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 ِبْسِم اهلِل الرَّْحمـِٰن الرَِّحیمِ 
 سازی فایلی آمادهمرحله

 ویرایش نهایی تکمیل مآخذ و ویرایش دوم ذکر مآخذ هتصحیح و ویرایش اوّلیّ سازیپیاده

 

 نانه؟یبدب ایباشد  نانهیب خوش دیجامعه و مردم با ی دربارهما  یو داور یابیارز

 یعن، یدارم سوءظن یمن به کس وقت کی .قیبر تحق یمبتن کردن یداوربا  ،سوءظن نیاست ب فرق

 ودارد مرا  دادن  بیفرقصد  ،دیگو یکه دروغ م گذارم یم نیبنا را بر ا ،زند یم یدارد حرف یوقت

 .استسوءظن  نیا دهد، جلوه را واژگونه تیّواقع خواهد یم

 نیا ؛کنم یم قیا تحقامّ ؛کنم ینم یداوردر مورد حرف او  ،زند یکه با من حرف م یشخص ،وقت کی اامّ

 کیاگر ی تّح 1:ِإْن جاءَُكْم فاِسٌق بَِنَبٍإ فَـَتبَـیـَُّنوافرمود:  و دعوت کردآن است که قرآن ما را به  یا همان آموزه

ا نگفت امّ ؛دیرینپذو  دینکن دیی. بالفاصله تأدیریقرار نگ ریتأث تحت ،شما آورد یبرا یفرد فاسق خبر

 دینیبب ؛دیکن قیتحق دیبرو :فَـَتبَـیـَُّنوا. فرمود: دیکن بیرا تکذ شفرد فاسق است حرف نیا نکهیا خاطر به

ممکن  یحتّ ؟دیگو یدروغ م نکهیا ای ؟دارد تیّواقع زند یکه او م یحرف نیا ایآ ؛ستیامر چ قتیحق

 و نبوده قیخودش اهل تحق ؛ستین یقیانسان عم ولی دهیرا شن یمطلب ،هم نباشد یاست فرد فاسق

 نیا بینید؛ می یمجاز یفضا در را شما نی. مصداق بارز اکند  یبازگو ممن و شما  یبرامطلب را  نیا

را خوانده و  یفرد مطلب که است هیّقضهمین  بارزمصداق  ،شود یم [ارسالپی در پیهایی که  پیام]

 ندارد؟ ایدارد  تیّواقع ایآ ندیبب و کند قیتحق نکهیبدون ا ،منعکس کرده آن را بالفاصله هم
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با اهل  ،بودن سخن طرف مقابل گذاشتن بکارانهیو بنا را بر دروغ و فر سوءظن نیفرق است ب نیبنابرا

 یفضا نیدر ا ،مسموم شد شیجامعه فضا یوقت .کردن یبررس را سقم مطلب ایت بودن و صحّ قیتحق

هم احتمال  و خالف واقع منتشر شود وجود داردو  تیّسوءن اب یها حرف نکهیاحتمال ا هم ،مسموم

 نیچن در عتاًیطبوجود دارد.  ،را منعکس کنند یا نشده قیتحق یها حرف لوح ساده یها انسان نکهیا

 ،ِإْن جاءَُكْم فاِسٌق بَِنَبٍإ فَـَتبَـیـَُّنوا ی فهیشر ی هیآ .ردیقرار بگ ریتأث تحت لوحانه ساده دیانسان نبا ،یا جامعه

به  و رفتندیپذ یمآورده بود در جا  شخص که آن را یاگر حرف یعنی است. لهأمس نیبر هم دیتأک

مهم است  ارینکته بس نیلذا ا .داشت یدر پ یمیکه خسارات عظ شد یبرپا م یجنگ ،آمدند یم جانیه

حال  .[مینکن دییتأ مینکرد قیتا تحق] ،است یآلود غرض وه آلود یجامعه فضا یعموم یفضا یوقتکه 

آن جناح  ،آن جناح هیجناح عل نیا ،یاسیاغراض س ؛ممکن است وجود داشته باشد یاغراض مختلف

 ای ؛هست در آن تچقدر دقّ ،صحت داردچقدر  ستیمعلوم ن ،کنند یرا نقل م یجناح مطالب نیا هیعل

ها منتشر  که از رسانه یغاتیتبل میدیکم ند د؛کنن یم یغاتیتبل یمنافع اقتصادیا  یاغراض مادّ خاطر به

 ی هیپا هیّقض نیا معلوم شده کلّ یتو بعد از مدّ ،نهایامثال ا و مجالّت ،ها روزنامه ،مایصداوس ،شده

