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نسخه تلفن همراه

)( تهران،  حسینیه ی امام خمینی  

   
بسم اهلل الّرحمن الّرحيم

   الحمدهلل رب العالمين والصلوة و السالم علی سيدنا محمد و آله الطاهرین سيما بقية اهلل 
فی األرضين.

دنباله ی حدیث قبل از جناب ابی حمزه ی ثمالی از حضرت سجاد )سالم اهلل عليه( که فقراتی 
از این حدیث را در روزهای قبل خواندیم. »إن زکی خاف ما یقولون«.

حاال قبل از آنی که این فقره را عرض بکنم؛ این تذکر را، توجه را بدهم که از مطلبی که ما 
دیروز در ذیل این فقره ی قبلی گفتيم مثل اینکه سوءبرداشت شده، بعضی ها سوءتلقی 
کردند. خب حاال سوءبرداشت فی نفسه چيز مشکلی نيست. لکن وقتی که این منتهی 
بشود به بگو و مگو و بخصوص در این فضای مجازی و این یک چيزی بگوید، آن یک چيزی 
بگوید، مایه ی کدورت و دل چرکينِی برادران مؤمن از یکدیگر بشود آنوقت این چيز بدی 
است. بنده ی حقير که این همه اصرار دارم بر وحدِت قلوب و حرکت در مسير واحد و اتحاد 
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نيروهای کشور، بخصوص نيروهای مؤمن و انقالبی، خدای نکرده یک چيزی آدم بگوید 
که مایه ی اختالف بين نيروها بشود این را به خدا پناه می بریم. نباید این چيزها را مایه ی 

اختالف قرار داد.

  به مالحظه ی صالح حال خود آن شخص و صالح حال کشور به ایشان 
گفتم که صالح نمی دانیم ما، شما شرکت کنید

خب بله، یک نفری، یک آقایی آمده پيش من، من هم به مالحظه ی صالح حال خود آن 
شخص و صالح حال کشور به ایشان گفتم که شما در فالن قضيه شرکت نکنيد. نگفتيم 
هم شرکت نکنيد، گفتيم صالح نمی دانيم ما، شما شرکت کنيد. این را گفتيم. خب یک 
چيز عادی است. انسان بایستی آن چيزی را که می بيند و می فهمد و فکر می کند که به نفع 
برادر مؤمن اش است باید به او بگوید دیگر. ما هم اوضاع کشور را خب، غالباً بيشتر از اغلب 
افراد آشنا هستيم. آدم ها هم، بخصوص آدم هایی که صدها جلسه با ما نشستند و برخاستند 
بيشتر و بهتر از دیگران می شناسيم. با مالحظه ی حال مخاطب و اوضاع کشور به یک آقایی 
انسان توصيه می کند که آقا شما اگر توی این مقوله وارد شدید این دو قطبی در کشور ایجاد 
می شود. دو قطبی در کشور مضّر است به حال کشور. من صالح نمی دانم شما وارد بشوید. 
بله، این چيز خيلی مهمی که نيست. این یک چيز خيلی طبيعی است، خيلی ساده است. 
بله، ما این توصيه را به یکی از آقایان، به یکی از برادران کردیم. خب حاال این مایه ی اختالف 
بشود بين برادران مؤمن، یکی بگوید فالنی گفته، یکی بگوید نگفته، یکی بگوید چرا پشت 

بلندگو نگفته؟ خب حاال این هم پشت بلندگو. )۱(
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  به ر ادیوی»فردا« یا رادیو ی »بی بی سی« چه ارتباطی دارد این قضیه؟
دشمنان هم که گوش خواباندند استفاده کنند. ببينيد، حواستان جمع باشد. خب به رادیوی 
»فردا« یا رادیو ی »بی بی سی« چه ارتباطی دارد این قضيه؟ می پردازند، بحث می کنند، 
تحليل می کنند، علت چيست، چرا گفتند، این چيست معنایش؟ این معنایش این است 
که دشمن می خواهد استفاده کند. ما چه کار باید بکنيم؟ ما باید نقطه ی مقابل دشمن 

حرکت بکنيم.
  انسان باید نصیحت کند

یعنی مطلب خيلی عادی است، همين طور که بنده عرض کردم. خب شما برادر مؤمن من 
هستی. یک چيز را مصلحت شما می دانم، می گویم به شما. این اشکالی که ندارد ظاهراً. 
چيز خوبی است. الزم هم هست شرعاً. الزم هم هست خيرخواهی. »الّنصيحة لِلُمؤمنين« یا 
»لإِلخوةِ الُمؤمنين« یا »ألئمة المؤمنين« در همه ی صور. این یک چيزی خوبی است دیگر. 
انسان باید نصيحت کند. نصيحت یعنی خيرخواهی. من به جنابعالی که مثالً آقای آشيخ 
عبدالعالی اسمتان است من باب مثال عالقه مندم. می دانم شما اگر وارد این مقوله شدی به 
ضررت است. به ضرر کشور هم هست. به شما می گویم وارد نشو. نمی گویم هم وارد نشو. امر 
و نهی نيست. حاال بعضی گفتند آقا دستور دادند، امر کردند، نه، گفتيم صالح نمی دانيم. 

من صالح نمی دانم. این چيز خوبی است. این چيز بدی نيست.

  اینکه حاال بگویند که رهبری تحت تأثیر زید و عمرو و بکر و ... است؛ نه، 
این حرف ها چیست؟

ا  اینی هم که حاال بگویند که فالنی ]رهبری[ تحت تأثير زید و عمرو و بکر و ... است؛ نه، این 
حرف ها چيست؟ بنده از زید و عمرو و بکر و اینها هم بيشتر اطالع دارم، هم انگيزه بيشتر 
دارم. آنچه که واقعاً  مصلحت باشد، آنچه که مصلحت بدانم بينی و بين اهلل، ما باید به خدا 
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جواب بدهيم. یکی از دعاهایی که دائماً باید امثال بنده و شما بکنيم این است، »وَاْسَتعِملْنی 
لِما تَْسألُنی َغداً َعنه« فردا از ما سؤال می کنند. چرا فالن چيز را گفتيد، چرا نگفتيد. از نگفتيد 
هم سؤال می کنند. فقط از گفتيد نيست. چرا فالن کار را کردید، چرا نکردید. از نکردید هم 
سؤال می کنند. بنابراین نه، ما این فقره ای که دیروز معنا کردیم ناظر به این قضيه اصالً نبود. 
داشتيم حدیث را معنا می کردیم مثل اینکه امروز هم حدیث را معنا می کنيم. آن قضيه هم 
همينطور است که عرض کردیم. بين برادران مؤمن اختالف سر این چيزها هيچ مصلحت 
نيست. شما یک چيزی بگویيد، آن یک چيزی بگوید. آن یک چيزی بگوید. یک نفر سومی 
هم منتظر باشد، به مجردی که شما با هم دعوا کردید، او بياید از ميانه سود خودش را ببرد؛ 
بردارد ببرد. اینها را باید مراقب بود. امروز کشور به اتحاد نيروها احتياج دارد. بخصوص 

نيروهای مؤمن. نيروهای پای کار. سعی کنند از این چيزها اختالف بوجود نياورند.
والّسالم عليکم ورحمةاهلل          

۱( خنده ی معظم له و حضار
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