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تقوا

و  سایتهای سیاسی  را،  خودتان  معرفت  من! سقف  عزیزان  ببرید.  باال  را  »معرفتهاتان 
اوراق روزنامه ها و پرسه زدن در سایتهای گوناگون قرار ندهید؛ سقف معرفت شما اینها 
نیست... سطح معرفت دینی باال برود؛ این یکی از کارهاست که حتمًا الزم است. به نظر 

من آن کاری که مهم است انجام بگیرد، مطالعات اسالمی است.«     
                 

)بیانات رهبر معظم انقالب اسالمی 1391/05/16(



5

تقوا

اشاره
فراتــر رفتــن از اخبــار و هیاهوهــای رســانه ای روزمــره و داشــتن برنامــه و ســیر مطالعــات دینــى 
و اجتماعــى از جملــه توصیه هــا و تأكیــدات همیشــگى رهبــر معظــم انقــالب اســالمى در طــول 

ســالیان متمــادی بــوده اســت.
فعالین  به خصوص  گوناگون  افراد  اسالمى  مطالعات  مسیر  در  مى تواند  كه  عرصه هایى  جمله  از 
فرهنگى - اجتماعى و ... مورد توجه و استفاده قرار گیرد اندیشه های مقام معظم رهبری بوده و 

اصلى ترین مجرای ظهور و بُروز این افكار نیز بیانات معظم له مى باشد.
پایگاه اطالع رسانى KHAMENEI.IR پیش از این در جهت نیل به این مهم و زمینه سازی مناسب 
جهت آشنایى مناسب اقشار گوناگون با ابعاد مختلف این اندیشه  ها، محصول »پیشخوان« را ارائه 
داده بود. پیشخوان مبتنى بر فهرست بیانات پایه و اصلى رهبری در یک موضوع بود كه هر یک از 
بیانات مربوط به موضوع نیز دارای نمایه ی موضوعى خاِص خود بود كه هم اكنون نیز آرشیو این 

موضوعات در صفحه ی پیشخوان این پایگاه قابل دسترسى است.
و  دریافت  جهت  پیشخوان  موضوعى  جزوات  مطالعاتى،  حركت  این  تكمیل  جهت  در   اینک 
مطالعه ی مخاطبان آماده  شده است. گفتنى است »جزوات پیشخوان« در قالب PDF آماده شده و 

شامل بیاناِت مختص به هر موضوع به صورت مجزا و مشخص مى باشد.



اصل قضیه برای رسیدن به خدا ترک گناهان است 

 گناه، مانع فکر باز سازی 
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 گناه، ضد پیشرفت و معیار تنزل
 جرم بیشتر گناه در افراد ممتاز

 ماه رمضان فرصت خوبی برای اجتناب از گناه



تقوا

اصل قضیه برای رسیدن به خدا ترک گناهان است*

  گناه، مانع فکر باز سازی 
یــک نكتــه را در زندگــى عملــى خودمــان عــرض میكنــم كــه شــاید ان شــاءاللَّ بــرای خــود مــن و بــرای 
همــه ی شــما بــرادران و خواهــران، وســیله یى بــرای تحــرک بهتــر و بیشــتر باشــد. آن نكتــه، ایــن اســت كــه 
بــرای نزدیكــى بــه خــدا، اصــل قضیــه، تــرک گناهــان اســت. انجــام مســتحبات و نوافــل و توســالت و دعــا و 
بقیــه ی امــور، فــرع اســت. اصــل قضیــه، ایــن اســت كــه انســان از صــدور گنــاه و خــالف از خــود، مانــع بشــود. 
ایــن، همــان تقــوا را میطلبــد. تقــوا و پرهیــزگاری، مهمتریــن - یــا بگوییــم اّولیتریــن - مظهری اســت كــه وجود 
انســان بایــد داشــته باشــد. همیــن اســت كــه مانــع از گنــاه انســان میشــود. گنــاه نمیگــذارد كــه انســان، حّتــى 
خــود را بــه لبــه ی دریــای عظیــم مغفــرت الهــى برســاند و از آن اســتفاده كنــد. گنــاه نمیگــذارد كــه مــا حــال 
دعــا و توجــه پیــدا كنیــم. گنــاه نمیگــذارد كــه مــا بــه فكــر بازنگــری و بازســازی خودمــان بیفتیــم. كوشــش 

بكنیــم از گنــاه فاصلــه بگیریــم. ایــن، شــرط اول قضیــه اســت.

  ترک گناه  زمینه ی استفاده از رحمت و مغفرت الهی 
البتــه گناهــان مختلفنــد؛ گناههــای گوناگــوِن فــردی و اجتماعــى، گناههایــى كــه به وســیله ی دســت یــا 
چشــم یــا زبــان و از طــرق گوناگــون حاصــل میشــود. بــرای افــراد مســلمان، شــاید گناهــان، مخفــى نباشــد و 
میداننــد كــه چــه چیــزی گنــاه اســت. آن كســى كــه دعــا هــم میخوانــد، مســتحبات را هــم انجــام میدهــد، 
وظایــف شــرعیش را هــم انجــام میدهــد؛ امــا در كنــار آنهــا، از گنــاه هــم اجتنــاب نــدارد، مثــل آن كســى اســت 

*.بیانات در دیدار اقشار مختلف مردم در روز یازدهم ماه مبارک رمضان 1369/1/18
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كــه در حــال ســرماخوردگى و تــب، هــم داروهایــى را كــه ضد ســرماخوردگى اســت و شــفابخش اســت، میخورد 
و هــم از غذاهایــى كــه بــرای ســرماخوردگى مضــر اســت، اســتفاده میكنــد. معلــوم اســت كــه آن داروهــا، اثــر 
نخواهــد كــرد. معلــوم اســت كــه اگــر آدم بیمــار، آن غذایــى كــه بــرای او مضــر اســت، آن عملــى كــه بــرای او 
زیــان آور اســت، بــه آنهــا ارتــكاب بكنــد، بــرای او، دارو اثــری نخواهــد كرد.بایــد زمینــه ی اســتفاده از رحمــت و 
مغفــرت و افاضــات معنــوی الهــى را آمــاده كــرد و آن، بــا تــرک گنــاه اســت. لــذا شــما در دعــای كمیــل میبینید 
كــه امیرالمؤمنین)علیه الّصــالة والّســالم( میفرمایــد: »اللّهــم اغفــر لــى الّذنــوب الّتــى تحبــس الّدعــاء«1. یعنــى 
خدایــا! آن گناهانــى كــه دعــای مــرا حبــس خواهــد كــرد، آنهــا را بیامــرز. گناهــان، مانــع از اجابــت دعا میشــود. 
در همیــن شــبها و ســحرها، در دعــای شــریف ابوحمــزه میخوانیــد: »فــّرق بینــى و بیــن ذنبــى المانــع لــى مــن 
لــزوم طاعتــک« 2: خدایــا! میــان مــن و گناهــم فاصلــه بینــداز؛ آن گناهــى كــه مانــع از انجــام وظایفــم میشــود و 

باعــث میگــردد كــه نتوانــم خــودم را بــه تــو نزدیــک كنــم. اصــل قضیــه، مســأله ی تــرک گنــاه اســت.

  گناه، ضد پیشرفت و معیار تنزل 
مهمتریــن ُحســن یــک نظــام و حكومــت اســالمى در ایــن اســت كــه فضــا را، فضــای گناه آلــود نمیكنــد. در 
نظامهــای طاغوتــى، فضــا گناه آلــود اســت. اگــر انســان هــم بخواهــد گنــاه نكنــد، گویــى بــرای او میســور نیســت 
و همــه چیــز، انســان را بــه طــرف گنــاه ســوق میدهــد. در نظــام اســالمى، این طــور نیســت. در نظــام اســالمى، 
فضــا گناه آلــود نیســت. گناهــكار هســت، در ســطوح مختلــف و در مشــاغل متعــدد هــم هســت، بــا اختیــارات 
گوناگــون هــم هســت - نــه این كــه نیســت - امــا گنــاه، ممكــن اســت فقــط جاذبــه ی شــخصى داشــته باشــد؛ 
یعنــى هــوی و هــوس انســان، او را بــه طــرف گنــاه بكشــاند. ایــن نظــام، غیــر از نظــام طاغوتى و شــیطانى اســت 
كــه گنــاه، معیــار پیشــرفت اجتماعــى هــم اســت! در نظــام اســالمى، گنــاه نــه فقــط معیــار پیشــرفت نیســت، 

بلكــه ضــد پیشــرفت و ضــد ارزش و معیــار تنــزل اســت.

  جرم بیشتر گناه در افراد ممتاز 
گنــاه، از هــر كســى كــه صــادر بشــود، نبایــد گفــت چــون این شــخص انجــام میدهــد، پس اشــكالى نــدارد، 
یــا البــد اشــكالى نــدارد. نــه، گنــاه را بایســتى شــناخت و گناهــكار را به وســیله ی گنــاه بایــد شــناخت. هر كســى 
گنــاه را انجــام داد، گناهــكار اســت؛ هــر كــه میخواهــد باشــد. ایــن تصــور غلــط اســت كــه مــا بگوییــم چــون 
فالنــى ایــن كار را میكنــد، البــد اشــكالى نــدارد كــه میكنــد؛ اگــر اشــكال داشــت، كــه نمیكــرد. البتــه حمــل بــر 
صحــت، ایــرادی نــدارد؛ بلكــه خــوب و مستحســن اســت. در كار همــه ی مؤمنیــن، انســان بایــد حمــل بر صحت 
بكنــد. تــا آن جایــى كــه ممكــن اســت، نبایــد حمــل بــر فســاد كــرد؛ امــا وقتــى یــک عمــِل خــالِف بّیــن و واضح 
از كســى ســر زد، هیــچ تفــاوت نمیكنــد كــه ایــن كــس، چــه كســى باشــد. هــر كســى باشــد، گنــاه، گناه اســت؛ 

بلكــه وقتــى افــراد ممتــاز گنــاه را انجــام بدهنــد، جــرم گنــاه در آن افــراد، بیشــتر هــم خواهــد بود.

1. مفاتیح الجنان، دعای كمیل 
2. مفاتیح الجنان، دعای ابوحمزه ی ثمالى



9

تقوا

  ماه رمضان فرصت خوبی برای اجتناب از گناه 
بنابرایــن، اصــل قضیــه، اجتنــاب از گنــاه اســت كــه بایــد ســعى كنیــم در ایــن مــاه رمضــان، ان شــاءاللَّ بــا 
تمریــن و حدیــث نفــس و ریاضــت، گنــاه را از خودمــان دور كنیــم. اگــر گنــاه از مــا دور شــد، آن وقــت راه بــرای 
عــروج و پــرواز در ملكــوت آســمانها ممكــن خواهــد شــد و انســان خواهــد توانســت، آن ســیِر معنــوی و الهــى و 
آن طیــراِن معین شــده بــرای انســان را انجــام بدهــد؛ امــا بــا ســنگینى بــار گنــاه، چنیــن چیــزی ممكن نیســت. 
ایــن مــاه رمضــان، فرصــت خوبــى بــرای دور شــدن از گنــاه اســت.امیدواریم كــه ان شــاءاللَّ خداونــد، هم به شــما 
بــرادران و خواهرانــى كــه در این جــا حضــور داریــد و هــم بــه همــه ی مســلمین و مؤمنیــن در سرتاســر كشــور 
و همــه جــای عالــم، ایــن توفیــق را عنایــت كنــد كــه از ایــن مــاه رمضــان بتواننــد اســتفاده كننــد و خودشــان 
را متخلــق بــه اخــالق الهــى كننــد. الاقــل ایــن ســیر را شــروع كننــد كــه بــا پیشــرفت انســان در ایــن ســیر، 

همــه ی مشــكالت بشــریت هــم كاســته خواهــد شــد و از بیــن خواهــد رفــت.
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تقوا

تقوا، حكمت و بصیرت مى بخشد   

  حد فاصل مؤمنین با بقیه ی مردم
ــه، مقدمتــاً مطلبــى را عــرض میكنــم و آن، ایــن اســت كــه  در ایــن جمــع صمیمــى و دیــدار صمیمان
حــد فاصــل ادیــان الهــى و خیــل عظیــم مؤمنیــن عالــم بــا بقیــه ی مــردم و انســانها، از زمــان حضــرت آدم 
تــا امــروز - كــه هریــک اینهــا عالمــى بودنــد - عبــارت اســت از ایمــان بــه غیــب، یعنــى مــاورای دنیــای 
ــى،  ــن حــواس. حــد فاصــل و نقطــه ی اصل ــر ای ــا و معــادالت و محاســبات بشــرِی مبتنــى ب احساســات م

ــد. ــه اشــاره میكن ــه همیــن نكت ــن یؤمنــون بالغیــب«1 در اول ســوره ی بقــره، ب ــه ی »الّذی این جاســت. آی
ایمــان بــه غیــب، بــه معنــای بــى اعتنایــى بــه دنیــای شــهادت - یعنــى همیــن دنیــای ارتباطاِت مشــهود 
و مفهــوم همــه - نیســت؛ بــه اینهــا كــه نبایــد بیاعتنایــى كــرد. چشــم میبینــد، حــواس احســاس میكننــد 
و عقــل ادراک میكنــد. بایــد برطبــق اینهــا عمــل كــرد. ایمــان بــه غیــب، معنایــش ایــن اســت كــه مــاورای 
آنچــه كــه در محــدوده ی حــواس ظاهــری و ادراک مــاّدی انســان هســت، عالــم دیگــری، آن هــم نــه یــک 
ــِى دقیقــى  ــِم منظــِم علــت و معلول ــى، بلكــه عال ــِى بخــت و اقبال ــم بلبشــوِی هركــس هركســِى تصادف عال
ــم معنــا، متعلــق  ــم معنایــى هســت. ایــن عال ــم ُملــک، ملكــوت و عال وجــود دارد. یعنــى مــاورای ایــن عال
بــه قیامــت و بــرزخ و بعــد از مــرگ نیســت؛ متعلــق بــه همیــن االِن مــن و شماســت و بایــد بــه آن معتقــد 
بــود. البتــه نقطــه ی اصلــى، بلكــه كل معنــای حقیقــى همــه ی عوالــم، ذات مقــدس باریتعالــى اســت كــه او 
منشــأ حیــات و وجــود و فعــل و انفعــاالت و حركــت و همــه چیــز اســت؛ لیكــن در ایــن عالــم غیــب، خیلــى 

چیزهــای دیگــر هــم میگنجــد كــه بایــد بــه آنهــا معتقــد بــود.

*.سخنرانى در دیدار با فرماندهان سپاه پاسداران انقالب اسالمى و رؤسای دفاتر نمایندگى ولّى فقیه در این نهاد 1369/06/29
1. بقره: 3
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تقوا

  اعتقاد به خدا مالزم اعتقاد به غیب 
بدبختــى بشــر آن وقتــى اســت كــه همــه ی حقیقــت را در مشــاهدات و محسوســات خــودش محــدود و 
محصــور كنــد؛ مثــل ماّدییــن و بســیاری از غیرماّدییــِن غافــل. ایــن فــرد غافــل، مــاّدی هــم نیســت، معتقــد 
ــه  ــا اعتقــاد ب ــن اعتقــاد، ب ــدارد كــه ای ــى شــعور ن ــه خــدا اعتقــاد دارد، ول ــا این كــه ب ــا ب ــه خداســت؛ ام ب
اصــل غیــب و فعــل و انفعــاالت و علــل و معالیــل غیبــى مــالزم اســت. اگــر مــا معتقــد بــه غیــب نباشــیم، 
یــا درک درســتى از آن نداشــته باشــیم، نتیجــه ایــن میشــود كــه محاســبات مــاّدی میكنیــم، بــه معــادالت و 
مبــادالت مخلــوق انســان، صددرصــد دل میبندیــم و اتــكا میكنیــم؛ همینهایــى كــه میبینیــد صــدی هشــتاد 

یــا صــدی پنجاهــش، غلــط در میآیــد.
ــى و  ــه مرزهــای غرب ــا ب ــه طبــس و ی آن كــس كــه همــه ی جوانــب را مالحظــه میكنــد، بعــد مثــاًل ب
ــط  ــه ی غل ــک نقط ــش، ی ــبات ماّدی ــا در محاس ــكال دارد؟ آی ــای كارش اش ــد، كج ــه میكن ــى ماحمل جنوب
هســت؟ نــه، محاســبات مــاّدی، تــا آن جــا كــه درک فعــل و انفعــاالت مــاّدی بــه انســان میدهــد، درســت 
ــزار و سیاســت و تبلیــغ و حمایتهــا حســاب كــردن، اجــزای یــک محاســبه ی  ــول و آدم و اب اســت. روی پ
مــاّدی اســت. همــه نــوع محاســبه را كردنــد، ولــى آخــر ســر میبینیــد كــه در مشتشــان هیچ چیــز نیســت. 
ــه  ــاالت هســت ك ــل و فعــل و انفع ــل و عوام ــک سلســله محاســبات و عل ــه ی ــن، حاكــى از آن اســت ك ای
حــواس انســان و در اغلــب مــوارد، عقــل مــاّدی انســان را بــه آنهــا راه نیســت؛ آنهــا را دیــِد دیگــری میتوانــد 

ببینــد.

  حکمت، دیدن حقایق ماورای غشای ماّدی 
ــالح  ــمش در اصط ــد، اس ــاالت را ببین ــل و انفع ــد آن فع ــه میتوان ــمى ك ــم، آن چش ــور میكن ــن تص م
اســالمى و قرآنــى، عبــارت از حكمــت اســت. »و اتینــاه الحكمــة و فصــل الخطــاب«2. تــا آن جایــى كــه مــن 
فهمیــدم، حكمــت، آن بینشــى اســت كــه میتوانــد حقایــق را مــاورای غشــای مــاّدی آن ببینــد. بــا این كــه 
ــالص  ــأنمان، ارادت و اخ ــوار و عظیم الش ــام بزرگ ــت ام ــادی خدم ــالهای متم ــم س ــالب ه ــل از انق ــن قب م
داشــتم و ایشــان را از نزدیــک میشــناختم، امــا ایــن نكتــه را بعــد از انقــالب متنبــه شــدم كــه امــام مــا یــک 
ــه معنــای مصطلــح آن - یعنــى فیلســوف - مــورد نظــر نیســت؛  مــرد حكیــم اســت. در این جــا، حكیــم ب
بلكــه حكمــت بــه همــان معنــای واقعــى و قرآنــى آن - كــه خــدای متعــال میفرمایــد مــا آن را بــه پیامبــران 
ــا ایــن  ــگاه كنیــد، ب ــم - موردنظــر اســت. ایــن كتابهــای فهرســتى - مثــل المعجــم المفهــرس - را ن دادی
چیزهــا انــس بگیریــد؛ خیلــى خــوب اســت. در معجــم، كلمــه ی حكمــت را پیــدا كنیــد. بعــد بــه همــه ی 
آیاتــى كــه در آن، كلمــه ی حكمــت هســت، نــگاه كنیــد. اگــر معنــای آیــات را هــم متوجــه نمیشــوید، بــه 

ترجمــه مراجعــه كنیــد و ببینیــد كــه در قــرآن، حكمــت چیســت.

2. ص: 20
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  حکیم بودن امام)ره(
مــن تصــورم ایــن اســت كــه امــام یــک حكیــم بــود؛ یعنــى همــان فعــل و انفعــاالت معنــوِی باطنــِى 
پشــت پــرده را - مثــل جریانهــای زیرزمینــى آب كــه علــم خاصــى دارد - میدیــد. هــر كــس اگــر چشــم 
هــم نداشــته باشــد، دســت كــه بزنــد، جریــان آِب رو را میفهمــد و بــا گوشــش، صــدای شرشــر آن را هــم 
ــدم، آن انســان  ــن میدی ــت اســت. م ــای حكم ــن، معن ــه. ای ــى را ن ــای زیرزمین ــان آبه ــا جری میشــنود؛ ام
ــِى  ــل این كــه جریانهــای زیرزمین ــل مقایســه نیســت - مث ــا او قاب ــا - كــه هیچ كــس ب ــان م اســتثنایى زم
حــوادث و پشــت پــرده را میبینــد. نمیخواهیــم بگوییــم كــه امــام، غیــب میدانســت. خیــر، هیچ كــس جــز 
كســى كــه خــدای متعــال بــه او اذن داده باشــد، از غیــب خبــری نــدارد. امــام هــم نــه ادعــا داشــت و نــه مــا 
در مــورد آن بزرگــوار، ایــن ادعاهــا را داریــم. دیــِد حكمــت، غیــر از ایــن اســت؛ یعنــى چیزهایــى را بــا یــک 

احســاس معنــوی درک میكنــد.

  تقوا، راه رسیدن به حکمت 
همــه ی ایــن حوادثــى كــه شــما در انقــالب دیدیــد و امــام دربــاره ی آن چیــزی گفتنــد و شــد، از ایــن 
ــوار  ــه، آن بزرگ ــد. ن ــى میكردن ــاّدی و سیاس ــبه ی م ــان محاس ــد ایش ــور كنی ــه تص ــه این ك ــود. ن ــل ب قبی
اهــل ایــن محاســبات نبودنــد. البتــه فكــر سیاســِى خیلــى پخته یــى داشــتند و حقایــق را میفهمیدنــد؛ امــا 
این طــور نبــود كــه همــان محاســباتى را كــه معمــوالً میكننــد، انجــام بدهنــد. ایــن، همــان غیــب و ملكــوت 
عالــم و ملكــوت وجــود شماســت كــه بایــد بــه آن ایمــان و اعتقــاد داشــت. راه رســیدن بــه آن هــم تقواســت.

این كــه ملــت ایــران و رهبــری مثــل امــام، در مقابــل تجمــع وســیع تمــام احــزاب كفــر و نفــاق، از شــرقیش 
ــق و مرتجعــش  ــا مســلمان سوسیالیســت مزاجــش، از مناف ــى مذاقــش ت ــا غربیــش، از مســلمان امریكای ت
تــا شــهوترانش )عده یــى فقــط بــه خاطــر شــهوترانى، بــا جمهــوری اســالمى مبــارزه میكردنــد و بــرای آن 
ــد( بایســتند و  ــا آن مبــارزه میكردن ــذا از ایــن دســتگاه بدشــان میآمــد و ب ــود! ل كارهــا دلشــان لــک زده ب

مطمئــن بــه پیــروزی باشــند، ناشــى از تقوایــى اســت كــه بــه آنهــا حكمــت و بصیــرت را میبخشــد.

  معنای تقوای عمومی یک ملت 
البتــه تقــوای عمومــى - تقــوای ملــت - غیــر از تقــوای خصوصــى یكایــک افــراد اســت. تقــوای عمومــى، 
یعنــى همیــن كــه وقتــى امــام اشــاره میكردنــد، ناگهــان همــه ی جامعــه بــه حركــت درمیآمــد. ایــن ملــت 
ــراد را در میــزان پرهیــزگاری و تقــوا  را باتقــوا میگوییــم. معنایــش ایــن نیســت كــه حــاال اگــر یكایــک اف
ــک  ــه، ی ــد. مجموع ــراً ســرخالى و كســری دارن ــه، اكث ــم. ن ــل ببینی ــزگار كام ــک پرهی ــا را ی ــم، آنه بگذاری
مجموعــه ی مؤمــن و متقــى اســت - كــه البتــه بــرای یــک ملــت، خیلــى هــم افتخــار اســت - امــا یكایــک ما 

د   
ش

بخ
مى 

ت 
یر

ص
و ب

ت 
كم

 ح
وا،

تق



ضوع "تقوا"
شتر درباره مو

مطالعه بی

14

تقوا

بایــد بــه فكــر خودمــان باشــیم.این نكتــه را در همین جــا عــرض بكنــم كــه اگــر گفتــه میشــود ملــت، ملــت 
باتقــوا و مؤمــن و مخلصــى اســت، هیچیــک از آحــاد ملــت حــق نــدارد ایــن را بــه حســاب خــودش بگــذارد 
و بگویــد مــن كــه جــزو ایــن ملتــم، ایــن ملــت هــم كــه ملــت باتقــوا و بااخالصــى اســت، پــس مــن باتقــوا 
و بااخالصــم! نخیــر، »علیكــم انفســكم«3؛ خــودت را بــاش. خودتــان را بــه تنهایــى در میــزان بگذاریــد. همــه 
هــم میتواننــد و هیچ كــس نیســت كــه نتوانــد اجمــاالً وزن خــودش را بفهمــد. البتــه آدم خــودش نمیتوانــد 

دقتهایــش را بكنــد و یــک بزرگتــر و اســتاد و مربــى الزم اســت، تــا تشــخیص بدهــد.

  شرع و عمل به تکلیف، راه رسیدن به محاسبات عالم غیب 
پــس، ورای ایــن محاســبات معمولــى، دســتگاه معقــول قانونمنــدی وجــود دارد كــه غیــب اســت و بایــد 
بــه آن معتقــد بــود. آن محاســبه را از كجــا پیــدا كنیــم؟ از راه شــرع و عمــل بــه تكلیــف. ایــن عنوانهایــى كــه 
مــا در خــالل صحبــت بــه آن میرســیم، دقیقــاً همــان عنوانهایــى اســت كــه امــام مــا مكــرر روی آن تكیــه 
كردنــد. مــا وقتــى سلســله ی بحــث را ترســیم میكنیــم، میبینیــم كــه درســت ســر بنــد، همیــن عنوانهاســت. 
امــام میگفتنــد: مــا بــه تكلیــف عمــل میكنیــم، مــا بــرای پیــروزی نمیجنگیــم، مــا بــرای جــواب دادن بــه 
خــدا میجنگیــم، خــدای متعــال تكلیــف كــرده، مــا عمــل میكنیــم؛ پیــروزی داد، منــت پذیــرش هســتیم؛ 
ــر هســتیم. راز  ــم، منت پذی ــه تكلیفمــان عمــل بكنی ــق داد ب ــه توفی ــاز هــم از این ك ــداد، ب ــروزی هــم ن پی
پیروزیهــا همیــن اســت.اگر انســان، شــرع را امــام خــود قــرار بدهــد؛ یعنــى طبــق آنچــه كــه تكلیــف اســالمى 
ــم  ــز ك ــا هیچ چی ــید. م ــد رس ــروزی خواه ــه پی ــاً ب ــد، یقین ــت بكن ــدم حرك ــه ق ــدم ب ــت، ق ــرعى اس و ش
نخواهیــم داشــت؛ چــون آن محاســبه ی غیبــى، محاســبه ی بســیار دقیقــى اســت و محاســبه گرش خداســت 
و دســتگاه حســاب كننــده اش، علــم الهــى اســت كــه: »ال یعــزب عنــه مثقــال ذّرة فــى الّســموات وال فــى 

االرض«4. در آن محاســبه، هیــچ عاملــى مخفــى نیســت.
وقتــى بــه مــا گفتنــد شــما جهــاد و امــر بــه معــروف و اقامــه ی صــالت و ایتــای زكات كنیــد، صداقــت 
در قــول و عمــل داشــته باشــید، از خلقیــات رذیلــه اجتنــاب كنیــد، اخــالص و گذشــت داشــته باشــید و از 
ایــن قبیــل احــكام الهــى كــه یــک مؤمــن كامــل، آراســته ی بــه آنهاســت، معنایــش ایــن اســت كــه بایــد 
ــد،  ــل ایــن دســتورات متعبــد باشــیم. اگــر در یــک میــدان میــن، كــه از هیچ چیــز آن خبــر نداری در مقاب
یــک كاغــذ بــه شــما دادنــد و گفتنــد دو متــر جلــو بــرو، بعــد ســى ســانت بــه ســمت راســت حركــت كــن، 
بعــد مجــدداً بــه طــرف مقابــل بــرو و بعــد از یــک متــر و نیــم، بــه ســمت چــپ حركــت كــن، همین طــور 
شــما بایــد بــه دقــت نــگاه كنیــد و در ایــن میــدان حركــت نماییــد. عــارف بــه نقشــه ی آرایــش مینهــای 
زیــِر زمیــن، ایــن را نوشــته و بــه شــما داده اســت و میگویــد این طــوری حركــت كنیــد. تعبــد، یعنــى ایــن.

