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 «  (2جلد )آیه های بندگی » کتاب ومد جلسه

 

 «مقدمه» docxاول. جلسه
 1«إِنَّ هذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَم»

د توجه مبلغان هاي هدايت مورعنوان منبعي در استخراج روش قرآن کتاب هدايت است و سزاوار است به

یرامون شیییوت تربیت و پتوان به نتايجي قابل توجهي ديني قرار بگیرد. با اندکي تأمل در آمارهاي قرآني مي

هاي اين مجموعه قرار گرفته اي از اين آمارها که مبناي موضوعات فیشهدايت قرآن دست يافت. به نمونه

 کنیم:ت مياست، اشار

 يابیم:کنیم، درميآيه قرآن توجه مي 6636وقتي به موضوعات مطرح شدت در 

 پردازد؛د متعال ميبیش از دو هزار آيه به صورت مستقیم و غیر مستقیم به معرفت اسماء و صفات خداون 

 دازد؛پررگ ميحدود دو هزار آيه به معاد و مواقف بعد از مرگ و نتايج اعمال در دنیاي پس از م 

 هاي انبیاء و مسأله نبوت و واليت مربوط است.و حدود دو هزار آيه به داستان

آيه، نگات  1یبت غآيه،  4اين در حالي اسیییت که تعداد آيات قرآني پیرامون فروعات دين؛ مانند حجاب  

وضییوعات مهمي مانند آيه اسییت، حتي تعداد آيات مربوط به م 37آيه، امر به معروف و نهي از منکر  2حرام 

عات فرعي در اين موضیییوکند. شیییايد ب یییود گفت: همه آيه تجاوز نمي 41و  98نماز و جهاد به ترتیب از 

 شود.آيه را شامل مي 636مجموع تقريبا 
ضوعات اخالقي و احکامي ن ان مي  سه تعداد آيات پیرامون خدا، قیامت و واليت با بقیه مو دهد که مقاي

هاي اعتقادي را در فرد مسییتمکم کرد. در عالم خارج هم اين براي ايجاد رفتارهاي ديني، بايد ايمان به پايه

کند به خاطر ضعف در يک ابل اثبات است که هر جا فرد در انجام حکمي از احکام دين کوتاهي مينظريه ق

دهد يا در کسب و کارش حالل و حرام را يا چند پايه اعتقادي اوست؛ به عنوان مثال، اگر کسي خمس نمي

ست، رعايت نمي ضعیف ا سخت کسب حرام در قیامت  وگرنه هرگز کند، اعتقادش به رزاقیت الهي و عذاب 

شود چه  شد، همچنانمرتکب اين رفتارها نمي سیدت  شرع پر که اگر از متدينین اهل تقوي و رعايت احکام 

                                                             
 .9. سورت اإلسراء، آيه  1
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 «(2جلد )آیه های بندگی » کتاب ومد جلسه

 

 docxاول. جلسه

 

ها از چند حالت خارج نخواهد بود: يا به ها به احکام و اخالق ديني اسییت، پاسیی  آنعاملي موجب تقیّد آن

ب و امید به پاداش اخروي، و يا خاطر جلب رضییايت الهي و عالقه به حتییرت حت اسییت، يا ترق از عقا

. بنابراين، اگر بخواهیم تغییري در رفتارهاي ممبت به واليت و اطاعت پذيري از حتیییرات اهل بیت 

ساختهاي اعتقادي آن ست ابتدا زير  ضمن مخاطبان خود ايجاد کنیم، الزم ا ستمکام ببخ یم و در  ها را ا

هاي ها تبیین کنیم تا تأثیرگذار باشیید.در تمامي فیشاي آنتبیین زير بناهاي اعتقادي، مفاهیم اخالقي را بر

سخنراني اين مجموعه که براي پذيرايي شما عزيزان از مهمانان مات خدا تدارک ديدت شدت است، اين مبناي 

 قرآني لماظ شدت است. 

