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 يك  ساعت برای خدا
دعا كنيد. نافله بخوانيد. توجه پيدا كنيد. متذكر باشيد. در شبانه روز يك ساعت را برای 
خودتان و خدای خودتان قرار بدهيد. ]...[ با خدا و با اوليای خدا و با ولى عصر عجل اهلل  

تعالى  فرجه و ارواحنافداه، مأنوس بشويد. با قرآن مأنوس باشيد و در آن تدبر بكنيد.1
 مسجد پايگاه 

با امام جماعت مسجد، با عبادت كنندگان مسجد و با مؤمنينى كه در مسجدند، برادرانه 
صميمى باشيد و آن را حفظ و بيشتر كنيد. اول وقت، نماز را به جماعت، پشت سر 
پيش نماز هر مسجدی كه در آن هستيد، بخوانيد. در مراسم دينى مسجد و تبليغات 
آن شركت كنيد. در مراسم دعا و قرآن و مراسم مذهبى شركت كنيد. ]...[ برای مسجد، 

جاذبه درست كنيد.2 
 مثل آيينه

عزيزان من! بايد با قرآن اُنس پيدا كنيد. زبان ما، زبان قرآن نيست. مى توانيم به ترجمه 
قرآن مراجعه كنيم، اما عمق يابى مضامين قرآنى فقط با مراجعه به ترجمه نمى شود 
]...[ با تدبر به دست مى آيد. با قرآن بايد مثل آينه مواجه شد؛ پاكيزه، براق و بى زنگار، 

تا قرآن در دل ما منعكس شود.3 
 از خدا بخواهيد

همه جور حاجت را مى شود از خدا خواست و بايد خواست؛ حتى حاجت های كوچك. اما 
اين درخواست خود را به اين حاجات كوچك منحصر نكنيد. حاجات بزرگ تری هست؛ 
آن ها را از ياد نبريد. بزرگ ترين آن ها »مغفرت الهى« است. ]...[ حاجت بزرگ ديگر 

»محبت الهى« است. ]...[ حاجت بزرگ ديگر »اصالح امور امت اسالمى« است.4 
 بركت های دعا

دعا انسان را به خدا نزديك مى كند. معارف را در دل انسان ماندگار و مؤثر مى كند. 
ايمان را قوی مى كند، عالوه بر اين  كه مضمون دعا -كه خواستن از خداست- إن شاءاهلل 

مستجاب مى شود.5 

 هر روز و هر روز
هر روز حتما قرآن بخوانيد. هر مقداری مى توانيد. آن هايى كه ترجمه قرآن را مى فهمند، با 
تدبر به ترجمه نگاه كنند. آن هايى كه ترجمه قرآن را نمى فهمند، يك قرآن مترجم خوب 
-كه الحمدهلل زياد هم داريم- كنار دست شان بگذارند و به ترجمه آن نگاه كنند. ممكن 

است ده دقيقه صرف وقت كنيد و يك صفحه يا دو صفحه بخوانيد، اما هر روز بخوانيد.6
 بگذاريد در ذهن تان حك شود

قرآن يك اقيانوس عظيم است. هر چه بيشتر جلو برويد، تشنه تر مى شويد و عالقه مندتر 
مى شويد و دل شما روشن تر مى شود. در قرآن بايد تدبر كرد. من باز هم از شما جوانان 
 ]...[ بفهميد.  را  قرآن  پيدا كنيد و ترجمه  انس  قرآن  با معانى  خواهش مى كنم كه 

بگذاريد اين مفاهيم در ذهن جوان شما حك شود.7 
 هنوز فاصله داريم

قرآن كتاب نور، كتاب معرفت، كتاب نجات، كتاب سالمت، كتاب رشد و تعالى و كتاب 
قرب به خداست. ما اين خصوصيات را چه وقت از قرآن به دست مى آوريم برادران عزيز؟ 
همين كه قرآن را در جيبمان بگذاريم، كافى است؟ اين  كه در هنگام سفر، از زير قرآن 
رد شويم، كافى است؟ اين كه ما در جلسه تالوت قرآن شركت كنيم، كافى است؟ اين 
 كه حتى قرآن را با صدای خوش تالوت كنيم يا تالوت خوش را بشنويم و از آن لذت 

