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 .اهلل الرحمن الرحیم، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهمبسم  :شريعتی

هرجا هستید خدای  مان، انشاءاهللنازنین كنم خدمت شما بینندگان خوب و شنوندگانسالم می

سلیم باشد. به سمت خدای امروز  متعال پشت و پناه شما باشد. انشاءاهلل تنتان سالم و قلبتان

 .خیلی خوش آمديد قمی سالم علیکم،خوش آمديد. حاج آقای حسینی 

سالم علیکم و رحمة اهلل، عرض سالم و ارادت خالصانه خدمت همه  :حاج آقای حسینی قمی

 .بینندگان عزيز دارم

 .البالغه شريف را بشنويمنهج 400امروز قرار هست حکمت  :شريعتی

 َو السِّحْرُ َحقٌ وَ قَاَل ع الْعَیُْن َحقٌّ َو الرَُّقى َحقٌّ»بسم اهلل الرحمن الرحیم،  :حاج آقای حسینی قمی

امیرالمؤمنین در اين خطبه به بعضی از « الْعَدْوَى لَیْسَْت بِحَقٍّ وَ الْفَأْلُ حَقٌّ َو الطَِّیرَةُ لَیَْستْ بِحَقٍّ وَ 

امور كه مردم  فرمايد: حق است و برخی ازمیكنند و كه مردم به آن اعتقاد دارند اشاره می امور

میان مردم، باورهايی كه در میان  اعتقاد ندارند، حق نیست. يعنی باورهای صحیح و غلط و رايج در



چشم « الْعَیْنُ حَقٌّ »فرمايد: مورد حضرت می مردم هست بعضی صحیح و بعضی غلط است. اولین

د، امیرالمؤمنین فرمود: حق است و راهکارش را هیچ اصالتی ندار :گويندزخم حق است. بعضی می

 جلد 110مرحوم عالمه مجلسی)ره( كه حق بزرگی بر شیعه دارد، بحاراالنوار كه  .خواهیم گفت

آوردند. در همین بحث  است، در هر موضوع ايشان وارد شدند و آيات را آوردند و نظرات حکما را

بحث رؤيا و حقیقت رؤيا، نظر  .رد شدندچشم زخم، سحر و فال، خیلی مفصل مرحوم عالمه وا

مرحوم مجلسی همین است. يکی از افتخارات ما  حکما و نظر محدثین و جمع بین روايات، امتیاز

بینیم گاهی اين روايات كنار هم جمع نکردند. در منابع عامه می اين است و ديگران اين كار را

كتاب سیری  كند ودر نگاه دينی ايجاد می های فراوانیاش رواياتی شده كه گرفتارینتیجه .شدند

 .نويسندگان بسیار خوب است در صحیحین مرحوم آيات اهلل نجمی را مالحظه كنند. ايشان از

كردند. نظر محدثین  مرحوم عالمه مجلسی روايات را جمع آوری كردند، آيات را كنار روايات معنا

آيد، حتمًا چشم اخبار و روايات بدست می ازفرمايد: آنچه را آوردند. شرح احاديث است. ايشان می

بِأَبْصاِرهِْم َلمَّا  يَکاُد الَّذِيَن كَفَرُوا لَُیزْلِقُونَکَ وَ إِنْ»آياتی دارد  زخم يک واقعیتی دارد. قرآن كريم هم

تَْدخُلُوا  ال»ايد: فرممی 67( يا سوره مباركه يوسف آيه 51)قلم/« َلمَجْنُونٌ سَمِعُوا الذِّكْرَ َو يَقُولُونَ إِنَّهُ 

وقتی وارد مصر شديد، يازده برادر زيبا چهره رشید، از  «مِنْ باٍب واحٍِد وَ ادْخُلُوا ِمنْ أَبْوابٍ مُتَفَرَِّقةٍ 

ها تشبیه كردند و گفتند: چطور شويد. اصل چشم زخم در قرآن هست. بعضی درهای متفرق وارد

