراحسنببیندبایدشروعکند،رفتارهاوصفاتخودرانیکوکردن.یعنی

اینطورکهبایدبهتکالیفخودعملکندمثالًتواندببیند.بانیکوکردنرفتاروصفاتخودتازهحسنراحسنمی

اوپدیده ساختارشدرستمیایایجادمیاینکهاولبایدنمازبخواندکهدر خوانوهرکسیکهنمازشودشود،

ممکناستدرابتداازرفتاروشود.شودومسجدبرایاومحلحُسنوحَسنمیاستآنرفتاربرایاوحسنمی

یاممکناستازباورهاشروعکند،بههمینترتیب.صفاتشروعکند

ازکجابایدشروعکرد؟سوال: 

ناحیهمحیطبهافرادگوییم.دردورهاولمواجهباحسنازهایبلوغرابخاطرهمینمیمواجهباحسندردوره-

زحسنرانبینند.مثالًنبایدپرخاشوالبتهمابایدمراقبباشیمکهفرزندانمانازهمانابتداچیزیبهجشود.میءالقا

بشنود نبایدحرفزشترا ببیند. را مادر و پدر بایدقهرکردن را اینها همه البته طیب». این« همه اما ازنامید، ها

مواجهاست.آیدبخاطرطفولیتآنهاخیلیازمشکالتیکهبرایافراددربزرگسالیپیشمینمودهایحسنهستند.

.اوتاستوشروعهمازطفولیتاستهایهرکدامازنظرسنیمتفهایبلوغحسندورهباحسندر
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بینند؟هاراحسنمیافتدکهدرجامعههمهسوءچهاتفاقیمیسوال:

مبانیفکریوشوددهدیعنیرفتارشانمنطبقباحقنمیاحکامالهیراانجامنمیکند.مبانیعلمیآنهاتغییرمی-

تغی درخودشانتقویتنمیوکندیرمیآنها اینبخلباعثکنند.صفاتخوبرا وقتیکسیبخیلشود طبیعتاً

بیند.سوءمی،بلکهبیندشودکهدیگرچیزیراحسننبیند.آدمبخیلبخشندگیراحسننمیمی

هاحسنشودویسوءیعنیبرایاوهمه؛درجهچرخشکند180تواندانسانموجودبسیارعجیبیاستیعنیمی

برایاوبدتلقیشود.،ءالهیهاسوءشود.مثالًرفتاروصفاتوعملانبیاءواولیاهمهحسن

اینکهاگرمنمتوجهحسنکارینشومممکناستدردامزینتبیافتم،ممکناستکمیتوضیحدهید؟سوال: 

است.«زینت»کندمثالًیکیازکلماتمهممیحسنباکلماتمجاورشخیلیارتباطپیدا-

اماحسنحتمامربوطبهنمودداشتنیکچیزاستصرفنظرازاینکهمربوطبهصفتکمالباشدیانباشد«زینت»

تواندصفاتکمالراخوبوزیباببینداما.اگرانسانخودشاهلصدقورأستیباشدمیبایدصفتکمالباشد

بیند.هارازیبامیهارازشتیوزشتیمعیوبباشدبهاندازهمعیوبشدنآنزیباییاگرسیستماو

بحثیکهمربوطبهارتباطحسنوکمالاستونمودکلمهکمالباالههست،ارتباطبینالهبهعنواناوجسوال:

شود؟کمالیکچیزوحسنچگونهمی

اله»- انساندرمقابلشتعظی« بهعنوانمعبودمیموکُرنشمیحقیقیتیاستکه بعنواناوجکندواورا پذیرد،

حتمادرمصداق،درسیستمرشدمااگرالهدرستتعریفنشود.گویندمی«اهلل»کمالاست.منبعخیروحسنرا

حسناشتباهخواهیمکرد.

سورهمبارکهملکخداوندبیانبههرحالماباحسن،بحثودرگیریمستقیمداریم.دلیلآنهمایناستکهدر

یعنیهرانسانیبهنسبتاحسنعملخود«لیبلوکمایکماحسنعمال»کندکهماموتوحیاتراخلقکردیم،می

شودکهاگرنادیدهگرفتهشوددرواقعحسنمعنایکلیدیدرزندگیانسانمیکند.دربارگاهالهیقربپیدامی

شود.انسانازمسیرخودمنحرفمی
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انسانسوال: باور از باید شود نهادینه ما بخواهیمحسندر الیهبرایاینکه از یا کند تغییر و شود شروع هایها

بیرونی؟

اگرانسانبخواهدتغییرکندهمازناحیهعملقابلتغییراستهمازناحیهعواطفوهمازناحیهباورهاورفتارها.-

نمی خودلذا که بگویم خواهم را برعملاستمحدودمان باورمقدم اینکه با اوقاتخوبشدناماکنیم. گاهی

انجامدهدتاخوبشودلذااگریکانسان هاازناحیهعملاستیعنیکافیاستانسانیکعملخوبیرامرتباً

اریباجوهمیقیرابشناسدوممکناستحسنموقعکسیخواستاصالحیدراوصورتبگیردبایدمومنینحق

.ءکندواینحسنافرادباشدمومنینحقیقیالقا

انسان با استکه شده بشدتتاکید گناهبرایهمین انسانهایدروغگو، با و نشستوکار نباید هایاهلسوء

انسان ازطرفیبشدتتاکیدشدهاستکهبا یکموقعهایاهلخیروحسنهارتباطبرقرارکبرخاستکرد. نید.

