
اين دولت بحمداهلل توانست شعارهاى انقالب را 
سر دست بگيرد و به آنها افتخار كند
 و آنها را در جامعه مطرح كند

آنچه كه من امروز بايد به دوستان عرض كنم، در درجه ى اول خداقّوتى است؛ ان شاءاهلل كه خسته نباشيد. هشت سال كار كرديد، تالش كرديد، كارهاى خوبى 
انجام گرفت، تحمل زحمات كار شبانه روزى را شماها نشان داديد؛ يعنى ديده شد، احساس شد، همه فهميدند كه رئيس جمهور محترم و همكارانشان در دولت 
حجم كارشان بسيار باال و پرشتاب نسبت به همه ى دوره هاى ديگر بود و هست؛ اين نقطه ى برجسته اى است كه نبايد اين را ناديده گرفت. همه ى كسانى كه ميخواهند 
درباره ى دولتها، درباره ى كابينه ها، درباره ى رؤساى جمهور قضاوت كنند - چه پيش خودشان، چه در منظر عموم - و نظرى بدهند، خوب است به اين نكته هم توجه كنند: 
حجم كار باال و تالش خستگى ناپذير و اعراض از آسايشها و آسودگى ها و امتيازاتى كه معموالً مسئوالن كشورها در دنيا دارند؛ استراحت ميكنند، تفريح ميروند، امتياز ميگيرند؛ 

اينها را نخواستن، نديدن، طلب نكردن، امتياز بزرگى است كه اين دولت بحمداهلل از اين امتياز برخوردار بود.| متن کامل در

عالقه مندان می توانند با ارسال يك پيامك بدون منت به شامره 20110 در سامانه پیامکی   عضو شوند.

پیشنهاد

برگزیده

   ارزش های انقالب اسالمی

ارزش هاى انقالب اسالمى از جمله 
مفاهيمى است كه در انديشه رهبر 
انقالب از اهميت فراوانى برخوردار 

است افتخار به ارزشهاى انقالب 
اسالمى و پاسدارى از ارزشهاى 

انقالب از مطالبات هميشگى مقام 
معظم رهبرى مى باشد. ايشان 
انتقال ارزشهاى انقالب به نسل 
دوم و سوم را از امتيازات انقالب 

اسالمى مى داند. 

برای مطالعه ی بیشتر این 
موضوع  و آشنایی دقیق تر با 

ابعاد گوناگون آن در نگاه آیت 
اهلل العظمی خامنه ای، مطالعه ی 

مدخل     » ارزش های انقالب 
اسالمی  « در بخش جستار پایگاه  

 پیشنهاد 
می گردد.

   همه فهميدند رئيس 
جمهور محترم و همكارانشان 
در دولت حجم كارشان بسيار 

باال و پرشتاب نسبت به همه ى 
دوره هاى ديگر بود و هست؛ اين 

نقطه ى برجسته اى است كه نبايد 
ناديده گرفت.

   من هميشه به مسئولين 
توصيه ميكردم كه به 

وصيتنامه ى امام مراجعه كنند. 
وصيتنامه ى امام، لّب ارزشهاى 

مورد نظر امام است.

   بعضى ها دنبال برخى از 
خصوصياتند؛ كسى را پيدا كنند، 
از او ذكرى بگيرند، از او رياضتى 

فرا بگيرند. اينها الزم نيست؛ 
رياضت شرعى، مشخص است. 

اگر همين نمازها را درست و 
بوقت بخوانيم، اركانش را درست 

به جا بياوريم، با توجه بخوانيم، 
يا روزه را درست بگيريم همينها 

انسان را پرواز ميدهد.

