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 دعـاي  از فرازدیگـري  بـه  اشـاره  بـا  مسئول محترم دفتر نهاد رهبري حجه االسالم والمسلمین دکتر جـواد خسـروي  

 عمـري  فاذاکـان  طاعتـک  فـی  بذله عمري ماکان وعمرنی:(فرمایند می)  ع( سجاد امام داشتند بیان االخالق مکارم
 ) الی مقتک قیسب ان قبل الیک فاَقبِضنی مرتعالشّیطان

 باشـد  شـیطان  بـراي  جایگـاهی  مـن  عمر باشد قرار اگر و بده قرار خودت به خدمت صرف را من عمر خدایا یعنی
 .بگیر را جانم

 . میشود اشاره آنها به که هست نکاتی فرازداراي این وفرمودند 

 خـانم  عمـر  مـورد  در ؛ نیسـت  مطـرح  زمـان  بحث و است برکت با هاي عمر شدت به ها عمر از برخی:  اول نکته 
 عمرشان سال 20 زیر ایشان که است این مشهور ؛اما هست متفاوتی هاي نقل علیها اهللا سالم طاهره صدیقه حضرت

  کـه  بزرگـان  از بعضی عمر یا بوده ایشان ناحیه از امامت اینکه بحث یا بودن کوثر بحث کنیم می نگاه ما ؛ولی بوده
 .است بوده عمربابرکتی

 . است شیطان چراگاه اتفاقاً ازعمرها برخی ینکها: دوم نکته 

 عمر پروردگارا خواهدکه می پروردگار از معصوم امام باشد شیطان جایگاه عمري است قرار اگر اینکه:  سوم نکته
 تـوبرمن  دشـمنی  کنـد  پیـدا  عمرادامـه  اگـراین  کـه  علت این به فرماید می حضرت هم را علتش و بکن تمام را من

 حـوزه  در یکـی  نشود؟ شیطان جایگاه عمرش که شود می چگونه انسان اینکه حاال ماند می اثابتی شود می یازیاد
 کـار  خـاص  شـرایط  در جـز  بـه  عالم در پروردگار یعنی)االُمورالّاباسبابها یجرِي اَن اهللا اَبی( باالخره است اعتقادات

 ابزارهـایی  سـري  یـک  باید پروردگار و دکن می گمراه را همه که خورده قسم شیطان دهد نمی انجام العاده خارق
 هـیچ  و باشـد  ومحکـم  قـوي  باید انسان که اعتقادات حوزه در یکی نشود شیطان چراگاه انسان عمر باشدکه داشته

 کننـد  تبعیدش خواستند می وقتی هست ابوذر داستان در بگذارند؛ اثر دراو هانتوانند رشوه و پیشنهادها همانند چیز
 مـن ) بـوده  هـم  مسـیر  در ظـاهراً ( تبعیدکنند را شما خواهند می وقتی گفت کردومی می وفزع جزع خیلی دخترش

 خواهد حفظ هم را شما نموده؛ حفظ را من که پروردگاري آن فرماید می اباذر افتد؟ می اتفاقی چه بمانم تنها اینجا
 بعضـی  لـذا  رسـانند  شـهر  به را دختر این و آمدند بودند مرد جوان که شد می رد کاروانی کند می نقل تاریخ نمود

 شـاگردان  از یکـی  دنیااسـت  عـالم  به نگرش نوع خاطر به هم آن و دارند ومحکمی قوي خیلی اعتقادات هاهستند
 فرمودنـد  مـی  و میکردند نگاه  شان اخالق درس در اوقات از گاهی عالمه که کردند می نقل) ره( طباطبایی علّامه

 عالم وچه است سفري چه مقابلش در داند نمی اوقات از گاهی انسان عنیی شویم مواجه است قرار ابدیتی یک با ما
 اعتقـادات  بایـد  نشـود  شـیطان  جایگـاه  عمـرش  بخواهـد  انسـان  واگر است اعتقادات مورد یک پس هست دیگري



 ؛ است اعمال بحث  نشود؛ وابلیس شیطان چراگاه عمرش انسان اینکه ابزاربراي از دیگر یکی. باشد داشته محکمی
 یـا  و نمازشـب  کنندبـه  مـی  سفارش پروردگار اولیاءو اینهمه اینکه)الیقین یاتیک حتی ربک واعبد( میفرماید یوقت

 تیـررس  در باشـد  نداشـته  را اینهـا  کسـی  اگـر  که است این از حاکی این خوب باشد؛ داشته بایدمراقبه انسان اینکه
 .است ابلیس

 
 جایگـاه  عمـرش  که دهد نجات را انسان تواند می که ابزاري آخرین عنوان به اخالقی فضائل ذکر با دکترخسروي 

 کننـد  تـرور  را پیـامبر  خواستند می نفر چند که هست هم تاریخی ونقل  داریم روایت داشتند؛در نباشد؛بیان شیطان
 داد؛ دستور حضرت برسانند قتل به را شما خواهند می و کردند کمین پشت آن اینها اهللا رسول یا شد نازل جبرئیل

 مـی  وفـزع  جـزع  هم یکی آنها؛اون از یکی از غیر به شوند اعدام باید اینها که شد نازل وحکم کردند ستگیرشاند
 گفت نکنیم؛ اعدام را تو که آمده حکم فرمود کنید؛پیامبر اعدام باید راهم من کردید اعدام را من رفقاي که کرد

 به اخالقی فضیلت یک شخص این در فرموده بیان ند؛شو اعدام اینها فرستاده وحی که پروردگار فرمود چرا؟پیامبر
 فضیلت یک خاطر به انسانها از بعضی که داریم هم روایت در. شود نبایداعدام همان خاطر به که است بخشش نام

 معـروف  داسـتانش  کـه  عیـاض  ابن فضیل مثل هست هم تاریخی هاي نمونه ؛ میگیرد را دستشان پروردگار اخالقی
 تیـررس  در انسان دراینکه شدت به اخالقی فضایل تقویت بگویم میخواهم که ریاحی یزید نحرّب همچنین و است

 .دارد تاثیر نگیرد؛ قرار شیطان


