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 ��به نام خدای مهربانم��
 خداوخلق_به_سوءظن#
  است تر بین خوش مردم به باشد تر قوی انسان هرچه پس دارد وجود ترس ها آن وجود در قطعا که است هایی انسان وبرای است نفس ضعف و ترس نتیجه صفت این��
   رسیده هالکت به که بودید قومی وشما بدبردید گمان:یعنی (بورا قوماً سوءِ وکُنتُم ظَن وظَنَنْتُم):میفرمایند خداوند��

  است خدا،هالکت خلق و خدا به سوءظن ی نتیجه پس
 . زندگی از نبردن لذت و سردرگمی و ها،پریشانی نداشتن انگیزه و ها،امید افسردگی همین یعنی هالکت
   میکشد را انسان روح سوءظن
 (بیابی آن ازبرای خوبی محمل که مادامی نبری بد میزندگمان سر ازبرادر تو که سخنی به وباید کنی حمل  محامل بهترین رابه خود مؤمن برادر امر باید ):میفرمایند (ع)المؤمنین امیر��

 . راپیداکنی بهترینش تا بگردی انقدر باید میبینی کسی از رفتاری وقتی یعنی
  أحسن ویک داریم حَسَن یک ما��
 ، رانمیدهد شما واوجواب میکنید سالم کسی به اگر مثال طور به

  است ادب بی او چقدر که این میشود سوءظن
   .نشد متوجه او که این میشود ظن حسن
 . نشد من سالم متوجه خدابود یاد در انقدر که این میشود ظن أحسن
   کنیم خداپیدا بندگان به رانسبت ظن أحسن ماباید
 کنیم نگاه ممکن شکل بهترین به مشکوکیم آن به که ای مسئله به که است این شک درمان��

  خدا خلق به نسبت فکرمان اگر نشودزیراکه بد خدا خلق آن به نسبت فکرمان تا بنویسیم را فرد آن خوب های ویژگی و بنشینیم فوراً شدیم ناراحت کسی از اگر مثال دربیار فرد یا مسئله آن از خوب ویژگی۷۰ میگوید اسالم
 (اهلل عیال الخلق):میفرمایند خداوند که چرا درانداختیم خدا عیال رابا خودمان شود بد
  

 .نمیشوم ناراحت کسی از و گیرم نمی دل به را کسی کینه و دارم دوست هم من داری دوست تو که هرآن خدایا یعنی، معناست همین به نیز حاربکُم لمن حربٌ  و سالمکُم لمن سِلمٌ
 . خداست لطف از هم این البته رامیگیردکه انسان دامن فوراً و است ممنوع کردن نکنید،منع قضاوت را کسی گاه هیچ��

 را بردن او به بد وظن اورا وآبر و خون مسلمی هر از است کرده حرام تعالی، خداوند�� 
 .است حرام خدا بندگان به راجع کردن فکر بد یعنی،
 .است او آبرو وبردن او به کردن مسلمان،تجاوز کشتن برابربا ظن سؤ گناه
 میداند خود مانند را دیگران و رادارد بد ویژگی آن ،خودش میکند سؤظن دیگران مورد در که کسی واقع در��
 ✨اوست در که تراود برون همان کوزه از✨
  تبیّن آورد راخبری شما فاسقی اگر یعنی(فتبیَنوا بنبأ فاسقٌ جائکم إن):میفرماید خداوند و است تر فاسق فاسقی ازهر او که چرا  کند راقبول میدهد شیطان که خبری نباید انسان و اندازد می انسان دل به شیطان را بد ظن��

 .نکنید راقبول آن و کنید
 .ببری بد گمان  نداری حق هم باز برساند یقین رابه تو که حدی به تا کند راتصدیق ظن آن هم بیرونی عوامل اگر حتی

  
 رانپذیریم او حرف میتوانیم اما نکنیم اوراتکذیب  کرد، نقل ماچیزی برای مسلمانی فرد از عادلی فرد  اگرحتی
 (شود بدگمان او به که را نکندکسی درآوردمالمت تهمت درمحل را خود هرکه):میفرمایند(ع)امیرالمؤمنین��

  
 میشود شریک ها آن  سؤظن معصیت در اوهم که چرا نیفتند معصیت به نبرندو او به بد خداگمان بندگان تا کند دور تهمت ازمواضع را خود است الزم مؤمنی هر بر پس
 .نشویم شریک او گناه در هم خودمان و شویم دیگران کردن گناه از مانع و ندهیم قرار سؤظن معرض در را خومان تا دهیم توضیح و کنیم سازی شفاف است الزم جاهایی یک��
 (میدهند دشنام خدارا هم ایشان خوانندکه رامی خدا غیر که را کسانی مدهید دشنام):فرمودند عالم خداوند��

 اورا مادر و پدر هم غیر دهد،آن رادشنام دیگران مادر و پدر که کسی بلی،:میدهد؟فرمودند دشنام را مادرخود و پدر کسی کردندآیا عرض میدهد دشنام را مادرخود و پدر راکه کسی حال میبینید چگونه:فرمودند(ص)پیامبر
 میدهد دشنام



