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   ُكونُوا ُدَعاًة ِللنَّاسِ 

  

  ِبَغْيِر أَْلِسَنِتُكمْ 
  

 مقدمه
ترين اصولي كه يك مربي تربيتي و عقيدتي بايد مد نظرش باشـد ايـن اسـت كـه                     از مهم 

هـاي زبـاني     و بحـث  . بخش مهمي از دعوت مردم به اسالم و اخالق، از غير طريق زبان اسـت              
يكـي از علـل     . ملي به گوينده داشته باشـند     وقتي اثرگذار خواهد بود كه مستمعين اعتماد كا       

. شود اصلي عدم موفقيت بعضي از مربيان در جذب مخاطبين نيز به همين موضوع مربوط مي          
الـسالم،    رو يكي از دستورات اصلي ديني در دعوت مردم به اسالم راه اهل بيـت علـيهم                  از اين 

  . دعوت از راهي به جز زبان است
گيـرد كـه هـر گـاه شـنونده بدانـد             جا سرچشمه مـى    اين از   " دعوت عملى  "تاثير عميق «

صد ايمان دارد گوش جان خـود را بـه           در گويد و به گفته خويش صد      گوينده از دل سخن مى    
گذارد،  نشيند، و در جان اثر مى      گشايد و سخن كه از دل برخيزد بر دل مى          روى سخنانش مى  

 قبـل از ديگـران عمـل كنـد،           ايمان گوينده به سخنش اين است كه خـود         ي  و بهترين نشانه  
  :فرمايد مىالسالم  عليهعلى اميرالمؤمنين گونه كه  همان

َهــا َو َال أَنـَْهــاُكْم َعــْن َمْعــِصَيٍة ِإالَّ َو   طَاَعــٍة ِإالَّ َو َأْســِبُقُكمْ   َعَلــى  َمــا َأُحــثُُّكمْ   َو اللَّــهِ   ِإينِّ  أَيـَُّهــا النَّــاسُ   ِإلَيـْ
َهـا َلُكْم َعنـْ أَتـَنَـاَهى قَــبـْ

كنم مگـر    اى مردم به خدا سوگند شما را به هيچ طاعتى تشويق نمى" ـ  1
كه پـيش از شـما از    دارم مگر اين دهم و از هيچ كار خالفى باز نمى      خودم آن را انجام مى     قبالً

  "ام آن دورى جسته
                                            

  175؛ خطبه 250، ص)للصبحي صالح(نهج البالغة  .1
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   اْلِقَياَمـِة َمـنْ   َعـَذابًا يـَـْومَ   َأَشـدِّ النَّـاسِ  ِمـنْ « : خـوانيم  مـى الـسالم     عليـه در حديثى از امام صادق      
از كسانى كه در روز قيامت عذابشان از همه شديدتر اسـت كـسى    ـ   1 ِبَغْريِهِ   َعْدًال َو َعِملَ  َوَصفَ 

  2».است كه سخن حقى بگويد و خود به غير آن عمل كند
كـنم،   چه شما را نهـى مـى        من در ترك آن   : فرمايد السالم به مردم مى     حضرت شعيب عليه  

  3)88/هود(». ما ارِيُد اْن اخاَلَفُكْم الى ما اْنهاُكْم َعْنهوَ «. پيشگام هستم
  قرآن
  :فرمايد مي دعوت و عملدر خصوص خداوند كريم در قرآن مجيد  :اول

ـْن َدعـا ِإلَــى اللَّـِه َو َعِمــَل صـاِلحاً َو قـاَل ِإنَّنــي« ــْوًال ِممَّ چــه كــسى ـــ   ِمـَن اْلُمــْسِلمينَ  َو َمـْن َأْحـَسُن قـَ
دهـد و    كند و عمل صالح انجام مى      ست از آن كس كه دعوت به سوى خدا مى         گفتارتر ا  خوش

  )33/فصلت(»من از مسلمانانم: گويد مى
: اين آيه با صراحت، بهترين گويندگان را كسانى معرفى كرده كه داراى اين سـه وصـفند                

  .دعوت به اللَّه، عمل صالح، و تسليم در برابر حق
كن معروف ايمان، اقرار به لسان، عمل به اركان، و در حقيقت چنين كسانى عالوه بر سه ر

