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  1: هزينه پاك ماندن، 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
اسالمى و پوشاندن جام عمل به دستورات بلند رباىن شود، پژوهش پريامون علوم اهلى و معارف  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

الب پربار و عاملان دانشمند مركز علمى حتقيقاتى دارالعرفان، در راستاى اهداف اهلى خود، اين بار افزون بر استفاده از مط
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 اب ديگرى را براى استفاده از معارف آلاز قالب گفتارى آن، ب

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

   مركز علمى حتقيقاتى دارالعرفان الشيعى

  2: هزينه پاك ماندن، ص

   اهللا الرمحن الرحيمبسم 
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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

  

  3: هزينه پاك ماندن، ص

  

   وابستگى در دنيا و آخرت

  

: خداى متعال در آيه نوزدهم اين سوره مى فرمايد »1« .زدهم تا بيست و چهارم سوره مبارك رعد بودسخن در آيات نو 
يا كساىن كه مى دانندو يقني دارند قرآىن كه بر تو نازل شده و حق است، با كساىن كه كوردل هستند و دنبال اين نبودند  «

  »كه حق بودن قرآن كرمي را بفهمند، مانند يكديگرند؟

اىي كه حق بودن قرآن را درك كردند، پريو قرآنند و خباطر پريويشان از قرآن، دنياى پاكى دارند و داراى آخرت آبادى   آ
هستند؛ اما كوردالىن كه پريو هواى نفس خودشان هستند يا پريو هواى نفس ديگران، نه دنياى پاكى دارند و نه آخرت 

  .آبادى

ن خدا آشنا هستيد مى دانيد كه آخرت آباد، صد در صد حمصول دنياى پاك البته مشا كه با مسجد و عبادت و علم و دي
است، چون بني دنيا و بني آخرت ماهيتاً و ذاتاً جداىي نيست؛ يعىن اين طور نيست كه دنيا جاىي باشد و آخرت هم 

  .جاىي ديگر

  )ص(لشأن اسالم زيباترين حرىف كه در زمينه ارتباط دنيا و آخرت دارمي، كالم نوراىن پيغمرب عظيم ا

______________________________  
) از نظر باطن(آيا كسى كه مى داند آنچه از سوى پروردگارت بر تو نازل شده حق است مانند كسى است كه ).: 1(

مهان كساىن كه به عهد خود وفا مى كنند، و پيمان را منى * مى شوند) حق(متذكر ) بينادل(فقط خردمندان ! نابيناست؟
پروردگارشان مهواره در هراسند، و ) عظمت و جالل(و آنچه را خدا به پيوند آن فرمان داده پيوند مى دهند، و از * دشكنن

در برابر گناهان و اجنام وظايف و (آوردن خشنودى پروردگارشان  و براى به دست* از حساب سخت و دشوار بيم دارند
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ان و آشكار انفاق منودند، برپا داشتن شكيباىي ورزيدند، و مناز راظ ع) حوادث د، و خبشى از آنچه را روزى آنان كردمي در 
و با خوىب هاى خود نسبت به مردم، بدى هاى آنان را (را دفع مى كنند ) گناه(زشىت و پليدى ) عبادت(و مهواره با نيكى 

ى جاويدى كه آنان و پدران و شتها* اينانند كه فرجام نيك آن سراى، ويژه آنان است) نسبت به خود برطرف مى منايند
و به آنان  * (مهسران و فرزندان شايسته و درست كارشان در آن وارد مى شوند، و فرشتگان از هر درى بر آنان درآيند

  .پس نيكوست فرجام اين سراى) برابر عبادت و معصيت و مصيبت(سالم بر مشا به پاس استقامت و صربتان در :) گويند

  4: هزينه پاك ماندن، ص

  »1« » الدنيا مزرعه اآلخره«: است كه فرمودند

  .هيچ وقت حمصول، زراعت و كشت از زمينش جداىي ندارد

متام درختان در باغها، صيفى جات و حبوبات در زمينها نتيجه مهان خاك هستند، هر قدر خاك مستعدتر و پاكرت باشد 
  .حمصول پاكرتى خواهد داد

   سرزمني وجود انسان در قرآن

َواْلبَـَلُد الطَّّيُب َخيْرُُج نـََباتُُه بِِإْذِن رَبِّه « :اى دارد كه در اين قسمت از گفتار، ذكر آن خيلى جباست، مى فرمايد جميد آيهقرآن 
حمصوىل را  سرزميىن كه پاك است، سامل است و »2« » َوالَِّذى َخُبَث ال َخيْرُُج ِإال َنِكًدا َكَذِلَك ُنَصّرُف اآليَاِت ِلَقْوٍم َيْشُكُرونَ 

  كه بريون مى دهد، يك حمصول اهلى و درست و

______________________________  
ج البالغه). 1(   .98/ 1: و ارشاد القلوب ديلمى 1/ 92:؛ جمموعه ورام 720 ، حديث325/ 20: شرح 

جز گياهى اندك و ىب  و زميىن كه ناپاك است. و زمني پاك گياهش به اذن پروردگارش بريون مى آيد«. 58: اعراف). 2(
   بيان مى كنيم) به صورت هاى گوناگون(سود ازظ ع آن بريون منى آيد؛ اين گونه نشانه ها را براى گروهى كه سپاس گزارند 

  5: هزينه پاك ماندن، ص

  .سامل است
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مثل خودش را تا هفتصد عدد : سرزمني پاك و مستعد زميىن است كه يك عدد گندم به او مى دهند، پررودگار مى فرمايد
  .بريون مى دهد