ببريم، كافى است؟ نه؛ چيز ديگری الزم دارد. آن چيست؟ آن تدبر در قرآن است.8 
 بازگشت به خدا

نبايد گناه را كوچك دانست. در روايات باب »استحقار الذنوب« داريم كه حقير شمردن 
اين  اين  كه خدای متعال مى فرمايد »مى آمرزيم«،  را مذمت كرده اند. علت  گناهان 
است كه بازگشت به خدا، خيلى مهم است؛ نه اين  كه گناه، كم و كوچك است. گناه، 
عمل بسيار خطرناكى است، منتها بازگشت و توجه به خدا و ذكر او، اين قدر اهميت 
دارد كه اگر كسى اين را صادقانه و درست و حقيقى انجام دهد، آن وقت آن بيماری 

صعب العالج از بين مى رود.9
 حضور قرآن در ذهن

شما جوانان و نوجوانانى كه قرآن را فرامى گيريد، اين را بدانيد كه يك ذخيره مادام العمر 
برای انديشيدن و فكر كردن را برای خودتان فراهم مى كنيد. ]...[ به موازات باال رفتِن 
سطح معلومات و پيش رفت علمى، از آيات قرآن  كه در حافظه و ذهن شما قرار دارد، 
بيشتر استفاده مى كنيد. حضور قرآن در ذهن انسان، نعمت بسيار بزرگى است. ]...[ اُنس 

با قرآن در دوران كودكى و نوجوانى، تا دوران جوانى، يك نعمت بسيار بزرگ است.10 
 همه می توانند

همه مردم و بالخصوص جوانان عزيز، اين ارتباطى را كه به بركت اين روزهای مبارك 
و شب های نورانى با خدای متعال پيدا كرده اند، نگذارند قطع شود. اين رابطه با خدا 
نماز  همين  اگر  همه هست.  اختيار  در  هم  رابطه  اين  وسيله حفظ  كنيد.  را حفظ 
پنج گانه، با توجه، با حضور قلب ]...[ خوانده شود، بهترين رابطه است و روزبه روز دل 
شما را نورانى تر خواهد كرد. آن جوان هايى كه شب های قدر در مساجد، حسينيه ها 
و حرم های مطهر گرد هم آمدند، گريه كردند، دعا خواندند، قرآن سر گرفتند، احياء 

گرفتند و دل هايشان را با نور محبت الهى نورانى كردند، اين رابطه را حفظ كنند كه از 
آن بهره مند خواهند شد.11

 اگر اهل دعا باشيم
را  دعاها  اين  متعال  بشماريد. خدای  مغتنم  را  دعا  فرصت   ]...[ بدانيد  قدر  را  زمان 
مستجاب خواهد كرد و خواسته ها برآورده خواهد شد. جامعه ما اگر جامعه تقوا و دعا و 

معنويت باشد، بسياری از مشكالت مادی او هم قطعا برطرف خواهد شد.12
 عالمت بد

نمى دانم روايت از معصوم عليه السالم است يا عبارتى از غير معصوم؛ هرچه هست، 
عبارت حكمت آميزی است. مى گويد: »أنَا ِمْن أْن أْسُلَب الدعاَء أْخَوُف ِمْن أْن أْسُلَب 
اإلجابََه؛ از اين كه دعا از من گرفته شود، بيشتر مى ترسم تا اين  كه اجابت از من گرفته 
شود. « گاهى حال دعا از انسان گرفته مى شود. اين عالمِت بدی است. اگر ديديم در 
وقت دعا، در وقت تضرع و در وقت توجه و تقرب، هيچ نشاط و حوصله دعا نداريم، 
عالمِت خوبى نيست. البته درستش هم مى شود كرد. انسان مى تواند با توجه، با التماس 