اند و آن تبليغ و نشر آئين حـق و اقامـه        بر ركن چهارمى نيز چنگ زده     ) قلب(ايمان به جنان    
اين مناديان با اين    . دليل بر مبانى دين و زدودن آثار شك و ترديد از قلوب بندگان خدا است              

  .چهار وصف بهترين مناديان جهانند
و سـلم     و  آله  و  عليه  اهللا  صليى از مفسران اين اوصاف را تطبيق بر شخص پيامبر           گرچه گروه 

اند، ولى پيدا    ها كرده  كردند، و يا خصوص مؤذن     سوى حق مى   يا پيامبر، و امامانى كه دعوت به      
اى دارد كه تمام مناديان توحيد را كه واجد اين صفاتند فرا             است آيه مفهوم وسيع و گسترده     

خصوص بـا    به(است  سلم    و  آله  و  عليه  اهللا  صليند برترين مصداقش شخص پيامبر      گيرد، هر چ   مى
هـا تمـام علمـاء و        و در درجـه بعـد ائمـه معـصومين و بعـد از آن              ) توجه به زمان نـزول آيـه      

مبلغـان اسـالم از هـر       دانشمندان و مجاهدان راه حق و آمرين به معروف و ناهين از منكـر و                
 ي  نظيـر بـراى همـه       بشارتى است بزرگ و افتخارى اسـت بـى          هستند، و اين آيه    قشر و گروه  

  4.توانند به آن دلگرم باشند  كه مى،ها آن

                                            
  75 ص1تفسير نورالثقلين ج ـ 300 ص2 ج)  اإلسالمية-ط (الكافي  .1
   215، ص1 تفسير نمونه، ج .2
  278، ص20 تفسير نمونه، ج. 4         126صالسالم قرائتي؛ ا نوشته حجتامر به معروف و نهى از منكر،  .3
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تـر و خـوش       بهترين سخن آن نيست كه علمى      «: شود كه   از طرفي از اين آيه استفاده مي      
 و» َدعـا ِإلَـى اللَّـهِ «.  بلكه آن است كه مردم را به خدا دعوت كند و با هدف باشد              ،تر باشد  آهنگ

) زيـرا (» َدعـا ِإلَـى اللَّـِه َو َعِمـَل صـاِلحاً «. ى آن اهـل عمـل باشـد        سخنى ارزش دارد كه گوينـده     
گوييـد   چرا سخنى مـى  ـ  ِلَم تـَُقولُـوَن مـا ال تـَْفَعلُـونَ «. شوند عمل به شدت توبيخ مى گويندگان بى
آيا مـردم را بـه خيـر و     ـ  َن أَنـُْفَسُكمْ َأ تَْأُمُروَن النَّاَس بِاْلِبرِّ َو تـَْنَسوْ  «)2/صف(»!كنيد؟ كه عمل نمى

  1)44/بقره(»؟كنيد دهيد و خود را فراموش مى نيكى فرمان مى
محبوبيت در سـايه      است و اين   نياز به محبوبيت اجتماعى   براى دلنشين بودن كالم       :دوم

  2.آيد دست مى ايمان و عمل صالح به
ِإنَّ الـَّذيَن آَمنُـوا َو َعِملُـوا «: فرمـود   وقرآن كريم راه محبوب شدن بين مؤمنان را بيان كـرده  

اند، خـدا    آنان كه از نظر عقيده مؤمن و از نظر اعمال صالح  ـ الصَّاِلحاِت َسَيْجَعُل َلُهُم الرَّْحمُن ُودًّا
  )96/مريم(».كند هاي ديگران مي ها محبت قرار داده و آنان را محبوب دل براي آن

اگر مؤمن با قلبش متوجه خداي سبحان شود، خدا         «: السالم نيز فرمودند   امام صادق عليه  
  3».كند هاي مؤمنان را نسبت به او دوست مي هم وجه خود را متوجه او خواهد كرد و دل

و بنـدگان مـؤمن او را دوسـت داشـته           . كه انسان محبوب خدا شود     و چه چيز بهتر از اين     
گـرايش جامعـه خداپرسـت و    هاست،  ها و مقلّب قلب    زيرا خداي سبحان كه رهبر دل      4.باشند
دوست را به سمت مردان سالك صالح كه عقيـده صـائب را بـا عمـل صـحيح هماهنـگ                       حق
انـد و     دهد؛ چون آن مردانِ الهي، محبان راستين خدا و محبوبان واقعـي وي              اند، قرار مي    كرده