يا يك دانه سيب را  »1« » َكَمَثِل َحبٍَّه أَنـَْبَتْت َسْبَع َسَناِبَل ِىف ُكّل ُسْنبـَُلٍه ِماَئُه َحبَّهٍ « :فرمايد مى» بقره«در اواخر سوره مباركه 
ه اين درخت با شود، ساىل چند صد سيب مى دهد، در حاىل ك كارند، تبديل به يك درخت مى در يك سرزمني پاك مى

ساىل چند صد سيب، يك روز مهان دانه سياه و كم وزن بوده؛ يعىن خباطر استعداد زمني و سالمت زمني و پاكى زمني، به 
سك درخت پرحمصوىل تبديل شده است كه مهه مردم با رغبت پول براى آن حمصول مى دهند، وقىت هم كه مى خورند هم 

  .كنند لذت مى برند و هم كسب انرژى مى

______________________________  
مثل آنان كه اموالشان را در راه خدا اتفاق مى كنند، مانند دانه ى است كه هفت خوشه بروياند، در . 261: بقره). 1(

  .هر خوشه صد دانه باشد؛ و خدا براى هر كه خبواهد چند برابر مى كند، و خدا بسيار عطا كننده و داناست

  

  6 :هزينه پاك ماندن، ص

روياند  زمني پاك و مستعد و آماده آنچه را كه مى: خيلى اين آيه زيباست، مى فرمايد »َواْلبَـَلُد الطَّّيُب َخيْرُُج نـََباتُُه ِبِإْذِن َربّهِ «
  .به اذن پروردگار است؛ يعىن اين گياه حمصول اراده اهلى است، يك درخت خداىي است و يك حمصول با منفعت است

اما زميىن كه استعداد و آمادگى ندارد، شوره زار است، به فرموده قرآن جميد، خبيث و  »ال َخيْرُُج ِإال َنِكًدا َوالَِّذى َخُبثَ «
آلود و ناپاك است، آنچه كه از اين زمني بريون مى آيد هم خيلى كم است و هم يك حمصول ىب فايده؛ يك حمصول پوكى 

  .م رغبىت به خريدن ندارنداست كه هم صاحبش از كاشنت آن ضرر كرده و هم مرد

؛ يعىن اين قدر هم اين حمصول پوك، پر نيست كه بتوان چند تا  »نكداً «: آنچه مهم است اين است كه قرآن هم مى فرمايد
گاو و گوسفند را در آن بچرانند، به درد گوسفند و گاو هم منى خورد، در هر دو سه وجب آن، چيز بيخودى سر از 

  .است، نه زيباست و نه فايده اى داردخاك در آورده كه نه سبز 

  7: هزينه پاك ماندن، ص
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   نقش دنيا در آبادى آخرت

  

   و پيغمربگرامى» شورى«قرآن جميد در سوره 

حاال اگر مشا اين دنيايتان را پاك باال بياوريد، پاك برقرار كنيد، . دنيا مزرعه است: در اين روايت مى فرمايند) ص(اسالم 
شود  دنياى درسىت باشد و به عبارت روشن تر، اگر اهل اميان باشيد، اهل عمل صاحل باشيد، اين مىاين دنياى مشا 

سرزمني پاك و در روز قيامت، مشا از اين كشتتان كه مهان اميان و اخالق و عمل صاحل است نتايج ارزمشندى مانند رضوان 
شت را به دست خواهيد آورد؛ اما اگر دنياى خود را آل وده كنيد، جنس كنيد و زمني زندگى را خبيث كنيد، وارد اهلى و 

خيلى ها سزاوار شفاعت هستند، مى بينيد  . قيامت مى شويد مى بينيد دست خيلى ها پر است، دست مشا خاىل است
  .خيلى ها مورد نظر رمحت حق هستند و مشا نيستيد! كه مشا نيستيد

  .است» ضريع«ون آمده، گياه دارد؛ وىل به قول قرآن جميد گياه آن بعد هم مى بينيد كه اين زمني جنس كه نكد از آن بري 

  8: هزينه پاك ماندن، ص

  

   حال گنهكاران جهنمى

  

  :اند خوراك اهل جهنم مهان است كه خودشان در دنيا كاشته: فرمايد مى» غاشيه«خداى متعال در سوره 

شود كه شرت با آن قدرت دندان  به گياهى گفته مى» ضريع«قرآن كرمي ، در اصطالع »1« »لَْيَس َهلُْم َطَعاٌم ِإال ِمْن َضرِيعٍ «
اند را در آخرت  اهل جهنم بايد از علفى كه خودشان در دنيا كاشته: فرمايد و دو فكش منى تواند خبورد؛ وىل قرآن مى

مهني  ! بگويند ما ميل ندارميخبورند، كه البته بايد خبورند، يعىن اين طور نيست كه دهانشان را ببندند و به كارگران جهنم 
  »2« .»ال ُيْسِمُن َوال يـُْغِىن ِمْن ُجوعٍ « :گويد قرآن مى! بايد خبورى: گويند گياه را در دهانشان فشار مى دهند و مى

ا مى ا را برطرف  اين گياه را شب و روز در جهنم به خورد آ دهند؛ اما نه چاقشان مى كند و نه نريومند، و نه گرسنگى آ
  .نندك مى



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطالع رسانی عرفان

 

  :فرمايد دهند، پروردگار مى آىب را هم كه براى رفع تشنگى به خوردشان مى

  »3« »ُتْسَقى ِمْن َعْنيٍ آنَِيهٍ «

______________________________  
  ؛ براى آنان طعامى جز خار خشك و زهرآگني وجود ندارد6: غاشيه). 1(

  .منايد مى نياز كند و نه از گرسنگى ىب ، كه نه فربه مى7: غاشيه). 2(

  .نوشانند اى بسيار داغ مى ، آنان را از چشمه5: غاشيه). 3(

  