 ماءصییفات و اسیی در جلد اول اين کتاب که جهت اجرا در دهه اول مات مبارک تهیه و تولید شییدت اسییت ،

ست تا مبلغ بتواند از اين طريت معرفت مخا سبت به الهي در قرآن و آيات آن تبیین گرديدت ا طبان خود را ن

 میزبان اين مات مهماني افزايش دهد.

از مرگ از منظر  در جلد دوم که جهت اجرا در دهه دوم مات مبارک تهیه شییدت اسییت ، معاد و مواقف بعد

 گردد. است تا مخاطب با زندگي بعد از مرگ خود نیز آشناآيات الهي در قرآن تبیین گرديدت 

رتبط با واليت اهل مجلد سوم اين کتاب که متناسب با اجرا در دهه سوم آمادت گرديدت است ، به مفاهیم 

را اصیییالح و تقويت  پرداخته شیییدت تا از منظر آيات الهي بتواند نوع ارتباط مخاطبین با اهل بیت بیت 

 نمايد.

ست دربردارندت پیام هاي اخالقي اين مجموعه سه جلد آمادت و تدوين گرديدت ا شد بدين  که در  نیز مي با

مت رفتار صورت که در هر جلسه يک پیام اخالقي از موضوعات فرعي دين در ضمن موضوع فیش)در قس

 سازي(مورد توجه قرار دادت شدت است. 

 باشد:جلسه به ترتیب ذيل مي 34هاي فرصت موضوعات و پیام
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 پیام ها                                                                                           موضوعات  docxاول. جلسه

 خدا در قرآن
 آن...انس با قر........................مات میهماني خدا.........................................................

 مه کارهاه.ياد خدا در ............میزبان........................................................آشنايي با 

 م استجابت دعا.....حکمت عدرحمت واسعه..............................................................

 انستن خود از عذاب الهيد......ايمن غتب الهي......................................................

 ....توکل.................................................................قدرت الهي..................................

 رامح..مال ................................رزاقیت الهي.............................................................

 خدا معصیت نکنید .....در ممتر.......................علم الهي.........................................

 بخ ش ديگران...................................................................................غفار الذنوب...

 موسیقي حرام ....پیامدهاي.....................................ربوبیت، مالکیت، خالقیت.............

 اري دين خداي.....................................انفاق براي خدا شناسي حترت خديجه 

 معاد در قرآن

 ردنک.......وصیت ..........................مرگ.....................................................................

 ا خانوادت.بد اخالقي ب........................قبر.....................................................................

 مانت داري.....ا................................برزخ....................................................................

 ر م کالت.......صبر د.............م ر و قیامت...........................................................م

 برادران ديني ..................................گرت گ ايي ازشفاعت و امام حسن مجتبي 

 .حسن خلت.................میزان اعمال، نامه اعمال، حوض کوثر. .................................

 لناق......حت ا............................پل صراط.................................................................

 خود شیفتگي .......عجب و.............جهنم.. .................................................................

 ايتام ...رسیدگي بهامیرالمومنین، شرط ورود به به ت....................................واليت 

 .واليت فقیه............واليت اهلل و واليت رسول و واليت ائمه....................... ............
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 docxاول. جلسه

 

 والیت در قرآن

 فاع از واليت............د..........واليت امیرالمؤمنین و پاس  به شبهات اهل سنت.......

 ممتر امام .........درک.............معرفت به امام...........................................................

 .....خمس..........................................و شب قدر.................................. امام زمان

 د..تربیت فرزنبرکات، ايجاد ممبت در فرزندان..........................حب اهل بیت،آثار و 

 تقیه.........................ها........................................اطاعت از اهل بیت، شیعه و ويژگي

 اهل البیت  . پاس  به شبهات وهابیت...............................زيارت1دفاع از شیعه 

 مه اطهار .................توسل به ائ.. پاس  به شبهات وهابیت........2دفاع از شیعه 

 ت ديگران........هداي.............مقام شیعه در قیامت......................................................

