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ِ َعلی اَعدائِِهم اَج ٍد َو آلِِه الّطاهِرین َو لَعنَُة اّله ُ َعلی ُمَحمَّ ِحیِم َو َصلَّی اّله ْحَمِن الرَّ ِ الرَّ  .َمعینبِْسِم اّله

ِ السمیع العلیم مَِن الشیطان الرجیِم. ال  .لَُّهمَّ َوفِّقْنا لَِما تُِحبُّ َوتَْرَضینَستعیُذ بِاّله

 ْ ــــُهمَّ الَْعِن ال د، َوآِخَر تابِع لَُه َعلی ذلَِک، اَللّـ د َوآِل ُمَحمَّ َل ظالِم َظلََم َحقَّ ُمَحمَّ یَْن، اَللُّهمَّ الَْعْن اَوَّ عِصــابََة الَّتی جاَهَدِت الُْحســَ
 .للُّهمَّ الَْعنُْهْم َجمیعا  َوشایََعْت َوبایََعْت َوتابََعْت َعلی قَتْلِِه، اَ 

یِن ِإیَّاکَ  حیِم مالِِک یَْوِم الدِّ ْحمِن الرَّ ِ َربِّ الْعالَمیَن الرَّ ِحیِم الَْحْمُد ِلّه ْحَمِن الرَّ ِ الرَّ راَ   نَعْبُُد َو ِإیَّاَک نَْستَعیُن اْهِدنَا الصِّ بِْسِم اّله
 ْ الِّینَ الُْمْستَقیَم ِصراَ  الَّذیَن َأنَْعْمَت َعلَی  .ِهْم غَیِْر الَْمغُْضوِب َعلَیِْهْم َو الَ الضَّ

 

 جایگاه محاسبه عمر، در تربیت نفس
ط از جمله اینکه شــخر را از افرا  و تفری ،بعد از توضــیا اهمیت برنامه در تربیت نفس  ه خاصــیت های فراوانی دارد

به برنامه ؛باز می دارد مقدماتی را تا ید دارند  ه یکی از آن مقدمات های اصـــلی تربیتی یک بزرگان قبل از ورود 
ضا  ه چقدر اهمیت دارد ست وا سبه عمر از نظر عقلی هم امری ا ست. محا سبه عمر ا وقت یک ظرفی  ه  ما هیچ !محا

ــد آحتما  یم.آلوده هســت همینطوری غذای کاک و تمیز و مهم برایش نمی ریز ن را تمیز می  نید هر چه غذا مهمتر باش
شد  ستر با سا شدهح سان تا برای انجام برنامه های تربیتی آماده ن شتر تمیز می  نید. ظرف وجود ان امکان دارد  ،این را بی

 شــد به نتیجه نرســد و از آنجایی  ه درهر ایجاد بکند؛ انســان هر چه هم زحمت می یاشــتباهات گذشــته موانع و خطاها
ه ]باید نگاهی ب فراد بایســـتی  ار  رد در این قســـمتهای وجودی ابرنامه ای عرض شـــد مطابق اســـتعداد افراد و زمینه

 احادیث بیاندازیم[.

 

 تفاوت استعدادها در محاسبه عمر
ــناس حقیقی اینطور بیان می فرماید ــناس حقیقی و نفس ش ــان ش ــتعد ؛امام باقر علیه الســ م آن انس ــیم اس ادها می در تقس

ُدُهَما »فرماید:  ََ ََ َِِد  ٌٌ َو َدَخَل َرُجاَلِن َالَْمسْْ ی د  ِِّْ ٌُ ِِِد َو َالَْفاسِْ ََ َالَْمسْْ َرَجا ِم ََ ٌٌ َف َعابٌِد َو َاْْلَخُر َفاسِْ
ِه بَِفا َفتَُُفُن ِفُْرَ  َِِد ُمِدِع بِِعبَاَدتِِه یُِد ْْْ نُُه یَْدُخُل َالَْعابُِد َالَْمس ََ ٌٌ َو َللَِ   ِْْ لَِ  َو تَُُفُن تُُه ِفي لَ َالَْعابُِد َفاس

 ٌِ نُفِب  ِفَُْرُة َالَْفاِس ََ َالذه َ َعُز َو َجُل ِمُما َِّنََع ِم ِم َعَلى ِفْسِقِه َو یَْستَْغِفُر َاّلَله دو نفر وارد یک مسجدی  1«ِفي َالتُنَده
چکار  توبه ین[! ]ببصدیق ،عابدهافاسق صدیق می شود نه  آن موقعی  ه بیرون می آیند .می شوند یکی عابد، یکی فاسق

این دو وضعیت حضرت می فرماید: چون  ۀریش .فاسق ،آدم عادی یکابد فاسق می شود و نهآن ع ؟می  ند برای انسان
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زمینه ندامت و کشیمانی دارد، استغفار دارد. کس انسانها بر این مبنا تقسیم  ]فاسق[ این ،می نازد به اعمال خودش ]عابد[ نآ
سمت: زمینه شوند به دو ق صلی یک عدّ می  شان ههای ا سانها زمین شان عُ  ،ان ستعداد ست وو ب جا یک  رد خودبرتربینی ا

سانها زمینعدّ  ستغفار ۀه ان ست و ا شیمانی ا سیم مراتب یک بحث دیگری  .ک ست؛ البته، در این تق سانها سیم  لی ان این تق
اســت  ه شــدت و ضــعف این وضــعیت یک حســاب دیگری دارد. بنابراین، در این محاســبه عمر اســتعدادهایی  ه در 

وضعیت حالت ندامت شدید دارند؛ احساس می  ند گذشته خودش را خراب  رده؛ گناه هایی انجام  خودشان استعداد
بهترین  !هستی چه خبرهایی است ۀدر کهن ، آیندهدقیقیداده و حاال  ه بیدار شده متوجه شده  ه نظام عالم یک حساب 

ایجاد شـــده. خب عبیعتا اینگونه  ر ]دلش[ها یک حس کشـــیمانی شـــدید ددوران را چه جور از بین برده و با این بیداری
ه خودش  نند هی باشــخاص باید مواظب باشــند  ه شــیطان آنها را به زیاده روی نیندازد و تحت بهانه اینکه اســتغفار می

ضعیت زندگیش و اینها صابش بر و شار بیاورد و از این ناحیه بر اع شار بیاورد![ ف سبۀ  حتما توجه  نند  ه در واقع ]ف محا
ــ ــتر مورد توجه قرار بدهند  ه می فرماید:  ،ان را  رده اندعمرش ــت این آیه را بیش ــده و اینها بایس ُقل »به نوعی انجام ش

