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اخالق اجتمایع آن چه زمان به ما اجازه مطابق شبهای گذشته ابتدا مساله ای را عرض یم کنم و سپس از بحث 

تان بیان یم کنم.   دهد، محضن

م  در دو شب راجع به نماز، وضو و غسل اشاراتی داشتیم امشب تصمیمم این است که ا زبجث وضو، فاصله بگب 

ه با من بات عیل وضوء فراشه مسجده ؛ کیس کمنتها حیفم یم آید روایتی را از امام صادق علیه السالم نخوانم.... 

وضو بخوابد مثل این است که فراش او مسجدش هست یا روایتی است مبتن بر این که مثل کیس است که 

وافضل  وباالترین حالت   حتی گفته شده مثل کیس است که تا صبح در سجده است. و تاصبح نماز یم خواند... 

انجام این گونه اعمال و اگر تا کنون سیع کنیم مقید باشیم به در انسان در نماز وقتی است که در سجده است. 

 مقید نبودیم سیع کنیم از این به بعد انجام دهیم. 

یم باید  یک نکته دیگر این که سیع کنیم در انجام عبادات دچار ارساف هم نشویم مثال وقتی یم خواهیم وضو بگب 

فن که در مضف آب داریم مثال سیع کنیم ارساف نکنیم گایه اوقات باید گفت اگر عبادت نکنیم بهبی است با ارسا

د از اول تا آخر آب باز است. این اشکال دارد و باید مواظب بود.ان المبذرین کانوا اخوان  فرد یم خواهد وضو بگب 

ن   .....الشیاطی 

....به هر حتی گفته اند اگر کیس حال وضو ندارد، تیمم کند و بخوابد...حتی روی همان رختخوابش هم تیمم کند. 

خدای متعال بندگانش که به بندگانش پاداش  وثواب دهد، خداتی داریم که دنبال بهانه است   گویم؟صورت چه ب



......بنابراین این گونه ثوابها را عجیب و غریب را دوست دارد و عالقمند است که به بندگانش محبت کند 

، از جلسات اباعبدهللا هدیه هم یا هدیه حساب میکنید از این جلسهانشاهللا این مطلب را اگر سوغات ندانید.... 

ت ابوالفضل العباس و امام صادق علیهم السالم است  ن و حضن انشاهللا که مراعات  از من نیست؛ از امام حسی 

 کنیم. 

ان کننده واجتر باشد که انسان نسبت به آن کوتایه کرده است یا درانجام  انشاهللا که انجام این مستحبات جبر

 آن نقیص بوده است. 

 اجتمایعاخالق 

ید ما  راجع به حسن خلق چه راجع به اخالق فردی،  در دو شب گذشته عزیزاتن که حضور داشتید کامال مستحضن

وع یم شود من از و چه با تفسب  اخالق اجتمایع مطالتر را عرض کردم،  امشب بحتی که داریم با یک سوال رسر

 هاتی را یم شما یم پرسم و یک لحظه هم صبر یم کنم که فکرتان متمرکز شود 
....انسان در زندگیش گایه ناراحتی

خالف توقعش یم شود یا به او ظلم یم شود.گایه وقتها ظلم هم نیم شود؛ خودش توهم یم کند که به او بیند. 

ظلم شده است. ما در برخورد با کساتن که احیانا به ما ستم کردند و ضد توقع ما برای ما کاری کردند و ا زدستشان 

 موقعیتهاتی داشت؟ ناراحتیم در 
ن انسان در مقابل  مقابل این ها چه کار یم کنید؟ چند نوع رفتار یم توان در چنی 

نامالیمات مخصوصا وقتی غضب و خشم دارد، اسالم چه به ما یم گوید ؟ د راین موقع چه کار باید کرد؟ چهار 

ان یم کند اول این است که نوع رفتار قابل تصور است و ما در خارج یم بینیم.رفتار  و آن  انسان آن بدرفتاری را جبر

ان میکند بیشبی از آن چه آن بنده خدا انجام داده است.  مثال فرض کنید یک نفر به یک نفر خدای ظلم را جبر

و او هم چندین برابر یا سییل یم زند یا فحش یم دهد و بعد مدیع میشود که فالتن ناکرده فحش داده است، 

ان کردم!!! فحش داد و من ده برابر   جبر



سوای از ببینید این را ما به آن یم گوییم ظلم...یعتن اگر اویل ظلم کرده است، شما هم ظلم مضاعف کرده اید!!! 