  5.كند آثار محبت خدا در مجالي خلقت و مرائي آفرينش و مراياي بندگان وي ظهور مي
اى كه اعمال خوب، در وجودش ملكه شده اسـت تـك تـك اعمـالش                و انسان خودساخته  

گيرند چرا كه تبليغ عملـى از تبليـغ          تبليغ دين خداست و مردم از رفتار و كردار او درس مى           
  6.گفتارى مؤثرتر است

                                            
  338، ص10 تفسير نور، ج .1
  211االسالم قرائتي؛ ص قرآن و تبليغ، نوشته حجت .2
  14، كتاب توحيد، باب 327، ص 3، ج االنواربحار .3
  222 ص؛حكمت عبادات؛ اهللا اهللا جوادي آملي حفظه حضرت آيت .4
  348ص 2 ج؛ادب فناي مقربان اهللا؛ ملي حفظهاهللا جوادي آ حضرت آيت .5
  211االسالم قرائتي؛ ص قرآن و تبليغ، نوشته حجت .6
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  ديثاحا
  : كند كه فرمود السالم نقل مي  از امام صادق عليه»ي يعفُوربن أَبا«) 1

َر فَـِإنَّ َذلِـَك َداِعيَـٌة   ِبَغْيِر أَْلِسَنِتُكمْ  نُوا ُدَعاًة ِللنَّاسِ ُكو « ـ  لِيَـَرْوا ِمْنُكُم اْلَورََع َو اِالْجِتَهاَد َو الصََّالَة َو اْخلَيـْ
، مردم بايد ورع و كوشش و دعوت كنيد) كيش و مذهب خود    به (با غير زبان خويش مردم را     
  1».كننده باشند ها خود دعوت ننماز و خير شما را ببينند، اي

ــ  ُكونُوا ُدَعاًة لِلنَّاِس بِـاخلَْْريِ ِبغَـْريِ أَلْـِسَنِتُكْم لِيَــَرْوا ِمـْنُكُم اِالْجِتَهـاَد َو الـصِّْدَق َو الْـَورََع «: و فرمود ) 2
كارى دعوت كنيد، مردم بايد كوشـش        خود به خير و نيكو    ) بلكه با كردار  (غير زبان    همردم را ب  

  2».ى و پرهيزكارى شما را ببيننديدت و راستگودر عبا
  : فرمود السالم مي شنيدم امام صادق عليه: همچنين ابو اسامه گويد) 3

ــِق َو ُحــْسِن  ــِة َو ُحــْسِن اْخلُُل ــَورَِع َو اِالْجِتَهــاِد َو ِصــْدِق احلَْــِديِث َو أََداِء اْألََماَن َعَلْيــَك بِتَـْقــَوى اللَّــِه َو اْل
ُفـــِسُكْم ِبَغْيــِر أَلْــِسَنِتُكمْ كُ اْجلِــَواِر َو   َو ُكونُــوا َزيْنـــاً َو َال َتُكونُــوا َشــْيناً َو َعلَــْيُكْم ِبطُـــوِل ونُــوا ُدَعــاًة ِإلَــى أَنـْ

ُه َأطَـاَع الرُُّكوِع َو السُُّجوِد َفِإنَّ َأَحدَُكْم ِإَذا َأطَاَل الرُُّكـوَع َو الـسُُّجوَد َهتَـَف ِإبْلِـيُس ِمـْن َخْلِفـِه َو قَـاَل يَـا َويـْلَـ
ـ بر تو باد به تقـواى خـدا و ورع و كوشـش و راسـتى گفتـار و اداء      َو َعَصْيُت َو َسَجَد َو أَبـَْيُت 

  خود دعوت كنيـد    )مذهب ( همردم را با غير زبان ب     و  . امانت و حسن خلق و نيكى با همسايه       
ـ    يعنى رفتار شما شيعيان بايد طورى باشد كه مخالفين        ( ا مايـل   گرويـدن مـذهب شـم      هتـان ب

ـ      .و زينت ما باشيد و ننگ ما نباشيد       ) شوند طـول دادن ركـوع و سـجود، زيـرا        هو بر شما باد ب
اى : چون يكى از شما ركوع و سجود را طول دهد، شيطان از پشت سرش بانگ زند و بگويـد                  