نُفَب َجمِ  َ یَغِفُر ٱلذه ِ ِإُن ٱّلَله َِ تَقنَُطفْا ِمَ ُرََمِة ٱّلَله ِسِفم  ََنُف  ٰٓ سَرُففْا َعَلىه ََ  ََ ُهَف ٱلَغُففُر  ۥِإنُهُ  ًعاییَهِعبَاِدَي ٱلُِذی
یمُ  َِ ستعدادها  ه خیلی به گناه  ه آیه لطافت 1«ٱلُر شارت دهنده و قوت بخش دارد و برای اینگونه ا های خیلی زیبا و ب

ش شتباهات، غفلتها سنداو گذشته ا ست[؛ن حسا ست از  ، ]قّوت بخش ا سمت بحث ما در این زمینه نی  ه چون فع  این ق
 ها و ظرایف آیات و روایات را موضوع این استعدادها اندر موضوع بحث توبه این لطافت اّله  شاء این میگذریم و این ان

ست  ه ا یهای اّله خدا توفیق بدهد عرض می  نیم. فع  ]در[ این قسمت بحث ما، محاسبۀ عمر مربو  به آن شخر ءشا
شان خیلی درخشان هس سجزمینه عجب و خودبرتربینی دارند و احساس می  نند گذشته خود د ت از همان بچگی تو م

ــاهای علمی بودند؛ کاک بودند؛ کا یزه بودند. گاهی هم نگاه می  ــات قرآن بودند؛ تو فض بودند؛ تو هیئت بودند؛ تو جلس
 ربین عالممق ۀم ئک ی ازخودش را یک ،نها را می بینداند ای ند برای دوستان خودش اشخاص دیگر چقدر فاسد و فاسق

شیند فکر می  ند  ه یک گناهی نقطه منفی در خودش نوقتی می خواهد تو محاسبه عمر ب  ند و گاهی حتیمی حساب
سمت بحثمانما این  !ستا این خطر بزرگی .نمی بیند سب ،ق ستعداده ۀبه لطف خدا در محا سمت ا  اعمر منظورمان این ق

 و در این زمینه -راضی شدن دارندحضرت می فرماید:  ه حالت از خود  - زمینه ها شوناست؛ این قسمت افراد  ه این 
ـــهروایاتی ما را ت ن برنامه آرا تبر ا در شروع برنامه عرض بکنیم تا وارد اصل  می دهد برای این زمینه محاسبه  ه این نبّـ

  یم.وبش
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 محاسبه عمر و مفاجفه با استعداد خفدبرتربینى

ـــ م می فرماید:  ََكْبَِر ُلنُفِبهِ َجْفُل َالَْمْرِء بُِعیُفبِ »موال علیه الس  َْ ـــناس حقیقی دارد ما را 1«ِه ِم ـــان ش ]توّجه  این انس
ساند  سی  ه عیب های خودش برای خودشدهد[می شنا جهل کیدا  رده  ه من هیچ عیبی  ]معلوم نیست و[ ، به ما می 

از  ،ا  نمنفی کید ه احسـاس  ند من نمی توانم تو زندگیم نقطه م همین .این خودش از بزرگترین گناهان اوسـت !ندارم
ــای دین و معنویت کا ی واههمان بچگی هم ــت. امام  ]بوده ام[! الی آخر ش تو فض این خودش از بزرگترین گناهان اوس

 2«ى َانت علیفاكَاستِفانَتِک بِالذنِب َو ِرضاَک بِالحالِة الَت )عبارت را ببینید(ِ ُمصیبَة »باقر علیه الس م می فرماید: 
ـــاس همین ـــایت از خودت می  نی ه احس ش هش ایثار، همههم ! نمگردم نقطه منفی کیدا نمیآقا من هر چه می :رض

سن بلوغمهش کا ی، همهعلم، هم شده ش نماز، یکبار هم از قبل  شغول نماز خواندن ام[.]گناهی مرتکب ن  دعا و حتی م
 .«یبةَ ُمصــ ال» ز این نیســت برای انســانمصــیبتی بزرگتر ا ، ه از خودت راضــی شــدی  ه من این هســتمم بودم. همینه

گناهان را خیلی سبک حساب بکند خیال  ند  ه گناه همان آدمکشی و قمار بازی و شرابخوری هست و التی گری  ه 
شد نقطها هاسر وچه ف ن جوان می  ند همان شف ن های ست فقط.گناه را تا  ی ما خودمان را ریزبینی  رده ایم تا  

صمیم نگیریم خیلی جدی یک منفیمان، تا آنوقت صی برای خودمان بگذاریم و ه ما ت ا همه دقت ب در خودمان وقت خا
ـــا همان آدم را بیچاره  رده یو ریزبین ،و تیزبینی ینی انداخته به این بیچارگی خود برتر ب ،نکنیم آن گناه هایی  ه ای بس

ــان  ــ مه .بکند  فایتبرای بدبختی انس ــلوات اّله و س يَ  ِإبْلِیَس  ِإنُ »می فرماید: و آله علیه  کیامبر ا رم ص  ِمنُُْمْ  َرضِْْ
ابلیس البته، راضــی هســت برای همان  !یک فصــلی اســت این عبارت نیم ســطری ،حضــرت چقدر  م  3«بِالُْمَحُقَراتِ 

های ریز  وچک حقیری  ه به حســاب نمی آوریم، ابلیس برای همان رضــایت دارد. خب من  اری نکردم  ه آقا گناه
ت یک نفر متوجه شــد  ه شــخصــی .آن هم اصــ   متوجه نشــد ،یک مث   یک لبی تکان دادم یک ابرویی مث  تکان دادم

سی را مث   یک مومنی را  شتباهی  ه چیزی نبود  شمردم یا مث   در ف ن جا ف ن ا سبک  ستهزا  ردم  اران از این هز .ا
ـــبت به آنها خب هر چه  ه ما توجه می  نیم  ه این  ار  .]و الی آخر[ ]خوبم[  ارها را مردم انجام می دهند من  ه نس

شود : وچک بوده می فرماید صادر ب ست  ه از ما  ضی ا اال اینها توضیحات مفصلی دارد چون ح .شیطان برای همان را
این محقرات، این وقتی گناه،  وچک می  .شــود  ه اینها را باز  ردوقت خیلی  م هســت و زمان محدود هســت نمی