و با خواستن، حال دعا را به طور جدی از خدا بگيرد.13 
 هرچه می خواهد دل تنگت

در روايات دارد وقتى برای حاجاتى دعا مى كنيد، دعا و خواسته خود را زياد ندانيد. 
يعنى هرچه مايل هستيد و مى خواهيد، از خدا طلب كنيد. نگوييد اين زياد است؛ 
كمتر بخواهم تا بشود. ]...[ دِر اميد به دعا را به روی خودتان نبنديد ]...[ البته باز در 
روايات دارد »النهُى ِمْن اإلْسِتْعجاِل فِى الدعاءِ«، يعنى در دعا عجله نكنيد. اگر چيزی 
را خواستيد و در زمانى كه شما خواستيد برآورده نشد، نگوييد كه خدای متعال دعای 

مرا مستجاب نكرد، نه. »األُموُر َمْرُهونٌَه بِأْوقاتِها.« 14  
 همت بلند دار!

در دعا همت بلند داشته باشيد. درخواست های بزرگ بكنيد. سعادت دنيا و آخرت را بخواهيد 
]...[ برای خدای متعال اين ها چيزی نيست. عمده اين است كه شما به معنای حقيقى كلمه 
و با همين شرايط طلب كنيد. خدای متعال اين طلب را اجابت خواهد كرد. گاهى هم 

انسان نمى داند كاری كه انجام گرفت، اجابت دعای او بوده. خود انسان غافل است.15 
 نقدترين دستاورد

دعا مخصوص وقت گرفتاری نيست؛ هميشه بايد دعا كرد. بعضى خيال مى كنند وقتى 
گرفتاری و مصيبت و باليى بود، بايد دعا كرد]...[ به تعبير يكى از روايات، صدای خود را برای 
فرشتگان در ملكوت اعلى آشنا كنيد. دعا هميشه الزم است. ]...[ بزرگ ترين فايده دعا]...[ 

ايجاد رابطه با خدای متعال و احساس محبت و شوق به تقرب به پروردگار عالم ]است[.16
 باز بخواهيد و بخواهيد

يكى از شرايط استجابت دعا اين است كه آن را با توجه مطرح كنيم. گاهى لقلقه زبان، 
جمالتى چون »خدايا ما را بيامرز«، »خدايا به ما سعه رزق بده« و »خدايا قرض ما 
را ادا كن« است. ده سال انسان اين گونه دعا مى كند، اصال مستجاب نمى شود. بايد 
تضرع كنيد و جدی بخواهيد. بايد از خدای متعال با الحاح بخواهيد. باز بخواهيد و باز 

بخواهيد. در اين صورت البته خدای متعال دعاها را مستجاب خواهد كرد.17

 اقبال استجابت
در دعا، طلب كردن و خواستن از خدای متعال و حقيقتا مطالبه كردن الزم است. اين 
دعا مستجاب مى شود. اگر عمل و تالش در راه اهداف بزرگ، هم راه اين دعا باشد، 
اقبال استجابت اين دعا واقعا بيشتر است. آن وقتى كه دعا استمرار پيدا كند، حتما 
اقبال استجابت در اين دعا بيشتر است. اگر ديده شد كه يك دعا چند بار تكرار گرديد 
و مستجاب نشد، نبايد مأيوس شد؛ به خصوص در مسائل بزرگ، به خصوص در مسائل 
مربوط به سرنوشت انسان و سرنوشت كشور و سرنوشت ملت ها. چون گاهى طبيعت 

كارهای بزرگ چنين است كه تحققش زمان مى طلبد.18
 اين شب را به خاطر بسپار

يكى از مهم ترين روزهای سال، روز نيمه شعبان است كه هم مصادف با والدت ذی جود 
و مسعود حضرت بقيه اهلَل ارواحنافداه شده است و هم شب و روز نيمه شعبان -با قطع 
نظر از والدت اين بزرگوار در اين شب و روز- از ليالى و ايام متبرك اند. شب نيمه 
شعبان، شب بسيار متبركى است؛ تالى  تلو ليالى قدر و وقت توجه و تذكر و توسل به 
ذيل عنايات باری تعالى و طلب و درخواست است. اعمال و ادعيه ای هم دارد كه اگر 