کندویکموقعبهواسطهانجامیکحسنومراقبترویآن،سیستماوجواریتغییرمیهمواسطهحسنانسانبه

شود.برایهاناراحتمیشود،دیگرازسوءگاهیهمبخاطراینکهیکباوروعلمیدراوایجادمیکند.تغییرمی

خیلیازافراداماب،نقشباوریداردکند.مثلخواندنیککتاب،خواندنیککتاسوءوحسنمالكپیدامی

نداریموپیچیدهاست»:گویندحاضرنیستندکتاببخوانندمی گویند،چنینمی .آنهاییکهاین«ماحوصلهاشرا

یکعملحسنانتخابکنندومداومتداشتهباشند.عملحسنمثلنمازخواندنولیدراولوقتهمراهباذکر

حسنبایدحتماجلوهزیبا.گویندحسننمیبهآندیگر،هانمازخواندهشودبدونایننیکووآدابآنچوناگر

حداقل/کندکنداوبهسمتحسنگرایشپیدامیداشتهباشد.ذائقهانسانوقتیبهوسیلهیکرفتارحسنهتغییرمی

ت.یکعملیبایددرزندگیانسانبعنوانحسنباشدتابفهمدکهشکلحسنچگونهاس

این.زنندهاینامربوطمینسبتبهجمهوریاسالمی،نسبتبهرهبریونظاموالییحرفبسیاریدرحالحاضر

اند.هاندویادرمعرضکارهایسوءهستندویادرمحیطکارشانغیبتکردهایبدنشستهمعلوماستکهیاباانسان

یکگناهیرامرتکبشدند.کسیکهاهلگناهباشدبلکهومسائلسیاسی،الزاماهمنهفقطغیبتراجبرهبری

نمیتواندولیّنمی والیتباشدشناسباشدو قبولحاالممکناستکسیبگویدمناینولیّ.تواندمعتقدبه را

اقبولداشتهباشید.ارباتقوالهیرابایدقبولداشتهباشید،ولیّرحالولیّهندارم.شمابه
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ترینولیراقبولداشتهباشید.بایدتقوارامعنیکنید.جنستقواهممشخصاست.کنیدوباتقواشمابایدجستجو

 «شناسمکسیراکهاینچنینتقواییداشتهباشد؟!مننمی»گوییدشمامی

تانداریدنزدیکاستشمابایدبهآنسیستمخودرانزدیکاگرواقعاکسیهستکهبهتقواییکهشمادرذهن

شودبخاطرهمینگیردناخواستهحالاوبدمیهایاجتماعیکهقرارمیهاانساندرمعرضسوءگاهیوقتکنید.

کنندناخودآگاهآیندغیبتکسیراپیششمامیگویندغیبتنکنید.خیلیعجیباست،زمانیکهمیاستکهمی

هایگناهکارهمنشینیکند.انساننبایدباانسانگویند.می«سوء»آید،بهاینبتبهاوحسکدورتیمینس

 چهکنیم؟،هایسوءجزاقوامبودنداگرانسانسوال:

هایآنهامشارکتنکنید.درگناهاماآنهابرخوردکنید هایشماباخوبی-

پسچگونهازآنهاحذرکنیم؟،همدارندهاییهاخوبیبااینتوضیحهمهانسانسوال:

ولیمهمیاماهنگامیکهسوءهستندحذرکنید- ارتباطداشتهدهدویاکارخوبیمیزمانیکهمثالً آنها کندبا

باشید.

اگرآنهاخمسوزکاترانپردازندچهکنیم؟سوال:

پردازدشمامقداریپولبرایاوکناربگذاریدکهاگرواقعااونمی.خودتانبرایاوخمسوزکاترابپردازید-

.رابهخیربرساندخداعاقبتاو

بهسوال: راجع شما نظر دوستخوبهمنشینیکنیم با هم اینکه تجربهو دوستبدکه با ،ایکسبکنیمهم

چیست؟

یدزمانیاینکارراانجامدهیدکهاودرحالخواهیدهمنشینیکناشکالیندارد،باهماندوستبدتانهمکهمی-

آن.چراکهدهدنبایدارتباطداشتبههیچوجهباکسیکهخودرادرمعرضگناهقرارمی.انجامکارخوباست

کند.کند.گناهخودنجاستاستکهسرایتپیدامیگناهانتقالپیدامی
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گویدکهدرشورتکندامایکموقعباافتخارآنگناهرامیگویدکهباشمامحاالیکموقعازبابندامتمی

با همهمراودهداشتهباشداما انسانبایدبا اعترافبهگناهخودشگناهاست. اوهمنشینشد. اینصورتنبایدبا

بخشهایحسنآنها.

آلودگیودروغ و خودمانمنبعگناه ما یکمدتیبگوییمکهخوباستکه غیبتنباشیمکهشایدبعداز و

گویند.یعنیکسیمی«مومن»کنندسوءمابهدیگریمنتقلنشود.بهاینفردهااگربامانشستوبرخاستمیانسان

کند.امنهستند.سوءاوبهدیگراناصابتنمیدرکنندازاوکهوقتیدیگرانبااورفتوآمدمی

هرکداماز«احسانحُسن،حَسن،احسن،»خیلیعجیباست.،تواژههاییکهخدادرقرآنبرایحسنآوردهاس

دهدوآنراجاریعینیتمیبهآنکندومینهوقتیانسانیککارخوبیراممثّلمثالًحسایدارند.اینهامرتبه

آییدمیکاریدودیگرباآنهاکارینداریدوهرسالکهدرختمیوهمی5مثالًشماکند،استمثلدرختکاری.می

ایدارندازآنهااندوعدهاندودرختانرشدکردهومیوهدادهایبهآنهاآبدادهبیندکهعدهزنیدمیوبهآنهاسرمی

.سخاوتچقدرخوباستکنیدکهبخششچقدرخوباست،برند.حسمیکندلذتمیاستفادهمی

شوند.هاحسنهجاریمیییکخشتمسجد،این.حتسازدجاریاست.یکنفرمسجدمیحسنهاینگونهاست.

هامحبتحضرتعلی)علیهالسالم(است.یعنیمحبتامیرالمومنین)علیهالسالم(کهاظهارترینحسنهیکیازمهم

منچندکتابمیمی مثالً بهشماگویمکهاگرروایتییادبگیریداینکتابگیرموبهتعدادیبچهمیشود. را ها

بایدجریانداشتهباشدتا..اینکهمنامیرالمومنین)علیهالسالم(رادوستدارمکافینیست(بُعَلیٍحسنَحُ)دهم.می

.دریاعلیبگوییدتاشکالتبهشمابدهم4گویمومیدهممیهانشانشکالتبهبچه4یامثالًهمهمتوجهشوند.