صی را می خواهد ضیحات خا ست؟ تو شود. چه ارتباعی دارد ارتباعات باعنی این چی صیبتش بزرگ می  کس،  .شود، م
ضعیتی هستند و زمینه و استعداد اینها بیشتر استعداد عجب از خود راضی بودن است اینگونه اشخاص  ه گرفتار چنین و

شان به آن قسمت اول با آن عایفه اول  ام  متفاوت است. اینها بایستی این   م کیامبر ا رم صلوات اّله و هاینها محاسب
َسبَِة »را در نظر بگیرند  ه می فرماید:  و آله س مه علیه َْ ُمَحا َشُد ِم ََ َسُه  ِسَب نَْف تُى یَُحا ََ ِ یُفن العبد ]ُمْؤِمنًا 
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ُسی ِد َعبَْدُه.[ َشِریَُُه َو ال ُشِریِ   شینند از  1«ال شخاص باید بن شخر می  ند اینگونه ا شنگ م ستورش را ق حضرت د
ودش یکش ریز بینی می  ند حق خیک شریک از شر]به عنوان[ محاسبه را بکشند شدیدتر از  سی  ه  خودشان، اشدّ 

  شد[.]حساب می و یا یک موال و یک عبد به اربابی و با یک موالیی از نو ر و بنده خودش

 
 محاسبه عمر در استعدادهای مَتلف

ــبه عمر شــد ــتعدادها در امر محاس ن آن عایفه اول آ ؛خب با این مقدماتی  ه یک تعریف مختصــری از زمینه تقســیم اس
 ه  ا این عایفهامّ  .شان به یک شکل خاص خودش انجام شدههن صورت محاسبه دارند  ه در واقع محاسباستعدادها به آ

هایی بزرگان برنامه منتهی عرض شد  ه ]باید باشد[. شان به این شکل با شدت و دقت بیشترهبیشتر گرفتار هستیم محاسب
د این مســیر ظریف و باریکی  ه انســان حر ت می  نخاعر جلوگیری از افرا  و تفریط اســت و ه  ه می دهند بیشــتر ب

ضعیت هم زیاده  ست در همین و صی فرمودند  ه اگر ما آن را انجام بدهیم  فایت می  ند دیگر الزم نی یک روش خا
ــوص برای خودمان .روی بکنیم ــوِص مخص ــاعتی را انتخاب بکنیم مخص ــبانه روز ما یک ربع س خب  .و آن اینکه در ش

سیاسیان را،  اریمامن را، تحصیلیامن را، علمیمارا  ردیم درسین ما ارهای اداری ن را، هر امن را، اجتماعیامن را، 
 .مخصــوِص مخصــوص برای خودمان یم نربع را جدا می یک ،ســاعت 24 ه بوده همه را انجام دادیم در عول این  هچ

ۀ از همۀ اشتغاالت بِبُریم؛ فرض  نیم  ه یک حادثاین اول قدم است  ه باید تصمیم بگیریم  ه ذهنمان را، توجهمان را، 
نه بیرون آمده بودم همه را آن حادثه قیچی  رد، افتادم او درازی  ه از خ بدی کیش آمده من  ه با این آرزوهای دور

 چه اشــکالی رخب این را، ]با[ اختیار خودم یک ربع بکنم دیگ !ســال از همه چیز بریدم 30رختخواب برای همیشــه  یتو
ـــه محورِ  ؟!اردد ّ  حقّ  و در س ّ  حقّ  ،اّله  حقّ  ،اسالن ـــه تا-فس الن ـــتا  ه  ل زندگی عمر من الی یکی از این س دیگر  ،س

ست ]در  ار[ چهارمی سال به یاد بیاورم و نقطه -نی سال به  شروع  نم. از دوران  ود ی خاعراتم را  بت های مثاینها را 
یلی هم نه اینکه خ !البته در حد توان ذهنی  ه اجازه می دهد توان ذهنی من ]به یاد بیاورم[. های منفی را ه به  نار نکته

 .بیشــتر متعارف، منتهی خیلی با دقت! نه خیر .م برای اینکه دقیق باشــد اینجا افرا  بکنمهمی خوا !فشــار بیاورم زور ی
 یادمان می رود باید جمع  نیم یک رعول عمر است دیگ باألخرهجلسه اول هست نشسته ام  اغذ قلم  ه  اآلنخب مث   

 خب .سالگی مث ، یک چند دقیقه تمر ز بکنم برای خاعرات آن ایامم 6،7سالگی 5،6شینم همان دوران نجایی خب ب
ــم اگر نی ــی دیگه بده ،مد  ه دیگر هیچی ما ضــرری نکردیمااگر یک نقطه منفی به یادم افتاد بنویس ــدیمبه  س  ،کار نش

ــت ــتوجب یک توبیخی نیس ــه چهاردقیقه تمر ز  ردم خاعرات  ؛یممس خب در  ل عمرمان یک توفیقی کیدا  رده ایم س
ســالگی خاعراتم ببینم تمر ز  نم.  7اگر موردی نیامد  ه هیچی، ســال بعدی دوران  .حت توجه کیدا  نمخودم را دنج

فت و  وچه و ر ،تفریا ،حیا  ،ن ایامآ در ه خاعرات بیشــتر عمرم  اســت، خب اول ابتدایی مث    س خیلی مناســب
ست[. آمد اینها سم، نیامد  ه هیچی باز  ]گذشته ا سال وبر م هباز یک چند دقیقه تمر ز  نم اگر چیزی یادم افتاد بنوی م 
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امعه زندگی این م تو محیط جیبیا ر.کرونده را ببندم تمام دیگ ردیگ ،بعدی همینطور سال بعدی تا اینکه یک ربع تمام شد
ام را باز بکنم؛ وقت معین شروع  نم تصمیم بگیریم این یک ربع را دیگه با خودم هستم؛ کروندهفردا آنعالم عبیعتم و تا 

سبه ستگی دارد به  یفیت محا سیدم هر  س ب سید ر.اش دیگخب، دیروز تا  جا ر سوم خب مث   تا کنجم ابتدایی ر ه تا 
کس  م همینطور یک ربع تمام شد بقیه برایهه را ادامه بدابتدایی رسیده به هر مقدار از بقیه شروع  نم عین دیروز محاسب

روز این زمان می برد  ه ما یک همچون دقتی را در بررسی خاعرات گذشته مان  4،5روز 3،4فردا، بقیه برای روز بعدی 
نه غرض این  مالبته، این به این معنا نیست  ه گناهی اشتباهی یادمان افتاد درست سالش را دقیق کیدا  نی .انجام می دهیم

