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  1: درمان گرى با قرآن، ص

  

  سخن ناشر

  

   بامسه تعاىل

دارد و موجب سعادت و سرفرازى و سربلندى  ها حمفوظ مى آنچه انسان را در مسري پر فراز و نشيب زندگاىن از نابساماىن
و معارف اسالمى و پوشاندن جام عمل به دستورات بلند رباىن شود، پژوهش پريامون علوم اهلى  او در امتحانات اهلى مى

  .باشد مى

ها در حيات انساىن، ضرورى  ياىب به حقيقت معارف اهلى و آشناىي با جايگا حساس و ويژ آن در اين خصوص، دست
  .شود احساس مى

ده از مطالب پربار و عاملان دانشمند مركز علمى حتقيقاتى دارالعرفان، در راستاى اهداف اهلى خود، اين بار افزون بر استفا
هاى معّظم له، از بيان پر حرارت و جذاب  حمّقق حضرت استاد حسني انصاريان، با انتشار گلچيىن از منت سخنراىن

نصيب نگذاشته و بدون خارج ساخنت منت سخنراىن  را ىب: هاى استاد نيز تشنگاِن معارف سراسر نور ائمه اطهار سخنراىن
  .و سرياب گشنت از اين چشم پرفيض باز منوده است: اهللا رى آن، باب ديگرى را براى استفاده از معارف آلاز قالب گفتا

  2: درمان گرى با قرآن، ص

  .بيش از بيش بتوانيم از زمزم معارف آن ذوات مقّدس سرياب گردمي: بيت عصمت و طهارت اميد كه با عنايات خاص اهل

  »1«  فصل اول قرآن، نسخه درمان

  

   سم اهللا الرمحن الرحيمب
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القاسم حممد صلى اهللا  احلمدهللا رب العاملني و الصلوه و السالم على سيد االنبياء و املرسلني حبيب اهلنا وطبيب نفوسنا اىب
   عليه و على اهل بيته الطيبني الطاهرين املعصومني املكرمني

   طبيب يكى از اسامى حق

  

هاىي پيدا  براى موجودات زنده بيمارى. ما قرار داده شده، طبيب استيكى از هزار اسم حضرت حق كه در اختيار 
هاىي   وجود مقدس حضرت حق در قرآن كرمي، به بسيارى از بيمارى. شود كه درمانش به دست رمحت اين طبيب است مى
   كه

______________________________  
اول مجادى . ش. 82/ 4/ 10: انصاريان، در مورخهاين فصل، سخنراىن انديشمند فرزانه جناب استاد حسني )*. 1(

  .هاى شهر مقدس مشهد است درحسينيه مهداىن. ق. 1424االول سال 

  

  3: درمان گرى با قرآن، ص

هاى  ممكن است انسان به آن دچار بشود، اشاره فرموده و از بندگان بيمارش دعوت كرده است كه براى درمان بيمارى
قطعاً با . ر نام طبيب او هستند و مظهريتشان هم اّمت و اكمل است، مراجعه كنندخود، به طبيبان اهلى كه مظه

ها وجود دارد، و يا به  هاىي كه در درون انسان هاى آنان، بيمارى هاى اين طبيبان ملكوتى و به كارگريى راهنماىي راهنماىي
  .آيد، درمان خواهد شد وجود مى

  گرد پيغمرب، طبيب دوره

  

ج طَِبيٌب َدوَّاٌر « :گويد را به مردم معرىف كند، مى) ص(خواهد پيغمرب اكرم  ، هنگامى كه مى)ع(امريمؤمنان . البالغه در 
گرد بود كه به عشق اين كه بيمارى را درمان كند، به طور دامي نسخه  طبيىب دوره) ص(پيغمرباكرم ! اى مردم: »1« » ِبِطبِّهِ 

هاىي   آن. گشت، هرچند كه بيمارى اين بيمار، سخت و سنگني بود دم مىطبيبانه و طبش را مهراه خودش داشت و بني مر 
  .كه به طبابت اين طبيب دل دادند و تسليم طبابت اين طبيب شدند، درمان شدند و از بيمارى جنات پيدا كردند
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______________________________  
  .108البالغه، خطبه  ج. 1) 1(

  

  4: درمان گرى با قرآن، ص

  

  ها در رأس مهه بيمارى، »جهل«

  

ها را درك نكند، قطعاً سبب هالكت  هاىي هست كه اگر در وجود انسان مباند و جا خوش كند و انسان هم آن بيمارى
  .ابدى انسان خواهد شد و او را در قيامت به عذاب اهلى دچار خواهد كرد

هاست، جهل است؛ اين كه انسان به  ارىكه طبيب اين بيم) ص(ها، به فرموده خود پيغمرب  در رأس مهه اين بيمارى
حقايق نادان باشد؛ به حق جاهل باشد؛ خودش را نشناسد؛ خالق جهان را نشناسد؛ معاد را نشناسد؛ اوضاع قيامت را 

نشناسد؛ وضع بعد از مرگ را نشناسد؛ اين بيمارى، بيمارى خطرناكى هست كه اگر انسان با طّب اين طبيبان، اين 
  .گردد شود و در قيامت هم حتماً به عذاب اهلى گرفتار مى كند، به هالكت ابدى دچار مىبيمارى را درمان ن

   ، مايه عذاب اخروى»جهل«عدم درمان 

  

ايد  پرسند كه به چه سبب به عذاب اهلى گرفتار گشته در سوره مباركه تبارك، اين آيه هست كه از اهل دوزخ در قيامت مى
  است؟ در ر عذاب جهنم شدهو چه عاملى باعث گرفتار شدن مشا د

  5: درمان گرى با قرآن، ص

مناز بودمي، روزه  گويند، ما چون ىب منى. هاست هاست و مادر مهه آن دهند، ريشه مهه جواب جا جواىب كه اهل جهنم مى آن
ه ما به كردمي، سبب شد ك ماه رمضان را خوردمي، حج نرفتيم، با مال خودمان برخورد درسىت نداشتيم، به مردم ستم مى
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اگر زماىن كه ما در : »1« »َلْو ُكنَّا َنْسَمُع َأْو نـَْعِقُل َما ُكنَّا ِىف َأْصَحاِب السَِّعريِ « :گويند ها اينطور مى جهنم بياييم؛ بلكه آن
؛ كند، و فكر كرده بودمي؛ انديشه كرده بودمي دنيا بودمي، رفته بودمي و شنيده بودمي، چون شنيدن است كه جهل را درمان مى
؛ »َسِعْري «، »َما ُكنَّا ِىف َأْصَحاِب السَِّعريِ « :بررسى باطىن نسبت به خودمان و جهان داشتيم، امروز اهل آتش فروزان نبودمي

  .يعىن آتش برافروخته؛ يعىن جهل، ناداىن و به دنبال دانش نرفنت او، باعث برافروخته شدن اين آتش سوزان شده است

   فاصله و جداىي مردم از رسالتفرستاده شدن پيامرب در زمان 

  

ج َرٍه ِمَن الرُُّسلِ « :فرموده است) ص(درباره پيامرب ) ع(البالغه، امريمؤمنان  در  ؛ يعىن خداوند »2« »َأْرَسَلُه َعَلى ِحِني فـَتـْ
   هاى متعال اين طبيب را براى درمان بيمارى

______________________________  
  .10: ملك. 1) 1(

  .158البالغه، خطب  ج. 2) 2(

  

  6: درمان گرى با قرآن، ص

ها جهل است، در زماىن كه بني مردم و بني رسالت انبياء فاصله و جداىي بود، فرستاد؛ يعىن  مردم كه مادر اين بيمارى
اىن كه از زم. نزديك به شش قرن بود كه گوش مردم ديگر صداى پيغمربى را نشنيده بود، از زمان مسيح تا بعثت پيغمربما
  .گذشت مسيح صداى خدا را به مردم رساند و جهل تعدادى از يهوديان زمان خودش را معاجله كرد، شش قرن مى

  تغيري نسخه مسيح توّسط يهوديان معاند

  

 ».ُحيَرِّفُوَن اْلَكِلَم َعن َمواِضِعهِ « :دهد كه خدا در قرآن خرب مى وىل يهوديان معاند، در نسخه مسيح، دستكارى كردند؛ چنان
ها را تغيري  ها اين بود كه ظاهر بعضى از راهنماىي يكى از آن. ها آمدند در آن نسخه، دو تغيري اجياد كردند اين »1«
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ب ترين جنايت را دست يهود مرتك ها را تغيري دادند؛ يعىن بزرگ ديگرى هم آن بود كه معناى بعضى از راهنماىي. دادند
   َيْكتُُبونَ « :گفتند اين آيه خداست بردند و مى نوشتند و بني مردم مى شد؛ مطلىب مى

______________________________  
  .46: نساء. 1) 1(

  

  7: درمان گرى با قرآن، ص

نوشتند و به خدا  نوشتند، مطلب مى نوشتند، داستان مى ؛ مقاله مى»1« ».اْلِكَتاَب بَِأْيِديِهْم ُمثَّ يـَُقولُوَن َهَذا ِمْن ِعْنِد اللَّهِ 
امي؛ يعىن جامعه را با تغيري نسخه، به طرىف بردند   گفتند، آيات خدا مهني است كه ما براى مشا آورده مى. دادند نسبت مى