کنم.واقعمحبتمرااظهارمی

 مخصوصا را شهدا کاشیخدا ایشان پدر کند. رحمت را عبدعلی کاشیشهید و بود کارساز را مسجد های

ارد.هرچههمگذگذاشت.عشقشاینبودکهبررویداربستبرودتاکاشیامیرالمومنین)علیهالسالم(راکاربمی

شدمجلسیبود.نمیمتاثرازفرهنگپدرش،عبدعلیکهشهیدشداسمآنهاراعلیگذاشت.،کهخدابهاوبچهداد

کرد.هرجاییاظهارمیدرذکرعلیعلیبهراهنیاندازد.عشقبهامیرالمومنین)علیهالسالم(راباشدو

می ،نشینیماالنهرجاییکه بحثسیاسیهست. بهتر بچه را،جایاینکاره السالم( روایاتامیرالمومنین)علیه

!بگوییم
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 میانسان در و روایتحفظکند راتواند محفلییکزمانی روایاتاختصاصبههر حسنهببیان این به دهد.

حسنهمی«حبعلی»بهاینگویند.می یعنیکهاگرانسانداشتهباشدسیئهبهاوضررنمیایاستگویند. رساند.

قدرتگناهکردننداردچونعلیبهزبانشاست.محکومبهطهارتاست.

خیراینگونهاستکهحبعلیکهحَسناستباشوهرکاریخواستیبکن!اشتهگویندتوحبعلیدبعضیمی

سیئه میتوان انسان از را است رسان ضرر که محبتای کردن جاری کارش دستور آدم یعنی گیرد.

بینخانوادهوفرزندان اینکهبرایعیدغدیربرنامهباشدامیرالمومنین)علیهالسالم( بزرگریزیکنیدواینعیدرا،

درگذشتهدرروزغدیربهدیدارجلوهدهید مثالً علمامیءعلما. آمدبرایهرکاریکهازدستشانبرمیءرفتیم.

،شیرینیدادنباشدو...گذاشتند.ممکناستپولباشدشادیبرایعیدغدیرمی

جوریهستندورویآنهایاتماینروایاتواقعارواایکهگفتیمبگویم.چندروایتراجعبهبحثهمینآیهمن

کار استکم استشده کتاببحاراالنوار روایاتدر اصل می.. بگوید استکسی کتابممکن رواییخواهم

رامطالعهکنید.68برویدجلد،نمبخوا

اهپاهمگنمورددرهرکسباشدواوسرتا4این»میفرمایند:(علیهالسالم)امصادقازکتابدعواتالراوندیام

«.شکر4.حسنخلق3.حیا2.صدق1کند.خداوندگناهاناورابهحسناتتبدیلمی،باشد

گناهاناواز،.چهارمورداستکههرکهداشتهباشداندالسالم(چرااینسخنراگفتهدانمامامصادق)علیهمننمی

.مبگویمچگونه.یخواهیشودامافعالنمشود؟بلهمی.حاالممکناستبگوییدمگرمیرودبینمی

شودکهخیلیوسیعاستوممکناستچیزهاییازنظرخداگناهباشدکهماآنهاراگناهازدایرهگناهمعلوممی

شود؟شودیکیصدق،حیا،حسنخلق،شکرداشتهباشداماسرتاپاگناههمباشد.چگونهمیندانیم.می

شود.گویدکهمیفقطبدانیدکهاسرارامامصادق)علیهالسالم(میونداشتهباشیدبهاینشماکاری

هایتانتبدیلبهحسنشود.کارراانجامدهیدتاسوء4امامصادق)علیهالسالم(فرمودندکه

ببینیدحکمخداچیستآنراانجامدهید.صدقلزوما.داشتهباشیدیعنیهمیشهوپیوستهباحقباشید«صدق» .1

ستگفتناست.صدقیعنیمناظرباحکمخدابودن.یعنیچه؟رایکیازشئوناتآنبلکهگفتننیستسترا

 همانراانجامدهید.ویعنیحکمشناسیکنید،ببینیدمطابقباحکمخداهستیانه
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هستدریعنیاینکهانسانشرمداشتهباشد.صفتِفعلِحیاکهدراثرتوجهنسبتبهشخصیکهباعظمت«حیا» .2

می ایجاد میفرد را حیا بچهشود. در بینمیشود از آنها در حیاء متاسفانه رفته رفته اما دید درها مثالً رود.

،حیازندهراصطالحیرابکارنگیرد.آدمیکهسرهمسروفرزندشدادمیحرفبدنزندوموقعیتیکههست

 شود.جزءحیامیکند.خیلیچیزهایعنیدرمحضرخداحیانمیندارد.

کنندازتوخوبیببیندنهبدی.امانتداری.سروقتآمدنهاوقتیباتورفتوآمدمییعنیانسان«حُسنخلق» .3

خیلیوقت ما چون نگذاشتن، دیگرانکاله سر بودن، دیگرانحواسجمع نسبتبه سعیمیو کنیمکهها

 ر.دیگرانراازسربهدرکنیم،وخیلیچیزهایدیگ

هایخدارابشناسدوآنرادرجهتخدااستفادهکند.معنیدیگرمعانیمختلفیدارد.مثالًاینکهنعمت«شکر» .4

انسانآنایناستکههمهنعمت برایخداخواستنوبرایغیرخدانخواستن.یعنیهمّ واحدشدن،هارا همّ

 گویند.«رشک»باشد.ازامکاناتنعمتبرایغیرخدااستفادهنکردنرا

ریزدوازشمااگراینروایترابراییکعالمیبخوانیدازیکطرفاشکمی.هابرایخواصاستاینروایت

.شود.کردیمگناهانمانبخشیدهنمیشکرچراکهمابهاشتباهفکرمیگویدخداراشودومیطرفیهمشادمی

؟هشودیایکموردهمبرایبخشیدهشدنگناهانکافیستموردباهمباشدتاگناهانبخشید4هرآیابایدسوال:

سالبعدیکآدمیرادیده1400موردبایدباهمباشد.بعضیازروایاتخاصهستندیعنیامامصادقدر4هر-

کارانجام4دناراحتنباشاگرنگویمی)رحمهاهلل(وامامخمینیمانندکهازگناهانخودناراحتونگراناست