  9: هزينه پاك ماندن، ص

خواهند خبورند؛ وىل كارگران جهنم در حلقشان  جوشد، اين را منى يك چشمه بغل دستشان است كه از شدت حرارت مى
ند، و دهلاىي است كه سوزاندند، و موانعى اين آب حمصول مهان اشكى است كه به ظلم از چشم مردم درآورد. مى ريزند

كنند و به  ببينيد مهه آيات قرآن، مهديگر را معىن مى. اين سخن پروردگار است. است كه بني حق و بني مردم اجياد كردند
ٍر َأْو أُنـَْثى َوُهَو َمْن َعِمَل َصاحلًِا ِمْن ذَكَ « :فرمايد ما اگر دنياميان دنياى پاكى باشد كه پروردگار مى. مهديگر ارتباط دارند

  »1« »ُمْؤِمٌن فـََلُنْحِييـَنَُّه َحَياًه طَيَّبهً 

حيات پاك، يا به قول آيه مورد حبث، سرزمني پاك، خوب، هر چه در اين سرزمني پاك كاشته شود حمصول زيبا و با منفعىت 
  .به دست مى دهد

   هر دو يك حقيقت است، يك دنيا از آخرت ماهيتاً جداىي ندارد،! عنايت داشته باشيد برادرامن

______________________________  
از مرد و زن هر كس كار شايسته اجنام دهد در حاىل كه مؤمن است، مسلماً او را به زندگى پاك و . 97: حنل). 1(

رتين عملى كه مهواره اجنام مى پاكيزه اى زنده مى   .دهيم داده اند مى دارمي و پاداششان را بر پايه 
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  10: ينه پاك ماندن، صهز 

اى است كه در قرآن كرمي بيان شده  اش به آن قيافه بينيم و مهني دنيا پرده ملكوتى اش به اين قيافه است كه ما مى پرده
شت و جهنم را مى   .سازند و آجنا كه رفتند پاى حمصول خودشان هستند است؛ بنابراين مردم در دنيا 

   وارثان اهلى

  

* أُولَِئَك ُهُم اْلَوارِثُونَ « :فرمايد در آيه دهم و يازدهم سوره مؤمنون پروردگار مى: هاى گذشته گفتم كهقبًال به تناسب حبث 
شت را، از چه كسى  برند، چه چيزى را ارث مى اهل اميان ارث مى »1« .» الَِّذيَن َيرِثُوَن اْلِفْرَدْوَس ُهْم ِفيَها َخاِلُدون برند؟ 

شت را ارث مى برند؟  شت را از دين ارث مىاين    .برند از دين، چون با دين نسبت دارند 

______________________________  
) و(شت فردوس را به مرياث مى برند ) از روى شايستگى(وارثاىن كه * ، اينانند كه وارثان اند11و  10: مؤمنون). 1(

  .اند در آن جاودانه

  

  11: هزينه پاك ماندن، ص

  

   هزينه پاك ماندن

  

  مشكل هم نيست كه آدم دنيايش را پاك نگه دارد،

جدى؛ يعىن انسان وقىت در مقابل دعوت » نه«در دهانش باشد، » نه«آدم بايد براى پاك نگاه داشنت دنيايش يك مقدار 
  .»نه«ضد خدا قرار گرفت بگويد 
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كاسب هم مى داند كه آن ده برابر سود برى،   اگر اين كار را اجنام دهى، ده برابر سود مى: اگر به شخص كاسىب بگويند
لَيَس ِمّنا « :فرمود) ص(، چرا كه پيغمرباسالم »!نه«او بگويد . ، يا اينكه در اين جنس تقلب كند»!نه«حرام است بگويد 

  »1« »َمن َغشَّ ُمسِلماً 

  .كند از ما نيست و خائن است كسى كه در جنس مردم مسلمان تقلب مى

ه صد كيلو برنج صد در صد ايراىن ده هزار تومان سود دارد؛ اما اگر هفتاد كيلو خارجى با آن ك: گويند وقىت به انسان مى
  .»!نه«بگويد ! تواىن سود بربى خملوط كىن، هفتاد هزار تومان در صد كيلو مى

  .گفنت در برابر دعوت هاى شيطان است» نه«پاك نگه داشنت زندگى فقط به 

______________________________  
/ 2: و جمموعه ورام 31، حديث 50/ 2: و عيون اخبار الرضا 5، حديث 46، جملس 270: اماىل صدوق). 1(

227.  

  

  12: هزينه پاك ماندن، ص

  

   آسيه منونه اى ازانسان هاى پاك

  

   در تاريخ هم بودند كساىن كه در مقابل دعوت

ومقام هاى واالئى رسيدند؛ البته ممكن است وبه كماالت ! »نه«هواى نفس خودشان و دعوت هواى نفس ديگران گفتند 
  !سخىت هائى هم كشيده باشند، وىل ما آن سخىت ها را هم ندارمي

، او را به چهار ميخ كشيدند و بعد هم يك سنگ هشتاد، نود  »نه«گفت ) در برابر خواسته هاى فرعون(كه » آسيه«
  »1« .ا خورد كردكيلوىي را رها كردند روى بدنش كه كل سر و استخوان هاى بدنش ر 
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______________________________  
اسرائيل است و در سال  از فرزندان و نسل پيامربان و از قوم بىن» مزاحم بن عبيد بن ريان بن وليد«دخرت  3آسيه ). 1(

آورد، به دنيا » انيسا«او را به مهسرى گرفت و دخرتى به نام » رامسيس«فرعون مصر به نام  7بعد از هبوط آدم  3828
در مهان دوران كودكى به وى،  7و چون اين دخرت عليل بود و بيمارى غري قابل عالج داشت، با ماليدن آب دهان موسى 