كه جامعه از خدا جدا شد و جامعه بعد از جدا شدن از خدا، برده مهني يهوديان تغيريدهنده آيات خدا شد كه پروردگار 
ها باعث درآمد  هاىي اجياد كردند كه آن روش البته، يك روش. هدف اين كارشان، پر كردن جيبشان بود: فرمايد مى عامل

سازى كردند؛ در برابر كتاب  ها آمدند در برابر دين خدا، دين كنندگان دين خدا شد؛ يعىن آن سرشارى براى مهني حتريف
، با )ع(هاى بعد از حضرت نوح  كه نسل ر از شرك درآوردند؛ چنانهاى بعد، كامًالً س سازى كردند و نسل خدا، كتاب

َفَخَلَف ِمن بـَْعِدِهْم َخْلٌف َأَضاُعوا الصََّالَه َو اتـَّبَـُعوا « :اجياد مهني حتوالت احنراىف، سر از شهوات و تضييع مناز درآوردند
  هاى بعد از نوح، جانشني مردم جنات يافته از نسل »2« .»الشََّهَوات

______________________________  
  .79: بقره. 1) 1(

  .59: مرمي. 1) 2(

  

  8: درمان گرى با قرآن، ص

هاى بعد را خراب كردند كه پروردگار  ها نسل ها، اين كارى طوفان شدند كه مردمى مؤمن بودند، وىل با مهني دست
  .مناز را تباه كردند؛ از مناز بريدند: فرمايد مى
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  :بيت بياء و اهلامهيت مناز نزد ان

  

  .اند، از مهه خريات هاىي كه از مناز بربند، از مهه خريات بريده انسان

ها را به يكى از  ها را معرىف كند، آن خواهد آن دادند كه پروردگار عامل وقىت در قرآن جميد مى اين قدر انبياء به مناز امهيت مى
: كند، و در روايامتان تعبريخيلى شگفىت آمده معرىف مى اوصاف بارز كه صفت به پا داشنت مناز از سوى آنان است،

. عني منازند: ؛ يعىن مهني حضرت امري، فاطمه زهرا، حضرت جمتىب و حضرت حسني»1« خود حقيقت منازند: بيت اهل
ني مناز در عني حال كه عني مناز بودند، يك آن از مناز غفلت نداشتد؛ در مناز بودنند؛ با مناز بودنند؛ ع: بيت اّما اهل

   وقىت اين. بودند

______________________________  
  .304، ص 24حباراالنوار، ج . 2) 1(

  

  9: درمان گرى با قرآن، ص

پيغمرب » .اهلت را به مناز دعوت كن و بر اين دعوتت هم استقامت بورز! حبيب من«: نازل شد كه) ص(آيه بر پيغمرب 
ايستاد و  مى 3و حضرت زهرا ) ع(آمد و كنار دِر خانه امريمؤمنان  ان بريون مىشش ماه متام، قبل از اذان، از منزلش) ص(

و حضرت زهرا ) ع(كرد؟ آن وقىت كه امريمؤمنان  ها را به مناز دعوت مى چه وقت آن. كرد را به مناز دعوت مى: بيت اهل
  »1« .»مناز ورم كرده بودپاى مادرم، از كثرت ايستادن به «: گويد مى) ع(امام جمتىب . در مناز شب بودند 3

  به مناز از سوى پيامرب: بيت ِسّر دعوت اهل

  

ها را به مناز دعوت   برود و آن 3دانست، اگر االن به در خانه حضرت زهرا  مى) ص(اين قدر مناز مهم است كه پيغمرب 
 »ِبالصََّالِه َو اْصَطِربْ َعَليـَْهاَو اُْمْر َأْهَلَك « :ها در حال خواندن مناز شب هستند كند، وقىت است كه زن، شوهر و بچه

   يا فاطمه) ع(مگر، نعوذ باهللا، امريمؤمنان . اهلت را به مناز دعوت كن: »2«
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______________________________  
  .. 76، ص 42عالم جملسى، حباراالنوار، ج . 1) 1(

  .132: طه. 1) 2(

  

  10: درمان گرى با قرآن، ص

منظور از اين آيه، اين است كه به ما . گويد كه اهلت را به مناز دعوت كن خدا به پيغمربش مىكاهل مناز بودند كه   3زهرا 
گويد،  مى) ص(دامي در مناز بودنند، باز به پيغمرب  3و فاطمه ) ع(بفهمانند، چقدر مناز مهم است كه با اين كه على 

  .را به مناز دعوت كن 3و فاطمه ) ع(على 

   در زيارت حضرت) ع(رضا شهادت به اقامه مناز امام 

  

شومي كه زيارت خبوانيم، يكى از مجالتى كه  مشّرف مى) ع(اين قدر مناز مهم است كه ما هر وقت به حرم حضرت رضا 
ها اقامه مناز  دهم، مشا اقامه مناز كردى، آن هم منازى كه آن باشد كه من شهادت مى در زيارت حضرت رضاست، مهني مى

  .كردند مى

   است تر مناز، مهم

  

قبل از انقالب، حادثه خيلى مهمى، براى كشور پيش آمده . بودم 1اهللا العظمى گلپايگاىن  من يك وقىت حمضر مرحوم آيت
ران كه آدم . بود، خيلى مهم مجعيت به منزل ايشان آمده بود و امام هم به جنف تبعيد شده بودند و به يك نفر هم از 

   شناختم، اجازه داده بودند پشت بلندگو و در حضور ايشان و آن مىمتشخصى بود و من هم او را 

  11: درمان گرى با قرآن، ص
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اش   اى كه از سخنراىن ده دقيقه. اش را شروع كرد، نزديك اذان بود وقىت آن شخص سخنراىن. مجعيت، سخنراىن كند
اط نگاه كردند، يا در زير عبا به حاال يا به ساعت نصب شده در حي 1گذشت، مرحوم آيت اهللا العظمى گلپايگاىن 

حادثه براى كشور خيلى مهم بود و مجعيت هم زياد بودند و آن بنده . ساعت خودشان نگاه كردند، ديدند اول اذان است
نيز با  1فاصله مرحوم آيت اهللا گلپايگاىن . كرد و جملس هم در سكوت بود خدا هم با يك شور و هيجاىن صحبت مى

به حمض اين  . حياط منزلشان هم وسيع بود. در غرب حياط نشسته بودند و منرب در شرق حياط بودچون . منرب دور بود
مطلبش را بريد و از جا بلند . مطلبت را برب؛ وقت مناز است! گوينده: كه ديدند اول اهللا اكرب است، با صداى بلند گفتند

  .شد و جلسه هم به هم خورد

   ردن مناز، در اوج جنگبراى گزا) ع(كناره گرفنت امريمؤمنان 

  

ها وقت مناز شد، حضرت از وسط جبهه براى مناز به كنارى  كنند كه در يكى از جنگ نقل مى) ع(از قول امريمؤمنان 
   ما دارمي: فرمودند. شود يك نفر عرض كرد، آقا ادامه بدهيم، كار االن متام مى. آمد

  12: درمان گرى با قرآن، ص

  .جنگيم ما دارمي براى اقامه مناز مى. جنگيم ودمان كه منىجنگيم، براى خ براى مناز مى

   هاى بعد از نوح تباه كردن مناز از طرف نسل

  

هاى بدى بودند، اضاعه صاله را  ها نسل ها را حتقري بكند و بگويد اين هاىي تودهىن بزند و آن خواهد به نسل خدا وقىت مى
، مناز را ضايع كردند؛ يعىن  )ع(هاى بعد از نوح  گويد، نسل ت اسالم مىدر واقع دارد به ام. كند ها َعَلم مى نسبت به آن

زمن و االن  ها ضايع كردند و من االن دارم در قرآن، بر سرشان مى گوش به زنگ و مراقب باشيد كه اين مناز من را كه آن
 :خواند ها دارد مى آن جميد براى زندهاند؛ بلكه قر  ها كه مرده گويد؛ آن ها نشوى؛ براى آنان منى هم در جهنمند، مشا جزو آن

مناز مرا ضايع كردند، و پريو شهوات خود شدند؛ : »1« »َفَخَلَف ِمن بـَْعِدِهْم َخْلٌف َأَضاُعوا الصََّالَه َو اتـَّبَـُعوا الشََّهَوات«
د، رباخوار شدند؛ ها با پريوى از شهوات خو  البته، آن. يعىن پريوى من را با پريوى از شهوات خودشان جا به جا كردند
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زناكار شدند؛ ظامل شدند؛ وقىت شهوات پا در مياىن كند و انسان هم تسليم شهوات بشود، او به انواع گناهان دچار 
  .شود مى

______________________________  
  .59: مرمي. 1) 1(

  

  13: درمان گرى با قرآن، ص

  

   فرستاده شدن طبيب عرشى پس از ششصد سال

  