در چشم  برند. تأثیرات مغناطیسی كهاب میها هست، افرادی را با قدرت چشم به خوچشم بعضی

كنند. عالج دارد و نابود می زنند و سمت ديگر رااست. امروز از صدها كیلومتر با اشعه لیزر می

است. بحث اعتقاد به نحوست، قرآن بعضی روزها  نترسید، عالج چشم زخم با توكل و دوم با توسل



به تعبیر مرحوم عالمه طباطبايی نحسی  داند. ولیمی ها را مبارک و بعضی را نحسو شب

فِی أَيَّامٍ  فَأَرْسَلْنا عَلَیْهِمْ رِيحاً صَرْصَراً»زنیم. ها رقم میما در آن شب گردد به حوادثی كهبرمی

بیند، عذاب بر اينها نازل عذاب می مستحق را قومی وقتی خداوند               (16)فصلت/« نَحِساتٍ

روز نحس بر آنها نازل كرديم. نحسی برای اعمال آنهاست.  عذاب را در آن فرمايد: ماشود، میمی

ها به آسمان است ( شب قدری كه همه دست3دخان/) «لَیَْلةٍ مُبارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِينَ  فِی أَنْزَلْناهُ إِنَّا»

س كنند مستحق عذاب شوند آن روز نحمردم كاری می آن شب مباركی است. آن شبی كه

 .شودمی

رانندگی كوتاهی  خواهیم مسئولیت كار خود را بپذيريم، يکی چشم زخم است. درچون ما نمی

های است ولی تمام كوتاهی گويد: چشم خورديم. اصل چشم زخم مسلمكرده تصادف كرده، می

تد، افرود زمین میزند، همینطور باال میمی خود را به گردن چشم زخم نیاندازيم. آقا دارد پرده

اينکه ما برای فرار از مسئولیت همه چیز را گردن چشم زخم  .گويد: امروز چشم خوردممی

 نیست. با توكل و توسل به آيات چشم زخم را برطرف كنیم. حضرت بالفاصله بیاندازيم درست

برای چشم زخم  ای است كهاين يعنی چه؟ رقی همین دعا و آيه« َو الرُّقَى حَقٌّ »فرمايد: می

برد. از امام صادق سؤال كردند: می يسید. اين هم حق است و اثر چشم شور ديگران را از بیننومی

گويد. حضرت فرمود: نه، فقط بداند چه چیزی می اشکالی ندارد برای چشم زخم چیزی بنويسیم،

ها خیلی داريم چه دعايی را بنويسیم؟ هیچ كتاب نکند. در پیام فهمد را وارديک چیزی كه نمی

 جلد كتاب نوشته است. هردعايی 110مفاتیح محدث قمی را سراغش نرويد. ايشان  يی غیر ازدعا

شده همین  ترين كتابی كه با دقت جمعبخواهید در مفاتیح الجنان هست. جامع ترين و كامل



خیلی اصرار كردند كتاب دعا  مفاتیح است. از يکی از نوادگان اين بزرگوار شنیدم كه به ايشان

پذيرفتند و فرمودند: نیت كردم هركس مفاتیح را خواند  شان قبول نکردند و بعد از مدتیبنويس، اي

َو »ی حضرت زهرا )س(. امام مجتبی)ع( فرمودند: درمان چشم زخم آيه ثوابش هديه شود به روح

است. خواندن « يَقُولُوَن إِنَّهُ َلمَجْنُونٌالذِّكْرَ وَ  يَکادُ الَّذِيَن كَفَرُوا لَیُزِْلُقونَکَ بِأَبْصاِرهِمْ لَمَّا سَمِعُوا إِنْ

 .الکرسی، سوره حمد و سوره توحید و از همه مهمتر صدقه است چهار قل و آيت

نوشته است مادرم  سحر حق است. در مورد سحر مفصل بحث كرديم. يک كسی« وَ السِّحْرُ حَقٌ»