  ي براي ظهور امام زمانساز...............................زمینه..شیعه و آخر الزمان........

 ...... ايمانرجعت امامان و شیعیان ان و حکومت صالمان در زمین..........................

 شب های قدر و عید فطر

 ه خدا....حسن ظن ب.........................دعا.....................................................................

 به معروف و نهي از منکر .....................امر.استجابت دعا..............................شرايط 

 به ارادت الهي .......رضايت.............آداب دعا................................................................

 اسبه اعمال.مراقبه و مم...............................عید فطر...............................................

فصلی که در مؤسسه تخصصی خطابه   12فصل  از  5همچنین فیش های سخنرانی در قالب  

نگیزه امیربیان پژوهش و مورد آموزش قرار می گیرد، تنظیم شده و آن شامل: فصل روش های ا

ندیشه )با سخنرانی( ، فصل روش های اقناع ا سازی)با هدف ایجاد انگیزه برای استماع و پیگیری

هدف متقاعد کردن مخاطب نسبت به موضوع(، فصل روش های پرورش احساس)با هدف 

تحریک احساسات مطلوب دینی در مخاطب(، فصل روش های رفتاری سازی)با هدف ایجاد 

ر رفتارهای مطلوب و حذف یا تغییر رفتارهای نامطلوب در مخاطب( و فصل روش های ذک

 مصیبت)با هدف ارائه روضه های مناسب با منبر(.
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 «  (2جلد )آیه های بندگی » کتاب ومد جلسه

 

 docxاول. جلسه
امی باید گفتنی است با توجه به عدم امکان اعمال تمام فنون و روشهای سخنرانی ، مبلغین گر

ری بیشتر از این محتویات استفاده نموده و با بکارگیری دیگر روشهای سخنرانی بستر تأثیرگذا

 دینی را فراهم نمایند.

ه های امور مساجد و مؤسستگزاران شما در مرکز مطالعات و پژوهشامیدواریم تالش خدم 

جبات تخصصی خطابه امیر بیان مورد استفاده شما آبادگران سنگرهای مساجد قرار گیرد و مو

 اهلل.  رضایت خداوند متعال را که میزبان مهربان این ماه عزیز است، فراهم نماید، ان شاء

از نظرات  ( ما راamirebayan.irو پیشنهادات خود به سایت ) شما نیز می توانید با ارسال نظرات

 مند نمایید. و پیشنهادات حکیمانه خود بهره

  معاونت پژوهش موسسه تخصصی خطابه امیربیان 



 

 

  

 
 ومدجلسه 

 «برق»
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 «  (2جلد )آیه های بندگی » کتاب ومد جلسه

 

 موضوع: قبر-جلسه دوم docxاول. جلسه

 پیام: بد اخالقی با خانواده

 
کرد، هاي اصفهان زندگي ميقبرستانروزي شی  بهايي به ديدار يکي از مردان وارسته که در حجرت يکي از 

 رفت. آن عارف به شی  بهاء گفت: 

اي را آوردند و در اين روز گذشته در اين قبرستان حادثه عجیبي را م اهدت نمودم؛ ديدم جماعتي جنازت

قبرستان در فالن ممل به خاک سپردند و رفتند. پس از ساعتي بوي بسیار خوشي به م امم رسید، حیران 

اي که لباسي کردم تا بدانم اين بو از کجاست، ناگات ديدم جوان زيبا چهرتبه راست و چپ نگات ميبودم و 

کند. او رفت تا به آن قبر رسید و کنار آن قبر ن ست، ناگهان ديدم فاخر به تن داشت، در قبرستان عبور مي

 مفقود شد، گويا وارد آن قبر گرديد.