بود خبشيد   .او را 

مهزمان با جادوگران فرعون كه در يك صحنه سياسى و اجتماعى صورت گرفت، با ديدن معجزات موسى  3حضرت آسيه 
  .نجه هاى فراوان به شهادت رسيداميان آورد و پس از حتمل شك 7

را در ذهن خود تصور منايد و متوجه شود كه او مهسر كسى بود كه ادعاى خداىي » آسيه«اگر كسى شخصيت اجتماعى 
ناور و مردم آن سامان در اختيار او بود، متوجه مى شود كه وى چگونه خود را در  داشت، و متام زرق و برقهاى مصر 

اى شيطان قاطعانه برابر آن مهه عوامل م ادى نباخت و با اين وضع شهادت را به جان و دل خريد و در برابر دعو
  .ايستاد

  :فرمايد در موردش مى 9وى از نظر امياىن به جاىي رسيدكه رسول خدا 

زنان و از او از برترين . كرد اما آسيه از بىن اسرائيل و از زنان پاك و مؤمىن بود كه خداى متعال را خمفيانه عبادت مى«
  دخرتان ظ

  .»انبياء و مادرى براى مؤمنان بود ع

  .دخرتش را به جرم خداپرسىت دستگري كرد» زن آرايشگر«اميان آسيه خمفى ماند تا زماىن كه فرعون 

بود شانه از دستش رها شد، مهينكه خم شد تا شانه را بردارد بسم ا ) انيسا(وى كه روزى مشغول آرايشگرى دخرت فرعون 
پدر تو نيز مانند ديگر : مگر خداىي غري از پدر من نيز هست؟ زن آرايشگر گفت: ت، دخرت فرعون از او پرسيدگف... 

  .اى از آفريده هاى خداى من است خملوقات، آفريده

. سر اجنام فرعون از اين ماجرا باخرب شد و دستور داد تا آن زن مؤمنه را دستگري منوده و او را با ميخ به زمني بكوبند
اش اعرتاف كند؛ اما اين زن برجسته دست از اعتقاد  رعون او را زير ضربات تازيانه گرفت و از او خواست تا به خداىيف

  .خود برنداشت
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اى از مس گداخته  فرعون براى آنكه او را از عقيده اش باز دارد دستور داد فرزندان زن آرايشگر را آوردند مهگى را در كوره
  .شده انداختند

ميان آسيه كه با چشمان خود اين جنايات را ديد صرب از كف داد و شديداً به فرعون اعرتاض كرد و ضمن ابراز در اين 
تا چه وقت مى خواهى به اين جنايات ادامه دهى؟ چقدر به خدايت و خداى عامليان جسارت پيدا كرده : سخناىن گفت

ا را به آتش     كشيدى؟اى؟ اين زن و فرزندانش چه گناهى داشتند كه آ

اى كه اينگونه سخن  مگر ديوانه شده: فرعون با شنيدن اين سخنان آتشني تعجب كرد و او را به جنون نسبت داد و گفت
  گوىي؟ مى

  ....ام  ام وىل به خداى موسى كه خداى عامليان است اميان آورده ديوانه نشده: آسيه گفت

اش گذاشتند، مأموران  زمني دوختند و سنگ بزرگى را روى سينه سراجنام فرعون دستور داد تا اين زن برجسته را با ميخ به
  .دستورش را اجابت كردند

حال با خداى متعال مناجاتى داشته است كه ضمن آن از حضرت حق درخواست منود كه او را در  در آن آسيه
  جاى دهد و ازظ شت

به آمسان نگاه كند، وى نگاهى كرد و جايگاه ع شر فرعون و فرعونيان جنات دهد، در آن هنگام به آسيه اهلام شد كه 
اين وقايع را مى توانيد . خود را مشاهده منود و در حاىل كه خنده بر لب داشت شربت شريين شهادت را نوش جان كرد

  .سوره حترمي مالحظه منايد 11و تفسريهاى مربوط به آيه  163/ 13در حباراالنوار، 

  

  13: هزينه پاك ماندن، ص

  

   پاكىيوسف اسوه 
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وىل در مورد ! سال اورا به زندان انداختند) ص(، و »!نه«: شخصيىت گفت هاى زن ىب در برابر دعوت) ع(حضرت يوسف 
  !كشند رومي و ما رابه چهار ميخ منى هاى شيطان بگوئيم نه به زندان منى ما اينگونه نيست، اگر ما دربرابر دعوت

، يقيناً نه افسرشهرباىن با او كار دارد »نه«تقاضاى حرام كند اين جوان بگويد جواىن كه ناحمرمى راه او را سد كرده باشد و 
: گويند و نه دادگسرتى، مردم هم كه بفهمند اين جوان خوش قيافه به چند نفر ناحمرم گفته نه، مهه از طريق فطرت مى

   زهتا! شود در اين دوره پر از جلن گناه، عجب گوهرهاىي در درياى خدا پيدا مى! آفرين

  14: هزينه پاك ماندن، ص

  .گويند كنند، التماس دعا هم به او مى تعريفش را هم مى

گفنت زندان و يا به چهار ميخ كشيده شدن داشت و با شكنجه مهراه بود؛ اما در اين روزگار » نه«يك روزگارى ! بله
  .چنني نيست

   خاطره اى از دوران ستم

  

ا را به زندان مى»نه«زمان شاه، عده كمى در كشور مى گفتند    .انداختند ، كه آ

يك حمرم و : درآمد تو مثًال از حمرم و صفر چقدر است؟ من مثًال گفتم: يك وقت من يادم است، ساواك شاه به من گفت
ما يك شغل در دادگسرتى يا در جاىي ديگر به تو مى دهيم و : صفر كه منرب بروم، حدود هشت هزار تومان، گفتند