منشأ روانی و جسمی دارد. بايد به  هامريض بود، گفتند: جن زده شده است. بسیاری از بیماری

خارج كند. يک مشتی به مادر ما زد كه مادر ما از  پزشک مراجعه شود. يک كسی را آورديم جن را

گیر به سر مادر ما زده است...!!! آدم واقعاً غصه شديم كه جن هوش رفته است. گرفتار مشتی

 رند. در گرفتاری و مشکالت سراغخوها فريب اين دكان بازارهای را میگاهی آدم خورد كهمی

مباركه يونس آيه  های حرام نرويم. بهترين باطل سحر حديث امام صادق بود كه خوانديم، سورهراه

اْلمُفْسِدِينَ، وَ يُحِقُّ  إِنَّ اللََّه سَیُبْطِلُهُ إِنَّ اللََّه ال يُصْلُِح َعمَلَ السِّحْرُ  بِهِ ما جِئْتُمْ قالَ مُوسى»، 82و  81

اين را همراه داشته باشید و روی كاغذ بنويسید. سوره « الْمُجْرِمُونَ اللَّهُ الْحَقَّ بِکَِلماتِِه وَ لَوْ كَِرهَ

سَمْکَها فَسَوَّاها َو أَغَْطشَ لَیْلَها وَ َأخْرَجَ  َأ أَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقاً أَِم السَّماءُ بَناها، رَفَعَ » 32تا  27آيه  نازعات

الْجِبالَ أَرْساها، مَتاعًا َلکُمْ َو  أَْرضَ بَعْدَ ذلَِک دَحاها، أَخَْرجَ مِنْها ماَءها وَ مَرْعاها، وَالْ ضُحاها، وَ 

هُنالَِک وَ انْقَلَبُوا  الْحَقُّ وَ بَطَلَ ما كانُوا يَعْمَلُونَ، فَُغلِبُوا فَوَقَعَ» 122 تا 118سوره اعراف « لِأَنْعامِکُمْ 

وَ  مُوسى قالُوا آمَنَّا بِرَبِّ اْلعالَمِینَ، آمَنَّا بِرَبِّ الْعاَلمِینَ، َربِّ لسَّحَرَةُ ساجِدِينَ،صاغِرِينَ، وَ أُلْقَِی ا

 «هارُونَ 



اينها را چه كنیم؟  آيد كه در مورد دين يا اولیای دين،ها نوشتند خطوراتی به ذهن ما میخیلی

اسیت نشان بدهید بدتر است. در حس درمان داروی هزار درد بی اعتنايی است. رها كنید! وقتی

شود چله بگیرند، جن را از تن اينهايی كه باردار نمی ها نوشتند چله بارداری درست است؟پیام

گويیم. باالی نود درصد از كسانی كه مشکل كاری اول جن را می خود بیرون كنند؟! در هر

 تسخیر تضمینی جن! اينها قابل درمان است. سراغ فضای مجازی نرويد، نوشتند ناباروری دارند

 .همه دروغ است و كلک است

فال خوب زدن حق است؟  حضرت فرمود: فال خوب حق است. فال خوب بزنید. چرا« وَ الْفَأُْل َحقٌّ»

آمد، سید صبح كسی از در خانه بیرون می چون تأثیر روانی دارد در روحیه انسان، قديم مرسوم بود

روز خوبی برای من است. اين قدرت روح ماست.  امروز د كهزديد فال خوب میبزرگواری را می

شوی. بگو: امروز روز بدی است، حتمًا بد خواهد شوم حتمًا موفق میمی شما بگو: امروز من موفق

تو چیست؟  ها آمد، پیامبر خدا پرسیدند: اسمصلح حديبیه نماينده كفار وقتی نزد مسلمان شد. در

فکر و روح انسان  یز آسان شد. اين خودش كمک كننده بهگفت: سهیل، حضرت فرمود: همه چ

 تَفَأَّلْ»زندگی هچوقت فال بد نزنید.  رسید. دراست. در روايت داريم فال خوب بزنید به آن می

