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»معرفتهاتـان را بـاال ببریـد. عزیزان من! سـقف معرفـت خودتان را، سـایتهای سیاسـی 
و اوراق روزنامه هـا و پرسـه زدن در سـایتهای گوناگـون قرار ندهید؛ سـقف معرفت شـما 
اینهـا نیسـت... سـطح معرفت دینـی باال بـرود؛ ایـن یکـی از كارهاسـت كه حتمـًا الزم 

اسـت. به نظـر مـن آن كاری كه مهم اسـت انجـام بگیـرد، مطالعات اسـامی اسـت.«     
                 

)بیانات رهبر معظم انقاب اسامی 1391/05/16(
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اشاره

فراتـر رفتـن از اخبـار و هیاهوهـای رسـانه ای روزمـره و داشـتن برنامـه و سـیر مطالعـات دینـی 
و اجتماعـی از جملـه توصیه هـا و تأکیـدات همیشـگی رهبـر معظـم انقـاب اسـامی در طـول 

سـالیان متمـادی بـوده اسـت.
از جملـه عرصه هایـی کـه می توانـد در مسـیر مطالعـات اسـامی افـراد گوناگـون بـه خصـوص 
فعالیـن فرهنگـی - اجتماعـی و ... مـورد توجـه و اسـتفاده قرار گیـرد اندیشـه های مقـام معظم 

رهبـری بـوده و اصلی تریـن مجـرای ظهـور و بُـروز ایـن افـکار نیـز بیانـات معظم له می باشـد.
پایـگاه اطـاع رسـانی KHAMENEI.IR پیـش از ایـن در جهـت نیل بـه این مهـم و زمینه سـازی 
مناسـب جهـت آشـنایی مناسـب اقشـار گوناگـون بـا ابعـاد مختلـف ایـن اندیشـه  ها، محصول 
»پیشـخوان« را ارائـه داده بـود. پیشـخوان مبتنـی بر فهرسـت بیانـات پایـه و اصلـی رهبری در 
یک موضوع بـود که هـر یـک از بیانات مربـوط به موضـوع نیـز دارای نمایـه ی موضوعـی خاِص 
خـود بود کـه هم اکنـون نیـز آرشـیو ایـن موضوعـات در صفحـه ی پیشـخوان ایـن پایـگاه قابل 

دسترسـی اسـت.
اینـک در جهت تکمیـل این حرکـت مطالعاتـی، جـزوات موضوعی پیشـخوان جهـت دریافت و 
مطالعه ی مخاطبان آماده  شـده اسـت. گفتنی اسـت »جـزوات پیشـخوان« در قالـب PDF آماده 

شـده و شـامل بیانـاِت مختص به هـر موضـوع به صـورت مجزا و مشـخص می باشـد.
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ترک گناهان اصلی ترین قضیه برای رسیدن به خدا *

ماه مبارک رمضان، فرصتی برای تخلق به اخاق الهی 
مسـأله ی اساسـی در باب ماه رمضان، این اسـت که بشـر - کـه در میان انـواع عوامل و موجبـات غفلت از خـدا و از 
راه او محاصـره شـده و انگیزه هـای گوناگون، او را به سـمت پاییـن و تنزل و سـقوط میکشـاند - فرصتـی پیدا کند 
کـه در آن بتوانـد روح را - کـه روح انسـان و باطـن بشـر، بـه عـروج و اعتـا تمایـل دارد - به سـمت عـروج و اعتا 

سـوق دهد و به خـدا تقرب جویـد و بـه اخاق الهـی، تخلـق پیدا کنـد. مـاه رمضـان، چنین فرصتی اسـت.

نماز، فرصتی برای عروج 
البتـه غیر از مـاه رمضـان، فرصتهـای دیگـری هم هسـت. مثـًا همیـن نمازهـای پنجگانـه، فرصتهایی اسـت که 
ما میتوانیـم بـا اسـتفاده ی از آنهـا، عـروج کنیـم؛ خودمـان را اصـاح نماییـم و زنگارهـا و پوسـیدگیها و غفلتها و 
بیماریهـای معنـوی را از خودمـان دور کنیـم. نماز، فرصت بسـیار خوبی اسـت. شـما اگر امتحـان نکرده ایـد - که 
قاعدتـاً امتحـان کرده ایـد و ان شـاءاللَّ عمل دایمـی شـما، همین طور باشـد - امتحـان کنیـد. توجه بکنیـد که در 
حال نمـاز، اگر متوجـه خودتان و کاری که از شـما سـر میزنـد، باشـید، قطعاً بعد از نماِز شـما، بـا قبل از نماِز شـما 
متفـاوت خواهد بـود. شـرطش همین اسـت که توجـه کنیـد در حال نمـاز، مشـغول چـه کاری هسـتید. بهترش 

این اسـت که اذکار نمـاز را بفهمید؛ کاِر بسـیار آسـانی اسـت.
نبایـد بگوییم کـه مـا فارسـی زبانیم و نمی توانیـم عبـارات عربـی را بفهمیم. مجمـوع عباراتی کـه در نمـاز خوانده 
میشـود - از اول تـا بـه آخـر - یـاد گرفتـن آن بـرای آدمهـای متوسـط، یک سـاعت هـم کار نـدارد؛ خیلی آسـان 

*. بیانات در دیدار اقشار مختلف مردم در روز یازدهم ماه مبارک رمضان  1369/01/18
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اسـت. کتابهایی هم نوشـته شـده کـه اینهـا را ترجمه کرده انـد. اگر بـه معانی توجـه کنیـد و بفهمید کـه مضمون 
این کلمـات چیسـت و در آنهـا تدبر کنیـد، البتـه بهتر اسـت. اگـر این مقـدار هم ممکـن نشـد، حداقـل وقتی در 
حـال سـجده اید، بدانید کـه با خـدا حـرف میزنید؛ وقتـی در حـال رکوعیـد، بدانید کـه پـروردگار عالـم را تعظیم 
میکنیـد؛ وقتی در حـال قرائـت و ذکـر هسـتید، بدانید که بـا چه کسـی حـرف میزنید. نفـس همین توجـه، مهم 

اسـت.
اگـر این توجـه حاصل بشـود و یـاد خـدا در نمـاز تأمیـن گـردد - کـه »و لذکـراللَّ اکبـر« 1 - ایـن نماز برای شـما 
»معراج المؤمـن« خواهـد بود و شـما را عـروج خواهـد داد. عروج، همین اسـت کـه شـما در باطن خودتـان، صفا و 
لطافـت و نورانیـت بیشـتری را بعد از نمـاز احسـاس میکنید. عبـادات مالی هـم، همین طور اسـت. انـواع عبادات، 

فرصتهایـی برای مـا هسـتند؛ لیکن مـاه رمضان، یـک فرصت اسـتثنایی در دوران سـال اسـت.

عامل بیشتر شدن نورانیت انسان
در ایـن سـی روز یـا بیسـت و نـه روز به طـور مـداوم، غیـر از نمازهـای موظـف پنجگانـه و نوافلـی کـه همیشـه 
انسـان میتواند آنهـا را بخواند، دعاهایی هسـت کـه توجه بـه آن دعاها و خواندنشـان، انسـان را نورانیـت مضاعفی 
میبخشـد. ایـن دعاهـا را در اختیـار مـا گذاشـته اند. کیفیـت حـرف زدن و مناجـات کـردن بـا خـدا را بـه مـا یاد 
داده انـد. معیـن کرده انـد کـه چـه حرفهایـی را میشـود بـا خـدا زد. بعضـی از ایـن جمـاِت ادعیـه ی مأثـوره از 
ائمه)علیهم الّسـام( هسـت کـه اگـر اینهـا نبـود، آدم نمیتوانسـت خـودش تشـخیص بدهد که میشـود با خـدا با 

ایـن زبـان حـرف زد و این طـور از خـدا خواسـت و التمـاس کـرد.

روزه، عامل كسب فیوضات الهی 
عـاوه ی بـر اینها، همیـن نفـس روزه ی مـاه رمضان اسـت که یـک زمینـه ی روحانیـت و نورانیـت، بـرای روزه دار 
میباشـد و او را بـرای کسـب فیوضـات الهـی، آمـاده میکنـد. ایـن، مجموعـه ی مـاه رمضـان، با نمـاز و بـا وظایف 
مقـرره ی همیشـگی و بـا روزه و بـا دعاهایـش اسـت که اگر شـما بـه اینهـا توجـه کنیـد و تـاوت قـرآن را هم به 
آن اضافـه نماییـد - کـه گفته اند مـاه رمضان، بهـار قـرآن اسـت - یـک دوره ی بازسـازی و بازیابی و نجـات خود از 

پوسـیدگیها و فسـادها و امثـال اینهـا خواهـد بـود؛ دوره ی خیلـی مغتنمی اسـت.
اصـل قضیه این اسـت که مـا بتوانیم در مـاه رمضان، این سـیِر الـی اللَّ را بکنیـم و میشـود. عرض کـردم، گاهی که 
پس از پایان مـاه رمضان، خدمـت امام)رضـوان اللَّ تعالیعلیه( میرسـیدم، برایم محسـوس بـود که ایشـان نورانیتر 
شـده اند و حـرف زدن و نـگاه و اشـاره و حرکـت دسـت و اظهارنظرشـان، بـا قبل از مـاه رمضـان فرق کرده اسـت. 
دوره ی مـاه رمضـان، برای یـک انسـان مؤمـن و واال، این طوری اسـت. آن قـدر بـه او و به قلـب و باطنـش، نورانیت 
میبخشـد که انسـان ایـن را در مشـاهده ی حضوری او حـس میکنـد و از حرف زدنـش میفهمـد که نورانیتر شـده 

اسـت. بندگان خـدا همین طورند. مـا بایـد از ایـن فرصت، خیلـی اسـتفاده کنیم.

1. عنکبوت: ۴۵
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عاملی برای نزدیک شدن به خداوند 
یـک نکتـه را در زندگی عملـی خودمـان عـرض میکنم کـه شـاید ان شـاءاللَّ برای خـود من و بـرای همه ی شـما 
بـرادران و خواهـران، وسـیله یی بـرای تحـرک بهتـر و بیشـتر باشـد. آن نکتـه، ایـن اسـت کـه بـرای نزدیکـی به 
خدا، اصـل قضیـه، تـرک گناهـان اسـت. انجـام مسـتحبات و نوافـل و توسـات و دعـا و بقیه ی امـور، فرع اسـت. 
اصـل قضیه، این اسـت که انسـان از صـدور گناه و خـاف از خـود، مانع بشـود. این، همـان تقـوا را میطلبـد. تقوا و 
پرهیـزگاری، مهمتریـن - یـا بگوییـم اّولیترین - مظهری اسـت که وجود انسـان باید داشـته باشـد. همین اسـت 
که مانـع از گناه انسـان میشـود. گنـاه نمیگـذارد که انسـان، حّتـی خـود را به لبـه ی دریـای عظیم مغفـرت الهی 
برسـاند و از آن اسـتفاده کند. گنـاه نمیگـذارد که ما حـال دعـا و توجه پیـدا کنیم. گنـاه نمیگـذارد که مـا به فکر 

بازنگـری و بازسـازی خودمـان بیفتیـم. کوشـش بکنیـم از گناه فاصلـه بگیریـم. این، شـرط اول قضیه اسـت.
البتـه گناهـان مختلفنـد؛ گناههـای گوناگـوِن فـردی و اجتماعـی، گناههایـی که به وسـیله ی دسـت یا چشـم یا 
زبـان و از طـرق گوناگون حاصل میشـود. بـرای افـراد مسـلمان، شـاید گناهان، مخفـی نباشـد و میداننـد که چه 
چیزی گنـاه اسـت. آن کسـی که دعـا هـم میخوانـد، مسـتحبات را هـم انجـام میدهـد، وظایـف شـرعیش را هم 
انجـام میدهـد؛ امـا در کنـار آنهـا، از گنـاه هـم اجتناب نـدارد، مثل آن کسـی اسـت کـه در حـال سـرماخوردگی 
و تـب، هـم داروهایـی را کـه ضـد سـرماخوردگی اسـت و شـفابخش اسـت، میخـورد و هـم از غذاهایی کـه برای 
سـرماخوردگی مضر اسـت، اسـتفاده میکنـد. معلوم اسـت کـه آن داروهـا، اثر نخواهـد کـرد. معلوم اسـت که اگر 
آدم بیمـار، آن غذایی کـه بـرای او مضر اسـت، آن عملـی که بـرای او زیان آور اسـت، بـه آنهـا ارتکاب بکنـد، برای 

او، دارو اثـری نخواهـد کرد.

ترک گناه، زمینه استفاده از رحمت الهی 
بایـد زمینـه ی اسـتفاده از رحمـت و مغفـرت و افاضات معنـوی الهـی را آمـاده کـرد و آن، با تـرک گناه اسـت. لذا 
شـما در دعای کمیـل میبینیـد کـه امیرالمؤمنین)علیه الّصاة والّسـام( میفرمایـد: »اللّهـم اغفر لی الّذنـوب الّتی 
تحبـس الّدعـاء« 2. یعنـی خدایـا! آن گناهانی که دعـای مرا حبـس خواهد کـرد، آنهـا را بیامـرز. گناهـان، مانع از 
اجابت دعـا میشـود. در همین شـبها و سـحرها، در دعـای شـریف ابوحمـزه میخوانیـد: »فـّرق بینی و بیـن ذنبی 
المانع لی مـن لـزوم طاعتـک«3: خدایا! میـان مـن و گناهم فاصلـه بینـداز؛ آن گناهـی که مانـع از انجـام وظایفم 

میشـود و باعـث میگـردد کـه نتوانم خـودم را به تـو نزدیـک کنم. اصـل قضیـه، مسـأله ی ترک گناه اسـت.

گناه، عاملی ضد پیشرفت در نظام اسامی 
مهمترین ُحسـن یک نظـام و حکومـت اسـامی در این اسـت که فضـا را، فضـای گناه آلـود نمیکنـد. در نظامهای 
طاغوتـی، فضـا گناه آلود اسـت. اگر انسـان هـم بخواهـد گنـاه نکنـد، گویی بـرای او میسـور نیسـت و همـه چیز، 
انسـان را بـه طـرف گنـاه سـوق میدهـد. در نظـام اسـامی، این طـور نیسـت. در نظـام اسـامی، فضـا گناه آلـود 
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2.مفاتیح الجنان، دعای کمیل 
3. مفاتیح الجنان، دعای ابوحمزه ی ثمالی
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نیسـت. گناهکار هسـت، در سـطوح مختلف و در مشـاغل متعدد هم هسـت، بـا اختیـارات گوناگون هم هسـت - 
نـه این که نیسـت - امـا گنـاه، ممکن اسـت فقط جاذبه ی شـخصی داشـته باشـد؛ یعنـی هـوی و هوس انسـان، او 
را به طـرف گناه بکشـاند. ایـن نظام، غیـر از نظـام طاغوتی و شـیطانی اسـت که گنـاه، معیـار پیشـرفت اجتماعی 
هم اسـت! در نظام اسـامی، گناه نـه فقط معیار پیشـرفت نیسـت، بلکه ضد پیشـرفت و ضـد ارزش و معیـار تنزل 

اسـت.

جرم بیشتر گناه در افراد ممتاز
گنـاه، از هر کسـی کـه صـادر بشـود، نبایـد گفت چـون این شـخص انجـام میدهـد، پس اشـکالی نـدارد، یـا البد 
اشـکالی نـدارد. نـه، گنـاه را بایسـتی شـناخت و گناهـکار را به وسـیله ی گنـاه بایـد شـناخت. هـر کسـی گنـاه را 
انجـام داد، گناهـکار اسـت؛ هر کـه میخواهد باشـد. ایـن تصور غلط اسـت کـه ما بگوییـم چـون فانی ایـن کار را 
میکنـد، البد اشـکالی نـدارد که میکنـد؛ اگر اشـکال داشـت، کـه نمیکـرد. البته حمـل بر صحـت، ایرادی نـدارد؛ 
بلکـه خوب و مستحسـن اسـت. در کار همـه ی مؤمنین، انسـان باید حمل بـر صحت بکنـد. تا آن جایـی که ممکن 
اسـت، نباید حمل بر فسـاد کـرد؛ امـا وقتی یک عمـِل خـاِف بّین و واضـح از کسـی سـر زد، هیچ تفـاوت نمیکند 
که این کس، چه کسـی باشـد. هر کسـی باشـد، گنـاه، گناه اسـت؛ بلکه وقتـی افـراد ممتاز گنـاه را انجـام بدهند، 

جـرم گنـاه در آن افـراد، بیشـتر هم خواهـد بود.
بنابرایـن، اصـل قضیـه، اجتنـاب از گناه اسـت کـه باید سـعی کنیـم در ایـن مـاه رمضـان، ان شـاءاللَّ بـا تمرین و 
حدیث نفـس و ریاضـت، گنـاه را از خودمان دور کنیـم. اگر گنـاه از ما دور شـد، آن وقت راه بـرای عروج و پـرواز در 
ملکـوت آسـمانها ممکن خواهد شـد و انسـان خواهـد توانسـت، آن سـیِر معنـوی و الهـی و آن طیراِن معین شـده 
بـرای انسـان را انجـام بدهـد؛ اما بـا سـنگینی بـار گنـاه، چنین چیـزی ممکـن نیسـت. این مـاه رمضـان، فرصت 

خوبـی بـرای دور شـدن از گناه اسـت.
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خود بزرگتربینی، یکی از خصوصیات تکبر
عجب، یکی از شعب تکبر

شکستن خود، اولین قدم در راه خدا
داستان تربیتی استاد علم اخاق و معرفت و توحید 

تکبر، منشأ تمامی گناهان 
تأملی در سوره ی مباركه ی نمل

خشوع حضرت سلیمان در عین قدرتمندی
حلم حضرت سلیمان 

مأموریت حضرت سلیمان برای ایمان آوردن بلقیس 
احساس بی نیازی، عامل طغیان انسان

احساس بی نیازی، خطرناک ترین بلیه برای انسان
زدودن روح تکبر، عامل اسامی شدن حقیقی جامعه 

عبودیت، عاج تکبر
و...

تکبر؛ بزرگ ترین مانع راه تکامل بشر
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تکبر؛ بزرگ ترین مانع راه تکامل بشر *

یکی از صفاتـی که مانـع راه کمال انسـانی اسـت و در قرآن، بـه عبارات گوناگـون و در جاهـای فـراوان و همچنین 
در روایـات و فرمایشـهای ائمـه )علیهم السـام(، نسـبت بـه آن صفـت پرهیـز داده شـده ایم و بـر حـذر داشـته 
شـده ایم، صفـت تکبـر و خودبزرگ بینی اسـت. این صفـت، برای پیشـرفت انسـان در مـدارج معنوی، چیز بسـیار 
خطرناکـی اسـت. هـدف نهایـی از این همـه جنجالهایـی کـه از اول تاریـخ بـوده اسـت - یعنـی آمـدن پیامبران، 
مبـارزات فـراوان، دوصـف شـدن حـق و باطـل، جنگهـا، نبردهـا، درگیریهـا، صبرهـا بر مشـکات، تـاش عظیم 
اهل حـق، حّتـی تشـکیل حکومت اسـامی و اسـتقرار عـدل اسـامی - تکامل و کمـال انسـان و نزدیک شـدن او 
به خداسـت. همـه چیـز، مقدمـه ی این اسـت؛ ولـی تکبـر حالتی اسـت که اگـر در کسـی وجـود داشـت، او دچار 
خودشـگفتی میشـود و وقتـی خـودش، کارش، معلوماتـش و خصوصیـاِت فردیـش را مـورد توجـه قـرار میدهد، 
حس اعجـاب بـه او دسـت میدهد و بـه نظـرش بـزرگ و زیبا و مطلـوب میآید. شـاید بشـود گفـت کـه بزرگترین 
مانـع و بدتریـن درد و بیمـاری در راه تکامل بشـری، عبـارت از خود را بـزرگ دیدن، خـود را پاک و بیغـش دیدن، 

خـود را قدرتمنـد و توانـا دیـدن و خـود را برتـر از دیگران مشـاهده کردن اسـت.

خود بزرگتربینی، یکی از خصوصیات تکبر
یکـی از خصوصیـات تکبر، این اسـت کـه انسـان خـودش را از دیگـران بزرگتـر ببینـد. معنـای تکبر این نیسـت؛ 
ایـن یکـی از خصوصیـات تکبر اسـت. ایـن، چیـز خیلـی خطرنـاک و عجیبی اسـت. انسـان وقتـی آیات قـرآن را 

*. سخنرانی در دیدار با اقشار مختلف مردم )روز بیست وسوم ماه مبارک رمضان( 1369/01/30
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ماحظه میکنـد، میبینـد روی این صفـت - که با اسـمهای گوناگونـی هم از آن یاد شـده: اسـتعا، علّو، اسـتکبار، 
تکبر - خیلی تکیه شـده و انسـان مؤمـن کـه در راه خدا حرکـت میکنـد، از این خصوصیـت خیلی برحذر داشـته 

است. شـده 

عجب، یکی از شعب تکبر
برای کسـی که خـود را مقتـدر ببینـد، تکبر فـرق نمیکند. ایـن، نوعـی از تکبر اسـت. انسـان خـود را دارای قدرت 
و غنـا و بینیازی احسـاس کنـد، یا خـود را دارای علـم و دانش احسـاس کند و هـر چیزی کـه به او عرضه میشـود، 
چون بـه علم و دانـش خود خیلـی معتقد اسـت، همه چیـز را با دانـش خود تطبیـق بکنـد؛ هرچه در دایـره ی علم 
او گنجید، آن درسـت اسـت؛ هـر چیـزی در دایـره ی علـم او نگنجیـد، آن را رد خواهـد کـرد! این هم شـعبه یی از 
تکبـر و یکـی از انـواع خطرناک آن اسـت. حّتی بـرای کسـانی هم که اهـل عبـادت و زهـد و توجه به خـدا و تاش 
معنوی هسـتند، تکبـر در کار و رشـته ی خودشـان وجـود دارد. همـان ُعجبی که انسـاِن عابـد و زاهد، بـه عبادت 
خود پیـدا میکند، یکـی از شـعب تکبر اسـت؛ خود را بـزرگ دیـدن، خـود را پاک دیـدن، خـود را برتـر از دیگران 

دیـدن.
شـب قـدر را کسـی بـه دعـا و مناجـات و گریـه و توجـه بـه خـدا و نمـاز و اسـتغفار و امثـال اینهـا بگذرانـد، بعـد 
فـردای آن روز، وقتی کـه در بین جمـع میآیـد و مـردم را در خیابانها مشـغول کار خودشـان میبینـد، در دل خود 
بگویـد: ای بیچاره هـا! شـما دیشـب در چـه حالی بودیـد، ما چـه حالی داشـتیم؛ شـما غافل بودیـد! یعنـی خود را 
از دیگـران باالتر حسـاب کنـد و این چنیـن بپنـدارد. هرکـدام از اینها باشـد، برای پیشـرفت تکاملی انسـان، سـم 

اسـت. قاتل 
امثـال مـا افـراد معمولـی، دچـار تکبرهـای عامیانه هسـتیم. آن کسـانی کـه در درجـات معنـوی سـیر میکنند و 
مقامـات باالتـری را میبیننـد، آنها هـم در هر رتبه و شـأنی که باشـند، ممکن اسـت دچـار تکبر و اعجـاب به نفس 
و خودبزرگ بینـی بشـوند، که بـرای آنها خطـر عظیمی اسـت. این، بـرای هر کسـی در هـر مرتبه یی، خطر اسـت.

شکستن خود، اولین قدم در راه خدا
قـدم اول در راه خـدا، شکسـتن خویشـتن و خـود را فقیـر و تهیدسـِت مطلق دیدن اسـت. یعنـی انسـان در عین 
قـدرت و ثروت و علـم و برخـورداری از مزایا و محاسـن و خصوصیـات مثبـت و در اوج دارایـی و توانایـی، واقعاً - نه 
بـه صـورت تعـارف - خـود را در مقابـل خـدا، نیازمنـد و تهیدسـت و محتـاج و کوچـک و حقیـر ببینـد. ایـن، آن 

روحیـه ی کمـال انسـانی اسـت کـه البتـه باید بـا تمریـن بـه این جاها رسـید.

داستان تربیتی استاد علم اخاق و معرفت و توحید 
شـنیدم مرحوم حـاج میرزا جـواد آقـای تبریـزی معروف - کـه از بـزرگان اولیـا و عرفـا و مـردان صاحبـدِل زمان 
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خـودش بـوده اسـت - اوایلی کـه بـرای تحصیـل وارد نجف شـد، بـا این کـه طلبه بـود، ولـی بـه شـیوه ی اعیان و 
اشـراف حرکت میکرد. نوکری دنبال سـرش بود و پوسـتینی قیمتـی روی دوشـش میانداخت و لباسـهای فاخری 
میپوشـید؛ چـون از خانواده ی اعیـان و اشـراف بود و پـدرش در تبریـز ملکالتجار بـوده یـا از خانـواده ی ملکالتجار 
بودنـد. ایشـان، طلبـه و اهـل فضل و اهـل معنا بـود و بعـد از آن کـه توفیق شـامل حـال این جـوان صالـح و مؤمن 
شـد، به دِر خانه ی عـارف معـروف آن روزگار، اسـتاد علم اخـاق و معرفت و توحیـد، مرحوم آخوند ماحسـینقلی 
همدانـی - که در زمـان خودش در نجـف، مرجـع و ملجأ و قبلـه ی اهل معنـا و اهل دل بوده اسـت و حّتـی بزرگان 

میرفتنـد در محضر ایشـان مینشسـتند و اسـتفاده میکردنـد - راهنمایی شـد.
روز اولـی که مرحـوم حـاج میـرزا جوادآقـا، بـا آن هیأِت یـک طلبـه ی اعیـان و اشـراف متعیـن، بـه درس آخوند 
ماحسـینقلی همدانـی میـرود، وقتیکـه میخواهـد وارد مجلـس درس بشـود، آخونـد ماحسـینقلی همدانی، از 
آن جـا صدا میزنـد که همان جـا - یعنـی همـان دِم در، روی کفشـها - بنشـین. حـاج میرزا جـواد آقا هـم همان جا 
مینشـیند. البته بـه او برمیخورد و احسـاس اهانـت میکنـد؛ اما خوِد ایـن و تحمـل این تربیـت و ریاضـت الهی، او 
را پیـش میبـرد. جلسـات درس را ادامـه میدهـد. اسـتاد را - آن چنان که حـق آن اسـتاد بـوده - گرامی میـدارد و 
بـه مجلـس درس او میـرود. یـک روز در مجلـس درس، او کـه در اواخـر مجلـس هم نشسـته بـود، بعد کـه درس 
تمام میشـود، مرحـوم آخوند ماحسـینقلی همدانی، بـه حاج میـرزا جوادآقـا رو میکنـد و میگوید: برو ایـن قلیان 
را بـرای من چـاق کـن و بیـاور! بلنـد میشـود، قلیـان را بیـرون میبـرد؛ امـا چه طـور چنیـن کاری بکنـد؟! اعیان، 
اعیـان زاده، جلـوی جمعیت، با آن لباسـهای فاخـر! ببینید، انسـانهای صالـح و بـزرگ را این طور تربیـت میکردند. 
قلیـان را میبـرد، بـه نوکرش کـه بیـرون در ایسـتاده بـود، میدهـد و میگویـد: ایـن قلیـان را چاق کـن و بیـاور. او 
میـرود قلیان را درسـت میکنـد و میـآورد به میـرزا جوادآقـا میدهـد و ایشـان قلیـان را وارد مجلس میکنـد. البته 
این هم کـه قلیان را به دسـت بگیـرد و داخـل مجلس بیـاورد، کار مهـم و سـنگینی بوده اسـت؛ اما مرحـوم آخوند 

ماحسـینقلی میگویـد کـه خواسـتم خـودت قلیـان را درسـت کنی، نـه این کـه بدهی نوکـرت درسـت کند.
ایـن، شکسـتن آن مـِن متعـرضِ  فضـوِل موجـب شـرِک انسـانی در وجـود انسـان اسـت. ایـن، آن منیـت و 
خودبزرگ بینی و خودشـگفتی و برای خـود ارزش و مقامـی در مقابل حـق قایل شـدن را از بین میبـرد و او را وارد 
جاده یـی میکنـد و به مـدارج کمالی میرسـاند که مرحـوم میرزا جـواد آقای ملکـی تبریزی بـه آن مقامات رسـید. 
او در زمـان حیـات خـود، قبله ی اهـل معنا بـود و امروز قبـر آن بزرگـوار، محـل توجه اهـل باطن و اهل معناسـت. 
بنابرایـن، قـدم اول، شکسـتن مـِن درونی هر انسـانی اسـت کـه اگر انسـان، دایـم او را بـا توجـه و تذکـر و موعظه 
و ریاضـت - همین طـور ریاضتها - پَسـت و زبـون و حقیـر نکند، در وجـود او رشـد خواهد کـرد و فرعونـی خواهد 

شـد.

تکبر، منشأ تمامی گناهان 
همـه ی مفاسـد عالـم، زیر سـر منیتهـای افـراد بشـر اسـت. همـه ی ظلمهـا، همـه ی تبعیضهـا، همـه ی جنگها و 
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خونریزیهـا، همـه ی قتلهـای نابه حقـی کـه در دنیـا اتفـاق میافتـد، همـه ی کارهایـی کـه زندگـی را بر بشـر تلخ 
میکنـد و انسـان را از سـعادت خـود دور مینماید، زیر سـر این منیـت و فرعـون درونییی اسـت که در باطـن من و 
شماسـت. اگـر او را مهار نکنیم و این اسـب سـرکش را کـه در وجود ماسـت، دهنه نزنیم، بسـیار خطرنـاک خواهد 
بـود. نه فقـط بـرای خـود انسـان خطرنـاک اسـت، بلکه بـه قـدر شـأن و تأثیـر و شـعاع وجودی هـر کسـی، برای 
دنیـای خـارج از وجـود و باطـن خـود او، خطرناک اسـت. این منیـت که خـود انسـان را به خاک سـیاه مینشـاند، 
به هـر اندازه یی کـه یک انسـان قـدرت دارد در دنیـای خـارج و واقعی تأثیـر بگـذارد، به همـان اندازه فسـاد ایجاد 
خواهد کـرد. بـه همیـن خاطر اسـت کـه در قـرآن میفرمایـد: »أ لیـس فـی جهّنـم مثـوی للمتکّبریـن«1: جهنم 
جایـگاه متکبـران اسـت. گناههـا، فسـادها و بدبختیهـا، از تکبـر ناشـی میشـود. کبـِر انسانهاسـت کـه دنیایـی را 
در باطـن خـود آنهـا و همچنیـن در فضـای محیـِط به آنهـا بـه وجـود میـآورد کـه در آن دنیا، شـیطان مسـلط و 

همـه کاره اسـت.

تأملی در سوره ی مباركه ی نمل
در این سـوره ی مبارکه ی نمـل، من تأمل میکـردم. ماجـرای سـلیمان پیامبر)علی نبّیناوعلیه الّسـام( کـه در این 
سـوره، مقداری از آن ذکر شـده، خیلـی عجیب اسـت. تقریباً همـه ی قضایـا، دور همین محـور دور میزند. سـوره، 
بـا ماجرای موسـی شـروع میشـود و بـه فرعـون - کـه علـّو و اسـتکبار فرعونـی را ذکـر میکنـد - منتهی میشـود. 
یعنـی این که یـک انسـان، به قـدرت و عـزت ظاهـری خـود، آن قـدر ببالـد کـه دنیایـی از او به وجـود بیایـد که از 
فرعـون به وجود آمـد. بافاصله وارد قضایـای سـلیمان و داود میشـود: »و لقد اتینا داود و سـلیمان علمـا«2. خدای 
متعـال، علـم و ُملـک و قـدرت را بـه اینهـا داد؛ تـا جایی کـه سـلیمان به مردمـی کـه در اطرافـش بودنـد، خطاب 
کـرد و گفـت: »و اوتینا مـن کّل شـیء«3. همـه ی امکاناتی کـه برای یـک قـدرت یگانه الزم اسـت، خـدای متعال 
به سـلیمان عطا کـرده بـود. ُملـک سـلیمانی، حکومت سـلیمانی، محصـول تـاش چندصد سـاله ی بنیاسـرائیل 
اسـت؛ یعنی حق، همان حقـی که موسـی آن را بـر فرعون عرضه کـرد. آن کلمـه ی توحیـدی که در بنیاسـرائیل، 
سـالیان درازی تعقیب شـد، مظهر حکومت ایـن حق و کلمـه ی توحیـد، حکومت داود اسـت و بعـد از او، حکومت 

سـلیماِن پیامبـر کـه حکومت عجیبی اسـت.

خشوع حضرت سلیمان در عین قدرتمندی
تمام داسـتان سـلیمان، از اول تا آخـر - تقریباً آن مقـداری که خدای متعـال در این سـوره ذکر میکنـد - پیرامون 
ایـن نکته اسـت کـه ایـن انسـان مقتـدِر عظیم الشـأنی که نـه فقـط کلیدهـای قـدرت مـاّدی و معمولـی و عادی، 
بلکه کلیدهـای قـدرت معنـوی و همچنین کلیدهـای قـدرت غیرمعتـاد و غیرمعمولـی، در اختیـار او بـوده و یک 
قـدرت بینظیر داشـته کـه هیچ کسـی قبـل از سـلیمان و بعـد از سـلیمان، به چنیـن حکومـت و قدرتی نرسـیده؛ 
در اوج این قـدرت، این انسـان در مقابل پـروردگار عالم، خاضع و خاشـع اسـت: »نعـم العبـد انّـه اّواب«۴. در آیات 
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متعـددی از قـرآن - چـه در سـوره ی نمـل، چـه در سـوره ی سـبا، چـه در سـوره ی صـاد، چـه در سـوره ی بقره - 
پـروردگار عالـم، از سـلیمان اسـم آورده و او را بـه عنـوان »اّواب« و بنده یی که بـرای خـدا تواضع میکنـد و به خدا 

برمیگـردد و همـه ی امور خـود را به خـدا محـول مینمایـد، توصیـف میکند.
در ایـن بخش از داسـتان سـلیمان هـم کـه در سـوره ی نمـل آمـده، همین طـور اسـت. اول، از داسـتان مورچه ها 
شـروع میکند: »حّتـی اذا اتـوا علـی واد الّنمل قالـت نملة یـا ایّهـا الّنمل ادخلـوا مسـاکنکم الیحطمّنکم سـلیمان 
و جنـوده«۵. سـخن مورچه یـی بـه مورچه هاسـت کـه میگویـد: »و هـم ال یشـعرون«6. یعنی سـپاهیان سـلیمان، 
در حالـی کـه آنهـا نمیداننـد و نمیفهمنـد و توجـه ندارند، شـما را لگـد نکننـد. سـلیمان پیامبـر، این سـخنان را 
میفهمد. ایـن، قدرت الهی اسـت. حاال ایـن پیامبـر، چگونه امواجـی را که از مورچه ها سـاطع میشـود و وسـیله ی 
ارتباط یـک مورچه بـا مورچه هـای دیگر اسـت و بـرای انسـان، غیرقابـل فهـم و درک اسـت، درک میکنـد؟ این، 
جـزو قدرتهـای الهی اسـت کـه »علّمنـا منطـق الّطیـر«7. سـلیمان پیامبـر، سـخن گفتـن پرنـدگان را میفهمد و 
خصوصیـات سـخنان پرنـدگان را درک میکند. اینها چیزهایی اسـت کـه هرچه علم پیشـتر میـرود و خصوصیاتی 

از پرنـدگان و جانـوران و گیاهـان را بـرای ما روشـن میکند، بیشـتر قابـل فهـم و قابل قبول میشـود.
یـک روز بود کـه هرکـدام از ایـن حرفها مطرح میشـد، ذهـن مـاّدی مـردم و حّتـی علمـا، آن را رد میکـرد. تقریباً 
در حـدود صد سـال پیش، مفسـران و روشـنفکرانی بـا تفکـرات صددرصد مـاّدی و نفـی معنویت، در هنـد و مصر 
بودنـد که با افـکار قـرن نوزدهمی اروپـا، مأنوس و آشـنا بودنـد. اینها هـر چیـزی از این قبیـل را دیدند، بـه معنای 
دیگـری حمـل کردنـد؛ درحالیکـه هیـچ احتیاجـی بـه ایـن نیسـت. پیشـرفت دانش بـرای مـا، چیزهـای زیادی 
از ایـن قبیـل را ثابـت کـرده کـه میشـود فهمیـد. ادعـا کرده انـد کـه آنهـا را هـم فهمیده انـد و قابل درک اسـت! 
علیایّ حـال، قـرآِن ناطـِق صریـح، جـای شـبهه یی نـدارد و مـا آن را قبـول داریـم و ایـن معنا، بـرای ما قابـل فهم 

اسـت.

حلم حضرت سلیمان 
بعـد از آن کـه آن قـدرت عظیـم، سـخن مورچـه را میشـنود، »فتبّسـم ضاحـکا مـن قولهـا«8: از سـخن مورچـه 
تبسـم میکنـد! ایـن، یـک چیـز خیلـی شـیرین و سـمبلیک اسـت. مورچـه، مظهـر ضعـف و ُخـردی و حقـارت 
اسـت و سـلیمان، مظهر قدرت انسـانی و مظهـر عظمت اسـت. از ایـن عظمت، بیشـتر نمیشـود. در مقابل سـخن 
طعن آمیـِز حقیرتریـن موجودات، خشـمناک نمیشـود و درصـدد مقابله و انتقـام برنمیآیـد. این، روحیـه ی خیلی 
عجیبی اسـت. البتـه در پیامبـر، چنیـن روحیه هایـی قابل تصور اسـت؛ امـا بـرای انسـانهای معمولی، ایـن مقدار 

حلـم و ظرفیـت روحی میسـور نیسـت.
نکته یـی در همین داسـتانهای مربـوط به سـلیماِن پیامبر هسـت کـه در قـرآن کریـم، روی آن تکیه شـده و قابل 
توجه اسـت. آن نکته هـم در همین روال میباشـد. عـرض کردم کـه این بخـش مربوط به سـلیمان در این سـوره، 
کأنّه همـه اش در اطـراف همین قضیه اسـت؛ یعنـی نشـان دادن این که انسـانهای قدرتمنـد، چگونه ممکن اسـت 
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در مقابل خـدای متعال خاضع و خاشـع بشـوند، خودشـان را نبیننـد، حیثیت و منیت خـود را به حسـاب نیاورند، 
در مقابـل خدا هیـچ باشـند و چگونه این، مایه ی کمال انسـانی اسـت. سـعی شـده، این نشـان داده بشـود.

مأموریت حضرت سلیمان برای ایمان آوردن بلقیس 
وقتی سـلیمان اطـاع پیدا کرد کـه حکومـت ملکه ی سـبا - بلقیـس - وجـود دارد، پیغـام فرسـتاد کـه »ااّل تعلوا 
علـی و اتونی مسـلمین«9. یعنـی این قـدرت فایقـه ی الهی، همـه ی قدرتهـای فرعونی و شـخصی و شـیطانی را از 
بین میبـرد و همـه را در مقابـل خدای متعال تسـلیم میکند. شـهر سـبا، حـدوداً محلـی در یمن یا نزدیک شـمال 
آفریقـا بـوده که البتـه محـل دقیـق آن، مـورد اختاف اسـت. سـلیمان بـه بلقیس پیغـام میدهـد که بایسـتی در 
مقابل قـدرت سـلیمانی تسـلیم بشـوید. بلقیـس، هدیه یی به خدمـت سـلیمان میفرسـتد؛ ولی سـلیمان هدیه ی 
آنهـا را رد میکند. نشـان میدهد که مسـأله، مسـأله ی مبادالت مالی و معامله نیسـت؛ مسـأله ی ایمان و تسـلیم در 

مقابل خداسـت.
وقتی بلقیـس وارد منطقـه ی قدرت سـلیمان و مشـرف به قصر او میشـود، سـلیمان دسـتور میدهد کـه یک قصر 
و ایـوان و محـل ُمْعظمـی از جنـس شیشـه درسـت کننـد؛ چـون قـدرت مافـوق عـادت در اختیـار سـلیمان بود: 
»یعلمون له ما یشـاء مـن محاریـب و تماثیل«10. قصـر یا ایـوان با عظمتی از جنس شیشـه درسـت کردنـد. وقتی 
که بلقیـس خواسـت وارد آن محوطه بشـود، از شـفافیت این شیشـه ها، خیال کـرد اینها آب اسـت. و چـون ناچار 
بود کـه وارد بشـود - گفتـه بودنـد بایـد وارد بشـوی - لباسـش را بلند کرد کـه بـه آب تر نشـود. وقتی لباسـش را 
بلند کـرد، سـلیمان به او فرمـود: »انّه صـرح ممّرد مـن قواریر«11: اینها آب نیسـت، شیشـه اسـت. بـرو، نمیخواهد 

لباسـت را بلنـد کنی!
در این جـا، ایـن عظمـت سـلیمانی - کـه علـم و قـدرت و عـزت و ثـروت و همـه چیـز را جمـع کـرده بـود و در 
اختیـارش قرار داده بـود - ناگهان غـرور بلقیس را شکسـت و آن مانع اصلی برای اسـام و مسـلمان شـدن و ایمان 
آوردِن او را از سـر راه برداشـت. به هرحـال، او هـم پادشـاه و فـرد قدرتمنـدی بـود. وقتـی قدرتمنـدان در مقابـل 
یکدیگـر قـرار میگیرنـد، بیشـتر تکبـر میورزنـد و روح کبرآلـود و آن نفـس سـرکش خودشـان را بیشـتر میدان و 
پـرورش میدهنـد؛ معارضـه اسـت دیگـر. در مقـام معارضـه، خصوصیـت فرعونـی انسـان، بیشـتر ظاهر میشـود. 
با ایـن وضعیت، ممکـن نبود کـه بلقیـس ایمان بیـاورد. اگـر ایمـان هم میـآورد، ایمـان ظاهـری و ایمـان از روی 
ترس بـود. چرا؟ چـون حالـت سـلطنت و قـدرت و جبـروت، در باطنش اجـازه نمیداد کـه او ایمـان بیـاورد. وقتی 
در مقابـل ایـن عظمت قـرار گرفـت - عظمتی کـه در کمال قـدرت و پیچیدگی، در یک انسـان جمع شـده اسـت؛ 
امـا در عین حال، این انسـان خـودش را بنـده ی خـدا میدانـد - ناگهان آن شیشـه ی عجـب و غـرور درون بلقیس 
شکسـته شـد؛ »قالت رّب انّـی ظلمـت نفسـی«12. بعـد از آن که ایـن آیت عظیـم را دیـد، این جـا بود کـه بلقیس، 
زبان بـه مناجات پـروردگار بـاز کرد و گفـت: پـروردگارا ! من به خـودم ظلم کـردم. »واسـلمت مع سـلیمان«13. از 

روی دل، اسـام آورد؛ یعنـی آن مانـع برطرف شـد.

9. نمل: 31
10. سبأ: 13
11. نمل: ۴۴

12. نمل: ۴۴
13. همان
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احساس بی نیازی، عامل طغیان انسان
در این جـا هم خـدای متعـال نشـان میدهد کـه یک انسـان، مادامـی که اسـیر طلسـم کبـر و کبریایـی و جبروت 
درونـی خـودش اسـت، ممکـن نیسـت ایمـان بیـاورد. وقتـی ایـن طلسـم شکسـت، ایمـان آوردِن او هـم آسـان 
میشـود. ایـن، آن درس بـزرگ قرآنی و اسـامی اسـت. تمـام مشـکاتی کـه در دنیـا پیدا شـده، به خاطـر همین 
کبریاییهـا پیـدا شـده اسـت. افـرادی کـه امـروز در دنیـا دارای قـدرت هسـتند - قدرتهـای بـزرگ پوشـالی، 
قدرتهایـی کـه هیچ چیـز نیسـت - امـروز قدرتمندنـد؛ امـا فـردا به خـاک سـیاه نشسـته اند. امـروز یک سـلطان 
اسـت؛ امـا دو روز بعـد، یک هفتـه ی بعـد، موجـود عاجـز و ناتوانی اسـت که قـدرت دفـاع از جـان خـودش را هم 
نـدارد! چه قـدر تاریـخ از این قضایـا پُر اسـت. ایـن، چـه قدرتی اسـت؟ این، چـه جبروتی اسـت کـه انسـان به آن 
بنازد و ببالـد؟ غنیهایی کـه به غنای خودشـان متکی هسـتند، غافـل از آنند کـه این، غنـا و بینیازی نیسـت. این، 
همان حالتی اسـت که در سـوره ی شـریفه ی »علـق« میفرمایـد: »اّن االنسـان لیطغـی. ان راه اسـتغنی«1۴. وقتی 
انسـان طغیـان میکند کـه خـود را غنی ببینـد، غنـی بیابـد و بینیـاز احسـاس کنـد. مایه ی طغیـان، این اسـت.

ای بسـا کسـانی که پول زیـاد و ثـروت و امکاناتـی دارند، امـا خودشـان را بینیـاز احسـاس نمیکننـد و تکیه یی به 
این ثروت ندارنـد و خودشـان را وابسـته ی به خـدا میدانند. ایـن آدم، طغیـان نخواهد کـرد. سـلیماِن پیامبر - که 
همـه ی ثـروت دنیـا در اختیـار او بـود - مظهـر کامـل چنیـن چیـزی اسـت. حکومتهـای الهـی در طـول تاریخ و 
هرکـدام از پیامبـران و اولیـا که بـه حکومـت رسـیدند، همین طـور بوده انـد. ثروتهـا و امکانـات جامعـه در اختیار 
آنها بـوده، ولـی خـود را از آن جـدا میکرده انـد؛ مثـل امیرالمؤمنیـن )علیه الّصاةوالّسـام( که ثروت شـخصی هم 
داشـت و دایمـاً تحصیل میکـرد و صدقـه میـداد. ثروتهـای جامعـه و بیت المـال هـم در اختیـار او بـود، هرچه که 

میخواسـت، میتوانسـت مصـرف بکند؛ امـا از ایـن غنا و ثـروت، خـودش را جـدا میکرد.

احساس بی نیازی، خطرناک ترین بلیه برای انسان
آن چیـزی کـه بـرای انسـان خطرنـاک اسـت، همیـن احسـاس اسـتغنا و بینیـازی و قـدرت و اتـکا بـه دانایـی 
خویشـتن اسـت. قرآن کریم، داسـتان قـارون را نقـل میکنـد و میگویـد، وقتی که بـه او نصیحـت میکردنـد، او در 
جـواب میگفـت: »انّمـا اوتیته علـی علـم«1۵: مـن از روی علـم و دانش، ایـن ثـروت را بـه دسـت آوردم و متعلق به 
خودم اسـت. این غـرور، فخـر، تکبر، تکیه بـه آنچه که در انسـان هسـت و چیز کـم و ناچیزی اسـت و انسـان آن را 

چیـزی میانـگارد و خیـال میکنـد زیـاد اسـت، بزرگترین بلیه هاسـت.

زدودن روح تکبر، عامل اسامی شدن حقیقی جامعه 
در جمهوری اسـامی، همه ی قشـرها، چه کسـانی کـه مسـؤولیتی در نظام جمهـوری اسـامی دارند - کـه البته 
نسـبت به اینهـا، تکلیـف سـنگینتر و فوریتـر و واجبتـر اسـت - چه مـردم معمولـی جامعه کـه سـمت و منصب و 
شـغل و اعتباری ظاهـری را یـدک نمیکشـند، اگر سـعی کنند همیـن یـک خصوصیـت را - تواضـع، زدودن روح 
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تکبر و اسـتعا و علو، کـه موجب طغیان اسـت - در خودشـان بـه وجود آورند، بسـیاری از مشـکات حـل خواهد 
شـد و جامعه، جامعـه ی حقیقتاً اسـامی خواهد شـد. باید ایـن کارهـا را بکنیم؛ منتظر چه هسـتیم؟ آن احسـاس 
و وسوسـه یی کـه درون من و شـما وجود داشـته باشـد، دایـم به مـا بگوید کـه مـا از دیگـران باالتریم، حـرف ما از 
حـرف دیگران قابل قبولتر اسـت، شـأن ما از شـأن دیگران بیشـتر اسـت؛ این، موجب فسـاد و اختاف و گسسـتن 
همه چیـز در نظام اسـامی اسـت؛ ایـن را باید از بیـن برد. اگـر ما ایـن صفـت شـیطانی را در وجود خودمـان و در 
صحن جامعه از بیـن بردیم، بـرادری و همـکاری به وجـود خواهد آمـد و روزبه روز، وحـدت بهتر و بیشـتری ایجاد 

خواهد شـد و جامعـه، التیام الهی و اسـامی خـودش را به دسـت خواهـد آورد.

عبودیت، عاج تکبر
امیرالمؤمنین)صلواةاللَّ وسـامه علیه( در کتـاب شـریف نهج الباغـه، دربـاره ی صفـت تکبـر و در مقـام عـاج و 
زدودن آن، مطالـب عجیبی بیـان فرمودنـد و کلمات ُدرربـاری از آن بزرگـوار نقل شـده و زندگـی آن حضرت هم، 
مظهر همیـن عبودیت بـرای خـدا و در راه خدا بود. شـاید بشـود نقطـه ی مقابـل آن کبر و علـّو و اسـتعا در وجود 
انسـان را، عبودیـت و بندگـی و خضـوع محـض در مقابـل خـدا دانسـت، کـه پذیرفتن احـکام الهـی و تسـلیم در 

مقابـل خدا را بـه همـراه دارد.

امیرالمؤمنین)ع(، عابد ترین انسان
این، خصوصیـت اولیـای الهـی اسـت و وجـود مقـدس امیرالمؤمنین)علیه الّصـاة والّسـام( بیشـتر از همه کس، 
بـه ایـن خصوصیـت آراسـته بـود. وجـود آن بزرگـوار، از اول زندگـی و از اول مبـارزاِت در راه اسـام، تـا زمانی که 
پیامبـر خـدا)ص( در جامعه حضـور داشـتند و همچنین بعـد از رحلت پیامبـر، تا وقتـی که حکومـت و خافت در 
اختیـار آن بزرگوار قرار گرفـت و همچنیـن در دوران خافت و حکومـت آن بزرگـوار، در عین مبارزه ی بـا طاغوتها 
و متکبـران و مسـتکبران صحنه ی سیاسـت، بـا آن روحیـه ی اسـتکباری که در درون انسـانها هسـت، نیـز مبارزه 
میکـرد. عمل شـخصی او، این طور بـود. در وجود خـود آن بزرگوار، خضـوع و خشـوع و تواضع در مقابل پـروردگار، 

یک چیـز عجیـب و اسـتثنایی بـود و در دیگران هـم این حالـت را ایجـاد میکرد.
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اخاص امیر المؤمنین)ع( 
باید روح همه ي كارهاي ما قرار گیرد

ناتوانـی بشـر در رسـیدن بـه اوج شـخصیت علی 
بن ابی طالب)ع(

از  تركیبـی  امیرالمؤمنیـن)ع(  شـخصیت 
عناصردست نیافتنی انسان های عالی مقام 

زهد امیرالمؤمنین)ع(
قـراردادن اخـاص امیرالمؤمنیـن)ع( در جوهـر و 

روح كارهایمان
مقایسـه كار امیرالمؤمنیـن)ع( با سـقراط توسـط 

نویسنده مسیحی
عاملی باعث پیشرفت اسام

امـام خمینـی)ره( مظهـر اخـاص در دوران انقاب 
اسامی 

پدید آمـدن جامعه ی اسـامی به بركـت مجاهدت 
مخلصانه مسلمین 
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اخاص امیر المؤمنین)ع( باید روح همه ي كارهاي ما قرار گیرد *

ناتوانی بشر در رسیدن به اوج شخصیت علی بن ابی طالب)ع(
در مـورد شـخصیت علی بن ابیطالب)علیه الّصاةوالّسـام( هرچـه گفتـه شـود، کـم گفتـه شـده اسـت؛ چـون آن 
شـخصیت، شـخصیت قابل احاطه ی ذهنی و بیانی نیسـت؛ یعنی نمیشـود بـا بیان، ابعـاد نامتناهی آن شـخصیت 
الهـی را توصیف کـرد. امثال بنـده، در بیـان جزیی از اجـزای آن عناصر شـریف که در شـخصیت اوسـت، عاجزیم؛ 

لیکن چون اسـوه اسـت، بایـد او را در حد تـوان بشـری خودمان بشناسـیم.
نمیشـود بـه اوج شـخصیت علیبن ابیطالـب رسـید. ایـن را ائمـه ی بزرگـوار معصـوم مـا کـه خـود فرزنـدان و 
جانشـینان او هسـتند، گفته انـد. در روایتـی کـه از امـام باقـر )علیه الّصاةوالّسـام( نقل شـده اسـت، آن حضرت 
پـس از اشـاره بـه زهـد و عبـادت و خصوصیـات اخاقـی و روحـی امیرالمؤمنین)علیه الّصاةوالّسـام(، میفرماید: 
»و ما اطـاق عملـه مّنـا احـد«1؛ از مـا هـم هیـچ کـس تـوان انجـام دادن عمـل او را نـدارد. یعنی حّتـی امـام باقر 
و امـام صـادق و ائمـه ی هـداة مهدیّین)علیهم الّسـام( هـم نمیتواننـد خودشـان را بـه آن حـدی برسـانند کـه 
امیرالمؤمنیـن بـه آن رسـیده بـود. طبـق ایـن روایـت، بعـد فرمودنـد: »و ان کان علیبن الحسـین)ع( لینظـر فـی 
کتـاب من کتـب علـی)ع(«2. بنـا بـر ایـن روایـت، امـام باقـر فرمـود کـه پـدرش علیبن الحسین)علیه الّسـام( به 
یکـی از کتابهـای علیبن ابیطالب)علیه الّسـام( نظـر میکـرد - البـد کتابـی از دسـتورات امیرالمؤمنیـن بـوده، که 
آن دسـتورات طبـق عمـل و زندگی عملـی خـود آن بزرگـوار بوده اسـت - »فیضـرب بـه االرض«3؛ کتـاب را روی 
زمین گذاشـت، »و یقـول من یطیـق هـذا؟«۴؛ چنیـن عملی را چـه کسـی طاقت میـآورد؟ یعنـی امام سـجاد که 
سـّیدالعابدین و زین العابدیـن اسـت، در مقابـل عمـل و عبـادت و زهـد امیرالمؤمنین احسـاس عجـز میکند. خود 

*. بیانات در خطبه های نمازجمعه)خطبه اول( 1370/01/16
1. بحاراالنوار، ج ۴0 ، ص 3۴0

2. همان
3. همان

۴. همان
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آن بزرگـوار هـم در نامـه بـه عثمان بن حنیـف فرمـود: »اال و انّکم التقـدرون علی ذلـک«۵؛ شـما نمیتوانیـد به این 
سـبکی که من عمل میکنـم، عمل کنیـد. واقعـاً هم انسـان وقتی نـگاه میکنـد، آنچـه از امیرالمؤمنین نقل شـده، 

دهشـت آور اسـت.
بـا  همسـان  و  همگـون  را  خـود  بتوانـد  جامعه یـی  یـا  کسـی  کـه  نیسـت  ایـن  در  سـخن  پـس، 
علیبن ابیطالب)علیه الّسـام( بکنـد؛ سـخن در پیـدا کـردن جهـت حرکـت جامعـه و اشـخاص، مخصوصـاً 

باشـد. جهـت  ایـن  بایـد  حرکـت،  جهـت  اسـت.  اسـامی  نظـام  در  امـور  اولیـای  و  زمامـداران 

شخصیت امیرالمؤمنین)ع( تركیبی از عناصردست نیافتنی انسان های عالی مقام 
شـخصیت امیرالمؤمنین)علیه الّصاةوالّسـام( ترکیبـی از عناصـری اسـت کـه هرکـدام بـه تنهایـی یـک انسـان 
عالیمقـام را اگـر بخواهـد بـه اوج آن برسـد، بـه زانـو درمیـآورد. زهـد امیرالمؤمنیـن و بیاعتنایـی و بیرغبتـی او 
نسـبت به شـهوات زندگـی و زخـارف دنیایـی، یکـی از ایـن عناصر اسـت. علـم آن بزرگـوار و دانـش وسـیع او که 
بسـیاری از بـزرگان مسـلمین و همـه ی شـیعه بـر آن اتفـاق دارنـد کـه بعـد از نبیّ اکرم)صلّیاللَّ علیه واله وسـلّم(

، کـس دیگـری غیـر از امیرالمؤمنیـن از آن علـم برخـوردار نبوده اسـت، یکـی از ایـن عناصر اسـت. فـداکاری آن 
بزرگـوار در میدانهـای مختلف - چـه میدانهـای نظامی، و چـه میدانهای اخاقـی و سیاسـی - یکی از ایـن عناصر 
اسـت. عبادت آن بزرگوار، یکـی دیگر از ایـن عناصر اسـت. عدل و دادگـری امیرالمؤمنیـن که پرچم برافراشـته ی 
شـاخصی برای عدل اسـامی اسـت، یکی دیگـر از ایـن عناصر اسـت. رأفـت آن بزرگوار نسـبت به ضعیفـان - اعم 
از فقـرا، کـودکان، غامـان و کنیـزان، زنـان و ازکارافتـادگان - یـک وادی عظیـم و یکی دیگـر از ابعاد شـخصیت 
امیرالمؤمنیـن اسـت. پیشـقدمی آن بزرگـوار در همـه ی کارهـای خیـر، که انسـان در تاریـخ زندگـی آن حضرت 
برخـورد میکند، یکـی دیگـر از این عناصر اسـت. حکمـت و فصاحـت آن بزرگـوار نیز بخشـی از این عناصر اسـت. 

شـمارش رئـوس این مطالـب هم بـه آسـانی ممکـن نیسـت، و در همـه ی اینهـا در حد اعاسـت.

زهد امیرالمؤمنین)ع(
قطـب راوندی کـه از بـزرگان علمای ما در قرن ششـم اسـت، دربـاره ی زهـد امیرالمؤمنیـن میگوید: وقتی کسـی 
سـخن علی)علیه الّسـام( در بـاب زهـد را نـگاه بکنـد و ندانـد کـه ایـن سـخن از علیبن ابیطالـب اسـت - یعنی از 
کسـی اسـت که بر بخـش عظیمـی از دنیـای آبـاد آن روز حکـم میرانـده و آن همـه مسـایل اجتماعی و سیاسـی 
پیرامـون او ریخته بـوده اسـت - »ال یشـّک انّه کام من الشـغل لـه بغیر العبـادة«6؛ شـک نمیکند که این سـخن، 
سـخن کسـی اسـت که در زندگی هیچ کاری جز عبـادت نداشـته، »و الحّظ له فـی غیـر الّزهـادة«7؛ و هیچ کاری 
جز زهد انجـام نمیداده اسـت. ایـن، زهـد امیرالمؤمنین اسـت. تمـام ابعـاد شـخصیت او همین طور در اوج اسـت. 
بعـد میگویـد: »و هـذه مـن مناقبـه العجیبة الّتـی جمع بهـا بیـن االضـداد«8؛ ایـن منقبـت شـگفت آور و عجیبی 

اسـت که جمع بیـن اضـداد کرده اسـت. 

۵. نهج الباغه، نامه ی ۴۵
6. بحاراالنوار، ج ۴0 ، ص 318

7. همان

8. همان
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قراردادن اخاص امیرالمؤمنین)ع( در جوهر و روح كارهایمان
آن نکته یـی که مـن امـروز میخواهـم بـر روی آن قـدری تکیـه بکنـم، اخـاص امیرالمؤمنین اسـت. ما بایـد این 
را جوهـر و روح کارهـای خودمـان قـرار بدهیـم؛ کمااین کـه شـاید در زندگـی علیبن ابیطالـب هم اخـاص جوهر 
و روح کار آن حضـرت بـود؛ یعنـی کار را فقـط بـرای رضـای خـدا و برطبـق تکلیـف الهی و اسـامی و بـدون هیچ 
انگیزه ی شـخصی و نفسـانی و امثـال اینها انجـام میـداد. به گمـان این جانـب، در بـاب شـخصیت امیرالمؤمنین، 

اصـل قضیـه این اسـت.
امیرالمؤمنیـن ایـن اخـاص را از دوران کودکی و نوجوانـی که اسـام را از پیامبر قبول کـرد و سـختیهای آن را به 
جان خریـد، نشـان داد. او بـرای خـدا از آسـایش محترمانـه ی یک آقـازاده ی قریشـی صرف نظـر کـرد و در طول 
سـیزده سـال، مبارزات خود را در کنـار پیامبر ادامـه داد، و بعد هم ماجـرای خوابیـدن آن بزرگوار در جـای پیامبر 
در شـبی که رسـول اکـرم از مکه به طـرف مدینـه هجرت کردنـد. ایـن خوابیـدن امیرالمؤمنیـن در جـای پیامبر، 
از جملـه ی کارهایـی اسـت کـه اگـر کسـی تدبـر بکنـد، درمییابد کـه بزرگتریـن فـداکاری اسـت که یک انسـان 
میتوانـد از خود نشـان بدهـد؛ یعنی به طور قاطع تسـلیم مرگ شـدن. شـب تاریک، دشـمن مسـلح و خشـمگین 
و آماده ی در پشـت دیوارها و عـازم بر قتـل پیامبر که در این بسـتر بایـد خوابیده باشـد. امیرالمؤمنین آن شـب به 
پیامبـر عـرض کرد کـه اگر مـن در جـای تـو بخوابم، تـو بسـامت خواهی جسـت؟ فرمـود: بلـه. عرض کـرد: پس 

میخوابـم.

مقایسه كار امیرالمؤمنین)ع( با سقراط توسط نویسنده مسیحی
کسـانی مثل آن نویسـنده ی مسـیحی که از دین مـا خارج هسـتند و با رؤیت اسـامی و شـیعی بـه امیرالمؤمنین 
نگاه نمیکننـد، میگوینـد که ایـن کار امیرالمؤمنیـن فقط قابل مقایسـه ی با کار سـقراط اسـت که بـرای مصلحت 
جامعه، به دسـت خود جـام زهر را نوشـید؛ یعنی یـک فـداکاری قطعی. اخـاص، تنها چیـزی بود که در آن شـب 
حاکم بود. کسـانی کـه در چنین مـواردی بـه فکر خودشـان باشـند، در فکر این هسـتند کـه از موقعیت اسـتفاده 

کنند؛ امـا او در همیـن لحظه بـه فکر نجـات جان پیامبر اسـت. 

عاملی باعث پیشرفت اسام
در جنگهـای پیامبـر، در اُحـد آن وقتـی کـه همـه بـه جـز اندکـی رفتنـد و امیرالمؤمنیـن از پیامبـر دفـاع کـرد، 
در خنـدق آن وقتـی کـه همـه از مبـارزه ی بـا عمروبن عبـدود سـرپیچیدند و آن حضـرت مکـرر داوطلب شـد، در 
قضیـه ی خیبـر، در قضیه ی آیـات برائـت، بعـد از رحلـت پیامبـر، در ماجـرای انتخـاب جانشـین بـرای پیامبر در 
سـقیفه، در شـورای تشکیل شـده ی بعـد از درگذشـت خلیفـه ی دوم، در همـه ی ایـن مـوارد امیرالمؤمنیـن فقط 
و فقـط رضـای الهـی را در نظـر گرفـت و خالصـاً للَّ آن چیـزی را کـه بـه نفـع اسـام و مسـلمین بـود، انتخـاب 
کـرد و »خـود« را دخالتـی نـداد. در وقتـی که خافـت را قبـول کـرد، در بیسـت وپنج سـالی کـه از خافـت دور 
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مانـد، در همکاریـش بـا خلفـا، در کارش بـرای اسـام، در حضـورش در میـدان جهـاد و کار و مبـارزه و خدمت به 
نظـام اسـامی، در تعلیم مـردم، در تربیـت و تزکیـه ی انسـانهای جامعـه، و بعـد در دوران خافتـش در برخورد با 
جناحهـای مختلـف، کـه هرکـدام شـعاری داشـتند و دارای خصوصیتـی بودنـد، و در همـه ی مـوارد دیگـر، علی 
بن ابیطالـب، همـان علـی بن ابیطالبـی اسـت کـه خـدا میپسـندد و رسـول خـدا انتخـاب میکنـد و برمیگزینـد؛ 
بنده ی خالص خـدا. ایـن، آن چیزی اسـت که مـن و شـما بایـد رشـحه یی از آن را در عمـل و زندگی خـود از علی 
بن ابیطالـب بیاموزیـم و عمـل کنیـم. در آن روز، ایـن باعـث پیشـرفت اسـام شـد، و همیـن اسـت کـه اگـر یک 

قطـره ی از آن در وجـود انسـانی باشـد، او را بـه موجـودی مفیـد بـرای اسـام و مسـلمین تبدیـل میکند. 

امام خمینی)ره( مظهر اخاص در دوران انقاب اسامی 
مـا در دوران انقاب بـزرگ اسـامی، آن اخـاص را بالمعاینـه در زندگـی مردممان مشـاهده کردیم، و شـد آنچه 
شـد. امام بزرگـوار ما مظهـر این اخـاص بـود، و کرد آنچـه کـرد. او دنیـا را در مقابـل اسـام خاضع و خاشـع کرد 
و دشـمنان اسـام را بـه عقب نشـینی وادار نمـود. امـروز هـم آحاد ملـت ایـران، زن و مـرد ملـت، اقشـار مختلف، 
مخصوصـاً مسـؤوالن - خصوصاً هرچـه مسـؤولیتها باالتر بـرود - محتـاج همین اخـاص هسـتیم، تا این بـار را به 

برسـانیم. سرمنزل 

پدید آمدن جامعه ی اسامی به بركت مجاهدت مخلصانه مسلمین 
)صلّیاللَّ علیه والـه( نقتـل ابائنـا و  طبـق نقـل در نهج الباغـه، امیرالمؤمنیـن فرمـود: »و لقـد کّنـا مـع رسـول اللَّ
ابنائنـا و اخواننـا و اعمامنـا الیزیدنـا ذلـک ااّل ایمانـا و تسـلیما و مضّیـا علـی اللّقـم و صبـرا علـی مضـض األلم«9؛ 
خالصانـه و مخلصانه با کسـان و نزدیـکان خود میایسـتادیم و بـرای خدا مبـارزه میکردیـم. »فلّمـا رأی اللَّ صدقنا 
انـزل بعدّونا الکبـت و انـزل علینا الّنصـر«10؛ وقتـی در راه خدا بـا اخـاص و صادقانه عمـل کردیم و خـدای متعال 
ایـن را از مـا دید، دشـمن مـا را سـرکوب کـرد و ما را پیـروز نمـود. بعـد میفرمایـد: اگـر این طور نبـود، ایـن کارها 
انجام نمیشـد: »مـا قام للّدیـن عمـود و ال اخضّر لایمـان عود«11؛ یک شـاخه ی ایمان سـبز نمیشـد و یـک پایه ی 
دین بر سـر پا نمیمانـد. بـه برکت اخـاص و صـدق آن مسـلمین، ایـن پیشـرفتها انجام شـد و جامعه ی اسـامی 
پدیـد آمـد. تمـدن اسـامی و ایـن حرکـت عظیـم تاریخـی امـروز هـم همـان اسـت، و ملـت مـا و مسـلمانان در 
همه ی عالـم و امـروز ملـت عـراق و پیشـروان آن ملـت و نیز دیگـر مردمی کـه در هر گوشـه ی دنیـا به نام اسـام 

سـخن میگوینـد، بایـد ایـن درس را از علـی بن ابیطالب)علیه الّسـام( فـرا بگیرنـد.

9. نهج الباغه، خطبه ی ۵6
10. همان
11. همان
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حصول ذكر و حضور دایمی  با خداوند، فقط به  بركت  نماز

بـر پـا داشـتن نمـاز، نخسـتین ثمـره و نشـانه 
حکومت صالحان 

معنای واقعی اقامه نماز 
نماز، عامل رسیدن به ذكر و حضور دائمی 

نمـاز، تنهـا وسـیله ی  مسـتحکم و دایمـی  بـرای  
ارتباط میان  انسان  با خدا

كلمات  و اذكار نماز، خاصه ی بخشی از معارف  دین 
لزوم اهتمام بیشتر برای معرفی نماز
ضرورت معرفی نماز در همه سطوح 



آراستگی به 
فضائل اخالقی

حصول ذكر و حضور دایمی  با خداوند، فقط به  بركت  نماز *

بر پا داشتن نماز، نخستین ثمره و نشانه حکومت صالحان 
بسم الل الرحمن الرحیم 

تشـکیل  مجمعی  از صاحب نظـران  بـرای  »اقامه ی نمـاز«، یکی  از شایسـته ترین  و ضـروری تریـن  کارهایی  اسـت  که  باید 
در جمهوری اسـامی  صورت  می گرفـت . زیرا برپا داشـتن  نماز، نخسـتین  ثمره  و نشـانه ی  حکومـت  صالحان  اسـت . و در 
رتبه ی  بعد از آن  اسـت  که  نوبت  بـه  »زکات « بـه  مثابه ی  تنظیـم  مالی  جامعه  و ریشـه کن  کردن  فقـر، و نیز امـر به  معروف  
و نهـی  از منکر یعنی  سـوق  دادن  به  نیکی هـا و باز داشـتن  از بدیها می رسـد. »الذین  ان مکناهم  فـی  االرض  اقامـوا الصلوه  و 

اتوا الزکـوه  وامـروا بالمعـروف  و نهواعن المنکر...«

معنای واقعی اقامه نماز 
اقامـه ی  نماز فقط این  نیسـت  کـه  صالحان ، خـود نماز بگزارنـد. این  چیزی  نیسـت  که  بر تشـکیل  حکومـت  الهی  متوقف  
باشـد، بلکه  باید این  سـتون  دیـن  در جامعه،  به  پا داشـته  شـود و همه  کـس  با رازهـا و اشـاره های  آن  آشـنا واز بـرکات  آن  
برخوردار گردند، درخشـش  معنویت  و صفای  ذکـر الهی، همه ی  آفـاق  جامعه  را روشـن  و مصفا کند و تن هـا و جانها با هم  

به  نماز بشـتابند و در پناه  آن  طمأنینه  و اسـتحکام  یابند.

نماز، عامل رسیدن به ذكر و حضور دائمی 
نماز، رکـن  اصلی  دین  اسـت  و باید اصلـی ترین جایگاه  را در زندگی  مردم  داشـته  باشـد. حیات  طیبه ی  انسـان  در سـایه ی  

*. پیام به اولین اجاس سالیانه ی اقامه ی نماز در مشهد مقدس  1370/07/16
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حاکمیت  دین  خـدا، وقتی  حاصل  خواهد شـد که  انسـانها دل  خـود را با یـاد خـدا زنده نگهدارنـد و به  کمـک  آن  بتوانند با 
همه ی  جاذبه های  شـر و فسـاد مبارزه  کننـد وهمه ی  بتها را بشـکنند و دسـت  تطاول  همه ی  شـیطانهای  درونـی  و برونی  
را از وجـود خود قطع  کننـد. این  ذکـر و حضور دایمی  فقـط به  برکت  نمـاز حاصل  می شـود; ونماز درحقیقت ، پشـتوانه ی  
مسـتحکم  و ذخیره یـی  تمـام  نشـدنی  در مبارزه یی  اسـت  کـه  آدمی  بـا شـیطان  نفس  خـود کـه  او را بـه  پسـتی  و زبونی  

می کشـد، و شـیطانهای  قدرت  کـه  بـا زر و زور، او را وادار به  ذلت  و تسـلیم  می کنند، همیشـه  و درهمه  حـال  دارد.

نماز، تنها وسیله ی  مستحکم و دایمی  برای  ارتباط میان  انسان  با خدا
هیچ  وسـیله یی  مسـتحکم تر و دایمی تر از نمـاز بـرای  ارتباط میان  انسـان  با خدا نیسـت . مبتـدی ترین  انسـانها رابطه ی  
خود بـا خـدا را به  وسـیله ی  نمـاز آغاز می کننـد. برجسـته ترین  اولیـای  خدا نیز بهشـت  خلـوت  انس  خـود با محبـوب  را 
در نماز می جوینـد. این  گنجینـه ی  ذکـر و راز را هرگز پایانی  نیسـت  و هر که  با آن  بیشـتر آشـنا شـود، جلوه  و درخشـش  

بیشـتری  در آن  می یابـد.

كلمات  و اذكار نماز، خاصه ی بخشی از معارف  دین 
کلمات  و اذکار نماز، هریک  خاصه یی  اسـت  که  به  بخشـی  از معـارف  دین  اشـاره  می کند و به  طـور مکرر و پی درپـی  آن  را 
به  یاد نمازگـزار می آورد.نمـازی  که  با تدبـر در معانی  و بدون  سـهو و غفلت  گزارده  شـود، انسـان  را روزبه روز بـا معارف  الهی  

آشـناتر و به  آن  دلبسـته تر می سازد.
نورانیت  نمـاز، و رازهـا و رمزهـای  آن ، و درسـهایی  کـه  در آن  گنجانیده  شـده ، و اثـر آن  در سـاختن  فرد و جامعـه ، چندان  
نیسـت  که  بشـود در مقالی  کوتاه  از آن  سـخن  گفت ،بلکه  چنان  نیسـت  که  بی خبری  چون  مـن  بتواند از اعمـاق  آن  خبری  

آورد.
آنچه  مـن  با قلـم  قاصـر و معرفـت  ناچیـز خـود می گویـم  آن  اسـت  که  مـردم  مـا و جامعـه ی  مـا، و بخصـوص  جوانـان  ما 
که  اکنون  بـار امانـت  سـنگینی  را بـر دوش  گرفته انـد باید نمـاز را منبـع  قدرتـی  الیـزال  بداننـد و در برابر جبهه ی  فسـاد 
وبی عدالتـی  و کجروی  کـه  امـروز بشـریت  را تهدید می کنـد، از نمـاز و یاد خـدا نیروبگیرنـد. میـدان  مبارزه یی  کـه  امروز 
پیش  روی  ماسـت ، مـا را به  تکیه گاه  مسـتحکم  ذکـر خدا و امیـد و اعتمـاد به  او، بیـش  از همیشـه  و بیش  از همـه،  محتاج 

 می سـازد، و نمـاز آن  سرچشـمه ی  جوشـانی  اسـت  که  ایـن  امیـد و اعتمـاد و قـدرت  معنـوی  را به  ما می بخشـد.
نماز بـا حضـور و باتوجه ، نمـازی  که  از یـاد و ذکر سرشـار اسـت ، نمازی  کـه  آدمـی  در آن  با خـدای  خود سـخن  می گوید و 
به  او دل  می سـپارد. نمـازی  کـه  واالترین  معارف  اسـام  را پیوسـته  بـه  انسـان  می آموزد،چنین  نمـازی  انسـان  را از پوچی  
و بی هدفی  و ضعـف  می رهانـد و افـق  زندگـی  را در چشـمش  روشـن  می سـازد و بـه  او همـت  و اراده  و هدف  می بخشـد و 
دل  او را از میـل  بـه  کجـروی  و گنـاه  و پسـتی  نجات  می دهـد. از این  روسـت  کـه  نمـاز در همه ی حـاالت ، حتـی  در میدان  
نبرد و سـخت ترین  آزمایشـهای  زندگـی ، اولویت  خـود را از دسـت  نمی دهد. انسـان  همیشـه  به  نمـاز، محتاج  اسـت ، و در 

عرصه هـای  خطر،محتـاج تر.
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لزوم اهتمام بیشتر برای معرفی نماز
حقیقت  آن  اسـت  کـه  در کار معرفی  نمـاز کوتاهیهای  زیادی  شـده  اسـت .و نتیجـه  آن  که  نمـاز هنوز جایگاه  شایسـته ی  
خـود را، حتی  در نظـام  اسـامی  ما،به  دسـت  نیـاورده  اسـت . این  مسـؤولیت  سـنگین ، بـر دوش  دانشـوران  و آشـنایان به  
معارف  اسـامی  اسـت  که  نمـاز را بـه  همه  بخصـوص  به  نسـل  جـوان  بهتـر بشناسـانند از کودک  دبسـتانی  تا پژوهشـگر 
دوره های  عالـی ، هریک  فراخـور ذهن  ومعرفت  خـود، می توانند در راه  شـناختن  نمـاز و رازهـای  آن ، قدمهایـی  بردارند و با 
ناشناخته هایی  آشـنا شـوند،حتی  عرفای  بزرگ  نیز برای  سـالکان  وادی  معرفت ، "اسرارالصلوه " نوشـته  و آموخته اند، یعنی  

اعمـاق  این  اقیانـوس  همچنان  ناشـناخته  و پیمودنی  اسـت .

ضرورت معرفی نماز در همه سطوح 
در جامعـه ی  ما فصل  مهمـی  بایـد در معرفی  نماز درهمه ی  سـطوح  گشـوده  شـود. رسـانه ها و بخصـوص  صدا و سـیما با 
شـیوه های  گوناگون  نماز را معرفی  و یادآوری  کنند. همه  جا و همیشـه  در رادیو و تلویزیون ، نماز در اولویت  گذاشـته  شـود 
و شـوق  ایمان  و عطش  یاد خـدا در دلها پدید آید. درکاسـهای  دروس  دینی  مدارس  و دانشـگاهها درس  نمـاز جایگاه  خود 
را بازیابد وسـخنان  سـنجیده  و افکار بلند در بازشناسـی  نمـاز، فراهم  و در معـرض  ذهـن  و دل  دانشـجویان  و دانش آموزان  

گذاشـته  شود.
فلسـفه ی  نماز و تحلیل  رازهـا و رمزهـای  آن  بـا زبان  هنـر در معرض  دیـد همگان  قـرار گیرد، تا هـر کس  به  قـدر ظرفیت  
خـود از آن  متمتع  گردد، کتابها و جزوه ها در سـطوح  مختلـف  و از دیدگاههای  گوناگون  به  وسـیله ی  محققـان  و عالمان  به  

سـلک  تحریر درآید و مایـه ی  کارهای  هنـری  و ادبی  گـردد. فصلی  نیـز باید برای  آسـان  کردن  انجام  نماز گشـوده  شـود:
در همه ی  مراکز عمومی  :مدارس ، دانشـگاهها، کارخانه ها،سـربازخانه ها، فرودگاهها، ایسـتگاههای  قطـار، ادارات  دولتی  و 
امثـال  آن  ،جایگاههای  مناسـبی  بـرای  نماز پیش بینی  شـود. مسـاجد و نمازخانه هـا پاکیـزه  و مرتب  و رغبت انگیز باشـد. 
نماز در وقـت  فضیلت  و بـه  جماعت  گـزارده  شـود. در هر محیطی  برجسـتگان  و بـزرگان  آن  بر دیگران  پیشـقدم  شـوند و 
عماً اعتنـاء به  نمـاز را بـه  دیگـران  بیاموزانـد. و خاصـه  در همه  جـا حرکت  به  سـمت  نماز و شـتافتن  به  نماز محسـوس  

شد. با
با این  مقدمات ، به  خواسـت  خداوند متعـال  و با توجهـات  و ادعیه ی  زاکیـه ی  حضـرت  ولی الل االعظم  روحی فداه ، کشـور و 

جامعه ی  ما بـه  هدفهـای  واالی  نماز نزدیک  می شـود و از بـرکات  آن  بهـره  می گیرد.
در پایـان  الزم  می دانـم  از فراهم آورنـدگان  ایـن  مجمـع  و همه ی  کسـانی  که  با وقـوف  بر اهمیـت  نمـاز، در راه  اقامـه ی  آن  
تـاش  می کننـد، مخصوصـاً از جنـاب  حجة االسـام  آقـای  قرائتـی  کـه  دلسـوزانه  و عاشـقانه  در ایـن  راه  گام  برمی دارند، 

صمیمانه  تشـکر کنـم  و قبول  حضـرت  حق تعالـی  را بـرای  ایـن  کوششـهای  مخلصانه  مسـألت نمایم .
والسام  علیکم  و رحمة الل 

سید علی  خامنه ای 
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رهایی از چنگال نفس اماره، سرچشمه ی خیرات 
عامل رسیدن جامعه به سعادت اخروی و دنیوی 

ریشه ی بدبختیهای انسانیت 
آسانتر بودن تهذیب اخاقی در حکومت اسامی 

لزوم رشد معنوی در كنار رشد مادی 
خـود سـازی اخاقـی، یکـی از بزرگتریـن وظایف 

دانشجویان 

تزكیه ی انسان، هدف اعاي انقاب اسامي
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تزكیه ی انسان، هدف اعاي انقاب اسامي *

آن مسـأله ی اساسـی کـه در انقـاب اسـامی هـدف اعلـی و واال بـه حسـاب میآمـد و میآیـد، عبـارت از تزکیه ی 
انسـان اسـت. همه چیز مقدمـه ی تزکیـه و طهـارت آدمـی اسـت. عدالـت در جامعـه و نیـز حکومت اسـامی در 
میـان اجتماعات بشـری هم بـا این که هـدف بزرگی محسـوب میشـود، ولـی خـود آن یک مقدمـه بـرای تعالی و 
رشـد انسـان اسـت که در تزکیه ی آدمی نهفته اسـت. هـم زندگـی در این عالـم - اگر بخواهد به سـعادت برسـد - 
محتاج تزکیه اسـت، و هـم درجات اخـروی و معنـوی، متوقف بـر تزکیه اسـت. فاح انسـان - یعنی دسـت یافتن 
انسـان به مقصد اعلـی - وابسـته ی بـه تزکیه اسـت؛ »قد افلح مـن تزّکـی. و ذکراسـم ربّـه فصلّی«1. آن کسـی که 

تزکیـه بکند، فـاح و رسـتگاری را به دسـت آورده اسـت.
 شـما روش نبیّ اکرم)صلّیاللَّ علیه واله وسـّلم( را در تمـام لحظـات دعـوت اسـامی خـود ماحظـه بفرماییـد؛ از 
روزهـای اول کـه در غربت محـض بودنـد و با تنهایـی خود بـا همه ی دنیـای جاهلیـت و کفـر مبـارزه میکردند، تا 
اوج قـدرت اسـامی، یعنـی آن روزی کـه پیامبر مکـه و طائـف را فتح کـرده بودنـد و حجـاز را تماماً زیر سـلطه ی 
خـود درآورده بودنـد، در هـر مناسـبتی پیامبر اکـرم مـردم را دعـوت میکردند کـه نفس خـود را تزکیـه و تطهیر 

کننـد.

رهایی از چنگال نفس اماره، سرچشمه ی خیرات 
 بـرادران و خواهـران! در وجـود ما، هـم سرچشـمه ی همـه ی شـرارتها وجـود دارد، که همـان نفس ماسـت - که 
از همـه ی بتهـا خطرناکتـر، بـت نفـس و خودخواهـی ماسـت - و هـم سرچشـمه ی همـه ی خیـرات و زیباییهـا و 

بیانات در دیدار اقشار مختلف مردم 1370/08/01
1. اعلی: 1۴ و 1۵
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کماالت. اگـر مـا بتوانیـم و همـت کنیـم خودمـان را از چنـگال نفـس امـاره ی به سـوء و شـهوات نفسـانی نجات 
بدهیـم، سرچشـمه ی خیـرات بـر روی مـا گشـوده خواهد شـد.

 عامل رسیدن جامعه به سعادت اخروی و دنیوی 
 اگـر دنیا پُـر از ظلـم و جور اسـت، اگـر قدرتهای اسـتکباری بـه مـردم دنیـا زور میگوینـد و به آنهـا جفـا میکنند، 
اگر بسـیاری از ملتها با سـکوت خـود، ذلت را به دسـت خـود برای خـود تـدارک میبینند، اگـر بسـیاری از قدرتها 
و دولتها بر مردم خودشـان ظلـم روا میدارنـد، اگر فقـر و بیسـوادی و بیفرهنگی هسـت، اگر جنگهای خانمانسـوز 
هسـت، اگـر بمبهـای شـیمیایی هسـت، اگـر ظلـم و تعـدی و دروغ و فریـب هسـت، همـه و همـه ناشـی از عدم 
تزکیه ی انسـان اسـت؛ انسـانها خود را تزکیـه نکـرده و نسـاخته اند. انقاب برای این اسـت کـه جوانان و مـردم ما 
در هر قشـر و هـر طبقه، ایـن فرصت را پیـدا کننـد کـه خودشـان را بسـازند؛ خودشـان را از بدیها نجـات بدهند و 

در مقابـل آتـش دوزخ اخـروی و دوزخهـای دنیوی بیمـه کنند.
 جامعه یـی کـه تزکیه شـده باشـد، مردمـش نفس خـود را اصـاح کـرده باشـند، بـه خودشـان پرداخته باشـند، 
رذایـل اخاقـی را از خودشـان دور کرده باشـند، دورویـی و دروغ و فریـب و حرص و طمـع و بخل و بقیـه ی رذایل 
انسـانی را از خودشـان جدا کـرده و زدوده باشـند، این طـور جامعه یی، هم به سـعادت اخـروی، و هم جلوتـر از آن، 

به سـعادت دنیـوی دسـت خواهـد یافت.

ریشه ی بدبختیهای انسانیت 
 اگـر بدبختیهـای انسـانیت را ریشـه یابی کنیـد، بـه آلودگـی نفسـانی انسـانها برمیگـردد. آن جایـی کـه ضعـف و 
بدبختـی هسـت، یا بـه خاطـر اختافـات اسـت، یـا بـه خاطـر حـرص و آز و دنیاطلبی اسـت، یا بـه خاطـر بددلی 
انسـانها بـا یکدیگر اسـت، یـا به خاطـر تـرس و اظهـار ضعـف و تـرس از مرگ اسـت، و یـا به خاطـر میـل و رغبت 
به شـهوات و خوشـگذرانی اسـت. اینهـا مایه ی اصلـی بدبختیهـای جوامع بشـری اسـت. چگونـه میشـود اینها را 

برطـرف کـرد؟ بـا تهذیـب و تزکیـه ی اخاقی.

آسانتر بودن تهذیب اخاقی در حکومت اسامی 
 البته تهذیـب اخاقی در حکومت طاغوت بسـیار مشـکل اسـت. کمتـر انسـانی را میتوان پیـدا کرد کـه در دوران 
حاکمیـت طاغوتهـا بتواند به رشـد معنـوی و اخاقی دسـت پیـدا کند، تـا مثًا بـه مقامـی روحی و معنوی برسـد 
و کسـی مثل مقـام بـزرگان و شـخصیتی مثل امـام امت بـه وجـود بیایـد؛ امـا در دوران حاکمیت اسـام آسـانتر 

اسـت.
 تـا وقتـی کـه نبیّ اکرم)صلّیاللَّ علیه واله وسـلّم( و رسـالت اسـامی نبـود، ابوذرهـا و مقدادهـا و عمارها انسـانهای 
جاهـل و گمراهـی بودنـد؛ مثـل حیوانـات، مثـل وحشـیها و مثـل بقیـه ی مـردم زندگـی میکردنـد؛ امـا طلـوع 
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خورشـید اسـام، از عمـار آن چنـان شـخصیت بزرگی سـاخت که در طـول عمـر طوالنی خـود - حدود نود سـال 
- پیوسـته در خدمت اسـام بـود و دایماً بـرای خدا کار کـرد و زحمت کشـید. اسـام از مقـداد و ابـوذر و از بقیه ی 
انسـانهای بزرگ، آن شـخصیتها را سـاخت. اینهـا چه کسـانی بودنـد؟ اینها انسـانهای بـدوی و ابتدایـی و جاهلی 

بودنـد.

لزوم رشد معنوی در كنار رشد مادی 
 جوانـان مـا میتوانند رشـد کنند. زنـان و مـردان مـا میتواننـد انسـانهای بزرگی بشـوند. جامعـه ی مـا میتواند در 
حدی رشـد کند کـه رشـد آن، ملتهـای دیگـر را بـه پیمـودن ایـن راه تشـویق کند؛ یعنـی هم رشـد مـاّدی و هم 

رشـد معنوی؛ چون رشـد مـاّدی بـدون رشـد معنـوی بیفایده اسـت.
 االن کشـورهای بـزرگ دنیا رشـد مـاّدی دارنـد؛ محصول زیـاد، علـم پیشـرفته، تکنولـوژی پیچیـده، مصنوعات 
فراوان؛ هـر روز چیـزی از پیشـرفتهای علمـی در دنیـا به بشـریت نشـان میدهند؛ امـا آیا اینهـا خوشـبختند؟ آیا 
زندگـی آنها زندگی انسـانی اسـت؟ این طور نیسـت؛ نه خودشـان خوشـبختی انسـانی را حـس میکنند، نـه اجازه 
میدهند کـه ملتهـا خوشـبختی انسـانی را درک کنند. در میـان خودشـان، اضطرابهـا، نگرانیهـا، قتلهـا، جنایتها، 
افسـردگیها، وازدگـی از زندگی مـاّدی و معنـوی، دوری از معنویت و فضیلت، پاشـیده شـدن اسـاس خانـواده و از 
بیـن رفتن پیونـد فرزندان بـا والدیـن وجـود دارد. اینهـا گرفتاریهای آنهاسـت؛ بـرای دنیا هـم که میبینیـد چه به 
ارمغـان آورده اند! بـرای ملتهای دیگر هـم، جنگ و فقر و بیسـوادی و اختـاف و بدبختـی و تیـره روزی را آورده اند. 
آنها رشـد مـاّدی دارنـد، اما رشـد معنـوی ندارنـد. وقتی رشـد مـاّدی بدون رشـد معنـوی شـد، نتیجه این اسـت 

کـه مشـاهده میکنید. بایـد رشـد معنـوی را در کنار رشـد ماّدی گذاشـت.

خود سازی اخاقی، یکی از بزرگترین وظایف دانشجویان 
 شـما دانشـجویانی که در این محفـل هسـتید و همـه ی دانشـجویان در سرتاسـر کشـور، متوجه باشـید که یکی 
از بزرگتریـن وظایـف شـما، خودسـازی اخاقی اسـت. اخـاق خـود را تکمیـل کنیـد؛ شـما جوانان ایـن فرصت 
را داریـد. دوران، دوران شماسـت؛ شـما در دوران خوبـی زندگـی میکنیـد؛ در سـایه ی حکومت قرآنـی و فرهنگ 
اسـامی زندگـی میکنیـد. بنابرایـن، از لحـاظ روحـی و معنـوی، فرصـت بـرای واال و شایسـته شـدن داریـد؛ این 
فرصـت را مغتنم بشـمارید. علم بایـد در کنار اخـاق، و پیشـرفت صنعتـی و علمی و مـاّدی در کنار رشـد اخاقی 

ي باشـد. توجه بـه خدا هـم مایـه ی اصلـی رشـد اخاقی بـه حسـاب میآید.
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موانع رسیدن انسان به كمال *

آفرینش موجودات، برای تکامل یافتن آنها
انسـان در ایـن عالـم آمده اسـت تابـه کمـال برسـد. آفرینـش بشـر بـرای این اسـت کـه در ایـن عرصـه آزمایش 
- عالـم کـوْن و فسـاد - انسـان فرصـت پیداکندوبـه تکامل نائـل شـود. ایـن هـدف، مخصوص انسـان هم نیسـت. 
موجـودات دیگرهـم بـه وجـود آمده انـد تـا در این جا بـه کمـال برسـند. البتـه کمال هـر موجـودی، متناسـب با 
سـاختمان و طبیعـت وجـود اوسـت. کمـال یـک درخـِت ثمربخش، این اسـت کـه به میـوه بنشـیند. کمـال یک 
بوته گل این اسـت کـه گل معّطر خـود رادرمعرض اسـتفاده انسـان قراردهـد. و کمال انسـان نیز متناسـب با ذات 
و شـخصیت اوسـت. این سـخن، البته بـه این معنا نیسـت کـه هر انسـانی درایـن عالم قـدم می گـذارد، حتمـاً به 
کمال خواهد رسـید؛ نـه. ای بسـا انسـانها کـه در این عالَـم، سـالها عمـر میکننـد، امابه کمال نمیرسـند. درسـت 
مثل ایـن اسـت کـه شـماکودک رابـه مدرسـه میگذارید تـا عالِم شـود؛ امـا هـر کودکی کـه به مدرسـه رفـت، به 
طور حتـم عالِـم نمی شـود. بعضـی توفیق پیـدا میکننـد که بـه علـم دسـت پیداکننـد و بعضی نـه. بایـد موانع را 
شـناخت. بایـد دید چـه موانعـی باعـث میشـود موجـودی کـه بـرای تکامل بـه ایـن عالـم آورده شـده اسـت، به 

نرسـد؟ کمال 
 درمورد موجـودات دیگـر، پیدا کـردن مانِع تکامل، مشـکل نیسـت؛ اما در مـورد انسـان، چون موجـودی پیچیده 
و دارای ابعـاد گوناگون اسـت، پیداکـردن موانع رشـد و تکامل، بسـیار دشـوار به نظر میرسـد؛ چون موانـع تکامل 
انسـان بسـیار متنّوع اسـت. انبیـای الهـی آمدند تـا موانـع رابرطـرف کننـد و جـاده تکامل را کـه خدا پیـش پای 
انسـان گذاشـته، بگشـایند و راه رابـه اونشـان دهند. ایـن، یک مسـأله مهـم و موضـوع یک بحـث بسـیار طوالنی 

*. بیانات در دیدار زائرین و مجاورین حرم مطهر رضوی 1371/01/1۵
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اسـت. آنچه مـن در این جلسـه عظیـم و در ایـن مکان حّسـاس به شـما عزیـزان عـرض میکنـم، تنها بخشـهایی 
کوتـاه و کلیاتـی ازاین بحث اسـت.

موانع بیرونی و درونی تکامل انسان :

1( موانع درونی تکامل انسان
اجماالً، بشـر دو نـوع موانع بـر سـر راه خـود دارد: یکـی موانعی اسـت کـه درون وجـود خـود او قـرار دارد و دیگر، 
موانعـی کـه بیـرون از وجـود اوسـت و درداخـل شـخصیت و روان او نیسـت. هـردو نـوِع ایـن موانـع، خطرنـاک 
و بـاز دارنـده حرکتنـد. از موانـع درونـی انسـان، میتـوان بـه »ُخلقّیـات فاسـد« اشـاره کـرد. مثـًا در راه تکامل، 
خودخواهـی انسـان یـک مانـع اسـت. خودپرسـتی و خودبینـی - کـه انسـان فقـط شـخص خـود را بـه حسـاب 
بیـاورد و دیگران رابـه چیـزی نشـمارد - مانع بزرگـی درراه تکامل انسـان اسـت کـه در او حسـد، طمـع، حرص و 
برادرکشـی ایجاد میکند. انسـاِن مبتا به ایـن گرفتاریها، بسـیاری از جنگها را بـه راه میاندازد و بسـیاری از ظلمها 

و نامردمیهـا را به وجـود میـآورد. منشـأ همـه اینهـا، خودخواهـی اسـت.

تنبلی، از جمله موانع تکامل انسان 
از جملـه موانـع دیگـری کـه انسـان را از راه کمـال بازمیـدارد، تنبلـی، تن پـروری، بیاعتنایی بـه کار و بی شـوقی 
نسـبت به حرکت اسـت. شـمادر دعای شـب اول مـاه رمضـان مـی خوانیـد: »الّلهـم اجعلنا مّمـن نوی فعمـل و ال 
تجعلنـا مّمـن شـقی فکسـل و ال مّمن هـو علی غیـر عمـل یتـکل.1« ببینید چـه عبارتهـای پـر مغز و چه درسـی 
در پوشـش دعاسـت! دعا کننـده از این که جزو کسـانی باشـد کـه دچـار کسـالت و بیعملی هسـتند، به خـدا پناه 
میبـرد. نمیخواهـد از جملـه کسـانی باشـد کـه میخواهنـد، امـا عمـل نمیکننـد و انتظـار دارنـد بـدون کارکردن 
نتیجـه بگیرنـد و بـدون ِکشـتن بدرونـد. » و ال تجعلنـا مّمن شـقی فکسـل و ال مّمـن هو علـی غیر عمـل یتکل.« 

میگویـد: خداونـدا! مرا جـزو کسـانیکه فقـط بـه آرزو تکیه میکننـد و بـه عمـل و تـاش نمیپردازنـد، قرارمده.
شـما به جوامع عقب افتـاده عالـم - از جملـه جوامع اسـامی خوِد مـا در کشـورهای متعّدد - نـگاه کنیـد! یکی از 
رازهـای عقـب افتادگی و انحطـاط این کشـورها - از لحـاظ مـاّدی و معنوی - این اسـت کـه عمل در زندگیشـان، 
نقش زیـادی نـدارد. اینهـا دردهـا و مرضهـای درونـی اسـت اینهـا موانـع درونـی انسـان اسـت کـه او را از کار باز 
میـدارد. از جملـه، شـهوترانی یا میل به شـهوات؛ کـه هر چـه میخواهد انجـام دهـد، فکر عاقبـت را نکنـد و دنباله 
رو هـوی و هـوس خـود باشـد. در روایـت معروفـی نقل شـده اسـت کـه فرمـوده انـد:»ان اخوف مـا اخـاف علیکم 
اثنـان، اتباع الهـوی و طول االمـل2«؛ ترسـناکترین بایی که از ابتای شـما مسـلمانان به آن میترسـم، این اسـت 
کـه دنباله رِو هـوای نفـس خودتـان باشـید؛ یعنی شـهوترانی کـردن و شـهوات را بـر عقل مسـلّط سـاختن. اینها 

همه موانـع درونی انسـان اسـت.

1. مفاتیح الجنان: دعای وارده از امام محّمدتقی علیه الّسام.
2. بحاراالنوار: ج 77، ص ۴19



39

آراستگی به 
فضائل اخالقی

2(موانع بیرونی تکامل انسان 
 یک نوع موانع هم، خارج از وجود انسان است. 

حکومتهای ظالم و دیکتاتور، از جمله موانع بیرونی تکامل انسان
مثـًا حکومتهای ظالـم و دیکتاتـور، در طـول تاریخ مانـع تکامل انسـانها بوده انـد. سـرمایه داران بـزرگ و زراندوز 
که همـه تـاش خـود را صـرف ایـن میکرده اند کـه خود بـه نوایـی برسـند، دیگـران را بـرای رسـیدن بـه مقاصد 
خود اسـتخدام و اسـتثمار میکردنـد. اینها جـزو موانع کمال بشـرند. فسـاد آنها، ظلـم آنها، قـدرت آنها، پـول آنها، 
شـّاق آنها، شمشـیر آنها، امروز بمـب اتم آنها، موشـکهای بالسـتیک آنهـا، سیاسـتهای پیچیده آنهـا، توطئه های 
تبلیغاتـی آنهـا، نیروهـای نظامـی آنهـا، همـه و همـه، موجـب مـی شـود کـه میلیاردهـا انسـان، از راه کمـال باز 
بماننـد. در کشـورهایی هـم کـه سـاطیِن مسـتبد بـر انسـانها حکومـت میکنند، یـا حـّکام وابسـته بـه اجانب و 
قدرتهـا زمـام امـور را در دسـت دارنـد، انسـانها نمیتواننـد راه کمـال را بپیماینـد. وقتـی نظـام اجتماعـی، غلط و 
ظالمانه اسـت و براسـاس صحیحی اسـتوار نیسـت؛ وقتی انسـانها از حکومت سـالم، قانون درسـت و رجـال مؤمن 

و دلسـوز برخـوردار نباشـند، در چنین شـرایطی انسـان نمیتوانـد به تکامل برسـد.
اگر ایـن موانع وجـود نداشـت، چهـره عالـم و تاریخ بـه گونـه ای دیگر بـود؛ یعنـی این همـه ظلـم و فقر و فسـاد و 
بدبختـی و این همـه پایمال کـردن حقوق ضعفـا در عالـم نبود؛ یعنـی این همـه برادرکشـی و محرومیـت و فاصله 
طبقاتی وجـود نداشـت. همـه بدبختیهایـی که در طـول تاریخ بشـر بوده اسـت، امـروز هم کـه قرن پیشـرفتهای 
عظیم علمی اسـت، عینـاً در دنیـا دیده میشـود. این همـه باعث میشـود که انسـان، فرصـت و توفیق تکامـل پیدا 
نکنـد. در ایـن صـورت، انسـانها ناقص و تربیـت نشـده باقـی میمانند و دنیـای انسـان تربیت نشـده، دنیای فاسـد 
و سـیاه و ظلمانـی و پـر از رنـج و دردی اسـت کـه در گذشـته تاریـخ بـه مانشـان داده اسـت و امروزهم به چشـم 

خودمـان در سـطح عالـم مشـاهده میکنیم.

معنای تکامل واقعی انسان 
 امـا تکاملی کـه از آن یـاد میکنیـم به چـه معناسـت؟ این که انسـان کامل شـود، یعنـی چه؟ آیـا وقتی که انسـان 
بـا اختراعات و دانشـها و پیشـرفتهای علمـی گوناگـون مجّهز شـد کامل اسـت؟ آیا یک ملـت، وقتی ثروتمند شـد 
کامل اسـت؟ آیا وقتـی زندگی یـک ملت بـا رایانـه و موشـکهای فضایـی و ارتباطـات ازراه دور مجّهز شـد، میتوان 
گفت آن ملت کامل شـده اسـت؟ نه. کمـال در منطـق ادیان الهـی و دید انسـانهای فرزانـه، اینها نیسـت. امکاناتی 
کـه امـروز کشـورهای پیشـرفته عالـم ازآن برخوردارند، مایـه قدرت آنهاسـت؛ امـا لزوماً باعث کمالشـان نیسـت. 
درسـت اسـت که پول و سـاح و اختراعات و دانـش و فنآوری و پیشـرفت علمـی، برای یـک ملت قـدرت میآورد؛ 

اما هـر قدرتمنـدی کامل نیسـت.
 فـرض کنیـد شـما یـک انسـان فرزانـه عاقـل و عالـِم بـا تقـوای پرهیـزگار را مقابـل یـک دزد سـبیل از بناگوش 
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دررفته گـردن کلفِت قلـدر بگذاریـد. مرد دانشـمنِد پرهیـزکار، جسـماً از طـرف مقابل ضعیفتر اسـت؛ امـا قّوت و 
زور طـرف مقابـل، به معنـای کامل بـودن او نیسـت. غلط اسـت اگرکسـی خیـال کند »مـا بایـد تاش کنیـم تابه 
آنجا برسـیم کـه مثـًا امـروز ملتهـای غربـی رسـیده اند«! البته علـم آنهـا را بایـد به دسـت آوریـم. علِم شـکوفا و 
پیشـرفته اگـر در اختیار یک ملـت سـالم وکامل باشـد، مایه خیر و برکت اسـت. سـاح مـدرن اگـر در اختیار یک 
ملـت عاقـل و کامل باشـد، بیخطر اسـت. انرژی اتمـی اگـر در اختیار فرزانـگان عالم و انسـانهای سـالم دنیا باشـد، 
مایـه رشـد انسانهاسـت؛ امـا اتـم، در دسـت ملتـی کـه از کمـال برخـوردار نیسـت، تهدید کننـده حیات بشـری 
اسـت. موشـکهای قاّره پیما، کاهکهای اتمـی، زّرادخانه هـای پیشـرفته، فناوری فضایـی و ارتباطات شـگفت آور، 
وقتـی در اختیـار قدرتهـای امـروز مسـتکبر دنیـا باشـد، نتیجـه اش چـه میشـود؟ نتیجـه اش ظلمی میشـود که 
امـروز امریـکا یـا قدرتهـای دیگـر - و دیـروز شـوروی سـابق - در حـق ملتهـا و میلیونهـا انسـان روا میداشـتند و 
میدارنـد. وقتی سـاح و قـدرت و پـول و سیاسـت و مطبوعـات و تبلیغـات در اختیار قدرتهـای تربیت نشـده عالم 
باشـد، نتیجه این می شـود کـه امریـکا از آن طرف دنیا بـه خلیج فـارس میآید و نـاوگان خـود را در این جا مسـتقر 
میکنـد تا کشـوری را بمبـاران و کشـورهایی راتهدید کنـد؛ خلیج فارس را از حالت سـالم زیسـتی خـارج کند و به 
تهدیـد دنیا و آخـرت مـردم منطقه بپـردازد. چـرا ایـن کار را میکنـد؟ چون به قـول خـودش، میخواهـد منافعش 
را در ایـن نقطـه عالم تأمیـن کند! یعنـی همـان حالتی که یـک انسـان اسـتثمارگر و ظالم، نسـبت به زیردسـتان 

خـود دارد.
البته یک ملـت هم ممکن اسـت به ملتـی دیگر ظلـم کنـد. در دوران اسـتعمار، ملتهایی از آن سـوی عالـم و از آن 
طرف اقیانوسـها حرکـت کردند و بـه این سـوی دنیـا آمدند تا هندوسـتان، شـبه قـاّره هند، کشـور بـزرگ چین، 
کشـورهای آسـیا و کشـور عزیز خـود مـا را زیـر لگدهایشـان بکوبنـد. آمدند تـا انسـانها، شرفشـان، حیثّیتشـان، 
منافعشـان و دیـن و فرهنگشـان را بـه خاطـر منافـع خـود، لگدمـال کننـد. امکاناتـی کـه آنهـا دارند، علم اسـت، 
قدرت اسـت، سـاح اسـت؛ اماکمال نیسـت. نشـانه کمال این نیسـت که انسـانی، انسـان دیگری را بدّرد! میبینید 
کـه قدرتها، با سـاح و پولی کـه در اختیار دارنـد، ملتهـای ضعیـف را میدّرند. در داخل کشـورهای خودشـان هم، 
وضعیـت بهتـر از این نیسـت؛ یعنـی در داخـل جامعـه ثروتمنـد و پیشـرفته و برخـوردار از ترّقـی و تکامـل ماّدی 
امریـکا، اختـاف طبقاتی، بسـیار زیاد اسـت. آن جا به سـیاهان، فقـرا وکارگران ظلم میشـود. انسـانهای بسـیاری 
در آن مرکـز علم وثروت و فنآوری، شـب، کنار سـگهای ولگـرد در خیابانهـا میخوابند. انسـانهایی، انسـانهای دیگر 
رابه ناحـق، میکشـند. آمار قتـل و آدمکشـی و جنایـت در امریـکا - بـه نسـبت - از همه جـای دنیابیشتراسـت؛ با 

این کـه آنها علـم، فنـآوری، ثـروت و پیشـرفتهای مـاّدی دارند.