ار تومان مى دهيم، منربت را هم برو وىل حرف ما را نزن، نگو مملكت فاسد است، نگو دين دارد از بني ماهيانه چهار هز 
حجاىب بد است، منرب هم برو، پول حمرم و صفر را هم بگري، ما هم ماهيانه چهار هزار تومان به تو مى  رود، نگو ىب مى

  !.رومي زندان مىخوب باشد : خوب برو زندان، گفتم: ، گفتند»نه«: گفتم! دهيم

  15: هزينه پاك ماندن، ص

برده بودم، ديدم ) مناز(اتفاقاً زندان خوىب هم بود؛ چون من تك و تنها بودم و هيچ كس هم كنارم نبود، خمفيانه يك مهر 
اق و رفتم در آن ات خواندم يا راه مى بريون كه منى توانستم اين كار را بكنم چون كار داشتم، از صبح تا شب يا مناز مى
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ا مى هاىي كه مى خواندم، يا به تعداد مرده قرآن مى خواندم تا بيست و چهار  شناختم يك محد و دوازده سوره توحيد براى آ
  .ساعت متام شود

ا به خودشان سخت مى گريند كه منى ، باالخره جاذبه گناه زياد است، امكان خالف وجود »نه«شود گفت  اين قدر جوا
، اينطور نيست سخىت ندارد، فقط بايد خبواهى، خواسنت »نه«ى خواهد، خيلى سخت است بگومي دارد، پوىل هم كه من

  .خيلى مهم است

شىت شدن    هزينه 

  

شت رفنت هيچ خرجى ندارد، جهنم رفنت خرجش خيلى سنگني است رود،  فقط با نه گفنت آدم جهنم منى. به خدا قسم 
با ناحمرمى راه مى روم پدرم نبيند، بستگامن نبينند؛ حاال برنج را خملوط مى كنم  اما با بله گفنت، چقدر ترس و لرز دارد، من 

   ام كسى نفهمد، نريوى انتظامى نفهمد، پرده جلوى مغازه

  16: هزينه پاك ماندن، ص

  ! ....نزنند كه اين مكان به علت ختّلف يك ماه تعطيل است

شت رفنت    .»1« نه ترس و نه لرز و نه مشكلى داردجهنم رفنت ترس و لرز دارد، وحشت دارد؛ اما 

   توصيه

  

اگر يادتان مباند بعد از منرب و مناز مجاعت قبل از اينكه به خانه برويد يك قرآن برداريد، جزء آخر چند آيه اول سوره 
  :مباركه بروج را خبوانيد

* ِإْذ ُهْم َعَليـَْها قـُُعودٌ * النَّاِر َذاِت اْلَوقُودِ * قُِتَل َأْصَحاُب األْخُدودِ * َوَمْشُهودٍ َوَشاِهٍد * َواْليَـْوِم اْلَمْوُعود* َوالسََّماِء َذاِت اْلبـُُروجِ 
  َوَما نـََقُموا* َوُهْم َعَلى َما يـَْفَعُلوَن ِباْلُمْؤِمِنَني ُشُهودٌ 
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______________________________  
يقينا دوستان خدا نه بيمى بر آنان ! آگاه باشيد«) 62: يونس) (َوال ُهْم َحيَْزنُونَ  َأال ِإنَّ أَْولَِياَء اللَِّه ال َخْوٌف َعَلْيِهمْ ). (1(

ِّْم (» .است و نه اندوهگني مى شوند َوال ِإنَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِحلَاِت َوأَقَاُموا الصَّالَه َوآتـَُوا الزََّكاَه َهلُْم َأْجُرُهْم ِعْنَد َر
مسلما كساىن كه اميان آوردند و كارهاى شايسته اجنام دادند و مناز را به پا داشتند، «:) بقره) (َوال ُهْم َحيَْزنُونَ  َخْوٌف َعَلْيِهمْ 

زكات پرداختند، براى آنان نزد پروردگارشان پاداشى شايسته و مناسب است، و نه بيمى بر آنان است و نه اندوهگني مى 
  ».شوند

  

  17: هزينه پاك ماندن، ص

  »1« *ُهْم ِإال َأْن يـُْؤِمُنوا بِاللَِّه اْلَعزِيِز احلَِْميدِ ِمنْـ 

   گذشت از جان براى حفظ دين

  

  .كه يهودى متعصىب بود» ذونواس«پادشاهى بود به نام 

  .مبعوث شده، دين درست آورده، چون دين يهود را خراب كرده بودند) ع(عيسى بن مرمي 

ا،  در شهر جنران، عده اى زن و مرد به عيسى بن مرمي اميان آورده بودند، ذونواس دستور داد كه اينها را بگرييد، مردها، ز
  .جوانان و بچه ها را گرفتند

  قرآن منى گويد چند نفر بودند، مهه را آوردند،

______________________________  
* آمسان كه داراى برج هاست به نام خدا كه رمحتش ىب اندازه و مهرباىن اش مهيشگى است سوگند به. 1 -8: بروج). 1(

و مورد ) پيامربهرامت است(و سوگند به شاهد * داده اند وعده) برپا شدنش را براى داورى ميان مردم(و سوگند به روزى كه 
كه آتش   آتشى آن)* كه مؤمنان را در آن سوزاندند(باد صاحبان آن خندق  مرده)* اعمال هر امت است ظ ع كه(مشاهده 

و آنچه را از شكنجه و آسيب درباره * به متاشا نشسته بودند(هنگامى كه آنان پريامونش * ن و بسيار بودگريانه اش فراوا
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و از مؤمنان چيزى را منفور و ناپسند منى داشتند مگر اميانشان را به خداى * مومنان اجنام مى دادند متاشاگر و ناظر بودند
  .)تواناى شكست ناپذير و ستوده