كَانَ »شوی. در روايت داريم پیغمبر خدا فرمود: موفق و پیروز می فال نیک بزن،« بِالْخَیْرِ تَنْجَحْ 

 .خوب است خدا دوست دارد شما فال خوب بزنید. اسالم طرفدار فال« لْحَسَنَ ا الْفَأْلَ يُحِبُ

نیست. در گذشته بوده و هنوز هم  طیره يعنی فال بد، فال بد زدن حق« وَ الطِّیَرَةُ لَیَْستْ بِحَقٍّ »

آيد. در قرآن هست كه حتماً حادثه تلخی پیش می هست، پريدن فالن حیوان، كالغ صدايی كرد،



گفتند: اين شدند میآمد، مردم گاهی گرفتار میحضرت موسی)ع( كه می .زدندبه انبیاء فال بد می

تأثیرش  ای بین يک پرنده ودارد. حضرت فرمودند: فال بد حق نیست، چرا؟ چه رابطه قدم شومی

پريد، فال شومی زدی،  شرک است. چون اين حیوان «الطیرة شرکٌ »در زندگی ما هست. داريم كه 

ديگری اثر گذار است. عالم عالم اسباب  عواملی كه خداوند قرار داده، برخالف آن عوامل يک عوامل

 .بخواهید با پريدن يک حیوان زندگی يک بشر تغییر كند و مسببات است. اينطور نیست كه شما

 برد. اسالم طرفدار توكل است، تأثیربد را از بین می خداوند با توكل فال اگر كسی هم فال بد زد،

 .روحی و روانی در شما دارد

چند چیز هست كه  كند كه خیلی زيباست،چند مورد ديگر هم حضرت بیان می« نُشْرَة الطِّیبُ»

مركب سواری باعث نشاط انسان  وسیله نشاط است. يکی استفاده از بوی خوش، استفاده از عسل،

نشاط است. مسواک زدن، نشستن با  ه سبزی باعث نشاط هست. آب تنی باعثاست. نگاه ب

نشاط است. عزيزان يادشان باشد اگر يکوقت  های خوب باعث نشاط است. پیاده روی باعثرفیق

شان تأثیر كنند كسی در زندگیزندگی هی فال بد بزنند، يا فکر می كسانی مبتال شدند به اينکه در

صادق  يادشان باشد ائمه خیلی برخورد تندی داشتند. شیخ صدوق در روايتی از امام .گذار است

كنم اآلن طالع من بد می كند كه كسی فرمود به امام گفتم: من مبتال و آلوده شدم. فکرنقل می

خوانی، بر اساس اينها قضاوت ها را میكتاب آيد. حضرت فرمود: تو ايناست و بر من بال می

هايت را آتش بزن. اينقدر اهل بیت اصرار حضرت فرمود: كتاب ات اثر دارد؟زندگی كنی و درمی

 .چیزها فاصله بگیريم داشتند از اين



رضا به من  يکی هم بحث استخاره هست. استخاره كردن بد نیست. يکوقت خانمی در حرم امام

مادی شديم ما را يک دا گفت: شما گفتید ازدواج را سخت نگیريد، ما هم آسان گرفتیم گرفتار

استخاره كرديم. گفتم: شوهرتان را با استخاره  :بیچاره كرده است. گفتم: مگر تحقیق نکرديد؟ گفت

كه برای دختر شوهر دادن بايد استخاره كرد. آقايی به من  دهید؟ يک حديث بیاوريدشوهر می

. شما تحقیق و گويم استخاره برای مرحله آخر استخواهم، من همیشه میمی زنگ زد استخاره

با استخاره  .توانید انتخاب كنید. سرگردانی خیلی بد استكرديد، سر دوراهی هستید، نمی بررسی