کنندت و بدي به م امم رسید. نگات کردم و ديدم سگي حرکت کرد،  پس از مدتي ناگات بوي بسیار ناراحت 

آن سگ به کنار همان قبر رفت و همانجا پنهان شد. تعجب کردم و در همین حال بودم که ناگات ديدم آن 

رسید، از همان جوان زيبا چهرت، از قبر بیرون آمد؛ در حالي که مجروح شدت بود و بسیار ناراحت به نظر مي

 گ ت. من به دنبال او رفتم و از او خواهش کردم که حقیقت را براي من بگويد.آمدت بود، بازمي راهي که

آن جوان گفت: من عمل نیک اين مُردت بودم و مأمور بودم که در قبر با او باشم، اين سگ هم اعمال  

سگ مرا دندان گرفت و  ناصالح او بود، من خواستم او را از قبر بیرون کنم و از صاحبم دفاع نمايم، ولي آن

بر من غالب گرديد، ناچار از قبر بیرون آمدم، آن سگ نگذاشت که من با صاحبم در قبر بمانم. شی  بهايي 

 پس از 

هاي مناسب شنیدن اين حادثه عجیب گفت: راست گفتي، چرا که ما اعتقاد داريم اعمال انسان به صورت

 1گردد.خود، مجسم مي

                                                             
  .167نت ارات نبوي، چاپ هفتم، ص. عالم برزخ در چند قدمي ما، مممدي اشتهاردي،ا1
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 «(2جلد )آیه های بندگی » کتاب ومد جلسه

 

 docxاول. جلسه

  
روي اين زمین بر روي  رويم، مواظبیم که مبادا گرد و غباري ازي اين زمین رات ميبعتي از ما وقتي که رو

است. انتخاب نوع اين  لباق ما بن یند، غافل از اينکه منزل بعدي ما جهت اسکان تا روز قیامت، همین زمین

 فرمايد: منزل به دست خود ماست. خداوند متعال مي

ینَ*فَرَوْحٌ وَ رَيمَانٌ وَ جَنَّتُ نَعِیمٍ... وَ أَمَّا إِن کاَنَ مِنَ الْمُکَذِّبِینَ التَّالِّینَ*فَنزُلٌ مِّنْ فَأَمَّا إِن کاَنَ مِنَ الْمُقَرَّبِ»

 1«حَمِیمٍ*وَ تَصْلِیَةُ جَمِیمٍ.

 است!نمايد، انتخاب با شمخداوند دو نوع منزل را براي اقامت تا قیامت به ما معرفي مي

 «فَرَوْحٌ وَ رَيمَانٌ وَ جَنَّتُ نَعِیمٍ»             خصوصیات منزل اول:

و است، بنابراين ء يا گیات خوشببه معنى شى "ريمان"و  "تنفس")بر وزن قول( در اصل به معنى  "روح"

بخ د تا نفسى آسودت اشارت به تمام امورى است که انسان را از ناماليمات رهايى مى "روح"توان گفت: مى

 گردد.د انسان مىهايى است که بعد از رفع ناماليمات عائرت به مواهب و نعمتاشا "ريمان"ک د، و اما 

ه اشارت به اين دارد ک)به ت پر نعمت( به میان آوردت،  "جنة نعیم"، سخن از"ريمان"و  "روح"بعد از ذکر 

 صیف اين نوعدر تو آيد و به ت در آخرت، امام صادق که روح و ريمان در قبر به سراغ مؤمنان مى

 منزل فرمود:

فَإِذَا _فتاد هزار فرشته او را تا قبرش ت ییع کنند ه _إِذَا مَاتَ الْمُؤْمِنُ شَیَّعَهُ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَکٍ إِلَى قَبْرِتِ »

 رَبِّيَ اللَّهُ وَ مُمَمَّدٌ نَبِیُّکَ فَیَقُولُ هُ مَنْ رَبُّکَ وَ مَا دِينُکَ وَ مَنْلَأُدْخِلَ قَبْرَتُ أَتَاتُ مُنْکَرٌ وَ نَکِیرٌ فَیُقْعِدَانِهِ وَ يَقُولَانِ 

ه کقبرش را تا جايي  _هُ فِي قَبْرِتِ مَدَّ بَصَرِتِ نَبِیِّي وَ الْإِسْلَامُ دِينِي. بعد از پاس  به نکیر و منکر؛ فَیَفْسَمَانِ لَ

