
 

 «    )ره( مهدوی کنیفلسفه و الگوی دانشگاه اسالمی از منظر آیت اهللهمایش » 

 1ی معنوی به یکی از طالباندرزنامه

 کلیدواژه ها:

صیل علوم دینی، انس با قرآن سل به اولیاکریم تح شبهء خدا، تو ، ات، پرهیز از محرمات، پرهیز از 

 توجه مؤکّد به نماز شب، احترام به بزرگان.

 

يه السالالال  طالبيبن اب یعل نيقال أميرالمؤمن كان لك فال تبطر و ان كان يوم عليك فإن  الدهر يومان يوم لك و» عل

 2«فاصبر كيعل

ست. روز روزگار ست. اگر روزگار به کامیبه ز یروز و ر کا  توب یبر دو گونه ا ضرر تو ا شد، مبادا به ان و  ت 

شو یو نوش و خوش گذران شيع شغول  صبر پ یو غفلت م شد،   مبادا یعنیکن؛  شهيو چنانچه به کامت ن

 باش؛ همانند کوه.  دثابت ق ،یکن یکوتاه فهيرد و در انجا  وظحق باز دا ريها تو را از مسناکامی

به اندازه  یعنیارزش هر کس به اندازه هنر اوسالالالت.  3«هنُحس   ِ يُء ما امرِ كلّ هُقيم» عليه السالالال  قال اميرالمؤمنين و

اسالالت که به دسالالت هورده و هن را بگار گر  ه  یدهد، به اندازه علم و دانشالالاسالالت که انجا  می یخوب یکارها

 است.

و کوشش  ی، سعیاش غال دارمقدمات علو  دینی یريو به  راگ یهس  ی! حال که در عنفوان جوانزیعز برادر

 یلمع یازهاين یپاسالگوو ندهیتا در ه یباشال قيو عم قيو مقدمات هن دق ینیعلو  د ليتحصال ريکن در مسال

 زيو چدو  ینشو نحرفم یحق و عدالت و تقو ريضمناً همواره مراقب خویش باش که از مس ؛یمسلمانان باش

 تيو اهل ب خدا اءيخصوص در صبح و شا ، دو  توسل به اوله ب میاول انس با قرهن کر ؛گاه ترک مگن چيرا ه

روز صبح با عرض س    و هر له الفداء یروحاهلل األعظم اما  عصر هحضرت بقي ویژهبه ،صلی اهلل عليه و هله و سلماکر  امبريپ

 نیاجز  یاسالال مداد کن که راه یعلم تیهن حضالالرت باش و از مقا  وا ادی رج هن حضالالرت به  یو دعا برا

ده و در قم از را در اول وقت با جماعت انجا  ب هيومی ین و نمازهاگالمقدور ترک م ینماز شب را ح   .ستين

 اند.گر  ه زهايکه بزرگان ما از هن حضرت چ ريبهره بو شانیا تاریو ز س   اهلل عليهاحضرت معصومه
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مراعات کن  -گذشالال ه و حال-نما و اح را  بزرگان را  زيو دروغ شالالدیداً پره بتيکنم از غخاتمه تأکيد می در

ست قيکه موجب تو  شبهات بپرهيز؛ غذا زيو ن و برکت در عمر ا صميم شبهه  یاز  شبهه ناک و ت ناک، ک   

  4«لك به العلم سيل ال تقف ما»که  رمود:  ناکشبهه

 5و برکاته. اهلل هعليگم و رحم والس  

 02/06/1378یکن یمحمدرضا مهدو ؛دعا مل مس
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 6پاسخ به سؤاالت اعتقادی یک دانشجو

 کلیدواژه ها:

سالمی شیعه، هدف انقالب ا صول دین، اهل بیتهدف  شیعه، ا ضرت ظهور )ع(، انتظار ، فرهنگ  ح

 .نمازامامت، )عج(، قرآن، توحید، نبوت، معاد، عدل، مهدی

 

 اهلل الرحمن الرحیمبسم

 یکن یاهلل مهدوآیتحضرت 

 ؛کمیعلسالم

سؤااتی در ذهن ا یمدت ست که  ش مند وجوان ع قه کی- ريحق نیا ش اق به معارف  شده که  جادیا -یعيم

سب د س نیا د یمنا شما پر ضور مبارک  شدن د یهای جنابعالو از جواب دهيسؤاات را از ح شن  ر جهت رو

س فاده نما شیذهن خو شمند  ح ماً خودتان امیا که  یصورت و در دیيسؤاات را مطالعه بفرما نی. لذا خواه

 .دیيروشن  رما ريحق یهای هن را براپاسخ د،يص ح دانس 

 .پرداز اجازه از شما به سؤاات می با

باشد لطف  یگ ان منفکه پاس ینه ؟ در صورت ایظهور اما  زمان باشد  دیباو هدف انق ب  عهيهدف ش ایه -1

سؤال  نیبه ا بفرمایيد و در صورتی که پاسخ مثبت باشد لطف کنيد و روشن ريحق یبرا ليبا ذکر دل دیيبفرما

 م؟یهدف نایل شو نیتا ان شاء اهلل به ا میريبو یپ دیرا با یعمل یکه چه برنامه ديپاسخ ده

سان را به زم یخداوند م عال وق  -2 س اد، به جا نيان سال نگهیا ی ر  نگهیا یعمليه به هن بدهد، به جا یهر

شه صدرا به هن بدهد،  نگهیا یبدهد، به جا یمطهر ديک ب  سفار م  سان یکلمه برا کیا ا مّ إف» ها  رمود:ان