برای ازدواج و برای خريد  .از سرگردانی نجات پیدا كنید ولی قبلش بايد تحقیق و بررسی كنید

ره خوب آمد. يک خواهم، استخااستخاره می خانه، بايد تحقیق كنید. يکی از دوستان زنگ زد كه

ناراحتی به من گفت: شما هفت میلیارد به من بدهکار هستید!  سال بعد ايشان به من زنگ زد و با

 ای شديم و با كسیگفت: آنروز كه شما گفتید استخاره خوب است، ما وارد معامله گفتم: برای چه؟

دست كسی  را شريک شديم و هفت میلیارد ما را خورده است. گفتم: تو هفت میلیارد پولت

هنوز هم از من ناراحت  !دهی با استخاره؟ تحقیق و بررسی نکردی و اول كار استخاره كردیمی

 .درست است است. استخاره مرحله آخر برای بیرون آمدن از سرگردانی

بینیم، آثارش را می يکی از چیزهايی كه اآلن جامعه ما خیلی گرفتارش هست و در مسائل دينی

حديث در مصادر بسیار قديمی ماست.  .خودشان را براساس خواب تفسیر كنند خواهند زندگیمی

است؟ در شب معراج يکی از هدايايی كه جبرئیل به پیامبر  گويیم از كجا آمدهاذان و اقامه كه می

 بود. پس اعتقاد ما اين است كه اذان و اقامه را در معراج، جبرئیل به حضرت ما داد، اذان و اقامه

نشسته بودند فکر  هاای معتقد هستند اذان و اقامه معراجی نیست. مسلمانم داد. عدهرسول تعلی



روشن كنیم و يکی گفت: ناقوسی  يکی گفت: آتش  كردند چطور وقت نماز را اعالم كنیم؟می

خواب ديدم از اين به بعد اذان بگويید، وقتی به  ها گفت: منها را بزنیم. يکی از مسلمانمسیحی

بیت فاصله گرفتند اين اعتقاد را دارند در حالی گفتند، كسانی كه از اهل اين مطلب را امام صادق

شدند و فرمودند:  اذان و اقامه هديه جبرئیل به پیامبر در معراج است. امام صادق بسیار ناراحت كه

و  بخواهد با خواب تفسیر كند. اذان به خدا قسم دروغ است، دين خدا باالتر از اين است كه كسی

شود. بعد اش كم نمیعمرش هم اذان نگويد از مسلمانی اقامه جزء اعتقادات ما نیست، اگر كسی در

گذارند؟ مرگ بر اينها، چرا اينها اذان را گردن خواب يک مسلمان می دانیدحضرت فرمودند: می

كردند، با  گیر گیرد تا بتوانند جاهای ديگر هم اگرگیرند و سبک میاحکام خدا را ساده می اينها

 .گويیم: خواب ديديمنداريم، می بیتهمین چیزها درست كنند. هرجا كم آوردند نیازی به اهل

گرفتار قیاس  أبان محضر امام صادق آمد، حضرت فرمود: مواظب باشید يکوقت در احکام دينی

ه به در كوفه بود. ابوحنیف نشويد. وقتی ابوحنیفه خدمت امام صادق رسید، دو سال شاگرد حضرت

را از استاد قبول نکرد. اگر قبول كرده بود  كند ولی همه چیزاين دو سال شاگردی خود افتخار می

كرد. امام صادق به او فرمود: شنیدم با قیاس احکام را درست نمی اين مسیر اينطور ادامه پیدا

در ايامی  بانوان بله. امام فرمود: نماز مهمتر است يا روزه؟ گفت: نماز. فرمود: چرا :كنی؟ گفتمی

عذرشان برطرف شد  توانند نماز بخوانند و روزه بگیرند، وقتیكه عذر شرعی دارند و نمی

سؤال كردند و نتوانست پاسخ بدهد. امام  نمازهايشان قضا ندارد و روزه را بايد قضا كنند؟ چند مورد