االبرارحسنات»گویدچونحضرتامامیکجریانیداردکهمی.شویداگرسراپاهمگناهباشید،بخشیدهمی،دهید

است.البتهاینروایتبرایماهمگفتهشده«.المقربینسیئات

شود؟چگونهمی،عُجبهمداشتهباشداماموردراداشتهباشد4اگرکسیاینسوال: 

خودمیعنیاینکهمنکاریکنمکه«عُجب».باحیاقابلجمعکردننیستاماشودجمعمیباحُسنخلق«عُجب»

بعضیصفاتبد،مانعدارد..ستاباحکمخداست.حیامانععٌجباسترانم.صدقمانععٌجباست.صدقهمبدا

یانداردیعنیخداراندیدهواگرگفتیاینعٌجبداردیعنیح/گوییداینعٌجبداردیعنیصدقنداردمثالًشمامی

سازدافتد.باصدقوحیاوشکرنمیعٌجبپیداکردهاست.اینهادراثرندیدنخداوبزرگپنداشتنخوداتفاقمی

اماممکناستباحٌسنخلقبسازد.
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وردسازگاریم4هاونواقصمقابلهدارندیانهیکسرینواقصهستکهباهرخصلتباتمامبدی4تماماینسوال:

داشتهباشند؟

مثالیکهازامامخمینیزدمرود.چونتمرکزتانازبینمی!میروضهبازبخوانیتوانمرانمیهاآنبلهدارندکه-

شود.می،متوجهشودباشدهرکهبنا

فرمودندبرایشخصشخیصیمثلحضرتامام(علیهالسالمامامصادق) البتهعلیه()رحمهاهللیکسریروایاترا .

تراستبخاطرهماننظامادراکیدروسیع،کندآنازچیزیکهعرفمطرحمیهستولیدایرهسیئهنیزبرایما

حوزهتوحیداست.

.کسیکهمیزانگناهانشازگیرمفرمایند:درروزقیامتمننزدمیزاناعمالقرارمیپیامبر)صلاهللعلیهوآله(می

ترآورمتاکفهحسناتاوسنگینمیراهاییکهبرمننثارکردهمدادهبیشترباشد،صلواتکارهاینیکیکهانجا

.باشد

بحثصلواتاست.چونوقتیبحثصلواترا،تواندبهعنوانحسنهقرارگیردترینعواملیکهمییکیازمهم

صلواتمیمطرحمی کسامافرستندکنیمخیلیها کندمخصوصا هایخودختمبایدجهتپیدا انیکهدرخانه

برایبیماریصلواتمی ایهاییبدنیستیکمطالعهگیرنداینهایکموقعهایخودختمصلواتمیگیرندویا

.صلواتیعنیچه؟اینکهرابدانندآیدراجبصلواتهمداشتهباشدوآیهصلواتکهدرسورهمبارکهاحزابمی

هاهمدرآلایشانیعنیچه؟اینکهمابایدبراوصلواتبفرستیمبرایچیست؟اینفرستدبرپیامبروخداصلواتمی

اینموضوعکارشود.دلیلآنهمایناستکهدربدنیستراجعبهسورهاحزابوهمدرروایاتآمدهاست.

صلواتاست.حداقلکند،ترینچیزیکهاعمالسوءرابهحسنهتبدیلمیترینوسنگینوزنروایاتیکیازمهم

شد،هرکسیمیلبهگناهپیداشودراجباینموضوعدراینجلسهگفتایناستکههرکسیبدحالچیزیکهمی

خداوند/کردصلواتبفرستدازهماندمکهداشتبهحالسوءگرایشپیدامی،هرکسیغمبهسراغاوآمدکردو

کندیامثالًغمیبهدلاوومیلبهگناهپیدامیخودانساننیست.گاهیدستقانوناستدهد.اینمیاورانجات

شود،همانلحظهکهاحساسکرد،صلواتبفرستدتاهرزمانیکهایازناحیهشیطانبهاوالقامیآید،وسوسهمی

اینوسوسهبرود.
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اینحافظباحافظسورهطهارتباطدارد؟یعنییکجورسیستمحفاظتیاست؟سوال:

کهبعضینقدر.آصلواتهست.خیلیروایاتراجعبهبلهیکسیستمحفاظتیخیلیقویاست.بلهارتباطدارد-

توانیمآنرابرایمادیگرمعنایینداردونمی،شودیکموضوعیمثلصلواتزیادمیاوقاتوقتیروایاتیراجعبه

اشکنیم.بایدتجربهاما!دركکنیم

یعنیکسیکهصلواتصلواتباالترینذکر است.درروایاتآمدهکهمعادلتسبیح،حمد،تکبیر،تحلیلاست.

یعنیصلواتتوبایدبویاینمواردرا«.اهللاالالاله»یا«اهللاکبر»یا«الحمداهلل»یا«سبحاناهلل»گویدفرستدیامیمی

..منظورایناستبدهد

چه؟توجهنباشدامااگرفقطلفظباشدسوال: 

اگریکموقع،ایداریداگرختمصلواتیابرنامهکالینداردواثردارد.اش- حتمایککارعلمیانجامشودمثالً

)حفظهماهلل(مصباحو...آیتاهلل،آملیجوادیآیتاهللمانندءیکصوتعلمیدرموردمعنایصلواتازعلما

.قصدعلمیپیداکنید.دهندتایکبارِمعنویایجادشودداشتیدبرایهمارسالکنیدتاقبلازجلسهگوش

روایتدیگر:

یاودر:آنبندهامکهباحسنهبهسویمنتقربکردبرا)علیهالسالم(علیهالسالمفرمودخداوندبهحضرتموسی

تواندمیایاستکهسنهچهحسنه:اینحندحضرتموسی)علیهالسالم(تعجبکرد.کنمبهشتبودنراحکممی

راهبیافتددنبالرفعمشکلمومنحاالممکناستاینآ نقدرایجادقربکندکهخداوندحکمبهبهشتبدهد؟!