وَ يُدْخِلَانِ عَلَیْهِ _آورندم به تي براي او ميطعااز _وَ يَأْتِیَانِهِ بِالطَّعَامِ مِنَ الْجَنَّةِ _کنند بیند وسیع ميمي چ م

ي قَبْرِتِ وَ جَنَّةُ نَعِیمٍ انَ مِنَ الْمُقَرَّبِینَ فَرَوْحٌ وَ رَيْمانٌ يَعْنِي فِ فَأَمَّا إِنْ ک -الرَّوْحَ وَ الرَّيْمَانَ وَ ذَلِکَ قَوْلُهُ عَزَّ وَ جَلَّ 

 «يَعْنِي فِي الْآخِرَةِ.

                                                             
 .94ی  88. واقعه / 1
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 «فَنزُلٌ مِّنْ حَمِیمٍ  »                        و اما منزل دوم: docxاول. جلسه

)بر وزن سعى(  "ىصل"از مادت  "تصلیة"به معنى آب داغ و سوزان يا بادهاى گرم و سموم است، و "حمیم"

 آيد.تنها به معنى سوزاندن مى "تصلیه"به معنى سوزاندن و داخل شدن در آتش است، اما 

 پردازند: وصیف اين منزل ميدر ادامه همان روايت به ت امام صادق 

کنند هفتاد هزار دوزخبان او را تا قبرش همراهي مي _ى قَبْرِتِ إِذَا مَاتَ الْکَافِرُ شَیَّعَهُ سَبْعُونَ أَلْفاً مِنَ الزَّبَانِیَةِ إِلَ

هُ مَنْ رَبُّکَ وَ مَا دِينُکَ ورَةٍ فَیُقِیمَانِهِ ثُمَّ يَقُولَانِ لَ فِي أَهْوَلِ صُ فَإِذَا أُدْخِلَ قَبْرَتُ وَ فَارَقَهُ النَّاقُ أَتَاتُ مُنْکَرٌ وَ نَکِیرٌ  _

به او  _ءٍهَا کُلُّ شَيْ یَتْرِبَانِهِ ضَرْبَةً مِنْ عَذَابِ اللَّهِ يُذْعَرُ لَفَوَ مَنْ نَبِیُّکَ فَیَتَلَجْلَجُ لِسَانُهُ وَ لَا يَقْدِرُ عَلَى الْجَوَابِ 

کَ مَنْ رَبُّکَ وَ مَا دِينُکَ وَ مَنْ نَبِیُّ ثُمَّ يَقُولَانِ لَهُ  _هر چیزي از آن ترسد و لرزد ضربتى از عذاب خدا بزنند که 

مِیمَ مِنْ  يُنْزِلَانِ إِلَیْهِ الْمَفْلَمْتَ ثُمَّ يَفْتَمَانِ لَهُ بَاباً إِلَى النَّارِ وَ فَیَقُولُ لَا أَدْرِي فَیَقُولَانِ لَهُ لَا دَرَيْتَ وَ لَا هُدِيتَ وَ لَا أَ

  -لِکَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّوَ ذَ_سپس درى از دوزخ به روى او باز کنند و حمیم دوزخ برايش آورند  _جَهَنَّمَ 

  1«ي فِي الْآخِرَ.التَّالِّینَ فَنُزُلٌ مِنْ حَمِیمٍ يَعْنِي فِي الْقَبْرِ وَ تَصْلِیَةُ جَمِیمٍ يَعْنِ  وَ أَمَّا إِنْ کانَ مِنَ الْمُکَذِّبِینَ 

 
 کنند: نقل مي مرحوم سید جمال الدين گلپايگاني 

کردم. رفتم تخته فوالد و مقداري در عالم ارواح و مرگ تفکر ميها ميدر ايام جواني، پنج نبه و جمعه»