كمال بشریت در پاكیزه شدن دل و فکر او
بـا ایـن حسـاب، میبینیـم کـه پیشـرفتهای مـاّدی، کمـال بشـر نیسـت. کمال بشـر، چیـز دیگـری اسـت. کمال 
بشـراین اسـت که دل و فکر او پاکیزه شـود. انسـان خیرخواه، انسـان بامعرفت، انسـان خداشـناس و خداپرسـت، 
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انسـانی اسـت که عمل، حـرکات، گفتـار، کـردار و حتی خاطـرات و خطـورات ذهنـی او، طبـق رضای خـدا انجام 
میگیـرد. از او ظلمـی به کسـی نمیرسـد؛ نسـبت به همنـوع، مهربـان اسـت و در مقابـل انسـانهای دیگـر و حقوق 
آنها، احسـاس تکلیـف و مسـؤولیت میکنـد. انبیـا، چنیـن انسـانی را میخواهند بـه وجود آورنـد. جامعـه ای الهی، 
جامعه ای اسـت با دل انسـانی؛ جامعه ای اسـت با احساسـات و عواطف صحیح و سـالم؛ جامعه ای اسـت کـه درآن، 
کسـی بـه کسـی و آن جامعه بـه جوامـع دیگر ظلـم نکنـد؛ جامعـه ای اسـت کـه در آن، هـرکاری با این احسـاس 
که »خـدا میبیند و مؤاخـذه میکنـد« انجام میگیـرد؛ جامعه ای اسـت که آحـادش دچـار غفلت نیسـتند؛ غرق در 
مادیّت نیسـتند؛ غـرق در خودخواهـی و خودپرسـتی نیسـتند و کار برای خـدا و برای رسـیدن به آسـتان لقای او 
انجـام میگیـرد. چنین جامعـه ای کامل اسـت و انسـانی کـه در این جامعـه زندگی کنـد، در نیـل به کمـال، موّفق 

اسـت.

نشانه های جامعه اسامی 
 انبیـا آمدنـد تـا چنیـن جامعـه ای را به وجـود آورنـد. اگـر جامعـه ای کـه انسـانها و مردمش درسـت میاندیشـند 
و عمـل میکننـد، دارای رحـم و مرّوتنـد، دارای احسـاس مسـؤولیت در پیـش خـدای بزرگنـد، دارای احسـاس 
معنویّتنـد، غـرق در مـاّده نیسـتند و همه چیـز رابـرای خـود نمیخواهند؛ قـدرت و رفـاه مـاّدی بیابنـد، آن پول و 
قـدرت و آن پیشـرفت ورفـاه مـاّدی، بـرای همـه انسـانهای دنیا، خیـر به وجـود میـآورد. همان طـور کـه در صدر 
اسـام، اسـام آمد و چـراغ علـم و معنویّـت را در دنیا روشـن کرد. اسـام آمـد و به همـان انـدازه که جوامـع فاتح 
صدراسـام از معنویّات برخـوردار بودند، عدالـت اجتماعی را در سـطح عظیمی ازدنیامسـتقرکرد و در سـطح دنیا 

بـه تربیـت انسـانها پرداخت.
اکنون ایـن سـؤال پیـش میآیـد: »پیغمبـران بـرای این که انسـانها بـه ایـن مرحلـه برسـند و موانـع راه رابرطرف 
کنند، چـه ارمغـان و برنامـه و دسـتوری دارند؟آیات قرآن جـواب میدهد. آیـه ای که در آغاز سـخن تـاوت کردم، 
اصـِل هـدف را بیـان میکنـد: »انـا ارسـلناک شـاهداً و مبّشـراً و نذیـراً و داعیـاً الـی اللَّ باذنه و سـراجا منیـرا«؛ ای 
پیامبر! تـو را چراغی روشـن قـرار دادیـم دعوت کننـده به خـدا؛ بشـارت دهنده مـردم به ثـواب الهی و ترسـاننده 

آنهـا از عقـاب و غضـب الهـی و از بدبختیهایـی که درسـِر راه بشـرکمین کرده اسـت.
 امـا در راه ایـن هدف، مرحلـه دیگری هـم وجـود دارد و آن، تشـکیل نظـام و جامعه اسـامی اسـت: »لقد ارسـلنا 
رسـلنا بالبّینـات و انزلنـا معهم الکتـاب و المیـزان لیقوم النـاس بالقسـط3«، یعنـی جامعه عادالنـه. انبیـا آمدند تا 
جامعـه عادالنـه درسـت کننـد. جامعـه عادالنـه نشـانه های متعـّددی دارد. نشـانه اّولش ایـن اسـت کـه حکومت 
درآن جامعـه، تحمیلـی، فاسـد و ضّدمردمی نباشـد. حکومـت پیغمبـران، حکومتی مردمی بـود؛ برای مـردم و در 
خدمـت منافع آنـان بـود و مردم بـه پیامبـران عشـق میورزیدنـد. وقتـی پیغمبر مـا حکومـت تشـکیل داد، مردم 
به اوعشـق مـی ورزیدند. وقتی ابوسـفیان در شـب قبـل از فتح مکـه، به وسـیله عّباس - عمـوی پیغمبر - آهسـته 
و مخفیانـه، در اردوگاه مسـلمین گـردش کـرد و هنـگام صبـح دیـد کـه مـردم آب وضـوی پیغمبـر را از یکدیگـر 
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میرباینـد و به سـر و صورتشـان میریزند، بـه عّباس گفـت: »عجبا! مـن کسـری و قیصر، پادشـاه ایـران و امپراطور 
روم را دیـدم؛ امـا شـوکتی را کـه بـرادرزاده تـو دارد، در هیچ کـدام از آنها ندیـدم. آنهابـه زور و بـا سـرنیزه برمردم 
حکومـت می کردنـد؛ امـا این، بـر دلهـای مـردم حکومـت میکنـد؛ عواطـف مـردم را دارد؛ ایمـان مـردم را دارد و 

عشـِق مردم متوّجـه به اوسـت.«
چنین حکومتـی، با چنـان پایـه و قاعده مردمی اسـت که مـی توانـد اصاحات کنـد. اگـرآن روالی که نبـّی مکّرم 
اسـام صلّیاللَّ علیه وآله وسـّلم، شـروع و پایـه گـذاری کـرد، بـه وسـیله سـلطنت بنـی امّیـه و بنـی عّبـاس درهم 

شکسـته نمیشـد، چهره دنیـا به گونـه دیگری میشـد.
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اطاعت از هر نظام اجتماعی غیرالهی عبادت غیرخداست *

»یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون«.1
 از اینکـه در ماه مبـارک رمضان بـه جز یک جلسـه توفیق پیدا نشـد کـه مجلـس درس و قرآن را با شـما بـرادران 
و خواهـران داشـته باشـیم متأسـفم. امیـدوارم شـما جوانهـا از مـاه رمضـان حداکثر اسـتفاده را کـرده باشـید، و 
ان شـاءالل، هم روزه ی این مـاه و هم از تـاوت قرآن و تاشـهای معنـوی گوناگـون در این مـاه بهـرهِ ی کامل برده 
باشـید و توصیـه ام به شـما اینسـت که سـعی کنیـد ذخیـره ی مـاه رمضـان را بـرای خودتـان حفـظ کنیـد. زیرا 
ذخائر معنوی هـم مثل ذخائـر مادی از ایـن جهت کـه اگـر آن را حراسـت کردیـم و از آن نگهـداری نمودیم برای 

مـا میماند، امـا اگـر دربـاره ی آن تفریـط و بیتوجهـی و بیمراقبتی کردیـم، آن را از دسـت خواهیـم داد.
 اگـر ان شـاءالل توفیـق روزه ی ماه رمضـان و عبـادت این مـاه و انس با قـرآن را ولـو بطور نسـبی پیدا کرده باشـید 
برای شـما یـک معنویـت و صفـا و نورانیتـی بوجـود میـآورد، ان شـاءالل کوشـش کنیـد کـه آن را بـرای خودتان 
حفـظ کنیـد، و همانطور کـه بارها عـرض کردیـم، ایـن کار در مـورد جوانهـا به مراتب آسـانتر اسـت و ایـن حالت 
را شـما جوانها بهتـر میتوانید بدسـت بیاوریـد همچنانکـه بهتر میتوانیـد آن را حفـظ کنیـدـ  ایام جوانـی که این 

فرصـت بـزرگ را به شـما میدهد قـدر بدانیـد. اکنون بـه دنبالـه ی بحـث میپردازیـم و آیـات را معنـا میکنیم.

دعوت مردم به عبودیت خداوند 
 ضمن دو، سـه جلسـه دربـاره ی دو آیـه بحث شـد، البته بحـث در بـاب ایـن دو آیه همچنـان ناتمـام مانـد، امروز 
بحث را تمـام میکنیم. آیـه: »یا ایهـا الناس اعبـدوا ربکـم الذی خلقکـم والذین مـن قبلکـم لعلکم تتقـون« را این 
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طور ترجمـه کردیم که: هـان ای انسـانها پـروردگار خـود را عبـادت کنید که شـما را آفریـد و کسـانی را که پیش 
از شـما بوده اند. شـاید تقـوا یابیـد. این آیـه اول بـود کـه در این آیـه دو مطلب بطور اساسـی هسـت و یـک مطلب 

هم بـه صـورت تبعی.
 امـا آن دو مطلـب اساسـی یکی ایـن اسـت کـه: انسـانها را امر میکنـد بـه بندگی کـردن خـدا، یعنی توجـه دادن 
بندگـی بـه سـمت حضـرت باریتعالـی کـه در شـرح ایـن آیـه مفصـًا سـخن گفتـه شـد و عـرض کردیـم کـه ما 
خواهـی نخواهی یـک چیـزی را عبودیـت میکنیم: یا خـود را، یـا یک قـدرت برتـر از خود را، یـا یک چیـز معنوی 

را، یا یـک چیـز مـادی را، بـا آن معنایی کـه عبودیـت دارد.
 البته خـدای متعـال میخواهد ایـن عبودیـت متوجه بـه ذات مقـدس الهی بشـود. این مطلـب اول بود کـه دعوت 

مردم به عبودیـت، ذات مقـدس پروردگار اسـت.

علت عبودیت خداوند
و مطلـب دوم ایـن اسـت کـه: بـرای اینکـه عبودیـت بایـد متوّجـه خـدا باشـد اسـتداللی ذکـر میشـود: »الـذی 
خلقکـم« یعنی علـت اینکه مـا باید خـدا را عبـادت و بندگی کنیم این اسـت کـه او ما را و گذشـتگان مـا را آفریده 
و بشـر را پدید آورده اسـت، پس شایسـته اسـت که بشـر از او اطاعـت کنـد! اطاعتی که بـه معنای عبودیت اسـت 
و ایـن هم مطلـب دوم. لکـن آن مطلبی کـه بطور تبعـی ذکر شـده آن جمله آخـر، »لعلکـم تتقون« اسـت یعنی با 
این عبودیـت و بندگـی کردن خـدا و حرکـت در محوری کـه خدا معیـن میکند انسـان به رتبـه ی تقوا که شـامل 
خصوصیت برجسـته ای اسـت خواهد رسـید و در تقسـیم بندی اول سـوره به آن اشـاره شـد، »هدی للمتقین« که 
انسـانها را خـدای متعال تقسـیم کرده بـه کسـانی که: متقین هسـتند، و کسـانی کـه کافرین هسـتند، و کسـانی 

کـه منافقین هسـتند.
 البتـه در حاشـیه ی ایـن سـه مطلـب نکته هـا و اشـارات بسـیاری هسـت، و ایـن از خصوصیـات قـرآن اسـت، که 
وقتی یـک مطلبـی را بیـان میکند، چگونگـی بیـان و تعبیراتـی که بـه کاربرده میشـود، دههـا نکته ریز و درشـت 
از معـارف الهی و درسـهای زندگـی و چیزهایی که بایـد بدانیم بمـا میآمـوزد و بعضی از ایـن نکات را مـا میفهمیم 
بسـیاری را هم نمیفهمیـم، البته نـه اینکه بشـر نفهمـد، یعنی ممکن اسـت من کـه مطالعـه میکنم نفهمـم، لکن 

شـما که مطالعـه کنید بفهمیـد، و دیگـری مثـًا وقتـی تأّمل کنـد بفهمد.

تفاوت »اعبدوا ربکم« با »اعبدواهلل«
 هر کـس وقتـی قـرآن مطالعـه کنـد نکتـه ای از ایـن نـکات را بدسـت میـآورد و ایـن از خصوصیـت قرآن اسـت، 
یعنـی چگونگـی سـخن گفتـن قـرآن، مملـو از نـکات گوناگـون آموزشـی و معرفتـی و درس اسـت و از جملـه ی 
این نـکات یکی ایـن اسـت کـه میفرمایـد: »اعبـدوا ربکـم« نمیگویـد: اعبـدوالل و میگویـد: پروردگارتـان، یعنی، 
آن کسـی که تدبیر کننـده ی وجـود شـما و گردانندگی نظـام هسـتی در اختیـار اوسـت، او را باید عبـادت کنید! 
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عبـادت یک چنیـن موجـودی، امر منطقی اسـت. معلوم اسـت انسـان وقتـی بخواهـد از کسـی اطاعت بکنـد باید 
آن قـدرت واالی برتـری را عبـادت کند که سرنوشـت همه ی بشـر و امور بشـر و زندگی بشـر بـه وسـیله ی او اداره 
میشـود. این یک نکتـه اسـت، و از ایـن قبیل نـکات در ایـن آیه شـریفه زیاد اسـت، یـا یکی از ایـن نکات کـه قبًا 
هم گفتـم در »یـا ایهـا النـاس«، مخاطب آیـه ناس اسـت، یعنی اشـاره اسـت به یـک چیز مشـترکی بیـن همه ی 
انسـانها که آن فطرت مشـترک انسـانی اسـت. دراینجا: قشـرها و نژادهـا و ملیت ها و خونها نیسـتند کـه مخاطب 
قرار میگیرنـد، بلکه این انسـانیت اسـت کـه به طـور عـام مخاطب قـرار میگیـرد. یعنی آن مشـترک بیـن همه ی 
انسـانها کـه فطـرت درونـی انسـان و سرشـت انسـانیت اسـت، او مخاطب این سـخن اسـت کـه پیداسـت که آن 
سرشـت انسـانی انسـان، این امر را، و ایـن مطلب را از خـدای متعـال درک میکنـد و میپذیـرد. از ایـن قبیل نکات 
در آیه هسـت که حـاال در ایـن فصلی که مـن دارم به گذشـته بـر میگـردم در حقیقت بحـث را تکـرار میکنم برای 

اینکه برسـم بـه بحـث امروز.

عبادت خدا با خصوصیات زیر:
اما آیه دوم کـه دنبالـه ی این آیه اسـت و مقـدار زیـادی دربـاره ی آن صحبـت کردیم، که امروز ان شـاءالل سـخن 
را بـه پایـان میبریـم این اسـت: »الـذی جعـل لکـم االرض فراشـاً«2: آن که زمیـن را برای شـما بسـتری قـرار داد 
و ایـن »الـذی«، عطف بـه »الـذی خلقکم« آیـه قبل اسـت، یعنـی بندگـی و عبودیـت کنید خدایـی را که شـما و 
گذشـتگان شـما را آفرید و زمیـن را برای شـما بسـتری قـرار داد، »والسـماَء بنـاًء« و آسـمان را بنایی اسـتوار قرار 
داد. که شـرح تفضیلـی آن را جلسـه ی قبل بـرای شـما دادم. »و انزل من السـماء مـاًء« و از آسـمان آبی بـر زمین 
فـرو بارید. ایـن همـکاری و هماهنگـی قوانین طبیعـت میان زمیـن و آسـمان معلول همـکاری و تجـارب چندین 
عامـل زمینـی و آسـمانی اسـت: تابـش خورشـید بـر دریاهـا، تبخیـر آب دریاهـا، بعد تشـکیل ابرهـا، بعـد جابجا 
کـردن بادهـا و ایـن عوامـل گوناگونـی کـه در ایجـاد فشـار و ایجـاد بـاران مؤثرنـد، و باالخـره باریـدن آب پاکیزه 
از آسـمان یعنـی همان بـاران آبـی که مایـه حیـات انسـان اسـت، اعـم از آنچه کـه از آسـمان میآیـد، یـا آنکه در 
سـدها ذخیـره میشـوند و آنچـه در زیر زمیـن انبـار میشـود و آنچـه بـر روی زمین جـاری میشـود و مسـتقیماً بر 
روی کشـت ها و دره هـا و جنگهـا و زمین هـای شـما میبـارد و زمیـن را بـرای شـما زنـده میکنـد، ایـن هـم یکـی 
از نشـانه های قـدرت الهـی و یکـی از آن سرچشـمه های اصلـی نشـان دهنـده ی تدبیـر خلقـت آفرینـش اسـت 
»فاخـرج به من الثمـرات رزقـاً لکم« پس بوسـیله ی ایـن آب از میوه هـا برای شـما مایه ارتزاقـی پدیـد آورد، و این 
تعبیـر ثمرات، یعنـی هر نـوع محصولی که از زمین بدسـت میآیـد اعـم از محصوالتی که شـما بدون واسـطه از آن 
اسـتفاده میکنید مثـل: گندم، یا سـبزیجات و میـوه که بطـور بیواسـطه از آن ارتزاق میکنیـد، یـا آن چیزهایی که 
با واسـطه مایه ارتزاق شماسـت، مثـل اینکه حیوانـات از آنهـا ارتزاق میکننـد، بعد حیوانات وسـیله ی ارتزاق شـما 
میشـوند، یا مواردی کـه در طبیعت بوجـود میآیـد و از آن مـواد، مـواد غذایـی الزم دیگر مثـل قند و از ایـن قبیل 
برای شـما بوجـود میآیـد، یا چربـی مثًا کـه مایـه ارتزاق شماسـت پدیـد میآیـد، اینها با واسـطه به دسـت شـما 
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میرسـد، فرضاً از چربـی دانه هـا، یا از چربـی حیوانـات اسـتفاده میکنیـد، همه ی آنچـه را که شـما بـرای ارتزاق و 
بقای حیات جسـمانی خودتـان نیـاز داریـد، در حقیقت از زمیـن و به برکـت همان آبی اسـت که خـدای متعال از 

آسـمان بر شـما فرو میریـزد، پـس خدایـی را کـه دارای ایـن خصوصیات هسـت عبـادت کنید.

شریک و رقیب قرارندادن برای خدا
دنبالـه ی آیـه میفرمایـد: »فـا تجعلـوا لل انـداداً«: پـس بـرای خـدا رقیبـان و شـریکان مگیریـد. بـرای خـدا 
در عبودیـت هم سـان و انبـاز و هماننـدی اتخـاذ نکنیـد، جوانـان را اسـیر غیـر عبودیـت خـدا نکنیـد، خودتـان 
را اسـیر غیـر عبودیـت خـدا نکنیـد »و انتـم تعلمـون«: در حالـی کـه شـما میدانیـد. ایـن جمـات آخـر همـان 
چیزهایـی اسـت، کـه مـن اندکـی بایـد امـروز انهـا را شـرح بدهـم. در ایـن دو آیـه ای که تـاوت شـد، و امـروز و 
قبـًا مقـدار زیـادی شـرح دادیـم. بهـر حـال مقصـود این اسـت کـه: انسـان بطـور منحصـر بنـده ی خدا باشـد و 
عبودیـت انحصـاری خـدا کـه عبـارت دیگـری از توحیـد عملی اسـت مـورد توجـه ایـن دو آیه قـرار گرفتـه: پس 
فقط مسـأله ی اثبات صانـع در ایـن دو آیه مطرح نیسـت، یعنی اینطور نیسـت کـه خداوند بـا بیانی کـه در این دو 
آیه شـده اسـت، فقط میخواهد اثبـات کند این جهـان آفریننـده  و مدبـر و ربّـی دارد، گرچه ایـن مسـأله را هم در 

برمیگیـرد.

علت وجودی نظم در عالم
 در جلسـه ی قبـل توضیـح دادم کـه وقتـی انسـان ایـن پدیده هـای آفرینـش را میبینـد، فطـرت انسـانی متنّبـه 
میشـود بـه وجـود صانـع، یعنی شـما وقتـی با فطـرت پـاک و بـی غـل و غـش بـا پیش داوریهـای گوناگـون عالم 
خلقت مواجـه بشـود، از درون فطـرت یک ندایـی به شـما میگوید: یک دسـت قـوی و یک طـرح از پیش سـاخته 
ویک قـدرت کاملـه ای وجـود دارد که بر همـه ی ایـن پدیده هـا حکفرماسـت و هیچکس قادر نیسـت ایـن را انکار 
بکنـد. یعنی فطرت بشـر بـه انسـان اجـازه نمیدهـد که یـک چنین چیـز واضحـی را نفـی کنـد. همانطـور که در 
بیان عرفـا و فاسـفه تشـبیه بـه نـور آفتـاب شـده و گفته اند کسـی کـه آفتـاب را میبینـد و میگویـد ایـن آفتاب 
اسـت، در حقیقت دارد به سـامت خودش شـهادت میدهد که دو چشـمم روشـن و ناُمرَمد اسـت. وقتـی میگوید 
آفتـاب هسـت، در واقـع دارد میگویـد مـن دارم میبینـم، وااّل وجود آفتـاب نیاز به شـهادت ما نـدارد، چـون ما اگر 
سـالم باشـیم آفتـاب را میبینیـم و همینطـور اگـر فطرت انسـان سـالم باشـد )کـه اکثر قریـب بـه اتفاق انسـانها 
سـالمند و افـراد خیلـی اسـتثنائی پیـدا میشـوند کـه فطرتشـان ناسـالم باشـد( شـهادت میدهنـد کـه ایـن نظم 
در عالـم وجـود ایـن پدیده هـای گوناگـون در عالـم خلقـت حکایـت از وجـود یـک علـم و قدرتـی دارد کـه پدید 

آورنـده ی ایـن نظم اسـت و مثـال آن را هـم زدم کـه تکـرار نمیکنم.
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اطاعت مطلق خدا در زندگی
پس اصـل اثبات صانـع از ایـن دو آیـه اسـتفاده میشـود. منتها مقصـود در ایـن دو آیـه فقط این نیسـت کـه ثابت 
کند ایـن عالـم صانعـی دارد و شـاید بشـود گفت اصـًا در ایـن مقام نیسـت، بلکـه آنچه کـه در ایـن دو آیـه مورد 
توجـه و تأکید اسـت، بعـد از ایـن کـه مـا بـرای عالـم و بـرای انسـان صانـع و آفریننـده ی قائل شـدیم کـه تدبیر 
جهان را منتسـب بـه او میدانیـم: آفرینـش زمین، هموار شـدن زمیـن، آمـاده ی زندگی شـدن زمین، برافراشـتن 
آسـمانهایی بـا ایـن عظمـت و با شـرحی کـه دربـاره ی آسـمان در جلسـه  قبـل دادم: ایجـاد حیـات، ایجـاد آب و 
وسـیله ی زندگـی و ارتـزاق، وقتـی ایـن را قبـول کردیـم الزمـه اش این اسـت کـه اطاعـت مـا آن اطاعتـی که به 
معنـای عبودیت اسـت باشـد و اطاعـت مطلـق در همـه ی زندگیمان، بایسـتی منحصر باشـد بـه این خـدا و دیگر 
شـریکی بـرای او قائـل نباشـیم، ایـن همـان چیزی اسـت کـه در این آیـات مـورد توجه اسـت. حـاال چـرا باید در 
عبادت شـریک برای خـدا قرار نـداد؟ آنچـه که در ایـن زمینـه از آیات اسـتفاده میشـود، این اسـت که شـما برای 
عبودیـت و بندگی خـدا یک اسـتداللی دارید و آن اسـتدالل همـان چیزی اسـت که در ایـن آیات ذکر شـد: چون 
خدای متعـال آفریننده ی انسـان اسـت، آفریننـده ی محیـط زندگی انسـان اسـت، پدیدآورنـده ی مایـه حیات و 
وسـیله ی ادامـه ی حیات انسـان اسـت و اینکـه میگوئیـم آفریننده ی انسـان و پدیـد آورنـده ی حیـات، این حرف 
یک باطنـی دارد، کـه آن، مرکز جوشـان بینظیـر دانش و قدرت اسـت، انسـانهایی هسـتند که راحت از کسـی که 

یک کلمـه بیشـتر میدانـد اطاعـت میکنند.

تسلیم ارزشهای برتر شدن، خصیصه ی فطری انسان 
شـما وقتی بـا کسـی معاشـرت میکنیـد کـه در بحـث و در سـخن میبینیـد علمش از شـما بیشـتر اسـت، راحت 
تسـلیم او میشـوید و هرچـه میگویـد از او میپذیریـد و در مقابلش احسـاس خضـوع میکنیـد، این یک امـر قهری 
و فطری اسـت. یـک اسـتاد مسـلطی کـه در یکـی از دانش ها مثـًا: هـر سـؤالی از او بشـود شـما میبینیـد جواب 
حاضـر و منطقـی و قانـع کننـده ای دارد، آیـا در مقابـل او احسـاس خضـوع نمیکنید؟ حـاال اگـر این اسـتاد نه در 
یک علـم و در چندیـن دانش ایـن خصوصیت را داشـته باشـد، در مقابـل او چگونه احسـاس خضـوع میکنید؟ این 
تسـلیم ارزشـهای برتر شـدن خصیصه ی فطری انسـان اسـت و یکی از ارزشـهای برتر دانش اسـت. حـاال از دانش 
فراتـر برویـم: کسـی که یـک قـدرت فوق العـاده، یا یـک توانائـی جسـمانی، یـا یـک توانائی و تسـلط روحـی مثًا 
دارد، انسـان راحـت خـود را در دسـترس او قـرار میدهـد و در مقابل او احسـاس خضـوع میکند. پس ایـن گرایش 
به منبـع علم و منبـع قدرت یک امر فطری انسـان اسـت، و وقتی شـما تشـخیص میدهیـد ذات مقدس پـروردگار 
منبع الیـزال علـم اسـت، الزمـه اش عبودیـت و بندگـی پـروردگار انسـانی را درک بکننـد. و آنچه کـه تا امـروز از 
وجـود انسـان کشـف شـده در زمینه هـای مختلـف: جسـمانی و زیسـتی، و بیولوژیـک، و بافت های مغـز روحیات 
و جهـات گوناگـون روان شـناختیاش یـک قطـره ای در مقابـل دریاسـت و ایـن دانشـمندان بخش هـای مختلـف 
انسان شناسـی صراحتـاً بیـان میکنـد. اگر کسـی یـک بسـته بندیای از دانش عظیم بشـری را داشـته باشـد شـما 
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در مقابلش تعظیـم میکنیـد، درحالی کـه کل ایـن دانش، هنوز نتوانسـته اسـت حتـی آن موجودی را کـه خدای 
متعال بـا قـدرت آفریده اسـت بشناسـد، پـس چگونه خواهـد توانسـت آن قـدرت بی پایـان که ایـن موجـود را با 
تمام اسـرار و پیچیدگیهـا و جزئیاتـش پدیـدآورده، و بعد نسـلهای پـی در پـی او را، با اشـکال گوناگون و بـا همان 

ریزه کاریهـا بوجـود آورده اسـت بشناسـد؟ ایـن چـه علمی و چه دانشـی اسـت؟
 »یعلـم مـا بیـن ایدیهـم و مـا خلفهـم والیحیطـون بشـیٍء مـن علمـه اال بماشـاَء«3 ایـن جملـه ای اسـت کـه در 
آیة الکرسـی میفرمایـد: هیچکـس بـه علـم خـدا احاطـه پیـدا نمیکنـد، مگـر به قـدری کـه خـدای متعـال اراده 
کـرده و اذن داده باشـد و بشـر در طـول قـرون، بخشـی از ایـن دانـش را به دسـت میـآورد، لهذا کسـی کـه دارای 
یک چنیـن دانش عظیمی اسـت انسـان را بـه طور قهـری خاضـع و در مقابل خـودش وادار بـه عبودیـت و بندگی 
و فرمانبـری میکنـد بـدون اینکـه اجبـاری در کارش باشـد. آنوقـت هرچه انسـان داناتـر باشـد، این عبـادت برای 
او طبیعیتـر و دلنشـین تر اسـت، همچنانکـه آن اسـتاد دانشـمندی را که شـما میشناسـید اگـر بیایـد در کوچه و 
خیابـان ممکن اسـت یـک آدم جاهل و بیسـوادی چون او را نمیشناسـد نسـبت بـه او اسـائه ی ادب کند، شـما که 
شـاگرد او هسـتید، به همان قدری کـه دانـش و معرفتتان بیشـتر اسـت، قهـراً تواضعتـان در مقابل آن دانشـمند 
بیشـتر خواهد بـود، امـا آدمی کـه جاهل اسـت و دانشـی نـدارد بـه او بیاعتنائـی میکنـد. قـرآن میفرمایـد: »انما 
یخشـی الل من عبـاده العلمـاء«۴: یعنی علما هسـتند کـه در مقابل پـروردگار خشـیت دارنـد. پس اینکـه این آیه 
میگوید، »الـذی خلقکـم«: خدایی که شـما را آفریـده، یا میگویـد: زمین و آسـمان را چنیـن و باران را چنـان قرار 
داد، در واقـع دارد اشـاره میکنـد بـه علم بـی پایـان الهی، کـه ایـن علـم، فطـرت و دل انسـان را وادار بـه خضوع و 

عبودیت خـدای متعـال میکنـد. حـاال به همین نسـبت قـدرت الهـی را بسـنجیم.
قدرت الهـی در سـاختن ایـن ابزارهای ریـز و این وسـائل کوچک، این سـولهای بدن انسـان یـا حیوانـات و چیدن 
اینهـا در مقابل هـم و تشـکیل یک موضـوع عظیـم، ایجـاد مغز انسـان بـا آن سـعه ی عظیمی کـه تمـام آفرینش 
را بشـر در مغز خـودش میچرخانـد و از مغز خـود بـرای خاقیت اسـتفاده میکنـد، این قدرتی که توانسـته اسـت 
این مغـز را با این همـه اسـرار و شـگفتیها و توانائیهـا بوجـود بیاورد، ایـن همان قدرتی اسـت که انسـان اگـر عالم 
باشـد بطور قهـری در مقابـل او خاضع میشـود، و هرچـه علم انسـان و معرفت انسـان و تنبه انسـان بیشـتر باشـد 
خضوعـش در مقابل ایـن قدرت بیشـتر خواهـد بود. حـاال این فقـط علم و قدرت خداسـت و مـا در مقـوالت دیگر 
وارد نشـدیم، لهـذا رشـته ی سـخن گـم نشـود، گفتیـم کـه آیـه قـرآن میگویـد: در عبودیت، بـرای خدا شـریک 
انتخاب نکنیـد، زیرا شـما که خـدا را عبودیـت میکنید، بـرای ایـن عبودیـت و بندگی خودتـان اسـتدالل دارید و 
میگوییـد: چـون او مرکز جوشـان علـم و کانـون قدرت اسـت من بطـور قهـری در مقابل او احسـاس خضـوع دارم 
و از او اطاعـت میکنـم، پـس عبودیت خـدا تابع یک اسـتداللی اسـت. ولـذا اگر خواسـتید غیـر از خـدا را عبودیت 
بکنیـد، چـه اسـتداللی داریـد؟ آن کسـانی کـه در عبودیت بـرای خدا شـریک قـرار میدهنـد، اسـتدالل و منطق 
و توجیـه قانـع کننده  بـرای فطـرت و بـرای عقلشـان کـدام اسـت؟ چگونـه ممکن اسـت بـرای خـدا در عبودیت 
شـریک قرار بدهـد؟ در حالـی کـه آن شـریک، خصوصیـات و توانائیهـا و اقتـدار و آن چیزی کـه انسـان را به طور 

 3. همان : 2۵۵
 ۴. فاطر : 28
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قهـری وادار میکند بـه بندگـی و عبودیـت ندارد.

اطاعت بت نفس، اطاعت بدترین و خطرناكترین بت ها
از جملـه چیزهایی که انسـان ممکن اسـت در عبودیـت برای خدا شـریک قـرار بدهد یکـی همان بت هایی اسـت 
کـه در دوران نـزول قـرآن میپرسـتیدند و امروز هـم در گوشـه هایی از دنیا هنوز همان شـکل بت پرسـتی هسـت، 
کـه عـرض کردیـم در هندوسـتان بت خانه هایی وجـود دارد و آن کسـانی کـه آنجـا رفتنـد دیده اند، موجـودی از 
سـنگ یا چوب تراشـیدند آنجا افتـاده میرونـد در مقابلـش خضوع میکننـد. انسـان با ایـن شـرافت در مقابل یک 
جسـم بیجان شـروع میکند به خضوع کـردن و گریه کـردن و از او اجابـت طلبیدن و کمـک خواسـتن!! این تحقیر 
انسـان اسـت و تحقیری اسـت که متأسـفانه در طول قرون متمادی انسـانها نسـبت به خودشـان روا داشـتند و باز 
هـم روا میدارنـد. ایـن یکـی از انـواع شـریک قـرار دادن بـرای خداسـت در عبودیت و بـه اصطـاح نوع سـاده تر و 

محسـوس تری و عینیتر اسـت.
نوع دیگـر، آن چیزی اسـت کـه در بعضـی از ادیـان وجـود دارد، یعنی چیـز را بـرای خدا بـه عنوان شـریک فرض 
میکنند کـه خود اگرچـه موجود واالسـت، اما خـود او معتـرف به عبودیت خداسـت، مثـل آنچه که در مسـیحیت 
هسـت کـه بـرای خـدا دو شـریک قائلنـد: اب و ابـن و روح القـدوس، اقانیـم ثاثه ی مسـیحیت اسـت، یعنی سـه 
عنصر تشـکیل دهنده ی شـورای عالـی الوهیت!! گویـا الوهیت یک شـورای عالی متشـکل از سـه عنصر برجسـته 
دارد، کـه یکـی از این سـه عنصـر، خدای پـدر اسـت و یکـی هم خدای پسـر اسـت کـه عبارت اسـت از عیسـی و 
موسـی هـم روح القـدوس اسـت!! حـال ایـن را از کجـا درآوردنـد و ناشـی از چـه اشـتباهی در فهـم اسـت و کدام 
دسـتهایی مسـیحیت را بـه ایـن خرافـات آلـوده کـرده؟ اینهـا بحث هـای دیگـری اسـت. و امـا آن روح القدوسـی 
کـه اینهـا میگوینـد شـریک خداسـت، البتـه وجـود دارد لکـن آن روح القـدوس همـان جبرئیـل امیـن اسـت که 
بنـده ی خداسـت و خـودش را بنـده ی خـدا میدانـد. جبرئـل واسـطه ی وحـی الهـی بـر همـه ی پیغمبران اسـت 
البتـه روح القـدوس که یک قـدرت عظیمـی اسـت، او خـودش معترف اسـت، او خـودش را یـک بنـده ی متواضع 
خـدا میدانـد کـه در زمـان پیغمبریاش مـردم را بـه عبـادت خـدا دعـوت میکـرد و در انجیل عهـد جدیـد هم که 
دسـت مسـیحیها موجود اسـت این بزرگوار هرگـز در طـول زندگیاش ادعـای خدایی نکـرده و یـک چنین چیزی 
در اناجیـل هم نیسـت، نه اینکـه ما بگوئیـم، او خـودش را بنـده ی خـدا و پا دو دسـتگاه الوهیت و رسـول دانسـته 

اسـت.

پیروی از نظام های اجتماعی، مصداق عبادت غیر خدا
قـرآن کریـم خطـاب الهی را بـه حضـرت عیسـی نقـل میکند کـه خـدای متعال بـه عیسـی فرمـود: »ءانـت قلت 
للنـاس اتخذونـی و امـی الهیـن مـن دون الل«۵: آیـا تـو گفتـی به مـردم کـه مرا بـه خدایـی انتخـاب کنیـد؟ این 
سـؤالی اسـت کـه خـدای متعـال از حضـرت عیسـی میکنـد )البتـه خـدای متعـال میدانـد کـه حضرت عیسـی 
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چنین چیـزی را نگفته( و این شـیوه سـؤال و جـواب در بیـان برای اینسـت کـه مخاطبین قـرآن عبـرت بگیرند و 
حقیقت را بفهمنـد. حضرت عیسـی در جـواب میگوید: »قال سـبحانک مایکـون لی ان اقـول مالیس لـی بحق ان 
کنـت قلته فقـد علمتـه تعلم مـا فی نفسـی« تـو پـاک و منزهـی پـروردگار مـن ، چگونه ممکن اسـت من سـخن 
ناحقـی را به بنـدگان تـو بگویـم لکـن آنچه را کـه تو بـه من وحـی کـردی و به مـن امر نمـودی، مـن همـان را به 
بنـدگان تـو گفتم مـن هرگـز به بنـدگان تـو نگفتـم که مـرا بـه خدایـی قبـول بکنیـد: بهر حـال حضرت عیسـی 
مثـل بقیـه ی بنـدگان بنـده ی خداسـت، منتهـا بـا ویژگیهایی که خـود ایـن مسـتلزم یک بحث مسـتقلی اسـت 
کـه االن آن فرصت وجود نـدارد تـا بگوئیم: آن وسـیله و مایـه ای که عیسـی و پیغمبـر ما و هـر پیغمبر، یـا بنده ی 
صالحـی از بنـدگان برگزیده را بـه آن اوج انسـانیت میرسـاند چیسـت؟ خدای متعـال از همـان اول آنهـا را پاک و 
مطهـر آفریده، ایـن اوج وجود انسانیشـان ناشـی از چیسـت؟ آیا صـد در صد ناشـی از محبت الهی اسـت، یا ناشـی 
از تاش خود آنهاسـت و یـا چیزی اسـت بین ایـن دو کـه البته در یـک بحث مسـتقل و وقت  مناسـبی ان شـاءالل 

عـرض خواهـم کرد.
 به هـر حـال ایـن بشـری کـه یـک موجـود برجسـته و برگزیـده اسـت کـه خـودش بـا عـروج از نردبـان و پلکان 
عبودیـت الهـی به اینجـا رسـیده کجـا میگوید: مـرا عبـادت کنیـد؟ او از کسـانی کـه عبادتـش کنند بیزار اسـت.

در ایـن آیـه و آیـات دیگـر یـک نـوع انـدادالل از چیزهایـی کـه بشـر آنهـا را عبـادت میکنـد هسـت، لـذا اینها در 
طـول تاریـخ تقریبـاً وجـود داشـته، در دوران زندگـی مـدرن هـم وجـود دارد و آن عبودیـت نظامهای سـاخته و 
پرداختـه ی دسـت بشـر اسـت. یعنـی قوانینی کـه بشـر آنهـا را سـاخته و دسـتوراتی که افـراد بشـر آنهـا را صادر 
کـرده، عمل کـردن بـه اینها عبـادت غیـر خداسـت و عبـادت همان کسـانی اسـت کـه اینهـا را بوجـود آورده اند. 
فرضـاً متفکرینی پیـدا میشـوند یک مکتبـی را پایه گـذاری میکننـد، بعد ایـن مکتب برای زندگی بشـر سرمشـق 
مینویسـد و دسـتور میدهـد کـه اقتصـاد ایـن چنیـن باشـد، حکومـت آنچنـان باشـد، روابـط اجتماعـی و روابط 
اخاقـی اینگونـه باشـد، مثـا اینکـه نمونه ی برجسـته و بـارزش همیـن مارکسیسـم بـود که هفتـاد سـال در دنیا 
عمر کـرد و بعد هـم بخودی خـود خاموش شـد و افـول کرد. هفتاد سـال هـم انسـانهایی بـا تعصب ایـن مکتب را 
پذیرفتند و هـر چیز دیگـر را بصورت صـد در صد دگـم همرا بـا تحّجر رد کردنـد اکنون شـما جوانها خوشـبختانه 
در یـک دورانـی وارد میـدان زندگـی و فکـر و عمـل شـدید کـه از این حرفهـا خبری نیسـت لکـن یـک روزی بود 
که در همین دانشـگاه تهـران و دانشـگاههای کشـور و محیط دانشـگاهی و دانشـجویی کسـی جرأت نداشـت در 
مقابـل ایـن جوجـه مارکسیسـت ها راجـع بـه یـک معرفتی یـا مثـًا اقتصـاد یـک کلمه حـرف بزنـد، اگر کسـی 
یـک کلمه میگفـت مسـخره میکردند کـه ایـن حرفها چیسـت میگوئیـد؟ بعد یـک جملـه ای از مارکسیسـم بیان 
میکردنـد، کانـه یـک آیه غیـر قابـل تشـکیک بود کـه مثـل وحی منـزل همـه بایـد قبـول کنند، حتـی با مـا هم 
کـه روحانـی و آخوند بودیـم و در ایـن کار حرف داشـتیم وقتـی روبـرو میشـدند همینطور بـود. افـرادی از همین 
جوانها در مشـهد خانـه ی مـا میآمدند وقتـی یک چیـزی میگفتیـم میگفتنـد: نـه، اینطور اسـت! اصًا خودشـان 
را بطـور قاطع محتـاج اسـتدالل کـردن نمیدانسـتند، گویا آیـه نـازل میکردند کـه اینطور اسـت. چقـدر آدمهای 
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خوش فکر و با اسـتعداد،  چقدر انسـانهای سـاده ی معمولـی و چقدر نیـرو و تاش انسـانی و جسـمی و فکری همه 
رقـم در جهت بنـای دنیا به آن شـکلی که مارکسیسـم نسـخه داده بـود و آیه نـازل کرده بـود صرف شـد و همه ی 
آنهـا هـدر رفـت؟! ایـن نـوع عبودیـت بشـر و بنـده ی سـردمداران نظـام مارکسیسـمی شـدن اسـت در حالی که 
سـردمداران اصلیـاش مـرده بودند، امـا سـردمداران زنـده و آنهایی کـه کارگردانهـا و متولیـان نظام در هـر زمانی 
بودند، یـا سـردمداران نظامهای غربـی و همین دموکراسـی و حقوق بشـر جعلی که اسـمش را گذاشـتند آزادی و 
در باطن بـه هیچ وجه آزادی نیسـت، بلکه اسـارت اسـت. آن کسـانی که چشـم بسـته تسـلیم این تفکر میشـوند. 
در حقیقـت دارند عبودیـت میکنند و کسـانی کـه گرداننـدگان و سـردمداران این تفکرنـد. این هـم عبودیت غیر 
خداسـت، چـون آن کسـی کـه ایـن حرفهـا را آورده و این فکـر را برای بشـر بـه عنـوان سرمشـق و دسـتورالعمل 
مطـرح میکنـد او غیـر از خداسـت، پـس اطاعـت از آن سـخن، عبودیـت کـردن و بندگـی کـردن غیـر از خـدا و 

پذیرفتـن یـک بندی اسـت بر دسـت و پـا و بـر ذهن انسـان.

شباهت نظامهای اجتماعی به تورهای ماهیگیری
 من همیشـه نظامهـای اجتماعـی را به تورهـای ماهیگیـری مثال میـزدم که گاهـی در میـان خود هـزاران ماهی 
را میکشـانند بـه یک سـمت خاصـی و آن ماهیـان خودشـان متوجه نیسـتند کـه با همـان حرکـت تـور، دارند به 
یـک طرفـی کشـیده میشـوند و نمیفهمند که یـک کسـی دارد آنهـا را هدایـت میکنـد در داخل تـور، آنهـا خیال 
میکنند آزادنـد و دارنـد راه میروند، هیچ احسـاس اسـارت هـم نمیکننـد. نظامهای اجتماعـی هم ایـن چنین اند، 
حتـی نظـام صحیـح هـم بـه یـک معنـا همینطـور اسـت، اگـر چـه او دیگـر اسـارت نیسـت چـون در او آگاهی و 
بینایـی هسـت، وانگهی نظـام مسـتند بـه خـدا و بندگی باالخـره بندگـی خداسـت، امـا هر نظـام اجتماعـی این 
خصوصیـت را دارد، انسـانها در نظـام اجتماعـی داخل یک تـور نامرئـی هسـتند و دارند کشـانده میشـوند به یک 
طرفـی اگر چنانچـه آنها را بـه طرف بهشـت ببرند، انسـانها را به طـرف بهشـت میروند، و اگـر بطرف جهنـم ببرند، 
انسـانها دارنـد به طـرف جهنـم کشـانده میشـوند. قـرآن میفرمایـد: »الم تـر الـی الذیـن بدلوا نعمـت الل کفـراً و 
احلـوا قومهـم دار البـوار، جهنـم یصلونهـا و بئـس القـرار«6. سـردمداران نظامهـای باطـل و طاغوتـی و کفرآمیـز، 
انسـانهایی را کـه در سـایه ایـن نظامهـا دارنـد زندگـی میکنند میکشـانند بـه سـمت جهنم و اگـر این نظـام یک 
نظام غیر خدایی اسـت کشـانندگان ایـن نظام همان کسـانی هسـتند کـه اطراف تـور را گرفتنـد و دارنـد میبرند 
به یک طرفـی. پس اطاعـت از هـر نظـام اجتماعی باطـل و غلـط و غیرالهی عبـادت غیرخداسـت ولو اسـمش هم 
مسـلمان باشـد و نمازش را هم بخوانـد. االن زیر این آسـمان کبود در سراسـر عالم انسـانهایی هسـتند، اسمشـان 
هم مسـلمان اسـت، قـرآن را هـم قبـول دارنـد، خـدا را هـم قبـول دارنـد امـا دارنـد عبـادت غیـر خـدا میکنند، 
زیرا آن کسـانی کـه بـر کار اینهـا حاکمیـت دارند، کسـانی هسـتند کـه بـا معیارهـای الهی زندگـی نمیکننـد، با 
معیارهـای الهی جامعـه را اداره نمیکنند، سـخن حـق نمیزننـد، کارحق نمیکننـد، این هـم نوعی از انـواع عبادت 
غیرخداسـت. پـس اینکه قـرآن میگویـد: »فا تجعلـوا لل انـداداً«: برای خـدا رقیـب و شـریک و انباز قـرار ندهید، 
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ایـن شـریک و رقیب فقـط آن بتـی نیسـت کـه در کعبه بـود، یـا امـروز در بت خانه هـای هندوسـتان هسـت. این 
هم کـه در محیـط اجتماعـی انسـان و در محیـط زندگیاش از یـک قانونـی، از یـک نظامـی و از یـک جهت گیری 
اطاعـت کنـد آن جهت گیـری بـه خـدای متعـال و بـه امـر الهـی وابسـته نیسـت ایـن هـم یـک نـوع بت اسـت و 

اطاعـت و عبـادت این را هـم نبایـد کرد. 

وجود شرک رقیق در حکومت الهی
یک نـوع دیگر رقیـب که از همـه  عمومیتـر اسـت آن نفس آمـر و ناهـی رقیـب خـدا در درون ماسـت، اطاعت بت 
نفس شـما کـه بدتریـن و خطرناکترین بت هاسـت، عبـادت غیـر از خداسـت یعنی حتـی در نظـام الهـی و در زیر 
سـایه ی حکومـت پیغمبر)صلی الل علیه وآلـه( کسـانی کـه در جهـت و در راه پیغمبر حـاال دارند حرکـت میکنند، 
ممکن اسـت اسـیر شـهوات نفسـانی خودشـان بشـوند و ایـن هـم اطاعـت غیرخـدا و نوعی شـرک اسـت، منتها 
شـرک رقیق تـر، یعنی شـرک خیلـی غلیـظ آن چنانـی نیسـت و ایـن آیه کـه میگویـد: »فـا تجعلـوا لل انـداداً« 
ایـن را هم میگویـد: که انسـان نبایـد از خودش و از شـهوات خـودش اطاعت کند! شـما چـه منطق عقانـی دارید 
بـرای اینکـه از شـهوات خودتـان اطاعـت میکنیـد؟ در مـورد عبـادت خـدا منطـق عقانـی وجـود دارد و فطرت 
انسـانی آن را قبـول میکند، امـا انسـان در مـورد اطاعـت از شـهوات نفسـانی، و بت پرسـتیها، و کبرهـا، و تعّین ها 
و هرزه گـردی خـود چـه منطقـی دارد تـا آنهـا را اطاعت کنـد؟ پس وقتـی آیـه میگویـد: »فا تجعلـوا لل انـداداً« 
ایـن را هم شـامل میشـود و در ذیل ایـن مطلـب در پایان آیـه میگویـد: »وانتـم تعلمون« که مـن اینگونـه ترجمه 
کـردم: پس بـرای خـدا همـاورد و انبـاز مگیریـد. البتـه ایـن »وانتـم تعلمـون« خطاب بـه آن کسـانی هـم که در 
زمـان پیغمبـر بودنـد و چیـزی در ایـن بـاره میدانسـتند هسـت. یعنی شـما کـه قبـول دارید عالـم را خـدا خلق 
کرده. زیـرا آن کفـار قریش خـدا را بعنـوان خالق قبـول داشـتند،  منتهـا میگفتنـد: خـدا اداره ی عالم را بـه الت و 
منـات و عزی کـه اطـراف کعبه بودنـد واگـذار کرده، مثـل مثًا یـک اسـتادی که دکانـی را روبـه راه کـرده و دیگر 
کنار نشسـته و بـه شـاگردها میگوید حـاال شـما اینجـا را اداره کنید، به تصـور عامیانـه و ابلهانـه این بت هـا را بچه 
شـاگردها و خانـه شـاگردهای خـدا میدانسـتند. قضیـه خلقـت عالـم اینطور نیسـت کـه یـک چیـزی بیافریند و 
برد یک گوشـه ای بنشـیند )وحـال اینکـه حیات عالـم بسـتگی بـه اراده ی الهـی دارد( مثـل اینکه شـما آفریننده 
توهمـات و خیـاالت خـود هسـتید و تصـوری را در ذهنتـان مجسـم میکنیـد، امـا همیـن که یـک لحظـه غفلت 
کردیـد دیگـر آن تصـور وجـود نـدارد، چـون حیـات و قیومیـت آن در ذهن شـما بسـتگی بـه ایـن دارد که شـما 
متوجـه او باشـید، اگـر بخواهیـم بطـور تشـبیه ناقـص بگوییـم: همـه ی آفرینـش نسـبت بـه خـدای متعـال یک 
چنیـن حالتـی دارد و اینطـور نیسـت که حـاال بسـازد و بپـردازد، بعد مثل سـاعتی کـه کـوک میکننـد میگذارند 
بـاالی طاقچـه و میرونـد پی کارشـان، خـدا هـم عالـم را بـا قوانین آفریـد و گذاشـت اینجـا و رفـت. به هیـچ وجه 
قضیـه این طور نیسـت اما مشـرکین اینطور تطـور کردند. پـس »وانتـم تعلمون« مشـتمل بر همه ی تاریخ اسـت، 
مخاطب آن،  همه ی انسـانهایی هسـتند کـه از معرفـت و دانش برخـوردار هسـتند کانه حـاال بعد از چهـارده قرن 
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این آیه بـه ما میگویـد: اگـر کسـانی قبـل از شـما نمیفهمیدند یـا دچار توهمـات باطـل بودند یـا فطـرت آنها گم 
شـده بـود و نمیتوانسـتند حقیقـت را درک کنند، شـما اینطـور نیسـتید و میدانید پیشـرفت ها و تحـوالت عالم و 
دگرگونیهـای مکتب هـا و معرفتهـا و راه درسـت در مقابل شـما قـرار دارد، ولذا چـرا غیر خـدا را عبـادت میکنید. 
بهرحـال این آیه بـرای انسـانهای آشـنا بـا معرفت الهـی باید هشـدار دهنده باشـد. یعنی شـما کـه میدانیـد، چرا 

بایـد غیرخـدا را اطاعـت کنیـد و غیرخـدا با همـان عـرض عریضی اسـت که بحث شـد.
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انسـان بهترین طبیـب برای مـداوای بیمـاری های 
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هاكت واقعی هاكت معنویست
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مؤمن باید به طور دائم روی خودش كار كند *

خود سازی دائمی، هدف حیات مؤمن
مـاه رمضـان فرصـت خوبی بـرای خودسـازی اسـت. مـا همان مـاده ی خـام هسـتیم کـه اگـر روی خودمـان کار 
کردیم و توانسـتیم ایـن ماده ی خـام را به شـکلهای برتـر تبدیـل کنیـم، آن کار الزم در زندگـی را انجـام داده ایم. 
هدف حیـات همین اسـت. وای به حال کسـانی که روی خودشـان از لحـاظ علم و عمـل کاری نکننـد و همان طور 
کـه وارد دنیا شـدند، بـه اضافـه ی پوسـیدگیها و ضایعـات و خرابیهـا و فسـادها کـه در طـول زندگی برای انسـان 
پیـش میآیـد، از این دنیـا برونـد. مؤمـن باید به طـور دائـم روی خـودش کار کنـد؛ به طـور دائـم. نه این کـه خیال 
کنیـد »به طـور دائـم« زیـادی اسـت یـا نمیشـود؛ نـه. هـم میشـود، هم زیـادی نیسـت. اگـر کسـی مراقـب خود 
باشـد؛ مواظب باشـد کارهای ممنـوع و کارهایـی را که خاف اسـت انجـام ندهـد و راه خـدا را با جدیـت بپیماید، 
موفق میشـود. ایـن، همان خودسـازی دائمی اسـت و برنامه ی اسـام، متناسـب با همین خودسـازی به طـور دائم 
اسـت. این نماز پنجگانـه - پنج وقت نمـاز خوانـدن - ذکر گفتـن؛ »ایاک نعبـد و ایاک نسـتعین« را تکـرار کردن؛ 
رکوع کـردن؛ بـه خـاک افتـادن و خـدای متعـال را تسـبیح و تحمیـد و تهلیـل کردن بـرای چیسـت؟ بـرای این 
اسـت که انسـان به طور دائم مشـغول خودسـازی باشـد. منتها گرفتاریهـا زیاد اسـت و همـه گرفتاریـم. گرفتاری 
زندگـی؛ گرفتـاری معـاش؛ گرفتـاری امـور شـخصی؛ گرفتـاری اهـل و اوالد، و انـواع گرفتاریهـا مانع میشـود که 
ما بـه خودمـان، آن چنان که شایسـته اسـت، برسـیم. لـذا یک مـاه رمضـان را که خـدای متعـال قرار داده اسـت، 
فرصـت مغتنمی اسـت. ایـن مـاه را از دسـت ندهید. مقصـودم این اسـت کـه اگـر نمیتوانیم به طـور دائـم در حال 
مراقبـت و ساخت وسـاز خودمان باشـیم، اقـًاّ مـاه رمضـان را مغتنم بشـماریم .شـرایط هـم در ماه رمضـان آماده 

*. بیانات در اّولین روز ماه مبارک رمضان  1371/12/0۴
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اسـت. یکی از بزرگترین شـرایط، همیـن روزه ای اسـت که شـما میگیرید. ایـن، یکـی از بزرگترین توفیقـات الهی 
اسـت. توفیـق یعنی چـه؟ توفیـق یعنـی این که خـدای متعـال چیـزی را برای انسـان، مناسـب بیـاورد. بـا واجب 
کـردن روزه، خدای متعـال زمینـه ی مناسـبی را بـرای من و شـما به وجـود آورده اسـت که قـدری در ایـن ماه به 
خودمـان برسـیم. روزه، نعمـت بزرگی اسـت. شـکم خالی اسـت و مبـارزه با نفـس، تـا حـدودی در اثنـای روز، از 
جهـات مختلـف وجـود دارد: هرچه را دوسـت داریـد، نمیخوریـد و نمیآشـامید و بسـیاری از مشـتهیات نفسـانی 
را بـرای خودتـان به مـدت چند سـاعت ممنـوع میکنیـد. ایـن، یک مبـارزه بـا نفس اسـت؛ مبـارزه با هواسـت، و 

مبارزه بـا هـوا، در رأس تمـام کارهای نیـک و خودسـازیها قـرار دارد.

ماه رمضان، زمینه ای بسیار خوب برای خود سازی 
 ماه رمضـان زمینه ی بسـیار خوبی اسـت و خدای متعـال این فرصـت را به من و شـما داده کـه در این مـاه، چنین 
امکانـی را بـرای خودسـازی پیـدا کنیم. عـاوه بر این کـه سـاعات این ماه بسـیار بـا برکت اسـت و خـدای متعال، 
از لحـاظ طبیعـی ایـن لحظـات و سـاعات را این گونـه قـرار داده اسـت، سـاعات بسـیار مغتنمـی هم هسـت. یک 
« شـما؛ مختصر صدقـه دادن شـما، و یـک صله ی رحـم کوچکی  رکعـت نماز شـما؛ یک کلمـه ذکـر »سـبحان الَلّ
که در ایـن مـاه بکنید، مزیتـی چنـد برابر بیشـتر از همیـن امـور، وقتـی در غیر مـاه رمضان انجـام میشـود، دارد. 
ایـن، فرصت بسـیار خوبـی اسـت. زمینـه ی خوبی اسـت کـه انسـان در این مـاه به خـودش برسـد. مثـل طبیبی 
که بـا فردی بیمـار مواجـه اسـت و آن بیمار بـه امراض متعـددی مبتاسـت - مـرض قند دارد، فشـار خـون دارد، 
چربی خـون دارد، اسـتخوان درد دارد، رماتیسـم دارد، زخم معـده دارد و خاصه انواع و اقسـام مرض در او هسـت 
- طبیب حـاذق کـه امـراض او را میشناسـد و راه عاجـش را بلد اسـت، بـا این بیمـار چـه کار میکند؟ اول سـعی 
میکنـد بیماریهـای او را روی کاغـذ بیـاورد و ببینـد به چـه امراضی مبتاسـت. اگـر طبیـب، بعضـی از بیماریهای 
او را نشناسـد و بـرای عـاج بیمـاری دوایـی بدهـد کـه بـا بیمـاری دیگـر ناسـازگار باشـد، ممکن اسـت بـه جای 
این کـه او را عـاج کند، بیچـاره را بـه بیماریهـای دیگری هـم متبا سـازد! مثـًا نداند که بیمـار زخم معـده دارد؛ 
بعـد برای عـاج رماتیسـم او آسـپرین بدهـد! خوب، آسـپرین عاج رماتیسـم اسـت؛ امـا بـرای زخم معده بسـیار 
مضر اسـت. اگـر طبیـب، ایـن مـرض را نشناسـد و نداند کـه بیمار ایـن مـرض را هـم دارد، ممکن اسـت بـه جای 
این کـه او را عاج کنـد، بیچـاره را به خونریـزی معده هـم مبتا سـازد. پس اول بایـد با دقت نـگاه کند؛ دلسـوزانه 
بیماریهـا را پیدا کنـد و آنها را بنویسـد؛ بعـد ببیند کـدام مهمتر اسـت، کـدام فوتیتر اسـت و کدام اصولیتر اسـت. 
فرض بفرمایید اگر کسـی معـده ی ناراحتـی دارد، هـر دوایی بـه او بدهنـد نمیتواند به خوبـی آن را جـذب کند. یا 
اگـر روده ی خرابـی دارد، هر غـذای مقویـای بدهنـد و از آن بهره ببـرد، نمیتوانـد اسـتفاده کند. راهش این اسـت 
اول آن مرضـی را کـه از بقیـه ی بیماریهـا تأثیـر منفیـاش بیشـتر اسـت و اگـر خوب بشـود تأثیـر مثبت شـفایش 

بیشـتر اسـت، پیـدا کنند.
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انسان بهترین طبیب برای مداوای بیماری های درونی خود
 شـما طبیب خودتان بشـوید، بـرادر عزیـز! هیچ کس مثـل خود انسـان نمیتوانـد بیماریهـای خودش را بشناسـد. 
برخـی بیماریها در انسـان هسـت کـه اگر مثـًا شـما به مـن بگوییـد »تو دچـار ایـن بیمـاری هسـتی«، عصبانی 
میشـوم و بـدم میآیـد. بگوینـد: »آقا، شـما مـرد حسـودی هسـتید.« مگر کسـی تحمـل میکند کـه بـه او بگویند 
»حسـود«؟ میگویـد: »حسـود خـودت هسـتی! چـرا اهانـت میکنـی؟ چـرا بیخـود میگویـی؟« از دیگـری حاضر 
نیسـتیم قبـول کنیم. امـا به خودمـان کـه مراجعـه میکنیـم، میبینیم بلـه؛ مـا متأسـفانه از ایـن بیماریهـا داریم. 
سـر هرکس را انسـان کاه بگـذارد؛ از هرکـس که پنهـان کند، بـا خودش کـه دیگر نمیتوانـد! پس بهترین کسـی 
کـه میتواند بیمـاری ما را تشـخیص دهـد، خودمان هسـتیم. بیاوریـد روی کاغذ! بنویسـید: »حسـد.« بنویسـید: 
»بخـل.« بنویسـد: »بدخواهی بـرای دیگـران. وقتی کسـی بـه خیری میرسـد، مـا ناراحت میشـویم!« بنویسـید: 
»تنبلـی در کار.« بنویسـد: »روح بدبینـی بـه نیـکان و صالحـان.« بنویسـید: »بیاعتنایـی بـه وظایف.« بنویسـید: 

»عاقـه به خـود. شـدیداً بـه خودمـان عاقـه داریم.«

هاكت واقعی هاكت معنویست
 اگـر بیماریهای مـا اینهاسـت، اینهـا را روی کاغـذ بیاوریم. مـاه رمضان فرصتی اسـت که یکـی یکی ایـن بیماریها 
را، تـا آن جایـی که بشـود، برطـرف کنیم. اگـر برطـرف نکنیـم، ایـن بیماریها مهلـک خواهد شـد؛ هـاک معنوی 
و واقعـی. هاک جسـمی کـه چیـزی نیسـت! اگـر بیمـاری مهلکـی در مـا باشـد یـا احتمالـش را بدهنـد، چقدر 
دسـتپاچه میشـویم؟ شـب خوابمـان نمیبـرد. بهتریـن دکترهـا را پیـدا میکنیـم، میگوییـم: »نکنـد ایـن غده ای 
کـه در بـدن من اسـت، در دسـت مـن اسـت، زیر پوسـت مـن اسـت، سـرطان باشـد!« از تصـورش کلی وحشـت 
میکنیـم. آخرش چه؟ آخرش مردن اسـت. حاال نشـد، یک سـال دیگر اسـت، دو سـال دیگر اسـت، ده سـال دیگر 
اسـت. به قول نظامـی گنجوی: »اگـر صد سـال مانی ور یکـی روز/ ببایـد رفـت از ایـن کاخ دل افـروز.« ماندنی که 
نیسـتیم. چند صباحـی، کمی ایـن ور، کمـی آن ور، تمام خواهد شـد. هاکت جسـمانی این اسـت و این قـدر از آن 
میترسـیم. هاکت معنـوی، یعنی بـرای ابـد دچار خـذالن و عذاب الهـی شـدن. یعنـی در زندگی جـاودان ابدی، 
از همـه ی نعمتهـا و لذتها و چشـم روشـنیهایی کـه خداوند بـرای من و شـما معیـن و مقرر کـرده محـروم ماندن. 
انسـان به قیامت نـگاه کنـد و ببینـد خدای متعـال بـه بعضـی از بندگانـش - همین افـرادی که بـا آنها معاشـریم 
و آنهـا را در کوچـه و محلـه میبینیـم؛ بـه همـکار اداری، بـه دوسـت دوران تحصیل، یـا به یـک رفیق بگو بشـنو - 
برای برخـی کارهـا و مجاهداتـی کـه در این دنیـا داشـته اند، مقامـات عالـی میدهد؛ آنهـا را به بهشـت میبـرد؛ از 
عذاب دورشـان میـدارد و از عقبـات قیامـت، نجاتشـان میدهـد، و مـا به خاطر تنبلـی؛ به خاطـر نرسـیدن به خود 
و به خاطـر یـک لحظـه غفلـت، از همـه ی آنهـا محـروم مانده ایـم! آن وقـت اسـت که حسـرت گریبـان انسـان را 
میگیـرد: »وانذرهم یوم الحسـرةاذ قضیاالمـر1.« کار هـم دیگر از کار گذشـته اسـت و حسـرت هم فایـده ای ندارد. 

ایـن، هاکـت معنوی اسـت.
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اساس قضیه در خود سازی، كنترل كردن هوا و هوس
 بـرادران و خواهـران! اگـر به خودمـان نرسـیم، بدبختی اسـت؛ روسـیاهی اسـت؛ محرومیت اسـت؛ از چشـم خدا 
افتادن اسـت؛ از مقامـات معنـوی دور مانـدن و از نعیم ابدی الهـی، تهیدسـت ماندن اسـت. پس باید بـه خودمان 
برسـیم. ماه رمضـان فرصت خوبی اسـت. کتابهـای اخاق هـم خوشـبختانه در اختیار هسـت. لکـن آن چیزی که 
آدم از مجمـوع میفهمـد و آنچـه مهم اسـت، این اسـت که انسـان بتوانـد هوا و هـوس خـود را کنترل و مهـار کند. 

این، اسـاس قضیه اسـت.

مقدم بودن "اخاص" در خود سازی 
 یکـی از ویژگیهـا کـه بسـیار مهـم اسـت تا بـرای خـود سـازی بـه آن توجـه کنیـم و شـاید جنبـه ی تقدمـی هم 
داشـته باشـد، »اخاص« اسـت. اخـاص عبـارت اسـت از کار را خالـص انجـام دادن و این کـه کاری را مغشـوش 
انجـام ندهیم. گاهی هسـت کـه کسـی عبـادت نمیکنـد و گاهـی عبادت کنـد؛ امـا مغشـوش و ناخالـص. این هم 
مثـل آن اسـت .خالـص بـودن عبـادت و خالـص بـودن عمـل، ایـن اسـت کـه بـرای خـدا باشـد. در بیـن مـردم، 
متأسـفانه خیلـی رایج اسـت کـه کارهـای خـوب خودشـان را بـر زبـان بیاورنـد و بگوینـد. کانـه توجـه ندارند که 
نبایـد کار نیـک را بـه زبـان آورد و گفت کـه مـا میخواهیـم ایـن کار را بکنیـم یا مـا ایـن کارهـا را میکنیـم. البته 
برخی جاهـا استثناسـت. در جاهایـی، بعضـی از کارها بایـد در علـن انجام گیـرد. در روایـات در باب صدقـه، آمده 
اسـت که »صدقه ی سـر« ایـن ثـواب را دارد و »صدقـه ی عانیـه« این ثـواب را. یـا مثًا عبـادات گروهـی، جلوی 
چشـم مـردم انجـام میگیـرد و بایـد انجـام گیـرد؛ و ایـن از شـعائر الهـی اسـت. امـا بسـیاری از عبـادات یـا اغلب 
عبـادات، آن روابطـی که بیـن خـود انسـان و خداسـت - ذکر، توجـه، دعـا، نافله، شـب زنـده داری، سـحرخیزی، 
احسـان و کارهـای نیـک - باید بیـن خـود انسـان و خـدا بمانـد. مبـادا انسـان به خاطـر این کـه دیگـران ببینند، 
کاری را انجـام دهـد! کاری کـه انسـان به خاطـر توجـه دیگـران بـه خـودش انجـام دهـد، از نکـردن آن کار بدتـر 
اسـت؛ زیرا نکـردن کار، یعنـی انسـان کاری را انجـام نمیدهـد. کاری که انسـان برای جلـب توجه دیگران نسـبت 
به خـودش انجـام داده، کانـه انجام نـداده اسـت. البته بدتـر بودنـش هم از ایـن جهت اسـت که عمل شـرکآلودی 
انجـام داده وایـن عمـل شـرکآلود، فعـل حـرام اسـت و دور کننـده اسـت. بنابرایـن همه مـان در هرجـا و در هـر 
موقعیتـی کـه هسـتیم، باید خیلـی تـاش کنیـم کـه کار را خالص انجـام دهیـم. اگـر کار برای خـدا انجـام گیرد 
و نیت بـرای خـدا خالص باشـد، اشـکاالتی کـه معمـوالً در کارها مشـاهده میشـود، پیـش نخواهـد آمد.مـا وقتی 
مصالح واقعـی را فدای حـرف ایـن و آن میکنیم کـه بخواهیـم کار را برای ایـن و آن انجـام دهیم. انسـان وقتی کار 
را بـرای خـدا میخواهد انجـام دهـد، فقط نـگاه میکنـد ببیند تکلیفـش چیسـت؟ نـگاه نمیکند که یکی خوشـش 
میآیـد، یکی بـدش میآید؛ پیش چه کسـی آبـرو پیدا میکنـد و پیـش دیگری از آبـرو میافتـد. امـروز در جمهوری 
اسـامی، در همـه ی شـؤون، کار بـرای خدا سـاری و جـاری اسـت. هرکـس در این کشـور و ایـن نظام، هـر کاری 
که انجـام میدهـد، میتواند آن را بـرای خـدا انجام دهـد و از آن اجـر و ثواب و بهـره ی معنـوی را ببـرد و پیش خدا 
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خـودش را روسـفید کند.

معنای اخاص در عبادت 
 من روایتـی را در بـاب اخاص یادداشـت کـرده ام کـه برایتـان میخوانـم. از پیغمبر اکـرم صلوات اللَّ وسـامه علیه 
نقل شـده اسـت که فرمـود: »ان لـکل حـق حقیقتـاً.« هـر چیـزی دارای حقیقتی اسـت و یـک روح و یـک معنا و 
یک حقیقـت دارد. »و مـا بلغ عبـد حقیقة االخـاص.« بنده بـه حقیقت اخـاص و بـه آن معنـای حقیقی اخاص 
.« )ایـن خیلی سـخت اسـت؛ ایـن، مرتبـه اش از آن  نمیرسـد »حتـی الیحـب ان یحمـد علی شـیء مـن عمـل لَلّ
مراتب بسـیار باالسـت( مگـر این که دوسـت نداشـته باشـد کـه مـردم او را بـرای هیـچ یـک از کارهایی کـه برای 
خـدا انجـام میدهد، سـتایش کننـد. مثًا فـردی اسـت کـه کار را برای دیگـران انجـام نمیدهـد: بـرای خاطر خدا 
نمـاز میخواند، ختـم قـرآن میگیـرد، کار خیری انجـام میدهد، احسـان و کمـک و صدقـه ای میدهـد و مجاهدتی 
برای خـدا میکند. اما دوسـت میـدارد که مـردم بگویند: »ایشـان چقـدر آدم خوبـی اسـت.« کارش رابـرای مردم 
نکـرده اسـت. کار را بـرای خـدا انجـام داده و تمام شـده؛ امـا از مـدح مـردم و از این کـه مـردم از او تعریـف کنند، 
خوشـش میآیـد. میفرمایـد ایـن، آن مرتبه ی عالـی اخـاص نیسـت. مرتبه ی عالـی اخاص این اسـت کـه این را 
هم دوسـت نداشـته باشـد. اصًا کاری به کار مردم نداشـته باشـد! میخواهنـد بداننـد، میخواهد نداننـد. میخواهد 
خوششـان بیایـد، میخواهـد خوششـان نیاید. نـگاه کنـد ببیند خـدا از او چـه خواسـته اسـت و دقیقـاً آن را انجام 

دهـد.

امام خمینی)ره(، مصداق بنده مخلص خدا 
 مـن، ایـن صفـت و ایـن روحیـه را در امـام رضوان اللَّ تعالیعلیـه، در بسـیاری از مـوارد مشـاهده کـردم. در مـوارد 
متعـددی، بنـده ایـن خصوصیـت را در ایشـان دیـده بـودم. کاری نداشـت که کسـی خوشـش میآید یا خوشـش 
نمیآیـد. تکلیفـش را انجـام میـداد. وقتیکه بـار سـنگین اسـت؛ وقتیکـه کار بـزرگ اسـت؛ وقتیکـه کار خطرناک 
اسـت، اخاص بیشـتر بـه کار میآیـد. مثـل امروز کـه وضع جمهـوری اسـامی ایـن چنین اسـت. اگر مـا اخاص 
ورزیدیـم، بنـده ی مخلـص میشـویم؛ اخـاص ورزنـده بـرای خـدا، در عمل و نیـت. امـا فراتـر از بنـده ی مخلص، 
بنـدگان مخلص انـد. مرحـوم سـید بحرالعلـوم رضوان اللَّ تعالیعلیـه، در رسـاله ای که در سـیر و سـلوک به ایشـان 
منسـوب اسـت، بین مخلص و مخلـص فـرق میگـذارد. میگوید مخلص کسـی اسـت که عملـی را فقط بـرای خدا 
انجـام میدهـد و کاری بـه کار دیگـران نـدارد. امـا مخلـص آن اسـت کـه همـه ی وجـود خـود را خالصـاً و مخلصاً 
بـرای خدا قـرار میدهـد. همه ی هسـتی او فقـط برای خداسـت. ایـن، مرتبـه ی بسـیار واالیی اسـت که واقعـاً دور 
از دسـترس اسـت. اما به نظر بنـده، در ایـن دوران، بخصـوص جوانان و کسـانی کـه در میدانهـای عمل و مبـارزه و 
جهـاد واردنـد، میتوانند بـه ایـن مرتبه هم برسـند. البتـه بـرای امثال ما مشـکل و خیلی دشـوار اسـت. مـا خیلی 
دوریـم! اما جوانـان و بخصـوص جوانـان مؤمن و پـاک و خالـص، با آن دلهـای روشـن و پاکی کـه دارنـد، میتوانند 
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به این جـا برسـند. البتـه رسـاله ی مذکور، منسـوب بـه مرحـوم بحرالعلـوم اسـت و قطعی نیسـت که مال ایشـان 
باشـد. بعد میفرمایـد: خـدای متعال بـه ایـن مخلصین سـه وعده داده اسـت؛ سـه امتیـاز بـزرگ. یکی این اسـت 
که فرموده اسـت: »فانهـم لمحضـرون ااّل عبـادالَلّ المخلصین.2« یعنـی در قیامت، همـه ی مردم در محشـر حاضر 
میشـوند و مـورد محاسـبه ی الهـی قـرار میگیرنـد، مگر بنـدگان مخلـص که آنهـا معافنـد. آنهـا چـون ذّره ذّره ی 
اعمـال و انفـاس و حرکاتشـان بـرای خـدا بوده اسـت، لـذا از این کـه در ایـن عرصـه از عرصه ی حشـر آفاقـی وارد 

شـوند و مورد سـؤال قـرار گیرنـد، معافند.

بی نهایت بودن پاداش انسان های با اخاص 
 امتیاز دوم این اسـت کـه میفرمایـد: »و ما تجـزون اال ما کنتـم تعملـون اال عبـادالَلّ المخلصین3.« همـه ی مردم، 
پـاداش متناسـب بـا عمـل کاری را کـه انجـام داده انـد میگیرنـد، مگـر بنـدگان مخلـص خـدا. اینهـا عملشـان و 
پاداششـان متناسـب نیسـت. عملشـان هرچه که باشـد، پـاداش آنهـا بینهایت اسـت؛ زیـرا ایـن وجـود متعلق به 

خدا، بـرای خـدا و سـرتا پـا در خدمـت اهـداف الهـی اسـت. او، همه ی وجـودش بـرای خدا خالص شـده اسـت.
 روایتـی را دیـدم - البتـه سـند ایـن روایـات را فرصـت نمیکنم نـگاه کنـم و نمیدانـم سـندش چگونه اسـت - که 
مضمونـش این بـود که خـدای متعـال میگویـد: »اگـر به بنـده ی مخلـص یـا مخلص، همـه ی دنیـا را هـم بدهم، 
حق او ادا نشـده اسـت.« بنابراین، جـزای او متناسـب با عملی کـه انجام میدهد، نیسـت. یـک نماز او برابـر هزاران 

نمازی اسـت کـه بنـدگان خـوب خـدا بخوانند.

امتیاز بندگان مخلص خداوند
 امتیاز سـوم کـه از همه ی اینها باالتر اسـت، این اسـت کـه »سـبحان الَلّ عمـا یصفـون اال عبـاد الَلّ المخلصین۴.« 
یعنی خـدای متعال از آنچـه که بنـدگان او توصیـف کنند، منزه اسـت؛ مگـر از آنچه کـه بندگان مخلـص توصیف 
کننـد. یعنـی آنهـا میتواننـد حـِق توصیـف الهـی را ادا کننـد. بنـدگان دیگـر، کمتـر و کوچکتـر از ایـن هسـتند؛ 
و هرچـه در بـاب پـروردگار عالـم بگوینـد »ماعرفنـاک حـق معرفتـک۵.« اوصـاف خـدا از زبـان انسـانها، ناقص و 
نارساسـت؛ مگر از ناحیه ی بنـدگان مخلـص. آنها میتواننـد خدای متعـال را کماهوحقـه توصیف کنند. و لذاسـت 
که انسـان اگر خـود را بـه دعاهایی کـه از ائمـه علیهم الّسـام، مأثـور اسـت، انس بدهـد و مرتبـط کنـد، امید این 
هسـت که توانسـته باشـد با خدای متعـال، درسـت مناجات کنـد و چنـان که شایسـته ی الهی اسـت، بـا او حرف 
بزنـد. ضمناً مـاه رمضان مـاه دعاسـت. دعاهـا را فرامـوش نکنیـد. دعاهـای وارد شـده در مـاه رمضان، یکـی از آن 
نعـم و فرصتهایی اسـت کـه بایـد مغتنم بشـمرید. ایـن دعـای ابیحمـزه، ایـن دعـای افتتـاح، این دعای جوشـن 
وبقیـه ی ادعیه ای کـه در روزهـا و شـبها و سـحرها و بقیه ی سـاعات و اوقـات مخصوص در مـاه رمضان وارد شـده 

اسـت، واقعـاً از نعمتهـای بـزرگ الهی اسـت. فرصـت را مغتنم بشـمارید.

2. صافات؛ 127 - 128.
3. صافات؛ 39 - ۴0.

۴. صافات 1۵9 - 160.

۵. بحاراالنوار: ج 69، صفحه 292
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ماه رمضان، بهترین فرصت برای ادای نوافل 
 من بـه ذهنم رسـید که ایـن توصیـه را هم عـرض کنم کـه ایـن نوافل سـیوچهار رکعتـی که بـرای نمازهـای روز 
و شـب وارد شـده اسـت، بسـیار بـا ارزش اسـت. ماه رمضـان فرصـت خوبی اسـت. مـا غالبـاً اهـل نوافل نیسـتیم. 
ولی ماه رمضـان که میشـود، چه مانعـی دارد؟ کـدام کار بـا دهـان روزه، بهتـر از نماز خوانـدن؟ چهار رکعـت نماز 
ظهر اسـت، قبـل از این چهـار رکعت، هشـت رکعـت نافلـه دارد؛ چهـار دو رکعتـی. چهار رکعـت نماز عصر اسـت 
و قبل از ایـن چهار رکعت، هشـت رکعـت نافله ی نمـاز عصر اسـت. این نوافـل را بخوانیـد. همچنیـن نوافل مغرب 
را کـه از اینهـا مهمتـر اسـت؛ و نیـز نوافـل شـب که یـازده رکعـت اسـت. همچنیـن نافلـه ی صبـح کـه دو رکعت 
اسـت. کسـانی هسـتند کـه در ایـام معمولـی سـال، برایشـان مشـکل اسـت پیـش از اذان صبح بـرای نماز شـب 
بیدار شـوند. ولـی در این شـبها، به طـور قهـری و طبیعی بیـدار میشـوند. این یـک توفیق الهی اسـت. چـرا از این 

توفیـق اسـتفاده نکنیـم؟ ان شـاءالَلّ فرصتهای مـاه رمضـان را مغتنم بشـمارید.
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دعا، وسیله ای در كنار سایر وسایل عبادی
درسهای بزرگ از معارف اسام در دعاهای ائمه 

علیهم الّسام
دعا وسیله ای برای رسیدن به حوائج و مقصودها

ماه رمضان، وقت دعا كردن 

فواید، آثار و بركات دعا
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فواید، آثار و بركات دعا *

همـه ی بـرادران و خواهـران نمازگـزار را بـه رعایت تقـوای الهـی توصیـه میکنم. مـاه رمضـان و ماه ضیافـت الهی 
اسـت. مفتاح ایـن میهمانی با برکـت، تقـوا و پرهیزکاری اسـت. یکـی از وظایـف مهمی کـه در این مـاه برعهده ی 
ماسـت، یا اگر بهتر بگوییـم، یکـی از فرصتهایی کـه در این مـاه در اختیار ماسـت، عبارت اسـت از دعا. سـه جهت 
را در بـاب دعا عـرض میکنم. اگرچـه درباره ی دعـا، فواید و آثـار و برکات بیشـتری از آنچـه که بنده عـرض میکنم 

وجـود دارد؛ لکن این سـه نکتـه و سـه فایده بـرای دعا، مهم اسـت.
 یکـی این اسـت که وقتـی ما بـه درگاه حـق متعـال دعـا میکنیـم، در حقیقت وسـیله ای برای رسـیدن بـه حوائج 
خودمـان میجوییـم و راهی به سـوی ایـن حوائـج میپیماییـم و از آن اسـتفاده میکنیـم. ایـن، یکگونه دعـا کردن 
اسـت: دعا بـرای گرفتـن مقصـود. این طـور نیسـت که کسـی گمان کنـد همـه ی مقاصـد، بـه وسـیله ی ابزارها یا 
وسـایل مادی بـرای انسـانها قابل دسترسـی اسـت. بلکـه چیزهایی را انسـان بـا دعا بایـد بـه دسـت آورد. البته نه 
دعـای تنهـا و دعای بـدون عمـل. هیـچ فایده ای نـدارد کـه انسـان در عمـل را ببنـدد و بـه دعا اکتفـا کنـد. اما در 
کنار عمـل، در کنار اقـدام، در کنـار بـه کار انداختن همـت و تاش، خواسـتن از خـدا را نیز بایـد قـرار بدهیم. این 
دعا، حاجـات را برای انسـان برآورده میسـازد. لـذا ماحظه میکنیـد که پیغمبـر اکـرم صلیاللَّ علیه وآله وسـلم، در 
میدان جنـگ، بعد از آن کـه همـه ی کارها را انجـام داده اسـت، دعا هـم میکنـد. بنابرایـن، یکی از وظایف ماسـت 

که دعـا کنیم، تـا از ایـن راه بـه حاجـات و اهـداف و مقاصـد خودمان نائل شـویم.

*.  بیانات در خطبه های نماز جمعه تهران 1371/12/07
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دعا، وسیله ای در كنار سایر وسایل عبادی
 دعـا، وسـیله ای در کنار وسـایل دیگر اسـت. بـه قـول بـزرگان از محققیـن و متفکریـن مـا، همچنان کـه در عالم 
وجود، خـدای متعـال دهها وسـیله و سـبب و علـت قـرار داده اسـت، دعا هـم یکـی از سببهاسـت. در بسـیاری از 
دعاهـا، حاجـت و مقصـود خواسـتن مطـرح میشـود. مثـًا فـرض بفرماییـد در همیـن دعـای سـحر مـاه مبارک 
رمضـان کـه دعـای بسـیار عالیالمضمونی هـم هسـت، بعـد از آن که خـدای متعـال را بـه اسـما و صفات سـوگند 
میدهـد، میگوید: دعـا کن بـه آنچه کـه میخواهـی و مقاصد خـودت را از خـدا بخـواه. بعـد از این همه قسـم دادن 
خـدای متعـال، دعـا مسـتجاب میشـود. لـذا در روایتـی از امیرالمؤمنیـن علیه الّصاةوالّسـام، نقـل شـده اسـت 
کـه فرمـود: »ادفعـوا امـواج البـاء علیکـم بالدعـا قبـل ورود البـاء؛« پیـش از آن کـه بـا بـر شـما وارد شـود، بـا 
دعـا، بـا را دفع کنیـد. اینهـا واقعیـت اسـت. ایـن، البته بـدان معنا نیسـت کـه هرچه شـما خواسـتید و هـر طور 
آن را بـا خـدای متعـال در میـان گذاشـتید، بـرآورده خواهـد شـد؛ نـه. شـرایطی دارد، آدابـی دارد؛ مثـل همه ی 
اسـباب عادی و مثـل همـه ی خواسـتنها. اگـر شـما از دوسـتتان هـم چیـزی بخواهیـد، آداب و تشـریفاتی دارد. 
ادب مخصـوص دعـا را باید بـه کار گرفـت و عمده تریـن آداب، این اسـت کـه انسـان به خـدای متعـال توجه کند 
و با همـه ی دل، از خـدا بخواهـد. هنگامی کـه قلب انسـان رقیق میگـردد و توجهـی پیدا میشـود، وقت دعاسـت. 
آن وقـت اگـر از خـدا بخواهیـد، غالب ایـن اسـت که مقصـود بـرآورده میشـود. مگـر مـواردی کـه در علـم الهی، 
مصالحی وجـود دارد کـه آن مصالـح را مـا نمیدانیم و خـدای متعـال، به خاطـر دعای من و شـما مصالـح عمومی 
آفرینش، یـا مصالـح یک ملـت را به هـم نمیریـزد. آن جا که سـر راه خواسـته ی مـا، مصلحـت بزرگی مانع نباشـد 
و آن جا که توجـه الزم را در حال دعا داشـته باشـیم، دعا مسـتجاب خواهد شـد؛ یـا زود و یا دیـر. در روایـات دارد، 
وقتی برای حاجاتـی دعا میکنیـد، دعا و خواسـته ی خـود را زیاد ندانیـد. یعنی هرچـه مایل هسـتید و میخواهید، 
از خدا طلـب کنیـد. نگوییـد »این زیاد اسـت. کمتـر بخواهـم تا بشـود.« مـا از اسـتکثار دعا منـع شـده ایم. یعنی 
دعـا و مطلـوب را، در مقابـل پـروردگار، زیـاد نشـمارید. از خـدا، خواسـته های بـزرگ بخواهیـد و خـدای متعـال 
برآورده میکنـد. در امید بـه دعا را بـه روی خودتـان نبندید و ایـن راه و وسـیله ای را که خـدای متعال بیـن خود و 
بندگانش قرار داده اسـت، بـر روی خودتان مسـدود نکنیـد. البته بـاز در روایـات دارد:»النهی من االسـتعجال فی 
الدعا.« یعنـی در دعا عجلـه نکنید. اگـر چیزی را خواسـتید و در زمانی که شـما خواسـتید بـرآورده نشـد، نگویید 
که خـدای متعال دعـای مرا مسـتجاب نکرد؛ نـه. »االمـور مرهونـة باوقاتهـا.« در روایـت دارد: بنی اسـرائیل بعد از 
آن که خـدای متعـال وعـده داد آنـان را نجات خواهـد داد، چهل سـال دعـا کردنـد و باالخـره شـد. کار بزرگی هم 
انجام شـد. غـرق فرعـون و پیروزی موسـی بـر فرعـون، امری نیسـت که چهل سـال تـاش، بـرای آن زیاد باشـد. 
عجله نکنیـد! با توجـه، خـدا را بخوانیـد و هرچـه میخواهیـد از خدا بخواهیـد کـه در بعضـی از دعاها، ایـن معنا را 
دارد. در دعایـی ایـن گونـه وارد اسـت که »الهـی تموه اآلمـال قد خابـت ااّل لدیـک و عواکـف الهمم قـد تعطلت ااّل 
علیـک«. یعنی آرزوهـای زیـاد در هر دری و نـزد هر کسـی که مطرح گـردد، مـردود میشـود، مگر در پیشـگاه تو. 

در پیشـگاه تـو، خواسـته های زیـاد هم بـرآورده میشـود.
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درسهای بزرگ از معارف اسام در دعاهای ائمه علیهم الّسام
 جهـت دیگـری کـه در دعـا هسـت، ایـن اسـت کـه در دعاهایـی کـه از ائمـه علیهم الّسـام به ما رسـیده اسـت، 
درسـهای بزرگـی از معارف اسـام نهفته اسـت. ایـن صحیفـه ی سـجادیه را اگـر مطالعه کنیـد و جنبـه ی دعایی 
کلمـات را ندیـده بگیریـد، هـر دعـای آن یـک درس عالـی از معـارف اسـامی و قرآنی اسـت. اگر کسـی خطبه ی 
امیرالمؤمنیـن علیه الّصاةوالّسـام، در توحیـد را کـه خطبـه ی اول نهج الباغـه اسـت، جلـو خـودش بگـذارد، یا 
دعـای اول صحیفـه ی سـجادیه را کـه در تحمیـد اسـت - حمـد الهی اسـت - جلو خـودش بگـذارد، میبینـد این 
دو مثـل همند و فرقـی با هـم ندارنـد. خطبه انـد و درسـند. امیرالمؤمنیـن علیه الّصاةوالّسـام، در مقابـل جمعی 
از مـردم ایسـتاده و معـارف الهـی را بیـان کـرده و امـام سـجاد علیه الّصاةوالّسـام، دعـا کـرده و بـه زبـان دعـا، 
همـان معـارف را بیـان فرمـوده اسـت. یـا دعـای هشـتم نهج الباغـه - کـه مـن بعضـی از فقراتـش را یادداشـت 
کـرده ام - یـک درس اخاقی اسـت. کأنـه خطبه ای اسـت که کسـی بخواند، یا یـک سـخنرانی برای مـردم بکند و 

لغزشـگاههای اخاقـی را بـرای آنـان بیـان نماید.
 امـام سـجاد علیه الّصاةوالّسـام، ایـن دعـا را بـا ایـن زبـان بیـان کـرده اسـت: »اللهـم انـی اعـوذ بـک مـن 
هیجـان الحـرص و سـورة الغضـب.« حـرص، افزایـش حـرص، شـدت خشـم، غلبه ی حسـد، ضعـف صبـر، کمی 
قناعـت، »شکاسـة الخلـق« بداخاقـی، »الحـاح الشـهوة« شـهوترانی زیـاد، »ملکـة الحمیـه« تعصبهـای ناحق و 
جانبداریهـای بـه ناحق، »اسـتصغار المعصیـه و اسـتکبار الطاعـه« گناه خـود را کوچک دانسـتن و طاعـت خود را 
بزرگ شـمردن، »سـوء الوالیت لمن تحـت ایدینـا« اداره ی بـد مجموعه ای کـه در اختیار ما و زیر دسـت ماسـت، 
»ان نعضد ظالمـاً او نخـذل ملهوفا« بـه ظالمی کمک کـردن و بیچـاره ای را یاری نرسـاندن. همه ی ایـن مطالب را 
امـام سـجاد علیه الّصاةوالّسـام، در یـک دعا، بـا این زبـان بیـان میکند، کـه خدایا، مـن به تو پنـاه میبـرم از این 
چیزهـا. اینها درسـهای اخاقی اسـت. دعاهـای صحیفه ی سـجادیه، دعـای ابوحمـزه ی ثمالـی، دعای افتتـاح، یا 
بقیه ی دعاهـای ماه رمضـان - شـب و روز جمعه و بقیـه ی اوقـات - و تمام ایـن دعاهایی کـه از ائمه علیهم الّسـام 
به ما رسـیده اسـت، پر اسـت از معـارف اسـامی دربـاره ی توحیـد، دربـاره ی نبـوت، دربـاره ی حقـوق، درباره ی 
وضـع جامعـه، دربـاره ی اخـاق، دربـاره ی حکومـت و دربـاره ی همـه ی مسـائلی کـه انسـان احتیـاج دارد از 
اسـام بدانـد. در ایـن دعاهـا، بـرای مـا مطالبی هسـت کـه بـه زبان دعـا، معـارف بیـان شـده اسـت و ائمـه ی ما 
علیهم الّسـام، در دوران حاکمیـت طواغیت، توانسـته اند این معـارف را از ایـن راه به مـردم برسـانند. این هم یک 

دیـدگاه دیگـر در باب دعاسـت.

دعا وسیله ای برای رسیدن به حوائج و مقصودها
 در ایـن دو دیـدگاه، دعا وسـیله اسـت. در دیـدگاه اول، دعا وسـیله اسـت بـرای رسـیدن بـه حوائـج و مقصودها و 
هر آنچه کـه انسـان میخواهـد و آرزو میکنـد؛ و در دیدگاه دوم، دعا وسـیله اسـت بـرای فهمیدن معـارف الهی. اما 
دیدگاه سـوم بـرای دعـا این اسـت که انسـان بـا دعا و تضـرع و عـرض حاجـت، خـود را به خـدای متعـال نزدیک 
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کند. نفـس دعا کـردن، تقـرب الیالَلّ اسـت. خـود حـرف زدن بـا پـروردگار، خود تضـرع کـردن، با خـدای متعال 
سـخن گفتن، نزد خدای متعـال عذرخواهـی و توبه و اسـتغفار کـردن، برای انسـان یکـی از مقاصد و هدفهاسـت. 
ایـن، باالترین جنبه هایی اسـت کـه در دعـا وجـود دارد. نفس این کـه انسـان در مقابل پروردگار بایسـتد و اشـک 
بریـزد و اظهـار کوچکـی و حقارت کنـد، برای انسـان یک علـو مقام و مرتبه اسـت. بشـر بـا تضرع در پیـش خدای 
متعـال اسـت کـه عـروج میکنـد و اوج میگیـرد. بدبختـی انسـان وقتـی اسـت کـه از خـدای متعـال غافل شـود. 
سـیه رویی انسـان وقتی اسـت که خـود را به خـدا محتاج ندانـد. ناکامی بشـر وقتی اسـت که بـرای انـس و ارتباط 
با خـدا، جایـی در زندگی قائـل نباشـد. هرچـه بـدی در دنیا هسـت از این جاسـت. هـر چه زشـتی در وجود بشـر 
هسـت از این جاسـت. انسـان بـرای این کـه خـود را در برابـر بدیهـا بیمه کنـد، بایـد به سـمت خدا بـرود؛ بـا خدا 

انس بگیـرد و با خـدا رابطـه پیـدا کند. ایـن، وظیفه اسـت.

ماه رمضان، وقت دعا كردن 
 مـاه رمضـان، وقـت این گونـه دعـا کـردن اسـت. منافاتـی هـم نـدارد. همـان دعایـی کـه در آن، حاجت خـود را 
میخواهیـد، آن دعا را بـا توجه، بـا تضرع و بـا حضور قلـب بخوانیـد و دلتان را بـه خدا نزدیـک کنید. من و شـما به 

این احتیـاج داریـم. بـرادر و خواهر مـن! از دعـا غفلـت نکنید.
 جمهـوری اسـامی، آن نظامـی کـه بایـد بـا قلدرهـای جهـان مقابلـه کنـد؛ آن ملتی کـه باید بـا کوههای فسـاد 
دربیفتـد؛ آن جامعـه و نظامـی کـه در مقابـل هیـچ قلـدری سـر خـم نمیکنـد و بـرای نجـات انسـانیت تـاش 
مینمایـد، چنیـن جامعـه و نظامـی، در درون و در دل افـراد خـود بایـد درهایـی بـه سـوی دعـا و تضرع بـاز کرده 
باشـد. بدون ایـن، نمیشـود. اگـر میخواهیـد در مقابل دشـمن، اسـتوار باشـید، باید بـاب دعـا را بـه روی خودتان 
باز کنیـد. اگـر میخواهیـد از کسـی و چیـزی نترسـید، بایـد رابطه ی خـود را بـا خدا قـوی کنیـد. اگـر میخواهید 
در مقابـل جلوه های مـادی تـکان نخوریـد و نلغزیـد، باید خـود را با دعـا و تضرع بیمـه کنیـد. این، دعاسـت. این، 
وظیفـه ی قلبی همـه ی انسانهاسـت. راهی اسـت که انسـان از درون خـود، با خـدای متعال بـاز میکند. و لذا شـما 
میبینیـد امیرالمؤمنیـن علیه الّصاةوالّسـام، آن انسـان شـجاع، آن جنگجـو، آن مرد بـزرگ، آن حاکـم قدرتمند 
و نیرومنـد؛ آن کسـی که فکـر و ذهـن و عقـل و حکمـت و درس و معـارف او بـرای فرزانه ترین فاسـفه و حکمای 
عالـم درس اسـت و بایـد زانـو بزننـد و یـاد بگیرنـد؛ آن انسـان نیرومندی کـه اگر همـه ی دنیـا در مقابلش باشـد، 

پشـت نمیکنـد، از همه ی مـردم زمـان خـود عابدتـر و پیـش خـدای متعـال گریه کننده تـر و متضرعتر اسـت.
 ماه رمضـان را از دسـت ندهید. ایـن فرصتهـا را رها نکنیـد. فرصت بسـیار مغتنمی برای دعا و تضرع اسـت. سـعی 
کنیـم بـاب دعـا را بـه روی خودمـان بـاز نگه داریـم. اگر کسـی توفیـق دعـا پیدا کنـد - دعـای بـا توجه و بـا حال 
- بایـد بداند مـورد لطـف پـروردگار قـرار گرفتـه اسـت و اجابـت در مرحلـه ی بعد اسـت. جامعـه ی اسـامی باید 

جامعه ی دعـا و تضـرع و انابـه ی الیالَلّ باشـد.
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نگاهی به آخرین وصایای امیرالمؤمنین )علیه السام( *

درجه اول بودن امیرالمؤمنین)ع( در تمامی زمینه ها
بنده، امـروز بـه مناسـبت یـاد امیرالمؤمنیـن علیه الّصاةوالّسـام، خطبـه اّول را بـه بیـان وصیتنامـه آن حضرت 
اختصـاص داده ام. آن حضـرت چنـد وصیـت خطـاب بـه امـام حسـن و امـام حسـین علیهمـا الّسـام دارد و 

گفته هـای آن بزرگـوار بـه دیگـران نیـز، همـه در زمـره وصیتهـای اوسـت.
امیرالمؤمنیـن علیه الّصـاة والسـام، بعـد از ضربـت خـوردن در شـب نوزدهـم، وصیـت کوتاهـی دارد کـه آن را 
ان شـاءاللَّ امـروز برای شـما ترجمـه میکنـم. علّت هـم این اسـت که هر کـس سـعی میکند لُـّب افـکار و روحیات 
و نظرات و منـش خـود را، در لحظات آخـر زندگی، بـرای بهترین و امین ترین اشـخاص بیـان کنـد. امیرالمؤمنین 
علیه الّصـاة والّسـام، اعجوبـه خلقت اسـت. مسـلمان درجـه اّول اسـت. تالیتلـّو نبـّی اکرم اسـت. مقامـات او در 
آسـمانها معروفتر اسـت تـا در زمیـن. مریـدان و محّبیـن او در بیـن مائکه آسـمانها بیشـترند تـا در بین انسـانها. 
این انسـاِن مّتصل به ملکـوت؛ این عـارف به همه معـارف عالیـه و راقیه الهـی؛ این مجاهـد درجه اّول فیسـبیل اللَّ 
که »جاهد فیـاللَّ حـقّ جهـاده« - همان طـور که شایسـته جهـاد بـود، در همه مراحـل زندگـی، جهاد کـرد - آن 
زاهـد درجه یـک، سیاسـتمدار درجه یـک، زمامـدار درجـه یک، انسـانی بـا ایـن خصوصیـات واال، از دنیـا میرود. 
وقـِت او تنـگ اسـت و آن بزرگـوار، این ضیـق وقـت را پیـش از ضربت خـوردن هـم میدانسـت. ضربت کـه زدند، 

شـد. معلوم 
سـاعتهای آخر عمر را میگذرانَـد و میخواهد بـه فرزندانش، بـه اهل کوفـه، به مسـلمانان سرگشـته آن روزگار و به 
همه تاریـخ، پیامـی را خاصه کنـد و بدهـد. آن پیـام، در یک صفحـه میگنجـد و عباراتـش خیلی دقیـق انتخاب 

*. بیانات در خطبه های نماز جمعه )خطبه اول( 1372/12/13
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شـده اسـت. با چشـم معمولـی کـه نـگاه کنیـم، جمات ایـن وصیـت، گاهـی ممکـن اسـت بـه نظـر، ناهمخوان 
بیاید. یـک جا مطلـِب بسـیار مهّمـی را از نظـر دیدهـا و تحلیلهای معمولـی ما بیـان میکنـد، بعد ناگهـان مطلبی 
را کـه از نظر مـا دارای اهمیـت چندانـی نیسـت، میگوید. امـا دید علی بـن ابی طالـب، علیه الّصـاة والّسـام، دید 
الهی اسـت؛ دیـِد صائب اسـت. مثـل نـگاه خداونـد متعاْل بـه موجـودات عالـم اسـت. کوچـک و بـزرگ در معیار 
خدایـی و در دید علـوی، با کوچـک و بزرگ در دیـد ما، فـرق دارد. لذا، اگر کسـی بـا این دیدنـگاه کند - کـه البته 
دسـت مـا کوتـاه اسـت و از دور تحلیـل میکنیم - بـا همیـن تحلیـل، آن وقـت عبـاراْت همخـوان اسـت. مطالب، 

بسـیار دقیـق تنظیـم شـده اسـت. گوش کنید:

آخرین وصایای امیرالمؤمنین)ع(:

1- امر به تقوا
.« ایـن وصیت  »و من وصیـت له، علیه الّسـام، للحسـن و الحسـین علیهماالّسـام، لمـا ضربه ابـن ملجم لعنـه اللَّ
را به امام حسـن و امـام حسـین علیهماالسـام کـرد. آنها را خواسـت؛ بـا آنها سـخن گفت و ایـن کلمـات را بعد از 
ضربت خـوردن، بـر زبـان آورد. مجـروح اسـت و بـدن نازنینش بـر اثر زهـر، تب دار شـده اسـت. ضعـف و بیماری، 
مانـِع آدمهـاِی معمولـی از اداِی کام میشـود؛ اّما مانع کسـی مثـل علیبن ابـی طالب علیه الّسـام نیسـت. باید در 
همیـن سـاعات کوتاه، بیـن ضربـت خوردن تـا شـهادت، که کمتـر از چهل وهشـت سـاعت اسـت، همـه کارهای 
واجـب و الزم و درجـه یـک را انجـام دهـد؛ و انجـام داد. یکـی همیـن وصّیـت بـود؛ کـه چنیـن شـروع میشـود: 

.« بیمقّدمـه، اولیـن کلمه تقواسـت. »اوصیکمـا بتقویـاللَّ

معنای تقوا 
در آن هفتـه کـه این جـا آمدیـم، اجمـاالً مطالبـی راجع بـه تقوا عـرض کـردم. تقـوا، یعنی همـه چیز یک انسـان؛ 
دنیـا و آخرت یک ملـت و زاد و توشـه حقیقـی ایـن راه طوالنی که بشـر مجبـور اسـت آن را بپیمایـدط. اّول و آخر 
در کام امیرالمؤمنیـن علیه الّسـام، تقواسـت. میفرمایـد: »پسـران مـن! مراقـب خودتان باشـید؛ در راه خـدا و با 
« یعنی ایـن. بحِث ترسـیدن از خدا نیسـت؛ که بعضـی تقوا را بـه »خدا ترسـی« معنا  معیـار خدایـی.« »تقـوی اللَّ
« هـم ارزش دیگری اسـت. اّما ایـن، تقواسـت. تقوا، یعنـی مواظب باشـید هر  « و »خـوف اللَّ میکننـد. »خشـیةاللَّ
عملی که از شـما سـر میزنـد، منطبق بـر مصلحتی باشـد که خـدای متعـال برای شـما در نظـر گرفته اسـت. تقوا 
چیزی نیسـت که کسـی بتواند یک لحظـه آن را رها کنـد. اگر رهـا کردیم، جـاده لغزنده اسـت، دّره عمیق اسـت؛ 
خواهیـم لغزیـد وسـقوط خواهیـم کرد، تـا بـاز جایی دسـتمان بـه مستمسـکی، سـنگی، درختـی و بوتـه ای گیر 

کنـد، و بتوانیم خودمـان را باال بکشـیم.
»ان الذیـن اتقوا اذامسـهم طائف من الشـیطان تذکـروا فاذاهـم مبصـرون. 1«؛ وقتی کـه آدِم با تقوا، مسِّ شـیطان 

1. سوره عراف؛ آیه 201
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را احسـاس کـرد، فـوراً بـه خـود میآیـد و حواسـش جمـع میشـود. شـیطان کـه از مـا دور نمیشـود! پـس، اّولین 
وصیـت، تقواسـت.