که از  یشالالالما همد کسالالال یبرا تیکه هدا یزمان 7«ي هدى فمن تبع هداي فال خوف عليهم وال هم يحزنونكم منّنّيأتي

سؤال ا یخوف و حزن چيکند، ه تيتبع تیهدا شت. حال  ستینگواهد دا ست نیا ایه .نجا ست که تما   در ا

شا محور ارزشی شودخ صه می تیاز هدا تيها در تبعارزش ها در محور ارزش است؟ یورید زيچ هيعها در 
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شارزش تیکه محور یدر صورت ست؟يچ عهي رهنگ ش با ذکر  دیيباشد لطف بفرمامی ورید یزيچ عهيها در 

 .دیيپاسخ هن را روشن بفرما ريحق نیا یبرا ليدل

اصالالول  نیا ن،یحاصالالل کرد که اصالالول د نيقیتوان می ،عليهم السالال  تيک   اهل ب یقرهن و از کجا یاز کجا -3

دو اصالالل که به عنوان اصالالول مذهب گف ه اد و هن عنبوت، م د،يتوح یعنی ،گویندما می یکه دارند برا ینید

صل د،يکه گف ه توح یکس نياول هورده شده است؟ عليهم الس  تيک   قرهن و ک   اهل ب یاز کجا ،شودمی  یا

 ست؟ياست ک نیاز اصول د

 نیهای خودتان، محبت نموده و ذهن اان شالالاء اهلل با جواب د،ینمود تیسالالؤاات عنا نیبه ا نگهیتشالالگر از ا با

 .دیيرابطه روشن بفرما نیرا در ا ريحق

 کیزيگروه   -تهران  یبهش  ديشه دانشواه

 

 اهلل الرحمن الرحیمبسم

 دام توفیقهآزاد دیسع یارجمند، آقا برادر

 اهلل.هو رحم علیکمسالم

قرائت کرد  و  ،هن بود لو امثا یانق ب اس م هایی در مورد اهداف تشيع وپرسش یشما را که مح و ینامه

سخدر حدود تو شما میان و مجال پا سم و تهای کوتاهی برای  . کنمصيل هن را به وقت دیور موکول میفنوی

 .های کوتاه در ر ع شبهات شما مفيد و مؤثر باشد. ان شاهلل تعالیباشد که این پاسخ

 هدف شیعه در زندگی و در مسیر انقالب

سؤال اول: سخ  ش پا ضا جادیانق ب، ا ريو در مس یدر زندگ عهيهدف  سان یو جو   ست که ان ها ب وانند از ا

نات را به طور عادانه در در حد توان و مقدورات، کمال بهره یامگانات خداداد برداری را بگنند و این امگا

که  ایقرار دهند به گونه ورانیو د دخو یکمال و سعادت واقع ريبندگان خدا توزیع کنند و هن را در مس انيم

س ا  ه،یبه  هم خود دست  یهر کس سعادت دن دنياز هن در راه ر و ان ظار ظهور  رديبهره گ یو اخرو یويبه 

ضرت مهد س  یح ضرت دن نيبه هم عليه ال ست که هن ح ظلم و  شهیو ر کندرا پر از عدل و داد می ايمنظور ا

ست که  دیبا یکند. ولبرمی نيس م را ازب ضرت مهد ظهور ارظان دان س  یح ستام کیتنها  عليه ال بلگه  يد ني

دهد؛ الب ه در قرار می یمان هدف عالرا از هم اکنون در مسالالير یقيو من ظران حق دوارانياسالالت که ام یديام
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سعادت و کمال و  یبوده باشد قطعاً در ظرف امگانات موجود، من ظران به سو یکه ان ظار، ان ظار واقع یصورت

ض ش نیبرادارند. بناگا  بر می لتي  سب یگی ؛میدار فدو هد عيما در عالم ت و دو  هدف  یو مقدمات یهدف ن

سبیینها ست و هدف واقع یبرا یهمادگ ،ی. هدف ن سعادت ا صول به  سعادت که زمان  یو صول به مرحله  و

 تی کهظهور وصول به سعادت باشد. الب ه در صور یتواند مقدمهمی یظهور هن حضرت است و انق ب اس م

سانمجموعه صميمت در این وادی گا  بردارند که هر گامی مرحلهها بای از ان صداقت و  تر ای برای نزدیکا 

وصول به لقاء اهلل است که  یاع قادات اس م هیبر پا ییو نها یواقعشدن به وادی سعادت است. الب ه سعادت 

خداوند  م،یبردار گا ی و انسان یهای الههدف یدر راس ا ايدن یهن مربوط به عالم هخرت است. اگر ما در زندگ

سف یسربلند م عال را با  دید ميهای خود را خواهصداقت و  داکاری جهيم قات خواهيم کرد و ن  یديو رو

رسد و باز ها میکه صداقت صادقان به داد هن ی. روز8«صدقهم نييوم ينفع الصادق» رماید: که خداوند م عال می

مال  رزندی سالالود ندارد مور هنگه  چيکه ه ی. روز9«ميمن أتى اهلل بقلب س  ل ينفع مال وال بنون األيوم ال» رماید: می

 با قلبی پاک و سالم به پيشواه خداوند هید.

 هدایت الهی

 ها رااست که ارزش ديمانند چراغ است. مانند خورش تی. هداستين یخود ارزش ت،یهدا پاسخ سؤال دوم:

 یهن راه را برا دیبا هسالالت که ی راه و هد ،شالالودهسالالت معلو  می ی یهدا دهد. هر جاو نشالالان می نمایاندمی

 ريهمراه انسان باشد تا از مس دیدف که باوصول به ه یای است براها وسيلهکرد و ارزش یوصول به هدف ط

 منحرف نشود.