3. مائده: 105
4. سبأ: 3
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  عدم کارآیی عقل انسانی در میدان تعبد 
این كــه یــک عــده بــا درک ناقــص از مســایل روشــنفكری - كــه مــن قبــول نــدارم اینهــا روشــنفكری 
اســت - روی تعبــد اســالمى تأمــل بكننــد كــه تعبــد یعنــى چــه، پــس عقــل مــا چــه میشــود، ناشــى از 
نفهمیــدن حقیقــت مســأله در زندگــى و راه زندگــى اســت. آن جایــى كــه بــه دســت شــما نقشــه میدهنــد و 
میگوینــد این طــوری عمــل كنیــد، بایــد این گونــه عمــل كنیــد. آن جایــى كــه در نقشــه نوشــته بایــد فكــر 
كنیــد، واقعــاً بایــد فكــر كنیــد و بــه مقتضــای فكرتــان عمــل نماییــد؛ ایــن هــم جــزو نقشــه اســت. آن جایــى 
كــه گفتنــد بیخــود فكــر نكنیــد، فكرتــان بــه جایــى نمیرســد، تعبــد بــه شــما میگویــد كــه جــز ایــن، راهــى 
نداریــد.در همــه ی امــور زندگــى بایــد فكــر كــرد و بــا هدایــت عقــل حركــت نمــود؛ مگــر در آن جایــى كــه 
شــارع مقــدس بــه شــما میگویــد ایــن كار را بكــن، بایــد كــرد. میــدان، میــدان تعبــد اســت و هیــچ عامــل 
دیگــری - از جملــه عقــل انســانى - در آن جــا كارایــى نــدارد. اگــر مــا ایــن نكتــه را متوجــه باشــیم و تقــوا و 
پرهیــزگاری و حركــت بــر طبــق رضــای الهــى را هــدف قــرار بدهیــم، تمــام مقاصــد بــرآورده خواهــد شــد.

  تعبد، راه رسیدن به آرزوهای یک مومن انقالبی 
یــک مؤمــن انقالبــى، چــه میخواهــد؟ میخواهــد كــه در دنیــا، اثــری از ظلــم و جــور نباشــد؛ میخواهــد 
كــه گردنكشــان عالــم، میــدان گردنكشــى پیــدا نكننــد؛ میخواهــد كــه زندگــى انســانها، زندگــى شــیرین و 
ســعادتمندانه یى باشــد؛ میخواهــد كــه عــزت و شــرف توحیــد و دیــن الهــى و پایبنــدی بــه آن، مثــل پرچــم 
افتخــاری، بــر ســر همــه ی مســلمانان بــه اهتــزاز در بیایــد. اگــر اینهــا را میخواهیــم، راهــش ایــن اســت و 

هیــچ راه دیگــری نــدارد.

  تقوا و ممتاز شدن در بین نیروهای نظامی عالم 
شــما كــه اعضای ســپاه پاســداران انقالب اســالمى هســتید، شــما كــه فرماندهــان و مســؤوالن و مؤثرتریِن 
در ایــن نظــام هســتید، بایــد توجــه كنیــد، آن چیــزی كــه شــما را از یــک ارتــِش مجهــِز مــدرِن مجــّرِب 
از همــه جهــت كامــل، لیكــن بــى ایمــان ممتــاز میكنــد، ایمــان و تعبــد اســت؛ یعنــى اعتقــاد بــه غیــب و 
تأثیــر فعــل و انفعــاالت غیبــى، كــه در اختیــار مــن و شــما نیســت و راه رســیدن بــه آن و كلیــد رمــزش، 
عبــارت از تقواســت؛ یعنــى عمــل كــردن بــه تكلیــف شــرعى. ایــن، تنهــا وســیله یى اســت كــه میتوانــد شــما 
را از ســایر نیروهــای انقالبــى و نظامــى عالــم ممتــاز كنــد؛ وااّل نیــروی نظامــِى مجــّرِب كاركشــته ی زرنــِگ 
باهــوِش درس خوانــده ی شــجاع و حّتــى فــداكار، در دنیــا كــم نداریم.فــداكاری، فقــط ناشــى از دیــن نیســت. 
فــداكاری، ناشــى از یــک احســاس معنــوی اســت. آن احســاس معنــوی، میتوانــد دیــن باشــد و یكجــا هــم 
ــرای  میتوانــد ناسیونالیســم باشــد. مگــر نیســت؟ شــما چه قــدر لشــكرهایى را در دنیــا ســراغ داریــد كــه ب
دفــاع از میهنشــان، یــا بــرای اقتــدار بخشــیدن بــه كشورشــان، رفتنــد خودشــان را بــه آب و آتــش زدنــد 
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و حّتــى بــه كشــتن هــم دادنــد. ایــن چیســت؟ آیــا ایمــان مذهبــى اســت؟ نــه. در ایــن جنگهــای فــراوان 
طــول تاریــخ، این طــور نبــوده كــه فقــط ایمــان مذهبــى حاكــم باشــد. در اغلبــش ایمــان مذهبــى نبــوده؛ 
امــا یــک عامــل معنــوی منفــى - مثــل جاه طلبیهــا - یــا یــک عامــل مــاّدی رقیــق در كار بــوده اســت. عامــل 
مــاّدی رقیــق، جنبــه ی معنویتــى دارد؛ منتهــا جنبــه ی معنویــت بــد، نــه جنبــه ی معنویــت خوب.اصــوالً هــر 
چیــز معنــوی و روحــى، مستحســن نیســت. گاهــى یــک چیــز، مــاّدی هــم نیســت؛ امــا جهت گیــری غلــط 
مــاّدی در آن هســت. پــس، ارتشــهایى هســتند كــه حّتــى فــداكاری هــم دارنــد. عــالوه بــر آن خصوصیــات، 
ســپاه پاســداران انقــالب اســالمى، فرقــش بــا آنهــا چیســت؟ فرقــش همیــن اســت كــه در شــما، آن عامــل 
تقــوا و ورع و توجــه بــه خــدا و اخــالص و عمــل بــرای اهــداف پیامبــران - كــه امــروز در دنیــا غریــب مانــده 

اســت - وجــود دارد. ایــن، آن چیــزی اســت كــه شــما را امتیــاز میدهــد.

  مالک قراردادن تقوا 
ــن معناســت.  ــد ای ــم مؤی ــت ه ــم. واقعی ــگاه میكنی ــت ن ــه واقعی ــاال ب ــود. ح ــه ی ســخن ب ــن، مقدم ای
یعنــى امــروز جمهــوری اســالمى در دنیــا، از لحــاظ موقعیــت انقالبــى و سیاســى و نظامــى و حیثیتــى، یــک 
مجموعــه ی پیــروز بــه حســاب میآیــد. بــه تعبیــر عناصــر سیاســى دنیــا، دشــمن شــما آمــده در مقابلتــان 
ــوا و  ــان و تق ــیده اید؟ از ایم ــا رس ــه آن هدفه ــا ب ــیده اید. از كج ــا رس ــه آن هدفه ــما ب ــت. ش ــو زده اس زان
پایبنــدی. البتــه بیــش از آنچــه كــه بخواهیــم بــر ایــن معنــا اســتدالل كنیــم، بــر وجــود آن فعــل و انفعــاالت 
غیبــى اســتدالل میكنیــم. یعنــى عواملــى وجــود دارنــد كــه خــارج از محاســبه ی انســانند. اگــر انســان بــه 
خــدا تــوكل كــرد، آن محاســبات در خدمــت او قــرار خواهــد گرفــت و خــدای متعــال بــه او كمــک خواهــد 
كــرد. خــدا بــه ملــت ایــران كمــک كــرد. »و مــن یّتــق اللَّ یجعــل لــه مخرجــا. و یرزقــه مــن حیث الیحتســب 

و مــن یتــوّكل علیــاللَّ فهــو حســبه«5.
ــت  ــوری حرك ــال، این ط ــب دوازده س ــن قری ــما در ای ــه ش ــم ك ــم بگوی ــن میخواه ــز! م ــرادران عزی ب
كردیــد؛ از حــاال بــه بعــد هــم بایــد همین گونــه حركــت كنیــد. مــالک را تقــوا قــرار بدهیــد. هــر كــدام از 
آحــاد فرماندهــان ســپاه، تربیــت نفســانى را بــرای خــودش یــک وظیفــه بدانــد. شــما بنــا را بــر ایــن بگذاریــد 
كــه خودتــان را بــا تربیــت دینــى و ریاضــت دینــى، ریاضــت بدهیــد و تربیــت كنیــد. كارمــان هنــوز تمــام 
نشــده اســت. البتــه علیالظاهــر جنــگ تمــام شــد و مــا دیگــر درگیــر جنــگ نیســتیم؛ امــا آن طــوری كــه من 
اوضــاع دنیــا را مشــاهده میكنــم، طمعهــای ابرقدرتهــا را نــگاه میكنــم، وضــع ملتهــا را میبینــم، وضــع ملتهای 
اســالمى را مشــاهده میكنــم، انگیزشــها و توجه هــا و گرایشــهای ملتهــا و نیروهــای انقالبــى بــه مقابلــه ی بــا 
اســتكبار و در رأس اســتكبار، امریــكا را نــگاه میكنــم - كــه ایــن در دنیــا بیســابقه اســت - میبینــم كــه در 

آینــده خیلــى بایــد تــالش كنیــم.

5. طالق: 2 و 3
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  انقالب اسالمی مبدأ تحوالت جهانی 
ــا  ــه پ ــه همیشــه - ب ــم ن ــاً - آن ه ــدر، احیان ــت قل ــک دول ــه ی ــت علی ــک مل ــى ی در گذشــته، آن وقت
میخواســت كــه آن قلــدر وارد كشــورش شــده باشــد. مثــاًل الجزایریهــا با نیــروی اشــغالگر فرانســه، و ویتنامیها 
بــا امریــكا مبــارزه میكردنــد. دیــده نشــده بــود كــه ملتها در كشــور خودشــان، علیــه نیرویــى كــه االن بالفعل 
ــى تنهــا شــاخصه اش ایــن اســت كــه علیــه ملتهــا و مســتضعفان و مظلومــان  ــه رو نیســت، ول ــا آنهــا روب ب
و ضعفــا قلــدری میكنــد، مبــارزه بكننــد. شــما ایــن را در كجــای تاریــخ بیــداری ملتهــا ســراغ داریــد؟ در 

گذشــته كــه ایــن حرفهــا اصــاًل نبــوده اســت.
در ایــن دویســت ســال، یــا صدوپنجــاه ســال و یــا صدوبیســت ســال اخیــر كــه تاریــخ بیــداری ملتهاســت 
ــد و علیــه قدرتهــا  ــج در آفریقــا و جاهــای دیگــر، ســر بلنــد كردن ــه و بتدری و در هنــد و مصــر و خاورمیان
جنگیدنــد، اگــر كشــوری، انگلیــس در آن بــود، بــا انگلیــس میجنگیدنــد؛ اگــر فرانســه در آن بــود، بــا فرانســه 
میجنگیدنــد؛ اگــر اســپانیا یــا پرتغــال در آن بــود، بــا آن دو كشــور میجنگیدنــد؛ اگــر امریــكا در آن حضــور 
داشــت، بــا او میجنگیدنــد. شــما كجــا ســراغ داریــد كــه ملتهــا بــه آن حــد از رشــد رســیده باشــند كــه در 
ــره  ــد، مشــت گ ــرده باش ــلیک ك ــا ش ــه آنه ــى ب ــى گلوله ی ــه دشــمن حّت ــدون این ك ــان، ب ــه ی خودش خان

كننــد و علیــه یــک قــدرت بــزرگ و مســتكبر جهانــى شــعار بدهنــد؟ چنیــن چیــزی ســابقه نــدارد.
ــران اســت. شــما االن میبینیــد كــه در آفریقــا و در  مبــدأ ایــن تحــول، از پیــروزی انقــالب اســالمى در ای
ــاً مســلمانان - كــه غیرمســلمانان در ایــن جهــت خیلــى در  ــا، ملتهــا و عمدت شــرق آســیا و حّتــى در اروپ
اقلیتنــد - در شــهرها و كشــورهای خودشــان ایســتاده اند و علیــه امریــكا شــعار میدهنــد. مگــر امریــكا، در 
الجزایــر یــا ســودان و یــا در بقیــه ی جاهــا حضــور دارد؟ نــه، مســأله ایــن اســت كــه انقــالب اســالمى، بــه 
مســلمانان در درجــه ی اول تفهیــم كــرد كــه در هــر شــرایطى، بایــد بــا ظلــم و پرچــم ظلــم و قطــب ظلــم 
و ســتم در عالــم مقابلــه كــرد؛ ولــو فعــاًل از او شــالق نخورنــد. اگــر بــا چشــم دقیــق و ریزبیــن نــگاه كنیــم، 
همیــن حــاال هــم همــان ملتهــا، شــالق امریــكا را میخورنــد. البتــه توده هــای مــردم، معمــوالً ایــن تحلیــل 

ــا درعین حــال میایســتند و شــعار میدهنــد. ــد؛ ام را ندارن

  ضرورت حفظ آمادگیهای معنوی و ذخایر روحی و ایمانی 
اســالم ایــن را بــه مــا میگویــد كــه در مقابلــه و مبــارزه ی ظالــم و مظلــوم، مــرزی نیســت. هــر جــای 
دنیــا، همیــن كــه مســتكبری هســت، شــما بایــد بــا او مبــارزه بكنیــد. بایــد علیــه او باشــید، نــه بــا او. آیــا 
چشــمها و ذهنهــای تحلیل گــران اســتكبار، ایــن را نمیبینــد، نمیفهمــد، روی آن حســاب نمیكنــد و برایــش 
ــه  ــا راجــع ب ــه در دنی ــن كنفرانســهایى ك ــن مســأله فكــر كنید.ای ــاً روی ای ــد؟ حقیقت ــى نمینمای چاره جوی
اســالم و بلكــه راجــع بــه تشــیع میگذارنــد و مطالعــه میكننــد، بــرای چیســت؟ میخواهنــد اسالم شناســى 
یــاد بگیرنــد؟! ایــن بررســیها و تحلیلهایــى كــه مرتــب در رادیوهــا پخش میشــود، ناشــى از چیســت؟ درســت 
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اســت كــه جنبــه ی تبلیغاتــى دارد، امــا از یــک اصــل و بنیــان منشــأ میگیــرد. این كــه در جنــگ عــراق علیــه 
ایــران، ناگهــان تمــام غــرب و شــرق آســتینها را بــاال میزننــد و بــه كمــک عــراق میشــتابند؛ در حالــى كــه از 
شــكل صــدام هــم بیــزار بودنــد، بــرای چیســت؟ اینهــا نشــان دهنده ی آن اســت كــه مــا هنــوز بــار ســنگینى 
بــر دوش داریــم و دوران تقــوا و پرهیــزگارِی ســختگیرانه ی مؤمــن نســبت بــه خــودش، هنــوز ســپری نشــده 
اســت. صــدر اســالم، بــرای مــا یــک تجربــه اســت. قبــل از صــدر اســالم - تاریــخ یهــود - بــرای مــا یــک 

تجربــه اســت.
ســوره ی جمعــه، هــر هفتــه در نمــاز جمعــه تكــرار میشــود. آدم در این جاهــا میفهمــد كــه چــرا ســوره ی 
جمعــه بایــد هــر هفتــه تكــرار بشــود و مــردم اینهــا را بشــنوند. ببینیــد چه طــور ایــن حقیقــت، بــه شــكل 
ــه و ظریفــى بیــان شــده اســت. اول، گســتره ی دعــوت الهــى را بیــان میكنــد: »هوالّــذی  بســیار هنرمندان
بعــث فــى االّمّییــن رســوال منهــم یتلــوا علیهــم ایاتــه و یزّكیهــم و یعلّمهــم الكتــاب و الحكمــة و ان كانــوا 
مــن قبــل لفــى ضــالل مبیــن. و اخریــن منهــم لّمــا یلحقــوا بهــم«6. یعنــى خــدا ایــن پیامبــر را فقــط بــرای 
ــا ملحــق  ــه اینه ــوز ب ــه هن ــم ك ــى ه ــرای دیگران ــه ب ــه هســتند، نفرســتاده اســت؛ بلك ــى ك ــن عده ی همی
نشــده اند - یعنــى شــماها، یعنــى نســلهای آینــده - فرســتاده اســت. آیــا پرتــاب ایــن دعــوت الهــى و كشــش 

آن، بــه نســلهای بعــد هــم خواهــد رســید؟
ــه متحمــل  ــان خــودش، این هم ــر در زم ــع وجــود دارد. پیامب ــه موان ــوی، این هم ــوت نب ــل دع در مقاب
زحمــت شــد، تــا توانســت چهــار نفــر را مســلمان بكنــد. آیــا در آینــده، كســان دیگــری مســلمان خواهنــد 
ــز الحكیــم«7. او  ــه، جــواب ایــن پرســش اســت: »و هــو العزی شــد؟ این كــه خیلــى ســخت اســت. آخــر آی
عزیــز اســت. عزیــز، یعنــى غالــب و آن كســى كــه در نهایــت، حــرف او تحقــق پیــدا میكنــد. »الغالــب الـّـذی 
ال یغلــب«8. عزیــز، خــود دارای حكمــت اســت؛ یعنــى كارهایــش محكــم اســت. قطعــاً كشــش ایــن دعــوت و 
رســالت، بــه نســلهای طوالنــى خواهــد رســید - كــه میبینیــد رســیده - و الحمــدللَّ روزبــه روز هــم زیادتــر 
میشــود. مضمــون »انـّـا اعطینــاک الكوثــر«9، همیــن اســت. كوثــر، یعنــى افزاینــده؛ روزبــه روز زیادتــر میشــود.

آیــه ی بعــد میفرمایــد: »ذلــک فضــل اللَّ یؤتیــه مــن یشــاء واللَّ ذوالفضــل العظیــم«10. ایــن، فضــل خداســت. 
ــل ایــن  درســت اســت كــه دعــوت عــام اســت؛ امــا این چنیــن هــم نیســت كــه هــر انســانى اگــر در مقاب
دعــوت قــرار گرفــت، آن لیاقــت را پیــدا نمایــد كــه از آن تأثــر پیــدا كنــد و آن را بپذیــرد. نــه، ایــن متعلــق 

بــه همــه نیســت. البتــه از طــرف خــدا راه بــاز اســت؛ ولــى انســانها اســیر شــهوات میشــوند و نمیكننــد.
همــه ی اینهــا نویــد آینــده اســت و این كــه ایــن دیــن پیشــرفت خواهــد كــرد؛ لیكــن هشــداری در این جــا 
ــد. كشــش  ــه كنی ــه آن توج ــه ب ــوره ی جمع ــما در س ــم ش ــه میخواه ــى اســت ك ــن، آن نكته ی هســت. ای
دعــوت بــرای آینــده، هیــچ محــل بحــث نیســت - قطعــى اســت - امــا مواظــب باشــید كــه حــال حاضــر را از 
دســت ندهیــد. نســلهای آینــده ســرفراز خواهنــد شــد؛ امــا نســل مباشــر فعلــى دوره ی كنونــى - كــه حــاال 
ســرافراز شــده - خــودش در معــرض یــک آفــت اســت. اســالم میخواهــد ایــن نكتــه را بــه مســلمانان در هــر 

6. جمعه: 2 و 3
7. جمعه: 3

8. بحاراالنوار، ج 84 ، ص 241

9. كوثر: 1
10. جمعه: 4
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تقوا

زمــان تفهیــم بكند.هــر زمــان هــر نســلى كــه احســاس مســلمانى كــرد، بایــد از ایــن هشــدار الهــى بترســد؛ 
ــا یــک تمثیــل،  ــا شــكل بســیار ظریــف و ب منتهــا ایــن نكتــه را مســتقیم نمیگویــد. قــرآن در ایــن جــا، ب
آن را بیــان میكنــد؛ تمثیــل بــه بنیاســرائیل: »مثــل الّذیــن حّملــوا الّتوریــة ثــّم لــم یحملوهــا«11. تــورات را 
بــر ذهــن و دل و ایمــان آنهــا ســوار كردیــم؛ امــا بعــد از گذشــت زمانــى، ایــن بــار معنــوی و ایــن هدایــت 
ــر،  ــن میشــود كــه ظاه ــت نتیجــه ای ــد. آن وق ــد و خودشــان را از آن محــروم نمودن ــاب كردن الهــى را پرت
ظاهــر هدایــت اســت؛ امــا باطــن، باطــن بیخبــر از هدایــت. نــام، نــام موحــد؛ باطــن، باطــن مشــرک. نــام، 
نــام مســلمان؛ باطــن، باطــن كافــر. »كمثــل الحمــار یحمــل اســفارا«12. ماننــد چهارپایــى كــه رویــش كتــاب 
گذاشــته باشــند؛ امــا از مضمــون آن هیــچ اطالعــى ندارنــد. ایــن، همــان هشــدار بــه نســلهای ایمــان آورده ی 
مســلمان اســت. از ایــن بایســتى ترســید.جامعه ی اســالمى، جامعه یــى كــه اســالم را بــا یــک انقــالب و بــا 
یــک حركــت خونیــن و بــا یــک جهــاد ده، دوازده ســاله بــه دســت آورده و حفــظ كرده اســت، نباید احســاس 
كنــد كــه دیگــر كارش تمــام شــد. نــه، كار تمــام نشــده اســت. مــن نمیخواهــم طبــق معمــول، فقــط ایــن 
نكتــه را بــه شــما - كــه عضــو ســپاه هســتید - بگویــم كــه آمادگیهــای نظامیتــان را حفــظ كنیــد. البتــه 
ایــن را هــم میخواهــم بگویــم؛ امــا فقــط ایــن نیســت. مــن بیــش از آن بــه شــما میگویــم كــه آمادگیهــای 
معنــوی و ذخایــر روحــى و ایمانیتــان را حفــظ كنیــد. آن مایــه ی امتیــاز ســپاه پاســداران انقــالب اســالمى - 
یعنــى توجــه و فــداكاری و بــرای خــدا بــودن و در راه خــدا بــودن - را كــه مــا میخواهیــم همــه ی نیروهــای 

مســلحمان آن طــوری باشــند، حفــظ و بلكــه تقویــت كنیــد.

  نیاز ایمان قوی در تهاجمات پیچیده 
ــن  ــد؛ ممك ــهل الدفع نباش ــاز و س ــح و روب ــور صری ــده، این ط ــا در آین ــات دنی ــت تهاجم ــن اس ممك
اســت پیچیده تــر باشــد؛ پیچیدگــى و ایمــان قــوی الزم اســت. دفــاع از اســالم در دوران نبىّ اكــرم 
ــان،  ــود. در آن زم ــاع از اســالم در دوران امیرالمؤمنین)علیه الّســالم( ب م(، آســانتر از دف )صلّیاللَّ علیه واله وســلّ
ــارش  ــون در اختی ــای گوناگ ــده اســت و ابزاره ــى پیچی ــم اســتكبار جهان ــروز ه ــود. ام ــر ب ــه پیچیده ت قضی
میباشــد. شــما چــه میدانیــد كــه چــه پیــش خواهــد آمد.بنیــه ی معنــوی ســپاه بایــد تقویــت شــود. یكیــک 
آحــاد ســپاه، بایــد از لحــاظ ذخیــره ی معنــوی و ایمانــى، بــه آن حــدی برســد كــه اگــر خــود او بــه تنهایــى 
ــا او نمانــد، قــدرت و طاقــت و دل و َزهــره ی ایســتادگى در مقابــل همــه ی دنیــا  مانــد و هیچ چیــز دیگــر ب
ــا دســت خــود، ســاخته و پرداختــه  را داشــته باشــد. ایــن الزم اســت. آن كســانى كــه پیامبــر خــدا)ص( ب
ــود،  ــرده ب ــراش ك ــا، الماس ت ــول م ــه ق ــود و ب ــرده ب ــه كار ب ــا را ب ــه ی ظرافتكاریه ــود و هم ــیده ب و تراش
ــا و  ــد. حبیب بن مظاهره ــال میبینی ــرای كرب ــما در صح ــان را ش ــلهای آخریش ــه نس ــد، ك ــور ماندن همین ط
ــارج  ــت خ ــان درس ــتند از امتح ــه توانس ــد ك ــانى بودن ــا، كس ــداللَّ انصاریه ــجه ها و جابربن عب مسلم بن عوس

بشــوند.