2- ندویدن دنبال دنیا
دنبـال تقوا، مطلبـی دیگـر اسـت: »وان ال تبغیـا الدنیـا و ان بغتکما.« دنبـال دنیـا ندوید، اگر چـه دنیا دنبال شـما 
بیاید. این هـم نکتـه دوم. این هم از لـوازم تقواسـت. البته همـه کارهای نیـک، از لوازم تقواسـت. از جملـه، همین 
ندویدن دنبـال دنیـا. نمیگویـد که »تـرک دنیـا کنیـد.« میگویـد: »التبغیـا.« دنبال دنیـا حرکـت نکنیـد. دنیا را 
طلـب نکنیـد. در حقیقت، بـا تعبیر فارسـی مـا، چنیـن معنی میدهـد کـه »دنبال دنیـا ندویـد.« دنیـا یعنی چه؟ 
یعنی آبـاد کـردن روی زمیـن؟ یعنـی احیـا کـردن ثروتهـای الهـی؟ این اسـت معنـای دنیایـی که گفتنـد طلب 
نکنید؟ نـه! دنیا یعنـی آنچه که شـما بـرای خودتـان، تمّتعـات خودتـان و لـّذات خودتـان میخواهید. ایـن را دنیا 
میگوینـد. و ااّل، آبـاد کـردن روی زمیـن، اگر بـا هدف خیـر و صاح بشـریت انجـام گیرد، عیـن آخرت اسـت. این، 
همـان دنیای خـوب اسـت. دنیایی که مذّمت شـده اسـت و نبایـد دنبالـش برویـم، دنیایی اسـت که مـا را، نیروی 
ما، تـاش ما و همـت مـا را متوّجه خـود میکنـد و از راه بازمـان میـدارد. خودخواهی ما، خود پرسـتی مـا، ثروت را 

برای خود خواسـتن و لـّذت را بـرای خـود طلبیدن، دنیـای مذمـوم و نکوهیده اسـت.
البته ایـن دنیا، نـوع حـرام دارد، نوع حـال هـم دارد. این طور نیسـت که بـرای خود خواسـتن، همه نوعـش حرام 
باشـد. نه! حال هـم دارد. اّمـا همان حالـش را هـم گفته انـد دنبالش نرویـد. اگـر دنیا به ایـن معنا شـد، حالش 
هم خـوب نیسـت. هـر چـه بتوانیـد مظاهـر زندگـی مـاّدی را در جهـت خـدا قـرار دهیـد، سـود کرده ایـد و بهره 
برده ایـد. و ایـن معنای آخـرت اسـت. تجـارت هم، اگـر بـرای رونـق دادن بـه زندگی مـردم باشـد و نـه اندوختن 
سـرمایه برای خـود، عین آخـرت میشـود. همـه کارهـای دیگر دنیـا، از همیـن قبیل اسـت. پـس، نکتـه دوم این 

اسـت که دنبال دنیـا ندویـد و در طلـب دنیـا روانـه نگردید.
آنچـه امیرالمؤمنیـن علیه السـام در ایـن وصیـت فرمـوده، خـود، آیینـه تمـام نمـای آن بـوده اسـت. زندگی آن 
حضـرت را کـه نـگاه کنیـد، خاصه همیـن جماتی اسـت کـه در وصیـت کوتـاه او آمـده اسـت. »و التأسـفا علی 
شـئ منها زوی عنکمـا.« دیگـر این که، اگـر از همیـن دنیای بـه این معنـا مذموم، چیزی به دسـت شـما نرسـید و 
از شـما منع شـد، تأّسـف نخورید. این کـه فان ثـروت را، فان لـّذت را، فـان مقـام و فان امـکان رفـاه را ندارید، 

تأسـف نخوریـد. این هـم جمله سـوم.

3- حق را بگویید و كتمان نکنید
جملـه بعـد: »و قـوال بالحّق.« یـا بر طبـق نسـخه ای »و قـول الحق.« فـرق نمیکنـد. معنایـش این اسـت که »حق 
بگوییـد.« حـق را بگوییـد و کتمـان نکنیـد. اگر چیـزی بـه نظرتـان حـق بـود، آن را در جایی کـه باید بیـان کرد، 
بیـان کنید. حـق را مکتـوم نگه نداریـد. آن وقتـی کـه زباندارها حـق را پنهـان و احیانـاً باطـل را آشـکار کردند، یا 
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باطـل را به جای حـق گذاشـتند، اگر حق بینـان و حقدانـان، حـق را بگویند، حـْق مظلوم نمیشـود؛ حق بـه غربت 
نمیافتـد و اهل باطـل در نابـود کردن حـق طمـع نمیبندند.

4- كاركردن برای پاداش الهی
جملـه بعـد: »و اْعمالاجـر.« بـرای پـاداش - یعنـی پـاداش الهـی و حقیقـی - کار کنیـد. بیهـوده کارنکـن، ای 
انسـان! ایـن کاِر تو، ایـن عمر تو و ایـن نََفـس زدن تو، تنهـا سـرمایه اصلی توسـت. این را بیخود از دسـت نـده! اگر 
عمـری میگذرانی، اگـر عملی انجـام میدهـی، اگر نََفسـی میزنی و اگـر قوتـی را مصرف میکنـی، این همـه را برای 
پاداشـی بکن. پاداش چیسـت؟ چنـد تومان پـول، پـاداش وجود انسـان اسـت!؟ این پـاداش عمری اسـت که من 
مصرف میکنـم!؟ خوش آمـدن فان و بهمـان، پاداش یک انسـان اسـت!؟ خیـر! »فلیس النفسـکم ثمـن اال الجّنه 
علـی فـا تبیعوهابه غیرهـا. 2« ایـن، جملـه ای از امام سـجاد علیه الّصاةوالّسـام اسـت کـه میفرماید: »مزد شـما 
و بهای مناسـب عمر شـما، فقط بهشـت اسـت. هـر چـه کمتـر بگیریـد، سـرتان کاه رفته اسـت. پس، بـرای اجر 

وپـاداش اخـروی کار کنید.«

5- خصم ظالم و كمک مظلوم بودن   
این هم عبـارت بعـد! آن وقت امـام علـی علیه الّسـام میفرمایـد: »وکونـا للّظالـم خصمـاً و للمظلوم عونـاً.« خصم 
ظالـم باشـید. »خصـم«، غیـر از »دشـمن« اسـت. یـک وقـت کسـی دشـمن ظالـم اسـت؛ یعنـی از ظالـم بدش 
میآید و دشـمن اوسـت. ایـن، کافی نیسـت. »خصـم او بـاش«، یعنـی »مّدعیـاش باش.« خصـم یعنی »دشـمنی 
که مّدعی اسـت«، »دشـمنی کـه گریبـان ظالـم را را میگیـرد و او را رهـا نمیکنـد. بشـریت بعـد از امیرالمؤمنین 
علیه السـام، تـا امـروز، بـه سـبب نگرفتـن گریبـان سـتمکاران، بدبخـت و روسـیاه شـد. اگر دسـتهای بـا ایمان، 
گریبـان ظالمـان و سـتمکاران را میگرفتنـد، ظلـم دردنیـا این قـدر پیـش نمیرفـت؛ بلکـه از بـن برمیافتـاد. 
امیرالمؤمنیـن ایـن را میخواهـد: »کونـا للّظالـم خصمـاً.« خصم ظالـم بـاش. در دنیا، هرجـا ظلم هسـت و ظالمی 
هسـت، تو که این جـا هسـتی، خـود را خصمـش بـدان. نمیگوییـم »اکنـون راه بیفـت؛ و از این سـوی دنیـا به آن 
سـوی دنیا برو و گریبـان ظالم را بگیـر.« میگوییـم »حتماً خصومت خودت را نشـان بـده. هروقـت و هرجا فرصتی 
دسـت داد، خصم او بـاش و گریبانـش را بگیـر.« یـک وقت انسـان نمیتوانـد نزدیـک ظالم بـرود و ابـراز خصومت 
نمایـد؛ لـذا از راه دور، مخاصمـه میکنـد. ببینیـد امـروز، بـه خاطـر عمل نکـردن بـه همیـن یـک کلمـه وصیـت 
امیرالمؤمنیـن علیه الّسـام، در دنیـا چـه منجابـی ایجـاد شـده اسـت و بشـریت چـه بدبختیهایـی دارد! ببینید 
ملتهـا و بخصوص مسـلمانان چـه مظلومیتـی دارند! اگـر به همیـن یـک وصیـت امیرالمؤمنین علیه السـام عمل 

میشـد، امـروز بسـیاری از ظلمهـا و مصیبتهـاِی ناشـی از ظلمهـا، وجود نمیداشـت.
»و للمظلـوم عونـاً.« هرجـا مظلومـی هسـت، بـه او کمـک کـن. نمیگویـد »طرفـدارش بـاش«. نـه! بایـد کمکش 
کنی. هرچـه میتوانـی و بـه هرنحو کـه میتوانی. تـا این جـا وصیت حضـرت، خطـاب به امام حسـن و امام حسـین 

2. حکمت ۴۵6 نهج الباغه میفرماید: »اال ُحّر یدع هذه اللماظة الهلها؟ انه لیس النفسکم ثمٌن ااّل الجّنة فا تبیعوها ااّل بها«
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علیهماالسـام اسـت. البته ایـن حرفها مخصـوص امام حسـن و امـام حسـین علیهما الّسـام هم نیسـت. خطاب 
به آنهاسـت؛ امـا اختصاص بـه همـه دارد. جمـات بعـدی وصیـت را، امیرالمؤمنیـن علیه الّصاةوالّسـام، عمومی 
میفرمایـد: »اوصیکمـا و جمیـع ولـدی.« به شـما دو پسـرم و به همـه فرزندانـم وصیـت میکنـم. »و اهلـی.« و به 

همـه اهـل و کسـانم. »ومـن بلغه کتابـی.« و بـه هرکـس که ایـن نامه مـن به او برسـد.

6- اقامه نظام اسامی 
با این حسـاب، شـما که این جـا نشسـته اید و من کـه ایـن وصیتنامـه را برای شـما میخوانـم، همـه مخاطب کام 
امیرالمؤمنیـن علیه الّصاة والسـام هسـتیم. میفرماید: »همه شـما را وصیـت میکنم.« بـه چه چیز؟ بـاز »بتقوی 
.« مجـدداً »تقـوا«. اولین وآخریـن کلمـه امیرالمؤمنین، علیه الّسـام تقواسـت. به دنبـال آن: »و نظـم امرکم.«  اللَّ
نظـم امرتـان. یعنی چه؟ یعنـی همـه کارهایی کـه در زندگـی میکنید، منّظـم باشـد؟ معنایش این اسـت؟ ممکن 
اسـت معنایـش این هـم باشـد. نفرمـود »نظـم امورکـم.« کارهایتـان را منظـم کنیـد. فرمـود »نظم امرکـم.« آن 
چیزی کـه باید منظـم و محکـوم نظـم و انضباط باشـد، »یـک چیز« اسـت. »نظم امـور« نفرمـوده اسـت. فرموده 
اسـت: »ونظم امرکـم.« انسـان میفهمد کـه این نظم امـر، عبارت اسـت از امری مشـترک بیـن همه اسـت. به نظر 
من میرسـد که »نظـم امرکـم« عبـارت از اقامـه نظـام و حکومت و والیـت اسـامی باشـد. معنایش این اسـت که 

با قضیـه حکومت ونظـام، منطبق بـا نظـم و انضبـاط رفتار کنید و بلبشـو نباشـد.
دنیای اسـام بر اثر همـان بلبشـوها وبـه خودخوانیها بود کـه بـه آن روزگار رسـید. اگـر آن روز کـه امیرالمؤمنین 
علیه السـام زمام امـور دنیای اسـام را به دسـت گرفـت و اّمـت اسـام، همـه درآن روز با او بیعـت کردنـد، بر آن 
بیعـت میماندند، کار بـه نابسـامانیها و تلخکامیهـا نمیکشـید. پیغمبر فرمـوده بود: »اگر کسـی امام شـد و مردم او 
راپذیرفتنـد و مـورد رضـای خدا بود، کسـی حـق نـدارد بـا او مخالفت کنـد.« اگر بـه همیـن جمله پیغمبـر عمل 
میشـد، آن جنگهـا پیـش نمیآمد؛ نـه جنگ جمل، نـه جنـگ صفّین و نـه جنگ نهـروان. این کـه افـرادی به میل 
و بـرای دل خـود، مـردم را متزلزل کننـد )از این طـرف بِکـش؛ ازآن طرف بِکـش( و نظـام حکومت را به هـم بزنند 
و انضبـاط عمومـی کشـور را مختـل کنند، همـان بدبختـی بزرگـی اسـت کـه امیرالمؤمنیـن علیه الّسـام دراین 

عبـارت از وصیتنامـه، ازآن نهی میکنـد و به خـاف آن امـر میفرمایـد: »ونظم امرکـم و صـاح ذات بینکم.«

7-  صاح ذات بین
سـومین اصلـی کـه در بخـش دوم وصیـت میفرمایـد، »صـاح ذات بیـن« اسـت. یعنـی بـا هـم خـوب باشـید. 
دلهـا باهم صـاف باشـد. اتّفـاق کلمـه داشـته باشـید و اختـاف و جدایـی میانتـان نباشـد. این جملـه را کـه بیان 
میفرمایـد، یک شـاهد نیـز از کام پیغمبـر میـآورد. پیداسـت کـه روی آْن خیلـی تکیـه دارد و از آن میترسـد. نه 
این که صـاح ذات بیـن، اهمیتـش بیشـتر ازنظـم امراسـت؛ ازباب این کـه صـاح ذات بین، آسـیب پذیرتر اسـت. 
لذاسـت که این عبـارت را از پیغمبـر نقل میکنـد: »فانی سـمعت جدکمـا، صلـی اللَّ علیه و آله و سـلم« یقـول: از 
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جدتان شـنیدم که فرمـود: »صـاح ذات البین افضل مـن عاّمة الّصـاة والّصیـام.« صـاح ذات بین و صفـای میان 
مـردم از هـر نمـاز و روزه ای بهتـر اسـت. نمیگویـد »از همه نمازهـا و روزه هـا بهتـر اسـت.« میفرماید »از هـر نماز 
و روزه ای بهتـر اسـت.« شـما میخواهیـد، دنبـال نمـاز و روزه خـود بروید. اّمـا کاری هسـت کـه از هـر دوی اینها، 
فضیلتش بیشـتر اسـت. آن چیسـت؟ آن، »اصـاح ذات البین« اسـت. اگـر دیدیـد جایـی، در بین اّمت اسـامی، 

اختـاف و شـکافی وجـود دارد، برویـد آن شـکاف را پرکنید. ایـن، از نمـاز و روزه، فضیلتش بیشـتر اسـت.

8- رسیدگی به یتیمان و رعایت همسایگان
بعد کـه این چنـد جملـه را بیـان فرمـود، کلمـات کوتـاه، پرمغـز و جانسـوزی بیـان کـرد: »واللَّ اللَّ فـی االیتام.« 
« ترجمـه فارسـی نـدارد. مـا در زبـان فارسـی، برایـش  یعنـی »ای مخاطبیـن مـن! اللَّ اللَّ دریتیمـان.« »اللَّ اللَّ
معـادل نداریـم. اگـر بخواهیم ترجمـه کنیـم، بایـد بگوییـم »جان تـو وجـان خـدا، در یتیمـان.« یعنـی »هر چه 
میتوانیـد، بـه یتیمـان برسـید. مبـادا فراموششـان کنیـد!« خیلـی مهم اسـت. ببینیـد چقدر این انسـان شـناِس 
خداشـناِس روانشـناِس دلسـوز، نکته هـای ریـز را میبینـد! بلـه! رسـیدگی بـه وضـع یتیمـان، فقـط یـک ترّحـم 
شـخصی و عاطفه ای معمولی نیسـت. کودکی که پدرش را ازدسـت داده، انسـانی اسـت کـه یکی از اساسـی ترین 
نیازهایـش را از دسـت داده اسـت و آن، نیاز بـه پدر اسـت. باید بـه گونه ای جبـران کنیـد. گرچه نمیشـود جبران 
کرد، اما بایـد مواظب باشـید که جـوان، نوجوان یـا کـودِک پـدر از دسـت داده، ضایـع نشـود. »واللَّ اللَّ فیاالیتام. 
فـا تّغبـوا افواههـم.« مبـادا بگذارید اینها گرسـنگی بکشـند! ایـن طور نباشـد کـه گاهی چیزی بـه اینها برسـد و 
گاهـی نرسـد! »التّغبـوا« معنایش این اسـت. از لحـاظ وضـع زندگی، بـه اینهـا برسـید. »والیضیعـوا بحضرتکم.« 
مبادا اینهـا ضایـع بمانند و بـا بودن شـما، مـورد بیاعتنایـی قـرار گیرند! اگـر حضـور نداشـته باشـید، بیاّطاعید؛ 
امـا مبـادا حضـور داشـته باشـید و یتیمـی - هـر یتیمـی - مـورد بیاعتنایـی و اهمال قـرار گیـرد! نباید هرکسـی 
فقط دنبـال کار خـودش باشـد و کودک یتیـم، تنهـا بماند. جملـه بعـد: »واللَّ اللَّ فـی جیرانکـم.« یعنـی »اللَّ اللَّ 
درهمسـایگانتان!« موضـوع همسـایگی را کوچـک نگیریـد. امِر بسـیار مهمی اسـت. یـک پیوند عظیـم اجتماعی 
اسـت که اسـام به آن توّجه دارد و طبـق فطرت انسانهاسـت. منتهـا در پیچ وخم تمّدنهـای دور ازفطرت انسـانی، 
این ارزشـها گم شـده اسـت. بهمان فـرد، چند سـال در خانـه ای زندگـی میکنـد و نمیدانـد در همسـایگیاش چه 
کسـی سـاکن اسـت و چگونه زندگی رامیگذراند! به نیازهـا و ضرورتهـا و اضطرارهـا و بیچارگیهای افـراد درهنگام 

باهـا ومشـکات، چه کسـی بایـد رسـیدگی کند؟
بایـد همسـایگانتان را رعایـت کنیـد. نـه فقـط از لحـاظ بُعـد اقتصـادی و مالـی - کـه آن هـم البتـه مهم اسـت - 
بلکه ازهمـه جهـات انسـانی. آن وقـت ببینیـد چـه الفتـی درجامعـه به وجـود میآیـد و چطـور دردهـای العاج، 
دوا پیدامیکنـد. »فانهـم وصّیـة نبّیکـم.« ایـن، وصیـت پیغمبـر اسـت، کـه: »مـا زال یوصـی بهـم حتی ظّننـا انه 
سـیوّرثهم.« پیغمبـر آن قـدر سـفارش همسـایه را کرد کـه مـا خیـال میکردیـم برایشـان ارث معّین خواهدشـد! 
»واللَّ اللَّ فیالقـرآن.« اللَّ اللَّ در قـرآن. »الیسـبقکم بالعمـل به غیرکـم.« مبادا دیگـران مفاهیم قرآن را کـه اعتقاد 
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بـه آن ندارنـد، عمل کننـد و جلـو بیفتنـد و شـما کـه اعتقـاد دارید، عمـل نکنیـد و عقـب بیفتیـد! یعنـی همین 
امری کـه اتّفاق افتـاد! آنهایی کـه دردنیـا جلو افتادنـد، با پشـتکار، بـا دنبال گیـری کار، باخـوب انجـام دادن کار، 
باصفاتی که خـدای متعـال آن صفات را دوسـت میـدارد جلـو افتادند، نـه با فسادشـان، با شـرب خمرشـان و یا با 

ظلمهایـی کـه میکنند.

9- اقامه نماز و برپایی حج
من مکـّرر عـرض کـرده ام: اگربرخـی از صفـات خـوب و پسـندیده در ایـن کشـورهای غربـی، کـه علـم را در دنیا 
پیشـرفت دادند، نبـود، آن پیشـرفتها پیدا نمیشـد و همین ظلمـی که به دیگـران روا میدارنـد، نابودشـان میکرد. 
صفـات خوب، باعـث ماندگاری و پیشـرفت آنهاسـت. مـا آن صفات را رهـا کرده ایـم. آنها کارهـا را دنبـال میکنند. 
برای وقـت، ارزش قائلنـد، و بـه محصولی کـه میخواهند تولیـد کنند، اهمیـت میدهند. اگـر کارگرمـا، محّصل ما، 
اسـتاد مـا، روحانی مـا، بـازاری ما، کشـاورز ما و سـایر اقشـار، بـه خصوصیـات مثبـت و خـوب عمل کنند، کشـور 
یکباره گلسـتان خواهد شـد. باید بـه صفات خـوب و خصوصیـات مثبـت روی آوریم که ایـن همان عمـل به قرآن 
اسـت. میفرمایـد: »مبادا دیگـران درعمـل به قرآن، از شـما جلـو بیفتنـد!« نـه این کـه امیرالمؤمنین علیه الّسـام 
نمیخواهـد کسـی به قـرآن عمل کنـد. بلکـه اگر همـه دنیا به قـرآن عمـل کننـد، آن حضرت، خوشـحالتر اسـت. 
میگوید مبـادا آنهایـی که به قـرآن عقیـده ندارند، بـه مفاهیم قـرآن عمـل کنند و بعد برشـما مسـلّط شـوند. آنها 
جلـو بیفتنـد و شـما عقـب بمانیـد. »واللَّ اللَّ فیالّصاة. فانّهـا عمـود دینکم.« نمـاز پایه دیـن شماسـت. »و اللَّ اللَّ 
فی بیـت ربّکـم.« دربـاره خانه خـدا، »التخلّـوه مابقیتـم.« تا هسـتید، نگذاریـد خانه خـدا خالـی بمانـد. »فانه ان 
ترک لـم تناظـروا.« اگر خانـه خدا ترک شـود، شـما مهلـت داده نمیشـوید )یـا امـکان زندگـی نمییابیـد(. از این 

عبـارت، معانـی مختلفـی کرده اند.

10- جهاد در راه خدا 
.« یعنـی اللَّ اللَّ در جهاد. مبـادا جهـاد در راه  »واللَّ اللَّ فـی الجهـاد باموالکـم وانفسـکم والسـنتکم فـی سـبیل اللَّ
خـدا را با مـال و جـان و زبـاْن تـرک کنیـد. ایـن جهـاد، همان جهـادی اسـت کـه اّمت اسـامی تـا آن را داشـت، 
ملـت نمونه دنیا بـود و وقتی آن را از دسـت داد، ذلیل شـد. نویسـندگان مسـیحی که در انجیلشـان از قول مسـیح 
نقـل کرده انـد که »اگر کسـی بـه این طـرف صورتـت سـیلی زد، آن طـرف را جلو بیـار«، یعنی کـه »ما اصـًا اهل 
جنگ نیسـتیم و اهل صلح و سـازش مطلـق و مهربانی هسـتیم« - اینها شعارهایشـان اسـت. هنوز هـم میگویند. 
هنوز هـم ازرو نرفته اند - شـروع کردنـد به مسـلمانان طعن زدن که »شـما اهـل جهادید. شـما اهل جنگید. شـما 
اهل شمشـیرید. شـما اهل خونریـزی هسـتید.« آن قـدر گفتنـد و گفتنـد کـه مسـلمانان را از رو بردنـد! آن وقت 
نویسـندگان و دانشـمندان مسـلمان گفتنـد کـه »مـا جهـاد نداریـم! در حقیقت جهـاد ما، دفـاع اسـت!« خدای 
متعـال میگوید: »جهـاد کن!« دانشـمند مسـلمان میگوید: »جهـاد، دفاع اسـت!« خـدا میگویـد: »اذا لقیتم الذین 
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کفروا زحفـاً فا تولوهـم االدبـار. 3«؛ به اینها پشـت نکنیـد. با اینهـا مقاتله کنیـد: »قاتلواالذیـن یلونکـم من الکفار. 
، جهـاد نیسـت. تهاجمـی نیسـت؛ تدافعـی اسـت!« ایـن  ۴« نویسـنده مسـلمان میگویـد: »جهـاد فیسـبیل اللَّ

همـه، عکس العمـل تبلیغات مسـیحیان اسـت کـه از بـس اسـم »صلـح و سـازش« را آوردنـد و گفتنـد »جنگ و 
شمشیرکشـی بد اسـت و به کسـی حمله نکنید«، مسـلمانان اهل جهـاد و عّزتمند از جهـاد را خانه نشـین کردند. 
آن وقـت خـوِد آن آقایـاِن اهـل صلـح، هرجـا توانسـتند دمـار از روزگار مسـلمانان درآوردنـد! کسـانی کـه امروز 
دربوسـنی هرزگویـن و در حـرم ابراهیمی - مسـجد خلیل الّرحمن - در فلسـطین اشـغالی، به کشـتار مسـلمانان 
کمر بسـته اند، همانها هسـتند که از امریـکا و اروپـا آمدند. همیـن اروپاییهـا و امریکاییهـا و غربیهایی هسـتند که 
یک عمـر بـا مسـلمانان سـروکلّه زدند کـه »شـما اهـل جهادید. جهـاد بـد اسـت.« آن وقـت از جنگهـای صلیبی 
به این طـرف، مسـیحیان به یـک نحـو، آنهـای دیگر هم نحـوی، هرچـه توانسـتند بـا مسـلمانان مبـارزه کردند و 

جنگیدنـد و کشـتند.
داسـتان این وقایـع را مـا نباید این جـا بگوییـم. خاصه، داسـتان عجیبی اسـت! کسـی کـه تاریخ بخواند و کسـی 
کـه تاریـخ را بدانـد، از شـرح چنیـن وقایعی خـون میگریـد. هم بـه خاطـر ظلمهـا، هم بـه خاطـر دو روییهـا. این 

همـه دم ازصلـح بزنند و ایـن همه شمشـیر وخنجـر پنهان و آشـکار داشـته باشـند!؟
جهاد بـا همان شـکل اسـامیاش - کـه البتـه حـدودی دارد - ظلـم نیسـت. در جهـاد، تعـّدی و تجاوز بـه حقوق 
انسـانها نیسـت. درجهـاد، بهانه گیری و کشـتن ایـن و آن نیسـت. در جهـاد، از بیـن بردن هرکسـی که مسـلمان 
نیسـت دیـده نمیشـود. جهاد، یـک حکـم الهی اسـت کـه بسـیار هم بـا عظمـت اسـت. اگـر جهـاد باشـد، ملتها 

سـربلند خواهند شـد.

11- ارتباط با یکدیگر و امر به معروف و نهی از منکر
بعـد میفرمایـد: »وعلیکـم بالّتواصـل و الّتبـاذل.« بـا هـم ارتباط داشـته باشـید. به هـم کمـک کنید. بـذل کنید. 
»وایاکم والّتدابـر والّتقاطـع.« به هم پشـت نکنید. پیوندهـا را قطع نکنیـد. »التترکوا االمـر بالمعـروف والّنهی عن 
المنکر.« امربمعـروف و نهـی از منکر را، هرگـز ترک نکنیـد که اگر تـرک کردید »فیولّـی علیکم شـرارکم.« آن جا 
که نیکـی، دعوت کننـده و بـدی، نهی کننده نداشـته باشـد، اشـرار برسـرکار میآیند و زمـام حکومت را دردسـت 
میگیرنـد. اگر مـردم به مذمـوم شـمردن بدهـا و بدیهـا عـادت نکنند، بدهـا بـر سـِرکار میآیند و زمـام امـور را در 
دسـت میگیرند. »ثم تدعـون.« بعد شـما خوبهـا دعا میکنیـد که »خدایـا، ما را ازشـّر این بدهـا نجات بـده!« »فا 

یسـتجاب لکم.« خدا دعـای شـما را مسـتجاب نمیکند.

12- وصیت امیرالمؤمنین)ع( به انتقام نگرفتن از قاتلش 
این، وصیـت امیرالمؤمنین علیه السـام اسـت که از اّول تـا آخر، حدود بیسـت موضـوع از مهمترینها را دسـتچین 
و بیان فرمـوده اسـت. بعد هـم یک مطلـب عمـده اساسـی و حسـاس را بیـان میکنـد. آن مطلب عمده چیسـت؟ 

3. انفال: 1۵
۴. توبه: 123
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مسـأله »انتقامجویی« اسـت. فرمـود: »یابنی عبدالمطلّـب!« ای فرزنـدان عبدالمطلّـب و ای قوم و خویشـهای من 
که خود را صاحـب خون مـن میدانیـد! »الالفیّنکـم تخوضون دماءالمسـلمین خوضـاً.« مبـادا بعد از مـن، به جان 
ایـن و آن بیفتیـد؛ »تقولـون قتـل امیرالمؤمنیـن«. به بهانـه این کـه امیرالمؤمنین کشـته شـده، با هرکـس خرده 
حسـابی دارید پـای او را به میان بکشـید وبخواهیـد پـدرش را درآوریـد. »اال ال تقتلن بـی ااّل قاتلی.« وقتی کشـته 
شـدم، بعد از مـن، فقط قاتلـم را اعـدام کنید و بـس! »انظـروا اذا اناّمـت من ضربته هـذه فاضربـوه ضربتـاً بضربة.« 
وقتی بـا این زخـم از دنیـا رفتـم، او را فقـط با یـک ضربـت از بیـن ببریـد و قصاص کنیـد. یـک ضربـت، در مقابل 

یـک ضربـت. »وال تّمثلـوا بالّرجل.«
خوف این بـود که بـر سـر آن مـرد شـقِی خبیـث - ابن ملجـم - بریزنـد و تّکـه پـاره اش کننـد. لـذا امیرالمؤمنین 
علیه السـام، آن دِل خداشـناس و خداجـو و دقیـق، مواظـب ایـن نکته هم بـود که مبـادا مردْم به سـراغ دشـمن 
او برونـد و از خشـم وناراحتـی و جهـت انتفام گیری، تّکه پـاره اش کننـد. فرمـود: »وال تّمثلـوا بالّرجل.« مبـادا او را 
، صلـی اللَّ علیه وآله وسـلم، یقـول: ایاکـم والمثله  مثله و اعضـای بدنـش را قطـع کنید! »فانـی سـمعت رسـول اللَّ
ولـو بالکلـب العقور.« از رسـول خـدا شـنیدم که فرمـود: حتی سـگ هار را هـم تّکه پـاره و مثلـه نکنید؛ چه برسـد 

انسـان. به 
این، آخریـن وصیـت امیرالمؤمنیـن علیه الّسـام اسـت و مخاطب ایـن وصیت ماییـم و بایـد به ایـن وصیت عمل 

کنیـم.
امیرالمؤمنیـن علیه الّصاةوالّسـام ایـن وصیـت را فرمـود و نمیدانـم بعـد از چند سـاعت از دنیـا رفت. ایـن منبع 
حکمـت و این انسـان بزرگ، کـه در و دیـوار کوفه و مسـجد کوفـه از کلمـات حکمت آمیزش پـر بـود و یادگارهای 

او را آویـزه گوش کـرده بـود و دردل داشـت، درمثل دیشـبی از دسـت مردم گرفته شـد.

شکایت امیرالمؤمنین)ع( به پیامبر)ص( از دست امت
یـک جملـه دیگـر هـم درنهج الباغـه هسـت. آن را هـم بنـده بخوانـم کـه در روز عـزای امیرالمؤمنیـن 
علیه الّصاةوالّسـام اگر خواسـتید، چشـم شـما به یـاد آن بزرگـوار قطره اشـکی بریزد. ایـن جملـه در نهج الباغه 
اسـت که گویا خطاب بـه امام حسـن علیه الّسـام، فرمـود: »ملکتنی عینـی و أناجالـس. ۵« در شـب نوزدهم، قبل 
.« پیغمبـر را در خواب  از سـحر، و قبـل از آن کـه به مسـجد روانه شـوم، چشـمم گـرم شـد. »فسـنح لی رسـول اللَّ
! مـاذا لقیت مـن اّمتک مـن األود و للـدد.« به پیغمبـر، از دسـت امت، شـکایت کردم. دیدم. »فقلـت: یا رسـول اللَّ

امیرالمؤمنیـن، علیه السـام، در مقابـل پیغمبـر، مثـل فرزنـدی در مقابـل پـدر اسـت. او در آغوش پیغمبـر بزرگ 
شـده و پیغمبـر، در همـه ادوار، پـدر او بـوده اسـت. اکنـون هـم کـه پیرمـرد شصت وسـه سـاله ای اسـت، وقتـی 
پیغمبـر را درخـواب میبینـد، باز همـان احسـاس کودکانـه را در مقابـل پیغمبـر دارد. مثـل کودکی اسـت که نزد 

پـدرش شـکایت میکند.
! مـاذا لقیت مـن اّمتـک مـن األود وللدد.«  باری! فرمـود: »از دسـت امـت، شـکایت کـردم.« »فقلت: یـا رسـول اللَّ
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! از دسـت امـت تـو، چـه مصیبتهـا کشـیدم.« چـه دشـمنیها بـا مـن کردنـد، چـه  »عـرض کـردم: یـا رسـول اللَّ
لجاجتهـا بـا مـن ورزیدنـد و چـه سـختیها از دسـت آنان کشـیدم.

! آنها از من خسـته شـدند،  در یک عبـارت دیگـر، چنیـن آمده اسـت که »بـه پیغمبـر عـرض کـردم: یارسـول اللَّ
من هم دیگر از دسـت آنها خسـته شـده ام.« »فقـال: ادع علیهـم.« »پیغمبر فرمود: ]علـی جان![ نفرینشـان کن.« 
امیرالمؤمنیـن، علیه السـام، میخواهـد اّمتـی را کـه این قـدر اذیتـش کردنـد، نفریـن کنـد. ببینیـد نفریـن علی 
چیسـت: »فقلت: ابدلنـی اللَّ بهـم خیراً منهـم.« به جـای آنهـا، بهتر ازآنهـا را به مـن بدهـد. »و ابدلهم بیشـراً لهم 

مّنی.« و بـه جای مـن، کسـی بدتـر از من را بـه آنهـا بدهد!

دعایی كه مستجاب شد...
معنای جمله ها این است که »خدایا؛ مرگ علی را برسان.« و این دعا مستجاب شد.

درمثـل دیشـبی، اصحـاب، اطـراف خانـه امیرالمؤمنیـن علیه السـام را گرفتنـد. در ایـن خصـوص، روایـت زیـاد 
اسـت. من در جایـی ندیدم که نوشـته باشـند کـودکان یتیـم، بـا ظرفهای شـیر، جلـو خانه مـوال صف کشـیدند. 
امـا بعیـد نیسـت. امـِر ممکـن اسـت؛ اگـر چـه جایـی نوشـته نشـده باشـد. وقتـی شـنیدند کـه امیرالمؤمنیـن 
علیه السـام شـیر الزم دارد، هرکدام کاسـه شـیری تهیه کردنـد و برای آن حضـرت آوردند. قدر مسـلّْم این اسـت 
که اطـراف بیت والیت از عاشـقان علـی محاصره شـده بود، و همـه میگریسـتند. یکدفعه امام حسـن علیه الّسـام 
از خانـه بیـرون آمـد و خطـاب بـه مـردم فرمـود: »پـدرم حـال مناسـبی نـدارد. متفـّرق شـوید.« و مـردم متفّرق 

شـدند.
امیرالمؤمنیـن علیه السـام وصیـت کـرده اسـت کـه بـدن طّیـب و طاهـر او را هنـگام شـب غسـل دهنـد 
و دفـن کننـد. بـه راسـتی در خانـدان پیغمبـر، عجـب سـّنتی قـرارداده شـد! همان گونـه کـه بـدن فاطمـه زهرا 
سـام اللَّ علیها را شـبانه غسـل دادند و غریبانه در نیمه شـب دفـن کردند، بـدن امیرالمؤمنیـن علیه السـام را نیز 

شـبانه غسـل دادنـد و غریبانـه بـه خـاک سـپردند.
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گفتاری در رابطه با كتاب اشعثیات 
شناخت حق، عامل رسیدن به سایه عرش خداوند 

حق، مبنای آفرینش الهی 
هدایت عواطف انسانی در جهت الهی 

یکی از مصادیق حق 
روزه و صدقه، عامل دور شدن شیطان 

اهمیت هدایت عواطف انسانی در جهت الهی 
عامل ریشه كن شدن شیطان 

استغفار، یکی از شرایط اصلی كمال انسانیت 
مباالت، اّولین نیاز جامعه علمی و مذهبی شیعه 

شکسـت  عوامـل  از  یکـی  نکـردن،  اطاعـت 
مسلمانان در جنگ احد 

وصیت پیامبر)ص( به هجرت، در صورت لزوم 
لزوم هجرت طاب برای تبلیغ به اكناِف باِد اسامی 

و...
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تأكید بر اهتمام به تهذیب اخاق در حوزه های علمیه *

گفتاری در رابطه با كتاب اشعثیات 
طبـق معمول همـه روزهـا، امـروز هـم حدیثـی رابخوانیـم و ان شـاءاللَّ به انـوار معـارف اهل بیـت علیهم الّسـام، 
متبـّرک شـویم. اگر کسـی سـند کتـاب شـریف »جعفریّـات« را قبول داشـته باشـد، سـند »نـوادر« را بـه عنوان 
سـند معتبـر قبـول میکنـد. مـا قبـًا بـه مناسـبتهای متعـّددی راجـع بـه سـند کتـاب شـریف »جعفریّـات« یـا 
»اشـعثّیات« - که به هـر دو اسـم خوانده میشـود - این جا صحبـت کردیـم و همچنین راجـع به روایـات »نوادر«، 
اش »فضل اللَّ بن علـی حسـنی راونـدی« 1 رضوان اللَّ تعالیعلیـه، کـه از بـزرگان علمـای شـیعه در قـرن پنجـم و 

ششـم و صاحـب کتـاب »نـوادر« و بعضـی کتب دیگـر اسـت، نکاتـی عنـوان نمودیم.
 اغلـب احادیـث ایـن کتـاب، همـان احادیـث کتـاب »اشـعثّیات« اسـت کـه ایشـان نقـل کرده انـد. راجـع بـه 
»اشـعثّیات« هـم قبـًا عـرض کردیـم روایاتـی اسـت کـه »محّمدبن محّمدبن اشـعث« از »موسیبن اسـماعیل« 
موسـیبن جعفر  پـدرش  از  او  و  علیه الّصاةوالّسـام«  »اسماعیل بن موسـیبن جعفر  از  »موسیبن اسـماعیل«  و 
علیه الّسـام، و او از حضـرت جعفربن محّمد ابیعبـداللَّ علیه الّسـام، و او از آبائه علیهم الّسـام، عـن امیرالمؤمنین، 
عن رسـول اللَّ نقل میکنـد. این مقدار سـند، خیلـی عالی اسـت. البته »محّمدبن محّمدبن اشـعث« توسـیخ شـده 
و بعضـی از روایـات قبـل و بعد او، بـرای برخی مـورد تردید اسـت. لکـن مرحـوم »حاجی نـوری« 2 و بعضـی دیگر 
از بـزرگان، اصـرار دارند کـه این سـند جزو اسـناد خـوب اسـت. همچنیـن مرحوم »شـیخ آقا بـزرگ تهرانـی« 3، 
از مرحـوم آقـای »آخوند« ۴ نقـل میکند کـه ایشـان در مجلـس استفتائشـان میفرمودند »هیـچ فقیهـی نمیتواند 
قبـل از دیـدن کتـاب مسـتدرک حاجـی نـوری رحمةاللَّ علیـه فتـوا بدهـد.« بـرای این کـه فحـص از معـارض و 

*. بیانات در آغاز درس خارج فقه 1373/06/20
1.سـید امـام ضیاءالّدیـن ابوالّرضـا فضل اللَّ بـن علـی حسـنت 

راونـدی کاشـانی معـروف بـه »سـّید ابوالّرضا کاشـانی«
2. حـاج میـرزا حسـین نـوری« از اکابـر علمـا و محّدثیـن 

ق( ه.   12۵۴  - ق  )1320ه. 

3. عّامه شیخ آقا بزرگ تهرانی )1389ه. ق - 1293ه. ق(
۴. فقیـه اصولی آخونـد مامحّمـد کاظـم خراسـانی )1329ه. 

ق - 12۵۵ ه. ق(
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حّجـت و اینهـا، متوّقـف بـر این کتـاب اسـت و اصـل کتـاب »مسـتدرک«، همیـن »اشـعثّیات« اسـت کـه البته 
بعدها از منابـع و کتابهای دیگـر، روایات زیـادی را به آن اضافـه کردنـد. بنابراین، بعضـی روایات »اشـعثّیات« را با 
همین سـندی که عرض شـد، کامًا مـورد قبول قـرار دادند. حال اگـر کسـی آن سـند را قبـول دارد و آن را معتبر 
میدانـد - که مـا قبًا بحـث کردیـم و گفتیم بعیـد هم نیسـت که این طـور باشـد - آن وقـت روایات »فضـل اللَّ بن 

علـی راوندی« کـه در کتـاب »نـوادر« نقل شـده، دیگـر معتبر اسـت.

شناخت حق، عامل رسیدن به سایه عرش خداوند 
خـوب؛ حـاال ایـن سـه روایـت اخاقـی را بـا ایـن مقّدمـه عـرض میکنیـم تـا ان شـاءاللَّ مـورد توّجـه قـرار گیرد. 
مرحوم مجلسـی، این جا چنـد روایـت را از کتاب »نـوادر« نقـل میکنند که من امروز سـه مـوردش را به مناسـبت 
شـروع درس، عرض میکنـم. یکی از ایـن روایات این اسـت: »قـال رسـول اللَّ صلّیاللَّ علیه وآلـه: الّسـابقون الی ّظل 
العـرش، طوبـی لهم.« خوشـا بـه حال کسـانی کـه به سـایه عـرش سـبقت میجویند. چـون عـرش الهی یـک امر 
معنـوی و حاکی از حـّد اعـای عظمـِت ذاِت مقـّدِس ربوبی اسـت؛ آن وقت معنای »سـبقت به سـایه عـرش« هم 
اعلـی درجـه تحّصـِن عبد در عـرش مـوالی خـودش اسـت. باالتریـن چیزی کـه میشـود بـرای بنده فـرض کرد، 
همین اسـت که انسـان به ظـّل عرش پـروردگار پنـاه ببـرد. »قیل: یـا رسـول اللَّ و من هم؟« چه کسـانی هسـتند 
که به سـایه عـرش رحمـان سـبقت میجوینـد؟ »فقـال: الّذین یقبلـون الحـّق اذا سـمعوه.« کسـانی که ایـن چند 
خصوصیـت را دارنـد: اّول این کـه وقتـی حـق را شـنیدند، آن را قبـول میکننـد. »و یبذلونـه اذا سـئلوه.« ایـن هم 
طـرف دیگر کّفه اسـت کـه وقتی از آنها سـؤال شـد »حق چیسـت؟« بـدون ماحظـه آن را بیـان میکننـد؛ حق را 
بذل میکننـد. همیـن دو کلمـه را شـما ماحظـه بفرماییـد، که اگـر در همیـن دنیای غـرق در فسـاد امـروز - که 
باشـک ذهنها، دلهـا، وجدانهـا و عقولـی در آن پیـدا میشـود کـه حقیقـت را بفهمند و حـق را تشـخیص دهند - 

تحّقق پیـدا کنـد، چه میشـود!

حق، مبنای آفرینش الهی 
 حق چیسـت؟ حـق آن چیـزی اسـت کـه بنـای خلقـت بـر آن اسـت. »مـا خلقناهمـا ااّل بالحـّق۵.« حـق، مبنای 
آفرینـش الهی اسـت؛ یعنی همـان چیزی کـه باید باشـد و همان چیـزی که همـه مجاهدتهـای مجاهـداِن عظیِم 
تاریـخ و عالم، بـرای رسـیدن بـه آن اسـت. حق، موضـوع بسـیار مهّمـی اسـت. همان چیـزی کـه اگر شـناخته و 
تبعّیـت شـود و تحّقق پیـدا کنـد، هیـچ نادرسـتی، نامطلوبـی و ناسـزاواری در عالـم نخواهد بـود. به هر انـدازه که 
تحّقق پیـدا کنـد، این طـور خواهد شـد. ایـن، چیِز کمـی اسـت!؟ خوب؛ هسـتند کسـانی کـه همه آن یا شـطری 
از آن یـا یـک کلمـه از آن را در همین دنیـای غرق در فسـاد میفهمنـد و میشناسـند. اگـر همینهـا آن را بپذیرند و 
برای کسـانی که به آن احتیـاج دارند بیـان کنند، شـما ببینید چـه حادثـه ای در دنیـا رخ خواهد داد و چـه تحّول 

عظیمـی در حیـات بشـر و عالم پیـش خواهـد آمد!

۵. دخان: 39



85

آراستگی به 
فضائل اخالقی

هدایت عواطف انسانی در جهت الهی 
 گرفتاری در این اسـت کـه هواهای نفسـانی و قیدهـای بشـری و زنجیرهایی کـه به گردنهـای افراد بشـر - اغال 
فی اعناقهـم6- آویزان اسـت، اجـازه این را بـه آنها نمیدهـد که حـق را بشناسـند و بعد که شـناختند قبـول کنند 
و بعد کـه قبول کردنـد آن را به کسـانی کـه بـه آن احتیـاج دارند بگوینـد. اشـکال کار در این جاسـت. اگـر همین 
حاصل شـود، شـما ببینید کـه چه چیـز عظیمی خواهد شـد! پـس واقعاً جـا دارد کـه گفته شـود: »الّسـابقون الی 
ظّل العـرش.« چـون کاِر سـختی هم هسـت. خیلـی هـم جـای دور نرویـد. البته، حـق، در مقیـاس جهانـی، یک 
عـّده شناسـنده و ترویـج کننـده و ممانعـت کننـده و بخـل کننـده و رد کننـده و کفـر ورزنـده و مخفـی سـازنده 
دارد. در مقیـاِس جامعـه ای کـه مـا در آن زندگی میکنیـم، با یـک نوع حـد و عائـم و نشـانه ها و مصادیـق و آثار، 
و در محیـط خاصی کـه ما زندگـی میکنیم، بـاز با نشـانه ها و عائـم و مصادیـق و جزئّیـات و خصوصیـات دیگری. 
همـه اینهـا هم مهـم اسـت. نبایـد گفـت فـان آدِم مخفـی کننـده حـق، که مثـًا حـّق نبـّوت یا حـّق توحیـد یا 
حّقانیت فـان حرف را در سـطح عالَـم انکار کـرد، ملعون اسـت. امـا من کـه حقیقتی را جلو چشـمم و دم دسـتم 
و در محیـط زندگیـام همان طـور انـکار میکنـم و میپوشـانم و از آن دفـاع نمیکنـم و اگـر بر مـن عرضه شـد قبول 
نمیکنـم، از آن حکـم خارج هسـتم. این، نمیشـود. پـس »الذین یقبلـون الحـّق اذا سـمعوه و یبذلونه اذا سـئلوه«، 

شـامل هر کـس، در هـر جـای دنیا میشـود.

یکی از مصادیق حق 
  »و یحکمـون للّنـاس کحکمهـم النفسـهم.« این هـم یکـی از مصادیق حّق اسـت که خیلی سـخت اسـت. بعضی 
از حقها، بـرای بعضـی از انسـانها چندان تلخ نیسـت، بلکـه برای اهـل حق، شـیرین هم هسـت. اما حّقی کـه برای 
همـه در همه جـا تلخ اسـت، ایـن مصـداق از حق اسـت کـه اگر کسـی به ایـن حق بـه عنوان یـک مصداق بسـیار 

مهـم عمل کـرد، امتحـان خوبی داده اسـت.
  »یحکمـون للّناس کحکمهـم النفسـهم.« برای مـردم همان طـور حکم کننـد که برای خودشـان حکـم میکنند 
و فرقـی بیـن خـود و دیگـران نگذارنـد. ایـن، از آن حقهـای خیلـی سـخت اسـت. چـون مـا طلبه هـا و روحانیـت 
و علمـای شـیعه، از لحـاظ اجتماعـی، بـه برکـت نظـام جمهـوری اسـامی و هـم پیـش از تحّقـق و اقامـه نظـام 
جمهـوری اسـامی در طـول تاریـخ فقاهت شـیعه، بـه شـهادت مجاهدتهـا و مواضـع و حـوادث تاریخـی، در یک 
موضع ممتـاز در جهـِت تحّقق بخشـیدن بـه حق و مبـارزه بـا باطل قـرار داشـتیم، و االن هم بـه مناسـبت این که 
ایـن معنا بـا قیام جمهـوری اسـامی و ایـن دولـت مبارکـه الهّیـه و قرآنّیـه، بحمداللَّ بیشـتر هم شـده اسـت، لذا 

ایـن حدیث بـرای مـا بسـیار آموزنـده و مهم اسـت.
 ایـن یادتـان باشـد و معّممیـن و روحانیـون و علمـا و طـّاب، ایـن سـه کلمـه را هیچ وقـت فرامـوش نکننـد. هر 
جـا حـق را دیدنـد، آن را بپذیرند؛ البتـه با تشـخیص درسـت. یعنـی آن را که بینهـم و بیـن اللَّ و بدون هیـچ گونه 
شـائبه نفسـانی بفهمند که حق اسـت. هـرگاه که از آنان سـؤال و خواسـته شـد که حـق را بـر زبان جـاری و اعام 
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کننـد، آن را اعام کننـد. مطلب سـوم هم، کـه تقریبـاً یکـی از اصعب و ابـرز مظاهـر دومی یـا اّولی اسـت، این که 
در قضـاوت، خودشـان را در قضـاوت بـا دیگـران یکسـان قـرار دهنـد. هر چه بـرای دیگـران قضـاوت کردنـد - به 

نفـع دیگران یـا به ضـرر دیگـران - بـرای خودشـان نیـز همان طـور قضـاوت کنند.

روزه و صدقه، عامل دور شدن شیطان 
، صلّیاللَّ علیه وآله، مـن الذی   یـک حدیث دیگـر، باز بهـذا االسـناد، »عن علـی علیه الّسـام قـال: قیـل لرسـول اللَّ
یباعدالشـیطان منـا.« چه چیـزی شـیطان را از مـا دور میکنـد؟ البتـه میدانید کـه »شـیطان«، اعـم از »ابلیس« 
اسـت. همان قوای مؤثـر شـّرآفرین و فسـاد آفریـن و انحـراف آفرینـی کـه در قالبهـا و لباسـهای مختلـف، گاهی 
انسـان، گاهی غیرانسـان و گاهی هوای نفسـانی و گاهی هم ابلیس اسـت. »ابالسـه« طایفـه مهّمی از شـیاطینند، 
کـه داستانشـان در قـرآن هسـت. اما فقـط آنهـا نیسـتند. آنها شـیاطین جّننـد و شـیاطین انـس هم هسـتند که 
گاهـی خطرشـان از آنهـا کمتر نیسـت. پس، شـیطان یـک معنای عام اسـت. خـوب؛ چـه عاملی ایـن را از مـا دور 
میکند؟ »قـال: الصـوم للَّ یسـود وجهـه«؛ روزه چهره اش را سـیاه میکنـد. علّتش هـم این اسـت که صـوم و روزه، 
طغیان غرایز گمـراه کننده جسـمانی را سـرکوب میکند و جلـو طغیان آنهـا را میگیـرد. »و الّصدقه تکسـر ظهره« 

و صدقـه پشـتش را میشـکند؛ چون صدقـه، گذشـت و اغمـاِض مهّمی از مایملک انسـان اسـت.

اهمیت هدایت عواطف انسانی در جهت الهی 
 ایـن هم مهـم اسـت: »والحـب فـی اللَّ تعالـی و المواظبت علـی العمـل الّصالـح یقطـع دابـرة.« ایـن دو، مهمتر از 
« اسـت. یعنی انسـان عواطـف، بخصـوص محّبـت خـودش را در جهت الهـی هدایت  آنهاسـت. یکـی »حب فیـاللَّ
کند. اگر کسـی را دوسـت داریـد، ایـن محّبت برای خـدا باشـد، نه بـرای دنیـا. محّبـت را در آن جا خـرج کنید که 
« روایات بسـیار مفّصلیانـد. در »کافـی« و در دیگر  برای خدا باشـد. البتـه روایات »الحـب فـی اللَّ والبغض فـی اللَّ

کتب هـم، بابـی مفّصـل دربـاره این صفت هسـت.

 عامل ریشه كن شدن شیطان 
  »و المواظبـت علیالعمـل الّصالح.« مهم این اسـت کـه انسـان از عمل صالـح مواظبت کنـد. یعنـی در انجام عمل 
صالح اسـتمرار داشـته باشـد. »والّدوام فـی االتّصـال بخدمتـک« 7 کـه در دعـای کمیـل میخوانیم، یعنی انسـان 
دائمـاً مّتصـل به خدمـت پـروردگار باشـد. ایـن اسـتمرار و تـداوم، خیلی مهم اسـت. اگـر ایـن دو، که یکـی جنبه 
قلبـی و عاطفی و دیگـری جنبه عملـی دارد، حاصل شـد، »یقطـع دابره«؛ یعنی ریشـه شـیطان را میَکند یـا آن را 
نابود میکنـد. »واالسـتغفار یقطـع تینه«؛ اسـتغفار هـم شـاهرگش را میزند )همـان تعبیـر کنایی، که در فارسـی 
هم هسـت(. پـس، از جملـه عواملـی کـه شـیطان را نابـود میکنـد، اسـتغفار اسـت. اسـتغفار یـا طلب مغفـرت از 
پـروردگار، کـه در قرآن هـم بارها آمـده و در هـر جایـی خصوصّیت و ثمـره ای برای آن ذکر شـده اسـت. ایـن روِح 

7. مفاتیح الجنان: دعای کمیل 
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اسـتغفار و طلـِب مغفـرت، چیـز مهّمـی اسـت؛ زیرا بـه معنـای توجِه انسـان بـه خطاهـای خود اسـت. کسـی که 
خـود را عـاری از خطا و اشـتباه و گنـاه میبینـد و خیـال میکند کـه کار بـدی انجام نـداده اسـت، به فکر اسـتغفار 
نمیافتـد. نْفـِس توّجـه به اسـتغفار، بـه این معناسـت کـه ما دچـار خطـا، کمبـود، گنـاه، تخلّـف، قصـور و تقصیر 

هسـتیم.

استغفار، یکی از شرایط اصلی كمال انسانیت 
 ایـن، بـرای هـر انسـانی الزم اسـت؛ زیـرا به طـور طبیعـی، هیچ انسـانی نیسـت کـه دچـار ظلـم و گنـاه و تقصیر 
نباشـد. »ولـو یؤاخـذ اللَّ الّنـاس بظلمهـم ما تـرک علیها مـن دابـة.«8 خـدای متعـال، از بنـدگان اغمـاض میکند 
وااّل اگـر بنـا بود کـه بـه خاطر ظلـم، بنـدگان را مؤاخـذه کنـد، یک نفـر بـر روی زمیـن نمیمانـد: »ما تـرک علیها 
مـن دابّة.« قهـراً دابّه انسـانی مراد اسـت؛ چـون بحث بـر سـِر انسانهاسـت. بنابرایـن، دائـم خطاهـای گوناگونی از 
ما صادر میشـود کـه غالباً ناشـی از هـواِی نفس و مقـداری هـم ناشـی از جهالتهـا و کوتـاه بینیهای ماسـت. پس، 
توّجـه بـه اسـتغفار، توّجه بـه گنـاه اسـت و الزمـه توّجه بـه گنـاه، تصحیـح عمل اسـت و هـر انسـانی، بایـد دائماً 
خـودش را تصحیـح کنـد. اگـر این حالـِت تصحیـح باشـد، آن وقـت تکامـل بـه وجـود میآید. پـس، شـرط اصلِی 
کمـاِل انسـانّیت، همین تصحیح اسـت که اسـتغفار یکـی از عوامل مهم آن اسـت. لذاسـت کـه به اسـتغفار، خیلی 

بها داده شـده اسـت.

مباالت، اّولین نیاز جامعه علمی و مذهبی شیعه 
 روایـت سـومی هـم هسـت کـه آن را بخوانـم و بعـد دو، سـه جملـه در دنبـال ایـن روایـات عـرض کنـم. و بهـذا 
، صلّیاللَّ علیه وآلـه: اوصـی امتـی بخمـس، بالّسـمع والّطاعـة...«؛ امتـم را بـه پنـج چیز  االسـناد، »قـال رسـول اللَّ
وصیت میکنـم. »سـمع« و »طاعـة« را معمـوالً بـا هـم میآورند؛ امـا در این جـا از هـم جدا شـده اند. پیداسـت که 
در این جـا »سـمع« و »طاعة« به یـک معنـا بـه کار نیامده اسـت. اگـر در جاهای دیگـر هـم »بالّسـمع و الطاعة«، 
یعنـی »شـنیدم و قبول کـردم« میآیـد، در این جا »سـمع« غیـر از »طاعة« اسـت. »سـمع« یعنی »توّجـه کردن، 
شـنیدن، اسـتماع و مبـاالت« اّولین چیز، ایـن اسـت. اّولین چیـزی که جامعـه علمی و مذهبـی شـیعه الزم دارد، 
مباالت اسـت. ایـن جامعه، نسـبت بـه مسـائل جهـاِن پیرامون خـود، باید مباالت داشـته باشـد. شـاید »سـمع« 
اشـاره به ایـن اسـت. رهـا کـردن، »هر چه شـد، شـد«، »بـه مـا چـه!«، »مـا کـه نمیتوانیـم«، »بـه ما چـه ربطی 
دارد!«؛ اینهـا نمیشـود. اسـاس ایـن بنـای مبـارک بـه این خاطـر محکم شـد کـه آن مـرد الهی9، بـا دیگـران این 
فرِق اساسـی را داشـت که هرگز نگفـت »به من چـه!« آنچـه را کـه در جامعه اتّفـاق میافتـاد، خیلی کسـان دیگر 
هم میدیدنـد. البته بعضی هـم نمیدیدنـد، نمیفهمیدند، ملتفـت نبودنـد. خیلیها هم ملتفـت بودند؛ امـا میگفتند 
»به ما چـه!«، »مـا کار خودمـان را میکنیـم.« ایـن بزرگوار نگفـت »به ما چـه!« لذا، شـد امـاِم خایق و امـاِم اّمت. 

امامـت حـّق او بـود و لذا ایـن اسـاِس مبـارک به وجـود آمد.
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اطاعت نکردن، یکی از عوامل شکست مسلمانان در جنگ احد 
 ایـن اّوِل کار اسـت. بعـد »والّطاعـة« : اطاعت. اطاعـت از چه کسـی؟ از »من لـه الطاعة«، »مـن حّقـه الطاعة«. هر 
کس در هر میـدان و در هـر مقام، بایـد از آن که شایسـته اطاعت اسـت، اطاعـت کند. سـرپیچی و نافرمانـی و »به 
ما ربطـی نـدارد« و ایـن حرفها، نیسـت. اّمـت اسـام، وقتی بـه وصیـت پیغمبر عمـل کرده کـه آن جا کـه اطاعت 
کـردن، شـرعاً برگردن او گذاشـته شـده اسـت، دیگر اطاعـت کنـد. در مقابـل »اطاعـت«، »عصیان« اسـت که در 
آیـه شـریفه10 هشـداردهنده ای کـه بنـده بارهـا بـه مناسـبتهای مختلـف آن را بیان کـرده ام، به آن اشـاره شـده 

اسـت.
 یکـی از عواملی که موجب شکسـت شـد - ظاهـراً در جنگ اُحـد - قضیه عصیـان، یعنـی اطاعت نکـردن بود. یک 
کلمـه پیغمبـر را اطاعـت نکردنـد؛ یک فاجعـه بـه وجـود آمـد. در دوران جمهوری اسـامی، هـر جا عـدم اطاعت 

مشـاهده شـد، فاجعه به وجـود آمد. هـر جا اطاعـت بـود، کار به رشـد و صـاح و خیـر انجامید.

وصیت پیامبر)ص( به هجرت، در صورت لزوم 
 بعـد، »والهجـرة« : هجـرت. البتـه هجرت هـم مراحلـی دارد. یک روز شـاید مـراِد نبـیِ ّ اکـرم از هجرت، تشـکیل 
مدنّیت اسـامی بود که الزم بـود مـردم از حالت زندگـِی رهایـی کـه اعـراب، آن روز در »جزیرةالعرب« داشـتند، 
خارج شـوند و یـک مدنّیـت بـه وجـود آورند. تـا وقتـی کـه مـردم تابـع مدنّیـت و تجّمـع و اجتمـاِع بـه اصطاح 

شـهری نشـوند، نمیشـود نسـخه های الهـی و اسـامی را روی آنهـا اجـرا کـرد و آنها را بـه جایی رسـاند.
 یـک مرحله اش، هجـرت بـه »دارالهجـرة« بـود. بعد، هجـرت به شـهرها بـود که عشـایر و قبایـل چادرنشـین، به 
فرموده پیغمبـر اکـرم، از جاهای مختلـف، به شـهرها هجـرت میکردند. اگر هجـرت نمیکردنـد، ولـو در جهاد هم 
، در »کتـاب جهاد« به  شـرکت میکردند، از غنیمْت حّقـی به آنهـا داده نمیشـد. در روایات ما هم هسـت. انشـاءاللَّ

آنها میرسـیم و بحـث میکنیم.
 هجرت بـه آن جا کـه باید هجـرت کـرد، یعنی نچسـبیدن به یـک مکان. شـاید امـروز مصـداِق این هجـرت برای 
طّاب علـوم دینّیـه و فضای محترمـی کـه در حوزه ها متمّکـن و مسـتقّرند، این باشـد که بـرای تبلیغ بـه اکناِف 

باِد اسـامی هجـرت کنند.

لزوم هجرت طاب برای تبلیغ به اكناِف باِد اسامی 
 عـّده ای هسـتند کـه میتواننـد در شـهری مسـتقر شـوند و آن را هدایت کننـد. اینهـا در خـال هزارها یـا صدها 
نفر مثل خودشـان، در قـم مانده انـد و اثری هـم بر ایشـان مترتّب نیسـت. حداکثـر این اسـت که درسـی بگویند، 
که اگـر هـم نگفتنـد، آن چند نفـری که بـه درس اینهـا میآینـد، به یـک درس دیگـر میرونـد. یعنی همـان درس 
را از دیگـری خواهند شـنید. االن در کشـور مـا، شـهرها و روسـتاهایی وجود دارد کـه محتـاِج عالِِم دینی اسـت و 

10. آل عمران: 1۵2
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علمای دینـی باید بـه آن جاهـا برونـد. البته بـدون پیش شـرط. چون بعضـی به مـا میگویند بایـد فـان امکانات، 
فان تسـهیات، چـه و چـه، فراهم باشـد تا مـا برویم! مـا نمیگوییـم که احتیـاج به امـور مـاّدی و شـرایط زندگی 
نیسـت. البته که احتیاج هسـت. امـا ایـن را باید جزو طلبـات قهری دانسـت. خـوب؛ ایـن در همه جا وجـود دارد. 

پس، نبایـد آن را بـه عنـوان »پیش شـرط« فرض کـرد. بایـد راه بیفتنـد و باید هّمت گماشـته شـود.
 البتـه، ایـن یک امـر فـردی هم نیسـت. ممکـن اسـت پنجـاه نفـر بگوینـد: »دیگر مسـلّم شـد کـه باید پا شـویم 
برویـم« و پـا شـوند برونـد. خـوب؛ پنجـاه نفـر ایـن کار را کردنـد، بعـد متوّقـف خواهد شـد. ایـن، بایـد در حوزه 
علمیه قم و بـه تبـع آن در سـایر حوزه ها، بـه حرکـت و جریـان تبدیل شـود. راه بیفتنـد و برونـد. مدیریّـت حوزه 
علمیـه و اکابر و اعیـان و متشـّخصین حـوزه، ایـن کار را راه بیندازنـد. اّول هم از خودشـان شـروع کننـد. بعضی از 
بزرگان هسـتند کـه اگر بـه شـهرهای دیگـر برونـد، وجودشـان در آن جاها انفـع از قـم خواهد بـود. حتـی درباره 
بـزرگان هم چنیـن چیزی وجـود دارد. خـوب؛ یک نفر مثـل آیـةاللَّ میانـی رضوان اللَّ تعالیعلیـه، از کربـا که َدِم 
گوش نجف بـود و مثل ایشـان در نجـف و کربـا تعداد زیـادی بودند، پا شـد آمد مشـهد و حـوزه علمیـه بزرگی را 
به وجـود آورد. این، یـک واقعّیت اسـت. حقیقتـاً از برکات الهـی برای حوزه مشـهد، وجـود مرحوم آیـةاللَّ میانی 
بود. خوب؛ ایشـان میتوانسـت تـا آخر عمـر در کربـا بمانـد. آن وقت، عالمـی در ردیـف چندین نفر مثـل خودش 
بـود. یعنی بعضـی اگـر علماً هـم جلوتـر نبودنـد، شـاید از جهـات دیگـر، جلوتـر از ایشـان بودنـد. لکن ایشـان به 
مشـهد آمـد و مایـه برکت شـد. پـس، ایـن حـرف، حتـی دربـاره شـخصیتهایی مثـل مرحـوم آیـةاللَّ میانی هم 
جاری اسـت؛ تـا از تراکـم جلوگیری شـود. ایـن هم هجـرت؛ هجـرت بـه جاهایی کـه احتیاج هسـت: به شـهرها، 
حوزه هـا، حوزه هـای بـزرگ و حوزه هـای کوچـک، و بعـد بـه داخـل دسـتگاههای دولتـی، داخـل ادارات، داخـل 
کارخانه هـا - آن جاهـا کـه طلبـی و تمایلـی هسـت - و بعـد هجـرت بـه خـارج از کشـور. امـروز یکـی از مصادیق 

هجـرت، ممکن اسـت این باشـد.

وصیت پیامبر)ص(  به جهاد 
  »والجهـاد.« که جهـاد، آن عـرِض عریض و آن عمِل شـامل و عام و نافِع تمام نشـدنی اسـت کـه در انواع و اَشـکاِل 
مختلـْف تحّقق پیـدا میکنـد. مـا در اّوِل »کتـاب جهاد« عـرض کردیـم که معیـاِر جهاد، شمشـیر و میـدان جنگ 
نیسـت. معیار جهاد، همـان چیزی اسـت که امـروز در زبان فارسـِی ما در کلمـه »مبـارزه« وجـود دارد. فانی آدم 
مبارزی اسـت؛ فانـی آدم مبـارزی نیسـت. نویسـنده مبـارز؛ نویسـنده غیر مبـارز. عالِـم مبـارز؛ عالِم غیـر مبارز. 
دانشـجوی مبارز و طلبه مبـارز؛ دانشـجوی غیر مبـارز و طلبه غیـر مبارز. جامعـه مبـارز و جامعه غیرمبـارز. پس، 

جهـاد یعنی »مبـارزه«.

دو ركن متقّوم جهاد
 در مبـارزه، دو چیـز حتماً الزم اسـت: یکـی این کـه در آن جّد و جهـد و تحّرکی باشـد. انسـان در رختخـواب یا در 
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پسـتوِی خانه کـه نمیتواند مبـارزه کنـد! در مبـارزه، باید جـّد و جهدی وجود داشـته باشـد. اگـر چـه در ُصَوری، 
مبارزه بـا نفس هـم میدانهایـی دارد؛ امـا حـاال مثالهایی کـه میزنیم بـرای مبـارزات اجتماعـی و اینهاسـت. پس، 

اّول این کـه در آن جـّد و جهـد و تاش و تحـّرک باشـد. دوم این کـه، در مقابلش دشـمنی باشـد.
 مبـارزه، در آن جـا که دشـمن نیسـت، معنا نـدارد. پـس، جهـاد متقّوم بـر این دو رکـن اسـت: یکی این کـه در آن 
جـّد و جهـد باشـد؛ دیگـر این کـه در مقابل دشـمن باشـد. اگـر کسـی علیه دوسـت جـّد و جهد کنـد، ایـن جهاد 
نیسـت؛ بلکه فتنـه و اخال اسـت. اگـر کسـی در مقابـل دولت حـق، در مقابـل صـاح و نظام حـق، جـّد و جهد و 
تاش کنـد، این فتنـه و محاربـه اسـت؛ جهاد نیسـت. حـال این جـّد و جهـدی که انجـام میگیـرد، به هر شـکلی 
باشـد - چه به شـکل نوشـتن، گفتـن، کتـاب، و چه بـه شـکل شـب نامه، شـایعه پراکنی، نـق زدن و منفـی بافی - 
همـه اش فتنه گـری و اغواگری، و بعضی از اَشـکالش محاربه اسـت. اگـر همه اینها در مقابل دشـمن خدا و دشـمِن 
«. پیغمبـر به این  »علی لسـان اللَّ و لسـان رسـوله و اولیائه علیهم الّسـام«، باشـد، میشـود »جهـاد فی سـبیل اللَّ
گونه جهـاد دعـوت میکنـد. پـس، تنبلـی و نشسـتن و بیکارگـی و بیاهتمامـی، از اّمـت پیغمبر خواسـته نیسـت. 

دائم. جهـاِد 
  »والجماعـة«؛ »اجتمـاع«. بعـد فرمـود: »و مـن دعـی بدعـاء الجاهلّیه، فلـه جثـوة من جثـی جهنم«؛ سـنگی از 
سـنگهای جهنم بر سـر کسـی، که با دعـوت جاهلّیـت، دعوت کنـد! جاهلّیـت، نظـاِم قبل از اسـام اسـت. قبل از 

نظـام اسـامی، نظـام جاهلّیت اسـت. غیـر از نظام اسـامی، نظـام جاهلّیت اسـت.

لزوم اهتمام حوزه های علمیه به تهذیب اخاق 
خـوب؛ حـاال مـا طلبه هـا و حوزه هـای علمیـه، ایـن چنـد نکتـه ای را کـه گفتیـم، به یـاد داشـته باشـیم و بـه یاد 
داشـته باشـند. من امروز مخصوصاً سـه روایـت خوانـدم، برای این کـه بر اهتمـام به تهذیـب اخـاق در حوزه های 
علمیه تأکیـد کنـم. آقایان! اگر کسـی علـم پیدا کنـد، مجتهد شـود، بـه مقامات بـاال برود، امـا حاضر نباشـد حق 
را بپذیـرد؛ هـوای نفـس بـر او غالـب باشـد و خواسـتها و تمایـاِت شـخصی، واضحـات را از او مخفی کنـد، چنین 
کسـی به عالَم اسـام نه تنهـا هیچ مفیـد نیسـت، بلکه مضـّر و گاهـی اضـّر از ُجّهال اسـت. اگر کسـی اعلـم و افقه 
هـم باشـد، امـا نتوانـد بفهمـد و ببیند کـه نظـام اسـامی، امـروز در ایـران اسـامی، چطـور بـر مبنای حـق قیام 
کـرده و چطـور نظـام جاهلـِی مبنی بـر گنـاه و فسـق و فجـور و ظلـم را از بین بُـرده - طـوری کـه امروز هـم همه 
نظامهـای مبنی بـر فسـق و فجـور، از شـیطان بـزرگ امریکا تـا اعـوان و انصـارش، و همـه فاسـدهای دنیا بـا این 
نظـام میجنگنـد - و حتی با آنهـا همصدا شـود و بـرای آنها خوراک درسـت کنـد و از این کـه آنها تحریکـش کنند 
خوشـحال شـود، خاک بر سـِر آن عالـم اعلـم و افقـه! خاک بـر سـِر آن عالِمی کـه قلبـاً خوشـحال شـود از این که 
ببینـد رادیوهای دشـمنان اسـام، در مقابـل نظـام اسـامی، از او تمجید و تعریـف میکننـد! باید گریـه کند! حاال 
گیـرم از لحـاظ فقاهـت و علـم هـم خیلی بـاال باشـد، کـه آن هـم علـم نیسـت، جهل اسـت. نـور نیسـت، ظلمت 
 ، اسـت. وااّل اگر نور بـود، اّول خـوِد این نـوع افـراد را هدایـت میکرد. این نـوع افـراد - که اگر هـم باشـند، بحمداللَّ
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خیلـی نـادر و در اقلیتند - بـه خاطـر هواهای نفسـانِی خـود، حاضرنـد مصالح عمومـی را زیر پـا بگذارنـد. حتی با 
نظام اسـامی همراهـی نکننـد. یـا باالتـر - خـدای ناخواسـته - مقابله کننـد. اگر چنیـن کسـانی را دیدیـم، باید 
بیشـتر به نقش تهذیـب اهمیت دهیـم. اگـر دیدیـم درحوزه های علمیه، شـوِر علمی هسـت، امـا این شـوِر علمی 
و کار علمـی، خألهای نظـام را چنـان که بایـد، پـر نمیکند، بـاز باید به مسـأله تهذیـب توجـه کنیم. بـرای این که 
اگـر اخـاق و تهذیـب نفـس در حوزه هـا باشـد و صفـای نفـس ناشـی از آن پیدا شـود، هـر کلمـه ای کـه خوانده 

شـود، بایـد به نفـع مـردم و جامعه باشـد.
 بنده میخواهـم بر مسـأله تهذیب، تأکیـد کنم. آقایـان! حوزه هـای علمیه ما، پـر از جوانـان پاک و طاهر اسـت. در 
کمتـر جایی، ایـن همه جـوان زندگی میکننـد. در حـوزه علمیـه ای مثل قم، هـزاران جوان پـاک، صالح و کسـانی 
کـه از زخارف ایـن دنیاِی دنّیـه، به حسـِب ظاهر گذشـتند و واقعـاً بعضـی از اینها مصـداق این فقره شـریف دعای 
ندبـه »شـرطوا علیهـم الزهـد فـی درجـات هـذا الدنیـا الدنّیـة و زخرفهـا و زبرجهـا« 11 هسـتند، جمـع شـده اند. 
خـوب؛ اجتماع ایـن جوانـان صالح، خالـص، مؤمن، پـاک و نورانـی در این حـوزه علمیـه، عجب موقعیـت ممتازی 

اسـت!

دو وظیفه حوزه علمیه
 یکـی از وظایف حـوزه علمیه این اسـت کـه اّوالً ایـن روح صفـا و معنویت را کـه در این طـّاب جوان اسـت، حفظ 
و در وجـود آنها تثبیـت و ماندگار و عمیـق کنـد. ثانیـاً، آن را تکمیل و بیشـتر کند؛ پرورش دهـد و آنهـا را نورانیتر 
کنـد. ایـن، یک نکته اسـت کـه مـن میخواهـم خواهـش کنم کـه در همـه حوزه هـای علمیـه بـه آن توّجه شـود. 
البتـه توّجه هسـت؛ مـا میخواهیم بیشـتر شـود. امـروز دنیا، دنیای فاسـدی اسـت و فسـاد دنیـا، به همـه مناطق 
عالم سـرریز میشـود. دیوار و حصـن و حصاری هم نیسـت؛ مگـر تبلیغ و تبییـن صحیح. ایـن تبلیغ صحیـح را چه 
کسـانی باید انجـام دهند؟ انسـانهایی که خودشـان اسـتوار و محکم باشـند. و آنـان، همیـن جوانـان و روحانیونی 
هسـتند که معـارف دینـی را میخواننـد و فرامیگیرند و بیـان میکنند. اینهـا از لحاظ اخاقـی و روحـی، باید خیلی 

اسـتوار، پوالدیـن و تأثیرناپذیر باشـند.

لزوم پیشرفت علمی و فقهی در حوزه های علمیه
 نکتـه بعـدی، کـه آن هـم اصـل دوم در حوزه هاسـت، مسـأله پیشـرفت و تطـّور علمـی و بـه روز بـودِن علمـی 
اسـت. آقایـان! مـن میخواهم عـرض کنم کـه فقهای بزرگـی از قبیـل صاحـب »جواهـر«12- که مـا به تعبیـر امام 
رضوان اللَّ تعالیعلیـه، فقهمـان را »فقـه جواهـری« گفتیـم - خصوصیـت عمـده اش ایـن بـود کـه اهل تحـّول در 
اندیشـه هاِی رایـِج فقهِی زمـاِن خود بـود. اعتنـا بـه شـهرت و اجمـاع و اینهـا، از خصوصیات افـراِد خیلـی معتنی 
اسـت. بعضـی از فقها، چنـدان بـه شـهرت و اجماعـاِت منقولـه، اهتمامـی ندارنـد. مرحوم صاحـب »جواهـر«، در 
مسـائل مختلف، به شـهرت و اجمـاع تکیه میکنـد. در عیـن حال، ایـن مـرد، داراِی افکاِر نو و جدید اسـت. ایشـان 
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11. مفاتیح الجنان: دعای ندبه 
12. شیخ محّمدحسن نجفی )رحمةاللَّ علیه( )1266ه. ق - 1201ه. ق(
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فتاوایـی دارد - یـا آن جاهـا هـم که بـه فتـوا نرسـیده، حرفهـای نزدیک بـه فتـوا دارد - کـه شـاید قبل از ایشـان، 
احـدی از فقهـا نگفتـه اسـت، یـا الاقـل معـروف نیسـت. یکـی همیـن مسـأله »جهـاد ابتدایـی در زمـان غیبت« 
اسـت، که مشـهور و معروف بیـن فقهـاِی متأّخر این اسـت که »مشـروع نیسـت.« اما ایشـان طوری بحـث میکند 
کـه نتیجه ایـن میشـود که »مشـروع اسـت.« خـوب؛ ایـن نـوآوری اسـت. در مسـائل گوناگـون، مرحـوم صاحب 
»جواهـر« همین طـور اسـت. فقیهـی میتوانـد الگـو، برجسـته و بـزرگ باشـد، کـه دارای چنیـن روحـی باشـد. 
مرحـوم آیـةاللَّ بروجـردی رضوان اللَّ علیـه کـه در زمان خـودش قلّـه فقاهت شـیعه شـد، از ایـن قبیل بـود. امام 

رضوان اللَّ علیـه از ایـن قبیـل بـود.
 در حوزه هـا بایـد روح تطـّور علمـی و فقهی وجود داشـته باشـد. حاال یـک وقت به قـدر فتوا مـواد آماده نمیشـود. 
خوب؛ نشـود. بحث علمـی را بکننـد. مـن میبینم گاهـی چند نفـر در یک بحـث فقهی، حـرف جدیـدی را مطرح 
میکننـد. بعـد، از اطـراف بـه اینهـا حمله میشـود که »شـما چـرا ایـن حـرف را زدیـد!؟« در ایـن اواخـر، بعضی از 
فقهای فاضِل خـوِب دارای فکـِر نو، بعضـی از حرفهـا را مطـرح کردند که مطـرح کردنش ایـرادی نـدارد. در حوزه 
علمیـه، بایـد طاقـِت شـنیدِن حرفهـای جدید، زیـاد باشـد؛ ولو به حـدی نرسـد که ایـن فقیه فتـوا بدهـد. ممکن 
اسـت دیگری، چیـزی بـر آن بیفزاید؛ فتـوا بدهـد. لـذا، بنده بـه فضای محتـرم و بـزرگان قـم، توصیه کـردم که 

یک مجلّـه فقهی منتشـر کنیـد. یک مجلّـه فقهـی کـه فقـط در آن افـکار و آراِی جدیـِد فقهی مطرح شـود.
 البته آن بـزرگان ایـن کار را نکردند. عـّده ای از جوانـان کاری در این زمینـه انجام دادند کـه اگر چـه آن کاِر اصلِی 
عالِی آرمانی نیسـت، امـا شایسـته تحسـین و تقدیر اسـت. به خاطـر این کـه، قدمـی در این راه اسـت. امـا آن کاِر 
بـزرگ، هنـوز هـم میتوانـد انجـام گیـرد. اگـر دو و حّتی سـه مجلّـه فقهـی هـم در حوزه قـم باشـد، زیاد نیسـت. 
مجلّـه ای مخصوص فلسـفه باشـد. یـک مجلّـه کامی بحمـداللَّ هسـت؛ منتها بـا تیـراژ کم و غیـر معروف. شـاید 
خیلی از شـما هم اسـمش را نشـنیده و آن را ندیده باشـید؛ اما بنده بحمـداللَّ دیده ام و از کسـانی که مسـؤول این 
کار هسـتند تشـّکر میکنـم. این طور باید باشـد تـا افـکار نو در علـوم اسـامی، روزبـه روز در حـوزه علمیـه مطرح 

شـوند؛ و اهـّم از همه و مقـّدم بـر همه، فقه اسـت.

ضرورت قرار داشتن حوزه علمیه، در صِف اوِل حركِت عظیِم جامعه
 مطلـب سـوم هـم ایـن اسـت کـه حـوزه علمیـه، بایـد در صـِف اوِل حرکـِت عظیـِم جامعـه قـرار داشـته باشـد. 
همچنان کـه ماحظـه کردید، مراجع بـزرگ ما مثـل مرحـوم آیةاللَّ العظمـی گلپایگانـی، مرحـوم آیةاللَّ العظمی 
، چـه در زمـان امـام رضـوان  نجفـی و امـروز آیةاللَّ العظمـی اراکـی، حفظـه اللَّ و ادام اللَّ بقائه الشـریف ورحمهم اللَّ
اللَّ علیـه و چه بعـد از زمـان امام تـا امـروز، در صـف اّول قرار داشـتند. در هـر حادثـه مهمی کـه در جامعـه اتّفاق 
میافتـاد، اینهـا مقـّدم بودنـد. روز رأیگیـری، اّول صبح، مرحـوم آقـای گلپایگانـی و مرحوم آقـای مرعشـی، اّولین 
کسـانی بودنـد کـه رأی میدادنـد. کار اینهـا، یـک کار رمـزی و نمادین بـود. خـوب؛ رأی را عصـر هم میشـود داد. 
امـا اّوِل صبـح رأی دادن، یـک کار رمزی اسـت. امـام، رضوان اللَّ علیـه را دیـده بودید که چقـدر مقّیـد بودند! حاال 
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وضـع ایشـان کـه معلوم اسـت.
 مراجـع قـم این طـور بودنـد. در کارهـای اساسـی؛ جنـگ، حضـور در جبهه هـا، تحریـض بـر حضـور در جبهه ها، 
کارهـای اقتصـادی و غیـره، همیشـه در صـِف مقـّدم بودند. حـوزه، باید این طور باشـد. کسـی کـه در حوزه باشـد 
و بـه نظـام اسـامی و احـکام قـرآن - کـه در ایـن نظـام عملـی میشـود - و بـه حکومـت اسـامی - که بـه برکت 
مجاهـدت مردم سـِر پا شـده اسـت - با چشـِم غیرجـّدی نـگاه کند، یـک عنصـر بیگانه اسـت؛ هر کـس میخواهد 
باشـد. در حـوزه علمیـه صحیِح شـیعی، همـه بخصـوص طـّاب جـوان، بایـد خـود را در صفـوف اّول بداننـد، که 
بحمـداللَّ همیشـه همین طور بوده اسـت. یعنی همیشـه فضـای جوان، طـّاب جوان، بـزرگان حوزه و مدّرسـین 

محتـرم، در صفـوف مقـّدم جا داشـته اند؛ بـاز هـم بایـد در صفوف مقـّدم جا داشـته باشـند.
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امهات بحث دعا

دستاورد های دعا 
خواستن از خداوند، مقصود عمومی دعا 

دعا، بهترین عبادت ها
دعا، برطرف كننده بایای رسیده و مقدر 

نشانه های استجابت دعا
علت مستجاب نشدن برخی از دعاها 

شرایط استجابت دعا:
1- لقلقه زبان نباشد

2- بزرگتر دانستن خداوند از حاجتمان
یکی از علِل خواستن حوائج كوچک از خداوند

ادعّیـه معصومیـن، همـان چیزهایـی كـه بایـد از 
خدا خواست 

فقراتی از دعای ابوحمزه:
1- گوارا قراردادن زندگی

2- آشکار شدن جوانمردی
و...
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امهات بحث دعا *

دستاورد های دعا 
دربـاره دعا، بحث مسـتقلی الزم اسـت و جـا دارد که در طـول این مدتهـای مدید، یک خطبـه را اختصـاص به دعا 
بدهیم. مـن ترجیـح دادم که امـروز، چند مطلـب درباره دعـا عرض کنـم. تقریبـاً بعضی از اّمهـاِت مسـائِل مربوط 

به دعـا را در خطبـه اّول عـرض میکنم:
 یـک مطلـب این اسـت کـه در دعـا، سـه چیـز نهفته اسـت کـه ایـن سـه چیـز، فوایـد و دسـتاوردهای دعاسـت. 
دعایـی نیسـت کـه از دو تـاِی این سـه چیـز، خالـی باشـد؛ چـه دعاهـای مأثـور کـه از معصومیـن علیهم الّسـام 
رسـیده اسـت و چه دعاهایی که یـک انسـان، خـودش از روی طلـب و نیاز به خـدای خود عـرض میکنـد. دو چیز 

حتمـاً در ایـن دعاها هسـت.

خواستن از خداوند، مقصود عمومی دعا 
 و امـا بعضـی دعاها، سـه چیز عـاوه بر ایـن دو چیـز دارنـد که این سـه چیـز، خیلی مهـم اسـت. یکی از این سـه 
چیز، عبـارت اسـت از آن مقصوِد عمومـی از دعا؛ یعنـی خواسـتن و گرفتـن از خداوند متعـال. ما انسـانها نیازهای 
زیـادی داریـم و وجودمان سـر تا پـا نیاز اسـت. اگـر در وجـود خودتـان دّقـت کنیـد، میبینیـد از تنّفس کـردن و 
غذا خـوردن گرفته تـا راه رفتـن و گوش کـردن و دیدن، همـه و همـه حاکی از نیـاز ما انسانهاسـت. یعنـی خدای 
متعـال، مجموعـه ای از امکانـات و نیروهـا را در اختیـار مـن و شـما قـرار داده اسـت که بـا آنهـا میتوانیـم زندگی 
کنیم و همه نیـز تحـِت اراده پـروردگار اسـت. هر کـدام از ایـن نیروهـا و امکانات کمبـود پیـدا کند، انسـان دچاِر 

*. بیانات در خطبه  های نمازجمعه)خطبه اول( 1373/11/28
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مشـکِل اساسـی در زندگی خود میشـود. مثًا یـک رگ یا یک رشـته عصـب از کار بیفتـد، یک عضله مشـکل پیدا 
کند، تا برسـد بـه مسـائِل بیـرون از وجوِد انسـان یـا مسـائل روحی یـا مسـائل اجتماعی.

 بشـر، سـر تا پـا نیـاز اسـت. رفـع ایـن مشـکات و تأمیـن ایـن نیازهـا را از چـه کسـی بایـد بخواهیـم؟ از خدای 
متعـال کـه او حاجـات مـا را میدانـد. »واسـئلوااللَّ مـن فضلـه ان اللَّ کان بـکّل شـیٍء علیما.1« خـدا میداند شـما 
چـه میخواهیـد، چـه الزم داریـد و چـه چیـز از او میطلبیـد و سـؤال میکنیـد. پـس، از خـدا بخواهیـد. در جـای 
دیگـر، میفرمایـد: »و قال ربّکـم: ادعونـی اسـتجب لکم.2« پـروردگار شـما فرموده اسـت: »دعـا کنید مـرا« یعنی 
»بخوانیـد مرا؛ من به شـما جـواب میدهـم.« البته ایـن جـواب دادن، به معنـای برآمـدِن حاجت نیسـت. میگوید: 
»جواب میدهـم و لبّیک میگویم«؛ اسـتجب لکـم. اما این اسـتجابت الهی، در بسـیاری از مـوارد بـا دادِن حاجت و 
آن چیِز مورد درخواسـت شـما همراه اسـت. پس، ایـن مطلب اّول کـه انسـان نیازهایـی دارد، و رفع ایـن نیازها را، 

باید از خـدا بخواهـد. بایـد دِر خانـه خدا رفـت، تـا از تضـّرع پیش دیگـران، بینیاز شـد.

دعا، بهترین عبادت ها
 چـون روِز جمعـه و روِز توّجـه و روز معرفـت به کلمـات نبّی اکـرم و ائّمه علیهم الّسـام اسـت، چند حدیـث کوتاه 
و مختصـر بخوانـم. در حدیثـی آمـده اسـت: »افضـل العبـادة الّدعـا.3« بهتریـن عبادتها، دعاسـت. حدیـث دیگر، 
لکـم علـی سـاح ینجیکـم مـن اعدائکم و  حدیـث نبـوی اسـت. آن حضـرت، به اصحـاِب خـود فرمـود: »علـی ادُّ
یـدر ارزاقکـم؟۴« »آیـا میخواهید سـاحی را به شـما نشـان دهم که هم شـما را از دشـمن حفـظ میکنـد و نجات 
میدهـد و هـم روزیتـان را فـراوان میکنـد؟« ایـن، همـان خواسـتن از خـدا بـرای بـرآورده شـدن حاجات اسـت. 
.« »عرض کردنـد: بلـی؛ بفرماییـد.« فرمـود: »قـال تدعون ربکـم.« »خـدا را دعـا کنید؛  »قالوا: بلـی یـا رسـول اللَّ
خـدا را بخوانیـد.« »باللّیـل والّنهار.« »شـب و روز.« »فاّن سـاح المؤمـن الّدعا.« »سـاح مؤمن، دعاسـت.« یعنی 

دنبـال حاجـات رفتن، با سـاح دعـا. با دشـمن، بـا حادثـه و بـا بلّیـه در افتـادن، با سـاح دعا.

دعا، برطرف كننده بایای رسیده و مقدر 
 یک روایـت از حضـرت سـجاد علیه الّسـام اسـت کـه میفرمایـد: »الّدعـاء یبتـع الباء نـازل و مـا لم ینـزل.« هم 
بایی که به سـوی شـما آمده اسـت بـا دعا دفـع میشـود و هم بایـی که نیامـده اسـت. یعنی اگـر دعا نکنیـد، آن 

بـا متوّجه شـما خواهد شـد.
 مسـأله بسـیار مهّمی اسـت. خداوند متعـال، وسـیله ای به انسـان داده اسـت که انسـان میتوانـد حوائج خـود را - 
مگر در مـوارد اسـتثنایی که بـه آن اشـاره میکنـم - با آن بـرآورده کنـد. آن وسـیله چیسـت؟ خواسـتن از خدای 

اسـت. متعال 
 کامـی از امیرالمؤمنین علیه الّسـام نقل شـده اسـت که ایشـان - بنـا بر نقـل - فرموده انـد: »ثم جعـل فی یدک 
مفاتیـح خزائنـه، بمـا اذن فیـه مـن مسـألته.۵«؛ »خـدای متعـال، بـه این کـه بـه تـو اذن داد از او بخواهـی، کلیـد 

1. نساء: 32
2. مؤمن: 60

 .۵
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همـه گنجینه هـای خود را در دسـت تـو قـرار داد.« پـس، اذنی کـه خداونـد متعـال داد تا هر چـه میخواهـی از او 
بخواهـی، کلیـد همه خزائـن الهی اسـت. اگر انسـان ایـن کلید را به شـکل درسـت بـه کار ببـرد - از خـدا بخواهد 
- مسـلّماً آن را در اختیار انسـان میگـذارد. »فمتی شـعت اسـتفتحت الّدعا ابـواب خزائنـه.« هر وقـت بخواهی، به 
وسـیله دعـا، دِر خزائـن الهـی را باز میکنـی. ببینیـد! این، مسـأله بسـیار مهّمی اسـت. چـرا انسـان خـود را از این 

وسـیله مهـم محـروم کند؟!

نشانه های استجابت دعا
 در این جـا، چند سـؤال مطـرح میشـود: یکی این کـه، اگـر دعا، چنیـن نقـش معجزآسـایی دارد، پس این وسـایل 
دنیـوی و ایـن ابزارهـا و علـم و صنعـت و نظایـر آن چیسـت؟ جـواب ایـن اسـت کـه دعـا رقیـب ابزارهـای ماّدی 
نیسـت. این طور نیسـت که وقتـی انسـان میخواهد به مسـافرت بـرود، یا بـا خـودرو و قطـار و هواپیما عازم شـود 
و یا بـا دعا بـرود! همچنیـن این طور نیسـت کـه اگر انسـان بخواهـد وسـیله ای به دسـت آورد، یـا پول خـرج کند 
و یا اگر پـول نداشـت به دعـا متوّسـل شـود و آن وسـیله را بـه دسـت آورد! معنای دعـا این اسـت که شـما از خدا 
بخواهید تا او ایـن وسـایل را جور بیـاورد. آن وقـْت علل ماّدی، هـر کدام در جـای خودشـان قرار میگیرنـد. دعای 

مسـتجاب ایـن گونه اسـت.
 وقتـی دعـا میکنید کـه حاجتی از شـما برآورده شـود، اگـر خدای متعـال آن دعـا را مسـتجاب کند، اسـتجابتش 
ایـن اسـت کـه ابزارهـای مـاّدی و عـاّدی و معمولِی ایـن خواسـته، جـور میشـود. یعنی خـدا جـور میـآورد. فرضاً 
شـما از کسـیطلبی دارید که آن کـس طلـب شـما را نمیدهد. امـا یک وقت بـه دلـش میافتـد و میآیـد طلبتان را 

میدهد. ایـن، یک وسـیله اسـت. چـه مانعـی دارد که دعـا ایـن وسـیله را برای انسـان جـور کند؟
 همـه وسـایل عالـم از ایـن قبیـل اسـت. بنابرایـن، دعـا موجب نشـود کسـی تنبلـی کنـد. دعـا موجب نشـود که 
کسـی از دانش و علـم و ابزار مـاّدی و علّـت و معلـوِل طبیعی، دسـت بشـوید؛ نه. دعـا رقیب آنهـا نیسـت، بلکه در 

طـول آنهاسـت. دعـا، جـور آورنده آنهاسـت.
 البتـه غالبـاً این طـور اسـت. ضمناً بعضـی مواقـع، خدای متعـال معجـزه هم نشـان میدهد کـه آن بحـث دیگری 
اسـت. معجـزه در مـوارد اسـتثنایی رخ میدهـد و در غیـِر مـوارِد اسـتثنایی، دعـا جـور کننـده روال عاّدی اسـت. 
وقتی شـما از خـدا میخواهیـد حادثـه ای اتفـاق بیفتد کـه بـه آن نیـاز داریـد، در کنار دعـا، بایـد نیرویتـان را هم 
بـه کار ببندیـد. مثًا اگـر احسـاس تنبلی به شـما دسـت میدهـد و دعـا میکنید کـه خـدای متعال این احسـاس 
را از شـما بگیـرد، در کنـار دعـا، بایـد اراده و هّمـت نیز به خـرج دهیـد. یعنـی در این جـا هم، باز وسـیله مـاّدی و 
وسـیله طبیعِی دیگری هسـت که همـان هّمت کردن اسـت. بایـد هّمـت و اراده کنید. هیـچ کس خیـال نکند که 
اگـر در خانه بنشـینیم و بـه تـاش و اقـدام نپردازیـم، حتـی اراده هم نکنیـم و فقط بـه دعا مشـغول باشـیم، خدا 
حاجاتمـان را بـرآورده میکند؛ نـه. چنیـن چیزی امـکان نـدارد. پس، دعـا در کنار تـاش و بـا تاش اسـت. بعضاً 

خیلـی از تاشـها بـه نتیجه نمیرسـد؛ امـا همیـن که دعـا کردید، بـه نتیجـه خواهـد رسـید. این، یـک نکته.
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علت مستجاب نشدن برخی از دعاها 
 مطلب دیگـر این اسـت که گاهی هـر چه انسـان دعـا میکند، مسـتجاب نمیشـود. علت چیسـت؟ روایـات دینی، 
این مشـکل را بـرای ما حـل کرده انـد. مثـًا در روایـات آمده اسـت که اگر شـرایط دعـا وجود نداشـته باشـد، دعا 
مسـتجاب نمیشـود. باألخـره دعـا هـم شـرایطی دارد. بـزرگان دیـن فرموده انـد: »کارهـای نشـدنی را از خـدای 
متعال نخواهیـد.« در روایتی آمده اسـت کـه روزی یکـی از اصحـاب نبیّ اکـرم صلّیاللَّ علیـه آله و سـلّم در حضور 
پیغمبـر دعـا کـرد و گفـت: »اللّهـم التحتجنـی علی احـداً مـن خلقـک6«؛ »خدایـا، مـرا محتـاج هیـچ آفریده ای 
نکـن.« »فقـال رسـول، صلّیـاللَّ علیـه و آلـه: ال تقولنهـا کـذا.« »پیغمبـر، صلّیـاللَّ علیـه و آلـه فرمـود: ایـن طور 
نگو.« »فلیس مـن احـداً ااّل و هـو محتـاج الیالّناس.« مگر میشـود کـه یک انسـان، محتـاج دیگران نباشـد؟ »نگو 
که خدایـا مـرا محتـاج هیچ کـس نکـن. ایـن، خـاِف طبیعت بشـری، خـاِف سـّنت الهـی و خـاِف طبـِع نهاده 
پـروردگار در وجـوِد انسـان اسـت.« چـرا میگویـی »خدایـا، مـرا محتـاج هیـچ کس نکـن«؟ ایـن دعا، مسـتجاب 
! پـس چگونـه دعا کنـم؟« فرمـود: »قل اللّهـم التحتجنی علی شـرار  نمیشـود. آن فرد، عرض کـرد: »یا رسـول اللَّ
خلقک.« »بگـو: خدایـا! مـرا محتاج اشـرار از بنـدگان خـود مکـن. مـرا نیازمند مردمـان شـریر مکن. مـرا محتاج 
انسـانهای لئیم مکن. این درسـت اسـت. این میشـود. ایـن را از خـدا بخواه.« پـس، اگر چیـزی را از خـدای متعال 

طلـب کردیم کـه نشـدنی و به خـاف سـّنتهاِی معمولـِی عالم اسـت، بـرآورده نمیشـود.

شرایط استجابت دعا:

1- لقلقه زبان نباشد
 یکـی از شـرایط اسـتجابت دعـا این اسـت کـه آن را بـا توجـه مطـرح کنیم. گاهـی لقلقـه زبـان، جماتـی چون 
»خدایـا مـا را بیامـرز.«، »خدایـا به مـا سـّعه رزق بـده« و »خدایا قـرض مـا را ادا کن« اسـت. ده سـال انسـان این 
گونـه دعـا میکنـد، اصـًا مسـتجاب نمیشـود. ایـن فایـده ای نـدارد. یکـی از شـرایط دعـا ایـن اسـت کـه فرمود: 
»اعلمـوا ان اللَّ یقبـل الّدعاء عن قلـب غافـل7«؛ »خداوند متعـال، از صاحب دِل غافـل - دلی که متوجه نیسـت چه 
خواسـته ای را مطرح میکنـد و با کـه دارد حرف میزنـد - دعایـی را قبـول نمیکند.« معلوم اسـت که دعـاِی دارای 
ایـن ویژگیها، مسـتجاب نمیشـود. بایـد تضّرع کنیـد و جـّدی بخواهیـد. باید از خـدای متعال بـا الحـاح بخواهید. 

بـاز بخواهیـد و بـاز بخواهیـد. در این صـورت البتـه خـدای متعال دعاهـا را مسـتجاب خواهـد کرد.