هنگـامى كـه    (واى، كه اين اطاعت كرد و من نافرمانى و ايـن سـجده كـرد و مـن سـرپيچى                     
  3»). آدم مأمور گشتمسجده در برابر هب

ــ مردمـان را بـا        َو َال َتُكونُـوا ُدَعـاًة بِأَلْـِسَنِتُكْم   بَِأْعَمـاِلُكمْ  ُكونُـوا ُدَعـاَة النَّـاسِ «: و نيز فرمـود   ) 4
  4».هاى خود  كنيد نه با زباندعوت) ها به خوبي(اعمال خود 

                                            
  78 ص2 ج)  اإلسالمية-ط (الكافي  .1
  105 ص2 ج)  اإلسالمية-ط (الكافي  .2
  77 ص2 ؛ ج) اإلسالميةـط (الكافي  ـ 18 ص1 المحاسن؛ ج .3
  198؛ ص5 ؛ ج)  بيروت-ط (بحار األنوار  .4
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ــود) 5 ــين فرم َنــا بَِأْعَمــاهلِِْم َو َجمُْهــوِد  قَـْومــاً َكــانُوا ِســرَاجاً َو مَ   اللَّــهُ  َرِحــمَ «: همچن َنــاراً َكــانُوا ُدَعــاًة ِإلَيـْ
بودنـد، بـا    ) افكـار مـردم   (و روشنگر   ) راه خلق (خدا آن قوم را رحمت كند كه چراغ         ـ  طَـاقَِتِهْم 
  1».كردند دعوت مى) و مبادى تشيع(سوى ما  هكار بردن منتهاى قدرت، مردم را ب هعمل و ب

  : السالم فرمود هو اميرالمؤمنين على علي) 6
   ـ  َو َال يـَْعِدلُُه نـَْفٌع َما َسَكَت َعْنُه ِلَساُن اْلَقْوِل َو َنَطَق ِبِه ِلَساُن اْلِفْعلِ «

كند، آن است كـه      زند و هيچ سودى با آن برابرى نمى        اى كه گوش آن را پس نمى       موعظه
  2».زبان گفتار در آن خاموش بماند و زبان كردار به سخن گفتن بپردازد

  نيتبي
  :اند العالي با استفاده از اين روايت فرموده  مدظلهاي حضرت امام خامنه

ُكونُـوا ُدَعـاًة " كنـيم؛   مى دعوت آن به و گوييم  مى كه باشد چيزى آن طبق بايد ما اخالق«
 آن رد مـا  اگـر  بـوديم،  اعتنـا   بى دنيا زخارف به ما اگر. "باعمـالكم" يعنى " ِبغَـْريِ أَلْـِسَنِتُكمْ  لِلنَّاسِ 
 پايبنـدى  مـا  اگر گذاشتيم، ثابت قدم هستيم، آن مبلّغ و داعى و معتقديم آن به كه هايى راه

 نظـام  در كـه  چـه  آن و بزرگـوار  امـام  فرمايشات و اسالمى اصول و دينى اصول به را خودمان
 اثر شود،  مى پراكنده كه محيطى در ما حرف داديم، نشان عمالً است، مقرر اسالمى جمهورى

 ى  جاذبـه  نفـس  بلكـه  بـود؛  نخواهد زور و فشار و اصرار به احتياج خيلى وقت آن كرد؛ خواهد
  3.كرد خواهد وادار هماوايى و همگامى و هماهنگى به را ديگران عمل،
 تربيـت  چـون  برم، نمي كار به را "تربيت" تعبير من حاال كه ـ حسنه ى  موعظه بخش در«
. اسـت  الزم رفتـار  ى  مـسئله  زبـان،  ى  مـسئله  رب ى  عالوه من نظر به ـ دارد اعمى معناى يك

 نـرم  را هـا  دل كه چيزى. جاست اين شده، گفته كه " 4  ِبغَـْريِ أَلْـِسَنِتُكمْ  ُكونُوا ُدَعاَة النَّاسِ "  همين
 درسـت  رفتار آورد،  مى در زانو به را معاند هاى آدم آورد،  مى در زانو به را عنادها بلكه كند، مي