ست كنند؟ برای خواهند با خواب همه چیز را درمی صادق منظورشان اين است كه چرا يک عده



 كنیم يا باگرفتار شدند برايشان آسان باشد. يا بگويند: با خواب درست می اينکه هرجا درمانده و

 .گرفتند خواب و قیاس. نگرانی من از اين است كه يک عده باورهای مهم دينی را ناديده

ت حضر .يک كسی از اصحاب امام عسکری به نام احمد بن اسحاق سامرا خدمت حضرت رسید

حضرت و به اصحاب  داد، چون دشمن نقشه داشت برای قتلامام زمان را به هركسی نشان نمی

اسحاق دادند. فرمود: امام بعد از من  خاص خود نشان دادند. از جمله امام زمان را نشان احمد بن

ی ای نزد خدا هستمنت گذاشتند و فرمودند: چون آدم ويژه بن اسحاق  اين آقازاده است. بر احمد

تو نشان دادم وگرنه به كسی نشان ندادم. اين آقازاده سه چهارساله امام  بیت، بهو نزد ما اهل

قرار بدهید  ای بر منشود نشانهبعد از من، تا حضرت اين جمله را فرمودند: احمد گفت: می توست

أنا بقیة اهلل فی »زبان فصیح فرمود:  كه اطمینان دل پیدا كنم؟ امام زمان)ع( نه با زبان كودكانه، با

گويد: من يقین كردم. ما چهار نفر سفیر خاص اسحاق می احمد بن« ارضه و المنتقم من اعدائه

گفتند: ما سفیر امام زمان هستیم، شیخ طوسی آمدند و میوقتی می امام زمان داريم، اينها

بیاوريد.  ای از طرف امام زمانشانهكرد. يک عالمت و نشیعه حرف اينها را قبول نمی .نويسدمی

زمان بود؟ پنجاه سال  های بزرگواری كه كسی مثل ابوجعفر، چند سال ايشان سفیر امامشخصیت

تواند پنجاه سال سفیر خاص امام می سفیر خاص امام زمان بود. يک كسی يک قابلیتی دارد كه

كردند و اگر ائمه را زيارت نمیروند، كه عراق می فرمايد: اينهايیزمان باشد. محدث قمی می

 .كردند، ارزش داشتكردند و فقط نواب اربعه را زيارت می شهدای كربال را زيارت نمی



گويد: عسکری می ای كه مثل احمد بن اسحاق به امامسوز دل من و حرفم اين است كه شیعه

امام زمانش، سفیر  از سفیر خاص ای كهای به من بدهید كه اين آقازاده امام است. شیعهنشانه

اين شیعه بايد به جايی برسد كه امروز هركس هر  خواهد، آنوقتاش نشانه و معجزه میپنجاه ساله

ممکن است بعضی بگويند: چرا از حضرت عالمت خواست؟ مگر  ادعايی داشت شما قبول كنی؟

خواهد. می اب اربعه عالمت( شیعه از نو260)بقره/« قَلْبِی لَِیطْمَِئنَ»نخواست  حضرت ابراهیم از خدا

گويد: من نايب امام زمان و می جا ظهور كردهگويند: فالنی در فالنشیعه بیدار و هوشیار امروز می

كنند. اين شاگرد كیه؟ استادش كیست؟ كجا درس می های ما هم باورهستم و يک عده از جوان

 مرجع تقلید او را تأيید كرده است؟ خوانده؟ كدام عالم دينی و

رحمانی، خواب  خواب چهار دسته است. خواب شیطانی، خواب .تواند شیطانی باشدخواب می

آيد. هم خوردن مزاج می آيد. خوابی كه بخاطر بهفکرهای روز است كه شب به ذهن انسان می

كرده است. اين آقا نماينده امام زمان  عالمه مجلسی در بحار دهها صفحه در مورد خواب صحبت

بینم. اگر تصرف شیطان بود چه؟ از كجا بدانم اين خواب می مالک؟ چون من خواباست، به چه 

