نشست معرفتی دبستان با حضور حجت االسالم انجوی نژاد
 خالصِ سخٌزاًی حجت االسالم اًجَی ًژاد :
 دتستاى ضْذای رّپَیاى ٍصال
 جلسِ دٍم
 تاریخ 66/10/23 :

تزای ایٌکِ در دًیا سًذگی کٌین  ،چِ چیشّایی السم دارین ؟
در حیَاًات سثک سًذگی ّوِ یکساًِ [ هثالً ّوِ ی گَسفٌذّا هثل ّن سًذگی هی کٌٌذ ] اها اًساًْا رٍش سًذگی هتفاٍتی
دارًذ  ،کِ تْص هی گین سثک سًذگی .
سثک سًذگی یؼٌی رٍش سًذگی  ،خة ایي را تایذ اس کجا تفْوین کِ تایذ چی کار کٌین ؟
یک قسوتص کِ خَدهَى  ،فکزهَى ٍ تجزتِ هَى ّست  ،هثالً در تاریخ اًساًْا تزای سًذگی ضَى راّْی جذیذ کطف
کزدًذ ٍ ،سایل جذیذ اختزاع کزدًذ  ،خَراک  ،هسکي  ،کار ٍ ضغلطَى جذیذ ضذُ  ،ایي یک تخص اس سًذگی است  ،یک
تخص اس سًذگی ّن ایٌِ کِ ها در سثک سًذگی هَى تایذ یک چیشّایی را رػایت کٌین  ،کارّایی را تایذ اًجام دّین ٍ
کارّایی را ًثایذ اًجام دّین  ،خة ایي را اس کجا هتَجِ تطین کِ چِ کارّایی را اًجام تذین یا اًجام ًذین ؟؟

اس عزیق تجزتِ ٍ ػقل خَدهَى هی خَاّین در سًذگی کارّایی اًجام دّین  ،کِ ضایذ تِ ػقل قثلی ّا ّن ًزسیذُ تاضِ ،
ًویطِ تگین ّوِ چی را اس پذر ٍ هادرهَى یاد هی گیزین ً ،وی تًَین تگین ّز چی پذر ٍ هادرهَى هی گي تایذ گَش تذین ٍ
حتواً درستِ !!! یِ چیشّای جذیذی ضوا کطف کزدیذ در سًذگی تَى یک تخص اس سثک سًذگی ایٌِ  ،یکی دیگِ ّن ایٌکِ
پیاهثزاى آهذًذ کِ تِ ها تگي چیشّایی را کِ ضایذ ها ًتًَین تزای سًذگی هَى تِ ایي سٍدیْا تْص تزسین .
سهاًی کِ پیاهثزاى آهذًذ یک سزی چیشّا را هی گفتٌذ ًثایذ اًجام دّیذ  [ ،دیي هجوَػِ ای اس تایذّا ٍ ًثایذّاست ] هثالً
اگز هی خَاّیذ هاّی تخَریذ تایذ هاّی فلس دار تاضِ  ،هاّی تذٍى پَلک ًثایذ تخَریذ  ،خة حاال ضوا خَدت را تگذار
جای آدهْای  1400سال پیص  ،تایذ چِ تزداضتی کٌی اس ایي هسألِ ؟؟ هاّی تذٍى فلس ًخَریذ  ،حزاهِ ! ػقل آدم 2000
سال پیص کِ ایي چیشّا را درک ًوی کزد کِ ػلت ایي قضیِ چیِ  ،تزای ّویي هی گفتٌذ هاّی فلس دار تخَریذ  ،خذا
دٍست دارُ  ،رٍس قیاهت ّن تْتَى پاداش هی دُ  ،ایي را آدهْا قثَل هی کزدًذ .
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هی گفتٌذ اگز ّن حزف خذا را گَش ًذّیذ  ،خذا رٍس قیاهت هی تزدتَى جٌْن  ،ایي جَری تَد کِ قثَل کزدًذ .
خة االى چی ؟ ّز چقذر جلَتز هی رٍین  ،هی فْوین دلیل ایي کِ حذٍد  2000سال پیص ایي حزف را سدًذ  ،ایي ًثَدُ کِ
خذا دٍست دارُ  ،دلیلص ایٌِ کِ هاّی تذٍى فلس ضزر دارُ تزای تذى  .االى تا رٍضْای ػلوی در آسهایطگاُ آسهایص کزدًذ
ٍ هتَجِ ضذًذ کِ هاّی تذٍى فلس چِ ضزرّایی تزای تذى ها دارد .
در ٍاقغ دیي تزای ّوِ ی دستَراتص یک دلیلی دارد تزای دًیای ها  [ ًِ ،فقظ ] تزای آخزت  .آخِ اگز تگین آخزت یک
ػذُ هیگي حاال در آخزت ایٌقذر آدم ّستٌذ تا کارّا ٍ گٌاّاى ػجیة ٍ غزیة کِ خذا ها را هی تخطِ !!!!
پس ایٌکِ در دستَرات دیٌی هیگي فالى چیش خَتِ ػلتص ایٌِ کِ تزای دًیای ها خَتِ ٍ اگز هیگي چیشی تذُ دلیلص ایٌِ
کِ تزای دًیای ها تذُ ٍ ضزر دارُ  ًِ ،تزای ایٌکِ خذا دٍست دارُ یا دٍست ًذارُ .
دیي آهذُ است تزای سثک سًذگی  .در سایز هَجَدات رٍش سًذگی ّوطَى هثل ّوِ اها در اًساًْا سثک سًذگی هتفاٍتِ .
هثالً  200-300سال هزدم دارى فکز هی کٌٌذ ً ،واس تزای چی دیيِ ها خَتِ ّ .ی ًظزیِ هیذى  ،حاال ضایذ تؼضی ًظزیِ ّا
درست تاضِ  ،ضایذ ّن  100سال دیگِ ػلتص را تفْوٌذ  ،اها یک رٍس هی فْوٌذ ًواس تزای ایي ًثَدُ کِ خذا دٍست دارُ ،
تزای ایي تَدُ کِ تزای سًذگی ها السهِ  .تزای ایي ًیست کِ ها ًزٍین جٌْن تزای ایي است کِ تزای سًذگی هَى السهِ