 گفتـار،  در صـداقت  تواضـع،  خـوب،  اخـالق  شامل خوب، رفتار البته. است خوب رفتار است،
 دنيـوى  و مادى امور به نسبت بلندنظرى و حقيقت بيان در صراحت گيرى، موضع در صداقت

                                            
  301العقول؛ النص ص فتح .1
  162؛ ش231الكلم، صغررالحكم و درر .2
  2/11/1370 انتظامى نيروى سياسى عقيدتى، سازمان مسؤوالن و فرماندهان با ديدار در .3
  309 ص67 ج)  بيروت-ط ( ـ بحاراألنوار 46مشكاة األنوار في غرراألخبار النص؛ ص .4
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 پروردگـار  توفيـق  بـه  اگر كه است؛ عمل در خلوص ى  دهنده  نشان كه ىيچيزها اين شود؛ مي
. دهـد  مي نشان را خودش گفتارمان و رفتار در طبعاً باشيم، داشته عمل در خلوص واقعاً ماها

 ــ  نصيحت و موعظه لسان اوالً: است همين راهش بهترين دوم، مهمِ اساسى ى  نقطه بنابراين
  1».عمل و رفتار ثانياً ـ مشفقانه و پدرانه مواردى در و برادرانه،

  : فرمايد نيز ميقرائتي االسالم والمسلمين  حجت
  :) يعنيعوت كنيدبا عمل خودتان مردم دكه  اين(

براى مثال اگر پدر يا معلم در كوچه پوست خيارى ديد و بـا نـوك پـا آن را كنـار زد تـا                         
كسى به زمين نخورد، شاگردان با ديدن اين حركت، از آن به بعد پوسـت خيـار در كوچـه و                     

هـاى اضـافى را خـاموش كنـد، سـاير            يا اگر مدير اداره هنگام ورود چراغ      . اندازند خيابان نمى 
همچنين اگر مسؤوالن مملكتى در صف اول نماز جمعه و . فهمند ارمندان تكليف خود را مىك

  .شود ها و مساجد پر مى جماعات باشند، نمازخانه
  روى ديگـران    هاى سرشـناس خالفـى انجـام دهنـد، راه گنـاه را بـه               و بر عكس، اگر چهره    

  .كنند باز مى
كه از موقعيت اجتماعى و مذهبى بـااليى        سلم    و  آله  و  عليه  اهللا  صليقرآن به زنان پيامبر اكرم      

اگر هر يك از شما      .حساب شما از ساير زنان جداست     ! اى زنان پيامبر  : فرمايد برخوردارند، مى 
   2.خالفى انجام دهد، دو برابر ديگران كيفر خواهد ديد

كـه يـك گنـاه از        شود، قبـل از آن     هفتاد گناه از جاهل بخشيده مى     : خوانيم در حديث مى  
  .كند ؛ چون عالم با گناه خود، راه را براى ديگران آسان مى3عالم بخشيده شود

بـه دو راهـى     .  با يك مسيحى همسفر شدند      السالم حضرت على عليه  : خوانيم در تاريخ مى  
السالم در مسير مسيحى حركت  رفت؛ اما حضرت على عليه رسيدند و هر يك بايد از راهى مى

لكـن اسـالم سـفارش      ! دانم مى: امام فرمود . راه شما آن جاده است    :  او پرسيد  مسيحى از . كرد
                                            

  20/4/1389 ها اهدردانشگ رهبرى نمايندگى دفاتر ديداراعضا رد .1
  )30/احزاب( ».يا نسĤء النَّبىِ منْ يأْت منْكُنَّ بِفاحشَةٍ مبينَةٍ يضاعف لَها الْعذاب ضعفَينِ« .2
لمِ ذَنْـب واحـد ـ امـام صـادق      يا حفْص يغْفَرُ للْجاهلِ سبعونَ ذَنْباً قَبلَ أَنْ يغْفَرَ للْعا: عنْ أَبِي عبد اللَّه ع قَالَ قَالَ .3

كـه يـك گنـاه عـالم          اى حفص هفتاد گناه جاهل آمرزيده شود پـيش از آن          : حفص بن غياث فرمود     السالم به   عليه
  47؛ ص1 ؛ ج) اإلسالميةـط (الكافي » .آمرزيده شود
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كننـد و مـن    كرده است كه هرگاه دو نفر همسفر شدند، نسبت بـه يكـديگر حقـى پيـدا مـى        
   1.خاطر اين برخورد حضرت، مسلمان شد مسيحى به. خواستم مقدارى شما را بدرقه كنم