را به در ) ص(خداوند پيغمرب . گويد، ششصد سال بود كه مردم صداى طبيب عرشى را نشنيده بودند مى) ع(امريمؤمنان 
َرٍه ِمَن الرُُّسِل َو ُطوِل َهْجَعٍه ِمَن اْالَممِ « :چنني وقىت فرستاد . كند صدا آدم را از خواب بيدار مى »1« .»َأْرَسَلُه َعَلى ِحِني فـَتـْ

گذارمي يا اگر مسجد نزديك است،  دار را باالى سرمان مى اب بيدار بشومي، ساعت زنگخواهيم صبح از خو  ما اگر مى
ها را وارد  ها را از مردگى بيدار كرده و آن پراند، يا اول قيامت، صداى صور، متام مرده صداى بلندگو، ما را از خواب مى

ِلُتْخرَِج النَّاَس « :ن ظلمتكده خطرناك بريون آوردصداى انبياء، مردم را از جهل درآورد و بيدار كرد و از آ. كند حمشر مى
   ُطولِ « :گويد مى) ع(چون ششصد سال بود، صداى دكرت نشنيده بودند، امريمؤمنان  »2« .»ِمَن الظُُّلَماِت ِإَىل النُّورِ 

______________________________  
  .158خطب : البالغه ج. 1) 1(

  .1: ابراهيم. 2) 2(

  

  14: قرآن، صدرمان گرى با 
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هفتاد و هشتاد سال، يك نسل در خواب زندگى . ها طوالىن شده بود خواب سنگني امت: »1« »َهْجَعٍه ِمَن اْالَممِ 
در هر زمان هم دمشنان و شياطني و هم . نسل بعدى هم خواب بود. نسل بعدى هم خواب بود. مرد كرد و مى مى

  .مردم را خواب كردند دوستان، به يك شكلى براى مردم الالىي خواندند و

   تالش دمشن براى خواب كردن مردم

  

هاى دنيا، راديوهاى  سينماهاى دنيا، تلويزيون. خوانند، خيلى پرزورتر از الالىي قدمي است آالن الالىي كه براى مردم دنيا مى
خواب كردن مردم دارند هاى تبليغاتى جهان و انواع وسايل ارتباط مجعى در كره زمني، صد در صد براى  دنيا، بنگاه
  .كنند، صد در صد فعاليت مى

آن زمان، متام هندوستان در . باشد خيلى سند عجيىب مى. من سندى را ديدم كه متعلق به زمان ناصرالدين شاه قاجاراست
حاال آن زمان، فكر كنم . كرد السلطنه داشت كه در هندوستان حكومت مى اختيار انگلستان بود و لندن يك نايب

   يت هند، بيشمجع

______________________________  
  .158البالغه، خطب  ج. 3) 1(

  

  15: درمان گرى با قرآن، ص

گومي، االن عني  البته، سندى كه من مى. زمان ناصرالدين شاه، متام هند در تصرف انگليس بود. از سيصد ميليون نفر بود
اى به  وزير خارجه انگليس نامه. هم رونوشتش هستدر ايران . آن در آرشيو وزارت خارجه انگلستان هست

ران بفرستد السلطنه نايب بعد، وزارت خارجه . شان در هند نوشته است كه ساىل يك لك روپيه، براى سفري انگليس، به 
ران نامه نوشت  اى تو به امي ساىل يك لك روپيه بر  ما دستور داده: كه) نامه را من ديدم و اين(انگلستان به سفريشان در 

از ِقران اول اين پول را تا آخرش، فقط خرج جاهل نگه داشنت مردم ايران بكن؛ مهني كارى كه االن دارد . ران بفرستند
كند؛ بيست ميلون دالر، جديداً هم دويست ميليون دالر، جملسشان تصويب كرده كه به ايران بفرستند، براى  آمريكا مى

فاصله بيندازند كه مردم در : بيت جدا كنند و بُربند؛ يعىن بني مردم و فرهنگ اهل خاطر اين كه مردم را از فرهنگ حق
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شود بر سرشان آورد، وىل آدم كه بيدار باشد، آن وقت جلوى  توده مردم كه نادان شدند، هر بالىي را مى. ناداىن فرو روند
تر  چرا بيش. اش را برد شود خانه ش را برد، منىشود فرش شود دست درجيبش كرد؛ منى شود لباسش را دزديد؛ منى بيدار كه منى

  ها، دزدى

  16: درمان گرى با قرآن، ص

چرا االن . شود جنسش را برد داند اهل خانه خوابند و مى شود؟ براى اين كه دزد مى اى، شب اجنام مى هاى حرفه دزدى
راى اين است كه خواب ساكنانشان كنند؟ ب برند و در هواى اتاق پخشش مى ها مى دزدها بعضى از مواد را به خانه

: فرمايد مى) ع(امريمؤمنان . كنند آيند دزدى مى درخواب مى. تر بشود و سر و صداى بردن اجناس شنيده نشود سنگني
گان  رفته چه صداىي بايد در گوش اين به خواب. ششصد سال نسل به نسل خواب بودند، ششصد سال خواب طوالىن

ها، مانند صداى  گويد، صداى پيغمرب دِر گوش اين ها كه بيدار نشدند، قرآن مى كند؟ خيلى  ها را بيدار بلند شود تا آن
اى اين قدر  يك عده. تواند با آن صدا هدايت شود فهمد و منى صداكننده در گوش حيوان است كه معناى صدا را منى

در هر صورت، مفهومش براى . نيدندش معنايش را منى. شنيدند خوابشان عجيب و غريب بود كه صداى اين طبيب را منى
  .شد ها قابل درك منى آن

   آمدن پيامرب با نسخه قرآن

  

  17: درمان گرى با قرآن، ص

َرٍه ِمَن الرُُّسِل َو طُوِل َهْجَعٍه ِمَن اْألَُمِم َو انِْتَقاٍض ِمَن اْلُمبـَْرم« امريمؤمنان . نقض؛ يعىن شكسنت »1« .»َأْرَسَلُه َعَلى ِحِني فـَتـْ
اى، بناى درسىت، صداقت، راسىت، كرامت، حمبت و مهروزى، ديندارى، بناى  بناى درسىت در هر زمينه: فرمايد ىم) ع(

َفَجاَءُهْم « درسىت در هر شأنش، در اين ششصد سال شكسته بود؛ فرو رخيته بود؛ نابود شده بود؛ از بني رفته بود،
كرد و در  اى كه نبوت او را تصديق مى اى؟ با نسخه آمد، اّما با چه نسخهاين طبيب : »2« » بَِتْصِديِق الَِّذى بـَْنيَ َيَدْيهِ 

با چراغ روشىن، ) ص(پيغمرب : »3« ». بَِتْصِديِق الَِّذى بـَْنيَ َيَدْيِه، َو النُّوِر اْلُمْقَتَدى بِهِ « .اختيارش بود و آن، قرآن كرمي بود
پس خدا طبيب بوده و مظهر طبابتش، انبيايش و ائمه . ن مردمقرآن جميد، وارد جامعه شد و شروع كرد به بيدار كرد: چون

  .هستند: طاهرين
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است، و حتماً مهه مشا او را به عنوان يك عامل، به ) ع(سؤال درمان از طبيبان دين كن اين قربى كه كنار قرب حضرت رضا 
   عنوان يك انديشمند، به عنوان يك فرزانه، زيارت

______________________________  
  .158خطبه : البالغه ج. 1) 1(

  .البالغه، مهان ج. 1) 2(

  .مهان. 2) 3(

  

  18: درمان گرى با قرآن، ص

اىي  كرده اين . البته، ايشان شعر كم گفتند. ايشان اشعارى حكيمانه، عارفانه، عاملانه دارند. است 1ايد، قرب شيخ 
اىي . هل دل پخش استمقدارى را هم كه گفتند، خيلى متني و حمكم بوده و بني ا  1در يكى از اشعارش شيخ 

  :گويد مى

   سؤال درمان از طبيبان دين كن

  

   توّسل به ارواح آن طيبني كن

تو بيمار هسىت، اين بيماريت را برو به طبيب ارايه بده؛ برو و بگو كه من مريضم؛ برو و بگو كه من درد دارم؛ برو بگو كه 
  .من بيمارم

، هست، وجود )ص(البته، يكى از اين طبيبان كه در رأس طبيبان بعد از وجود مبارك رسول خدا . كنند مىها معاجله  اين
  .باشد مى) ع(مبارك امريمؤمنان 

  )ع(نسخه درمان امام على 
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يك البته، كّل نسخه . بسيار نسخه عاىل است. ام كه خبوامن مشا آماده كرده من اين نسخه را براى. ايشان يك نسخه دارند
اند كه  شود؛ اما در مهني يك خط، حضرت بيماران را به قدرى زيبا، متني، جانانه و حمكم راهنماىي كرده تر منى خط بيش

  اگر

  19: درمان گرى با قرآن، ص

ِن انـَْتِفُعوا ِببَـَيا« :فرمايد در اين نسخه مى حضرت سه مجله. واقعاً بيمار به اين نسخه عمل كند، درمانش يقيىن و قطعى است
ره! اى مردم: »1« ».اللَِّه، َو اتَِّعُظوا ِمبََواِعِظ اللَّه، َو اقْـبَـُلوا َنِصيَحَه اللَّهِ   ».انـَْتِفُعوا بِبَـَياِن اللَّه« :مند شويد بياييد از بيان خدا 