11. جمعه: 5
12. همان
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  معرفت و ایمان دو پایه مأموریت سنگین پاسداران 
ــا ایــن مأموریــت ســنگینى كــه بــر دوش دارد، از  هریــک از افــراد ســپاه پاســداران انقــالب اســالمى، ب
لحــاظ بنیــه ی معنــوی بایــد این طــوری باشــد. البتــه ایــن هــم بــر دو پایــه اســتوار اســت: یكــى معرفــت، و 
یكــى هــم ایمــان. معرفــت، بــا ایمــان فــرق دارد. بعضیهــا معرفــت هــم دارنــد؛ امــا ایمــاِن درست وحســابى 
ندارنــد. ایمــان بــدون معرفــت هــم بــرای شــما كافــى نیســت. ممكــن اســت بــرای یــک آدِم خیلــى عامــِى 

دورافتــاده كافــى باشــد و او را بــه بهشــت هــم برســاند؛ امــا بــرای شــما نــه.
ــا الهامــات و اشــاره های قــرآن هــم  ــا قــرآن بایــد آشــنا بشــوید. ب شــما در جــای حساســى هســتید. ب
بایــد آشــنا بشــوید. بــا معــارف پیچیــده ی اســالمى - نــه در حــد یــک فیلســوف و یــک متخصــص - در حــد 
یــک انســان عــارِف واقــِف آگاه، بایــد آشــنا بشــوید. البتــه اینهــا معرفــت اســت. آن ایمــان و اخــالص، ناشــى 
از ایــن دانســتنها نیســت؛ ناشــى از چیزهــای دیگــری اســت. ذكــر و دعــا را بایــد فرامــوش نكنیــد. آن نمــاز 
شــب هایى را كــه در جبهــه میخواندیــد، بایــد نگهداریــد. آن نوافــل را بایــد توجــه كنیــد. آن نمــاز بــا حالــى 
كــه در شــب حملــه و عملیــات بجــا میآوردیــد و خیــال میكردیــد كــه شــب آخــر عمرتــان اســت، بایــد آن را 
نگهداریــد. اینهــا را بایــد تقویــت كنیــد. نگوییــم چــون از مــا توقــع دارنــد، مــا بایــد این طــوری باشــیم. نــه، 
ایــن چیــز خیلــى ضعیفــى اســت. بگوییــد چــون بــار ســنگینى بــر دوش ماســت و اســتخوان مســتحكمى 

الزم دارد، ایــن اعمــال را انجــام میدهیــم.
ــه یــاد آن  ــه خاطــر رحلــت آن حضــرت، همــه ب ــه نبــى اكــرم - كــه ایــن روزهــا ب خداونــد خطــاب ب
بزرگوارنــد - دســتور میدهــد: »قــم اللّیــل ااّل قلیــال. نصفــه اوانقــص منــه قلیــال. او زد علیــه و رتّــل القــران 
ــش  ــد دنبال ــن. و بع ــتراحت ك ــث آن را اس ــا ثل ــب ی ــف ش ــط نص ــش؛ فق ــداری بك ــب را بی ــال«13. ش ترتی
ــر تــو القــا خواهیــم كــرد؛ بایــد  میفرمایــد: »انّــا ســنلقى علیــک قــوال ثقیــال«14. مــا ســخن ســنگینى را ب
خــودت را آمــاده كنــى. حــاال مــا در حــد پیامبــر كــه هیــچ؛ در حــد كمتریــن شاگردانشــان هــم قابــل ایــن 
نیســتیم كــه اصــاًل فكــرش را بكنیــم. در حــد امــام هــم خودمــان را قابــل نمیدانیــم كــه فكــرش را بكنیــم؛ 
ــا یــک آدم معمولــى و مــاّدی و اهــل تالشــهای رایــج دنیــوی نیــز - كــه ممكــن اســت مؤمــن هــم  امــا ب
ــان را مقایســه  ــد خودت ــدارد - نبای ــات ن ــا هیچ چیــزی هــم مناف ــا ایمــان و ب باشــد؛ چــون ایــن تالشــها، ب
ــر  ــاّدی و ب ــذا همین طــور برخــالف محاســبات م ــت و ســپاه شــد؛ ل ــد. ســپاه، این طــوری شــكل گرف كنی
اســاس ایمــان بــه غیــب پیــش رفــت. اصــاًل ســپاه تــا حــاال فرصتــى پیــدا نكــرده؛ ایــن اولیــن فرصــت ســپاه 

اســت.

13. مزمل: 2 و 3 و 4
14. مزمل: 5
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تقوا

افزایش زمینه ی تقوا در میان مردم با نماز جمعه*

  تقوا، شرط توفیق در هر راهی 
همــه ی بــرادران و خواهــران عزیــز نمازگــزار را بــه رعایــت تقــوا توصیــه و دعــوت میكنــم. امــروز فكــر 
كــردم كــه در خطبــه ی اول، كــدام مطلــب از مطالــب اســالمى و دینــى مــا از همــه مهمتــر و فوریتــر اســت 
كــه آن را مطــرح بكنــم؛ دیــدم كــه مســأله ی تقــوا از همــه چیــز مهمتــر اســت. در تمــام مراحــل زندگــى 
ــروزی،  ــارزه و پی ــام دوران - دوران مب ــن نیازهاســت و در تم ــوا از ضروریتری ــرد، تق ــک ف ــه و ی ــک جامع ی
ــرای جامعــه ی دینــى و ملــت مســلمان، تقــوا  هنــگام جهــاد، هنــگام ســازندگى و در مراحــل مختلــف - ب
ضــروری اســت. امــروز كــه مــا بعــد از دوازده ســال از پیــروزی، تجربه هــای باارزشــى در اختیــار داریــم، راه 
را تــا حــدود زیــادی شــناخته ایم، هدفهــا را در قالــب مشــخص و معینــى تصویــر كرده ایــم و بــه ســمت آن 

حركــت میكنیــم، شــاید بشــود گفــت كــه بیشــتر از همیشــه، بــه تقــوا احتیــاج داریــم.
ــاب و  ــارت از اجتن ــوا، عب ــود؟ تق ــوا ب ــى، باتق ــف زندگ ــاد مختل ــه میشــود در ابع ــوا چیســت و چگون تق
پرهیــز از خطــا و گنــاه و اشــتباه و آلودگــى و ناپاكــى و انحــراف از راه و پیــروی از هوســها، و دل ســپردن بــه 
خــط مســتقیم تكلیــف و وظیفــه. در میدانهــای مختلــف، همــه بایــد باتقــوا باشــند، تــا موفــق بشــوند. تقــوا، 
شــرط توفیــق در هــر راهــى اســت؛ مخصــوص دیــن هــم نیســت؛ منتهــا تقــوای دینــى، روشــن و واضــح و 
شــیرین و خوش عاقبــت اســت.از یــک كــودک و نوجــوان كــه مشــغول تحصیــل و درس خوانــدن اســت، تــا 
یــک خانــم كدبانــوی خانــه، تــا هــر انســانى كــه در محیطــى بــه شــغل و بــه كاری اشــتغال دارد، هــر كــدام 

از اینهــا بایــد تقــوا داشــته باشــند، تــا بتواننــد راه را درســت برونــد و بــه مقصــود برســند.

*. خطبه های نماز جمعه ی تهران )خطبه اول( 1369/11/19
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ــه هــدف درس  ــد ب ــدون تقــوای خــاص محیــط و وضعیــت شــغلى و كاری خــود، نمیتوان یــک نوجــوان، ب
خوانــدن برســد. بایــد از اشــتباه و هــوس و بازیگوشــى و ســرگرمى بــه كارهایــى كــه او را از فعالیــت خــودش 
بــاز میــدارد، اجتنــاب بكنــد. ایــن، تقــوای اوســت. یــک زن در داخــل خانــه و یــک مــرد در محیــط كار نیــز 
همین طورند.یــک مؤمــن كــه میخواهــد راه خــدا را بپیمایــد و در صــراط مســتقیم حــق حركــت بكنــد، بایــد 
باتقــوا باشــد، تــا بتوانــد رضــای الهــى را كســب كنــد، از نورانیــت الهــى اســتفاده نمایــد، بــه مراحــل عالــى 
معنویــت برســد و بــه حاكمیــت دیــن خــدا دســت پیــدا بكنــد. تقــوا، بــرای فــردی كــه در راه دیــن و ایمــان 
حركــت میكنــد، یعنــى رعایــت كــردن تكلیــف دینــى و دل نــدادن بــه هوســها و شــهوات و منحــرف نشــدن 
از راه خدا.شــما در هــر جــا كــه هســتید، هــر شــغلى كــه داریــد، هــر مســؤولیتى كــه برعهــده گرفته ایــد، 
هــر شــأنى از شــؤون اجتماعــى را كــه دارا هســتید، در درجــه ی اول بایــد همتتــان ایــن باشــد كــه رضــای 
خــدا را تحصیــل كنیــد و وظیفــه ی الهــى را انجــام بدهیــد. ایــن، تقواســت. این كــه درصــدد انجــام تكلیــف 
باشــید و از انحــراف و بیــراه رفتــن پرهیــز بكنیــد، همــان تقواســت. اگــر ایــن احســاس در شــما پیــدا شــد 
و ایــن همــت و تــالش را كردیــد، اولیــن قــدم را كــه برداشــتید، خــدای متعــال بــرای قــدم دوم بــه شــما 

كمــک خواهــد كــرد.

 جهاد و لزوم رعایت تقوا
هرچــه مســؤولیت مــا باالتــر باشــد، تقــوای بیشــتری الزم داریــم. در میــدان جهــاد هــم تقواســت كــه 
انســان را پیــروز میكنــد. در میــدان مبــارزه ی بــا اســتكبار هــم كــه شــما ملــت ســالها بودیــد و مثــل ایــن 
روزهــا در ســال 57 بــه پیــروزی رســیدید، تقــوا شــما را پیــروز كــرد؛ تقــوای آن رهبــر كــه جــز بــه امــر 
الهــى و تكلیــف شــرعى، بــه هیــچ چیــز دیگــری نیندیشــید، و تقــوای شــما آحــاد ملــت كــه بــرای خاطــر 
خــدا، از هوســها و منافــع شــخصى خــود گذشــتید.یادتان اســت كــه آن روزهــا چه طــور همــه دل در گــرو 
هدفــى مقــدس داشــتند؛ كســى از خــود یــادش نبــود، كســى بــه فكــر مال انــدوزی نبــود، كســى بــه فكــر 
زیــاد كــردن ثــروت نبــود، كســى بــه فكــر شــغل و مقــام نبــود، كســى بــه فكــر جلــو افتــادن از دیگــران 
نبــود؛ هــر كســى احســاس میكــرد تكلیــف شــرعى و اســالمى و انقالبیــش چیســت، آن را انجــام میــداد. 
امــروز هــم همیــن كار را بایــد بكنیم.اگــر امــروز در جامعــه ی مــا، كســانى بــه فكــر سوءاســتفاده باشــند؛ بــه 
جــای رفــاه ملــت، رفــاه خودشــان را در نظــر بگیرنــد و بیاعتنــا بــه منافــع ملــت باشــند، بیتقوایــى كرده انــد. 
كســانى كــه در میــان مــردم مســؤولیتهای بزرگــى بــر دوش دارنــد، اگــر وقــت و عمــر خودشــان را در غیــر 
راه انقــالب و مســؤولیت انقالبییــى كــه برعهده شــان اســت، مصــرف بكننــد، بیتقوایــى كرده اند.دل ســپردن 
بــه هوســها و لذتهــای آنــى زندگــى و پیــروی از آنهــا، در وقتــى كــه بــا پیمــودن هدفهــای واال و بلنــد منافات 
دارد، بیتقوایــى اســت؛ همــان چیــزی اســت كــه یــک ملــت را بــه زانــو درمیــآورد، و تقــوا آن چیــزی اســت 

كــه یــک ملــت را ســربلند میكنــد. مــا بــه تقــوا احتیــاج داریــم.
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  تقوا مایه جلب برکات و رحمت خدا 
بــرادران و خواهــران! تقواســت كــه لطــف و رحمــت خــدا را بــه شــما متوجــه میكنــد. تقــوا و پرهیــزگاری 
و جدیــت در راه خداســت كــه بــركات الهــى را جلــب میكنــد؛ »ولــو اّن اهــل القــری امنــوا و اتّقــوا لفتحنــا 
علیهــم بــركات مــن الّســماء و االرض«1. تقــوا، شــما را در مقابــل اســتكبار و قدرتهــای ظالــم پیــروز میكنــد. 
تقــوا، پیــام شــما را در ذایقــه ی ملتهــای مظلــوم شــیرین میكنــد. تــا حــاال هــم هرچــه پیــروزی و پیشــرفت 
بــوده اســت، ناشــى از تقــوای باتقواهــا و پرهیــزگاران بــوده اســت.هرچه میــزان تقــوای ملــت مــا از لحــاظ 
كیفیــت و كمیــت افــراد باتقــوا باالتــر بــرود، پیــروزی و موفقیــت مــا ســریعتر و زودتــر خواهــد بــود. لــذا در 
نمازهــای جمعــه، خطبــای جمعــه موظفنــد كــه هــر هفتــه مــردم را بــه تقــوا دعــوت كننــد؛ چــون ایــن 

حــرف، كهنه شــدنى نیســت.

  صحبت از تقوا درخطبه اول، سیره امیرالمؤمنین 
ــوا  ــه تق ــه ی ب ــوا و توصی ــاره ی تق ــاً درب ــاز، غالب ــه ی اول نم ــالم( در خطب امیرالمؤمنین)علیه الّصالةوالّس
ــران،  ــه نمــاز جمعه هــا بگویم.ملــت ای ــه همیــن مناســبت، مــن چنــد جمله یــى راجــع ب ــد. ب حــرف میزدن
نمــاز جمعــه نداشــت و از ایــن نعمــت محــروم بــود؛ انقــالب بــه او نمــاز جمعــه داد. در طــول ایــن دوازده 
ســال، نمازهــای جمعــه نقــش بســیار بزرگــى در پیشــرفتها و موفقیتهــای ایــن ملــت و ایــن كشــور ایفــا 
ــته اند. ــردم داش ــى م ــت سیاســى و دین ــازندگى و هدای ــا و س ــزایى در بســیج نیروه ــهم بس ــد و س كرده ان

  افزایش زمینه ی تقوا در میان مردم با نماز جمعه 
اســالم بــرای نمــاز جمعــه، خیلــى اهمیــت قایــل اســت و مــن امــروز فكــر كــردم بعضــى از روایاتــى را كه 
در بــاب نمــاز جمعــه هســت، بخوانــم، تــا ببینیــد چه قــدر ایــن مراســم هفتگــى مهــم اســت.از قــول پیامبــر 
خدا)صلّیاللَّ علیه والــه( نقــل شــده كــه فرمــود: »مــن كان یؤمــن بــاللَّ و الیــوم االخــر فعلیــه بالجمعــه یــوم 
الجمعــه«2. یعنــى هــر كــس كــه ایمــان دارد، در روز جمعــه نبایــد نمــاز جمعــه را فرامــوش كنــد. از امــام 
ــه(  ــى اّن اصحــاب الّنبى)صلّیاللَّ علیه وال ــد بلغن ــود: »واللَّ لق ــه فرم ــت شــده اســت ك ــالم( روای باقر)علیه الّس
ــرای  ــوا یتجّهــزون للجمعــه یــوم الخمیــس«3. یعنــى اصحــاب پیامبــر، در روز پنجشــنبه خودشــان را ب كان
فــردا آمــاده میكردنــد، تــا بــه نمــاز جمعــه برونــد. در یــک روایــت دیگــر دارد كــه امیرالمؤمنیــن)ع( فرمودند: 
روز پنجشــنبه دارویــى نخوریــد كــه شــما را در بســتر بینــدازد، تــا مبــادا نمــاز جمعــه ی فــردا از دســتتان 
برود.دربــاره ی احتــرام بــه نمــاز جمعــه، از امــام صادق)علیه الّصالةوالّســالم( روایــت اســت: »لیتزیـّـن احدكــم 
یــوم الجمعــه«4؛ روز جمعــه، خــود را زینــت كنیــد. »یغتســل و یتطّیــب و یســّرح لحیتــه«5؛ غســل كنیــد، 
ــن لباســهایتان را  ــه«6؛ تمیزتری ــد. »یلبــس انظــف ثیاب ــب نمایی عطــر بزنیــد و ســر و صــورت خــود را مرت
بپوشــید و بــه نمــاز جمعــه برویــد.در روایــت دیگــر دارد كــه مالئكــه ی الهــى میایســتند و میبیننــد كــه چــه 
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1. اعراف : 96
2. بحاراالنوار، ج 20 ، ص 126

3. االصول من الكافى، ج 3 ، ص 415

4. بحاراالنوار، ج 86، ص 352
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ــر وارد مصــال شــد و همین طــور مینویســند: نفــر اول، نفــر دوم، نفــر ســوم، نفــر پنجــم، نفــر  كســى زودت
صــدم؛ تــا وقتــى كــه امــام جمعــه بلنــد میشــود خطبــه را بخوانــد. یعنــى هرچــه میتوانیــد، زودتــر در نمــاز 
جمعــه حاضــر شــوید.در یــک روایــت دارد كــه امــام مســلمین، زندانیانــى را كــه بــه خاطــر قــرض بــه زنــدان 
ــظ هــم برایشــان  ــاورد و محاف ــد بی ــه نمــاز عی ــا ب ــه ی ــه نمــاز جمع ــد، ب ــا روز عی ــه ی ــد، روز جمع افتاده ان
بگــذارد و وقتــى كــه نمــاز را تمــام كردنــد، آنهــا را بــه زندانشــان برگردانــد؛ یعنــى حّتــى زندانــى هــم از نمــاز 
جمعــه محــروم نمانــد.در یــک روایــت دارد كــه »لــو یعلــم اّمتــى مــا لهــم فیهــا«7؛ اگــر مــردم منافــع ایــن 
ســه چیــز را میدانســتند، »لیضربــوا علیهــا بالّســهام«8، بــر ســر آن بــا هــم منازعــه میكردنــد. آن ســه چیــز، 
عبــارت از اذان و زود رفتــن بــه نمــاز جمعــه و قــرار گرفتــن در صــف اول اســت، كــه ممكــن اســت صــف اول 

جهــاد یــا صــف اول نمــاز جمعــه باشــد.
چنــدی پیــش، مــن راجــع بــه اذان ســفارش كــردم و البتــه گفتــم كــه صبحهــا بــا بلندگــو در همه جــا 
اذان نگوینــد، تــا مــردم از خــواب بیــدار نشــوند. مثــل این كــه بعضــى از مؤمنیــن، ایــن قســمت دومــش را 
بیشــتر از قســمت اول گــوش كردنــد! آنچــه كــه مقصــود مــا بــود، ایــن بــود كــه در ســحرها، هــر جایــى یــک 
بلندگــو صــدا نكنــد؛ ولــى معنایــش ایــن نبــود كــه بــه هنــگام ســحر، صــدای اذان در شــهری مثــل تهــران 
بــه گــوش نرســد! نــه، در جایــى مثــل تهــران، اقــاًل در چنــد مســجد از مســاجد مهــم، خــوب اســت كــه 
بــا بلندگــو اذان پخــش بشــود؛ حّتــى اذان صبــح. در شــهرهای كوچــک هــم بــه فراخــور وســعت آن شــهر، 
میبایســت اذان صبــح در چندجــا پخــش بشــود. امــا در ظهــر و شــب اذان بگوینــد؛ هــم اذان بلندگــو، هــم 
جلــوی مســاجد، هــم داخــل مســاجد و هــم در خیابانهــا، تــا مــردم بــه اذان گفتــن عــادت كننــد.در یــک 
ــا طبــع اللَّ علــى قلبــه«9. هــر كــس ســه جمعــه پشــت  ــا تهاون روایــت فرمــود: »مــن تــرک الجمعــه ثالث
ســر هــم، از روی بیاعتنایــى نمــاز جمعــه را تــرک كنــد - اگــر كســى كاری داشــته باشــد، آن مــورد بحــث 

نیســت - خداونــد بــر قلــب او مهــر میزنــد.

 قدر دانستن نماز جمعه توسط مردم و ائمه جمعه
مــردم و خــود ائمــه ی محتــرم جمعــه، نمــاز جمعــه را در همــه جــای كشــور قــدر بداننــد؛ نمــاز را بــا 
توجــه، بــا خضــوع، بــا ذكــر و بــا دعــا بجــا بیاورنــد؛ و آنچــه را كــه بــرای مــردم الزم اســت، در خطبــه ی اول 
و دوم بگوینــد. خطبــه ی اول و دوم را هرچــه هــم بتواننــد مختصرتــر بكننــد، بهتــر اســت. البتــه ســنگ بنــای 
خطبه هــای طوالنــى را خــود مــا در همیــن نمــاز جمعــه ی تهــران گذاشــتیم و تقصیــر آن بــه گــردن كــس 
دیگــری نیســت! امــا حــاال عــرض میكنــم كــه خطبه هــا را كوتــاه كننــد، تــا مــردم بــه كارهایشــان برســند. 
عــالوه ی بــر نمــاز جمعــه، مــردم نمازهــای دیگــر را هــم در مســاجد اجتمــاع كننــد و بخواننــد. مســاجد را 
آبــاد كنیــد. اینهــا بــه حركــت انقالبــى و بــزرگ شــما بركــت خواهــد داد و نمــاز جمعــه، زمینــه ی تقــوا را 

در میــان مــردم زیــاد خواهــد كــرد.

6. همان
7. بحاراالنوار، ج 86، ص 197

8. همان

9. وسائل الشیعه، ج 5 ، ص 6
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تقوا

جبهه ی حق، فقط با تقوا پیش خواهد رفت 

    برگشت نعمت توسط انسان  
شــروع مطلــب را از همیــن آیــه ی مباركــه قــرار میدهــم كــه مربــوط بــه جنــگ اُحد اســت. اگرچــه جنگ اُحــد در 
مقیــاس مســایل تاریخــى و جهانــى و مســایل جامعــه، یک حادثــه ی كوتاه مــدت و كوچک اســت، اما درســى كــه قرآن 
در بــاب جنــگ اُحــد بــه مــا داد، درس بزرگــى اســت و متعلــق بــه همیشــه اســت. خالصه ی مطلــب هم این اســت كه 
خــدای متعــال بــه مســلمانان وعــده میكنــد كــه مــا شــما را كمــک خواهیم كــرد، و ایــن وعــده در جنــگ اُحــد عملى 
میشــود؛ »و لقــد صدقكــم اللَّ وعــده« 1. وعــده ی كمــک تحقــق پیداكــرد و شــما پیــروز شــدید و دشــمن مجبــور بــه 

عقب نشــینى شــد؛ تــا این كــه مشــكل بــه وســیله ی خــود شــما شــروع گردیــد.
 طبــق روایــات، پیامبــر فرمــوده بــود: »ال تبرحــوا هــذا المكان فانــا ال نــزال غالبین ما ثبّتم فــى مكانكــم« 2. تا وقتى 
ایســتاده اید، شــما پیروزیــد. وقتــى كــه مشــكل پیــدا شــد و میــل به مــال دنیــا و غفلــت از وظیفه و چشم وهمچشــمى 
در تكالــب بــر حطــام دنیــوی، بــر احســاس وظیفــه و وجــدان درونــى و دینــى فایــق آمــد، قضیــه بعكــس شــد: »حّتى 
اذا فشــلتم« 3؛ اول سســت شــدید، »و تنازعتــم فــى االمــر« 4؛ بــه درگیــری میــان خودتــان پرداختیــد، »و عصیتــم« 5؛ 
پُســتتان را تــرک كردیــد و آن جایــى كــه بــه شــما گفتــه بودنــد باشــید و نگهبانــى بدهیــد، محــل را رهــا كردیــد؛ در 
نتیجــه قضیــه بعكــس شــد. »ذلــک بــاّن اللَّ لم یــک مغّیــرا نعمة انعمهــا على قــوم حّتى یغّیــروا مــا بانفســهم« 6. این، 
یــک قانــون اســت؛ مثــل قانــون جاذبــه، مثــل قوانین دیگــر طبیعــى و تاریخى.خــدا نعمــت را برنمیگرداند؛ ما هســتیم 
كــه بــا رفتــار خودمــان، بــا عقبگــرد خودمــان، با ســوء تدبیــر خودمــان دربــاره ی امــور خویــش، نعمــت را برمیگردانیم. 
لــذا قــرآن بــه مــا یــاد میدهــد كــه از زیاده رویهایتــان بــه آنچــه در امــر خودتــان انجــام داده ایــد، اســتغفار كنیــد؛ »ربّنــا 

*. بیانــات در دیــدار كارگــزاران نظــام 
1370/05/23

1. آل عمران: 152

2.  بحاراالنوار، ج 20، ص 30
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تقوا

اغفرلنــا ذنوبنــا و اســرافنا فــى امرنــا« 7 در جنــگ اُحــد قضیــه برگشــت؛ »مــن بعــد مــا اریكم مــا تحّبــون« 8. بعــد از آن 
كــه خداونــد طلیعــه ی پیــروزی را نشــان داده بــود، اشــتباه كردنــد. البته چــون مؤمنند، چون یكباره دســت نشســتند، 
چــون هدفهــا را دوســت دارنــد، چــون در ایمــان بــه خــدا صادقند، »ولقــد عفا عنكــم« 9؛ خدا میگــذرد، یعنى جبــران و 
كمــک میكنــد؛ »و اللَّ ذوفضــل علــى المؤمنیــن« 10. ایــن، درس ماجــرای اُحد اســت. نگوییــم كه آن چند ســاعت به ما 
چــه. االن همــه ی مــا در همــان وضعیتیــم. جامعــه ی مــا، نــه امــروز، بلكه از بعــد از پیــروزی انقــالب در همــان وضعیت 
اســت. پیــروزی مرحله یــى انجام گرفتــه اســت. مــا مأموریم بــر این كه ثغره و شــكاف و كمینــگاه را حراســت و محافظت 
بكنیــم. اگــر غفلــت كردیــم، دشــمن مــا را دور خواهــد زد و ضایعــه خواهــد آفریــد. از اول انقــالب تــا حــاال نــگاه كنیــد، 
هرجــا دور خوردیــم، بــر اثــر چنیــن غفلتــى بــوده اســت. اگــر بگردیم، غفلــت را پیــدا میكنیم. همــه اش دنبال مســایل 
تحلیــل سیاســى نرویــم. البتــه من منكــر فعل وانفعــاالت بیرونــى و واقعى و سیاســى نیســتم؛ امــا اُّس اســاس قضیه در 

درون خــود ماســت.

  غفلت، بزرگترین عذاب خدا بر یک ملت  
 در همیــن ردیــف آیــات، بعــد از یكــى، دو آیــه ی دیگــر میفرمایــد: »اّن الّذیــن تولـّـوا یــوم التقــى الجمعــان انّمــا 
اســتزلّهم الّشــیطان ببعــض مــا كســبوا« 11. مــا كــه در جنگ پیــروز میشــویم، به خاطر تقواســت. اگر شكســت بخوریم، 
به خاطــر بیتقوایــى اســت؛ به خاطــر آن بیمارییــى اســت كــه در جــان مــا رخنه كــرده و مــا از آن غفلــت كرده ایــم.

بــرادران! غفلــت نكنیــم. بزرگتریــن عــذاب خــدا بــر یک ملــت این اســت كــه آن ملت غافــل بشــوند. بدتریــن درد برای 
یــک جامعــه، غفلــت آن جامعــه اســت؛ از خــدا غافــل نشــویم. در دل و جــان مــا و در یكایــک تصمیم گیریهــا و حركات 
مــا - كار اداری، كار سیاســى، كار نظامــى، كار مدیریــت، وقــت پــول خرج كــردن، وقــت اعتبــار تخصیــص دادن، وقــت 
قانــون گذرانــدن، وقــت قضاوت كــردن، در تمــام مراحــل - بایــد خــدا بــه یــاد مــا باشــد. مــا بایــد بــرای خــدا كار كنیــم. 

این طــوری ایــن جامعــه پیــش خواهــد رفــت.