آن اندازه ى الزم، و به قول پزشكان، آن دوز الزم از ذخيره اى كه شما 
الزم داريد براى اينكه بتوانيد اين راه را طى كنيد، همين واجبات 
است؛ اين واجبات را كه انجام دهيد، آن مقدار الزم از ذخيره را داريد. هرچه بيشتر 
كرديد و بر اين واجبات افزوديد، امكانات بيشــترى خواهيد داشت، استفاده ى 
بيشتر و بهره ى بيشترى خواهيد برد. ليكن مقدار فرائضى كه بر ما واجب است، آن 
حداقل نيازى اســت كه ما براى عبور در اين راه داريم. محّرمات هم همين جور 
است. يعنى اجتناب از محّرمات، حداقِل آن پرهيز از آسيبهائى است كه در اين راه 
ممكن است براى ما پيش بيايد. بنابراين اگر از محّرمات اجتناب كرديم و واجبات 
را انجام داديم، اين همان پرواز مورد نظر را براى من و شما ممكن و فراهم ميكند؛ 
چيز بيشترى الزم نيست. بعضى ها دنبال برخى از خصوصياتند؛ كسى را پيدا كنند، 
از او ذكرى بگيرند، از او رياضتى فرا بگيرند. اينها الزم نيســت؛ رياضت شــرعى، 
مشخص اســت. اگر همين نمازها را بخوانيم، درســت بخوانيم، بوقت بخوانيم، 
اركانش را درست به جا بياوريم، با توجه بخوانيم، يا روزه را درست بگيريم - همين 

واجبات و فرائضى كه در اختيار ما است - همينها انسان را پرواز ميدهد.

جبهه ضد انقالب میخواست 
ارزشهای انقالب را کمرنگ کند

از كارهـاى مهمـى كـه جبهـه ى ضدانقـالب - چـه انقـالب مـا، و چـه 
انقالبهـاى ديگـر - در طـول تاريـخ و در عرض دنيـا داشـتند و ميكردند، 
اين بوده اسـت كه سـعى كنند ارزشـهاى انقالب را كمرنـگ كنند. به اينجـا هم محدود 
نميشـود؛ اول ارزشـها را كمرنگ ميكنند، بتدريج آنهـا را محو ميكنند؛ اگـر ميدان پيدا 
كنند، آنهـا را تبديل بـه ضـدارزش ميكنند؛ اين كارى اسـت كـه در دنيا معمول اسـت؛ 
اين را مـا در تاريخ انقالبهـاى دنيا مشـاهده ميكنيـم؛ و در انقالبهائى هم كـه زمان خود 
ما - در طـول اين عمر طوالنـى اى كه ما كرديـم - ديديم و خبر شـديم، اين را مشـاهده 
كرديم. جبهه ى مقابل انقالب و ضدانقالب، شـعارهاى انقالب را هرگـز فراموش نخواهد 
كرد؛ يعنـى ميدانـد كـه در ايـن روياروئـى، در ايـن همـاوردى، آن چيزى كه توانسـت 
جبهه ى انقالب را پيـروز كند و جبهه ى ضدانقـالب را به هزيمـت وادار كند، در درجه ى 
اول اين شـعارها بود؛ كه هرچه شـعارها پرمغـز و جذاب و واقعـى و براى مـردم مفهوم و 
ملموس بود، كمـك آن به پيشـرفت انقالب بيشـتر شـد. سـعى ميكنند اين شـعارها را 
بتدريج محو كننـد، كمرنـگ كنند. در مـورد كشـور و انقالب ما هـم اين كار را دشـمن 
شـروع كـرد؛ البته موفـق نشـدند؛ خـدا را شـكر ميكنيم. دشـمن نتوانسـت شـعارهاى 

انقالب را كمرنگ و سپس محو كند.

ت
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همین انجام واجبات و ترک تیرت دو
محّرمات انسان را پرواز میدهد

تقدیرازهشتسالتالششبانهروزیوخستگیناپذیر
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خيلى جلســه ى خوبى بود اين جلسه ى امروز؛ دوستان و 
مسئوالن محترم، بخشى از تالشــهاى خودشان را با زبان 
آمــار و ارقام و شــيوه هاى كارى بيان كردنــد. خب، اين 
جلسه ى ماه رمضان كه ما هر ســال با مسئوالن دولتى و 
اعضاى هيئت وزيران و رئيس جمهور محترم و معاونينشان 
داريم، معمول ما در اين جلسه، گزارش گرفتن نيست؛ يك 
نصيحتى، جمله اى از نهج البالغه را ما معموالً در اين جلسه 
براى دوســتان ذكر ميكرديم و متبرك ميشديم به كالم 