بيان «ها  اگر مشا به لغت عرب مراجعه كنيد، آن. در قرآن جميد زياد آمده است» بيان مبني«؛ يعىن چه؟ كلمه »بيان«
ره بياييد از روشنگرى: »انـَْتِفُعوا بِبَـَياِن اللَّهِ « روشن، روشنگر: كنند را اين جور معنا مى» مبني مند بشويد؛ چون  هاى خدا 

تواند تشخيص  فهمد؛ درسىت را از نادرسىت منى فهمد؛ باطل را منى هاى خدا نرود، حق را منى اگر آدم به دنبال روشنگرى
  .بدهد

  هاى پروردگار عامل در قرآن جميد با روشنگرىروشىن دل 

  

أََوَمن  «: دىل در بيايد هاى پروردگار عامل را در قرآن جميد ببيند تا دلش روشن بشود و از اين مرده آدم بايد برود روشنگرى
َناُه َوَجَعْلَنا َلُه نُوراً َميِْشى ِبِه ِىف النَّاِس َكَمن َمثـَُلهُ     ِىف الظُُّلَماِت لَْيسَ َكاَن َمْيتاً َفَأْحيَـيـْ

______________________________  
  .176خطب : البالغه ج. 1) 1(

  

  20: درمان گرى با قرآن، ص

دىل را كه من با روشنگرِى خودم او را زنده كردم و نورى برايش قرار دادم كه با كمك آن نور  آيا مرده: »1« »ِخبَارٍِج ِمنـَْها
دهد؛ درسىت را از نادرسىت  دهد؛ ظلم را از عدالت تشخيص مى ق را از باطل تشخيص مىكند و ح دارد سامل زندگى مى

و : »لَْيَس ِخبَارٍِج ِمنـَْها« ها دچار است؟ باشد كه در تاريكى مانند كسى مى: »َكَمن َمثـَُلهُ ِىف الظُُّلَماتِ « دهد، متييز مى
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هلب، در مقايسه با  گويد كه آيا سلمان با اىب دارد مى خواهد هم بريون بيايد؟ كه در اين آيه، خداوند در حقيقت منى
. »خباب«ها مثل مهند؟ ما فردى را در مكه داشتيم، به نام  اى يكديگر، مثل مهند؟ ابوذر با ابوجهل، مثل مهند؟ مهه مكه

ج در حكمت) ع(هاىي كه امريمؤمنان  آدم از تعريف ،  يـَْرَحمُ « :برد البالغه از او كرده، ماتش مى هاى  اللَُّه َخبَّاَب ْبَن اْألََرتِّ
اين مرد اهل مكه بود و خدا  »2« .»فـََلَقْد َأْسَلَم رَاِغبًا، َو َهاَجَر طَائِعًا، َو َقِنَع بِاْلَكَفاِف، َو َرِضَى َعِن اللَِّه، َو َعاَش ُجمَاِهدا

  او را زنده كرد و نور برايش قرار داد؛ مردگى اش از طريق قرآن، دل با روشنگرى

______________________________  
  .122: انعام. 1) 1(

  .43حكمت : البالغه ج. 1) 2(

  

  21: درمان گرى با قرآن، ص

جماهد زندگى  : »َعاَش ُجمَاِهدا« :فرمايد مى) ع(كه امريمؤمنان  نور اميان كه در سايه آن، زندگى درسىت تا آخر داشت؛ چنان
مكه بود، يكى است؟ با ابوجهل يكى است؟ ارزش و قدرش مساوى است، برزخش  هلب كه اهل آيا اين فرد، با اىب. كرد

َناهُ « دل بود، آيا كسى كه مرده: »َأَو َمن َكاَن َمْيتاً « :مساوى است؟ قيامتشان مساوى است؟ چه آيه عجيىب است : »فََأْحيَـيـْ
پيغمرب با قرآن مردم زمان . وشنگر استقرآن ر . هاى خودمان در مهني قرآن، دلش را زنده كردمي پس ما با كمك روشنگرى

هاىي كه در  اند؛ اين ابوهلب كاره ها هيچ اند؛ اين فرعون كاره ها هيچ خود را با خدا آشنا كرد؛ روشنگرى كرد كه اين بت
ره كا كاره خداست؛ آن هم مهه اند؛ مهه كاره برند، هيچ كنند و مهه چيزهايتان را به غارت مى جامعه مشا دارند حكومت مى

  .مثبت؛ آن هم مهه كاره با منفعت

   با قرآن) ص(نتايج روشنگرى پيغمرب اكرم 

  

چه كار كرد با اين . پرسىت جنات داد و وصل به خداپرسىت كرد ، مردم را از بت)ص(پس با روشنگرى قرآن، پيغمرب اكرم 
  !هايش روشنگرى
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  22: درمان گرى با قرآن، ص

از خانه ) ص(در دل تاريكى شب، گاهى با پيغمرب . خورم ديدم كه حسرتش را مى روزگارى را: فرمايد مى) ع(امريمؤمنان 
اميه آمدند و اين  شد، وىل وقىت بىن هاى مدينه، صداى گريه، مناز شب و مناجات شنيده مى آمدم، از متام كوچه بريون مى
اميه، با شكم پر از شراب در حمراب  ىنمناز حكومت ب ها را بر مردم حاكم كردند، پيش ها را كنار زدند و تاريكى روشنگرى

  .آمد و در حال مسىت، مناز صبح را چهار ركعت خواند و مردم هم خواندند

  روى آوردن به خريخواهى خداوند

  

ره از روشنگرى: »1« »انـَْتِفُعوا ِببـََياِن اللَّهِ « هاى حضرت  حاال بعداً من قسمىت از روشنگرى. مند كنيد هاى خدا خودتان را 
هاى خدا پند بگرييد؛ چه  از موعظه: »2« »َو اتَِّعُظوا ِمبََواِعِظ اللَّهِ « .خوامن تان ان شاء اهللا مى را از قرآن جميد براىحق 

رت از خدا؟ يا به عبارتى كه از تنگى قافيه مى كننده موعظه َو « گرى دلسوزتر از پروردگار بزرگ عامل؟ چه موعظه: گومي اى 
  :، و آخرين مجله ايشان هم كه چه قدر با حال است»3« »اللَّهِ  اتَِّعُظوا ِمبََواِعظِ 

______________________________  
  .176البالغه، خطب  ج. 1) 1(

  .176البالغه، خطب  ج. 1) 2(

  .مهان. 2) 3(

  

  23: درمان گرى با قرآن، ص

در اين عامل، كدام خريخواه براى . طرف خريخواهى خدابه خريخواهى خدا رو كنيد؛ بدويد : »1« »َو اقْـبَـُلوا َنِصيَحَه اللَّه«
شت را مى تر از خدا است كه براى ما رمحت را مى ما خريخواه  :خواهد خواهد، مغفرت را مى خواهد، جنات را مى خواهد، 

شت را مىمن براى مشا آمرزش  . اين خريخواهى خداست »2« .»َو اللَُّه َيْدُعوا ِإَىل اْجلَنَِّه َواْلَمْغِفرَهِ « چه . خواهم گناهان و 
  خريخواهى باالتر از پروردگار؟
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***  

  

  »3«  فصل دوم درمان با قرآن، نيازمند ختّصص

  

   بسم اهللا الرمحن الرحيم

القاسم حممد صلى اهللا  احلمدهللا رب العاملني و الصلوه و السالم على سيد االنبياء و املرسلني حبيب اهلنا وطبيب نفوسنا اىب
   على اهل بيته الطيبني الطاهرين املعصومني املكرمنيعليه و 

______________________________  
  .مهان. 3) 1(

  .221: بقره. 4) 2(

دوم مجادى االول . ش. 82/ 4/ 11: اين فصل، سخنراىن انديشمند فرزانه، استاد حسني انصاريان، در مورخه)*. 3(
  .مشهد استهاى شهر مقدس  در حسينيه مهداىن. ق. 1424سال 

  

  24: درمان گرى با قرآن، ص

  

   هاى خداوند، نيازمند ختّصص استفاده از روشنگرى

  

انـَْتِفُعوا ِببَـَياِن «: فرمايد امام، در مجله اول مى. نقل شد) ع(روز گذشته، سه مجله نوراىن، از وجود مبارك حضرت امريمؤمنان 
خيلى از مسايل هست كه براى انسان جمهول است و كسى . بربيدهاى خدا سود بربيد؛ منفعت  از روشنگرى: »1« » اللَّهِ 
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توانند آن مسايل را براى انسان روشن كنند، يا خيلى از مسايل قبول منودنش براى انسان  هم جز خدا، انبياء و امامان منى
هاى پروردگار  گرىروشن. كند هاى پروردگار، مشكل قبول را براى انسان آسان مى باشد، گوىي روشنگرى باطناً مشكل مى