مشکلحلشودیانشود.دیگرشماکاریبهاینکارنداشتهباشید.بخواهدازدواجکسیصورتگیردحاالانجام

اهددرستکندحاالیاجورشودیانشود.شودیانشوددیگربهشماکاریندارد.وامکسیرابخو

شود،دوشنبهوپنجشنبه.حاالدرهفتهدوبارنامهاعمالبهدستامامزمان)عجلاهللتعالیفرجهالشریف(دادهمی

ایم.موردرفعورجوعمشکالتدیگرانراداشته4پنجشنبهبگویدکهآقامادراینهفتهمثالً،اگردوشنبهنتوانست

.انبایددستوزبانشخیرباشدانس
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اگرگفتصلواتیاکمکبهبرادرمومندر.موردگفتهشد4بایدبدانیماصلهمانچیزیاستکهدرباالدرآن

خوانیموفقطهایسخترانمیچونبعضیاوقاتماروایتکندکهتوازغافلهعقبنمانی!میواقعداردکاری

همبخوانیم.کهنبایداینگونهباشدوهردورابایدباصورتی.درخوانیمهارامیراحت

سلسلهاست؟سوال:

بهبحاراالنوارمراجعهکنیدعالمهمجلسی.درجامعروایتشبلهسلسلهاست- راای)رحمهاهلل(یعنیاگرشما نها

بصورتجامع است. کرده راحتدارد.رواییجمع بسیار سختتا راحتازبسیار از میهآدم شروع بها تا کند

هابرسد.سخت

ازکودکیتابزرگسالیاست؟:سوال

انسانبایدازسنینپایینشروعکندتابهباالبرسد.بلهحسنهاینطوراست،یعنیسیردارد-

شود؟اباعبداهلل)علیهالسالم(همیشهخطاببهامامصادقمیحضرت  سوال:

هایشهممشخصاست.تعدادشانخیلیکماستوحوزه)علیهالسالم(بله.روایاتامامحسینبیشتر-

قال: السالم مومنحسنه»اباعبداهللعلیه فیوجه المومن حبستم می« طرفیهم از امیرالمومنین)علیهو قال گویند

«احسنالحسناتعیادتالمریضوامرنارسولاهللبهعیادتالمریض»السالم(علیهالسالم:

رأسالحسنات»د،روایتبع التقوا نمیرأسیعنیاینکهشماهیچحسنه«. بینیکهحسنهباشدمگراینکهتقواایرا

شرطالزمآناست.

شودمگرباتقوا.اگربهمعنیسرباشدیعنیحسنهتصورنمی.بهمعنیقلهباشدحاالرأسممکناستبهمعنیسریا

بینداگرتقوایعنیاینکهانسانخودرامراقبدرحضورخدامیتقوااست.اگربهمعنیقلهباشدیعنینهایتحسنه

.شود،دیگراسمآنحسنهنمیکسیخودرادرپیشگاهخدانبیند

شود؟یعنیاگرتقوانداشتهباشیمهیچکدامازآنهاقبولنمیسوال:

.ررأسرابهمعنیسربگیریدبلهاگ-
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حاالمنظوررأساستیاقله؟سوال:

گیریمیعنیبهمعنیقلهنیست.هرچندشایدکسیبگویدمارأسرابهمعنیقلهمیوکنمرأساستفکرمیبنده-

همبهمعنیقلهوهمبهمعنیسرآمدهاست.؛اوج.درروایاتهردوآمدهاست

.قبولکردشودحاالاگرآنروایتراقبولنکردیداینروایترامی

«بهنّتنالرفیعالدّرجاتوالیقینفهنّأحسنالحسناتوالتّقوىوالدّینبلزومعلیکم»

یقین.دیگریهمتقواوودیناست

توانیمقبولبکنیمیانکنیم؟مامیسوال:

تواند.توانیمبگوییمازلحاظسندیتضعیفاست.اگرانسانبخواهدقبولنکند،میحاالچونروایتاستمی-

گوییممثالًعیونگوییدسنداینروایتکجاست؟میقبولنکردنروایتخیلیراحتاست.درروایتمثالًشمامی

نمیبههمینراحتیاست..لحکمومباحثا اماچوندرعیونالحکمسندروایترا دربندهآورد. را خودمتقوا

یرد.گکهحسنهبدونتقواشکلنمیکنمهممیگیرموفکررأسمی

شودحسنهباشد؟تاتسبیحنباشدمگرمیمانندحمد.وحسنهاستتسبیحمانندتقواسوال: 

یعنیالزممعنایحسنهتقواست.یعنیاگرکسیبخواهدبهحسنهبرسدمسیررسیدنشتقواست،درواقعاحسنت!-

اضافهبرتقواست.یحسنهچیز

سالسوماست.۷حُسنبرایسالدومو۷درمراحلرشدهمتقوابرایسوال:

جلسغیبتاستشود.مثلایناستکهدرجاییمیآنحسنمیشودوبعدمرتبهبلهتقواازهماناولشروعمی-

تقوا.شودمیکنم.ایندوستندارد،پسازشنیدنآنخودداریمیغیبتراخداوندکنم.ومنمراقبتمی

به به استکه این حُسن یا حسنه حاال بهترین و وجه آدمترین با شکل بههایی کنم. برخورد هستند اینجا که

جهتناراحتنشودوبهاوبرنخورد.ترینوجهبرخوردکنم.بهنحویکهکسیبیسازنده

تغییردادهوقتیکسیغیبتمی ایدکهباآنکندشمابایکرفتارحسنهنشاندهیدکهیکطوریصحنهگناهرا

خواهد.گویند،هنرمندیمیهبهاینحسنمیفضاتغییرکرد
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 ارکانِ باشدجوهره،«حسن»درواقعجزء وقتیکهکسیخالقیترفتارینداشته تا تواند.نمی،یخالقیتاست.

تواندباکسیکهمیاماگیرمکنمیاگوشمرامیممکناستیکنفرتقواداشتهباشدوبگویدمنآنجاراتركمی

نشاندهدکهآنآدمفکر،رفتاری بهاطاعتبکشاندرا گویند.دراینموضوعزیباییخیلیمهممی«حسن»هارا

است.