موفق شده ايد و آن ها را انجام داده ايد، إن شاءاهلل مشمول قبول پروردگار باشد.19
 اميدوار باشيم

مردم ما، جوان های ما، زن و مرد ما با اين شب ها حقيقتا قصد پااليش خود را دارند. دل ها 
نرم مى شود، چشم ها اشك بار مى شود، روح ها لطيف مى شود. روزه هم كمك كرده است. 
ما بايد اميدوار باشيم، دعا كنيم و بكوشيم از اين شب ها برای عروج معنوی خود استفاده 
كنيم. چون نماز معراج و وسيله عروج مؤمن است. دعا هم معراج مؤمن است. شب قدر 
هم معراج مؤمن است. كاری كنيم عروج كنيم و از مزبله  مادی كه بسياری از انسان ها 

در سراسر دنيا اسير و دچار آن هستند، هرچه مى توانيم، خود را دور كنيم.20 
 توكل كن و اميدوار باش

در راه های طوالنى گاهى انسان قوه هم دارد، زانو و پاها اصال خسته نشده، اما آدم از حركت 
خسته روحى مى شود. اين خستگى روحى انسان را از رسيدن به اهداف باز مى دارد. برای اين  
كه اين خستگى روحى پيش نيايد -كه از خستگى جسمى گاهى خطرش هم بيشتر 

است- استمداد از پروردگار، توكل به خدا و اميدواری به كمك الهى الزم است.21 
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بخوانيد او را
توصيه هايي در باب دعا و نيايش و خواندن قرآن

اگر ما بتوانيم اين من دروني،  اين هواي نفس، اين فرعون 
باطني، شيطاني را كه در درون ماست،مهاركنيم، يا اقالً قدري 
مهار كنيم، همه امور اصالح خواهد شد. قبل از هر چيز، خود ما 
آدم خواهيم شد و به فالح خواهيم رسيد. ماه رمضان مقدمه 
اين است.روزه، نماز با توجه،انفاقات،حتي جهاد في سبيل اهللا، 
براي رسيدن به چنين دنيايي است كه مردم بنده خدا باشند.براي رسيدن به چنين دنيايي است كه مردم بنده خدا باشند.

:

:

:



رفتن  رسيدن  است
40توشه اخالقي از ميان بيانات رهبر معظم انقالب 

 برای راه پر پيچ و خم رسيدن به خدا

  گام اول
اولين و مهم ترين قدم خودسازی اين است كه انسان به خود و به اخالق و رفتار خود با نظر انتقادی 
نگاه كند؛ عيوب خود را با روشنى و دقت ببيند و سعى در برطرف كردن آن ها داشته باشد.1 

  بين خود و خدا
يكى از ويژگى ها كه بسيار مهم است تا برای خودسازی ]...[ »اخالص« است. اخالص عبارت 
اس��ت از كار را خالص انجام دادن و اين  كه كاری را مغشوش انجام ندهيم ]...[ خالص بودن 
عبادت و خالص بودن عمل، اين اس��ت كه برای خدا باشد ]...[ بس��ياری از عبادات يا اغلب 
عبادات، آن روابطى كه بين خود انسان و خداست -ذكر، توجه، دعا، نافله، شب زنده داری، 

سحرخيزی، احسان و كارهای نيك- بايد بين خود انسان و خدا بماند.2 
  طبيب خود باشيم

طبيب خودتان باش��يد. بهترين كس��ى كه مى تواند بيماری ما را تشخيص دهد، خودمان 
هستيم. بياوريد روی كاغذ. بنويسيد »حسد«. بنويسيد »بخل«. بنويسيد »بدخواهى برای 
ديگران؛ وقتى كسى به خيری مى رس��د، ما ناراحت مى شويم. « بنويسيد »تنبلى در كار«. 
بنويسد »روح بدبينى به نيكان و صالحان«. بنويسيد »بى اعتنايى به وظايف«. بنويسيد »عالقه 
به خود؛ شديداً به خودمان عالقه داريم. « ماه رمضان فرصتى است كه يكى يكى اين بيماری ها 