شود و ااّل  سال یک خورده فکرمان جمع و جور ب سال به  ساعت و زمان  ه  شاید خیلی خاعراتی به یادمان بیاید  ه هیچ   
سال هیچ یک هم یادمان نمیاد مهم اینکه خاعرات به یادمان بی سال یک اثر او  سال به  فتد منفی ها به یادمان بیافتد و این 

ست  از این بابت عمرم را باألخرهدور روانی مثبتی دارد  ه من یک  سی  ردم. خب البته، آنها  ه مربو  به حق اّله ا برر
ــتیم نماز،آن  روزه اینها هیچ به ما ربطی ها از ســن بلوش شــروع می شــود از ســن تکلیف چون قبل از آن ما تکلیف نداش

ذا اینها ل ،در آلودگی فطرت من ،طرت مننداشت. اما آنها  ه حق الناس و حق النفس اینها چون اثر وضعی گذاشته در ف
 .ها  نمن  ود ی  ه به یادم می آید شروع برای جبران آنارا از هم

 

ٌَ اّلَله بر اساس محاسبه عمر  جبران َ

با  له  ن دقت و تیز بینی  ه خودم در خودم  نکاش  ردم خودم را ریز ریز  ردم تمام آخب کرونده را نگاه می  نم ب
ــی نبود  ه ازوجودم خودم در خودم  ــ آن  س ــم یک چیزی را توجیه بکنم یکی را ازش رد بش ودم خ ،موخجالت بکش

ـــتم خودم ـــوم هر چه خودم در خودم  .خودم و هس  ه هر چه در درون خودم فرو می روم خودم در خودم حاذق می ش
ــود ــرار درونم صــحیا تر و واقعی تر باز می ش ــوم اینقدر اس ون چ ،می ریزد بیرونم همه احتی نیّات باعنی ،حاذق می ش

آنها  ه مربو  به حق  .لذا، برای جبران آن شــروع می  نیم در این ســه تا محور برنامه ریزی  ردن !خودم هســت خودم
ـــت[،  اّله  ـــا و روزه و اینها دارم]اس به بهانه اینکه زود می خواهم  .باز در اینجا زیاده روی نباید بکنم ،اگر نمازهای قض

سال نماز دارم هی شب و روز نماز قضا نماز قضاجبران  نم اینها را مث زنم[، ]بام اینها از درسم از برنامه ]بخوانم[،    کنج 
من می  نم وصیت نامه نوشتم این در محضر الهی  ]هست[  ه نویسم خودش اقدامیک وصیت نامه می .صحیا نیست

شروع  نم آن مقداری  ه در .دارم اقدام می  نم در توبه خودم شرایط  اری  خب بعد  شخاص  ضی ا ست بع امکانم ه
آن  .ر عت می تواند 12بعضی ها شش ر عت بعضی  .ر عت شروع  نم 10ر عت نماز قضا می توانم بخونم  10شان 

ــت این مقدار انتخاب بکنم ــد  ه توان انجام ههای روزانبرنامه .مقدار  ه توان روزانه خودم هس ــتی به اندازه باش مان بایس
شیمصحیا و آرام آن  شته با شب احیا .را دا ضافه کیش آمد  جا  ا یکیک ماه ر ،و امثال اینها ءالبته، یک وقتی فرصت ا

 ه ود مان عوری تنظیم بشهدست آمده ما برنامه روزانه قضا بخوانم آن یک بحث دیگر است؛ چون، یک فرصتی است ب
بحث اســتمرار در برنامه های تربیتی یک بحث مفصــلی  .انجام بدهم م و مرتب و مســتمرّ هانجام بد را راحت بتوانم آن
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های خودش در هر حال این برنامه های حق اّله آن مقدار اثر استمرار  ه حاال چون وقت نمی رسد باشد برای وقت .است
 .آن زیادش جای خودش ،های بازی  ه کیش آمدفرصت .باشد  ه بتوانم این را هر روز انجام بدهم

 

ٌَ الناس،  بر اساس محاسبه عمر جبران َ

ضی ها ستمیاما آنها  ه مربو  به حق الناس، حق الناس هم چند جور بع شک سی را  ص  ،ش  ه دل   ح قطعا این باید ا
و این دوده ها نمی گذارد من هر دستوالعمل  آیدمیدر وجود من می زند  هدودجا آنبشود تا دل او ترمیم نشده مرتب از 
خب یک نایلون ناز ی هم باشــد اگر در یک ســیم برق ما بچســبد این  .م اثر بگذاردو هر ریاضــت هر عبادتی هم بکشــ

شد می خواهد یک نایلون  10می خواهد یک تخته به  لفتی  باألخرهعایق  شد 0.1متر با عایق،عایق این نمی  !میلی متر با
 ســت،ا خیلی مانع بزرگی ها  هی اســت  ه یکی از آن عایقلاین عایق یک مشــک .گذارد خاصــیت این برق بیرون بزند

یرون م بآیمی باألخرهاز خاعراتم  -منی است متوجه نبودم دوران تحصی ت ؤشکستن دل یک م .همان حق الناس است
ستعدادی بودم -دیگر س ،خب من یک دانش آموز با ا ست یک   یالؤیک دانش آموزی خب به من اظهار نیاز  رد خوا

یک عوری باهاش متکبرانه برخورد  ردم  ه دلش شکست  ،ازش گذشتم ءمن هم در آن حال خودم بی اعتنا ]بپرسد[،
سوال را می کرسید شد  ه از من  شیمان  این نیست  ه ما همه اش وسط خیابان توی گوش  سی بزنیم،  ،شکستندل  .ک

ست این عایق ایجاد  رد این د !ف نی ظلم  ردیمبه بگوییم: آقا  شک عجب من یک  .ر ریز بینی ها بیرون می آیددل  ه 
 حقوق را اصــ    با این رفتار خب خیلی حقوق ما داریم  ه این !منی را به من دســت نیاز دراز  رد من کس زدمؤانســان م

ک گناه خودش ی «دانسـتمنمی»اما  .آقا من  ه نمی دانسـتم :می گویم ،گردن ماسـت رعایت نمی  نیم برمتوجه نیسـتیم 
مگر من در ف ن جزیره، دره ف ن  وه، ف ن جزیره در وســـط ف ن اقیانوس زندگی می  نم  ه بگویم  .ســـتا دیگری

ما حاال  ه من ا ،صورت تخصصی توضیا بدهمه ربط را ریز ریزش را می توانم ببیخیلی چیز های متفرقۀ  .نمی دانستم
عهابد جام یک  ندگی مینم من در  ظایفی دارمای ز چه و چه حقوقی  ند ؟ نم  به گردن من دار چه حقوقی   ؟دیگران 