ي تهمتـى را       فرستاد تـا زمينـه      السالم  ام كاظم عليه   كنيز زيبايى را به زندان نزد ام        هارون
  2.رفتار امام طورى بود كه كنيز را عوض كرد و او نيز مشغول عبادت شد. فراهم كند

كردنـد، سـفارش      به شيعيانى كه در ميان اهل سـنت زنـدگى مـى             السالم  امام صادق عليه  
هاى آنان را تـشيع      جنازه! يدمريضان آنان را عيادت كن    ! در نمازهاى آنان شركت كنيد    : فرمود
  3.و در هر كار خوبى، شما پيشگام باشيد! كنيد

  4.شوند گونه رفتارها، ديگران به راه ما دعوت مى با اين! آرى
  خاطرات شنيدني

اهللا كه عمر با بركت خـويش را در   االسالم والمسلمين محسن قرائتي حفظه  حضرت حجت 
در . فردي در تبليغ را ابداع نموده است        نحصر به راه تبليغ دين صرف نموده و شيوه جديد و م         

. خاطرات تبليغي خود به نكات جالبي اشاره نموده كـه نـشان از اهميـت تبليـغ عملـي دارد                   
  .خوانيد ها از جلد اول كتاب خاطرات ايشان است را مي كه اكثر آناي از اين موارد  گزيده

  !خوب نيست استاد به شاگردش دستور بدهد
خواندم، يك روز به هنگام درس، درب اطاق         كه مدتى خدمت او درس مى     استادى داشتم   

  .برگشت و درس را ادامه داد استاد بلند شد درب را بست و. باز شد
  »بستيم گفتى ما مى آقا مى«: گفتيم
  »!خوب نيست استاد به شاگردش دستور بدهد«: فرمود

 برخـورد همچنـان در ذهـنم        ام، اما ايـن    داند هر چه نزدش خواندم فراموش كرده       خدا مى 
  )42ص (.باقى مانده است

                                            
  157، ص71بحاراالنوار، ج .1
  239، ص48بحار، ج .2
3. »مرِهشَائي علُّوا فو صع و إِلَى شَي بِقُونَكُمسلَا ي و مزَهنَائوا جداشْه و مرْضَاهوا ملَـى بِـه   دأَو رِ فَأَنْتُمنَ الْخَيم ـ  ء 

 ي  و از بيمارانشان عيادت كنيد و بر جنازه       ) نماز جماعت عامه حاضر شويد     هب(ها نماز بخوانيد     در ميان عشاير آن   
ـ           ها در  ها حاضر شويد، مبادا آن     آن » .ديهـا سـزاوارتر    خيـر از آن    ه هيچ خيرى از شما پيشى گيرند كه شما نسبت ب

   219؛ ص2 ج)  اإلسالميةـط (الكافي 
  127امر به معروف و نهى از منكر، ص .4
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   احترام و محبت به مخاطبان
اش را به سرگذاشـت      به عيادت يكى از مراجع رفتم، ايشان از جاى خود بلند شد و عمامه             

  .و نشست، علّت را پرسيدم
  ».به احترام شما«: فرمود

حال كه اجـازه    «: رمودمن تقاضا كردم راحت باشد و استراحت كند، ايشان قبول كرد و ف            
  ».دارم دهى عمامه را برمى مى

ام فراموش كرده باشم، ولى اين خـاطره   هايى كه در محضرش خوانده شايد من تمام درس   
بـراى همـين بـه    . هنوز در ذهنم مانده كه به احترام من بلند شد و عمامـه بـه سـر گذاشـت       

ـ    معلّمان و مبلّغان توصيه مى    ت ب ه مخاطبـان، تـأثير كـالم خـود را     كنم كه با احتـرام و محبـ  
  )43ص(.بيشتر كنند

  بوسيدن دست كارگر
امـروز كـارگران نمونـه      «: امـام جمعـه فرمـود     . قرار بود در نماز جمعه شيراز صحبت كنم       

  ».آيند، شما آنان را تشويق كنيد مى
  .، ايشان اصرار كرد، پذيرفتم...عرض كردم شما بايد 