را تا آن جايى كه بشود، برطرف كنيم.3 

  پوالدين خواهيد شد اگر . . . 
در درجه اول، جوان دانش��جو و دانش آموز بايد خودس��ازی كند. خودتان را با تربيت دينى 
بسازيد. امور تربيتى خوب است. معلم تربيتى خوب است. گوينده تربيتى خوب است، اما آن 
كسى كه از درون خود، موعظه كننده و تربيت كننده ای نداشته باشد، -واعٌظ ِمْن نَْفِسِه- اين 
تربيت ها به كارش نمى آيد. خودتان را بسازيد، با نفس مبارزه كنيد، اجرای حكم الهى را در 
محدوده شخص خودتان بزرگ بشماريد و به نماز، به توجه به خدا، به دعا و به توكل اهميت 

بدهيد. اين شما را پوالدين خواهد كرد.4 
  خاك ريزهاتان را محكم كنيد

مراقب باشيد. مواظب باشيد و خاك ريزهايتان را محكم كنيد تا دشمن نتواند در سنگرهای 
شما نفوذ كند. با اين روحيه ايمانى و استوار اس��ت كه مى توانيد شاخ استعمار را بشكنيد و 

اسلحه را از دستش بگيريد تا ملت تان بتواند نفسى بكشد، تا بتوانيد كشور را بسازيد.5 
  شكستن آن بت

ما بايد سعى كنيم كه روح بندگى را در خودمان زنده نماييم. بندگى، يعنى تسليم در مقابل 
خدا، يعنى شكستن آن بتى كه در درون ماست. اگر ما بتوانيم اين من درونى، اين هوای نفس، 
اين فرعون باطنى، اين شيطانى را كه در درون ماست، مهار كنيم، يا اقاًل قدری مهار كنيم، 

همه امور اصالح خواهد شد.6 
  حتی بند كفش

چيزی را كه خدا مى دهد، قباًل بايد از خدا بخواهيم. چرا بخواهيم؟ ]...[ كه به حوائج و عجز و 
حقارت و تهى دستى خودمان توجه پيدا كنيم ]...[ اگر خدای متعال كمك نكند، ]...[ همان 
بنِد كفش هم به دست ما نخواهد رسيد. هر چيز را از خدا بخواهيد؛ حتى بند كفش را، حتى 

كوچك ترين اشياء را و حتى قوت روزانه خود را. بگذاريد7 
   موانع درونی

راه برای ما روشن است، موانع راه هم برای ملت ايران روشن است. بايد اين موانع را برداريد؛ 
هم موانع درونى و هم موانع بيرونى را. موانع درونى را بايد با تضرع به درگاه پروردگار، با دعا، با 
توجه، با تربيت و تهذيب نفس، با تقويت اخالق، با عبادت و با توسل، از پيش پا برداريد. اگر دل 
ما سالم نباشد، نمى توانيم دنيای سالمى درست كنيم. اگر در درون خودمان معيوب باشيم، 
نمى توانيم عيب جامعه و جهان را برطرف كنيم. نماز با توجه، انس با قرآن، دعا و توس��ل، 
تضرع، روزه ماه رمضان و عبادات نيمه شب، مخصوصاً برای جوانان كه تأثيرپذيری شان زياد 

است، مى تواند مهذب نفس باشد.8 
  بدترين درد

برادران غفلت نكنيم. بزرگ ترين عذاب خدا بر يك ملت اين است كه آن ملت غافل بشوند. 
بدترين درد برای يك جامعه، غفلت آن جامعه است. از خدا غافل نشويم.9 