2- بزرگتر دانستن خداوند از حاجتمان
یک مطلـب دیگـر در بـاب دعا این اسـت کـه بـرای برآمـدن حاجـات، هیـچ حاجتـی را آن قـدر بزرگ نشـماریم 
کـه بگوییـم: »ایـن حاجـت را دیگـر نمیشـود از خدا خواسـت، چـون خیلـی بـزرگ اسـت.« نـه. اگر حاجـت، به 
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خـاف طبیعـت و سـنن آفرینـش نیسـت، اگـر محـال نیسـت، هر چـه هـم بـزرگ باشـد، مسـأله ای نیسـت و از 
خـدا بخواهید. شـما در هـر روز از مـاه رمضـان - بنابـر مأثور - بعـد از هـر نمـاز میگوییـد: »اللّهم ادخـل علی اهل 
القبور الّسـرور. اللّهم اغـن کّل فقیـر8.« از خـدا میخواهید همه فقـرا را غنی کنـد. فقط فقـرای ایـران را نمیگویید. 
»اغـن کّل فقیر« یعنـی همه فقرای اسـام غنـی شـوند. اینها، خیلـی مهم اسـت. )مـن در آن جهت دوم، بـاز هم، 
، به همیـن موضـوع برمیگـردم.( خواسـته و حاجـت بزرگی اسـت، وقتـی میگوییـد »خدایا، همـه فقرا  ان شـاءاللَّ
را غنـی کـن.« خـوب؛ از خـدا میخواهیم. چرا نشـود خواسـت؟! اگـر موانـِع بر سـر راه غنی شـدن برطـرف گردد، 
چرا نشـود؟! پدیده فقر کـه یک امـر ذاتـی در جامعه نیسـت. فقـر در جوامع بشـری، یک امـر تحمیلی اسـت. فقر 
را قدرتهـای سـتمگر و زورگـو و زیاده طلـب عالم، بـر افـراد و بـر ملتها تحمیـل میکننـد. اگر ایـن قدرتهـا از میان 

بروند، چـرا دعـای »الّلهـم اغـن کّل فقیر« مسـتجاب نشـود؟! ممکـن اسـت چنین حاجتـی برآورده شـود.
 در ادامـه ایـن دعـا میگویید:»اللّهـم اشـبع کّل جائـع. اللّهـم اکـُس کل عریـان.« انسـان حاجتـی بـه ایـن کانی 
از خـدا میخواهـد! در دعـای سـحر روز جمعه - کـه مسـتحّب اسـت - دعایـی کوتاه، امـا بسـیار خوب اسـت. اگر 
توفیـق پیـدا کردیـد، حتمـاً ایـن دعـا را بخوانیـد. اّول درخواسـتهایی از خـدا میشـود و بعـد ایـن عبـارت میآید: 
»الهی طمـوح اآلمال قد خابـت اال لدیـک و معاکـف الهمم قـد تعّطلت ااّل علیـک9«؛ »خدایـا! آرزوهای سـرکش و 
بـزرگ و خواسـته های عظیم، محکـوم به نومیـدی هسـتند؛ مگر وقتـی که با تـو مطـرح شـوند.« کاروان طلبهای 

مـا، از راه رفتـن، محکوم بـه بـاز ماندنند؛ مگـر وقتـی کـه در خانه تـو بیایند.
 خداونـد از حاجـت بزرگ انسـان که هراسـی نـدارد! از خـدا، هر چـه بزرگتـر بخواهیـد. مبادا یـک وقت انسـان با 
خـود بگویـد: »خوب؛ مـن ایـن چیـزی را کـه میخواهـم، اگر بـرای خـودم بخواهـم، قابِل شـدن اسـت. امـا طلِب 
عافیت بـرای همـه انسـانها، خیلی بـزرگ اسـت. چطـور ایـن را از خـدا بخواهـم؟!« نـه؛ بخواهیـد. برای بشـّریت 
بخواهید. بـرای همـه انسـانها بخواهیـد. بعضی چیزهـا را بـرای همـه مسـلمین بخواهیـد. در همین دعـا، عبارِت 
»اللّهـم اصلـح کّل فاسـد مـن امـور المسـلمین«، از آِن مسـلمانان اسـت. مخصـوص دعایی اسـت کـه مخصوِص 
اهِل اسـام اسـت. البتـه، آن هـم عللـی دارد که چـرا؟ شـاید در غیـر اهـل اسـام، امکانش نیسـت و شـاید بدون 
حاکمیت اسـام، ممکن نیسـت کـه خدای متعـال همـه مفاسـد را برطرف کند. اصًا نمیشـود. شـرطش، اسـام 

اسـت. پـس، این یـک طـرف قضیه اسـت.

یکی از علِل خواستن حوائج كوچک از خداوند
 ضمنـاً، از کوچک بـودن خواسـته هم ابـا نداشـته باشـید. خواسـته های کوچِک کوچـک را هـم از خـدا بخواهید. 
در روایت اسـت کـه حتی بنـِد کفش خـود را - کـه چیـز خیلی حقیـری اسـت - از خـدا بخواهیـد. روایتی اسـت 
قـروا صغیـراً مـن حوائجکم فـانَّ احـّب المؤمنیـن الی اللَّ  از امـام باقـر علیه الّصاة والّسـام کـه میفرمایـد: »التحَّ

اسـئلهم10«؛ »حاجتهـای کوچـک را حقیـر نشـمارید و از خـدا بخواهید«.
 خوب؛ انسـان به بنـد کفش احتیـاج دارد؛ بـه دِر مغـازه میرود و میخـرد. این هـم دعـا الزم دارد؟! بله! تا احسـاس 
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8. مفاتیح الجنان: از ادعیه ماه رمضان/ منقول از رسول اکرم)ص(
9. مفاتیح الجنان: در اعمال شب جمعه )دعای سحر روز جمعه(
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کردیـد که بـه بند کفـش و یا هـر چیـز دیگـِر بـه ایـن کوچکـی نیـاز داریـد، دل را متوّجـه خـدا کنیـد و بگویید: 
»پـروردگارا! ایـن را هم بـه من برسـان.« رسـاندنش به چـه ترتیب اسـت؟ به ایـن ترتیب اسـت که پـول در جیبم 
بگـذارم، سـِر کوچـه بـروم، از مغـازه بخـرم و بعـد هـم آن را مـورد اسـتفاده قـرار دهـم. به هـر حـال، بایـد از خدا 
بخواهیـد. اگر چه بـه دِر مغـازه رفتید، پـول دادید و بنـد کفش خریدیـد؛ اما باز هـم آن را خـدا به شـما داد. از غیر 

طریق خـدا کـه چیزی بـه دسـت انسـان نمیرسـد. هر چـه به مـا میرسـد خدا بـه مـا میدهد.
 چیـزی را کـه خـدا میدهد، قبـًا بایـد از خـدا بخواهیـم. چـرا بخواهیـم؟ یکـی از علـِل این کـه گفته انـد حاجات 
کوچک را هـم از خـدا بخواهید، این اسـت که بـه حوائج و عجـز و حقارت و تهیدسـتی خودمـان توّجه پیـدا کنیم 
تـا ببینیم کـه چقـدر تهیدسـتیم. اگر خـدای متعـال کمک نکنـد، امـکان ندهـد، نیـرو ندهد، فکـر ندهـد، ابتکار 
ندهـد و وسـایل را جـور نیـاورد، همـان بنـِد کفـش هم به دسـت مـا نخواهـد رسـید. اگر شـما بـه قصـد خریدِن 
بنـد کفـش از خانـه بیـرون آمدیـد، در راه جیبتـان را زدند یـا پولتان گم شـد و یـا مغـازه مورد نظـر، بسـته بود و 
یـا در بیـن راه، حادثه مهّمـی پیش آمـد که مجبـور شـدید برگردید، بنـد کفش گیرتـان نیامـده اسـت. بنابراین، 
هر چیـز را از خـدا بخواهید؛ حّتـی بند کفـش را، حّتـی کوچکترین اشـیا را و حّتـی قوت روزانـه خـود را. بگذارید 
این مـِن دروغیـِن عظمـت یافته در سـینه مـا - کـه میگوییم »مـن« و خیـال میکنیـم مجمـع نیروها ما هسـتیم 
- بشـکند. این »مـن« انسـانها را بیچـاره میکند. ایـن هم مطلبـی در بـاب دعا که انسـان خواسـته های خـود را از 

طریـق دعا بـه دسـت آورد.
حـال نـگاه کنید بـه حاجـات خودتـان، حاجـات مسـلمانان، حاجـات کشـورتان، حاجـات بـرادران مؤمنتـان؛ به 
مریضهـا، بـه مریض دارها، بـه جانبـازان، بـه غـم دیده ها، بـه دلهـای غمگین، بـه چشـمهای نگـران، بـه نیازهای 
فـراواِن انسـانهایی کـه حول و حوش شـما، زیر سـقف شـما و در کشـور شـما هسـتند، در دنیای اسـام هسـتند، 
روی کـره خاک هسـتند. همه ایـن حاجات را در این شـبهای قـدر، یکی یکـی از خدای متعـال بخواهیـد. البته در 

مطلـب بعـدی، در ایـن زمینه هـم توضیحـی عـرض میکنم.

 ادعّیه معصومین، همان چیزهایی كه باید از خدا خواست 
و امـا، دومین چیـزی کـه در دعـا وجـود دارد، معـارف اسـت. و ایـن مخصـوص دعاهایی اسـت کـه از معصـوم به 
مـا رسـیده اسـت. امـام سـّجاد علیه الّصـاة والسـام، »صحیفـه سـّجادیه« را بـه صـورت دعـا تنظیـم فرمـوده و 
اصًا دعـا خوانده اسـت؛ امـا این کتـاب، پُـر از معارف الهـی و اسـامی اسـت. توحید خالـص در صحیفه سـّجادیه 
اسـت. نبـّوت و عشـق به مقـام تقـّدس نبّی اسـام علیـه و علـی آلـه الّصـاة والّسـام در صحیفه سـّجادیه اسـت. 
مثل بقیـه دعاهـای مأثور، معـارف آفرینـش در ایـن کتاب اسـت. همین »دعـای ابوحمـزه ثمالی« کـه مخصوص 
سحرهاسـت - سـعی کنید آن را بخوانید و در معنایـش توجه و تدبّر داشـته باشـید - و همین »دعـای کمیل« که 
شـبهای جمعه خوانـده میشـود، از جمله دعاهایی اسـت کـه سرشـار از معارف اسـامی اسـت و در آنهـا حقایقی 
به زبـان دعا بیان شـده اسـت. نـه این کـه آن بزرگـوار - امـام سـّجاد علیه الّصـاة والّسـام - نمیخواسـته دعا کند 
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و دعا را پوشـش قـرار داده اسـت؛ نه. دعـا میکـرده، مناجات میکـرده و بـا خدا حـرف میزده اسـت. منتها انسـانی 
که قلبش بـا خـدا و با معـارف الهـی آشناسـت، حـرف زدنش هـم ایـن گونه اسـت. حکمـت از او سـرریز میشـود 
و دعـای او هم عیـن حکمـت اسـت. دعاهایی کـه مـا میخوانیـم، پـر از حکمـت اسـت. در دعاهـای مأثـور از ائّمه 
علیهم الّسـام کـه به مـا میرسـد، نکاتـی عایـد از معـارف وجـود دارد که حقیقتـاً مـورد احتیاج انسـان اسـت. آن 

بزرگـواران بـا آوردن ایـن نـکات در دعاها بـه ما یـاد میدهنـد که از خـدا چـه بخواهیم.

فقراتی از دعای ابوحمزه:

1- گوارا قراردادن زندگی
 مـن از دعـای شـریف ابوحمـزه ثمالی چنـد فقـره برایتـان عـرض میکنم. ایـن دعـای طوالنـی، حالـت مناجاتی 
عجیـب دارد که در بخش سـوم عـرض خواهم کـرد. و امـا البـه الی ایـن مناجاتهـا، نیازهـای واقعی انسـان نهفته 
اسـت. نیازهای واقعی آنهایی اسـت کـه این بزرگـوار از خـدای متعال میخواهـد. مثًا در فـرازی از دعـا، خطاب به 
قـادر متعال، عـرض میکنـد: »اَْرِغـْد َعْیشـی«؛ »زندگِی مـرا زندگـِی گوارایی قرار بـده.« گـوارا بودن زندگـی، نه با 
پول، نه با قـدرت و نه بـا داشـتن زر و زور اسـت. زیرا یـک فرد، در عیـن برخـورداری از همـه این امکانـات، ممکن 
اسـت زندگی برایـش گوارا نباشـد. نگرانیـای دارد کـه زندگی برایـش گوارا نیسـت. مشـکل خانوادگیـای دارد که 
، یکـی از فرزنـدان وی،  ، نسـتجیر باللَّ زندگـی برایش گـوارا نیسـت. اوالدش مشـکلی پیـدا میکننـد - العیاُذ بـاللَّ
اخـاق بـدی دارد - دیگر زندگـی برایش گـوارا نیسـت. خبـِر بدی بـه انسـان میرسـد؛ زندگی بـر او تلـخ و ناگوار 
میشـود. این انسـان، هم پـول دارد، هم قـدرت دارد، هـم امکانـات دارد؛ همـه چیـز دارد؛ اّمـا زندگِی گـوارا ندارد. 
ممکـن اسـت انسـان فقیـری کـه زندگـِی خیلـی سـاده ای دارد و در اتاقـی محّقـر، بـا عیـال و فرزنـدش در عین 

تنگدسـتی گـذراِن زندگی میکنـد، زندگیـاش گواراتـر از آن فـرِد همه چیـزداِر ثروتمنـد و قدرتمند باشـد.

2- آشکار شدن جوانمردی
 ببینید حضـرت سـجاد، علیه الّصـاة والّسـام، چگونـه نقطه اصلـی را مـورد توجه قـرار میدهـد. میگویـد: »اَْرِغْد 
َعْیشـی َو اَْظِهـْر ُمُرّوتـی«؛ »زندگیـام را گـوارا و جوانمردیـام را آشـکار کن.« ظاهـراً معنـای عبارت دوم این اسـت 
که »میدانی بـه وجود آید، تـا مـن در آن، صفت جوانمـردی را بـه منصه بـروز درآورم.« نـه این که »مـردم ببینند 
مـن جوانمـردم؛« نـه. بـرای این کـه، اگـر بخواهیـم جوانمـردی بـروز پیـدا کنـد، بایـد جوانمـردی کنیـم. صرف 
این کـه جوانمـردی در درون انسـان وجود داشـته باشـد، کافی نیسـت. انسـان باید جوانمـردی را بـه مرحله عمل 

برسـاند و نسـبت به کسـانی جوانمردی کنـد. ایـن میشـود »اَْظِهـْر ُمُرّوتی«.
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3- اصاح همه خصوصیات
 در ادامـه میفرمایـد: »َواَْصلِـْح َجمیـَع اَْحوالـی«؛ »همـه کارهـای مـن و احـوال مـرا اصـاح کـن. حاِل دعـای مرا 
اصـاح کـن. حـاِل زندگـی معمولـی مـن و خانـواده ام را اصـاح کـن. حـاِل شـغلی را کـه دارم، اصاح کـن. همه 
خصوصیات مـرا اصاح کـن.« اصـاح هر امری، به حسـب خـودش، یـک دعای کامـل و جامـع اسـت. »َواْجَعلنی 
َبـًة.« میگوید: »مرا  ـْنَت َعَملَـُه َواَتَْمْمـَت َعلَْیِه نِْعَمَتـَک َو َرضیـَت َعْنـُه َو اَْحَیْیَتُه َحیـوًة َطِیّ ِمّمن اََطلْـَت ُعْمَرُه َو َحسَّ
از کسـانی قـرار بـده کـه عمـری طوالنـی تـوأم با عمـل نیکـو و همـراه بـا نعمـِت کامـل الهـی و همـراه بـا رضاِی 

پـروردگار و حیـات طّیبه دارنـد.« آیـا چیـزی از این بهتـر، وجـود دارد؟!
 معصومیـن علیهم الّسـام، یـاد میدهنـد کـه چـه بایـد از خـدا بخواهیـم. چیزهایـی کـه بایـد از خـدا خواسـت، 
همانهاسـت کـه آن بزرگـواران در ادعّیـه مطـرح میکننـد. بعضـی در دنیـا، بـه سـراغ زیادیهـای زندگـی میروند. 
میگوینـد: فـان معاملـه برای من جور شـود. فان سـفر درسـت شـود. فـان شـغل گیـرم بیایـد. و... چرا انسـان 
چیزهـای اصلـی را از خـدا نخواهـد؟! پیشـوایان دین بـه ما یـاد میدهنـد: »ایـن گونه دعـا کنیـد و ایـن چیزها را 
از خـدا بخواهیـد.« البتـه نـوع دعاهایـی کـه آنـان به مـا یـاد میدهنـد، یک فصـِل طوالنـی را بـه خـود اختصاص 

میدهـد.
 نکتـه دیگر این کـه، آنان در خـال دعاهـای مذکور، نقطه هـای ضربه پذیـِر معنـوی را به یاِد مـا میآورند و هشـدار 
میدهنـد که »ممکن اسـت از این نقـاط ضربه بخورید و آسـیب ببینیـد.« در همین دعـاِی شـریِف »ابوحمزه«، در 
ُب بِـِه فی آنـاِء اللَّیـِل َو اَْطراِف  ـا اَتََقرَّ ـِة ِذْکـِرَک َو التَْجَعل َشـیئاً ِممَّ عبارتـی میفرماید: »اللّهـم ُخّصنی ِمْنـَک بخاَصّ
الَنّهاِر ریـاًء َوال ُسـْمَعًة َوال اََشـراً و البََطـرا«؛ »خداونـدا! کاری کن که کارهـای انجام شـده از طرف من، ریا و سـمعه 
نباشـد. بـرای این کـه ایـن و آن ببینند، نباشـد. بـرای این کـه دهن بـه دهن بگـردد، و مـردم بـه هم بگوینـد خبر 
دارید فـان کس چـه کار خوبـی کرد و چـه عبـادات خوبـی انجـام داد، نباشـد. از روی نـاز و غـرور، نباشـد« آخر 
بعضـی مواقع انسـان کارهایـی را از روی ناز و غـرور انجام میدهـد و به خـود میبالد و میگویـد: »آری! مـا بودیم که 

ایـن کار را انجـام دادیم.«
 اینهـا نباشـد. اینهـا، آن نقـاِط ضربه پذیر اسـت. انسـان خیلـی کارهـای خوب انجـام میدهـد؛ اما بـا اندکـی ریا و 
سـمعه، آن کارها را »هبـاًء منثـورا« میکنـد. دود میکند و به هـوا میفرسـتد. معصومین علیهم الّسـام به مـا توّجه 

میدهنـد و میفرماینـد: »مواظب باشـید این طـور نشـود!« »واْجَعلْنی لَـَک ِمـَن الْخاِشـعیَن« تا آخر.

وجود معارف زیاد در ادعیه
 پس، نقطـه دوم این اسـت که در ایـن دعاها، معـارف زیادی نهفته اسـت. مثـًا در فقـرات اّول دعـای کمیل، همه 
میخوانیـم: »اللّهـم اغفرلـی الّذنـوب الّتی تهتـک العصـم. اللّهم اغفرلـی الّذنـوب الّتی تنـّزل الّنقـم. اللّهـم اغفرلی 
الّذنوب التـی تغّیـر الّنعـم.« گناهانی وجـود دارد که پرده هـا را میـدرد. گناهانـی وجود دارد کـه نقمت الهـی را بر 
انسـان نازل میکنـد. گناهانی وجـود دارد کـه نعمتهـا را از انسـان میگیـرد. »اللّهـم اغفرلـی الّذنوب الّتـی تحبس 
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الّدعـاء.« گناهانی هـم وجـود دارد که دعـا را حبـس میکند.
 پناه بر خـدا! ممکن اسـت انسـان مرتکـب گناهی شـود که هـر چه دعـا کنـد، آن دعـا بیاثـر و بیفایده گـردد. بی 

اثر شـدِن دعـا چگونـه فهمیده میشـود؟ بـه ایـن گونه که حـال دعـا از انسـان گرفته میشـود.
 در این خصـوص عبارتـی را از بزرگـی نقـل کرده اند. نمیدانـم روایـت از معصوم، علیه الّسـام، اسـت یـا عبارتی از 
غیـر معصوم. هر چه هسـت، عبـارت حکمت آمیـزی اسـت. میگوید: »انـا من ان اسـلب الّدعـا اخلف من ان اسـلب 

االجابـة11«؛ »از این کـه دعـا از من گرفته شـود بیشـتر میترسـم تا این کـه اجابـت از من گرفته شـود.«
 گاهی حـال دعا از انسـان گرفته میشـود. ایـن، عامِت بدی اسـت. اگـر دیدیـم در وقت دعـا، در وقت تضـّرع و در 
وقـت توجه و تقـّرب، هیـچ نشـاط و حوصله دعـا نداریـم، عامِت خوبـی نیسـت. البته درسـتش هم میشـود کرد. 
انسـان میتواند بـا توّجه، بـا التماس و بـا خواسـتن، حال دعـا را به طور جـّدی از خـدا بگیـرد. بنابرایـن، دیدیم که 

در دعـای کمیل هـم معـارف وجـود دارد. این هم نکتـه دوم.

اصل دعا، خشوع در مقابل خداوند
و اما نکته سـوم و آخـر در دعـا، آن مطلـِب اصلِی دعاسـت. حّتـی دو نکتـه ای که عرض شـد، نسـبت به ایـن نکته 
آخـر، کوچـک اسـت. آن چیسـت؟ خشـوع در مقابـل پـروردگار. اصـِل دعـا، ایـن اسـت. این کـه میبینیـد از قول 
پیغمبـر صلیـاللَّ علیـه وآله نقل شـده اسـت کـه فرمـود: »الّدعاء نـح العبـاده12؛ مغـز عبادت دعاسـت« بـه خاطر 
آن اسـت کـه در دعا حالتـی وجـود دارد که عبـارت اسـت از وابسـتگِی مطلق بـه پـروردگار و خشـوع در مقابل او. 
اصل عبادت هم این اسـت. لذاسـت کـه در ادامه آیـه شـریفه »و قال ربّکـم ادعونی اسـتجب لکـم« میفرماید: »ان 
الّذیـن یسـتکبرون عـن عبادتی سـیدخلون جهنـم داخریـن13.« اصل دعـا این اسـت که انسـان در مقابـل خدای 

متعـال، خـود را از انانّیت دروغیـن بشـری بیندازد. اصـل دعا، خاکسـاری پیـش پروردگار اسـت.
 عزیـزان من! هـر جا که شـما نـگاه کردیـد - چـه در محیـط خودتـان، چـه در کشـور خودتـان و چه در سرتاسـر 
دنیـا - و بـدی و فسـادی را از ناحیه کسـی، مشـّخصاً دیدیـد، اگر دّقـت کنید مشـاهده خواهیـد کرد که اسـاس و 

منشـأ آن بدی و فسـاد، انانّیـت، اسـتکبار، اسـتعا و غرور انسـانی اسـت. دعا بایـد این را بشـکند.

برخی مصادیق رجعت و ارتداد در قرآن
 مـن یـک وقـت میخواسـتم بحثـی قرآنـی در این خصـوص عـرض کنم کـه فعـًا مجالـش نیسـت. بحـث قرآنی 
مربوط بـه ماجـرای حضـرت موسـی علیه الّسـام اسـت کـه از آن ماجراهـای عبرت آمیـز و عجیـب تاریخ اسـت. 
درباره ایـن ماجرا هرچـه بگویم تمـام نمیشـود. واقعاً قـرآن گنجینـه عظیمـی از تجربه موسـوی برای ماسـت. در 
این ماجـرای عجیب، یکی از نقاط برجسـته، خراب و فاسـد شـدِن کسـانی از همراهان موسـی علیه الّسـام اسـت 
کـه از همراهِی او برگشـتند. مـن اینها را عـرض میکنم تا کسـانی کـه اهل تأّمـل در آیـات قرآنند، دنبالـش بروند.

 در قرآن چنـد مـورد از این مسـائل داریم کـه یکی مربوط به سـامری اسـت، یکـی مربوط بـه قارون اسـت و یکی 
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هم مربوط به کسـانی اسـت کـه از رفتن به داخـل ارض مقدّسـه اسـتنکاف کردند. اینهـا مصادیق رجعـت و ارتداد 
اسـت؛ و بنده یکـی دو مـاه پیـش، دربـاره رجعـت و ارتـداد صحبت کـردم. مثـًا قـاروِن مبغـوِض خبیـِث ملعوِن 
الهـی، آن قدر انسـان بدی اسـت که قـرآن کریم بخشـی را بـه او اختصاص داده اسـت. مشـکل قارون این جاسـت 
کـه وقتـی حضـرت موسـی علیه الّسـام بـه او میفرمایـد »اموالـی را کـه تـو بـه دسـت آوردی، زینت اسـت« و به 
نصیحت وی میپـردازد، در جـواب آن حضرت میگویـد: »انما اوتیتـُه علی علـم1۴«؛ مـن آگاه و عالم و توانـا بودم.« 
بـه تعبیـر امـروزی: »هـوش و ذکاوت داشـتم، زرنگی داشـتم، سیاسـت بلد بـودم. ناز شسـتم که ایـن امـوال را از 
ایـن راههـا بـه دسـت آوردم. بـه کسـی مربـوط نیسـت!« او نمیفهمیـد کـه امـوال را خـدا داده بـود. کمـا این که 
جان را خـدا به انسـان میدهـد، فرزنـد را خدا بـه انسـان میدهد، دیـن را خـدا به انسـان میدهـد و همه چیـز ماِل 

خداسـت.
 ای انسـان نـادان! چـرا سرکشـی میکنـی؟! چـرا اشـتباه میکنـی و میگویـی »منـم کـه ایـن مـال را بـه دسـت 
آوردم«؟! »مـن« کیسـت؟! خـدای متعـال به مبـارزان فـداکاری کـه به میـدان جنـگ رفتنـد؛ جانهایشـان را در 
مقابل تیرهای دشـمن سـپر کردنـد؛ جنگیدنـد و بینـی دشـمن را به خـاک مالیدنـد و نهایتاً دشـمن را شکسـت 
دادند، میگویـد: »و مـا رمیت اذ رمیـت و لکن اللَّ رمـی.1۵« ایـن تیری که تو قبـًا نحـوه انداختنش را یـاد گرفتی، 
سـپس نشـانه گرفتی، دّقـت کـردی و زدی تا این که بـه هدف خـورد، کاِر تـو نبود. تـو آن را بـه هدف نـزدی، بلکه 
خـدا زد. نیروی مـن هم مـاِل خداسـت، اراده مـن هم مـاِل خداسـت. دّقـت نظر من هـم ماِل خداسـت. اصـًا هر 
چه دارم مـاِل خداسـت. آن وقـت در مقابل ایـن قدرِت مالـِک محیـِط مدبّری کـه همه چیـز من در قبضـه قدرت 
اوسـت، گـردن بـاال بگیـرم و بگویـم »مـن«!؟ ایـن، آن نقطه فسـاِد بشـری اسـت. هـر جا ایـن باشـد، بد اسـت و 

موجب فسـاد میشـود.
فـان صهیونیسـِت رئیـِس فـان کمپانـِی مثًا چنـد ملّیتـی، اگـر بگویـد »مـن« و خیـال کنـد سیاسـت دنیا را 
میچرخانـد، یـا مثـًا هیتلِر آتـش افـروز، یا فـان رئیـس جمهـوِر طغیانگر امریـکا، یا فـان دزِد سـِر گردنـه فان 
نقطـه، یا فـان شـخِص ملّبـس به لبـاس دیـن، امـا در واقـع دعـوت کننـده به نفـس، یـا من و شـمایی کـه هیچ 
کـدام از اینهـا هم نباشـیم، امـا در زندگـی خـود را بر هر چیـز دیگـر ترجیـح دهیـم و اسـتکبار و اسـتعا بورزیم، 
اینهـا مایـه فسـاد خواهد شـد. البتـه هر چـه انسـان بزرگتـر بـود و قـدرت بیشـتری داشـت، انانّیـت در او فسـاد 
بیشـتری به وجـود میـآورد. اما اگـر کوچک بـود، انانّیـت فقط به ضـرر خود اوسـت و فسـاد کمتری بـرای دیگران 
دارد. خاصیـت دعا این اسـت که نفسـانیتها را میشـکند. لذاسـت کـه گفته انـد: »حتـی چیزهای کوچکـت را هم 
از خـدا بخـواه تـا بفهمی کـه حقیـری. بدانی کـه گاهـی اوقات، یـک پشـه یـا مگـس، انسـان را از کار میانـدازد، و 
آسـایِش وی را میگیـرد: »و ان یسـلبهم الّذبـاب شـیئاً الیسـتنقذوه منه ضعـف الطالـب والمطلوب.16« این اسـت 
که دعـا برای تضـّرع پیـش خداسـت؛ برای عـرِض حاجـْت پیش خداسـت؛ بـرای تواضـع و بـرای بیرون آمـدن از 
پوسـته دروغین اسـتکبار و استعاسـت. خـدای متعـال، گاهی بـرای من و شـما مشـکاتی به وجـود میـآورد، تا 
وادار بـه تضّرع و توّجـه و خشـوعمان کند. همان طـور که در آیـات کریمه قـرآن میفرمایـد: »و لقد ارسـلنا الی امم 

1۴. قصص: 78
1۵. انفال: 17

16. حج: 1373
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من قبلـک فاخذناهم بالبأسـا والّضراء لعلهـم یتضّرعون. فلـوال اذ جائهم بأسـنا تضّرعوا و لکن قسـت قلوبهـم و زیّن 
لهم الّشـیطان مـا کانـوا یعملـون.17« این تضـّرع، نه بـرای خاطـر خدا، که بـه خاطـِر خوِد ماسـت. خـدا احتیاجی 

به تضـّرِع من و شـما نـدارد:
تیشه زان بر هر رگ و بندم زنند

 تا که با مهر تو پیوندم زنند
 ایـن حالت تضّرع اسـت کـه دل را از عشـق خـدا پر میکنـد؛ انسـان را با خـدا آشـنا میکنـد؛ انسـان را از خودبینی 
و خودنگـرِی فسـادانگیز تهـی میکنـد و او را از نـوِر مقـّدِس پـروردگار و لطـِف الهی، سرشـار میسـازد. قـدِر این را 

بدانیـد کـه از همه چیـز باالتر اسـت.
 این، صحبت ما درباره دعا بود که البته اندکی گفته شد و بسیاری باقی ماند.
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سبقت گرفتن از همه در كارهای خیر
حب دنیا، ریشه همه فنته ها و آلودگی ها 

غبطه نخوردن به مال فراوان دیگران 
غبطه نخـوردن به كسـی كـه مـردم از او راضی اند 

و خدا از او راضی نیست 
غبطه نخوردن به كسی كه مردم از او اطاعت می كنند 

نیاز جامعه كنونی ما به روایات زهد 
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امروز جامعه ما در شرایطی است كه باید برایش روایات زهد خواند *

عامل رغبت به دنیا 
در ابتدای کام، برای تیّمن و تّبرک، حدیثی اخاقی مطرح میکنم:

  »علی بـن ابراهیم، عـن أبیـه، عن ابـن محبوب، عـن بعض اصحابـه، عن ابـن ابی یعفـور، قـال: سـمعت اباعبداللَّ 
علیه الّسـام یقـول: فیماناجـی اللَّ عزوجل بموسـی علیه السـام: یا موسـی الترکـن الی الدنیـا رکـون الظالمین و 
رکون مـن اتّخذها أبـا و اما. یا موسـی لـو و کلتک الـی نفسـک لتنظرلهـا اذا لغلب علیـک حـب الدنیـا و زهرتها. یا 
موسـی نافس فی الخیـر اهلـه و اسـتبقهم الیه، فـان الخیر کاسـمه واترک مـن الدنیـا ما بـک الغنی عنـه و التنظر 
عینک الـی کل مفتون بها و مـوکل الی نفسـه؛ واعلـم ان کل فتنـة بدؤها حـب الدنیا و التغبـط احدا بکثـرة المال، 
فان مـع کثرة المـال تکثر الذنـوب لواجـب الحقـوق، و التغبطن احـدا برضی النـاس عنه، حتـی تعلـم أن اللَّ راض 
عنـه وال تغبطـن مخلوقـا بطاعـة الناس لـه، فان طاعـة النـاس لـه و اتباعهم ایـاه علـی غیر الحـق هاک لـه و لمن 

اتبعـه«.
 سـند، مرسـل اسـت، ولی ظاهراً در احادیثـی که حکمـت و اخـاق و حقایق را برای انسـان بیـان میکننـد، معلوم 
نیسـت که ارسـال ضـرری داشـته باشـد. حامِل حکـم فقهـی هم نیسـت که انسـان دنبـال حّجـت باشـد و بگوید 
نمیشـود به خبر مرسـل تعّبد1کرد. حقایقی اسـت کـه وقتی انسـان مشـاهده میکند، میبینـد که صّحـت و اعتبار 
و اتقانـش در خـود آن مندرج اسـت. پیداسـت کـه اینها یـا حتمـاً کلمات معصـوم علیه الّسـام اسـت یـا مّتخذ از 
کلمـات آن بزرگـواران اسـت. بنابرایـن ارسـال در سـند ایـن حدیـث، نبایـد کمتریـن شـبهه و ریبـی در اخـذ به 

مضمون ایـن حدیث بـه وجـود آورد.

*. بیانات در آغاز درس خارج فقه  137۴/06/1۴
1. تعّبد: بدون چون و چرا پذیرقتن.
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البتـه منهای این ارسـال، رجال سـند هـم ثقات عالـی و جلیـل القدری هسـتند: »علـی بـن ابراهیـم« و »ابراهیم 
بن هاشـم« کـه معلـوم اسـت. »ابـن محبوب« هـم کـه »حسـن بـن محبـوب سـّراد« و از ثقـات و بـزرگان و علی 
قـوٍل از اصحـاب اجماع اسـت. »ابن ابـی یعفـور« هم همـان مـرد بزرگواری اسـت کـه از قـول او این حدیـث نقل 
شـده اسـت: »واللَّ لو فلقـت رمانـة بنصفین فقلـت هذا حـرام و هـذا حال لشـهدت ان الـذی قلت حـال حال و 
«. بعد  ان الذی قلت حـرام حرام« و نیز همان کسـی اسـت که حضـرت در جـواب او دو بـار فرمودند: »رحمـک اللَّ
از وفـات او، امام صـادق علیه الّصـاة والسـام نامه ای بـرای »مفّضـل« در کوفه نوشـتند تـا آن وکالتی را کـه قبًا 
»عبداللَّ بـن ابی یعفور« داشـت، بـه او بدهنـد. در آن نامـه چند مرتبـه بعد از ذکر اسـم »عبـداللَّ بن ابـی یعفور« 

امـام میفرماینـد: »صلـوات اللَّ علیه«!
 قال سـمعت اباعبداللَّ علیه الّسـام یقـول فی مـا ناجیاللَّ عّزوجل بموسـی علیه الّسـام.« پیداسـت که پـروردگار 
عالـم میخواهـد عالیترین حقایـق و حکمتهـا را برای پیامبـر عظیم الشـأن و بزرگـوار خود بیـان کنـد. در این فراز 
تعبیـر »اوحـی« نـدارد، بلکـه از لفـظ »ناجی« اسـتفاده میشـود. شـاید بـه خاطـر این اسـت کـه پـررودگار عالم 
مطلب بسـیار مهمـی را به صـورت یک گفتگـوی نجوا گونـه با موسـی علیه الّسـام در میـان میگذارد: »یا موسـی 
ال ترکـن الی الدنیـا رکـون الظالمیـن«. »رکون« بـه معنـای میل قلبـی و تکیه روحی اسـت کـه اگـر بخواهیم آن 
را به فارسـی امـروز ترجمـه کنیم، بـه نظر میرسـد کـه معنـای »دل دادن« مناسـبتر باشـد. بنابراین میشـود این 
طـور ترجمه کرد کـه: »بـه دنیا دل مـده، آن چنـان که سـتمگران بـه دنیـا دل داده انـد.« اگـر دل دادگی بـه دنیا 
نباشـد، انسـان سـتم نمیکند و بنـدگان خدا را مـورد آزار قـرار نمیدهـد. ظلم کـردن نهایت میـل و رغبت بـه دنیا 

را میرسـاند.
»و رکـون مـن اتّخذهـا ابـاً و امـا«. کسـانی کـه دنیـا را پـدر و مـادر خـود اتّخـاذ کرده انـد- یعنـی همه فکرشـان 
دنیاسـت و جز بـه دنیـا بـه چیـز دیگـری نمیاندیشـند و تمایـل و رغبـت نشـان نمیدهند مثـل کودکی هسـتند 
که به پـدر و مـادرش پنـاه میبـرد و جز بـه آنها بـه چیـز دیگـری نمیاندیشـد. »یا موسـی لـو وکلتک الی نفسـک 
لتنظرلهـا اذن لغلب علیک حـب الدنیـا و زهرتهـا«. »لتنظرلهـا« با »لتنظـر الیها« فـرق دارد. نـگاه کردن بـه دنیا 
کار مذمومـی نیسـت؛ به دنیـا اندیشـیدن مذموم اسـت. ای موسـی! اگر مـن تو را بـه حال خـود میگذاشـتم که به 

دنیـا بیندیشـی، آن گاه دوسـتی و زیباییهـای دنیـا بر تـو غلبه پیـدا میکرد.

معنای دنیای مذموم 
 این نکتـه را متّذکـر شـوم کـه در ایـن حدیـث و احادیـث مشـابه، مـراد از دنیـا زمیـن و متعلّقـات آن و آبادانی و 
پرداختـن به امـور مـردم و امثال ایـن کارها نیسـت؛ بلکـه جلوه هایـی از دنیا )مـال و جاه و مقـام( مورد نظر اسـت 
که انسـان آنها را برای خـود میخواهـد. بنابراین هـر آنچه از نعـم الهـی در روی زمین و زیباییهـا و لّذتها و تعّیشـها 
که به نفس انسـان بـر میگردد و بـرای خـود میخواهد، در تعبیـرات حدیثـی »دنیا« تلّقی میشـود و مذموم اسـت. 
پیداسـت که هر چه انسـان بیشـتر به دنیا بیندیشـد و بپردازد، رغبت و شـوق او بیشـتر میشـود و وقتی کـه از دنیا 
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رو برگردانـد، بتدریج محّبت دنیـا هم از دل او کاسـته میشـود. مراِد ایـن روایت و امثال آن، این نیسـت که انسـان 
فّعالیـت و تـاش در زندگی را رهـا کند و برود گوشـه خانه بنشـیند. برخی ایـن گونه خیـال کردند و سـالها - بلکه 
بعضیهـا قرنها - رویّـه غلطـی را که منجر بـه انعـزال و انـزوا و دوری از فّعالیتها و تاشـهای زندگی شـده اسـت، در 

پیـش گرفتنـد و آن را به اسـام نسـبت دادنـد. بنابراین مـراد از دنیا، این برداشـت غلط نیسـت.

سبقت گرفتن از همه در كارهای خیر
»یا موسـی نافـس فی الخیـر اهلـه واسـتبقهم الیـه«. در کار خیـر با اهلـش منافسـت کن. منافسـت یعنـی حالت 
رغبـِت رقابت آلـودی که انسـان به چیـزی پیـدا میکند. »واسـتبقهم الیـه«، یعنی به سـوی خیـر از همـه اهل آن 
سـبقت بجو. »فان الخیر کاسـمه« »خیر« مثل اسـم خودش نیکو و پسـندیده اسـت. ظاهـراً مراد کارهـای نیک و 
عمومی و احسـان به مؤمنین و کمـک به بـرادران و اتّحـاد و عبادت پـروردگار و زهـد در دنیا و دیگـر صفات خوب 
اسـت. لفظ »خیـر« یک معنـای افعـل تفضیلی هـم دارد که نشـان دهنـده بهتر بـودن اسـت. میفرمایـد: کارهای 
خیر مثـل اسـمش اسـت و از هر چیـز دیگر بهتـر اسـت. کارهای نیکـی که انسـان انجـام میدهـد، از هـر آنچه که 
به ذهـن بگذرد، بهتر اسـت. اگـر به عیـادت مریـض میروید، اگـر به مؤمـن احسـان میکنید، اگـر در کارهـا تعاون 
میکنید، اگر علـم میآموزیـد، اگر بـه دنیـا بیاعتنایید، اگـر جهاد فی سـبیل اللَّ و یـا امر به معـروف و نهـی از منکر 
میکنیـد و اگـر عبـادت خـدا را انجـام میدهیـد؛ همه اینهـا کارهای خیـر اسـت. این کارهـا از همـه امـوری که به 
ذهن انسـان بگذرد، مثل مـال و فرزنـد و جاه و مقـام و دیگـر ارزشـهای گوناگون بهتر اسـت. هم مرحوم مجلسـی 
و هم صاحـِب تحـف العقول چنـد احتمـال میدهند کـه یکـی از آنها همیـن احتمـال اسـت. احتمـاالت دیگر هم 

میدهند کـه ظاهـراً همیـن احتمال متیقن اسـت.

حب دنیا، ریشه همه فنته ها و آلودگی ها 
»و اتـرک من الدنیـا مـا بـک الغنـی عنـه« آن چیـزی از دنیـا که بـه آن نیـاز نـداری و جـزو حاجـات تو نیسـت و 
زیـادی اسـت، تـرک کـن. »وال تنظر عینـک الـی کل مفتـون بها«. بـه چنـد روش میشـود ایـن عبـارت را خواند: 
»وال تنظـر َعیُنـک« که عیـن فاعـل تنظـر باشـد؛ یعنی چشـمت ننگـرد. یـا »وال تنظـر َعیِنـک« یعنی به چشـم 
خود نشـان نده. و یـا »ال تنظـر َعیَنـک« که منصـوب به نـزع خافض باشـد؛ یعنـی »التنظـر بعیِنک« یـا »ال تنّظر 
عیَنک« باشـد، به ایـن معنا که به چشـم خـود عرضـه نکن. »الـی کل مفتـون بها«. کسـانی را کـه مفتوِن بـه دنیا 
و فریفتـه آن هسـتند، »و موکل الی نفسـه« و کسـی را کـه به نفس خـود یا به خـود واگذار شـده اسـت و حمایت 
و توفیق الهـی از او گرفته شـده باشـد، »واعلـم ان کل فتنة بدؤها حـب الدنیـا«، همه فتنه هـا با دوسـتی دنیا آغاز 
میشـود. واقعش هـم همین اسـت. به دنیـا کـه نـگاه میکنیـم، میبینیم کـه در طـول تاریخ ریشـه همـه فتنه ها و 
گمراهیهـا و جاهایـی که حـّق و باطل به هـم مخلوط شـده اسـت، در ُحّب دنیاسـت. کسـانی بوده اند کـه به خاطر 
حّب بـه دنیا و مقـام و جـاه و حّب بـه اهـل و رفقـا، کاری را شـروع کرده انـد و فتنـه ای را به وجـود آورده انـد. واقعاً 
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ایـن موضـوع یکـی از آن ِحَکم عجیب اسـت. هـر جـای دنیا کـه نـگاه میکنیـد، میبینید کـه همین گونه اسـت.

غبطه نخوردن به مال فراوان دیگران 
»وال تغبـط احـداً بکثرة المـال«. به کسـانی که مـال زیـاد دارند غبطـه نخور. ایـن از آن دردهـای مبتا به ماسـت 
که کـم و بیـش در زندگی بعضـی افـراد ضعـاف النفـوس جریـان دارد و آنها به خاطـر خانه هـای عالـی و تجّمات 
فـراوان و مراکـب زیاد غبطـه میخورند! »فـان مع کثـرة المال تکثـر الذنـوب کواجب الحقـوق«. مال که زیاد شـد، 
حقـوق هم زیاد میشـود و بـه همیـن خاطر گناهـان هم زیـاد میشـوند. معلوم میشـود که وقتـی حقوق زیاد شـد، 
انسـان نمیتواند آن را ادا کنـد، وااّل اگـر میتوانسـت ادا کند، گناهـی در کار نبـود. این در صورتی اسـت کـه مال از 
حال کسـب شـده باشـد. اگر از حرام بود، شـکل بدتـری خواهد داشـت. البته یـک احتمال هـم وجـود دارد و آن 
این اسـت که اشـاره حدیث بـه کثرت مـال از طریـق حرام باشـد؛ یعنی انسـان وقتـی که مالـی کسـب میکند که 
از طریق حال نیسـت، حقـوق زیـادی را بایـد پامال کرده باشـد تا مـال زیادی بـه دسـت آورد. »والتغبطـن احدا 

برضـی الناس عنـه«. به حال کسـی کـه مـردم از او راضینـد یا بـه او محّبـت دارند، غبطـه نخور. 

غبطه نخوردن به كسی كه مردم از او راضی اند و خدا از او راضی نیست 
»حتـی تعلـم أن اللَّ راض عنـه«. اگـر خدا از کسـی راضی اسـت، بـه حـال او غبطه بخـور؛ اما اگـر مردم به کسـی 
محبـت دارند و بـرای او شـعار میدهنـد و دور او جمـع میشـوند و بـه او تحّبب و تقـّرب میکننـد، به حـال او غبطه 
نخـور. شـما چـه میدانید؛ شـاید خـدای نکـرده در باطـن او خلـل و فسـاد و عیبـی باشـد کـه خـدا را از او ناراضی 
میکنـد. آن وقـت رضـای مـردم بـه درد او نمیخـورد. واقعـاً رضـای مـردم - اگـر واقعی هـم باشـد - چـه فایده ای 

دارد؟ 

غبطه نخوردن به كسی كه مردم از او اطاعت می كنند 
»وال تغبطـن مخلوقـا بطاعة النـاس له«. اگـر دیدی مـردم از کسـی اطاعت میکننـد و دسـتور و فرمـان و اراده اش 
را میپذیرنـد، بـاز هم جـای غبطـه نـدارد. »فان طاعـة النـاس لـه و اتباعهم ایـاه علـی غیر الحـق هاک لـه و لمن 
اتبعه«. اگـر اتباِع مـردم از او - نسـتجیر بـاللَّ - بـه حق نباشـد، برای خـود او و کسـانی کـه از او متابعـت میکنند، 
مایه هاکت اسـت. ان شـاءاللَّ خدای متعـال به حرمـت معصومین مـا را از تابـع و متبوع شـدِن علـی غیرالحق باز 

بـدارد و آن وضعیـت را برایمـان پیـش نیاورد.

نیاز جامعه كنونی ما به روایات زهد 
اگر ایـن روایـت اصًا سـند هـم نمیداشـت، حکمتهـای عالـی آن کـه هیچ شـک و ریبـی در آن نیسـت، بـرای ما 
راهگشـا بـود. ایـن دسـتورالعملها معارف الهـی و اسـامی هسـتند و جـا دارد که بـه آنها تمّسـک کنیـم. علّت آن 
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کـه ایـن روایـت را انتخـاب کـردم، ایـن اسـت کـه امـروز جامعـه مـا در شـرایطی قـرار گرفته اسـت که بایسـتی 
برایـش روایات زهـد خوانـد. در نهج الباغـه از زهـد زیاد گفته شـده اسـت؛ اما نشـان دهنـده این نیسـت که زهد 
عالیترین تکالیف انسـان اسـت؛ خیـر. در جاهایی زهـد باالتر اسـت و در جاهـای دیگر جهـاد و عبـادت و تحصیل 
علم باالتـر اسـت. موقعیت زمـان را نشـان میدهـد و به نظـر ما امـروز زمانی اسـت کـه بایسـتی جامعه را بـه زهد 
فـرا بخوانیـم؛ زیرا به سـمت تمـّول پیش میـرود و ثـروت در کشـور رو بـه ازدیاد اسـت و جایی اسـت کـه چنانچه 
کسـانی اهل دنیا باشـند، میتواننـد ثـروت را از ُطـرق مختلف به دسـت آوردنـد و آن را »علـی غیر حلّه« کسـب و 
خرج کننـد و اگر جمـع آوری ثـروت از طریق حال هم باشـد، مفتـون دنیا و دچـار عاقبتهای سـوء افتنان شـوند؛ 
بخصـوص در حوزه هـای علمّیـه و محـدوده ای کـه معمّمیـن و روحانیـون و علمـا و طـّاب و فضـا در آن زندگی 

میکننـد.
مطلبـی را که امـروز برای شـما مطرح میکنـم، از مقّدمـات بدیهی و واضح شـروع میشـود و بـه اسـتنتاج بدیهی و 
واضح نیز میرسـد؛ لیکـن به گمان مـن - به عنـوان یک طلبـه و مسـؤول در جمهوری اسـامی و به عنـوان معتقد 
به رسـالت علما در امـور دیـن و دنیای مـردم - ایـن اسـتنتاج بدیهی از ایـن مقّدمـات بدیهّیـه، کماهوحّقـه مورد 
عمل قـرار نگرفته اسـت. البتـه کارهای خوبی هم شـده اسـت: »والتبخسـوا الناس اشـیاءهم«.2 انسـان نبایسـتی 
حـق کسـانی را کـه زحمـت کشـیدند و کار کردنـد، ضایع کنـد. انصافـاً خیلی کار شـده اسـت؛ امـا آنچه کـه باید 

بشـود، چنـد برابـر آن چیزی اسـت که تاکنون شـده اسـت.
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عجز بشر از شناخت صفات امیر المؤمنین)ع(
عظمت و وسعت ابعاد شخصیت امیرالمؤمنین)ع(

باالتر بـودن شـجاعت امیرالمؤمنیـن)ع( در میدان 
زندگی، از شجاعت او در میدان جنگ 

تشـخیص راه درسـت و پیمـودن آن با همـه وجود، 
منطق امیرالمؤمنین)ع(

ناتوانـی در رسـیدن بـه مقـام امیرالمؤمنیـن)ع( و 
لزوم حركت در جهِت ایشان

لزوم سست نشدن عقیده با تمسخر دشمنان 
درس بزرگ برای امروز ما از علی بن ابیطالب )ع(

درس گرفتن شیعه معتقد، 
از شجاعت علی بن ابی طالب )علیه الّسام(
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درس گرفتن شیعه معتقد، از شجاعت علی بن ابی طالب )علیه الّسام( *

در خطبـه اّول، مایلـم مطالبـی را دربـاره شـهید بـزرگ تاریـخ اسـام کـه شـهید ایـن ایـام اسـت، عـرض کنم تا 
قـدری محفـل عظیـم و باشـکوه خودمـان را بـه یـاد مبـارک امیرالمؤمنیـن علیه الّصاةوالّسـام منـّور کنیـم. در 
خطبـه دوم هم، دربـاره مسـائل مهـم و فرامـوش نشـدنی ملت ایـران کـه انقاب اسـت، قـدری صحبـت میکنم. 
امسـال حـّظ و نصیـب بنـده از حضـور در نمـاز جمعـه در مـاه رمضـان کـم بـود. قبـًا بـه خـودم وعـده میـدادم 
که چنـد جمعـه در ایـن مـاه مبـارک، در نمـاز حضور پیـدا کنـم؛ ولـی متأّسـفانه نشـد. امـروز مایلـم هم بـه یاد 
امیرمؤمنـان علیه الّصاةوالّسـام و هـم بـه یـاد فرزنـد نـام آور و بـزرگ آن مظلـوم همیشـگی تاریـخ، یعنـی امام 

راحلمـان کـه ایـام دهـه فجـر متعلّـق بـه او و سرشـار از یـاد پرشـکوه اوسـت، صحبـت کنم.

عجز بشر از شناخت صفات امیر المؤمنین)ع(
دربـاره امیرالمؤمنیـن علیه الّصاةوالّسـام، قریـب هـزار و چهارصـد سـال اسـت کـه گوینـدگان، نویسـندگان، 
متفّکران، شـعرا، مرثیـه سـرایان، مادحان اهـل بیت و همـه - از مسـلمان و غیرمسـلمان؛ از شـیعه و غیرشـیعه - 
سـخن گفته اند و تـا ابدالّدهر هـم خواهند گفـت. بـا این همه دربـاره این بزرگـوار، به قدری دایره سـخن گسـترده 
اسـت کـه از هـر طـرف وارد شـویم، ناگفته هایـی را مشـاهده میکنیـم. مـن فکـر میکـردم که اگـر بخواهـم امروز 
یـک جمعبنـدی از شـخصیت امیرالمؤمنیـن علیه الّصاةوالّسـام ارائه کنم، چـه باید بگویـم؟ منظـورم آن جوهر 
ملکوتـی و غیرقابـل دسـتیابِی این انسـان الهی نیسـت که امثال بنـده بـه آن راهی نداریـم؛ منظـورم همان بخش 
از چهره و هویّت و شـخصیت اوسـت که انسـانها میتواننـد آن را ببینند، به آن بیندیشـند و از آن سرمشـق بگیرند. 

*. بیانات در خطبه های نمازجمعه 137۴/11/20
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دیدم کار یک خطبه و یک سـاعت نیسـت. این شـخصیت، ابعـاد بسـیار عظیمـی دارد؛ »هوالبحر مـن اّی الّنواحی 
أتیتـه1«. نمیشـود آن ابعـاد را جمعبنـدی کـرد و بـه مخاطـب گفـت کـه امیرالمؤمنیـن علیه الّصاةوالّسـام این 
اسـت. آری؛ میتوانیـم از ابعاد مختلـف وارد شـویم و به قـدر فهم، هّمـت و بصیـرت خودمـان، مطالبی دربـاره این 
بزرگـوار عـرض کنیم. مـن فکر کردم، دیدم شـاید بشـود صـد صفـت و خصوصیـت - که تعبیـر »صـد« در بعضی 
از روایـات بـزرگان هـم آمـده اسـت - در امیرالمؤمنیـن علیه الّصاةوالّسـام پیـدا کرد؛ چـه خصوصیـات معنوی، 
مثل علـم، تقوا، زهـد، حلم و صبـِر آن حضـرت - که خصال نفسـانی اوسـت - چه خصوصیـات رفتاری ایشـان، در 
مقـام یک پـدر، یک شـوهر، یک شـهروند، یک سـرباز، یـک فرمانـده، یـک حاکـم و یـا خصوصیـات او در برخورد 
با مـردم، در مقـام یـک انسـان متواضع، یـک عـادل، یـک تدبّرکننـده کارهـای مـردم و یک قاضـی. شـاید بتوان 
صد صفـت از ایـن نـوع بـرای امیرالمؤمنیـن علیه الّصاةوالّسـام برشـمرد که اگـر این صد صفـت را کسـی بتواند 
با بیانی جامـع، گویا و رسـا بیـان کند، قـادر خواهد بـود تصویـر نسـبتاً کاملـی از آن حضرت ارائـه دهـد. منتها به 
قـدری دایـره این صفـات، بـاز، وسـیع و گسـترده اسـت که بـرای هر صفـت یـا خصوصیـت، اقـًاّ باید یـک کتاب 
نوشـت. فـرض بفرماییـد، راجـع بـه ایمـان امیرالمؤمنیـن علیه الّصاةوالّسـام. البتـه خصوصیتـی که مـن امروز 
میخواهـم دربـاره آن صحبت کنـم، ایمـان نیسـت. امیرالمؤمنیـن علیه الّصاةوالّسـام، انسـانی مؤمن بـود؛ یعنی 
یـک فکر، یـک ایمـان و یـک عقیـده در اعمـاق وجود او راسـخ بـود. خـوب این یـک کلمه اسـت. ایـن ایمـان را با 
چه کسـی مقایسـه کنیم کـه عظمـت ایمـان امیرالمؤمنیـن علیه الّصاةوالّسـام معلوم شـود؟ خـود او میفرماید: 
»لو کشـف الغطـاء مـزددت یقینـا2ً«؛ یعنی اگر پـرده غیـب برافتد و مـن غیـب را - یعنـی ذات مقـّدس باریتعالی، 
فرشـتگان، بهشـت، جهّنم و همه آنچـه ادیـان از غیـب و ملکوت ایـن عالم بیـان کرده انـد - با همین چشـم ظاهر 
ببینـم، یقین مـن از آنچـه هسـت، بیشـتر نخواهد شـد. یعنی ایـن یقیـن و ایمـان، مانند یقیِن کسـی اسـت که با 

چشـِم سـر همه چیـز را دیده اسـت. شـاعر عـرب میگوید:
اشهد باللَّ لقد قال لنا

 محّمد والقول منه ما خفا
 لو اّن ایمان جمیع الخلقه 

 مّمن سکن االرض و من حّل السماء
 یجعل فی کّفة میزان لکیّ 

 یوفی بایمان علّی ما وفا3
 اگر ایمـان همه خایـق را در یک کّفه تـرازو بگذارنـد و ایمـان امیرالمؤمنیـن علیه الّصاةوالّسـام را در کّفه دیگر؛ 
باز هموزن ایمـان علی نخواهد شـد. یا فـرض بفرمایید »سـابقه اسـاِم« ایشـان کـه از اوان نوجوانی به خـدا ایمان 
آورد، ایـن راه را پذیرفـت و بـا همـه وجود تـا لحظه آخـر پیمـود، موضوعی اسـت که بـا یک کلمـه نمیتـوان بیان 

. د کر
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عظمت و وسعت ابعاد شخصیت امیرالمؤمنین)علیه السام(
 ابعاد شـخصیت آن حضـرت، بسـیار عظیـم و وسـیع اسـت. مـا بسـیاری از بـزرگان را دیده ایـم، شـناخته ایم و یا 
در کتابهـا شـرِح احوالشـان را خوانده ایـم. بزرگانـی کـه انسـان وقتـی آنهـا را درسـت تصـّور میکنـد، حقیقتـاً در 
مقابلشـان احسـاس حقـارت میکنـد. مثل این اسـت که انسـان سـر را بـه طـرف آسـمان بلند کنـد و مـاه، زهره، 
مشـتری، زحـل یـا مّریـخ را ببینـد. چقـدر ایـن سـتاره ها بلندنـد! چقـدر بزرگنـد! چقـدر نورانیانـد! ولـی چشـم 
نزدیـک بیـن و ضعیـف مـا نمیتوانـد بفهمد کـه فـرق سـتاره مثًا مشـتری یـا زهـره، بـا سـتاره ای که به وسـیله 
ابزارهـای فّنـی و تلسـکوپهای قـوی آن را دیده انـد و میگوینـد کـه میلیونها سـال نـوری و یا یـک کهکشـان با ما 
فاصلـه دارد چیسـت. هـر دو سـتاره اند، هر دو را چشـم مـا، شـبها در آسـمان میبیند؛ امـا ایـن کجـا و آن کجا! ما 
این قـدر از عظمتهـا دوریم کـه نمیتوانیـم فـرق امیرالمؤمنیـن علیه الّصاةوالّسـام را با بـزرگان و اکابری که بشـر 
در تاریـخ، در اسـام، در کتابهـا، در عالـم علـم و در هـر صحنـه و عرصـه ای سـراغ دارد، درسـت تشـخیص دهیم. 
امیرالمؤمنیـن علیه الّصاةوالّسـام موجـود عجیبـی اسـت. مـن و شـما امـروز شـیعه علیبن ابیطالب علیه الّسـام 
محسـوب میشـویم و بایـد بـه او اقتـدا کنیـم. اگـر از ابعـاد شـخصیت آن حضـرت چیـزی ندانیـم، در هویّتمـان 
اشـکال به وجـود خواهد آمـد. یک وقت اسـت کسـی اّدعایی نـدارد، ولی مـا اّدعـا داریـم؛ میخواهیم علوی باشـیم 
و جامعه مـان، جامعـه علـوی باشـد. مـا شـیعیان در درجـه اّول و مسـلمین غیرشـیعه در درجـه دوم بـا چنیـن 
مسـأله ای مواجهیـم. البتـه همـه مسـلمانان امیرالمؤمنیـن علیه الّصاةوالّسـام را قبـول دارنـد؛ منتهـا شـیعه با 

کیفّیـت و عظمـت دیگـری آن بزرگـوار را میبینـد و میشناسـد.

باالتر بودن شجاعت امیرالمؤمنین)علیه السام( در میدان زندگی، از شجاعت او در میدان جنگ 
 مـن امـروز به نظـرم رسـید کـه مختصـری دربـاره شـجاعت امیرالمؤمنیـن علیه الّصاةوالّسـام صحبـت کنـم و 
اگر وقـت شـد یکـی دیگـر از خصوصیـات آن حضـرت را هم عـرض خواهم کـرد. شـجاعت، صفـت بسـیار عظیم 
و سـازنده ای اسـت. اثـر شـجاعت در میـدان جنگ ایـن اسـت کـه انسـان از خطـر نمیهراسـد؛ وارد میـدان خطر 

میشـود، نیـروی خـود را بـه کار میانـدازد و نتیجـه اش هـم ایـن اسـت که بـر دشـمن پیـروز میگردد.
 مـردم دنیـا از شـجاعت چنیـن شـناختی دارنـد. امـا غیـر از میـدان جنـگ، میدانهـای دیگـری هـم بـرای بـروز 
شـجاعت وجـود دارد که اثـر شـجاعت در آنهـا از میدان جنـگ مهمتر اسـت. میـدان زندگـی، میدان تاقـِی حّق 
و باطـل، میـدان معرفـت، میـدان تبییـن حقایـق و میـدان موضع گیریهایـی کـه در طـول زندگـی بـرای انسـان 
پیـش میآیـد از آن جملـه اسـت. شـجاعت در چنیـن میدانهایـی اسـت کـه اثـر خـود را نشـان میدهد. یـک آدم 
شـجاع، وقتی حق را دیـد و شـناخت، آن را دنبـال میکنـد، از چیـزی نمیهراسـد، رودربایسـتی مانع او نمیشـود، 
خودخواهـی مانـع او نمیشـود، عظمت جبهه دشـمن یـا مخالف، مانـع او نمیشـود. اما یـک آدم غیرشـجاع چنین 
نیسـت. بحـث ایـن اسـت کـه گاهـی بنـای حقیقـت، بـا شـجاع نبـودن انسـانها - بخصـوص اگـر دارای منزلت و 
مرتبـه ای در جامعـه باشـند - فـرو میریزد. بـه عبـارت دیگـر، گاهی حّقـی به خاطر شـجاع نبـودن یک انسـان در 
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اظهارنظـرش، ناحـق میشـود و باطلی به کسـوت حق درمیآیـد. این جا اگـر شـجاعت اخاقی، شـجاعت اجتماعی 
و شـجاعت در عرصه زندگی - کـه باالتر از شـجاعت در میدان جنگ اسـت - وجود داشـته باشـد، چنین مسـائلی 

نمیآید. پیـش 
 امیرالمؤمنیـن علیه الّصاةوالّسـام کـه بزرگتریـِن شـجاعان بـود، در میـدان جنـگ هرگـز بـه هیـچ دشـمنی 
پشـت نکـرد. ایـن، ارزش کمـی نیسـت. شـما در داسـتان جنگهـای صـدر اسـام - در جنـگ خنـدق کـه همـه 
بـه خـود لرزیدنـد و علـی جلـو رفـت؛ در فتـح خیبـر، در احـد، در بـدر و در ُحنیـن - شـجاعت امیرالمؤمنیـن 
علیه الّصاةوالّسـام را میبینیـد. آن حضـرت در بعضـی از این جنگها، بیسـت وچهار سـاله بـوده، در بعضی جنگها 
بیسـت وپنج سـاله بـوده و در بعضی جنگها سـی سـال بیشـتر نداشـته اسـت. یک جـوان بیسـت و هفت، هشـت 
سـاله، با شـجاعت خود در میـدان جنگ، اسـام را پیـروز کـرد و آن عظمتهـا را آفریـد. ایـن، مربوط به شـجاعت 
امیرالمؤمنیـن علیه الّصاةوالّسـام در میـدان جنگ بـود. اما من عـرض میکنم: ای علـِی بـزرگ! ای محبوب خدا! 
شـجاعت تـو در میـدان زندگی بـه مراتـب از شـجاعت تـو در میدان جنـگ باالتـر بـود. از چـه وقـت؟ از نوجوانی. 
شـما ماجـرای سـبقت در اسـام آوردن آن حضـرت را نـگاه کنیـد! علـی هنگامـی قبـول دعوت کـرد کـه همه به 
دعوت پشـت کرده بودند و کسـی جـرأِت اسـام آوردن نداشـت. این یک نمونه شـجاعت اسـت. البته یـک حادثه 
را کـه شـما در نظـر میگیرید - مثـل همین حادثـه - ممکـن اسـت از ابعاد گوناگـون، بـرای خصوصّیـات مختلف، 
مثال باشـد که فعـًا از نظر شـجاعانه بـودِن ایـن کار به آن نـگاه میکنیـم. پیغمبـر اکـرم صلوات اللَّ وسـامه علیه، 
در حـال ابـاغ پیامی در یـک جامعه بـود که همـه عوامـل آن جامعه، ضـّد آن پیـام محسـوب میشـدند. جهالت و 
نخوت مردم، اشـرافّیت اشـراِف مسـلّط بـر مـردم و منافـع مـاّدی و طبقاتیشـان، در مقابل آن پیـام ایسـتاده بود. 
چنان پیامـی در چنـان جامعه ای چه شانسـی داشـت؟ پیغمبـر اکرم چنـان پیامـی را مطـرح فرمـود و اّول هم به 
سـراغ نزدیکان خود رفـت؛ چـون خداوند بـه او فرموده بـود: »و انـذر عشـیرتک األقربین۴«. امـا عموهـای متکّبر، 
بـا سـرهای پرنخـوت و پربـاِد غـرور و بیاعتنـا بـه حقایـق، کـه در مقابـل هـر حـرف حسـاب، بنـای هوچیگری و 
تمسـخر میگذاشـتند، با این کـه پیامبر اکرم پـاره تنشـان بود و آنهـا هم ِعـرق و عصبّیت خویشـاوندی داشـتند - 
همه مـردم آن روزگار چنیـن تعّصبی داشـتند و برای یک خویشـاوند گاهی ده سـال میجنگیدند - چشمهایشـان 

را پوشـاندند و از او روی برگرداندنـد.
 آری؛ هنگامـی که آن خویشـاوند، مشـعل اسـام را بر سـر دسـت بلنـد کـرد، بیاعتنایـی کردنـد، اهانـت کردند، 
تحقیـر کردنـد، مسـخره کردنـد. امـا علـی کـه نوجوانی بیـش نبـود، به پـا خاسـت و گفـت پسـرعمو! مـن ایمان 
میـآورم . البتـه وی قبـًا ایمـان آورده بـود؛ امـا در جلسـه خانوادگـی، ایمـان خـود را علنـی کـرد. امیرالمؤمنین 
علیه الّصاةوالّسـام، آن مؤمنـی اسـت کـه در طـول مدت سـیزده سـال بعثـت، جـز همـان چنـد روز اّول، هرگز 
ایمانـش مخفـی نبود. دیگـر مسـلمانان، چند سـال ایمـان مخفی داشـتند؛ امـا همـه میدانسـتند که علـی از اّول 

ایمـان آورده اسـت.
ایـن را درسـت در ذهنتـان تصـّور کنیـد: در و همسـایه اهانـت میکننـد، بـزرگان جامعـه اهانـت و سـختگیری 
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میکنند، شـاعر مسـخره میکند، خطیب مسـخره میکند، پولدار مسـخره میکند، آدم پسـت و رذل اهانـت میکند؛ 
ولـی انسـانی نوجـوان در میـان امـواج سـهمگیِن مخالـف، محکم و اسـتوار مثـل کـوه میایسـتد و میگویـد: »من 
خدا و این راه را شـناخته ام« و برآن پافشـاری میکند. شـجاعت این اسـت. در تمـام مراحل زندگـی امیرالمؤمنین 
علیه الّصاةوالّسـام، ایـن شـجاعت نمایـان بود. در مّکـه این شـجاعت بـود. در مدینه این شـجاعت بـود. در بیعت 

بـا پیغمبر ایـن شـجاعت بود.
 نبـّی اکـرم صلّیاللَّ علیـه وآله وسـلّم چندیـن بار بـه مناسـبتهایی از مـردم بیعـت گرفـت. یکـی از ایـن بیعتها که 
شـاید از همه سـختتر بود، »بیعـت الّشـجرة« یا بیعـت رضـوان در ماجرای حدیبّیه اسـت. وقتی کار سـخت شـد، 
پیغمبـر اکرم آن هـزار و چنـد صد نفـری را کـه دور و بـرش بودنـد، جمع کـرد و فرمـود: »از شـما بر مـرگ بیعت 
میگیـرم. نبایـد فـرار کنیـد. بایـد آن قـدر بجنگیـد تـا پیـروز و یا کشـته شـوید!« گمـان میکنـم آن حضـرت جز 
همین یک بـار، در هیچ جـای دیگر چنیـن بیعتـی از مسـلمانان نگرفته اسـت. بـاری؛ در میـان آن جمعیت، همه 
رقم آدمی حضـور داشـت. آدمهای سسـت ایمـان و - آن طور کـه نقل میکننـد - آدمهـای منافـق در همین بیعت 
! بیعـت میکنم« همیـن جوان نـورس بود. جوانی بیسـت  بودند. اّولین کسـی کـه بلند شـد و گفت: »یـا رسـول اللَّ
و چند سـاله دسـتش را دراز کـرد و گفت: »بـا تو بر مـرگ بیعت میکنـم.« بعـد، دیگر مسلمانان تشـجیع شـدند و 
یکی پـس از دیگـری با پیغمبـر بیعـت کردنـد. آنهایی هم کـه دلشـان نمیخواسـت، ناگزیـر از بیعت شـدند. »لقد 

رضیـاللَّ عـن المؤمنیـن اذ یبایعونک تحت الّشـجره فعلـم مافـی قلوبهم۵«.
شـجاعت امیرالمؤمنیـن علیه الّصاةوالّسـام این گونـه بـود. در زمان پیغمبـر، هرگاه که جـای اظهار وجـوِد جوهر 
انسـانی بـود، آن بزرگـوار جلـو میآمـد و در همـه کارهـای دشـوار سـبقت میگرفـت. روایت اسـت که مـردی نزد 
عبداللَّ بن عمـر رفت و گفـت: »من علی را دشـمن میـدارم.« شـاید از آن جایـی که میدانسـت آن خانـواده چندان 
. اتبغـض رجًا  میانـه ای بـا علـی ندارنـد، خواسـت مثـًا خودشـیرینی کنـد. عبداللَّ بن عمـر گفـت: »ابغضـک اللَّ
سـابقة مـن سـوابقه خیـر مـن الّدنیـا و مافیهـا6«؛ خـدا تـو را دشـمن بـدارد! آیـا بـا مـردی دشـمنی میکنـی که 

سـابقه ای از سـوابق او معادل بـا همه دنیـا و مافیهـا و بهتـر از همـه دنیا و مافیهاسـت؟

تشخیص راه درست و پیمودن آن با همه وجود، منطق امیرالمؤمنین)ع(
ایـن، آن امیرالمؤمنیـِن بـزرگ اسـت. ایـن، آن علـِی درخشـان تاریخ اسـت؛ خورشـیدی کـه قرنها درخشـیده و 
روزبه روز درخشـانتر شـده اسـت. ایـن بزرگـوار، هرجـا که گوهـر انسـانی وجـودش الزم بـود، حضور داشـت؛ ولو 
ة اهلـه7«؛ اگـر در اقلّّیتیـد و همـه یـا اکثریت  هیچ کـس نبـود. میفرمـود: »ال تستوحشـوا فـی طریـق الهـدی لِِقلَـّ
مـردم دنیا با شـما بدند و راهتـان را قبـول ندارند، وحشـت نکنیـد و از راه برنگردید. وقتی راه درسـت را تشـخیص 
دادید، بـا همـه وجـود آن را بپیمایید. ایـن منطـق امیرالمؤمنیـن علیه الّصاةوالّسـام بـود؛ منطقی شـجاعانه که 
آن را در زندگـی خـود بـه کار بسـت. در حکومت خـود هم کـه کمتر از پنج سـال طـول کشـید، باز همیـن منطق 
امیرالمؤمنیـن علیه الّصاةوالّسـام بـود. هرچه نـگاه میکنیـد، شـجاعت اسـت. از روز دوِم بیعت بـا امیرالمؤمنین 
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علیه الّصاةوالّسـام، ایـن بزرگوار دربـاره قطایعـی که قبل از ایشـان بـه این و آن داده شـده بـود فرمـود: »واللَّ لو 
وجدتـه تـزّوج بـه الّنسـاء و ملک بـه االمـاء8«؛ بـه خدا اگـر ببینـم اماکـی را کـه قبل از مـن بـه ناحق کسـانی به 
شـما داده انـد و مهریـه زنانتـان قـرار داده ایـد، یا بـا پـول فـروش آن، کنیـز خریده ایـد، ماحظـه نمیکنـم و همه 
آنهـا را برمیگردانـم. آن گاه شـروع بـه اقـدام کـرد و آن دشـمنیها به وجود آمـد. شـجاعت از ایـن باالتـر! در مقابل 
لجوجتریـن افـراد، شـجاعانه ایسـتاد. در مقابـل کسـانی کـه در جامعه اسـامی نام و نشـانی داشـتند، شـجاعانه 
ایسـتاد. در مقابل ثروت انباشـته شـده در شـام کـه میتوانسـت دهها هـزار سـرباز جنگجـو را در مقابـل او به صف 
آرایـی وادار کند، شـجاعانه ایسـتاد. وقتـی راه خدا را تشـخیص داد، ماحظـه احدی را نکرد. این شـجاعت اسـت. 
در مقابـل خویشـاوندان خـود نیـز ماحظه نکـرد. گفتـِن این حرفها آسـان اسـت؛ امـا عمل کـردن به آنها بسـیار 
سـخت و عظیم اسـت. زمانی مـا ایـن مطالـب را به عنـوان سرمشـقهای زندگی علـی علیه الّسـام بیـان میکردیم 
و بایـد حقیقـت قضیـه را اعتـراف کنـم کـه درسـت بـه عمـق ایـن مطالـب پـی نمیبردیم. امـا امـروز کـه وظیفه 
حّسـاس اداره جامعـه اسـامی در دسـت امثـال بنده اسـت و بـا این مطالـب آشـناییم، میفهمیـم که چقـدر علی 

علیه الّسـام بـزرگ بـوده اسـت.
 عزیزان مـن؛ بـرادران و خواهـران نمازگـزار مؤمن! اگرچـه این مطالـب را من بیشـتر برای خـودم و برای کسـانی 
که دسـتی در کارهـا دارنـد و مثل خود مـا، دوششـان زیر بـار بخشـی از اداره جامعه اسـامی اسـت، میگویـم؛ اما 
مربوط به همـه اسـت و فقط مربوط به قشـر یـا جماعـت خاصـی نیسـت. امیرالمؤمنینی کـه توانسـت کاری کند 
که میلیونها انسـان، اسـام و حقیقـت را به برکـت شـخصیت او بشناسـند، این گونه زندگـی کـرد. امیرالمؤمنینی 
که نزدیک به صد سـال بـر روی منبرهـا او را لعـن و همه جـای دنیای اسـام علیه او بدگویـی کردنـد؛ آن یگانه ای 
که هـزاران حدیـث جعلـی علیـه او و حرفهایش سـاختند و به بـازار افـکار عرضـه کردند، چنیـن بود که توانسـت 
بعد از گذشـت این سـالهای طوالنی، خـود را از زیر بـار اوهـام و خرافات بیـرون آورد و قامـت رسـایش را در مقابل 
تاریخ نگـه دارد. گوهـری مثل علـی اسـت کـه میمانـد. خـار و خاشـاک و زبالـه و گل و الی، او را آلـوده نمیکند و 
جوهـرش را نمیکاهد. اگـر قطعـه ای المـاس را در ِگل هم بیندازنـد، الماس اسـت و باالخـره خود را نشـان خواهد 
داد. بایـد ایـن چنیـن جوهر پیـدا کرد. هـر فرد مسـلمان بایـد این مشـعل عظیـم را بر بـاالی قلّـه حیـات ببیند و 

به سـمت آن حرکـت کند.

ناتوانی در رسیدن به مقام امیرالمؤمنین)ع( و لزوم حركت در جهِت ایشان
هیچ کـس اّدعا نکرده اسـت کـه مـا میتوانیـم مثـل علیبن ابیطالـب علیه الّسـام حرکـت کنیـم. بیخود هـم نباید 
به ایـن و آن گفـت که: »شـما چـرا مثل علـی عمـل نمیکنیـد؟« از قـول امـام سـّجاد، زین العابدیـن علیه الّسـام 
کـه خـود او هم معصـوم بـود، روایت اسـت کـه وقتـی دربـاره عبـادت ایشـان صحبـت کردنـد و سـخن از عبادت 
امیرالمؤمنیـن بـه میـان آمـد، حضـرت گریسـت و فرمود:»مـا کجـا، امیرالمؤمنیـن کجـا! مگر مـا میتوانیـم مثل 
علی باشـیم؟« تـا کنـون هیچ کـس از بـزرگان عالـم نتوانسـته اسـت. نـه اّدعا کـرده، نـه خیال کـرده و نـه چنین 
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اشـتباهی به مغـز او راه پیدا کرده اسـت کـه خواهـد توانسـت مثـل امیرالمؤمنیـن علیه الّصاةوالّسـام حرکت یا 
کار کنـد. مهم این اسـت کـه جهـت، جهـِت امیرالمؤمنیـن علیه الّصاةوالّسـام باشـد. آن بزرگـوار در نامـه ای که 
بـه عثمان بن حنیـف نوشـت و در نهج الباغه هسـت9، بعد از آن کـه وضع زندگـی خود را چنیـن شـرح داد که »ااَل 
و اّن امامکـم قداکتفـی من دنیـاه بطمریـه«؛ اضافـه فرمـود: »ااَل و انّکم التقـّدرون علی ذلـک«؛ مبادا خیـال کنید 

شـما میتوانیـد رفتـاری مثل من داشـته باشـید.
 او یـک رب الّنـوع اسـت؛ یک وجود دسـت نیافتنـی، ولی الگوسـت. سـعی کنیم به سـمت ایـن الگو برویم. کسـی 
نمیتواند شـجاعت علـی علیه الّسـام را داشـته باشـد. نزدیکتریِن انسـانها بـه امیرالمؤمنیـن علیه الّصاةوالّسـام، 
جناب عبـداللَّ بن عبـاس، پسـر عمـو، شـاگرد، رفیـق و همـراز و مخلـص و محـّب واقعی آن حضـرت بـود. وقتی 
خطایـی از آن بزرگـوار سـر زد - مقـداری از امـوال بیـت المـال را کـه فکر کـرده بود سـهم او میشـود، برداشـته و 
به مّکـه رفتـه بـود - امیرالمؤمنیـن علیه الّصاةوالّسـام چنـان نامـه ای به وی نوشـت که بـا خواندن آن، مـو برتن 
انسـان راسـت میایسـتد. تعبیـر امیرالمؤمنیـن علیه الّصاةوالّسـام در نامـه10، خطـاب بـه عبداللَّ بن عبـاس این 
اسـت کـه »تـو خیانـت کـردی!« آن گاه میفرمایـد: »فانّـک ان لم تفعـل«؛ اگـر ایـن کاری که گفتـم نکنـی، »ثّم 
امکننیـاللَّ منـک«؛ بعـد دسـتم بـه تـو برسـد، »اُلعـذرّن الـی اللَّ فیک« پیـش خـدا دربـاره تـو خـودم را معذور 
خواهم کـرد. یعنـی من سـعی میکنـم به خاطـر تو، پیـش خـدا خجـل و سـرافکنده نشـوم. »وألضربّنک بسـیفی 
الّـذی مـا ضربـت بـه احـداً ااّل دخـل الّنـار«؛ تـو را بـا همـان شمشـیری خواهـم زد که بـه هرکـس این شمشـیر 
را زدم، وارد جهّنـم شـد! ایـن جملـه بـاز باالتـر اسـت: »َو واللَّ لـو اّن الحسـن والحسـین فعـا مثـل الّـذی فعلت 
ما کانـت لهمـا عندی هـوادة«؛ بـه خـدا سـوگند، اگـر ایـن کاری را کـه تو کـردی، حسـن و حسـین مـن بکنند، 
پیـش مـن هیچ گونـه عـذری نخواهنـد داشـت. »والظفـرا مّنـی بـاراده«؛ هیـچ تصمیمـی بـه نفـع آنهـا نخواهم 
گرفت. »حّتـی آخذالحّق منهمـا و اذیح الباطـل اّن مظلمتهمـا«؛ حـق را از آنها هم خواهـم گرفـت. امیرالمؤمنین 
علیه الّصاةوالّسـام بـا آن کـه میدانـد حسـن و حسـین معصومنـد؛ امـا میگویـد اگـر چنیـن اتّفاقـی هـم - کـه 

نخواهـد افتـاد - بیفتـد، مـن ترّحـم نخواهم کـرد. این شـجاعت اسـت.
 البتـه این شـیوه برخـورد، عناویـن گوناگونـی دارد. از یـک دیدگاه عـدل اسـت و از دیـدگاه دیگر ماحظـه قانون 
و احترام بـه آن اسـت؛ اما از دیـدگاه دیگـر هم، شـجاعت و قدرت تسـلّط بـر نفس اسـت. امـروز من، شـما و آحاد 
ملـت ایـران، به ایـن شـجاعت احتیـاج داریم و هـر کس کـه کارگـزار ایـن حکومت اسـت و دسـتش به چیـزی از 
بیت المـال مسـلمانان میرسـد و مردم بیشـتر بـه او اطمینـان دارند، بیشـتر به ایـن شـجاعت احتیـاج دارد. دیگر 
دنیـای امروز هـم متشـّکل از جّهالی مثـل ابیلهـب و ابیجهل نیسـت. امروز کّفـار، معانـدان و زیرکهـای درجه اّول 
عالم، کسـانیاند کـه مهمترین مسـائل سیاسـی و تبلیغاتی را در مشـت خـود دارنـد. اینها کـه سیاسـتهای دنیا را 
میچرخاننـد، ملتهـا را میگرداننـد، حکومتهـا را عـوض میکننـد، مناطـق دنیـا را تصـّرف میکنند، جنـگ به وجود 
میآورنـد، جنـگ از بیـن میبرنـد، نظامهـا را برمیچینند، نظـام به وجـود میآورند - ایـن قدرتهـای خـادِع حلیه گِر 
مـّکاِر درجـه اّول دنیـا همـه امـروز متوّجـه جمهـوری اسـامیاند و سیاستشـان در مورد جمهـوری اسـامی این 
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9. نهج الباغه - نامه ۴۵
10. نهج الباغه - نامه ۴1
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اسـت که این نظـام و ملـت ایـران را تحقیـر و اسـتهزاء و تخطئه کننـد و بگویند شـما اشـتباه میکنید کـه بر طبق 
عـرف پذیرفته شـده دنیا عمـل نمیکنیـد. اشـتباه میکنید کـه تسـلیم سیاسـتهای جهانـی و بین المللـی امریکا و 
ابرقدرتهـا نمیشـوید. در قضیه فلسـطین اشـتباه میکنیـد؛ در قضیه بوسـنی و در قضایـای دیگر مسلمانان اشـتباه 

میکنیـد و ماننـد ایـن حرفها.

لزوم سست نشدن عقیده با تمسخر دشمنان 
 امروز، سیاسـت این اسـت. نه امـروز، از اّول انقـاب این طور بـود که ملت ایـران را تخطئـه کنند. مسـؤوالن ایران 
و هر کـس را که بـا آنهـا جّدیتر مخالـف اسـت، بیشـتر تخطئه کننـد. هـر کاری کـه از آن بیشـتر ضـرر میبینند، 
بیشـتر آن را به باد تمسـخر بگیرنـد. رفتار بـا زن را مسـخره کنند؛ دانشـگاه را مسـخره کننـد؛ عبادت را مسـخره 
کنند؛ نمـاز جماعت را مسـخره کننـد؛ مصـرف نکردن مشـروبات الکلـی و اجـرای حدود الهـی را مسـخره کنند.

 عزیزان مـن! گاهی همیـن تمسـخرها و تحقیر و توهیـن کردنهـا، آدمهای بزرگـی را مسـتأصل و بیچـاره میکند؛ 
آن طـور کـه بـه اجبـار همرنـگ جماعـت میشـوند. آن وقـت ابرقدرتهـا دستهایشـان را روی دلشـان میگذارنـد، 
مخفیانـه قـاه قـاه میخندنـد کـه کارشـان را پیـش بردنـد و مانعـی را از سـِر راه برداشـتند! آن قـدر فـان جریان 
انقابـی را در دنیـا مسـخره میکننـد کـه علنـاً و صریحـاً، آرمانهـا، آرزوهـا و شـعارهای انقابـی خـودش را پـس 
بگیـرد، یا تخطئـه و یـا حّتی مسـخره کنـد. در صحنه سیاسـت جهانی دیده شـد، کسـی کـه در حضور دشـمناِن 
دیروز خـودش ایسـتاد؛ بـه امـروِز خودش متلـک گفـت، بـرای این که همرنـگ جماعـت شـود، و آنهـا خندیدند! 
البتـه آنهاوقتی چنیـن چیـزی را میبینند، دلشـان را خوش میکننـد و میگوینـد: به به! شـما چقـدر آدم متمّدن و 

چیزفهمـی هسـتید! امـا در واقع یـک مانـع را از پیـش رو برداشـته اند. بدیـن گونـه موانـع را از بیـن میبرند.

درس بزرگ برای امروز ما از علی بن ابیطالب علیه الّسام
این جاسـت کـه شـیعه معتقـد بـه علیبن ابیطالـب علیه الّسـام بایـد از شـجاعت آن حضـرت درس بگیـرد. 
»التستوحشـوا فـی طریق الهدی لقلّـة اهلـه«؛ وحشـت نکنیـد. از روگردانـدن و اِعراض دشـمن احسـاس تنهایی 
نکنیـد. از تمسـخر دشـمن دربـاره آنچـه در دسـت شماسـت - کـه گوهـر گرانبهایـی اسـت - عقیده تان سسـت 
نشـود. شـما گوهر گرانبهایـی را در مشـت گرفتیـد و کار عظیمی انجـام دادیـد. گنجی تمـام نشـدنی را در داخل 
کشـوِر خودتان کشـف کردید، به اسـام رسـیدید، به اسـتقال و آزادی رسـیدید و توانسـتید خود را از یوغ قدرتها 
خـارج کنیـد. زمانی ایـن مملکـت، ایـن دانشـگاه، ایـن تهـران، ایـن پادگانها، ایـن نیروهـای مسـلّح، ایـن ادارات 
دولتـی، ایـن وزارتخانه هـا، ایـن دسـتگاههای اّطاعاتـی، همه و همـه، تیـول امریکا بـود. امـروز اگر ایـن ملت در 
دورتریـن نقـاط کشـور، در کـوره ده های ایـن کشـور، کسـی را طرفـدار امریـکا ببینـد، سـایه اش را با تیـر میزند. 
زمانـی در ایـن مملکـت، ملتی وجـود نداشـت، آرایـی وجود نداشـت، مجلسـی وجـود نداشـت، انتخاباتـی وجود 
نداشـت. همه چیز تشـریفاتی، صوری، دروغـی و تصّنعی بـود. دوران پهلـوی برای این ملـت واقعـاً دوران عجیبی 
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بـود. مثل این کـه کارخانـه عظیمـی را در داخل یک سـالن درسـت کننـد! وقتی نـگاه میکنیـد میبینیـد کارخانه 
اسـت و تجهیـزات کارخانـه اسـت. وقتی نزدیـک میرویـد، میبینیـد همـه چیـز از نایلـون و از پاسـتیک، بازیچه 
درسـت شـده اسـت. مانند عمارت عظیمی با مجّسـمه ها و سـتونها و سـقفهای مرتفع، کـه آدم خیـال کند کاخی 

عظیـم اسـت؛ اما وقتـی نزدیـک رفـت، ببینـد از بـرف درسـت کرده اند!
دانشـگاه، جریـان روشـنفکری، مجلّـه و روزنامـه، مجلـس و دولـت، همـه صـوری بودنـد. فقـط جریـان دیـن که 
جریانـی عمومـی و مردمـی بـود، حقیقی بـود، که بـه آن هم با نظـر بغـض و نفرت نـگاه میشـد. البته یـک جریان 
کم رنگتـر و بسـیار کوچکتر، بـه صـورت وطن پرسـتی و میهن دوسـتی هم در گوشـه و کنـار وجود داشـت. چنین 
وضعی بـرای این ملت درسـت کـرده بودند. شـما آمدیـد همـه چیـز را پایه گذارِی اساسـی کردیـد. امـروز در این 
مملکـت علم رشـد میکنـد، صنعت رشـد میکنـد، دانشـگاه رشـد میکند، شـخصیت انسـانها رشـد میکنـد، افکار 
رشـد میکنـد، آزادی - به معنـای حقیقـی کلمه - رشـد میکنـد، تحصیات رشـد میکنـد. حرکت این ملـت، آرام 
آرام، بـه جایی میرسـد کـه جایـگاه خـود را در دنیا پیـدا کند. دیـروز کسـی در دنیا بـه ملت ایـران اعتنـا نمیکرد. 
آنهایـی که این جـا میآمدنـد، از خـوِد ایـن ملت حـّق توّحـش میگرفتند! شـما امـروز یـک ملـت و دارای یک رأی 
مهّمیـد. در هر قضیـه مهمِ ّ دنیـا که ملت ایـران با آن جـّداً مخالـف باشـد، آن قضیه پیش نمیـرود. امـروز این ملت 
و این نظـام و این حکومـت و این کشـور بزرگ، بحمـداللَّ در دنیـا چنین وضعـی دارند. جلـوه ملت ایران چشـمها 
را بتدریـج متوّجـه بـه خـود میکنـد. شـما ایـن را به دسـت آورده ایـد. حـال بگـذار دشـمن تحقیـر کنـد و هرچه 

بگوید. میخواهـد 
شـجاعت علـی بن ابیطالـب علیه الّسـام و ایسـتادگی او در مقابـل باطلـی کـه میخواسـتند بـر او تحمیـل کننـد، 
امروز درس بزرگ ما از شـرحی اسـت کـه دربـاره آن بزرگوار گفتیـم. من همه شـما عزیـزان را توصیـه میکنم که 
تقوای الهـی را در معنایـی که عرض شـد، باکمـال مراقبت و دّقـت، در نظـر بگیرید و تعقیـب کنید و پیـش بروید. 
خدا کمـک خواهد کـرد. در این مـدت هفده سـال، سـایه نـام امیرالمؤمنیـن علیه الّصاةوالّسـام بر ایـن ملت بود 
و این ملـت از انـوار آن بزرگوار اسـتضائه و اسـتفاده کرد. به کوری چشـم دشـمن، بیشـتر از این اسـتفاده خواهیم 
کرد و پیـش خواهیم رفـت تا ان شـاءاللَّ جامعه مـا حقیقتـاً جامعه علـوی شـود. در خطبـه دوم در این باره بیشـتر 

صحبـت میکنیم.
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ماه رمضان، ماه توبه و استغفار 
معنای استغفار 

اسـتغفار درسـت، عامـل بـاز شـدن بـاب بـركات 
الهی به روی انسان 

تاثیر گناه بر زندگی 
ظاهر شدن اثر گناهان قبلی در جبهه های مختلف

استغفار كلید دِر توبه و مغفرت 
دور شـدن از غفلـت و غـرور، راه به دسـت آوردن 

استغفار 
تقوا، نقطه مقابل غفلت

نباید گناه را كوچک شمرد
استغفار حقیقی و جّدی، استغفار كارگشا

دو نوع استغفار از گناهان
استغفار، برای همه 

و...

استغفار یکی از اركان توبه



آراستگی به 
فضائل اخالقی

استغفار یکی از اركان توبه *

ماه رمضان، ماه توبه و استغفار 
ماه مبـارک رمضان کـه ماه خـدا و مـاه توبه و تضـّرع و اسـتغفار و اسـتغاثه اسـت، بـر همه شـما عزیـزان و بر همه 
مسـلمین عالم مبـارک بـاد. در آغـاز خطبـه اّول - که دربـاره برخی از شـؤون ایـن مـاه، عرایضی خواهم داشـت - 
همه شـما نمازگـزاران عزیز را بـه رعایت تقـوای الهی دعـوت میکنم کـه این مـاه، ماه تقواسـت و روزه، وسـیله ای 
برای تقواسـت و تقـوا، ذخیـره مؤمن - هم فـرد مؤمن و هـم جامعـه مؤمن - بـرای دنیا و آخـرت اسـت. امیدواریم 
کـه خداونـد در این مـاه، از ایـن ذخیره ارزشـمند، بـه یکایک مـا و بـه جامعه عظیم الّشـأن ایـران اسـامی عنایت 

فرمایـد و مـا را از آن برخـوردار کند.
در دعایـی کـه در روزهای ماه مبـارک رمضان وارد شـده اسـت، این طـور میخوانیـم که »و هـذا شـهراالنابة و هذا 
شـهر التوبـة و هـذا شـهر العتق مـن الّنـار«.1 مـاه، مـاه توبـه و اسـتغفار و بازگشـت بـه خداسـت. امروز بـه همین 

مناسـبت، در خطبـه اول راجع بـه اسـتغفار، عرایضـی را مطـرح میکنم.

معنای استغفار 
اسـتغفار، یعنـی طلب مغفـرت و آمـرزش الهی بـرای گناهـان. این اسـتغفار اگر درسـت انجـام گیرد، بـاب برکات 
الهـی را به روی انسـان بـاز میکند. همه آنچـه که یک فرد بشـر و یـک جامعه انسـانی از الطـاف الهی احتیـاج دارد 
- تفّضـات الهـی، رحمت الهـی، نورانّیـت الهی، هدایـت الهی، توفیـق از سـوی پـروردگار، کمک در کارهـا، فتوح 
در میدانهـای گوناگون - به وسـیله گناهانـی که ما انجـام میدهیم، راهش بسـته میشـود. گناه، میان مـا و رحمت 

*. بیانات در خطبه های نماز جمعه ی تهران )خطبه اول(  137۵/10/28
1. المقنعة فی الفقه، ص 333
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و تفّضـات الهی، حجـاب میشـود. اسـتغفار، ایـن حجـاب را برمیـدارد و راه رحمـت و تفّضل خـدا به سـوی ما باز 
میشـود. این، فایده اسـتغفار اسـت. لذا شـما چند جـا در آیـات قـرآن ماحظه میکنیـد که بـرای اسـتغفار، فواید 
دنیـوی و گاهی فوایـد اخروی، مترتّب دانسـته شـده اسـت. مثًا: »اسـتغفروا ربّکم ثـم توبوا الیه ... یرسـل الّسـماء 
علیکـم مـدرارا« 2 و از این قبیـل. همـه اینها، این طـور قابل فهـم و قابـل توجیه اسـت کـه راه این تفّضـات الهی، 

به برکت اسـتغفار، به سـوی دل و جسـم انسـان و جامعـه انسـانی باز میشـود. لذا اسـتغفار مهم اسـت.

استغفار درست، عامل باز شدن باب بركات الهی به روی انسان 
خوِد اسـتغفار، در واقـع جزئی از توبه اسـت. توبه هم یعنی بازگشـت به سـوی خـدا. بنابرایـن، یکـی از ارکان توبه، 
اسـتغفار اسـت؛ یعنی طلب آمـرزش از خـدای متعـال. ایـن، یکـی از نعمتهای بـزرگ الهی اسـت. یعنـی خداوند 
متعـال، باب توبـه را به روی بنـدگان باز کرده اسـت، تا آنهـا بتواننـد در راه کمال پیـش بروند و گناه زمینگیرشـان 
نکند؛ چـون گنـاه، انسـان را از اوج اعتای انسـانی سـاقط میکنـد. هر کـدام از گناهـان، ضربـه ای به روح انسـان، 
صفـای انسـانی، معنویـت و اعتـزاز روحـی وارد میآورنـد و شـّفافیت روح انسـان را از بیـن میبرنـد و آن را کـدر 
میکننـد. گنـاه، آن جنبـه معنویتـی را که در انسـان اسـت و مایـه تمایز انسـان با بقیـه موجـودات این عالـم ماّده 

اسـت، از شـّفافیت میانـدازد و او را بـه حیوانات و جمـادات نزدیـک میکند.

تاثیر گناه بر زندگی 
گناهـان در زندگـی انسـان، عـاوه بر ایـن جنبـه معنـوی، عـدم موّفقیتهایـی را نیـز به بـار میآورنـد. بسـیاری از 
میدانهـای تحّرک بشـری وجـود دارد که انسـان بـه خاطـر گناهانی کـه از او سـرزده اسـت، در آنها ناکام میشـود. 
اینهـا البتـه توجیـه علمـی و فلسـفی و روانـی هـم دارد؛ صـرف تعّبـد یـا بیـان الفاظ نیسـت. چطـور میشـود که 
گناه، انسـان را زمینگیـر میکنـد؟ مثًا در جنـگ اُحد، بـه خاطـر کوتاهـی و تقصیر جمعـی از مسـلمین، پیروزی 
اّولیـه تبدیل به شکسـت شـد. یعنـی مسـلمین، اّول پیـروز شـدند، ولـی بعـد کماندارانی کـه باید در شـکاف کوه 
مینشسـتند و پشـت جبهـه را نفوذناپذیـر میکردنـد، به طمـع غنیمت، سـنگر خودشـان را رهـا کردنـد و به طرف 
میـدان آمدند و دشـمن هم از پشـت، آنهـا را دور زد و بـا یک شـبیخون، حملـه ای غافلگیرانـه کرد و مسـلمانان را 

تـار و مـار نمـود. شکسـت اُحـد، از این جا بـه وجـود آمد.
در سـوره آل عمـران، شـاید ده، دوازده آیه و یـا بیشـتر، راجع بـه همین قضیه شکسـت اسـت. چون مسـلمانان از 
نظر روحی به شـّدت متاطـم و نـاآرام بودنـد و این شکسـت برایشـان خیلی سـنگین تمام شـده بود، آیـات قرآن 
هـم آرامششـان میـداد، هـم هدایتشـان میکـرد و هم بـه آنهـا تفهیـم مینمـود که چه شـد شـما این شکسـت را 
متحّمـل شـدید و این حادثـه از کجـا آمد. بعـد به این آیـه شـریفه میرسـد کـه میفرمایـد: »اّن الذین تولّـوا منکم 
یوم التقـی الجمعان انّمـا اسـتزلهم الشـیطان ببعض ما کسـبوا«.3 یعنـی این کـه دیدید عـّده ای از شـما در جنگ 
اُحد، پشـت به دشـمن کردند و تـن به شکسـت دادنـد، مسـأله اینها از قبل زمینه سـازی شـده بـود. اینها اشـکال 

2. هود: ۵2
3. آل عمران: 1۵۵
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درونی داشـتند. شـیطان اینهـا را بـه کمـک کارهایی که قبـًا کـرده بودند، بـه لغـزش وادار کـرد. یعنـی گناهان 
قبلـی، اثـرش را در جبهـه ظاهـر میکنـد؛ در جبهـه نظامـی، در جبهـه سیاسـی، در مقابلـه بـا دشـمن، در کار 
سـازندگی، در کار تعلیم و تربیـت، آن جایی که اسـتقامت الزم اسـت، آن جایی کـه فهم و درک دقیق الزم اسـت، 
آن جایـی که انسـان باید مثـل فـوالد بتواند ببـّرد و پیش بـرود و موانـع جلـِو او را نگیـرد. البتـه گناهانی کـه توبه 

نصـوح و اسـتغفار حقیقـی از آنها حاصل نشـده باشـد.
در همین سوره، آیه دیگری هست که آن هم به صورت دیگری، همین معنا را بیان میکند. ۴

قـرآن میخواهد بگویـد، تعّجبـی ندارد که شـما شکسـت خوردیـد و در جبهـه جنگ، برایتـان مشـکلی پیش آمد. 
از ایـن قبیل مسـائل پیـش میآیـد و قبًا هـم پیـش آمـده اسـت. میفرمایـد: »و کأین مـن نبّی قاتـل معـه ربّیون 
کثیـر فما وهنـوا لما اصابهـم فی سـبیل اللَّ و مـا ضعفـوا و مااسـتکانوا«.۵ یعنی چه خبر اسـت؟ شـما از ایـن که در 
جنـگ اُحـد، شکسـتی برایتان پیـش آمـده اسـت و عـّده ای کشـته شـده اند، همـه متاطـم و ناراحت شـده اید و 
بعضیهـا احسـاس ضعف و یـأس میکنیـد. نـه؛ بـرای پیامبـران قبلی هـم در میـدان جنـگ حوادثی پیـش میآمد 
که بـه خاطر آنچـه که پیـش میآمـد، احسـاس ضعـف و سسـتی نمیکردند. بعـد میفرمایـد: »و مـا کان قولهـم ااّل 
أن قالـوا ربّنا اغفرلنـا ذنوبنا و اسـرافنا فیامرنـا«.6 یعنی در گذشـته، وقتی اصحـاب و حواریّون پیامبـران، در جنگها 
و حـوادث گوناگـون، دچـار مصیبتی میشـدند، روی دعا بـه جانـب پـروردگار مینمودند و عـرض میکردنـد: »ربّنا 
اغفرلنـا ذنوبنـا و اسـرافنا فیامرنـا«؛ خدایـا! گناهـان و زیاده رویهـا و بیتوّجهیهایـی را کـه در کار خودمـان کردیم، 
بیامرز. ایـن، در واقع نشـان میدهـد که حادثـه و مصیبـت، از آنچه که خود شـما بـا گناهـان فراهم کردید، ناشـی 

میشـود. این، مسـأله گناهان اسـت.

ظاهر شدن اثر گناهان قبلی در جبهه های مختلف
پس ببینیـد! گناهانـی که انسـان انجـام میدهد، ایـن تخلّفهـای گوناگـون، ایـن کارهایی که ناشـی از شـهوترانی 
و دنیاطلبـی و طمـع ورزی و حـرص ورزیدن بـه مال دنیـا و چسـبیدن به مقـام دنیـا و بخل نسـبت بـه داراییهای 
موجـود در دسـت آدمـی و نیز حسـد و حـرص و غضب اسـت، بـه طـور قطعـی دو اثـر در وجود انسـان میگـذارد: 
یک اثـر، معنوی اسـت کـه روح را از روحانیـت میانـدازد، از نورانیـت خارج میکنـد؛ معنویـت را در انسـان ضعیف 
میکنـد و راه رحمـت الهـی را بر انسـان میبنـدد. اثر دیگر این اسـت کـه در صحنـه مبـارزات اجتماعـی، آن جایی 
که حرکت زندگـی احتیـاج بـه پشـتکار و مقاومـت و نشـان دادن اقتـدار اراده انسـان دارد، ایـن گناهـان گریبان 
انسـان را میگیـرد و اگر عامل دیگری نباشـد کـه این ضعـف را جبران کنـد، انسـان را از پـا درمیـآورد. البته گاهی 
ممکن اسـت عاملهـای دیگری مثـل یک صفـت و یـا کار خوب در انسـان باشـد کـه جبران کنـد. بحث بر سـر آن 

موارد نیسـت؛ امـا گنـاه، فینفسـه اثرش این اسـت.
آن وقـت، خـدای متعال نعمـت بزرگـی به انسـان داده کـه نعمـت مغفرت اسـت و فرمـوده اسـت اگر شـما از این 
کاری کـه کردید - کـه اثر ایـن کار بایـد بماند - پشـیمان شـدید، بـاب توبه و اسـتغفار باز اسـت. شـما بـا گناهی 
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که مرتکب میشـوید، مثـل این اسـت که زخمـی بـه بـدن خودتـان زده و میکروبـی را وارد بدنتـان کرده باشـید؛ 
بیمـاری اجتناب ناپذیـر اسـت. اگـر میخواهیـد اثر ایـن زخـم و ایـن بیمـاری و این ضربـه، در وجـود شـما از بین 
بـرود، خدای متعـال بابی باز کـرده و آن بـاب توبـه و اسـتغفار و انابه و بازگشـت به خداسـت. اگر برگردیـد، خدای 

متعال جبـران خواهـد کـرد. این، نعمـت بزرگی اسـت کـه خـدای متعال بـه ما داده اسـت.
در دعـای وداع مـاه مبـارک رمضـان - کـه دعـای چهل وپنجـم صحیفـه سـجادیه اسـت - امـام سـّجاد 
علیه الّصاةوالّسـام بـه ذات مقـّدس ربوبـی عـرض میکنـد: »انـت الّـذی فتحـت لعبـادک باباً الـی عفـوک« 7؛ تو 
آن کسـی هسـتی که بـه روی بندگانـت، دری به عفو خـودت بـاز کـردی. »و سـمیته التوبـة« 8؛ و اسـم آن باب را 
باب توبه گذاشـتی. »و جعلـت علی ذلـک الباب دلیا مـن وحیک لئـا یضلّوا عنـه«؛9 و یـک راهنما هـم از قرآن و 
وحی بـرای این در گذاشـتی تـا بندگان تـو ایـن در را گـم نکنند. بعـد از جماتـی میفرمایـد: »فما عذر مـن اغفل 
دخـول ذلک المنـزل بعد فتـح البـاب و اقامـة الدلیـل«؛ 10 انسـان، دیگر عـذرش چیسـت کـه از این دِر گشـوده و 
از این مغفـرت الهـی، اسـتفاده نکنـد! راه مغفرت الهـی هـم، اسـتغفار - یعنی طلـب مغفرت - اسـت. از خـدا باید 

مغفـرت را بخواهیـد.