اميرالمؤمنين )عليه الّسالم(.
 امسال و امروز من اصرار داشــتم - خودم  به آقاى رئيس 
جمهور پيشــنهاد كردم - كه دوســتان صحبت كنند و 
گزارش دهند؛ چون روزهاى آخر اين دولت و ايام مناسبى 
اســت براى اينكه از مجموعه ى كارهائى كه در اين دولت 
شده - البته به عنوان يك نمائى، يك نمونه اى - گزارشى 
ارائه شود. و ما دوست داريم كه اين اظهاراتى كه امروز اينجا 
شد، به سمع مردم عزيزمان هم برسد؛ هم خواص و  كسانى 
كه اهل فّنند و آشنا هستند، مطلع شوند - چون بسيارى 
از اين مطالبى كه گفته ميشود، دوستان اينها را نميدانند؛ 
مى بينيم گاهى اوقات اطالعات كافى و وافى ندارند - هم 
عموم مردم مطلع شــوند و بدانند؛ اگرچه برخى از كارها 
جلوى چشم است. البته مخالفين و كسانى كه بى اطالعند 
- بعضى از دستگاه هاى رسانه اِى خارجِى مغرض، و گاهى 
بعضى در داخل - برخى از چيزهائى را كه جلوى چشم هم 
هست، انكار ميكنند. يعنى كارى انجام گرفته، جلوى چشم 
است، همه مى بينند، منعكس شــده، اين را دوست دارند 
انكار كنند. كارى به اين نداريــم كه حاال بعضى ها ممكن 

است نگاه خوشبينانه اى يا دوستانه اى يا منصفانه اى نداشته 
باشند؛ باالخره در فضاى عمومى كشور بايد اينها گفته شود 

و ثبت شود؛ اينها بسيار مهم است.
 آنچه كه من امروز بايد به دوستان عرض كنم، در درجه ى 
اول خداقّوتى است؛ ان شــاءاهلل كه خسته نباشيد. هشت 
ســال كار كرديد، تــالش كرديد، كارهــاى خوبى انجام 
گرفت، تحمل زحمات كار شــبانه روزى را شــماها نشان 
داديد؛ يعنى ديده شد، احساس شــد، همه فهميدند كه 

رئيس جمهور محترم و همكارانشــان در 
دولت حجم كارشان بسيار باال و پرشتاب 
نســبت به همه ى دوره هــاى ديگر بود و 
هســت؛ اين نقطه ى برجسته اى است كه 
نبايد اين را ناديده گرفت. همه ى كسانى 
كه ميخواهند دربــاره ى دولتها، درباره ى 
كابينه ها، درباره ى رؤساى جمهور قضاوت 
كنند - چه پيش خودشــان، چه در منظر 
عمــوم - و نظرى بدهند، خوب اســت به 
اين نكته هم توجه كننــد: حجم كار باال و 
تالش خستگى ناپذير و اعراض از آسايشها 
و آســودگى ها و امتيازاتــى كــه معموالً 
مسئوالن كشورها در دنيا دارند؛ استراحت 
ميكنند، تفريح ميرونــد، امتياز ميگيرند؛ 
اينها را نخواســتن، نديدن، طلب نكردن، 
امتياز بزرگى است كه اين دولت بحمداهلل 