هثالً در هَرد حجاب  ،صذّا کتاب ًَضتٌذ در هَرد فَایذ حجاب  ،فلسفِ ی حجاب  ،ضایذ درست تاضِ  ،ضایذ ّن  20سال
دیگِ یا  100سال دیگِ دلیلص را تفْوین  ،اها حجاب خَتِ  ،تزای دًیا ٍ اصالً رتغی تِ آخزت ًذارُ  ،چزا ؟ خذا ًویگِ یک
چیش خَب را اًجام ًذُ  ،یک چیش تذ را اًجام تذُ ،خذا ًویگِ ایي خَراکی خَضوشُ را ًخَر هی تزهت تْطت  ...هیگِ ایي را
ًخَر چَى سن است [ تزای تذى ها ضزر دارُ ] .
دلیل ایٌک ها حزف خذا را گَش هی دین  ،خذا ّن هی تزدهَى تْطت  ،لغف خذاست .

حاال در هَرد فَایذ ًواس کتاب تألیف کزدًذ  ،حتی در داًطگاُ ّای غزتی هیگي ًواس تاالتزیي ًحَُ هذیتیطي است  .اها ها
دلیلص را ًوی خَاّین  ،هی دًٍین تزاهَى خَتِ  ،پس ًواس هی خًَین .

نشست معرفتی دبستان با حضور حجت االسالم انجوی نژاد
یا هثالً در هَرد حجاب  ،تؼضی ّا هیگي تزای ایٌِ کِ ضوا ًزٍیذ تِ جٌْن  ، ًِ ،ایي ًیست  ،تؼضی ّا هیگي تزای حفظ
هزس سًذگیِ  ،الثتِ تایذ ّوزاُ تا ػفت در گفتار ٍ رفتار ّن تاضذ.
ها هی گین حجاب تزای سثک سًذگی خَتِ  ،تزای دًیا هَى خَتِ  .هثل رٍس اٍل کِ ضوا آهذیذ هذرسِ  ،دلیلص را ًوی
داًستیذ  ،تؼضی ّاتَى ّن گزیِ ساری هی کزدیذ رٍس اٍل  ،تؼضی ّا ّن اس دست هاهاًتَى ًاراحت ضذیذ کِ چزا هزا در
هذرسِ تٌْا گذاضت ٍ رفت  ،اها تؼذ کِ جلَ رفتیذ  ،دیذیذ اتفاقا هاهاًتَى دٍستتَى داضتِ کِ ضوا را گذاضتِ هذرسِ  .اگز ّن
تْتَى سخت تگیزًذ  10 ،سال دیگِ  15سال دیگِ هی فْویذ تزای سثک سًذگی السهِ .
سثک سًذگی خَب یؼٌی تؼضی هسایل را تایذ رػایت کٌی ّن در سًذگی دًیا ٍ ّن در هسایل دیٌی .