   دالیل احتیاج کارگزاران به تقوا 
 همه به تقوا احتیاج دارند؛ من و شما به دو دلیل به تقوا احتیاج داریم:

 دلیــل اول ایــن اســت كــه اگــر مــا بیتقوایــى كردیــم و بــر اثــر بیتقوایــى مــا ضایعه یــى پیــش آمــد، ضایعــه بــر اســالم 
پیــش میآیــد، نــه بــر مــا؛ آن وقــت وزر و وبالــش بــه گــردن ماســت، روســیاهیش متعلــق بــه ماســت. گمــان میكنــم 
یكوقــت در نمــاز جمعــه ایــن داســتان مولــوی را نقــل كــرده ام. هــر وقــت ایــن داســتان به یــادم میآیــد، تكان میخــورم. 
در شــهری از شــهرهای مســلمانان، محلــه ی مســیحى نشــینى بود و دختری از مســیحیها عاشــق اســالم شــده بــود و 
رغبــت بــه اســالم پیــدا كــرده بــود. او بــه كلیســا نمیرفــت، در مراســم دینــى شــركت نمیكــرد و پــدر و مــادر او درمانده 
بودنــد كــه بــا ایــن دختــر چــه بكننــد. مــؤذن یــا قرآن خــوان بدصدایــى پیــدا شــد، پــدر آن دختــر پــول داد و گفت بیا 
نزدیــک خانــه ی مــا اذان بگــو! او هــم رفــت و اذان گفــت. وقتــى صــدای نكــره ی او بلنــد شــد، همــه ی مــردم آن محــل 

7. آل عمران: 147
8. آل عمران: 152
9. آل عمران: 152

10. آل عمران: 152
11. آل عمران: 155
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متوحــش شــدند. ایــن دختــر گفــت: چه صدایى اســت؟ پدر پاســخ گفــت: چیزی نیســت، اذان مســلمانان اســت. دختر 
گفــت: عجــب! مســلمانان ایننــد؟ عشــق اســالم از دلــش رفــت! مولــوی ایــن داســتان را در كتــاب مثنوی نقــل میكند. 
ایــن كتــاب، كتــاب پُرحكمتــى اســت. ایــن هــم یــک حكمــت اســت كــه واقعیــت دارد.از دیــد مــا بــه اســالم نــگاه 
میكننــد؛ حقایــق اســالمى را از راه مــا میبیننــد؛ اشــتباه مــا هــم بــه پــای اســالم گذاشــته خواهــد شــد؛ خــدای نكرده 
شكســت مســلمین هــم بــه پــای اســالم گذاشــته خواهــد شــد. میگوینــد اســالم شكســت خــورد؛ نمیگوینــد عده یى 
اســالم را درســت نفهمیــده بودنــد، درســت عمــل نكردند، آنها شكســت خوردنــد. امــروز كوچكترین ناكامى بــرای ملت 
مــا، پنجــاه ســال یــا بیشــتر نهضــت بیــداری اســالم را به عقــب خواهــد انداخــت. ایــن جوانانــى كــه در آفریقا و آســیا و 
خاورمیانــه و حّتــى شــهرهای كشــورهای اروپایــى، به نام اســالم شــعار میدهند و به اســم جمهوری اســالمى به هیجان 
میآینــد، اینهــا اســالم را بــا پیشــرفتش، بــا آن امــام، بــا آن چهــره ی نورانــى، بــا آن كلمــات نورانــى، بــا آن اداره ی الهــى 
جامعــه و بــا آن تقوایــى كــه بــه بركــت انقــالب از قلــه ی جامعــه ی مــا میریخــت و تمــام اقشــار جامعــه را كــم و بیــش 
فرامیگرفــت، دیده انــد. اگــر شكســتى باشــد، ناكامییــى باشــد، عمــل بدی باشــد، همــه دگرگون خواهد شــد و دشــمن 

جــری خواهــد گردید. 
دلیــل دوم ایــن اســت كــه ایــن نظــام، حركــت و موفقیتــش فقــط به بركــت تقــوا امكانپذیر اســت. خاصیت نظــام الهى 
ایــن اســت. نظــام حــق، بیتقــوا پیــش نمیــرود. نظــام باطل كــه در مقابــل حق اســت، طــور دیگری اســت. البتــه آن جا 
هــم تقیــدات و پایبندیهایــى بــه یــک ســری اصــول الزم اســت تــا پیــش برونــد؛ امــا تقــوا بــه معنــای طهــارت و پاكــى 
و پرهیــزگاری و رعایــت حــال همــه ی ارزشــها - كــه در یــک جامعــه ی ارزشــى و مكتبــى و اســالمى الزم اســت - در 
جبهــه ی باطــل الزم نیســت. آنهــا چــون پایبنــدی ندارنــد، از روشــهای باطــل پرهیــز نمیكننــد، از پیامدهــای زشــت 
اجتنابــى ندارنــد؛ میزننــد و پیــش میرونــد، چیــزی از دســت میدهنــد و چیــزی هــم گیــر میآورنــد. امــا جبهــه ی حق 
این طــور نیســت. جبهــه ی حــق، فقــط در صورتــى كــه باخــدا و باتقــوا و باطهــارت باشــد، خواهــد توانســت در مقابــل 

جبهــه ی باطــل بایســتد و پیــش بــرود، و الغیر.

   پیشروی جبهه حق با تقوا
 بایــد نظــام را، نظــام دینــى و ارزشــى نگهداشــت. در این چندســاله، اســتكبار و ایــادی و بلندگوهایش، دایماً ســعى 
كردنــد كــه مــا را از یــک نظام ارزشــى بودن پشــیمان كننــد. مرتب گفتند كه اینهــا مرتجعند، واپســگرایند، متعصبند؛ 
بعضــى از احــكام اســالمى را مطــرح كردنــد و روی آنها تبلیغــات نمودند؛ كارهای شــخصى خالف ما یا دیگر مســلمانان 
را بــه حســاب اســالم گذاشــتند، بــرای این كــه مــا سراســیمه بشــویم، جانمــان بــه لبمــان برســد و بگوییــم كــه نــه، ما 
دینــى نیســتیم، مــا هــم نظامــى مثــل بقیــه ی نظامهــای دنیا هســتیم! آنهــا قصدشــان همین اســت. اگــر به زبــان هم 
نگوییــد، امــا عملتــان عمــل یــک نظام غیــر ارزشــى و دنیایى باشــد، آنها بــه هدف خودشــان رســیده اند، و آن شكســت 
ماســت. هــدف آنهــا ایــن اســت كــه ایــن جبهــه شكســت بخــورد. ایــن جبهــه، فقــط با تقــوا پیــش خواهــد رفــت. این 
نظــام، جــز بــا رعایــت تقــوا و طهــارت و پاكــى و محاســبه ی دقیــق و صحیــح و حسابرســِى هركــداِم مــا از خــودش - 
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»حاســبوا انفســكم« 12- پیــش نخواهــد رفت. اشــتباه اســت اگر كســى خیــال كند همــان كارهایى كــه دیگر حكومتها 
و دیگــر كارگــزاران دولتهــا در دنیــا میكننــد، مــا هــم همانهــا را بكنیــم. مــا اصولــى داریــم، مــا روشــهای مخصــوص به 
خودمــان را داریــم؛ اینهــا متعلــق بــه اســالم اســت. ایــن اصــول بایــد بــر دنیــا حاكــم بشــود؛ نــه ایــن كــه اصــول غلــط 
دنیــای جاهلــى و اســتكباری، خــودش را بــر مــا تحمیــل بكنــد. باید خــدا و مــرگ و ســؤال الهى و محاســبه ی الهــى را 
از یــاد نبریــم. اگــر ســروكار مــا بــه یــک بازجــوی بشــرِ ضعیــِف كم اطــالع بیفتد، یــا احتمــال بدهیم كــه خواهــد افتاد، 
حواســمان را جمــع میكنیــم. آن وقتــى كه از كار خســته میشــوید، آن وقتى كه احســاس میكنیــد چه لزومــى دارد كار 
را دنبــال بكنــم، آن وقتــى كــه پــای یــک رفاقــت در میــان میآیــد، آن وقتــى كــه پــای یــک افزون طلبــى و خودخواهى 
و شخصیاندیشــى در میــان میآیــد، آن وقتــى كــه پــای یــک قضــاوت باطل نســبت به بــرادر مســلمان در میــان میآید، 
آن جــا بــه یــاد ایــن آیــه بیفتیــد: »مال هــذا الكتاب الیغــادر صغیــرة و ال كبیــرة ااّل احصیهــا« 13. دیگــران اینهــا را ندارند. 
نظامهایــى كــه بــه خــدا و قیامــت اعتقــاد ندارنــد، بســته بــه زرنگیشــان، چگونــه زیــر و رو و البــال كنند كه چشــمهای 
حســابگر و حســابرس دنیایــى نبینــد، قاضــى نبینــد، دادگاه نفهمد، بــازرس نفهمد، مافــوق نفهمد، مســأله به همین جا 
خاتمــه پیــدا میكنــد. مــا این طــور نیســتیم؛ مــا آن جایــى كــه دیگــران نمیفهمنــد، آن جایــى كــه دیگــران تشــخیص 

نمیدهنــد، اول مشــكل ماســت كــه نفــس مــا بــر ما غلبــه نكنــد و وسوســه ننماید.

  راه تقوا ذکرخداست
 بــرادران! نظــام را بایــد برپایــه ی تقــوا حفــظ كــرد؛ راه تقوا هم ذكــر خداســت. آقایــان وزرا، آقایان نماینــدگان، آقایان 
مدیــران گوناگــون كشــور، مســؤوالن قضایــى كشــور، خودشــان را بینیــاز از دعــا و نافلــه و ذكــر و توجه و توســل و گریه 
و انابــه بــه پــروردگار نداننــد؛ نگوینــد حــاال مــا كه مشــغول خدمــت به مــردم هســتیم؛ دعا را كســى بخوانــد كه خیلى 
كار نــدارد! نــه، اصــل كار ایــن اســت. اگــر ایــن نباشــد، آن جــا بیپشــتوانه ایم. آن جایــى كــه وسوســه ها در مقابــل ما صف 
میكشــند و مــِن ضعیــِف تربیت نشــده ی حریــِص بــه دنیــا در مقابــل ایــن وسوســه ها قــرار میگیرم، چــه چیزی مــن را 
نــگاه خواهــد داشــت؟ »قــل مــا یعبــؤا بكم ربـّـى لــوال دعاؤكــم« 14. دعا كنیــد، نافلــه بخوانید، توجــه پیدا كنیــد، متذكر 
باشــید؛ در شــبانه روز، یــک ســاعت را بــرای خودتــان و خــدای خودتــان قــرار بدهیــد؛ از كارهــا و اشــتغاالت گوناگــون، 
خودتــان را بیــرون بكشــید؛ بــا خــدا و بــا اولیــای خــدا و بــا ولىّ عصر)عجلّ اللَّ تعالیفرجــه و ارواحنافــداه( مأنوس بشــوید؛ 
بــا قــرآن مأنــوس باشــید و در آن تدبــر بكنید.مــن بیشــتر از شــما محتاجــم كه كســى ایــن حرفهــا را به من بزنــد. بنده 
هــم بایســتى مــورد همیــن موعظه هــا قــرار بگیــرم؛ همه مــان محتاجیــم. این طــوری میتــوان ایــن بــار ســنگین و ایــن 
امانــت اســتثنایى الهــى را كــه در طــول ایــن چندیــن قــرن بعــد از صــدر اســالم، خــدای متعــال آن را بــر دوش احــدی 
نگذاشــت كــه بــر دوش شــما گذاشــت، بــه ســرمنزل رســاند؛ وااّل روســیاهى دنیــا و آخــرت اســت. مــا بایــد همدیگــر را 
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شروط تقوا* 

  تقوا یعنی پرهیز با حرکت، نه پرهیز با سکون 
 در مــورد تقــوا: چــون كلمــه ی تقــوا یــک ســخن تكــرار شــونده اســت و فرهنــگ تقــوا در جامعــه خیلــى 
تكــرار میشــود، مــن اصــرار دارم شــما آن نكتــه ی حــرف مــرا دریابیــد، و لــذا مقصــود را درســت توجــه كنید! 
مــن گفتــم تقــوا را میتوانیــم این طــور معنــى كنیــم كــه شــما بفهمیــد. امــا واژه گزینــى بــرای ترجمــه یــک 

ــى دیگر اســت. معن
تقــوا یعنــى پرهیــز بــا حركــت نــه پرهیــز بــا ســكون، یــک وقــت هســت شــما در حــال ســكون پرهیــز 
میكنیــد، یعنــى بــرو در خانــه ات بنشــین و كاری بــه كار چیــزی نداشــته بــاش و بــا رانندگــى نكــردن پرهیــز 
كــن بــه ایــن كــه بــه كــوه نخــوری و از دره پرتــاپ نشــوی، پرهیــز از كوهنــوردی كــردن، حركــت نكــردن 
در خارزارهــا كــه خارهــای مغیــالن دامــن شــما را نگیــرد، ایــن یــک جــور پرهیــز اســت و اســالم ایــن را 
بــه شــما توصیــه نمیكنــد. بلكــه میگویــد در ســینه ی قضایــا و واقعیت هــا بــا حــوادث روبــرو بشــوید و در 
ــن پرهیــز  ــا پرهیــز هــم میكنــد و ای عیــن حــال پرهیــز كنیــد. مثــل راننــده ای كــه رانندگــى میكنــد ام
همــان اســت كــه گفتــه شــد، مراقبــت كــردن و مواظــب خــود بــودن. پــس كلمــه ی پرهیــز در اینجــا یــک 
كلمــه ای اســت درســت، منتهــا چــون پرهیــزگاران در ترجمــه ی متقیــن زیــاد تكــرار شــده و در ذهن هــا آن 
حساســیت الزم را بــه معنــا برنمیانگیــزد، مــن ترجیــح دادم بگوئیــد پرهیزمنــدان البتــه پرهیزمنــدان را هــم 
چــون جــا نیفتــاده اصــرار نــدارم بگوئیــد، خــود بنــده آن ســال های قدیــم تقــوا را پرواگرفتــن و پرواداشــتن 
معنــا میكــردم، امــا بعــد فكــر كــردم دیــدم عبــارت پــرواكاران و پروامنــدان یــک عبــارت نامأنوســى اســت 
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و هیــچ مصطلــح نیســت، یعنــى آن موســیقى لغــت بایــد بــر گــوش ســنگینى نكنــد، بایــد زیبــا بــه گــوش 
برســد تــا رایــج شــود و ایــن یكــى از رازهــای واژه گزینــى اســت.بنابراین: شــما معنــای تقــوا را بدانیــد: كــه 
تقــوا یعنــى پرهیــز در حــال حركــت و مراقبــت در حــال حركــت، در میدان هــا حركــت بكنیــد، امــا مواظــب 
باشــید! از اصطكاكهــا، از غلــط رفتــن راه هــا، از واردكــردن ضایعه هــا بــه خــود یــا دیگــران و از تخّطیكــردن 
از حــدودی كــه بــرای انســان معیــن كــرده كــه انســان را بــه گمراهــى میبــرد، چــون جــاده بســیار خطرنــاک 

و طوالنــى و ظلمانــى اســت.

  هوشیار بودن، الزمه هدایت  
ــا  ــا برپ ــروز در دنی ــاری ام ــه گردوغب ــادی چ ــدرت م ــه ق ــد ك ــاهده میكنی ــا را مش ــات دنی ــن ظلم  ای
ــراه  ــا گم ــن راه ه ــه در ای ــیار انســان هایى ك ــه بس ــد و چ ــری میكنن ــده میكشــند و تصمیم گی ــرده؟ عرب ك
میشــوند. پــس بایــد مواظــب بــود! چقــدر انســان امــروز در دنیــا حقانیــت راه هــای اســتكباری را در دلــش 
ــا  ــه گفــت همیــن تالشــى كــه میكننــد ت قبــول دارد؟ همیــن كــه میگوینــد افــكار عمومــى غــرب اینگون
افــكار عمومــى غــرب را علیــه یــک مفهومــى و یــک حقیقتــى برانگیــزد ایــن بــرای چیســت؟ بــرای همیــن 
اســت كــه میخواهنــد بــاور انســان ها را جلــب كننــد كــه متأســفانه بــاور خیلــى را جلــب میكننــد و ایــن 
همــان گمراهیپذیــری راه حقیقــت و راه زندگــى اســت كــه اگــر یــک ذره هوشیاریشــان را از دســت دادنــد 
گمــراه خواهنــد شــد، و لــذا در ایــن راه تقــوا الزم اســت اگــر كســى ایــن تقــوا را داشــت، آن وقــت قــرآن 
او را مى توانــد هدایــت كنــد، لكــن اگــر كســى ایــن تقــوا را نداشــت و همچنــان چشــم بســته، بــزن  و بــرو 
و بیتوجــه و مســتانه حركــت كنــد، آیــا قــرآن میتوانــد او را هدایــت كنــد؟ ابــداً، هیــچ ســخن حقــى ایــن 
چنیــن آدمــى را نمیتوانــد هدایــت كنــد! كســى كــه گــوش دل بــه هیــچ چیــز نمیدهــد و هیــچ حقیقتــى را 
بــاور نــدارد، و سرمســت و دربســت در اختیــار شــهوات خــودش، یــا شــهوات دیگــران دارد حركــت میكنــد. 
قــرآن او را هدایــت نخواهــد كــرد. بلــه قــرآن یــک ندایــى هســت، امــا ایــن نــدا هیچ وقــت بــه گــوش آنهــا 
حســاس نمیآیــد. در قــرآن یــک تعبیــری هســت كــه میفرمایــد: »اولئــک ینــادون مــن مــكان بعیــد«1 و ایــن 
اشــاره بــه همیــن آدم هاســت میگویــد: آنهــا نــدا داده میشــوند از راهــى دور. شــما گاهــى یــک آهنگــى را از 
راه دور میشــنوید، مثــاًل یــک نفــر خوش خوانــى یــک نغمــه بســیار زیبایــى را بــا زیروبم هــای بســیار رقیــق 
و لطیفــى دارد میخوانــد امــا فــرض كنیــد از فاصلــه یــک كیلومتــری، صــدای او میآیــد لكــن چــه میگویــد؟ 
اوالً معلــوم نیســت، چــون لفــظ شــنیده نمیشــود و فقــط صــدا شــنیده میشــود، بعــد همیــن صــدا هــم كــه 
ــوار رســم شــده  ــر دی ــكار رفتــه اصــاًل فهمیــده نمیشــود، مثــل یــک خطــى كــه ب ظرافت هــای درونــش ب
و شــما آن را از دور میبینیــد یــک خــط اســت امــا وقتــى نزدیــک میرویــد میبینیــد ایــن خــط مثــاًل یــک 
ــذا ایــن آدم هــا را قــرآن میگویــد مثــل  ــه كار رفتــه كــه از دور نمیشــود دیــد، و ل ظرافت هایــى درونــش ب
اینكــه از دور صدایشــان میزننــد چیــزی نمیشــنوند پــس بایــد هوشــیار بــود تــا هدایــت شــد. ایــن مختصری 

1.فصلت: 44
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از جلســه ی گذشــته و »هــدی للمتقیــن« بــود. 

  رابطه ی تقوا با درک بیشتر انسان 
 »الذیــن یؤمنــون بالغیــب و یقیمــون الصلــوة و ممــا رزقناهــم ینفقــون«2: بــرای همیــن متقیــن شــش 
خصوصیــت بیــان شــده كــه ایــن شــش خصوصیــت در یــک انســان، در حقیقــت عناصــر تشــكیل دهنده ی 
تقواســت و آن تقــوای صحیــح و عینــى بــا ایــن شــش خصوصیــت در انســان تأمیــن میشــود البتــه فرامــوش 
نشــود كــه مــن در جلســه ی قبــل گفتــم: ایــن تقــوا در همــه ی مراحــل بــه انســان كمــک میكنــد، یعنــى 
ــت میشــوید و  ــد و هدای ــزی میفهمی ــک چی ــرآن ی ــوا داشــته باشــید از ق ــه ای از تق ــک مای ــى ی شــما وقت
ایــن تقــوا هرچــه بیشــتر بشــود شــما از قــرآن بیشــتر میفهمیــد یعنــى حتــى یــک انســانى كــه در حــد 
اعــالی تقــوا هســت اگــر بــاز تقوایــش بیشــتر شــود بــه همــان نســبت افزایــش روحیــه تقــوا ممكــن اســت 
بــاز چیزهــای جدیدتــر و ترفه تــر و یــک ظرافت هایــى را از قــرآن بفهمــد و ایــن فقــط مربــوط بــه اول كار 
نیســت كــه بگوئیــم اگــر میخواهیــد از قــرآن چیــزی بفهمیــد بایــد بــا تقــوا بشــوید و بعــد كــه تقــوا یعنــى 
همــان هوشــیاری و دقــت را بدســت آوردیــد دیگــر بــرو در بطــن قــرآن، نخیــر، در همــه ی مراحــل هرچــه 
ایــن تقــوا بیشــتر شــد درک انســان بیشــتر میشــود، حــاال ایــن شــش خصوصیــت مقدماتــى اســت بــرای 
اینكــه یــک ســطح قابــل قبولــى از تقــوا در انســان بوجــود بیایــد، یــا بگوییــم یــک حداقــل الزمــى از تقــوا 

در انســان بوجــود میآیــد. اولیــن خصوصیــت ایــن اســت كــه »الذیــن یؤمنــون بالغیــب«. 

  اولین خصوصیت متقین: ایمان به غیب 
ــاور  ــه غیــب ب ــد، كــه در ترجمــه گفتیــم آنهــا كــه ب ــه غیــب میآورن  یعنــى آن كســانى كــه ایمــان ب
میآورنــد. ایمــان بــه غیــب در قــرآن جاهــای متعــددی خشــیت بــه غیــب و توجــه بــه غیــب ذكــر شــده، 
مثــاًل در یــک جــا، »و خشــى الرحمــان بالغیــب«3 و از ایــن قبیــل آیــات آمــده و غیــب یعنــى آنچــه كــه 
پنهــان از حــواس آدمــى اســت و تمــام عالــم وجــود بــه غیــب و شــهادت تقســیم میشــود و شــهادت یعنــى 
ــه حــواس، آنچــه را كــه شــما  ــا چشــم فقــط، بلكــه مشــهود ب ــه مشــهود ب ــم مشــهود مــا، البتــه ن آن عال
آن را لمــس میكنیــد و در مقابــل شماســت، كــه زیــر چاقــوی جراحــى شــما میآیــد، روی تلســكوپ مثــاًل 
كیهان نگــر شــما میآیــد، زیــر ذره بیــن و میكروســكوپ شــما میآیــد: آنچــه كــه شــما میبینیــد آنچــه كــه 
شــما میشــنوید، آنچــه كــه شــما حــس میكنیــد ایــن شــهادت اســت و مــاورای ایــن شــهادت، عالــم ادامــه 
ــه آنچــه مــن و شــما آدمــى میبینیــد و میتوانیــد ببینیــد محــدود نیســت. بلكــه وجــود در  دارد، وجــود ب
نواحــى و مناطقــى كــه احســاس آدمــى قــادر بــه درک آن نیســت ادامــه دارد، یعنــى غیــب عالــم و ایــن مــرز 

ــادی اســت. ــای م ــا بینش ه ــى ب ــای اله ــا و بینش ه ــان بینیه جه

2. بقره: 3
3. یس: 11
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  مرز جهان بینی الهی و  بینش مادی 
 بینــش مــادی میگویــد: مــن آنچــه را كــه میبینــم وجــود دارد و هســت. امــا آنچــه را مــن نبینــم او 
نیســت. البتــه ممكــن اســت چیــزی را كــه امــروز نمیبینیــم فــردا ببینیــم او هــم هســت. ایــن بینــش مــادی 
ــد كــه آنچــه را نمیبینیــد  ــى داری ــت اســت، شــما چــه دلیل ــه و موجــب محدودی ــه، خودخواهان تنگ نظران
بگوئیــد نیســت؟ وقتــى حكــم میكنیــد بــه هســت یــا بــه نیســت بایــد بــا بینــش خودتــان بــه او رســیده 
باشــید! شــما وقتــى میگوئیــد هســت بایــد ثابــت بكنیــد كــه هســت! و وقتــى میگوئیــد كــه نیســت چگونــه 
ثابــت میكنیــد كــه نیســت؟ مــادی هیــچ دلیلــى بــر نبــود عالــم غیــب نــدارد. او میگویــد مــن عالــم غیــب را 
نمیبینــم و از آن خبــر نــدارم؛ آن وقــت بــا ایــن كــه میگویــد مــن خبــر نــدارم، در عیــن حــال بطــور قاطــع 
میگویــد نیســت!! اینجــا اولیــن ســؤالى كــه بایــد از او بشــود ایــن  اســت كــه: تــو وقتــى خــودت میگویــى مــن 
از او خبــر نــدارم پــس چگونــه میگویــى نیســت؟ و لــذا در قــرآن نســبت بــه ماّدیــون و ملحدیــن و دهریــون، 
آن كســانى كــه مــاورای جهــان مــاده را انــكار میكننــد ایــن تعبیــرات بــكار رفتــه: »ان هــم إال یظنــون«4: بــا 

گمــان حــرف میزننــد. »و ان هــم اال یخرصــون«5 بــا هــم ســخن میگوینــد.
 مــرز ادیــان الهــى و جهــان بینیهــای الهــى همیــن جاســت، كــه مــاورای آنچــه آدمــى میبینــد و حــس 
میكنــد چیــز دیگــری و عالــم دیگــری هــم وجــود دارد، حــاال چــه چیــزی آن عالــم را بــرای انســان ثابــت 
میكنــد؟ برهــان عقلــى، و ایــن نكتــه اصلــى اســت. عقــل وجــود خــدا را ثابــت میكنــد، عقــل پیــام خــدا 
ــت و بســیاری از  ــل وجــود قیام ــد. عق ــت میكن ــا ثاب ــه م ــى وحــى را ب و درس خــدا و رهنمــود خــدا، یعن
چیزهایــى را كــه عالــم غیــب هســت ثابــت میكنــد، كــه البتــه یــک مقــداری را عقــل ثابــت میكنــد و یــک 
مقــداری را هــم آن چیزهایــى كــه به وســیله ی برهــان عقلــى ثابــت شــده اســت ثابــت میكنــد. یعنــى وقتــى 
ــد  ــد بع ــت كرده ای ــدأ را ثاب ــى مب ــد و وقت ــت كرده ای ــد را ثاب ــه خــدا هســت توحی ــد ك ــت كرده ای شــما ثاب
ــه  ــد و ب ــده اســت میآی ــت ش ــى ثاب ــان عقل ــیله بره ــه به وس ــى ك ــد از آن نب ــد، بع ــت كرده ای ــوت را ثاب نب
شــما از عالــم غیــب خبــر میدهــد مثــل : فرشــتگان و بهشــت و دوزخ و آنهــا را مــا و شــما قبــول میكنیــم 
كــه بعضــى از اینهــا : مثــل بهشــت و دوزخ و معــاد را همانطــور كــه اشــاره كردیــم برهــان عقلــى داریــم و 
بســیاری از چیزهــا هــم برهــان عقلــى نــدارد، امــا ناطــق بــه حــق، یعنــى الهــام گیرنــده از وحــى الهــى كــه 
پیغمبــر باشــد میگویــد و وقتــى او گفــت مــا بــه او اعتمــاد و ایمــان داریــم و میدانیــم كــه راســت میگویــد، 
چــون خــود پیغمبــر بــا برهــان عقلــى ثابــت شــده، پــس اولیــن شــرط تقــوا ایمــان بــه غیــب آوردن و غیــب 
را قبــول كــردن و وجــود را از محدودیــت رهانــدن، یعنــى كائنــات را در همیــن محسوســات انســانى و درک 

ناقــص بشــر محــدود نكــردن اســت. 