 غاتیتبل مایصداوسچقدر  ،ساختند یم در مشهدبود که داشتند  یمجتمع .استنداشته  یدرست

 افتیدر شد یم آنها یبرا غیتبل نیکه ا یالتیهم از آن تشک یادیز یها نهیو چه هز کرد یبیوغر بیعج

مردم را به مشارکت در  ،مجتمع نیا یدرست  به راجع قیحق نداشت قبل از تحق مایصداوسامّا  ؛کرد 

 . ی بوده استبردار کاله ماجرا نیا در آنجا بکشاند و بعد معلوم شود کلّ یگذار هیسرما

 مینکرد قیگذاشت که تا تحق نیبنا را بر اباید  ،است یا هآلود یفضاچنین فضا  ی! وقتدیکن یت مدقّ

 ی نکته نی. امیقضاوت نکن و یداور ؛مینشو یعصبان و زده جانیه ؛میریقرار نگ ریتأث تحت ؛مینکن دییتأ

 قی. دعوت به اهل تحقستین سوءظندعوت به  نیعرض کنم که اخدمتتان است که خواستم  یفیظر

 ای خورد یآنچه به گوشش م ریتأث زود تحت ؛نباشد لوح سادهاست که انسان  نیادعوت به  .بودن است

با یم شو یبا آنها مواجه م لاوّکه  زهایاز چ یاریبس ریتصو بسا چه .ردیقرار نگ خواند یآنچه به چشم م
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ما  ایآ که جامعه مطرح بود لّکه راجع به ک سؤالاین پس  .درجه متفاوت باشد صدوهشتاد ،امر تیّواقع

 نیبنا را بر ا ؛میقرار ده قیبنا را بر تحقپاسخ این است که  ؟نه ای میداشته باش سوءظنبه جامعه  نسبت

با آن  یمجاز یفضا یا مختلف یها تیساو  ها رسان امیپدر  ایگفت  مایصداوس چهکه هر میقرار نده

 مهم است. اریبس نیا .میقرار ده قیبنا را بر تحق ؛است یحرف درست ،میمواجه شد

بزرگواران  نیبه ا ،میهم دار هائمّ اتیاست که در روا نیعرض کنم اباید که  یگرید ی نکته

کردن در مورد کار آنها  یداور یخدا برا !نکن یمنسوب است که فرمودند: در مورد کار خلق داور

به  راجع ؛سرت به کار خودت باشد؛ کند یداوردر مورد کار آنها هست که  یداور 2.کند یم تیکفا

 و عمروقت  قدر نیا ؛بده صیرا تشخآن  کن و درست و نادرست یمحاسبه و داور خودت یکارها

 ؛است یمهمّ ی هم نکته نیا !هدر نده گرانید ی جستجو کردن درباره ایکردن  یداور یبرا خودت را

ما چرا  ؛است یکافقضاوت  یبراالً خدا اوّ .میکن اطیاحت خیلیو قضاوت  یدر مقام داور دیبا یعنی

طور عموم اصالً به  به یول ؛ستبه دوش ما یفیهست که آنجا تکل یخاصّ یها حاال حوزه ؟!میکن قضاوت

و  نیفرد چن ؛ستین ییگوراست یا باتقوا یلیخانسان  مثالً یکه فالن میکن یداور میچه که بخواه ما

آنجا  ،اقتضا کند یطیشرا ییجا نکهیمگر ا .هستکردن  یداور یبراخدا  !امدهیبه ما ن ؛ستین یچنان

آنجا  ؛میآشکار کن یبزرگ ی فاجعه کی ای یظلم از وقوع یریجلوگ یبرارا  یقتیحق کی دیبا شرعاً

 دارد. یحکم خاصّ ؛حسابش فرق دارد

 ؛ما ههم نقل کرد شانیاز قول ا یالهد مصباحرا در  ریتعب نیهمرا،  یدوالب یآقا حاجرحمت کند  خدا

را  یچیق اطیّچون خ ؛کردن یاطیّخ یعنی اطتیخ !دینکن اطتیخبرای خلق  اصالً :ندفرمود یم

بدوزد،  یراهنی، پیلباس ،ییبدوزد، پالتو یشلوار کتبرایش  خواهد یکه م یمتناسب اندام کس دارد یمبر

تن آن  شود یکه دوخته م یلباس ،ردیبگ کوچکتررا  نیا یکم و ت نکنداگر دقّ ؛برد یآن پارچه را م
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 دیبرندار یچیق ؛دینکن یاطیّخ ؛دینکن اطتیخ اصالًفرمود:  ؛دور انداخت آن را دیو با رود یخدا نم بنده

 یعنی ،دیکن اطتیخ دیخواست یوقت کی: حاال اگر هم فرمود یو بعد م !دیببرافراد جامعه  یبرا تا

