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 بسم امیحرلا نمحرلا هلل 

 الحمد هلل و الصالة و السالم عیل رسول هللا و عیل آله آل هللا .... 
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 جهت تعجیل در ظهورش و سالمتی وجود نازنینش از هر گزندی صلوات ختم بفرمایید... 

و از سواالت زیادی که راجع به وضو یم شود مشخص یم شود که محل اجع به وضو داشتیم، به دنبال بحتی که ر 

ه ای چه وضویی است و آیا عذری که باعث شده باندی یا پارچه ای   ابتالست؛ سوال کردند که وضوی جبب 

ه ای یم گویند؟ ه یا کل وضو را وضوی جبب   گذاشته شود یم گویند جبب 

ر داشته باشد به هر حال زخیم اگر باشد، معموال زخم،  میدانید که در اعضای بدن، ممکن است آب برای آن ضن

ی یم بندند....  ن گرچه یا با باند یا با گچ ....این جا به این شکل نیست که ما فورا رساغ تیمم برویم؛  آن را با یک چب 

که هنوز آشنا برخن این کار را یم کنند البته شما این مسائل را یم دانید اما این ها بیشبی برای جوانان گفته یم شود  

به هر حال جایی که هیچ مانیع ندارد آب را یم رسانیم اما جایی که باند یا گچ هست باید به احکام بعضا نیستند... 

این قدر نباید دست خیس شود که آب به زخم برسد ممکن است زخم دست را تر کرد و روی باند کشید البته 

ر داشته باشد...  ن که دستی روی باند کشیده شود ، کفایت یم کند البته چون گایه  هنوز نجس باشد و یا ضن همی 

برخن فقها قبول ندارند روی گچ، گچ هست روی دست باید پارچه ای گذاشته شود و روی آن دست کشید، 

د، البته پارچه هم باعث یم شود که رطوبت دست تمام شود اشکال ندارد دوباره دست را خیس دست کشیده شو 

یم کنید و روی پارچه بکشید...به طوری که این اطراف باند خیس شود و بعد بقیه را شستشو بدهید ....وضو یا 

ه ای...یعتن به خ ود وضویا غسل یم گویند غسیل که بخشی از آن به این شکل انجام شود، یم گویند وضوی جبب 



ن باند و مثال گچی هست که روی زخم است و چون وضو، این را دارد، به وضو هم یم   ه هم همی  ه ای؛ جبب  جبب 

ه ای؛ امیدواریم انشا هللا با احکام نوراین اسالم آشناتر شویم ....   گویند وضو یا غسل جبب 

از آن را امشب عرض یم کنم و یک بخش دیگر را  در حیطه اخالق اجتمایع که یک بحتی با شما دارم یک بخشی 

گفتم وقتی انسان از دست کش عصباین یم شود ممکن است چهار نوع رفتار داشته فردا شب عرض یم کنم... 

د...  هدایتش بکند باشد ؛ نوع چهارم آن را گفتیم این بود که نه تنها عفوش کند ، که کمکش کند و دستش را بگب 

م برای کساین که خطا کرده اند یک آیه در قران هست ک واعف عنهم و استغفر لهم ....ه یم فرماید پیامبر

من یک سوایل از شما دارم د ردنیای امروز اگر عفوشان کن بلکه واسطه شو که من خدا آن ها را ببخشم... ....

زندان باالخره از او نیم  یا دادگاه نظایم تشکیل یم دهند یا حبس ابد یا رسبازی خطا کرد فرمانده چه کار میکند؟

 گذرند... 

ون مدینه بجنگند و هزار نفر هم بودند؛ عبدهللا بن ایر منافق است  اما د رجنگ احد، مسلمانان قرار شد بروند بب 

او منافق است و دارد همراه پیامبر یم آید مسلمان نما ست داخل لشکر اسالم است اما واقعا مسلمان نشده است. 

را تنها یم گذارد، اما وسط ر برای جنگ؛  و پیامبر با آن هفتصد نفر جنگ احد را اه با سیصد نفر بر یم گردد و پیغمبر

قرآن یم گوید: پیغمبر برگشتی مدینه، الزم نیست مدینه که اداره یم کنند و این آیه راجع به آن سیصد نفر است! 