  آثار ایمان به غیب در بینش انسان 
البتــه ایــن ایمــان بــه غیــب كــه عــرض كردیــم مــرز جهان بینیهــای الهــى و مــادی اســت، كــه آثــار 
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زیــادی را هــم در بینــش انســان و هــم در عمــل انســان بوجــود میــآورد، یعنــى آن انســانى كــه ایمــان بــه 
غیــب نــدارد جــوری زندگــى میكنــد و میاندیشــد و انســانى كــه ایمــان بــه غیــب دارد جــور دیگــری، و ایــن 
ایمــان انســان را رهــا نمیكنــد وقتــى كــه انســان ایمــان بــه غیــب میــآورد در نــوع بینــش او و نــوع عمــل او 
و نــوع تــالش و مبــارزه ی او یــک تفــاوت محسوســى بــا آن انســان مــادی كــه ایمــان نــدارد بوجــود میآیــد 
كــه مــن بــه برخــى از ایــن خصوصیــات اشــاره كــردم. ایمــان بــه غیــب بــه انســان هــدف میبخشــد، و لــذا 
وقتــى شــما ایمــان بــه غیــب نداشــته باشــید نمیتوانیــد یــک هــدف واقعــى قبــول بكنیــد. ممكــن اســت 
شــما بگوئیــد بســیاری از آدمهــای مــادی هســتند كــه هــدف هــم دارنــد. مــن عــرض میكنــم: ایــن هــدف را 
بایــد در آن جاهایــى محاســبه كــرد كــه احساســات و عــادت و نیــاز غلبــه نكــرده باشــد، و لــذا آن جائــى كــه 
احساســات و عــادت و نیــاز نباشــد، آنجــا تــالش یــک انســان مــادی متوقــف میشــود. البتــه بعضــى برطبــق 
ــرآورد.  ــا آن نیــاز خــودش را ب ــد تــالش كننــد، مــادی هــم اگــر هســت بایــد تــالش كنــد ت نیــاز مجبورن
بعضیهــا یــک احساســاتى دارنــد، مثــاًل: احساســات ناسیونالیســتى. ایــن احساســات ناسیونالیســتى او را وادار 
بــه یــک حركــت وتــالش فــراوان میكنــد تــا آنجــا كــه جــان خــودش را هــم از دســت میدهــد، لكــن ایــن 

احساســات اســت، منطــق و عقالنــى نیســت.
 اگــر از یــک آدم مــادی كــه در راه وطــن، خــودش را دارد فــدا میكنــد، آن وقتــى كــه در بحبوحــه و 
تنــور احساســات میگــدازد یــک نفــر او را بكشــد كنــار و بگویــد: آقــا شــما چــرا خــودت را از دســت میدهــى 
تــو بمیــری كــه چــه شــود؟! میخواهــى تــو بمیــری كــه وطــن زنــده باشــد! وقتــى تــو نیســتى ایــن وطــن 
باشــد یــا نباشــد چــه فایــده ای دارد؟ چــرا و بــه چــه جهــت تــو بمیــری تــا دیگــری زندگــى كنــد؟ البتــه 
ایــن را مادیگــرا اقــرار نمیكنــد، بلكــه اگــر بــه مادیگــرا بگوئیــد: در جــواب هدفهــای عالــى، وجــدان و از ایــن 
قبیــل چیزهــا را میگویــد لیكــن ایــن اعتــراف را در گوشــه و كنــار ســخنان هوشمندانشــان میشــود مشــاهده 
كــرد. مــن یــک كتابــى را از روژه مارتیــن دوگار نویســنده فرانســوی كــه رمانــى نوشــته بنــام خانــواده ی تیبــو 
خوانــده ام. بــه فارســى هــم ترجمــه شــده و مــن چــون بــا ایــن نوشــته های هنــری از قدیــم آشــنا بــوده ام، 
گاهــى اوقــات ایــن چیزهــا را میبینــم و نــكات مهمــى در اینهــا پیــدا میكنــم. ایــن ظاهــراً از اومانیســت قــرن 
نوزدهــم و اوایــل قــرن بیســتم اســت. ایــن انســانیت گراها كــه معتقــد بودنــد عشــق بــه انســان و انســانیت و 
عالقــه و وجــدان انســانى میتوانــد پركننــده ی خــأ اندیشــه ی مذهبــى و ایمــان مذهبــى و جاذبــه ی مذهبــى 
باشــد، اینهــا قبــل از رواج ماركسیســم خیلــى كتــاب مینوشــتند و ایــن روژه مارتیــن هــم جــزو آنهاســت 
كــه خیلــى خــوب در كتابــش قضیــه را تشــریح میكنــد. البتــه نــه اینكــه بخواهــد ایــن را بگویــد، بلكــه از 
زبــان قهرمــان داســتانش كــه در هنــگام یــک بیمــاری العــالج بــا خــودش فكــر میكنــد فایــده تــالش مــن 
چــه بــود و یادداشــتهایش را مینویســد حقایقــى را كــه تفكــر اومانیســتى بــه انســان میدهــد و آن احســاس 
ناگزیــر ایــن تفكــر اومانیســتى را كامــاًل مشــخص میكنــد و آنجــا كامــاًل میشــود ایــن را فهمیــد. او میگویــد 
ــادی جــز  ــاً طبــق تفكــر جهان بینــى م ــذت ببــری! واقع ــو ل ــده ی زندگــى كــردن همیــن اســت كــه ت فای
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ایــن هــم چیــز دیگــری نیســت. براســاس جهان بینــى مــادی، شــما یــک فاصلــه ای را داریــد از یــک نقطــه 
بــه نقطــه ای دیگــر: تولــد و مــرگ، یــا بگویــم: كودكــى و مــرگ، چــون دوران كودكــى چیــزی نیســت، امــا 
از پایــان كودكــى تــا مــرگ یــک فاصلــه ای اســت و ایــن فاصلــه مثــل بــرق هــم میگــذرد، پــس هرچــه در 
ایــن فاصلــه بیشــتر خــوش بگذرانیــد لــذت میبریــد و محصــول انســان از زندگــى جــز ایــن نیســت! آیــا ایــن 
ــزی  ــای واال برنامه ری ــرای هدفه ــى انســان و ب ــرای ســاختن زندگ ــان و ب ــای جه ــرای بن ــد ب ــش میتوان بین
ــا مبــارزه حركــت كنــد و در ایــن راه دشــوار ســختى را  ــه ســمت آنهــا ب كنــد و آنهــا را هــدف بگیــرد و ب
تحمــل كنــد و چنیــن چیــزی ممكــن اســت؟! نــه. اینكــه بنــده بــا عجلــه و بــا ســرعت خــودم را برســانم 
ــه دیــوار، این جــا چــرا باعجلــه بــروم؟ چــرا  بــه آن طــرف دیــوار كــه بن بســت اســت پیشــانیام میخــورد ب
تــالش كنــم؟ ایــن فــرق میكنــد بــا بینــش آن كســى كــه معتقــد اســت كــه ورای ایــن مــرز: كــه گردونهــا 

و گیتیهاســت ملــک آن جهانــى را ایــن خیلــى تفــاوت میكنــد.
ــودن در زندگــى  اینجــا اصــاًل هدفــدار شــدن زندگــى یكــى از نتایــج ایــن بینــش اســت و تالش گــر ب
ــر او  ــه بینــش الهــى آن وقتــى كــه احساســات ب هــم یــک نتیجــه ی دیگــر اســت. یعنــى انســان معتقــد ب
غلبــه نكــرده، و آن وقتــى كــه هیــچ نیــازی هــم نــدارد، و آن وقتــى كــه تســلیم هیــچ عادتــى هــم نیســت، 
در آن لحظــه هــم بــاز تــالش میكنــد. یعنــى اگــر مثــاًل یــک مســئولیتى را در جمهــوری اســالمى بــه شــما 
ســپردند، اعــم از مســئولیت كوچــک یــا بــزرگ و هیچكــس هــم مراقــب شــما نیســت، و هیــچ هــم اســیر 
احساســات نیســتند، آیــا بــا خودتــان فكــر میكنیــد مــن نیــم ســاعت دیگــر هــم بــرای ایــن موضــوع كار 
بكنــم یــا نــه؟ این جــا آن جایــى اســت كــه بینش الهــى خــودش را نشــان میدهــد. اگــر دارای بینــش  الهــى 
باشــید، یعنــى معتقــد بــه غیــب و معتقــد بــه خــدا و معتقــد بــه فرشــتگانى كــه بــر شــما ناظــر هســتند و 
معتقــد بــه جایگاهــى كــه از شــما بــا كمــال بصیــرت، كوچــک یــا بــزرگ كار شــما را ســؤال میكننــد و بــه 
آنهــا پــاداش میدهنــد، اگــر معتقــد بــه ایــن باشــید میگوئیــد: چــه ببیننــد و چــه نبیننــد، جــه بداننــد و چــه 
نداننــد، شــما در عیــن خســتگى و در عیــن تنهائــى و در عیــن بیخبــری دیگــران از شــما، صرفــاً بــه همــان 
علــت كــه میدانیــد خــدا شــاهد و ناظــر اســت كارتــان را ادامــه میدهیــد. یعنــى بــرای كاركــردن انگیــزه 
داریــد، چــون خــدا هســت و چــون او میبینــد. در روز عاشــورا كــه امــام حســین)علیه الســالم( در غربــت 
ــه  ــانى ك ــس از آن كس ــه هیچ ك ــای آن روز ك ــت در دنی ــه غرب ــان، بلك ــت در آن بیاب ــه غرب ــود، ن ــض ب مح
سرشــان بــه تنشــان میارزیــد كار امــام حســین)علیه الســالم( را قبــول نداشــتند و قبــول هــم نمیكردنــد یــا 
از روی یــک منطــق غلــط، یــا از روی راحــت طلبیهــا و تن پروریهــا،  كــه اگــر میخواســتیم بــا چشــم مــادی 
نــگاه كنیــم ایــن خــون هــدر شــده بــود، در چنیــن صحنــه ای یــک حادثــه ای اتفــاق میافتــد و آن كشــته 
شــدن علیاصغــر اســت، و حــال اینكــه مطلقــاً هیــچ احساســاتى انســان را وادار بــه ایــن كار نمیكنــد، بلــه 
احساســات وادار میكنــد آدم خــودش بــرود عاشــقانه در میــدان جنــگ كشــته شــود، امــا چــه احساســاتى 
آدم را وادار میكنــد بچــه شــش ماهه را ببــرد در جنــگ؟! وقتــى كــه كشــته شــد امــام حســین)علیه الســالم 
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( فرمودنــد: آنچــه كــه مــرا تســلى میدهــد: »ان ذلــک بعیــن الل«6 ایــن اســت كــه خــدا دارد ایــن را میبینــد 
و ایــن بــرای هــر انســان معتقــد بــه غیــب و بــه مــاورای ایــن مایــه تســلى اســت و ایــن بینــش بــه انســان 
تــالش میدهــد، و خصوصیــت دیگــری كــه وجــود دارد،  ایــن اســت كــه ایــن بینــش هــر پدیــده ای را معنیدار 
میكنــد و انســان را بــه تفكــر دربــاره ی آن پدیــده وادار میكنــد. وقتــى شــما معتقــد بــه عالــم غیــب هســتید 
و اراده ی غیبــى الهــى را بــر ایــن آفرینــش حاكــم میدانیــد، و قائلیــد كــه ایــن آفرینــش نظمــى دارد پــس 
هــر حركــت طبیعــى و حركــت تاریخــى و انســانى در هــر جــای دنیــا بــرای شــما یــک معنایــى دارد، چــون 
الزمــه ی نظــم ایــن اســت و چــون معنــا دارد درصــدد برمیآئیــد تــا آن را بشناســید و ایــن معرفــت انســانى را 
افزایــش میدهــد. بنابرایــن: بینــش معنــوی و الهــى و بینــش ایمــان بــه غیــب انســان را بــه بیشــتر شــناختن 
جهــان و بیشــتر شــناختن محیــط و بیشــتر شــناختن تاریــخ و بیشــتر شــناختن هــر پدیــده ای از پدیده هــا 

دعــوت میكنــد و خالصــه اینكــه ایمــان بــه غیــب آن مــرز اصلــى و شــرط اول تقواســت. 

  به پاداشتن نماز؛ دومین  خصوصیت متقین
اما شرط دوم: »الذین یؤمنون بالغیب« به پاداش نماز از شرایط متقین است.

 »و یقیمــون الصلــوة«: و نمــاز را بــه پــا میدارنــد. مــن بارهــا ایــن را گفتــه ام كــه بــه پاداشــتن نمــاز غیــر از 
گــزاردن نمــاز اســت و متأســفانه در بعضــى از ترجمه هــا مشــاهده میشــود مینویســند و نمــاز میگزارنــد، در 
حالــى كــه نمازگــزاردن در عربــى میشــود »یصلــون« و »یقیمــون الصلــوة« یعنــى نمــاز را بپــا میدارنــد، پــس 
بــه پــا داشــتن نمــاز چیــزی بیــش از گــزاردن نمــاز اســت، كــه البتــه نمازگــزاردن را هــم شــامل میشــود. 
یعنــى اگــر شــما بخواهیــد جــزو نمــاز بپادارنــدگان باشــید نمیتوانیــد نمازگــزاردن را تــرک كنیــد. بپاداشــتن 
نمــاز، یعنــى در محیــط و درجامعــه ایــن واجــب و ایــن حقیقــت لطیــف را بوجــود آوردن و محیــط را محیــط 
نمــاز كــردن و دیگــری را بــه نمــاز دعــوت كــردن و نمــاز را بــا توجــه ادا كــردن، و مفاهیــم نمــاز را در زندگى 
تحقــق بخشــیدن اســت، كــه مفهــوم اصلــى نمــاز عبــارت اســت از: خضــوع انســان در مقابــل پــروردگار و 
ــه فرمــان پــروردگار ایــن آن عنصــر اصلــى نمــاز اســت كــه در حاشــیه اش هــم چیزهــای  عمــل انســان ب
دیگــری وجــود دارد. پــس شــرط دوم متقیــن اقامــه ی صلــوة اســت »یقیمون الصلــوة« و آنكــه قبــاًل گفتیــم: 
»الذیــن یؤمنــون  بالغیــب«، یكــى از مقومــات تقــوا بــود در عالــم بینــش و ایــن دومــى، اقامــه ی صلــوة یكــى 

از مقومــات تقــوا در عالــم خــود ســازی اســت و خودســازی بســیار مهــم اســت.
ــم كــه  ــه سرنوشــت شــما نصیحــت میكن ــد ب ــاً عالقمن ــا و حقیقت ــوان دوســت شــما جوانه  مــن به عن
خودتــان را رهــا نكنیــد و دائــم درصــدد باشــید خودتــان را بســازید، یعنــى خصوصیــات مثبتــى كــه در شــما 
هســت آنهــا را تقویــت كنیــد و اگــر خصوصیــات منفــى در شــما باشــد، اینهــا را یــا در ذهنتــان یــا در روی 
كاغــذ لیســت كنیــد و هنــر یــک انســان ایــن اســت كــه بتوانــد خصوصیــات منفــى خــودش را پیــدا كنــد، 
ــه خــودش دارد در شــناختن عیــوب خــود  چــون غالبــاً آن چشــم محبــت شــدیدی كــه انســان نســبت ب
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كــور میشــود و هرعیــب خــودش را یــک حســن تعبیــر میكنــد. و لــذا بــا دقــت، بــا موشــكافى و بــا بیرحمــى 
ــى در  ــاری، عیــوب عمل ــان را اعــم از: عیــوب خلقــى، عیــوب رفت ــن عیــوب خودت ــان، ای ــه خودت نســبت ب
زندگــى عملــى خودتــان یــا در رفتارتــان بــا دیگــران، یــا در خلقیاتتــان، مثــاًل: حســد را، كینــه را، قســاوت 
قلــب را ، و حــاالت فــراوان مثــل بخــل را، حالــت جبــن )تــرس( را و حالــت راحت طلبــى را كــه در كتــب 
ــدن، مثــاًل بعضیهــا در حــال درس  ــى در درس خوان اخــالق این هــا از عیــوب انســان شــمرده شــده و عیوب
ــد و هــر درســى  ــه خودشــان میگیرن حواس شــان پــرت میشــود، بعضیهــا در حــال درس، حالــت امتنــاع ب
ــه عكــس اولیــن قضاوت شــان تســلیم  ــد اولیــن قضاوتشــان رد كــردن آن اســت و بعضــى ب را اســتاد بگوی
مطلــق در برابــر اوســت و هــر دو بــد اســت، همچنیــن ســوءخلق و از ایــن قبیــل: یكــى، یكــى را برطــرف 

كنیــد.

  اقامه ی صلوة یکی از مقومات تقوا در عالم خود سازی
 یكــى از چیز هایــى كــه خیلــى كمــک میكنــد بــه انســان در بــاب خودســازی نمــاز اســت، البتــه نمــاز 
بــا توجــه، نمــاز را بایــد باتوجــه خوانــد و ااّل ایــن الفــاظ را اگــر شــما فقــط بیمعنــا بگوئیــد یــک امــواج صوتى 
در هــوا بوجــود میــآورد، در حالــى كــه امــواج صوتــى از نمــاز را میخوانیــم بــه ایــن كلمــات و بــه ایــن حقایــق 
دل بدهیــم و بــا آنهــا آشــنا بشــویم. و لــذا بایــد در آنهــا اندیشــه كــرد و آنهــا را باتوجــه بــه معنــا تلفــظ كنیم، 
كــه اگــر نمــاز این طــور باشــد، بــه انســان خیلــى ترقــى و تكامــل میدهــد و انســان را به طــور محسوســى 
ــوة اســت. پــس در محیــط كوشــش كنیــد نمــاز  اصــالح میكنــد. ایــن هــم یكــى از درجــات اقامــه ی صل
بوجــود بیایــد و بــه نمــاز بیاعتنایــى نشــود، البتــه امــروز در جمهــوری اســالمى اقامــه ی نمــاز قابــل مقایســه 
بــا قبــل از انقــالب نیســت. قبــل از انقــالب نماز خوانــدن یــک عیــب بــود و در همیــن مســجد دانشــگاه تهران 
ــک وقتــى كار داشــتم و  ــد، به طــوری كــه مــن ی ــد نمــاز میخواندن ــک عــده ی بســیار محــدودی میرفتن ی
رفتــه بــودم آن جــا دنبــال كســى مســجد خلــوت بــود و هیچكــس ســراغ مســجد نمیرفــت مگــر یــک چنــد 

نفــر معــدودی از چنــد هــزار دانشــجو.
ــاد و  ــر میافت ــان گی ــى انس ــر جای ــا اگ ــى از محیط ه ــاً در بعض ــدن مخصوص ــاز خوان ــط نم  در محی
میخواســت نمــاز بخوانــد همــه تماشــا میكردنــد و مایــه تعجــب بــود. در آن زمــان اگــر میخواســتند از یــک 
ــى خــوب اســت و نمازخــوان اســت، نمازخــوان یعنــى  ــن جــوان خیل ــف كننــد، میگفتنــد ای ــى تعری جوان
خیلــى خــوب. نمازخــوان یــک نــوع مقــدس مآبــى بــه حســاب میآمــد، تــازه همــان آدم هــم یــک وقتــى اگــر 
كاری داشــت و جلســه ای داشــت، یــا درســى داشــت، یــا قــرار شــیرین خوبــى داشــت نمــاز را خیلــى راحــت 
تــرک میكــرد، امــا امــروز آن طــور نیســت. امــروز جوانهــای مــا در دانشــگاه و در غیــر دانشــگاه دنبــال نمــاز 
و عالقمنــد بــه نمــاز و مقیــد بــه نمــاز هســتند، لكــن ایــن كافــى نیســت، و لــذا در محیطتــان بایــد كاری 

بكنیــد كــه نمــاز رواج پیــدا كنــد، كاری در جهــت اقامــه ی صلــوة و ایــن هــم خصوصیــت دّوم.
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  انفاق از روزی خود، سومین خصوصیت متقین 
ــن  ــا ای ــد. حــاال آی ــاق میكنن ــم انف ــا كرده ای ــا روزی آنه ــه م ــون«: و از آنچــه ك ــا رزقناهــم ینفق »و مّم
انفــاق همــان زكاتــى اســت كــه در كتابهــای فقهــى گفتــه شــده بــه 9 چیــز تعلــق میگیــرد و در غیــر آن 9 
چیــز زكــوة نیســت؟ نــه ایــن آن نیســت. البتــه ممكــن اســت در مــورد زكــوة هــم مــا نظــرات فقهــى دیگری 
را هــم ســراغ داشــته باشــیم. و بشناســیم كــه دایــره زكــوة را بســى وســیع تر گرفتــه باشــند و از آنچــه كــه 
در ایــن 9 چیــز وجــود دارد و ممكــن اســت وجــود داشــته باشــد امــا بــه هــر حــال ایــن آن انفــاق نیســت 

و فراتــر از آن اســت.
 انفــاق كــردن یعنــى خرج كــردن از مــال، و بدیهــى اســت كــه مــراد از ایــن خرج كــردن، آن خرجــى 
نیســت كــه انســان بــرای خــودش میكنــد، چــون خــرج كــردن بــرای خــود را هــر انســانى میكنــد و بیتقواهــا 
بیشــترش را بــرای خــورد و خــوراک و لــذت و شــهوترانى خودشــان خــرج میكننــد. پــس مقصود آن نیســت، 
بلكــه مقصــود انفــاق در راه خداســت. یعنــى در راه هدفهــای واال و در راه آرمانهــای الهــى خرج كــردن بســیار 

ــت!  مهم اس

  فواید انفاق 
و ایــن انفــاق دارای دو فایــده اســت: یــک فایــده، فایــده نقــد و تخلف ناپذیــر و همگانــى، و آن عبــارت 
اســت از فایــده ای كــه بــه انفــاق كننــده میرســد. و فایــده دّوم: فایــده محتمــل و نه چنــدان همگانــى كــه بــه 
انفــاق شــونده میرســد. درســت عكــس آن چیــزی كــه در تصــور عمومــى وجــود دارد. همــه خیــال میكننــد 
مــا كــه انفــاق میكنیــم و خــرج میكنیــم بــه انفــاق شــونده، یعنــى بــه آن كســى كــه پــول میدهیــم فایــده 
میرســد، در حالــى كــه این طــور نیســت، یعنــى قبــل از آنكــه بــه او فایــده برســد اولیــن فایــده بــه مــا كــه 
انفــاق میكنیــم  رســیده اســت. مــن یــک وقتــى در گذشــته پیرامــون بحــث انفــاق و زكــوة میگفتــم: شــما كه 
دســت در جیــب كــردی و ایــن پــول را درآوردی تــا رســاندی دســت گیرنــده فایــده بــردی و واقعیــت همیــن 
اســت. چــرا؟ چــون اصــل قضیــه دل كنــدن از آن چیــزی اســت كــه شــما آن را متعلــق بــه خودتــان میدانیــد 
و ایــن كار بــزرگ اســت، كــه در آیــه ی شــریفه قــرآن میفرمایــد: »و مــن یــوق شــح نفســه فاولئــک هــم 
المفلحــون«7 كســى كــه نــگاه داشــته شــود از شــح او رســتگار اســت و مشــكل دنیــای امــروز همیــن اســت. 
مشــكل بــزرگ دنیــای گذشــته در تاریــخ همیــن بــوده. مشــكل بــزرگ دنیــا از زرمنــدان اســت و زرمنــدان 
هــم بســیاری از اوقــات از زر، زور خودشــان را بــه دســت آورنــد و بســیاری از اوقــات بخاطــر زر دنبــال زور 
رفتنــد. امــروز كســى كــه در دنیــا بــه قــدرت میرســد و زمــام امــور یــک كشــوری را بدســت میــآورد، اولیــن 
ــردن،  ــى ك ــد: زندگ ــرار میده ــور ق ــس جمه ــک رئی ــى ی ــاش را روال زندگ ــد، روال زندگی ــه میكن كاری ك
خــوردن، چریــدن بــا انــواع و اقســام چریدنیهائــى كــه بــرای انســان مطلــوب اســت و شــهوت رانیها، چــون 
ــه یــک رئیــس جمهــور مگــر میشــود گفــت این جــور نچــر، این جــور نخــور،  ــه قــدرت رســیده اســت! ب ب
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این جــور اســراف نكــن؟ خواهــد گفــت پــس مــن بــرای چــه بــه اینجــا رســیدم؟ و حقیقتــاً اگــر از او ســئوال 
كنــى ایــن پاســخ را میدهــد! آنجــا كــه شــما یــک رئیســى را در یــک كشــوری ببینیــد كــه خیلــى اهــل 
اســراف نباشــد اســتثنائى اســت، البتــه ایــن را داشــتیم، نــه اینكــه بگویــم نداشــتیم، امــا خیلــى اســتثنایى، 
ــردم از رؤســای  ــا برخــورد ك ــه بعضیه ــد ســال گذشــته ب ــن چن ــده در ای ــى آن خــوب خوبهاشــان. بن حت
جمهــور كــه جــزو متفكریــن و ایده دارهــا بودنــد، یعنــى فقــط ایــن نبــود كــه یــک نظامیــای آمــده باشــد 
و قــدرت را بدســت گرفتــه باشــد بــرای شــهوت رانى، از ایــن قبیــل نبــود، برخیشــان ایــده داشــتند، لكــن 
ــه  ــوان ك ــک حی ــل ی ــان مواظــب خوشــگذرانى خودشــان هســتند مث ــدم آن چن ــن دی همان جــا را هــم م
ــود. اصــاًل زندگــى كــه در  در روایــت دارد: »همهــا علفهــا«8 بســیاری از اینهــا همتشــان همــان علفشــان ب
آن لــذت بــودن نباشــد بــرای آنهــا معنــى نــدارد، كمــا اینكــه شــما میبینیــد امــروز ســرمایه ها ی انباشــته 
ــد؟ چقــدر انســان ها را  ــا زدن ــه دنی ــم چــه آتشــى ب ــزرگ عال در دنیــا چــه میكنــد؟ و امــروز ثروتمنــدان ب
محــروم نگهداشــتند؟ و ایــن بــر اثــر »شــح نفــس« هرچــه بیشــتر بــه چنــگ آوردن و هرچــه كمتــر خــرج 
كــردن اســت!! و لــذا ایــن اقــدام بــزرگ و تمریــن بزرگــى اســت بــرای انســان، كــه انســان آنچــه را از جیــب 
خــودش به چنــگ آورده رهــا كنــد. پــس اولیــن فایــده ای كــه بــر انفــاق مترتــب اســت، آن فایــده ای اســت 
كــه بــه انفــاق كننــده میرســد و فایــده ی دوم آن فایــده ای اســت كــه بــه انفــاق شــونده میرســد. لكــن ایــن 
فایــده دوم مشــكوک اســت و همیشــه چنیــن فایــده ای مترتــب نمیشــود. گاهــى شــما انفــاق میكنیــد در 
جــای خــودش نیســت. انفــاق میكنیــد امــا شــرایط دیگــر بــرای خوشــبخت شــدن آن شــخص یــا آن جمــع 
وجــود نــدارد، یعنــى پــول بــه دست شــان رســیده، امــا نتوانســته اند اســتفاده كننــد. شــرایط دیگــر نبــوده 
پــس وقتــى شــما انفــاق میكنیــد نمیتوانیــد یقیــن داشــته باشــید كــه بــه آن فایــده ی دوم كــه رســیدن بــه 
پــر كــردن خــالء اســت حتمــاً رســیده اید، البتــه ایــن شــک نبایــد موجــب شــود تــا انســان انفــاق نكنــد 
بلكــه بایــد انفــاق بكنــد و لــو مشــكوک باشــد كــه در طــرف مقابــل بــه نتیجــه برســد یــا نــه. امــا آنچــه كــه 
هرگــز تخلــف نمیشــود آن فایــده ای اســت كــه بــه انفــاق كننــده میرســد. پــس تقــوای مطلــوب قــرآن یعنــى 
آن حداقــل الزم بــرای متقــى بــودن ایــن اســت: »و ممارزقناهــم ینفقــون« ایــن انفــاق چیــز بســیار خوبــى 
اســت! در هــر حــدی كــه هســتید عــادت كنیــد، بــه انفــاق كــردن، البتــه انفــاق فقــط انفــاق پــول نیســت، 
ــه بیســوادی  انفــاق علــم هــم انفــاق اســت، همــان وقتــى كــه بیــكار هســتید و میتوانیــد كمــک كنیــد ب
و نادانــى، دانشــتان را انفــاق كنیــد و همیــن انفــاق هــم اتفاقــاً اول فایــده اش بــه خودتــان میرســد. یعنــى 
پیــش از اینكــه دیگــری از علــم شــما اســتفاده كنــد وقتــى آن علــم را تكــرار میكنیــد اســتفاده اش بــه خــود 
ــا انفــاق وجاهــت، وجاهــت اجتماعــى و آبروتــان را انفــاق كنیــد! یكجایــى ممكــن اســت  شــما میرســد، ی
آبــروی شــما بــه درد یــک مســلمانى بخــورد یــا بــه درد یــک مجموعــه ی مســلمانانى بخــورد آنــرا انفــاق كنید 