   خداوخلق_به_سؤظن_معالجه_راه

کنیم استفاده(ظن حسن یا بردن نیک گمان) ضدش از 

و نکنیم اعتنایی آن به گذشت خاطرمان از ازکسی بدی گمان گاه هر  

   نکنیم بد شخص آن با خودرا دل

ندهیم تفاوت شخص آن با را خود رفتار  

نکنیم کم آوردیم می عمل به او به نسبت که اکرامی و احترام از 

بیافزاییم او دوستی و تعظیم در است هتر  

کنیم دعا را او خود خلوت در  

و احترام زیادت ترس از و آید می خشم به شیطان ترتیب این به  

 آورد نمی تو خاطر به را بد دیگرگمان او کردن دعا

کنی نصیحت خلوت اورادر باید دیدی لغزشی و خطا کسی از اگر 

 بپردازی او گویی بد و غیبت به ابتدا که این نه

 کردن خطا از که گونه همان شوی ناراحت او کردن خطا از باید  

  از او کردن رها او کردن نصیحت از تو وهدف میشوی ناراحت خود

  و او خطا بر حزن ثواب کنی رفتار گونه این اگر باشد،که هالکت

 جمع سه هر  گناه، از او نجات ثواب و او کردن نصیحت ثواب

 میشود حساب تو برای میشودو



 قرآن با همراه

 ❣نعمت شکر❣

   :مبارکه ی آیه ی تفسیر در السالم علیه امیر حضرت

 "کفرا اهلل نعمة بدلوا الذین تر الم"

 ساختند؟ بدل کفر به را الهى نعمت راکه آنان ندیدى آیا 

 28 ابراهیم، ��

 به و کرده عنایت بندگانش بر خداوند که هستیم نعمتی آن ما :فرمود
   .مى شوند رستگار قیامت روز که آنان مى گردند رستگار ما سبب

  1ج کافی، ��

 !دریابیم را السالم علیه عصر امام نعمت

 به چنین را حضرتش نعمت شکر است، واجب نعمت شکر جاکه آن از
 :بیاوریم جا

 الهى واالى نعمت این معرفت و قلبى شناخت ��

 السالم علیه زمان امام فضایل نشر و تبیین ��

  حضرت آن سالمتى براى صدقه دادن ��

 بزرگوار آن به تقرب و توسل و تمسک��

   فرج تعجیل براى خالصانه دعاهاى به اهتمام��

 ایشان خرسندی نیت به اعمال از همیشگی مراقبت��

 علیه زمان امام رضایت که توجه این با خدا بندگی آداب در دقت��
 .دارد پی در را السالم



 هود 88 آیه بررسی
 که آنانی .امتحانند معرض در مردم، همه که می کند یادآوری دوم آیه در حضرت

 سرزمین بدین شمر، و سعد بن عمر فرمانروایی تحت و زیاد ابن و یزید فرمان به
 از جانبداری و حمایت برای که آنانی و اسالمند پیامبر عترت کشتار آماده آمده،
 و شده اند محرومیت ها انواع و شهادت آماده آمده، خود،بیرون پیامبر فرزند و امام

 خبیث افراد تا می شوند و شده آزمایش همگی پوشیده اند، چشم خود چیز همه از
 و مستقل صفی در کدام، هر و شوند جدا سرشت پاکیزه انسان های از ناپاک، و

 گیرند قرار جداگانه
 با ارتباط در مختلف موارد در (ع) حسین امام که بود آیاتی نمونه این ها

  مفاهیم که است آن دهنده نشان که نمود اسشتهاد بدان عملکردش و موضع گیریها
 چگونگی و آیات مفاهیم و پیام بیان چون و است بوده حضرت سیره مبنای آنها

  حجم با و داشته بیشتر توضیح و بسط به نیاز حضرت سیره و رفتار با آن ارتباط
 تفاسیر به مراجعه با محترم مبلغان اهلل شاء ان نپرداختیم آن به سازگاربود نا مقاله
 .نمود خواهند جبران را کاستی این

 عاشورا شب در حسین امام کالم

   :دارد آسمانی کالمی و جالب بسیار سخنی عاشورا، شب در حضرت،

 و بالنبوة اکرمتنا ان علی احمدک انی اللهم الضراء و السراء علی احمده و الثناء احسن اهلل علی اثنی
 [۵1] [۵۰] .الشاکرین من فجعلنا افئدة و ابصارا و اسماعا لنا جعلت و الدین فی فقهتنا و القرآن علمتنا

[۵2] [۵۳] 

 .ناخوشی و خوشی در را او می کنم سپاس و حمد و ستایش و ثنا بهترین به را خدا می کنم ستایش و ثنا
 را قرآن و داشتی گرامی ، اسالم پیامبر جدمان، نبوت با را ما که این بر می کنم حمد را تو من !خدایا بار
 از را ما پس .دادی قرار دل و چشم و گوش ما برای و کردی عطا دین در فهم ما به و آموختی ما به

   .ده قرار شاکران

 سخن الهی نعمت های و الطاف از و بال و گرفتاری هنگام وجود، تمام با تسلیم و نظیر بی طمانینه این
 از حاکی ستودن، عالی سطح در قرآن، آموزش نعمت برابر در را وخدای کردن قرآن به افتخار گفتن،
 است علیه السّالم حسین امام جان اعماق در قرآن نفوذ