شیطانی؟ اين وسوسه شیاطین جن و انس است. آيا مسیر احمد بن اسحاق درست  رحمانی است يا

خواهید با می خواهد درست است؟ اگرمسیری كه شیعه از نايب خاص امام زمان عالمت می است؟

خداشناسی و امام شناسی و پیامبر  ت كنی، اعتقادات تو خراب است. اگرخواب اعتقادات را درس

 اللَِّه تَبَاَرکَ وَ  دِينَ ِإنَ كَذَبُوا وَ اللَّهِ»فرمود:  صادق شناسی با خواب است، اين درست نیست. امام

ها باالتر است. حرف دين خدا از اين گويند بخدا قسمدروغ می« تَعَالَى أَعَزُّ مِْن أَنْ يُرَى فِی النَّوْمِ

 .درست شود دين خدا باالتر از اين است كه با خواب



 .قرآن كريم را تالوت خواهیم كرد 460امروز صفحه  :شريعتی

 قُلْ «12»وَ أُمِرُْت ِلأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الُْمسْلِمِینَ « 11»الدِّيَن  أَنْ أَعْبَُد اللَّهَ مُخْلِصًا َلهُ أُمِْرتُ إِنِّی قُلْ»

َفاعْبُدُوا ما « 14»اللَّهَ أَعْبُُد مُخْلِصًا َلهُ دِيِنی  ُقلِ« 13»إِنِّی أَخافُ إِنْ َعصَیُْت رَبِّی عَذابَ يَوٍْم عَظِیٍم 

خُسْرانُ أَهْلِیهِْم يَوْمَ الْقِیاَمةِ َأال ذلَِک هَُو الْ دُونِهِ قلْ إِنَّ الْخاسِرِينَ الَّذِيَن خَسِرُوا أَنْفَُسهُمْ وَ شِئْتُمْ مِنْ 

ظُلَلٌ ذلَِک يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِ عِبادَهُ يا عِباِد  لَهُمْ ِمنْ فَْوقِهِمْ ظُلَلٌ مَِن النَّاِر وَ ِمنْ َتحْتِهِمْ «15» الْمُبِینُ 

« 17»فَبَشِّرْ عِبادِ  ىاللَِّه لَهُمُ الْبُشْر وَ الَّذِيَن اجَْتنَبُوا الطَّاغُوَت أَنْ يَعْبُدُوها وَ أَنابُوا إِلَى «16»فَاتَّقُونِ 

َأ « 18»َو أُولئِکَ ُهمْ أُولُوا الَْألْباِب  الْقَوْلَ فَیَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولئَِک الَّذِينَ هَداهُُم اللَّهُ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ

الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ غُرَفٌ مِْن  لِکنِ« 19»كَلِمَُة الْعَذابِ أَ فَأَنَْت تُنِْقذُ َمنْ فِی النَّارِ  فَمَْن حَقَّ عَلَیْهِ 

 َأ لَْم تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ« 20»يُخْلِفُ اللَّهُ اْلمِیعادَ  مَبْنِیٌَّة تَجْرِی ِمنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ وَعَْد اللَِّه ال فَوْقِها غُرَفٌ

ُثمَّ  ِبهِ زَرْعًا مُخْتَلِفًا أَلْوانُهُ ثُمَّ يَهِیجُ فَتَراهُ ُمصْفَرًّا مَّ يُخْرِجُمِنَ السَّماِء ماًء فَسَلَکَُه يَنابِیعَ فِی اْلأَرِْض ثُ

 را خدا كه مأمورم من همانا»: بگو ترجمه آيات:  «ِلأُولِی الْأَلْبابِ  يَجْعَلُهُ حُطاماً إِنَّ فِی ذلَِک لَذِكْرى

ام كه اولین ام. و فرمان يافتهدهبراى او خالص و پیراسته گردانی را دين كه حالى در بپرستم