ها يک شب زمستاني که هوا هم خیلي سرد بود و برف آمدت بود، به قبرستان آمدم. شب را در يکي از مقبرت

اي را وارد آن مقبرت کردند تا يک نفر بودم. تا دستمالم را باز کردم و خواستم شروع به غذا خوردن کنم، جنازت

تا صبح برايش قرآن بخواند. همین که م غول غذا خوردن شدم، ديدم مالئکه عذاب آمدند. چنان گرزهاي 

زد که تمام قبرستان به مرد چنان نعرت ميک ید و اين زدند که آتش به آسمان زبانه ميآت ین بر سر او مي

لرزيد، هر چه به شد. من از حال رفتم، لقمه در گلويم گیر کرد، بدنم ميلرزت افتادت بود. ولي قاري متوجه نمي

                                                             

 .291. أمالي الصدوق، ص1
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 docxاول. جلسه

 

فهمید. زبانم قفل شدت بود، باالخرت به او فهماندم و بیرون آمدم. تا اصفهان قاري گفتم در را باز کن نمي

 1.«چندين بار زمین خوردم. آمدم حجرت، يک هفته مريض بودمراهي نبود، ولي 

اريم. امام صادق يابند، اآلن حت انتخاب دخواهیم جزء کساني باشیم که از ف ار قبر خالصي مياگر مي

  :در جواب ابوبصیر که پرسید آيا کسي از ف ار قبر خالصي دارد؟ فرمودند 

 2«.تُ مِنْ ضَغْطَةِ الْقَبْرِنَعُوذُ باهلل مِنها مَا اقَلَ مَنْ يفْلِ»

 کنند. مي اند کساني که از ف ار قبر رهايي پیدابرم. چقدر اندکاز ف ار قبر به خدا پنات مي

ها در رکاب حترت شم یر بود و در بسیاري از جنگ سعد بن معاذ يکي از اصماب مقرب رسول خدا 

 زد.

ر برهنه شخصاً سبا پاي و  ا برداشتند، رسول خدا در مقام سعد همین بس که هنگامي که تابوت او ر

هزار فرشته، جنازت سعد  جلو تابوت را گرفته بود... و فرمود: سوگند به کسي که جانم در دست او است، هفتاد

 کردند. را ت یع مي

را با  وند پايان عمرتبه او فرمود: مژدت باد به تو! خدا اي بود که پیامبر همچنین مقام سعد در درجه

ر قیامت به عدد موهاي دشهادت، ختم کند، و عرش خدا از مرگ تو، به لرزت درآيد، و به شفاعت تو، مسلمانان 

 شوند.حیوانات قبیله بني کلب، وارد به ت مي

ي برهنه و بدون عبا شخصاً جنازت سعد را حنوط کرد، و آن را تا قبرستان بقیع با سر و پا رسول خدا 

روي قبر را با سنگ  واً داخل قبر شد و جنازت سعد را به کمک حاضران در میان قبر نهاد حمل نمود، و شخص

 و خ ت و خاک پوشانید.

 گوارا باد! وقتي کار دفن به پايان رسید، مادر سعد کنار قبر آمد و گفت: اي سعد، به ت بر تو

 به مادر سعد فرمود: رسول خدا 

 ا گرفت.ا حکم نکن. همانا اکنون ف ار قبر، سعد راي مادر سعد! چیزي را به طور جزم بر خد

                                                             

 .142جلداول صفمه  ق. 1427، چاپ يازدهم، م هد، نور ملکوت قرآن ،يطهران ينیحس نیمممدحس دی، س يکتاب معاد شناس .1

 .236، ص3. الکافي، ج 2
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که با احدي  درديکاي با سعد رفتار حاضران ازآن حترت پرسیدند: اي رسول خدا! ديديم که شما به گونه docxاول. جلسه

 دهد، چرا؟!قبر، او را ف ار مي د، در عین حال فرموديدچنین نکردي

 1اش بود.سعد با خانوادت در پاس  فرمود: آري، ف ار قبر به خاطر کج خلقي پیامبر 

 