ش سو ینيما صد می یکه به  س ند.  میع  هاارزش کند و تیرا رعا ییراهنما میع  دیرود بامق ها ارزشراه ه

ضيلت شند. معر ت به این ارزش  شده، ع یم راه با صب  سان باید ن سير ان سير  س ند که در م ها با هایی ه

ها شود و شناخت هنی انبياء الهی حاصل میی به وسيلهوحهدایت الهی است که یا از طریق عقل یا از طریق 

سماننياز به مراجعه به ک ب  ساله ی نو عق یه شه تواندمی هيعمل یدارد که ر  ای ها را بازگو کند وای از هنگو

ها ارزش نييتب یرا در راس ا یانيوح یای از نگات عق نهر کدا  گوشه ريک ب اخبار و تفاس ایک اب اسفار و 

ست ه ک اب، درس، بحث، تعقل و تجربه ب قیبه طور کامل جز از طر یاله تیشوند. هدام گفل می هید. نمید

و عقل را به  یوح .ساخ ه شود یوح ای با عقل یس یهن با یبنا یدارد ول ی طر یربنایز یاله تیهرچند هدا

شگصاً به را  یاله تیشما هدا ای. هديرس جهيو به ن   ا کردشگو یس یتفگر و تدبر و درس و بحث با یلهيوس

ها و از گف ه یسالال یو عقلش با  هم به اندازه یاند؟ هر کسالالهمده اءيا هنگه انبیکنيد می ا تیدر یوسالاليله وح
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ليس »که   ک اب و رسالالالاله و اج هاد و اسالالال نباط قیجز از طرشالالالود بهنمی نیو ا رديهای هنان بهره گهدایت

و نابرده رنج  رسالالدمیی زيو به چ ییبه جا شیو کوشالالش خو یبه اندازه سالالع ی. هر کسالال10«عيس   ال ماإنس  ان إلل

تا  می. قرهن را نازل کرد11«ليهمإل ليك القران لتبين للناس ما نزّإنزلنا أو » رماید: یشالالود. خداوند منمی سالالريگنج م

قرهن ک اب هدایت اسالالت و نياز به بيان و تفسالالير و تأویل  بازگو کنی.و  یده حيو توضالال یکن انيمرد  ب برای

 شده است. انيمرد  ب یبرا یو نانيو جانش ی پيامبردارد که به وسيله

 دین اسالم اصول

 ا يپ نيدر اول صلی اهلل عليه و هله و سلماکر  امبرياست که پ دياس  ، توح نیاصل از اصول د نيسؤال سو  : اول پاسخ

س وار می دیيبوو «ال اهللإله إال »اگر  یعنی«. ال اهلل تفلحواإله إقولوا ال »  رمود:خود به مرد  می ال »شوید و ر

کنند و از صدر اس   تا به حال نان هن را تگرار میلمااست که هر روز در هر نماز مس ديکلمه توح «ال اهللإله إ

  «ال اهللإله إال أشهد أن » گویندبلند می یمساجد با صدا یاند و در هر روز و شب در مأذنه هاهن را تگرار کرده

صل دو  ن صدا ییشعارها از زيو اما نبوت: ا شب در نماز و اذان با  سلمانان هر روز و هر  ست که م بلند  یا

اسالالت که باز در هر نماز همه  امتيو اما اصالالل سالالو  معاد و اع قاد به ق «محمدا رس  ول اهلل نّأش  هد أ»گویند می

سلمانان هر روز حداقل ده ب ست و ا12«مالك يوم الدين»گویند می ارم سه نی. یعنى خداوند مالک روز جزا صول   ا

ست و هدارد، در تما  قر ی راوان یو نقل یعقل لیگانه ع وه بر هنگه دا شده ا شب و ن تگرار  سلمانان هن را  م

شود و هورند که هيچمی ادیروز به  سفه یگیگاه  راموش ن سلمانان  نيگانه همنماز پنج یهااز  ل ست که م ا

شا  هن را به  نیگاه اهيچ صبح و  صول را  راموش نگنند و همواره  شند که  رمود  ادیا ش ه با  هصلوقم الأ»دا

 شالالالهياو هم ادیخواهی ذکر خداوند و اگر می یعنیمن بر پا بدار؛  ادیمن و  ذکر ینماز را برا یعنی 13«لذكرى

 14«تنهى عن الفحش   اء و المنكر هالص   لون إ»ترک مگن که  گاهپای دار و هن را هيچنماز را به ،باشالالالد داریزنده و پا

 .داردزشت و ناپسند باز می ینماز انسان را از کارها یعنی
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س و ست و به ک ست که خداوند عادل ا صل چهار ، عدل ا دهد بر کند و هنچه انجا  داده و میظلم نمی یاما ا

 یعنی 15«حداأك اليظلم ربّ» وجود دارد مربوط به مرد  اسالالالت و ايدر دن یعدل و داد اسالالالت و اگر ظلم هیپا

کند و عدل سالالال م نمی دگانشخداوند به بن 16«ام للعبيدن اهلل ليس بظلّأ»و  کندظلم نمی یپروردگارت به کسالالال

 ارياز اوست و همه در اخ  زيکند. همه چ ظلمما را ه ریده نيازی ندارد تا که  یاست. پس خداوند نیأساس د

ض ست. بع س ه یاو سلمين چون ن وان سائل را خوب درک کنند، عدالت را انگار کردهاز م گویند اند و میاند م

 اگری . خداوند هرچه بگند خوب است ح کردی ابیتوان ارزنمی یهای بشرو مقياس ارهايخدا را با مع یکارها

مهم  ارياوند ما را با معخد یکند خوب است؛ ولم عال هر چه می داوندخ گویيمشمر را به بهشت ببرد هم می