استغفار كلید دِر توبه و مغفرت 
حدیثی از نبـّی مکّرم اسـام دیدم کـه ایشـان فرموده انـد: »ان اللَّ تعالـی یغفـر للمذنبین ااّل مـن ال یریـد أن یغفر 
لـه«.11 یـک روز، پیامبر بـه اصحابش این طـور فرمود کـه خدای متعـال گناهـکاران را میآمـرزد؛ مگر آن کسـی را 
که خواسـته نیامرزد. بعـد اصحاب سـؤال میکردنـد: »قالـوا یا رسـول اللَّ من الـذی یریـد ان الیغفرله«؛ آن کسـی 
که خـدای متعـال میخواهـد او را نیامرزد، کیسـت؟ »قـال من الیسـتغفر«؛ آن کسـی که اسـتغفار نمیکنـد. پس، 
اسـتغفار کلیـد دِر توبـه و مغفرت اسـت. با اسـتغفار، میشـود آمـرزش الهـی را بـه دسـت آورد. اسـتغفار، این قدر 

اهمیـت دارد. اسـتغفار، یعنی طلـب مغفـرت از خدا.
دو، سـه نکته کوتـاه دراین بـاره عرض کنم، شـاید ان شـاءاللَّ وسـیله ای شـود که مـا در این مـاه رمضان، اسـتفاده 
کنیم و یـک مقدار بـه خدای متعـال برگردیـم و از این بـاب رحمِت گشـوده الهی بهـره ببریم کـه این بـرای دنیا و 
آخرت ملـت و جامعه ما و پیشـرفت در ایـن میدانهـای گوناگونی کـه در مقابل ماسـت، بسـیار الزم و مفید اسـت.

دور شدن از غفلت و غرور، راه به دست آوردن استغفار 
یک مطلب این اسـت کـه اگـر بخواهیم اسـتغفار - ایـن نعمت الهـی - را بـه دسـت بیاوریـم، دو خصلـت را باید از 
خودمـان دور کنیـم: یکی غفلـت و دیگری غـرور. غفلـت، یعنی انسـان به کلّـی متوّجه و متنّبه نباشـد کـه گناهی 
از او سـر میزند؛ مثل بعضـی از مردم. حاال عـرض نمیکنم بسـیاری - کار بـه کم و زیـادش ندارم - ممکن اسـت در 
بعضـی از جوامـع، کمتر باشـند. به هـر حال، ایـن نـوع آدمهـا در دنیـا و در میان افراد انسـانها هسـتند کـه غافلند 
و گنـاه میکنند؛ بـدون این کـه متوّجـه باشـند خافـی از آنهـا سـر میزنـد. دروغ میگوید، توطئـه میکنـد، غیبت 

7. صحیفه سجادیه، دعای ۴۵
8. همان
9.  همان

10. همان
11.  مستدرک الوسائل، ج 12، ص 122
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میکند، ضرر میرسـاند، شـّر میرسـاند، ویرانـی درسـت میکند، قتـل مرتکب میشـود، بـرای انسـانهای گوناگون و 
بیگنـاه پاپوش درسـت میکنـد، در افقهای دورتر و در سـطح وسـیعتر، بـرای ملتها خوابهـای وحشـتناک میبیند، 
مردم را گمـراه میکنـد، اصـًا متنّبه هم نیسـت که ایـن کارهـای خـاف را انجـام میدهد. اگر کسـی بـه او بگوید 

که گنـاه میکنـی، ممکـن اسـت از روی بیخیالـی، قهقهه ای هـم بزند و تمسـخر کنـد: گناه؟ چـه گناهی!
بعضی از ایـن افراد غافـل، اصًا به ثـواب و ِعقـاب عقیـده ای ندارنـد. بعضی به ثـواب و عقاب هـم عقیـده دارند؛ اما 
غـرق در غفلتنـد و اصـًا ملتفت نیسـتند که چـه کار میکننـد. اگر ایـن را در زندگـی روزمـّره خودمان قـدری ریز 
کنیـم، خواهیم دید کـه بعضـی از حـاالت زندگی ما شـبیه حـاالت غافان اسـت. غفلت، دشـمنی بسـیار عجیب 
و خطـر بزرگی اسـت. شـاید واقعـاً بـرای انسـان، هیـچ خطـری باالتـر و هیـچ دشـمنی بزرگتـر از غفلت نباشـد. 

بعضیهـا، این طورنـد.
انسـاِن غافل هرگز بـه فکر اسـتغفار نمیافتـد. اصًا به یـادش نمیآیـد که گنـاه میکند. غرق در گناه اسـت؛ مسـت 
و خواب اسـت و واقعـاً مثل آدمی اسـت کـه در خـواب حرکتـی انجـام میدهد. لـذا اهل سـلوک اخاقـی، در بیان 
منازل سـالکان در مسـلک اخاق و تهذیـب نفس، ایـن منزل را کـه انسـان میخواهـد از غفلت خارج شـود، منزل 

»یقظه«، یعنـی بیـداری میگویند.

تقوا، نقطه مقابل غفلت
در اصطاحـات قرآنـی، آن چیـزی که نقطـه مقابل ایـن غفلت اسـت، تقواسـت. تقـوا، یعنی بهـوش بـودن و دائم 
مراقب خود بـودن. اگـر از آدم غافل دههـا گناه سـر میزند و اصـًا حس نمیکنـد که گناه کـرده اسـت؛ آدم مّتقی، 
درسـت نقطه مقابـل اوسـت. انـدک گناهی هـم که میکنـد، فـوراً متذّکـر میشـود که گنـاه کرده اسـت و بـه فکر 
جبران میافتـد. »اّن الّذیـن اتّقوا اذا مّسـهم طائف مـن الّشـیطان تذّکـروا«.12 به مجرد ایـن که شـیطان از کنارش 
عبـور میکنـد و بـاد شـیطان بـه او میخـورد، فـوراً حـس میکنـد کـه شـیطان زده شـده و دچـار اشـتباه و غفلـت 

گردیـده اسـت؛ »تذّکـروا« : به یـاد میافتـد. »فـاذا هم مبصـرون«؛ چنیـن آدمی، چشـمش باز اسـت.
عزیـزان مـن؛ بـرادران و خواهـران! هر کـه هسـتید ملتفـت باشـید. این خطـاب، فقـط به یک عـّده مـردم خاص 
نیسـت کـه بگوییـم مثـًا افـراد کم اّطـاع، کم سـواد و یـا جـوان و کـم سـن، بـه آن توّجـه کننـد. نخیـر؛ همـه 
باید ملتفت باشـند. علما، دانشـمندان، برجسـتگان، شـخصیتها، بـزرگان، کوچکان، پولـداران، فقیـران، همه باید 
ملتفت باشـند کـه حّداقل گاهـی غفلت گریبـان آنهـا را میگیـرد و غافل میشـوند. اصـًا گنـاه از آنها سـر میزند و 

ملتفت نمیشـوند کـه گنـاه انجـام میدهنـد. خطر بسـیار بزرگی اسـت.
ایـن گناهی کـه من و شـما انجـام میدهیـم، ملتفت نمیشـویم و چـون نمیدانیـم گنـاه کرده ایـم، از آن گنـاه توبه 
و اسـتغفار هـم نمیکنیـم. بعـد روز قیامت که میشـود، چشـم ما که بـاز شـد، آن وقـت میبینیم، عجـب چیزهایی 
در نامـه اعمال ماسـت! انسـان تعّجـب میکنـد، کی من ایـن کارهـا را انجـام دادم؛ اصـًا یادش نیسـت. ایـن، گناِه 

غفلت و اشـکال آن اسـت. پـس، یـک مانع اسـتغفار، عبـارت از غفلت اسـت.
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مانـع دوم، غـرور اسـت. انـدک کار کوچکی که انسـان انجـام میدهـد، مغـرور میشـود. در تعبیـرات دعـا و روایت 
«. در دعـای چهل وششـم صحیفه سـّجادیه که روزهـای جمعـه خوانده میشـود، عبارتی  داریم کـه »االغترار بـاللَّ
وجـود دارد که خیلی تـکان دهنـده اسـت. میفرمایـد: »و الّشـقاء االشـقی لمن اغتـّر بـک13«؛ باالترین شـقاوتها، 
متعلّـق به کسـی اسـت که بـه تـو مغـرور شـود. »مااکثـر تصّرفه فـی عذابـک و مـا اطول تـرّدده فـی عقابـک و ما 
ابعد غایتـه مـن الفـرج و ماأقنطه من سـهولة المخرج«. کسـی کـه مغرور میشـود - بـه تعبیـر این روایـت - دچار 
« میگردد. غـرور، این گونه اسـت. مغـرور، خیلـی دور از آبـادی اسـت، خیلی دسـتش کوتاه از  حالت »اغتـرار بـاللَّ
رهایی و سـامتی اسـت. چـرا؟ به خاطـر این کـه انـدک کار کوچکی کـه انجـام داد، دو رکعـت نمازی کـه خواند، 
مثًا خدمتی بـرای مردم انجـام داد، پولـی در فان صنـدوق انداخـت، یـا کاری در راه خدا انجـام داد، فـوراً مغرور 
میشـود که ما دیگـر پیش خـدای متعـال، کار خودمان را درسـت کردیم و حسـاب خودمـان را سـاخته و پرداخته 

نمودیـم و احتیـاج به چیـزی نداریـم! این را بـه زبـان نمیـآورد، امـا در دل او این گونـه میگذرد.
مراقـب باشـید، این کـه خـدای متعال بـاب توبـه را باز کـرده و فرمـوده اسـت مـن گناهـان را میآمـرزم، معنایش 
این نیسـت کـه گناهـان، چیزهـای کـم و کوچکی هسـتند؛ نـه. گاهـی گناهـان، همه وجـود حقیقـی انسـانی را 
ضایع میکننـد، از بیـن میبرنـد و یک انسـاِن در مرتبـه عالی حیـاِت انسـانی را به یـک حیـوان درنده کثیـِف پلیِد 
بیـارزش تبدیل میکننـد. گنـاه، این گونه اسـت. خیـال نکنید گنـاه، چیز کمی اسـت. همیـن دروغگویـی، همین 
غیبـت کـردن، همیـن بیاعتنایـی بـه شـرافت انسـانها، همیـن ظلـم کـردن - ولو بـا یـک کلمـه - گناهـان کم و 

کوچکـی نیسـت.

نباید گناه را كوچک شمرد
الزم نیسـت که اگـر انسـان میخواهـد احسـاس گناه کنـد، حتمـاً بایسـتی سـالهای متمادی غـرق در گناه شـده 
باشـد. نخیر؛ یک گنـاه هم، یک گنـاه اسـت؛ نباید گنـاه را کوچـک دانسـت. در روایات، بـاب »اسـتحقار الّذنوب« 
داریـم کـه حقیـر شـمردن گناهـان را مذّمـت کرده انـد. علـت ایـن کـه خـدای متعـال میفرمایـد: »میآمرزیم«، 
ایـن اسـت که بازگشـت بـه خـدا، خیلـی مهم اسـت؛ نـه این کـه گنـاه، کـم و کوچـک اسـت. گنـاه، عمل بسـیار 
خطرناکـی اسـت؛ منتها بازگشـت و توّجه بـه خدا و ذکـر او، این قـدر اهمیـت دارد که اگر کسـی ایـن را صادقانه و 
درسـت و حقیقی انجـام دهـد، آن وقت آن بیمـاری صعب العـاج، از بیـن میـرود. بنابرایـن، اغترار و مغرور شـدن 
بـه کار نیـک - کار نیکـی که مـا خیـال میکنیـم کار نیک اسـت؛ ولی ممکـن اسـت آن قدرها هـم نیک نباشـد، یا 

چنـدان اهمیـت نداشـته باشـد - موجب میشـود که شـما سـراغ اسـتغفار نروید.
بـک  الیغتـّر  ان  فاهـل  الهـی  یـا  انـت  »فاّمـا  میکنـد:  عـرض  خـدا  بـه  دیگـری  دعـای  در  سـّجاد  امـام 
الصّدیقون«.1۴ببینیـد واقعـاً چـه بیـان و چـه معرفتـی در ایـن دعـا وجـود دارد! راه، این اسـت. ایشـان میفرماید، 
صّدیقیـن هـم کـه مقـام باالیـی از مقـام بندگـی انسـانها را دارنـد، بایـد مغـرور نشـوند به ایـن که مـا راه خـدا را 
درسـت رفتیم و دیگر احتیـاج به کار و تـاش نداریـم. نخیـر؛ »ان الیغتّر بـک الصّدیقـون«. این هم مانع اسـتغفار 

13. صحیفه سجادیه، دعای ۴6
1۴. صحیفه سجادیه، دعای 39
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« هـم نبـود، خودفریبـی و خودشـگفتی هم نبـود، آن وقت انسـان اسـتغفار  اسـت. اگر غفلـت نبـود، »اغتراربـاللَّ
. میکنـد

استغفار حقیقی و جّدی، استغفار كارگشا
نکتـه بعـدی این اسـت کـه اسـتغفاری کارگشاسـت کـه اسـتغفار حقیقـی و جـّدی و حقیقتـاً طلب باشـد. فرض 
بفرمایید شـما گرفتـاری بزرگی داریـد و میخواهیـد رفع ایـن گرفتـاری را از خدای متعـال بخواهید. مثـًا خدای 
نکرده، عزیـزی از عزیزان شـما دچار مشـکلی اسـت؛ راههای عـادی را هـم رفته اید، ولی نتوانسـته اید آن مشـکل 
را حـل کنید؛ حـاال بـه پـروردگار عالم متوّسـل شـده اید و دعـا و تضـّرع میکنیـد. ببینیـد! انسـان در آن حـال که 
فرضاً فرزند یـا عزیـزی از عزیزانش دچـار بیماری اسـت و دِر خانـه خدا رفتـه و حال دعا پیـدا کرده اسـت، چگونه 
از خدا طلـب میکنـد؟ آمـرزش گناهـان را این گونه از خـدا طلب کنیـد. حقیقتـاً آمـرزش را طلب کنیـد و تصمیم 

داشـته باشـید که آن گنـاه را دیگر انجـام ندهید.
البته انسـان ممکن اسـت تصمیم هم داشـته باشـد کـه گنـاه را انجام ندهـد، باز دچـار لغزش شـود و انجـام دهد؛ 
باز دوبـاره توبـه میکنـد. اگر انسـان صد بـار هم دچـار توبه شـکنی شـد، باز دفعـه صدویکـم، بـاِب توبه باز اسـت. 
منتهـا شـما کـه توبـه و اسـتغفار میکنیـد، از اّول نباید تصمیم داشـته باشـید کـه حاال مـا اسـتغفار میکنیـم، باز 

میرویـم دوبـاره همـان کار غلط و خـاف را انجـام میدهیـم! این که نشـد.
روایتـی دیدم کـه از قول یکـی از ائّمـه این طور فرموده اسـت: »من اسـتغفر بلسـانه و لم ینـدم بقلبه فقداسـتهزئ 
بنفسـه«؛ 1۵ کسـی که بـه زبان اسـتغفار میکنـد، امـا در دل از گناه پشـیمان نیسـت و خیلی هم خوشـحال اسـت 
« - ایـن آدم خـودش را مسـخره میکنـد. این،  که ایـن گنـاه را انجـام داده اسـت - به زبـان میگویـد: »اسـتغفراللَّ
چگونـه اسـتغفاری اسـت!؟ ایـن، اسـتغفار نیسـت. اسـتغفار، یعنـی انسـان برگـردد، واقعـاً به طـور جـّد از خدای 
متعـال بخواهد کـه او را به خاطـر ایـن کاِر خاف ببخشـد. چطور انسـان تصمیـم دارد که بـاز همـان کار خاف را 

انجام دهـد؟ آیـا رویش میشـود کـه از خـدای متعـال، طلب بخشـش کند؟
سبحه در کف، توبه بر لب، دل پُر از شوق گناه 

معصیت را خنده میآید بر استغفار ما!
این، چطور اسـتغفار کردنـی اسـت!؟ این اسـتغفار، کافی نیسـت. اسـتغفار باید جـّدی و حقیقی باشـد. اسـتغفار، 
مخصوص یـک عـّده آدمهـای معّین هم نیسـت کـه بگوییم کسـانی کـه خیلـی گنـاه کردند، اسـتغفار کننـد؛ نه. 
همـه انسـانها - حّتـی در حـّد پیامبـر - بایـد اسـتغفار کننـد. »لیغفر لـک اللَّ مـا تقدم مـن ذنبـک و ما تأّخـر«.16 

پیامبر هـم بایـد اسـتغفار کند.

دو نوع استغفار از گناهان
اسـتغفار، یـا از گناهی اسـت که مـا انجـام داده ایم، یـا از گناهـان اخاقی اسـت. اگـر فرض کنیـم که یک انسـان، 
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هیـچ گناهـی هـم انجـام نـداد؛ نـه دروغ، نـه غیبت، نـه ظلـم، نه خـاف، نـه شـهوترانی، نـه اهانـت به کسـی، نه 
تعّدی بـه مـال مـردم - البتـه این طـور آدمها، خیلـی کمنـد - امـا بسـیاری از همین طـور آدمهایـی کـه این گونه 
گناهـان جوارحـی را هـم ندارند، مبتـا به گنـاه جوانحـی - گنـاه اخاقـی - هسـتند. اگر همیـن آدمی کـه هیچ 
گناهی نمیکنـد، وقتی کـه میان مـردم راه میـرود، نگاه کنـد و بگویـد: این بیچـاره مـردم، همه مشـغول گناهند؛ 
ولی ما الحمـدللَّ خودمان را نگهداشـتیم و گنـاه نمیکنیم - خـود را باالتـر از آنها به حسـاب بیـاورد - این خودش 
یـک گنـاه و یـک تنـّزل و یـک سـقوط میشـود و اسـتغفار الزم دارد. تحقیـر انسـانها، خـود را باالتـر از دیگـران 
دانسـتن، کار خـود را ارزشـی بیـش از ارزش کار مـردم دادن، یـا بعضـی از صفـات اخاقـی زشـت دیگـری که در 

انسـانها هسـت - مثل حسـد و طمـع و خـود بزرگ بینـی - اینهـا اسـتغفار الزم دارد.
اگر فـرض کنیم، انسـانی اسـت کـه ایـن گناهـان را هـم نـدارد؛ ولی مثـًا در بـاب علـم توحیـد، پیش نرفـت. در 
این صـورت، یک قصـور اسـت و باید اسـتغفار کنـد. باب علـم توحیـد و معرفـت به پـروردگار، بـاب محـدود و راه 
بن بسـتی کـه نیسـت؛ راه بینهایـت اسـت کـه همـه انبیـا و اولیـا، در ایـن راه مشـغول پیشـرفت و تکامـل نفس و 
فراهـم کـردن معرفـت بیشـتر نسـبت بـه ذات مقـّدس پـروردگار و صفـات کمالّیه حضـرت حّقنـد. هـر مقداری 
که ایـن گونـه افـراد، در ایـن راه پیـش نرفتند، یـک قصـور و یـک عقب ماندگـی و یـک ناتوانـی معنوی اسـت که 

اسـتغفار الزم دارد.

استغفار، برای همه 
اسـتغفار، برای همه اسـت. لـذا ماحظـه میکنید کـه ائّمـه علیهم الّسـام در ایـن دعاها، چـه سـوزوگدازی دارند. 
بعضـی خیـال میکنند کـه امـام سـجاد ایـن سـوزوگداز را کرده اسـت، بـرای این کـه بـه دیگران یـاد بدهـد. بله؛ 
یـاد دادن به دیگـران که هسـت - هـم در شـکل و هـم در مضمـون کار - اما اصـل قضیه این نیسـت. اصـل قضیه، 
آن حالت طلـِب خود ایـن بنـده صالـح و انسـان واال و بزرگوار اسـت. ایـن سـوزوگداز، متعلّق بـه خود اوسـت. این 
اظهـار تضـّرع پیـش پـروردگار، متعلّق به خـود اوسـت. این تـرس از عذاب خـدا و میـل به تقـّرب الیـاللَّ و رضوان 

الهـی، متعلّق به خـود اوسـت. ایـن اسـتغفار و طلب از خـدا، واقعـاً متعلّـق به خود اوسـت.
ممکن اسـت مثـًا توجه بـه مباحـات در زندگـی - لّذتهای مبـاح، کارهـای مبـاح - در نظر انسـانی کـه در آن حّد 
از علـّو درجه اسـت، یک نـوع سـقوط و انحطاط محسـوب شـود. دلـش میخواسـت کـه در چارچـوب ضرورتهای 
ماّدی و جسـمانی قرار نمیداشـت و همین نیـم نگاه را هم بـه مباحات و به مسـائل عـادی زندگی نمیکـرد و در راه 
معرفـت و در آن وادی بینهایـت به سـوی رضوان الهی و بهشـت معرفـت الهی، بیشـتر پیش میرفـت. وقتی چنین 

چیزی نشـده اسـت، پس اسـتغفار میکنـد. بنابرایـن، اسـتغفار برای همه اسـت.

غنیمت شمردن ماه رمضان برای استغفار 
عزیزان من! مـاه رمضـان را برای اسـتغفار مغتنم بشـمارید و از خـدای متعـال طلب مغفـرت کنید. ملت مـا با این 
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روحیه فـداکاری، با این اسـتقامتی کـه نشـان داده، با ایـن کار بزرگـی که کرده اسـت، با جوانـان نورانـی و خوبی 
کـه دارد )ایـن جوانـان بـا ایـن تعـداد، غیـر از جامعـه مـا، قطعـاً در هیچ جـای عالـم وجود نـدارد( بـا ایـن زنان و 
مـردان و مـادران و فداکاریهای گوناگونی که از این مردم سـرزده اسـت، اسـتعداد پیشـرفت زیـادی در زمینه های 

ماّدی و معنـوی، دنیایـی و اخـروی دارد. ایـن ملت، بـا اسـتغفار، رحمت الهـی را به سـوی خود جلـب کند.
همه اسـتغفار کنید. آن کسـانی که اهل عبادتنـد، آن کسـانی که در امـر عبادت متوّسـطند، آن کسـانی که حّتی 
کاهـل در کار عبادتنـد و فقط بـه اقّل واجبـات اکتفا میکننـد، آن کسـانی که حّتی گاهـی خدای نخواسـته بعضی 
از عبـادت واجب هـم از آنهـا ترک میشـود، همـه و همه توّجه داشـته باشـند کـه ایـن رابطه بیـن آنها و خـدا، کار 
را پیش میبـرد. از خـدای متعـال، آمرزش و مغفـرت بخواهیـد و طلب عفـو کنیـد. از خـدا بخواهید که مانـع گناه 
را بـردارد؛ ایـن ابـر را از مقابل خورشـید فیـض و لطف و تفضـّات خـودش برطرف کنـد، تا لطفـش بر ایـن دلها و 

جانهـا بتابـد. آن وقـت ببینید کـه تعالـی و اعتزازی بـه وجود خواهـد آمد.
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روزه، ابزار تزكیه و تربیت *

تقوا، هدف روزه 
 آنچه که امـروز در خطبـه اّول عـرض میکنـم، اّوالً توصیه همه شـما بـرادران و خواهـران عزیز به تقواسـت. هدف 
از روزه، تقـوای الهـی اسـت و یکـی از بزرگتریـن دسـتاوردهای مـاه مبـارک رمضان اسـت. امیـدوارم من و شـما 
بتوانیم بـه برکت ایـن مـاه، در رفتار خـود، در گفتـار خـود، در احساسـات و اندیشـه های خـود، تقوای الهـی و آن 
مراقبـت عظیـم را حاکـم کنیـم و خـود را یک قـدم به کمـال انسـانی نزدیـک سـازیم. بعد هـم صحبـت کوتاهی 

دربـاره روزه اسـت کـه وظیفه عمـده در ایـن مـاه مبارک بـه حسـاب میآید.

احتیاج بشر به تربیت از درون و بیرون 
 خـدای متعال بشـر را طـوری آفریده اسـت که بـه تربیت احتیـاج دارد. هـم از بیـرون بایـد او را تربیـت کنند، هم 
از درون خـودش بایـد خـودش را تربیـت کنـد. در مقولـه مسـائل معنوی، ایـن تربیـت، یکـی تربیت فکـر و قوای 
عقانی اوسـت کـه محـّل این تربیـت، تعلیـم اسـت و یکـی تربیت نفـس و قـوای روحـی و قـوه غضبّیه و شـهویّه 

اوسـت که نـام ایـن تربیـت، تزکیه اسـت.
 اگـر انسـان تعلیـم درسـت و تزکیه درسـت شـود، همان مـاّده مسـتعّدی اسـت کـه در کارخانه مناسـبی شـکل 
مطلوب خـود را پیدا کـرده و به کمال رسـیده اسـت. هـم در این نشـئه وجود او منشـأ برکـت و خیر و مایـه آبادی 
جهـان و آبـادی دلهـای انسانهاسـت، هـم وقتـی وارد نشـئه دیگر شـد و بـه عالم آخـرت قدم گـذارد، سرنوشـت 
او همـان سرنوشـتی اسـت کـه همـه انسـانها از اّول تـا امـروز مشـتاق آن بوده انـد؛ یعنـی نجـات، زندگـی ابـدی 

*. بیانات در خطبه های نمازجمعه)خطبه اول( 1376/01/12
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سـعادتمندانه و بهشـت. لذا انبیـا از اّول تـا نّبیِ مکـّرم خاتـم صلّیاللَّ علیه وآله سـلّم، هدف خـود را تعلیـم و تزکیه 
معّیـن کرده انـد: »یزّکیهـم و یعلّمهم الکتـاب والحکمـة«. انسـانها را، هـم تربیـت عقانی و فکـری میکننـد و هم 

تربیـت روحـی.

تمام عبادات و تکالیف شرعی، ابزار تزكیه انسان 
 تمـام عبـادات و تکالیف شـرعیای کـه مـن و شـما را امـر کرده اند تـا انجـام دهیـم، درحقیقـت ابزارهـای همین 
تزکیـه یا همیـن تربیت اسـت؛ برای این اسـت که مـا کامل شـویم؛ ورزش اسـت. همچنان کـه اگـر ورزش نکنید، 
جسـم شـما ناتوان، بیقدرت و آسـیب پذیر خواهد شـد و اگـر بخواهید جسـم را به قـدرت، بـه زیبایی، بـه توانایی، 
بـه بـروز قدرتهـا و اسـتعدادهای گوناگـون برسـانید، بایـد ورزش کنیـد. نمـاز، ورزش اسـت؛ روزه، ورزش اسـت؛ 
انفـاق، ورزش اسـت؛ اجتنـاب از گناهـان، ورزش اسـت؛ دروغ نگفتـن، ورزش اسـت؛ خیرخواهـی بـرای انسـانها، 
ورزش اسـت. با ایـن ورزشـها، روح زیبـا و قـوی و کامل میشـود. اگـر این ورزشـها انجـام نگیـرد، ممکن اسـت به 
ظاهـر خیلی پسـندیده به نظـر بیاییم؛ امـا باطنمان یـک باطن ناقـص و نحیـف و حقیـر و آسـیب پذیر خواهد بود. 

روزه، یکـی از این ورزشهاسـت.

نیت، شرط روزه 
 روزه فقـط ایـن نیسـت کـه انسـان نخـورد و نیاشـامد. ایـن نخـوردن و نیاشـامیدن، بایـد از روی نّیت باشـد، وااّل 
اگر شـما یـک روز به خاطـر گرفتـاری و یـا اشـتغال بـه کار، دوازده سـاعت، پانـزده سـاعت فرصت نکنیـد چیزی 
بخورید، هیـچ ثوابی به شـما نخواهنـد داد. امـا همین امسـاک را وقتی بـا نّیت انجـام دادیـد - »اجعلنـا مّمن نوی 
فعمـل«؛ نّیت کنـد و بـه دنبـال آن، عمـل انجـام دهد - ایـن همـان گوهر درخشـانی میشـود کـه به شـما ارزش 

میبخشـد و روحتـان را قیمتـی میکند.
 شـرط روزه، نّیت اسـت. نّیت یعنی چه؟ یعنـی این عمـل را، این حرکـت را، این امسـاک و تمریـن را، جهت دادن 
بـرای خـدا، در راه خدا، بـه خاطـر انجام دسـتور الهـی. این اسـت که بـه هـر کاری ارزش میبخشـد. لـذا در دعای 
شـب اّول ماه مبـارک میخوانیـد کـه: »اللّهم اجعلنـا ممن نـوی فعمل وال تجعلنا ممن شـقی فکسـل« 1. کسـالت، 

بیرغبتی و بینشـاطی بـرای کار - چه کار معنـوی و چه کار ماّدی - شـقاوت اسـت.

روزه، یکی از بهترین ابزارهای تزكیه
 روزه، یکـی از بهتریـن کارهاسـت. با ایـن که بـه ظاهر اقـدام نکردن اسـت؛ امـا در باطن اقدام اسـت، عمل اسـت، 
کار مثبت اسـت. چون شـما نّیـت ایـن کار را داریـد؛ لـذا از هنگامـی کـه وارد صحنـه روزه داری میشـوید - یعنی 
از بعـد از لحظه طلـوع فجـر - تا آخـر روز بـه طور دائـم به خاطـر ایـن نّیـت، در حـال عبادتید. اگـر هـم بخوابید، 

عبـادت میکنیـد. همین طـور راه برویـد، عبـادت میکنید.

1. االقبال باعمال الحسنة، ج 1، ص 1376
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 ایـن کـه از قـول نّبیاکـرم علیـه و علیآله الّصـاة والّسـام نقـل شـده اسـت کـه فرمـود: »انفاسـکم فیه تسـبیح و 
نومکـم فیه عبـادة2«؛ خوابیدن و نفس کشـیدن شـما عبادت اسـت، خواب چطور عبادت میشـود؟ نفس کشـیدن 
« گفتـن میشـود؟ این به خاطر آن اسـت که شـما بیـکار هم کـه باشـید، هیچ اقدامـی هم که  چطور »سـبحان اللَّ

نکنید، چـون با ایـن نّیـت وارد ایـن وادی شـده اید، یکسـره در حـال عبادتید.
 در روایـت دیگـر میفرمایـد: »نوم الّصائـم عبـادة و صمته تسـبیح3«؛ سـکوت هم کـه میکنیـد، مثل این اسـت که 
« میگوییـد. و »عملـه متقّبـل و دعائه مسـتجاب۴«؛ عمل شـما مقبـول، و دعایتان مسـتجاب اسـت.  »سـبحان اللَّ
سکوت شـما عبادت اسـت، نفس کشـیدن شـما عبادت اسـت، خوابیدن شـما عبادت اسـت. چرا؟ چون شـما این 
امسـاک و این دسـت کشـیدن از بخشـی از لّذات جسـمانی را، بـرای خدا در یـک مّدت سـی روزه - مـاه رمضان - 

تجربـه میکنید.

افسار گسیخته كردن نفس انسانی، هنر نیست
 همه ایـن عبـادت و دیگر عبـادات، برگـرد ایـن محور میگـردد که انسـان بـا مشـتهّیات نفسـانی و با لذایـذی که 
انسـان را بـه پسـتی میکشـانند و بـرده میکنند، مبـارزه کند. افسـار گسـیخته کـردن نفس انسـانی، هنر نیسـت. 
هر چـه در تـوان داری لـّذت ببـری، بـرای انسـان کمـال نیسـت؛ ایـن از مقولـه حیوانّیـت اسـت. انسـان هم یک 
جنبـه حیوانـی دارد؛ تقویت جنبـه حیوانی اسـت. البتـه جنبه حیوانـی هم جزو ماسـت و نخواسـتند که مـا آن را 
نداشـته باشـیم. خوردن، آشـامیدن، اسـتراحت کردن، لّذت مبـاح بردن، جزو وجود ماسـت؛ اشـکال هـم ندارد و 
کسـی آنها را منع هـم نکرده اسـت. آنچه ممنوع اسـت، این اسـت کـه انسـان در این جنبه غـرق شـود. ماّدیگری، 
انسـان را بـه غـرق شـدن در ایـن جنبـه میکشـاند. ادیـان و روشـهای عقانـی عالـم - کـه روش الهـی، مبتنی بر 
پایه هـای عقانـی اسـت - جلـِو انسـان را میگیـرد، تـا در ایـن سراشـیب لّذت بـری از لذایـذ و مشـتهّیات زندگی، 
اختیار خـود را از دسـت ندهد و فـرو نغلتد. هـر دعوتی که انسـان را بـه لجام گسـیختگی در لّذات بکشـاند، دعوت 
به آتـش و دعـوت بـه بدبختـی و هاکت اسـت. بـه طـور کلّـی، دعـوت انبیا، دعـوت حکمـا، دعوتهـای الهـی، در 
جهـت کّف نفـس از ایـن لذایذ اسـت، کـه روزه هـم از این قبیـل اسـت. به همیـن خاطر اسـت کـه در روایـات ما، 
مـاه رمضان یک صحنه مناسـب شـمرده شـده اسـت؛ بـرای ایـن کـه انسـان در این مـاه تمریـن کنـد و مجموعه 

گناهـان را تـرک گوید.

روزه نفس، غیر از روزه جسم و روزه شکم
 یک روایـت از امـام صـادق علیه الّصاة والّسـام اسـت که خطـاب بـه »محّمدبـن مسـلم« میفرماید: »یـا محّمد! 
اذا صمـت فلیصـم سـمعک و بصـرک و لسـانک و لحمک و دمـک و جلـدک و شـعرک و بشـرک۵«. امام صـادق به 
این یـار و شـاگرد نزدیک خودشـان میفرماینـد که وقتـی روزه میگیـری، باید شـنوایی تـو روزه گیر باشـد، بینایی 
تـو روزه بگیـرد، زبـان تـو روزه بگیـرد، گوشـت و خـون و پوسـت و مـوی و بشـره تـو روزه دار باشـد؛ دروغ نگویی، 
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2. امالی شیخ صدوق، ص 8۴
3. ثواب االعمال، ص 7۵

۴. همان

۵. المقنعة، ص 310
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انسـانهای مؤمن را دچـار با نکنـی، دلهای سـاده را اغـوا نکنی، بـرای بـرادران مسـلمان و جامعه اسـامی توطئه 
درسـت نکنی، بدخواهـی نکنی، بددلـی نکنـی، تهمت نزنـی، کم فروشـی نکنـی، امانتداری کنـی. انسـانی که در 
ماه رمضـان بـا کفِ نفـس خـود، از خـوردن و آشـامیدن و مشـتهّیات نفسـانی و جنسـی روزه میگیـرد، بایـد زبان 
خود، چشـم خود، گوش خـود، و همـه اعضـا و جـوارح خـود را روزه دار بدانـد و خـود را در محضر خـدای متعال و 
دوری گزیـده از گناهان بینـگارد. دنبالـه روایـت میفرمایـد: »والیکون یـوم صومک کیـوم فطـرک«؛ روز روزه تو، 
مثـل روز فطر تو نباشـد؛ مثـل روزهای عـاّدی باشـد. روز مـاه رمضان هـم همان گونـه رفتـار کنی کـه در روزهای 

عـاّدی رفتار کـردی. بایـد بـه تربیت نفـس توّجه کنـی و ایـن فرصـت را مغتنم بشـماری.
 در یـک روایتـی دیگر میفرمایـد: »صـوم الّنفس امسـاک الحـواس الخمس عـن سـائر المأثـم« 6. از امیرالمؤمنین 
علیه الّصاة والّسـام نقل شـده اسـت که روزه نفس، غیر از روزه جسـم و روزه شـکم اسـت. روزه نفس انسـان این 
اسـت که همه حواس پنجگانـه او از گناهـان امسـاک کنند. »و خلـّو القلب مـن جمیع اسـباب الّشـر«؛ دل از همه 
موجبات و اسـباب شـّر و فسـاد خالی شـود. با خـدای متعـال و با بنـدگان خـدا، دل را صـاف و بیغّل و غـش کنیم. 

در ایـن جهـت، روایات زیادی هسـت.

جامعه  ی در حال استغفار، جامعه ای نورانی
 بـرادران و خواهـران عزیـز! از ایـن فرصـت اسـتفاده کنیـم. مـاه رمضـان یـک فرصـت بسـیار مغتنم اسـت، برای 
این کـه خودمـان را به خـدا نزدیـک کنیم، بـه کمـال نزدیـک کنیـم، از مفاسـد دور کنیـم، از گناهان پـاک کنیم. 
ایـن دعاهایی کـه در این مـاه هسـت، این اسـتغفاری کـه در ایـن ماه مسـتحب اسـت، همـه فرصت اسـت؛ مبادا 
ایـن فرصتها از دسـت بـرود. ایـن ماه رمضـان بـه زودی تمـام خواهد شـد. اگر تـا مـاه رمضان دیگـر زنـده بمانید، 
آن هم مثـل برق و بـاد خواهد گذشـت. این فرصتهـای ذیقیمت از دسـت خواهـد رفت؛ از هـر روز و سـاعتش باید 
اسـتفاده کنید. مـن به شـما بـرادران و خواهـران نمازگـزار؛ بخصـوص به جوانـان توصیـه میکنم کـه از ایـن بهار 
رحمت الهـی اسـتفاده کنید، اسـتغفار کنیـد، دِر خانه خـدا برویـد، از گناهان تـن و گناهـان روح و گناهـان فکر و 
قلـب اسـتغفار کنیـد. آن جامعه ای کـه این طـور محّل اسـتغفار الهـی و توبـه الیاللَّ باشـد، جامعـه نورانـی خواهد 
بـود و بـه برکـت آن نورانّیـت، پـروردگار متعال خیـرات را بـر جامعـه نـازل خواهد کـرد؛ همچنـان که بـه برکت 
همین دلهـای پـاک و ارواح طیبه شـما مردم در طـول این هجـده، نوزده سـال پیروزی انقـاب، بـرکات و خیرات 
و لطـف خـودش را بر ایـن ملت و بـر این کشـور نـازل کرده اسـت. بـرای حفـظ و جلـب رحمت الهـی، باید بـه دِر 

خانـه خـدا رفت.

6. غررالحکم: ح ۵889
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نیاز به استغفار در هر درجه  از كمال بشری *

تقوا، یکی از هدفهای مهمِّ روزّمره ماه رمضان
همه بـرادران و خواهـران عزیِز نمازگـزار را در این سـاعات و روزها و شـبهای مغتنـم و متبّرک، به اغتنـام فرصت و 
بهره گیـری از برکاتی که بـرای مؤمنیـن، در ایـام و لیالی ایـن ماه، بـه وفور از سـوی پـروردگار عالم اعطا میشـود، 
توصیه میکنم. همـه را و خـودم را بـه رعایت تقـوای الهی، مراقب خـدا بـودن، مراقب رفتـار خود و گفتـار خود در 
برابر خـدا و مراقـب خارراهها، لغزشـگاهها و جاهایـی که نفس انسـان قـدرت آن را ندارد کـه با اسـتقامت و با عدم 
تزلزل، بـه راحتـی آن راه را بپیمایـد، توصیـه میکنم. انسـان بایـد در زندگـی فـردی و اجتماعی، مراقب وسـایلی 
که خـدای متعـال بـرای عبـور از ایـن لغزشـگاهها قـرار داده اسـت، باشـد. وسـیله ای قـرار داده اسـت که انسـان 
بتوانـد خـود را حفظ و بـه مقصـد نزدیـک کنـد و از امکاناتـی که بـرای رسـیدن بـه سـرمنزل مقصـود، در اختیار 

مؤمنیـن گذاشـته اسـت، بهره بـرداری کند.
 مراقـب این امـور بـودن، تقواسـت و همان طـور که بارهـا شـنیده اید، یکـی از هدفهـای مهـمِّ روزّمره مـاه رمضان 
این اسـت که ما تقـوا پیـدا کنیـم؛ »لعلّکـم تّتقـون1«. و بنده وقتـی اعمالـی را کـه در ماه رمضان، از سـوی شـارع 
مقّدس مـورد اهتمـام اسـت، ماحظـه میکنم - یعنـی روزه مـاه رمضـان، تاوت قـرآن مجیـد، خوانـدن دعاهای 
مأثور و توّسـاتی که بـه ذیل عنایـات حضـرت باریتعالـی وجـود دارد - میبینـم در میان ایـن چهار عنصر بسـیار 
مهم کـه روزه ماه رمضـان، واجب هم هسـت، آنچـه برای مـا خیلـی اهمیت دارد، اسـتغفار اسـت؛ طلـب مغفرت، 
طلـب گذشـت از سـوی پـروردگار عالـم نسـبت بـه آنچـه از روی قصـور، از روی جهالـت و خـدای نکـرده از روی 

تقصیـر، از ما سـر زده اسـت.

*. بیانات در خطبه های نمازجمعه)خطبه اول( 1376/10/26
1. بقره: 183
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توبه، بازگشت به سوی خداوند
من در سـال گذشـته در همیـن ایـام مـاه مبـارک رمضـان، دربـاره توبـه و اسـتغفار در ایـن مـاه مبـارک، مفّصًا 
عرایضی را عـرض کردم. امـروز قصد نـدارم کـه مّجدداً دربـاره اسـتغفار، به عنـوان یک بحـث فکری یـا یک بحث 
قرآنـی و حدیثـی صحبت کنـم؛ بلکـه میخواهم بـه مناسـبت نزدیکـی لیالـی مبارکه قـدر - ایـن شـبهای عزیز و 

بسـیار مهـم - مسـأله اسـتغفار را یـادآوری کنم.

دستور الهی به پیامبر برای استغفار كردن
 عزیـزان مـن؛ بـرادران و خواهـران! قـدم اّول، طلـب مغفـرت کـردن از خـدای متعـال و به خدا بازگشـتن اسـت. 
توبـه، یعنـی به سـوی خـدا برگردیـم. هرجـا که شـما باشـید، در هـر حـّدی از کمـال کـه باشـید - حّتـی در حد 
امیرالمؤمنیـن علیه الّصـاة والّسـام - بـاز بـه اسـتغفار احتیـاج داریـد! خـدای متعـال بـه پیغمبـرش میفرماید: 
»واسـتغفر لذنبـک«،2 »فسـّبح بحمـد ربّـک و اسـتغفره3«. بارهـا در قرآن، خـدای متعـال بـه پیغمبـر میفرماید 
»اسـتغفار کن«. بـا این که پیغمبـر معصوم اسـت، گنـاه از او سـر نمیزنـد و از دسـتور الهی تخلّـف نمیکنـد، اما به 

او هـم میفرمایـد »اسـتغفار کن«!
 البته این کـه اسـتغفاِر اولیـا و بزرگان از چیسـت، خـود مقولـه قابل بحثـی اسـت. اسـتغفار آنهـا از گناهانی چون 
گناهـان امثـال مـا نیسـت؛ آن گناهـان از آنهـا سـر نمیزنـد. مقـام آنهـا باالسـت. قرب بـه حضـرت ربوبـی و مقام 
ربوبّیـت، در حـّد اعاسـت. در آن مقام قـرب، گاهـی چیزهایی کـه برای مـا مباح اسـت - شـاید حّتـی چیزهایی 
که بـرای مـا مسـتحّب اسـت - بـرای آن بزرگـواران مانـع و رادع اسـت. آنها مناسـب بـا شـأن آن قرب اسـت؛ که 

اسـتغفار میکننـد؛ آن هم اسـتغفار جـّدی، نـه اسـتغفار صوری.

اهمیت استغفار 
 دعـای کمیـل را ببینیـد! امیرالمؤمنیـن علیه الّصاة والّسـام در دعـای کمیل - کـه طبق روایـات، این دعـا از آن 
بزرگـوار صـادر شـده اسـت - انشـاًء و در اّول بار، بـا شـروع دعا بـه اسـتغفار میپـردازد. اّول، خـدا را به اسـمش، به 
قدرتش، بـه عظمتش، بـه صفات جـال و جمالـش سـوگند میدهـد و بعـد از آن همه قسـم دادن، شـروع میکند 
بـه اسـتغفار کـردن: »اللّهـم اغفرلـی الّذنـوب التـی تهتک العصـم« ۴، تـا آخـر. دعـای ابیحمـزه ثمالـی و دعاهای 

گوناگـون دیگـر از ایـن انسـانهای بزرگ،
 همین طور اسـت. مـن و شـما بـه اسـتغفار احتیـاج داریـم. ای مؤمنیـن؛ عزیـزان؛ ای دلهای پـاک و صـاف! مبادا 
مغـرور شـوید و بگویید مـا کـه گناهـی نکرده ایـم! چـرا؛ غـرق قصوریـم، غـرق تقصیریـم! »و مـا قـدر اعمالنا فی 
جنب نعمـک«.۵ آنچـه کار خـوب که ما بـه خیال خودمـان انجـام میدهیـم، در مقابـل نعـم پـروردگار و در مقابل 
حّق شـکر الهی، چـه ربطی و چـه نسـبتی دارد!؟ چقـدر قابل ذکر اسـت!؟ مـا نمیتوانیم آن حـّق شـکر را ادا کنیم؛ 
نمیتوانیـم! »الالذی احسـن اسـتغنی عـن عونـک« 6 مگر میشـود انسـان از تفضـل و لطف الهـی، در آنـی از آنات، 

2. غافر: ۵۵
3. نصر: 3

۴. االقبال باعمال الحسنة، ج 3، ص 332

۵. االقبال باعمال الحسنة، ج 1، ص 161
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مسـتغنی باشـد!؟ همیشـه محتاجیم؛ همیشـه هم لطف پروردگار میرسـد: »خیـرک الینا نـازل7«. ما هـم از ادای 
شـکر عاجزیم و ایـن قصـور، یـا تقصیر اسـت و به هرحـال طلـب مغفـرت میخواهد.

شب قدر، فرصتی برای مغفرت و عذرخواهی
 شـب قدر، فرصتی برای مغفـرت و عذرخواهی اسـت. از خـدای متعـال عذرخواهی کنیـد. حال که خـدای متعال 
به من و شـما میدان داده اسـت که بـه سـوی او برگردیـم، طلب مغفـرت کنیـم و از او معـذرت بخواهیـم، این کار 
را بکنیـم، وااّل روزی خواهـد آمـد کـه خـدای متعال بـه مجرمیـن بفرمایـد: »الیـؤذن لهـم فیعتـذرون8«. خدای 
نکـرده در قیامت، بـه ما اجـازه عذرخواهـی نخواهنـد داد. بـه مجرمیـن اجـازه نمیدهند که زبـان بـه عذرخواهی 
بـاز کننـد؛ آن جـا جـای عذرخواهـی نیسـت. این جـا کـه میـدان هسـت، این جـا کـه اجـازه هسـت، این جـا کـه 
عذرخواهـی برای شـما درجـه میآفرینـد، گناهـان را میشـوید و شـما را پـاک و نورانـی میکنـد، از خـدای متعال 
عذرخواهـی کنیـد. این جـا کـه فرصـت هسـت، خـدا را متوّجه بـه خودتـان و لطـف خـدا و نـگاه محّبـت الهی را 

متوّجـه و شـامل حـال خودتـان کنیـد. »فاذکرونـی اذکرکم9«؛ مـرا به یـاد آوریـد، تا مـن شـما را به یـاد آورم.
 در همـان لحظه ای که شـما دلتـان را متوّجه خـدای متعـال و خـدا را در دل خودتان حاضـر میکنید و بـه یاد خدا 
میافتید، خـدای متعـال در همان لحظه، چشـم لطـف و مهـر و عطوفتش متوّجه شماسـت؛ دسـت لطـف و بذل و 
بخشـش او به سـوی شـما دراز اسـت. خدا را به یـاد خودتـان بیندازیـد، وااّل روزی خواهد رسـید که خطـاب الهی 
به سـمت گناهـکاران میآید کـه »انّـا نسـیناکم10«؛ مـا شـما را فرامـوش کردیـم، ما شـما را به دسـت فراموشـی 

سـپرده ایم، برویـد! عرصـه قیامـت این گونه اسـت.
 امروز کـه خـدای متعال اجـازه داده اسـت که شـما بـه زاری، تّضـرع و گریـه بپردازیـد، دسـت ارادت به سـوی او 
دراز کنید، اظهـار محّبت نمایید و اشـک صفـا و محّبـت را از دل گـرم خودتان به چشـمهایتان جاری سـازید. این 
فرصت را مغتنـم بشـمارید، وااّل روزی هسـت که خدای متعـال به مجرمیـن بفرماید: »التجـأروا الیـوم11«؛ بروید، 
زاری و تّضـرع نکنیـد، فایده ای نـدارد: »انّکـم مّنـا التنصـرون12«. این فرصـت، فرصت زندگـی و حیات اسـت که 
برای بازگشـت بـه خـدا در اختیـار مـن و شماسـت و بهتریـن فرصتهـا ایامی از سـال اسـت کـه از جمله آنهـا ماه 

مبـارک رمضـان اسـت و در میان مـاه مبـارک رمضان، شـب قدر! 
 شـب قـدر هـم در میـان این سـه شـب اسـت. طبـق روایتـی کـه مرحـوم »محـّدث قمـی« نقـل میکند، سـؤال 
کردنـد کـه کـدام یـک از ایـن سـه شـب - یـا دو شـب بیسـت ویکم و بیست وسـوم - شـب قـدر اسـت؟ در جواب 
فرمودنـد: چقدر آسـان اسـت کـه انسـان، دو شـب - یا سـه شـب - را ماحظه شـب قـدر کند. چـه اهمیـت دارد 
بین سـه شـب مرّدد باشـد. مگر سـه شـب چقدر اسـت؟ کسـانی بوده اند کـه همـه مـاه رمضـان را از اول تـا آخر، 

شـب قدر به حسـاب میآوردنـد و اعمـال شـب قـدر را انجـام میدادنـد! قـدر بدانید.
 ملتـی که دل خـود را بـا خـدای خـود این گونه صـاف کند کـه دِر خانـه خدا بـرود، از خـدا صادقانـه بخواهـد و به 
خـدا صادقانـه پناه ببـرد، هرگـز بدبخـت و روسـیاه نخواهد شـد؛ دچـار فسـاد، دچـار ذلّت، اسـیر دشـمن و دچار 
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6. االقبال باعمال الحسنة، ج 1، ص 1۵7
7. االقبال باعمال الحسنة، ج 1، ص 162

8. مرسات: 36

9. بقره: 1۵2
10. سجده: 1۴

11. مؤمنون: 6۵

12. مؤمنون: 6۵
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اختـاف داخلـی نخواهـد شـد. آنچـه از ایـن بدبختیهـا بر سـر ملتهـا میآیـد، »فبمـا کسـبت ایدیکـم13«؛ بـر اثر 
کوتاهیهـا، غفلتهـا، گناهـان و فسـادهایی اسـت که خودمـان بـرای خودمان درسـت میکنیم! کسـی کـه دِر خانه 

خـدا میرود، خـود را یـک قدم بـه عصمـت و بـه حفـظ و نگهـداری از گنـاه نزدیـک میکند.
 بـه خـدا پنـاه ببریـم، از خـدا بخواهیـم، بـرای خـدا کار کنیـم و قـدم برداریـم و دلها را بـه خـدا بسـپریم. صفای 
دلهایمـان را بـا یـاد خـدا روزافـزون کنیـم. وقتـی دلهـا با صفـا شـد؛ وقتـی دلها چنـگ در دنیـا نـزد و اسـیر دنیا 
و ماّدیـات نشـد، آن وقـت جامعـه، جامعه ای میشـود بـا مردمـی حقیقتـاً نورانـی و باصفا و پـاک. چنیـن مردمی، 
خـوب تـاش میکننـد، خـوب کار میکننـد، دنیـای خودشـان را هم خـوب میسـازند. دلبسـته نبـودن بـه دنیای 
شـخصی، معنایش نسـاختن دنیا نیسـت؛ آبـادی دنیـا، کاری بـرای خـدا و جـزو کارهای اُخـروی اسـت. آنچه که 
به آبـادی زندگی مـاّدی میانجامـد، چیزی اسـت که خـدا از ما خواسـته اسـت و این هم یـک عمل اُخروی اسـت. 

همین هـم وقتی بـا یاد خـدا همـراه باشـد، بهتـر، روانتـر، شـیرینتر و کاملتـر انجـام میگیرد.

اهمیت شب های قدر 
 ایـن روزهـا را قدر بدانید. شـبهای قـدر را حقیقتـاً قـدر بدانید. قـرآن صریحـاً میفرماید: »خیـر من الف شـهر1۴«؛ 
یک شـب بهتـر از هزار مـاه اسـت! این خیلـی ارزش دارد. شـبی اسـت کـه مائکه نازل میشـوند. شـبی اسـت که 
روح نازل میشـود. شـبی اسـت که خـدای متعال آن را به عنوان سـام دانسـته اسـت. سـام، هـم به معنـی درود 
و تحّیت الهـی بـر انسانهاسـت، هم بـه معنای سـامتی، صلـح و آرامـش، صفا میـان مـردم، بـرای دلهـا و جانها و 
جسـمها و اجتماعـات اسـت. از لحـاظ معنـوی، چنیـن شـبی اسـت! شـبهای قـدر را قـدر بدانیـد و برای مسـائل 

کشـور، مسـائل خودتان، مسـائل مسـلمین و مسـائل کشـورهای اسـامی دعـا کنید.
 کشـورهای اسـامی چقدر مشـکات دارند! حّل آن مشـکات را از خـدا بخواهیـد. برای همه انسـانها دعـا کنید. 
بـرای هدایت انسـانها، برای خودتـان، بـرای زندگیتان، بـرای مسـؤولینتان، برای کشـورتان، برای گذشـتگانتان و 
برای آن چیزی کـه میخواهیـد خدای متعال به شـما بدهـد، دعا کنیـد. این سـاعات و دقایـق را قدر بدانیـد. بنده 

هم از همه شـما بـرادران و خواهـران عزیـز، در شـبهای مبارک قـدر، ملتمس دعا هسـتم.

13. شوری: 30
1۴. قدر: 3
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وعده الهی در استجابت دعا 
دعا یکی از وظایف در ماه رمضان 

برخی از وعده های الهی:
1- بازگشت كار خوب و بد به خود انسان 

2- خلیفه خدا شدن هر ملت، با ایمان و عمل صالح
3- نشان دادن راه به مجاهِد در راه خدا

استجابت دعا در چهار چوب قوانین طبیعی 
استمرار دعا، عامل بیشتر شدن اقبال استجابت آن

تحقق وعده خداوند به مادر حضرت موسی 
4- عزیز شدن ملتهای مسلمان 

لزوم قدر دانستن دعا در ماه رمضان 

وعده الهي در استجابت دعا
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وعده الهي در استجابت دعا *

امروز در خطبـه اّول میخواهـم صحبت کوتاهـی درباب وعـده الهی در اسـتجابت دعا عـرض کنم. یکـی از وظایف 
ما در مـاه رمضان، دعا کردن اسـت. دعا انسـان را بـه خدا نزدیـک میکند؛ معـارف را در دل انسـان مانـدگار و مؤثّر 
میکنـد؛ ایمـان را قـوی میکند؛ عـاوه بر این کـه مضمـون دعا - که خواسـتن از خداسـت - ان شـاءاللَّ مسـتجاب 
میشـود و خواسـته انسـان بـرآورده میگـردد؛ یعنـی دعـا از چند سـو دارای بـرکات بـزرگ اسـت. لذاسـت که در 
قرآن کریـم، بارهـا در بـاب دعـا و دعایی کـه بنـدگان صالـح خـدا کرده اند، سـخن گفته شـده اسـت. همـه اینها 
برای آن اسـت که به مـا درس داده شـود. انبیـای الهـی در مواقع سـختی دعـا میکردنـد و از خدای متعـال کمک 
میخواسـتند: »فدعا ربـه انّـی مغلوب فانتصـر« 1 کـه از قول حضـرت نوح علیه الّسـام نقل شـده اسـت. یـا از قول 
حضـرت موسـی علیه الّسـام نقـل شـده اسـت: »فدعـا ربـه ان هؤالء قـوم مجرمـون« 2. موسـی بـه خدا شـکایت 

کرد و بـه او پنـاه برد.

دعا یکی از وظایف در ماه رمضان 
 خـدای متعـال در چنـد آیـه از آیات قـرآن وعـده کرده اسـت کـه دعـا را مسـتجاب خواهـد کـرد. یکـی از آیات، 
همین آیـه مبارکه »و قـال ربّکـم ادعونی اسـتجب لکم« 3 اسـت؛ یعنـی پروردگار شـما فرموده اسـت که مـرا دعا 
کنیـد، تا اسـتجابت کنـم. ممکن اسـت اسـتجابت بـه معنای بـرآورده شـدِن صددرصـد آن خواسـته هم نباشـد. 
گاهی ممکن اسـت قوانیـن خلقت، اقتضـای ایـن را نکند کـه خـدا آن حاجت را حتمـاً بـرآورده کنـد. در مواردی 
قوانینـی وجـود دارد کـه آن خواسـته بـرآورده شـدنی نیسـت، یـا بـه زودی بـرآورده شـدنی نیسـت. در غیـر این 

*. بیانات در خطبه های نمازجمعه)خطبه اول(  
13711/10/0۴

1. قمر: 10
2. دخان: 22

3. غافر: 60
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مـوارد، قاعدتـاً خـدای متعـال پاسـخش این اسـت که خواسـته شـما را بـرآورده میکنـد؛ همچنـان کـه در دعای 
شـریف ابیحمزه ثمالی۴ - کـه در سـحرهای ماه رمضـان خوانده میشـود - بـه همین معنا اشـاره میکنـد. در قرآن 
فرموده اسـت: »و سـئلوا اللَّ من فضلـه ان اللَّ کان بـکّل شـیٍء علیما« ۵؛ اگرچـه خدا عالم اسـت و نیازهای شـما را 
میداند، اما شـما از خـدا بخواهیـد و به خـدا عرض کنیـد. ایـن آیـه را در دعا ذکـر میکند. البتـه در دعای شـریف: 
»ان اللَّ کان بـکّل شـیٍء رحیمـا« دارد؛ امـا در قـرآن »کان بکّل شـیٍء علیما« اسـت. بعـد میفرمایـد: »و لیس من 
صفاتـک یا سـیدی ان تأمـر بالسـؤال و تمنـع العطّیه«. امام سـجاد علیه الّسـام عـرض میکنـد: پـروردگارا! عادت 
تو این نیسـت کـه مـردم را بـه خواسـتن امـر کنـی؛ امـا آنچه کـه آنهـا خواسـتند بـه آنهـا ندهـی. یعنـی معنای 
کرم الهـی و رحمت الهـی و قـدرت محیطه الهـی این اسـت که اگـر میگویـد بخواهیـد، اراده فرموده اسـت که آن 
خواسـته را اجابت کنـد. این همـان وعده الهی اسـت که در همیـن آیـه ای کـه در اّول خطبه تاوت کـردم، صریح 
ایـن معنا را بیـان میکنـد: »و اذا سـألک عبادی عّنـی فانّـی قریٌب اجیـب دعوة الـّداع اذا دعـان« 6؛ هـرگاه بندگان 
من درباره مـن از تو سـؤال کنند کـه کجاسـت، بگـو ای پیامبر، مـن نزدیکم و پاسـخ میگویـم و دعوت و خواسـته 
آن کسـی را کـه از مـن میخواهـد و مـرا میخوانـد، اجابـت میکنم. هـر کـس خـدا را بخوانـد، پاسـخی در مقابلش 
هسـت: »لکّل مسـألة منک سـمع حاضـر و جـواب عتیـد7«؛ هرسـؤالی از خدا، هـر خواسـته ای از خدا، یک پاسـخ 
قطعـی در مقابـل دارد. این خیلی مهـّم اسـت و باید بنـدگان مؤمـن خـدا آن را خیلی قـدر بدانند. حاال کسـی که 
ایمان ندارد، طبیعی اسـت کـه از ایـن موقعیت - مثـل خیلـی از موقعیتهای دیگـر - اسـتفاده نمیکنـد. این وعده 
قطعـی الهی اسـت؛ یعنـی خـدای متعـال هـر خواسـته ای را جـواب خواهـد داد. این یـک وعـده اسـت و البته هر 
وعـده ای هـم شـرایطی دارد. مـن در این جـا آیاتـی را دربـاره وعده هـای الهی جمـع کرده ام کـه حـاال نمیخواهم 

تفصیـًا وارد بحـث شـوم؛ اما به طـور مختصـر نکاتـی را یادآور میشـوم:

 برخی از وعده های الهی:

1- بازگشت كار خوب و بد به خود انسان 
خداونـد متعـال، وعده هـای فراوانی بـه بنـدگان خـود داده اسـت. مثـًا یکـی از وعده های الهـی این اسـت: »من 
عمل صالحـا فلنفسـه و من اسـاء فعلیهـا« 8؛ هرکـس کار بـد بکنـد، این بدی بـه خـود او بر میگـردد و علیـه خود 
اوسـت. یکـی دیگـر از وعده هـای الهـی ایـن اسـت: »انـا النضیـع اجر مـن احسـن عمـا«9؛ کسـی کـه کار خوب 
انجام دهـد، خـدای متعـال پـاداش او را ضایـع نمیکنـد. فقط هـم در آخرت نیسـت. شـامل دنیـا و آخرت اسـت؛ 
یا در دنیـا، یا در آخـرت. وعـده دیگر ایـن اسـت: »مـن کان یریـد العاجله عجلنـا له فیهـا ما نشـاء لمن نریـد« 10؛ 
هر کـس که خیـر نزدیک - یعنـی دنیـا - را هـدف گیرد و بـه آخـرت کاری نداشـته باشـد، »عجلنا لـه«؛ ما کمک 
میکنیـم آنچـه را که او هـدف گرفته اسـت؛ یعنـی او را بـه آن هـدف میرسـانیم: »ما نشـاء لمـن نریـد«. البته قید 
و شـرطهایی هـم دارد: اگـر تـاش کنـد، اگر زحمـت بکشـد و اگـر بکوشـد بـه آن هدفهـا میرسـد. مثـل این که 

۴. االقبال، ج 1، ص 291
۵. نساء: 32

6. بقره: 186

8. فصلت: ۴6
9. کهف: 30

10. اسراء: 18
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میبینیـد بعضـی از ملتها تـاش کردنـد، کوشـش کردنـد، زحمـت کشـیدند، قناعـت کردنـد، آن جایی کـه باید 
صرفه جویـی کـرد، صرفه جویـی کردنـد و توانسـتند بـه جاهـای بزرگـی برسـند. در دنباله همیـن آیـه میفرماید: 
»و مـن اراد االخرة و سـعی لها سـعیها و هو مؤمـن فاولئک کان سـعیهم مشـکورا. کّا نمـّد هؤالء و هـؤالء« 11؛ هم 
کسـانی که درصدد کسـب دنیـا هسـتند، مـا کمکشـان میکنیم، هم کسـانی کـه درصدد کسـب آخرت هسـتند. 
در ایـن جا تـاش دنیـوی را بـا رضـای الهـی تطبیـق میکننـد. میفرمایـد آنهـا را هـم کمـک میکنیم. این سـّنت 
آفرینش اسـت، ایـن سـّنت الهـی در عالـم اسـت؛ یعنی اگـر تـاش کردیـد و زحمـت کشـیدید، حتماً بـه نتیجه 
خواهید رسـید. خـدای متعال هیـچ تاشـی را بینتیجـه نمیگـذارد؛ حتماً نتیجـه ای دنبالش هسـت. گاهـی افراد 
انسـان میتواننـد آن نتیجـه را بشناسـند، همـان را هـدف میگیرند و بـه آن هم میرسـند؛ امـا گاهـی آن نتیجه ای 
که بر آن عمـل مترتّب اسـت، آن را درسـت نمیشناسـند و دنبـال نتیجه دیگـری میگردنـد؛ ولی آن عمـل نتیجه 
خـودش را میدهـد و باالخره بـه نتیجـه میرسـند. بنابراین، خـدای متعال هیچ تاشـی را بـدون پاداش نگذاشـته 

اسـت.

2- خلیفه خدا شدن هر ملت، با ایمان و عمل صالح
 وعـده الهـی دیگـر ایـن اسـت: »وعـداللَّ الذیـن امنـوا منکـم و عملـوا الّصالحـات لیسـتخلفّنهم فیـاالرض کمـا 
اسـتخلف الّذیـن مـن قبلهـم« 12. ایـن هـم یـک وعـده قطعـی اسـت. هـر قومـی، هـر ملتـی و هـر جمعیتـی که 
ایمان و عمـل صالح داشـته باشـد، خلیفه خـدا در زمیـن خواهد شـد؛ یعنـی قـدرت را در زمین در دسـت خواهد 
گرفـت. بروبرگرد نـدارد. آنهایـی که ایمـان داشـتند، اگر عمل صالـح را بـا آن همـراه کردند، همیـن اتّفـاق افتاد؛ 
کمااین کـه در ایران اسـامی اتّفـاق افتـاد؛ کمااین کـه در هـر دوره ای از دوره های تاریـخ خود ما کـه چنین چیزی 
پیـش آمد، اتّفـاق افتـاد؛ »لیسـتخلفنهم فی االرض کمـا اسـتخلف الذین مـن قبلهـم و لیمکنن لهـم دینهم الذی 
ارتضـی لهـم« 13. اگر ایمـان باشـد، ولی عمـل صالح نباشـد، خلیفه خـدا در زمیـن نخواهند شـد. ایمان خشـک و 

خالـی و ایمـان بی عمـل، نتیجـه ای نـدارد؛ امـا اگر ایمـان با عمـل همـراه باشـد، حتمـاً محّقق خواهد شـد.

3- نشان دادن راه به مجاهِد در راه خدا
 وعـده الهـی دیگـر »والّذیـن جاهـدوا فینـا لنهدیّنهم سـبلنا« 1۴ اسـت. هـر کس کـه در راه خـدا مجاهـدت کند، 
خـدا قطعـاً راه را بـه او نشـان خواهـد داد. اینهـا چیزهایـی اسـت کـه یـک روز خودمـان در دوره جوانـی - اوایلی 
که با معـارف اسـامی و با ایـن حرفهـا آشـنا میشـدیم - میخواندیـم، میگفتیـم، اعتقـاد هم داشـتیم، ایمـان هم 
داشـتیم؛ امـا برای مـا به وضـوح اتّفـاق نیفتـاده بـود. میدانسـتیم کام خدا راسـت اسـت؛ امـا آن را تجربـه نکرده 
بودیـم. امـروز تجربه شـده اسـت. همـان اوقـات در زمـان مبـارزات نهضت اسـامی در ایـران - کـه شـما جوانان 
هیچ یادتان نیسـت، میانسـاالن هم بعضی یادشـان اسـت، بعضی یادشـان نیسـت - اگر کسـی میخواسـت در این 
کشـور، که امـروز مهد اسـام و مأذنه اسـام اسـت، یـا در این تهـران فقـط خودش مسـلمان زندگـی کنـد، واقعاً 
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ممکن نبـود؛ مشـکل بـود! یعنی اگر کسـی میخواسـت منهـای هدایـت و تربیـت دیگران، خـودش به طـور کامل 
مسـلمان زندگی کند، نمیشـد و انواع و اقسـام موانـع وجود داشـت! اگر کسـی میگفت ایـن نهضتی کـه در قم آن 
آقا شـروع کرده اسـت و عّده ای طلبه هـم دور و بـرش هسـتند و تا فریـادی هم میکشـند، فـوراً آنهـا را میگیرند و 
به زنـدان میبرنـد و میزننـد و میکوبند و شـکنجه میکننـد، یک روز بـر اثر صبر و اسـتقامت مـردان خـدا و مردان 
راه حـق و آن رهبـری راشـده مهدیّـه، همـه کشـور را به خـود متوّجـه خواهـد کـرد و همه دلهـا را جـذب خواهد 
نمود و آحاد ملـت را به صحنـه خواهد آورد، کسـی باور نمیکـرد! و اگـر میگفتند یـک روز به برکـت ورود مردم در 
صحنـه، حکومت، حکومت اسـامی خواهد شـد، کسـی بـاور نمیکـرد؛ اما وعـده الهی بـود و محّقق گردیـد؛ چون 

عمل شـد.

استجابت دعا در چهار چوب قوانین طبیعی 
 الزم نیسـت دعـا همیشـه قوانیـن طبیعـی را بـه هـم بزنـد و برخـاف قوانیـن طبیعـی عمـل کنـد؛ نـه. دعـا 
درچارچوب قوانین طبیعی مسـتجاب میشـود و خواسـته شـما بـرآورده میگردد. این قدرت خداسـت کـه قوانین 
را جور میـآورد، کنـار هم میگـذارد و مقصود شـما بـرآورده میشـود. البتـه آن جایـی که دعای شـما با یـک قانون 
الهـِی دیگـری تصـادم پیـدا کنـد، مسـتجاب نمیشـود. وعـده الهـی حـّق اسـت؛ امـا آن وعده هم درسـت اسـت. 
آدمهایـی کـه بیـکار باشـند و در راه اهـداف خودشـان تـاش نکننـد، تضمینـی نیسـت کـه بـه هـدف و مقصـد 
برسـند. حاال شـما دعا کـن، معلوم اسـت که ایـن دعا خیلـی اقبـال اسـتجابت نـدارد. البته یـک وقت هـم دیدید 
مسـتجاب شـد؛ امـا تضمینـی نیسـت. در جایـی برخـاف یـک قانـون طبیعـِی مسـلّم، شـما دعـا کنیـد؛ معلوم 

نیسـت تضمینی داشـته باشـد. 

استمرار دعا، عامل بیشتر شدن اقبال استجابت آن
اگرچـه در مـواردی باشـک دعـا قوانیـن را هـم خـرق میکنـد؛ امـا این طـور نیسـت کـه وقتـی میگوییـم دعـا 
مسـتجاب میشـود، یعنی دعای شـما اگر بـا قوانین دیگـر الهی منافات داشـته باشـد و عملـی همراهش نباشـد و 
یا حّتی خـود دعـا از روی توّجه هم نباشـد، باز مسـتجاب میشـود؛ نـه. در دعـا، طلب کـردن و خواسـتن از خدای 
متعـال و حقیقتـاً مطالبـه کردن الزم اسـت. ایـن دعا مسـتجاب میشـود. اگر عمـل و تـاش در راه اهـداف بزرگ، 
همراه ایـن دعا باشـد، اقبـال اسـتجابت این دعـا واقعاً بیشـتر اسـت. آن وقتـی که دعـا اسـتمرار پیدا کنـد، حتماً 
اقبـال اسـتجابت در ایـن دعا بیشـتر اسـت. اگر دیده شـد کـه یک دعـا چند بـار تکـرار گردید و مسـتجاب نشـد، 
نبایـد مأیوس شـد؛ بخصـوص در مسـائل بـزرگ، بخصـوص در مسـائل مربـوط به سرنوشـت انسـان و سرنوشـت 

کشـور و سرنوشـت ملتهـا؛ چـون گاهـی طبیعـت کارهای بـزرگ چنین اسـت کـه تحّققـش زمـان میطلبد.

تحقق وعده خداوند به مادر حضرت موسی 
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 مـن در پایان صحبتـم یک ماجـرای قرآنـی را برای شـما عـرض میکنم، تـا هم شـاهدی بر ایـن گفته باشـد و هم 
دلهـای شـما در روز جمعه ماه رمضـان، با ذکر ایـن ماجـرا نورانی شـود. وقتـی در آن حکومت اسـتبدادی ظالمانه 
فرعونـی، مـادر موسـی، موسـی را به دنیـا آورد و مسـلّم بـود که ایـن بچـه پسـر را خواهند کشـت، این مـادر ماند 
که چه کنـد. اگـر دختر بـود، خیالش راحـت بـود. دل مـادر ماالمـال از محّبت بچه اسـت، امـا مانده اسـت که چه 
کنـد. این جا وحی الهـی به این مـادر رسـید: »و اوحینـا الی ام موسـی ان ارضعیـه« 1۵؛ شـیرش بده، نتـرس. »فاذا 
خفـت علیه فالقیـه فی الیـم« 16؛ وقتـی خطر زیاد شـد و ترسـیدی که بچه به دسـت دشـمن بیفتـد، نگـذار او را از 
تو بگیرنـد؛ او را بـه دریا بینـداز. در چنـد جای قـرآن، این داسـتان را خـدای متعال ذکر کـرده اسـت. در هر جایی 
با یـک ظرافتهـا و لطافتهایـی آن را بیـان کرده اسـت. این مـادر در شـرایطی قـرار گرفت کـه فهمید خطـر تهدید 
میکند. بـه خانه ایـن خانـواده محتـرم بنیاسـرائیلی ریختند، تـا بچـه را بگیرند. مـادر موسـی فهمید کـه باالخره 
بچه از دسـت خواهـد رفت؛ این جـا بود کـه بچه را بـه رود نیـل انداخـت. تعبیر قـرآن »فی الیم« اسـت؛ امـا قرائن 
نشـان میدهد که مـراد همـان رود نیل اسـت. خیلـی مهّم اسـت؛ مادر چطـور طاقـت میـآورد بچه خـود را داخل 
صندوقـی بگـذارد و او را داخـل رودخانـه ای بینـدازد که خروشـان میـرود!؟ اما وحـی الهی بـه مادر چنیـن گفت: 
»انـا رادوه الیک و جاعلـوه من المرسـلین«17. خـدای متعال در این جـا دو وعده بـه این مـادر داد: اّول ایـن که این 
بچه را بـه تو بـر میگردانیم، دوم ایـن که او را از مرسـلین قـرار میدهیم. بعـد که این بچـه را در میان رود خروشـان 
انداخـت، به خواهـر موسـی گفـت: »و قالت الختـه قصیه«؛ بـرو دنبالـش ببین چـه میشـود و سرنوشـت این بچه 
به کجـا خواهـد انجامیـد؟ نگرانند؛ بچـه کوچک، شـیرخوار، چنـد روزه! تـا این کـه این بچـه از طریـق رود نیل به 
نزدیک خانـه فرعون رسـید. »فالتقطـه آل فرعون«؛ خانـواده فرعـون او را گرفتند و خـدا در دلشـان انداخت که او 
را نگهدارنـد. زن فرعـون گفت کـه این بچـه را بـرای خودمـان نگهداریـم: »قّرة عیـن لی و لـک«. »و حرمنـا علیه 
المراضـع«؛ پسـتانها را نگرفـت. هرچه دایـه آوردنـد که به ایـن بچه شـیر بدهند، پسـتان آنهـا را نگرفت. گرسـنه 
اسـت و شـیر میخواهـد. در این بیـن، خواهر موسـی آمـد و گفـت: »هل ادلکـم علی اهـل بیـت یکفلونه لکـم«18؛ 
میخواهید مـن یـک مرضعه پیـدا کنـم؟ ببینید وقتـی خـدای متعـال میخواهد دعـا را مسـتجاب کنـد و وعده را 
محّقق نمایـد، این گونـه شـرایط را جور میـآورد؛ بـه دل این دختـر میانـدازد و بـه او شـجاعت میدهد کـه بیاید و 
به مأمـوران فرعونـی این چنین پیشـنهادی بکند. آنهـا گفتند عیبـی نـدارد. او رفت مادر موسـی را برداشـت آورد 
و گفـت که این زن، زن شـیردهی اسـت. موسـی را بـه او دادنـد؛ بوی مـادرش را شـنید و بنا کـرد به شـیرخوردن! 
در این جـا سـوءظّن فرعونیها تحریک نشـد و به ذهنشـان نرسـید که شـاید او مـادر این بچه باشـد. خـدای متعال 
میخواهـد وعده خـود را عمل کنـد. »فرددنـاه الی امـه« 19؛ ایـن بچه را بـه مـادرش برگرداندیـم. »کی تقـر عینها 
و التحـزن« 20؛ تـا چشـمش روشـن شـود و محـزون نگـردد. »ولتعلـم ان وعـداللَّ حـق« 21؛ تـا بدانـد وعـده خدا 
درسـت اسـت. این وعده را که خـودش دید درسـت اسـت؛ اما وعـده ی بعـدی: »و جاعلوه مـن المرسـلین« 22. در 
واقع پیـام بعثت موسـی پس از گذشـت سـالها همین جا داده شـد: همـه بنیاسـرائیل بدانند کـه این بچـه، پیامبر 
خواهد شـد و مبعـوث خواهـد گردید و شـما را نجـات خواهـد داد، و شـد. البتـه از آن روزی کـه خـدای متعال به 
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دل مادر موسـی وحی کـرد که »و جاعلـوه من المرسـلین«، تـا آن روزی که موسـی در طـور مقام نبوت و رسـالت 
را گرفت و مأمور شـد کـه بیایـد بنیاسـرائیل را نجات دهد، شـاید سـی، چهـل سـال فاصله شـد. البتـه در روایات 
چیزهایـی هسـت، منتهـا آدم به سـندهای ایـن روایات خیلـی مطمئن نیسـت؛ لیکـن آنچه کـه از قرائـن آیات به 

دسـت میآیـد، اقًا حدود سـی سـالی فاصله شـد.

4- عزیز شدن ملتهای مسلمان 
 عزیـزان مـن! این گونـه اسـت که وعـده الهـی تحّقـق پیـدا میکنـد؛ منتهـا بعـد از مـّدت زمانی. وعـده الهـی این 
اسـت که ملتهـای مسـلمان را عزیز کنـد. این یکشـبه که ممکن نیسـت؛ بـدون تاش و عمـل هم ممکن نیسـت. 
وعـده الهی ایـن بود که هـر ملتـی در راه خـدا مبـارزه کند و ایمان داشـته باشـد، پیروز شـود. بسـیار خوب؛ شـما 
ملت ایـران ایمـان داشـتید، مبـارزه کردید، پیـروز شـدید. وعـده الهی این اسـت که شـما بعـد از این پیـروزی، با 
دشـمنان خـدا درگیر خواهید شـد و اگـر پافشـاری و صبـر و ایسـتادگی کنید، بـاز هم پیـروز خواهید شـد؛ یعنی 
هم وعـده پیـروزی هسـت، هـم وعـده درگیـری هسـت. آری؛ وقتیکه قـدرت الهی، قـدرت اسـام، قـدرت قرآن، 
قدرت معنویـت، در یک جـا َعلَـم برمیافرازد، کسـانی کـه مخالـف معنویتند، دشـمنی میکننـد؛ کسـانی که اهل 
ظلمند، دشـمنی میکنند؛ کسـانی کـه اهل فسـادند، دشـمنی میکنند؛ کسـانی که به هـر جهتی معنویـت و دین 
را برنمیتابنـد، دشـمنی میکننـد. »و لمـا رأی المؤمنـون االحـزاب قالـوا هـذا ما وعدنـااللَّ و رسـوله و صـدق اللَّ و 

رسوله«23. 
وقتی در جنـگ احزاب، قریـش از یک طرف، یهـود از یک طرف، سـقیف از یـک طرف و انواع و اقسـام دشـمنان از 
اطراف حملـه کردنـد و مدینه را محاصـره نمودنـد، در آن جا مردم دو دسـته شـدند؛ مؤمنین یکطـور، غیرمؤمنین 
و کسـانی کـه »فـی قلوبهـم مـرض«2۴ بـود، یـک طـور دیگـر. آنهایـی کـه در دلشـان مـرض بـود میگفتنـد: »ما 
وعدنـااللَّ و رسـوله اال غـرورا«2۵؛ مـا فریـب خوردیـم؛ اسـام نتوانسـت بـه ما عـّزت و امنیـت دهـد و مـا را نجات 
بخشـد. ببینید؛ اطـراف مؤمنیـن را محاصره کـرده بودنـد. این حزبهـا و گروههـای دشـمن، شـرقیاش، غربیاش، 
همسـایه اش، دوردسـتش، همـه دسـت به دسـت هـم داده بودنـد، سـر بـه هـم آورده بودند و بـه دولت اسـامی 
حمله کـرده بودند؛ امـا مؤمنیـن میگفتند: »هـذا ما وعدنـا اللَّ و رسـوله«؛ مـا تعّجـب نمیکنیم. این همـان چیزی 
اسـت که خـدا و پیامبر بـه ما وعـده کـرده بودنـد. وعـده خـدا و پیامبر ایـن اسـت کـه »الّذین امنـوا یقاتلـون فی 
سـبیل اللَّ والّذیـن کفروا یقاتلـون فی سـبیل الطاغوت«26. شـما کـه مؤمنیـد، در راه خدا مبـارزه میکنیـد. آنهایی 
که بـا خـدا میانـه ای ندارنـد، در راه طاغـوت مبـارزه میکننـد. آری؛ آنها هـم مبـارزه میکنند؛ ولـی »فقاتلـو اولیاء 
الشـیطان ان کیـد الشـیطان کان ضعیفـا« 27. اگر مبـارزه کردیـد، اگر ایسـتادید، اگـر صبر و ثبـات خودتـان را از 
دسـت ندادید، شـما پیروزیـد؛ امـا اگر رهـا کردید، احسـاس ضعـف کردیـد، احسـاس نومیـدی کردیـد، عقبگرد 
کردیـد، نـه. پـس، حضـور دشـمن و حملـه دشـمن، مایـه تعّجـب نیسـت؛ »هـذا مـا وعدنـا اللَّ و رسـوله و صدق 
اللَّ و رسـوله و مازادهـم اال ایمانـا و تسـلیما« 28. بنابرایـن، وعده الهی مسـلّم اسـت؛ یعنی هـم در صـورت مبارزه، 

23. احزاب: 22
2۴. احزاب: 12

2۵.همان

26. نساء: 76
27. همان
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در صـورت صبـر و در صـورت ایسـتادگی، پیـروزی بـه دسـت میآیـد و هـم در صورتـی که شـما صـادق باشـید، 
دشـمنیها به سـمت شـما توّجـه پیـدا میکند.

 شـما ببینید چند کشـور در دنیا هسـتند که اینها اّدعـای اسـامیت دارند؛ امـا در رادیوهـای بیگانـه، در تبلیغات 
اسـتکبار جهانـی و امپراتـور تبلیغـی دنیـا هیـچ گاه شـنیده نشـده اسـت کـه آن کشـورها را بـه خاطـر مسـلمان 
بودنشـان سـرزنش کننـد. ایـران اسـامی از روز پیـروزی انقـاب بـه این طـرف، بـه خاطر مسـلمان بودنـش، در 
تمـام بوقهـای تبلیغاتی، مـورد حملـه و سـرزنش و تهمـت و افتـرا و بدگویـی قرار گرفـت. اگـر در راهتـان صادق 
باشـید، ایـن صـدق شـما در راه خـدا، حتمـاً دشـمنی دشـمنان خـدا را جلـب خواهـد کـرد؛ اما اگـر ایسـتادگی 

کردیـد، پیـروزی شـما بـر آنها هـم قطعـاً تحّقـق پیـدا خواهد کـرد. همـه اینهـا وعده خداسـت.

لزوم قدر دانستن دعا در ماه رمضان 
 عزیـزان من! مـاه رمضان اسـت؛ دعـا کنید، دعـا را قـدر بدانیـد، زمان را قـدر بدانیـد، حاجـات بـزرگ را، حاجات 
اّمت اسـامی را، حاجات کشـور اسـامی را، حاجـات ملت خودتـان را، حاجات شـخصی خودتـان را، مـورد توّجه 
قرار دهیـد و آنهـا را متضّرعانـه و مجّدانه از خـدای متعـال بخواهید و هر کـس، تعّهد کنـد این دعایی کـه میکند، 
هر آنچه کـه از عملکـرد او احتیـاج دارد، پـای آن بایسـتد و بگوید مـن حاضـرم در راه خدا تـاش کنـم. البته این 
تاش، همیشـه بـه معنـای جنگیـدن و جبهه رفتـن و کتـک خـوردن و امثال اینهـا نیسـت - موارد خاصی اسـت 
که آن طـور پیـش میآید - امـا همیشـه به معنـای صادق بـودن، بر سـر مبنـا و اصل ایسـتادن، بـه آینـده امیدوار 
بودن، دشـمن را دشـمن دانسـتن اسـت. فرصت دعـا را مغتنـم بشـمارید؛ خدای متعـال ایـن دعاها را مسـتجاب 
خواهـد کـرد و خواسـته ها بـرآورده خواهد شـد. جامعـه ما اگـر جامعـه تقـوا و دعـا و معنویت باشـد، بسـیاری از 

مشـکات مـاّدی او هـم قطعاً برطـرف خواهد شـد.
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نیاز بشریت به خصلتهایی كه امیرالمؤمنین)ع( پرچمدارش است *

علت جذابیت امیرالمؤمنین)ع( بین مسلمانان و غیر مسلمانان
امیرالمؤمنیـن علیه الّسـام جـزو چهره هـای جّذاب تاریخ اسـت. انسـان شـاید کمتر شـخصیت تاریخـی را بتواند 
پیدا کند کـه بـه قـدر امیرالمؤمنیـن علیبن ابیطالـب علیه الّسـام در میان همـه آحاد بشـر - نه فقط ملت اسـام 
- دلباخته داشـته باشـد. چه بسـیار غیـر مسـلمانانی که اسـام و حّتـی پیامبر اسـام را قبـول ندارند؛ امـا به علی 
علیه الّسـام عشـق میورزند؛ به او احتـرام میکننـد و او را سـتایش میکنند. مسـلمانان و بخصوص شـیعیان هم که 
نسـبت به آن بزرگـوار، چه تکریـم و تعظیمـی در دل و جـان و ذهن خودشـان قائلنـد! در بیـن ما شـیعیان و آحاد 
مسـلمین، کسـانی هسـتند که عامل به احکام اسـامی هم نیسـتند؛ امـا امیرالمؤمنین را بـزرگ میشـمارند. این 
برای چیسـت؟ ایـن به خاطـر آن اسـت کـه مجموعـه خصوصّیـات واالی انسـانی در ایـن بزرگـوار به قـدری زیاد 
بوده اسـت که هرکـس کـه از علـی علیه الّسـام چیـزی شـنیده اسـت، در مقابل ایـن خصوصّیـات خاضع اسـت. 
فقط یـک دسـته اسـتثناء هسـتند کـه آنهـا علـی را میشناسـند؛ امـا بـا او دشـمنند. آنهـا کسـانی هسـتند که با 
مبانیای کـه این انسـان بـزرگ بـرای آن جهاد کـرده و همـه عمر را صـرف کرده اسـت، به شـّدت دشـمنند؛ طبعاً 
با سـرباِز اّولش هـم دشـمنند. یـا در آن دوره هـای اّول، کسـانی کـه زخـم خـورده از آن شمشـیر بیانعطـاف و آن 
انسـان آشـتیناپذیر با بدی و زشـتی بودنـد، بـا او دشـمن بودنـد، وااّل آدمهای بـا انصاف و انسـانهای فطـری، همه 
محّب و مشـتاق این شـخصیت عظیمنـد. البته ایـن در صورتی اسـت کـه از او چیـزی شـنیده باشـند؛ آنهایی که 

نشـنیدند و نمیداننـد، طبعـاً خارجند.

*. بیانات در خطبه  های نمازجمعه )خطبه اول( 1378/10/10
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لزوم عمل به ویژگیهای شخصیتی امیرالمؤمنین)ع( بیش از ستایش ایشان
 در این جـا یـک نکتـه وجـود دارد و آن ایـن اسـت کـه ما معمـوالً وقتـی شـخصیتها یـا خصوصّیـات را بـه صورت 
جمعبنـدی شـده از دور مینگریـم، آنها را سـتایش میکنیم؛ امـا وقتی نزدیک میشـویم و پـای عمل و پـای پیروی 
بـه میـان میآیـد، دچـار مشـکل میشـویم. عیـب کار آحـاد بشـر این اسـت. اگـر همـان قـدری که مـردم دنیـا به 
عدالـت و به انصـاف و بـه شـجاعت امیرالمؤمنیـن، به طرفـداری از مظلـوم کـه در او بود، بـه طرفـداری از حقیقت 
کـه در او بـود، بـه ظلـم سـتیزی کـه در او بـود، عاقـه و محّبـت دارنـد، چنانچـه در مقـام عمـل، خـود را بـه این 
خصوصّیـات نزدیـک میکردنـد - ولـو یـک قـدم - دنیـا گلسـتان میشـد؛ اما مـا آدمهـا - یعنـی همین مـا، همین 
امثال بنـده؛ آدمهایـی کـه این طـور از دور امیرالمؤمنین را سـتایش میکنیـم - در جایـی در زندگـی و در قضاوت 
معمولـی خودمـان، به یکـی از همیـن کارهایـی کـه از امیرالمؤمنیـن سـتایش میکنیم؛ یا از کسـی کـه میخواهد 
راه امیرالمؤمنیـن را بـرود، برخـورد کنیـم، معلوم نیسـت که دیگـر آن قدر سـتایش کنیـم؛ در دل برمیآشـوبیم و 
با او بـه مقابلـه برمیخیزیم. اگـر خدای نکرده شـقاوت بـر ما غلبه داشـته باشـد، به روی او شمشـیر هم میکشـیم! 
عیـب کار این جاسـت. لـذا جـا دارد کـه مـا همـان قـدری کـه از جمعبنـدی شـده خصـال امیرالمؤمنین سـخن 
میگوییـم، از ریـز خصوصّیـات آن بزرگـوار هـم مّطلـع شـویم. ایـن امیرالمؤمنین که عـادل بـود، عـدل او چگونه 
بـود؟ ایـن عدلی کـه ایـن قـدر تعریـف دارد، در مقـام عمـل چگونـه بـود؟ در قـدم بعد سـعی کنیـم کـه در مقام 
عمـل، خودمـان را بـه او نزدیـک کنیم. این درسـت اسـت؛ ایـن مایه تکامل اسـت. شـما شـنیده اید کـه در بعضی 
از روایـات1 آمـده اسـت کسـانی به ائمـه علیهم الّسـام عـرض میکردنـد ما شـیعیان شـما هسـتیم - کمـا این که 
طبق روایتـی، کسـانی آمدند و بـه خـود امیرالمؤمنین هـم ایـن را گفتنـد - اما ائّمـه بنابر ایـن روایـات، در جواب 
اینها اسـتنکار میکردند: کجای شـما به دوسـتان و پیروان ما شـبیه اسـت؟ شـما ایـن خصلت و ایـن خصوصیت و 
این رفتـار و ایـن گفتـار را دارید. به عبـارت دیگـر، اینها از مـا مطالبـه عمل میکننـد؛ عمل هـم تابع اعتقاد اسـت. 

انسـان باید بـه چیـزی معتقد باشـد.
 البتـه امـروز ملـت ایـران بایـد خـدا را خیلـی شـکر کنـد کـه زمینـه پیـروی از امیرالمؤمنیـن و از اسـام در این 
کشـور فراهم اسـت. غالـب جمعیت این کشـور، دل بـه سـمت حقیقت دارنـد. اکثریـت عظیـِم نزدیک بـه اتّفاقی 
در این کشـور این طورنـد. ولو حـاال در میـان آنها کسـانی هم عامـل به بعضـی از فـروع نباشـند؛ اما دلهـا، روحها، 
اعتقادهـا و ایمانهـا به همان سـمتی گرایـش دارد کـه انگشـت اشـاره امیرالمؤمنین به آن سـمت مـردم را هدایت 

میکـرد.

ویژگیهای شخصیتی امیرالمؤمنین)ع(:

1- اجتناب از دستاورد حرام
 مـن امـروز روایتـی را انتخـاب کـردم کـه بخوانم؛ ایـن روایـت در »ارشـاد مفیـد« اسـت. البتـه من متـن حدیث 

1. بحاراالنوار، ج 68، ص 192؛ کنزالفوائد، ج 1، ص 89
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را از کتـاب »چهـل حدیـث« امـام بزرگوارمـان - کـه کتـاب بسـیار خوبـی اسـت - نقـل میکنـم؛ لیکـن بـا 
»ارشـاد« هـم تطبیـق کـرده ام. روایـت را شـیخ مفیـد نقـل میکنـد. راوی میگوید کـه مـا در خدمت امـام صادق 
علیه الّصاةوالّسـام بودیـم، صحبـت امیرالمؤمنیـن شـد. »و مدحـه بما هـو اهلـه«؛ امام صـادق زبان به سـتایش 
امیرالمؤمنیـن گشـود و آن چنـان کـه مناسـب او بـود، امیرالمؤمنین را مـدح کـرد. از جملـه چیزهایـی که گفت 
- کـه ایـن راوی یـادش مانـده و مثـًا در همـان مجلس یـا در بیـرون آن مجلـس نوشـته اسـت - اینهاسـت. من 
نـگاه کـردم، دیـدم هـر کـدام از ایـن فقره هایی کـه در ایـن حدیـث بـه آن تکیه شـده اسـت، تقریبـاً به یـک بُعد 
از زندگـی امیرالمؤمنیـن اشـاره میکند؛ به زهـد آن بزرگـوار، عبـادت آن بزرگـوار و خصوصیاتـی که حـاال اینها را 
میخوانیـم. ببینیـد؛ طبق این روایـت، امام صـادق در مقـام تعریـف از امیرالمؤمنین حـرف میزند. اولیـن جمله ای 
که فرمـود، ایـن بـود: »واللَّ ما أکل علـی بن ابـی طالب علیه الّسـام مـن الدنیـا حراماً قـّط حتی مضی لسـبیله2«؛ 
امیرالمؤمنیـن تـا آخر عمـر، یک لقمه حـرام در دهـان نگذاشـت؛ یعنـی اجتناب از حـرام، اجتنـاب از مـال حرام، 
اجتنـاب از دسـتاورد حـرام. البتـه مـراد، حـرام واقعـی اسـت؛ نـه آن حرامـی کـه بـرای آن بزرگـوار حکمش هم 
منجز شـده باشـد؛ یعنی مشـتبه را هم به خود نزدیـک نکرد. ببینیـد؛ اینهـا را به عنوان دسـتورالعمل و سرمشـق 
در عمـل - و باالتـر از آن در فکـر - بـرای مـا بیـان کرده انـد. امـام صـادق و امـام باقـر و امـام سـجاد هـم اعتـراف 
میکننـد کـه مـا نمیتوانیـم این طـوری زندگـی کنیم! حـاال نوبـت به امثـال بنـده کـه میرسـد، دیگر واویاسـت! 
بحث سـِر این نیسـت که مـن یـا شـما بخواهیم این طـور زندگـی کنیـم؛ نـه، آن زندگـی، زندگـی این قلّه اسـت؛ 
ایـن قلّـه را نشـان میدهـد. معنـای نشـان دادن قلّه این اسـت کـه همـه باید بـه این سـمت حرکـت کننـد. البته 
چه کسـی هسـت که به آن باال برسـد!؟ در همیـن حدیث هـم میخوانیـم که امام سـجاد فرمـود: من قادر نیسـتم 

این طـور زندگـی کنـم.

2- سختگیری بر خود در زندگی دنیا و تمّتعات دنیوی
 »و ما عرض لـه امـران قطهما للَّ رضـی اال اخذ بأشـدهما علیه فـی دینه«؛ یعنـی هـر وقـت دو کار و دو انتخاب در 
مقابـل امیرالمؤمنین قـرار میگرفـت که هـر دو مورد رضـای خدا بـود - نه این کـه یکی حـرام، یکی حال باشـد؛ 
نه. هر دو حال باشـد؛ مثـًا هـر دو عبادت باشـد - علـی آن یکی را کـه برای بـدن او سـخت تر بـود، آن را انتخاب 
میکـرد؛ اگـر دو غذای حـال بـود، آن پسـت تر را انتخاب میکـرد؛ اگـر دو لباس جایـز بـود، آن پسـت تر را انتخاب 
میکـرد؛ اگـر دو کار جایـز بـود، آن سـخت تر را برمیگزیـد. ببینیـد؛ این صحبت یـک گوینـده معمولی نیسـت که 
حرف بزنـد. طبق ایـن حدیث، ایـن امام صادق اسـت کـه میگویـد؛ یعنی دقیق اسـت. ببینیـد این سـختگیری بر 

خـود در زندگی دنیـا و در تمّتعـات دنیـوی، چه قدر مهّم اسـت!

5- اعتماد پیامبر)ص(، به امیرالمؤمنین)ع(
 »و مـا نزلـت برسـول اللَّ صلـی اللَّ علیـه و آلـه نازلـة قـّط ااّل دعـاه فقدمـه ثقـة بـه«؛ هـر وقـت مسـأله مهّمـی 
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بـرای پیامبر پیـش میآمـد، پیامبـر او را صـدا میکـرد و جلـو میانداخـت؛ به خاطـر این کـه بـه او اعتماد داشـت و 
میدانسـت که اّوالً خـوب عمل میکنـد؛ ثانیاً از کار سـخت سـرپیچی نـدارد؛ ثالثاً آمـاده مجاهدت در راه خداسـت. 
مثـًا در »لیلـة المبیـت« - آن شـبی کـه پیامبـر مخفیانـه از مکـه بـه مدینـه آمـد - یک نفـر بایـد آن جـا در آن 
رختخـواب میخوابیـد. پیامبـر علـی را جلـو انداخـت. در جنگهـا، امیرالمؤمنیـن را جلـو میفرسـتاد. در کارهـای 
مهم - هر مسـأله اساسـی و مهّمـی که پیـش میآمد - علـی را جلـو میانداخـت: »ثقة بـه«؛ چون اطمینان داشـت 
و میدانسـت کـه او برنمیگردد؛ نمیلـرزد و خـوب عمل خواهد کـرد. ببینیـد؛ صحبِت این نیسـت که امثـال بنده - 
آدمهـای حقیـر و ضعیـف - اّدعـا کنیم کـه میخواهیـم این طـوری عمل کنیـم؛ نه. صحبـِت این اسـت که مـا باید 
در ایـن جهت حرکـت کنیم. انسـاِن مسـلماِن پیـرِو علی، خّطـش باید ایـن خط باشـد و هرچـه بتواند، جلـو برود. 
بعـد فرمـود: »و مـا اطـاق احـد عمـل رسـول اللَّ صلیاللَّ علیه وآله من هـذه األمـة غیـره«؛ هیچ کـس از ایـن اّمت 
طاقـت این را نداشـت کـه مثـل پیامبر عمـل کند، مگـر او. او بـود که مثـل پیامبـر در همه جـا میرفـت. هیچ کس 
دیگر نمیتوانسـت به دنبـال پیامبـر و پا جـای پـای آن حضـرت حرکـت کنـد. »و ان کان لیعمل عمـل رجل کان 
وجهـه بیـن الجنة و النـار«؛ بـا همه ایـن کارهـای بـزرگ و خداپسـند و مؤمنانـه، رفتـار او، رفتـار یک انسـان بین 
خـوف و رجا بـود؛ از خـدا ترسـناک بـود، کانّـه او را بیـن بهشـت و جهّنـم قـرار داده انـد؛ در یـک طرف بهشـت را 
میبینـد، در یک طـرف جهّنـم را میبینـد. »یرجو ثواب هـذه و یخـاف عقاب هـذه«. خاصـه این جمله این اسـت 
که به ایـن همـه مجاهدت، بـه ایـن همه انفـاق، بـه این همـه عبـادت، مغرور نمیشـد. مـا حـاال دو رکعـت نافله و 
چنـد جمله دعـا کـه بخوانیـم - و اگـر دو قطـره اشـک بریزیـم - فـوراً مغـرور میشـویم کـه بله دیگـر: »ایـن منم 

طـاووس علّییـن شـده«! امـا امیرالمؤمنیـن با ایـن انبوه عمـل صالـح، مغرور نمیشـد.
 البته این کـه چرا شـخصی مثـل امیرالمؤمنین، شـخصی مثـل پیامبر، شـخصی مثل امام سـّجاد - که خـدا اصًا 
بهشـت را برای خاطر این طور انسـانها آفریـده - بـاز از آتش جهّنـم میترسـند و به خدا پنـاه میبرنـد، این خودش 
بحـث جداگانـه ای دارد. ما کوچکیـم؛ دید ما قاصر اسـت؛ مـا نزدیک بین هسـتیم؛ ما عظمـت الهـی را نمیفهمیم؛ 
مـا مثـل بچـه کوچـک و غیرممّیـزی هسـتیم کـه در مقابـل یـک شـخص عظیـِم علمـی بـازی میکنـد؛ میآید و 
میـرود و اصـًا عیـن خیالش هم نیسـت؛ چـون نمیشناسـد که این شـخص کیسـت؛ اما شـما کـه پدر او هسـتید 
و عقلتـان صدبرابـر اوسـت، در مقابل آن شـخصیت خضـوع میکنید. مـا در مقابـل خدای متعـال وضعیتمـان این 
اسـت. ما مثـل بچه ها، مثـل آدمهـای غافل، مثـل آدمهای پسـت، عظمـت الهـی را نمیفهمیـم؛ اما آن کسـانی که 
از مرحلـه علم، بـه مرحلـه ایمـان رسـیده اند؛ از مرحلـه ایمان، بـه مرحلـه شـهود رسـیده اند؛ از مرحله شـهود، به 
مرحلـه فنـاِء للَّ رسـیده اند؛ آنها هسـتند کـه عظمت الهـی در چشمهایشـان آن چنـان جلـوه میکند کـه هر عمل 
صالحـی از آنهـا سـربزند، به نظرشـان نمیآیـد؛ اصـًا میگوینـد مـا کاری نکرده ایـم. همیشـه بدهـکار ذات مقدس 

احدیّتنـد.
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6- آزاد كردن هزار غام و كنیز از مال شخصی خود برای رضای خداوند 
 »ولقـد اعتق مـن ماله الـف مملـوک«؛ بتدریـج، هزار غـام و کنیـز را کـه از مال شـخصی خـود خریده بـود، آزاد 
کرد؛ »فـی طلـب وجـه اللَّ والنجـاة من النـار«؛ برای ایـن که رضـای خـدا را جلب نمایـد و از آتـش جهّنـم خود را 
دور کنـد. »مما کـد بیدیه و رشـح منـه جبینـه«؛ ایـن پولهایی کـه میـداد، پولهایـی نبود کـه مفت گیـرش آمده 
باشـد. امام صادق طبـق ایـن روایت میگویـد: »مما کـد بیدیـه«؛ با کـّد یمین و عـرق جبیـن و با کار سـخت، پول 
به دسـت آورده بـود. چـه در زمـان پیامبـر، چـه در زمـان فتـرت بیسـت و پنج سـال، چـه در زمـان خافـت - که 
از بعضـی از آثـار فهمیـده میشـود کـه امیرالمؤمنین در زمـان خافـت هـم کار میکـرد - آن حضـرت کار میکرد؛ 
مزرعه آبـاد مینمود، قنـات میَکند و پـول در میـآورد و این پولهـا را در راه خـدا انفاق میکـرد. از جملـه مرتّب برده 
میخریـد و آزاد میکرد؛ هـزار بـرده را این طور خریـد و آزاد کـرد. »ان کان لیقـوت اهله بالزیـت و الخـل والعجوة«؛ 
غذای معمولی خانـه امیرالمؤمنیـن اینها بـود: زیتون، سـرکه، خرمای متوّسـط و یا پاییـن؛ که حاال مثـًا در عرف 
جامعه ما نان و ماسـت، یـا نان و پنیـر اسـت. »و مـا کان لباسـه ااّل کرابیس«؛ لبـاس معمولیـش کرباس بـود. »اذا 
فضل شـیء عن یده من کمـه دعا بالجلـم فقصه«؛ اگـر آسـتینش مقداری بلنـد بود، قیچی میخواسـت و آسـتین 
بلنـد را میبریـد؛ یعنـی حّتـی به زیـادی آسـتین بـرای خـودش راضـی نمیشـد. میگفـت این زیـادی اسـت؛ این 
پارچـه را در جایی مصـرف کنند و بـه کاری بزننـد! آن روز پارچـه هم خیلی کـم بود و مـردم مشـکاتی در زمینه 

پوشـش داشـتند؛ این بـود که یـک تّکـه پارچه کربـاس هـم میتوانسـت بـه دردی بخورد.