زودخشم و . شعارش هم این است که جواب کلوخ ، سنگ است.... مقدار برابر مازادش گناه نابخشودتن است.... 

ن یم شود، هر چه خواست یم  دیر بخشش برخن این طوری اند؛ زود غضب یم کند و  هر وقت هم خشمگی 

متجاوزانه ....اما نوع دوم؛ که ما اسم آن را یم گذاریم عدالت در گوید...این یک نوع رفتار؛ رفتار ظالمانه... 

جواب را یم دهد اما انصاف را هم رعایت میکند نه یم عداوت، یعتن در جواب دادن عدالت را رعایت یم کند، 

 یم کند ویل هر جواتر داد در محدوده مراعات است. بخشد و نه چشم پو 
ی بگوید و شر ن ممکن است خانم یک چب 

 شوهر هم همان یا به شکل مساوی آن را جواب میدهد که ما به آن عدالت در عداوت یم گوییم.... 

اگر فحش  یک مقاله ای هم بنده در این باره دارم و مبتن بر این که ما مقابله به مثل را جایز میدانیم البته

ن جا هم باید توجه داشته باشیم که یک نفر به پدر یک نفر جسارت یم کند، طرف نیم تواند به نباشد...  البته همی 

طرف هر پدر او و یا همرس او و یا به مادر او جسارت کند به هر حال برداشت از مقابله به مثل نباید این باشد که 

ایم که کرد، طرف مقابل هم مجاز باش ایم را داشته باشد... تر احبی لذا این نکته یادتان باشد در د که همان تر احبی

د...   مقاله به مثل باید نسبت به خود شخص جسارت کننده باید و اذیت کننده، مقابله به مثل صورت بگب 

تا این جا ما دو رفتا ررا گفته ایم ییک ؛ انسان تجاوز ا زحد کند و رعایت انصاف و عدالت نکند واین بسیار بد است 

دوم این که رعایت عدالت و انصاف یم کند ویل گذشت نیم کند ییک قاتل یم شود و ویل مقتول قصاص میکند د 

که نه تجاوز یم کند نه مقابله به مثل یم کند ؛ عفو و اما نوع سوم، این است   رواقع این عدالت در عداوت است 

ن .... ..یم کند و یم بخشد!  کی  ین آیات و روایات ما که راجع به خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن المرسر بیشبی

برخن ها گذشت که نیم کنند، توجیه هم یم کنند...من برخورد با دیگران آمده این نوع سوم را اشاره کرده است. 

سم حیفم یم آید رفتار از یک دانشمند را تعریف نکنم؛همیشه به  ییک از علمای بزرگ ما خواجه این جا که مب 

نام خواجه نصب  الدین طوش برای خییل از شما ها آشناست ؛ فرد  قدرتمندی بود ودر نصب  الدین طوش است؛ 

یقه ای زد به سیم آخر و یک نامه یک کج سلاو در واقع هم علم دارد هم قدرت... دستگاه مغوالن قدرتمند بود... 



... ای نوشت به خواجه نصب  الدین...  نامه را که خواجه نصب  عالم شیعه و صاحب نامه هم یک ستن لجوج ناصتر

وع شد که نامه به کلب بن کلب!!!!  خواجه نامه را یم خواند و صدراعظم است و همه   نوشته بود با این عبارت رسر

کافن بود یک کلمه بنویسد کار او را تمام کنید..یا این که جواب بدهد که انت  چه کار کند؟  کاره حکومت است؛ 

اما میدانیدخواجه چه کار یم کند؟ گفت فالتن نامه ات را خواندم اما شما در نامه نوشتی کلب بن کلب کلب ..... 