ستاد،همک سی، سایه ،ا ست .مریض الی آخر اینها یک حقوقی در گردن من دارند کدر،مادر،برادر، خواهر،هم  اینطور نی
شدیم شد می  ند تازه لطافت این  ! ه ما همینطور ولو در این عالم کرت  سان ر عالم اینقدر نظم دقیقی دارد  ه هر چه ان

خب این توجه به اینکه حقوق  ســی ضــایع شــده در حد  .لطافت وجود خودش را چقدر ریز متوجه می شــودعالم را و 
عنوان اصـــ ح اینکه دل  ها اینها بیرون می ریزد و اینها بهتوانمان در حد امکانمان مســـئولیت داریم  ه در این محاســـبه
شود منتهی باز هم در این نباید  سته این اقدام می  شک سی را  شب این ور آنزیا  ر هل و ده روی بکنیم، بخواهیم یک 

هلکی  ه همه را می خواهم. نه این صـحیا نیسـت با یک برنامه منظمی شـروع  نیم به تدریج حاال هر  سـی را به یک 
 ّ ی را بهش ش ضایع شده یکبستگی به تقاضای آن شخر دارد  ه حقّ  !مان دارداسنحوی بستگی به وضعیت آن حق الن

یکی را  ادو می دهم؛ یکی را خدمت می  نم؛ یکی را اقرار به اشــتباهم می  نم؛  .دســت می آیده دلش ب ،محبت  نم
امکان ندارد ما حق  سی را جبران  نیم حاال یک وقتی  ]گاهی[ اینکههر  س را به یک نوعی و این دل ترمیم می شود. 
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ترسی اص  امکان دس ،شخر شهر دیگری رفتهآن شخر مرده یا آن  یاده سال کیش  ،یک اشتباهی کیش آمده گذشته
 به ای دنبالش کیش بیاید یک مشکلی دنبالش کیش خواهد آمد حاالاگر من دنبال ح لیت برم یک مفسدهکه نیست یا این
 راه تربیتی الحمد اّله هیچ بن ،این ح لیت را این جبران دل آن شــخر را داشــته باشــم اآلنامکان نیســت من  یهر نحو

ـــتی ندا ـــاس آیات و روایات ما را کیش می برد در اینجا چون من ب .ردبس  هخیلی منظم و قانون مند و قاعده مند و بر اس
ـــبه می  نم نازل می   ه این خودش اثر تربیتی دارد؛ اثر کا ی دارد؛ اثر رحمت خدا را دارد ،عوری جدی دارم محاس

و در این  شــود[]می ســخت بود خیلی ســهل و آســانشــود. خدا خودش عنایت خواهد فرمود و  ارهایی  ه برایم خیلی 
اورشان نمی جریاناتی  ه اص  ب ؛خاعرات خیلی شنیدنی است از دوستانی  ه در این مسیر هستند تعریف می  نند ،زمینه

شان بود  ه مث  ف ن حق الناس را چه جوری جبران  نند سخت ست می فرمایند ؟شد  ش :حاال  ه امکان نی ما واقعا چون 
شخر یک امره بجدی  ستی همان  ه در حق آن  ص ح خودت ه ستت برمی آید دنبال ا  ، ]انجام دهی[.خیری  ه از د

 عت هر چه از دستت برمی آید دو ر !تحمیل نیست  ه حتما باید ف ن  ار را بکنید ]است[. باز هم اختیار دست خودت
یری هر امر خ ،یک  مک به یک نیازمندی ،یک صدقه برای  سی ،یک خواندن سوره قرآن ،نماز از دستت برمی آید

، خالصــا   این  خدایا من :بگو و لوجه اّله روی صــدق دل هدیه به آن شــخر بکن از دســتت برمی آید این را قربه الی اّله
 .بیچاره هســت ! او هماو را به راه خودت هدایت  ن یاخدا !گناهان او را ببخش یاخدا !نماز را هدیه  ردم در حق ف نی

ّ عمل خیر هدیه  نم و این  ،های گوناگون در حقش دعای خیر بکنمشکل دارد  امکان ]است[. موثر ما خیلی تِ جوهره نی
 یک  سی حق بزرگی ضایع  رده اما جوهره اینکه از صدق نیت واقعا این را به شخر هدیه می  ند با یک رحمتی از

ــود  خدا ــوره قرآن هدیه  ردن ؛دن اثرش را خیلی قوی ایجاد بکنآبه او جاری می ش ــلواتی ولو با یک س اما  ،با یک ص
ــد .ســتا جوهره عملش خیلی قوی اینطور  .از روی رحمت خالر انگار برای خودش می خواهد این رحمت بهش برس

ـــت  ه این را کاک خواهد  رد و از ـــت و او را از ما ح ل  آن این هس نوری خواهد رفت و او را هم اثر خواهد گذاش
امکان دارد ما حتی یک اشتباه جزئی هم  رده باشیم یک تشریفاتی یک چیزی را هدیه می  نیم خب این  .خواهد  رد

 ه درون دل ما ببینیم چه جوری دارد ]اســـت[ غرض از این برنامه ها این  .را هم بدهیم  ارمان تمام بشـــود  ه اثر ندارد
سانی هم  ه امکان جبران نیست با هدیه اعمال خیر در هر حال کس   ل.حر ت می  ند به سمت حق و یا با فرار از باع

ساس آیات و روایات اعمینان هم به این داریمنداوبرای آنها خ ضی می  ند و بر ا سی را  اما اگر دل .د آنها را از ما را  
یک  غل دستیمانب و در   س از دست یک استاد ناراحت بودیم ما مث    ؛ما ح لیت بگیریم رنشکستیم الزم نیست دیگ

متوجه هم  این آقا هیچ .خراب  ردیم باألخرهمنی را کیش بغل دستیمان ؤحرفی کراندیم استهزای او را  ردیم شخصیت م
تو این حرف  وقت در حقببخش یک !خانم ف ن !آقای ف ن !استاد :یموییم بگوالزم نیست ما بر راینجا دیگ .نشد تا آخر

آن را،  مث  غیبت .ستا همان را غیابا  ما جبران بکنیم  افی !نه خیر .را زدم این  ار را  ردم این حق را ازت ضایع  ردم
 را خانم من .ح ل  ن را آقا من :یموعیب آن را، باز  رده بودیم آن هم هیچ نمی دانســت دیگر الزم نیســت کیشــش بر