درصحنهدینداریندیدیمو ما آنآنچیزیکه با الهیخالقیت،نیستیمنیزآشنا هایرفتاریدراجرایاحکام

کسیدرخانوادهچادرسرشمی مثالً کاریکندوبقیهسرشاننمیاست. وبهاولذتببرندکندکههمهکنند،

 حجاب. با خانم باشندامابگویند داشته درگیری هم با هرروز صحنهنمی،اگر آن که کاریکند باید هاشود.

هایحسنبشود.معرکه

برایخدامهماست.چرا؟چوناساساهدفخلقتانسانظهورحسنبودهاست.خداانسانرادرخیلیاینموارد

گریخواستازاوحسنونیکوییوجلوهمی.الهایمختلفقراردادنهاینکهاوراگرفتاربالکندهایبگرداب

خروجپیداکند.

منینوامامکند.امیرالموکههرانسانیراشیعهمیندهستایبهگونهبخاطرهمینرفتارامامموسیکاظم)علیهالسالم(

نیز السالم( راحسن)علیهم السالم( رضا)علیه امام اینکه فلسفه هستند. بخاطرهمینخراسانبههمینطور آوردند

شدند.همهاینشودازآدموهمهآنهاشیعهمیدیدندآنجامملومیبردندمیحسنبود.ایشانراهرکجامیموضوع

همدرسنینج 40دیگری،ساله20وانییکیامامان)علیهمالسالم( و شما..ساله کنید. میانگینسناهلنگاه

ینفضاییراتحملکندنچتواندهمایناستکهدشمننمیدلیلش.نیست50بیشتراز)علیهمالسالماجمعین(بیت

ترسیدندبودهکهحتیدشمنانیمثلمعاویهمیایبهگونهکردند.چراکهحتیمردممعمولیراهمبهخودجذبمی

خوددستبردارند.مواضعظالمانهترسیدندکهازباامام)علیهالسالم(مواجهشوند.می

آوردهاست.در)علیهمالسالم(امثالًبرایمواقعخطرازاهلبیتکسریدعی«تمهجالدعوا»زهایحاالشمادرحر

علیهالسالم(رابهشهادتآنجامثالًحضرتبامنصورمواجهشدندواگراشتباهنکنمقصدکردهبودکهامامصادق)

نغضبیکهبعدوسطکارپشیمانشدهاستواطرافیاناوکهآنجابودندتعجبکردندکهچگونهباآبرساندو

داشتهپشیمانشدهاست!
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تحتتاثیرکردندکهوقتیمواجهشدنددیگرعقلیبرایفکرکردننداشتهباشندکهسابیمستمیاینافرادقبالح

بایدبهکتابگیرندقراربحُسنامام)علیهالسالم( کتاببحاراالنوارمانندهایی.پسازاینمدلروایاتزیاداست.

 علما قدردان و کرد استفاده را شده کشیده که زحماتی و کنیم کتابرجوع روایتاز چند نمونه برای بود.

کنم.نقلمیرابحاراالنوار

فرموده السالم باقرعلیه کهانامام الحَسَنَاتِ»د بَعدَ السَّیئاتِ اَقبَحَ مَا وَ السَّیئاتِ بَعدَ الحَسَنَاتِ اَحسَنَ وچ؛«مَا زیبا ه

عمالحسنهبعدازارتکابگناهان.نیکوستا

کاعمالخوبیانجامدهد.چقدرخوباستویوچقدرخوباستکهاگرکسیگناهکردبعدازآنبرود

دهد.چقدرآنحسنهبویتوبهمی

طرفی از »و الحَسَنَاتِو بَعدَ السَّیئاتِ اَقبَحَ سیئات؛«مَا زشتاستآن میچقدر حسناتانجام از بعد که شود.ی

دستوپاییاست.،غیبتاورانکن،نگوییدکهآدمبینریزگویدآبرویکسیرامی

اَقبَحَو» .ازطرفیهمگناهدهدبایدمراقبباشدکهبهحسنهخودلطمهنزندیعنیوقتیکسیحسنهانجاممی؛«مَا

کهعذابوجدانتباحسنهخوبشود.بهحدیخوبیوحسنهانجامبدهکردی،باحسنهجبرانکن!

آلهق و علیهیچخانه»:الرسولاهللصلاهللعلیه یا آنخوشحالیباشد در دنبالآناینیستکه به مگراینکه

.«گشایشرادنبالداردمگراندوهدوزخیاناینکهفقطشودوهیچاندوهینیستمگرناراحتی،منظوریواقعمی

یعنیبدانیدکهنهخوشیدنیامستقراستنهناراحتیآن.دنیافرازوفرودزیاددارد.دنیارااینگونهبشناسید.

گویندباالوپاییندارد.بهاینمی،گیریدشماوقتینوارقلبمی.کنندارقلباستفادهمیازقاعدهنوببینیدحضرت

ایستد.زندهویکموقعهمقلبمی

کنددیگرباالرسدکهاندوهشامتدادپیدامیپسفقطاندوهدوزخیاناستکهپایاننداردیعنیانسانبهجاییمی

نگذارکهباحالتانجامبدهوککارخوبسریعی«حسنهلفاتبعهابا»شد؟بدشود.گناهکردیدحالتوپاییننمی

مراقبباشیدباسیئهبهدوزخنرویدوبالفاصلهسیئهراندوهپیشبرویکههمچوندوزخیانمی بهحسنهشوید. ا

وصلکنتاباالبیاید.
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بالفاصلهیکد،باخانوادهخودبحثکردیاگرکند.میسریعاآنرامحودکنیوقتیاینکاررامی؛«تمحهاسریعا»

د.شوسریعاجبرانمی.یدحسنهانجامبده

برشماستبهکارهایخیر.یعنیکارخیررابهخوبیوزیباییانجامدهید.معنیخیرهمان؛«وعلیکبصنایعالخیر»

یشود.اگرقراراستکهاتفاقبدازاودورمیبالها،شود.یعنیهرکسیکهکاررابهزیباییانجامدهدحسنهمی

1دهد.برایاوبیافتد،دیگررخنمی

،انطباقاینمواردچگونهاست؟..اینروایتوارتباطدادنبهغموشادیوبعدرفتنددرلغزشوخطاسوال:

بیاید.هیچاندوهینیستاینیستکهدرآنخوشحالیباشدمگراینکهبهدنبالشیکناراحتیفرمودندهیچخانه-

یعنیاندوهدوزخیانپایانینداردوبعدآنبهشادیالداشتهباشدمگراندوهدوزخیان.مگراینکهفرجگشایشبهدنب

شود.یعنیدوزخیشدنیعنیافتادندرپرتگاهدوزخیشدن،بهنحویکهانساندریکغمیبیافتدکهختمنمی

بیروننیاید.