ا دارم و دو من هر چه در خودم نگاه کردم نشانه های کلب را ندیدم ؛ سگ چهار دست و پاست ویل من دو پ

این دست دوم این که سگ چنگال دارد و من ناخن دارم سوم این سگ استخوان یم خورد و من غذا یم خورم... 

هم اشتباه سومت و چهارم این که سگ عوعو یم کند  و من حرف یم زنم؛ پس من سگ فرزند سگ نیستم 

شما بگویم که آدم های این جور چقدر آرام و این را هم به  در اوج قدرت چه جواتر میدهد...  والسالم ...ببینید

 یم کنند.... 
ی

ا بنده یک جواتر به یک نویسنده ای دادم درجواتر که ایشان به من داده بود  و ایشان بیست زندگ اخب 

اهاتی که مربوط به حیطه های علیم  ا به من گفته بود البته نه از فحشهای کوچه و محله از آن نارسن و یک نارسن

ردم جواب بدهم و تماما گفتم شما ...به هر حال برخن گفتند ایکاش این گونه فضاتی به جای است. من سیع ک

ا و فحش !!  ن و نارسن ام یم شد نه توهی 
لذا  طرد و تبر وترسر ایجاد یم شود و حوزه و حیطه های تعامیل مملو از احبی

 کار سختی نیست و چون خودم عمل کردم لذا یم توانم به شما سفارش کنم... 

ا رفتار چهارم این که مقابله نکند و عفو کند و...صورت چهارم را فکر کنید انشاهللا فردا شب عرض یم کنم آن وام

مرد بود تا آن رفتار را داشت....  زن یا شب   است که باید شب 

شبهای مصیبت و عزاست یک کوتایه عرض میکنم انشاهلل بهره مند شویم یک مطلب راهم علمای ستن دارند 

،برخن ذکر مصیبتها خییل ریشه دار است؛ دیدم این مصیبت را هم علمای بزرگ شیعه مثل هم علمای شیعه 

یب است این مطلب، وقتی قطب الدین راوندی یا عالم ستن مثل ابن عساکر در تاری    خ دمشق این ها دارند، عج

ه کردند میدانید ابتدا از کربال به کوفه آوردند، حتی در کوفه به دار کشیدند منتها چون  ن رسهای شهدا را باالی نب 

ند...  ن آوردند تا به دمشق ببر ن آیاتی از عجله داشتند رسها را پایی  در جاهای مختلف رس بریده اباعبدهللا الحسی 



اتن همه عمر خواند اگر رسی و چشیم همه عمر به قرآن دوخته شد، آیا از قدرت قرآنرا خوانده است؛ اگر زب

نم به آیات قرآن باشد؟! زید بن ارقم یم گوید وقتی رسها را به کوفه آوردند، برای یک خداوند به دور است که  مبی

ن مقابل من قرار گرفت،  وع کرد دیلحظه من در یک حجره نشسته بودم که دیدم رس اباعبدهللا الحسی  دم رس رسر

به قرآن خواندن؛ ام حسبت ان اصحاب الکهف و الرقیم کانوا من آیاتنا عجبا.....این را یک عالم ستن یم گوید که 

بعد زید بن ارقم یم گوید بسیار بسیار تعجب کردم و  امام علیه السالم اشاره یم کند به داستان اصحاب کهف... 

صحاب کهف هم عجیب تر است. اگر آن داستان از آیات الیه است، گفتم به خدا قسم داستان شما از داستان ا

در دمشق جالب هم این است که برخن وقتها هم امام این داستان شما هم از آیات الیه است با زد رجای دیگری، 

 .، امام جواب داده اندیا این که دیگران که خوانده اند  آیه را خوانده اند و 

 قلب ینقلبونو سیعلم الذین ظلموا ای من

ن لعنة هللا عیلاال    القوم الظالمی 