یش به ک ،گفتم و این را خوردش  ردم در کیش این او م کیش آن آقا و خانمی  ه حرف عیب  آن را بهورب .ح ل  ن
ـــتهزا .این بروم و حرفم را کس بگیرم عجب  !ف نی :ویمبگ .بکنم کیش او ارم را تقبیا  نم را رد ءتکذیب بکنم این اس

با این رفتار با این اســتهزا من راســتی آن روز در  ،نجور در حقش با این لح من متوجه نشــدم بنده خدا ناراحت بودم این
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شتباه  ردم شخصیت آن مومن در دل این  .مورد ف نی ا سبت به  همین  ه تقبیا می  نم  ار خودم را لکه ای  ه زدم ن
ـــود و باز احتیاعا  در حق او یک عمل خیری انجام بدهم ه ،آقا و یا خانم یه دبا این تقبیا این عمل من دارد تمیز می ش

ایع اگر حق مالی از  سی ض ]است[. اما مسائل مالی باشد  ه باز این خیلی واضا ]همه چی را تمام  ند[.  نم  ه این هم
ست بهش بد ست این را رد  .مهشده باز اگر امکان ه صدق .له باید بکنمممظاگر امکان نی چون حق  ؛مهه بدنه به نیت او 

ه وقتی نمی دانم  ی بوده چ ،ست مجهول المالکا اما این مالی ،می شد ن وضع حیثیتیآصدقه مربو  به  ]است[ الناس
صاحب دارد ؟جور بوده ست ،این  سلمین ،این مربو  به مرجع تقلیدمان ا ست[، مربو  به ولی امر م قدر چ این مبلغ را ]ا

ه  سی را دعوامون شد. خوب آقا من اینقدر رد مظلمه دارم :ن عرض  نمان یا نماینده ایشامی شود باید بروم محضر ایش
مکان ا ]واگذار  نیم.[شخربه خود امکان هست  را چیزی را ضرر زدم شکسته به هر شکلی اینها ،زدم سرخ شده بدنش

  .رد مظلمه به عنوان می دهیم به نماینده مرجعمان آن را دم دست ما نیست ردیگ ،نیست

 

ٌَ النَفس، بر اساس محاسبه عمر  جبران َ

به  ســت،ا به معنای اعمش همه اینها حق النفس -،حق النفس به معنای اخر البته اســت؛ حق النفس نکه مربو  بهآو اما 
ــی ب راین حق النفس به این معنی  ه خودمون به خودمون ظلم  ردیم دیگ -نوعی داریم به خودمون ظلم می  نیم  ه  س

یک  ؛سالگی یک آدم حسودی بودم 6،5یسالگ 7،8مث  در خاعراتم یادم می آید  ه بلی آن دوران  .هیچ ربطی ندارد
یک همک سیم می دیدم نمره اش خوب می شود دلم از درون وضع دیگری کیدا می  ؛حسادتهایی از من صادر می شد

وقت  آن ،چون ، رداعمال نمیاین حسادت را  ،البته .بشکند ود،رد بشوخ ،ن خراب بشودآهی دلم می خواست  ، ردم
 این حســادت رذیله خطرنا ی .فقط تو احواالت خودم می بینم  ه من یک همچون موجودی بودم .حق الناس می شــد

ـــتا ـــتی این فطرت را همیز ،کا ترین ،فطرتم ۀبهترین دور ؟یآن هم  ِ  .س جور  ناللترین زمان فطرتم  ه آن موقع بایس
بیند  ه یک ورش فلج می ای  ه اآلن بزرگ شـــدهبچهمثل  .م ]خرابش  ردم[با دســـت خود ،نگهش می داشـــتمکاک 

می ادشی . بعدعلمی ،مانده یک نقر درش کیدا شده  ه این نقر نمی گذارد این برود تو  ارهای بسیار مهم مدیریتی
 این دســتگاه ف ن را دســتکاری ،ن شــلوغی را  ردی این ســماور جوشــیده راآ ،ن بچگیآ ]در[آید  ه ای بیچاره تو

ـــلوغی بچگی خودت زدی ] ردی[ آب جوش ریخته یک ورم اینجوری  !به این وضـــع درآمدی اآلن ،در آن دوران ش
شنگ آن هم یادش ست  ردید ق ست. این هم یادش ا شد  رده می بیند عجب  ه اآلن ا ستعدا !ر شتم دمن چه ا هایی دا

ــلوغی را نکرده بودم ــع را بوجود نیاورد ؛من اگر این ش ــت خودم این وض  ،من ف ن نکته علمی اآلن ؛ه بودمخودم به دس
ـــتعدادهایی  ه دارم ،با ف ن خدمات ،ف ن نکته مدیریتی ن از این ور نگاه میکند می بیند  جا مانده ای ،اما ؛با چنین اس
سرت بزرگی سدا یک ح ست بر شود ؟ست  ه  جا می توان ست ب شده و از این ور هم می بیند اآلن ؟ ی می توان  چی 
سماور ن آبآخودش به خودش  ستگاه برقی ف ن ، آنجوش  سرش  ،د شود  ه این بچه بودهاین  سته این نمی ،نمی  دان

 ای از همانمی گذارد بچهش ااین اثر وضعی و تکوینی را می گذارد یک سری خطاها در انسان هست  ه این اثر وضعی
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 ه ات مکلف یم آقا بچهویت بگو  به حق اّله نیســـحســـادت  دارد این اثر وضـــعی را می گذارد این مرب ۀبچگی روحی
 ؛هدیگری  ه روح ایثار داشــت ۀن بچآم چی بوده با ااین را می توانم متوجه باشــم  ه وضــع خاعرات بچگیخب  .نیســت

شته ش ،شان در همان دوره فطرت کا شان می گذارداثر وضعی ،اینها اثرشان ؛روح نوع دوستی دا ی به اینها ارتبا  آفرین
  ه سماور آب جوش ]است[ فرقش این !آقا من نمی دانستم :منتهی می گوید ]است[، این مسیر زندگی انسان ،هم دارند

ــکل ــش را درآورده حاال جبرانش خیلی مش ــمش را در آورده گوش ــت[. ریخته چش ــت  ]اس اما این جبرانش ممکن هس
ر خودش آورده متوجه می شــود شــود چه ب یی به ســصــش را متوجه می ه متوجه می شــود به خودش می آید نقهمین

ب وخ .رددگفطرت وضع اولی بر می به دوباره ،ن دوباره عبابت می شودآ  ند[،]می ندامت و استغفار ،کشیمان می شود
ست علبی بودم همهسالگی یک آدم جا 13،14یادم می آید در  ستم ه علبی بودم ریا  ، نم بر همه تفوق کیدااش می خوا