  

  18: صهزينه پاك ماندن، 

كشيد، به اين مردان و  آتش به آمسان شعله مى: گويد در يك گوداىل مواد آتش زا رخيتند كه قرآن مى: ذونواس دستور داد
يا از دين عيسى بن مرمي برگرديد و يهودى شويد، و يا زنده زنده مشا را در آتش مى اندازم تا خاكسرت : زنان مؤمن گفت

ا گفتند!! شويد ا را در آتش بريزيد :گفت» نه«: مهه آ   !.آ

  .كند، مهه را در آتش رخيتند اين را خدا تعريف مى! اين را قرآن مى گويد، داستان و روايت و قصه نيست

، جرم بندگان !آوردند بودند ظاملان هم نشسته بودند دور آتش و شاهد بالىي كه بر سر بندگان مؤمن مى: فرمايد قرآن مى
  !.اين اراده قوى يك انسان مؤمن است. اميان داشتندمؤمن هم مهني بود كه به خدا 

  !كنند، نه ما را زنده زنده در آتش مى سوزانند رود، نه زندامنان مى ارزش و اعتبارمان باال مى» نه«گوييم  ما كه مى

ا را بسوزانند متام شد؛ اما امروز ما » نه« . شود بيشرت مىكه مى گوييم آبروميان » نه«گفنت به قيمت اينكه زنده زنده آ
  اين جوان چقدر: گويند مى

  19: هزينه پاك ماندن، ص

يا اين كاسب از اولياء خداست، صد جور تقلب مى تواند بكند؛ اما ! پاك است، من مى دامن ناحمرم سر راهش قرار گرفته
  .رود زير بار تقلب منى

اى از مؤمنني را در يك  عده: مايندفر  در يك روايىت مى» اخدود«بعد از نقل آتش سوزى اصحاب ) ع(امام صادق 
ا را اره كردند» نه«: گفتند! روزگارى گرفتند و گفتند از دين برگرديد مشا ببينيد آدم را زنده !. زنده زنده با اره دو سر، آ

بياورند، دست و پايش را ببندند، اره دو سر را بگذارند روى سرش، يك طرف آن را اين مأمور و يك طرف ديگر را آن 
  »1« .»نه«أمور، بكشند اين سو گردن و سينه را اره كنند، وىل باز گفتند م
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مثًال به خدا بگوييم » نه«توانيم بدهيم، اگر در برابر خواسته هاى نفساىن نگوييم  قيامت ما جواب اينها را چگونه مى
انه تراشى ما اصحاب اخدود را مى» نه«منيشد بگوييم  آورند،  اين اره شده ها را هم مىآورد،  خدا متعال در پاسخ اين 

  ؟ تو براى دو روز زندگى كثيف و براى شهوت حيواىن، براى چند»نه«چطور اينها توانستند بگويند : مى فرمايد

______________________________  
  .1، باب قصه اصحاب االخدود، حديث 438/ 14: حباراالنوار). 1(

  

  20: هزينه پاك ماندن، ص

  .!!؟ عذرت قابل قبول نيست»نه«آورى، نتوانسىت بگوىي  از تقلب در جنس گري مىلایر پول كه 

   منونه اى ديگراز انسان پاك

بوده كه اآلن » آندلس«او اصالتاً اهل . اند را شنيده» ابن بطوطه«علماى بزرگوارى كه در جملس حضور دارند حتماً نام 
نگردى بوده، مهيشه يك قلم و دفرت حاضر داشت و در هر شغل اين دانشمند، چها. شده است» اسپانيا«معروف به 

آب و هواى اينجا خشك بود، اينجا مرطوب بود، اينجا : شهرى كه وارد مى شد مهه چيز آن شهر را مى نوشت مثل
  .است» سفرنامه ابن بطوطه«نوشته كه چاپ هم شده و اسم آن  مى... خوب بود و بعد شرح حال و دين مردم را و 

ها و  ديده و جغرافيا، آب و هوا، تعداد دروازه آيد، شهرهاى ايران را يكى پس از ديگرى مى سفرى به ايران مى ابن بطوطه
  .رسد مى» ساوه«نوشته، تا به شهر  را مى... اوضاع مردم و 

ا، شكل سر و صورت، ا: نويسد مى ا را با يك قيافه خاصى ديدم كه قيافه آ دب و من در منطقه ساوه، بعضى از جوا
  كرد، لباس پوشيدنشان جلب نظر مى

  21: هزينه پاك ماندن، ص

  .كردند انگار اينها يك مجعيت و دار و دسته خاصى بودند كه در ساوه زندگى مى
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اينها : گفتم. بله: اينها كه قيافه خاص و لباسهاى خمصوصى دارند، اهل مهني شهر هستند؟ گفت: از شخصى پرسيدم
. است» مجاليه«اينها امسشان طايفه : اينها چه كساىن هستند؟ گفت: گفتم. مسلمانند :دينشان چه ديىن است؟ گفت

  طايفه مجاليه يعىن چه؟: گفتم

ا مى» اى شيخ مجال ساوه«اينها مهه مريد و تربيت شده : گفت   شيخ مجال كيست؟: گفتم! گويند مجاليه هستند كه به آ

  .ان مردم شنيده اين چنني نوشته استآن وقت ابن بطوطه شرح حال شيخ مجال را كه از زب

شيخ مجال آخوندى بود جوان، درس خوانده و با سواد، هر روز صبح براى درس دادن به طلبه ها، به طرف حمل درس 
شده تا به مدرسه برسد و  كرد، كارى هم به كار كسى نداشته، از آن مسريى كه نزديك به مدرسه بوده رد مى حركت مى