البته، در . در قرآن جميد نسبت به مسايلى است كه براى انسان جمهول بوده، يا قبول منودنش براى انسان مشكل است
  .ها استفاده منايند ها بايد با ختّصص به كتاب خدا مراجعه كنند و از اين روشنگرى قرآن جميد، انسان

   ذكر از نظر قرآن لزوم مراجعه به اهل

  

ها بايد از راه ديگرى خودشان را به قرآن برسانند؛ مهان راهى كه  بنابراين آن. تر مردم در قرآن ختّصص ندارند ه، بيشالبت
  خود پروردگار در

______________________________  
  .176البالغه، خطب  ج. 1) 1(

  

  25: درمان گرى با قرآن، ص

مشا درباره آنچه برايتان جمهول : »1« »َفْسَأُلوا َأْهَل الذِّْكِر ِإن ُكنُتم َالتـَْعَلُمونَ « :قرآن كرمي مردم را بدان راهنماىي كرده
دانيد، آگاه  ها بپرسيد تا براى مشا توضيح دهند و مشا را به آن حقيقىت كه منى ذكر مراجعه كنيد و از آن باشد، به اهل مى

كه در اين آيه » ذكر اهل«: فرمايند مى) ع(كاىف آمده است، امام باقر بنا بر روايىت كه در كتاب شريف  . منايند و دانا كنند
ِإنَّا َحنُْن نـَزَّْلَنا الذِّْكَر َوِإنَّا « :منظور از كلمه ذكر هم قرآن جميد است »2« ».َحنُْن َأْهُل الذِّْكر« :شده، ما هستيم شريفه مطرح
  »3« .»َلُه َحلَاِفظُونَ 

   بيت وايات در زمان عدم دسرتسى به اهللزوم مراجعه به افراد آشنا به ر 
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حاال ممكن است بگوييد االن كه امامان ما در دنيا نيستند و دوازدمهينش هم كه از دسرتس ما بريون هست، ما اگر : 
ذكر  اهل. ذكر بپرسيد جمهوالت خود را از اهل: فرمايد خبواهيم به اين آيه عمل كنيم، راه عمل به اين آيه چيست؟ خدا مى

   فرمودند، در نبود ما، به كساىن: بيت خود اهل. هم در دسرتس ما نيستند: بيت اهل. هستند: بيت اهل هم

______________________________  
  .43: حنل. 1) 1(

  .212، ص 1كاىف، ج . 1) 2(

  .9: حجر. 2) 3(

  

  26: درمان گرى با قرآن، ص

؛ يعىن »1« ».امَّا ِىف احلََْواِدِث الَواقـََعِه فَاْرِجُعوا ِفيـَْها اَىل ُرَواِت اَحاِديـْثـََنا« :مراجعه كنيد كه آشنا و عارف به روايات هستند
اند و كسب علم و دانش كردند و  اى كه رفته ظاهراً در بني مردم حضور ندارند، به عده: هاىي كه ائمه طاهرين در اين دوره

فهمند كه اين روايت چه روايىت است؛  بينند، مى وقىت روايات را مىها  آن. آشنا شدند، مراجعهكنيد: بيت با روايات اهل
باشد،  فهمند كه اين روايت جزو روايات متواتر است يا جزو روايات صحيح مى مضمونش چيست؛ مفهومش چيست؟ مى

جزو . باشد يا جزو روايات موثقه است؛ جزو روايات عامه است يا جزو روايات خاصه يا اين كه جزو روايات حسن مى
باشد يا جزو روايات مقيد؛ جزو روايات ضعيف است؟ جزو روايات جمهول؟ جزو خرب واحد است؟  روايات مطلق مى

باشد كه در مسري شناختنش، عمرى  ها يك سلسله امور ختصصى است كه فقط كار كساىن مى مسند است يا مرسل؟ اين
هاى علميه شيعه بگذرانند؛ استاد بيبنند؛ كتاب ببينند؛  وزهرا، حداقل پانزده سال، و حداكثر سى سال يا چهل سال، در ح

   سخىت بيدارى

______________________________  
  .484النعمه، ص  الدين و متام شيخ صدوق، كمال. 3) 1(
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  27: درمان گرى با قرآن، ص

 را ببيند، به عنوان يك به مهني سادگى نيست كه هر كس به هر كتاىب مراجعه كند و روايىت. شب بكشند؛ رنج بربنند
كتاىب ما دارمي در حدود سى جلد كه هرجلدش پانصد صفحه است و در  . مسأله صد در صد اسالمى آن را قبول كند

هاىي كه  در اين كتاب كه در چهار صد سال قبل نوشته شده، روايات، در مهه آن زمينه. شود كل، پانزده هزار صفحه مى
كتاب شريف كاىف، است كه در حدود هفده هزار : ترين كتاب ما، مانند ى كه در مهمشنيديد، بررسى شده حىت روايات

حاال مشا حساب بكنيد ببينيد در چهارصد سال قبل، صاحب اين كتاب، براى شناساندن روايات كه اين . روايت دارد
اده؛ انواعى كه عناوينش براى مشا هاىي را اجنام د تان گفتم، چه بررسى روايت چه نوع روايىت است، از اين انواعى كه براى

السند را، جمهول را، مرفوع  دانيد، روايت صحيحه را، حسنه را، ضعيف دانيد؛ يعىن اين كه منى روشن نبود؛ متواتر را مشا منى
، در نبود ما: فرمايند مى: ائمه. اين كار متخصصان است. دانند ها را منى را، مرسل را، كه البته روشن است كه مردم اين

هاى ما را فهميده و براى  ها حرف براى درك معلومات و براى درمان جمهوالت، به چنني متخصصيىن مراجعه كنيد كه آن
  انـَْتِفُعوا«: كنند مشا بيان مى

  28: درمان گرى با قرآن، ص

ره برويد از روشنگرى: »1« ».ِببَـَياِن اللَّهِ  اگر . جميد مراجعه كنيد اگر توانستيد، خودتان به قرآن. مند شويد هاى خدا 
ذكر در ميان مشا نبودند، به  اگر اهل. ذكر مراجعه كنيد اگر نتوانستيد، به اهل. متخصصيد، پس خودتان مراجعه كنيد

  .دار مهني مسأله است ذكر مراجعه كنيد و اين جمالس عهده آگاهان به روايات اهل

   بيت امهيت جمالس روشنگرى خدا از طريق اهل

  

:  

   به رواياتشانوعارفان 
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و عارفان به : بيت هاى خدا، از طريق اهل آورند، براى اين است كه از روشنگرى مردمى هم كه به اين جمالس تشريف مى
به مهني خاطر است كه پيغمرب براى اين گونه از جمالس، ارزشى كه قايل بودند، براى هيچ . آشنا بشوند: بيت روايات اهل

ها، اين  را قايل نبودند و خودشان در طول بيست و سه سال نبوتشان، در متام فرصتنشست و برخاسىت چنني ارزشى 
. كردند گفتند؛ براى مردم حقايق را بيان مى براى مردم مطلب مى. گفتند جلسات را تشكيل داده و براى مردم سخن مى

  احلجه، حىت در رواياتى دارمي، يك جاىي كه منرب نبود، در هجدهم ذى

______________________________  
  .176البالغه، خطب  ج. 1) 1(

  

  29: درمان گرى با قرآن، ص

دستور دادند در بيابان گرم، از جهاز شرتان، يك منرب تشكيل بدهند كه ايشان بر باالى آن منربتشريف بربند و صداى 
آن سفرها بدون تشكيل اين جلسات گذاشتند  رفتند، منى روشنگرانه خدا را به مردم برسانند، و حىت در سفرهاىي كه مى

اند كه حضرت براى مردم پنج تا جلسه گذاشتند؛ دوبار در منا، يكبار  بگذرد، مثًال در يكى از سفرهاى حجشان نوشته
رسيد كه آن را در ) ص(ترين چيزى كه به نظر پيغمرب  در عرفات، در حال احرام، مهم. در عرفات، دو بار در مسجداحلرام

شان باالتر بود، اين بود كه براى مردم صحبت كنند؛ جمهوالت مردم را برطرف  دهند و از هر عبادتى براىعرفات اجنام ب
منا هم كه آمدند، يك بارش در حال احرام بود و يك بار هم در حال بريون . شان آشنا منايند مردم را با وظايف. منايند

حج متتع كه تكيه دادند به ديوار كعبه، پشت به قبله و رو به  دو بار هم در مسجد احلرام در حال اجنام. آمدن از احرام
دادند؛ يعىن دهنه اسب را   گاهى زين اسب خودشان را منرب قرار مى) ع(امريمؤمنان . ها سخنراىن كردند مردم، براى آن

مردم منرب بعد براى . دادند كه مردم مهگى بر روى اسب، صورتشان را به طرف حضرت برگردانند كشيده و دستور مى
  ها جاهل منانند؛ رفتند تا آن مى