افل از اينکه اين گونه متأسفانه برخي با تندخويي با خانوادت خود، سعي در جلب تبعیت اطرافیان دارند، غ

شوند از خانه فراري تربیت مي رفتار کردن نه تنها تبعیت خانوادت را در پي ندارد و فرزنداني که در اين خانوادت

مسائل نیست، بلکه  شوند، که مجال بیان اينهاي اجتماعي گرفتار ميو آسیب شدت و به دامان گنات و فساد

 شود.باعث ف ار قبر و عذاب آخرت نیز مي

 اند.نمونه بارز خوش اخالقي در خانوادت امیرالمؤمنین و حترت زهراء 

 فرمايند:مي ن کردند. امیر المؤمنیاين زوج آسماني هیچگات موجبات ناراحتي يکديگر را فراهم نمي

تَبَتْنِي وَ لَا عَصَتْ لِي أَمْراً فَوَ اللَّهِ مَا أَغْتَبْتُهَا وَ لَا أَکْرَهْتُهَا عَلَى أَمْرٍ حَتَّى قَبَتَهَا اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَیْهِ وَ لَا أَغْ »

 2.«وَ لَقَدْ کُنْتُ أَنْظُرُ إِلَیْهَا فَتَنْکَ ِفُ عَنِّي الْهُمُومُ وَ الْأَحْزَان

ار رحمت حت پیوست، و به خدا سوگند که هرگز بر او غتب نکردم، و او را بر امرى اکرات ننمودم تا به جو

کردم غم و اندوهى که يماو نیز هرگز مرا نرنجانید و خالف امر من کاري نکرد، و هر گات من به اي ان نگات 

 رفت.داشتم از بین مي

ن بال وجود دارد، هاي مختلفي براي نجات از ايشويم، راتياگر گرفتار بدخلقي هستیم و سريع عصباني م

 کنیم:به دو روش اشارت مي
 سکوت در هنگام عصبانیت: .1

 3«بِالصَّمْتِ وَ ال َّهْوَةَ بِالْعَقْلِ. دَاوُوا الْغَتَبَ »  فرمايند: مي  حترت علي 

 غتب را با سکوت و شهوت را با عقل مداوا کنید. 

                                                             
 .220، ص6بیروت(، ج -. بمار األنوار )ط 1
 .363، ص1القديمة(، ج -في معرفة األئمة )ط . ک ف الغمة 2
 .216تصنیف غرر المکم و درر الکلم، ص .3
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سکوت کنید، از  لخ م خودتان رو بگیريد حداقجلوي گذشت داشته باشید و توانستید ن در مسأله اي اگر

 آن مکان خارج شويد و لمظاتي در هواي آزاد قدم بزنید.

يک بار سر يک مسئله اي با هم به توافت نرسیديم، هر نقل میکنه:  :دقايقياسماعیل شهید سردار همسر 

شد، اخم کرد و لمن مختصر تندي به خودش گرفت و از خانه  کدام روي حرف خودمان ايستاديم، او عصباني

بابت امروز صبح معذرت » بیرون رفت. شب که برگ ت، همان طور با روحیه باز و لبخند آمد و به من گفت

 1«نبايد گذاشت اختالف خانوادگي بی تر از يک روز ادامه پیدا کند»مي گفت: « مي خواهم.

 کنترل کنید. خ م و غتب خود را با وضو گرفتن  .2

 فرمايند: مي رسول خدا 

 أَحَدُکُمْ تِبَ أَنَّ الْغَتَبَ مِنَ ال َّیْطَانِ وَ أَنَّ ال َّیْطَانَ خُلِتَ مِنَ النَّارِ وَ إِنَّمَا يُطْفِئُ النَّارَ الْمَاءُ فَإِذَا غَ»

 2«فَلْیَتَوَضَّأْ.

