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پیامبر اکرم به عنوان طیب دوّار به سراغ بیمار می رود و خودش بیمار را پیدا می کند و درمان می کند ، هر 

کند شفا پیدا می کند .بیماری به این نسخه عمل   

  

را در چهار چیز قرار داده است .  چیزحدیث : خداوند چهار    

 

  «برکة العلم فی تعظیم االستاد »  - 1

علمش برکت پیدا کند . باید استادش را احترام بگذارد .  اگر انسان واقعا  

 آب منبع خیرات و برکات هر جا آب جمع شود برکه می گویند . 

است برکت می کنند . است و آثارش فروانآنچه اندک   

عمر حضرت زهرا اندک بود ولی برکاتش بسیار است . فرزندان ایشان از جمله امام حسین واسطه هدایت انسانها 

 است و مجالس حضرت باعث آشنایی با دین خدا و فرهنگ عاشورا است . 

«محرم و صفر است که اسالم را زنده نگه داشته است . »   

نار نهج البالغه است . استادی غیر مسلمان داشتند ، هرگاه از قبرستان محل دفن وی سید رضی نامش تا قیامت  ک

قبرستان از اسب پیاده می شدند . عبور می کرد از اول تا اخر   

« العلم نورٌ یرفعه اهلل فی قلب من یشاء »   

 اگر نور نباشد تاریکی بر انسان غلبه می کند .

 

که مطالعه می شود به گونه ای تکریم نویسنده کتاب است . نام بردن و یاد کردن نویسنده کتابی   

«یمان فی تعظیم اهللبقاء اال»  - 2  

مرحله دارد : 4 ایمان   

، از پدر ومادر آموخته می شود. ایمان تقلیدی -1  

ایمان لسانی ، باورها در حد زبان است. -2  

ایمان برهانی،با برهان ومنطق خدا  وقیامت را می شناسد.-3  

جزء خدا نبیندبه ایمان شهودی ،خدارا حاضر وناظر می بیند. رسد آدمی به جایی که  -4  



(،به قدری ادب را در محضر خدا رعایت می کنند که حتی در ماشین تکیه نمی حفضه هللا)یلیت اهلل جوادی آم آ

.دهند.  

  امان ز لحظه ای غفلت که شاهدم تو باشی   

تقویت باورهای مردم مجالس عزای یکی از راههای و  تقویت باورهای مردم استیکی از رسالتهای حوزه علمیه 

 امام حسین )ع(است.

 

«لذت العیش فی برالوالدین »-3  

  اگر می خواهید زنگی برایتان خوش بگذرد به پدر و مادرتان نیکی کنید.

 
ایشان علت را پرسیدند . فرمود : پس از فوت مادرم  آقای شیخ انصاری  پس از در گذشت مادرشان خیلی گریه می کردند.از

 درهای رحمت الهی بر من بسته شد.

 دعای خیر مادر با هیچ چیز قابل مقایسه نیست.

اگر پدر ومادر فوت شده اند در هر مجلسی که شرکت می کنید  پس گوارایی زندگی برای انسان در نیکی به والدین است.

 ایشان را در صوابش شریک کنید.

 

)مردم آزار نباشید(«    من النار فی ترک ایذاء الخلق ۀوالنجا» -4  

 

 آه وناله مردم پشت سرتان نباشد وگرنه گرفتار آتش جهنم می شوید.

 اگر می خواهید از آتش جهنم نجات یابید به مردم آزار نرسانید.

  گناه انسان وآتش گرفتن دل مردم تبدیل به مار وعقرب می شود.