  30: درمان گرى با قرآن، ص

. طور بودند بقيه امامان ما هم مهني. ها نسبت به آنچه نبايد نسبت به آن جهل داشته باشند، باقى مناند جمهوىل براى آن
اگر كسى آمد و دِر خانه حضرت  را ممنوع كردند و مأمور گذاشتند تا) ع(عباس رفت و آمد با ائمه  حىت آن وقىت كه بىن
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بردار بودند؛ مردم در مقابل اين رفتار دمشن، طرحى  وىل مگر مردم دست. را زد، او را بگريند و به زندان بربند) ع(صادق 
 بيايند، طََبق) ع(خواستند براى پرسش و سؤال به نزد امام  ها كه مى رابطه داشته باشند؛ آن) ع(را پياده كردند كه با امام 

گذاشتند و بعد اين طبق را با آن بار سنگني روى سرشان گذاشته و  چوىب درست كرده و نان، ماست و خيار روى آن مى
شناخت،  هم كه صدايشان را مى) ع(امام صادق . نان دارمي، خيار دارمي، ماست دارمي: كشيدند در كوچه داد مى

هاى پروردگار  اند، بلكه براى ياد گرفنت روشنگرى نيامدهها به هواى نان، ماست و خيار فروخنت،  دانست كه اين مى
كردند و در حاىل كه مأمور آن طرف در ايستاده بود،  آمدند و در را باز مى امام هم فقط با يك پرياهن مى. اند آمده
  داشت، ترازو به ترازو كننده يك خيار بر مى سؤال

  31: درمان گرى با قرآن، ص

  .رفت گرفت و مى زد و جواب خود را مى مى) ع(صادق كرد و حرفش را به امام  مى

به دنبال رفع جمهوالت خودمان برومي، و : بيت جا وظيفه دارمي در معارف اهل جا ما وظيفه دارمي شركت كنيم؛ تا اين تا اين
عى دچار چنني خدا نياورد آن روزى را كه ما براى پرسيدن يك مسأله شر . ها باشد ها و نقشه لو اين كار با اينگونه طرح

اگر . كه هفتاد سال مسلمانان قرقيزستان، تاجيكستان، ازبكستان و آذرباجيان دچار مهني مشكل بودند زمحىت شومي؛ چنان
كردند،  بردند اعدامش مى گرفتند و مى فهميدند كه فرد براى يك مسأله ديىن به يك آدم وارد مراجعه كرده، او را مى مى

تا االن كه خدا مهه اين كشورها را آزاد كرد، هفتاد سال بود، آذرباجيان كه االن يك  . بدون حماكمه و تشكيل دادگاه
جا شيعه دارد كه  چقدر هم آن. هيچ خربى از دين خدا نداشت. كشورى باالى درياى خزر است، در اسارت روسيه بود

كنند،  ها برخورد مى اند و با آن رفته جا حاال كه دوستان ما به آن. ها در آن زمان، جرأت سؤال مسأله شرعى نداشتند آن
ا ها مى كنند؛ به آن گويند حرام است، تعّجب مى ها مى خيلى چيزهاىي را كه به آن   گويند شراب، خوردنش حرام است، آ

  32: درمان گرى با قرآن، ص

تشان مى تشان مى گويند رابطه نامشروع حرام است، آن ها مى برد؛ به آن ُ ها كارى   رهنگ كمونيسىت با آنزند؛ يعىن ف ها ُ
جا  بعد از اين كه با خود من از آن. ها از دين جدا نگه داشته شوند تا مهه مسايل دين فراموش بشود كرد كه دو نسل آن

ج شد،  اجلنان را كه اندازه بار يك كاميون مى البالغه، هزار صحيفه سجاديه، هزار مفاتيح متاس گرفتند، من حدود هزار 
تر بود كه  شان شادكننده ها را ديدند، از شب عروسى براى جا وقىت مردم اين كتاب ها گفتند اين بعد آن. ها فرستادم براى آن
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، با فرهنگ دعا، رو به رو )ع(العابدين  ، با فرهنگ زين)ع(توانند با فرهنگ امريمؤمنان  سال، حاال مى 0) ع(بعد از 
  .و سخن آن حضرت به گوششان خنورد )ع(ها اسم امريمؤمنان  هفتاد سال، آن. شوند

   آرزوى آمدن آمريكا، ميل به ستمكاران و خمالف با روشنگرى قرآن

  

هاىي كه آرزو  كارى فراوان است و مديران نااليق هم فراوانند، اما اين دامن، مشكالت در مملكت ما فراوان است؛ كم منى
ها برخوردهاى آمريكا را با مردم  ها شب دامن آيا آن ند، منىدارند در اين كشور، آمريكا بيايد و اين حكومت را مجع بك

  عراق و

  33: درمان گرى با قرآن، ص

شان را با مال مردم  بينند؟ برخوردهاى شان را با ناموس مردم منى بينند؟ برخوردهاى با مردم افغانستان در تلويزيون منى
هاىي كه آرزوى آمدن آمريكا را دارند، از شش هزار و ششصد و  مهنيها وارد به قرآن هم نيستند، و اال اگر  بينند؟ اين منى

 ».َو َالتـَرَْكُنوا ِإَىل الَِّذيَن َظَلُموا فـََتَمسَُّكْم النَّارُ « :فرمايد شصت و چند آيه قرآن، مهني يك آيه را بلد بودند كه پروردگار مى
ميل به ستمگران نداشته باشيد؛ آرزوى وجود ستمگران را در پنهان قلبتان، . در پنهان دلتان، نه در زبان و عملتان: »1«

نكنيد؛ آرزوى آمدنشان را نكنيد كه اگر در پنهان دلتان ميل به ستمگران باشد، در قيامت آتش جهنم به مشا خواهد 
  .مهني ميل خاىل. رسيد

   قضيه صفوان و ميل به بقاى هارون

  

اند،  گفته  »2«  به يكى از شيعيانشان كه امسش را صفوان، )ع(، وجود مبارك موسى بن جعفر )ع(پدر حضرت رضا 
  يا: الرشيد شرت كرايه دادى؟ عرض كرد اند كه تو به هارون شنيدم، براى من گفته: فرمودند

______________________________  
  .113: هود. 1) 1(
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تا  30اآلن يك گاراژ، . شود ه مىحاال آن شغل، گاراژدارى ناميد. او در زمان خودش شغل تقريباً مهمى داشت)*. 2(
اين آقا هم تعدادى شرت داشت كه آن را به مردم كرايه . دهد ها را كرايه مى تا اتوبوس دارد كه آن 100تا  70تا  40
  .داد مى

  

  34: درمان گرى با قرآن، ص

مشروب كرايه ندادم؛ براى محل بار ها را براى محل  ها را براى محل بار حرام كرايه ندادم؛ من كه آن رسول اهللا من كه آن بن
ها  ها را كرايه ندادم؛ براى كشاندن شرتها براى جنگ با مردم مظلوم آن ها را كرايه ندادم؛ براى محل غارتگرى آن غصىب آن

خواست به مكه برود، شرت كم داشت و براى مهني  ها را براى حج به او كرايه دادم؛ هارون مى را كرايه ندادم؛ بلكه آن
. هايشان را به تودادند كرايه: فرمودند) ع(حضرت ). چقدر مسأله، مهم است! دقت بفرماييد(هاى من را كرايه كرد شرت 

نه، قراردادى نوشتيم و امضا كردمي، بر اين اساس كه شرتهامي مسافرهاى مكه را به مكه بربد و به بغداد : صفوان عرض كرد
آيا دوست دارى هارون در اين مسافرت مبريد و بعد : فرمودند) ع(ت حضر . برگرداند و بعد هارون كرايه ما را بدهد

اين اتفاق را . دهيم ات را منى شرتهايت را به بغداد برگردانند و بگويند قراردادت را با هارون بسىت و او هم مرد و ما كرايه
شود و  ده و پولش هم زياد مىبراى اين كه سه و چهارماه شرتهاى من در كرايه هارون بو . نه: دوست دارى؟ صفوان گفت

  آيد بيايند خرب مرگ هارون را به من بدهند و كرايه من هم به باد هيچ خوشم منى

  35: درمان گرى با قرآن، ص

دوست دارم مكه هارون متام بشود و او سالمت به بغداد : پس چه دوست دارى؟ صفوان گفت: فرمود) ع(حضرت . برود
به آن : حضرت او را خربدار كرد و فرمود. البته، صفوان خرب از اين مسأله قرآىن نداشت. هاى ما را بدهد برگردد و حساب

كشد و تو دوست دارى او مباند و برگردد و   مقدارى كه هارون از بغداد به مكه برود تا برگردد، سه چهار ماه طول مى
 .؛ چون به زنده بودن ظامل رضايت دادىآنچه گناه و ستم در حكومت او اجنام بگريد، تو هم شريكى. ات را بدهد كرايه

»1«  

  ميل به ستمكار، موجب شركت در ستمكاريهاى او
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بينند دو ميليون قتل به   شوند و مى خيلى عاشق آمريكايند و در حاىل كه يك گنجشك را هم نكشتند، روز قيامت وارد مى
ميلياردها تومان مال مردم به گردنشان است، خيلى بينند  بينند صد مليون زنا به گردنشان است؛ مى گردنشان است؛ مى