ما مسالاللمانان را مانند  ایه 17«ارن كالفجّلميأفنجعل المس  » رماید:  رموده و می تیشالالعور خودمان در قرهن هدا و

کند که اق ضالالاء می یعدل اله یعنی ؛کندرا نمی یکار نيخداوند چن یعنی ؟دهيمقرار میاجران و  اسالالقان  

 .رنديقرار نو فیرد کیمؤمن  داکار با  اجر س مگار در 

صل امامت از ا سلم یصولو اما ا ست که همه م بدون اما  و  ینیشود جامعه دهن را قبول دارند. مور می نيا

اما  هم بودند. خداوند به حضالالالرت  ،یع وه بر نب یعنیمقا  امامت را دارا بودند  امبرانيپ یرهبر باشالالالد؟ ح 

مرد   یو مق دا شالالوايو پ پس از نبوت، من تو را اما   یعنی 18«جاعلك للناس اماما ينإ»گوید می عليه السالال  يمابراه

بدون اما  و  بروند، خداوند امت را ی ان یاياز دن امبرانيپ یمقا  پس از نبوت اسالالالت. وق  نیدهم و اقرار می

سلمکر ا امبريکند و لذا پرهبر رها نمی ضرت علىصلی اهلل عليه و هله و  س  ، ح و  دیخم به امامت برگز ریدر غد را عليه ال

 نیو اما  او هس م، ا یهر کس که من مول یعنی« من كنت مواله فهذا على مواله»نمود و  رمود:  یبه مرد  معر 

من پس از خود دو چيز  یعنی «يتارک فيكم الثقلين كتاب اهلل و عترت ينإ»و رهبر اوسالالالت و  رمود:  یمول یعل

 صلی اهلل عليه و هله و سلمامامان از اواد رسول اهللیعنی خود  تک اب خدا و ع ر ؛گذار می یشما باق یقدر را براگران

 زيشوند و در قرهن نجدا نمی وریگدیاز  امتيدو تا روز ق نیشوید و اگمراه نمی دیکرد یرويها پکه اگر از هن

خواهم مور نمی یاجر و مزد چيمن از شالالالما مرد  ه یعنی 19«يفي القرب هالمودل ا اما أس   ملكم عليه أجر» رمود: 

سبت به اهل ب ست که در حق یاجر معنو نیو ا تيمودت و محبت ن سول خدا ست  به نفع خود مرد  قتير ا
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سملتكم من »که  رمود:  ست 20«جر فهو لكمأقل ما شما س م، به نفع خود  شما خوا . بوو هن اجر و پاداش که من از 

 منحرف نشوند. یعاس   واق ريخود مرد  است تا از مس به سود تياز اهل ب یرويکه پ

 ان شاء اهلل تعالی موفق باشید. برادر شما محمدرضا مهدوی کنی

 21ی یکی از طالبپاسخ به نامه

 کلیدواژه ها:

ناک، توسببل به اهل ، دروس حوزه، توجه به واجبات، پرهیز از امور شبببهاخالق عملی کتب اخالق،

 .خدمت به اسالم و مسلمیننمازشب، انس با قرآن کریم، والیت مداری، بیت)ع(، 

 

 الرحمن الرحیم اهلل بسم

 دام توفیقهینیحس یهاد یآقا ،یبرادر گرام 

 اهللعلیکم و رحمت سالم 

 یدرسالال ريغ و یک ب اخ ق یکه نسالالبت به مطالعه دیو قرائت کرد . نوشالال ه بود ارتیرا ز یجنابعال یهمرقوم

ست. ام ریع قه شما مورد تقد د؛یدار یادیع قه ز س ا تو  نیکه روز به روز در ا دوار يا ص یش ريب قيرا  بين

شود؛ ول سف با یشما  س واهیکه جا میبوو دیمع األ به  ینیعارف دهن در علو  و م ثالقرهن و ام رياخ ق و تف

 هيهای علمحوزه از ه ات نیشالالود و امی یتلق یدرسالال ريو غ یرسالالم که به عنوان علو  غير ا  هیتنزل  یقدر

 باشد.می

س ا در شما قابل  سات پاک  سا ست؛ الب ه  راموش نگن شیهر حال اح در  یس یبا ینیکه ط ب علو  د ديا

ا ر دنينوش ن و درست  هم حيخواندن و صح حيو منطق و صح اتيباشند و مگصوصا ادب یدروس حوزه، جد

صول عقائد را به روش جد نیکام ً تمر سب با نکه م  - دیکنند و ا سؤاات روز ازهاينا شد و  . در رندي راگ -با

را  - شب مگصوصا نماز -بدهند؛ نوا ل  تياهم اجباتو خاص مبذول دارند و به توجهی اخ ق، به اخ ق عمل

 کوشا باشند.  راموش نگنند و همواره با قرهن مأنوس باشند و در حفظ و قرائت و  هم هن
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المقدور  یو ح  ديکن زيپره ایو ر دروغ از گناهان مگصوصا غيبت، ديباش مواظب خواهيد مو ق باشيد،اگر می

 یصالالدا به و ديباشالال یمدظله العالیمقا  معظم رهبر رويپ یاسالالي. در مسالالائل سالالدیشالالبهه ناک نورد یگرد کارها

ضرت . همواره بهديمگالفان گوش نده سل له الفداء یروحظماهلل األع هبقي ح ش م و سش  ديبا  یاریو از وجود اقد

هن اسالالالت که خود را وقف خدمت به  ی. از نگات مهم در زندگدیبگواهيد و اح را  اسالالال ادان خود را نوه دار