توانددرغمیبیافتدکهدیگرازآنبیروننیاید؟خیر.شماحسنهانجامدهیدتادرستشود.یعنیمیحاالآیاانسان

حسنهانجام،اگرکسیدچارغمیبودنیزندارد!تواندبگویدکهمندرغمیقراردارموهیچراهیهیچکسینمی

کند.خداغماورابرطرفمی.دهد

بدبختیاستخانهسوال: غمو درآندائما مثالً همیشهدرحالدیدنبعدازطرفیمیوایهستکه بینیدکه

درواقعاینازمصادیقاینروایتاست.حاالامیدواریمهمهکسانیکهماهوارهدرخانهدارندکار.ماهوارههستند

ازمدتیقدرتخالقیتدرکارهایخوبراازآدمچونمشکلاینابزارایناستکهبعد،درستیهمانجامدهند

گیرد.می

اینبهشکلزیباانجامدادن.مشکل،نببینیدخیریعنیخوبی.حسنیعنیآنخوبیرابهشکلصحیحانجامداد-

تواندتشخیصبدهد.یقخیررانمیشودکهمصادفرداینمی

بسیاری..وکردنددستوپانبودنکارمیبیقراخودشاناگرگویدفمی.فقراکمککنگوییکهبهاومیمثالًبه

ها.ازاینمثال

                                                           
وعلیکبصنایعالخیرفانهاتدفعمضاریعالسوءیّئهفاتبعهابحسنهتمحهاسریعا؛اذاعملتس 1
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نیستاینگهگویدآدمیکهدلشباخدااستچگونهنمازبخواندیایامیگویندنمازبخوان.می آدمیکهباخدا

بخواند؟ نماز استدالل!..چرا ایعنیبعضیاز وصلها خدا به ما چون استکه نمیهستیم،ینطور ونماز خوانیم

نمیبعضی ما همچون خداتوانیمها اینسمتمیپسنمی،وصلبشویمبه به .ببینید کهخوانیم خواهدمیرود

مصادیقخیرراتغییردهد.

اینخوشدرخشیدناستکه!نهخیروبردسنهاستکهغمرامیزیبابخوانید.حراخواهیدبخوانیدنمازیکهمی

برد.کارخیرکردنخوباستامامقدمهاست.دلیلروانشناسانهآنهمایناستکهچونکسیباخودمیغمرا

تواندغمداشتهباشد!نمیپساصال.داردزیادیخواهدکارخیرراتبدیلبهحسنهکندخالقیتکهمی

اماشودانسانمعمولیباشدمید.اماخاصیبومعمولیبسیارانسان.درجبههدوستیداشتیم.خداوندرحمتکند

رانندگیکنموخیلیتوانمنمی،توانمآرپیجیدستمبگیرمدرزمانورودبهجبههگفتهبودنمی.خاصهمباشد.

؟!بامادرشهمازطریقنامهارتباطتوانمانجامبدهمچهکارهاییمیفکرکردهبودکهمندرجبههکارهایدیگر.

گیردومناینرامتوجههادلشانمیآیدایناستکهبعضیآدماکاریکهازدستمنبرمیگفتتنهداشتومی

کسیازمقامفوقانیوکهمنندیدهبودمکنم.الاینبندهخداراعوضمیروموباجوكوخندهحشوم.میمی

سرپانگهدارد!تواندیکگردانرامخفیبتواندیکنفررااینگونهسرپانگهداردتااوب

دانندمنشاءآنکجااستوونمیاندهستندودرزندگیخوددچارمشکلحاالکسانیکهدچاراینسوءسوال:

گناههمزینتراازبینتوانندتبدیلبهحسنداشتهباشند.همینمنازلیکهدائمادرآنهاگناهومعصیتاست.نمی

عوضکرد؟شودسیستماینراچگونهمیبرد.می

ترینکارخیریکهبلدیکراهایناستکهآنهارابهنزدیک؛توانیمرویآنهااثربگذاریماینکهماچگونهمی-

،اگریکنفرخیرشراتبدیلبهبندههستندداللتشانبدهیمکهآنکارخیرراتبدیلبهحسنکنند.بنظرشخص

هد.حسنباالترینشفیعدحسنبماند،آنحسننجاتشمیرویآنوحسنکندورویآنحسنپافشاریکند

محشراست.

محمد بله است. آله( و علیه اهلل محمد)صل که حسن، باالترین نگوییم همانالبته یعنی آله( و علیه اهلل ،)صل

جهتبینه.جالحسین)علیهالسالم(یعنیهمان.حسنوحسین)علیهماالسالم(سیدالشباباهلالسالم(وحَسَن)علیه

گذاشتند.«حسنوحسین»نبودکهاسمایندوبزرگواررا
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می«حسن»یعنی دوبزرگوارارتباطیپیدا نامهمهپنجتناز،درمفاهیمنامهمهاینبزرگوارانکندودرواقعبا

قراردارد.«حسن»وعلیوحسنوحسین،احمدومحمدگرفتهتافاطمه

یعنیقطعازهرعذابی«فَطَمَ»

یعنیاظهارحسن«حمد»

.کهخودشانصفتهستندنیز«حسنوحسین»

حسینوحسناست.یعنیعلی)علیهالسالم(باایناسم فاطمهاست،علیِ احمدهست،علیِ شود.هاعلیمیعلیِ

ست.«اعلی»است.علی«حمد»است.علییک«حسن»یعنیعلییک

تواندارتباطبااهلبیت)علیهمالسالم(رانداشتهباشد.ارتباطباحسننمییعنی

حسنهنیست؟امافرقخیروحسنرامیفرمایید؟چهکاریخیراستسوال:

افعلتفضیلیعنیاینکهبینخیر- افعلتفضیلاستیامصدراست. یا خیردومعنیدارد. بهمعنیخوبیاست.