داىن ما در زمان زنده بودمنان يك گنجشك را نكشتيم، يك لایر  تو كه مى: گويند به پروردگار عامل مى. شوند زده مى ت
   مال كسى را نربدمي، يك گناه زنا مرتكب نشدمي، اين مهه گناه چيست؟ طبق

______________________________  
  .122، ص 12الشيعه، ج  وسائل. 1) 1(

  

  36: درمان گرى با قرآن، ص

مشا بر اساس ميلتان، در گناهاىن كه از ناحيه آن ظامل صادر . دهند، مشا به بودِن ظامل ميل داشتيد ها جواب مى قرآن به آن
  .قلىب داشته باشيمحىت تا اين جا خدا به ما اجازه نداده كه با ستمكاران مهكارى باطىن و . شده، شريك هستيد

َلَعَن اهللاُ اَمَه اْسَرَجْت َو اجلََْمْت َو تـَنَـَقبَّْت « :گويد مهني درس را به ما مى) ع(اين قطعه از زيارت حضرت سيدالشهداء 
شان  براىكارى . لعنت خداوند بر كساىن كه اسب را زين كردند كه به كربال بيايند و تو را بكشند: »!ِلِقَتاِلَك يَا ابَا َعْبَداهللا
اصًال نه كربال را ديدند و نه در ميان دمشن بودند، نه دست به اسلحه بردند، نه حرىف به كسى زدند، . پيش آمد، نيامدند

  .شدند ها هم جزء قاتلني حساب مى شد، آن فقط در دلشان گذشت؛ آمدنشان حمّقق نشد، و اگر آمدنشان حمّقق مى

به هر كس دلش خواست، به هرجا، به هر قيافه، دلش . ا خواست نرودخيلى بايد ما مواظب دملان باشيم كه هرج
 :دهد قرآن جميد علناً گناه را به قلب نسبت مى. خواست، رو نكند؛ هر كسى را دلش خواست، دوست نداشته باشد

   اين »1« .».َفِإنَُّه آِمثٌ قـَْلُبهُ «

______________________________  
  .283: بقره. 1) 1(

  

  37: با قرآن، ص درمان گرى
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شود؛  كند، كّل منازمان باطل مى خوانيم، اما دملان يك عدد گناه مى ما مناز مى. آدم، آدمى است كه دلش گناه كرده است
اى اگر به  آيد، گره بينم، كسى كه از دستش بر مى خوامن، خيلى راحت و خيلى آرام، يك مرتبه مى ام و دارم مناز مى ايستاده

كنم؛ كمى آن را  بينم، من هم منازم را كمى چرب مى آن را باز كند، وسط مناز وارد شده، تا او را مىزندگى من افتاد، 
خواهد فرد وارد، منازم را  ها هم كار دل است كه دمل مى مهه اين. كنم تر مى كنم؛ كمى ُتن صدامي را با حال تر مى طوالىن

ن يك ذكر خريى ثبت بكند كه عجب آدم خوىب و چه منازى اش به من جلب بشود؛ در دل خودش، براى م ببيند؛ توّجه
ام،  اى كه از من در دلش ثبت كرده كه اگر يك وقىت به او مراجعه كردم، مشكلم را حل كند، به خاطر آن چهره! خواند مى

ت بدرد من گويد اين مناز  مى. منايد دمل گناه كرده، وىل كّل حركات بدمن را خدا باطل اعالم مى. مشكل من را حل كند
  .اى و مزدش را هم از آنان بايد بگريى منيخورد آنرا براى ديگران خوانده

ا قلم برتاشد؛ اگر كسى خودكارى دستشان بدهد، در متام گناهاىن كه آن ها با اين قلم مرتكب  اگر كسى براى آ
  .شوند، شريك هست مى

  38: درمان گرى با قرآن، ص

اين خياط . دسىت من در بازار، يك خياط است بغل! رسول اهللا يا ابن: و گفت آمد) ع(اى خدمت موسى بن جعفر  شيعه
عباس لباسشان را پيش او  هاى بىن اى وزير، وكيل، ارتشى، شهربانيچى و مهه اداره. دوزد عباس را مى لباس كارگزاران بىن

يگر آفتاب رفته و هوا كمى كم رنگ هاى غروب كه د اين فرد گاهى طرف. دوزد آورند و او به اصطالح، لباس دولىت مى مى
بيند، مشا اين نخ را براى من در اين  گويد، من چشمم درست منى دهد و مى آورد و به من مى است، سوزنش را مى شده

  خورد؟ سوزن بكن، چكار كنم؟ آيا من اگر اين كار را براى او اجنام بدهم، كارم عيب ندارد؟ به جاىي بر منى

   رباره ميل به ستمكارانفرهنگ شيعه و احتياط د

  

. هاى دين ماست ها مهه جزء روشنگرى اين! چقدر شيعيان واقعى حمتاطند! فرهنگ شيعه واقعاً عجب فرهنگ عجيىب است
ها جزء  اين. ها در قرآن و در زمان پيغمرب و در زمان ائمه است اين روشنگرى. هاى خداست ما راجع به روشنگرى حبث

   رسول يا ابن: گفت. بدانيم و اين گونه رفتار كنيم و اين گونه زندگى منائيمهاست كه ما  روشنگرى

  39: درمان گرى با قرآن، ص
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  چه كار بكنم؟ آيا من اگر اين كار را براى او اجنام بدهم، كارم عيب ندارد؟! اهللا

   احتياط تاجر شريازى در باره استعمال تنباكو در زمان حترمي آن

  

اليوم، امروز، استعمال توتون و « ايد ن تاجر شريازى به مريزاى شريازى تلگراف كرد كه مشا فتوا دادهبعد از حترمي تنباكو آ
استعمال؛ يعىن به كار گرفنت توتون و تنباكو؛ خريدنش، فروشش،   ».است) عج(تنباكو، در حكم، جنگ با امام زمان 

ن   برگ! من اى مرجع تقليدم. اش، به كار گرفنت آن است كاشتش، دالىل هاى چند خروار توتون و تنباكو را در آفتاب 
متام زندگى من هم مهني چند خروار توتون و تنباكو است؛ مثًال سرمايه من هزار تومان بوده كه من  . ام تا خشك شود كرده

يا . ر بدهمدخرتم را شوه. ام تا آن را بفروشم و سودى بكنم و پسرم را زن بدهم كل هزار تومان را توتون و تنباكو خريده
است، من ) عج(ايد، استعمال توتون و تنباكو در حكم جنگ با امام زمان  مشا كه االن نوشته! مرجع من! رسول اهللا ابن
ن مى    خواهم بروم گوىن خبرم و اين توتون و تنباكوهاى 

  40: درمان گرى با قرآن، ص

مقدار از متاس با توتون و تنباكو، جنگ با امام زمان سپس يك جا آن را آتش بزمن، آيا اين . شده درآفتاب را مجع بكنم
  .است) عج(

   احتياط شديد مرحوم خرازى

  

آالن . كشند؟ نه آيا آالن هم مردم مو را از ماست در كارهايشان مى. شود؟ نه آيا آالن از اين احتياطها بني مردم پيدا مى
، )در دولت آقاى خامتى(وزير امورخارجه فعلى ايران مهني . ها را دارند؟ نه هم مردم در حالل و حرام خدا اين دقت

او براى . رفتم پدرش خيلى متدين بود و من به خاطر شدت تدينش خيلى پيشش مى. خرازى، پدرش مهسايه ما بود
آن وقت هم هنوز .. آدم با تقواىي بود . آدم چيز فهمى بود. ارتباطى كه با علماى بزرگ آن زمان داشت، آدم بيدارى بود

اى بود كه مردم از آن  هاى يخ فروشى خريدند؛ دكه مردم از بريون يخ مى. ها در ايران معمول نشده بود چال و مانند اينخي
ران بود. خريدند جاها يخ را مى كردمي، خانه بِر خيابان  دِر اين خانه را كه باز مى. خانه مرحوم خرازى در خيابان لرزاده 

   اين خانه يك. واقع بود
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  41: رى با قرآن، صدرمان گ

رخيت  حياط هشىت داشت و در اين هشىت، يك حوض كوچك بود كه يك پاشوره داشت كه آب حوض در آن پاشوره مى
در حياط خانه ايشان، درخت خرمالو بود؛ درخت اجنري بود؛ درخت انار بود؛ چندگونه . رفت و از آن جا به حياط مى
يكى . هاى خيسازى متعلق به دولت بود هاى كارخانه فروختند، يخ كه مردم مىهاىي   آن زمان، يخ. درخت ميوه در حياط بود

ها،  هاى ديگر، يخ خيچاىل بود كه هنوز هم آثار آن خيچال يخ. ها هم در جنوب شهر بود كه من ديده بودم از آن كارخانه
خريد كه متعّلق به مردم بود؛ يعىن  معموًال مرحوم خرازى يخ خيچاىل مى. هاى خيابان هفده شهريور و دوالب هستند نزديكى

ها  تا آخر تابستان، با تيشه اين يخ. زد، خروار خروار ها يخ مى انداختند و اين ها آب مى اول زمستان، مردم در اين خيچال
هاىي را كه مالكش مردم  خادم ايشان و كارگرشان، موظف بود يخ خيچاىل خبرد؛ يخ. فروختند كندند و كيلوىي مى را مى