  كليد موفقيت
وقتى نماز جماعت مى خوانيد، نماز شما بايد هم راه با توجه به پروردگار و خشوع در مقابل او 
باشد. وقتى اعتكاف مى كنيد، وقتى روزه مى گيريد، وقتى اجتماعات مذهبى تشكيل مى دهيد، 

بايد هم راه با توجه به خدای متعال و هم راه با اخالص باشد. كليد موفقيت اين هاست.10 

  باالترين خطر
اگر بخواهيم استغفار- اين نعمت الهى- را به دست بياوريم، دو خصلت را بايد از خودمان دور 
كنيم، يكى غفلت و ديگری غرور. غفلت، يعنى انسان به كلى متوجه و متنبه نباشد كه گناهى 
از او سر مى زند. ]...[ غفلت، دشمنى بسيار عجيب و خطر بزرگى است. شايد واقعاً برای انسان 

هيچ خطری باالتر و هيچ دشمنى بزرگ تر از غفلت نباشد.11 
  تمرين مراقبت كنيد

توصيه من اين است كه در اين سه روزی كه شما در مسجد هستيد، تمرين مراقبت از خود 
بكنيد؛ حرف كه مى زنيد، غذا كه مى خوريد، معاشرت كه مى كنيد، كتاب كه مى خوانيد، فكر 
كه مى كنيد، نقشه كه برای آينده مى كشيد، در همه اين چيزها مراقب باشيد رضای الهى و 
خواست الهى را بر هوای نفستان مقدم بداريد. تسليم هوای نفس نشويد. تمرين اين چيزها 
در اين سه روز مى تواند درسى باشد برای خود آن عزيزان و برای ماها كه اين جا نشسته ايم و با 

غبطه نگاه مى كنيم به حال جوانان عزيزمان كه در حال اعتكاف هستند.12 
  منتظر حقيقی

 بزرگ ترين وظيفه منتظران امام زمان اين اس��ت كه از لحاظ معن��وی و اخالقى و عملى و 
پيوندهای دينى و اعتقادی و عاطفى با مؤمنين و هم چنين برای پنجه درافكندن با زورگويان، 
خود را آماده كنند. كسانى كه در دوران دفاع مقدس، سر از پا نشناخته در صفوف دفاع مقدس 
شركت مى كردند، منتظران حقيقى بودند. كسى كه وقتى كشور اسالمى مورد تهديد دشمن 
است، آماده دفاع از ارزش ها و ميهن اسالمى و پرچم برافراشته اسالم است، مى تواند ادعا كند 
كه اگر امام زمان بيايد، پشت سر آن حضرت در ميدان های خطر قدم خواهد گذاشت. ]...[ 
كسى كه در انتظار آن ُمصلِح بزرگ است، بايد در خود زمينه های صالح را آماده سازد و كاری 

كند كه بتواند برای تحقق صالح بايستد.13 
  مبارك خواهد شد

فرصت روزه و امس��اك و فضای عبادت و معنويت را قدر بدانيم و قدری خودمان را به خدا 
نزديك كنيم. از گناهان دوری كردن، به ُقربات و اعمال عبادی هرچه نزديك تر شدن، اخالق و 
رفتار و صفات و خصال انسانى را هرچه در خود زنده تر و فعال تر كردن، اموری است كه در اين 
ماه مى تواند حقيقتاً برای هر كسى و برای هر مجموعه ای مايه بركت باشد. ]...[ قدری در هدف 
از خلقت خود، در آفرينش خود، در نعمت های بزرگ خدای خود و در وظايف عظيمى كه بر 
دوش ماست، تأمل و تدبر كنيم. در مرگ و حساب الهى و ارزش عبادات و اعمال -آن گاه كه 

هم راه با اخالص باشد- تأمل كنيم. آن وقت ماه رمضان حقيقتاً ماه مباركى خواهد شد.14 
  روحانيت بيش از ديگران احتياج دارد