از اين امتياز برخوردار بود.
 يك نكته ى ديگر هم كه در مورد اين دولت 

در طول اين هشت ســال مورد نظرم بود و بارها هم به آن 
اشــاره كردم، اين اســت كه اين دولت بحمداهلل توانست 
شعارهاى انقالب را سر دســت بگيرد و به آنها افتخار كند 
و آنها را در جامعه مطــرح كند. يكــى از كارهاى مهمى 
كه جبهه ى ضدانقالب - چه انقالب مــا، و چه انقالبهاى 
ديگر - در طول تاريخ و در عرض دنيا داشتند و ميكردند، 
اين بوده است كه سعى كنند ارزشهاى انقالب را كمرنگ 
كنند. به اينجا هم محدود نميشود؛ اول ارزشها را كمرنگ 
ميكنند، بتدريج آنها را محــو ميكنند؛ اگر 
ميدان پيدا كنند، آنها را تبديل به ضدارزش 
ميكنند؛ اين كارى است كه در دنيا معمول 
اســت؛ اين را ما در تاريــخ انقالبهاى دنيا 
مشــاهده ميكنيــم؛ و در انقالبهائى هم كه 
زمان خود ما - در طول اين عمر طوالنى اى 
كه ما كرديــم - ديديم و خبر شــديم، اين 
را مشــاهده كرديم. جبهه ى مقابل انقالب 
و ضدانقالب، شــعارهاى انقــالب را هرگز 
فراموش نخواهد كــرد؛ يعنى ميداند كه در 
اين روياروئى، در اين هماوردى، آن چيزى 
كه توانســت جبهه ى انقالب را پيروز كند و 
جبهه ى ضدانقالب را به هزيمت وادار كند، 
در درجه ى اول اين شــعارها بود؛ كه هرچه 
شعارها پرمغز و جذاب و واقعى و براى مردم 
مفهوم و ملموس بود، كمك آن به پيشرفت 
انقالب بيشتر شد. سعى ميكنند اين شعارها 

را بتدريج محو كنند، كمرنگ كنند.

بسم اهللّ الّرحمن الّرحيم 

متـن کـامل بیـانات

آن چيزى كه توانست 
جبهه ى انقالب را پيروز 

كند و جبهه ى ضدانقالب را 
به هزيمت وادار كند، در 
درجه ى اول اين شعارها 

بود؛ هرچه شعارها پرمغز 
و جذاب و واقعى و براى 
مردم مفهوم و ملموس 

بود، كمك آن به پيشرفت 
انقالب بيشتر شد.

عالقه مندان می توانند با ارسال يك پيامك بدون منت به شامره 20110 در سامانه پیامکی   عضو شوند.

اين دولت بحمداهلل توانست شعارهاى انقالب را 
سر دست بگيرد و به آنها افتخار كند
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 در مورد كشور و انقالب ما هم اين كار را دشمن شروع كرد؛ 
البته موفق نشدند؛ خدا را شكر ميكنيم. دشمن نتوانست 
شعارهاى انقالب را كمرنگ و سپس محو كند. به نظر من 
يك بخش عمده اى از اين هم مربوط ميشود به هوشيارى 
امام بزرگوارمان. آنچه كه امام بزرگوار از اظهارات خود، از 
گفته هاى خود، از نوشته هاى خود در ميان ما باقى گذاشت، 
بّينات است، محكمات اســت؛ متشابهات نيست كه كسى 
آنها را نفهمد. آخرين ســخن امام هــم وصيتنامه ى امام 
است. من هميشه به مســئولين و كسانى كه در دولتهاى 
گوناگون يك كار مهمى دستشــان بوده اســت، توصيه 
ميكردم كه به وصيتنامه ى امام مراجعه كنند. وصيتنامه ى 
امام، لّب ارزشــهاى مورد نظر امام است؛ اينها را امام باقى 
گذاشته، زنده گذاشته اســت. لذاست كه اين ارزشها قابل 
تحريف نيست، قابل تغيير نيست. بله، نديده گرفتن اينها 
امرى است كه ميسر است براى كسانى كه بخواهند نديده 

بگيرند.
 اين دولت اين شــعارها را مطرح كرد، برجسته كرد، سر 
دست گرفت، به آنها افتخار كرد؛ در مجامع جهانى، احساس 
شرم از انگيزه هاى انقالبى و از اهداف انقالبى و از شيوه هاى 