7- فاصله طوالنی بین عبادت امام سجاد)ع( و امیرالمؤمنین)ع(
بعد راجـع به عبـادت حضـرت صحبـت میکنـد. آن حضـرت، قلّه اسـام اسـت؛ اسـوه مسـلمین اسـت. در همین 
روایـت فرمـود: »و ما اشـبهه من ولـده و ال اهـل بیته احد اقرب شـبها بـه فی لباسـه و فقهه مـن علی بن الحسـین 
علیهما الّسـام«. امـام صـادق میگوید: در تمـام اهـل بیتمـان - اهـل بیـت و اوالد پیامبـر - از لحاظ ایـن رفتارها 
و ایـن زهـد و عبـادت، هیـچ کس بـه انـدازه علـی بـن الحسـین بـه امیرالمؤمنین شـبیه تر نبـود؛ امـام سـّجاد، از 
همـه شـبیه تر بـود. امـام صـادق فصلـی در بـاب عبـادت امـام سـّجاد ذکـر میکنـد؛ از جملـه میفرمایـد: »و لقـد 
دخـل ابوجعفـر ابنـه علیهمـا السـام علیـه«؛ پدرم حضـرت ابـی جعفـر باقـر یـک روز پیش پـدرش رفـت و وارد 
اتـاق آن بزرگوار شـد. »فـاذا هو قـد بلغ مـن العبـادة ما لـم یبلغه احـد«؛ نـگاه کـرد، دید پـدرش از عبـادت حالی 
پیدا کرده کـه هیچ کـس به ایـن حال نرسـیده اسـت. شـرح میدهـد: رنگـش از بیخوابی زرد شـده، چشـمهایش 
از گریه درهم شـده، پاهایـش ورم کـرده و... امـام باقـر اینهـا را در پدر بزرگـوارش مشـاهده کرد و دلش سـوخت: 
»فلم املـک حیـن رأیته بتلـک الحـال البـکاء«؛ میگویـد وقتـی وارد اتـاق پـدرم شـدم و او را بـه این حـال دیدم، 
نتوانسـتم خـودداری کنم؛ بنـا کـردم زار زار گریـه کـردن: »فبکیـت رحمة لـه«. امـام سـّجاد در حال فکـر بود - 
تفّکر هم عبادتی اسـت - به فراسـت دانسـت که پسـرش امـام باقر چـرا گریـه میکند؛ خواسـت یـک درس عملی 
بـه او بدهـد؛ سـرش را بلند کـرد: »قـال یـا بنی اعطنـی بعـض تلک الصحـف التـی فیهـا عبادة علـی بـن ابیطالب 
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علیه السـام«؛ در میـان کاغذهـای مـا بگـرد و آن دفتری کـه عبـادت علیبن ابیطالـب را شـرح داده، بیـاور. ظاهراً 
از دوران امـام علیبن ابیطالـب علیه الّسـام نوشـته ها و کتابهایـی در بـاب قضاوتهـای آن حضـرت، در بـاب زندگی 
آن حضـرت، در بـاب احادیـث آن حضـرت، در اختیـار ائّمه بـود. از مجمـوع روایـات دیگـر، آدم این طـور میفهمد 
کـه در مـوارد گوناگونـی از آن اسـتفاده میکردنـد. این جـا هـم حضرت به پسـرش امـام باقـر فرمود آن نوشـته ای 
را که مربوط بـه عبـادت علیبـن ابیطالب اسـت، بردار بیـاور. امـام باقـر میفرمایـد: »فاعطیتـه«؛ رفتـم آوردم و به 
پـدرم دادم. »فقرأ فیها شـیئاً یسـیرا ثم ترکهـا من یده تضجـرا«؛ مقـداری به این نوشـته نـگاه کرد - امام سـّجاد، 
هم بـه امـام باقـر درس میدهـد، هـم بـه امـام صـادق درس میدهـد، هم بـه مـن و شـما درس میدهـد - بـا حال 
مامـت آن را بـر زمیـن گذاشـت؛ »و قال مـن یقوی علـی عبـادة علـی علیبن ابیطالـب علیه الّسـام«؛ فرمـود چه 
کسـی میتواند مثل علـی بن ابیطالـب عبادت کنـد؟ امام سـّجادی کـه آن قدر عبـادت میکند کـه امـام باقر دلش 
به حـال او میسـوزد - نـه مثـل من و شـما؛ مـا کـه کمتـر از اینها هـم بـه چشـممان بـزرگ میآیـد - امـام باقری 
که خـودش هـم امـام اسـت و دارای آن مقامات عالـی اسـت، از عبـادت علیبـن الحسـین دلتنگ میشـود و دلش 
میسـوزد و نمیتوانـد خـودش را نگـه دارد و بیاختیـار زار زار گریـه میکنـد، آن وقـت علیبن الحسـیِن بـا این طـور 
عبـادات میگویـد: »من یقـوی علـی عبـادت علیبن ابیطالـب«؛ چه کسـی میتوانـد مثل علـی عبادت کنـد؟ یعنی 

بین خـودش و علـی فاصلـه ای طوالنـی میبیند.

كهنه نشدن خصلتهای امیرالمؤمنین)ع( با پیشرفت علم 
علی ای که من و شـما عاشـق او هسـتیم، دنیا عاشـق اوسـت، مسـیحی عاشـقانه برایش کتـاب مینویسـد، آدمی 
که بـه مبانـی دینی هـم عمًا خیلـی پایبند نیسـت، دربـاره او زبـان به سـتایش بـاز میکند، ایـن علی را شـما چرا 
از دور نـگاه میکنیـد؛ نزدیـک برویـد. هرکـس ایـن قلّـه دماونـد را از دور نـگاه کنـد، میگوید بـه به، عجـب چیزی 
اسـت! قدری از ایـن پیچ وخمها بـاال برو، ببینـم چـه کاره ای! بایـد نزدیک شـد؛ بایـد راه افتـاد؛ باید حرکـت کرد. 
امروز بشـریت به همیـن خصلتهایی کـه امیرالمؤمنین پرچمـدارش بـود، احتیـاج دارد. این خصلتها، با پیشـرفت 
علم، بـا پیشـرفت فنـاوری، با پدیـد آمـدن روش جدیـد زندگـی در دنیا کهنـه نمیشـود. عدالـت کهنه نمیشـود؛ 
انصـاف و حق طلبـی کهنه نمیشـود؛ دشـمنی بـا زورگو کهنـه نمیشـود؛ پیونـد دل با خـدا کهنـه نمیشـود. اینها 
رنگ ثابت وجـود انسـان در همه تاریـخ اسـت. امیرالمؤمنیـن این پرچمها را در دسـت داشـت. امروز بشـر تشـنه 
ایـن حرفهـا و تشـنه ایـن حقایـق اسـت. راه چیسـت؟ راه، نزدیک شـدن اسـت. مبـادا اگـر مـن و شـما در جایی 
حرفی بـرای حـق زدیـم، این بـه نظرمـان زیـاد و بـزرگ بیایـد؛ نـه. علی ایـن اسـت. مبـادا اگر سـاعتی از شـبی، 
روزی، نیمه شـبی، توانسـتیم عبادتـی کنیم، به چشـممان بـزرگ بیایـد و ما را ُعجـب بگیـرد؛ نه. علی این اسـت. 
مبادا اگـر در صحنـه خطری وارد شـدیم، خودمـان را خیلـی بـزرگ ببینیم؛ نـه. علی این اسـت. هرچـه میتوانید، 
، ای حاضر شـوندگان  نزدیـک شـوید. ای روزه داران، ای نمازگـزاران، ای نافله گـزاران، ای مجاهـدان فی سـبیل اللَّ
در میدانهـای خطـر، ای زاهـدان در دنیـا، ای شـیران روز، ای عبـادت کننـدگان شـب! خوشـا به حالتان؛ شـما به 
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علـی نزدیکتریـد؛ اما شـما هـم میتوانید بـاز نزدیکتر شـوید.

خضوع دنیای بشریت در مقابل علی علیه السام
 دنیـای اسـام، بلکـه دنیـای بشـریت سـالم، در مقابـل او خاضـع اسـت. اینهاسـت کـه در تاریـخ اثـرش میماند. 
آن زهـدش بـود؛ آن عبادتـش بـود؛ آن شـجاعتش بـود؛ آن قاطعیتـش در راه خـدا بـود. آن جایـی کـه الزم بـود، 
بـا شمشـیر بـه جـان دشـمنان حقیقـت و دشـمنان دیـن و دشـمنان خـدا میافتـاد و از هیچ چیـز باک نداشـت: 
»ال تأخـذه فـی اللَّ لومـة الئـم3«. آن جایـی کـه آدِم منحـرِف مضـِرّ مخلّـی بـر سـر راه حرکـت به سـوی خـدا 
وجـود داشـت، شمشـیر او فیصلـه دهنـده بـود. آن جایـی کـه مظلومـی بـود، آن جایـی کـه مصلوب الحّقـی بود، 
امیرالمؤمنین بـه رقیقترین انسـانها تبدیل میشـد. در روایتی هسـت کـه آن قـدر امیرالمؤمنین با دسـت خودش 
بـه دهـان یتیمان غـذا گذاشـت که یـک نفـر - البـد مثـًا جوانکـی بـوده - گفـت آرزو کردیـم کاش ما هـم یتیم 
میشـدیم تـا امیرالمؤمنین این طـور به مـا لطف میکـرد! آن قدر ناشـناس بـه خانـه فقـرا و مسـاکین و گرفتارها و 
از راه مانده هـا سـر زد که معروف اسـت بعـد از ضربـت خـوردن آن حضـرت، فهمیدند آن انسـاِن رحیم چه کسـی 

بـوده کـه میآمـده اسـت و او را نمیشـناخته اند!
 سـخن او نهج الباغه اسـت؛ فصیحتریـن کام آدمی در میـان عرب. »نهـج الباغه« اوج هنـر و اوج زیبایی اسـت؛ 
زیبایـی لفـظ و زیبایی معناسـت. انسـان مبهوت میمانـد! هیچ شـاعر بزرگ عـرب، هیچ نویسـنده هنرمنـد عرب، 

نتوانسـته بگوید کـه مـن از مراجعه بـه نهج الباغـه بینیازم.
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3. االقبال سیدبن طاووس، ج 1، ص ۵07



لزوم اقتدا و تأسی به پیامبر)ص( 
دوران كوركی پیامبر)ص(

اجتمـاع تمامـی خصوصیات مثبـت انسـاِن واال در 
پیامبر)ص(

تقسـیم اخـاق پیامبـر بـه »اخـاق شـخصی« و 
»اخاق حکومتی« 

برخی از اخاق شخصی پیامبر)ص(:
1- امین بودن 

2- بردباری 
3- جوانمردی 

4- درستکردار بودن 
5- نظیف بودن 

6- خوش رفتاری با مردم
برخی اخاق حکومتی پیامبر)ص(:

و...

»اخاق شخصی« و »اخاق حکومتی« 
پیامبر)صّلی اهلل علیه وآله(
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»اخاق شخصی« و »اخاق حکومتی« پیامبر)صّلی اهلل علیه وآله( *

لزوم اقتدا و تأسی به پیامبر)ص( 
نبی مکـرم اسـام جـدای از خصوصیـات معنـوی و نورانیـت و اتّصـال بـه غیـب و آن مراتـب و درجاتی کـه امثال 
بنـده از فهمیـدن آنهـا هـم حّتـی قاصـر هسـتیم، از لحـاظ شـخصیت انسـانی و بشـری، یـک انسـان فوق العاده، 
طـراز اول و بی نظیر اسـت. شـما دربـاره امیرالمؤمنیـن مطالب زیـادی شـنیده اید. همین قـدر کافی اسـت عرض 
شـود که هنر بـزرگ امیرالمؤمنیـن این بود کـه شـاگرد و دنبالـه رو پیامبر بـود. یک شـخصیت عظیم، بـا ظرفیت 
بی نهایـت و بـا خلـق و رفتـار و کـردار بی نظیـر، در صدر سلسـله ی انبیـا و اولیـا قـرار گرفته اسـت و ما مسـلمانان 
موّظـف شـده ایم کـه بـه آن بزرگـوار اقتـدا کنیـم؛ کـه فرمـود: »ولکم فـی رسـول اللَّ اسـوة حسـنة«1. مـا باید به 
پیامبر اقتدا و تأسـی کنیـم. نه فقـط در چند رکعـت نماز خوانـدن کـه در رفتارمـان، در گفتارمان، در معاشـرت و 

در معامله مـان هـم باید بـه او اقتـدا کنیـم. پس بایـد او را بشناسـیم.

دوران كودكی پیامبر)ص(
خـدای متعـال شـخصیت روحـی و اخاقـی آن بزرگـوار را در ظرفـی تربیت کـرد و بـه وجـود آورد کـه بتواند آن 
بار عظیـم امانـت را بـر دوش حمل کند. یـک نـگاه اجمالی بـه زندگـی پیامبـر اکـرم در دوران کودکـی بیندازیم. 
پـدر آن بزرگـوار، بنابر روایتـی قبـل از والدتش، و بنـا بر روایتـی دیگر چنـد ماه بعـد از والدتـش از دنیا مـی رود و 
آن حضـرت پـدر را نمی بینـد. به رسـم خاندانهـای شـریف و اصیـل آن روز عربسـتان که فرزنـدان خودشـان را به 
زنـان پاکدامـن و دارای اصالـت و نجابـت می سـپردند تا آنهـا را در صحـرا و در میـان قبایـل عربی پـرورش دهند، 

*. بیانات در خطبه های نمازجمعه تهران)خطبه اول(  1379/02/23
1. احزاب: 21
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این کـودک عزیـِز چـراغ خانـواده را بـه یـک زن اصیـل نجیـب بـه نـام حلیمـه سـعدیّه - کـه از قبیله بنی سـعد 
بـود - سـپردند. او هم پیامبـر را در میـان قبیله خـود برد و در حدود شـش سـال آن کـودک عزیـز و آن دّر گرانبها 
را نگه داشـت؛ بـه او شـیر داد و او را تربیت کـرد. لـذا پیامبر در صحـرا پرورش پیـدا کرد. گاهـی این کـودک را نزد 
مـادرش - جنـاب آمنـه - مـی آورد و ایشـان او را می دیـد و سـپس بـاز برمی گردانـد. بعـد از شـش سـال کـه این 
کـودک از لحاظ جسـمی و روحی پـرورش بسـیار ممتـازی پیدا کرده بـود - جسـماً قوی، زیبـا، چـاالک، کارآمد؛ 
از لحـاظ روحی هـم متین، صبـور، خـوش اخاق، خـوش رفتـار و با دید بـاز، کـه الزمه زندگـی در همان شـرایط 
اسـت - به مـادر و بـه خانـواده برگردانده شـد. مادر ایـن کـودک را برداشـت و با خود بـه یثرب بـرد؛ بـرای این که 
قبر جنـاب عبـداللَّ را - کـه در آن جـا از دنیا رفـت و در همـان جا هم دفن شـد - زیـارت کننـد. بعدها کـه پیامبر 
بـه مدینه تشـریف بردنـد و از آن جـا عبـور کردنـد، فرمودند قبـر پدر مـن در این خانـه اسـت و من یادم اسـت که 
برای زیـارت قبر پـدرم، با مـادرم بـه ایـن جـا آمدیـم. در برگشـتن، در محلی به نـام ابـواء، مادر هـم از دنیـا رفت 
و این کـودک از پـدر و مـادر - هـر دو - یتیم شـد. بـه این ترتیـب، ظرفیـت روحی ایـن کودک کـه در آینـده باید 
دنیایـی را در ظرفیت وجـودی و اخاقی خـود تربیت کند و پیـش ببرد، روزبـه روز افزایـش پیدا کـرد. ام ایمن او را 
بـه مدینـه آورد و بـه دسـت عبدالمطلـب داد. عبدالمطلب مثل جـان شـیرین از این کـودک پذیرایی و پرسـتاری 
می کـرد. در شـعری عبدالمطلـب می گوید کـه من بـرای او مثل مـادرم. ایـن پیرمرد حدود صدسـاله - کـه رئیس 
قریش و بسـیار شـریف و عزیـز بـود - آن چنان ایـن کـودک را مورد مهـر و محبت قـرار داد کـه عقده کـم محبتی 
در این کـودک مطلقاً بـه وجود نیایـد و نیامد. شـگفت آور این اسـت کـه ایـن نوجـوان، سـختیهای دوری از پدر و 
مـادر را تحمـل می کنـد، بـرای این کـه ظرفیـت و آمادگـی او افزایـش پیـدا کند؛ امـا یـک سرسـوزن حقارتی که 
احتمـاالً ممکن اسـت بـرای بعضـی از کـودکاِن این طـوری پیـش بیایـد، بـرای او به وجـود نمی آیـد. عبدالمطلب 
آن چنـان او را عزیـز و گرامـی می داشـت کـه مایه تعجـب همـه می شـد. در کتابهـای تاریـخ و حدیث آمده اسـت 
که در کنـار کعبه بـرای عبدالمطلب فرش و مسـندی پهـن می کردنـد و او آن جا می نشسـت و پسـران او و جوانان 
بنی هاشـم با عـّزت و احتـرام دور او جمع می شـدند. وقتـی عبدالمطلـب نبود یـا در داخـل کعبه بود، ایـن کودک 
می رفـت روی ایـن مسـند می نشسـت. عبدالمطلـب کـه می آمـد، جوانـان بنی هاشـم بـه ایـن کـودک می گفتند 
بلند شـو، جای پـدر اسـت. امـا عبدالمطلـب می گفت نـه، جـای او همان جاسـت و بایـد آن جـا بنشـیند. آن وقت 
خودش کنـار می نشسـت و این کـودک عزیـز و شـریف و گرامـی را در آن محل نگاه می داشـت. هشـت سـاله بود 
کـه عبدالمطلـب هـم از دنیـا رفـت. روایـت دارد کـه دم مـرگ، عبدالمطلـب از ابی طالب - پسـر بسـیار شـریف و 
بزرگـوار خـودش - بیعـت گرفـت و گفت کـه این کـودک را بـه تـو می سـپارم؛ باید مثـل مـن از او حمایـت کنی. 
ابوطالـب هم قبـول کـرد و او را به خانـه خودش بـرد و مثل جـان گرامـی او را مـورد پذیرایـی قـرار داد. ابوطالب و 
همسـرش - شـیرزن عـرب؛ یعنـی فاطمـه بنت اسـد؛ مـادر امیرالمؤمنیـن - تقریباً چهل سـال مثـل پـدر و مادر، 
این انسـان واال را مـورد حمایت و کمک خـود قرار دادنـد. نبی اکـرم در چنین شـرایطی دوران کودکـی و نوجوانی 

خـود را گذارند.
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خصال اخاقـی واال، شـخصیت انسـانِی عزیز، صبـر و تحّمـل فراوان، آشـنا بـا دردهـا و رنجهایی که ممکن اسـت 
برای یک انسـان در کودکـی پیش بیاید، شـخصیت در هـم تنیده عظیـم و عمیقـی را در این کودک زمینه سـازی 
کـرد. در همـان دوران کودکـی، بـه اختیـار و انتخـاب خـود، شـبانی گوسـفندان ابوطالـب را بـه عهـده گرفـت و 
مشـغول شـبانی شـد. اینها عوامل مکّمل شـخصیت اسـت. به انتخاب خـود او، در همـان دوران کودکـی با جناب 
ابی طالـب به سـفر تجـارت رفـت. بتدریـج این سـفرهای تجـارت تکـرار شـد، تـا بـه دوره جوانـی و دوره ازدواج با 

جنـاب خدیجـه و بـه دوران چهل سـالگی - کـه دوران پیامبری اسـت - رسـید.

اجتماع تمامی خصوصیات مثبت انساِن واال در پیامبر )ص(
تمـام خصوصیات مثبـت یـک انسـان واال در او جمـع بود؛ کـه من بخشـی از خصوصیـات اخاقـی آن بزرگـوار را 
بسـیار مختصر عـرض می کنـم. اما واقعـاً سـاعتها وقت الزم اسـت که انسـان دربـاره خصوصیـات اخاقـی پیامبر 
حرف بزنـد. من فقط بـرای عـرض ارادت و بـرای این که به گوینـدگان و نویسـندگان، عمـًا عرض کرده باشـم که 
نسـبت به شـخصیت پیامبر قـدری بیشـتر کار شـود و ابعـاد آن تبییـن گردد - چـون دریـای عمیقی اسـت - این 
چنـد دقیقـه را به ایـن مطالـب صـرف می کنـم. البتـه در کتابهـای فراوانـی راجـع بـه نبی اکـرم و به طـور متفّرق 
راجع بـه اخـاق آن بزرگـوار مطالبی هسـت. آنچه کـه مـن در این جا ذکـر کـردم، از مقاله یکـی از علمـای جدید 
- مرحـوم آیةاللَّ حـاج سـیدابوالفضل موسـوی زنجانی - اسـت که مقالـه ای در همین خصـوص نوشـته اند و من از 

نوشـته ایشـان - که جمعبنـدی شـده و مختصـر و خوب اسـت - اسـتفاده کردم.

تقسیم اخاق پیامبر به »اخاق شخصی« و »اخاق حکومتی« 
به طـور خاصـه اخـاق پیامبـر را به »اخـاق شـخصی« و »اخـاق حکومتـی« تقسـیم می کنیـم. به عنـوان یک 
انسـان، خلقّیات او و به عنـوان یک حاکـم، خصوصیات و خلقّیـات و رفتـار او. البته اینهـا گوشـه ای از آن چیزهایی 
اسـت که در وجـود آن بزرگـوار بـود. چندیـن برابر ایـن خصوصیـات برجسـته و زیبـا در او وجـود داشـت که من 
بعضـی از آنهـا را عرض می کنـم. آن بزرگـوار، امیـن، راسـتگو، صبـور و بردبار بـود. جوانمرد بـود؛ از سـتمدیدگان 
در همه شـرایط دفـاع می کـرد. درسـتکردار بود؛ رفتـار او بـا مردم، بـر مبنای صـدق و صفا و درسـتی بـود. خوش 
سـخن بود؛ تلـخ زبـان و گزنده گـو نبـود. پاکدامـن بـود؛ در آن محیط فاسـد اخاقـی عربسـتاِن قبل از اسـام، در 
دوره جوانـی، آن بزرگـوار، معـروف بـه عفت و حیـا بـود و پاکدامنـی او را همـه قبـول داشـتند و آلوده نشـد. اهل 
نظافت و تمیـزی ظاهر بـود؛ لباس، نظیـف؛ سـروصورت، نظیف؛ رفتـار، رفتار بـا نظافت. شـجاع بـود و هیچ جبهه 
عظیمـی از دشـمن، او را متزلزل و ترسـان نمی کـرد. صریح بود؛ سـخن خـود را با صراحـت و صدق بیـان می کرد. 
در زندگـی، زهـد و پارسـایی پیشـه او بـود. بخشـنده بود؛ هـم بخشـنده مال، هـم بخشـنده انتقـام؛ یعنـی انتقام 
نمی گرفـت؛ گذشـت و اغماض می کـرد. بسـیار بـا ادب بود؛ هرگـز پای خـود را پیـش کسـی دراز نکـرد؛ هرگز به 
کسـی اهانت نکرد. بسـیار بـا حیا بـود. وقتـی کسـی او را بر چیـزی کـه او بجـا می دانسـت، مامت می کـرد - که 
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در تاریـخ نمونه هایـی وجـود دارد - از شـرم و حیـا سـرش را بـه زیـر می انداخـت. بسـیار مهربـان و پـر گذشـت 
و فروتـن و اهـل عبـادت بـود. در تمـام زندگـی آن بزرگـوار، از دوران نوجوانـی تـا هنـگام وفات در شـصت و سـه 

سـالگی، ایـن خصوصیـات را در وجـود آن حضـرت می شـد دید.

برخی از اخاق شخصی پیامبر)ص(:

1- امین بودن 
من بعضی از این خصوصیات را مقداری باز می کنم:

امین بـودن و امانتـداری او چنـان بود کـه در دوران جاهلیـت او را بـه »امیـن« نامگذاری کـرده بودنـد و مردم هر 
امانتی را کـه برایش بسـیار اهمیـت قائل بودنـد، دسـت او می سـپردند و خاطرجمـع بودند کـه این امانت بـه آنها 
سـالم برخواهد گشـت. حتی بعـد از آن که دعوت اسـام شـروع شـد و آتش دشـمنی و نقار بـا قریش بـاال گرفت، 
در همـان احـوال هم بـاز همـان دشـمنها اگـر می خواسـتند چیـزی را در جایـی امانـت بگذارنـد، می آمدنـد و به 
پیامبـر می دادند! لذا شـما شـنیده اید کـه وقتـی پیامبر اکـرم بـه مدینـه هجـرت کـرد، امیرالمؤمنیـن را در مکه 
گذاشـت تا امانتهای مـردم را به آنهـا برگردانـد. معلوم می شـود کـه در همان اوقـات هـم مبالغی امانـت پیش آن 

بزرگـوار بوده اسـت؛ نه امانـت مسـلمانان، بلکـه امانـت کّفار و همـان کسـانی که بـا او دشـمنی می کردند!

2- بردباری 
بردبـاری او به ایـن اندازه بـود کـه چیزهایی کـه دیگـران از شـنیدنش بی تـاب می شـدند، در آن بزرگـوار بی تابی 
به وجود نمـی آورد. گاهـی دشـمنان آن بزرگـوار در مکه رفتارهایـی بـا او می کردند کـه وقتی جنـاب ابی طالب در 
یک مـورد شـنید، به قدری خشـمگین شـد که شمشـیرش را کشـید و بـا خدمتـکار خود بـه آن جا رفـت و همان 
جسـارتی را که آنهـا با پیامبـر کرده بودنـد، بـا یکایکشـان انجـام داد و گفت هرکـدام اعتـراض کنیـد، گردنتان را 
می زنـم؛ امـا پیامبر همیـن منظـره را با بردبـاری تحّمـل کرده بـود. در یـک مـورد دیگر بـا ابی جهل گفتگو شـد و 
ابی جهل اهانت سـختی بـه پیامبر کـرد؛ امـا آن حضرت سـکوت پیشـه نمود و بردبـاری نشـان داد. یـک نفر رفت 
به حمـزه خبـر داد کـه ابی جهل این طـور بـا بـرادرزاده تو رفتـار کـرد؛ حمـزه بی تاب شـد و رفت بـا کمان بر سـر 
ابی جهـل زد و سـر او را خونیـن کـرد. بعد هـم آمـد و تحـت تأثیر ایـن حادثـه، اسـام آورد. بعـد از اسـام، گاهی 
مسـلمانان سـر قضیه ای، از روی غفلـت و یـا جهالت، جملـه اهانت آمیـزی بـه پیامبـر می گفتند؛ حتـی یک وقت 
یـک نفـر از همسـران پیامبـر - جنـاب زینب بنـت جحش کـه یکـی از اّمهـات مؤمنین اسـت - بـه پیامبـر عرض 
کرد که تـو پیامبری، امـا عدالـت نمی کنی! پیامبـر لبخندی زد و سـکوت کـرد. او توّقع زنانه ای داشـت کـه پیامبر 
آن را بـرآورده نکـرده بـود؛ کـه بعـداً ممکن اسـت بـه آن اشـاره کنـم. گاهـی بعضی افـراد بـه مسـجد می آمدند، 
پاهـای خودشـان را دراز می کردند و بـه پیامبـر می گفتنـد ناخنهای مـا را بگیـر! - چون ناخـن گرفتن وارد شـده 
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بـود - پیامبر هـم با بردبـارِی تمـام، ایـن جسـارت و بی ادبـی را تحمـل می کرد.

3- جوانمردی 
جوانمـردی او طـوری بـود کـه دشـمنان شـخصی خـود را مـورد عفـو و اغمـاض قـرار مـی داد. اگـر در جایـی 

سـتمدیده ای بـود، تـا وقتـی بـه کمـک او نمی شـتافت، دسـت برنمی داشـت.
در جاهلیـت، پیمانـی به نـام »حلـف الفضـول« - پیمان زیـادی؛ غیـر از پیمانهایـی که مـردم مکه بین خودشـان 
داشـتند - وجود داشـت که پیامبـر در آن شـریک بود. یک نفـر غریب وارد مکه شـد و جنسـش را فروخت. کسـی 
که جنـس را خریـده بـود، »عاص بن وائـل« نام داشـت کـه مـرد گردن کلفـِت قلـدری از اشـراف مکه بـود. جنس 
را کـه خریـد، پولـش را نـداد. آن مرد غریـب به هرکـس مراجعـه کرد، نتوانسـت کمکـی دریافـت کند. لـذا باالی 
کـوه ابوقبیس رفـت و فریـاد زد: ای اوالد فهر! به من ظلم شـده اسـت. پیامبـر و عمویـش زبیر بـن عبدالمطلب آن 
فریاد را شـنیدند؛ لـذا دور هـم جمع شـدند و تصمیـم گرفتند کـه از حق او دفـاع کنند. بلند شـدند پیـش »عاص 
بن وائـل« رفتنـد و گفتند پولـش را بـده؛ او هم ترسـید و مجبور شـد پولش را بدهـد. این پیمـان بین اینهـا برقرار 
مانـد و تصمیـم گرفتنـد هـر بیگانـه ای وارد مکـه شـد و مکی ها بـه او ظلـم کردنـد - که غالبـاً هـم بـه بیگانه ها و 
غیرمکی ها ظلـم می کردنـد - اینهـا از او دفـاع کنند. بعد از اسـام، سـالها گذشـته بـود، پیامبر می فرمـود که من 
هنوز هم خـود را بـه آن پیمـان متعّهـد می دانم. بارهـا با دشـمناِن مغلـوب خود رفتـاری کرد کـه برای آنهـا قابل 
فهم نبود. در سـال هشـتم هجـری، وقتی کـه پیامبـر مکه را بـا آن عظمـت و شـکوه فتح کـرد، گفت: »الیـوم یوم 

المرحمـة«؛ امروز، روز گذشـت و بخشـش اسـت؛ لذا انتقـام نگرفـت. این، جوانمـردی آن بزرگـوار بود.

4- درستکردار بودن 
او درسـتکردار بـود. در دوران جاهلیـت - همان طـور کـه گفتیـم - تجـارت می کـرد؛ به شـام و یمـن می رفت؛ در 
کاروانهـای تجارتی سـهیم می شـد و شـرکایی داشـت. یکـی از شـرکای دوران جاهلیـِت او بعدها می گفـت که او 
بهتریـن شـریکان بـود؛ نه لجاجـت می کـرد، نه جـدال می کـرد، نه بـار خـود را بـر دوش شـریک می گذاشـت، نه 
با مشـتری بدرفتـاری می کـرد، نـه بـه او زیـادی می فروخـت، نـه بـه او دروغ می گفـت؛ درسـتکردار بـود. همین 
درسـتکرداری حضرت بـود کـه جنـاب خدیجـه را شـیفته او کرد. خـود خدیجـه هـم بانـوی اّول مکـه و از لحاظ 

حسـب و نسـب و ثروت، شـخصیت برجسـته ای بود.

5- نظیف بودن 
پیامبـر از دوران کودکـی، موجـود نظیفی بـود. برخـاف بچه های مکـه و برخـاف بچه هـای قبایل عـرب، نظیف 
و تمیـز و مرتّـب بـود. در دوران نوجوانی، سرشـانه کـرده؛ بعـد در دوران جوانی، محاسـن و سـر شـانه کـرده؛ بعد 
از اسـام، در دورانـی کـه از جوانـی هم گذشـته بود و مـرد مسـنی بود - پنجاه، شـصت سـال سـن او بـود - کامًا 
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مقّیـد به نظافـت بـود. گیسـوان عزیزش کـه تا بناگوشـش می رسـید، تمیـز؛ محاسـن زیبایـش تمیز و معطـر. در 
روایتـی دیـدم کـه در خانه خـود ُخـم آبـی داشـت کـه چهـره مبارکـش را در آن می دیـد - آن زمـان چـون آینه 
چندان مرسـوم و رایج نبـود - »کان یسـّوی عمامتـه و لحیتـه اذا اراد ان یخرج الـی اصحابه«؛2 وقتی می خواسـت 
نزد مسـلمانان و رفقـا و دوسـتانش بـرود، حتمـاً عمامه و محاسـن را مرتـب و تمیـز می کـرد، بعد بیـرون می آمد. 
همیشـه بـا عطـر، خـود را معّطـر و خوشـبو می کـرد. در سـفرها بـا وجـود زندگـی زاهدانـه - کـه خواهـم گفـت 
زندگـی پیامبـر به شـدت زاهدانـه بـود - بـا خـودش شـانه و عطـر می بـرد. سـرمه دان برمی داشـت، بـرای این که 
چشـمهایش را سـرمه بکشـد؛ چون آن روز معمول بـود مردها چشمهایشـان را سـرمه می کشـیدند. هـر روز چند 
مرتبـه مسـواک می کـرد. دیگـران را هم بـه همیـن نظافت، بـه همیـن مسـواک، به همیـن ظاهـِر مرتّب دسـتور 
می داد. اشـتباه بعضـی این اسـت کـه خیـال می کنند ظاهـر مرتّـب بایـد بـا اشـرافیگری و با اسـراف توأم باشـد؛ 
نه. بـا لبـاس وصلـه زده و کهنه هـم می شـود منّظم و تمیـز بود. لبـاس پیامبـر وصلـه زده و کهنه بـود؛ امـا لباس و 
سـر و رویش تمیـز بـود. اینهـا در معاشـرت، در رفتارهـا، در وضـع خارجـی و در بهداشـت بسـیار مؤثر اسـت. این 

چیزهـای بـه ظاهـر کوچـک، در باطن بسـیار مؤثر اسـت.

6- خوش رفتاری با مردم
رفتـارش بـا مـردم، رفتـار خـوش بـود. در جمع مـردم، همیشـه بّشـاش بـود. تنهـا کـه می شـد، آن وقـت غمها و 
حزنهـا و همومـی کـه داشـت، آن جـا ظاهـر می شـد. همـوم و غمهـای خـودش را در چهـره خـودش جلـِو مردم 
آشـکار نمی کرد. بّشـاش بود. بـه همه سـام می کرد. اگـر کسـی او را آزرده می کـرد، در چهـره اش آزردگـی دیده 
می شـد؛ اما زبان به شـکوه بـاز نمی کـرد. اجازه نمـی داد در حضـور او به کسـی دشـنام دهنـد و از کسـی بدگویی 
کنند. خـود او هـم به هیـچ کس دشـنام نمـی داد و از کسـی بدگویـی نمی کـرد. کـودکان را مـورد ماطفـت قرار 
مـی داد؛ بـا زنـان مهربانـی می کـرد؛ بـا ضعفـا کمـال خوشـرفتاری را داشـت؛ بـا اصحـاِب خـود شـوخی می کرد 
و بـا آنهـا مسـابقه اسـب سـواری می گذاشـت. زیرانـدازش یـک حصیـر بـود؛ بالـش او از چرمـی بـود کـه از لیف 
خرمـا پـر شـده بـود؛ قـوت غالـب او نـان جـو و خرمـا بـود. نوشـته اند کـه هرگـز سـه روز پشـت سـر هـم از نـان 
گنـدم - نـه غذاهـای رنگارنـگ - شـکم خـود را سـیر نکـرد. امّ المؤمنیـن عایشـه می گویـد کـه گاهی یک مـاه از 
مطبـخ خانـه مـا دود بلنـد نمی شـد. سـوار مرکـب بی زیـن و بـرگ می شـد. آن روزی کـه اسـبهای قیمتـی را بـا 
زیـن و برگهـای مجّهـز سـوار می شـدند و تفاخـر می کردنـد، آن بزرگـوار در بسـیاری از جاها سـوار بـر درازگوش 
می شـد. حالت تواضـع به خـود می گرفـت. با دسـت خـود، کفش خـود را وصلـه مـی زد3. ایـن همان کاری اسـت 
کـه شـاگرد برجسـته ایـن مکتـب - امیرالمؤمنیـن علیه الّسـام - بارهـا انجـام داد و در روایـات راجـع بـه او، این 
را زیـاد شـنیده اید. در حالـی کـه تحصیـل مـال از راه حـال را جایـز می دانسـت و می فرمـود: »نعـم العـون علی 
تقـوی اللَّ الغنـی«؛۴ بروید از طریـق حـال - نـه از راه حرام، نـه با تقلّـب، نه بـا دروغ و کلک - کسـب مـال کنید، 
خـود او اگـر مالـی هـم از طریقی بـه دسـتش می رسـید، صـرف فقـرا می کـرد. عبـادت او چنـان عبادتی بـود که 

2. نظیر این مطلب در بحاراالنوار، ج 9، ص 307 آمده است؛ فوقف یسّوی لحیته و ینظر الیها.
3. نهج الباغه، 76
۴. کافی: ج ۵، 71
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پاهایـش از ایسـتادن در محـراب عبـادت ورم می کـرد. بخـش عمـده ای از شـبها را بـه بیـداری و عبـادت و تضّرع 
و گریـه و اسـتغفار و دعـا می گذرانیـد. با خـدای متعـال راز و نیـاز و اسـتغفار می کـرد. غیر از مـاه رمضـان، در ماه 
شـعبان و ماه رجـب و در بقیه اوقات سـال هـم - آن طور کـه شـنیدم - در آن هـوای گرم، یـک روز در میـان روزه 
! تـو که گناهـی نـداری؛ »غفراللَّ لـک ما تقدم مـن ذنبک  می گرفـت. اصحـاب او بـه او عرض کردنـد: یا رسـول اللَّ
و ما تأّخـر« - کـه در سـوره ی فتح هـم آمـده: »لیغفر لـک اللَّ ما تقـّدم مـن ذنبک و مـا تأّخـر«۵ - این همـه دعا و 
عبادت و اسـتغفار چـرا؟! می فرمـود: »افا اکـون عبداً شـکورا«؛6 آیا بنـده سپاسـگزار خدا نباشـم که ایـن همه به 

من نعمـت داده اسـت؟!
اسـتقامت او اسـتقامتی بود کـه در تاریـخ بشـری نظیـرش را نمی شـود نشـان داد. چنان اسـتقامتی به خـرج داد 
که توانسـت این بنـای مسـتحکم خدایـی را که ابدی اسـت، پایه گـذاری کنـد. مگر بدون اسـتقامت، ممکـن بود؟ 
با اسـتقامت او ممکن شـد. بـا اسـتقامت او، یـاراِن آن چنانـی تربیت شـدند. بـا اسـتقامت او، در آن جایـی که هیچ 
ذهنی گمـان نمی بـرد، خیمـه مدنّیت مانـدگار بشـری در وسـط صحراهـای بـی آب و علف عربسـتان برافراشـته 

شـد؛ »فلذلک فادع و اسـتقم کمـا امـرت«.7 اینهـا اخاق شـخصی پیامبر اسـت.

برخی اخاق حکومتی پیامبر)ص(:

1- عادل و با تدبیر بودن
و اما اخـاق حکومتی پیامبـر. آن حضرت عـادل و بـا تدبیر بود. کسـی که تاریـخ ورود پیامبـر به مدینـه را بخواند 
- آن جنگهـای قبیلـه ای، آن حملـه کردنهـا، آن کشـاندن دشـمن از مکه بـه وسـط بیابانهـا، آن ضربـات متوالی، 
آن برخـورد بـا دشـمن عنـود - چنـان تدبیـر قـوی و حکمت آمیـز و همه جانبـه ای در خال ایـن تاریخ مشـاهده 

می کند کـه حیـرت آور اسـت و مجال نیسـت کـه مـن بخواهـم آن را بیـان کنم.

2- حافظ و نگهدارنده ضابطه و قانون 
او حافـظ و نگهدارنـده ضابطـه و قانـون بـود و نمی گذاشـت قانون - چه توسـط خـودش، و چـه توسـط دیگران - 
نقض شـود. خودش هـم محکـوم قوانین بـود. آیـات قرآن هـم بر ایـن نکتـه ناطق اسـت. برطبـق همـان قوانینی 
که مـردم بایـد عمـل می کردنـد، خـود آن بزرگـوار هم دقیقـاً و به شـّدت عمـل می کـرد و اجـازه نمـی داد تخلّفی 
بشـود. وقتی کـه در جنـگ بنی قریظـه مردهـای آن طـرف را گرفتنـد؛ خائنهایشـان را به قتـل رسـاندند و بقیه را 
اسـیر کردند و امـوال و ثـروت بنی قریظـه را آوردنـد، چند نفـر از اّمهـات مؤمنیـن - که یکـی جنـاب امّ المؤمنین 
زینـب بنـت جحـش اسـت، یکـی امّ المؤمنین عایشـه اسـت، یکـی ام المؤمنیـن حفصه اسـت - بـه پیامبـر عرض 
! ایـن همه طـا و ایـن همه ثـروت از یهـود آمـده، یـک مقدار هـم به مـا بدهیـد. امـا پیامبر  کردنـد: یـا رسـول اللَّ
اکرم با ایـن که زنها مـورد عاقـه اش بودند؛ بـه آنها محبت داشـت و نسـبت به آنها بسـیار خوشـرفتار بـود، حاضر 
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6. بحاراالنوار، ج 10، ۴0
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نشـد به خواسته شـان عمل کنـد. اگـر پیامبـر می خواسـت از آن ثروتها بـه همسـران خود بدهـد، مسـلمانان هم 
حرفـی نداشـتند؛ لیکـن او حاضـر نشـد. بعد کـه زیـاد اصـرار کردنـد، پیامبر بـا آنهـا حالـت کناره گیری بـه خود 
گرفت و یـک ماه از زنـان خـودش دوری کرد کـه از او چنـان توّقعـی کردند. بعد آیات شـریفه سـوره احـزاب نازل 
شـد: »یا نسـاء النبی لسـتّن کأحد مـن الّنسـاء«8، »یـا ایّهـا الّنبی قـل الزواجـک ان کنتـّن تـردن الحیـاة الّدنیا و 
زینتهـا فتعالین امّتعکـّن و اّسـرحکن سـراحا جمیـا.9 و ان کنتـّن تـردن اللَّ و رسـوله والّدار االخـرة فـأن اللَّ اعّد 
للمحسـنات منکـّن أجـرا عظیما«.10پیامبـر فرمود: اگـر می خواهیـد با من زندگـی کنیـد، زندگی زاهدانه اسـت و 

تخّطـی از قانـون ممکن نیسـت.

3- عهد نگهدار بودن
از دیگر خلقیـات حکومتـی او این بود کـه عهد نگهـدار بود. هیـچ وقت عهدشـکنی نکـرد. قریش با او عهدشـکنی 

کردند، امـا او نکرد. یهـود بارها عهدشـکنی کردنـد، او نکرد.

4- رازدار بودن
او همچنیـن رازدار بـود. وقتی بـرای فتـح مکه حرکـت می کرد، هیـچ کس نفهمیـد پیامبـر کجا می خواهـد برود. 
همه لشـکر را بسـیج کـرد و گفـت بیـرون برویم. گفتنـد کجـا، گفت بعـد معلوم خواهد شـد. بـه هیچ کـس اجازه 
نداد کـه بفهمـد او به سـمت مکه مـی رود. کاری کـرد که تـا نزدیک مکـه، قریش هنـوز خبر نداشـتند کـه پیامبر 

بـه مکـه می آید!

5- یکسان ند انستن دشمنان
دشـمنان را یکسـان نمی دانسـت. این از نـکات مهـم زندگـی پیامبر اسـت. بعضـی از دشـمنان، دشـمنانی بودند 
کـه دشمنیشـان عمیق بـود؛ امـا پیامبر اگـر می دیـد خطر عمـده ای ندارنـد، کاری به کارشـان نداشـت و نسـبت 
به آنهـا آسـانگیر بـود. بعضی دشـمنان هـم بودنـد که خطـر داشـتند، امـا پیامبـر آنهـا را مراقبـت می کـرد و زیر 
نظـر داشـت؛ مثـل عبداللَّ بن اُبـی. عبداللَّ بن اُبـی - منافـق درجه یـک - علیـه پیامبـر توطئه هـم می کـرد؛ لیکن 
پیامبر فقـط او را زیـر نظـر داشـت، کاری بـه کار او نداشـت و تا اواخـر عمـر پیامبر هـم بـود. اندکی قبـل از وفات 
پیامبـر، عبـداللَّ اُبـی از دنیـا رفـت؛ امـا پیامبـر او را تحّمـل می کـرد. اینهـا دشـمنانی بودنـد کـه از ناحیـه آنهـا 
حکومـت و نظـام اسـامی و جامعـه اسـامی مـورد تهدیـد جـّدی واقع نمی شـد. امـا پیامبـر بـا دشـمنانی که از 
ناحیـه آنهـا خطـر وجـود داشـت، به شـّدت سـختگیر بـود. همـان آدم مهربـان، همـان آدم دلرحـم، همـان آدم 
پرگذشـت و بـا اغمـاض، دسـتور داد کـه خائنـان بنی قریظـه را - کـه چنـد صـد نفـر می شـدند - در یـک روز به 
قتـل رسـاندند و بنی نضیـر و بنی قینقـاع را بیرون راندنـد. و خیبـر را فتـح کردند؛ چـون اینها دشـمنان خطرناکی 
بودنـد. پیامبر بـا آنهـا اّوِل ورود بـه مکه کمـال مهربانـی را به خـرج داده بـود؛ اما اینهـا در مقابـل خیانـت کردند و 

8. احزاب: 32
9. احزاب: 28

10. احزاب: 29



169

آراستگی به 
فضائل اخالقی

از پشـت خنجـر زدنـد و توطئـه و تهدیـد کردنـد. پیامبـر عبداللَّ بن اُبـی را تحّمـل می کرد؛ یهـودی داخـل مدینه 
را تحّمـل می کـرد؛ قرشـی پناه آورنـده بـه او یـا بـی آزار را تحمـل می کـرد. وقتـی مکـه را فتح کـرد، چـون دیگر 
خطری از ناحیـه آنها نبـود، حتـی امثال ابی سـفیان و بعضـی از بـزرگان دیگر را نـوازش هم کـرد؛ اما این دشـمن 
غّدار خطرنـاک غیرقابـل اطمینان را به شـّدت سـرکوب کرد. اینهـا اخـاق حکومتی آن بزرگـوار اسـت. در مقابل 
وسوسـه های دشـمن، هوشـیار؛ در مقابـل مؤمنیـن، خاکسـار؛ در مقابـل دسـتور خـدا، مطیـع محـض و عبـد به 
معنای واقعـی؛ در مقابـل مصالح مسـلمانان، بی تاب بـرای اقدام و انجـام. این، خاصـه ای از شـخصیت آن بزرگوار 

اسـت.
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فواید امر به معروف و نهی از منکر *

مسئول نظام اسامی، مسئول برای مردم و در راه خدا
آنچـه که مـا از آن بزرگـوار داریـم، غالباً مربـوط بـه دوران حکومت اوسـت؛ آنچه کـه از دوران بیسـت و پنج سـاله 
مابیـن وفـات پیغمبـر و خافـت آن بزرگـوار داریم، بسـیار معـدود اسـت؛ آن چیزی هـم کـه در مـورد زندگی در 
دوران پیغمبـر اسـت، غالبـاً جهـاد اسـت و تحت الّشـعاع نّیـِر اعظم وجـود نبـّی اکـرم اسـت. بنابراین آنچـه که از 
امیرالمؤمنیـن نقـل میشـود، بیشـتر مربوط بـه همیـن دوران قریـب پنج سـاله حکومـت اوسـت که از زبـان یک 
حاکم، منش یـک حاکـم را ترسـیم میکنـد و بخـش اّوِل آن مربوط بـه وظیفه مسـؤوالن اسـت و خاصـه آن این 
اسـت: مسـؤول نظام اسـامی، مسـؤولی اسـت کـه بـرای مـردم و در راه خداسـت؛ بـرای هـوی و هـوس و منافع 

شـخصِی خود نیسـت.

شدیدترین خطاب امیرالمؤمنین)ع( در زمینه مسائل اجتماعی
بخـش دیگـری کـه بـاز آن را مختصر عـرض میکنـم - که مربـوط بـه عمـوم مـردم اسـت - در درجـه اّول عبارت 
اسـت از امـر بـه معـروف و نهـی از منکـر در مسـائل اجتماعـی. البتـه در مسـائل فـردی، تقـوا بسـیار زیـاد مورد 
توصیـه امیرالمؤمنیـن اسـت؛ امـا در زمینـه مسـائل اجتماعـی شـاید هیـچ خطابی بـه مـردم شـدیدتر، غلیظتر، 
زنده تـر و پُرهیجان تـر از خطـاب امـر بـه معـروف و نهـی از منکـر نیسـت. امـر بـه معـروف و نهـی از منکـر، یـک 
وظیفـه عمومـی اسـت. البتـه مـا بایـد تأّسـف بخوریـم از این کـه معنای امـر بـه معـروف و نهـی از منکر درسـت 
تشـریح نمیشـود. امر به معـروف، یعنی دیگـران را به کارهـای نیک امـر کردن. نهـی از منکـر، یعنی دیگـران را از 

*.  بیانات در خطبه های نماز جمعه تهران  1379/09/2۵
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کارهای بد نهـی کردن. امـر و نهـی، فقط زبـان و گفتن اسـت. البته یـک مرحله قبـل از زبـان هم دارد کـه مرحله 
قلب اسـت و اگـر آن مرحله باشـد، امر بـه معـروِف زبانی، کامـل خواهد شـد. وقتی که شـما بـرای کمک بـه نظام 
اسـامی مـردم را به نیکـی امـر میکنیـد - مثـًا احسـان بـه فقـرا، صدقـه، راز داری، محّبـت، همـکاری، کارهای 
نیک، تواضـع، حلـم، صبـر - و میگویید ایـن کارها را بکـن؛ هنگامی که دل شـما نسـبت بـه این معروف، بسـتگی 
و شـیفتگی داشـته باشـد، این امر شـما، امـر صادقانه اسـت. وقتی کسـی را از منکـرات نهـی میکنید - مثـًا ظلم 
کردن، تعرض کـردن، تجـاوز به دیگـران، امـوال عمومی را حیـف و میل کـردن، دسـت درازی به نوامیـس مردم، 
غیبـت کـردن، دروغ گفتـن، نّمامـی کـردن، توطئـه کـردن، علیـه نظـام اسـامی کار کـردن، بـا دشـمن اسـام 
همـکاری کـردن - و میگویید ایـن کارها را نکـن؛ وقتی که در دل شـما نسـبت بـه این کارهـا بغض وجود داشـته 
باشـد، این نهـی، یک نهـی صادقانه اسـت و خود شـما هـم طبـق همین امـر و نهیتـان عمـل میکنید. اگـر خدای 
نکـرده دل با زبـان همـراه نباشـد، آن گاه انسـان مشـمول ایـن جملـه میشـود کـه »لعـن اللَّ االمریـن بالمعروف 
الّتارکیـن له«.1 کسـی کـه مـردم را به نیکـی امـر میکند، امـا خـود او بـه آن عمل نمیکنـد؛ مـردم را از بـدی نهی 
میکنـد، امـا خـود او همـان بـدی را مرتکـب میشـود؛ چنیـن شـخصی مشـمول لعنت خـدا میشـود و سرنوشـت 

بسـیار خطرناکـی خواهد داشـت.

یکی از نوترین، شیرین ترین و كارسازترین شیوه های تعامل اجتماعی
اگـر معنـای امـر بـه معـروف و نهـی از منکـر و حـدود آن بـرای مـردم روشـن شـود، معلـوم خواهد شـد یکـی از 
نوتریـن، شـیرین ترین، کارآمدترین و کارسـازترین شـیوه های تعامـل اجتماعـی، همین امـر به معـروف و نهی از 
منکر اسـت و بعضی افـراد دیگـر درنمی آینـد بگوینـد »آقا! ایـن فضولـی کردن اسـت«! نـه؛ این همـکاری کردن 
اسـت؛ ایـن نظـارِت عمومـی اسـت؛ این کمـک به شـیوِع خیـر اسـت؛ ایـن کمک بـه محـدود کـردِن بدی و شـّر 
اسـت؛ کمک بـه این اسـت کـه در جامعه اسـامی، گنـاه، همیشـه گنـاه تلّقـی شـود. بدتریـن خطرها این اسـت 
کـه یـک روز در جامعـه، گناه بـه عنوان ثـواب معرفـی شـود؛ کار خوب بـه عنـوان کار بد معرفـی شـود و فرهنگها 
عوض شـود. وقتی کـه امر بـه معـروف و نهـی از منکـر در جامعـه رایج شـد، این موجب میشـود کـه گنـاه در نظر 
مـردم همیشـه گنـاه بمانـد و تبدیـل بـه ثـواب و کار نیـک نشـود. بدتریـن توطئه هـا علیـه مـردم ایـن اسـت که 
طـوری کار کننـد و حرف بزننـد کـه کارهـای خـوب - کارهایی کـه دین بـه آنها امـر کرده اسـت و رشـد و صاح 
کشـور در آنهاسـت - در نظر مـردم به کارهـای بـد، و کارهای بد بـه کارهای خـوب تبدیل شـود. این خطِر بسـیار 

اسـت. بزرگی 

اولین فایده امر به معروف و نهی از منکر  
بنابرایـن اّولیـن فایده امر بـه معـروف و نهی از منکر همین اسـت کـه نیکی و بـدی، همچنـان نیکی و بـدی بماند. 
از طـرف دیگـر، وقتـی در جامعه گنـاه منتشـر شـود و مردم بـا گنـاه خـو بگیرنـد، کار کسـی کـه در رأس جامعه 

1. تفسیر الصادقی، ج 1، ص 339
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قـرار دارد و میخواهد مـردم را به خیـر و صـاح و معروف و نیکی سـوق دهـد، با مشـکل مواجه خواهد شـد؛ یعنی 
نخواهـد توانسـت، یا بـه آسـانی نخواهـد توانسـت و مجبور اسـت با صـرف هزینـه فـراوان ایـن کار را انجـام دهد. 
یکی از موجبـات ناکامی تاشـهای امیـر مؤمنـان - با آن قـدرت و عظمـت - در ادامـه ایـن راه، که باالخـره هم به 

شـهادت آن بزرگـوار منجر شـد، همیـن بود. 

بدترین توطئه ها علیه مردم  
روایتی کـه میخوانم، روایـِت تکان دهنـده و عجیبـی اسـت. میفرماید: »لتأمـرّن بالمعـروف و لتنهون عـن المنکر 
او لیسـلّطّن اللَّ علیکـم شـرار کـم فیدعـو خیارکـم فـا یسـتجاب لهـم«؛ 2 بایـد امـر بـه معـروف و نهـی از منکر 
را میـان خودتـان اقامـه کنیـد، رواج دهیـد و نسـبت بـه آن پایبنـد باشـید. اگـر نکردیـد، خـدا اشـرار و فاسـدها 
و وابسـته ها را بـر شـما مسـلّط میکنـد؛ یعنـی زمـام امـور سیاسـت کشـور بـه مـرور به دسـت امثـال َحّجـاج بن 
یوسـف خواهـد افتـاد! همـان کوفـه ای کـه امیرالمؤمنیـن در رأس آن قـرار داشـت و در آن جا امـر و نهـی میکرد 
و در مسـجدش خطبـه میخوانـد، بـه خاطـر تـرک امـر بـه معـروف و نهـی از منکـر، به مـرور بـه جایی رسـید که 
َحّجاج بن یوسـف ثقفـی آمـد و در همـان مسـجد ایسـتاد و خطبـه خواند و بـه خیال خـود مـردم را موعظـه کرد! 
َحّجاج چه کسـی بـود؟ َحّجاج کسـی بـود که خـون یـک انسـان در نظـر او، با خـون یک گنجشـک هیـچ تفاوتی 
نداشـت! به همان راحتی کـه یک حیـوان و یک حشـره را بکشـند، َحّجاج یک انسـان را میکشـت. یک بـار َحّجاج 
دسـتور داد و گفت همه مـردم کوفـه باید بیاینـد و شـهادت بدهند کـه کافرنـد و از کفِر خودشـان توبـه کنند؛ هر 
کـس بگوید نـه، گردنـش زده میشـود! بـا تـرک امر بـه معـروف و نهـی از منکـر، مـردم این گونـه دچـار ظلمهای 
عجیـب و غریب و اسـتثنایی و غیـر قابل توصیف و تشـریح شـدند. وقتی که امـر به معـروف و نهی از منکر نشـود و 
در جامعـه خافـکاری، دزدی، تقلّب و خیانـت رایج گـردد و بتدریج جـزو فرهنگ جامعه شـود، زمینه بـرای روی 

کار آمـدن آدمهـای نابـاب فراهم خواهد شـد.

مهمترین حوزه امر به معروف و نهی از منکر 
البته امـر به معـروف و نهـی از منکـر حوزه هـای گوناگونی دارد کـه بـاز مهمترینش حوزه مسـؤوالن اسـت؛ یعنی 
شـما باید ما را بـه معروف امـر، و از منکر نهـی کنید. مـردم بایـد از مسـؤوالن، کاِر خـوب را بخواهند؛ آن هـم نه به 
صورت خواهـش و تقاضـا؛ بلکـه بایـد از آنها بخواهنـد. ایـن مهمترین حـوزه اسـت. البته فقـط این حوزه نیسـت؛ 

حوزه هـای گوناگونی وجـود دارد.
در مسـأله امر بـه معـروف و نهـی از منکـر، فقط نهـی از منکر نیسـت؛ امـر به معـروف و کارهـای نیک هم هسـت. 
برای جـوان، درس خوانـدن، عبادت کـردن، اخاق نیـک، همـکاری اجتماعـی، ورزش صحیح و معقـول و رعایت 
آداب و عـادات پسـندیده در زندگـی، همـه جـزو اعمال خـوب اسـت. برای یـک مـرد، برای یـک زن و بـرای یک 
خانـواده، وظایـف خـوب و کارهـای بزرگـی وجـود دارد. هر کسـی را که شـما بـه یکـی از ایـن کارهای خـوب امر 
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بکنیـد - بـه او بگوییـد و از او بخواهیـد - امـر بـه معروف اسـت. نهـی از منکـر هم فقـط نهـی از گناهان شـخصی 
نیسـت. تـا میگوییـم نهـی از منکـر، فـوراً در ذهن مجّسـم میشـود که اگـر یـک نفـر در خیابـان رفتار و لباسـش 

خـوب نبـود، یکـی بایـد بیایـد و او را نهـی از منکر کنـد. فقـط این نیسـت؛ ایـن جزء دهم اسـت.

وجود نهی از منکر در همه زمینه های مهم 
نهـی از منکـر در همـه زمینه هـای مهـم وجـود دارد؛ مثـًا کارهایـی کـه افـراد توانـا دستشـان میرسـد و انجـام 
میدهنـد؛ همین سـوء اسـتفاده از منابع عمومـی؛ همیـن رفیق بـازی در مسـائل عمومی کشـور، در بـاب واردات، 
در بـاب شـرکتها و در باب اسـتفاده از منابـع تولیدی و غیـره؛ همین رعایـت رفاقتها از سـوی مسـؤوالن. یک وقت 
دو نفـر تاجـر و کاسـبند و بـا هـم همـکاری و رفاقـت میکننـد، آن یک حکـم دارد؛ یـک وقت اسـت که آن کسـی 
که مسـؤول دولتی اسـت و قـدرت و اجـازه و امضـاء در دسـت اوسـت، با یک نفـر رابطـه ویژه برقـرار میکنـد؛ این 
آن چیزی اسـت کـه ممنـوع و گناه و حـرام اسـت و نهـی از آن بر همه کسـانی که ایـن چیزهـا را فهمیده انـد - در 
خـود آن اداره، در خـود آن بخـش، بر مافـوق او، بـر زیردسـت او - واجب اسـت؛ تـا فضا برای کسـی که اهل سـوء 

اسـتفاده اسـت، تنگ شـود.

نهی از منکر كردن در محیط خانواده 
در محیط خانواده هم میشـود نهـی از منکر کـرد. در بعضـی از خانواده هـا حقوق زنـان رعایت نمیشـود؛ در بعضی 
از خانواده هـا حقـوق جوانان رعایت نمیشـود؛ در بعضـی از خانواده هـا، بخصوص حقـوق کودکان رعایت نمیشـود. 
اینهـا را باید بـه آنهـا تذّکـر داد و از آنهـا خواسـت. حقـوق کـودکان را تضییع کـردن، فقط بـه این هم نیسـت که 
انسـان به آنهـا محّبت نکنـد؛ نه. سـوء تربیتهـا، بی اهتمامی هـا، نرسـیدنها، کمبـود عواطـف و از این قبیـل چیزها 

هم ظلـم به آنهاسـت.

برخی منکرات در سطح جامعه 
منکراتی کـه در سـطح جامعه وجـود دارد و میشـود از آنهـا نهی کـرد و باید نهـی کـرد، از جمله اینهاسـت: اتاف 
منابـع عمومـی، اتاف منابـع حیاتـی، اتاف بـرق، اتاف وسـایل سـوخت، اتـاف مـواد غذایـی، اسـراف در آب و 
اسـراف در نان. مـا این همـه ضایعات نـان داریـم؛ اصـًا این یـک منکر اسـت؛ یـک منکر دینی اسـت؛ یـک منکر 
اقتصـادی و اجتماعی اسـت؛ نهی از ایـن منکر هم الزم اسـت؛ هر کسـی به هـر طریقی کـه میتواند؛ یک مسـؤول 
یک طـور میتواند، یـک مشـتری نانوایی یک طـور میتوانـد، یک کارگـر نانوایی طـور دیگـر میتواند. طبـق بعضی 
از آمارهایـی کـه بـه مـا دادنـد، مقـدار ضایعـات نـان مـا برابر اسـت بـا مقـدار گندمـی کـه از خـارج وارد کشـور 
میکنیـم! آیا ایـن جای تأّسـف نیسـت!؟ همـه اینهـا منکـرات اسـت و نهـی از آنهـا الزم اسـت. طبـق نهج الباغه، 
امیرالمؤمنیـن نهـی از اینهـا را یکـی از محورهـای اصلـی توصیه هـای خـود قـرار داده اسـت. در بـاب مسـؤوالن، 
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آن طور مشـی کردن و عمـل کـردن و دسـتور دادن و قاعـده معّیـن کـردن؛ در باب عمـوم مردم هـم آنهـا را وادار 
کـردن به حضـور، بـه فعالیـت و بـه احسـاس مسـؤولیت در مسـائل اجتماعی، بـا همیـن امر بـه معـروف و نهی از 

منکـر.
وظیفه بزرگـی بـر دوش مـا قـرار دارد. امیرالمؤمنین جـان مبارک خـود را بر سـر ایـن کار گذاشـت؛ همچنان که 
تمام عمر خـود را از وقتـی که میتوانسـت تاشـی بکنـد - از همان وقتـی کـه اسـام آورد، از اوان کودکـی تا آخر 
عمر؛ چه دوران مکـه، چـه دوران مدینه، چـه دوران بعد، چـه در دوران خافـت - در همین راه مصـرف کرد و یک 
آن از مجاهـدت و تـاش در راه خدا بـاز نایسـتاد. برای انسـان واالیـی که میخواهـد برفـراز همه پدیده هـای عالم 

وجود پـرواز کند و هیـچ چیزی پابنـد او نباشـد و او را اسـیر نکند، اسـوه حقیقـی، امیرالمؤمنین اسـت.
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گردهمایی نماز، یکی از مهمترین گردهمایی ها 
بزرگترین مصیبت و خطرناكترین تهدید بشریت 

درمان و راه پیشگیری فساد پذیری انسان 
نماز، كاملترین نمونه و وسیله ی ذكر 

نمـاز، عامـل مصّممتـر و نیرومندتر شـدن حركت 
در دوران انقاب و جنگ تحمیلی

بسیج همگانی برای ترویج نماز 
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نماز، نابترین و كاملترین نمونه و وسیله ی ذكر *

گردهمایی نماز، یکی از مهمترین گردهمایی ها 
بسم اللَّ الّرحمن الّرحیم 

این گردهمایـی را کـه همه سـاله با حضـور بلندپایـگان علمی و سیاسـی کشـور تشـکیل می گـردد، بایـد یکی از 
مهمتریـن گردهمایی ها شـمرد، زیرا موضـوع آن نماز اسـت که برتریـن فریضه دینی اسـت و مخاطـب آن همه ی 
آحـاد ملت انـد و از ایـن رو الزم اسـت کـه دسـت اندرکاران اجرایـی ذیربـط نکاتی را کـه در آغـاز ایـن گردهمایی 
خطاب به آنـان تذکـر داده می شـود صرفاً یـک توصیـه ی تشـریفاتی نینگارنـد. در پیام سـال گذشـته ی اینجانب 

به حاضـران ایـن گردهمایـی و دیگـران چنین آمده اسـت:

بزرگترین مصیبت و خطرناكترین تهدید بشریت 
»انسـان کـه از سـوئی گاه مظهـر برتریـن و زیباتریـن حقایـق هسـتی اسـت، از سـوئی دیگـر، گاه محـّل بُـروز 
زشـتیها و پسـتیهای بی همانند نیـز می گـردد. اگـر در جائـی و زمانـی او را مظهـر آگاهی و محبـت و فـداکاری یا 
خردمنـدی وآفرینندگـی و پیشـرفت در عرصه هـای تعالـی، یـا آیـت شـوق و شـور و امیـد می بینیـم، در جائی و 
زمانـی دیگـر او را دچـار غفلـت و کینـه و خودخواهـی، یا جهـل و عـادت و رکود، یـا سسـتی و نومیـدی و بدبینی 

می کنیـم. مشـاهده 
ایـن عنصـر بـا اسـتعداد، می توانـد برتریـن موجـود گیتـی تـا پسـت ترین پدیـده ی هسـتی گـردد. او مجّهـز بـه 
همـه ی ابزارهـا و زمینه هـای تعالی و تکامـل معنوی و مـادی، آفریده شـده اسـت. سرشـت او، نیـک و راِه نیکی به 

*. پیام  به  دوازدهمین  اجاس  سراسری  نماز 1381/06/16
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روی اوبـاز اسـت. خـرد و قدرت بـر تصمیم گیـری و انتخـاب، دو بـال توانـای اوینـد. و رسـوالن الهـی راهنمایان و 
امیددهنـدگان و کمـک کنندگان بـه او.

امـا او با این حـال می توانـد تسـلیم ضعفهـا و هوسـها و خودخواهیهـا یـا جهلهـا و غفلتهـا و عادتهای خود شـود و 
خـود را از همـه ی آن بشـارتها و امیدهـا و معراجهـا محروم سـازد. ایـن همان اسـت کـه آن را باید »فسـادپذیری 
انسـان« نامید و همان اسـت که در عمـر دراز بشـریت و نیـز در عمر هر یـک از آحاد بشـر، بزرگتریـن مصیبت او و 

خطرناکتریـن تهدیـد او به شـمار رفتـه اسـت و می رود.

درمان و راه پیشگیری فساد پذیری انسان 
برای پیشـگیری و نیـز درمان ایـن آفت بـزرگ، دین خـدا »ِذکـر« را به انسـان آموخته اسـت. ِذکر یعنـی حقیقت 

را به یـاد آوردن، خـود را در برابر خـدا یافتن، بـه او گوش سـپردن و بـه او دل دادن.
یعنـی از دلمشـغولیهائی کـه آدمـی را اسـیر وسوسـه ی هوسـها می کند، یـا میل بـه برتری جویـی و کیـن ورزی و 
آزمنـدی او را ارضـا می سـازد، خـود را رهـا سـاختن، یعنـی او را از جهنمـی که بـرای خود فراهـم کرده اسـت، به 

بهشـت صفا و اُنـس و بَهَجـت و اَمـن بردن.

نماز، كاملترین نمونه و وسیله ی ذكر 
و نماز با ترکیب هماهنگ دل و زبان و حرکت، نابترین و کاملترین نمونه و وسیله ی ذکر است.

انسـان در زندگی شـخصی اش، گاه بـر اثر محنتهـا و شـّدت ها و مصیبتهـا، و در زندگـی جمعی اش، گاه بـا حوادث 
تحـّول آفریـن ماننـد حرکـت عمومـی به سـوی جهـاد یا انفـاق یـا کمـک بـه نیازمنـدان، به عامـل ذکـر نزدیک 
می شـود، و گاه بـا سـرگرمیهای هوس آلـود و غـرق شـدن در َسرخوشـی و اشـرافیگری و عیش بارگـی، از آن دور 
می افتـد. عنصـری کـه می توانـد در همـه ی ایـن احـوال او را بـه بهشـت »ِذکـر« نزدیـک یـا نزدیک تر کنـد، نماز 

اسـت.
نمـاز در حـاالت آمادگـی روحـی، بـه آدمـی عـروج و حـال و حضـور بیشـتر می بخشـد و در حـاالت غفلـت و 

ناآمادگـی، در گـوش او زنـگ آمـاده بـاش می نـوازد و او را بـه آن وادی نورانـی نزدیـک می سـازد.
لذا نمـاز در هیچ حالـی نباید ترک شـود. در عیـن شـدت و ِمحنـت، در بُحبوحـه ی میدان جهـاد، در هنـگام فراغ 
و آسـایش، و حتـی در میـان محیـط لجن آلـودی کـه انسـان بـا هوسـها و کینه هـا و شـهوت ها و خودخواهیهـا، 
پیرامون خـود پدید آورده اسـت. نماز یک شـربت مقّوی و شـفا بخش اسـت، بایـد آن را بـا دل و جان خود نوشـید 

و از هـر نقطـه کـه در آن واقع شـده ایم، یـک گام یـا یک میـدان به بهشـت رضـوان نزدیک شـد.
از این روسـت کـه نـه َحـیَّ علی الجهاد و نـه َحـیَّ علی الصـوم و نـه َحـیَّ علـی االنفـاق، نگفته انـد، ولـی در هرروز 

بارهـا سـروده اند: حـّی علی الصـاة.
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نماز، عامل مصّممتر و نیرومندتر شدن حركت در دوران انقاب و جنگ تحمیلی
در دوران انقـاب و جنـگ تحمیلـی، نمـاز، مـا را در حرکتمـان مصّممتـر و نیرومندتر می کـرد، و امـروز که خطر 
غفلـت و عیش بارگـی و آرزوهـای حقیـر و تنگ نظرانـه و عادتهـا و روزمّرگیهـا مـا را تهدیـد می کنـد، نمـاز بـه ما 

مصونّیـت می بخشـد و بن بسـتهای پنـداری مـا را می شـکند و راه مـا را روشـن و افـق را درخشـان می سـازد.
ایـن تنها برگـی از کتاب مناقـب نماز اسـت، و همین بـرای بـه راه انداختـن حرکتی جّدی تـر از گذشـته، می تواند 

انگیزه ئـی ژرف و کارآمـد پدید آورد.

بسیج همگانی برای ترویج نماز 
همه بایـد در ایـن حرکت بـزرگ که شایسـته اسـت جهـاد نامیده شـود، خـود را ُملتـزم و متعهـد بداننـد. علمای 
دین، روشـنفکران، هنرمنـدان، جوانان، پـدران و مادران و همسـران، دارنـدگان منبرها و رسـانه ها، نویسـندگان، 
و بیـش از همه مسـئوالن بخشـهای حکومتی ماننـد: وزارتهـای آموزش و پـرورش، علـوم و فن آوری، ارشـاد، صدا 
و سـیما، سـازمانهای تبلیغاتـی، مراکـز تولیـد سـینمایی، پژوهشـگاهها، مدیرانـی کـه نیـروی انسـانی کانی در 
قبضـه ی امـر و نهـی آنهاینـد، ماننـد: نیروهـای مسـلّح، وزارتخانه هـا، کارگاههـا، دانشـگاهها و مـدارس، وسـایل 

حمـل و نقـل و غیـره و غیره..
اینان هـر یـک بـه گونـه ای می تواننـد و می بایـد در ایـن حرکـت همگانی سـهیم گردنـد و نقـش ویژه ی خـود را 

بگزارنـد.
این کار بـا سـهل انگاری و کـم هّمتی بـه سـرانجام خـود نمی رسـد. از برتریـن شـیوه ها و فنی تریـن و هنری ترین 

ابزارهـا بایـد بهره گرفته شـود.
نمایش نمـاز جماعـت مهجوری، بـا جمع معـدودی، آنهـم از فرسـودگان بی نشـاط، ترویـج نماز جماعت نیسـت. 
همچنانکـه پخـش صـدای اذان از رسـانه های صـوت و تصویـر، کافـی نیسـت. جوانهای ما هـزاران صـف جماعت 
پرشـور و حـال در سراسـر کشـور تشـکیل می دهنـد، مـردم زیـادی از آنـان کـه فیلمهـای سـینمائی در گزارش 
واقعیتهـای زندگـی آنـان سـاخته می شـود، اهـل نمـاز و نیـاز و تهجدنـد، حنجره هـای بسـیاری از روی ایمـان و 
تعّبـد در هنـگام اذان، صدا به این سـرود معنـوی بلنـد می کنند، گروههـای انبوهـی در هنـگام نمـاز از کار روزانه 
دسـت کشـیده به مسـجد رو می آورنـد، اینهـا می توانـد در سـاختهای هنـری، چهـره ی زیبـا و ترغیـب کننده ی 
ایـن فریضـه ی نجات بخـش را به همـه نشـان دهـد. در دانشـگاهها و دیگـر مراکز انسـانی انبـوه، مسـجد می تواند 
جایـگاه امن و صفا باشـد، و امام جماعـت، غمگسـاری و راهنمائی و همدلـی را در کنـار اقامه ی نمـاز، در آن مهبط 

رحمـت و هدایـت الهی بـه نمازگـزاران هدیـه کند.
مجامـع دانشـجوئی و دانش آمـوزی در آن صـورت، جذابتریـن مرکـز تجمـع خـود را مسـجد دانشـگاه و مدرسـه 

خواهنـد یافـت و پایـگاه تقـوا، پایـگاه فعالیت جوانـان خواهد شـد.
به مدیـران آموزش و پـرورش و علـوم یادآوری می کنم که سـهم مسجدسـازی و مسـجدپردازی بایـد در اعتبارات 
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فعالیتهای فـوق برنامه، در ردیف اّول و بیش از سـهم دیگر بخشـهای این سـرفصل باشـد.
هجرت هفتگـی روحانیـون مسـتقر در مراکز نظامـی و غیره، به روسـتاهای همسـایه ی ایـن مراکـز از توصیه های 
پیشـین من اسـت که بـرآن تأکید مـی ورزم. همچنیـن فراهم سـاختن فضای مـادی و معنـوی برای اقامـه ی نماز 

در بوسـتانها و گردشـگاهها و نمایشـگاهها و امثال آن.
امامان محتـرم جماعـت، اگر خود بـر اثر کهولـت و غیـره نمی تواننـد وظیفه ی رابطـه و اُنـس و راهنمایـی را برای 
نمازگـزاران، بویژه جوانـان فراهم کننـد، در کنار خود فضـای جوان و پرنشـاط را بـه کار گیرند و آنـان را در کار با 

خود شـریک سـازند.
نمازهـای جمعـه باید پایـگاه جـذب و نصحیـت وتعلیـم باشـد. امامان محتـرم جمعـه با کمـک برگـزار کنندگان 

مراسـم نماز، همـه ی سـعی خـود را در این جهـت مبـذول دارند.
خـدا را سـپاس کـه محیـط عمومـی کشـور، محیـط ذکـر و نمـاز و معنویـت اسـت، و خـدا را سـپاس کـه خیـل 
عظیمـی از مـردم ما بـه ویژه جوانـان بـا نماز و نیـاز، پیونـدی روحـی و عاطفـی و عقانـی دارنـد. لیکن ایـن همه 
بایـد گامهای نهائی شـمرده نشـود و بیـش از گذشـته تـاش عالمانـه و مدبرانه و نـازک اندیشـانه در ایـن رویکرد 

بـه کار رود.«
اکنون این سـؤال بسـیار جدی و مهّم بـرای اینجانـب مطرح اسـت، که مسـئوالن اجرائـی مخاطب ایـن مطالبات 
تـا چـه حـّد بـه وظیفـه ی خـود عمـل کرده انـد. صـدا و سـیما، آمـوزش و پـرورش، وزارت علـوم و سـایر مراکـز 
دانشـگاهی، وزارت ارشاد اسـامی، سـازمان تبلیغات اسـامی، مراکز تولید سـینمائی، نیروهای مسـلح، مدیریت 
حمـل و نقـل و مدیریت هـای شـهری و دیگـران، چـه انـدازه وظیفـه ای را کـه در این پیـام از آنان خواسـته شـده 
اسـت بـه انجـام رسـانده اند. از ریاسـت محتـرم جمهـوری و دیگـر مسـئوالن عالیرتبه بـه جـّد انتظار مـی رود که 

دسـت اندرکاران را بـا این سـؤال اساسـی مواجه سـازند و پاسـخ فعـال آنـان را مطالبـه کنند.
توفیق همه ی حضرات را از خداوند متعال مسئلت می کنم.

والسام علیکم و رحمةاللَّ - سیدعلی خامنه ای - 1381/06/16
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پایه های ایمان در نهج  الباغه

ایمان، فروزنده ترین چراغ
استکبار و هواهای نفسانی، عامل ایمان نیاوردن

كفر نقطه مقابل ایمان 
ایمان، راه رسیدن به اعمال صالح  

تأثیر سستی ایمان در عمل بعدی ما 
پایه های ایمان در كام امیرالمؤمنین)ع(:

1- ایستادگی و استقامت
2- یقین
3- عدل
4- جهاد

جـدا شـدن از جریان فسـق و كفـر، یکی از شـعبه 
های جهاد 

ایمان ثابت و مستودع
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پایه های ایمان در نهج  الباغه *

من چنـد جملـه از جاهـای مختلف نهـج الباغـه در بـاب ایمـان انتخـاب کـرده ام که عـرض مـی کنـم. البته در 
سرتاسـر کتـاب شـریف نهـج الباغـه دربـاره ی ایمـان مطالب بیشـتری هسـت؛ منتهـا چون نسـخه یـی که من 
همیشـه دسـتم مـی گیـرم، چهارجلـدی اسـت کـه در دو مجلـد صحافی شـده اسـت و حدود سـی، چهل سـال 
اسـت که از آن اسـتفاده می کنم، لذا یکـی از مجلـدات را باید انتخاب مـی کردم و مـی آوردم. بنابرایـن مجلد دوم 

را - کـه درواقع جلـد سـوم و چهارم مـی شـود و با حواشـِی مرحـوم عبده اسـت - بـا خـود آورده ام.

ایمان، فروزنده ترین چراغ
حضرت مـی فرمایند: »سـبیل ابلـج المنهـاج انورالّسـراج«؛ ایمان، راهی اسـت که مسـیر آن کامًا روشـن اسـت. 
ایمـان، فروزنـده ترین چـراغ اسـت. مـراد از ایمـان در ایـن عبـارت امیرالمؤمنیـن )علیـه الّصاةوالّسـام(، ایمان 
دینی اسـت؛ یعنی ایمان بـه خـدا و روز جـزا و پیغمبر، و همیـن ایمانی کـه ادیان مـردم را بـه آن فرا مـی خوانند. 
البتـه اهمیت مطلـق ایمـان معلوم اسـت؛ چـون ایمـان پایه ی عمـل و حرکت انسـان اسـت. تا انسـان بـه چیزی 
دلسـپرده و گرویـده نباشـد، در راه آن حرکـت نمی کنـد. ایمان بـا علم فـرق دارد. انسـان گاهی بـه حقیقتی عالم 
اسـت، اما گرویده ی بـه آن نیسـت. یعنـی در ایمان، فقـط دانا بـودن و عالم بـه صدق بـودن کافی نیسـت؛ چیزی 

اضافـه ی بر ایـن علم الزم اسـت.

*. بیانات  در دیدار رئیس جمهور و اعضای هیأت دولت   1383/08/20
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استکبار و هواهای نفسانی، عامل ایمان نیاوردن
 البتـه ایمان بـدون علم هـم ممکـن نیسـت - ایمان بـا شـک و تردید معنـا نـدارد - امـا علم بـه تنهایی هـم برای 
ایمـان کافی نیسـت؛ کما ایـن که مـی بینید قـرآن دربـاره ی موسـی و قضایـای فرعـون مـی فرمایـد: »و جحدوا 
بها واسـتیقنتها انفسـهم ظلما و علـّوا«؛ یعنـی وقتی موسـی دعوت خـودش را مطرح کـرد، مأل فرعونـی فهمیدند 
او راسـت می گوید و حقیقت اسـت؛ امـا بعـد از آن که موسـی این معجـزه ی عجیـب را نشـان داد و بعـد از آن که 
سـاحران و جادوگران - کـه تصور می شـد کار موسـی هـم از قبیـل کار آنهاسـت - خودشـان اعتـراف کردند این 
از نـوع کار آنها نیسـت و با وجـود تهدیـد فرعون سـجده کردند و به موسـی ایمـان آوردند و مـرگ را پذیرا شـدند، 
برای آنها روشـن شـد کـه موسـی حقیقت مـی گویـد؛ امـا در عین حـال ایـن حقیقـت را انـکار کردنـد؛ »جحدوا 
بها واسـتیقنتها انفسـهم«. یقین داشـتند که موسـی راسـت مـی گوید، امـا در عین حـال انـکار کردند. چـرا؟ زیرا 
»ظلمـا و علّـوا«؛ بـه خاطر ایـن کـه اسـتکبار و هواهـای نفسـانی شـان و ظلمـی که مـی خواسـتند بکننـد، نمی 
گذاشـت تسـلیم شـوند. ایمان و گرویدن، نوعی تسـلیم اسـت؛ تسـلیم حقیقتی شـدن. گاهـی انسـان حقیقت را 
می فهمـد، امـا دِل خـود را تسـلیم این حقیقـت نمـی کنـد و در مقابـل آن می ایسـتد. لـذا مـی بینیـد در مقابل 
علـم، جهـل و شـک اسـت؛ امـا در مقابـل ایمـان، جهـل نمـی آورنـد؛ در مقابـل ایمـان، کفـر مـی آورنـد؛ یعنـی 

پوشـاندن. انسـان گاهی حقیقتـی را قبـول دارد، امـا آن را مـی پوشـاند و پنهان مـی کند. 

كفر نقطه مقابل ایمان 
نقطـه ی مقابـل پوشـاندن، ایمان اسـت؛ یعنـی دل سـپردن، گرویدن، سـر سـپردن، حقیقـت را با همـه ی وجود 
پذیرفتـن و در مقابل آن تسـلیم شـدن. هر چیزی کـه شـما آن را حقیقت مـی پندارید، اگر بـه آن ایمـان آوردید، 
این می شـود پایـه ی عمـل شـما. امروز شـما مـی بینید عـده یی بـا حـرارِت تمـام از فـان مبنـای اقتصـادی یا 
اجتماعی دفـاع و بـرای آن سـرمایه گذاری مـی کنند. مثـال واضح تـر، وجـود گرایشـهای مارکسیسـتی در دوره 
ی جوانِی خودمان اسـت که بعضـی از شـماها هـم آن دوره را درک کرده ایـد. عده یی واقعـاً در مقابـل آن مفاهیم 
مارکسیسـتی حاضـر بودند جـان خودشـان را بدهنـد. اینهـا دل سـپرده و ایمـان آورده بودنـد. این ایمان، منشـأ 
عمل می شـود؛ آن هـم عملی بـه ایـن دشـواری؛ مبـارزه کـردن و در میـدان بودن و کشـتن و کشـته شـدن. اگر 
ایمان بـه مبنایی وجود داشـت، آن انسـان می شـود خـودکار به سـمت هدفهـای آن ایمـان؛ الزم نیسـت دایماً به 

او تذکـر دهند. ایمـان، عمـل را به دنبـال مـی آورد، کـه در جملـه ی بعدی ایـن را عرض مـی کنیم.

ایمان، راه رسیدن به اعمال صالح  
گفتیم در ایـن جا مـراد امیرالمؤمنیـن ایمـان دینی اسـت؛ ایمان به یک شـی ء باطـل و ایمـان به بـت و بتمداری 
نیسـت؛ ایمان به خدای الشـریک لـه و ایمان بـه نبوتها و ایمـان بـه حقایق و ایمـان به قیامت اسـت. مـی فرماید: 
»سـبیل ابلـج المنهـاج«؛ یعنـی مسـیر این راه، بسـیار روشـن اسـت. اگر کسـی بـا عقـل و فطـرِت خـود وارد این 
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میـدان شـود، راه را روشـن و بـی تردید و بی شـبهه مـی بینـد؛ »انورالّسـراج« اسـت. بعـد دنبالـه اش این اسـت: 
»فباألیمـان یسـتدّل علـی الّصالحـات«؛ از راه ایمان، انسـان بـه اعمـال صالح می رسـد. ایمان اسـت که انسـان را 
می کشـاند و بـه عمل صالـح داللت مـی کند. بعـد بافاصلـه مـی فرمایـد: »و بالّصالحات یسـتدّل علـی األیمان«؛ 
عمـل صالح هم انسـان را بـه ایمـان داللت مـی کند. یعنـی یک تأثیـر و تأثـر متقابـل وجـود دارد. به نظـر من این 
نکتـه ی خیلـی مهمی اسـت. ما بایـد ایمان خـود را بـا عمل صالـح تقویـت کنیـم؛ کمااین که عمـل صالـح را باید 

از راه ایمان بشناسـیم.

تأثیر سستی ایمان در عمل بعدی ما 
شـما بـه اتفاقـی کـه در جنـگ احـد افتـاد، توجـه کنیـد. آن پنجـاه نفـری کـه دچـار نفریـن و شـکوه ی همه ی 
مسـلمانها در طـول این چهـارده قـرن شـدند، مسـلمان بودند؛ اصحـاب پیغمبـر بودنـد؛ خیلـی از آنهـا در جنگ 
بدر شـرکت کرده بودنـد؛ مردمان بـدی نبودنـد؛ اما همیـن ها دچـار آن آفت شـدند؛ یعنی بـه خاطر جمـع آوری 
غنیمـت، گردنـه را رهـا کردنـد؛ میـدان را به دشـمن دادنـد و موجب شـدند کـه مقـدار زیـادی از خونهـای پاک 
بـر زمیـن ریخته شـود؛ خونـی مثـل خـون حمـزه ی سیدالشـهداء بـر زمیـن ریخته شـد؛ پیغمبـر زخم خـورد و 
حکومت اسـام و نظـام نوپای اسـامی دچـار تزلزل شـد؛ به خاطـر کوتاهـی این پنجـاه نفر. قـرآن دربـاره ی این 
پنجاه نفـر مـی فرمایـد: »اّن الّذین تولّـوا منکم یـوم التقـی الجمعان انّمـا اسـتزلّهم الّشـیطان ببعض ما کسـبوا«؛ 
یعنـی کاری که اینهـا کردنـد، نتیجـه ی اشـتباهات و لغزشـهایی بود کـه قبل از ایـن کـرده بودند. هر لغزشـی به 
نوبه ی خـود لغزشـهای دیگـری را بر انسـان تحمیل مـی کند؛ یعنـی پایـه ی ایمان را سسـت می کند، و سسـتی 
ایمـان، تأثیـر سـوء خـودش را در عمل بعـدی ما مـی گـذارد. وقتی مـا لغـزش پیدا مـی کنیـم، این لغـزش روی 
ایمان ما - ولـو نامحسـوس - تأثیر مـی گـذارد. »انّما اسـتزلّهم الّشـیطان ببعض مـا کسـبوا«؛ کار خطایـی را قبًا 
یک نفـر انجـام مـی دهـد، بعـد ایـن خطـا در ایمـان او تأثیـر منفی مـی گـذارد، بـدون ایـن که خـود انسـان هم 
متوجه شـود؛ مثل خیلـی از وقتهـا که انسـان از حالـی به حالـی مـی رود، لیکـن تغییر حـال خـود را متوجه نمی 

شـود.
خدا رحمت کنـد مرحوم آقـای خاتمـی )رضـوان اللَّ علیه(؛ پـدر بزرگوار رئیـس جمهـور محترممان را. سـال ۵7 
وقتـی از تبعید برمی گشـتم، اردکان خدمت ایشـان رسـیدم. آن موقع حـدود هفتاد سالشـان بود. مـی گفتند من 
خـودم را احسـاس نمی کنـم. به زبـان می گویـم پیـرم، اما اصـًا احسـاس نمی کنـم پیرم؛ خـودم را مثـل تصویر 
سـی سـالگی، سـی وپنج سـالگی می بینم. مـن سـالها بعد از ایشـان پرسـیدم شـما یـک وقـت چنین چیـزی به 
مـن گفتیـد؛ آیـا االن هم همـان طـور اسـت؟ گفتنـد بلـه، همان طـور اسـت. حـاال خود مـا هـم همیـن طوریم. 
تصویـری کـه از مـا ریـش سـفیدها و پیرمردهـا در ذهنمـان هسـت، تصویر سـی سـال پیـش خودمان اسـت. ما 
گذران عمـر و تحول عجیبـی که پیدا شـده، بـا همه ی آثار محسـوس جسـمانی یـی کـه دارد، درک نمـی کنیم. 
تحـول ایمـان هـم همیـن طـور اسـت؛ یعنی کـم شـدن ایمـان را هـم انسـان حـس نمی کنـد؛ چـون حّتـی آثار 
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محسـوس جسـمانی هم ندارد کـه انسـان بفهمـد و درک کنـد. پـس آن لغـزش و اشـتباه، در ایمان اثر گذاشـت. 
کم بـودن ایمـان، در عمـل بعدی مـا اثر می گـذارد؛ مثـًا وقتـی میـدان جهـاد و امتحانی پیـش می آیـد، کمبود 
ایماِن مـا خـودش را نشـان می دهـد. مـا که با یـک ایمـان وافـر در جایـی توانسـته ایـم َجسـتی بزنیـم، حرکتی 
بکنیـم و کار بزرگـی انجـام دهیـم، وقتـی در مقابـل همـان کار قـرار مـی گیریـم، مـی بینیم دسـت و پامـان می 
لرزد؛ درسـت مثل این کـه کسـی در جوانی مـی توانسـته از جـوی دو متری بپـرد؛ امـا االن وقتی به همـان جوی 
می رسـد، نمـی تواند. اثـر منفی عمـل روی ایمـان و ایمـان روی عمل، نتیجـه اش شکسـت جنگ احد می شـود؛ 
نتیجـه اش عقـب رفت هـای گوناگـون دیگر مـی شـود؛ نتیجـه اش این می شـود کـه پنجاه سـال بعـد از هجرت 
پیغمبر و چهل سـال بعـد از وفـات آن حضرت، نـوه ی او - کـه عزیزترین انسـاِن پیغمبر اسـت؛ یعنی امام حسـین 
)علیـه الّسـام( - در مقابـل حکومـت جانشـین پیغمبر قرار مـی گیـرد و با آن وضـع فجیع به شـهادت می رسـد. 

من یـک وقت گفتـم اینهـا عبرتهـای تاریخ اسـت؛ فراتـر از درس اسـت.

پایه های ایمان در كام امیرالمؤمنین)ع(:

1- ایستادگی و استقامت
در حکمت سـی ام نهـج الباغه آمده اسـت: »سـئل عن األیمـان«؛ از حضـرت تقاضا کردنـد درباره ی ایمـان برای 
آنهـا صحبت کنـد. فرمـود: »األیمان علی اربـع دعائـم«؛ ایمـان روی چهار پایه اسـتوار اسـت. منظور از چهـار پایه 
این اسـت کـه اگـر پایـه ها محکـم بـود، ایمـان رو مـی مانـد؛ امـا اگـر پایه ها سسـت شـد یـا فـرو ریخـت، ایمان 
به همـان نسـبت فـرو می ریـزد. بـه طـور کامل سـاقط نمـی شـود، اما بـه همان نسـبت فـرو مـی ریـزد. حضرت 
این چهـار پایـه را بیـان فرمودند: »علـی الّصبـر والیقیـن والعـدل والجهـاد«. اول، ایسـتادگی و اسـتقامت در همه 
ی زمینه هاسـت. مـی خواهیـد برنامه یـی را دنبـال کنیـد؛ تا آخـر پـای آن برنامه بایسـتید. مـی خواهیـد کاری 
را انجـام دهیـد؛ آن کار را تمـام کنیـد. اگـر مصیبتـی پیش مـی آیـد، در مقابـل آن مصیبـت خودتان را از دسـت 
ندهیـد. واجبی بر شـما مقرر می شـود؛ بـرای انجـام دادن واجب تحمل داشـته باشـید و بـی حوصله و از پـا افتاده 
نشـوید. اگـر در مقابل گناهـی قرار مـی گیریـد، ایسـتادگی کنید و تسـلیم گناه نشـوید. ایسـتادگی در هـر جایی 
نمـودی دارد. البته معنـای ایسـتادگی، در همه جا یکی اسـت؛ یعنی همان قوت انسـانی و اسـتقامت و پافشـاری؛ 
منتهـا هر جایی یـک طور خـودش را نشـان می دهـد: صبـر در مقابـل اطاعت، صبـر در مقابـل معصیـت، صبر در 

مصیبت. مقابـل 

2- یقین
پایـه ی دیگـر ایمان بـر یقین اسـتوار اسـت. همـان طور کـه گفتیـم، یقین همـان علم اسـت. پایـه هـای یقین را 
نبایـد متزلـزل کرد؛ ایـن شـک را نباید مثـل موریانه بـه پایـه ی یقین انداخـت. یقیـن را باید اسـتوار نگه داشـت. 
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اگر به طـور طبیعـی سـؤالی به ذهـن انسـان آمـد، بایـد بـرود آن سـؤال را دنبـال کند تـا شـک و تردیـد برطرف 
شـود؛ اما خـودش نبایـد وسوسـه کنـد؛ یقیـن را در خـودش یـا در دیگـران نبایـد زایـل کنـد؛ یقینیـات را دچار 

تردیـد و تبدیـل بـه مشـکوکات نکند.

3- عدل
پایـه ی سـوم ایمان عـدل اسـت. عـدل یعنـی هـر چیـزی در جـای خـود قـرار گرفتـن. معنـای لغوی عـدل هم 
یعنـی میانـه. اعتدال هـم که مـی گوینـد، از ایـن واژه اسـت؛ یعنـی در جای خـود، بـدون افـراط و بـدون تفریط؛ 
بـدون چـپ روی و بـدون راسـت روی. این هم کـه مـی گویند عـدل یعنـی قـرار دادن هر چیـزی در جـای خود، 
به خاطـر همین اسـت. یعنـی وقتی هـر چیز در جـای خـود قـرار گرفت، همـان تعادلـی کـه در نظـام طبیعت بر 
مبنای عدل و حـق آفریده شـده، به وجـود می آیـد. در رفتار انسـان، عدل الزم اسـت. بـرای حکمـران، عدل الزم 
اسـت. در موضعگیـری، عـدل الزم اسـت. در اظهـار محبت و نفـرت، عـدل الزم اسـت. قـرآن فرموده اسـت: »و ال 
یجرمّنکم شـنئان قـوم علـی ااّل تعدلـوا«؛ دشـمنی با کسـی موجب نشـود کـه شـما دربـاره ی او از عدالـت کناره 
بگیرید و عدالـت را رعایـت نکنید؛ »اعدلـوا هو اقـرب للّتقـوی«. بنابراین عـدل هم یکـی از پایه های ایمان اسـت. 

اگر عـدل بـود، ایمـان مـی ماند.

4- جهاد
پایه ی آخـر، جهـاد اسـت. جهـاد یعنـی مبـارزه. در زبان فارسـی، جنـگ و سـتیزه گـری معنـای مبـارزه را نمی 
دهـد. می گویـی مـن دارم مبارزه مـی کنم: مبـارزه ی علمـی می کنـم، مبـارزه ی اجتماعی مـی کنم، مبـارزه ی 
سیاسـی می کنم، مبـارزه ی مسـلحانه می کنـم؛ همه ی اینهـا مبارزه اسـت و معنـا دارد. مبـارزه یعنی تـاش پُر 
نیـرو در مقابل یـک مانع یا یـک دشـمن. اگر هیـچ مانعی در مقابل انسـان نباشـد، مبـارزه وجـود نـدارد. در جاده 
ی آسـفالته، انسـان پایـش را روی گاز بگذارد و بـا باک پُـر از بنزین سـفر کند؛ ایـن را مبـارزه نمی گوینـد. مبارزه 
آن جایی اسـت که انسـان بـا مانعـی برخورد کنـد، که ایـن مانـع در جبهه هـای انسـانی، می شـود دشـمن؛ و در 
جبهه هـای طبیعـی، می شـود موانـع طبیعی. اگر انسـان بـا ایـن موانع درگیر شـود و سـعی کنـد آنهـا را از میان 
بـردارد، ایـن می شـود مبـارزه. جهـاد در زبـان عربـی عیناً بـه همیـن معناسـت؛ یعنی مبـارزه. جهـاِد در قـرآن و 
حدیـث هم بـه همیـن معناسـت؛ همه جا بـه معنـای جنـگ مسـلحانه نیسـت. البته یـک جا بـا جنگ مسـلحانه 

تطبیـق می کنـد، یک جـا هـم بـا جنـگ غیرمسـلحانه تطبیق مـی کند.
آنـگاه امیرالمؤمنیـن ایـن کلمات را شـرح مـی دهند - کـه البته مـن وارد نمـی شـوم - هم صبـر را، هـم یقین را، 
هم عـدل را، هم جهـاد را. مثًا مـی فرمایند جهـاد چهـار شـعبه دارد: امربه معـروف، نهـی از منکر و راسـتگویی و 
صداقـت در مواضع؛ درسـت همیـن معنایی که امـروز مـا در موضعگیری معنـا می کنیـم؛ یعنی انسـان در مواضع 
سیاسـی و اجتماعـی صداقـت داشـته باشـد. بنابرایـن صـدق در مواضـع، خـودش جهـاد اسـت. »مـن المؤمنین 
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رجـال صدقوا مـا عاهـدوا اللَّ علیـه« به آن معناسـت.

جدا شدن از جریان فسق و كفر، یکی از شعبه های جهاد 
یکی دیگر از شـعبه هـای جهاد، »و شـنئان الفاسـقین« اسـت؛ یعنی جدا شـدن از جریان فسـق و کفر؛ ایـن را من 
مخصوصـاً به شـما می گویـم؛ این را همـه توجه داشـته باشـید. باید حسـاب شـما از این جریـان جدا باشـد؛ با آن 
مخلوط نشـود. شـماها بـا من آشـنا هسـتید و مـا حدود هشـت سـال با شـما بـوده ایم؛ بـا بعضـی هم کـه خیلی 
بیشـتر. بنده هیـچ اعتقـاد نـدارم که بـا کفار بایـد قطـع رابطه کـرد؛ نه، مـرز شـما و کفـار باید معلـوم باشـد؛ مرز 
شـما و فسـاق باید معلوم باشـد؛ مرز شـما بـا آنهایـی کـه جمهـوری اسـامی را قبـول ندارند، بایـد معلوم باشـد. 
یـک وقـت هـم الزم اسـت در جایی انسـان بـا همـان کسـی هـم کـه جمهـوری اسـامی را قبـول نـدارد، تعامل 
کند؛ اما معلوم اسـت کـه او، اوسـت و شـما، شـمایید؛ مخلوط نشـوید. من همیشـه از بعضی هـا در همیـن نظام و 
مجموعـه ی خودمان گلـه مند بـودم؛ چـون اینها مرزهـا را پاک کـرده انـد. به اینهـا گاهی مـی گفتم وقتی شـما 
مـرز را پاک مـی کنید، اشـکالش این اسـت کـه بسـیاری به خاطـر نبـودن مـرز، از این طرف مـی رونـد آن طرف، 
از آن طـرف می آینـد این طـرف؛ مرتب رفـت و آمـد می کننـد؛ یعنی حـدود فرامـوش می شـود. یک کشـور اگر 
مرزش مشـخص نباشـد، هویـت جمعـی و وحـدت جمعـی نـدارد. بگذاریـد مرزها مشـخص باشـد؛ معلوم باشـد 
شـما کجاییـد، آنها کجـا هسـتند. »و من شـنئ الفاسـقین و غضـب للَّ غضـب اللَّ له«؛ شـما بـه خاطر خدا خشـم 

بگیریـد، خدا هـم به خاطر شـما خشـم مـی گیـرد؛ »وارضـاه یـوم القیامة«.

ایمان ثابت و مستودع
»ِمـن کام له علیه الّسـام فـی األیمـان: فمن األیمـان ما یکـون ثابتاً مسـتقراً فـی القلوب و منـه ما یکـون عواری 
بین القلـوب و الّصـدور الی اجل معلـوم«. دوگونـه ایمـان داریم؛ ایمـان ثابت و مسـتقر، و ایمـان مسـتودع و عاریه 
یـی. ایمان عاریـه یی هـم ایمان اسـت؛ نه این کـه آن شـخص، منافق اسـت؛ ایمانش راسـخ نیسـت؛ لـذا زود زایل 
می شـود. ایمان ثابـت و مسـتقر، یعنـی جـای گرفتـه ی در قلـب، تکیه کـرده ی بـه یک اسـتدالل و یـک بینش 
عمیـق، و پشـتیبانی شـده ی با عمـل صالح. نـوع دیگـر ایمـان این اسـت که بـا احساسـات پیدا شـده، بـا منطق 
پیدا نشـده؛ انسـان پـای آن، عمل صالـح نگذاشـته؛ همین طـور شـعاِر ایمانـی داده و گاهی هـم خیلی تند شـعار 
داده؛ امـا پای ایـن، عمل صالحـی که به خاطـر آن با نفـسِ  خـودش مجاهـدت و مبارزه کنـد، خرج نکـرده؛ یعنی 
ایـن ایمان بـا عمـل صالح آبیـاری نشـده؛ این می شـود ایمـان عاریـه یی. حضـرت مـی فرمایـد: »و منه مـا یکون 
عواری بین القلـوب والّصـدور الی اجـل معلـوم«. آن وقِت معلوم چـه هنگام اسـت؟ تا ایـن ایمان، عاریه یی اسـت؛ 
تا وقتـی که این ایمـان از او زایل شـود؛ گنجشـکی کـه در سـینه ی خودش حبـس کرده، بپـرد و برود؛ چـون این 
ایمان جـزو وجود او نشـده اسـت. در چـه مواقعـی ایـن گونه ایمـان زایل مـی شـود؟ وقتهـای امتحـان و لحظات 
هـوای نفس. مثـًا اگر کسـی پولکی اسـت، هنگامی که بیـن پول و حفـظ ایمان، سـر دو راهـی قرار بگیـرد، ایمان 
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مـی پـرد و تمام مـی شـود. بعضی هـا دچـار وسوسـه هـای نفسـانی و شـهوات جنسـی هسـتند؛ بعضی هـا دچار 
مقام پرسـتی انـد؛ هر کسـی یک طوری اسـت. هر کـدام از ماهـا لغزشـگاهی داریـم؛ به قـول فرنگی ها، پاشـنه ی 
آشـیل و چشـم اسـفندیاری داریم؛ آن جا گیجـگاه و ضربـت خور ماسـت؛ به خـدا پناه ببریـم کـه آن ضربت خور 
پیش نیایـد. راهـش تقواسـت. تقوا کـه مـن مکـرر در همین جلسـه و جلسـات دیگـر راجع بـه آن صحبـت کرده 
ام، یعنـی دایم مراقـب خود بـودن. انسـان راز بعضی از تحول هـای صدوهشـتاد درجه یـِی از اول انقاب تـا االن را 
این جا مـی فهمـد. از اول انقـاب تا االن بیسـت وپنج سـال مـی گـذرد؛ گاهی مـی بینیـد بعضی ها صدوهشـتاد 
درجه تحـول پیدا کـرده اند؛ یعنـی از یـک مؤمِن مخلـصِ  صـادِق پُرجوش و خـروشِ  شـعار دهنده، تبدیل شـده 
اند به یـک معانِد معـارضِ  دشـمِن لجوِج عنـوِد بهانـه گیر! ما چنـد نوع دشـمن داریم: بعضی دشـمن ها، دشـمن 
هسـتند؛ اما دایماً نمـی خواهند به صـورت انقـاب پنجه بزننـد. بعضی ها نـه، دایم مـی خواهند در چشـم انقاب 
و نظام اسـامی انگشـت فرو کننـد و پنجـه بزنند. وقتی نـگاه می کنـی، می بینـی بعضی از اینها کسـانی هسـتند 
که بسـیار تنـد و داغ، خیلی هـا را قبول نداشـتند؛ مثل شـعله یی کـه از روی خس و خاشـاک بلند می شـود. البته 
از چـوِب محکم هـم گاهی شـعله ی مفصل بلنـد می شـود؛ اما از خـس و خاشـاک هم که هیـچ چیز ندارد، شـعله 
بلند می شـود، ولـی فوراً مـی خوابـد. گاهی ما کسـانی از ایـن قبیـل داریم؛ ایمان اینها مسـتقر نیسـت؛ مسـتودع 
و زوال پذیـر و بـدون تکیـه ی به یک اسـتدالل محکم اسـت. همان طـور که عـرض کردیم، ایـن ایماِن زایل شـده 
این طور نیسـت کـه وقتـی بخواهد بـرود، زنـگ بزنـد و خبـر کنـد و بگوید رفتـم و از ایـن سـاعت من دیگـر کافر 
می شـوم و نماز نمـی خوانـم؛ بتدریـج انسـان نمـی فهمـد و ملتفت نمی شـود کـه چگونـه ایـن ایمـان از او زایل 

شـد. خیلی بایـد مراقب بـود و به خـدا پنـاه برد.
جملـه ی چهـارم و آخر مربـوط بـه فرمان حضـرت به مالـک اشـتر اسـت. نامه ی حضـرت بـه مالک اشـتر خیلی 

عجیب اسـت. واقعـاً ِحَکمی کـه در ایـن نامـه هسـت، »ال تُعـّد و التُحصی« اسـت. گفت:
هرچه گویم عشق را شرح و بیان

چون به عشق آیم خجل باشم از آن
وقتی انسـان به اعمـاق این نامـه باز مـی گـردد، واقعـاً در مقابل عظمتـی که در هـر فـراز و جمله بنـدی آن وجود 

دارد، احسـاس حقارت مـی کند.
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وسیله ای برای عدم و پرهیز از انحراف 
از سخن درشت خیرخواهان نرنجیم 
نامه امیرالمؤمنین)ع( به مالک اشتر

عامل فاسد شدن دل 
حاكم دانستن مردم بر خود در قضاوتها 
دو شرط برای انجام محبوب ترین كارها:

1- میانه ی افراط و تفریط باشد
2- جلب رضایت عامه ی مردم را داشته باشد

استداللی عجیب و جالب برای رضایت و عدم 
رضایت مردم در انجام كارها

مورد توجه قرار دادن امور و كار كارگزاران 
و  شـیفتگی  خـود  دام  در  افتـادن  از  مواظبـت 

ستایش از طرف دیگران
فقره ی مهم دیگری از توصیه امیرالمؤمنین)ع( به مالک

و...