یله ذبچه بودم نمی دانستم اما ر ،خب .شمیک چیزی کیش می آمد من با .تم من سر آنها باشمنفر  ه می شد می خواس 5
ّ لاز من این به فع ،ست باألخره صادر شدها خطرنا ی این فعلیت اثر وضعی خودش را گذاشته تو فطرت من  ،ت درآمدهی

 ند باز می بیند  ه اثر اینها خب این را توجه می .طرنا ی هم هســـتخب توجه می  ند ببیند چه رذیله خ !تو وجود من
ستممن  ج ،نبود ستغفار توبه و یا ف ن گناه را متوجه نبودم یباز بر م ؟ا بودم و اآلن  جا ه ص   مرتبا  انجام می ،گردد ا  ا

 ءلقاما ا شــریت بهفطرت اینطور نیســت  ه دشــمنان ب ؛داغون  ردم ؛خودم را ظلم  ردم ،دادم تکرار می  ردم حســودم
های حقیقی ما   م بر خ ف آن انسان شناس ،در یک نظامی زندگی می  ند باألخره !ت ولش  نسا ه نند  ه آقا بچ

ـــ م می گ ـــتی این فطرت کاک و زمینه  ویدوحی و اهل بیت علیه الس بچه یک فطرتی دارد اتفاقا  حتی قبل از تولد بایس
ـــوداکا ی ـــو ءلذا اینکه القا .ش حفظ بش ـــت ولش  ن یکهد  ه بچه بودم جوان می ش اینها القاهای  ،وقت می فهمدس

آن ا[]ت ها از ما بگیردست  ه همان روحیه ندامت و توجه به خود و اص ح خود را در بهترین فرصتا خطرناک دشمنها
ست  ه باید در جای خودش توضیا دا ؛وقت  ه دیگر  ار از  ار گذشت ستقلی ا شد ه این باز یک بحث م ود  ه ه ب

های مراتب خاص نگهداری  نیم تا مســـئولیت و حفظای  ه به این عالم آمدیم بایســـتی ن لحظهااین فطرت را ما از هم
ـــتبحث جداگانه ا ،خودش  ه این باز  ،هاودم  ردم افرا  و تفریط ه خودم به خ یاال ای حال همه اینها ظلم .ی اس

ستم ،هاوقت  شی ستم  اآلن ،ضایع  ردن عمر نعمتی  ه خدا به ما داده قدرش را ندان می فهمم  ه اگر قدرش را می دان
چه به من می رسید  ه چه از دستم رفته و خیلی چیزهای دیگری  ه در این حق النفس هست  ه بنده عرایضم را با چند 

 ،دفقط مثل حق اّله نیست  ه قضای جبرانی داشته باش بعد مطلب آخر اینکه اینها .تا روایت در این قسمت تمام می  نم
ه خدایا کشیمان شدن همان از ته دل هست   جدی است، استغفار ،صرفا   .مثل حق الناس نیست  ه ما بتوانیم جبران بکنیم

ام را آنجا باید اتفاقا  من کی آن یک ســـومی  ه  ل هســـتی آینده ،چه جور هم رفت هم آن ،من یک ســـوم عمرم رفت
 .یزی می  ردمر
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 دستفر غسل و نماز تفبه

 ه  ار رااســـتغف  ه اســـتغفار می  ند گاهی یک کشـــیمانی جدی  ه برایش کیش می آید همان ،توجه به این واقعیت ها
ای ن قسم اول استعدادهآبه لطف خدا اینها با امید به رحمت خدا این شخر بر می گردد به  ،امکان دارد تکرار می  ند

خب این حالت  ه برای ما کیش آمد و یک همچون حال  .ن هم باز در بحث خودش عرض خواهد شدآاهل ندامت  ه 
دادند هی ما را بیچاره می دیگران به ما می ؛دادیمنمره های مثبت  ه به خودمان می ،تن غرورها رفآ و شـــکســـتگیدل

ــف  ردم ؛باز  ردم ؛نجا کیدا  ردمآخودم را  ،خودم ؛ ردند اینها ریخت ــت  هآ . ش ــیمانیاین  ]در[ نجاس  ،حالت کش
نماز  و غسل ،ای هست  ه در مفاتیا بزرگان برای این نماز خیلی اهمیت خاصی قائل هستند آدرس آنل و نماز توبهسغ

در اعمال ماه ذی القعده هست در روز یکشنبه اش  ه غسل توبه می  نیم چهار ر عت نماز هست وضو می گیریم  توبه
سور 3 ،یک حمد ،در ر عت اولر عت  2ر عت  2تا  2 ست  ه جمعا   تا قل اغوذ 2قل هو اّله احد و  ۀتا  سوره می  5ا

ـــود ـــیمانی  ه به خود آمدیم خودمان را کیدا  ،مرتبه با آن حال تضـــرع70 ،ر عت 4بعد از «. معوذتین» ش با آن حال کش
شکستگی ستغفر اّله ربی و اتوب الیه را با ت 70  ردیم با آن دل وچکی م بعد یک دعای خیلی  ییووجه می گمرتبه ذ ر ا

ــطری 2دارد  ــت  ،س ــنبه  ،البته ؛را می خوانیمنآتو مفاتیا هس ــت همان ماه روز یکش این نماز از اعمال ماه ذی القعده اس
سل توبه هر موقع  شود ولی بزرگان اجازه دادند به عنوان مطلق نماز توبه و غ سبه مانخوانده می  شد می توا محا نیم تمام 

شدبخوا شد و هر روزی می خواهد با شنبه می خواهد با شد کنج  شنبه می خواهد با ست چهار   خب این .نیم هیچ مهم نی
ردم یکی از عزیزان می گفت اول من خیال   .مختصــر اگر این برنامه اگر در اول به ذهنمان ســنگین بیاید اینطور نیســت

ست ا این برنامه ها خیلی سنگین هست چون عول و تفصیل را  ه چند ساعت عول می  شد انسان خیال می  ند خبری
ــ   فهمیدم ،بعد یک خورده  ه یواش یواش این را انجام دادم ــده  ه در همین مقدمه  .لذتش را اص ــی از عزیزان ش بعض

نماز توبه یک چیزهایی از درون برایشــان شــروع شــده فهمیدن و البته باز چون و جبران همان غســل  و اول محاســبه عمر
 .حال ما  اری به این توضیحش نداریم است، عرض  ردیم استعداد افراد متفاوت

 

