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 ِبْسِم اهلِل الرَّْحمـِٰن الرَِّحیمِ 

 (۴کشور ) ی اخیرها یناظر بر ناآرام بیّسلسله تذکّرات استاد ط

  بزرگ یحق و باطل، ابتالء و امتحان یختگیآم

عصر امتحانات و ابتالئات بزرگ است و  بتیعصر غ. میهست یخاصّ یها تیّموقع یّروزها در حال ط نیا

طور که در  . هماندیایب شیپ یختگینوع آم  کیحق و باطل  نیمصداق دارد که ب یامتحان و ابتالء وقت

کنند،  دایپ یمشتر نکهیا ینقل شده که فرمودند: اهل باطل برا السّالم هیعل نیرالمؤمنیالبالغه از ام نهج

. کنند یو آن ممزوج را عرضه م کنند، یم بیو ترک رندیگ یاز باطل را م یبخش  از حق و یبخش

باطل  یها افراد جذب شدند، به جنبه یدارد و وقت تیّهست، جذّاب بیکه در آن ترک یحقّ یها جنبه

حقّ محض و  یعنی شد، یم کی. حضرت فرمودند: اگر حق و باطل کامالً از هم تفکشوند یمبتال م آن

و به  خورند یم بیفر یامروز کشور اگر افراد اناتیدر جر !رفت یدنبال باطل نم یحدباطل محض بود، ا

از باطل  یاز حق را با مقدار یمقدار  صحنه نیاست که طرّاح ا نیاز ا یناش روند، یدنبال باطل م

 را عرضه کرده است.  یبیترک نیکرده و چن بیترک

 میکن انیباطل را رساتر از خودشان ب جبههحقِ سخن  یها جنبه

 یاناتیجر نیبا چن ۀمؤمن در مواجه کی ابد،ی یشدّت م یها و ابتالئات اله که امتحان بتیدر دوران غ

را بردارد و حق و باطل را  غیت دیباشد؛ نبا جانیو ه تیّاز سر عصب دیمؤمن نبا ۀبکند؟ مواجه دیچه با

 یشان خنث کم شود، بساطشان کساد و مکر و خدعه شانیها یاهل باطل مشتر میبا هم بزند. اگر بخواه

درست  مییو بگو میکن انیرا که در سخن آنهاست، خودمان ب یحقّ یها است که جنبه نیشود، راه ا

سخنتان حق است و بر سر آن  ازبخش  نی! امیا دهیعق قسمت با شما هم نیاست! ما هم در ا

که  یزیچون همان چ رود؛ یم نیباطل از ب ۀجبه تیّجذّاب م،یکار را بکن نی. اگر امینظر ندار اختالف



 

 

 2 

 انیب تر یتر و منطق مستدل واتر،یکرده بود، طرف مقابل دارد رساتر، ش جادیا تیّباطل جذّاب ۀجبه یبرا

 نیکه هر دو طرف ا نندیب یو همه م دیآ یدرم باطلحق از انحصار اهل  یها لذا آن جنبه کند؛ یم

 .کنند یرا قبول دارند و اظهار م زهایچ

برود، خودش ابتدائاً آن  یا و نقشه  طرح نیباطل دنبال چن نکهیحق عاقل بود، قبل از ا ۀالبتّه اگر جبه

بود اصالً فرصت  رکی. اگر زکرد یم انیدشمن شود، ب یبرا یزیدستاو توانست یرا که م یحقّ یها جنبه

را جذب کند و به  فرادحق، ا یها آن جنبه ریتأث د و تحتکه دشمن از آنها سوءاستفاده کن داد ینم

است  نیاش هم کرد، باز هم راه مقابله یکار نیو دشمن چن میباطل بکشاند. امّا اگر ما خواب بود یواد

سخن او  عتاًیکند. طب انیرساتر از او ب یصدا شود و حتّ حقّ سخن او هم یها که انسان با جنبه

با  توان یم یراحت و به شود یآشکار م مالًحرفش هم کا ۀماندیو بطالن باق دهد یرا از دست م تشیّجذّاب

 آن مقابله کرد.