و انفاقــات گوناگــون، تــا برســیم بــه بقیــه نشــانه های متقیــن.
 و السالم علیكم و رحمة الل و بركاته

8. نهج البالغه: نامه 45

تقوا





تزکیه ی انسان، هدف اعالي انقالب اسالمي 

 وابستگی فالح انسان به تزکیه
 عدم تزکیه انسان، سرمنشاء همه شرارت های دنیا

 آسانی تهذیب نفس در دوران حاکمیت اسالم
 کنارهم بودن رشد معنوی و مادی

 خودسازی اخالقی یکی از بزرگترین وظایف دانشجویان
 اغتنام و بکاربردن هنر در جهت اسالمی



تقوا

تزكیه ی انسان، هدف اعالي انقالب اسالمي* 

  وابستگی فالح انسان به تزکیه 
 آن مســأله ی اساســى كــه در انقــالب اســالمى هــدف اعلــى و واال بــه حســاب میآمــد و میآیــد، عبــارت 
از تزكیــه ی انســان اســت. همــه چیــز مقدمــه ی تزكیــه و طهــارت آدمــى اســت. عدالــت در جامعــه و نیــز 
ــى  ــه هــدف بزرگــى محســوب میشــود، ول ــا این ك ــات بشــری هــم ب ــان اجتماع حكومــت اســالمى در می
خــود آن یــک مقدمــه بــرای تعالــى و رشــد انســان اســت كــه در تزكیــه ی آدمــى نهفتــه اســت. هــم زندگــى 
در ایــن عالــم - اگــر بخواهــد بــه ســعادت برســد - محتــاج تزكیــه اســت، و هــم درجــات اخــروی و معنــوی، 
متوقــف بــر تزكیــه اســت. فــالح انســان - یعنــى دســت یافتــن انســان بــه مقصــد اعلــى - وابســته ی بــه 
ــالح و  ــد، ف ــه بكن ــه تزكی ــى«1. آن كســى ك ــه فصلّ ــى. و ذكراســم ربّ ــن تزّك ــح م ــد افل ــه اســت؛ »ق تزكی
ــات  ــام لحظ ــلّم( را در تم ــما روش نبىّ اكرم)صلّیاللَّ علیه واله وس ــت. ش ــت آورده اس ــه دس ــتگاری را ب رس
دعــوت اســالمى خــود مالحظــه بفرماییــد؛ از روزهــای اول كــه در غربــت محــض بودنــد و بــا تنهایــى خــود 
بــا همــه ی دنیــای جاهلیــت و كفــر مبــارزه میكردنــد، تــا اوج قــدرت اســالمى، یعنــى آن روزی كــه پیامبــر 
مكــه و طائــف را فتــح كــرده بودنــد و حجــاز را تمامــاً زیــر ســلطه ی خــود درآورده بودنــد، در هــر مناســبتى 

پیامبــر اكــرم مــردم را دعــوت میكردنــد كــه نفــس خــود را تزكیــه و تطهیــر كننــد.

  عدم تزکیه انسان سرمنشاء همه شرارت های دنیا 
 بــرادران و خواهــران! در وجــود مــا، هــم سرچشــمه ی همــه ی شــرارتها وجــود دارد، كــه همــان نفــس 
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ماســت - كــه از همــه ی بتهــا خطرناكتــر، بــت نفــس و خودخواهــى ماســت - و هــم سرچشــمه ی همــه ی 
خیــرات و زیباییهــا و كمــاالت. اگــر مــا بتوانیــم و همــت كنیــم خودمــان را از چنــگال نفــس امــاره ی بــه 

ســوء و شــهوات نفســانى نجــات بدهیــم، سرچشــمه ی خیــرات بــر روی مــا گشــوده خواهــد شــد.
ــه  ــه مــردم دنیــا زور میگوینــد و ب ــر از ظلــم و جــور اســت، اگــر قدرتهــای اســتكباری ب  اگــر دنیــا پُ
آنهــا جفــا میكننــد، اگــر بســیاری از ملتهــا بــا ســكوت خــود، ذلــت را بــه دســت خــود بــرای خــود تــدارک 
میبیننــد، اگــر بســیاری از قدرتهــا و دولتهــا بــر مــردم خودشــان ظلــم روا میدارنــد، اگــر فقــر و بیســوادی و 
بیفرهنگــى هســت، اگــر جنگهــای خانمانســوز هســت، اگــر بمبهــای شــیمیایى هســت، اگــر ظلــم و تعدی و 
دروغ و فریــب هســت، همــه و همــه ناشــى از عــدم تزكیــه ی انســان اســت؛ انســانها خــود را تزكیــه نكــرده و 
نســاخته اند. انقــالب بــرای ایــن اســت كــه جوانــان و مــردم مــا در هــر قشــر و هــر طبقــه، ایــن فرصــت را 
پیــدا كننــد كــه خودشــان را بســازند؛ خودشــان را از بدیهــا نجــات بدهنــد و در مقابــل آتــش دوزخ اخــروی 

و دوزخهــای دنیــوی بیمــه كننــد.
ــان  ــه خودش ــند، ب ــرده باش ــود را اصــالح ك ــس خ ــش نف ــد، مردم ــده باش ــه ش ــه تزكی ــى ك  جامعه ی
پرداختــه باشــند، رذایــل اخالقــى را از خودشــان دور كــرده باشــند، دورویــى و دروغ و فریــب و حــرص و 
طمــع و بخــل و بقیــه ی رذایــل انســانى را از خودشــان جــدا كــرده و زدوده باشــند، این طــور جامعه یــى، 

هــم بــه ســعادت اخــروی، و هــم جلوتــر از آن، بــه ســعادت دنیــوی دســت خواهــد یافــت.
 اگــر بدبختیهــای انســانیت را ریشــه یابى كنیــد، بــه آلودگــى نفســانى انســانها برمیگــردد. آن جایــى كــه 
ضعــف و بدبختــى هســت، یــا بــه خاطــر اختالفــات اســت، یــا بــه خاطــر حــرص و آز و دنیاطلبــى اســت، یــا 
بــه خاطــر بددلــى انســانها بــا یكدیگــر اســت، یــا بــه خاطــر تــرس و اظهــار ضعــف و تــرس از مــرگ اســت، 
و یــا بــه خاطــر میــل و رغبــت بــه شــهوات و خوشــگذرانى اســت. اینهــا مایــه ی اصلــى بدبختیهــای جوامــع 

بشــری اســت. چگونــه میشــود اینهــا را برطــرف كــرد؟ بــا تهذیــب و تزكیــه ی اخالقــى.

  آسانی تهذیب نفس در دوران حاکمیت اسالم 
 البتــه تهذیــب اخالقــى در حكومــت طاغــوت بســیار مشــكل اســت. كمتــر انســانى را میتــوان پیــدا 
كــرد كــه در دوران حاكمیــت طاغوتهــا بتوانــد بــه رشــد معنــوی و اخالقــى دســت پیــدا كنــد، تــا مثــاًل 
بــه مقامــى روحــى و معنــوی برســد و كســى مثــل مقــام بــزرگان و شــخصیتى مثــل امــام امــت بــه وجــود 

بیایــد؛ امــا در دوران حاكمیــت اســالم آســانتر اســت.
 تــا وقتــى كــه نبىّ اكرم)صلّیاللَّ علیه واله وســلّم( و رســالت اســالمى نبــود، ابوذرهــا و مقدادهــا و 
عمارهــا انســانهای جاهــل و گمراهــى بودنــد؛ مثــل حیوانــات، مثــل وحشــیها و مثــل بقیــه ی مــردم زندگــى 
میكردنــد؛ امــا طلــوع خورشــید اســالم، از عمــار آن چنــان شــخصیت بزرگــى ســاخت كــه در طــول عمــر 
طوالنــى خــود - حــدود نــود ســال - پیوســته در خدمــت اســالم بــود و دایمــاً بــرای خــدا كار كــرد و زحمت 
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كشــید. اســالم از مقــداد و ابــوذر و از بقیــه ی انســانهای بــزرگ، آن شــخصیتها را ســاخت. اینهــا چــه كســانى 
بودنــد؟ اینهــا انســانهای بــدوی و ابتدایــى و جاهلــى بودنــد.

  کنارهم بودن رشد معنوی و مادی 
 جوانــان مــا میتواننــد رشــد كننــد. زنــان و مــردان مــا میتواننــد انســانهای بزرگــى بشــوند. جامعــه ی مــا 
میتوانــد در حــدی رشــد كنــد كــه رشــد آن، ملتهــای دیگــر را بــه پیمــودن ایــن راه تشــویق كنــد؛ یعنــى 

هــم رشــد مــاّدی و هــم رشــد معنــوی؛ چــون رشــد مــاّدی بــدون رشــد معنــوی بیفایــده اســت.
ــوژی پیچیــده،  ــم پیشــرفته، تكنول ــاد، عل ــد؛ محصــول زی ــاّدی دارن ــا رشــد م ــزرگ دنی  االن كشــورهای ب
مصنوعــات فــراوان؛ هــر روز چیــزی از پیشــرفتهای علمــى در دنیــا بــه بشــریت نشــان میدهنــد؛ امــا آیــا 
اینهــا خوشــبختند؟ آیــا زندگــى آنهــا زندگــى انســانى اســت؟ این طــور نیســت؛ نــه خودشــان خوشــبختى 
ــان  ــد. در می ــه اجــازه میدهنــد كــه ملتهــا خوشــبختى انســانى را درک كنن ــد، ن انســانى را حــس میكنن
خودشــان، اضطرابهــا، نگرانیهــا، قتلهــا، جنایتهــا، افســردگیها، وازدگــى از زندگــى مــاّدی و معنــوی، دوری 
از معنویــت و فضیلــت، پاشــیده شــدن اســاس خانــواده و از بیــن رفتــن پیونــد فرزنــدان بــا والدیــن وجــود 
دارد. اینهــا گرفتاریهــای آنهاســت؛ بــرای دنیــا هــم كــه میبینیــد چــه بــه ارمغــان آورده انــد! بــرای ملتهــای 
دیگــر هــم، جنــگ و فقــر و بیســوادی و اختــالف و بدبختــى و تیــره روزی را آورده انــد. آنهــا رشــد مــاّدی 
دارنــد، امــا رشــد معنــوی ندارنــد. وقتــى رشــد مــاّدی بــدون رشــد معنــوی شــد، نتیجــه ایــن اســت كــه 

مشــاهده میكنیــد. بایــد رشــد معنــوی را در كنــار رشــد مــاّدی گذاشــت.

 خودسازی اخالقی یکی از بزرگترین وظایف دانشجویان 
ــن محفــل هســتید و همــه ی دانشــجویان در سرتاســر كشــور، متوجــه   شــما دانشــجویانى كــه در ای
باشــید كــه یكــى از بزرگتریــن وظایــف شــما، خودســازی اخالقــى اســت. اخــالق خــود را تكمیــل كنیــد؛ 
شــما جوانــان ایــن فرصــت را داریــد. دوران، دوران شماســت؛ شــما در دوران خوبــى زندگــى میكنیــد؛ در 
ســایه ی حكومــت قرآنــى و فرهنــگ اســالمى زندگــى میكنیــد. بنابرایــن، از لحــاظ روحــى و معنــوی، فرصت 
بــرای واال و شایســته شــدن داریــد؛ ایــن فرصــت را مغتنــم بشــمارید. علــم بایــد در كنــار اخالق، و پیشــرفت 
صنعتــى و علمــى و مــاّدی در كنــار رشــد اخالقــى باشــد. توجــه بــه خــدا هــم مایــه ی اصلــى رشــد اخالقــى 

بــه حســاب میآیــد.

 اغتنام و بکاربردن هنر در جهت اسالمی 
 مــن یــک جملــه هــم بــه دانشــجویان هنــر عــرض بكنــم. هنــر، بهتریــن وســیله بــرای انعــكاس همیــن 
ــا، از هنــر هــم  ــران و شــرف و عــزت م مفاهیــم و همیــن مســائل اســت. متأســفانه دشــمنان اســالم و ای
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ســوء اســتفاده كردنــد؛ هنــوز هــم دارنــد میكننــد. از شــعر و نقاشــى و داســتان و فیلــم و نمایــش و بقیــه ی 
شــعبه های هنــر، بــه عنــوان ابــزاری بــرای كوبیــدن فضیلــت، از بیــن بــردن حقایــق و فضایــل معنــوی و 
اســالمى، و ســوق دادن بــه ماّدیگــری و عیــش و عشــرت مــاّدی، ســوء اســتفاده میكننــد. چــه كســى بایــد 
ایــن را جبــران كنــد؟ شــما جوانــان. اگــر انقــالب و جامعــه ی اســالمى از هنــر فاخــر و برجســته برخــوردار 
نباشــد، نخواهــد توانســت مكنونــات قلبــى خــود را بــه مخاطبــان خــودش برســاند و بــا آنهــا ارتبــاط برقــرار 

كنــد.
ــن  ــردن و همی ــن ســخنرانى ك ــكان حــرف زدن - همی ــه، ام ــک جامع ــر در ی ــد اگ ــرض كنی  شــما ف
ــد،  ــرف بزنن ــد ح ــازه ندهن ــد و اج ــح بگیرن ــكار صحی ــل و اف ــان فضای ــردم - را از صاحب ــا م ــوی ب گفتگ
ببینیــد چــه خســارت بزرگــى پیــش خواهــد آمــد. عیــن همیــن خســارت - شــاید از جهتــى بزرگتــر از 
ایــن خســارت - خســارت آن جمعــى اســت كــه از ابــزار هنــر بینصیــب باشــند؛ چــون هنــر چیزهایــى را 
منعكــس میكنــد كــه بیــان ســاده و عــادی نمیتوانــد آنهــا را منعكــس كنــد؛ مخصوصــاً بــه نســلهای آینــده 

ــى. ــل كنون ــه نس ــور ب و همین ط
ــاد  ــای اســالمى ی ــا معیاره ــر را ب ــد. هن ــه كار ببری ــت اســالمى ب ــم بشــمارید و در جه ــر را مغتن  هن
بگیریــد و یــاد بدهیــد و آن را بــه كار ببریــد، تــا بتوانیــد مفاهیــم و ارزشــهای الهــى و اســالمى را بــه مــردم 
نشــان بدهیــد. امــروز دنیــا محتــاج حقایــق اســالمى اســت. ایــن آفتــاب درخشــان مفاهیــم قــرآن و معرفــت 

قرآنــى، امــروز در دنیــا مــورد احتیــاج ملتهاســت.
 از خــدای متعــال میخواهیــم كــه بــه همــه ی مــا توفیــق بدهــد تــا حقایــق و معــارف اســالمى را خــوب 
بفهمیــم و بتوانیــم آنهــا را بــه شــكل صحیحــى منعكــس كنیــم؛ و مهمتــر از همــه، عمــل خودمــان را بــا 

ایــن معــارف تطبیــق دهیــم.
1( اعلى: 14 و 15
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تقوا

نتیجه تقوا، سالم ماندن در امتحانات الهي *

  یکی از فواید تقوا؛ سالم ماندن در امتحانات الهی  
امــروز در خطبــه اّول، بــا اشــاره بــه یــک تجربــه قرآنــى بســیار مهــم، صحبــت مــن دربــاره تقواســت. تقوا 
در زندگــى انســان، فوایــد زیــادی دارد. از جملــه ایــن فوایــد، یكــى ایــن اســت كــه انســاِن بــا تقــوا میتوانــد 
خــود را در لغزشــگاهها و دســت اندازهای زندگــى حفــظ كنــد؛ ولــى انســان بیتقــوا، نمیتوانــد. اگــر انســان 
بتوانــد روح تقــوا را ،كــه عبــارت اســت از مراقبــت دائــم نســبت بــه خــود و توّجــه همیشــگى در اعمــال و 
حّتــى افــكار خــود و فعــل و تَركــى كــه بــه انســان منتســب میشــود، در خــود بــه وجــود آورد، نتیجــه اش 
ــه و  ــارت اســت از توّج ــوا عب ــای تق ــد. چــون كــه معن ــات الهــى، ســالم میمان ــن میشــود كــه در امتحان ای

پاییــدن خــود؛ مراقبــت كــردن از خــود و تــن بــه غفلــت نــدادن.

  تقوا تضمیین کننده ی، ادامه پیشرفت ها 
بــرادران و خواهــران مــن! امتحــان، بــرای همــه هســت. وقتــى در مقیــاس یــک ملــت مالحظــه كنیــم، 
میبینیــم همــه ملتهــا، در فــراز و نشــیب زندگــى، دچــار امتحــان میشــوند. در مقیــاس افــراد هــم كــه نــگاه 
كنیــم، همه افــراد دچــار امتحــان میشــوند. امتحانهــا مختلــف اســت؛ اّمــا هســت. آن جــا كــه لذتــى بــر ســِر 
ــّذت كــه خــالف شــرع اســت، راغــب میگــردد، آن جــا،  ــه آن ل راِه انســان پیــدا میشــود و نْفــس انســان، ب
جــای امتحــان اســت. آن جــا كــه پولــى ســر راه انســان قــرار میگیــرد و انســان میتوانــد آن را بــه دســت آورد، 
امــا خــالف قانــون خــدا و مقــّررات الهــى اســت، جــای امتحــان اســت. آن جــا كــه ســخنى بــر زبــان انســان 
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ــرای شــخص انســان فایــده دارد، امــا ســخن باطلــى اســت، جــای امتحــان  جــاری میشــود و آن ســخن ب
اســت. آن جــا كــه گفتــن حرفــى الزم اســت و خــدا از انســان میخواهــد كــه آن حــرف را بزنــد، امــا گفتــن 
آن حــرف خطــر و زحمــت در پــى دارد، جــای امتحــان الهــى اســت. در مقیــاس اّمتهــا و ملتهــا كــه حســاب 
كنیــم، وقتــى ملتــى بــه ثــروت و قدرتــى میرســد، بــه پیروزیــای دســت مییابــد و بــه رشــد علمیــای نائــل 
میگــردد، آن جــا جــای امتحــان آن ملــت اســت. اگــر ملتهــا بتواننــد در اوج قــدرت، خودشــان را ســالم نگــه 
دارنــد، از امتحــاْن ســرافراز بیــرون آمده انــد. امــا اگــر جمعیتهــا و ملتهــا، آن وقــت كــه زحمــت از سرشــان 
كــم شــد، خــدا را فرامــوش كردنــد، ناموّفــق و ســرافكنده از امتحــان بیــرون آمده انــد. لــذا، قــرآن در ســوره 
ــد: »بســم اللَّ الّرحمن الّرحیم. اذا جــاء نصــراللَّ  ــه میفرمای ــر صلوات اللَّ علی ــه پیغمب ــاه »نصــر«، خطــاب ب كوت
والفتــح و رأیــت الّنــاس یدخلــون فــى دیــن اللَّ افواجــا.« ایــن، اوج قــدرت یــک نبــى اســت كــه خــدا بــه 
ــه انســان  ــى اســت ك ــن او وارد شــوند. این جــا، جای ــروه در دی ــروه گ ــردم، گ ــح و نصــرت بدهــد و م او فت
بایــد مواظــب خــود باشــد. لــذا میافزایــد: »فســّبح بحمــد ربــک واســتغفره انـّـه كان تّوابــا.« در همــان لحظــه 
پیــروزی بــه یــاد خــدا بــاش. خــدا را تســبیح كــن و حمــد بگــو كــه رویكــرد ایــن همــه توفیــْق نــه كار تــو، 

كــه كار خداســت. بــه خــودت نــگاه نكــن؛ بــه قــدرت الهــى نــگاه كــن.
یــک ملــت، یــک رهبــری حكیمانــه و الهــى مثــل نبىّ اكــرم صلّیاللَّ علیه وآله وســلّم در چنیــن جاهایــى 
ــه داد یــک ملــت میرســد. اگــر  ــت، راه خــود را گــم نكنــد. تقــوا این جاســت كــه ب مواظــب اســت كــه اّم
ــوا  ــا تق ــر ملته ــه خواهــد داد. اگ ــود، راه پیشــرفت ، راه ایمــان و راه بندگــى خــدا را ادام ــوا ب ــا تق ــى ب ملت
نداشــته باشــند، همــان بالیــى بــر سرشــان خواهــد آمــد كــه ملتهــای مقتــدر دنیــا در جــای جــای تاریــخ 
بــه آن دچــار شــده اند. آنهــا دچــار غــرور، دچــار اســتكبار، دچــار ظلــم، دچــار بدرفتــاری و دچــار انحــراف 
شــدند. مــردم را منحــرف كردنــد؛ دنیــا را خــراب و فاســد كردنــد و آخــر هــم خودشــان ســرنگون شــدند. 
ــا،  ــود در دنی ــم موج ــوری عظی ــى از دو امپرات ــاره یك ــک، درب ــالهای نزدی ــن س ــه اش را در همی ــک نمون ی
مشــاهده كردیــد. ایــن، نتیجــه بیتقوایــى اســت. همــه بیتقواهــای عالــم - چــه افــراد و چــه ملتهــا - ســقوطى 
را بایــد انتظــار بكشــند؛ و ایــن سرنوشــتى اجتناب ناپذیــر اســت. بــه دنبــال بیتقوایــى، حتمــاً ســقوط اســت. 

البتــه قبــل از ســقوط كامــل، انحــراف و فســاد و خــراب شــدن اســت.

  گرداِب امتحان و اصحاِب نوِح پیغمبر 
ــت.  ــه اوس ــن ب ــر و مؤمنی ــوِح پیغمب ــاِب ن ــه اصح ــوط ب ــردم، مرب ــرض ك ــه ع ــى را ك ــه قرآن  آن تجرب
مؤمنیــن بــه حضــرت نــوح، واقعــاً انســانهای برگزیــده ای بودنــد. دربــاره ماجــرای حضــرت نــوح و مؤمنیــن 
ــوح، نهصــد و  ــه طــور مفّصــل صحبــت شــده اســت. حضــرت ن ــات شــریفه ســوره »هــود«، ب ــه او، در آی ب
پنجــاه ســال دعــوت كــرد. نتیجــه و محصــول دعــوت او بعــد از نهصــد و پنجــاه ســال، عبــارت بــود از جمــع 
معــدودی كــه در بیــن آن مــردم جاهــل و طغیانگــر، بــه نــوح ایمــان آوردنــد: »و مــا آمــن معــه ااّل قلیــل«1 
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ســپس امتحــان الهــى بــرای آن قــوم كافــر، نزدیــک شــد؛ یعنــى قضیــه توفــان. حضــرت نــوح، بــه كشــتى 
ســاختن در خشــكى پرداخــت و مایــه مســخره همــه كســانى شــد كــه بــه او نــگاه میكردنــد. كشــتى را بایــد 
لــب دریــا ســاخت، نــه در خشــكى و آن جایــى كــه بــا دریــا، شــاید فرســنگها فاصلــه داشــته باشــد! كشــتى 
بزرگــى كــه جماعتــى را میخواهــد بــا خــود حمــل كنــد، چطــور میشــود بــا فاصلــه زیــاد از دریــا درســت 
ــد  ــه تمســخر میپرداختن ــد، ب ــور میكردن ــه او عب ــن ب ــوح و مؤمنی ــار ن ــر وقتــى كــه از كن ــوِم كاف كــرد؟! ق
ــه ســاختن یــک  ــوح و یارانــش، در بیــرون شــهری كــه محــل سكونتشــان اســت، ب و میگفتنــد: ببیننــد ن

كشــتى عظیــم مشــغولند!
مؤمنیــن بــه نــوح، كســانى بودنــد كــه تمســخرها را تحّمــل میكردنــد. آنها كــه نمیدانســتند كشــتى برای 
چیســت! آنهــا كــه از ماجــرای توفــان و آبــى كــه از آســمان و زمیــن میخواســت بجوشــد، خبــر نداشــتند! اّمــا 
ایمانشــان آن قــدر قــوی بــود كــه در مقابــل تمســخرها و تســخر زدنهــا، تــاب آوردنــد و فشــار افــكار عمومــى 
ــد: »اال  ــم بودن ــان فرودســتى ه ــوح، مردم ــن ن ــد. مؤمنی ــه خــود، تحمــل كردن ــه را علی ــدان جامع قدرتمن
الّذیــن هــم اراذلنــا بــادی الــرأی.2« شــاید مردمــان طبقــه ســه و چهــار جامعــه آن روز محســوب میشــدند. 
حــاال شــما فكــر كنیــد: جمعیــت كمــى، در مقابــل جمعیــت زیــادی كــه پــول دارنــد، قــدرت دارنــد، زبــان 
دارنــد، تبلیغــات دارنــد، مــورد تمســخر قــرار میگیرنــد و اهانــت میشــوند، امــا تحّمــل میكننــد. تحّملــى ایــن 
چنیــن، ایمانــى قــوی میخواهــد. اطرافیــان نــوح و مؤمنیــن بــه نــوح، ایــن ایمــان قــوی را داشــتند. بعــد كــه 
موضــوع كشــتى ســازی پیــش آمــد، ایمــان اینهــا بیشــتر واضــح شــد: آنهــا بــر پیغمبرشــان فشــار نیاوردنــد 
كــه »ایــن چــه كاری اســت میكنــى؟! بــرای چــه در خشــكى، كشــتى میســازی و چــرا مایــه مســخره مــا 

شــده ای؟!« نــه. همــه تلخیهــا را تحمــل كردنــد.
آنهــا كار عجیــب و غریبــى را شــروع كــرده بودنــد. فــرض كنیــد در یــک میــدان بــزرگ، وســط شــهری 
ماننــد تهــران كــه فرســنگها تــا دریــا فاصلــه دارد، یــک نفــر شــروع بــه ســاختن كشــتى كنــد! ایــن كار، 
توجیهــى نــدارد. مؤمنیــن بــه نــوح، تمســخری را كــه بــه جــا هــم تلّقــى میشــد، تحّمــل كردنــد. چنیــن 
تحّملــى، ایمــان میخواهــد؛ آن هــم ایمــان قــوی. بعــد كــه بــاران از آســمان شــروع بــه باریــدن كــرد و آب از 
زمیــن جوشــید، نــوح بــه مؤمنیــن خــود گفــت: »حــاال ســوار شــوید.« ســوار شــدند و حیوانــات را هــم ســوار 
كردنــد. اوضــاع و شــرایط جــّوی طــوری بــود كــه معلــوم میكــرد سرتاســر دنیــا را آب فــرا خواهــد گرفــت. 
فرمــان خــدا بــه نــوح ایــن بــود كــه: »ُقلَنااْحمــل فیهــا مــن كّل زوجیــن اثنیــن و اهلــک.«3 همــه موجــودات 
جفــت را) »زوجیــن اثنیــن« یعنــى دو جفــت( ســوار كشــتى كــن. معلــوم بــود حادثــه ای در شــرف تكویــن 

اســت كــه بناســت بــه هیــچ چیــِز دنیــا رحــم نكنــد.
ــرق و  ــانها غ ــت. انس ــا را آب گرف ــس از آن دنی ــرد و پ ــت ك ــتى حرك ــدند. كش ــتى ش ــوار كش ــا س آنه
حیوانــات نابــود شــدند. آن جمــع برگزیــده مؤمــن، اطــراف حضــرت نــوح ماندنــد. امتحــان كّفــار تمــام شــد؛ 
امــا امتحــان مؤمنیــْن هنــوز تمــام نشــده بــود. یــک امتحــان بــود كــه در دوران ایمــان بــه پیامبــر، در مقابــل 
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ســختیها صبــر و تحّمــل كننــد و تمســخرها را تــاب بیاورنــد. امتحــان ســختى بــود. امتحــاِن دوران شــّدت! 
مؤمنیــن بــه نــوح، امتحــان را راحــت گذراندنــد.