 روایاتى درباره دَقت در اعماِ خفیش

ه الس م به ما چه جور می فرماید امام صادق خب کس بنده روی حدیث ها را می خوانم تا دقت عمل را ببینم معصوم علی
َْ » :علیه الســ م می فرماید ُقرَ  َم یناً  ُمْؤِمناً  ََ ُِ ْْْ َ   َغیْرَ  ََوْ  ِمس ی ُِ ْْْ ِِ  لَمْ  ِمس ُ  یََز اِقراً  َجلُ  وَ  َعزُ  َاّلَله تُى اِقتاً مَ  لَهُ  ََ ََ 

َْ  یَْرِجَع  ـــد 1« ِإیُاهُ  َمْحَقَرتِهِ  َع ـــاب  رد  ار تمام ش ـــی را خورد حس نه می فرماید تا  .این خیال می  ند  ه یک  س
 «ّلَله یا ا کَ بِ »حاال شــما هی  .این عملت برنگردی خدا تو را خورد حســاب می  ند و خشــمگین به توســت ، ازبرگردی

                                                           
 .351، ص2کافی، جال -1
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ست. به  سی  ه خشمگین است یک چیز خیلی ریزی .بگو ه ندارد، او را ] ر من یک نعمتهایی دارم برای  سی دیگ ا
 وقت نیست ازش می گذریم. رچون دیگ شمرم[!حقیر می

َْ »قال رسول اّله صلی اّله علیه و آله و سلم:  َشةً  َََلاعَ  َم َِ هر  س یک  ار زشتی را فاش بکند  1«كَُمبْتَِدئَِفا كَاَن  َفا
حاال مطلب توضـــیحش عزیزان  .مثل این اســـت  ه خودش آن  ار را انجام می دهد و انجام داده ،دنکرده دری بک

َرعُ  َالِْغیبَةُ » در یک روایت دیگر حضـــرت می فرماید: ]اهل تحقیق و تفکّر هســـتند[. الحمداّله  ْْْ َِ  ِفي ََس  َالُرُجِل  ِدی
ْسلِمِ  ََ  َالُْم سان را آنچنان  ه یک خوره مریضی خطرنا ی 2«َجْفِفهِ  ِفي َاْْلَكَِلةِ  ِم سان را از درون ا غیبت دین ان ست ان

 ی خورد و داغون می  ند از آن سریعتر دین انسان را می خورد و از بین می بردم

َْ » در یک روایت دیگر امام موســی ابن جعفر علیه الســ م می فرماید: َصدَ  َم َْ  َرُجلٌ  ِإلَیْهِ  َق ِِی ِإْخَفانِهِ  ِم ْستَ  بِهِ  راً ُم
َفالِهِ  بَْعِض  ِفي َْ ِِْرهُ  َفَلمْ  ََ ِ  َوَِیَةَ  َقَطَع  َفَقدْ  َعَلیْهِ  یَْقِدرَ  ََْن  بَْعدَ  یُ ـــی از یک  3«تََعالَى وَ  تَبَاَركَ  َاّلَله اگر یک  س

شما آنرا تفهیم بکنید ،جهتی به تو کناه بیاورد ضعیف بود کناه آورد  ش ،درسش  شت هر دلیلی به هر  شکلی دا کلی و تو م
ـــتید و غفلت از این  ار بکنید اال هی می ح ،از والیت خدا بریده .به تحقیق از والیت خدا بریدید ،توان این  ار را داش
َْ »امام صــادق علیه الســ م می فرماید:  .خواهد خودســازی بکند اینها باید جبران بشــود بََس  َم ََ  ٌُ ََ  َِ  اَمهُ ََقَ  َالُْمْؤِم

 ُ َسِمائَةِ  َالِْقیَاَمةِ  یَْفمَ  َجلُ  وَ  َعزُ  َاّلَله تُى یْهِ ِرْجلَ  َعَلى َعام   َخْم ِسیلَ  ََ سی یک حقی را  4«َدُمهُ  ََوْ  َعَرُقهُ  یَ اگر یک  
ارد  ینه توز چه ربطی د ؛می خواهد  ینه توزی بکند ؛از یک مومنی حبس بکند حاال زورش می رسد عقده ازآن بردارد

مین دو کا هروی د در قیامت کانصد سال او را ناوحقش را بهش ندهید به هر دلیلی حق  سی را یک  سی نگه دارد خد
 آن هم تا عرق خون ازش جاری بشود. -های قیامتسال]آن هم سال های[ –دارد اش میجور او را نگه

َْ  َمْلُعفٌن »امام صــادق علیه الســ م می فرماید:  َْ  َمْلُعفٌن  تََرََُس  َم  ســی  ه تو  لمه اش فکر جاه علبی  5«بَِفا َهمُ  َم
ست ریا .ها فکرش را مشغول می  نددارد فکر آقا باالسری دارد اص   ملعون هست و ملعون هست  سی  ه این وادی

مدیریتی دارد در  یک  ســی یک وظیفه .ط بکنیملاینها را نباید خ ،البته ؛ســتا علبی غیر از یک وظیفه تکلیف مدیریتی
ریاست علبی مخصوصا در دوران بچگی و نوجوانی  ه بیشتر  .نون می  ند آن ریاست علب نیستآن مدیریت اعمال قا

است  ه آن  آن یک مسئله باعنی .ی است  ه از اینکه بتواند رئیسی بکندسّ ما گرفتار می شویم در عالم  ود ی یک ح
دقت در مدیریت این و مدیریت نه این صـــورت ظاهر  ه اجرای قانون  .را انســـان در وجودش، خودش می تواند بفهمد

 ]ریاست علبی نیست[. مربو  به آن
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نُةَ  یَْدُخلُ  َِ »امام باقر علیه الســـ م می فرماید:  َِ َْ  َالْ ُِ  َقْلبِهِ  ِفي َم َْ  َلُرة   ِمثَْقا ای هم خود یک مثقال ذره 1«كِبْر   ِم
شد ص  ؛بزرگ بینی اگر درش با ست ،ا شت نی شف  . ]باید[امکان ورود برای به ص ح بکند آن را در خودش   آن را ا

سبه این عور نیست  ه ما بگوییم آقا من  ه آدم نکشتم من  ه عرق نخوردم .بکند به تناسب  هر  س .کس گناه در محا
 .ها  شــف می شــود ه اینها در این  نکاش ،های ظاهریتر از آن گناهک گناه هایی دارد خیلی هم خطرناکخودش ی

 در حد توانمان این فرمول باید همیشه جاری باشد و صلی اّله علی محمد و آل الطاهرین. عرض  ردیم  ،البته
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