مرد   نی، به ر22«خير الناس أنفعهم للناس» رمودند:  صالاللی اهلل عليه و هله و سالاللماکر  امبريکه پ دياسالال   و مسالاللمانان کن

 برسد. ش رياست که سودش به مرد  ب یکس

 ملتمس دعا

 دوی کنیمه
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 23ی یکی از دانشجویان دانشگاه امام صادق)ع(پاسخ به نامه

 کلیدواژه ها:

 .، تمرکز، غفلت، ذکراهلل، خدمت به مردمدر نماز حضور قلب

 

 الرحمن الرحیم اهللم بس

 ظله مدّیکن یاهلل مهدوحضرت آیت

 یو سالمت تیموفق یو سالم و آرزو تیتح با

 :دیي رماپاسخ  ریکه در صورت امگان، لطفاً به سؤاات ز خواهشمند 

 باشد؟حضور قلب در نماز از چه جهت می تياهم -1

 تمرکز حواس دارد؟ با یو چه  رق ستيمنظور از حضور قلب چ - 2

 ؟ رمایيدمی شنهاديحضور قلب پ ليتحص یهایی را در راس اچه راه -3

 وهاب دانش پژوه ؛تشکر فراوان با

 

 الرحمن الرحیم اهللبسم

 اهللعلیکم و رحمتسالم

 اهمیت حضور قلب در نماز
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ست که هدف از نماز اظهار عبود تياهم سؤال اول: جواب  ادیو ذکر و  تیحضور قلب در نماز از هن جهت ا

 رایاسالالت؛ ز ههدف از نماز و صالاللو نی، و ذکراهلل بااتر24«لذكرى هقم الص  لوأ و»خداوند م عال اسالالت که  رمود: 

 .25«اكبر تنهى عن الفحشاء و المنكر و لذكر اهلل هالصلو إنّ»دارد که  ی وائد و هثار

بسيار زشت و  ی. هثار نماز  راوان است که از جمله باز داش ن انسان نمازگزار از کارهایدارد و هد  ینماز هثار

«  لذكري هقم الصلوأ»ناپسند( است؛ اما هدف نماز ذکر اهلل است که با کلمه ا  علت همده  یاز منگرات )کارها

مقصود  پس هثار نماز است. ه،ينهائی ذکر اهلل است و بق دفبه همين لحاظ ذکر اهلل اکبر است چون ه دیو شا

 .26«تطممن القلوببذكر اهلل » ش نیاز خو بتيخداوند و غ شواهيدر پ حضوری عنیاز نماز حضور است؛ 

 تفاوت تمرکز و حضور قلب

ضورسؤال دوم جواب ضور یتواند مقدمه برامی یول ستين : تمرکز عين ح شد ح سانم. با ست ان  یمگن ا

 حال از باطن نيع در ینبرد ول ادیرا از  هاهن از کی چينسالالبت به اذکار و ا عال نماز تمرکز داشالال ه باشالالد و ه

 م ز  با حضور باشد. که است ديمف یباشد. پس تمرکز بیامور غا نیا

 پرهیز از محرمات و مشتبهات

سوم جواب ش بهات، : پرهيز از محرمات وسؤال  صو خدا بودن، ادیهمواره به  م ذکر ا اله اا اهلل و  اصمگ

 قلبی وی و در واقع ذکر خف دیينما زيتظاهر پره از ؛ الب ه به شالالرط هن که اا باهلل هو ا قو احول اسالال غفار و

سل به شد. تو ش ه با س مرار دا  کیاهل قبور، خدمت به بندگان خدا و در  ارتیمرگ و ز ادیاهلل،  اءياول باید ا

با قرهن کر له انس  یات و پره زيو پره میجم قات خو یو پرخور یو پرگوئ یپرحر  از زياز لغو را در  شیو او

شما را به اع دال و  صميانهخدمت خدا و بندگان خدا قرار دادن. در خاتمه  صاد( در تما  امور و  تيروی )اق 

 .27«باهللاال يقيماتوف»که  ديو بدان ديها را در تما  امور  راموش نگنکه اولویت نیکنم و امی

 .هدف اساسی نماز اظهار بندگی و ذکراهلل است

 .«لذكرى هو أقم الصلو» :تعالىاهلل تبارک و  قال
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س یدارد ول یهثار و  وائد  راوان نماز سا ست. یاز هن اظهار بندگ یهدف ا ست ن تياهم و ذکر اهلل ا ماز به هن ا

تگبير و اذان  یپنج بار صدا یگرداند و دست کم روزباز می یدارد و به  طرت الهکه انسان را از غفلت باز می

و هن را  دهدمی قليها را صالالخواند. نماز دلخدا می یغفلت زا به سالالو یو کارها ايبه دن یرا از سالالرگرم یهدم

 هو أقم الص   لو يإني أنا اهلل فاعبدن» رماید: کليم اهلل میی به موسالال د،بگشالالد؛ چرا که خداوند، خوج  و نور می

 ادیبه  پس مرا پرسالال ش کن و نماز را .سالالتيبرحق ن یو معبود یهمانا من خداوند  و جز من خدائ ؛«لذكرى

ست بر ا تيبر عل ليکه دل« ا ». و حرف دار اپذکر من ب یمن و برا هدف و علت  دالت دارد که قتيحق نیا

ست که خود  رمود  ناهما ،نماز یغائ صود از نماز .«لذكرى»بذکراهلل ا ضور عبد در پ ،پس مق معبود  واهشيح

ست و ا ضر و ناظر ا ست که معبود در همه جا حا ضور محرو  کر نیا ضل ح ست که خود را از    ایده بنده ا