 نیدرست، هم ۀکه راه مواجه رسد یو به نظر م زندیخ یبرم بتیها در دوران غ هرحال امواج فتنه به

 ،یداخالقخشن و ض اریتند و بس یها ها، حرکت خشم جانات،یه نیدر مواجهه با ا میباشد. مراقب باش

 م،یاو را بکوب کسرهی ی! چون وقتمیطرف مقابل را نکوب کسرهی. میکن یرا ط یراه معقول و منطق

ولذا در اشتباه  میکن یانکار م زیرا که در سخن او هست ن یحقّ یها جنبه میدار کند یاحساس م

 یکند و حتّ دییدرست او را تأ یها است که انسان حرف نیا حی. پس راه صحشود یتر م خودش مصمّم

 داشته باشد. یرساتر یشود و صدا شتازیدر گفتن آنها پ

در کار من بوده، صادقانه اعتراف  یکردم، اگر خالف یدارد که اگر من اشتباه یبیچه ع نکهیا گرید ۀنکت

 رند؟یبگ ادیرا  یادب عذرخواه نیا ،یاسالم یجمهور نیدارد که مسؤول یبیکنم؟ چه ع یو عذرخواه

که قطعاً  میا داشتهمسؤول  همه نیوچند سال ا چهل نی! در طول امیستیرا بلد ن  ادب نیمتأسّفانه ما ا

 ل،یوک ر،یوز همه نیاند؛ ا و اقداماتشان اشتباه داشته ماتیاز آنها در تصم یاند و برخ معصوم نبوده



 

 

 3 

مسؤول پشت   کیکه  میاطر دارخ امّا چند بار به م؛یا ... داشته جمهور، سیرئ ،ییقضا یعال یشورا ،یقاض

صراحت به مردم گفته باشد که من  به مایها و صداوس آمده باشد و در برابر خبرنگاران، رسانه بونیتر

! و اگر خواهم ینکردم و خطا کردم و از شما عذر م یکار دقّت کاف نیمورد را اشتباه کردم؟! در ا نیا

چون در عمل  روم؛ یو کنار م رمیپذ یرا م میخطا تیمن مسؤول دیبوده، بگو یبار بزرگ اشتباه خسارت

 من اشتباه نکند! ی که به اندازه دیبده یرا به کس دانیم ات روم یناموفّق بودم! من کنار م

 یطور که در روابط فرد همان شود؛ یاز مشکالت حل م یلیخ م،یریبگ ادیرا  یادب عذرخواه نیاگر ا

ها،  از دعواها، کشمکش یاریبس م،یباش یو عذرخواه ادب اعتراف به خطا نیهم اگر مؤدّب به ا

 ارد،وجود د یاخالق فرد ی که در جنبه یادب نیا ای. آشود یحل م یها و اختالفات خانوادگ خشونت

از  یلیخ م،یادب باش نیکشور هم باشد؟ اگر مؤدّب به ا یعال رانیدر حکّام، زمامداران و مد دینبا

کند؛ اگر ما درست  یریگ است که آمده سرباز یچون طرف مقابل نظام، دشمن ند؛ینش یها فروم خشم

مسلّم  عداوتشانکه  یو عربستان سعود سیو انگل کایو آمر لی. اسرائشود یبساط او کساد م میعمل کن

خودشان سپاه درست کنند و  یکنند و برا یریارگیکه  میو محرز است؛ امّا چرا ما به آنها فرصت ده

 جمع کنند؟! لشکر یاهیس

آمدند و به مردم گفتند که ما قبول  مایکشور به صداوس نیچند نفر از مسؤول ها، یشلوغ نیدر هم

ما بوده است و از امروز آن را اصالح  یدر کارها ها بیع نیو ا میا اشتباهات را کرده نیا میدار

اعتراف کرده  اتماناگر به اشتباه م؟یدر اشتباهاتمان دُگم قدر نیچرا ا م؟یمغرور قدر نی! چرا ام؟یکن یم

 یکه بستر را برا شدند ینم دهیکش ییو به کارها خوردند یدشمن را نم بیها فر جوان نیا م،یبود

 و عراق شدن فراهم کند! یبیو ل هیسور یمملکت، کشتار و قتل و غارت، و برا یرانیکشور، و یۀتجز

  مهم است. اگر تعامل ما با مسؤوالن، در اریبس و مسؤوالن کشور هم رانیالبتّه شکل تعامل مردم با مد

سود خودشان هم هست؛  اصالح شدند، به یو وقت شود؛ یموضع نقد ناصحانه باشد، باعث اصالح آنها م
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ناصحانه باشد.  دیانقد ب نی. منتها اکنند یو هم با نقد مردم رشد م شود یم تیتثب تشانیّریهم مد