ام كـه پيـامبر       اين حـديث را بـراى مـردم خوانـده          ها من سال «: در پايان سخنرانى گفتم   
بوسيد، لذا كارگران نمونه را به جايگاه دعوت كـردم           دست كارگر را مى   سلم    و  آله  و  عليه  اهللا  صلي

  .ها را بوسيدم و دست آن
بوسى شما كه به روايت عمل كردى، اثرش بيـشتر از سـخنرانى              اين دست «: مردم گفتند 

  )51ص(».بود
    نيستدرس اخالق گفتنى

يكى از نهادها مرا براى درس اخالق دعوت كردند، پس از عبور از چند اتـاق وارد سـالنى                   
  ».ها مسئولين اداره هستند اين«: شديم، درها را بستند و گفتند

اى نـداريم،    خـواهيم هـروئين تقـسيم كنـيم، مـا كـه حـرف محرمانـه                مگر ما مى  «: گفتم
  ».مه بيايند و در جلسه شركت كنندخواهيم قرآن و حديث بگوئيم، بگذاريد ه مى

  ».ها در شأن اين جمع نيستند آخر آن«: گفتند
درس اخـالق گفتنـى نيـست، عملـى اسـت و            : فرمود مرحوم عالمه طباطبايى مى   «: گفتم

  )117ص(».همين كار شما ضّد اخالق است
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  مسلمان واقعى
، ) العالي مدظله(ى ا العظمي خامنه اللَّه در سفرى در محضر رئيس جمهورِ وقت، حضرت آيت

به چند كشور آفريقايى وارد شديم و شرط اين بود كـه هنگـام پـذيرايى و سـر سـفره نبايـد                       
  .شراب باشد

در يكى از مساجدى كه براى مـن برنامـه سـخنرانى گذاشـته بودنـد، قبـل از سـخنرانى                     
  ».ها هستند مسلمان واقعى ايرانى«: شخصى بلند شد و گفت

  »چطور؟«: گفتم
ا     ا به ياد داريم بارها رهبران كشورهاى اسالمى به كـشور مـا آمـده              چون م «: گفت انـد، امـ

ا مـسئولين ايرانـى ايـن كـار را                        جرأت نكرده  ت بگوينـد نبايـد شـراب باشـد، امـ اند با قاطعيـ
  )87ص(».كردند

  اعتراف به گناه
. السالم شدم، جوانى را ديدم كه زنجير طال به گـردن كـرده بـود               وارد حرم امام رضا عليه    

  .متذكّر حرمت آن شدم
  ».دانم و به زيارت خود مشغول شد مى«: او در جواب گفت

اعتنـايى دوبـاره    من ابتدا ناراحت شدم، زيرا او سخنم را شنيد و اقرار به گناه كرد و با بـى      
الـسالم نيـز از بعـضى        بعد به فكر فرو رفتم كه اآلن اگـر امـام رضـا عليـه              . مشغول زيارت شد  

  ! توانم انكار كنم و بايد اقرار كنم پرسد، نمىهاى من ب خالفكارى
السالم و آن جوان در مقابل من، اگر مـن           پس من در مقابل امام رضا عليه       «:با خود گفتم  

  »!بدتر نباشم بهتر نيستم
به چه دليل طـال بـراى       ! آقا حاج«: بعد از چند لحظه همان جوان كنار من نشست و گفت          

  »مرد حرام است؟
  . او قبول كردمن دليل آوردم و 

السالم تسليم شد، خداوند     پيش خود فكر كردم كه چون روح من در مقابل امام رضا عليه            
  )54ص(.هم روح اين جوان را در مقابل من تسليم كرد
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   السالم پيروى از امام رضا عليه
زمـان  . و كـسى نيامـد    به شهرى رفته بودم      و سخنرانى     دارى  كالس رايچند سال پيش ب   

  . مردد بودم كه در آن شهر بمانم يا نمانم. و سه روزى مانديم و خبرى نشدد. طاغوت بود
يك روز در حمام عمومى بودم كه جـوانى بـراى زدن كيـسه بـه پـشتش از مـن كمـك                       

. يك لحظه به ذهنم رسيد كه امام رضا عليه السالم هم در حمام چنين كـارى كـرد          . خواست
  .مبدون تأمل كيسه و صابون را گرفته و كمك كرد

