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امــام عزیــز! بــه رفتــار خــوب و مؤدبانــه اشــاره کردید.
ک ً
ال رفتــار مــا بــا یکدیگــر بایــد چــه ویژگیهایــی
داشــته باشــد؟
یکســری نــکات را میگویــم و امیــدوارم همــه شــیعیان
و محبــان مــن آنهــا را آویــزه گــوش قــرار دهنــد .اول اینکــه
جــوری رفتــار کنیــد کــه شــیطان نتوانــد راهــی بــرای نفــوذ پیدا
کنــد .دوم اینکــه راســتگویی در ســخن و ادای امانــت را بســیار
جــدی بگیریــد .ســوم اینکه در مســایل پیــش پا افتــاده ،بحث
را تــرک و ســکوت کنیــد .چهــارم اینکــه بــا همدیگــر ارتبــاط و
تعامل داشــته باشــید و بــا یکدیگر معاشــرت کنید .ایــن کار مرا
خیلــی خوشــحال میکنــد و باعــث میشــود بــه مــن نزدیــک
شــوید .ک ً
ال دوســتان مــن نبایــد وقت خــود را صــرف مخالفت
بــا یکدیگــر کننــد .صریح بگویــم :من بــا خــودم عهد کــردهام
هرکــس مرتکــب اینگونــه اعمــال شــود و با یکــی از دوســتان
و محبیــن مــن بــا خشــم و غضــب رفتــار کنــد ،از خــدا بخواهم
او را در دنیــا گرفتــار ســختترین عذابهــا کنــد و در آخــرت
هــم از زیانــکاران باشــد .خداوند کینــه و عداوت را نمیبخشــد
مگــر آنکــه از کار زشــت خــود برگــردد و واقعـ ًا توبــه کنــد و آن را
جبــران کنــد وگرنــه از دایــره والیــت مــا خارج میشــود .مــن از
آثــار شــوم چنیــن گناهانــی بــه خــدا پنــاه میبــرم.
آقاجــان! اوایــل مصاحبــه کــه بــه تقســیمبندی اوقــات
اشــاره کردیــد ،فرمودیــد کــه بخشــی از وقتمــان را به
کســب درآمــد اختصــاص بدهیــم .برخــی میگوینــد
مؤمــن نبایــد بــه کســب درآمــد و دنیــا بپــردازد.
نــه نــه؛ اص ـ ً
ا .نکنــد دنیــا و خیــرات دنیــا را از دســت دهیــد
وکنــار بگذاریــد .چــرا؟ چــون آخــرت جــز از مســیر دنیــا
بــه دســت نمیآیــد .اصــ ً
ا خیالتــان را راحــت کنــم :اگــر
عبــادت و بندگــی خــدا را ده قســمت کنیــد ،نــه قســمت
آن در کســب روزی حــال دنیایــی اســت .در خــود قــرآن
هــم خداونــد تبــارک و تعالــی تأکیــد کــرده کــه مؤمنــان اهــل
دادوســتد هســتند امــا ایــن تجــارت و دادوســتد مانــع یــاد خــدا
و اقامــه نمــاز و پرداخــت زکات از ســوی آنهــا نمیشــود.
ضمــن اینکــه مؤمنــان در کســب و کار هــم اخــاق خــوش و
پسندیدهدارند.

آقاجــان! بحــث اخــاق خــوب شــد .میشــود
بفرماییــد رفتــار مــا در خانــه و اجتمــاع چگونــه بایــد
باشــد کــه خــدا راضــی باشــد و شــما خوشــحال
شــوید؟
بلــه عزیــزم .او ً
ال صلــه رحــم را فرامــوش نکنیــد و حتمـ ًا به آن
مقیــد باشــید .بخصــوص بــه افــراد بزرگتــر از خودتــان احتــرام
بگذاریــد و بــا کوچکترهــا مهربــان باشــید .ایــن صلــه رحم هم
کــه تأکیــد میکنــم الزم نیســت بــا پذیراییهــای آنچنانــی
باشــد؛ میتوانــد بــا جرع ـهای آب باشــد .بهتریــن کاری هــم
کــه در رابطــه بــا خویشــاوندان و فامیــل میتوانیــد انجــام دهید
ایــن اســت کــه به هیــچ وجه بــه آنــان آزار نرســانید و از ایــن کار
خــودداری کنیــد .ایــن را هــم بگویــم کــه صلــه رحــم و خــوب
همســایهداریکردن ،امــوال شــما را زیــاد میکنــد.
امــام عزیــز! اینروزهــا برخــی از جوانــان بــه
بهانههــای گوناگــون از ازدواج طفــره میرونــد .در
اینبــاره هــم اگــر نصیحتــی الزم میدانیــد بفرماییــد.