  يض حضور نائل هید. شده و به بیغا شیاست که انسان از خوهن  یمحرو  شده است. نماز برا

س  «بذکر اهلل» یهر صل می ونديمطلق پ قتيو حق یقلب را به منبع ه شمه نور م  سرچ سان را با  دهد و ان

به  یهر «أال بذكر اهلل تطممن القلوب»یابد که خود  رمودند: و هرامش می نانيحالت اطم جهيکند و در ن می

 گردد.برمی شیخو واهیچون به جا ،گيردها هرا  میذکر خدا دل

 کند می تیهای شگاجدایی از      کندمی تیچون حگا ینبشنو از  

 28اقيشرح درد اش  میبوو تا     سينه خواهم شرحه شرحه از  راق

إنا هلل و إنا اليه »اسالالت.  به خاسالال واه خود برگشالال ه رایگيرد زرسالالد، هرا  میمی انوسيرودخانه هنواه که به اق

س 29«راجعون صاء هن ن نیدارد که ا ارينماز هثار و  وائد ب صلو». قال اهلل تعالى: ستيبنده را توان اح إن  هو أقم ال

نماز  یعنیبرتر و بااتر اسالالت.  زياز همه چ «ذكر اهلل»و  «و لذكر اهلل أكبر لمنكرتنهى عن الفحش   اء و ا هالص   لو

 هن یبه پا یعبادت چيو ه یزيچ چيو ه است «كبرأذكر اهلل »از همه برتر هن است که  یول دارد ی وائد  راوان

 .رسدنمی

 .حضور قلب در نماز اساس و روح نماز است

ست و برا «ذكر اهلل»نماز  اگر  ست و نماز بخدا ادی یا ساس و روح نماز ا ضور قلب در نماز ا  یست پس ح

ضور ضور  روح یب یصورت ،ح سان هماده ح ست که ان شرایط برای نماز از هن جهت ا ست. این همه مقدمه و  ا
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و  تظاهری و اسالال قبال و اذان و اقامه و پرهيز از محرما تا نظا تشالالود. طهارت ظاهر و باطن از وضالالو گر  ه 

ست که دل بنده ش بهات و اخ يار مگانی پاک و ح ل، همه و همه برای هن ا شودهماده ،م راهت ک .ی حضور 

 یهمه برا ،های مشالغول کننده در حال عبادتو از مگان اشالباحهای اجسالا  دارای روح از امثال و از صالورت

ش ضور با ست. اگر طالب ح ضور خواه زياز نماز ن شيقطعاً پ یهمان ا شت و ه یدغدغه ح گاه در غفلت  چيدا

ك في و اذكر ربّ»کنی. قال تعالى می ادیخدا را  یخف حيروی و همواره با اس غفار و ذکر و تسبمطلق  رو نمی

را همواره با  شیخو پروردگار؛ 30«ن من الغافليناآلص  ال و ال تكُ  ودوّغُو دون الجهر من القول بال هعا و خفينفس  ك ت   رّ

و ههسالالال ه را  یخداوند ذکر خف هیه نیهور و هرگز از غا  ن مباش. در ا ادیحالت خوف و تضالالالرر در دل به 

 و جنجال ناخشنود است.  رماید و از جارمی هيتوص

به قبرس ان عبور کن  یهواهگحضور قلب مؤثر است.  ليمرگ و هخرت در تحص ادیخداوند و  اءيبه اول توسل

 یو از پرخورکن  زيحرا  و شبهه ناک پره یهور و از گناهان و محرمات و غذاها ادیوحشت را به  یو روز تنهائ

از لغو تعریف  یبه دور را مؤمنان ،. خداوند سالالالبحانزيبپره هودهيب یلغو کارها و از نیگز یدور یوئگو پر

مؤمنان  یو به راسالال  31«قد أفلح المؤمنون الذين هم في ص  لوتهم خاش  عون و الذين هم عن اللغو معر   ون» که کندمی

 گردانند. یرو هودهيلغو ب یهارس وارند هنان که در نمازشان خشور دارند و از کار

از عبادت در  یکند. بگشالالمی ميخدا و بندگان خدا تقسالال انياوقات خود را در م ،طالب حضالالور اسالالتهن که 

صلی اهلل عليه و هله خداوند و هر دو عبادت است که رسول خدا در حضور یخدمت بندگان خداوند قرار دارد و بگش

سلم سودش به مرد  ب نیبه ر ؛«خير الناس أنفعهم للناس» رمود:  و  ست که  برسد و تنها به  ش ريمرد  هن کس ا

حضالور، انس با قرهن و ک اب  یاسالت. برا یو خودپرسال  یخودخواهی نوع ،در عبادت یبودن ح  شی گر خو

 زين عليهم السالال  نيوارده و مأثوره از معصالالوم یچنانگه انس با دعاها ؛خدا ضالالرورت دارد که ک   اهلل نازل اسالالت

 دیاست. در نماز توجه و تمرکز به الفاظ و اذکار مفيد است؛ لگن با صاعد ک   اهلل هيکه ادع است ديمف اريبس

 رایز ؛شالالودمانع از حضالالور می یاز مرد  گاه یبرخ یباشالالد و براحضالالور نمی نيدانسالالت که تمرکز حواس، ع

ست تَ سان را در ا ،در الفاظ و قرائت 32لغُّوَممگن ا  یس یمرحله م وقف کند. در هر حال توجه به الفاظ با نیان

های ما را همواره به . پروردگار دلیسالالبب عروج نفس گردد. ان شالالاء اهلل تعالباشالالد که  یتوجه به معن همقدم

 مشغول بدارد. شیاد خویذکر و 
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 نیآم

 محمدرضا مهدوی کنی

18/4/1379 

 

 