انقالبى نكرد؛ اين خيلى كار بزرگى بود.
 آنچه كه براى خدا كرديد، خداى متعال آنها را در نامه ى 
عمل شما ثبت كرده و كرام الكاتبين آنها را نگه داشته اند 
و بالشك به درد شــما خواهد خورد. آنچه را كه شما عمل 
كرديد، چه حاال بنده و امثال بنده ببينيم، بدانيم و تشكر 
كنيم، چه نبينيم، ندانيم و تشــكر نكنيم، »اّن اهلل شاكر 
عليم«؛)۱( خدا، هم ميداند - عليم است - هم سپاسگزار 
است. اميدواريم ان شاءاهلل خداى متعال به شماها توفيق 

دهد.
 كارى كه بايد بر آن همت بگماريد، اين است كه رشته ى 
خدمت را رها نكنيد. همه ى تالشها منحصر نيست در فالن 
وزارتخانه يا فالن مسئوليت در دولت؛ نه، صحنه ى كشور 
صحنه ى تالش است، صحنه ى كار است، صحنه ى فعاليت 
است؛ و اين كار، دو جور ميتواند انجام بگيرد: متوجه اهداف 
انقالبى، و غيرمتوجه به اهداف انقالبى. شما چه در دولت 
آينده و در دولتهاى آينده حضور داشته باشيد، چه نداشته 
باشــيد، كارى كه انجام ميدهيد و مسئوليتى كه برعهده 
ميگيريد - كه طبعاً امثال شماها، مديران شايسته و كارآمد، 
در هر بخشى از بخشها خالى از مسئوليت نميمانند - سعى 
كنيد آن را با توجه به اهــداف انقالب و با رويكرد هدفهاى 
انقالب ان شاءاهلل انجام دهيد. خداى متعال شماها را مأجور 
خواهد داشــت، ما هم در حد خودمان و به قدر خودمان 

تشكر ميكنيم.
 من طبق معمول هميشــه مان - ديگر حــاال مجال هم 
نيست، وقت هم نيســت - يك جمله از نهج البالغه براى 
شــما بخوانم: »و اعلم اّن امامك طريقا ذا مسافة بعيدة و 
مشــّقة شــديدة«.)۲( اين جزو وصاياى اميرالمؤمنين به 
امام حسن مجتبى )عليه الّسالم( است. در واقع بايد گفت 

وصيت، صميمانه ترين حرفى اســت كه هر كسى ميزند؛ 
چون وقتى است كه ديگر انسان در عالم ماده حضور ندارد 
و اغراض مادى قاعدتاً يا نيستند يا باالخره ضعيفند؛ لذا در 
وصيتنامه صميمى ترين حرفها گفته ميشود؛ آن هم وقتى 
كه مخاطب وصيت، عزيزترين افراد نسبت به انسان است؛ 
فرزند انسان، آن هم فرزندى مثل امام حسن، فرزند بزرگ 
اميرالمؤمنين - كه بالشــك احّب افراد در دل آن بزرگوار 

و چشــم آن بزرگوار اســت - مخاطب اين وصيت است. 
البته اميرالمؤمنين فرموده انــد كه اين وصيت مخصوص 
شما نيســت، مال همه اســت؛ ليكن مخاطب اصلى، امام 
حســن اســت. بنابراين، اين لّب لباب كلمات و معارف و 
ذهنيات اميرالمؤمنين است. البته بيانات اميرالمؤمنين، 
هر كلمه اش، هر جمله اش حكمت اســت؛ مخصوص اين 
وصيتنامه نيســت. اعماق و ژرفاى كلمات اميرالمؤمنين 
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اين راهى كه پيش روى 
شما است - راه رسيدن 

به جزاى عمل و به قيامت 
- راه طوالنى اى است. در 
چنين راهى، بايد با منتهاى 
طلب حركت كنى. چاره اى 
ندارى جز اينكه كار را جدى 
دنبال كنى. يعنى اين راهى 

نيست كه انسان آن را 
سرسرى بگيرد.



عالقه مندان می توانند با ارسال يك پيامك بدون منت به شامره 20110 در سامانه پیامکی   عضو شوند.