که  یچون وقت . چرا؟دیببر که هست پارچه را یزیمقدار بلندتر از آن چ کی ،ی کنیدقضاوت و داور

لبش را تو  شود یم ،بلند است یاست که کم نیفوقش ا ،دیو لباس را دوخت دیدیپارچه را بر نیا

اصالً به ما چه  نی؛ بنابرادور انداخت لباس را نیا دیبا ؛کرد یکار شود ینم ا اگر کوتاه باشدامّ ؛گذاشت

صورت  یی یخواست داور ییجا کیاگر هم  !و قضاوت یداور یخدا هست برا ؟!میکن اطتیکه خ

در ذهن  ،میاوریبه زبان ب یحتّ نکهیقبل از ا ،کنم یرا عرض م نیدر ذهن خودمان ا  !نه به زبان ،ردیبگ

 بزرگتراگر  !یریبگ بزرگترکن  ی: سعفرمود یم شانیا ،میقضاوت کن یکس هب راجع میخواه یخودمان م

بعد  .شود یاش م اندازه یگذار یلبش را تو م یکم ،بزرگ استطرف  یبرا که است نیفوقش ا یگرفت

 ،یکه هستند ببر یزیخلق بزرگتر از آن چ یبرا شهیکه هم یکن دایرا پ هیّروح نی: اگر اندفرمود یم

 نیا تا بلند کندآن طرف مقابل را  قدّ ،یدیکه اگر جامه را بلند بر کند یم یلتو تفضّ هخدا ب کم کم

او بود که  نیقضاوت تو ا و یداور یوقت یعنی ؛یرشد طرف مقابل شو ی هیما یعنی ؛بخورد او جامه به

 یعنی !شود یکند انسان خوب یکه طرف سع شود یتو سبب م یداور نیخود هم ،است یخوب انسان

 .سازد یمثبت تو او را م یرداو نیا

به  ؛میسکوت کن میتوان یتا آنجا که می مهم این است که  نکتهظن  و حسن سوءظن بحثدر  هرحال به

هم  ییجا کیو حاال اگر  !؟میباش گرانیدر مورد د یس و داوردنبال تجسّ قدر آنما چه؟ چرا ما 

 یکم شانیبه قول ا شهیهم ،میکن یداور ییکه جا میشد ریناگز ای ،ناخواسته به ذهنمان خطور کرد

 ،دنیبر بزرگترراه  نیطرف کرد و هم اگر ا ی تو گذاشت و اندازه شود یرا م بزرگترهم  ر کهبب بزرگتر

 نیخدا ا ،یریبگ یرا پ ،کردن یکه هستند تلقّ یزیتر از آن چ بافراد را خو یعنی ،ظن حسنیعنی 

 .کند یبزرگ م، یدیبر آنها یکه برا یا آن قواره ی اندازه به که آن اشخاص را کند یل را به تو متفضّ

 است. یفیقشنگ و لط یلیخ ی نکته نیا
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 نیا .اهل گناه استو  کند یکه علناً دارد گناه م است یکسی  درباره هم که عرض کنم یآخر ی نکته

گناه  دینیبب ،ما هگفت یمختلف شرح مصباح هم به مناسبت یها لیدر فا ،ما هنوشت شراب طهوررا در 

ست. انسان ا گناه نیا ؛است بخش انیزانسان  یبراو  زند یمکه به انسان لطمه  یعمل یعنی ؟چه یعنی

هستند که به  نی! همه دنبال اخیربه خودش لطمه بزند؟  شود یحاضر م وقت چیه دهیفهم و بالغعاقل، 

 دیفرض کن زند؟ یبه خودش لطمه م یکه لطمه بزنند. پس چه کس ستندین نیدنبال ا !برسند یسود

دستش  و ،یبخار مثالً ،که داغ است یزیبه چ زند یدستش را م ،رسد یعقلش نمک کوچ ی هبچّ کی

 نی. حال اگر ادیرس یچون هنوز فهمش نم ؛ه بودزد؟ چون بچّبه خودش لطمه را  نیچرا ا ؛سوزد یم

، نابالغ را هم خلق در نابالغنداهل گناه  میکه بدان میکن دایرا پ هیّروح نیا ،مینکته را توسعه بده

به شروع  اتاق کیبدون لباس در  دوساله ی هبچّ کی دیفرض کن ؛کنند ینم یریگ ختموردش س

 ،بپوشد یلباسیا  یبرود شلوار دیبا مثالًکه  فهمد ینمه است بچّ نیا ندیگو یم بزرگترها ،کند دنیدو

 ضاوتدر مورد او ق خلقهم لذا  ؛رسد یفهمش نم است! بچّه نیا ،زشت است گرانید یجلو یطور نیا