گمان مصونیت از انحراف را مطلقًا در خودمان
 نباید راه بدهیم



آراستگی به 
فضائل اخالقی

گمان مصونیت از انحراف را مطلقًا در خودمان نباید راه بدهیم *

من قبـل از این که ایـن جمـات را بخوانم - کـه همه ی ایـن جمـات را هـم از فرمـان امیرالمؤمنین به مالکاشـتر 
انتخـاب کـرده ام - دو سـه نکتـه ی کوتـاه را بـاز تذکـراً عـرض میکنـم: نکتـه ی اول این کـه گمـان مصونیـت از 
انحـراف را مطلقـاً در خودمـان نبایـد راه بدهیم؛ یعنـی هیچ کس نبایـد بگوید وضـع ما که روشـن اسـت و مثًا در 
خط صحیـح و در خط دیـن و خـدا داریم حرکـت میکنیم و منحـرف نمیشـویم؛ نه، چنیـن چیزی نیسـت. امکان 
لغزش و انحـراف از خط مسـتقیم بـرای همه هسـت و همه هـم وسـیله ی اجتنـاب از این انحـراف را دارنـد؛ یعنی 
این طور نیسـت که یـک سرنوشـت قطعی و حتمی وجود داشـته باشـد تـا مـا بگوییم هر کـس در ایـن راه حرکت 
میکنـد، ناگزیر باید لغـزش پیدا کنـد؛ نه، انسـان میتواند بـدون لغزش و انحـراف راه را ادامـه دهد. امـا مصونیت از 
انحـراف هم تضمینی نیسـت که انسـان بگویـد ما کـه دیگر منحـرف نمیشـویم؛ بنابرایـن خاطر جمع سـر را روی 
بالش نرمـی بگـذارد و از حال خـودش غافـل شـود. هیچ کـدام از این دو طـرف قضیـه نباید مـورد بیتوجهـی قرار 

بگیـرد.

وسیله ای برای عدم و پرهیز از انحراف 
وسـیله ی عدم انحـراف و پرهیـز از انحراف چیسـت؟ مراقبت از خـود. باید مراقـب بود. اگـر از خود مراقبـت کنیم، 
منحـرف نمیشـویم. اگـر از خـود مراقبـت نکنیـم، یـا از ناحیـه ی سسـتی و ضعـف در پایه هـا و مبانـی عقیدتـی 
انحراف بـه انسـان روی میـآورد، یـا از ناحیه ی شـهوات به انسـان روی میـآورد. حّتی کسـانی کـه پایه هـا و مبانی 
اعتقادی آنها محکم اسـت، شـهوات نفسـانی بر نـگاه و بینش عقلـِی درسـت و عمیق نسـبت به خـط و راه و هدف 

*. بیانات در دیدار اعضای هیأت دولت   138۴/07/17
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غلبه مییابـد و انسـان را منحـرف میکنـد؛ که مـا مـواردش را دیدیـم. در این خصـوص چند آیـه در قرآن هسـت، 
اما این آیـه که در مـورد قضیـه ی اُحـد اسـت، خیلـی انسـان را تـکان میدهـد. میفرمایـد: »اّن الذین تولّـوا منکم 
یوم التقـی الجمعان انّما اسـتزلّهم الشـیطان ببعض ما کسـبوا«؛ یعنی کسـانیکه در ماجـرای اُحد دچـار آن لغزش 
خسـارتبار شـدند و از میـدان جنـگ رو برگرداندنـد و ایـن همه خسـارت بر نیـروی نورسـته ی اسـام و حکومت 
اسـامی وارد شـد، علتـش »ببعـض ما کسـبوا« بـود؛ کارهایـی بود کـه قبـًا سـِر خـود آورده بودنـد. دل دادن به 
شـهوات و هواهای نفسـانی اثـرش را این طور جاهـا ظاهر میکنـد. آیه ی شـریفه ی دیگـر میفرماید: بـه اینها گفته 
شـد انفاق کنیـد، ولـی بـه تعهد خـود عمـل نکردنـد؛ لـذا نفـاق بر قلـب آنها مسـلط شـد؛ »فـا عقبهـم نفاقـا فی 
قلوبهم الـی یـوم یلقونه بمـا اخلفوا اللَّ مـا وعدوه«؛ یعنی وقتی انسـان نسـبت بـه تعهدی کـه با خدای خـود دارد، 
بیتوجهـی نشـان داد و خلف وعـده کرد، نفـاق بر قلب او مسـلط میشـود. بنابرایـن اگر مـا بیتوجهی کنیـم و تن به 
شـهوات و هویهـا بسـپاریم، ایمان مغلـوب و عقـل مغلوب میشـود و هـوی و هـوس غالب؛ باز هـم همـان انحرافی 
کـه از آن میترسـیدیم، ممکـن اسـت پیـش بیایـد. بنابرایـن در همـه ی حـاالت انسـان باید ایـن گمان را داشـته 
باشـد که ممکن اسـت لغزش پیـدا کنـد. هیچ کـس خـودش را از ایـن خطـر دور ندانـد. یـک نمونه ی ایـن قضیه 

»بَلعـم باعورا« اسـت؛ »و اتـل علیهـم نبأ الـذی آتینـاه آیاتنا« تـا آخر.

از سخن درشت خیرخواهان نرنجیم 
نکتـه ی دوم این کـه ماهـا اگـر بخواهیـم در ایـن جایگاهـی کـه هسـتیم، از احتمـال خطـای خودمان کـم کنیم، 
باید از سـخن درشـت خیرخواهـان نرنجیـم؛ یکـی از راههای سـامت ایـن اسـت. البتـه بدخواهانی هم هسـتند 
که سـخن درشـت و نرم و همه نـوع سـخنی دارنـد و از شـایعه پراکنی و جنـگ روانـی و دروغ بسـتن به ایـن و آن 
واهمه یـی ندارنـد و انسـان ممکـن اسـت در دلـش از آنهـا برنجـد؛ اما کسـی کـه میدانیـد قصـد عناد و دشـمنی 
نـدارد، ولو بـا لحن درشـتی هم حـرف میزنـد، از او نبایـد واقعـاً برنجید. به سـخن نـرم و دلنشـین چاپلوسـان هم 

دل نسـپرید. اگـر مـا ایـن را رعایـت کنیم، بـه نظر مـن خیلی به سـود ماسـت.

نامه امیرالمؤمنین)ع( به مالک اشتر
نکته ی سـوم این کـه ایـن حرفها خطـاب به مالـک اشـتِر بزرگـوار اسـت و میبینیـد که حرفهـای درشـت و تلخی 
هـم در آن وجـود دارد. حضـرت نصیحت هـای خیلـی تلخـی میکنند کـه اگر کسـی این طور مـا را نصیحـت کند، 
یکـذره به مـا برمیخورد. مالک اشـتر کسـی اسـت کـه حضـرت در فرمـان دیگـری او را این طـور معرفـی میکنند: 
»فانه ممـن ال یخـاف وهنـه«؛ کسـی اسـت کـه گمـان سسـتِی او نمیـرود. »و ال سـقطته«؛ کوتاهـی در کارها به 
او گمـان بـرده نمیشـود. »وال بطـؤه عمـا االسـراع الیـه احـزم«؛ کنـدِی او در کارهایـی که شـتاب مطلوب اسـت، 
مطلقـاً گمـان کسـی را برنمیانگیـزد. »و ال اسـراعه الی مـا البـطء عنه امثـل«؛ عجلـه و شـتابزدگی او هم نسـبت 
بـه کارهایی کـه آرامـش و تأنّـی در آن مطلـوب اسـت، گمـان کسـی را برنمیانگیـزد. یعنی انسـانی اسـت که هم 
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مراقب خـود اسـت و هم حکیـم و داناسـت؛ یعنی نـه در جایی کـه بایـد شـتابزدگی نکنـد، شـتابزدگی میکند؛ نه 
آن جاهایی کـه باید با سـرعت حرکـت کند، کوتاهـی میکند. حضـرت در فرمـان خود بـه دو امیر از امـرای جیش 

در صفین، مالک اشتر را این گونه معرفی میکنند. 

عامل فاسد شدن دل 
و امـا آنچـه مـا از کلمـات حضـرت در ایـن نامـه انتخـاب کردیـم، چنـد جملـه اسـت: یـک جملـه این اسـت که 
حضـرت میفرماینـد »و ال تقولـن انـی مؤمر آمـر فاطـاع«؛ این طور نباشـد کـه تو بگویـی چـون در ایـن کار به من 
مسـؤولیت سـپرده شـد، من بایـد دسـتور بدهـم و دیگـران از مـن اطاعـت کننـد. »ال تقولـن« یعنـی بـا تأکید و 
مبالغـه میگوید مبـادا چنیـن فکـری بکنـی و چنین حرفـی بزنـی. ایـن روحیه که مـن این جـا چون مسـؤولیتی 
دارم، بایـد بگویـم و دیگـران بیچون و چـرا حرف مـن را گـوش کنند، »ادغـال فـی القلب« اسـت؛ دل تو را فاسـد 
میکنـد. »و منهکـة للدیـن«. منهکـه، یعنـی ضعیف کننـده ی روح دیـن، دینـداری و ایمـان انسـان. »و تقرب من 
الغیـر« ایـن حالـت، تغییـرات ناخواسـته را نزدیک میکنـد. اعجـاب به نفـس و غـرور و این کـه در مسـؤولیتی که 
من هسـتم، کسـی نباید روی حرف من حرف بزنـد، از آن چیزهایی اسـت کـه تغییـر را نزدیک میکنـد؛ تغییراتی 
که بـرای انسـان نامطلوب اسـت؛ تغییـرات زمانـه کـه آدم نمیخواهد پیـش بیایـد؛ یعنی ُملـک و دولـت و اقتدار و 

توانایـی و فرصتهـای خدمـت را از انسـان میگیرد. 

حاكم دانستن مردم بر خود در قضاوتها 
یـک جملـه ی دیگر ایـن اسـت کـه میفرمایـد: »انصـف اللَّ و انصـف الناس مـن نفسـک و مـن خاصة اهلـک و من 
لک فیه هـوی من رعیتـک«. معنـای »انصف النـاس من نفسـک« در عربـی این اسـت کـه داد مـردم را از خودت 
بگیر. »انصف من نفسـک« یعنـی داد کسـی را از خودت بگیـر؛ خـودت را در مقابل او محکـوم کن؛ از خـود به نفع 
دیگران بازخواسـت کـن. حضـرت در این جـا میگوید: »انصـف اللَّ مـن نفسـک«؛ داد خـدا را از خود بگیـر. معنای 
ایـن جمله این اسـت که در مقابـل خدا کامًا احسـاس مسـؤولیت بکن و خـودت را در قبـال تکلیف الهـی محکوم 
کن. این طـور نباشـد که خیـال کنی آنچـه را که بـر عهـده ات بوده، بـه تمـام و کمـال انجـام داده ای؛ نه، همیشـه 
خـودت را بدهـکار و مدیـون بـدان. این در مـورد خـدا. آن وقـت »انصف النـاس مـن نفسـک«؛ داد مـردم را هم از 
خودت بسـتان؛ یعنی همیشـه در قضاوتهـای خودت مـردم را حاکـم و طلبـگار و مِحق بـدان و خـودت را بدهکار. 
البتـه این معنایـش این نیسـت که در مـوردی هم کـه ظلـم بخصوصی به تـو دارد میشـود، بـاز بگویی حـق با من 
نیسـت؛ نه، این نـگاِه عمومـی اسـت. مـردم مطالبـات دارند، حـرف میزننـد، صدایشـان بلند میشـود، گاهی سـر 
آدم داد میکشـند؛ فـرض بفرماییـد در اداره یـی جمعـی مراجعـه میکننـد و حرفـی میزننـد؛ اولیـن فکـری که به 
ذهنت میرسـد، این نباشـد که اینهـا را تحریـک کرده اند تـا بیایند علیه مـن - که هیـچ تقصیری نـدارم - جنجال 

کننـد؛ نه، اولیـن فکر این باشـد کـه اینهـا مطالبـه ی بحقـی دارند؛ مـن مسـؤولم ببینم اینهـا چـه میگویند.
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بنابرایـن هـم داد مـردم را از خود بسـتان، هم »مـن خاصة اهلـک«؛ از کسـان نزدیک خـودت؛ فرزند، بـرادر و قوم 
و خویـش. »و مـن لک فیـه هـوی من رعیتـک«؛ اگـر در بیـن مـردم قشـر و جماعتی هسـتند کـه مـورد حمایت 
خـاص تـو هسـتند، از آنهـا هـم داد مـردم را بگیـر. شـما بـه عنـوان یک حاکـم، یـک رئیـس یا یـک وزیـر، وقتی 
طرفـدار قشـری هسـتید، قهـراً بـه آن قشـر امکاناتـی تعلـق میگیـرد و آن قشـر تمکنـی پیـدا میکند کـه همین 

امـکاِن تطـاول آنها بـر حقـوق مـردم را به وجـود میـآورد؛ پس حواسـتان باشـد.

دو شرط برای انجام محبوب ترین كارها:

1- میانه ی افراط و تفریط باشد
یـک جملـه ی دیگـر در ایـن فرمـاِن بسـیار مهم ایـن اسـت کـه »و لیکـن احـب االمـور الیـک اوسـطها فیالحق و 
اعمهـا فیالعـدل و اجمعهـا لرضـی الرعیـة«. فهرسـت کارهایـی کـه انسـان بایـد انجـام دهد، یـک چیـز طوالنی 
اسـت و بـه همـه ی اینهـا هـم نمیرسـد. حضـرت میفرمایـد: محبوب تریـن کاری کـه میخواهـی انتخـاب کنـی، 
اوالً »اوسـطها فـی الحـق« یعنـی وسـطتر باشـد. وسـط، یعنـی میانـه ی افـراط و تفریـط؛ نـه در آن افـراط وجود 
داشـته باشـد، نه تفریط. حق هـم درسـت همین اسـت؛ هیـچ گاه نه در جهـت افراط اسـت، نـه در جهـت تفریط. 
»اوسـطها فیالحق« یعنـی به طور کامـل در آن رعایـِت حق بشـود؛ یعنی دقیقـاً در حد وسـط بین افـراط و تفریط 
باشـد. ثانیـاً »و اعمهـا فیالعدل« باشـد؛ عدالتی که از آن ناشـی میشـود، سـطح وسـیع تری از مـردم را فـرا بگیرد. 
گاهـی ممکـن اسـت کاری عادالنـه باشـد؛ امـا کسـانیکه از این عـدل سـود میبرنـد، جماعـت محدودی باشـند. 
ممکـن اسـت کاری ظلم هـم نباشـد، کار عادالنـه و درسـتی هم باشـد؛ امـا دایـره ی ایـن کار، محدود باشـد. یک 
وقت نـه، انسـان دایـره ی وسـیعی از کار را مـورد اهتمام خـودش قـرار میدهـد و جماعت کثیـری از آن اسـتفاده 
میکننـد. حضـرت میفرمایـد ایـن کار پیش تـو محبوب تـر باشـد. محبوب تـر بودن هـم طبعـاً معنایش این اسـت 
که اگر امر دایر شـد بیـن ایـن کار و یـک کار دیگر، ایـن را انتخاب کنـی؛ یعنـی همـان اولویت هـا و تقدم هایی که 

مـا همیشـه میگوییـم رعایـت کنید. ایـن، یکـی از ماکهـای اولویت هاسـت.

2- جلب رضایت عامه ی مردم را داشته باشد
ثانیـاً »و اجمعهـا لرضـی الرعیـة«؛ دیگـر این کـه کاری کـه انتخـاب میکنـی، رضایت مـردم را بـا خودش داشـته 
باشـد. »رعیـت« بـه مـردم اطـاق میشـود؛ یعنـی کسـی کـه مراعـات او الزم اسـت. رعیـت چیـز بـدی نیسـت. 
بعضیهـا خیـال میکننـد رعیت فحـش اسـت! رعیت یعنـی کسـی کـه مراعاتش الزم اسـت؛ یعنـی تـوده ی مردم 
و عامـه ی مـردم. اصطـاح »نـاس« و »رعیـت« غالبـاً به قشـر سـواد مـردم گفتـه میشـود، نـه گروههـای خاص. 
تکیـه ی امیرالمؤمنیـن و پیغمبـر و قـرآن هم روی همیـن مجموعه هـای عمومـی مردم اسـت؛ همینیکه مـا عوام 
مـردم میگوییـم؛ یعنـی رعیت و تـوده ی مـردم و سـواد مـردم؛ همین چیـزی که خـواص خـاِص خرج کـِن امروز 
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با طـرح آن در مسـائل سیاسـی و اجتماعـی مخالفنـد و اسـمش توده گرایی و پوپولیسـم اسـت. این کـه جماعت و 
حـزب و گروه و دسـته ی خاصـی را انتخـاب کنیـد و اینها بشـوند محـور تصمیم گیـری و محـور کار و طبعـاً محور 
خیـرات، خیلـی خوش خیالـی اسـت؛ این کـه آدم خیـال کنـد جماعـت خاصـی محـور تصمیم گیریانـد، کارهـا 
را آنهـا میکننـد، انتصاب هـا را آنهـا میکننـد؛ امـا وقتی نوبـت تقسـیم غنایـم میشـود، خودشـان را زاهدانـه کنار 
میکشـند و میگوینـد نخیـر، بروید بدهیـد بـه مـردم، دیدیـم و تجربه کردیـم کـه این طوری نیسـت؛ منطقـاً هم 
این گونه نیسـت. لذاسـت کـه در منطق علـوی، نـگاه و توجه بـه عامه ی مـردم اسـت. گروههای خاص و قشـرهای 
خـاص و جماعتهایـی که اسـم خـاص و عنـوان خاصی پیـدا میکننـد و برای خودشـان تشـخص خاصی به دسـت 
میآورنـد، مـورد اعتبار نیسـتند؛ نـه این کـه باید بـه اینهـا ظلم شـود؛ نـه، اینها هـم مثل بقیـه ی مردم تشـخصی 
ندارنـد؛ از نظر اسـام تعینـی ندارنـد؛ لـذا میگویـد: »و اجمعها لرضـی الرعیـة«؛ باید رضایـت عامه ی مـردم جلب 

شـود.

استداللی عجیب و جالب برای رضایت و عدم رضایت مردم در انجام كارها
بعـد حضـرت اسـتداللی دارد کـه خیلـی عجیـب و جالـب اسـت. میفرمایـد: »فان سـخط العامـة یجحـف برضی 
الخاصـة«؛ مـاک و منـاط و معیـار و میـزان کار، رضایـت و عـدم رضایـت عامـه ی مـردم اسـت. چـرا؟ چـون اگر 
عامه ی مـردم نارضایی داشـته باشـند، رضایـت و خشـنودی گروههای خـاص از تـو بکلی پامـال میشـود و از بین 
میرود. ای بسـا جماعتی به اسـم روشـنفکر و نخبـگان سیاسـی، طرفدار حکومـت و حاکمی هسـتند، امـا عامه ی 
مـردم ناراضیانـد؛ ایـن نارضایـِی عمومـِی مـردم، خشـنودی و رضایـت آن جماعـت ویـژه را لگدمـال میکنـد و از 
بیـن میبـرد؛ کمااین کـه دیدیـم همیـن کار را کردنـد. عکس ایـن هم صـادق اسـت؛ »و اّن سـخط الخاصـة یغتفر 
مع رضـی العامـة«؛ اما اگـر مـردم را راضـی کـردی و رضایت عمومـی را بـه دسـت آوردی، َسـَخط و ناخشـنودی 
گروههـای خاص قابل بخشـش اسـت؛ یعنـی خیلـی اهمیتی نـدارد و خیلـی تأثیـری نمیگـذارد؛ بنابرایـن بروید 
سـراغ راضـی کـردن عمـوم مـردم. آن وقـت حضـرت نـگاه حکیمانه یـی دارد. مـا هـم در همیـن مدتهایـی کـه 
دسـتمان تـوی کار بـوده، ایـن را واقعـاً دیدیـم، لمس کردیـم. »و لیـس احد مـن الرعیـة اثقل علـی الوالـی مؤونة 
فی الرخـاء، و اقل معونـة له فی البـاء، و اکـره لانصاف، و اسـأل بااللحـاف، و اقل شـکوا عنـد االعطـاء، و ابطا عذرا 
عند المنـع، و اضعـف صبرا عنـد ملمـات الدهر مـن اهـل الخاصـة«؛ گروههای خـاص در همه جـا مایـه ی اذیتند؛ 
اوالً در وقـت رخـاء و آسـایش و فراوانـی، مؤونه شـان بـر والـی از همه بیشـتر اسـت؛ توقعاتشـان زیاد اسـت؛ فان 
چیـز را به مـا بدهیـد، فان امـکان را بـه مـا بدهید. هنـگام آسـایش و راحتـی کشـور و دولت، کـه امنیت اسـت و 
جنگی نیسـت و مشـکلی نیسـت، بیشـترین هزینـه را بر حکومـت غالبـاً همیـن گروههای خـاص دارنـد. ما روی 
ضعـف خودمـان میگوییم غالبـاً، امـا حضرت نـه، به طـور مطلق حکـم کلی صـادر میکننـد: »و اقـّل معونـة له فی 
البـاء«؛ در سـختیها کمتریـن مقـداِر کمـک را اینهـا میکننـد. مثـًا اگـر جنگـی پیـش میآیـد، ناامنییـی پیش 
میآیـد، دشـمنی حمله میکنـد، از ایـن گروههـای خاص هیـچ خبری نیسـت؛ کمتـر در میـدان هسـتند. »و اکره 
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لانصـاف«؛ از همه نسـبت بـه انصـاف، ناخشـنودتر و کاره ترنـد؛ از انصاف و عدل و مسـاوات، بیشـتر از همـه، اینها 
بدشـان میآیـد. »و اسـأل بااللحـاف«؛ از همـه مصرتـر در درخواسـت، اینهاینـد. البتـه مـردم معمولـی هـم نامـه 
مینویسـند و چیـزی را درخواسـت میکننـد؛ یکوقـت انسـان امـکان دارد، اجابـت میکنـد؛ یـک وقت هـم اجابت 
نمیکنـد؛ دیگـر دفعـه ی دوم و سـومی نـدارد. امـا گروههـای خـاص - اینهایـی که جـزو ویژه خـواران سیاسـی و 
اقتصادیانـد - اگر چیـزی میخواهنـد، مثل کنه میچسـبند. الحـاف، یعنی الحـاح و اصـرار. ول نمیکنند تـا باالخره 

یـک چیـزی بکننـد و ببرند.
»و اقل شـکرا عنه االعطـاء«؛ وقتی بـه آنها چیـزی میدهی، کمتریـن سـپاس را میگزارند؛ کأنـه حقی بـوده و باید 
به آنهـا میرسـیده؛ هیـچ شـکرگزاری ندارند. مـردم عـادی و معمولی نـه؛ اگـر در فان گوشـه ی محـروم مملکت، 
شـما مدرسـه ی کوچکی میسـازید، دعا میکننـد، محبـت میکننـد، شـکرگزاری میکننـد. در مقابل، اگـر بهترین 

امکانـات را هـم بـه آن افـراد بدهید، کم سـپاس ترین هسـتند.
»و ابطـأ عـذراً عنـد المنـع«؛ وقتـی انسـان چیزی بـه آنهـا نمیدهـد، اگر عـذری هـم داشـته باشـد، اینها عـذر را 
قبـول نمیکننـد. »و اضعـف صبـراً عنـد ملمـات الدهـر«؛ وقتـی مشـکات زمانـه پیـش میآیـد، اینهـا از همه کم 
صبرترنـد. اگر بـای طبیعی یـا بایـای اجتماعی پیـش بیایـد، از همه کـم صبرتـر و نق زن تـر اینهاینـد؛ بیصبری 
نشـان میدهند و هی پا بـه زمیـن میکوبنـد. »و انّما عمـاد الّدیـن و جمـاع المسـلمین و العـدة لاعـداء العامة من 
االمـة«؛ پایه ی دیـن، تـوده ی مردمند. ایـن جملـه را امیرالمؤمنیـن دارد میگویـد. این اگر پوپولیسـم هم هسـت، 
پوپولیسـِم علوی اسـت؛ مـورد احتـرام و تقدیـس ماسـت. »والعـدة لاعـداء«؛ در مقابـِل دشـمن، ُعـده و امکان و 
اسـتعداد عبارتنـد از همیـن عامـه. »فلیکـن صغـوک لهـم و میلـک معهـم«؛ میـل و گرایـش عمومیات بـه طرف 

باشـد. عامه 
البتـه این کـه گفتیـم »اوسـطها فیالحـق«، مـن ایـن نکتـه را هـم تذکـر بدهـم. پیـدا کـردن حد وسـط بـا توجه 
بـه پیچیدگیهـای مسـائل اقتصـادی و اجتماعـی امـروز کار ظریفی اسـت. هنر شـما بـه عنـوان وزیر و مدیـر این 
اسـت که بتوانید بـا ظرافت ایـن کار را انجـام دهید، که هـم آنچه را کـه »اعم للعـدل« و »اشـمل للرضـا العامة« و 
»اوسـط الـی الحق« اسـت، تأمین شـود؛ هـم با محاسـبات صحیحـی که امـروز بـا توجه بـه پیچیدگی مناسـبات 
اجتماعـی و اقتصادی بـر انسـان تحمیل میشـود، منافاتـی پیـدا نکند. ایـن ظرافـت را حتمـاً رعایت کنیـد. البته 
نامـه ی حضـرت خیلـی مفصـل اسـت؛ البـد آن را دیده ایـد؛ سالهاسـت کـه مرتب بـه زبـان ماهـا و شـماها تکرار 

میشـود.

مورد توجه قرار دادن امور و كار كارگزاران 
یک جملـه ی دیگـر از ایـن نامـه ی مبـارک ایـن اسـت: »ثم انظـر فـی امـور عّمالـک«؛ کارهـا و امـور کارگـزاران 
خودت را مـورد توجه قرار بـده. اول، انتخـاب کارگزاران اسـت؛ »فاسـتعملهم اختباراً«؛ بـا آزمایش آنهـا را انتخاب 
کـن؛ یعنی نـگاه کن ببیـن چه کسـی شایسـته تر اسـت. همیـن شایسته سـاالرییی که امـروز بر زبـان ماهـا تکرار 
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میشـود، بـه معنـای واقعـی کلمـه بایـد مـورد توجـه باشـد. امیرالمؤمنیـن )علیه الّسـام( هـم در این جـا بـه آن 
سـفارش میکنند. »و ال تولهـم محاباة و اثـرة«؛ نه از روی دوسـتی و رفاقت کسـی را انتخـاب کن، کـه ماکها را در 
او رعایـت نکنی - فقـط چون رفیق ماسـت، انتخابـش میکنیـم - نـه از روی اسـتبداد و خودکامگی؛ انسـان بگوید 

میخواهـم این فـرد باشـد؛ بـدون این کـه مـاک و معیـاری را رعایـت کند یا بـا اهـل فکر و نظـر مشـورت کند.
بعـد خصوصیـات ایـن افـراد را ذکـر میکنـد: اهـل تجربـه باشـند، اهـل حیـا باشـند و ...؛ بعـد میرسـد بـه این جا 
که »ثـم اسـبغ علیهـم االرزاق«؛ وقتـی کارگـزار خوبـی را انتخاب کـردی، زندگیـاش را تأمیـن کن. من همیشـه 
بـه مدیـران میگویم، در گذشـته هـم گفتـه ام، االن هـم به آقـای دکتـر احمدی نـژاد و بـه شـماها میگویـم؛ دائم 
مأمـوران و منتخبـان خودتـان را زیـر نظر داشـته باشـید؛ دائـم نـگاه کنیـد و از اینهـا غافـل نشـوید. دیده اید که 
نگهبان هـا در شـب نورافکن هایـی را دائـم میچرخاننـد و گوشـه ها را نـگاه میکننـد؛ شـما هـم همین طـور بایـد 
به طـور دائم امـور را زیـر نظـر داشـته باشـید و نـگاه کنیـد؛ بنابرایـن از کار کارگزارانتان غفلـت نکنید. »ثـم تفقد 
اعمالهـم«؛ یعنـی از کارهای اینها جسـتجو کـن، ببیـن کار انجام میدهنـد یا نه؛ درسـت انجـام میدهند یـا نه؛ آیا 
تخلفـی در کارهایشـان وجود دارد یا خیـر. »و ابعـث العیون من اهـل الصدق و الوفاء علیهم«؛ کسـانی را که چشـم 
و گوش تـو هسـتند، بگمـار تـا کارهـای اینهـا را نـگاه کننـد. »فـأن تعاهـدک فیالّسـر المورهم حـدوة لهـم علی 

اسـتعمال االمانـة و الرفـق بالرعیـة«؛ ایـن موجب میشـود کـه اینهـا بتواننـد امانت را بیشـتر حفـظ کنند.
بعـد میفرماینـد: »فاّن احـد منهم بسـط یـده الـی خیانـة اجتمعت بهـا علیـه عندک اخبـار عیونـک«؛ اگـر ثابت 
شـد که کسـی خیانـت کـرده - نـه این کـه تـا گزارشـی رسـید، فـوراً بـه آن ترتیب اثـر بدهیـد؛ نـه، همـه متفق 
باشـند؛ یعنـی معلـوم باشـد و گزارش هـای متواتـر و مسـلّمی برسـد کـه ایـن شـخص خیانـت کـرده - آن وقـت 
»اکتفیـت بذلک شـاهداً فبسـطت علیـه العقوبـة فـی بدنـه و اخذته بمـا اصـاب من عملـه«؛ دیگـر بایـد مجازات 
شـود. البتـه مجـازات انـواع و اقسـامی دارد، شـکل های گوناگونـی دارد، اقتضائـات گوناگونـی دارد؛ هـر طـور که 

اقتضـای مجـازات اسـت، عمل شـود.

مواظبت از افتادن در دام خود شیفتگی و ستایش از طرف دیگران
چون نامه مفصـل اسـت، مجبوریم انتخـاب کنیـم. آن جاهایی که بـه نظرم بـرای ما الزم تر اسـت، آنهـا را انتخاب 
کـرده ام. میفرمایـد »و ایاک و االعجـاب بنفسـک و الثقة بمـا یعجبک منهـا«؛ برحذر بـاش از این که خودشـگفتی 
بـه سـراغ تـو بیایـد. اعجـاب بـه نفـس، یعنـی خودشـگفتی؛ این کـه انسـان از خـودش خوشـش بیایـد. حضرت 
میگوینـد مواظـب بـاش در ایـن دام نیفتـی. انسـان گاهـی در خـودش امتیازاتـی مشـاهده میکند - فهـم خوبی 
دارد، قـدرت بدنـی خوبـی دارد، قـدرت ذهنـی خوبـی دارد، اطاعـات وسـیعی دارد، بیـان ویژه یـی دارد، صدای 
خوشـی دارد، جمالـی دارد - بـه مجـرد این کـه دیدید نسـبت به خودتـان حالـت خودشـیفتگی وجـود دارد - که 
معنایش این اسـت که بـا دیدن ایـن امتیـازات، عیـوب را در کنـارش نمیبینیـد - بدانید کـه این خطر اسـت؛ این 
همان چیزی اسـت کـه میفرمایند برحـذر باش. ممکن اسـت شـما بگوییـد من ایـن امتیـاز را در خـودم میبینم، 
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حاال چـه کار کنـم؟ باالخره مـن مثـًا در میـان این همـه جمعیـت شـاگرد اول فـان دوره ی تحصیلی شـده ام یا 
در فـان کار اساسـی امتیـاز برجسـته یی به دسـت آورده ام؛ چـه کار کنـم؟ ایـن امتیـاز را نبینـم؟ نه، ایـن امتیاز 
را ببینیـد؛ امـا آن نقض هـا و عیبهـا و کمبودهـا و نقـاط بسـیار منفییـی هـم کـه در خودتـان هسـت، در کنارش 
ببینیـد. آنچه انسـان را شـیفته ی خودش میکنـد، جمع بندی انسـان اسـت. ما نقـاط خوب خـود را میبینیـم، اما 
نقـاط نفرت انگیز و بد و زشـت را مشـاهده نمیکنیـم؛ لذا جمع بنـدی ما میشـود جمع بندِی انسـانی که شـیفته ی 
خودش هسـت؛ این اشـکال دارد. بنابرایـن ما بایـد ضعفها را هـم در کنار نقـاط قوت ببینیـم. »و ایـاک و االعجاب 
بنفسـک و الثقـة بمـا یعجبـک منها«؛ بـه آن چیـزی کـه در وجـود تـو هسـت و تـو را شـیفته ی خـودت میکند، 
اعتماد نکـن؛ یعنی حتمـاً باور نکن کـه این نقطـه ی امتیاز در تـو وجـود دارد. گاهی انسـان خیال میکنـد نقطه ی 
برجسـته یی در او وجـود دارد؛ در صورتـی که تصـور و توهم اسـت؛ چون خـودش را با آدم سـطح پایینی مقایسـه 
کرده، و بـه خـودش نمـره داده؛ در حالی کـه اگر با افـراد دیگری مقایسـه میشـد، اصًا نمـره ی خوبـی نمیگرفت. 

بنابرایـن خیلی هـم اطمینـان نکن بـه آنچـه در خـود میبینی.
»وحـب االطـراء«؛ از عاقـه ی بـه سـتایش شـدن از طـرف دیگـران بر حـذر بـاش. »فـأن ذلک مـن اوثـق فرص 
الشـیطان فـی نفسـه لیمحـق مـا یکـون مـن احسـان المحسـنین«؛ ایـن کـه انسـان دوسـت داشـته باشـد او را 
سـتایش کننـد، از بهتریـن فرصتهای شـیطان اسـت کـه از آن بهـره میبـرد؛ میآیـد احسـان محسـنین را از بین 

میبـرد؛ یعنـی آن نیکوکاریهـا و زیباییهـا و آرایش هـای معنـوی و روحـی را از شـما سـلب میکنـد.

فقره ی مهم دیگری از توصیه امیرالمؤمنین)ع( به مالک
دنبـال این، بـاز فقـره ی مهم دیگری اسـت کـه میفرماینـد: »ایّـاک و المـّن علـی رعیتک باحسـانک«؛ سـر مردم 
منـت نگذاریـد و بگویید مـا ایـن کارهـا را بـرای شـماها کرده ایـم. وظیفـه بـوده، انجـام داده اید. اگـر انجـام داده 
باشـید، وظیفه تـان را انجـام داده ایـد؛ منتی سـر مـردم نگذاریـد. »او التزیّـد فیمـا کان مـن فعلـک«؛ کارهایی را 
که انجـام داده اید، بزرگنمایـی نکنید. گاهـی انسـان کاری را انجام میدهـد، بعد در سـتایش آن کار خیلـی مبالغه 
میکند؛ چندیـن برابِر آنچـه حقیقـت کار اسـت. »او ان تعّدهم فتتبـع موعدک بخلفـک«؛ خلف وعده هـم با مردم 
نکنیـد. آنچه بـه مـردم وعـده میدهید، اصـرار داشـته باشـید کـه آن را انجـام دهیـد؛ یعنـی خودتـان را گردنگیر 
آن وعـده بدانیـد. این طـور نباشـد کـه بگوییـم نشـد که نشـد؛ چـه کار کنیـم؛ نـه، اصـرار کنیـد. البته یـک وقت 
انسـان به اضطـرار برخـورد میکنـد، آن بحـث دیگـری اسـت؛ اما تـا آن جایی کـه تـوان و قدرت در شـما هسـت، 
تـاش کنیـد وعده یـی را که بـه مـردم دادیـد، عمل کنیـد و منـت هـم نگذاریـد. »فـاّن المـّن یبطل االحسـان و 
الّتزیّـد یذهـب بنـور الحـق«؛ منـت، احسـان را باطـل میکنـد و بزرگنمایی نـور حـق را از بیـن میبـرد. »و الخلف 
یوجـب المقـت عنـداللَّ و الّنـاس«؛ خلـف وعـده موجـب میشـود انسـان، هم از چشـم مـردم بیفتـد و هـم از نظر 
خدای متعـال. »و ایّـاک و العجلة باالمور قبـل اوانهـا«؛ در کارها پیـش از موعد عجلـه نکنید و شـتابزدگی به خرج 
ندهیـد. امیرالمؤمنیـن در خطبه ی دیگـری، عجله کـردن و پیـش از موعـد کار را انجـام دادن، تشـبیه میکنند به 
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چیـدن میوه قبـل از رسـیدن خـودش. میفرمایند کسـی کـه میـوه را قبـل از اوان چیدنـش میچیند، مثل کسـی 
اسـت که برای دیگـران زراعـت کـرده؛ یعنی خـودش هیچ سـودی نمیبرد. شـما اگـر در زمینـی که مـال دیگری 
اسـت، تخمی بپاشـید، سـودش را او میبرد؛ شـما هیچ سـودی نمیبرید. بـذری که داخـل ملک خودتـان میکارید 
و نهالـی کـه آن جـا مینشـانید و زحمتـش را میکشـید، اگـر میـوه هـم داد، لیکـن میـوه را قبـل از آن که برسـد و 
قابل اسـتفاده بشـود، چیدید؛ در واقع همـه ی زحمـات خودتان را بـه هدر داده ایـد. عجلـه و قبـل از اوان به کاری 
دسـت زدن را حضـرت در آن بیـان مطـرح میکننـد. این جـا هـم کـه میفرماینـد عجلـه نکـن، »او الّتسـقط فیهـا 
عنـد امکانها«؛ تسـقط هم نکـن. تسـقط، یعنی اهمـال و کوتاهـی کـردن و کار را بـه تعویـق انداختن. پـس عجله 
و اهمـال کاری هـم ممنـوع. »او اللجاجة فیهـا اذا تنّکـرت«؛ وقتی معلوم شـد کار غلط اسـت، روی آن پافشـاری و 
لجاجت نکـن؛ مثًا مـا ایده یی را مطـرح کردیم و اسـتدالل کردیـم و دنبالـش هم رفتیـم و زحمت هم کشـیدیم، 
امـا کسـانی مخالفت کردنـد و ما هـم گفتیم نـه و پیـش رفتیم؛ حاال رسـیدیم بـه جایی کـه دیگر واضح شـد غلط 
اسـت؛ این جا حرفتـان را پـس بگیریـد؛ هیچ اشـکالی نـدارد. پـس لجاجت بـه خـرج ندهیـد؛ اگـر »اذا تنّکرت«؛ 
وقتـی منکر بـودن آن واضـح شـد. »او الوهـن عنهـا اذا اسـتوضحت«؛ آن جایی کـه معلوم شـد الزم اسـت این کار 

انجـام بگیرد، انسـان نبایـد کوتاهـی کند.

لزوم غنیمت شمردن ماه رمضان برای تغذیه روح 
یک جملـه هم راجـع به ایـن شـبها و روزها عـرض کنیم. مـن میخواهم بـه شـما بـرادران و خواهران عـرض کنم، 
این که میگوینـد ماه رمضـان، مـاه ضیافت الهی اسـت و سـفره ی ضیافـت الهی پهـن اسـت، محتویات این سـفره 
چه چیزهایی اسـت؟ محتویـات این سـفره که من و شـما بایـد از آن اسـتفاده کنیم، یکیـاش روزه اسـت؛ یکیاش 
فضیلـت قـرآن اسـت - قـرآن را گذاشـتند در این سـفره ی بـا فضیلـِت زیـاد، بیـش از ایـام دیگـر؛ و به مـا گفتند 
که تـاوت قـرآن کنیـد - یکیـاش همیـن دعاهایی اسـت کـه میخوانیـم؛ »یا علـی و یـا عظیـم«، دعـای افتتاح، 
دعـای ابوحمـزه؛ اینهـا همـان مائده هایـی اسـت که سـر این سـفره گذاشـته شـده. بعضـی هسـتند کـه وقتی از 
کنار سـفره رد میشـوند، این قدر حواسشـان پرت اسـت و متوجـه ی جاهای دیگرنـد که اصـًا سـفره را نمیبینند. 
داریـم کسـانی را کـه اصـًا سـفره ی مـاه رمضـان را نمیبیننـد؛ یادشـان نیسـت کـه مـاه رمضانـی آمـد و رفـت. 
بعضـی هسـتند کـه سـفره را میبیننـد، امـا بـه خاطـر همـان سـرگرمیها و اشـتغال، وقـت ندارند سـر این سـفره 
بنشـینند؛ میخواهند سـراغ یک سـرگرمی بروند؛ کار دیگری دارند - دنبـال دکان، دنبـال کار، دنبال دنیـا، دنبال 
شـهوات - مجـال این که سـر ایـن سـفره بنشـینند و از آن بهـره ببرنـد، ندارنـد. بعضـی دیگر هم هسـتند کـه نه، 
سـر سـفره مینشـینند، سـفره را میبینند، قـدرش را هـم میدانند؛ لیکـن آدمهـای خیلـی قانعیاند؛ به کـم قناعت 
میکننـد؛ لقمه یـی برمیدارنـد و میروند؛ نمینشـینند پـای سـفره، خودشـان را بهره مند و سـیراب کننـد و از آنچه 
در سـفره هسـت، خود را محظـوظ کننـد؛ لقمـه ی مختصـری برمیدارنـد و میرونـد. بعضی هسـتند که احسـاس 
بیمیلـی میکننـد؛ یعنـی اشتهایشـان تحریـک نمیشـود؛ بـه خاطـر این کـه غـذای پـوِچ بیهوده یـی را خورده انـد 
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و پای سـفره ی ضیافتـی کـه رنگین و جـذاب و مقـوی اسـت، اصـًا اشـتها ندارند. بعضـی هم هسـتند که نـه، در 
حد اشـتها - که اشتهاشـان هـم زیاد اسـت - از این سـفره اسـتفاده میکننـد و واقعاً سـیر نمیشـوند؛ چـون مائده، 
مائده ی معنـوی اسـت. تمتع بـه این مائـده، فضیلت اسـت؛ چـون فتـوح و انفتـاح و تعالی روح انسـانی اسـت، هر 
چه انسـان از این مائده بیشـتر اسـتفاده کند، روح انسـان تعالی بیشـتری پیـدا میکند و بـه هدف خلقـت نزدیکتر 
میشـود. این، غیـر از موائد جسـمانی اسـت. مائده ی جسـمانی برای رفع نیازی اسـت که بشـود انسـان بـدن را راه 
ببـرد. زیـاده روی در آن، یـک اشـتباه و خطاسـت؛ یک غلـط اسـت. در مائـده ی روحی و معنـوی این طور نیسـت؛ 
چون اصـًا خلقـت مـا بـرای تعالـی معنـوی و تعالـی روحی اسـت. مائـده ی روحـی چیزی اسـت کـه ایـن تعالی 
را بـرای مـا امکان پذیـر، تسـهیل و محقـق میکنـد. بنابرایـن هر چـه بیشـتر بتوانیم اسـتفاده کنیـم، بایـد بکنیم. 
بندگان مؤمـن و مخلصی کـه ما اسـمهای اینها را شـنیده ایم، حتـی وقتی کارهـای اینها را بـرای ما نقـل میکنند، 
برای ما درسـت مفهـوم نیسـت؛ اما واقعاً شـگفت آور اسـت. دو سـه سـاعت بـه اذان صبـح بیدار شـوند و شـبهای 
ماه رمضـان اشـک بریزنـد. نقـل میکننـد مرحوم آمیـرزا جـواد آقـای ملکـی وقتی بیدار میشـد، سـر حـوض آب 
مینشسـت تا وضو بگیرد، بـه آب نـگاه میکرد، دعـا میخوانـد و گریه میکـرد و تضرع میکـرد؛ آب برمیداشـت روی 
صورتـش میریخت، گریـه و تضـرع میکرد؛ به آسـمان نـگاه میکرد، دعـا میخوانـد، گریه و تضـرع میکرد؛ تـا وقتی 
که بیاید سـر سـجاده بایسـتد و آن نماز شـب و آن تهجـد پُرفیـض و پُرحـال و پُرطـراوت را با عشـق و شـور انجام 
بدهـد. مرحوم حـاج میرزا علـی آقای قاضـی هم همین طـور بـود. از مـاه رمضانـش، روزه اش، توجهـش، تذکرش، 
نمـازش، حکایتهایـی نقل میکننـد. این چیزهـا برای مـا واقعاً درسـت مفهوم نیسـت؛ منتها خـط روشـنی را به ما 

نشـان میدهد و مـا بایـد حداکثـر اسـتفاده را بکنیم.

تاوت با تأمل و تدبر قرآن در همه اوقات 
دوسـتان سـعی کننـد در همـه ی اوقـات - بخصـوص در ماه رمضـان - تـاوت قـرآن را از یـاد نبرنـد. قـرآن نباید 
از زندگیتـان حـذف شـود. تـاوت قـرآن را حتماً داشـته باشـید؛ هـر چه ممکـن اسـت. تاوت قـرآن هم بـا تأمل 
و تدبـر اثـر میبخشـد. تـاوت عجله یـی کـه همین طـور انسـان بخوانـد و بـرود و معانـی را هـم نفهمد یا درسـت 
نفهمـد، مطلوب از تـاوت قرآن نیسـت؛ نه این کـه بیفایده باشـد - باالخره انسـان همین کـه توجـه دارد این کام 
خداسـت، نفس این یـک تعلـق و یـک رشـته ی ارتباطی اسـت و خـود همین هـم مغتنـم اسـت و نباید کسـی را 
از این طـور قـرآن خواندن منـع کرد لیکـن تـاوت قرآنی کـه مطلـوب و مرغـوب و مأموٌربه اسـت، نیسـت. تاوت 
قرآنـی مطلوب اسـت کـه انسـان بـا تدبـر بخوانـد و کلمـات الهـی را بفهمـد، که بـه نظر مـا میشـود فهمیـد. اگر 
انسـان لغـت عربـی را بلد باشـد و آنچـه را هم کـه بلد نیسـت، بـه ترجمـه مراجعه کنـد و در همـان تدبر کنـد؛ دو 
بار، سـه بـار، پنـج بار کـه بخوانـد، انسـان فهـم و انشـراح ذهنی نسـبت بـه مضمـون آیه پیـدا میکنـد که بـا بیان 
دیگری حاصـل نمیشـود؛ بیشـتر با تدبـر حاصل میشـود؛ ایـن را تجربـه کنید. لـذا انسـان بـار اول وقتی مثـًا ده 
آیـه ی مرتبط بـه هـم را میخوانـد، یـک احسـاس و یـک انتبـاه دارد؛ بـار دوم، پنجم، دهـم که همیـن را بـا توجه 
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میخوانـد، انتباه دیگـری دارد؛ یعنی انسـان انشـراح ذهن پیـدا میکند. هرچه انسـان بیشـتر انس و غور پیـدا کند، 
بیشـتر میفهمـد؛ و ما بـه ایـن احتیـاج داریم.

عدم تعمق در امر دین و معارف اسامی، عامل  لغزیدن پا 
عزیزان من! کسـانی کـه پایشـان لغزید، خیلـی از مواردش را کـه ما دیدیم، ناشـی بود از عـدم تعمـق در امر دین و 
معارف اسـامی؛ شـعائری بود، شـعارهایی بود، احساسـاتی بود، بر زبانشـان بـود، اما در دلشـان عمق نداشـت. لذا 
در گذشـته ما کسـانی را دیدیم که آدمهـای خیلی تنـد و داغ و پُرشـوری هم بودند، بعـد صدوهشـتاد درجه وضع 
اینها عوض شـد. سـالهای اول انقاب کسـانی بودنـد - من بـا خصوصیـات، آدمهایش را میشناسـم؛ یعنـی کلیات 
نیسـت - که افـرادی مثل شـهید بهشـتی را راحـت و صریـح از نظر انقابـی بـودن و فهم درسـتش از انقـاب و از 
راه امـام، نفی میکردنـد. بعد از گذشـت مدتی، مشـی اینها آن چنان شـد کـه مبانی انقـاب و نظام را انـکار کردند! 
بعضـی از آنهـا کـه آدمهـای بـا انصاف تـری بودنـد، صریحـاً، و بعضیشـان ملتویـاً و مـزوراً انـکار کردنـد. آدمهـای 
بیانصاف ترشـان اینهـا هسـتند، که بـه یـک معانییی هـم تظاهـر میکنند؛ امـا باطنشـان این طـور نیسـت. این به 
خاطر این بـود کـه اینها عمـق نداشـتند. البتـه این یکـی از عوامل اسـت؛ یـک عامـل هـم شـهوات و دنیاطلبی و 
امثـال اینهاسـت که کسـانی را هـم که عمـق دارنـد، منحـرف میکنـد. بسـیار کسـانی بودند کـه عمق نداشـتند. 
یکـی از راههایی کـه ایـن عمـق را در اعتقـادات انسـان، در مبانی فکـری انسـان، در روح انسـان، در ایمان انسـان 
ایجـاد میکنـد، انس با قـرآن اسـت. بنابرایـن در زندگـی حتمـاً قرآِن بـا تدبـر را در نظـر داشـته باشـید و نگذارید 

حذف شـود.

وجود معارف فراوان در دعاهای مأثور از ائمه )علیهم الّسام(
یکـی هـم ایـن دعاهاسـت. در دعاهـای معتبـر خیلـی معـارف وجـود دارد کـه انسـان اینهـا را در هیـچ جـا پیدا 
نمیکند؛ جـز در خود همیـن دعاها. از جملـه ی این دعاهـا، دعاهای صحیفه ی سـجادیه اسـت. در منابـع معرفتی 
ما چیزهایی وجـود دارد کـه جز در صحیفه ی سـجادیه یـا در دعاهـای مأثـور از ائمه )علیهم الّسـام( انسـان اصًا 
نمیتوانـد اینهـا را پیـدا کنـد. ایـن معـارف با زبـان دعـا بیان شـده. نـه این کـه خواسـتند کتمـان کننـد؛ طبیعت 
آن معرفـت، طبیعتی اسـت که بـا این زبـان میتوانـد بیان شـود؛ بـا زبـان دیگـری نمیتواند بیـان شـود؛ بعضی از 
مفاهیم جـز با زبـان دعا و تضـرع و گفتگـو و نجـوای با پـروردگار عالـم اصـًا قابل بیان نیسـت. لـذا مـا در روایات 
و حّتـی در نهج الباغـه از ایـن گونـه معـارف کمتـر میبینیـم؛ امـا در صحیفـه ی سـجادیه و در دعای کمیـل و در 
مناجـات شـعبانیه و در دعـای عرفـه ی امـام حسـین و در دعـای عرفـه ی حضـرت سـجاد و در دعـای ابوحمزه ی 

ثمالـی از این گونـه معـارف، فـراوان میبینیـم. از دعاهـا غفلـت نکنید؛ بـه دعاهـا بپردازیـد. دعا هـم بکنید. 
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استمداد و استعانت از خداوند، بوجود آورنده روح خستگی ناپذیری در انسان 
شـما بارهـای سـنگینی بـر دوش داریـد؛ دشـمنهای زیـادی هـم داریـد؛ مخالفـان زیـادی هـم داریـد؛ دولـت 
اسـامی همیشـه همین طـور بـوده. از اول انقـاب دولت های مـا، بخصـوص وقتـی کـه تازه نفس اند - ایـن دولت 
شـعارهای صریِح روشـنی هم در دلبسـتگی به مبانـی انقـاب دارد، دیگر بیشـتر - مخالفانـی دارند؛ هـم مخالفان 
بیرونـی، هـم مخالفـان داخلـی. جّوسـازی میکننـد، شـایعه پراکنی میکننـد، منفـی بافـی میکننـد، دروغ پخش 
میکننـد، احیانـاً در صحنـه ی عمـل و در کارهـای میدانـی کارشـکنی میکننـد. مقابلـه ی بـا ایـن مخالفتهـا یک 
مقـدار عـزم و تصمیـم قاطـع و جـّد در عمـل و خسـته نشـدن و دنبـال کار را گرفتـن میخواهـد؛ یـک مقـدار هم 
توسـل و توجـه و تضـرع و از خـدا کمـک خواسـتن الزم دارد. اگـر از خـدای متعـال اسـتمداد و اسـتعانت کنیـم، 
روح خسـتگی ناپذیـری را در مـا به وجـود خواهـد آورد. یکـی از نعمتهـای بـزرگ خـدا این اسـت که آدم خسـته 
نشـود و حوصله اش سـر نرود. در راههـای طوالنـی گاهی انسـان قّوه هـم دارد؛ زانـو و پاها اصًا خسـته نشـده؛ اما 
آدم از حرکـت، خسـته ی روحـی میشـود. این خسـتگی روحی، انسـان را از رسـیدن بـه اهداف بـاز میـدارد. برای 
این کـه این خسـتگی روحـی پیـش نیاید - کـه از خسـتگی جسـمی گاهی خطرش هم بیشـتر اسـت - اسـتمداد 
از پـروردگار، تـوکل به خـدا و امیدواری بـه کمک الهی الزم اسـت؛ ایـن را از دسـت ندهید و این را داشـته باشـید. 
من و شـما پیش خدای متعـال عزیزتر نیسـتیم از کسـانی کـه قبل از مـا بودند و از کسـانی کـه بعد از مـا خواهند 
آمد؛ مگـر این کـه عملمان خـوب باشـد و تقوایمـان بیشـتر از آنها باشـد؛ ایـن را توجه داشـته باشـید. اگـر تقوای 
بیشـتری به خرج دادیـم، از خودمان بیشـتر مراقبـت کردیم، بهتـر کار کردیـم، بهتر بـه وظایفمان عمـل کردیم، 
بـه قانـون بیشـتر احتـرام گذاشـتیم و در جهت ایـن اهـداف، بیشـتر پیـش رفتیم، پیـش خـدای متعـال عزیزتر 
خواهیـم بود؛ امـا بـدون آن، نخیر. بایـد تاشـمان را در این جهـت متمرکز کنیـم. مواظـب باشـیم در دامهایی که 
دیگران افتادنـد، مـا نیفتیم. هـر کـس در آن دامها بیفتـد، همان باهـا و همـان عواقب برایـش متصور اسـت؛ لذا 

فرقی بیـن مـا و آنها نیسـت.
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شرایط استجابت دعا و دستاوردهای آن

یکی از مهمترین كارهای بنده ی مؤمن و انسان طالب 
َصاح و نجات 

دستاوردهای دعا: 
1- زنده نگهداشتن یاد خدا در دل

2- تقویت و استمرار ایمان
3- دمیدن روح اخاص در انسان

4- خودسازی و رشد فضایل اخاقی
5- ایجاد محبت به خدای متعال

6- دمیدن روح امید در انسان
7- برآمدن حاجات

شرایط استجابت دعا:
1- درخواست با دِل باطراوت و بی آالیش 

2- انجام دعا با معرفت
3- همت و خواست های بلند در دعا

4- اجتناب از گناه و توبه
و...
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شرایط استجابت دعا و دستاوردهای آن *

یکی از مهمترین كارهای بنده ی مؤمن و انسان طالب َصاح و نجات 
در بـاب وظایـف لیلةالقـدر، بنـده امـروز در خطبـه ی اول قـدری صحبت کنـم. فرمـود »لیلةالقـدر خیر مـن الف 
شـهر«؛ شـبی کـه بـه عنـوان لیلةالقـدر شـناخته شـده اسـت و مـردد اسـت بین چنـد شـب در مـاه رمضـان، از 
هزار مـاه برتـر و باالتر اسـت. در سـاعت های کیمیایـی لیلةالقـدر، بنـده ی مؤمن بایـد حداکثـر اسـتفاده را بکند. 
بهتریـن اعمـال در این شـب، دعاسـت. دربـاره ی دعـا هم امـروز مطالبـی را بـه شـما بـرادران و خواهـران عرض 
میکنـم. احیاء هم بـرای دعا و توسـل و ذکر اسـت. نمـاز هم - که در شـب های قـدر یکی از مسـتحبات اسـت - در 
واقـع مظهر دعـا و ذکـر اسـت. در روایت وارد شـده اسـت که دعـا »مـّخ العبـادة«؛ مغز عبـادت، یـا به تعبیـر رایج 
ماهـا، روح عبـادت، دعاسـت. دعا یعنـی چه؟ یعنـی با خـدای متعال سـخن گفتـن؛ در واقـع خـدا را نزدیک خود 
احسـاس کـردن و حـرف دل را بـا او در میـان گذاشـتن. دعـا یا درخواسـت اسـت، یـا تمجیـد و تحمید اسـت، یا 
اظهـار محبـت و ارادت اسـت؛ همـه ی اینها دعاسـت. دعـا یکـی از مهمتریـن کارهـای یک بنـده ی مؤمـن و یک 

انسـان طالب َصـاح و نجـات و نجـاح اسـت. دعـا در تطهیـر روح چنین نقشـی دارد.

دستاوردهای دعا: 
دسـتاوردهای دعا چیسـت؟ وقتی ما با خدا سـخن میگوییـم، او را نزدیـک خود احسـاس میکنیـم، مخاطب خود 

میدانیم و بـا او حرف میزنیـم، این دسـتاوردها از جملـه ی فواید و عواید دعاسـت. 

*. بیانات در خطبه  های نماز جمعه ی تهران  )خطبه اول( 138۴/07/29
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1- زنده نگهداشتن یاد خدا در دل
زنده نگهداشـتن یـاد خـدا در دل، غفلـت را - که مـادر همـه ی انحراف هـا و کجیهـا و فسـادهای انسـان، غفلت از 
خداسـت - میزداید. دعـا غفلـت را از دل انسـان میزداید؛ انسـان را به یـاد خدا میانـدازد و یـاد خـدا را در دل زنده 
نگه میـدارد. بزرگتریـن خسـارتی که افـراد محـروم از دعا مبتـای به آن میشـوند، این اسـت کـه یاد خـدا از دل 
آنهـا میـرود. نسـیان و غفلـت از خـدای متعال برای بشـر بسـیار خسـارتبار اسـت. در قـرآن چنـد آیـه در این باره 

ذکر شـده و بحـث مفصلـی دارد.

2- تقویت و استمرار ایمان
دسـتاورد دوم دعـا، تقویت و اسـتقرار ایمـان در دل اسـت. خصوصیـت دعا این اسـت کـه ایمـان را در دل پایدار و 
مسـتقر میکند. ایمـاِن قابـل زوال در مواجهه ی بـا حوادث عالـم و سـختیها، خوشـیها، تنعم ها و حـاالت گوناگون 
انسـان، در خطـر از بیـن رفتن اسـت. میشناسـید کسـانی را که ایمـان داشـتند؛ امـا در مواجهه ی بـا مـال دنیا، با 
قـدرت دنیا، با لذات جسـمی و شـهوات قلبـی، ایمان از دسـت آنهـا رفت. ایـن، ایمان متزلزل و غیرمسـتقر اسـت. 
خصوصیـت دعا این اسـت که ایمـان را در دل انسـان مسـتقر و ثابـت میکند و خطـر زوال ایمـان با دعا و اسـتمرار 

توجـه به خـدای متعـال از بیـن میرود.

3- دمیدن روح اخاص در انسان
سـومین دسـتاورد، دمیـدن روح اخـاص در انسـان اسـت. با خـدا سـخن گفتـن و خـود را نزدیـک او دیـدن، به 
انسـان روح اخاص میدهـد. اخاص یعنـی کار را برای خـدا انجـام دادن. همه ی کارها را میشـود برای خـدا انجام 
داد. بنـدگان خوب خـدا همه ی کارهـای معمولـِی روزمره ی زندگـی را هم بـا نیت تقرب بـه خدا انجـام میدهند و 
میتواننـد. بعضی هم هسـتند که حّتـی قربیتریـن و عبادیتریـن کارها - مثـل نمـاز - را نمیتوانند برای خـدا انجام 

دهند. بیاخاصـی، درد بزرگی برای انسـان اسـت. دعـا روح اخـاص را در انسـان میدمد.

4- خودسازی و رشد فضایل اخاقی
دسـتاورد چهارم دعا، خودسـازی و رشـد فضایل اخاقی در انسـان اسـت. انسـان بـا توجه بـه خدا و با حـرف زدن 
با خـدای متعـال، فضایـل اخاقـی را در خـود تقویـت میکنـد؛ ایـن خاصیـت قهـری و طبیعی انـس با پـروردگار 
اسـت؛ بنابرایـن دعـا میشـود پلـکان عروج انسـان بـه سـمت کمـاالت. متقابـًا دعـا رذایـل اخاقـی را از انسـان 
میزداید؛ حرص و کبر و خودپرسـتی و دشـمنی بـا بندگان خـدا و ضعف نفـس و جبـن و بیصبری را از انسـان دور 

میکنـد.
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5- ایجاد محبت به خدای متعال
دسـتاورد پنجـم دعا، ایجـاد محبت بـه خـدای متعال اسـت. دعا عشـق بـه خـدای متعـال را در دل زنـده میکند. 
مظهـر همـه ی زیباییها و خوبیهـا ذات اقـدس پروردگار اسـت. دعـا و انس و تکلـم با خـدای متعال، ایـن محبت را 

در دل به وجـود میـآورد.

6- دمیدن روح امید در انسان
دسـتاورد ششـم دعـا، دمیـدن روح امیـد در انسـان اسـت. دعـا بـه انسـان قـدرت مقاومـت در مقابل چالشـهای 
زندگـی را میدهـد. هـر کـس در دوران زندگـی خود بـا حوادثـی مواجـه میشـود و چالش هایی پیـدا میکنـد. دعا 
به انسـان توانایی و قـدرت میدهـد و انسـان را در مقابل حوادث مسـتحکم میکنـد؛ لـذا در روایت از »دعـا« تعبیر 
شـده اسـت به سـاح. از نبی مکرم نقل شـده اسـت کـه فرمـود: »اال ادلّکـم علی سـاح ینجیکـم مـن اعدائکم«؛ 
اسـلحه یی را به شـما معرفی کنـم که مایـه ی نجات شماسـت؛ »تدعـون ربّکم باللّیـل و الّنهـار فاّن سـاح المؤمن 
الدعـاء«. در مواجهـه ی بـا حـوادث، توجه بـه خـدای متعال، مثـل سـاح بّرنده یی در دسـت انسـان مؤمن اسـت. 
لذا در میـدان جنـگ، پیغمبر مکرم اسـام همـه ی کارهـای الزم را انجـام میداد؛ سـپاه را میآراسـت، سـربازان را 
به صـف میکـرد، امکانـات الزم را بـه آنهـا میـداد، توصیه هـای الزم را بـه آنها میکـرد، اشـراف فرماندهـِی خودش 
را اعمـال میکـرد؛ امـا در همان وقـت هم وسـط میـدان زانـو میزد، دسـت به دعـا بلنـد میکرد، تضـرع میکـرد، با 

خـدای متعال حـرف میـزد و از او میخواسـت. ایـن ارتباط بـا خـدا، دل انسـان را مسـتحکم میکند.

7- برآمدن حاجات
دسـتاورد دیگر دعـا، برآمـدن حاجات اسـت. یکـی از دسـتاوردهای دعا این اسـت کـه حاجاتـی که انسـان دارد، 
از خـدای متعـال میخواهـد و خـدا آن حاجـات را بـرآورده میکنـد. البتـه همـه ی خـواص دعـا ایـن نیسـت؛ این 
هـم یکی در کنـار بقیـه ی دسـتاوردهای دعاسـت. فرمـود: »اسـألوا اللَّ مـن فضلـه«؛ از خـدای متعـال بخواهید و 
نیازهـای خودتـان را از او بطلبیـد. در دعـای ابوحمـزه ی ثمالی از قـول امام سـجاد )علیه الّسـام( این طـور عرض 
میشـود: »و لیس مـن صفاتـک یـا سـّیدی أن تأمـر بالّسـؤال و تمنـع العطّیـة و انـت المّنـان بالعطّیات علـی اهل 
مملکتـک«؛ تو بـه بنـدگاِن خودت دسـتور بدهـی که از تـو بخواهنـد، اما بنا داشـته باشـی کـه خواسـته ی آنها را 
عملـی نکنی؛ ایـن امـکان نـدارد. وقتی خـدای متعال بـه من و شـما امـر میکنـد کـه از او بخواهیم و طلـب کنیم، 
معنایـش این اسـت که خـدای متعال تصمیـم دارد کـه آنچـه را میخواهیـم، به مـا بدهد. لـذا در روایت اسـت که: 
»مـا کان اللَّ لیفتـح لعبـد الّدعـاء فیغلـق عنـه بـاب االجابـة واللَّ اکـرم من ذلـک«؛ خـدای متعـال کریم تـر از آن 

اسـت که بـاب دعا را بـاز کنـد، امـا بـاب اجابـت را ببندد.

شرایط استجابت دعا:
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چـه دعایی بایـد بکنیـم که دنبـال آن، اجابـت باشـد. گاهی انسـان چیـزی را از خـدا میخواهـد و به حسـب ظاهر 
احسـاس میکنـد که ایـن خواسـته برآورده نشـد. 

1- درخواست با دِل باطراوت و بی آالیش 
شـرط مهم اجابت دعـا این اسـت که دعـا به معنـای حقیقـی کلمـه و با شـرایط خـود انجام بگیـرد. اولین شـرط 
دعـا ایـن اسـت کـه بـا دِل باطـراوت و بیآالیـش درخواسـت شـود؛ مثـل دل جوانهـا؛ لـذا دعـای جوانـان اقبال و 
احتمـال اجابـت را بیـش از همـه دارد. گاهـی بعضیهـا بـه بنـده میگوینـد بـرای جوانهـای مـا دعـا کـن. البته ما 
همیشـه برای همـه ی جوانها دعـا میکنیم؛ امـا در واقـع این جوانها هسـتند کـه اگر قـدر دل بیآالیـش و باطراوت 

خـود را بداننـد، دعـای آنهـا از هـر دعایـی میتواند بـه اسـتجابت نزدیکتر باشـد.

2- انجام دعا با معرفت
یکی دیگـر از شـرایط دعـای مسـتجاب این اسـت که انسـان دعـا را بـا معرفـت انجام دهـد؛ یعنـی بداند کـه این 
دعا و این درخواسـت از کسـی اسـت کـه قـدرت دارد همـه ی آنچـه را که انسـان میخواهـد، بـرای او انجـام دهد؛ 
یعنـی به اثـر دعا بـاور داشـته باشـد. بـه امـام صـادق )علیه الّصاةوالّسـام( عرض شـد کـه: »ندعوا فا یسـتجاب 
لنا«؛ دعـا میکنیـم، اما اثـر اجابـت را نمیبینیم؛ فرمـود: »ألنّکـم تدعون مـن ال تعرفونـه«؛ بیمعرفت دعـا میکنید. 
در روایتـی دربـاره ی معرفت در دعا نقل شـده اسـت کـه: »یعلمـون أنّی اقـدر علـی ان اعطیهـم ما یسـألونی«؛ به 

قـدرت اجابت پـروردگار باور داشـته باشـند.

3- همت و خواست های بلند در دعا
در دعا همـت بلنـد داشـته باشـید؛ درخواسـت های بـزرگ بکنیـد؛ سـعادت دنیـا و آخـرت را بخواهیـد و نگویید 
اینها بـزرگ اسـت، اینهـا زیاد اسـت؛ نه، بـرای خـدای متعـال اینهـا چیزی نیسـت. عمـده این اسـت که شـما به 
معنـای حقیقی کلمـه و بـا همین شـرایط، طلـب کنید؛ خـدای متعـال ایـن طلـب را اجابـت خواهد کـرد. گاهی 

هـم انسـان نمیدانـد کاری کـه انجام گرفـت، اجابـت دعـای او بـوده؛ خود انسـان غافل اسـت.

4- اجتناب از گناه و توبه
یکی دیگـر از شـرایط دعـا، اجتنـاب از گنـاه و توبه اسـت. این شـب ها هـم شـب های توبه اسـت. همه دچـار گناه 
و تخلـف هسـتیم. تخلف ها کوچـک و بـزرگ دارد. از خدای متعـال بایـد عذرخواهی و اسـتغفار و طلب بخشـش و 
توبه کنیـم و به سـوی خـدا برگردیم. عـزم مـا باید این باشـد کـه از ما گناه سـر نزنـد. گاهی انسـان عـزم میکند و 
تصمیم میگیـرد که گنـاه نکنـد؛ بعد دچـار غفلت و اشـتباه میشـود و لغـزش پیـدا میکند؛ بـاز همین گناه سـراغ 
انسـان میآید؛ بار دیگـر باید توبـه و اسـتغفار کنـد؛ منتها اسـتغفار بایـد جـدی و حقیقی باشـد. گناه نکـردن باید 
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یک قصـد واقعی و جدی باشـد. دربـاره ی دعا و اسـتجابت دعـا در روایـت دارد که: »ولیخـرج من مظالـم الناس«؛ 
انسـان بایـد از مظلمـه ی مـردم خارج شـود تـا دعایـش قبـول شـود. در روایـت دیگـر دارد که خـدای متعـال به 
حضرت موسـی خطاب فرمـود: »یا موسـی ادعنی بالقلـب النقی واللسـان الصـادق«. با دل پـاک و زبان راسـتگو با 

خـدای متعال حـرف بزنیـد و دعا کنیـد؛ دعـا قطعاً مسـتجاب خواهد شـد.

5- خشوع و حضور قلب
یکی دیگر از شـرایط اسـتجابت دعـا، حضور قلـب و خشـوع اسـت. همان طور که عـرض کردیـم، معنـای دعا این 
اسـت که شـما با خدا حـرف بزنیـد؛ خـدا را در مقابل خـود احسـاس کنیـد و حاضـر و ناظر بدانیـد. این که انسـان 
همین طور طبـق عـادت چیـزی را بـر زبـان بیـاورد و مطالبه یـی را ذکر کنـد - خدایـا مـا را بیامـرز، خدایـا پدر و 
مادر مـا را بیامـرز - بـدون این کـه در دل خـود حقیقتـاً حالـت طلبی را احسـاس کنـد، این دعـا نیسـت؛ لقلقه ی 
لسـان اسـت. »ال یقبـل اللَّ عّزوجل دعـاء قلـب اله«؛ دل غافـل و بیتوجـه و سـربه هوا اگر دعـا کند، خـدای متعال 
دعایـش را قبـول نمیکنـد. دلهای آلـوده و غـرق در تمنیـات و شـهوات نفسـانی - کـه اصـًا غافلنـد - چگونه دعا 

خواهند کـرد؟ چـه توقعی اسـت کـه اگـر انسـان این طور دعـا کرد، مسـتجاب شـود؟

اشتباهی بزرگ نسبت به دعا وعبادت و توبه
بعضیها دعـا و عبادت و توبـه را میگذارند بـرای دوران پیری؛ این اشـتباه بزرگی اسـت. اگـر گفته شـود توبه کنید، 
میگوینـد حـاال وقت داریـم. اوالً معلوم نیسـت وقت داشـته باشـیم؛ مـرگ انسـان را مطلـع نمیکند؛ بـرای همه ی 
سـنین هم اسـت. اگـر فـرض کردیـم حقیقتـاً وقـت داریـم - یعنـی بناسـت بـه سـنین پیـری برسـیم - چنانچه 
کسـی خیال کند کـه میشـود دوران جوانـی را با غفلـت و غـرق شـدن در شـهوات گذراند، بعـد با خیـال راحت و 
با آسـانی به سـراغ توبه رفـت، اشـتباه بزرگی مرتکب شـده اسـت. حالـت دعا و انابـه چیزی نیسـت که انسـان هر 
وقـت اراده کرد، بـرای او پیـش بیاید. گاهـی میخواهیـم، نمیشـود؛ دنبال حـال و توجه هسـتیم، دسـت نمیدهد؛ 
»ذلـک بمـا قّدمت یـداک«. انسـانی کـه زمینـه ی توجـه بـه خـدا و رجـوع الیـاللَّ را در خـودش به وجود نیـاورده 
باشـد، این طور نیسـت که هـر وقـت اراده کـرد، بتوانـد دِر خانه ی خدا بـرود. شـما میبینیـد بعضی دلهـای پاک - 
غالبـاً جوانها - خیلـی راحـت میتوانند ارتبـاط برقـرار کنند؛ امـا بعضی هرچه تـاش میکننـد، این ارتبـاط برقرار 
نمیشـود. کسـانیکه فرصتـی دارنـد و میتواننـد دل خودشـان را نـرم نگه دارنـد، قـدر بداننـد و رابطه ی خـود را با 

خدا حفـظ کنند؛ تـا هر وقـت خواسـتند دِر خانـه ی خـدا برونـد، بتوانند.

بهترین دعاها، دعاهای مأثور ائمه علیهم السام 
نکته ی آخـر در بـاب دعـا، دعاهـای مأثـور اسـت. دعاهایـی کـه از ائمـه رسـیده اسـت، بهتریـن دعاهاسـت. اوالً 
خواسـته هایی در ایـن دعاها گنجانده شـده اسـت که بـه ذهن امثـال ماهـا اصًا خطـور نمیکنـد و انسـان از زبان 
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ائمـه )علیهم الّسـام( آنهـا را از خـدا طلـب میکنـد. در دعـای ابوحمـزه و دعـای افتتـاح و دعـای عرفـه بهتریـن 
مطالبات و خواسـته ها برای انسـان مطرح میشـود؛ که اگر انسـان اینهـا را از خـدا بخواهـد و بگیـرد، میتواند برای 
او سـرمایه باشـد. ثانیـاً در ایـن دعاهـا مایه های خشـوع و تضـرع وجـود دارد. مطلـب، بـا زبان و لحـن و بیانـی ادا 
شـده اسـت که دل را خاشـع و نرم میکند. بـا عبـارات فصیح و بلیغ، عشـق و شـیفتگی و شـوق در ایـن دعاها موج 

میزند. انسـان بایـد ایـن دعاها را قـدر بدانـد و از آنهـا اسـتفاده کند.
البتـه بایـد معنـای ایـن دعاهـا را بفهمیـم. خوشـبختانه االن ترجمه هـای خـوب وجـود دارد و مفاتیح الجنـان و 
دعاهـای گوناگـون ترجمه شـده اسـت. بـا توجـه بـه ترجمه هـا، دقـت کننـد و بخواننـد. البته تـا آن جایـی که ما 
دیده ایـم، هیـچ ترجمه یـی نتوانسـته زیباییهـای الفـاظ ایـن دعاهـا را منعکس کنـد؛ ولـی باالخره مضمـون دعا 
معلوم اسـت. با توجـه به ایـن ترجمه ها دعاهـا را بخواننـد. کسـانیکه میخواننـد و با آنهـا عده یی همصدا میشـوند، 
بعضـی از فقـرات دعا را الاقـل ترجمـه کنند. البتـه مرتبـه ی پایین تـرش هم این اسـت که اگر انسـان معنـای دعا 
را نمیفهمـد، همین قـدر احسـاس کند کـه با یـک زباِن شـیفته ی حاکـی از سـوز دل دارد بـا خدای متعـال حرف 

میزنـد.

دعا مخصوص وقت گرفتاری نیست
امیدواریـم خـدای متعـال در شـب های مبارک قـدری کـه در پیـش داریم، بـه همه ی مـا توفیـق دهد تـا بتوانیم 
از ایـن شـب ها اسـتفاده کنیـم. عزیـزان مـن! دعـا کنیـد. دعـا مخصـوص وقـت گرفتـاری نیسـت؛ همیشـه باید 
دعـا کـرد. بعضـی خیـال میکننـد وقتـی گرفتـاری و مصیبـت و بایـی بـود، بایـد دعـا کـرد؛ نـه، آن وقتـی هـم 
کـه انسـان در حـال عـادی زندگـی میکند، بایـد دعـا کنـد و رابطـه را با خـدا محفـوظ نگـه دارد. بـه تعبیـر یکی 
از روایـات، صـدای خـود را بـرای فرشـتگان در ملکـوت اعلـی آشـنا کنـد. دعـا همیشـه الزم اسـت. حاجت هـای 
خودتـان، حاجت های بـرادران مؤمـن، حاجت های همه ی مسـلمین سـطح جهـان، مسـائل عمومی کشـور، رفع 
گرفتاریهـا، تسـهیل پیشـرفت های درخشـان کشـور و نظـام جمهـوری اسـامی را از خـدا بخواهیـد. بزرگتریـن 
فایده ی دعـا، فایـده ی نقد دعاسـت کـه به خـود شـما دعاکننده میرسـد؛ یعنـی ایجـاد رابطه بـا خـدای متعال و 
احسـاس محبت و شـوق به تقـرب به پـروردگار عالـم. ایـن، نقدترین دسـتاورد دعاسـت کـه متعلق به خود شـما 

دعاکننـده اسـت؛ بحـث اسـتجابت، بحـث دیگری اسـت.
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و  توبـه  بـا  زندگـی،  از  نیکـو  بهره منـدی 
آمرزش طلبی از خدای متعال

طلب آمرزش از خدای متعال، بهتر از همه ی دعاها
معنای آمرزش الهی

استغفار اجتماعی و اصاح اجتماعی
استغفار از سه گونه گناه

1- گناهی كه ظلم به نفس
2- گناهـی كه اثـر مسـتقیم آن به مـردم و دیگری 

میرسد
3- گناهان جمعی ملتها

همراه بودن توبه با اصاح در قرآن
استغفارهایی كه مسئوالن باید انجام دهند:

1- اختافات 
2- خودخواهی ها

3- غفلت از مردم و عدم خدمت به آنها 
 و...

استغفار از سه گونه گناه



آراستگی به 
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استغفار از سه گونه گناه *

قـال اللَّ الحکیم: »و ان اسـتغفروا ربّکـم ثّم توبـوا الیه یمّتعکـم متاعا حسـنا الی اجل مسـّمی و یـؤت کّل ذی فضل 
. » فضله

مجلس مهمی اسـت؛ روزهـای مهمی هم هسـت. ماه رمضـان بـا برکاتش و با سـفره ی گشـوده ی الهـی در آن، رو 
به پایان اسـت. مـا مسـؤوالن این کشـور بزرگ که همیشـه ایـن امیـد را داشـته ایم کـه بتوانیم بـرای نیکـو انجام 
دادن تکالیـِف خـود از کمـک الهی بهـره بگیریـم، این مـاه عزیـز را پشـت سـر میگذاریـم؛ در حالی کـه نمیدانیم 
نصیب مـا از ایـن مـاه و از رحمت الهـی و تفضـل الهـی در این مـاه و در شـبهای قدر چقـدر بـوده. مـا نمیتوانیم از 
این خیـر بـزرگ و فضل بـزرگ بگذریـم. کار مـا سـنگین اسـت؛ راه مـا طوالنی اسـت؛ وظیفـه ی ما بزرگ اسـت؛ 
جز با کمـک الهی هـم این وظایف سـنگین را نمیشـود انجـام داد؛ لـذا باید ایـن فرصت هـا را مغتنم شـمرد. حرف 

امروز مـن عمدتـاً دربـاره ی همین قضیه اسـت.

بهره مندی نیکو از زندگی، با توبه و آمرزش طلبی از خدای متعال
خـدای متعـال مکـرر در قـرآن و از جملـه در ایـن آیـه مـا را امـر میکنـد بـه آمرزش طلبـی و توبـه ی بـه سـوی 
خـدا. توبـه، یعنـی برگشـت. ایـن برگشـت، هـم در مرحلـه ی ایمـان و هـم در مرحلـه ی عمـل و رفتـار اسـت. ما 
کوتاهیهایی داشـتیم و داریـم؛ باید خـود را اصاح کنیـم؛ و ایـن در درجه ی اوِل اهمیت اسـت. سـوره ی مبارکه ی 
هـود این طـور شـروع میشـود: »بسـم اللَّ الّرحمن الّرحیم. الـر. کتـاب احکمـت ایاتـه ثـّم فّصلـت مـن لـدن حکیم 
خبیـر. ااّل تعبـدوا ااّل اللَّ انّنـی لکـم منـه نذیـر و بشـیر و ان اسـتغفروا ربّکم ثـّم توبـوا الیـه«. یعنی رسـالت قرآنی 

*. بیانات  در دیدار کارگزاران نظام 138۴/08/08
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در درجـه ی اول مسـأله ی توحیـد اسـت؛ بافاصله بازگشـت به خـدا و آمرزش طلبـی از خـدا مطرح میشـود. این، 
مربوط به همه ی طبقـات اسـت؛ از پیغمبران گرفتـه تا درجـات پایین؛ منتهـا گناهی کـه از آن اسـتغفار میکنیم، 
در مـا یک چیز اسـت؛ در پـاکان و برجسـتگان چیـز دیگری اسـت. »کار پـاکان را قیـاس از خـود مگیـر«. آنها هم 
احتیـاج دارند به اسـتغفار؛ آنها هـم ممکن انـد؛ »سـیه رویی ز ممکن در دو عالـم جدا هرگز نشـد، واللَّ اعلـم«؛ آنها 
هم احتیـاج دارند کـه طلب مغفـرت کنند و ایـن نقص و نرسـیدن و ایـن ُکندی نسـبی را بـا طلب مغفـرت از خدا 
جبـران کننـد. در مورد مـا هم کـه خطاهـا و گناهـان یکی دو تـا نیسـت؛ ما انـواع و اقسـام خطاهـا را داریـم. این، 

حـرف اصلی ماسـت.

طلب آمرزش از خدای متعال، بهتر از همه ی دعاها
روایتـی را هـم در این جا ذکر کنـم: »ادفعـوا ابواب البایـا باألسـتغفار«؛ دِر بـا را به وسـیله ی اسـتغفار ببندید. در 
همین آیـه هم کـه خواندیـم، دارد »یمّتعکـم متاعا حسـنا«؛ یعنـی بهره مندی نیکـو از زندگـی، با اسـتغفار و توبه 

و آمرزش طلبـی از خـدای متعـال حاصل خواهد شـد.
در یک روایـت دیگـر دارد: »خیر الّدعـا األسـتغفار«؛ از همـه ی دعاها بهتـر، طلب آمـرزش از خدای متعال اسـت. 
در مناجـات شـعبانیه آمـده اسـت: »الهی مـا اظّنـک ترّدنی فـی حاجة قـد افنیت عمـری فـی طلبها منـک«. این 
حاجـت چیسـت؟ حاجتی کـه میگوید مـن همـه ی عمـرم را در طلب آن سـپری کـردم، عبـارت اسـت از مغفرت 

الهـی.

معنای آمرزش الهی
آمـرزش الهـی بـه معنـای اصـاح خطاهاسـت؛ بـه معنـای جبـران کـردن ضربه هایی اسـت که بـر خودمـان و بر 
دیگـران وارد کردیم. اگر بشـر بجـد درصدد اصـاح خطاها و مفاسـد باشـد، راه خدا هموار خواهد شـد و سـرانجام 
بشـر، سـرانجام نیکی خواهد شـد. اشـکال کار ما انسـان ها غفلـت از خطای خـود، غفلت از لـزوم اصـاح، و غفلت 
از اجرایـی کـردن اصـاح در خـود اسـت. اگـر ایـن غفلت هـا از بیـن رفـت و اگـر ایـن عـزم بـه وجـود آمـد، همه 
چیـز اصـاح میشـود. در مرحلـه ی اول - کـه مرحلـه ی مقدماتـی و جـزو بزرگتریـن وظایـف ماسـت - خودمان 
اصـاح میشـویم، که اسـاس هـم ایـن اسـت؛ یعنی همـه ی کارهـا مقدمـه ی اصـاح خـود اسـت؛ همـه ی کارها 
مقدمه ی کسـب رضـای الهی از خود اسـت؛ »علیکـم انفسـکم الیضّرکم مـن ضـّل اذا اهتدیتم«؛ همه ی تاشـها و 
مجاهدتهـا برای این اسـت کـه بتوانیم خـدا را از خودمـان راضی کنیـم و به کمالـی که در اصـل آفرینش بـرای ما 

در نظـر گرفته شـده، خـود را برسـانیم.

 استغفار اجتماعی و اصاح اجتماعی
مرحلـه ی دیگـر، اسـتغفار اجتماعـی و اصـاح اجتماعـی اسـت؛ مسـیر و هـدف جمعـی و کارکـرد عمومـی را در 



215

آراستگی به 
فضائل اخالقی

حوزه ی توانایـی خودمان اصـاح کنیم؛ کـه ایـن واضح ترین نمونـه از تأثیر اسـتغفار و مفهـوم و محتـوا و مضمون 
واقعی اسـتغفار اسـت. نباید این کار را دشـوار به حسـاب آورد. اگر اراده کنیم، این کار آسـان اسـت و مـا میتوانیم. 
ایـن شـب ها در دعـای شـریف ابوحمـزه خواندیـد: »و اّن الّراحـل الیـک قریـب المسـافة«؛ پـروردگارا! کسـی که 
به سـمت تـو بیایـد، راهـش نزدیک اسـت. عمـده، عزم کـردن، حرکـت کـردن و همـت گماشـتن اسـت. »و انّک 
ال تحتجـب عـن خلقـک ااّل ان تحجبهـم األعمـال دونـک«. مـا به دسـت خـود و بـا خطاهـای خـود، بیـن خود و 
خـدا فاصله ایجـاد میکنیـم. خـدای متعال بـا مـا فاصله یـی نـدارد؛ راه نزدیک اسـت. اگـر توفیقـی پیدا شـد، این 
توفیق نشـانه ی رحمت الهی اسـت. اگر توانسـتید از دل اسـتغفاری برآوریـد و عزمـی و حرکتی بکنیـد، بدانید که 
توفیـق الهی و توجـه الهی شـامل حال شماسـت؛ شـما را دارند جـذب میکنند و میِکشـند. خـدا در مـوارد متعدد 
توبـه را به خـودش نسـبت میدهـد؛ »ثّم تـاب علیهـم لیتوبـوا«؛ خدا توبـه کرد تـا انسـانها توبـه کنند. توبـه یعنی 
چـه؟ یعنـی توجه و برگشـت. خـدا به شـما عطـف توجه کـرد؛ ایـن موجب شـد تا دل شـما هم بـه خـدای متعال 

شـود. متمایل 
تا که از جانب معشوق نباشد کششی           کوشش عاشق بیچاره به جایی نرسد

در همیـن دعـای ابیحمـزه ی ثمالـی عـرض میکنیـم: »معرفتـی یـا مـوالی دلیلـی علیـک و حّبـی لک شـفیعی 
الیـک و انـا واثـق مـن دلیلـی بداللتـک و سـاکن مـن شـفیعی الـی شـفاعتک«؛ این که تـو مـن را به خـود داللت 
کـردی، این که دلیـل برای مـن اقامه شـد، گـواه بر این اسـت که تـو مـن را داری داللـت میکنـی؛ تو مـن را داری 
میکشـانی و جـذب میکنی. اگـر میبینیـد در مـاه رمضان دسـتهای جوانـان ما در مسـاجد به سـوی آسـمان بلند 
میشـود و صدای »العفـو« آنها فضـای جامعه را پُـر میکنـد، بدانید که نظـر لطف خـدا روی این ملت اسـت؛ جذب 
الهی اسـت؛ کششـی اسـت که خدای متعال ایجاد کرده اسـت؛ چـون میخواهـد رحمت خـود را بفرسـتد. »الّلهم 
انّـی اسـئلک موجبـات رحمتـک«؛ از خـدای متعـال موجبـات رحمـت را میخواهیـم. ایـن، موجبـات رحمـت را 

فراهـم میکند. خـدای متعـال میخواهـد رحمـت و لطف خـود را شـامل حـال این ملـت کند.

استغفار از سه گونه گناه
از سـه گونه گناه بایـد اسـتغفار کـرد؛ اینها بـه درد مـا میخورد؛ مـن و شـما در کارهـای مدیریتـی هم بـه آن نیاز 

داریـم. غفلـت از اینها خسـارتهای بزرگـی را بـر ما وارد کـرده اسـت و میکند. سـه جـور گناه وجـود دارد: 

1- گناهی كه ظلم به نفس
یکجـور گناهی اسـت که فقط ظلـم به نفس اسـت - کـه تعبیـر ظلم بـه نفـس در قـرآن و در حدیث فراوان اسـت 
- گناهی اسـت کـه فـرد مرتکب میشـود و اثـر مسـتقیمش هـم بـه خـود او برمیگـردد؛ گناهـان متعـارِف فردِی 

معمولـی.
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2- گناهی كه اثر مستقیم آن به مردم و دیگری میرسد
نوع دیگـر، گناهی اسـت کـه فرد مرتکـب میشـود، اما اثـر مسـتقیم آن به مـردم و بـه دیگری میرسـد. ایـن گناه، 
سـنگین تر اسـت. ایـن گنـاه، ظلـم بـه نفس هـم هسـت؛ امـا چـون تعـدی و تجاوز بـه دیگـران اسـت، دشـواری 
کار آن بیشـتر اسـت و عـاج آن هم سـخت تر اسـت؛ از قبیـل ظلم، غصـب، پایمـال کردن حقـوق مـردم، پایمال 
کـردن حقـوق عمومـی انسـانها. این گنـاه بیشـتر متعلـق میشـود بـه حکومت هـا؛ این گنـاه مدیـران اسـت؛ این 
گنـاه سیاسـتمداران اسـت؛ ایـن گنـاه شـخصیت های بین المللـی اسـت؛ ایـن گنـاه آنهایی اسـت که یـک کلمه 
حرفشـان، یک امضایشـان، یک عزلشـان، یک نصبشـان میتوانـد خانواده هایـی و گاهی ملتـی را تحـت تأثیر قرار 
دهد. مـردم عادی معمـوالً این طـور گناهـی ندارند؛ اگـر هم داشـته باشـند، دایره اش خیلی ضعیف اسـت؛ کسـی 
راه بـرود و مثـًا پای کسـی را عمـداً لگد کنـد؛ در ایـن حد اسـت. اما من و شـما اگر قـرار شـد مبتای بـه این نوع 
گنـاه شـویم، دامنـه اش وسـیع اسـت. همین طور کـه گفتیـم، یـک امضای مـا، یک حکـم ما، یـک حرف مـا، یک 
قضـاوت ما، یک نشسـت و برخاسـت مـا در محـل تصمیم گیـری میتواند اثر مسـتقیم خـودش را بـه جماعت های 
زیادی برسـاند. ایـن نوع گنـاه هم اسـتغفار متناسـب با خـودش دارد. گنـاه نـوع اول اسـتغفارش به این اسـت که 
انسـان صادقانـه از خـدای متعـال آمـرزش بخواهد؛ امـا گناه نـوع دوم مسـأله اش فقـط با اسـتغفار حل نمیشـود؛ 
انسـان بایـد آن را درسـت کنـد. مقولـه ی اصـاح کـردن و درسـت کـردن و مشـکات را برطـرف کـردن، این جا 

میآید. پیـش 

3- گناهان جمعی ملتها
نوع سـوم، گناهان جمعی ملتهاسـت. بحـث یک نفر آدم نیسـت کـه خطایی انجـام دهد و یـک عـده از آن متضرر 
شـوند؛ گاهـی یـک ملـت یـا جماعـت مؤثـری از یـک ملـت مبتـا بـه گناهـی میشـوند. ایـن گناه هـم اسـتغفار 
خـودش را دارد. یک ملت گاهـی سـالهای متمادی در مقابـل منکـر و ظلمی سـکوت میکند و هیـچ عکس العملی 
از خـود نشـان نمیدهـد؛ این هـم یک گناه اسـت؛ شـاید گنـاه دشـوارتری هـم باشـد؛ ایـن همـان »اّن اللَّ ال یغّیر 
ما بقـوم حّتـی یغّیـروا ما بانفسـهم« اسـت؛ ایـن همـان گناهی اسـت کـه نعمت های بـزرگ را زایـل میکنـد؛ این 
همان گناهی اسـت کـه باهای سـخت را بر سـر جماعت هـا و ملتهـای گنهکار مسـلط میکنـد. ملتی که در شـهر 
تهـران ایسـتادند و تماشـا کردند کـه مجتهد بزرگـی مثل شـیخ فضـل اللَّ نـوری را بـاالی دار بِکشـند و دم نزدند؛ 
دیدند کـه او را بـا این که جـزو بانیـان و بنیانگـذاران و رهبـران مشـروطه بود، به جـرم این کـه با جریان انگلیسـی 
و غربگـرای مشـروطیت همراهـی نکـرد، ضـد مشـروطه قلمـداد کردنـد - کـه هنـوز هـم یـک عـده قلمزن هـا و 
گوینده هـا و نویسـنده های مـا همیـن حـرف دروغ بیمبنـای بیمنطـق را نشـخوار و تکـرار میکنند - پنجاه سـال 
بعـد چوبـش را خوردنـد: در همیـن شـهر تهـران مجلـس مؤسسـانی تشـکیل شـد و در آن جـا انتقال سـلطنت و 
حکومت بـه رضاشـاه را تصویـب کردنـد. آنها یک عـده آدم خـاص نبودنـد؛ این یـک گناه ملـی و عمومی بـود. »و 
اتّقـوا فتنة التصیبـّن الّذیـن ظلموا منکـم خاّصة«؛ گاهـی مجازات فقط شـامل افرادی کـه مرتکب گناهی شـدند، 
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نمیشـود؛ مجازات عمومی اسـت؛ چون حرکـت عمومی بـوده؛ ولو همه ی افراد در آن شـرکت مسـتقیم نداشـتند. 
همیـن ملـت آن روزی که بـه خیابان هـا آمدنـد و سینه شـان را مقابـل تانکهـای محمدرضـا پهلوی سـپر کردند و 
از مـرگ نترسـیدند؛ یعنی تحمـل و صبـر و سـکوت گناه آلود پنجـاه سـاله را تغییـر دادند، خـدای متعـال پاداش 
آنهـا را داد؛ حکومت ظلم سـاقط شـد، حکومـت مردمی سـر کار آمـد؛ وابسـتگی ننگ آلود سیاسـی از بیـن رفت، 
حرکـت اسـتقال آغـاز شـد و ان شـاءاللَّ ادامـه هـم دارد و ادامـه پیـدا خواهد کـرد و ایـن ملت بـه توفیـق الهی و 
به همت خـود، بـه آرمانهـای خـودش خواهد رسـید. این بـه خاطر ایـن بود کـه حرکـت کـرد. بنابراین گنـاه نوع 

سـوم هم یکطـور اسـتغفار دارد.

همراه بودن توبه با اصاح در قرآن
در قـرآن بارهـا »توبـه« بـا »اصـاح« همـراه آمـده اسـت؛ »ااّل الّذیـن تابـوا و اصلحـوا«، »من تـاب و امـن و عمل 
صالحـا«. در جایـی مصـداق ایـن اصاح هـم ذکـر شـده اسـت: »اّن الّذیـن یکتمون مـا انزلنـا مـن البّینـات«؛ در 
مقابـل کسـانی کـه کتمـان کننـدگان حقایـق بودنـد، »ااّل الّذیـن تابـوا و اصلحـوا و بّینـوا«. یـا »ااّل الّذیـن تابوا و 
«؛ درباره ی کسـانی اسـت کـه نفاق ورزیدنـد و دودله شـدند. میفرماید  اصلحـوا و اعتصموا بـاللَّ و اخلصوا دینهم للَّ
توبـه و اصـاح اینها به این اسـت کـه خودشـان را یـک دله و خالـص کننـد. بنابرایـن اصـاح الزمه ی توبه اسـت.

استغفارهایی كه مسئوالن باید انجام دهند:
ما بایـد اسـتغفار کنیـم. اسـتغفار مـا فراتـر از اسـتغفار اشـخاِص خـود ماسـت. بنده هـم باید بـروم برای شـخص 
خودم اسـتغفار کنم، شـما هم بایـد اسـتغفار کنیـد. در واقع نمیشـود گفت مـا گناهکاریم؛ غـرق گناهیـم. اینقدر 
کوتاهـی، اینقدر تخلـف و اینقـدر تقصیـر در اعمال شـخصی ما وجـود دارد؛ لـذا باید اسـتغفار کنیم. اسـتغفار هم 
دل را نورانـی و ذهن و روح را شـفاف میکند. این که اسـتغفارهای شـخصی ماسـت؛ بیـن خود ما و خداسـت؛ لیکن 
اسـتغفارهای عمومـی هـم داریـم؛ چـون جمعی کـه این جـا نشسـته اند، مسـؤوالن کشـور هسـتند؛ رؤسـای قوا 
هسـتند؛ مدیران ارشـد کشـور هسـتند. من پنج سـرفصل را یادداشـت کـرده ام؛ امـا چون وقـت نیسـت، توضیح 

نمیدهـم؛ فقـط عبـور میکنم.

1- اختافات 
یکـی مسـأله ی اختـاف اسـت. از اختافـات بایـد توبـه و اسـتغفار کنیـم. اختـاف به مـا ضربـه میزنـد. اختاف 
گاهـی بـا برانگیختـن احساسـات قومـی و مذهبـی و محلـی و سیاسـی اسـت؛ گاهـی بـا به کشـمکش رسـاندن 
اختافـات فکـری اسـت. اختـاف فکـری ممکـن اسـت وجـود داشـته باشـد، ایـرادی هـم نـدارد؛ امـا نبایـد بـه 
کشـمکش برسـد. این کـه ما بـه بعضـی از کسـانی که بـر ضـد اعتقـادات مـردم، بر ضـد حقایـق موجـود جامعه و 
بر ضـد تاریـِخ صحیـح قلم فرسـاییهای اغواگر میکننـد، اعتـراض میکنیم، بـه خاطـر همین اسـت؛ و ااّل ما بـا بیان 
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آزاد، مسـأله و مشـکلی نداریـم. بنـده به معنـای حقیقـی و وسـیع کلمه معتقـد بـه آزادی بیانـم؛ منتهـا برخی از 
حرفها جایـش در منبرهـای عمومی نیسـت؛ جایـش در مباحـث تخصصی اسـت. بلـه، چند نفـر فقیه بنشـینند، 
چنـد نفـر حقوقـدان بنشـینند، چنـد نفـر فیلسـوف بنشـینند، چنـد نفـر جامعه شـناس بنشـینند دربـاره ی 
اساسـیترین مسـائل و دربـاره ی اصل توحیـد با هـم بحث کننـد؛ یکـی رد کند، یکـی قبـول کند، یکی اسـتدالل 
کنـد؛ بعد هم پخش بشـود و جلوی چشـم مـردم قرار بگیـرد؛ امـا در محافل تخصصـی ایـن کار باید انجـام بگیرد. 
دربـاره ی بینات انقـاب هم همین طور اسـت؛ درباره ی مسـائل اساسـی نظـام جمهوری اسـامی هـم همین طور 
اسـت؛ در مجالِس تخصصـی بحث انجـام بگیرد. ایـن نهضـت آزادفکری که مـا مطرح کردیـم، برای همین اسـت. 
البتـه دانشـگاه ها و حوزه هـا اول حرکت خوبـی از خود نشـان دادنـد و تجـاوب کردند؛ لیکـن عمًا مـن در صحنه 
چیـزی مشـاهده نمیکنـم. محافل علمـی راه بیندازنـد و بحـث کنند؛ امـا اگر قرار شـد یک نفـر اغواگرانـه مطلبی 
را کـه در حـوزه ی تخصصی بایـد به بحـث و جـدل و اسـتدالل طرفینی گذاشـته شـود، بـرای عامه ی مـردم بیان 
کند، ایـن آزادی بیان نیسـت. البتـه اینهـا اختافات فکـری و سیاسـی و اختـاف و شـکاف بیـن ارکان حاکمیت 
نظـام اسـت کـه میتواند بـه کشـمکش نرسـد. چنـد سـال تـاش داشـتند ایـن کار را بکننـد؛ یعنـی بیـن ارکان 
حاکمیـت اختـاف بیندازند. پیداسـت کـه وقتی بین مسـؤوالن اصلی کشـور کشـمکش و دعـوا و اختـاف بود و 
همدیگـر را قبـول نداشـتند و دائـم به فکـر ضربه زدن بـه هـم بودند، کارهـا پیـش نمیـرود. خوشـبختانه برخی از 

مسـؤوالن هوشـیارانه زیر بـار نرفتنـد و اجـازه ندادنـد؛ و ااّل دشـمن برنامـه اش خیلی وسـیع بود.
امـروز، هم جهتـِی سـه قوه بـرای ملـت ایـران یک فرصـت اسـت. البتـه عده یـی ایـن را محکـوم میکنند، کـه این 
محکـوم کـردن غلـط اسـت. این کـه کسـانی در قـوای مختلـف بـا انتخـاب و خواسـت مـردم در جهـت واحـدی 
از لحـاظ مشـی سیاسـی حرکـت کننـد، هیـچ چیز مضـری نیسـت؛ بـرای کشـور مفیـد اسـت. البتـه عرصـه باز 
اسـت، کارها شـفاف اسـت و مردم میبیننـد. منتقـد، انتقـاد منصفانه میکنـد؛ قدر و ظرفیـت اشـخاص، همت ها و 
انگیزه هـا مشـخص میشـود؛ این ایـرادی نـدارد. االن فرصتـی پیش آمـده اسـت. نگذارید ایـن فضـای هماهنگی، 
با طـرح بیمورد برخـی از اشـکاالت یا با بـزرگ کـردن چیزهای کوچـک، از بین برود. توجه داشـته باشـید چشـم 
و گوش هـای بدخـواه و بددلـی وجـود دارنـد کـه میخواهنـد بیـن عناصـِر هم جهت اختـاف بـه وجـود بیاورند و 
نگذارنـد کار کننـد. خیلـی مراقـب باشـید؛ هـم در دولـت مراقب باشـید، هـم در مجلـس مراقـب باشـید، هم در 
قوه ی قضاییـه مراقب باشـید، هـم در عرصه هـای گوناگـون سیاسـی و مطبوعاتـی و غیـره. انتقاد، طلـب اصاح و 
مطالبـه ی مطالبات مـردم، خوب اسـت؛ عیب جویـِی بیمنطـق، بزرگنمایـی، تهمت زنـی و افتـرا و شـایعه پراکنِی 
بیاسـاس بد اسـت؛ اینهـا را بایـد از هـم تفکیک کـرد. به نظـر من ایـن یکـی از چیزهایی اسـت کـه ما هـر چه در 
گذشـته در ایـن زمینـه کوتاهی داشـتیم، حـاال بایـد از ایـن کوتاهیهـا اسـتغفار کنیـم و نگذاریـم غفلت مـا ادامه 

کند. پیـدا 
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2- خودخواهی ها
دوم، مسـأله ی خودخواهـی بـه معنـای وسـیع کلمـه اسـت. از خودخواهیهـا بایـد اسـتغفار کنیـم. خودخواهـی 
نقطه ی مقابـل خداخواهی اسـت. دل خودخـواه به همـان اندازه کـه خودخواه و خودپرسـت اسـت، از خداخواهی 
و خداپرسـتی دور اسـت. ایـن خودخواهـی بـه معنـای وسـیع کلمـه اسـت؛ یعنی شـامل حمایـت بیاسـتدالل و 
متعصبانـه و حمیت آمیـز از خود، از حزب خـود، از جنـاح خود، از خویشـاوند و وابسـته ی خود و از دوسـت و رفیق 
صمیمـی خود اسـت؛ ایـن غلـط اسـت. بسـیاری از اختافاتی کـه در جامعـه ی سیاسـی کشـور ما وجود داشـت، 
ناشـی از همین بود. بنده سـالها پیش - شـاید بیسـت سـال پیـش - گفتـم اختافاتی که بـه عنوان چپ و راسـت 
بـروز میکنـد، مثـل اختافـات قبیله یـِی زمـان قدیـم اسـت. نگذاریم ایـن حالـت ادامه پیـدا کنـد؛ نگذاریـم این 

خودخواهیهـا در مـا رسـوخ کند و منشـأ اثر شـود.