 نه،یمثل آ وقت کی رم،یگ یم رادیخُرد کردن طرف مقابلم از او ا یو برا یمن از سر دشمن وقت کی

سر و لباسش را متوجّه شود و آنها را اصالح  یموها یآشفتگ تواند یو او م ستمیا یطرف م یرو روبه

امّا از سر  پوشاند؛ یرا نم بیع نهیاست. آ ؤمنم ۀنیی: مؤمن آاَْلُمْؤِمُن ِمْرآُة اْلُمْؤِمنِ کند. فرمودند: 

نقد  طور نی. ادیگو یو با محبّت انتقادات را م رخواهانهی. مؤمن خدهد یرا نشان نم وبیهم ع یتوز نهیک

 شود.  جیرا یاسالم یدر نظام جمهور دیکردن با

به  السّالم هیعل نیرالمؤمنیام که ام . بارها عرض کردهمیهرکس که زبان به انتقاد گشود، با او برخورد نکن

و تند هم با تو صحبت کرد، تو آرام باش! تو  ادب یبود و ب یعصبان یمالک اشتر فرمودند: اگر کس

 دیاعتراض، مردم با یو حتّ نقدباش! او را طرد نکن و دهانش را نبند! البتّه در مقام  رایتحمّل کن و پذ

 استفاده کنند. یرخواهیاز زبان ادب و محبّت و خ

  میهمه خلق باش رخواهیخ

دوست را خواستن که  ریدشمن است. خ یبرا یرخواهیما آداب دوست داشتن دشمن و خ نید آداب

با  یکمکم کن طور ایکه خدا میاز خدا بخواه یعنیدشمن را خواستن مهم است!  ریاست! خ یعیطب

دلمان  یراست دشمن رفتار کنم که به اشتباهات خودش واقف شود و به راه صالح قدم گذارد. به نیا

 غمبراکرمیطور که پ . همانزند یم بیاوّل به خودش آس ۀدر وهل یکار که چرا او دارد با ندانم زدبسو

 ۀاز غصّ یقدر غصّه خوردند که خدا فرمود: تو دار . آنخوردند یدشمنشان غصّه م یبرا وآله هیعل اهلل یصلّ

 !یده یکه دشمنانت هستند، خودت را به کشتن م ینیمشرک

از  یرا دوست دارد. اگرچه بعض شیها بچّه ۀمادر مهربان که هم ایپدر  کی. مثل میست بداررا دو همه

از  کند، یاخم م شیناقال ۀمادر اگر هم به بچّ ایخودش هستند. پدر  یها ها ناقال هستند؛ امّا بچّه بچّه
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همه را  گونه نی. اکندنرساند؛ خودش را نابود ن بیبچّه به خودش آس نیا خواهد یسر محبّت است؛ م

 . میهمه را بخواه ریو خ میدوست بدار

کن؛ چه ظالم  یاری: برادرت را أُْنُصْر َأخاَك ظاِلمًا َأْو َمْظُلوماً فرمودند:  آله و هیعل اهلل یرسول صلّ حضرت

 یاریامّا چطور ظالم را  م؛یفهم یمظلوم را م یاری: دندیپرس یباشد، چه مظلوم! اصحاب با شگفت

 رخواهانه،یبا زبان و رفتار خ تواند یکن. انسان م یاری! فرمودند: با بازداشتن او از ظلم، او را م؟یکن

 .  میخلق باش ۀهم رخواهیخورده، از راه ظلم برگرداند. خ بیرا که فر یکس

 نیرالمؤمنیطور که ام . همانمیرفتار مناسب آن را انتخاب کن یتیّالبتّه الزم است در هر موقع 

خود از  تیّریو مالطفت ممزوج کن و در مد یفرمودند: شدّت عمل را با نرم رانشانیبه مد السّالم هیعل

پدر مهربان با   کیقرار بده و مثل  تیّهر دو استفاده کن! و فرمودند: قلب خودت را کانون محبّت رع

 همه رفتار کن!

جلسه  نیدر ا نی. اگرچه مسؤولمیکن یو در عملکرد خودمان بازنگر میشیندینکات ب نیبه ا دوارمیام 

 ینیو اثر تکو کند یحرف در باطن عالم حرکت م نیشاءاهلل ا که سخن ما را بشنوند، امّا ان ستندین

 .گذارد یخودش را م
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