گاهــى امتحــان دوراِن شــّدت، راحت تــر از امتحــان دوران رخــاء و رفــاه و آســایش اســت. امتحــان دوران 
مقابلــه مظلومانــه بــا اســرائیلیهاِی غاصــِب غاشــِم ظالــم، امتحــان ســختى بــود. عــّده ای از عهــده آن امتحــان 
بــر آمدنــد. بعــد كــه چنــد ســالى گذشــت، بــه بركــت همــان مبــارزات، بیــن مــردم احترامــى پیــدا كردنــد. 
پولهــا ســرازیر شــد، احترامهــا ســرازیر شــد و دوران راحتــى فــرا رســید. دیگــر مبــارزه ای نبــود. دیگــر خطــر 
مرگــى نبــود. دیگــر مسلســل بــه دوش انداختنــى نبــود. لــذا، در امتحــاِن دوران آســایش، بریدنــد؛ آن هــم 
چــه بریدنــى! فضاحــِت فــروِش فلســطین را كــه دیدیــد! از ایــن قبیــل، در تاریــخ معاصــر، زیــاد داریــم. بنــده 
دیــده ام مبارزینــى كــه دوران شّدتشــان را بــه پاكیزه تریــن وضــع گذراندنــد، اّمــا در دوران رخائشــان، گرفتــار 

كثافــت و فســاد شــدند.
گــرداِب امتحــان، گــرداب بســیار ســختى اســت. همــان مردمــى كــه آن شــّدتها را در كنــار نــوح تحّمــل 
كردنــد، بــه دوران رخــاء و آســایش رســیدند. »قیــل یــا نــوح اهبــط بســالم مّنــا و بــركات علیــک.4« و آب 
فــرو نشســت. دوران گــردش كشــتى نــوح بــر امــواج آبــى كــه توفــان غضــب الهــى بــود، بــه پایــان رســید. 
بنــا بــود در دنیــای ســالم، از كشــتى پیــاده شــوند؛ دنیایــى كــه دیگــر مســتكبرین و مــأ و مترفیــن در آن 
ــوح  ــه ن ــد. قــرآن میفرمایــد كــه ب نیســتند. بایســتى زندگــى اســالمى و الهــى خودشــان را شــروع میكردن
گفتیــم: »اهبــط.« از كشــتى فــرود آ. »بســالم مّنــا علــى امــم مّمــن معــک.5« درود مــا برتــو )یــا »ســالمتى 

و امنیــت مــا بــرای تــو«( و بــرای بعضــى از كســان كــه بــا تــو هســتند.
عجبــا! ایــن درود و توّجــه و لطــف الهــى، بــرای مؤمنینــى كــه در آن شــرایط از امتحــان بیــرون آمدنــد، 
ــا  همگانــى نیســت. »عــّده ای« از آنهــا مشــمول ســالم الهــى هســتند: »و امــم ســنمّتعهم ثــم یمّســهم مّن
عــذاب الیــم.6« امــا عــده دیگــر از همانهایــى را كــه بــا تــو بودنــد ) ظاهــر آیــه ایــن اســت: »ســنمّتعهم«( اّول 
بهره منــد میكنیــم. »ثــم یمّســهم مّنــا عــذاب الیــم.« بعــد بــه دنبــال آن بهره بــری )بــه دنبــال برخــورداری 
از زندگــى راحــت، بــه دنبــال چشــیدن مــزه امنیــت و رفــاه و آســایش( یــک عــذاب دردنــاک از ســوی مــا 
بــه آنهــا خواهــد رســید! یعنــى آنهــا در امتحــان، بــد عمــل خواهنــد كــرد. در امتحــان الهــى خواهنــد بریــد.

  ضاللت و گمراهِی بدکارگی نتیجه بی تقوایی 
 ایــن، امتحــان دوران رخــاء اســت. چــه كســانى میتواننــد از ایــن امتحــان ســربلند بیــرون آینــد؟ مــردم 
بــا تقــوا. در ابتــدای عرایضــم روایتــى از امیرالمؤمنیــن، علیه الســالم، خوانــدم كــه میفرمایــد: آن كســى كــه 
از تقــوا جــدا شــود، »اغــری باللّــذات والشــهوات.« لّذتهــا و شــهوتها فریبــش میدهنــد؛ اغــراء میكننــد. »و وقع 

فــى تیــه ســّیئات.« و در حیــرت و ضاللــت و گمراهــِى بدكارگــى خواهــد افتــاد.
وقتــى تقــوا نبــود، وقتــى مراقبــت ازخــود نبــود، وقتــى نســبت بــه عمــل خودمــان، حــرف خودمــان، 
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معاملــه خودمــان، خدمتــى كــه در دســتگاه دولتــى بــر عهــده گرفته ایــم، وظیفــه ای كــه در میــدان بــردوش 
گرفته ایــم، و خالصــه بــه رفتــاری كــه بــر حكــم وظیفــه اســالمیبر مــا الزم اســت، حواســمان جمــع نبــود، 
لغزشــها بــه ســراغمان میآیــد. خیــال نكنیــد كــه لغــزش از آِن عــده ای مخصــوص و شــهوات ویــژه جمــع 
معّینــى اســت! همــه انســانها دچــار شــهوت میشــوند. شــهوِت برخــى گــران و شــهوِت بعضــى ارزان اســت. 
لــّذِت بعضــى فاخــر و لــّذِت بعضــى ناچیــز و كوچــک اســت. لــّذت، لــّذت اســت. لــّذِت حــرام، لــّذِت حــرام 
ــزرگ هــم حــرام  اســت. فــرق نمیكنــد؛ بزرگــش هــم حــرام اســت، كوچكــش هــم حــرام اســت. از آدم ب
اســت، از آدم كوچــک هــم حــرام اســت. امتحــان، امتحــان اســت. بــرای همــه، امتحــان اســت. بــرای همــه 
قشــرها امتحــان اســت. البتــه آن كــس كــه توّقــع و انتظــار بیشــتری از او هســت - یــا بــه خاطــر لباســش، 
یــا بــه خاطــر مقامــش، یــا بــه خاطــر ظاهــرش، یــا بــه خاطــر حرفهــاش - مراقبتــش الزمتــر و واجبتــر، و 
انحرافــش زشــت تر و دردناكتــر اســت. امــا امتحــان بــرای همــه هســت. امتحــان، امتحــان اســت. یــک ملــت 

هــم امتحــان میشــود. همان طــور كــه درقضیــه حضــرت نــوح - وامــم ســنمّتعهم - بــود.

  وابستگی فرجام نیک به تقوا
ــرای امیرالمؤمنیــن علیه الّصالةوالّســالم نشــانه  ــدم كــه نبیاكــرم صلّیاللَّ علیه وآله وســلّم ب  در روایتــى دی
هــای انحــراف در ملــت مســلمان را شــرح میدهــد، كــه چنیــن میشــوند و چنــان میشــوند. اّمــا در نهایــت و 

در مــآل همــه تكیه هــا روی تقواســت.
در ادامــه همیــن آیــاِت مربــوط بــه نــوح، خــدای متعــال میفرمایــد: »تلــک مــن انبــاء الغیــب نوحیهــا 
ــت از آِن  ــن.7« عاقب ــة للمّتقی ــر اّن العاقب ــذا فاصب ــل ه ــن قب ــک م ــت و القوم ــا ان ــت تعلمه ــا كن ــک م الی
مّتقیــن اســت. فرجــام نیــک، وابســته بــه تقواســت. یعنــى در قضیــه نــوح هــم، آیــه كأنّــه چنیــن اشــاره 
میكنــد در آن جــا هــم آنهایــى كــه زمیــن خوردنــد، بــه ســبب بیتقواییشــان بــود. بــرای مــن و شــما بــرادران 
و خواهــران عزیــز كــه در دوران امنیــت اســالمى زندگــى میكنیــم، امتحــان همیــن امــروز اســت. امتحــان، 
ــرا  ــان آورد. زی ــر زب نقــد اســت. روزی در ایــن مملكــت كســى جــرأت نمیكــرد یــک كلمــه ســخن حــق ب
باطــل بــر همــه جــا مســلّط بــود. ولــى امــروز، بــه فضــل پــروردگار و بــه بركــت اســالم، ســخِن حــق، ســخِن 
رایــج اســت. تــازه، آنهایــى هــم كــه اهــل باطلنــد، امــروز فرصــت میكننــد تــا باطــل خودشــان را بگوینــد! 
نــگاه كنیــد بــه فضــای جامعــه! نــگاه كنیــد بــه مطبوعــات كشــور! نــگاه كنیــد بــه آدمهایــى كــه در خانــه 
هایشــان نشســته اند و كســى هــم بــا آنهــا كاری نــدارد! تمــاس میگیرنــد. از صدهــا فرســنگ راه، بــا كســى 
كــه دشــمن جمهــوری اســالمى اســت، ارتبــاط برقــرار میكننــد و حرفشــان را بــه او میگوینــد، تــا او حــرف 
آنهــا را در دنیــا پشــت بلنــد گــو پخــش كنــد! میگوینــد، و حرفشــان هــم باطــل اســت؛ كســى هــم كاری بــه 
كارشــان نــدارد. بگــذار حــرف باطلشــان را بگوینــد! وقتــى كــه فضــا فضــای حــّق اســت، حاكمیــْت مــاِل حــّق 
اســت، ملــت طرفــدار حّقنــد، دل ملــت بــه طــرف حــّق اســت، حــاال یــک باطــل گــوی یاوه ســرا هــم، اگــر 
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خواســت حــرف چرنــدی از گوشــه ای بپرانــد، بپرانــد! مــا حّساســیتى نداریــم. بــرای همــه، امنیــت هســت؛ 
حتــى بــرای كســانى كــه بــا نظــام حــق و روال حــق، ســازگار نیســتند. ایــن دوران كجــا و روزگارانــى كــه 
حتــى افــراِد همــراه بــا حكومــت باطــل هــم، امنیــت نداشــتند كجــا؟! ایــن، حكومــت اســالم اســت. حكومــت 
حــّق اســت. فضــای قرآنــى و فضــای نمــاز اســت. فضــای »الذیــن ان مّكنــا هــم فیــاالرض أقامــوا الّصلــوة و 

آتــو الّزكــوة 8« اســت. فضــای دیــن اســت.

  ملت ما و امتحان دوران رخاء 
ایــن فضــا، فضایــى اســت كــه امتحــان دوران رخــاء بــرای ملــت مــا نیــز هســت. روزی در مــاه رمضــان، 
همیــن تهــران، موشــكباران میشــد. روز وشــب در خانــه خودتان، از دســت دشــمن متجــاوز امنیت نداشــتید. 
امــروز آن دشــمن، بــه بركــت فــداكاری جوانــان ایــن ملــت - رزمنــدگان، شــهیدان، جانبــازان و آزادگان - بــه 
كوته دســتى محكــوم شــده و ســر جــای خــود نشســته اســت. امنیــت بــه شــما رســید. امــا لحظــه امتحــان 
اســت.مراقب باشــید. ای مؤمنینــى كــه در ســخت ترین شــرایط، ســوار كشــتى نــوح شــدید! مواظــب باشــید 
ــوا  ــد. تق ــره كنی ــان ذخی ــوا را درخودت ــه تق ــن اســت ك ــم ای ــد. راهــش ه ــرون آیی از امتحــان، ســربلند بی
یعنــى همیــن كــه مواظــب رفتــار خودتــان باشــید كــه خــالف امــر و نهــى خــدا رفتــار نكنیــد. ایــن، معنــای 
تقواســت. یــک وقــت ممكــن اســت ســِر رشــته از دســت انســان خــارج شــود و گناهــى هــم از او ســر بزنــد. 
مهــم ایــن اســت كــه شــما مراقــب باشــید و بنــا داشــته باشــید كــه گنــاه نكنیــد. ایــن، آن روحیــه تقواســت. 
ایــْن روحیــه هشــیاری اســت، كــه وقتــى شــما هشــیار خــودت بــودی، هشــیار دشــمنت هــم هســتى. وقتــى 
مواظــب شــیطاِن درون خــودت بــودی، مراقــب شــیطان بیرونــى هــم خواهــى بــود. وقتــى شــیطان درون 
مــا نتوانــد بــه مــا آســیب برســاند، شــیطاِن بیــرون هــم بــه آســانى نخواهــد توانســت مــا را محكــوم كنــد و 
ضربــه وارد ســازد. ایــن، آن پیــام مــاه رمضــان اســت. »كتــب علیكــم الصیــام كمــا كتــب علــى الّذیــن مــن 

قبلكــم لعلّكــم تّتقــون.9« مقّدمــه تقواســت و تقــوا غایــِت اســت. 
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تقوا

توصیه امیرالمومنین به خودسازی و تقوا* 

بنــده، امــروز بــه مناســبت یــاد امیرالمؤمنیــن علیه الّصالةوالّســالم، خطبــه اّول را بــه بیــان وصیتنامــه آن 
حضــرت اختصــاص داده ام. آن حضــرت چنــد وصیــت خطــاب بــه امــام حســن و امــام حســین علیهمــا الّســالم 
ــالة  ــای اوســت.امیرالمؤمنین علیه الّص ــره وصیته ــه در زم ــز، هم ــران نی ــه دیگ ــوار ب ــای آن بزرگ دارد و گفته ه
ــرای  والســالم، بعــد از ضربــت خــوردن در شــب نوزدهــم، وصیــت كوتاهــى دارد كــه آن را ان شــاءاللَّ امــروز ب
شــما ترجمــه میكنــم. علّــت هــم ایــن اســت كــه هــر كــس ســعى میكنــد لـُـّب افــكار و روحیــات و نظــرات و 
ــرای بهتریــن و امین تریــن اشــخاص بیــان كنــد. امیرالمؤمنیــن  منــش خــود را، در لحظــات آخــر زندگــى، ب
علیه الّصــالة والّســالم، اعجوبــه خلقــت اســت. مســلمان درجــه اّول اســت. تالیتلــّو نبــّى اكــرم اســت. مقامــات او 
در آســمانها معروفتــر اســت تــا در زمیــن. مریــدان و محّبیــن او در بیــن مالئكــه آســمانها بیشــترند تــا در بیــن 
انســانها. ایــن انســاِن مّتصــل بــه ملكــوت؛ ایــن عــارف بــه همــه معــارف عالیــه و راقیــه الهى؛ ایــن مجاهــد درجه 
اّول فیســبیل اللَّ كــه »جاهــد فیــاللَّ حــّق جهــاده« - همان طــور كــه شایســته جهــاد بــود، در همــه مراحــل 
زندگــى، جهــاد كــرد - آن زاهــد درجــه یــک، سیاســتمدار درجــه یــک، زمامــدار درجــه یــک، انســانى بــا ایــن 
خصوصیــات واال، از دنیــا میــرود. وقــِت او تنــگ اســت و آن بزرگــوار، ایــن ضیــق وقــت را پیش از ضربــت خوردن 

هــم میدانســت. ضربــت كــه زدنــد، معلــوم شــد.
ســاعتهای آخــر عمــر را میگذرانـَـد و میخواهــد بــه فرزندانــش، بــه اهل كوفــه، به مســلمانان سرگشــته آن روزگار 
و بــه همــه تاریــخ، پیامــى را خالصــه كنــد و بدهــد. آن پیــام، در یــک صفحــه میگنجــد و عباراتش خیلــى دقیق 
انتخــاب شــده اســت. بــا چشــم معمولــى كــه نــگاه كنیــم، جمــالت ایــن وصیــت، گاهــى ممكــن اســت بــه نظر، 

*. بیانات در خطبه های نمازجمعه)خطبه اول( 1372/12/13
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ناهمخــوان بیایــد. یــک جــا مطلــِب بســیار مهّمــى را از نظــر دیدهــا و تحلیلهــای معمولــى مــا بیان میكنــد، بعد 
ناگهــان مطلبــى را كــه از نظــر مــا دارای اهمیــت چندانــى نیســت، میگویــد. امــا دیــد علــى بــن ابــى طالــب، 
علیه الّصــالة والّســالم، دیــد الهــى اســت؛ دیــِد صائــب اســت. مثــل نــگاه خداونــد متعــاْل بــه موجــودات عالــم 
اســت. كوچــک و بــزرگ در معیــار خدایــى و در دیــد علــوی، بــا كوچــک و بــزرگ در دیــد مــا، فــرق دارد. لــذا، 
اگــر كســى بــا ایــن دیدنــگاه كنــد - كــه البتــه دســت مــا كوتــاه اســت و از دور تحلیــل میكنیــم - بــا همیــن 
تحلیــل، آن وقــت عبــاراْت همخــوان اســت. مطالــب، بســیار دقیــق تنظیــم شــده اســت. گوش كنیــد:»و مــن 
.« ایــن وصیــت را  وصیــت لــه، علیه الّســالم، للحســن و الحســین علیهماالّســالم، لمــا ضربــه ابــن ملجــم لعنــه اللَّ
بــه امــام حســن و امــام حســین علیهماالســالم كــرد. آنهــا را خواســت؛ بــا آنهــا ســخن گفــت و ایــن كلمــات را 
بعــد از ضربــت خــوردن، بــر زبــان آورد. مجــروح اســت و بــدن نازنینــش بــر اثــر زهــر، تــب دار شــده اســت. ضعف 
و بیمــاری، مانــِع آدمهــاِی معمولــى از اداِی كالم میشــود؛ اّمــا مانــع كســى مثــل علــى بــن ابیطالــب علیه الّســالم 
نیســت. بایــد در همیــن ســاعات كوتــاه، بیــن ضربــت خــوردن تــا شــهادت، كــه كمتــر از چهــل وهشــت ســاعت 
اســت، همــه كارهــای واجــب و الزم و درجــه یــک را انجــام دهــد؛ و انجــام داد. یكــى همیــن وصّیــت بــود؛ كــه 

.« بیمقّدمــه، اولیــن كلمه تقواســت. چنیــن شــروع میشــود: »اوصیكمــا بتقویــاللَّ

  مراقبت از خود در راه خدا و با معیار خدایی
در آن هفتــه كــه این جــا آمدیــم، اجمــاالً مطالبــى راجــع بــه تقــوا عــرض كــردم. تقــوا، یعنــى همــه چیــز 
یــک انســان؛ دنیــا و آخــرت یــک ملــت و زاد و توشــه حقیقــى ایــن راه طوالنــى كــه بشــر مجبــور اســت آن را 
بپیمایــد. اّول و آخــر در كالم امیرالمؤمنیــن علیه الّســالم، تقواســت. میفرمایــد: »پســران مــن! مراقــب خودتــان 
« یعنــى ایــن. بحــِث ترســیدن از خــدا نیســت؛ كــه بعضــى  باشــید؛ در راه خــدا و بــا معیــار خدایــى.« »تقــوی اللَّ
ــا ایــن،  « هــم ارزش دیگــری اســت. اّم « و »خــوف اللَّ تقــوا را بــه »خــدا ترســى« معنــا میكننــد. »خشــیةاللَّ
تقواســت. تقــوا، یعنــى مواظــب باشــید هــر عملــى كــه از شــما ســر میزنــد، منطبــق بــر مصلحتــى باشــد كــه 
خــدای متعــال بــرای شــما در نظــر گرفتــه اســت. تقــوا چیــزی نیســت كــه كســى بتوانــد یــک لحظــه آن را رها 
كنــد. اگــر رهــا كردیــم، جــاده لغزنــده اســت، دّره عمیــق اســت؛ خواهیــم لغزیــد وســقوط خواهیــم كــرد، تــا باز 
جایــى دســتمان بــه مستمســكى، ســنگى، درختــى و بوتــه ای گیــر كنــد، و بتوانیــم خودمــان را باال بكشــیم.»ان 
الذیــن اتقــوا اذامســهم طائــف مــن الشــیطان تذكــروا فاذاهــم مبصــرون.1«؛ وقتــى كــه آدِم بــا تقوا، مسِّ شــیطان 
را احســاس كــرد، فــوراً بــه خــود میآیــد و حواســش جمع میشــود. شــیطان كــه از مــا دور نمیشــود! پــس، اّولین 

ــت. وصیت، تقواس
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  دنبال دنیا ندویدن، یکی از لوازم تقوا
ــر چــه  ــد، اگ ــا ندوی ــال دنی ــا.« دنب ــا و ان بغتكم ــا الدنی ــر اســت: »وان ال تبغی ــى دیگ ــوا، مطلب ــال تق دنب
دنیــا دنبــال شــما بیایــد. ایــن هــم نكتــه دوم. ایــن هــم از لــوازم تقواســت. البتــه همــه كارهــای نیــک، از لــوازم 
تقواســت. از جملــه، همیــن ندویــدن دنبــال دنیــا. نمیگویــد كــه »تــرک دنیا كنیــد.« میگویــد: »التبغیــا.« دنبال 
دنیــا حركــت نكنیــد. دنیــا را طلــب نكنیــد. در حقیقــت، بــا تعبیــر فارســى مــا، چنیــن معنــى میدهــد كــه 
»دنبــال دنیــا ندویــد.« دنیــا یعنــى چــه ؟یعنــى آبــاد كــردن روی زمیــن ؟ یعنــى احیــا كــردن ثروتهــای الهــى؟ 
ایــن اســت معنــای دنیایــى كــه گفتنــد طلــب نكنیــد؟ نــه! دنیــا یعنــى آنچه كــه شــما بــرای خودتــان، تمّتعات 
خودتــان و لــّذات خودتــان میخواهیــد. ایــن را دنیــا میگوینــد. و ااّل، آبــاد كــردن روی زمیــن، اگــر بــا هــدف خیــر 
و صــالح بشــریت انجــام گیــرد، عیــن آخــرت اســت. ایــن، همــان دنیــای خــوب اســت. دنیایى كــه مذّمت شــده 
اســت و نبایــد دنبالــش برویــم، دنیایــى اســت كــه مــا را، نیــروی مــا، تــالش مــا و همــت مــا را متوّجــه خــود 
میكنــد و از راه بازمــان میــدارد. خودخواهــى مــا، خــود پرســتى مــا، ثــروت را بــرای خــود خواســتن و لــّذت را 
بــرای خــود طلبیــدن، دنیــای مذمــوم و نكوهیــده اســت.البته ایــن دنیــا، نــوع حــرام دارد، نــوع حــالل هــم دارد.

این طــور نیســت كــه بــرای خــود خواســتن، همــه نوعــش حــرام باشــد. نــه! حــالل هــم دارد. اّمــا همــان حاللش 
ــه ایــن معنــا شــد،حاللش هــم خــوب نیســت. هــر چــه بتوانیــد  ــد دنبالــش نروید.اگــر دنیــا ب را هــم گفته ان
مظاهــر زندگــى مــاّدی را در جهــت خــدا قــرار دهیــد، ســود كرده ایــد و بهــره برده ایــد. و ایــن معنــای آخــرت 
اســت. تجــارت هــم، اگــر بــرای رونــق دادن بــه زندگــى مــردم باشــد و نــه اندوختــن ســرمایه بــرای خــود، عیــن 
آخــرت میشــود. همــه كارهــای دیگــر دنیــا، از همیــن قبیــل اســت. پــس، نكتــه دوم ایــن اســت كــه دنبــال دنیا 
ندویــد و در طلــب دنیــا روانــه نگردید.آنچــه امیرالمؤمنیــن علیه الســالم در ایــن وصیــت فرمــوده، خــود، آیینــه 
تمــام نمــای آن بــوده اســت. زندگــى آن حضــرت را كــه نــگاه كنیــد، خالصــه همیــن جمالتــى اســت كــه در 
وصیــت كوتــاه او آمــده اســت. »و التأســفا علــى شــئ منها زوی عنكمــا.« دیگــر این كــه، اگــر از همیــن دنیــای 
ــد. این كــه فــالن  ــه ایــن معنــا مذمــوم، چیــزی به دســت شــما نرســید و از شــما منــع شــد، تأّســف نخوری ب
ثــروت را، فــالن لــّذت را، فــالن مقــام و فــالن امــكان رفــاه را نداریــد، تأســف نخوریــد. ایــن هــم جملــه ســوم.