 33پاسخ نامه سفیر ایران در چین

 کلیدواژه ها:

 شرکت در اجتماعات مسلمین. کشور چین،گسترش اسالم، اهلل، مهاجرت فی سبیل

 

 اشاره:

سر می شور چین به  ضرت آیتبرند، طی نامهمدتی پیش آقای ]...[ که در ک اهلل ای جویای حال ح

سخ به نامه ضمن پا شده بودند. معظم له نیز  شان مهدوی کنی  شان، مطالب مهمی را خاطرن ی ای

سخ نامهکردند. از آن سته دیدیم که متن جا که پا شای شمندی بود،  ی مذکور حاوی نکات مهم و ارز

 ی خوانندگان گرامی درج نماییم.آن را جهت استفاده

 

 اهلل الرحمن الرحيم بسم

ممنون و  اريبسالالال د،یکرد رياز حق یادی یاسالالال م هنياز محبت شالالالما که از ب د غربت و دور از م !زیبرادر عز

و  هنيغربت و دور از م اریدر د یزندگ دانميکنم. هرچند مدعا می یسالالپاسالالوزار  و به شالالما و خانواده گرام

س وان و نزد ست و  شانيو هم ک گانیب شوار ا صوص امر تعل بهد  رزندان و نوباوگان از لحاظ  تيو ترب ميخ

و انجا   فهياحساس وظ ورید یاز سو یروبه روست، ول یمشگ ت ایبا مشگل  ینیهموزش و از لحاظ اخ ق د

 به خدا و رسول مانیدانيد که پس از انماید. شما میمشگل را هسان می ،یو اج ماع ینید تیو مأمور فيتگل
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و تبادل و تعامل با  یو انق ب یاسالال م فیمهاجرت  ی سالالبيل اهلل به منظور انجا  وظا و هله وسالاللم هياهلل عل یصالاللخدا

ما مسلمانان  یو اق صاد ی رهنو یامور مسلمانان، از اصول اساس شر تيهای گوناگون در راه اس   و پملت

س  ، توسط مهاجران، به اقص اتیدرباره هجرت در ه میاست و قرهن کر صواً ا  یم عدد تأکيد  راوان دارد و ا

ست؛ بازرگانان و  رهنو شده ا س انينقاط جهان وارد  سا رت و مهاجرت کرده،  یاريمهاجر به ب شورها م از ک

از  شيکام ً مشالالهود اسالالت و ب نيکشالالور پهناور چ نيبه ارمغان بردند که هثار هن در هم اریاسالال   را به هن د

شود مشاهده می زيبزرگ هن پگن ن  گتیدر پا ینفر مسلمان، در هن کشور موجود است و ح  ونيليپنجاه م

ش ه ییسزانقش به  ،انيم نیدر ا یرانیمهاجرت ها بوده و بازرگانان ا نیراه ا شم،یو جاده ابر اند. هم اکنون دا

 ادگاریبه  نيدر گوشه و کنار چ رانیا یاز  رهنگ اس م ی ارس یو دست نبش ه ها یرانیهای اای از واژهپاره

اسالت  یا  گار نیشالود و امی دهیهثار د نیمانند مسالاجد و مدارس، ا یمذهب یمانده و به خصالوص در بناها

سلمانان ا یبرا ش ميعظ امبريپکه بنا به  رموده  یرانیم سلم هيصلى اهلل علنأال علم را  «اطلبوا العلم ولو بالصين» و هله و 

را به هنجا بردند و از علو  و  نون  یمسالالا رت کردند و معارف اسالال م ارید نیبه ا ،دیري را گ نيهرچند در چ

هم  ند،ین  رایهگاه و هشالالنا شالالدند و در ا وران،ید یو  رهنو یعلم یها بهره گر  ند و به دسالال اوردهاچينی

علو  و تمدن اس می درهميگ ند و تگامل بگشيدند  تعامل و تبادل، از نیاس   را به دیار کفر بردند و هم در ا

س می، مقلّرا از هن زدودند. مسلمانان تح هاو ناخالصی  ،هااندیشه برخوردد دیوران نبودند، بلگه با ت تربيت ا

ضيلتخوبی س مها و ارزشها را گر  ند و   س ا ورانیرا بر هن ا زودند و خود و د یهای ا تگامل و  یرا در را

کننده  ا تیکه مسالالاللمانان، تنها در دهدتمدن و علم نشالالالان می خیدر تار قيدق یقرار دادند و مطالعه یتعال

دادند و  رييرا تغ خیتار ريو بگشالالالنده بودند و مسالالال ضيکننده باشالالالند، مف ا تیگه دراز هن شينبودند بلگه ب

اسالالال   را جهان شالالالمول کردند و در همه جا و در تما   34«الدين كله يليظهره عل»گونه که قرهن  رموده: همان

ش ند و اها و تمدن رهنگ س ازين نیها اثر گذا سنوين فهيوظ و دارد ش ريو دقت ب یبه برر کند و تر میما را 

 ایم.گر  ار شده یو به خود  راموش مایم أسفانه امروز، از قا له دور مانده

اسالالت که همه  ديام د؛یياب غ نما یندگیرا حضالالور خواهران و برادران نما ريدر خاتمه، تقاضالالا دار  سالال   حق 

شا سف س هیشما با ر  ار و گف ار  ش یبرا یخوب رانيو علم و عمل،  س   و انق ب با و  فیه بر وظاو ع و ديا

صادقمروّ روزمره، یکارها ش یبرا یجان باو ا و  س   و ت ش عيا صادق،  زيو ن ديو راه اما  و انق ب با سربازان 

 .ی. ان شاء اهلل تعالديباش رواحنا  داهأعصر یحضرت ول یبرا یثابت قد  و  داکار
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جمعه  یادر مساجد و نمازه ،یندگینما یبادعو  ینیشود که ا زون بر حضور در جلسات دمی یادهوریضمناً 

اج ماعات،  د که شرکت دراج ماعات مسلمين، دور نوه مداری و خود را از دیيو جماعت مسلمانان شرکت  رما

 هثار دو سویه دارد.