بــه ایــن جوانــان عزیــز بایــد گفــت :حتــی اگــر اینهمــه در
آیــات روشــن قــرآن کریم و ســنت پیامبــر گرامی اســام«ص»
دربــاره ازدواج و وصلــت تأکیــد نشــده بــود هــم ،بــاز بــه حکــم
عقــل و آثــار و برکاتــی چــون نیکــی کــردن بــه خویشــاوندان،
نزدیــک شــدن افــراد دور بــه یکدیگــر ،الفــت بخشــیدن میان
دلهــا ،در هــم تنیــدن حقــوق و وظایــف ،لــزوم زیادشــدن
جمعیــت و وجــود فرزنــد بــرای رویارویــی بــا ســختیهای
روزگار و پیشــامدهای زمانــه کــه خداونــد تمــام ایــن فوایــد و
خیــرات را در ازدواج قــرار داده اســت ،کافــی بــود کــه انســان
خردمنــد و دانــا ،بــه ازدواج تمایــل پیــدا کنــد و ماننــد یــک
انســان ســربهراه و خوشفکــر ،در ایــن کار شــتاب کنــد.
موالجــان! ســؤال آخــر :آیــا شــما ماهــا را دعــا هــم
میکنیــد؟
واقعــ ًا فکــر میکنیــد مــن شــماها را دعــا نمیکنــم؟! خــدا
شــاهد اســت کــه مــن از حــال و روز شــما خبــر دارم .اعمــال
شــما را هــر صبــح و هــر شــب بــه مــن عرضــه میکننــد و من
بــا دیــدن وضعیــت شــماها ،همیشــه شــماها را دعــا میکنــم.

اگــر ســراغ قدیمتریــن مدرســه مشــهد را بگیریــد ،نام
پریــزاد را خواهیــد شــنید .مدرسـهای که در گذشــته در
حاشــیه بــازار بــزرگ بــود و امــروز بخشــی از فضــای
داخــل حــرم مطهــر رضــوی بــه شــمارمیآید و
مکانــی جهــت برگــزاری برنامههــای فرهنگــی و
تبلیغــی در جنــوب غربــی حــرم مطهــر اســت کــه بــه
رواقهــای دارالســیاده و دارالوالیــه راه دارد.
مدرســه پریــزاد از بناهــای قرن نهــم و از آثار باســتانی
عهــد تیموریــان اســت .ایــن بنــای تاریخی در شــمال
غربــی مســجد گوهرشــاد واقــع و همزمــان بــا آن
ســاخته شــده اســت .بانــی مدرســه ،بانــو «پریــزاد»
ندیمــه گوهرشــاد بــود کــه درســال  823ه.ق دســتور
ســاخت آن را داد ه اســت .ایــن مدرســه نیــز هماننــد
دیگــر مــدارس دوره تیمــوری ،بنایــی چهــار ایوانــی
اســت کــه بــا  300مترمربــع مســاحت ،در دوطبقــه
احــداث شــده و 22حجــره دارد .گذشــت روزگار ،ایــن
مدرســه قدیمــی را دســتخوش تخریب و تغییر بســیار
کــرد؛ بــا وجــود چندیــن بــار مرمــت و تعمیر اساســی،
ولــی هیـچگاه ســازه اصلــی آن تغییــر نکــردهاســت.
نمــای مدرســه بیشــتر از آجــر و گــچ اســت کــه عــاوه
بــر آجرکاریهــای زیبــا و هنرمندانــه و کتیبههــای
گچــی ،کاشــیکاریهایی بــا نقــوش اســلیمی در
ســردر غرفههــا و حجرههــای آن بکاررفتــهاســت.
سرســتونهای بنــا نیــز آجــر ســاده و ازاره ایــوان تــا
ارتفــاع یــک متــر ،ســنگ اســت .ســقف ایــوان بــه
شــکل زیبایــی بــا مقرنسهــای گچــی آراســته شــده
و کنــاره داخلــی قــوس ایــوان بــا هشــت ضلعیهــای
زیبایــی بــا رنگهــای مختلــف تزییــن شــده اســت.
و امــا ایوانهــای مدرســه ،ایــوان شــمالی و جنوبــی
بــه صــورت قرینــه و روبـهروی یکدیگــر قــرار دارنــد.
ایــوان شــمالی دارای چهارمتــر پهنــا و پنــج متــر
عمــق اســت و بــه شــیوه معقلــی تزییــن شــده اســت.
نمــای داخــل ایــوان جنوبــی نیــز بــه شــکل زیبایــی
گچــکاری شــده و در قســمت انتهایــی آن بــه صــورت
افقــی ســوره شــریفه والفجــر حــک شــده اســت.
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