3- غفلت از مردم و عدم خدمت به آنها 
سـوم، غفلت از مـردم و خدمـت به آنهاسـت. اگـر غفلتـی در این مـورد داشـته ایم، باید بـه خدا پنـاه ببریـم و توبه 
کنیـم. نگذاریـم دل مـا از مـردم غافـل شـود؛ بخصوص شـما مسـؤوالنی که مـردم بـا شـعار »خدمت به مـردم«، 
»مبارزه ی با فسـاد«، »عدالـت اجتماعی« - چـه در مجلس، چـه در دولت - شـما را انتخـاب کرده انـد. یک لحظه 
بایـد از خدمت بـه مـردم غافل نشـویم. بـه برکـت گفتمـان عدالـت و خدمـت و مبـارزه ی بـا مفاسـد، امـروز این 
مجلس و ایـن دولت شـکل گرفته. عاقه ی مـردم به ایـن مفاهیم بـوده؛ نمیشـود این مفاهیـم را مجـرد و انتزاعی 

بدانیـم؛ اینها مفاهیـم واقعی اسـت؛ در میـدان زندگی اسـت.
عدالـت را بایـد در برنامه هـای گوناگـون معنا کنیـد. آنچـه مربوط بـه عدالـت و خدمت به امـور اقتصـادی و مادی 
مـردم اسـت، در سیاسـت های برنامـه ی چهـارم وجـود دارد؛ کـه از جملـه ی آنها تقویـت پول ملـی، مهار تـورم و 
گرانی، کم کـردن شـکاف و فاصلـه بین دهکهـای بـاال و پاییـن جامعـه و از این قبیل اسـت. ایـن سیاسـت ها باید 
به برنامـه تبدیـل شـود؛ و ااّل خود عنـوان »عدالـت« یک هـدف آرمانی اسـت. سیاسـت هایی کـه میتواند مـا را به 
عدالـت برسـاند و برنامه هایی کـه میتوانـد ایـن سیاسـت ها را محقق کنـد، باید مـورد توجه قـرار بگیـرد. البته در 
برنامـه ی چهـارم در این زمینـه مشـکاتی وجـود دارد؛ این مشـکات هـم باید برطـرف شـود؛ برنامه واقعـاً طبق 

سیاسـت ها تحقق پیـدا کند تـا بتـوان امیـدوار بود کـه با ایـن برنامـه بـه آن سیاسـت ها خواهیم رسـید.

4- غفلت از مبانی اقتدار ملی و موجبات پایه های اصلی اقتدار ملی
سـرفصل بعـدی، غفلـت از مبانـی اقتـدار ملـی و موجبـات پایه هـای اصلـی اقتـدار ملـی اسـت. یـک ملـت برای 
این کـه بـه سـعادت معنـوی برسـد، بـرای این کـه بـه آزادی برسـد، بـرای این کـه بـه قله هـای معرفـت برسـد، 
احتیـاج دارد به این کـه قـوی و مقتدر باشـد؛ گـر چـه آن چیزها هـم خـودش از موجبات اقتـدار اسـت. یک ملت 
ضعیـف، یـک ملـت توسـریخور، یـک ملـت وابسـته و دنبالـه رو، ملتـی کـه چشـمش بـه دسـت و دهـان دیگران 
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اسـت، نمیتواند خودش را بـه قله هـای آرمانی برسـاند. اقتـدار ملـی را باید تأمیـن کرد. اقتـدار ملی با چـه چیزی 
تأمین میشـود؟ با علـم و اخاق. دربـاره ی علـم خیلی صحبـت کرده ایـم؛ در این جلسـه درباره ی اخـاق صحبت 
میکنیـم. در اخـاق، مـا نباید نمـره کـم بیاوریـم. پیغمبر مـا معلم اخـاق اسـت. پرچم تهذیـب و تکمیـل اخاق 
را پیغمبـر برافراشـته و رسـالت پیغمبـر اعـام کـرده. مـا بایـد در زمینـه ی اخـاق دچـار عقب ماندگـی نشـویم. 
رفتارهای اجتماعـی، انضبـاط، وجـدان کاری، قانون گرایـی و روح دینـداری - که بعضـی آدم های بیانصـاف، روح 
دینـداری جوان های مـا را در معـرض تطاول قـرار دادند و بـه نـام حرف های بیمحتـوا و بیمنطـق و به نـام آزادی، 

دسـتخوش غـارت کردنـد - از پایه هـای اقتدار اسـت.
از تواناییهـا و ظرفیت هـای موجود هـم نبایـد غفلت کنیـم. یکـی از پایه های اقتـدار ملی این اسـت که مسـؤوالن 
کشـور و آحاد ملـت اعتقـاد داشـته باشـند میتوانند ایـن راهها را طـی کننـد و این کارهـا را انجـام دهنـد؛ خود را 
عاجز، بی دسـت و پـا و در محیط بن بسـت احسـاس نکننـد. این را بایـد به مـردم بدهیم؛ ایـن از جملـه ی وظایف 
ماسـت؛ ایـن جـزو کارهایی اسـت کـه دولـت بایـد انجـام دهـد. موجبـات اقتـدار ملـی جـزو کارهایی اسـت که 
مربـوط بـه حکومـت اسـت و دسـتگاه های حکومتی بایـد انجـام دهنـد. البتـه توهم قـدرت هم نداشـته باشـیم. 
آنچه را کـه نمیتوانیـم، با تخیـل و توهـم و خیال پـردازی بـرای خودمـان فرض نکنیـم؛ غفلـت از قـدرت واقعی و 

حقیقـی خودمان نداشـته باشـیم.

5- غفلت ازدشمن و توطئه های او 
و آخریـن سـرفصلی کـه ذکـر میکنـم، غفلـت از دشـمن اسـت. هـر چـه از دشـمن و توطئه هـای دشـمن غفلت 
کرده ایـم، بایسـتی از آن اسـتغفار و توبـه کنیـم. ایـن توبـه بـه معنـای توجـه دادن خـود، تنبـه دادن به خـود به 
معنای آگاهی و هشـیاری و باز شـدن چشـم ماسـت. مدتی ایـن جنجـال را راه انداختند که شـما از دشـمن، زیاد 
اسـم میآوریـد؛ توهـم توطئه داریـد؛ خیـال میکنیـد علیه شـما توطئه اسـت. بـا غفلـت از توطئـه، مگـر توطئه از 
بیـن میرود؟ امـروز دیگـر همه چیز آشـکار و ظاهـر شـده اسـت. آن روزی که ایـن حرفها زده میشـد، شـاید هنوز 
برخـی از حرفهـا علنی نشـده بـود؛ امـا امـروز به طـور علنـی اعـان میکنند کـه علیـه نظـام جمهوری اسـامی، 
علیه قانون اساسـی مـا، علیه ملـت مـا و علیه منافع مـا توطئـه وجـود دارد. با غفلـت از توطئـه نمیتـوان از توطئه 
جان سـالم به در برد. بایـد هوشـمندانه و آگاهانه بـا دشـمنیها و توطئه ها آشـنا شـد و در مقابل آن هوشـمندانه و 

آگاهانـه و مدبرانـه از خـود و از منافـع ملی خـود و از هویـت خود دفـاع کرد.
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لزوم ذكر دائمی خداوند 
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ذكر عامل سلوک در صراط مستقیم 

احتیاج مسئولین به ذكر، بیش از دیگران 
معنای ذكر 

سه تکالیف بسیار مهم و دشوار مؤمنین:
1- انصاف در قبال دیگران

2- مواسات ورزیدن با برادر مؤمن
3- ذكر خدای متعال در همه حال

ذكر خداوند، مانع انجام معصیت و عامل باز شدن 
چشم بصیرت
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مراحل ذكر و یاد الهی *

لزوم ذكر دائمی خداوند 
فرصـت مغتنمی اسـت و تقریبـاً همه ی کسـانی که بارهـای سـنگین مدیریت کشـور در سـطوح اصلی و اساسـی 
بر دوش آنهاسـت، در این جلسـه ی بـزرگ و پـر اهمیت شـرکت داریـد. حرف سیاسـت و گـزارش امـور گوناگون 
کشـور به وسـیله ی رئیس جمهـور محترم بیان شـد و سـخن در این باره ها همیشـه هسـت و بسـیار اسـت و الزم 
هـم هسـت، ولی مـن فکر کـردم کـه از ایـن فرصـت، اندکی هـم اسـتفاده کنیـم بـرای چیزی کـه مقدم اسـت بر 
اسـتنتاجها و تبیینها و تصمیمهای سیاسـی مـا؛ و آن حـرف دل و حرف ایمـان خالصانه ی ماسـت کـه میتواند در 
همـه ی مراحل ایـن حرکت مثـل جانـی در کالبـد، مثـل نـوری در ظلمـت، مثـل حیات بخشـی در میان اجسـام 
بیروح، نقـش بیافرینـد. لذا ایـن آیـات را انتخاب کـردم تا اینهـا را قـدری با هم مـرور کنیم. خـود من هرچـه نگاه 
میکنـم، میبینـم احتیـاج دارم به اینکـه این آیـه ی شـریفه ی »اذکـروا اللَّ ذکـرا کثیـرا و سـّبحوه بکـرة و اصیا« 
را تکـرار کنـم و در آن تدبـر کنـم و بـه آن عمـل کنـم. قیـاس بـه نفـس کـردم، بـه نظرم میرسـد کـه شـما هم و 
همه مـان محتـاج به ایـن هسـتیم. میفرمایـد: »یـا ایّها الّذیـن امنـوا«. ایـن، بعد از آن اسـت کـه جامعـه ی ایمانی 
شـکل گرفتـه و ایـن جامعـه آزمونهـای بـزرگ را از سـرگذرانده اسـت. این آیـات سـوره ی احـزاب اسـت و بعد از 
سـال ششـم هجرت نازل شـده اسـت؛ یعنی بعـد از جنـگ بـدر و اُحـد و جنگهای متعـدد دیگـر و باالخـره جنگ 
احزاب. در یـک چنین شـرائطی، قـرآن به مسـلمانها خطـاب میکنـد کـه: »اذکـروا اللَّ ذکرا کثیـرا«؛ خـدا را ذکِر 
کثیر کنیـد. ذکر یعنی یـاد. ذکر و یـاد در مقابل غفلت و نسـیان اسـت. غـرق در عـوارض و حوادث و پیشـامدهای 
گوناگـون شـدن و از مطلب اصلـی غفلت کـردن؛ این، گرفتـاری بـزرگ ما بنـی آدم اسـت. میخواهند این نباشـد. 

*. بیانات در دیدار کارگزاران نظام  1386/06/31
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آنوقـت این یـاد هم ِصـرف یـاد کـردن و متذکر شـدن نیسـت، ذکر کثیـر را از مـا خواسـته اند.

حد و اندازه نداشتن ذكر و یاد خداوند
در اینجـا مـن روایتـی را ذکـر کـرده ام: »عـن ابـی عبـداللَّ )علیه الّسـام( قـال: مـا مـن شـیء إاّل و له حـّد ینتهی 
إلیـه«؛ همـه ی ایـن فرائض و احـکام الهـی حـدی دارنـد؛ انـدازه ای دارنـد، کـه وقتی بـه آن حـد و مرز رسـیدند، 
تمـام میشـود؛ تکلیـف تمـام میشـود؛ »ااّل الّذکـر«؛ مگـر ذکـر. »فلیـس لـه حـّد ینتهی الیـه«؛ ذکـر حد نـدارد؛ 
انـدازه ای نـدارد، که وقتـی این انـدازه ذکـر و یـاد حاصـل شـد، بگوئیم دیگـر بس اسـت؛ دیگـر الزم نیسـت. بعد 
خـود حضـرت توضیـح میدهـد و میفرماید: »فـرض اللَّ عـّز و جـّل الفرائـض فمن اداهـّن فهـو حّدهـّن«؛ هر کس 
فرائـض را ادا کـرد، آنها را بـه حد ومرز خود رسـاند. »و شـهر رمضـان فمن صامـه فهو حـّده«؛ مثًا مـاه رمضان که 
تمام شـد، شـما این فریضه را بـه مرز خـودش رسـاندید؛ تمام شـد و دیگر چیـزی بر شـما واجب نیسـت. »والحّج 
فمن حـّج فهو حـّده«؛ هـر کس حـج را به جـا آورد - بـه اعمـال پایان حـج کـه رسـید - آن را به مـرز رسـاند. این 
ه« هم با یـک تعبیـر دیگری  ه« بخوانیـم. البته میشـود »فهـو حـدُّ در صورتی اسـت کـه در هـر دو جـا »فهـو حـدَّ
خوانـد؛ امـا »ااّل الّذکـر«؛ فقط ذکـر مثل بقیـه ی فرائض نیسـت. دیگـر بقیه ی فرائـض را ذکـر نفرمودنـد؛ زکات را 
وقتی دادیـد، دیگـر واجب نیسـت، به همـان انـدازه ای کـه مقرر شـده اسـت. خمـس را همین جور، صلـه ی رحم 
را همین جـور. بقیـه ی فرائـض و واجباتـی که هسـت، همـه از همیـن قبیل اسـت، مگـر ذکـر؛ »ااّل الّذکر فـاّن اللَّ 
عّز و جّل لـن یرض منـه بالقلیـل و لم یجعـل له حـّدا ینتهـی الیه«؛ خـدا به ذکـِر قلیل راضی نشـده اسـت؛ حدی 
بـرای آن قرار نداده اسـت که بشـود بـه آن حد رسـید. »ثّم تـا«؛ بعد، حضـرت این آیـه را تـاوت فرمود: »یـا ایّها 

الّذیـن امنـوا اذکـروا اللَّ ذکرا کثیـرا«. اهمیـت ذکر این اسـت.

صلوات مائکه، استغفاری برای مؤمنین
در دنبالـه ی آیـه میفرمایـد کـه: »هو الّـذی یصلّـی علیکـم و مائکتـه«. مرحـوم عامـه ی طباطبائی)رضـوان اللَّ 
علیـه( در المیـزان میفرمایند: ایـن آیه ی شـریفه ی »هو الّـذی یصلّی« در مقـام تعلیل بـرای امر »اذکـروا اللَّ ذکرا 
کثیـرا« اسـت؛ یعنـی ایـن ذکر کثیـری که از شـما خواسـته شـده اسـت، بـه ایـن خاطر اسـت کـه خدائـی را یاد 
کنید کـه این خدا همان کسـی اسـت کـه »یصلّـی علیکم«؛ بـر شـما درود میفرسـتد، صلـوات میفرسـتد. خدای 
متعـال صلـوات را به شـما میفرسـتد. »هـو الّـذی یصلّـی علیکـم و مائکتـه«؛ نه فقـط خـدای متعـال، مائکه ی 
الهی هـم بر شـما مؤمنیـن درود و صلوات میفرسـتند؛ کـه صلـوات از طرف پـروردگار، رحمت اوسـت؛ صلـوات از 

مائکه، اسـتغفاری اسـت کـه بـرای مؤمنیـن میکننـد؛ »و یسـتغفرون للّذین امنـوا«، کـه در آیات قرآن هسـت.
چـرا این رحمـت و ایـن صلـوات و ایـن اسـتغفار را ذات اقدس حـق و فرشـتگان الهی بـرای شـما از عالـم غیب، از 
مأل اعلـی میفرسـتند، »لیخرجکم مـن الّظلمـات الی الّنـور«؛ بـرای اینکه شـما را از ظلمـات نجات بدهنـد، به نور 
بکشـانند، که داسـتان ایـن ظلمـات و این نـور هم داسـتان گسـترده و مفصلـی اسـت. ظلمـات در اندیشـه ی ما، 
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ظلمـات در قلـب مـا، در خلقیات مـا؛ و نـور در مقابل اینهاسـت.

عمل ظلمانی و نورانی 
عمل هـم میتوانـد ظلمانی باشـد، هـم میتوانـد نورانی باشـد؛ ذهـن و فکـر و عقاید انسـان میتوانـد نورانی باشـد، 
میتواند ظلمانی باشـد؛ خلقیـات و صفات انسـان میتوانـد ظلمانی باشـد، میتواند نورانی باشـد؛ حرکـت اجتماعی 

یک ملـت میتوانـد به سـمت ظلمـات و تاریکـی باشـد، میتواند به سـمت نور باشـد.
اگر بر ملتـی، بر کشـوری، بر هیـأت حاکمـه ای، بر فردی، شـهوات غالب شـد، خشـونت ناشـی از حیوانیـت غالب 
شـد، حـرص غالـب شـد، دنیـاداری و دنیاطلبـی غالـب شـد، این ظلمـات اسـت؛ حرکـت ظلمانـی اسـت، جهت 
ظلمانـی اسـت، هـدف هـم ظلمـات اسـت. اگـر نـه، معنویـت غالب شـد، دیـن غالـب شـد، انسـانیت غالب شـد، 
فضائـل اخاقـی غالـب شـد، خیرخواهـی غالب شـد، صـدق و راسـتی غالب شـد، ایـن میشـود نورانیت. اسـام و 
قرآن، ما را بـه این دعـوت میکنند. خـدای متعـال و مائکه ی او مـا را برای ایـن تجهیـز میکنند کـه از آن ظلمات 

خـاص کننـد و مـا را وارد ایـن وادی نـور کننـد. ذکر خـدا را بکنیـد؛ این هـم علـت و دلیلش.

دارای مراحل بودِن ذكر و یاد خداوند 
حاال ایـن ذکر و یـاد الهـی، مراحلـی دارد. مـا، آدمها همـه در یک حـد و در یـک مرحله که نیسـتیم؛ رتبـه ی ماها 
مختلف اسـت. بعضیهـا از لحـاظ روحی در درجـات باال هسـتند؛ مثـل اولیاء و انبیـاء و صالحیـن و اهـل دل و اهل 
معنـا. بعضی هم هسـتند مثـل امثال بنـده و ماها که بـه آن سـطوح دسترسـی ندارند؛ بعضیمـان خبر هـم نداریم 
از آنچـه که در آن سـطوح هسـت. بـرای همه ی مـا ذکر هسـت - هم بـرای آنها هسـت، هم بـرای ما هسـت - ذکر 
بـرای آنها، همانی اسـت کـه در روایـت از امیرالمؤمنیـن )علیه الّصاةوالّسـام( اسـت که فرمـود: »الّذکر مجالسـة 
المحبـوب«؛ ذکر همنشـینی بـا محبوب اسـت. این، بـرای اولیاسـت. لذت ذکـر برای آنها لذت همنشـینی اسـت. 
امیرالمؤمنیـن )سـام اللَّ علیه( در یـک روایـت دیگـر میفرمایـد؛ »الّذکـر لـّذة المحّبیـن«؛ ذکـر لذت عاشـقان و 

محبان اسـت. خـوب، ایـن مال آنهاسـت.
خـوش بـه حـال شـماها اگـر چنانچـه در برخـی حـاالت شـبانه روز - بخصـوص در ایـن روزهـا و در این شـبها - 
جرقه ای، پرتـوی از این حالـت در زندگی شـما بدرخشـد؛ گاهی ممکن اسـت پیـش بیایـد. البته مال آنهـا دائمی 
اسـت. »خوشـا آنانکه دائـم در نمازنـد«؛ این مال آنهاسـت، لکـن کسـانی کـه در رتبه هـای پایین تر هم هسـتند، 
گاهـی ممکـن اسـت جرقـه ای بزنـد؛ بایـد اینهـا را قـدر دانسـت. این حـاال یـک مرحلـه ی از ذکر اسـت کـه مال 
محبیـن اسـت؛ مـال اهل دل اسـت، لکـن بـرای ما هـم کـه در آن مرحلـه نیسـتیم، ذکـر فوائـد عجیبـی دارد که 
حاال من آنچـه را کـه در اینجا یادداشـت کـرده ام، عـرض میکنم: »دفـع انگیزه هـای مـاده گرایانه و هوسـرانیهای 

گمراه کننـده«.
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ذكر، مدافعی در برابر هجوم هوسها 
ذکـر مثـل مدافعـی اسـت کـه درمقابـل هجـوم ایـن هوسـها، مـا را و دل مـا را محافظـت میکنـد. دل خیلـی 
آسـیب پذیر اسـت. ما دلمان، روحمان خیلـی آسـیب پذیر اسـت. در مقابـل چیزهائی تحـت تأثیر قـرار میگیریم؛ 
دل مجـذوب بـه جاذبه هـای گوناگونـی میشـود. اگـر بخواهیـم دل - کـه جـای خداسـت، جایـگاه خداسـت. 
رفیعتریـن مرتبـه در وجـود انسـان، دل انسـان اسـت؛ یعنـی همـان باطـن و حقیقت وجـودی انسـان - سـالم و 
پاکیـزه بمانـد، مدافعـی الزم اسـت؛ ایـن مدافـع ذکـر اسـت. ذکـر نمیگـذارد کـه دل دسـتخوش تهاجـم بیامان 
هوسـهای گوناگـون شـود و از دسـت بـرود. ذکـر دل را نگـه میـدارد کـه در فسـاد و در جاذبه هـای گمراه کننـده 
غـرق نشـود. در همیـن رابطـه مـن روایتـی را دیـدم کـه خیلـی پرمعناسـت؛ میفرمایـد: »الّذاکـر فـی الغافلیـن 
کالمقاتـل فـی الفاّریـن«. در میـدان جنـگ، یـک رزمنـده را میبینید کـه دفـاع میکنـد، ایسـتادگی میکنـد و از 
همـه ی امکاناتش بـرای ضربه زدن به دشـمن و جلـوی تهاجم دشـمن را گرفتـن، اسـتفاده میکند؛ امـا رزمنده ی 
دیگر هم ممکن اسـت باشـد کـه بگریـزد؛ طاقـت تحمـل از دسـت بدهـد و از مقابـل دشـمن بگریـزد. میفرماید: 
ذاکر در میـان جمـِع غافل مثـل همان سـرباز رزمنـده ی ایسـتادگیکننده اسـت در میـان کسـانی که دارنـد فرار 
میکننـد. ببینیـد ایـن تشـبیه و تنظیـر بـه همیـن لحـاظ اسـت؛ چـون او دارد در مقابـل تهاجـم بیگانـه دفـاع و 
ایسـتادگی میکند، ذکـر شـما هـم دارد ایسـتادگی میکنـد؛ دارد از مرز دفـاع میکنـد؛ از مـرز دل شـما دارد دفاع 
میکند. لذاسـت که شـما در آیه ی شـریفه ی قرآن کـه جزو آیات جهـاد اسـت، میبینید کـه میفرمایـد: »اذا لقیتم 
فئة فاثبتـوا و اذکـروا اللَّ کثیـرا«؛ در میدان جهـاد وقتـی در مقابل تهاجم دشـمن قـرار گرفتید، ایسـتادگی کنید 
و ذکـر کثیر خـدا بکنیـد. »اثبتـوا و اذکـروا اللَّ کثیـرا«؛ ثبات قـدم به خـرج بدهیـد، ایسـتادگی کنیـد و ذکر خدا 
کنیـد. این ذکـر خدا آنجـا هـم بـه درد میخـورد. »لعلّکم تفلحـون«؛ که این وسـیله ای اسـت بـرای اینکه شـما به 
فـاح و کامیابی دسـت پیدا کنیـد. ذکر خـدا؛ چـرا؟ چون ایـن ذکـر، دل را قـرص میکنـد. دل که قرص شـد، دل 
که ثبات پیـدا کرد، قـدم هم ثبـات پیـدا میکنـد. در میـدان جنگ اینجـوری اسـت. میدان جنـگ قبـل از آن که 
پاهـای ما، کـه سسـت عنصر هسـتیم، به طـرف عقب جبهـه مشـغول دویدن و فـرار شـود، دل ما فـرار کـرده. این 

دل ماسـت که جسـم مـا را بـه فـرار وادار میکنـد؛ و ااّل اگر دل ایسـتاده باشـد، جسـم میایسـتد.

ذكر عامل سلوک در صراط مستقیم 
در همـه ی میدانهـای جنـگ - هـم میـدان جنـگ نظامـی، هـم میـدان جنـگ سیاسـی، هـم میـدان جنـگ 
اقتصادی، هـم میـدان جنـگ تبلیغاتـی - ذکر خـدا کنیـد که ایـن ذکر خـدا موجـب فـاح و کامیابی شماسـت. 

ذکـر خـدا پشـتوانه ی ثبـات قدم اسـت.
بنابرایـن ذکـر موجب میشـود که مـا بتوانیـم در آن صـراط مسـتقیم سـلوک کنیـم؛ پیـش برویـم. آن هدفی که 
ترسـیم کردیم برای خودمـان به عنـوان مؤمن، بـه عنوان مسـلمان، به عنـوان پیرو یـک مکتب مترقی، بـه عنوان 
کسـانی که انگیـزه داریم بـرای برپا داشـتن این بنـای رفیعی که خبـر از شـکوفائی تمدن اسـامی در آینـده و در 
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قـرون آینـده میدهـد، احتیاج داریـم به ذکـر خدا تـا بتوانیـم در این جـاده حرکـت کنیم.

احتیاج مسئولین به ذكر، بیش از دیگران 
من و شـما بیـش از دیگـران بـه ذکـر احتیـاج داریم. علـت اینکـه مـن گفتم ایـن مجلـس را مغتنـم شـمردم، به 
خاطر همین اسـت کـه شـما بـا افـراد معمولی ایـن تفـاوت بـزرگ را داریـد کـه شـما در جائـی، رشـته ای از این 
مجموعـه را در دسـت گرفتیـد کـه در حفاظـت از ایـن مجموعـه، کار شـما مؤثـر اسـت. اگـر شـما ایـن رشـته را 
محکـم نگـه داریـد یـا آن را سسـت نگـه دارید یـا بکلـی از دسـت بدهیـد، وضع فـرق خواهـد کـرد با آن کسـانی 
که سررشـته های اصلـی و اساسـی در دسـت آنها نیسـت. پـس شـما بیشـتر از دیگران بـه ذکـر احتیـاج دارید. و 
ایـن ذکر - ذکـر اللَّ - کـه بـر دل ما حاکم شـد، بـدون تردیـد در رفتـار مـا اثـر میگـذارد؛ در انجـام دادن آنچه که 
بـر عهـده ی ماسـت از وظائـف و تکالیـف، در اجتناب کـردن و پرهیزکـردن از آنچه کـه بر ما حـرام و گناه اسـت و 

موجـب وزر و وبـال و موجـب غضـب الهی اسـت، اثـر میگـذارد و کمـک میکنـد کـه از اینهـا دوری کنیم.

معنای ذكر 
خوب، حـاال ذکر چیسـت؟ روایتـی از حضرت ابـی عبـداللَّ )علیه الّسـام( اسـت. و روایـت دیگری هم هسـت، که 
آن روایـت دوم بیشـتر مورد توجـه من بـود؛ اما هـر دو روایـت را میخوانم. روایـت اول از حضـرت ابی جعفـر )علیه 
السـام( اسـت؛ حضرت باقر )سـام اللَّ علیـه( فرمود: »ثـاث ِمن اشـّد ما عمـل العباد«؛ سـه چیز هسـت که جزو 

تکالیف بسـیار مهـم و دشـوار مؤمنین اسـت؛ کارهای سـخت.

سه تکالیف بسیار مهم و دشوار مؤمنین:

1- انصاف در قبال دیگران
یکـی، »انصـاف المؤمـن مـن نفسـه«؛ اینکـه انسـان در قبـال دیگـران انصاف بـه خـرج بدهـد. یعنـی آنجائی که 
امر دائـر میشـود بیـن اینکه حـق را بـه خاطر خـود زیـر پا بگـذارد یـا خـود را بـه خاطر حـق زیر پـا بگـذارد، این 
دومـی را انجام بدهـد. آنجائـی که حق بـه طرِف مقابل هسـت و شـما حـق نداریـد، منصفانه حـق را بـه او بدهید. 
خودتـان را اگـر چنانچـه موجب کوچـک شـدن و زیر پاگذاشـتن اسـت، زیر پـا بگذاریـد. این کار سـختی اسـت؛ 
اما کار مهمی اسـت. امـام باقـر میگویـد این، جـزو مهمتریـن کارهاسـت؛ البته سـخت اسـت. و هیـچ کار خوب و 

بزرگی بـدون سـختی کـه امکان نـدارد.

2- مواسات ورزیدن با برادر مؤمن
دوم، »و مواسـاة المـرء اخـاه«؛ مواسـات ورزیدن با بـرادر مؤمـن. مواسـات با مسـاوات فـرق دارد؛ برابری نیسـت. 
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مواسـات یعنـی همراهـی کـردن و کمک کـردن بـه بـرادر مؤمـن در همـه ی امـور. انسـان وظیفـه بدانـد؛ کمک 
فکـری، کمک مالـی، کمـک جسـمانی، کمـک آبروئـی. این مواسـات اسـت.

3- ذكر خدای متعال در همه حال
سوم، »و ذکراللَّ علی کل حال«؛ در همه حال ذاکر خدای متعال باشد. ذکر این است.

آنوقت حضـرت باقـر در همیـن روایت، »ذکـر اللَّ علـی کل حـال« را معنـا کرده انـد: »و هـو ان یذکـر اللَّ عّزوجل 
عنـد المعصیة یهـّم بها«؛ وقتـی که میـرود به سـمت معصیت، ذکـر خـدا او را مانع بشـود. ذکر؛ یـاد کند خـدا را و 
ایـن معصیت را انجـام ندهـد؛ انواع معاصـی را؛ خـاف واقع گفتـن، دروغ گفتـن، غیبت کـردن، حق را پوشـاندن، 
بیانصافـی کـردن، اهانـت کـردن، مال مـردم را، مـال بیت المـال را، مـال ضعفـا را تصـرف کردن یـا دربـاره ی آنها 
بیاهتمامی بـه خـرج دادن. اینهـا گناهـان گوناگون اسـت. در همـه ی اینهـا، انسـان توجه کند بـه خـدا؛ ذکر خدا 

مانـع بشـود از اینکه انسـان به سـمت ایـن گنـاه برود.

ذكر خداوند، مانع انجام معصیت و عامل باز شدن چشم بصیرت
»فیحـول ذکر اللَّ بینـه و بین تلـک المعصیة و هو قـول اللَّ عّزوجـل اّن الّذیـن اتّقوا اذا مّسـهم طائف من الّشـیطان 
تذّکروا«. بعـد حضـرت میفرمایند که این، تفسـیر آن آیه اسـت کـه فرمـود: »اّن الّذین اتّقـوا اذا مّسـهم طائف من 
الّشـیطان«؛ وقتی شـیطان بـه اینها تنـه میزنـد، گذرنده ی شـیطان اینهـا را مـس میکنـد؛ یعنی هنوز درسـت به 
جانش هـم نیفتـاده، »تذّکـروا«؛ فـوراً اینها متذکـر میشـوند. »فاذا هـم مبصـرون«؛ این ذکـر موجب میشـود که 

چشـم اینها، بصیـرت اینها بـاز بشـود. معنای »ذکـراللَّ علـی کل حال« این اسـت.
در صـدر روایـت بعدی کـه مـورد توجـه مـن اسـت، تقریبـاً عباراتش شـبیه همیـن روایتـی اسـت کـه خواندم و 
همـان سـه چیـز را ذکـر میکنـد. در آن روایـت، »و ذکـر اللَّ علـی کل حـال« را داشـت، در اینجـا و در روایتی که 
حضـرت ابیعبـداللَّ میفرمایـد، آمـده اسـت: »و ذکـر اللَّ فـی کل المواطـن«؛ انسـان در همـه جـا ذکر خـدا کند. 
امـا آن نکتـه ی مـورد توجه ایـن اسـت کـه میفرمایـد: »اّمـا انّـی ال اقـول سـبحان اللَّ و الحمـدللَّ و ال الـه ااّل اللَّ و 
اللَّ اکبـر«؛ اینـی کـه میگویـم در همه حال ذکـر خـدا را بگوئیـد، مقصـودم این نیسـت کـه بگوئید سـبحان اللَّ و 
الحمـدللَّ و ال الـه ااّل اللَّ و اللَّ اکبـر. این، ذکـر لفظی اسـت. »و ان کان هـذا مـن ذاک«؛ اگرچه این هم ذکر اسـت، 
این هـم مطلوب اسـت، ایـن هـم شـریف اسـت و خیلی بـاارزش اسـت؛ امـا مقصـود من فقـط ایـن نیسـت، بلکه 
»ولکن ذکـره فی کّل موطـن اذا هجمـت علی طاعتـه او معصیتـه« - هجمت یـا هممت. نسـخه ای که مـن دیدم، 
هجمت اسـت. احتمـال میدهـم هممـت باشـد - وقتی به سـمت طاعت خـدا میـروی، یا به سـمت معصیـت خدا 
. البتـه ایـن اذکاری کـه در روایات  میروی، یـاد خدا باشـی. ایـن »یاد خـدا بودن« مـورد نظر اسـت؛ ایـن ذکـر اللَّ
مـا، در ایـن دعاهـا، در ایـن اوراد گوناگـون، تسـبیحات حضـرت زهـرا و بقیـه ی اذکاری کـه هسـت - اینهـا همه 
وسـائل ذکرند، اینها کپسـولهای ذکرند - ذکر شـده اسـت، انسـان باید اینها را بـا توجه بـه معانی و حقایقشـان بر 
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زبـان جاری کنـد؛ توجـه پیـدا کنـد. البتـه اینها خیلـی باارزش اسـت.

پیش نرفتین به قدر اقتضای نظام اسامی در تربیت اسامی 
البتـه از این مقـوالت نمیشـود فارغ شـد. واقعـاً اگـر سـاعتهای متمادی هـم ما دربـاره ی همیـن مسـائل معنوی 
و آنچـه کـه بـه درد دل مـا میخـورد، بپردازیـم، زیـاد نیسـت. حقیقتش این اسـت؛ مـن به شـما عرض کنـم ماها 
عقبیم. مـا به قـدر اقتضـای نظـام اسـامی در تربیـت اسـامی پیـش نرفتیم. حـاال بعضـی میگوینـد ما مثـًا در 
مقولـه ی فـرض کنیـد کـه سـازندگی، فنـاوری، چـه و چـه، بیشـتر از ایـن میتوانسـتیم پیـش برویم، ولـی پیش 
نرفتیـم. اما آنچـه که ما بیشـتر از همـه ی مقـوالت و همـه ی عرصه هـا بایـد در آن پیشـروی میکردیـم و نکردیم، 
همین عرصـه ی معنویـات و خودسـازی و دل را آراسـتن و اخـاق را زیـور دادن اسـت. ما در ایـن زمینه هـا انصافاً 

عقبیـم.

دوران دفاع مقدس، معیار شایسته ما برای رسیدن به فضایل اخاقی 
اگـر بخواهیـد یـک نمونه بـرای آنچـه کـه شایسـته ی ماسـت، پیـدا کنیـد، نـگاه کنیـد بـه دوران دفـاع مقدس. 
ببینیـد آن جوانهائـی کـه در جبهـه بودنـد، آن پـدر مادرهائـی کـه ایـن جوانهـا را اینجـور میفرسـتادند، آن 
خانواده هائـی کـه آنجـور بـا شـوق و ذوق جبهـه را پشـتیبانی میکردنـد، چـه حالتـی، چـه احساسـاتی داشـتند. 
آنهـا نمونه هـای خوبـی اسـت. البتـه نمیگوئیـم نمونـه ی اعاسـت، امـا نمونه هـای بسـیار خوبی بـود. مـا باید به 
همان سـیاق، با همـان آهنگ و نواخـت، پیش میرفتیـم؛ ما پیـش نرفتیم. البتـه آنها را هـم گاهی داریـم فراموش 
میکنیم. بعضیهامـان فراموش میکنیـم، بعضیهامان متأسـفانه انکار میکنیـم! و بدتر، بعضیها آن حـاالت را تخطئه 
میکنیم! ایـن مسـائل را در بعضـی از اظهـارات میبینیـد. نسـنجیده گوئیها و یاوه گوئیهائـی که گاهی گوشـه کنار 
شـنیده میشـود؛ حتـی تخطئـه ی آن حاالت زیبـا و مقـدس رزمنـدگان مـا و جوانـان مـا در دوران دفـاع مقدس.

البتـه ماهـا غالبـاً از آن جزئیات خبـر هـم نداریم؛ حتـی من هـم کـه دارم میگویـم و حتی آن کسـانی هـم که در 
جنـگ بودنـد - فرماندهـان - آنها هـم از همـه ی آنچه کـه اتفـاق افتاده، خبـر ندارنـد. اینقـدر میدان صیـرورت و 
تحول و پیشـرفت به سـمت صفات عالیـه و فضائـل انسـانی در آنجـا زیاد بـوده - تقریبـاً به عـدد افرادی کـه آنجا 

بودنـد - کـه واقعـاً احصـاء آنها ممکن نیسـت.
من یـک کتابـی را اخیـراً خوانـدم کـه شـرح چنـد روز در حـول و حـوش یکـی از حمـات ماسـت؛ از زبـان افراد 
باقیمانـده از یـک دسـته، نـه از یک لشـکر یـا از یک تیـپ یـا از یک گـردان یـا از یـک گروهان حتـی. تعـدادی از 
این دسـته باقـی ماندند و گـزارش کردنـد. این نویسـنده و محقق بسـیار بـاذوق - کـه حقـاً و انصافاً اینجـور کارها 
بسـیار باارزش اسـت - رفته جزء جـزء مطالـب را از زبـان آن افراد گرفتـه، یک کتاب ششـصد، هفتصـد صفحه ای 
شـده. مـا فقـط میشـنویم عملیـات فـاو. خیلـی از کارهـای مهمی هـم کـه در ایـن عملیـات انجـام گرفتـه، اینها 
را همینطـور از رو میدانیـم: از ارونـد عبـور کردنـد، فـاو را گرفتنـد، کارخانـه ی نمـک را فتـح کردند، فـان کار را 
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کردند. مـا کلیـات را میدانیـم؛ امـا اینکـه در این قـدم به قـدم چـه گذشـته، دیگـر اینهـا را نمیدانیم.
یـک صفحـه ی عظیممینیاتـور بـا نهایـت اسـتادی و زیبائـی جلـوی مـا گذاشـته اند، مـا هـم از دور ایسـتاده ایم 
نـگاه میکنیـم و میگوئیم: به بـه! نمیرویـم نزدیک تـا ببینیـم در هر گوشـه ای از ایـن مینیاتـور، چقدر هنـر به کار 
رفتـه تـا سـاخته شـده. ایـن کار را بعضیهـا میکننـد؛ کرده اند. حـاال ایـن نمونـه ای که بنـده دیـده ام، یکـی از آن 

کارهاسـت. امیدواریـم ایـن کارهـا ادامـه پیـدا کند.
آن، پیشـرفت اخاقیات بـود. آنجـا آدم میفهمد کـه فضائل اخاقیـای که اسـام و خدا و اعتقـاد به غیـب و ایمان 
به غیب به انسـان میدهـد، چگونـه در زندگی انسـان اثـر میگـذارد؛ آنجـا انسـان میبیند. این بایسـتی رشـد پیدا 

میکرد. خـوب، به آن اندازه رشـد پیـدا نکـرده. باید خیلـی بیـش از اینها بـه خودمـان بپردازیم.
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ارتباط بین صبر و صاه / عرصه های صبر  *

وجود نفس ذكر خدا، در صلوه 
ایـن آیه ی شـریفه یا بـه تعبیـر بهتر ایـن جملـه ی مبـارک »اسـتعینوا بالّصبـر و الّصلـوة« در قـرآن - در سـوره ی 
بقـره - در دو جا تکرار شـده اسـت: یکی خطـاب به اهل کتاب اسـت کـه میفرمایـد: »واسـتعینوا بالّصبـر و الّصلوة 
و انّهـا لکبیـرة ااّل علـی الخاشـعین«؛ یـک جا هـم خطـاب به مؤمنیـن اسـت کـه میفرماید: »یـا ایّهـا الّذیـن امنوا 
اسـتعینوا بالّصبـر و الّصلـوة اّن اللَّ مـع الّصابریـن«. اوالً پیداسـت کـه اهمیت ایـن دو عنصـر؛ عنصر صبـر و عنصر 
صلوة مـورد توجه اسـت و تأثیر اینهـا در آن چیـزی که تشـکیل جامعه ی اسـامی به خاطر رسـیدن به آن اسـت؛ 
اهـداف واالی جامعه اسـامی. ثانیـاً ارتباط ایـن دو - صبر و صلـوة - با یکدیگـر و ایسـتادگی و اسـتقامت و ارتباط 
و اتصـال قلبـی و روحی با مبـدأ آفرینـش. ایـن دو تا با هـم از مجموعـه ی این آیـه - بخصـوص این بخـش مربوط 
به »یـا ایّهـا الّذیـن امنـوا« - به دسـت میآیـد. قبل از ایـن آیـه ی شـریفه، آیـه ی شـریفه ی »فاذکرونـی اذکرکم و 
اشـکروا لـی و ال تکفـرون« بحث ذکر و شـکر اسـت. بعد از ایـن آیه ی شـریفه، مسـئله ی جهـاد اسـت؛ »و ال تقولوا 
لمن یقتل فـی سـبیل اللَّ اموات بـل احیـاء و لکن ال تشـعرون«. بعـد از ایـن آیه، ایـن آیـات معـروف »و لنبلونّکم 
بشـیء مـن الخـوف و الجـوع و نقـص مـن االمـوال واالنفـس و الثمـرات و بّشـر الصابریـن«، »الّذیـن اذا اصابتهـم 
مصیبـة قالـوا انّـا للَّ و انّا الیـه راجعـون« بعد »اولئـک علیهم صلـوات مـن ربّهـم و رحمة« آمـده که ارتبـاط کامل 
بیـن ایـن دو عنصر، کامـًا از ایـن آیـات مفهوم میشـود؛ بـه دسـت میآید. هـم خوِد ایـن دو عنصـر اهمیـت دارد، 

هم رابطـه ی اینها. حـاال مـن بعـداً برمیگردم بـه توضیحـی دربـاره ی صبر و قـدری بیشـتر بحـث میکنم.

*. بیانات در دیدار رؤسای سه قوه و مسئوالن نظام 1387/06/19



ضائل اخالقی"
ضوع " آراستگی به ف

شتر درباره مو
مطالعه بی

آراستگی به 
فضائل اخالقی

234

تأثیر صلوه در استحکام صبر 
اما ارتبـاط بین صبـر و صلـوة. البته صلـوة را به مفهـوم عام صلـوة بگیرید؛ یعنـی توجه، ذکـر، خشـوع؛ وااّل صورت 
نماز در حالـی که خالـی از ذکر باشـد، مورد نظـر نیسـت. لـذا در آن آیه ی شـریفه هم که راجـع به صلـوة فرموده، 
بعـد میفرمایـد: »و لذکـر اللَّ اکبـر«. »اّن الّصلـوة تنهی عـن الفحشـاء و المنکـر«. این، یـک خاصیت صلوة اسـت؛ 

امـا بزرگتـر از نهی از فحشـا و منکـر، نفس ذکر خداسـت کـه در صلوة وجـود دارد.
این صلـوة یعنـی آن ذکـر، توجه، خشـوع، ارتبـاط قلبی بـا خـدا، در اسـتحکام صبـر تأثیـر دارد. حاال کـه اهمیت 
صبـر - که البتـه برای شـما دوسـتان معلوم اسـت - بر حسـب آیـه و روایـت و مفاهیـم اسـامی فهمیده شـد، آن 
وقت معلـوم میشـود که صلـوة چقدر مهـم اسـت؛ ذکـر خـدا چقـدر اهمیـت دارد و میتواند ایـن عامل اسـتقرار و 
ثبـات را - که همیـن صبر اسـت - در دل مـا، در روح مـا، در زندگی مـا، در افق اندیشـه ی ما هر چه مسـتحکمتر و 

« اسـت.  جادارتـر و جاگیرتـر کنـد. لذا در قـرآن هـم ماحظه کنیـد »واصبـر و ما صبـرک ااّل باللَّ

پایان ناپذیری استقامت در صورت اتصال به منبع پایان ناپذیر ذكر الهی
البتـه »واصبر« در قرآن زیاد اسـت کـه اگر انسـان بخواهد آیـات را بخوانـد، هرکدام یـک دریائی از معرفت اسـت. 
«؛ به کمـک خداسـت که تـو میتوانـی صبر کنـی، یعنی  حاال ایـن آیـه ی شـریفه ی »واصبر و مـا صبـرک ااّل بـاللَّ
اسـتقامت آن وقتـی پایان ناپذیر میشـود که متصل باشـد بـه منبـع پایان ناپذیر ذکـر الهی. اگـر صبـر را - که صبر 
به همان معنـای پایداری و ایسـتادگی و اسـتقامت و عقبگـرد نکردن اسـت - وصل کنیم بـه آن پایـگاه ذکر الهی، 
به آن منبـع الیزال، ایـن صبـر دیگر تمـام نمیشـود. صبر که تمـام نشـد، معنایش این اسـت که این سـیر انسـان 
به سـوی همـه ی قله هـا هیچ وقفـه ای پیـدا نخواهـد کـرد. ایـن قله ها کـه میگوئیـم، قله هـای دنیـا و آخـرت، هر 
دو اسـت: قله ی علـم، قله ی ثـروت، قلـه ی اقتدار سیاسـی، قلـه ی معنویـت، قلـه ی تهذیب اخـاق، قلـه ی عروج 
به سـمت عـرش عالی انسـانیت. هیـچ کـدام از اینهـا دیگر توقـف پیـدا نخواهد کـرد؛ چـون وقفه هـا در حرکت ما 
ناشـی از بیصبری اسـت. دو لشـکر مـادی وقتـی در مقابل هـم صف آرائـی میکننـد، آن کسـی که زودتـر صبرش 
تمام بشـود، شکسـت میخـورد؛ آن کسـی که دیرتـر صبـر و مقاومتـش تمام بشـود، پیـروز خواهد شـد؛ چـون با 
لحظـه ای مواجـه خواهـد شـد کـه طـرف مقابـل صبـر خـودش را از دسـت داده. ایـن مثـال خیلـی ظاهـر و بارز 

عینیـاش اسـت؛ در همـه ی میدانهـا همین جور اسـت.

تمام شدن موانع در صورت تمام نشدن صبر
در مواجهـه ی بـا مشـکات، با موانـع طبیعـی، با همـه ی موانعـی که سـد راه انسـان در همـه ی حرکتهـای کمال 
میشـوند، اگـر صبـر تمـام نشـود، آن مانـع، تمـام خواهد شـد. اینی کـه گفته میشـود اسـام پیـروز اسـت، یعنی 
 ، ، بنـده ی خدا، عبـاداللَّ ، حـزب اللَّ ایـن. اینـی کـه میفرمایـد »و اّن جندالل هـم الغالبـون« یعنـی ایـن. جنـداللَّ
اینهـا با ارتبـاط و اتصالشـان بـا آن منبـع الیـزال، در مقابل همه ی مشـکاتی کـه انسـان ممکن اسـت مغلوب آن 
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مشـکات بشـود، ایسـتادگی میکنند. وقتـی ایسـتادگی این طـرف وجود داشـت، بـه طـور طبیعـی در آن طرف 
زوال وجـود خواهد داشـت؛ پس این بـر او غلبـه پیدا خواهـد کرد. البتـه اگر اسـممان حـزب اللَّ و جنداللَّ باشـد، 
امـا آن ارتباط و اتصال را نداشـته باشـیم، چنیـن تضمینـی وجود نـدارد. بنابرایـن ارتبـاط را باید برقرار کـرد. این 
صلـوة، اهمیتـش اینجاسـت؛ ذکـر خـدا اهمیتـش اینجاسـت؛ فرصت مـاه رمضـان اهمیتـش اینجاسـت. فرصت 
خودسـازی، فرصـت تقـوا، فرصـت سرشـارکردن ذخیـره ی یقیـن در دل کـه در ایـن دعاهای مـاه رمضـان هم - 
دعای روزهـا، دعاهای شـبها - این ازدیـاد یقیـن را میبینید کـه تکرار میشـود. پس، ایـن فرصت را بایسـتی برای 
این مقاصـد مغتنم شـمرد. وقتـی اینها شـد، آن وقت صبـر جامعـه ی اسـامی و امت اسـامی و بنده ی مسـلمان 
همـان چیزی خواهد شـد کـه میتواند بـر همه ی مشـکات غلبه پیـدا کنـد. آن وقت هـم در میدان سیاسـت، هم 
در میـدان اقتصـاد، هـم در میـدان اخـاق، هـم در میـدان معنویـت، این جامعـه پیـش میـرود. ایـن واقعیتی که 

هسـت، این اسـت. مـا باید بـه ایـن واقعیـت خودمـان را نزدیـک کنیم.

سه نوع صبر :

1- صبر بر طاعت
در باب صبـر شـنیده اید، معروف اسـت، روایـات متعـددی هم دارد کـه صبر در سـه عرصه اسـت: صبر بـر طاعت، 

صبر از معصیـت، صبـر در مصیبت. ایـن، روایـات فراوانی دارد و شـنیده اید.
صبر بـر طاعت یعنـی وقتی کـه یـک کار الزم را، یـک کار واجب را، یـک امر عبـادی را، اطاعـت خـدا را میخواهید 
انجـام بدهیـد، از طوالنـی شـدن آن ملـول و خسـته نشـوید؛ میـان راه رهـا نکنیـد. حـاال مثـًا در امـور عبـادی 
ظاهری، شـخصی، فـرض کنیـد که فـان نمـاز مسـتحبی کـه طوالنی اسـت، یـا از فـان دعـای طوالنی انسـان 
خسـته نشـود؛ این صبر بر اطاعت یعنی ایـن. از ادامـه ی روزه ی ماه رمضـان، از ادامـه ی توجه به خـدا در نمازهای 

واجـب و فرائـض، از توجـه به قـرآن، انسـان ملـول نشـود؛ خسـته نشـود. این صبـر بر طاعت اسـت.

2- صبر از معصیت
صبـر از معصیت یعنـی در مقابـل معصیت، کف نفـس کردن، بـاز همان اسـتقامت، باز همـان اسـتحکام. در مقابل 
اطاعت، اسـتحکام آن جـور اسـت؛ در مقابـل معصیت اسـتحکام به این اسـت که انسـان جذب نشـود، اغوا نشـود، 
تحت تأثیر شـهوات قـرار نگیـرد. یک جا شـهوت جنسـی اسـت، یک جا پـول اسـت، یک جا مقـام اسـت، یک جا 
محبوبیـت و شـهرت اسـت؛ اینها همه شـهوات انسـانی اسـت. هر کسـی یـک جـور شـهوتی دارد. اینها انسـان را 
به خـودش جذب نکنـد در وقتی کـه در راه رسـیدن بـه آن، یک عمـل حرامـی وجـود دارد. مثل بچه ای کـه برای 
رسـیدن به آن ظـرف شـیرینی مثًا، حرکـت میکنـد، دیگر وسـط راهـش پـارچ آب هسـت، لیوان هسـت، ظرف 
چینـی هسـت، متوجه نیسـت؛ میزنـد، میشـکند. انسـانی که مجـذوب گنـاه شـد، اینجوری اسـت. نـگاه نمیکند 
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که بـر سـر راهش چـه هسـت. ایـن خطرنـاک اسـت؛ چـون انسـان غافـل هـم هسـت. انسـان در آن حـال متنبه 
نیسـت، ملتفـت نیسـت، غفلـت دارد؛ از ایـن بیتوجهـِی خـودش غافـل اسـت. بچـه ملتفت نیسـت کـه »ملتفت 
نیسـت«؛ توجـه نـدارد که بـه ایـن پـارچ آب یـا به ایـن ظـرف چینـی یـا بـه ایـن گلـدان قیمتـی دارد بیتوجهی 
میکند. بـه نفس ایـن بیتوجهـی، بیتوجه اسـت. لذاسـت کـه خیلـی باید چشـممان را بـاز کنیـم؛ احتیـاط کنیم 

که دچـار ایـن غفلـت مضاعف نشـویم. ایـن صبـر از معصیت اسـت.

3- صبر در مصیبت
صبـر در مصیبت هـم که معنایـش این اسـت که حـوادث تلخی برای انسـان پیـش میآیـد؛ فقدانها، فراغهـا، مرگ 
و میرها، دسـت تنگیها، بیماریهـا، دردهـا، رنجها و از ایـن قبیل حوادث تلـخ. این حوادث انسـان را در هم نشـکند، 
خیـال نکند کـه دنیا به آخر رسـیده اسـت. این سـه عرصه بـرای صبر اسـت که هر سـه عرصـه هـم دارای اهمیت 
اسـت. اینکه فرمـود: »اولئـک علیهم صلـوات من ربّهـم«، در واقع خـدای متعال بـرای همـه ی اینها صابـر را مورد 

صلـوات و رحمت خـود قرار داده اسـت.

صبر در مسائل فردی و اجتماعی
یک نکتـه ای کـه در اینجا وجـود دارد، این اسـت که این سـه عرصـه گاهی در مسـائِل صرفاً شـخصی اسـت، مثل 
همیـن مثالهائی کـه به ذهـن میآیـد و همـه میدانیم و عرض شـد؛ گاهی در مسـائل غیر شـخصی اسـت؛ مسـائل 
اجتماعی، مسـائل عمومـی، یا بـه تعبیر دیگر، مسـائلی کـه سـر و کار دارد با سرنوشـت یـک مجموعه؛ یـک امت، 
یک ملـت، یـک کشـور. فـرض بفرمائیـد آن اطاعتی کـه انسـان باید بـر آن پـا بفشـارد، اطاعتی اسـت کـه اگر آن 
را انجـام بدهیـم یـا ندهیـم، بـه سرنوشـت یـک کشـور ارتبـاط پیـدا میکنـد. فـرض بفرمائیـد اطاعت جهـاد فی 
سـبیل اللَّ مثـًا، در دوران دفـاع مقدس. رفتـن به جبهـه یک اطاعت بـود دیگـر. ایسـتادگی در امر دفاع از کشـور 
و دفـاع از نظام یـک امـر الزم و یک اطاعـت بود. ایسـتادگی بر دفـاع چیزی نبـود که فقـط مربوط به شـخص خود 
انسـان باشـد. هر رزمنـده ای کـه میرفـت، در واقع داشـت سرنوشـت کشـور را بـا رفتـن خـود و ایسـتادگی خود 
رقم میـزد. یک وقـت اطاعـت این جور اسـت. یـا فـان کار بـزرگ را کـه شـما نماینـده ی مجلسـید یـا وزیرید یا 
مدیریـد یا نظامی هسـتید یـا در یک مؤسسـه ی فرهنگـی مشـغول کارید - هـر کدامـی در هرجا که مشـغول کار 
هسـتید - و اقـدام الزمـی را بایـد انجـام بدهید، ایـن اقـدام، اطاعت اسـت؛ اطاعـت خداسـت؛ خدمت بـه بندگان 
اسـت. این یک جهـِت اطاعـت بـه خـدا، وظیفـه ی در نظام اسـامی اسـت. ایـن هم یـک جهـت دیگـر اطاعت از 
خـدا. مأمورین ایـن دسـتگاه، این نظـام الهـی، کارهائـی که انجـام میدهنـد، وظائـف الهی اسـت که دارنـد انجام 
میدهنـد؛ از صدر تـا ذیل. اگـر چنانچـه از این کار شـما خسـته شـدید - مأمور انتظامی هسـتید، خسـته شـدید؛ 
مأمور اقتصادی هسـتید، خسـته شـدید؛ مأمور امنیتی هسـتید، خسـته شـدید؛ مأمور سیاسـی هسـتید، خسـته 
شـدید - این بیصبری اسـت. این خاف توصیـه ی »واسـتعینوا بالّصبر و الّصاة« اسـت. بـه صبر اسـتعانت کنید و 
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از صبـر کمـک بگیرید.

میدان صبر از معصیت
یـا یـک چیـزی کـه معصیـت اسـت. معصیتـی کـه تبعـه ی آن، دنبالـه ی زشـت و ناخوشـایند آن فقـط دامنگیر 
شـخص شـما نمیشـود. »و اتّقـوا فتنـة ال تصیبـّن الّذیـن ظلموا منکـم خاّصـة«. گاهـی یـک چیزهائی اسـت که 
انسـان یک حرکـت خافـی را انجـام میدهـد، یـک حـرف نابجائـی را میزند، یـک اقـدام نابجائـی را میکنـد، یک 
امضـای نابجائـی را میکنـد - مـا مسـئولین وضعمـان این جـور اسـت - کـه تبعاتـش دامنگیر یـک کشـور یا یک 
جماعتـی از کشـور یا یک قشـر میشـود. این شـد گنـاه. اینجـا صبـِر از معصیت، معنـای عظیمتـری پیـدا میکند. 
ایـن صبر بـا آن صبری کـه شـما مثـًا در مقابل یـک رشـوه قـرار گرفته ایـد، صبـر میکنیـد و رشـوه را نمیگیرید، 
فـرق میکند. ایـن بسـیار کار ممدوحی اسـت، بسـیار کار بزرگی اسـت؛ اما یـک صبـر در مقابل یک گناه شـخصی 
اسـت. از این باالتـر، صبـر در مقابل گناهی اسـت کـه این گناه فقـط دامن شـخص را نمیگیـرد، دامـن مجموعه را 

میگیـرد. پـس صبـِر از معصیت، چنیـن میدانـی دارد.

میدان صبر بر مصیبت
صبـِر بـر مصیبت هـم همین جـور اسـت. مصائـب گاهـی مصائب شـخصی انسـان اسـت، گاهـی مصائـب عمومی 
اسـت. االن فـرض بفرمائیـد مسـئولین کشـور بـا توطئه هـای گوناگـون، بـا تهمتهـا، بـا بدگوئیهـا، بـا اهانتهـا و 
افتراهـای صریـح مواجهنـد؛ میبینیـد دیگر تـوی ایـن مجموعـه ی عظیـِم ارتباطـات بین المللـی و ایـن خبرها و 
رسـانه ها و نوشـتارها و گفتارهـا، چقدر حـرف زده میشـود. علیـه اسـام جداگانه؛ یعنـی علیه جمهوری اسـامی 
بـه خاطـر اسـام، علیـه جمهـوری اسـامی بـه خاطـر انقـاب؛ علیـه جمهـوری اسـامی بـه خاطـر تـک تـک 
آرمانهـای نامطلـوِب از نظـر اسـتکبار؛ و علیـه جمهوری اسـامی بـه خاطر بعضـی از اشـخاصی کـه در جمهوری 
اسـامی هسـتند که آنهـا نمیپسندندشـان. یعنـی علیـه جمهوری اسـامی از طـرق مختلـف، به جهـات مختلف 
این تهاجمـات هسـت. خوب، اینهـا مصیبت اسـت، صبـر کردنش هم آسـان نیسـت. بعضی از سـران و مسـئوالن 
دنیـا که مـا آنهـا را از نزدیـک دیده ایـم و از حـاالت بعضیشـان شـنیده ایم، هسـتند کـه اینهـا گاهی یـک زوایه ی 
بسـیار بـازی پیـدا میکننـد از اهـداف و خـط مسـتقیمی که بـه خیـال خودشـان ترسـیم کردنـد؛ فقط بـه خاطر 
همین مسـائل و ماحظـات بین المللـی و اهانتهـای بین المللی. تحمل اینها برایشـان سـخت اسـت. پـس این هم 

صبـر در مصیبـت.

صبری مبتا به مسئوالن 
بنابرایـن صبر را بـا همـه ی اهمیتی کـه دارد در این سـه عرصه، یـک بار در مسـائل شـخصی باید ماحظـه کرد - 
که مهم اسـت و من و شـما بیشـتر از دیگـران باید بـه آن اهمیـت بدهیم - یـک بار در عرصـه ی مسـائل اجتماعی 
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و سیاسـی و عمومی و ملـی و همگانی کـه آن مخصـوص من و شماسـت؛ یعنـی مبتا به آحـاد مردم نیسـت؛ آنها 
اینجـور چیزهائـی ندارنـد؛ مال ماهاسـت؛ مـال من اسـت، مـال شـمای دولتی اسـت، مال شـمای قضائی اسـت، 
مال شـمای نماینـده ی مجلس اسـت، مال مسـئولین اسـت. در هـر دو مرحله، در هر دو سـطح بایسـتی این سـه 

عرصـه را مورد نظـر قـرار داد و از صبـر کمک گرفـت؛ از صبر اسـتعانت کـرد. این اصـل مطلب.
آنچـه در کنار ایـن مطلـب عـرض میکنیم، ایـن اسـت کـه یکـی از بیصبریهائـی که مـا گاهـی اوقـات از خودمان 
نشـان میدهیم یا شـاهد هسـتیم که بعضی نشـان میدهنـد، بی صبـری در مقابـل حفـظ آرمانها و اهـداف انقاب 
اسـت. به نظر مـن ایـن از همـه مهمتر اسـت. جهتگیـری نظـام اسـامی؛ بایسـتی بـر آن پای فشـرد و بر سـر آن 

پایـداری کـرد. صبـر، اینجـا بیـش از جاهای دیگـر معنـا میدهد.
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ابعاد مغفول مانده در موضوع تقوا *

ماه رمضان، ماه توبه و بازگشت 
 در دعاهائی کـه چه در صحیفـه ی مبارکه ی سـجادیه، چـه در بقیه ی دعاهـای مأثوِر بـرای ماه رمضان وارد شـده 
اسـت، صفاتی برای ایـن ماه ذکر شـده که هـر کـدام از این صفـات و خصوصیـات، قابل تأمل و تدبر اسـت: »شـهر 
الّتوبـة و االنابـة« - کـه من در مـورد ایـن توبـه و انابه، بعـد چند جملـه ای عـرض خواهم کرد - »شـهر االسـام«، 
کـه در دعـای صحیفـه ی مبارکه ی سـجادیه اسـت. مـراد از اسـام هم همـان چیزی اسـت کـه در آیه ی شـریفه 
، یعنی  آمده اسـت: »و من یسـلم وجهه الـی اللَّ و هو محسـن فقـد استمسـک بالعـروة الوثقی«.1 اسـام الوجـه للَّ
دل و جان را تسـلیم کـردن؛ در مقابـل اراده ی الهی و حکـم الهی و شـریعت الهی، رام قـرار دادن. »شـهر الّطهور«. 
طهـور یا بـه معنای پـاک کننده اسـت - یعنـی ماهـی کـه در آن، عنصر پـاک کننـده ای وجـود دارد که به انسـان 
طهـارت و پاکیزگـی میدهد - یـا به صـورت مصدر ذکر میشـود؛ یعنی شـهر پـاک شـدن از آلودگیها و از آالیشـها. 
»شـهر الّتمحیـص«. تمحیص یعنـی خالص شـدن. فلـز قیمتـِی آمیخته ی بـا فلزهـای ناهمـذات را وقتـی که در 
کوره میگذارند - مثـًا طا را - ایـن را تمحیـص میگویند. یعنی جدا کـردن ذات پاکیـزه ی انسـانی از ناخالصیها و 

ناپاکیهـا. اینهـا خصوصیاتی اسـت کـه دربـاره ی این ماه ذکر شـده اسـت.

برخی خصوصیات ماه رمضان 
 به نظـر انسـان اینجـور میآید کـه مـاه رمضـان در بین ایـام سـال و ماه هـای سـال، حکـم اوقـات نمـاز را دارد در 
شـبانه روز. یعنـی همان طـوری کـه در شـریعت مقدس اسـامی بـرای ما کـه محصـور و محـدود به عوامـل ماده 

*. بیانات در دیدار کارگزاران نظام 1389/0۵/27
1. لقمان: 22
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هسـتیم، یک فرصتهائی گذاشـته شـده اسـت کـه آن فرصتهای نماز اسـت - وقـت صبح، وقـت ظهر، وقـت عصر، 
وقـت مغـرب، وقت عشـا، یـک زنـگ بیدارباش اسـت، یـک خلـوت دادن بـه خـود بـرای ایجـاد نورانیـت در دل و 
نفـس اسـت؛ سـاعات نمـاز را در شـبانه روز برای مـا قـرار دادنـد، بـرای اینکه غـرق نشـویم؛ از اسـارت مـاده یک 
لحظـه ای بیـرون بیائیم، نفسـی تـازه کنیم، بـه یـاد معنویت بیفتیـم، یکسـره غـرق در مادیـات نباشـیم - به نظر 
میرسـد که در دوره ی سـال هم مـاه رمضان یـک چنیـن وضعیتـی را دارد؛ نفس کـش روح انسـانی و روح ملکوتی 
انسـان اسـت؛ فرصتی اسـت که با این ریاضـت طوالنـی یکماهه، نفـس از تخته بنـد عوامل مـادی که مـا را احاطه 
کرده اسـت، خاصـی پیـدا کنـد، نجاتی پیـدا کنـد؛ یک نفسـی بکشـد، نورانیتـی پیـدا کند. شـارع مقـدس، ماه 

رمضـان را بـرای ایـن قـرار داده اسـت. خوب، ایـن فرصتی اسـت.

لزوم استغفار دائمی 
 در میـان خصوصیاتـی کـه ذکر شـده اسـت - کـه البته همـه مهم اسـت - آنچـه که نظـر بنـده را جلـب میکند و 
حاال بین من و شـما که مسـئولین کشـور هسـتیم، در میان گذاشـته میشـود، این »شـهر الّتوبـة و االنابه« اسـت؛ 
ماه توبه اسـت، ماه انابه اسـت. توبـه یعنی بازگشـت از یک راه غلـط، از یـک کار غلط، از یـک فکر غلـط. انابه یعنی 
، بازگشـت به سـمت خـدا. ایـن توبـه و انابه، بـه طـور طبیعـی یـک معنائـی را در خـودش مندرج  رجـوع الـی اللَّ
دارد. وقتـی میگوئیـم از راه خطـا برگردیـم، معنایش این اسـت که نقطـه ی خطـا را، راه خطـا را شناسـائی کنیم؛ 
این خیلـی مهم اسـت. ما همیـن طور کـه داریـم حرکـت میکنیـم، غالباً اینجـور هسـتیم کـه از کار خودمـان، از 
خطای خودمـان، از تقصیری کـه میکنیـم، غفلت میکنیـم؛ توجه نمیکنیم به اشـکالی کـه در کار خودمـان وجود 
دارد. ایـن خود، هـم خود شـخصی اسـت، هم خـود جماعـی؛ ملت خودمـان، حـزب خودمـان، جریـان خودمان، 
جنـاح خودمـان. هرچه کـه به خـود انسـان ارتبـاط پیدا میکنـد، عیـوب آن غالبـاً مـورد غفلت قـرار میگیـرد؛ لذا 
دیگران عیب مـا را باید بـه ما بگوینـد. اگر خودمـان میفهمیدیـم و اصـاح میکردیم، نوبت نمیرسـید بـه دیگران؛ 
احتیـاج نبـود که دیگـران بـه مـا بگویند. ایـن توبـه و انابـه کـه فرمودنـد، قـدم اّولش این اسـت کـه به عیـب کار 
توجه کنیـم، بفهمیم کجـای کار مـا اشـکال دارد؛ خطامان کجاسـت، گناهمان کجاسـت، تقصیرمان کجاسـت. از 
شـخص خودمان هم شـروع کنیـم، تا بعـد برسـیم بـه دایره های جماعـی وسـیع تر. اول شـخص خود را محاسـبه 
کنیـم، ببینیم کجـا اشـتباه کردیـم؛ این وظیفـه ی همه اسـت. از مـا آدمهـای معمولـی که تقصیـر و گنـاه و خطا 
؛ آنها هـم همین  در کارمـان زیـاد اسـت، بگیرید تا انسـانهای برجسـته، تـا بنـدگان صالح خـدا، حّتی تـا اولیـاءاللَّ
جورنـد، آنها هـم احتیاج بـه اسـتغفار دارنـد، آنها هـم احتیـاج به توبـه دارنـد. روایتـی اسـت از نبی مکرم اسـام 
)صلّـی اللَّ علیـه و اله و سـّلم(، کـه این حدیـث را هم شـیعه نقـل کرده انـد، هم اهل سـنت نقـل کرده انـد. از قول 
حضرت نقل شـده اسـت کـه فرمـود: »انّـه لیغـان علـی قلبـی«؛ دل مـن را غبـار میگیـرد، ابـر میگیـرد. »یغان«، 
»غیـن« بـه معنـای »غیـم« اسـت؛ یعنـی ابـر. مثـل روی خورشـید را، روی مـاه را کـه ابـر بپوشـاند، یـک حالت 
تیرگـی نسـبی، جلوگیـری از آن درخشـش. فرمـود: »لیغـان علـی قلبـی«؛ گاهـی دل مـرا آن حالـت ابرآلودگی 
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و مه آلودگـی فـرا میگیـرد. »و انّـی ألسـتغفر اللَّ کّل یـوم سـبعین مـّرة«؛ در هـر روزی من هفتـاد مرتبه اسـتغفار 
میکنـم. پیغمبـر ایـن جملـه را میفرمایـد؛ آن روح ملکوتـی، آن ذات پاک. در یـک روایت دیگـر - که ایـن از طرق 
ماسـت - دارد کـه »کان رسـول اللَّ صلّـی اللَّ علیـه و الـه یتـوب الـی اللَّ فـی کّل یوم سـبعین مـّرة«. اینجـا دیگر 
تعبیـر توبـه دارد. از قول امـام صادق )علیه الّسـام( نقل شـده اسـت که پیغمبـر روزی هفتـاد مرتبه توبـه میکرد، 
»من غیـر ذنب«؛ بـدون اینکـه گناهی کرده باشـد. خـوب، پیغمبر که معصوم اسـت؛ از چـی توبه میکنـد؟ مرحوم 
فیض )رحمـة اللَّ علیـه( میگویـد: »اّن ذنـوب األنبیـاء و األوصیـاء علیهم الّسـام لیـس کذنوبنـا بل انّمـا هو ترک 
دوام الّذکـر و االشـتغال بالمباحـات«. ممکن اسـت در کوچه و بـازار و زندگـی معمولی بـرای نبی و ولـی لحظه ی 
غفلتی پیـش بیایـد؛ آن چیـزی کـه اکثریـت زندگی مـا را تشـکیل میدهـد، بـرای او ممکن اسـت یـک لحظه ای 
پیش بیاید، مشـغول و سـرگرم به یک امـر مباحی بشـود؛ خود همیـن بـرای پیغمبـر اسـتغفار دارد. بنابراین، این 

مخصـوص مـا نیسـت؛ این بـرای همه اسـت.

سنگین تر بودن وظیفه مسئولین در استغفار  
 خـوب، ایـن بـرای کارگـزاران وظیفـه ی الزمتـری اسـت. یعنـی مـن و شـما کـه در بخشـی از کارهـای کشـور 
مسـئولیتی داریم یا تأثیـری داریـم، در یک حـوزه ی خاص اجتماعـی نفـوذی داریم، وظیفه مـان در امر اسـتغفار 
و توبه ی الـی اللَّ و انابه ی الی اللَّ سـنگین تر اسـت؛ خیلـی باید مراقب باشـیم. گاهـی حّتـی در زیرمجموعه ی من 
و شـما یک تخلفی صـورت میگیرد؛ اگـر به نحـوی این تخلف مسـتند به ما باشـد، مـا مسـئولیم. مثل اینکـه مثًا 
کوتاهـی کردیـم در ابـاغ، کوتاهی کردیـم در گزینـش این شـخص، کوتاهی کردیـم در برخـورد با تخلفـات، این 

موجب شـده اسـت که تخلفـی به وجـود بیاید. »قـوا انفسـکم و اهلیکـم نـارا وقودها الّنـاس و الحجـارة«.2
 پس نتیجـه این شـد که در مـاه رمضـان در حـد تـوان خودمان بایـد مراقبـت کنیـم، رفتـار خودمـان را تصحیح 
کنیـم؛ فکرمـان را، قولمـان را، عملمـان را تصحیـح کنیـم؛ بگردیـم اشـکاالتش را پیـدا کنیـم، آن اشـکاالت را 
برطـرف کنیـم. این تصحیـح در چـه جهتـی باشـد؟ در جهـت تقـوا. در آیـه ی شـریفه ی روزه میفرمایـد: »لعلّکم 
تّتقـون«؛ 3 روزه برای تقواسـت. بنابراین، این تاشـی کـه در راه ماه مبـارک رمضان انجـام میگیـرد، در جهت تقوا 

باشـد.

برخی ابعاد مغفول مانده تقوا 
 در بـاب تقـوا مـن یـک جملـه ای اینجـا یادداشـت کـرده ام کـه عـرض بکنـم. غالبـاً وقتـی گفتـه میشـود تقـوا، 
پرهیـزگاری، ذهـن انسـان میـرود بـه رعایـت ظواهـر شـرع و محرمـات و واجباتـی کـه دم دسـت ماسـت؛ نمـاز 
بخوانیم، وجوهـات شـرعیمان را بدهیـم، روزه بگیریـم، دروغ نگوئیـم. البته اینها مهم اسـت، همه اش مهم اسـت؛ 
لیکـن تقوا ابعـاد دیگـری هـم دارد کـه غالبـاً مـا از اینهـا غفلـت میکنیـم. در دعای شـریف مـکارم االخـاق یک 
فقـره ای در توضیـح این ابعـاد دیگـر هسـت: »اللّهم صـّل علی محّمـد و الـه و حلّنـی بحلیـة الّصالحین و البسـنی 
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زینـة المّتقیـن«؛ ۴ از خـدای متعـال درخواسـت میکند کـه پـروردگارا! مرا بـا زیـور صالحان زیـور بده و بـا لباس 
پرهیـزگاران ملبس کـن. خـوب، ایـن لبـاس پرهیـزگاران چیسـت؟ آن وقت این شـرح جالب اسـت: »فی بسـط 
العـدل«؛ لباس پرهیـزگاران در گسـتردن عدالـت، »و کظـم الغیـظ«؛ در فرو بردن خشـم، »و اطفـاء الّنائـرة«؛ در 
فرو نشـاندن آتـش؛ آتشـهائی که بیـن افـراد جامعـه برمیافروزنـد. اینها تقواسـت. »و ضـّم اهـل الفرقـة«؛ افرادی 
کـه از شـمایند، اما جدا شـدند، سـعی کنید اینهـا را گـرد بیاورید. ایـن جزو مـوارد تقواسـت، که در دعای شـریف 
مکارم االخـاق - دعای بیسـتم صحیفـه ی مبارکه ی سـجادیه - به آن اشـاره شـده اسـت. ایـن دعا، بسـیار دعای 
مهمی اسـت. من عقیـده ام این اسـت که همـه، بخصـوص کارگـزاران، بایـد ایـن دعـا را بخواننـد و در مضامینش 
دقـت کننـد؛ تعلیم دهنـده اسـت. »و اصـاح ذات البین«؛ بـه جـای آتش افـروزی، خبرچینی، ایـن را بـه جان آن 
انداختـن، آن را در پوسـتین این انداختـن، اصاح ذات البیـن کنند؛ بین بـرادران مؤمـن، برادران مسـلمان، ایجاد 

ائتـاف کننـد؛ اینها تقواسـت.

1- گستردن عدالت
 ببینیـد، اینهـا همـه، مسـائل امـروز ماسـت. گسـتردن عدالـت، عدالـت قضائـی، عدالـت اقتصـادی، عدالـت در 
گزینشـها، عدالـت در تقسـیم منابـع و فرصتهـای کشـور بیـن گروه هـا، عدالـت جغرافیائـی، اینها مسـائل خیلی 
مهمی اسـت؛ اینها همـه نیازهای ماسـت. گسـتردن عدالـت، باالترین رقمهای تقواسـت؛ ایـن از یک نمـاز خوب، 
از یـک روزه ی روز گـرم تابسـتان باالتـر اسـت. روایتی اسـت کـه فرمود: هـر امیـری - امیـر یعنی همه ی شـماها؛ 
هر کسـی یک دسـتگاهی دارد که در آن فرمـان میراند، حکـم او در آنجا نافذ اسـت - کـه روزی را بـه عدالت حکم 
کند، مثل این اسـت کـه هفتاد سـال عبـادت کـرده؛ اینها خیلـی مسـائل مهمی اسـت؛ اهمیـت عدالـت را، رفتار 

عدالت آمیـز را بـه مـا نشـان میدهد.

2- فرو بردن خشم در مقابل دوستان 
فرو بردن خشـم در مقابـل دوسـتان. بحث اینجا دوسـتان اسـت. البتـه در مقابـل دشـمنان باید غیظ داشـت؛ »و 
یذهب غیـظ قلوبهـم«.۵ در مقابـل آن دشـمنی که بـا هویت شـما، بـا موجودیت شـما مخالف اسـت، آنجا خشـم 
میشـود خشـم مقدس؛ آن اشـکالی ندارد. نـه، در جمـع مؤمنین، در بیـن افرادی کـه مأمور بـه رفتار مسـلمانی با 
آنها هسـتیم، خشـم و حالـت عصبانیـت نباید باشـد. خشـم به انسـان ضـرر میزنـد. تصمیم گیـری با خشـم مضر 
اسـت، حـرف زدن با خشـم مضـر اسـت، کار کـردن با خشـم مضـر اسـت، غالباً دچـار غلـط و اشـتباه اسـت؛ این 
چیزی اسـت که ماها متأسـفانه خیلـی ابتاء پیـدا میکنیـم. جلوگیری از این خشـم، خشـمی که موجـب انحراف 

میشـود، موجب خطـای در فکر و عمل میشـود، یکـی از مـوارد تقواسـت؛ »و کظـم الغیظ«.

3- اطفاء الّنائرة

۴. صحفیه ی سجادیه، دعای 20
۵. توبه: 1۵
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 کار دیگـر، »اطفـاء الّنائـرة«. بعضیهـا آتش افروزیهـای سیاسـی و جناحـی میکننـد. عـده ای کأنـه برای ایـن کار 
مأموریـت دارنـد. مـن میبینـم در داخـل کشـور خودمان کـه یـک عـده ای میخواهند اصـًا عناصـر گوناگـون را، 
جناحهـای مختلـف را، افـرادی از هر یـک از جناحهـا را به جـان هـم بیندازند و اختـاف ایجـاد کنند؛ کأنـه اصًا 
از آتش افـروزی خوششـان میآیـد؛ ایـن خاف تقواسـت. تقـوا ایـن اسـت: »اطفـاء الّنائـرة«. همچنان کـه در یک 
محیـط مـادی و فضـای مـادی، شـما یـک آتش افـروزی را اطفـاء میکنیـد، بایـد در فضـای انسـانی و معنـوی و 

اخاقـی هـم آتش سـوزیها را مهـار و اطفـاء کنیـد. و همیـن طـور: »و ضـّم اهـل الفرقة«.

جذب حداكثری، دفع حداقلی
 ما عـرض کردیم جـذب حداکثـری، دفـع حداقلی. البتـه معیـار و میـزان، اصـول و ارزشهاسـت. انسـانها از لحاظ 
ایمان در یـک حد نیسـتند. مـا در بیـن خودمـان آدمهائـی داریـم ضعیف االیمـان، آدمهائـی داریم که ایمانشـان 
قویتـر اسـت. بایـد راه بیائیـم. نمیشـود ضعیف االیمـان را دفـع کرد، نمیشـود فقـط به کسـانی چشـم دوخت که 
قویاالیماننـد؛ نـه، ضعفـا را هـم بایـد در نظـر داشـت. کسـانی کـه خودشـان را قـوی میداننـد، آن کسـانی را که 
ضعیـف میدانند، ماحظـه کنند، مراعـات کنند، دفـع نکنند. آن کسـانی که جـزو مجموعه هسـتند، لیکـن بر اثر 
اشـتباه و غفلت کنـار افتادند، جـدا افتادنـد، اینها را بـه خود بیاورنـد؛ اینهـا را نصیحت کننـد، داللت کننـد، راه را 

به آنهـا نشـان بدهنـد، آنهـا را برگردانند. اینها مسـائل اساسـی اسـت.

روزه یک عمل جمعی نه فردی
 پس اینها شـد تقـوا، اینها شـد راه هـای توبـه و انابه؛ »شـهر الّتوبـه«، »شـهر االنابـه«. منتهـا جالب این اسـت که 
روزه و ایـن مـاه، یک عمـل جمعی اسـت؛ یک عمـل فردی نیسـت. یعنـی همـه روزه ایم، همـه داخل ایـن ماهیم، 
همه سـر این سـفره نشسـتیم؛ همه ی افـراد جامعـه ی اسـامی، امت اسـامی. وقتـی کـه میخواهیم ایـن نصایح 
را، ایـن توصیه های مهـم کتـاب و سـنت را عمل کنیـم، اگر همـه خـود را مخاطـب آن بدانیـم، ببینیـد در دنیای 
اسـام چه اتفاقی میافتـد؛ در دایـره ی محدودتر در کشـور چـه اتفاقـی میافتد. قـدر این مـاه را باید دانسـت. قدر 
دانسـتنش هـم به همیـن اسـت کـه واقعاً مـاه را مـاه توبـه قـرار بدهیـم، مـاه انابه قـرار بدهیـم، مـاه تطهیـر قرار 
بدهیـم، مـاه تمحیص قـرار بدهیـم؛ برویـم به سـمت ایـن چیزها. خـوب، حـرف اصلی مـا، عـرض اصلی مـا توی 

وا ایـن جلسـه همین بـود کـه عـرض کردیم.
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نصـرت و تفضـل الهـی، وسـیله ای بـرای نزدیـک 
شدن به خداوند 

یاد خدا با تضرع، پشتوانه ی همه ی خیرات و  بركات
لزوم كمک خواستن از خداوند در همه حاالت 

صبر، عامل غلبه بر دشمن در جنگ اراده ها
عناصـر اصلـی در بکارگیـری صبـر و تـوكل در 

مدیریت كشور:
1- انتخاب جهت درست 

2- به كارگیری همه ی ابزارهای در اختیار
3- نگاه به اولویتها

كاربرد صبر و توكل بر اعمال شخصی و اداره كشور
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كاربرد صبر و توكل بر اعمال شخصی و اداره كشور* 

نصرت و تفضل الهی، وسیله ای برای نزدیک شدن به خداوند 
 عـرض عمـده ی بنـده در ایـن جلسـه ایـن اسـت کـه بعـد از هـر نصرتـی کـه خـدای متعـال بـه انسـان میدهد، 
انسـان موظف اسـت خدای متعـال را شـکر و سـپاس بگویـد. بعـد از آنکه خـدای متعـال به مـا در یـک عرصه ای 
یـک موفقیتـی را ارزانـی داشـت، موظفیـم تضـرع و توسـل و توجـه خودمـان را افزایـش دهیـم؛ ایـن وظیفـه ی 
ما اسـت. فرمـود: »اذا جـاء نصـرالل و الفتـح. و رأیـت الّنـاس یدخلـون فی دیـن الل افواجـا. فسـّبح بحمـد ربّک و 
اسـتغفره انّـه کان تّوابـا«.1 نصـرت، تفضـل الهـی اسـت؛ باید مـا را بـه خـدای متعال نزدیـک کنـد، رابطـه ی ما را 
با خـدا احیاء کنـد، تضـرع مـا را پیش خـدای متعـال افزایـش دهـد. خـدا را شـکر میکنیـم؛ بحمـدالل نصرتهای 
الهـی پی درپی شـامل حـال ایـن مردم بـوده اسـت؛ آخریـن آن - کـه نصـرت بزرگی هـم بـود - همین مسـئله ی 
انتخابـات بود، حضـور مردم بـود. هم ملـت ایـران عموماً، هم مسـئوالن کشـور بـه نحو خـاص، در این حماسـه ی 
سیاسـی دخیل بودند و مشـمول ایـن لطف الهـی و نصـرت الهی شـدند. حاال کـه نصرت الهی شـامل حال ما شـد 
و توانسـتیم ایـن حماسـه ی بـزرگ را بر پـا کنیم - کـه آثار ایـن حماسـه ی بـزرگ در بخشـهای مختلـف بتدریج 
خود را نشـان خواهـد داد - پس باید دسـت تضرع و توسـل به ذیـل عنایت پـروردگار بگشـائیم و از خـدای متعال 
سپاسـگزاری کنیـم؛ بخصـوص که مـاه رمضان اسـت؛ ایـن هم یـک فرصتی اسـت، ایـن هم یـک توفیقی اسـت؛ 
این هم یـک اقبالی اسـت کـه در این لحظـه ی مهـِم حرکت سیاسـی کشـور، در مـاه رحمت الهـی قـرار گرفتیم، 
کـه فرمـود: »و هذا شـهر االنابـة و هـذا شـهر الّتوبة و هـذا شـهر المغفـرة و الّرحمـة و هذا شـهر العتـق مـن الّنار و 
الفـوز بالجّنة«؛2اینهـا از دعاهـای روزهـای مـاه رمضان اسـت. رمضـان مـاه انابه اسـت، ماه توبه اسـت. توبـه یعنی 

*. بیانات در دیدار مسئوالن نظام  1392/0۴/30
1. نصر: 1-3

2. مصباح المتهجد، ج 2، ص 610
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برگشـت از راه غلطی که مـا با گناهـان خود، بـا غفلتهـای خـود، آن راه را رفتیـم. معنای انابـه این اسـت که توجه 
به خـدای متعـال پیـدا کنیم بـرای حـال و آینـده. گفته انـد فرق بیـن توبـه و انابـه این اسـت کـه توبه مربـوط به 
گذشـته اسـت، انابه مربوط بـه حـال و آینـده اسـت. هـم از گناهـان، از خطاهـا، از کـردار زشـت خودمـان در هر 
بخشـی که از ما سـر زده، پیش خـدای متعـال عذرخواهی کنیـم، اسـتغفار کنیـم و برگردیـم، و هم انابـه کنیم از 
حـال و در آینده؛ ایـن رابطه ی قلبـی را بیـن خودمان و خـدا تقویت کنیـم. رمضان ماه رحمت اسـت، مـاه مغفرت 
اسـت. فرمـود: »و هـذا شـهر العتـق مـن الّنـار«؛ آزادی از آتـش. آزادی از آتـش، در واقـع آزادی از همیـن خطاها 
و گناهانـی اسـت که مـا انجـام میدهیـم. این گناهـان مـا، خطاهـای مـا، همـان صورتهـای ناسـوتی آن عذابهای 
آخرتند. اگـر اینجا ظلـم میکنیم، اگـر غیبت میکنیـم، اگـر بدگوئی میکنیـم، اگر از حـد خودمان تجـاوز میکنیم، 
اگـر از تکلیف تجـاوز میکنیـم، هر کـدام از اینهـا یک صـورت اخـروی دارد که در عالـم بـرزخ و در عالـم قیامت به 
شـکلهای مخصـوِص خـودش ظاهر میشـود، تجسـم پیـدا میکنـد؛ و اینها عـذاب الهـی اسـت. گفـت: »ای دریده 
پوسـتین یوسـفان / گرگ برخیـزی از ایـن خـواب گـران«.3 در اینجـا پنجـه درافکنـدن در دل ایـن و آن، در آنجا 
تجلی عـذاب الهـی و گـرگ برخاسـتن از خـواب را نتیجـه میدهد. »هـذا شـهر العتق مـن الّنـار و الفـوز بالجّنة«؛ 
فوز به جنت هم همیـن اسـت: در اینجا کار خودمـان را اصـاح کنیم، دلهایمـان را پاکیـزه کنیم، عبـادات را به جا 
بیاوریـم، نوافـل را به جا بیاوریم، راسـتی و راسـتگوئی و امانـت و رفاقت و صفا را نسـبت بـه مؤمنین به جـا بیاوریم، 
انجـام تکلیـف را در بخشـهای مختلـف رعایـت کنیـم، ایـن همـان رفتـن بـه بهشـت اسـت کـه در عالـم قیامت، 
همیـن عمل ما بـه آن صـورت مجسـم خواهد شـد؛ به صـورت نعـم الهی کـه بـرای مؤمنیـن و متقین وعـده داده 

است. شـده 

یاد خدا با تضرع، پشتوانه ی همه ی خیرات و  بركات
 فرمـود: »و اذکـر ربّـک فـی نفسـک تضّرعـا و خیفـة«؛۴ یـاد خدا بـا تضـرع، پشـتوانه ی همـه ی خیـرات و همه ی 
برکاتـی اسـت که انسـان میتوانـد در ایـن مهلـت زندگی به دسـت بیـاورد. ایـن یاد خـدا نبایـد اختصاص داشـته 
باشـد به دورانهای شـدت و محنت و زحمت و فشـار؛ نـه، در دوران راحـت، در دورانی که انسـان دغدغـه و نگرانی 
مـادی هم نـدارد، ایـن یـاد خـدا را بایـد در دل نگـه دارد. وقتـی سـختی هائی به مـا افـراد بشـر روی مـی آورد، به 
یـاد خـدا می افتیـم. فرمـود: »فـاذا رکبوا فـی الفلـک دعـوا الل مخلصیـن لـه الّدیـن فلّمـا نّجاهم الـی البـّر اذا هم 
یشـرکون«؛۵ در حین با، انسـان بـه خدا متوجه میشـود؛ وقتی با برطرف شـد، انسـان یـادش میـرود. در جاهای 
مختلف قـرآن، مکرر در مکـرر - شـاید ده بار یا بیشـتر، کـه من نشـمردم - این گایـه را خـدای متعال از انسـانها 
میکنـد که وقتـی دچـار شـدت میشـوید، توجه پیـدا میکنیـد؛ وقتـی شـدت برطرف شـد، غفلـت پیـدا میکنید. 
خب، این راِه شـما را مسـدود میکنـد، حرکت شـما را متوقـف میکند. در سـوره ی مبارکـه ی یونـس دو مرتبه این 
موضوع تکرار شـده اسـت؛ یک بار لحـن عجیبی اسـت، لحن گایـه ی تند الهـی از ماها اسـت؛ فرمـود: »و اذا مّس 
االنسـان الّضّر دعانـا لجنبـه او قاعدا او قائمـا«؛ وقتی دچار سـختی اسـت، متوجه به ما میشـود؛ دعـا میکند، تضرع 

3. مولوی 
۴. اعراف: 20۵

۵. عنکبوت: 6۵



249

آراستگی به 
فضائل اخالقی

میکند، توجـه میکنـد، در حال خـواب، در حـال راه رفتـن، در حال نشسـتن؛ »فلّما کشـفنا عنـه ضّره مـّر کأن لم 
یدعنـا الی ضـّر مّسـه«؛ وقتی مشـکل برطرف شـد، جوری حرکـت میکند کـه کأنـه از ما چیـزی نخواسـته و ما به 
او چیزی عنایـت نکردیـم؛ غفلت محـض! بعد میفرمایـد: »کذلـک زیّن للمسـرفین مـا کانـوا یعملون«؛6یک لحن 

تنـد و توبیخ.

لزوم كمک خواستن از خداوند در همه حاالت 
 بـرادران و خواهـران! در همـه حـال بایداز خـدای متعـال کمک خواسـت. رابطـه ی قلبـی بین مـا و خـدا باید در 
حـال آسـایش، در حـال راحـت، در حـال محنـت، در حـال کـرب ادامـه پیدا کنـد؛ ایـن ضامـن حرکـت تکاملی 
انسـان اسـت، ضامن تعالی انسـان اسـت؛ این اسـت که میتواند ما را بـه آن هـدف اصلی آفرینـش برسـاند. به نظر 
ما، این توسـل و تضـرع، در همـه ی عرصه هـای حیات، بـه عمـل می انجامـد. اگر ایـن توجه به خـدا باشـد، رکود، 
سـکون، ناامیـدی، بازگشـت بـه عقـب و توقـف در عرصه هـای گوناگـون حیـات وجـود نـدارد. الزمـه ی عمل هم 
»صبر« و »توکل« اسـت. شـماها مسـئوالن کشـور هسـتید در بخشـهای مختلف؛ کارهای زیادی برعهده ی شـما 
اسـت؛ کارهای شـما، هـم کار دنیا اسـت، هـم کار آخـرت؛ یعنـی وقتی بـه انجـام وظیفه ی خـود میپردازیـد، هم 
داریـد دنیـا را آباد میکنیـد، زندگـی را آبـاد میکنید، هـم دارید باطـن و درون خودتـان را آبـاد میکنیـد. این عمل 
- که هـم عمل دنیائی اسـت، هـم عمل اخـروی اسـت - احتیـاج دارد به دو عنصـر: صبر و تـوکل. آیه ی شـریفه ی 
قـرآن میفرماید: »نعـم اجـر العاملیـن. الّذین صبـروا و علـی ربّهـم یتوّکلـون«.7 صبـر یعنـی پافشـاری، پایداری، 
مقاومت، ایسـتادگی، هـدف را فرامـوش نکـردن. فرمـود: »ان یکن منکـم عشـرون صابـرون یغلبوا مئتیـن«؛8 در 
میـدان نبـرد، در میـدان رویاروئـی با دشـمن، اگـر صبـر داشـته باشـید، میتوانید با ایـن نسـبت بر دشـمن غلبه 

کنید. پیـدا 

صبر، عامل غلبه بر دشمن در جنگ اراده ها
 مکـرر عـرض کرده ایـم؛ در عرصه هـای گوناگـون جهانـی، درگیری هـا غالبـاً جنـگ اراده ها اسـت؛ هـر طرفی که 
اراده اش زودتـر ضعیـف شـود، شکسـت خواهد خـورد. صبـر یعنـی ایـن عـزم را، ایـن اراده را نگه داشـتن، حفظ 
کردن. تـوکل هـم یعنـی کار را انجـام دادن و نتیجـه را از خدا خواسـتن. گمان نشـود - کـه البته در فضـای دینِی 
امروز گمـان هم نمیشـود؛ در گذشـته چـرا، تبلیغ میشـد، اینجـور توّهم میشـد - که تـوکل یعنی بنشـین تا خدا 
برسـاند، بنشـین تا خدا درسـت کند، بنشـین تا خدا گـره را بـاز کند؛ نه، تـوکل یعنـی کار را انجـام بـده، نتیجه را 
از خدا بخـواه؛ منتظـر نتیجه از سـوی پـروردگار بـاش. بنابرایـن در موضـوع تـوکل - به قول مـا طلبه هـا - »کار« 

اخذ شـده اسـت.
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عناصر اصلی در بکارگیری صبر و توكل در مدیریت كشور:
 خب، کاربـرد صبر و تـوکل، عاوه بر اعمال شـخصی، در اداره ی کشـور هم بسـیار مهم اسـت. در اعمال شـخصی، 
هم صبر ما، هـم تـوکل مـا کاربـرد دارد: در تحصیل صبر داشـته باشـیم، توکل داشـته باشـیم، پیـش میرویم؛ در 
مشـاغل اداری همین جـور، در ورزش همیـن جـور، در اداره ی امور خانـواده همین جـور؛ در هـر کاری از کارهای 
شـخصی، همیـن جـور. در اداره ی کشـور و مدیریت کشـور هم - چـه مدیریتهـای کان، چـه مدیریت بخشـهای 
گوناگـون - صبـر و تـوکل نقـش دارد. بـدون صبـر و بـدون تـوکل امـکان نـدارد انسـان بتوانـد کارهائـی را که در 
زمینـه ی مدیریت کشـور برعهـده ی او اسـت، انجام دهد. بـا بی صبـری، با شـتابزدگی، بـا بی حوصلگی، بـا تنبلی، 
با مأیـوس شـدن در مواجهـه ی با مشـکات - کـه اینهـا همه اش ضـد تـوکل اسـت - نمیشـود کارهای بـزرگ را 

انجام داد، نمیشـود پیشـرفت کـرد، نمیشـود مسـئولیت مهم پیشـرفت کشـور را به انجام رسـاند.
 خب، در زمینـه ی مدیریت کشـور - که همه ی شـما دسـتتان بـه نحوی در این کار مشـغول اسـت؛ در بخشـهای 
گوناگـون اقتصـادی و فنی و فرهنگـی و علمی و غیـره و غیره، شـماها مسـئولین هسـتید - اگر مـا بخواهیم صبر و 

تـوکل را بـه کار بگیریم، چنـد عنصر اساسـی و اصلـی باید مـورد رعایت قـرار بگیرد:

1- انتخاب جهت درست 
 اول، انتخـاب جهـت درسـت اسـت. جهتگیـری را باید درسـت انتخـاب کنیم؛ ایـن قطب نما اسـت، این شـاخص 
اصلـی اسـت. اگـر چنانچـه جهتگیـری را غلـط انتخـاب کردیـم، در انتخـاب جهتگیـری اشـتباه کردیـم، تاش 
مضاعـف ما نه فقط مـا را بـه نتیجه نمیرسـاند، بلکـه مـا را از راه دور میکنـد. فرمود: »قل هـل ننّبئکم باألخسـرین 
اعمـاال. الّذیـن ضّل سـعیهم فـی الحیـاة الّدنیـا«؛9 سـعی و کوشـش آنهـا در گمراهـی واقع شـده اسـت؛ یعنی در 
جهت درسـت انجـام نگرفته. جهـت را باید درسـت انتخـاب کرد. اگـر چنانچه این شـاخص وجود نداشـته باشـد، 
تاشـهای گوناگـون، مـا را از مقصـد دور میکنـد. جهتگیری ها مهـم اسـت. بنـده در روز چهاردهم خرداِد امسـال 
در سـالگرد رحلت امـام بزرگـوار )رضـوان الل تعالـی علیـه( در مرقـد مطهر ایشـان، جهتگیری هـای انقـاب را بر 
اسـاس قرائت امام - که بـرای ما معتبـر و حجت اسـت - شـرح دادم. جهتگیـری در سیاسـت داخلـی، جهتگیری 
در سیاسـت خارجـی، جهتگیـری در عرصـه ی فرهنـگ، جهتگیـری در عرصـه ی اقتصـاد را مفصـًا گفتـم؛ اینها 
مسـتند بـه بیانـات امـام و نصـوص امـام )رضـوان الل تعالـی علیـه( اسـت. امـروز بحمـدالل در سرتاسـر کشـور، 
نخبـگان ما، زبـدگان ما، مسـئولین مـا و آحاد ملت مـا، همه امـام را قبـول دارنـد؛ همه امـام را به عنوان شـاخص، 
انتخـاب میکنند. گاهـی تفسـیر غلط از امـام میشـود، تفسـیر غلـط از جهتگیری مـورد نظر امـام انجـام میگیرد؛ 
که ایـن هم چیـز بـدی اسـت و خطرنـاک هـم هسـت. خوشـبختانه بّینـات امـام جلوی چشـم مـا اسـت؛ بیانات 
امـام، صدای امـام، نوشـته ی امـام، آثار امـام، جلوی چشـم ما اسـت. آن روز عـرض کردیم کـه وصیت نامـه ی امام 
که یک مجمـل و موجـزی اسـت از جهتگیری هـای امـام، دم دسـت همه اسـت. بنابرایـن جهتگیری ها مشـخص 
اسـت. مـا در شـناخت جهتگیری هـا، هـم مشـکلی نداریـم، هـم احتیاج بـه ایـن نداریـم که حـاال بنشـینیم یک 

کهف: 103 و 10۴
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چیـزی را مشـخص کنیـم. امـام فقیـه بـود، حکیـم بـود، آگاه بـود، خردمنـد بـود، پختـه بـود، سـنجیده سـخن 
میگفت، درسـت فکـر میکرد؛ با همیـن فکر، ایـن انقاب را بـه وجـود آورد؛ این نظام جمهـوری اسـامی را ترتیب 
داد و بـر سـر پا کـرد و خطـوط مشـخص و روشـنی را معیـن کـرد. بنابرایـن اولیـن کار هر مدیـری در هر بخشـی 

این اسـت کـه جهتگیـری درسـت را در نظـر بگیرد.

2- به كارگیری همه ی ابزارهای در اختیار
 دوم، به کارگیـری همـه ی ابزارهائـی کـه در اختیـار اسـت. همـه ی ابزارهـا را، همه ی نیـرو را بایـد پـای کار آورد. 
ایـن جهتگیری ها باید به شـکل سیاسـتهای عملـی در بیاید. سیاسـتهای کلـی، بخشـی از این سیاسـتهای عملی 
اسـت؛ چشـم انداز بیست سـاله، بخشـی از این سیاسـتهای عملی اسـت؛ سیاسـتهای اجرائـی دولت در بخشـهای 
مختلـف، بخشـی از این سیاسـتهای عملـی اسـت؛ برنامه هائـی که دولتهـا و مجلسـها تصویـب میکننـد و بنای بر 
اجـرای آن میگذارنـد، بخشـی از این سیاسـتهای عملی اسـت. بایـد در خال ایـن سیاسـتهای عملـی، آن اهداف 

کلـی و آن جهتگیری هـا تبییـن شـود و نقـش پیدا کند و برجسـته شـود.

3- نگاه به اولویتها
 سـوم، نگاه بـه اولویتها اسـت؛ این هـم یک عنصـر دیگـری اسـت. کارها زیاد اسـت، گاهـی اوقـات نیرو و تـوان یا 
سـرمایه و منبع مالـی به قدر همـه ی نیازها نیسـت؛ لـذا باید اولویتهـا را در نظـر گرفت. این کاری اسـت کـه ما در 

زمینـه ی مدیریتها بـرای تحقق صبـر و تـوکل میتوانیم انجـام دهیم.
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یکـی از چیزهائی که مـا امروز خیلـی احتیاج داریـم، برنامه های 
مطالعاتی برای قشـرهای مختلف اسـت. بارها اتفـاق می افتد که 
جوانهـا را، نوجوانهـا را بـه کتابخوانی تشـویق میکنیـم؛ مراجعه 
میکننـد، میگوینـد آقا چه بخوانیم؟ این سـؤال یک جـواب ندارد؛ 
احتماالً جوابهـای متعددی دارد. مجموعـه ی متصدیان امر کتاب 
- چـه در وزارت ارشـاد، چـه در مجموعـه ی کتابخانه هـا - روی 
ایـن مسـئله بایـد کار جدی بکنند؛ در بخشـهای مختلـف، برای 
قشـرهای مختلـف، بـه شـکلهای مختلـف، بـا تنوع متناسـب، 
سـیرمطالعاتی درسـت کنند؛ اول این کتاب، بعـد این کتاب، بعد 
ایـن کتـاب. وقتـی که جـوان، نوجـوان، یا کسـی که تاکنـون با 
کتـاب انـس زیادی نداشـته اسـت، وارد شـد، حرکت کـرد، راه 

افتـاد، غالباً مسـیر خـودش را پیـدا خواهد کرد.
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