  .درس را شروع كند

  زن شوهر داشت، شوهر زن به سفر رفته بود، چند. اى در مسري راهش بود كه خانه زن جواىن بود انهخ

  22: هزينه پاك ماندن، ص

ديده و از آجنا   اين زن گاهى كه جلوى در بوده، يا كنار پنجره نشسته بوده، اين شيخ مجال را مى. كشيد تا برگردد ماه مى
شود؛ وىل هر چه فكر مى كند كه ما اين شيخ را چگونه به دام بيندازمي،  او مىكه اين شيخ خوش قيافه بوده، عاشق 

كرد كه اگر يك روز در خانه را باز كند و جلوى شيخ را بگريد و بگويد بفرماييد  آمد، فكر هم مى چيزى به نظرش منى
  .بنابراين بايد نقشه كشيد! برو گمشو: گويد داخل، شيخ با اين تديىن كه دارد مى

   ه شيطاىننقش

  

آن زن هوسباز يك پريزىن را . واى به روزى كه مرد و زن فكرشان فكر شيطاىن شود، و خبواهند عليه يك انسان طرح بريزند
تو اين  ! دهم كه اين كار را بكىن من يك كاغذ به دستت مى دهم و مثًال ده تومان هم به تو مى: در حمل صدا كرد، گفت

جوان من دو سه ! مادر: ر بنشني، شيخ مجال كه رسيد، با صداى حمزون به او بگوكاغذ در دستت باشد، برو جلوى د
اش آمده، سواد خواندن ندارم، مشا بيا در داالن اين خانه و  ام، ديشب نامه سال است كه به سفر رفته، خرب از او نداشته

   اين نامه را خبوان تا خواهرش هم بفهمند برادرش چه نوشته
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  23: صهزينه پاك ماندن، 

از پسرم نامه آمده، براى خاطر خدا بيا داخل داالن براى من خبوان : با گردن كج و صداى حمزون، به شيخ گفت!. است
  .تا خواهرش نيز بشنود

روم روى پشت بام  اگر صدايت در بيايد مى: شيخ مجال كه وارد داالن شد، زن پشت در را قفل زد، به شيخ مجال گفت
ا مى را مجع مى زمن و مردم و فرياد مى ! صدايت در نيايد! گومي شيخ مجال آمده با من شوهردار زناى حمصنه كند كنم به آ

گومي اجنام  من مدتى است كه عاشق تو هستم بايد آنچه كه مى: گفت! بفرماييد! بيا برومي داخل اتاق! چشم خامن: گفت
  .بگريد

روم مدرسه به  من هم هيچ حرىف ندارم، اما من كه مى چشم، من هم مشا را بيك نظر ديدم و عاشقت شدم،: شيخ گفت
حاال اينجا فقط يك دستشوىي ! دهم طلبه ها درس بدهم اول يك دستشوىي مى روم و بعد وضو مى گريم و بعد درس مى

برو دستشوىي، اما دستشوىي باالى : گفت. گريد مى خواهم بروم، وضو كه منى توامن بگريم، براى زنا كه آدم وضو منى
خدايا من كه نيازى به دستشوىي نداشتم، من مى خواهم از دام : رفت توى دستشوىي، گفت. گفت عيىب ندارد. هاست لهپ

   اين شيطان فرار كنم، من با اين قيافه خوشگلم، خودم را زشت مى كنم

  24: هزينه پاك ماندن، ص

  !.براى تو

ى كرد را در آورد، اول با آفتابه آب رخيت روى سر خود، و  تيغى كه به مهراه داشت و براى تراشيدن قلم از آن استفاده م
كل اين موهاى زيبايش را تيغ زد، ابروهايش را با تيغ زد، حماسنش را با تيغ زد، قيافه بسيار زشىت پيدا كرد، با آن قيافه 

  !.خامن ما آماده امي: زشت و بد و سر و صورت خون آلود آمد جلو اتاق و گفت

سريع بيا من : چنان ناراحت شد كه گفت! كرد و چشمش به او افتاد، ديد عجب آدم زشت و بدگلىزن وقىت در را باز  
از آن روز خدا زبان شيخ، گلوى شيخ  »1« .در حياط را باز كرد و شيخ آمد بريون! در را باز كنم، برو گورت را گم كن

ا آمدند دست به اىي كه : گفت. دامنش شدند و طنني صداى شيخ را عوض كرد و مردم عاشقش شدند، جوا اين جوا
شت  گفنت زمني زندگى پاك مى» نه«با ! هاى شيخ مجال هستند بيىن تربيت شده مى شود، از اين زمني پاك زندگى دنيا، 

  .در مى آيد
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  »الدُّنَيا َمزَرَعه اآلِخَره«

______________________________  
ران، بنگاه ترمجه نشر كتاب، ، ترمجه حممد ع23/ 1: سفرنامه ابن بطوطه). 1( استاد اين ماجرا را . (1337لى موحد، 

  .)با تغيري و تفصيل بيان كرده اند

  

  25: هزينه پاك ماندن، ص

  

   خاطره اى شنيدىن

  

اى  ديدم سر متام ميزها مشروب است، يك عده! يك بار زمان شاه وارد يك مشروب فروشى شدم، با مهني عبا و عمامه
  .اند اى مست هستند و يك عّده تازه نشسته يك عده مشغول نوشيدن و

ام، آدرس گرفتم و درست آمدم،  نه برادر، اشتباه نيامده: گفتم! ايد آقا اشتباه آمده: من كه وارد شدم صاحب كافه گفت
  !يك كالم: فرمايشى داريد؟ گفتم: گفت. پس من درست آمدم: گفتم! چرا: مگر اينجا فالن كافه نيست؟ گفت