بي رات گفتن  وبه بمث و توهین و بد يکي از همرزمان شهید همت نقل میکنه که تو يک جلسه اي کار 

ه توهین را تممل ک یدت بود . حاجي اما خون سرد ن سته بود و بمث میکرد . ديگر نمي توانستم اين هم

 کنم . نیم خیز شدم که يکي از بچه ها دستم را ک ید و مجبورم کرد بن ینم .

اجي که تو خودش بود . فکر میکردم وقتي با بي ادبي جلسه رو ترک کردند ما ماندت بوديم تو چادر و ح

االن است که دستور اخراج آن ها را از ل گر بدهد . بلند شدو از چادر رفت بیرون . دو رکعت نماز خواند . آمد 

 3کنارمان ن ست و کارهاي ل گر را پیش برد . مثل اينکه هیچ اتفاقي نیفتادت بود.

                                                             

 37 ، ص 4نیمه پنهان مات، شهید دقايقي، ج 1
 .273، ص70بیروت(، ج -بمار األنوار )ط  .2
 62يادگاران / کتاب همت /مريم برادران / انت ارات روايت فتح / صفمه  3
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 نه اين امام همام و عرض کنیم:به کظم غیظ معروف است، برويم در خا امام کاظم 

اند، آقا جان عنايتي کن در مواقع خ م وغتب خودمان را يابن رسول اهلل! به شما لقب باب الموائج دادت 

 وَ الْمُعَذَّبِ فِي قَعْرِ  ....الَّذِي کَانَ يُمْیِي اللَّیْلَ بِالسَّهَرِ إِلَى السَّمَرِ  کنترل کنیم. السالم علیک يا موسي بن جعفر

توانسته چالي بودت وحتي نمي)جاي نمناک ومدور وتاريک؛ يعني آقاي ما در سیاتالسُّجُونِ وَ ظُلَمِ الْمَطَامِیرِ 

 )چیزي که با هاون کوبیدت شود  2  ذِي السَّاقِ الْمَرْضُوضِ بِمَلَتِ الْقُیُودِ، 1پاهايش را دراز کند(

خوان پاهايش له شدت بودت( به جايي رسید که و به ماهیت قبلي خود برنگردد؛ يعني پسر فاطمه است

 3ال َّجَرِ مِنْ بَیْنِ رَمْلٍ وَ طِینٍ وَ مَاء. فرمود: يَا سَیِّدِي نَجِّنِي مِنْ حَبْسِ هَارُونَ وَ خَلِّصْنِي مِنْ يَدِتِ يَا مُخَلِّصَ مي

  يا موسي بن جعفر  

 مادرت آمدت که بگ ايد از تو زنجیر و کند آهن را

 مدت کند چارت زخم زنجیر و زخم گردن رامادرت آ

 صدابزن يا زهرا ...... 

                                                             
 میانجي.  . به نقل از آيت اهلل احمدي1
  . مفاتیح الجنان، زيارت موسي بن جعفر 2
 ، المجلس الستون.377. أمالي الصدوق، ص 3
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  یاسالم نیو رقم زدن تمدن نو یخیتار چیظهور و گذر از پ یدر مقدمه ساز رانیو ملت ا یانقالب اسالم گاهیجا نتبیی ��

است که از  یخیتار دهیپد کیانقالب رقم زدن  نیامام یرو به رهبر شیدر قرن پ یسالمو انقالب ا رانیا وریبزرگ ملت غ تماموری️✳

 سابقه است . یصدر اسالم تا کنون ب

 کرد .  لیتبد ریقدرت شکست ناپذ کیرا به  رانیشد و ا یسپر یرینظ بی شکل به گذشته سال 50 در اول گام️✳

قرن  یمتعدد بر دوش امت اسالم اتیاست که حسب روا یا ژهیو تیاست مامور ایدر دن یاسالم نینو سازی تمدن که دوم گام️✳

 حاضر است. 

 مهم است. اریبس تیمامور نیدر ا یجمهور استیر 1400و  98انتخابات اسفند  گاهجای️✳