 ...  دادگاه صحرایی تشکیل دیه و اعدام کتن و دست و پا قطع کتن
توی ....که آنها را ببخش! واستغفر لهم بلبرگشتی

من شب گذشته ....یم خواهم سعه صدر اسالم و وسعت نظر خداوند را به شما بیان کنم..  پیغمبر واسطه شو،

مدافع را مخالف  محضن شماعرض کردم که این هبن نیست که افراد را با بداخالقیها از قطار پیاده کنیم... 

دم یا حکومت و نظام و شخصیت های بزرگ بتوانند پل بزنند نه دیوار کنیم...هبن باید این باشد که مر 

حاال یک نکته اخالقی اضافه تری هم دارد بیان کنم و آن  جدا کردن افراد جامعه از هم که هبن نیست؛بگذارند.... 

اینکه وقتی انسان دارد تالقن یم کند و وقتی در حال خشم است، کار آساین نیست؛ من خودم گاه با چشمم دیدم و 

با گوشم شنیدم که انسان های متدین نمازگزار که اهل جماعت هستند خدای نکند که از دست کش عصباین 



دیگر مثل این که تمام حرام های خدا یم شود حالل!! هر چه کند برود در حالت خشم و غضب، شود؛ خدا ن

ا و فحش و تهمت و یر ادیر دور از شان شما یم شود حالل ...علمای اخالق یم گویند اخالق مربوط به این  نارسن

حتی برخن از  است. اخالق مال زمان خشم است متعلق به زماین است که انسان ناراحتی دیده موقع است... 

ید در یک دریای بزرک و متالطم و بدون ناخدا  علمای اخالق تشبیه یم کنند و یم گویند یک کشتی در نظر بگب 

اگر ناخدا داشت، باالخره این ناخدا یک کاری یم کرد، یم گویند چقدر احتمال دارد که کشتی به مقصد برسد؟.....

بدون یم گویند انسان در حال خشم مثل آن کشتی در دریای متالطم یا کشتی نجات پیدا یم کرد یا غرق یم شد! 

در مورد انسان ، باید گفت ناخدا درواقع همان عقل است که در دریای طوفاین خشم، کاری از او بر ....استناخدا 

ن االن رفته و فقط خشم مانده است. نیم آید  ن شخص با ؛ ناخدا ، ایمان  و ترس از خداست که همه چب  این به چنی 

 ! ...شماروحاین محله ای ...شما مشخصه اخالقی باید گفت: شما اهل نمازی! آقای محله ای!  اهل جماعتی

لذا سخت است ویل بگویم یک وقتی در یک برنامه من در تلویزیون گفتم که تسلط بر خود در واقع استادی .... 

؛ ویل آسان است برای کش که عرض کردم سخت است برای کش که عادت ندارد یک کار سهل ممتنع هست.... 

ا گویی یم برد که در واقع لذیی  عادت دارد و خدا کند انسان به نییک ها عادت کند، و همان لذیی که آن آقا از نارسن

هزاران برابرش آن که عفو یم کند ، آن لذت را یم برد ؛ داستاین است و آن این که نقل هم نیم برد و توهم است؛ 

خاکسبی روی رس پیغمبر  بود و هر وقت رسول خدا از جلوی خانه این آدم رد یم شد، شده فردی، دشمن پیغمبر 

ن آدم نیامد، یم ریزد،  ی کردند و گفتند به اصحاب که یک بار دو بار یک روز و دو روز رسول خدا دیدند چنی  پیگب 

اشد، عیادتش ثواب کافر هم ب  مریض)گفتند چند روز است که مریض است؛ پیامبر کجاست؟!! ،ببینید این آدم 

ن شخیص وقتی این برخورد پیامبر را یم بیند باز خاکسبی روی رس  دارد( رفتند عیادت این آدم .....به نظر شما چنی 

از موافق یک انسان یم سازد....ایکاش پیامبر با یک عیادت مریض، از مخالف مدافع یم ساخت.... پیامبر یم ریزد؟ 

این خصیصه را همه مسئوالن همه کارگزاران همه کساین که رسانه دارند، تلویزیون ما ،روزنامه ما به این جا برسند، 

 
ی
ن اخالق و البته اگر به این جا برسند ،بهشت درست میشود...ایکاش خداوند این توفیق را به ما بدهد که چنی 