 والسالم، به امید دیدار.

 

 

 

 

 35امام صادق)ع(گمنام در دانشگاه  یشهدا نیبه مناسبت تدف امیپ

 کلیدواژه ها:

 .السالمشهدای گمنام، ایثار، شهادت، سالروز شهادت امام صادق علیه

 

 اهلل الرحمن الرحيمبسم

شتري من المؤمنين  نإ» سهم و أاهلل ا سبيل اهلل فيقتلون و يقتلون وعدهن لهم الجنأموالهم بأنف عليه حقا في  ا، يقاتلون في 

 36«به و ذلك هو الفوز العظيم. عتميبا يالذ عكميوفي بعهده من اهلل فاستبشروا ببأنجيل و القرآن، و من و اإل هالتورا

دت هزاران و شها یو از خود گذش و ارثیبه جز با ا ،یاس م شگوهمندانق ب  ميحفظ اس   و دس اورد عظ 

صفا س ان م شگف ه بو شه سوريانق ب ممگن و م ینهال نو  صداقت  که با  ینیریعهد د یفایدر ا دانينبود. 

ش ند در شوق خود دا شن نی. اا تیشهادت تبلور  یهجام مع صل با  شقان وا شارت  ریهای دلپذنغمه دنيعا ب

 ا تیشهادت در و ثاریکوتاه دانشنامه عشق و ا یو در مجال دنديرس ميبا او معامله کرده و به  وز عظ یخداوند

 .ندا« عند ربهم یرزقون»و هم اکنون در قهقهه مس انه شان  ا  ندیکرده و به مقا  قرب وصال دست 
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قدر گران راثيو حفظ م ا يرسالالاندن پ ،اسالالت مقا ی عال دانيهمرزمان هن شالاله وریهنچه امروز به عهده ما و د

 1422شوال  25روز  عاشقان اهلل در نیو خاطره ا ادی داشتيگرام یبرا الس  عليههنان است. دانشواه اما  صادق

گمنا   زانیشش نفر از عز یرایپذ صلوات اهلل عليهمعبداهلل صادق هل محمد یمصادف با سالروز شهادت حضرت اب

 انیم بلور باشد. در پا الس  عليهن مگ ب اما  صادقگرداوجود شا ريدر ضم شهيخواهد بود تا عطر وجودشان هم

 نیروزا زون ا قيمسالاللح تو  یروهايو تفحص مفقودان سالال اد کل ن قيتحق  هيو تشالالگر از کم ریضالالمن تقد

 ر .در نشر  رهنگ و عطر شهادت و خدمت به خاندان معظم شاهد را از خداوند م عال خواس ا زانیعز

 

 

 

 

 37پیام به اردوی بصیرت

 کلیدواژه ها:

صیرت، امیرالمؤمنین شگاه، ب سالت دان صادق )ع(، ر شگاه امام  صیرت، دان سالمعلیهاردوی ب ، توجه ال

 .های مثبت، همت بلندبیشتر به جنبه

 

 .38«الذين أوتوا العلم درجات يرفع اهلل الذين آمنوا منكم و»قال اهلل تعالى  .الرحمن الرحيم اهللبسم

 .اهللو رحمت گميس   عل !یو گرام زیعز انیدانشجو 

شما را به اردو  ص یورود  صادق رتيب شواه اما   س  عليهدان سرانجام یگویم و براخوش همد می ال شما   یهمه 

خدا را  ،ایدیا  هراه  ی يو ترب یهموزش ،یعلم ،ینید واهیپا نیبه ا س هیکه با ان گاب شا نکیهرزو دار . ا کين

 رو شيدور و دشوار پ یکه راه ديکن یها را عالها را خالص و همتها را مقدس و انويزهسپاس گویيد و هدف

شش و ت ش و ا ندهیتردید هو بی دیدار ست که خداوند  رموده:  مانیمرهون کو سانو أن ليس ل»شما  ما إال إلن

سعأو  يسع شما می نیکه در ا یمطالب دوار يام  .39«يسوف ير هين  سمع  صاردو به  سد بر ب و به  دیفزايب رتير
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شواه ببرنامه سالت دان سازد که  ش ريها و اهداف و ر شنا  سائر على غير الطريق هالعامل على غير بصير»ه  ؛«كال

ص یهن که ب صد نمیمی راههيبه ب ،به راه ا  د رتيب صيه حقرود و به مق سد. تو شما عز رير ست  نیا زانیبه  ا

شواه را الوو قرار ده ديتوجه کن ش ريهای مثبت بکه در هغاز راه به جنبه و به  ديو دانش هموخ وان مو ق دان

س  عليهکه اميرالمؤمنين ديشینديراه ب انیو همواره به پا ديسوء گوش  را نده غاتيو تبل یهای منفنقطه به  ال

 نيرا نصب الع یروزيه ان هاء لشور دشمن چشم بدوز و پهمواره ب 40«ببصرک أقصى القوم رمِاِ»: مود رزندش  ر

 قرار ده. شیخو

 اند. رسيده ییاز همت بلند به جا                   بلند دار که مردان روزگار همت                    

 .یانشاء اهلل تعال ديو سربلند باش روزيپ .و عزت از هن خدا و رسول و مؤمنان است یروزيپ
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