را واقعاً ماهــا نميفهميم؛ امثال ماها قادر نيســتيم به آن 
ژرفا برسيم؛ يك چيزى را اســتفاده ميكنيم. كسانى را ما 
ديديم كه هرچه حكمتشــان برتر، انديشه شــان واالتر و 
عمق فكرى شان بيشتر بود، بيشتر توانستند نكاتى را از اين 
كلمات دريابند. نهج البالغه يك چنين چيزى است. حاال 

اين در نهج البالغه، وصيت اميرالمؤمنين است.
 ميفرمايد: بدان كــه پيش روى تو راهــى وجود دارد كه 
مسافت خيلى طوالنى و مشقت شديدى در آن هست. اين 
راهى كه پيش روى شما است - راه رسيدن به جزاى عمل 
و رسيدن به قيامت - راه طوالنى اى است. »و انّه ال غنى لك 
فيه عن حســن االرتياد«؛)۳( در يك چنين راهى، تو بايد 
با منتهاى طلب حركت كنى - »ارتياد« يعنى خواســت، 
طلب، تالش همراه بــا اراده و نيت - چــاره اى ندارى جز 
اينكه كار را جدى دنبال كنى. يعنى اين راهى نيســت كه 

انسان بتواند آن را سرســرى بگيرد. بله، غفلت داريم، كار 
را سرسرى ميگيريم؛ اما اين سرسرى گرفتن كار، از روى 
غفلت است. بدانيم كه حقيقت قضيه چيست، و كجا داريم 
ميرويم، و سرنوشــت ابدى ما در كجا تحقق پيدا ميكند و 
عينى ميشود؛ اين را اگر توجه كنيم، جدى خواهيم گرفت. 
لذا شما در دعاى شــريف كميل - كه باز از اميرالمؤمنين 
)عليه الّسالم( است - مالحظه ميكنيد: »و هب لى الجّد فى 
خشــيتك«؛)۴( دعا ميكند، از خداى متعال ميخواهد كه 

خشيت ما در مقابل پروردگار، يك خشيت جدى باشد؛ از 
ظاهر قلب و همين احساســات زودگذر و ناشى از عوارض 
زندگى نباشــد؛ به معناى واقعى كلمه، انســان در مقابل 

پروردگار احساس خشيت كند.
 »قّدر بالغك من الــّزاد مع خّفة الّظهر«.)۵( حاال شــما 
ناچاريد از اين راه سخت و طوالنى كه راه قيامت است، عبور 
كنيد؛ شما به ســمت قيامت از وسط دنيا داريد ميگذريد، 
ناچاريد از اين گذرگاه ماده عبور كنيد با همه ى لوازم اين 
ماده، با همه ى خصوصياتى كه انسان در اين محيط مادى و 
در فضاى مادى به طور طبيعى دارد؛ بنابراين كارى كه بايد 
بكنيد براى اينكه آن نهايت براى شما آسان شود و مطلوب 
باشد، اين است: »قّدر بالغك من الّزاد«؛ آن مقدارى از توشه 
را كه تو را به منزل برساند، تقدير كن - يعنى اندازه گيرى 
كن - بدان چقــدر كار الزم دارى بــراى اينكه بروى. اين 

بخش اول است.
 بخش دوم: »مع خّفة الّظهر«؛ بار دوش خودت را هم سبك 
كن. اين دو تا هدايت و راهنمائى اســت كه اميرالمؤمنين 
ميكند. اوالً بدان چه الزم دارى براى عبــور از اين راه. در 
پاسخ اينكه ما چه الزم داريم، خودشان بيان كردند: اجتناب 
از محّرمات و انجام واجبات. يعنى آن اندازه ى الزم، و به قول 
پزشكان، آن دوز الزم از ذخيره اى كه شما الزم داريد براى 
اينكه بتوانيد اين راه را طى كنيد، همين واجبات اســت؛ 