برخن مدیع ین نکته را هم این جا بگویم که بسیاری سوال یم کنند که رمز توفیق پیامبر چه بود؟داشته باشیم. و ا

فت اسالم درسایه شمشب  بود،  در صوریی که من آمار را درآوردم کل کساین که در هشتاد و یم شوند که پیشی

 که دشمنان به پیغمبر تحمیل کردند،  
ی
ن نهصد تا هزار کشته شدند خورده ای جنیک اسالم  .استنفر  ای خوردهو  بی 

فتی نداشت!  برخن یم گویند پیامبر اعجاز داشت!!! در جواب یم  در سایه شمشب  از خودش دفاع کرد اما پیشی

 انک لعیل خلق عظیم.... . گوییم بله ، پیامبر معجزه داشت ، و معجزه اش اخالقش بود

 ق را داشته باشیم..... ما هم که مسلمانیم و امام عیل را قبول داریم و باید این اخال

یک اصل حسن خلق بود، ما تا االن که شب پنجم بحث من هست دو اصل از اخالق اجتمایع را بیان کردیم؛ 

  .اصل دویم که اشاره کردم رفتاری که در مقابل مخالف یم توانیم داشته باشیم که چهار رفتار بیان شد

انسان اجازه این است که اصل سوم از اصول اخالق اجتمایع، .....که یم رسیم یک اشاره ای کنیم   اصل سویماما 

مثال یم زنم ؛ من و شما عهده دار تفسب  کار دیگران نشویم .... بدهد دیگران خودشان کار خودشان را تفسب  کنند 

روشن یم شود ما وقتی یم خواهیم راجع به کار دیگران قضاوت کنیم چقدر اجازه یم دهیم راجع به کارش توضیح 

وع یم کنیم کار دیگران را حرف دیگران و حرکت دیگران را تفسب  یم کنیم؟ده  !!د یا ما رسی

 خییل خود را نشان میدهد که زن یک برداشت منفن از حرف شوهر دارد و یا شوهر 
ی
این جریان در روابط خانوادگ

 روابط یم شود .... 
ی
گ در مقام دفاع وقتی زن یا و یک برداشت منفن از حرف خانمش دارد و این باعث کدورت و تب 

من مرد هر یک به دفاع از عملکرد خود بر یم آیند باز نفر مقابل در مقام انکار بر یم آید و نیم خواهد قبول کند.... 

وع یم شود؟!  ن جا رسی  دقیقا از همی 
ی
من مثال را در مورد یک سوال از شما یم کنم ببینید چقدر از دعواهای خانوادگ

اصال طرف مقابل اجازه این مثال را تشی بدهید به روابط دو دوست یا دو شخصیت ....  زن و شوهر زدم اما شما 

یعتن کار نیم دهد که نفر اول که مطلتر را بیان کرده ، از گفته خود دفاع کند یا منظور حقیفی خود را بیان کند.... 

م مبتن بر این که بگذارید افراد ما در روایات و آیات دارینفر اول را به گونه ای تفسب  میکندکه دوست دارد، 



 روزمره خودشان راجع به کار خودشان 
ی
و حرکت و حرف خودشان تفسب  کنند.....سوال من این است که در زندگ

 ما چقدر از این موارد را داریم؟

و آن  البته یک رقم اجازه داریم که تفسب  کنیم؛ما حق نداریم راجع به کار یا حرکت دیگران تفسب  به رای کنیم، 

ین شکل!...گایه شخص کار دیگران را تفسب  یم کند اما تفسب  درست و این بجاست...و صحیح  تفسب  به بهبی

چون دوست ، بیان یم کنیم. اما متاسفانه گایه اوقات تفاسب  ما براساس آن چه خودمان دوست داریم است. 

نیم قض ن اوت یم کنیم این بداخالق ترین رفتار داریم این گونه بگوییم درواقع حدس یم زنیم ، و چون حدس مب 

واین جمله آخر من است که بگذاریم افراد است، که انسان دیگران را از زاویه دید و نظر خود قضاوت کند ... 

ی است که ما در دستورات دیتن خودمان داریم... خودشان کار خودشان را تفسب  کنند...  ن انشاهللا فرداشب این چب 

 .یماصل چهارم را بیان یم کن

ن   الحمد هلل رب العالمی 