هايم را پوشيدم، او وقتى مرا با لباس روحانيت          من زودتر از او از حمام بيرون آمده ولباس        
. ام ام عمل كـرده    ندارد، من به وظيفه     اشكالى: گفتم. ديد جلو آمد و شروع به عذرخواهى كرد       

  .پول حمام او را هم حساب كردم
، من هم بايد براى شـما كـارى         مرا خجالت داديد  ! آقا حاج: از حمام كه بيرون آمديم گفت     

  .بكنم
كـسى پـاى    . هـا اصـول عقايـد بگـويم        آمدم از قـم بـراى جـوان       . من طلبه هستم  « :گفتم

  ». بيا بد نيست؛آيد سخنرانى ما نمى
اگر خواستى خويش و قوم و پسر خاله و پسر عمه و دوسـت و              « :جايش را پرسيد و گفتم    

  ».آشنا را بياور
  »!چشم حتماً«: گفت

  ».ها پول حمام و دالكى آقا اين«: گفت. ك سرى جوان آمدندعصرى با ي
   .ى ما به هشت صد نفر رسيد  نفر جلسهشانزدهخوششان آمد و از  ها آمدند و و اين جوان

گيـرى آن   السالم و تأثيرپذيرى و پـى     متوجه شدم كه اين به بركت تقليد از امام رضا عليه          
  .جوان بوده است

، همـه   الـسالم   عليـه  و غذا خوردن تقليد كنيم از امام رضـا           ى ما در چاى خوردن     اگر همه 
  1.شود چيز درست مى

                                            
  5السالم، ص رضا عليه ، امام62هايى از قرآن سال  برنامه درس .1
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   ياد گرفتن از شاگرد
چـرا خداونـد    : در يكى از كالسها عنوان درسم اين بود       . هاى زيادى داشتم   در اهواز كالس  

  رساند؟ در دنيا ما را به جزاى اعمالمان نمى
شـما  «: هـا گفـتم    قبل از پاسخ به جوان      براى اين سؤال چند جواب آماده كرده بودم، ولى        

  ».نيز فكر كنيد و جواب بدهيد
هــا بلنــد شــد و جــوابى داد، ديــدم جــواب خــوبى اســت و آن جــواب در  يكــى از جــوان

جا يادداشت كرده و آن جوان را        قلم و دفتر خود را برداشتم و همان       . هاى من نيست   يادداشت
  ».من اين را بلد نبودم«: هم تشويق كردم و گفتم

العمـل شـما در      عكس«: روز آخرى كه خواستم از اهواز بيرون بيايم، يكى از دبيران گفت           
هاى شما اثـر تـربيتيش        سخنرانى ي  آموز و قبول و يادداشت جواب او، از همه         مقابل آن دانش  

  )60ص(».بيشتر بود
  برابري گوني تر با چهارسال درس

 مـا رفتنـد ديـدن يـك آقـايى و            هـا، شـاگردهاى     سال ايدئولوژى گفتم براى جـوان      چهار
  ».آقا او است«: برگشتند و گفتند

خوب حاال شما چه ديديد؟ من چهار سال است براى شما مفت، چهار سال مجانى «: گفتيم
من هم قبـول    . شما يك مالقات يك ربعى با ايشان داشتيد       .  كردم  دارى مجانى براى شما كالس   

. شناسـيد  ات يك ربعى چه ديديد؟ آقـا را هـم مـى           اما شما در اين مالق    . دارم آقاى خوبى است   
  ».االسالم والمسلمين آقاى شيخ يحيى انصارى دارابى، از مدرسين قم است تجناب حج
. به مـا چيـزى نگفـت      . ايشان ديده پشت در آفتاب است     . ى ايشان رفتيم   ما خانه «: گفتند

ته يك گونى تر كـرده  تابد رف  بعد فهميديم ديده آفتاب به كفش ما مى       . رفت بيرون و برگشت   
  ».است، روى كفش ما انداخته است، كه آفتاب به كفش نتابد

گونى تر او ايـدئولوژى مـا را        . من چهارسال ايدئولوژى گفتم، ايشان هم يك گونى تر كرد         
  1.برداشت رفت

  

          چشم بينا جان آگاه و دل هوشيار ده   اى سرشار ده    يا رب از عرفان به ما پيمانه
   گفتار ده    روزگارى هم به ما كردار بى           كردار كردى مرحمت       گفتار بىمدتى 
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