در قسوت دٍم تحث در هَرد ایي حزف هی سًین  :آیا ػثادتْایی کِ خذا تزای ها تؼییي کزدُ  ،تِ ظاّزش ًگاُ کٌین تزای
دًیای ها کافیِ یا ًِ؟ هثالً حجاب دلیلص چیِ ؟ یا چزا تایذ ًواس تخًَین ؟ چزا تایذ ٍضَ تگیزین ؟
ًواس یک تاعٌی دارد کِ هی تَاًذ تزای ها سثک سًذگی ایجاد کٌذ  .هثالً اس ٍضَ ضزٍع کٌین :
ٍضَ تِ هؼٌای رساًذى آب تِ دست ٍ صَرت ٍ  ...هیطِ ظاّز  .آى چیشی کِ در ٍضَ دارین هی گین تاعي ٍضَ ّست ،
ایٌکِ تذاًین چزا آب هی سًین تِ دست ٍ صَرتوَى ؟ چزا هسح هی کطین رٍی سز ٍ پاهَى ؟
[ تزای ایٌکِ ] تا یک ضخص تشرگی کِ هی خَاّین صحثت کٌین  ،هی رین لثاسْاهَى ٍ سز ٍ ٍضؼوَى را هزتة هی کٌین
 ،ایي هیطِ ظاّز  .اها خذا تاعي ها را هی تیٌذ ٍ ،قتی صَرتوَى را هی ضَیین  ،صَرتت در اثز ارتثاط تا جاهؼِ هوکٌِ اس ًظز
رٍحی آلَدُ ضذُ تاضِ  ،خذایا دارم پاکص هی کٌن تزای [ حضَر در هقاتل ] تَ  ًِ ،ایٌکِ تویشش هی کٌن .
صَرت را کِ هی ضَیین  ،دارین رٍح صَرت را هی ضَیین ،سز را کِ هسح هی کطین  ،هغش ٍ هزکش فزهاًذّی تذى را دارین
پاک هی کٌین  ،در ٍاقغ در ٌّگام ٍضَ اػضای هْن تذى را کِ هی ضَیین  ،دلیلص ایي ًیست کِ تویش ضًَذ  ،دارین آهادُ
اش هی کٌین تزای خذا .
ًواس ّن ّویي عَرُ  ،یک ظاّز دارُ کِ تسن اهلل  ...هی گین ٍ حوذ ٍ سَرُ هی خَاًین ٍ رکَع ٍ سجذُ ٍ ً ، ...واس یک
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تاعي ّن دارُ کِ اٍلیي تخطص هؼٌای ًواسُ  ًِ ،ایٌکِ هؼٌی تک تک جوالت ػزتی اش را تذاًین  ،تایذ هؼٌای ًواس را
تفْوین  ،چزا تایذ رٍ تِ قثلِ ًواس تخَاًین  ،چزا تایذ تِ ػزتی تخَاًین  ،الثتِ تزای ّوِ ی ایٌْا دلیلْایی گفتٌذ کِ ضایذ
درست تاضذ  ،اها هسلوا ًّوِ ایٌْا دالیلی دارد کِ ضایذ ها االى ًذاًین .

یا در هَرد حجاب تؼضی هیگي سى تایذ آساد تاضِ  ،سیثایی ّاش را هؼلَم کٌذ ٍ  ...هزدّا ّن چطوْاضَى را تثٌذًذ ً ،گاُ
ًکٌٌذ  ،چزا سًْا تایذ هحذٍد تطي !! اها اگز حجاب در جاهؼِ رػایت ًطَد  ،آًْا ّن کِ پاکٌذ هوکٌِ تلغشًذ .
تؼضی اس دستَرات دیٌی ّن خیلی صاف ٍ سادُ است در حذ چٌذ کلوِ است  ،تاعي ّن ًذارُ  ،هثالً پزًذُ ای کِ در هَقغ
پزٍاس تالص ثاتتِ گَضتص حزاهِ .
هْن ًیست کِ ها حتوا دلیل فالى دستَر دیٌی را تذاًین  ،اگز خذا گفتِ چیشی تذُ حتوا تزای سًذگی ها هضز ّست  .خیلی
اس دستَرات دیٌی را یا ػلتص را هی داًین یا ًوی داًین اها قثَل هی کٌین  ،راتغِ ی تٌذُ تا خذا در ّویي چطن گفتي است .