خواهم به تو بگومي، اما بايد اول از تو  من فقط يك كلمه مى: گفتم! ن هم من سى سه سامل بود، جوان بودمآن زما
: گفتم! نه شيعه هستم: سىن هسىت؟ گفت: گفتم! مسلمامن! نه: مسيحى هسىت؟ گفت! نه: گفت: يهودى هسىت: بپرسم

مؤمنان پري، نوِر من هستند و من حيا : گار فرمودهپرورد : گفتم! بگو: گفت! توامن آن يك كلمه را به تو بگومي پس مى
  كنم كه نورم را با آتشم بسوزامن، من خدا مى

  26: هزينه پاك ماندن، ص

تو كه از شصت سال گذشىت و سر و صورتت پر از سفيدى است، چه مى كىن؟  : گفتم  »1«  كنم ديگر از او حيا مى
هفت هزار ! هفت هزار تومان: قدر آوردى؟ آن زمان، گفتديروز چ: گفتم!. چكار بكنم؟ تكان عجيىب خورد: گفت

با هم رفتيم . مهه را بريون كرد. اين پول مشروب ها، به اينها هم بگو ديگر خنورند و بلند شوند بروند: تومان مشردم و گفتم
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ساعت نشد كه به رفتم رفقامي را آوردم يك پوىل روى هم گذاشتند، بيست و چهار . متام مشروب ها را داخل چاه رخيتيم
؛ يعىن من صبح اين كار را كردم، بعد از ظهر آجنا !تعداد دويست نفر ديگ و بشقاب و قاشق و چاقو مهه چيز آوردمي

! خرم دويست پرس چلوكبابش را من مى: روز اول هم يك روحاىن گفت! تابلوى چلوكباىب خورده بود، چلوكباب هم داشت
  !.بعد هم ديگر چلوكباىب شد

   و نپذيرفنت دعوت هاى باطل) ع( امام حسني

  

  »نه«معناى ! بوده» نه«در حادثه كربال نيز يك 

______________________________  
ؤمِنَني نُورى، َو انَا َأسَتحِىي أن أحرق نُورى ِبَنارى«).. 1(

ُ
  »).18، ح 21: فضائل الشيعه. (َشبِيُب امل

  

  27: هزينه پاك ماندن، ص

  .با كلمه اهللا مهراه كرده است) ع(اين عرىب را حضرت سيدالشهداء » ال«شود  به عرىب مى

بني دو لشكر در يك چادر مالقات كردند، به او  ) ع(عمرسعد، خوىل، سران لشكر، سه چهار بار با حضرت حسني 
 شوند، برادرانت كشته مى شود، بچه هايت كشته مى آقا اگر خبواهى مقاومت كىن، جنگ سخىت شعله ور مى: گفتند

شود؛ آقا بيا جلوى اين مهه داغ را با  شود، سرها از بدن جدا مى شوى، دستها از بدن قطع مى شوند، خودت كشته مى
بيعت كردن با يزيد بگري، نياز هم نيست كه با ما به شهر شام بياىي، به ما هم نگفته اند كه تو را دست بسته بربمي، ما 

شوم و كارى به   روم و مشغول كشاورزى مى ا بگذار و بگو من به مدينه مىمناينده يزيد هستيم، مهني جا دست در دست م
»  ال واهللا«: امام فقط فرمود!! فرستيم مدينه كار يزيد ندارم، برو راحت زندگى كن و هر چه پول هم خواسىت ما براى تو مى

  !.به خدا قسم نه

  )ع(هزينه مقاومت امام حسني 
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دانيد كه نزديك به هزار و چهارصد سال است ديوارها را سياهپوش مى كنيم،  مى! به چه قيمىت متام شد؟» نه«اين 
  خودمان لباس سياه مى پوشيم،

  28: هزينه پاك ماندن، ص

! كنند كنيم، بعد از ما هم ديگران اين كارها را مى امي سينه زدمي، زجنري زدمي، باز هم اين كارها را مى نسل به نسل آمده
اش  با قطعه قطعه شدن خودش و بچه هايش و حىت بچه شريخواره) ع(گفنت اىب عبداهللا » نه«چرا؟ خباطر اينكه قيمت 

  .كسى با ما كارى ندارد» نه«متام شد؛ اما ما در روزگارى هستيم كه اگر بگوييم 

  .زدند) ع(عجب حرف دلسوزى اىب عبداهللا 

ر كسى با هر زباىن براى مشا بگويد، براى ه! شيعيان من: كنند كه مضمونش اين است نقل مى) ع(البته از قول حضرت 
چه آرزوىي كرده : (فرمايد شود كه چه شده، خودتان كتاب برداريد خبوانيد، منى فهميد چه شده، آن وقت مى مشا معلوم منى

  :چه كسى براى مشا بگويد، چه كسى براى مشا بنويسد: مى گويد)) ع(اىب عبداهللا 

  »1« »يعاً تَنُظُروِىن لَيَت ُكم ِىف يَوِم َعاشُورَا مجَ «

  .»ديديد كه بر من چه گذشت هم مشا در روز عاشورا بوديد و مى! اى كاش«

______________________________  
شيعىت ما ان . 211، ص 3فاضل دربندى، ج : ، چاپ هند، به نقل از اسرار الشهاده376: مصباح كفعمى). 1(

يد فاندوبىن فانا السبط الذى من غري جرم قتلوىن و جبرد اخليل بعد القتل شربتم ماء عذب فاذكروىن او مسعتم بغريب او شه
   عمدا سحقوىن ليت كم ىف يوم عاشورا مجيعا تنظروىن كيف استسقى لطفى فابوا ان يرمحوىن

 

 