گویند.یعنینسبیموردکهبداست،بدراخیرمی4تراست.اگرکسیمواجهشدباخوبکارهایخوب،بهترو

استبهنسبتبهتری.

 مینیزیکموقع یعنیذاتیکچیزیخیروخوبیمیمصدر شود وخوبیدارد. خیر ذاتاً مثلنماز، ذاتاًشود

گویند.آنچیزیکهمازکهبهآنخیرالعملمیذاتاًترجیحدادیدکهبایستیدبراین،وقتیاذانشدمثالترجیحدارد.

کند.یحدارد.خیرعینیتپیدامیذاتاًترج

حسنهانجامدهد.چطورممکناست؟امامثالًشمافرمودیدکهممکناستکسیکارخیرنکندسوال: 

دهدیاآنخیرراشود.حاالوقتیانسانخیرانجاممیشیخیرمیر،آنخیر،منظورعملخیراستوخودخی-

دهد.دهدیاخیرِافعلتفضیلراانجاممیانجاممی
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بهانتخابنسبتمیدرواقعخیرچیزیسوال:  حسنهامادهیمدهیموباقیاسآنراتشخیصمیستکهماآنرا

خودعملاست؟

کتابمهارت- ببینیدهایحسنگزینیبله. بیانمی؛را  دریکفصلآنشیوههایتبدیلخیربهحسنرا کند.

راحذفآنعنیبایدبهآنجلوهدهدوزوائدحسنبایدیکفرآیندبیشتریراانجامدهیمتابهحسنتبدیلشود.ی

نریرویشانجامکنیمیاکارهکنیموتزیینشمیشودخیرووقتیتمیزشمیکنیممیمثالًیکمیزدرستمیکند.

شود.اینحسنمی،مدهیمی

وقتیمیسوال: خواهدبگویداصلشکارخیراست؟یعنیمی،گویندلبخندبهچهرهمومنجزءحسنهاستمثالً

لبخندهمراهکنیدمیامامواجهبامومنخیراست با همداشتیمکهاینکهآنارتباطرا شودحسن؟اینحدیثرا

هرهمومنجزءحسنهاست.اندلبخندبهچگفته

انجامدهیمکهاینلبخند- دنواثریداشتهباشد.دربعضیلبخندهاآنحسنهبوبلهیعنیبایدطوریاینکاررا

برطرفکندوزیباییایجادکند..شوددارایجلوهبودنمهممی مواجهدواینکهکسیراعصبانینکند،حزنرا

.حسنشودمیشود.اثردارشدنآنگیمواجهآنهاحسنآنمیشودخیروچگونمومنمی

اینبودکهخیرممکناستغمزداییمیچگونهغمسوال: زداییحسنغمامازدایینکندکند؟جملهقبلیشما

کند؟می

قبلشسرکهخواهیدپمادبزنیدگویندکهدستتانراکهمیخواهندپمادبرایدستمانتجویزکنندمیاطباوقتیمی-

کند.کند.اثرکاررازیادمیبزنیدچوننفوذآنرازیادمی

کهغمگینکسیتواندمختلفمسابقهگذاشت.بهاینترتیبکهچهکسیمیهایمکانشوددرمجالسیااالنمی

.خواهدهایرفتاریمی.خالقیتنغمشرابرطرفکند.بچههمهستمکهسترادرسریعترینزمانم

بهشتقراردادهاست.!خداگفتهاستکهیکحسنهبهاندازهبهشتارزشدارد.قیمتآنرامیلیاردنگذاشتهاست
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سیئهقبلیآنافتدکهتوانمبهآیهاصلیبرگردم،آنجاچهاتفاقیبرایحضرتموسی)علیهالسالم(میمیسوال:

؟..دارد

مربوطبهکسانیاستکهبهحضرتموسی)علیهالسالم(.سیئهمربوطبهحضرتموسی)علیهالسالم(نیستخیر-

هاغیرمرسلینهستند.اگرغیرمرسلینهستندیکسریسوءدارند.هامرسلینوبعضیشوند.یعنیبعضیملحقمی

سوال: السالم( موسی)علیه حضرت کنار حسنهدر چه برایشان وضعیت این در کاربودن چه باید داشته؟ ای

دندکهبرایآنهاحسنهحسابشود؟کرمی

کردند.کردنداینبودکهمحبتبهحضرتموسی)علیهالسالم(رادرقلبخودجاریمیاولینکاریکهبایدمی-

.وآنکتابمفیدباشدبرایتانتواندمیکههایجالبیداردبهبعدرابخوانید.روایت242صفحه68هایجلدروایت

راهمگفتیم.

بهان کارهایخوبرا محسنینکسانیهستندکه محسنینقرآنباشیم. بتوانیمجزء ما توفیقدهدکه شااهللخدا

دهند.نیکوییوخالقیتنشانمی

تنظیمکنیمهمیناالنمی هاییکهدربدی؛شویممیاختالفاتیکهباآنمواجهنگاهکنیمبهوتوانیمخودمانرا

و..دهندانجاممیکندویاپدرومادرکاریکههمسرمی،رسدخانوادهبهمامی

شود.مفعالنمیااگراینهانباشدکهمنحسنچونچرابایدخداراشکرکرد؟!اشکرکهاینچیزهاهسترخدا

رخدا دهمکهایانجاممیسحسنهخواهمکسیبهمنغربزندپمننمی..شکرکسیهستکهبهمنغربزندا

بااینهااینکهشمابلکه.پدرومادرهایسختگیربدنیستندمانباشدکهاینهابدنیستحواسجلویغرآنرابگیرم.

مهماست.کنیدچگونهبرخوردمی

ختمبفرمایید.راازمحسنینقراردهد،بانیتاینکهخداوندبهبرکتاینصلواتماآخررااینصلوات

«وعجلفرجهمالّلهُمَّصَلِّعَلَیمُحَمَّدٍوَآلِمُحَمَّدٍ»
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