«. بیم دارم البّته اگر نسبت به پروردگارم عصیان ورزم، از عذاب روز بزرگ»بگو: «. باشم مسلمان

ام. پس شما جز او هر چه كرده پرستم در حالى كه دينم را براى او خالصمن تنها خدا را مى»بگو: 

ى وجودى  زيانکاران )واقعى( كسانى هستند كه سرمايه همانا»بگو: «. خواهید بپرستیدرا مى

 براى«. قیامت از كف داده باشند، آگاه باش، اين همان زيان آشکار است خويش و بستگانشان را در

هايى )از آتش( است. اين  هائى از آتش و از زير پايشان نیز اليه زيانکاران از باالى سرشان اليه

پس اى بندگان من! از من پروا كنید. و  .ترساندرا به آن مى عذابى است كه خداوند بندگانش



هاى ضد الهى( دورى نموده و به سوى خدا و قدرت) هاكسانى كه از عبادت و بندگى طاغوت

شنوند و بهترين پس بندگان مرا بشارت ده. آنان كه سخن را با دّقت مى بازگشتند بر آنان مژده باد،

پس آيا كسى  .د كه خداوند هدايتشان نموده و آنانند همان خردمندانكنند، آنانن پیروى مى آن را

توانى كسى را كه در تو مى توانى هدايت كنى؟( آيارا كه حکم عذاب بر او حتمى شده است )مى

هايى )در  پروا دارند، برايشان غرفه آتش است رهايى بخشى؟ ولى كسانى كه از پروردگارشان

هاى ديگرى بنا شده و از زير آنها نهرها جارى است، )اين،( غرفه ها،بهشت( است كه باالى آن غرفه

آبى فرو  اى كه خداوند از آسمانكند. آيا نديدهاش خالف نمىاست و خداوند در وعده ى الهىوعده

هاى زراعتى كه رنگ هايى در زمین راه داد، سپس با آن،فرستاد، پس آن را به صورت چشمه 

كند )تا آن كه با هیجان رشد مى آورد، آن گاه آن كشت )و زراعت(مى گوناگونى دارد بیرون

آورد، همانا در اين به صورت كاه و خاشاک در مى  بینى، سپس آن راخشکد( پس آن را زرد مىمى

 .خردمندان پند و يادآورى است )كه بدانند دنیا ناپايدار است( )تغییر و تحوّل( براى

 .خواهیم شنید نکات پايانی شما را :شريعتی

يک حديث بخوانیم، شبانه روز فکر ما مشغول مستأجرين هست، امام  :حاج آقای حسینی قمی

همسفر ما  دانم. از كوفهروايتی به مفضل فرمود: مفضل فالن رفیقت كجاست؟ گفت: نمی صادق در

ز او خبر مدينه آمدی، آنوقت ا شد، به مدينه رسیديم و از هم جدا شديم. فرمود: تو از كوفه تا

چهل قدم همسفر باشد، فردای قیامت خدا از  دانی كسی با مؤمنینداری؟ حضرت قسم خورد، نمی

نگرفتی. آقای صاحبخانه تو گاهی يک سال و دو سال، پنج سال  كند چرا از او خبراو سؤال می



در خبرها شنیدم كه نمايندگان مجلس بابت وديعه مسکن خود دويست  همقدم بودی. امروز

ها خانه به میلیون شد يا نمايندگان برای همدردی بادريافت كردند. ای كاش يا خبری نمی یونمیل

گرفتند. مسکن مردم وديعه نمی دوشی كه معطل رهن مسکن هستند، يکی دو ماه تا حل مشکل

پرسند با اين آقا چه كردی؟ روز قیامت می امام صادق فرمود: چهل قدم با كسی همسفر بودی،

 .كشور است. انشاءاهلل صدای ما به گوش مسئولین برسد هزار خانه خالی در 2500: گويندمی

 «والحمدهلل رب العالمین و صلی اهلل علی محمد و آله الطاهرين» :شريعتی

 