اين واجبات را كه انجام دهيد، آن مقــدار الزم از ذخيره 
را داريد. هرچه بيشــتر كرديد و بر اين واجبات افزوديد، 
امكانات بيشــترى خواهيد داشت، اســتفاده ى بيشتر و 
بهره ى بيشترى خواهيد برد. ليكن مقدار فرائضى كه بر ما 
واجب است، آن حداقل نيازى است كه ما براى عبور در اين 
راه داريم. محّرمات هم همين جور است. يعنى اجتناب از 
محّرمات، حداقِل آن پرهيز از آســيبهائى است كه در اين 
راه ممكن است براى ما پيش بيايد. بنابراين اگر از محّرمات 
اجتناب كرديم و واجبــات را انجام داديم، اين همان پرواز 
مورد نظر را براى من و شــما ممكن و فراهم ميكند؛ چيز 
بيشترى الزم نيست. بعضى ها دنبال برخى از خصوصياتند؛ 
كســى را پيدا كنند، از او ذكرى بگيرند، از او رياضتى فرا 
بگيرند. اينها الزم نيست؛ رياضت شرعى، مشخص است. اگر 
همين نمازها را بخوانيم، درست بخوانيم، بوقت بخوانيم، 
اركانش را درست به جا بياوريم، با توجه بخوانيم، يا روزه را 
درست بگيريم - همين واجبات و فرائضى كه در اختيار ما 

است - همينها انسان را پرواز ميدهد.
 و من به شــما عرض بكنم؛ ما اگر چنانچه همين مقدار را 
انجام دهيم، خود اين زمينه اى خواهد شد براى جذب انوار 
الهى به ميزان زياد. يعنى اين حداقلى كه براى ما الزم است، 
هنرش فقط اين نيست كه ما را قادر خواهد كرد بر اين كه 
اين راه را طى كنيم؛ بلكه هنر ديگرش اين است كه زمينه ى 
ما را براى جذب بيشتر نور الهى و تفضل الهى فراهم خواهد 
كرد. وقتى انســان نماز فريضه را خــوب بخواند، به طور 
طبيعى ميل به نوافل پيدا خواهد كرد. وقتى انسان از دروغ، 
از غيبت، از قول به غير علم، از تهمت، از افساد، از مال مردم 
خورى، از خيانت در امانت پرهيز كند، خود اين، دل انسان 
را آماده ى تلقى هدايت الهى و معرفت الهى خواهد كرد؛ ما 

را پيش خواهد برد. اين توصيه ى اول.
 توصيه ى دوم هم اينكه فرمودند: »مــع خّفة الّظهر«؛ بار 
دوش خودت را سبك كن. ماها كه بارهاى سنگينى را بر 
دوش گرفتيم، اميدواريم ان شــاءاهلل خداى متعال توفيق 
دهد كه بتوانيم اين بارها را حمل كنيم. اگر شماها ان شاءاهلل 
بتوانيد اين بارها را حمل كنيد و بسالمت به منزل برسانيد، 
اجر فراوانى هم خواهد داشــت. يعنى اين مســئوليتهاى 
ســنگين همچنان كه دغدغه ى فراوانى براى خود انسان 
ايجاد ميكند، اما از آن طرف هم اگــر خوب انجام بگيرد، 

فضيلت بسيارى خواهد داشت.
 اميدواريم ان شاءاهلل خداى متعال همه ى شماها را موفق و 
مؤيد بدارد و هميشه در خدمت اسالم و در خدمت انقالب 

قرار داشته باشيد.
والّسالم عليكم و رحمةاهلل و بركاته 

۱( بقره: ۱۵۸
۲( نهج البالغه، نامه ى ۳۱

۳( همان 
۴( مفاتيح الجنان، دعاى كميل 

۵( نهج البالغه، نامه ى ۳۱

در پاسخ اينكه ما چه الزم داريم، خودشان بيان 
كردند: اجتناب از محّرمات و انجام واجبات. اگر از 
محّرمات اجتناب كرديم و واجبات را انجام داديم، 
شما  و  من  براى  را  نظر  مورد  پرواز  همان  اين 
ممكن و فراهم ميكند؛ چيز بيشترى الزم نيست.
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