که  یخدا از کسهم  ،کنند یبرخورد تند نم با او شوند، ینم یعصبان آشوبند، ینمبر کنند، ینم یتند

باب گناه  نکرده  یخدا خواهم ینم .ردیگ یسخت نمبر او هم خدا  یعنی ،خواهد ینم فینابالغ است تکل

و  میباش تفاوت یب مان جامعهدر  ناهبه رواج گ ما نسبت ایشود  جادیبر گناه ا یتجّر ایگشوده شود 

خودش  یجا هرکدام نهایا! خواهم یرا نم نی. امیرا انجام نده منکر از  ینهو  معروف  به امر ی فهیوظ

 خواهم یا مامّ ؛ما هصحبت کرد هرکدامبه  ل راجعداده مفصّ قیجداگانه دارد که خدا توف یها صحبت

 یا از نظر رشد عقلامّ ،است هشتادساله فطرکه بگذارم  نیاگر بنا را بر ا ؛شوم ینممن برآشفته  میبگو

چهار پنج  یاز نظر عقلامّا  ،هشتاد سال عمر کرده یاز نظر جسم !است ساله ششپنج  ی بچّه کی

 کیمرتکب شد او را مثل  یگناه اگر یعنی ؛آشوبم یبرنم یلیکرد خ یلذا اگر کار خالف ،سالش است

 یوقت ای، لباس تنش کند اوردیبا لطافت ب ،تمحبّ باه را بچّ ؟ردک باید  هچبچّه با  و، کنم یم یه تلقّبچّ

و  با نوازش و کنند یه را بغل مبچّ ،بزند یبه بخاردستش را  ،که ممکن است ضرر بزند کند یم یکار
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اگر عقلشان  ،اگر بلوغ داشتند چون ؛میبشمار الغاهل گناه را ناب .کنند یم از آن کار منصرف تمحبّ

حاضر  یانسان عاقل چیه عرض کردم که !دادند یانجام نم زند یم بیو آخرتشان را آس ایکه دن دیرس یم

 .است نشده هنوز بالغا امّ ،است هولو شصت سال رسد یعقلش نم نیپس ا ؛به خودش ضرر بزند ستین

 طور نیا ،شوند یهم مرتکب گناه م ظاهر بهکه ولو  یمان با کسان در نوع مواجههو  مانیها یدر داوراگر 

هم  یعنی ؛دارد یادیز یها یرفتار متفاوت سازندگ نیو ا شود یرفتارمان متفاوت م تیّماه ،مینگاه کن

 .میشو یبزرگ مو  سازد یهم خود ما را م ،سازد یطرف را م

 :قرآن است ی هیآ حیصر !ندیب یم ،شود یدر عالم انجام م تیمعص همه نیا ؟ندیب یمتعال نم یخدامگر 

مگر امام معصوم  ؟ندیب ینم امبریمگر پ 3!َعَمَلُكْم َو َرُسولُُه َو اْلُمْؤِمُنونَ اهلُل   ُقِل اْعَمُلوا َفَسیَـَرى

 ؛شود یت میدارد معص ندیب یم ؛است ادیلش زخدا تحمّ !آشوبند یا برنمامّ ؛نندیب یآنها که م ند؟یب ینم

 ؛شود یپا گذاشته م ریاهلل ز احکام ندیب یم ؛شود یدارد گناه م ندیب یم ؛شود یم یبندوبار یبدارد  ندیب یم

آن چند  ؛بالفاصله نابود کند و که عذاب بفرستد رود یزود از کوره درنم ؛ندنابالغ نهایا دیگو یا مامّ

 است. خودش بوده اصخ ی ژهیهم که عذاب فرستاده حساب و یمورد

 نیبنا را بر ا یحتّ ؛میمواجه نشو سوءظنبا  نکهیا ؛دیبود که به ذهنم رس یا نکته هم نیا هرحال به

 یکار یحتّ .میبد کن هیالزاماً توج ،کرد دایپ شیبرا خوب هم هیتوج شود یمکه را  یکه کار مینگذار

گونه  همانو  میآنجا هم بنا را بر نابالغ بودن طرف بگذار، شود ینمپیدا  شیهم برا یخوب هیجتو چیکه ه

نه  ؛شود حیتصح ؛او اصالح شود نکهیا یبرا [؛کنیم، ]با او برخورد میکن میرفتار نابالغ  ی هبچّ کی که با

 بیآس هرحال به ای کشاند یکه او را به لجاجت م ییبا رفتارها نکرده  یخداو  مییایبر سر خشم ب نکهیا

 .میبا او برخورد کن ،زند یماو  هب یو روان یروح
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