بينند يك نصف قالب يِخ  آيد و هوا هم خيلى گرم بود، ايشان مى يك روز مرحوم خرازى براى ناهار به خانه مى. ندبود
   بغل حوض است

  42: درمان گرى با قرآن، ص

اين يخ را از كجا خريدى؟ و : گويد به خادمش مى. اى است فهمد كه اين يخ، يخ كارخانه مى. كه خيلى قالب متيزى دارد
اش متعلق به دولت  اين يخ، كارخانه: گويد آن مرحوم مى. اى كه درخيابان خراسان است از دكه: دهد جواب مىخادمشان 
بيند آن مقدارى كه از آن يخ آب شده، در  كند و بعد مى دارد و به خيابان پرت مى خودش يخ را بر مى. شاه است

مرحوم خرازى آن دو . پاى دو تا درخت هم رسيده استپاشوره آمده است و به دنبالش، آن آب به حياط رفته و منش به 
امروز نزديك : گويد ريزد و با خودش مى آورد و مهه را بريون مى هاى باغچه را هم در مى َكند و خاك تا درخت را هم مى

  .بود اين يخ زندگى مرا جنس كند

   رسيدن آتش در قيامت در صورت ميل به ستمگر در باطن قلب

  

  مهني آيه را. يك بيان خدا و يك روشنگرى خدا مهني آيه است »1« »ِببـََياِن اللَّهانـَْتِفُعوا «
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______________________________  
  .176البالغه، خطب  ج. 1) 1(

  

  43: درمان گرى با قرآن، ص

هاىي   براى آن. اى ندارد دهبراى دمشن فاي. خربان، نه براى دمشنان ها هم حتليل بكنند؛ براى ىب تلويزيون بايد ببيند و روزنامه
ها را هم مثل عراق بكند، مهني آيه را بايد به عنوان  گويند، اى كاش آمريكا زودتر بيايد و كلك اين خربى مى كه در ىب

  .دارند شوند و از اعتقاد غلطشان دست برمى ها روشن مى روشنگرى خدا خبوانند، خيلى

مهني كه در باطن قلبتان ميل به ستمگر داشته باشيد، در قيامت، آتش  »1« ».فـََتَمسَُّكْم النَّارُ َو َالتـَرَْكُنوا ِإَىل الَِّذيَن َظَلُموا «
نَاُر « :سوزاند تا عمق دلتان را مى. ، تا آن عمق دلتان را بسوزاند»2« »َتطَِّلُع َعَلى اْألَْفِئَده«  به مشا خواهد رسيد؛ آتشى كه

  »3« .»َعَلى اْألَْفِئَدهِ  اللَِّه اْلُموَقَدُه الَِّىت َتطَِّلعُ 

   شركت در جهاد تنها با آرزوى راستني آن

  

غناميى كه ازجنگ گرفتيد، بياوريد : به يارانشان كه در جبهه شركت داشتند، فرمودند) ع(امريمؤمنان . جنگ متام شده بود
يكى يكى بياييد و . اين غنامي برداريداز : ها فرمود به آن) ع(ها را رخيتند، حضرت  ها مهه پول بعد كه آن. و اين جا بريزيد

  از

______________________________  
  .113: هود. 2) 1(

  .7: مهزه. 1) 2(

  .6 7: مهزه. 2) 3(
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  44: درمان گرى با قرآن، ص

دومى . اوىل آمد و حضرت يك مشت پول را در دامنش رخيت. جلوى من رد بشويد تا من از سهم غنيمت به مشا بدهم
رفت  گرفت، مى هر كس پولش را مى. سومى هم آمد، حضرت باز چنني كرد. باز يك مشت پول رخيت آمد و حضرت

طور  ها را مهني تا آخر، حضرت پول. ها ششصد درهم بود؛ نه كم، نه زياد پول. مشرد نشست و پولش را مى تر مى آن طرف
من هم مثل مشا در اين جنگ : فرمود) ع( حضرت. ها ماند ها روى خاك تقسيم كرد تا اين كه تنها يك مقدار از پول

مگر در زيارتش . على ميزان است. سهم خود حضرت، مهان ششصد درهم بود. شركت داشتم، اين هم سهم من
با ) ع(على . ترازوى مهه چيز است؛ مهه چيز). ع(على  »1« »!.السََّالُم َعلْيَك يَا ِميزَاَن اْالْعَمالِ « :خوانيد منى

ودش نساخت، پس چگونه ممكن است يك شيعه با آمريكا بسازد؟ حىت اين سازش در باطنش هم هاى زمان خ حكومت
هاى خدا بيدار  خرب باشد كه با شنيدن روشنگرى اگر ىب. او ابليس است. باشد، او ديگر شيعه نيست؛ او علوى نيست

  اگر دمشن و. شود مى

______________________________  
  .294، ص 10البحار، ج  سفينهمستدرك . 1) 1(
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  .شود معاند باشد كه خود پروردگار هم صدايش را به گوشش برساند، بيدار منى

من ! چرا على جان: تو پول نگرفىت؟ گفت: فرمودند) ع(حضرت . يك آه كشيد) ع(يك بار يكى از ياران امريمؤمنان 
من رفتم از برادرم خداحافظى بكنم  ! آقا جان: چرا آه كشيدى؟ گفت: فرمودند) ع(حضرت . ام، ششصد درهم پول گرفته

من بدن ساملى ! اى كاش: برادرم گفت. كه بيامي در ركاب مشا جبنگم و برادرم را هم بياورم، وىل ديدم برادرم مريض است
درهم را بردار و برب براى برادرت؛  اين ششصد : فرمودند) ع(حضرت . دادم را يارى مى) ع(آمدم و على  داشتم و با تو مى

  .كسى كه نيتش با ما بود، انگار كه او در جبهه با ما بود

اش را پاك قرار بدهد، چنني نكند و  هايش را پاك قرار بدهد، ميلش را پاك قرار بدهد، اراده تواند مهه نيت چرا وقىت آدم مى
  .روشنگرى خداستاين يك . هاى ناپاك برود هاى جنس و اراده به دنبال ميل
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خدا آنچه را براى انسان جمهول است، درباره آن درقرآن روشنگرى كرده است، و آنچه هم براى انسان قبول منودنش، 
  مشكل است و حتّقق پيدا

  46: درمان گرى با قرآن، ص

  .خواهد كرد، درباره آن هم به يك سبك ديگر روشنگرى كرده است

  )ع(سخن ناشر 

   رمانقرآن، نسخه د: فصل اول

  11طبيب يكى از اسامى حق 

  12گرد  پيغمرب، طبيب دوره

  12ها  ، در رأس مهه بيمارى»جهل«

  13عدم درمان جهل، مايه عذاب اخروى 

   فرستاده شدن پيامرب در زمان

  14فاصله و جداىي مردم از رسالت 

  15تغيري نسخه مسيح توّسط يهوديان معاند 

  )ع( 1: بيت امهيت مناز نزد انبياء و اهل

  به مناز: بيت سرِّ دعوت اهل

  18) ص(از سوى پيامرب 

  19شهادت به اقامه مناز امام رضا 

  20تر است  مناز مهم
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   براى) ع(كناره گرفنت امريمؤمنان 

  21گزاردن مناز، در اوج جنگ 

  21هاى بعد از نوح  تباه كردن مناز از طرف نسل

  22فرستاده شدن طبيب عرشى پس از ششصد سال 

  34براى خواب كردن مردم تالش دمشن 

  )ص( 2آمدن پيامرب با نسخه قرآن 

  )ع( 2سؤال درمان از طبيبان دين كن 

  28) ع(نسخه درمان امام على 

  هاى پروردگار روشىن دل با روشنگرى

  47: درمان گرى با قرآن، ص

  29عامل در قرآن جميد 

  32نتايج روشنگرى پيغمرب اكرم با قرآن 

  32وند روى آوردن به خريخواهى خدا

   درمان با قرآن، نيازمند ختّصص: فصل دوم

  )ع( 3هاى خداوند، نيازمند ختّصص  استفاده از روشنگرى

  38ذكر از نظر قرآن  لزوم مراجعه به اهل

  54بيت  لزوم مراجعه به افراد آشنا به روايات در زمان عدم دسرتسى به اهل
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  42رواياتشان بيت و عارفان به  امهيت جمالس روشنگرى خدا از طريق اهل

  )ص( 4آرزوى آمدن آمريكا، ميل به ستمكاران و خمالف با روشنگرى قرآن 

  (ع ( 4قضيه صفوان و ميل به بقاى هارون 

  0) ع(ميل به ستمكار، موجب شركت در ستمكارهاى او 

  52فرهنگ شيعه و احتياط درباره ميل به ستمكاران 

  53ان حترمي آن احتياط تاجر شريازى در باره استعمال تنباكو در زم

  54احتياط شديد مرحوم خرازى 

   رسيدن آتش در قيامت در صورت

  )ع( 5ميل به ستمگر در باطن قلب 

  58شركت در جهاد تنها با آرزوى راستني آن 

 

 