عالوه بر اين  كه هر فرد مسلمانى احتياج دارد به اين  كه در اين ماه ذخيره تقوا و پرهيزگاری و 
تهذيب و تزكيه را برای خود فراهم كند، ما منسلكين در سلك روحانيت، بيشتر از ديگران به 
اين معنا احتياج داريم. به قول آن عارف معروف كه مى گويد: اين جان شما، معارف شما، نصايح 
شما، بلكه خود قلب و روح شما، همان ماء طهوری است كه ناپاكى ها را از انسان ها مى زدايد، 
اما خود اين ماء طهور به تدريج به تصفيه و تزكيه احتياج پيدا مى كند و تزكيه و تصفيه آن، جز 
با يك عروج معنوی، جز با يك گردش معنوی به سمت علويات -كه آن هم با ذكر و دعا حاصل 

خواهد شد- ممكن نمى شود. ]...[ ماه رمضان فرصت اين عروج معنوی است.16

  ما عزيزتر نيستيم
من و شما پيش خدای متعال عزيزتر نيستيم از كس��انى كه قبل از ما بودند و از كسانى كه 
بعد از ما خواهند آمد؛ مگر اين  كه عملمان خوب باشد و تقوايمان بيشتر از آن ها باشد. اين را 
توجه داشته باشيد. اگر تقوای بيشتری به خرج داديم، از خودمان بيشتر مراقبت كرديم، بهتر 
كار كرديم، بهتر به وظايف مان عمل كرديم، به قانون بيشتر احترام گذاشتيم و در جهت اين 

اهداف، بيشتر پيش رفتيم، پيش خدای متعال عزيزتر خواهيم بود.15 
   فقط صورت سازی نباشد

در مراسم مذهبى به روح مراسم توجه كنيد. فقط صورت سازی نباشد؛ انسان شعری بخواند، 
اشكى بگيرد يا بريزد. روح دعا و نماز عبارت اس��ت از ارتباط با خدا، آشنا شدن با خدا، بهره 
بردن از معنويت، پاكيزه كردن و پيراستن روح و پااليش كردن ذهن از وسوسه ها. نماز را با 
توجه و اول وقت بخوانيد. تحجر بد است. فكر نكردن در اليه های زيرين ظواهر، عيب بزرگى 

است. مواظب باشيد به اين عيب دچار نشويد.17 
  هم پای دانايی

توصيه مى كنم كه به عمق ها توجه كنيد و آن را بطلبيد؛ از ظواهر هم دس��ت نكشيد. اين 
خطاست كه كسى خيال يا توهم كند كه بايد باطن را درست كرد، ظاهر مهم نيست؛ نه خير، 
همين ظاهر انسان را به وادی های گوناگونى مى كشاند. ظاهر دينى، ظاهر اسالمى، پای بندی 
به تعبد دينى، همين مجالس دعا، همين مجالس توسل به ائمه عليهم السالم الزم است، منتها 

همه اين ها را با دانايى هم راه كنيد.18 
   قدر جوانی

مهم ترين مظهر قدردانى از جوانى همين است كه از اين صفا و نورانيت و از اين ناآلودگى و 
پيراستگى طبيعى انسان جوان استفاده كنيد و خود را در زمينه های تزكيه و اخالق پيش 
ببريد. اين إن شاءاهلل ذخيره همه زندگى شما خواهد شد. راهش هم رعايت دو نكته است؛ 
ذكر و توبه. ذكر يعنى ياد. ياد در مقابل غفلت است؛ غفلت از خدا، غفلت از وظيفه و مسئوليت، 
غفلت از هنگام حساس مواجهه با مأموران الهى در عالم ملكوت، عالم بعد از عبور از جسمانيت 

و محاسبه بزرگ انسان در مقابل خدا در قيامت. اين يادها تعيين كننده است. ]...[ 
نكته ديگر توبه است. ممكن است كسى بگويد ما كه جوانيم و هنوز عمری از ما نگذشته كه 
مثل شما گناه زيادی كرده باشيم و محتاج توبه باشيم. نه، اين درست نيست؛ توبه وظيفه 

هميشگى انسان است. پاك ترين انسان ها هم بايد توبه كنند.19 
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