حق را بگویید و کتمان نکنید
جملــه بعــد: »و قــوال بالحــّق.« یــا بــر طبــق نســخه ای »و قــول الحــق.« فــرق نمیكنــد. معنایــش ایــن اســت 
كــه »حــق بگوییــد.« حــق را بگوییــد و كتمــان نكنیــد. اگــر چیــزی بــه نظرتــان حــق بــود، آن را در جایــى كــه 
بایــد بیــان كــرد، بیــان كنیــد. حــق را مكتــوم نگــه نداریــد. آن وقتــى كــه زباندارها حــق را پنهــان و احیانــاً باطل 
را آشــكار كردنــد، یــا باطــل را بــه جــای حــق گذاشــتند، اگــر حق بینــان و حقدانــان، حــق را بگوینــد، حــْق 

مظلــوم نمیشــود؛ حــق بــه غربــت نمیافتــد و اهــل باطــل در نابــود كــردن حــق طمــع نمیبندنــد.
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 برای پاداش الهی و حقیقی کار کنید
جملــه بعــد: »و اْعماللالجــر.« بــرای پــاداش - یعنــى پــاداش الهــى و حقیقــى - كار كنیــد. بیهــوده كارنكــن، 
ای انســان! ایــن كارِ تــو، ایــن عمــر تــو و ایــن نََفــس زدن تــو، تنهــا ســرمایه اصلــى توســت. ایــن را بیخــود از 
دســت نــده! اگــر عمــری میگذرانــى، اگــر عملــى انجــام میدهــى، اگــر نََفســى میزنــى و اگــر قوتــى را مصــرف 
میكنــى، ایــن همــه را بــرای پاداشــى بكــن. پــاداش چیســت؟ چنــد تومــان پــول، پــاداش وجــود انســان اســت؟! 
ایــن پــاداش عمــری اســت كــه مــن مصــرف میكنــم؟! خــوش آمــدن فــالن و بهمــان، پــاداش یــک انســان 
اســت؟! خیــر! »فلیــس النفســكم ثمــن اال الجّنــه علــى فــال تبیعوهابــه غیرهــا.2« ایــن، جملــه ای از امــام ســجاد 
علیه الّصالةوالّســالم اســت كــه میفرمایــد: »مــزد شــما و بهــای مناســب عمــر شــما، فقــط بهشــت اســت. هر چه 

كمتــر بگیریــد، ســرتان كاله رفتــه اســت. پــس، بــرای اجــر وپــاداش اخــروی كار كنیــد.«

 خصم ظالم باشید
ــم خصمــاً و للمظلــوم  ــا للّظال ایــن هــم عبــارت بعــد! آن وقــت امــام علــى علیه الّســالم میفرمایــد: »وكون
عونــاً.« خصــم ظالــم باشــید. »خصــم«، غیــر از »دشــمن« اســت. یــک وقــت كســى دشــمن ظالــم اســت؛ یعنــى 
از ظالــم بــدش میآیــد و دشــمن اوســت. ایــن، كافــى نیســت. »خصــم او بــاش«، یعنــى »مّدعیاش بــاش.« خصم 
یعنــى »دشــمنى كــه مّدعــى اســت«، »دشــمنى كــه گریبــان ظالــم را را میگیــرد و او را رهــا نمیكنــد. بشــریت 
بعــد از امیرالمؤمنیــن علیه الســالم، تــا امــروز، بــه ســبب نگرفتــن گریبــان ســتمكاران، بدبخــت و روســیاه شــد. 
اگــر دســتهای بــا ایمــان، گریبــان ظالمــان و ســتمكاران را میگرفتنــد، ظلــم دردنیــا این قــدر پیــش نمیرفــت؛ 
بلكــه از بــن برمیافتــاد. امیرالمؤمنیــن ایــن را میخواهــد: »كونــا للّظالــم خصمــاً.« خصــم ظالــم بــاش. در دنیــا، 
هرجــا ظلــم هســت و ظالمــى هســت، تــو كــه این جــا هســتى، خــود را خصمــش بــدان. نمیگوییــم »اكنــون 
راه بیفــت؛ و از ایــن ســوی دنیــا بــه آن ســوی دنیــا بــرو و گریبــان ظالــم را بگیــر.« میگوییــم »حتمــاً خصومــت 
خــودت را نشــان بــده. هروقــت و هرجــا فرصتــى دســت داد، خصــم او بــاش و گریبانــش را بگیــر.« یــک وقــت 
انســان نمیتوانــد نزدیــک ظالــم بــرود و ابــراز خصومــت نمایــد؛ لــذا از راه دور، مخاصمــه میكنــد. ببینیــد امــروز، 
بــه خاطــر عمل نكــردن بــه همیــن یــک كلمــه وصیــت امیرالمؤمنیــن علیه الّســالم، در دنیا چــه منجالبــى ایجاد 
شــده اســت و بشــریت چــه بدبختیهایــى دارد! ببینیــد ملتهــا و بخصــوص مســلمانان چــه مظلومیتى دارنــد! اگر 
ــه همیــن یــک وصیــت امیرالمؤمنیــن علیه الســالم عمــل میشــد، امــروز بســیاری از ظلمهــا و مصیبتهــاِی  ب
ناشــى از ظلمهــا، وجــود نمیداشــت.»و للمظلــوم عونــاً.« هرجــا مظلومــى هســت، بــه او كمــک كــن. نمیگویــد 
»طرفــدارش بــاش«. نــه! بایــد كمكــش كنــى. هرچــه میتوانــى و بــه هرنحــو كــه میتوانى.تــا این جــا وصیــت 
حضــرت، خطــاب بــه امــام حســن و امام حســین علیهماالســالم اســت. البتــه ایــن حرفهــا مخصــوص امام حســن 

و امــام حســین علیهمــا الّســالم هــم نیســت. خطــاب بــه آنهاســت؛ امــا اختصــاص بــه همــه دارد.

ــة فــال  ــه لیــس النفســكم ثمــٌن ااّل الجّن ــّر یــدع هــذه اللماظــة الهلهــا؟ ان ــد: »اال ُح 2. حكمــت 456 نهج البالغــه میفرمای
تبیعوهــا ااّل بهــا«
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   تقوا اولین و آخرین کلمه امیرالمؤمنین)ع( 
ــع  ــد: »اوصیكمــا و جمی ــى میفرمای ــالم، عموم ــن علیه الّصالةوالّس ــت را، امیرالمؤمنی جمــالت بعــدی وصی
ولــدی.« بــه شــما دو پســرم و بــه همــه فرزندانــم وصیــت میكنــم. »و اهلــى.« و بــه همــه اهــل و كســانم. » ومن 
بلغــه كتابــى.« و بــه هركــس كــه ایــن نامــه مــن بــه او برســد.با ایــن حســاب، شــما كــه این جــا نشســته اید 
و مــن كــه ایــن وصیتنامــه را بــرای شــما میخوانــم، همــه مخاطــب كالم امیرالمؤمنیــن علیه الّصــالة والســالم 
.« مجــدداً »تقــوا«. اولیــن  هســتیم. میفرمایــد: »همــه شــما را وصیــت میكنــم.« بــه چــه چیــز؟ بــاز »بتقــوی اللَّ

وآخریــن كلمــه امیرالمؤمنیــن، علیه الّســالم تقواســت. 

  اهمیت اقامه نظام، حکومت و والیت اسالمی 
به دنبــال آن: »و نظــم امركــم.« نظــم امرتــان. یعنــى چــه؟ یعنــى همــه كارهایــى كــه در زندگــى میكنیــد، 
ــم.«  ــم امورك ــود »نظ ــد. نفرم ــم باش ــن ه ــش ای ــن اســت معنای ــن اســت؟ ممك ــش ای ــد؟ معنای ــم باش منّظ
كارهایتــان را منظــم كنیــد. فرمــود »نظــم امركــم.« آن چیــزی كــه بایــد منظــم و محكــوم نظــم و انضبــاط 
باشــد، »یــک چیــز« اســت. »نظــم امــور« نفرمــوده اســت. فرمــوده اســت: »ونظــم امركــم.« انســان میفهمــد كه 
ایــن نظــم امــر، عبــارت اســت از امــری مشــترک بیــن همــه اســت. بــه نظــر مــن میرســد كــه »نظــم امركــم« 
عبــارت از اقامــه نظــام و حكومــت و والیــت اســالمى باشــد. معنایــش ایــن اســت كــه بــا قضیــه حكومــت ونظام، 
منطبــق بــا نظــم و انضبــاط رفتــار كنیــد و بلبشــو نباشــد.دنیای اســالم بــر اثر همــان بلبشــوها وبــه خودخوانیها 
ــه  ــام امــور دنیــای اســالم را ب ــه آن روزگار رســید. اگــر آن روز كــه امیرالمؤمنیــن علیه الســالم زم ــود كــه ب ب
دســت گرفــت و اّمــت اســالم، همــه درآن روز بــا او بیعــت كردنــد، بــر آن بیعــت میماندنــد، كار بــه نابســامانیها و 
تلخكامیهــا نمیكشــید. پیغمبــر فرمــوده بــود: »اگــر كســى امــام شــد و مــردم او راپذیرفتنــد و مــورد رضــای خدا 
بــود، كســى حــق نــدارد بــا او مخالفــت كنــد.« اگــر بــه همیــن جملــه پیغمبــر عمــل میشــد، آن جنگهــا پیــش 
نمیآمــد؛ نــه جنــگ جمــل، نــه جنــگ صفّیــن و نــه جنــگ نهــروان. این كــه افــرادی بــه میــل و بــرای دل خود، 
مــردم را متزلــزل كننــد )از ایــن طــرف بِكــش؛ ازآن طــرف بِكــش( و نظــام حكومــت را بــه هــم بزننــد و انضبــاط 
عمومــى كشــور را مختــل كننــد، همــان بدبختــى بزرگــى اســت كــه امیرالمؤمنیــن علیه الّســالم درایــن عبــارت 

از وصیتنامــه، ازآن نهــى میكنــد و بــه خــالف آن امــر میفرمایــد: »ونظــم امركــم و صــالح ذات بینكــم.«

  صالح ذات بین از هر نماز و روزه ای بهتر است 
ســومین اصلــى كــه در بخــش دوم وصیــت میفرمایــد، »صــالح ذات بیــن« اســت. یعنــى بــا هــم خــوب 
باشــید. دلهــا باهــم صــاف باشــد. اتّفــاق كلمــه داشــته باشــید و اختــالف و جدایــى میانتــان نباشــد. ایــن جملــه 
را كــه بیــان میفرمایــد، یــک شــاهد نیــز از كالم پیغمبــر میــآورد. پیداســت كــه روی آْن خیلــى تكیــه دارد و 
ــاب این كــه صــالح ذات  ــه این كــه صــالح ذات بیــن، اهمیتــش بیشــتر ازنظــم امراســت؛ ازب از آن میترســد. ن
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بیــن، آســیب پذیرتر اســت. لذاســت كــه ایــن عبــارت را از پیغمبــر نقــل میكنــد: »فانــى ســمعت جدكمــا، صلــى 
اللَّ علیــه و آلــه و ســلم« یقــول: از جدتــان شــنیدم كــه فرمــود: »صــالح ذات البین افضــل مــن عاّمــة الّصــالة 
والّصیــام.« صــالح ذات بیــن و صفــای میــان مــردم از هــر نمــاز و روزه ای بهتــر اســت. نمیگویــد »از همــه نمازهــا 
و روزه هــا بهتــر اســت.« میفرمایــد »از هــر نمــاز و روزه ای بهتــر اســت.« شــما میخواهیــد، دنبــال نمــاز و روزه 
خــود برویــد. اّمــا كاری هســت كــه از هــر دوی اینهــا، فضیلتــش بیشــتر اســت. آن چیســت؟ آن، »اصــالح ذات 
البیــن« اســت. اگــر دیدیــد جایــى، در بیــن اّمــت اســالمى، اختــالف و شــكافى وجــود دارد، برویــد آن شــكاف را 

پركنیــد. ایــن، از نمــاز و روزه، فضیلتــش بیشــتر اســت.

  جان تو و جان خدا، در یتیمان 
بعــد كــه ایــن چنــد جملــه را بیــان فرمــود، كلمــات كوتــاه، پرمغــز و جانســوزی بیــان كــرد: »واللَّ اللَّ فــى 
« ترجمــه فارســى نــدارد. مــا در زبان فارســى،  االیتــام.« یعنــى »ای مخاطبیــن مــن! اللَّ اللَّ دریتیمــان.« »اللَّ اللَّ
برایــش معــادل نداریــم. اگــر بخواهیــم ترجمــه كنیــم، بایــد بگوییــم »جــان تــو وجــان خــدا، در یتیمــان.« یعنى 
»هــر چــه میتوانیــد، بــه یتیمــان برســید. مبــادا فراموششــان كنیــد!« خیلــى مهــم اســت. ببینیــد چقــدر ایــن 
انســان شــناِس خداشــناِس روانشــناِس دلســوز، نكته هــای ریــز را میبینــد! بلــه! رســیدگى بــه وضــع یتیمــان، 
فقــط یــک ترّحــم شــخصى و عاطفــه ای معمولــى نیســت. كودكــى كــه پــدرش را ازدســت داده، انســانى اســت 
كــه یكــى از اساســى تریــن نیازهایــش را از دســت داده اســت و آن، نیــاز بــه پــدر اســت. بایــد به گونــه ای جبران 
كنیــد. گرچــه نمیشــود جبــران كــرد، امــا بایــد مواظــب باشــید كــه جــوان، نوجــوان یــا كــودِک پــدر از دســت 
داده، ضایــع نشــود. »واللَّ اللَّ فیاالیتــام. فــال تّغبــوا افواههــم.« مبــادا بگذاریــد اینهــا گرســنگى بكشــند! ایــن طور 
نباشــد كــه گاهــى چیــزی بــه اینهــا برســد و گاهــى نرســد! »التّغبــوا« معنایــش ایــن اســت. از لحــاظ وضــع 
زندگــى، بــه اینهــا برســید. »والیضیعــوا بحضرتكــم.« مبــادا اینهــا ضایــع بمانند و بــا بودن شــما، مــورد بیاعتنایى 
قــرار گیرنــد! اگــر حضــور نداشــته باشــید، بیاّطالعیــد؛ امــا مبــادا حضــور داشــته باشــید و یتیمــى - هــر یتیمــى 
- مــورد بیاعتنایــى و اهمــال قــرار گیــرد! نبایــد هركســى فقــط دنبــال كار خــودش باشــد و كــودک یتیــم، تنهــا 
بمانــد. جملــه بعــد: »واللَّ اللَّ فــى جیرانكــم.« یعنــى »اللَّ اللَّ درهمســایگانتان!« موضــوع همســایگى را كوچــک 
نگیریــد. امــِر بســیار مهمــى اســت. یــک پیونــد عظیــم اجتماعــى اســت كــه اســالم بــه آن توّجــه دارد و طبــق 
فطــرت انسانهاســت. منتهــا در پیــچ وخــم تمّدنهــای دور ازفطــرت انســانى، ایــن ارزشــها گم شــده اســت. بهمان 
فــرد، چنــد ســال در خانــه ای زندگــى میكنــد و نمیدانــد در همســایگیاش چــه كســى ســاكن اســت و چگونــه 
زندگــى رامیگذرانــد! بــه نیازهــا و ضرورتهــا و اضطرارهــا و بیچارگیهــای افــراد درهنــگام بالهــا ومشــكالت، چــه 
كســى بایــد رســیدگى كند؟بایــد همســایگانتان را رعایــت كنیــد. نــه فقــط از لحــاظ بُعد اقتصــادی و مالــى - كه 
آن هــم البتــه مهــم اســت - بلكــه ازهمــه جهــات انســانى. آن وقــت ببینیــد چــه الفتــى درجامعــه به وجــود 
میآیــد و چطــور دردهــای العــالج، دوا پیدامیكنــد. »فانهــم وصّیــة نبّیكــم.« ایــن، وصیــت پیغمبــر اســت، كــه: 
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»مــا زال یوصــى بهــم حتــى ظّننــا انــه ســیوّرثهم.« پیغمبــر آن قــدر ســفارش همســایه را كــرد كــه مــا خیــال 
میكردیــم برایشــان ارث معّیــن خواهدشــد! 

  مبادا دیگران درعمل به قرآن، از شما جلو بیفتند! 
ــرآن  ــم ق ــادا دیگــران مفاهی ــه غیركــم.« مب ــرآن. »الیســبقكم بالعمــل ب ــرآن.« اللَّ اللَّ در ق »واللَّ اللَّ فیالق
را كــه اعتقــاد بــه آن ندارنــد، عمــل كننــد و جلــو بیفتنــد و شــما كــه اعتقــاد داریــد، عمــل نكنیــد و عقــب 
بیفتیــد! یعنــى همیــن امــری كــه اتّفــاق افتــاد! آنهایــى كــه دردنیــا جلــو افتادنــد، بــا پشــتكار، بــا دنبال گیــری 
كار، باخــوب انجــام دادن كار، باصفاتــى كــه خــدای متعــال آن صفــات را دوســت میــدارد جلــو افتادنــد، نــه بــا 
فسادشــان، بــا شــرب خمرشــان و یــا بــا ظلمهایــى كــه میكنند.مــن مكــّرر عــرض كــرده ام: اگربرخــى از صفــات 
خــوب و پســندیده در ایــن كشــورهای غربــى، كــه علــم را در دنیــا پیشــرفت دادنــد، نبــود، آن پیشــرفتها پیــدا 
نمیشــد و همیــن ظلمــى كــه بــه دیگــران روا میدارنــد، نابودشــان میكــرد. صفــات خــوب، باعــث مانــدگاری و 
پیشــرفت آنهاســت. مــا آن صفــات را رهــا كرده ایــم. آنهــا كارهــا را دنبــال میكننــد. بــرای وقــت، ارزش قائلنــد، 
و بــه محصولــى كــه میخواهنــد تولیــد كننــد، اهمیــت میدهنــد. اگــر كارگرمــا، محّصــل مــا، اســتاد مــا، روحانى 
ــه خصوصیــات مثبــت و خــوب عمــل كننــد، كشــور یكبــاره  ــازاری مــا، كشــاورز مــا و ســایر اقشــار، ب مــا، ب
گلســتان خواهــد شــد. بایــد بــه صفــات خــوب و خصوصیــات مثبــت روی آوریــم كــه ایــن همــان عمــل بــه 
قــرآن اســت. میفرمایــد: »مبــادا دیگــران درعمــل بــه قــرآن، از شــما جلــو بیفتنــد!« نــه این كــه امیرالمؤمنیــن 
علیه الّســالم نمیخواهــد كســى بــه قــرآن عمــل كنــد. بلكــه اگــر همــه دنیــا بــه قــرآن عمــل كننــد، آن حضرت، 
خوشــحالتر اســت. میگویــد مبــادا آنهایــى كــه بــه قــرآن عقیــده ندارنــد، بــه مفاهیــم قــرآن عمــل كننــد و بعــد 
برشــما مســلّط شــوند. آنهــا جلــو بیفتنــد و شــما عقــب بمانیــد. »واللَّ اللَّ فیالّصــالة. فانّهــا عمــود دینكــم.« نماز 
پایــه دیــن شماســت. »و اللَّ اللَّ فــى بیــت ربّكــم.« دربــاره خانــه خــدا، »التخلّــوه مابقیتم.« تــا هســتید، نگذارید 
خانــه خــدا خالــى بمانــد. »فانــه ان تــرک لــم تناظــروا.« اگــر خانــه خدا ترک شــود، شــما مهلــت داده نمیشــوید 

)یــا امــكان زندگــى نمییابیــد(. از ایــن عبــارت، معانــى مختلفــى كرده انــد.

  جهاد مایه ی  سربلندی ملتها 
.« یعنـى اللَّ اللَّ در جهاد. مبـادا جهاد در راه  »واللَّ اللَّ فـى الجهاد باموالكم وانفسـكم والسـنتكم فى سـبیل اللَّ
خـدا را بـا مـال و جـان و زبـاْن ترک كنید. این جهاد، همان جهادی اسـت كه اّمت اسـالمى تا آن را داشـت، ملت 
نمونه دنیا بود و وقتى آن را از دسـت داد، ذلیل شـد. نویسـندگان مسـیحى كه در انجیلشـان از قول مسـیح نقل 
كرده انـد كـه »اگـر كسـى به این طـرف صورتت سـیلى زد، آن طرف را جلو بیـار«، یعنى كه »ما اصـاًل اهل جنگ 
نیسـتیم و اهـل صلـح و سـازش مطلق و مهربانى هسـتیم« - اینها شعارهایشـان اسـت. هنوز هـم میگویند. هنوز 
هـم ازرو نرفته انـد - شـروع كردنـد بـه مسـلمانان طعن زدن كه »شـما اهل جهادید. شـما اهل جنگید. شـما اهل 
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شمشـیرید. شـما اهل خونریزی هستید.« آن قدر گفتند و گفتند كه مسـلمانان را از رو بردند! آن وقت نویسندگان 
و دانشـمندان مسـلمان گفتنـد كـه »ما جهـاد نداریم! در حقیقت جهـاد ما، دفاع اسـت!« خدای متعـال میگوید: 
»جهـاد كـن!« دانشـمند مسـلمان میگویـد: »جهاد، دفـاع اسـت!« خـدا میگویـد: »...اذا لقیتم الذین كفـروا زحفاً 
فـال تولوهـم االدبـار.3«؛ به اینها پشـت نكنید. با اینها مقاتلـه كنید: »قاتلواالذیـن یلونكم من الكفار.)4(« نویسـنده 
، جهاد نیسـت. تهاجمى نیسـت؛ تدافعى اسـت!« این همـه، عكس العمل  مسـلمان میگویـد: »جهـاد فیسـبیل اللَّ
تبلیغات مسـیحیان اسـت كه از بس اسـم »صلح و سـازش« را آوردند و گفتند »جنگ و شمشیركشـى بد اسـت 
و بـه كسـى حملـه نكنید«، مسـلمانان اهل جهاد و عّزتمند از جهاد را خانه نشـین كردند. آن وقت خـوِد آن آقایاِن 
اهـل صلـح، هرجا توانسـتند دمار از روزگار مسـلمانان درآوردند! كسـانى كه امروز دربوسـنى هرزگویـن و در حرم 
ابراهیمى - مسـجد خلیل الّرحمن - در فلسـطین اشـغالى، به كشـتار مسلمانان كمر بسـته اند، همانها هستند كه 
از امریـكا و اروپـا آمدنـد. همین اروپاییها و امریكاییها و غربیهایى هسـتند كه یک عمر با مسـلمانان سـروكلّه زدند 
كـه »شـما اهـل جهادیـد. جهـاد بد اسـت.« آن وقـت از جنگهای صلیبى بـه این طرف، مسـیحیان بـه یک نحو، 
آنهـای دیگـر هم نحوی، هرچه توانسـتند با مسـلمانان مبـارزه كردند و جنگیدند و كشتند.داسـتان ایـن وقایع را 
مـا نبایـد این جـا بگوییـم. خالصه، داسـتان عجیبى اسـت! كسـى كه تاریخ بخواند و كسـى كـه تاریـخ را بداند، از 
شـرح چنیـن وقایعـى خـون میگرید. هم بـه خاطر ظلمهـا، هم به خاطـر دو روییها. ایـن همه دم ازصلـح بزنند و 
ایـن همـه شمشـیر وخنجر پنهان و آشـكار داشـته باشـند؟!جهاد با همان شـكل اسـالمیاش - كه البتـه حدودی 
دارد - ظلـم نیسـت. در جهـاد، تعـّدی و تجاوز به حقوق انسـانها نیسـت. درجهـاد، بهانه گیری و كشـتن این و آن 
نیسـت. در جهـاد، از بیـن بـردن هركسـى كـه مسـلمان نیسـت دیده نمیشـود. جهاد، یـک حكم الهى اسـت كه 

بسـیار هم با عظمت اسـت. اگر جهاد باشـد، ملتها سـربلند خواهند شـد.

  اهمیت حفظ ارتباط و مراقبت از یکدیگر 
بعــد میفرمایــد: »وعلیكــم بالّتواصــل و الّتبــاذل.« بــا هــم ارتبــاط داشــته باشــید. بــه هــم كمــک كنیــد. بذل 
كنیــد. »وایاكــم والّتدابــر والّتقاطــع.« بــه هــم پشــت نكنیــد. پیوندهــا را قطع نكنیــد. »التتركــوا االمــر بالمعروف 
والّنهــى عــن المنكــر.« امربمعــروف و نهــى از منكــر را، هرگــز تــرک نكنیــد كــه اگــر تــرک كردیــد »فیولّــى 
علیكــم شــراركم.« آن جــا كــه نیكــى، دعــوت كننــده و بــدی، نهــى كننــده نداشــته باشــد، اشــرار برســركار 
میآینــد و زمــام حكومــت را دردســت میگیرنــد. اگــر مــردم بــه مذمــوم شــمردن بدهــا و بدیهــا عــادت نكننــد، 
بدهــا بــر ســِركار میآینــد و زمــام امــور را در دســت میگیرنــد. »ثــم تدعــون.« بعــد شــما خوبهــا دعــا میكنید كه 
»خدایــا، مــا را ازشــّر ایــن بدهــا نجــات بــده!« »فــال یســتجاب لكــم.« خــدا دعــای شــما را مســتجاب نمیكنــد.

ایــن، وصیــت امیرالمؤمنیــن علیه الســالم اســت كــه از اّول تــا آخــر، حــدود بیســت موضــوع از مهمترینهــا را 
دســتچین و بیــان فرمــوده اســت.
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  طلب آمرزش از خدای متعال، یكى از نعمتهای بزرگ الهى* 

  روزه وسیله ای برای تقوا 
مــاه مبــارک رمضــان كــه مــاه خــدا و مــاه توبــه و تضــّرع و اســتغفار و اســتغاثه اســت، بــر همــه شــما 
ــؤون  ــى از ش ــاره برخ ــه درب ــه اّول - ك ــاز خطب ــاد. در آغ ــارک ب ــم مب ــلمین عال ــه مس ــر هم ــزان و ب عزی
ــه رعایــت تقــوای الهــى دعــوت  ــز را ب ایــن مــاه، عرایضــى خواهــم داشــت - همــه شــما نمازگــزاران عزی
میكنــم كــه ایــن مــاه، مــاه تقواســت و روزه، وســیله ای بــرای تقواســت و تقــوا، ذخیــره مؤمــن - هــم فــرد 
مؤمــن و هــم جامعــه مؤمــن - بــرای دنیــا و آخــرت اســت. امیدواریــم كــه خداونــد در ایــن مــاه، از ایــن 
ذخیــره ارزشــمند، بــه یكایــک مــا و بــه جامعــه عظیم الّشــأن ایــران اســالمى عنایــت فرمایــد و مــا را از آن 
برخــوردار كنــد.در دعایــى كــه در روزهــای مــاه مبــارک رمضــان وارد شــده اســت، ایــن طــور میخوانیــم 
كــه »و هــذا شــهراالنابة و هــذا شــهر التوبــة و هــذا شــهر العتــق مــن الّنــار«.1 مــاه، مــاه توبــه و اســتغفار و 
بازگشــت بــه خداســت. امــروز بــه همیــن مناســبت، در خطبــه اول راجــع بــه اســتغفار، عرایضــى را مطــرح 

میكنــم.

  فواید استغفار
ــر درســت انجــام  ــن اســتغفار اگ ــان. ای ــرای گناه ــرزش الهــى ب ــرت و آم ــب مغف ــى طل اســتغفار، یعن
گیــرد، بــاب بــركات الهــى را بــه روی انســان بــاز میكنــد. همــه آنچــه كــه یــک فــرد بشــر و یــک جامعــه 
ــت الهــى،  ــت الهــى، هدای ــاج دارد - تفّضــالت الهــى، رحمــت الهــى، نورانّی انســانى از الطــاف الهــى احتی

*.بیانات در خطبه های نماز جمعه ی تهران )خطبه اول(  1375/10/28
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ــه وســیله گناهانــى كــه  توفیــق از ســوی پــروردگار، كمــک در كارهــا، فتــوح در میدانهــای گوناگــون - ب
مــا انجــام میدهیــم، راهــش بســته میشــود. گنــاه، میــان مــا و رحمــت و تفّضــالت الهــى، حجــاب میشــود. 
اســتغفار، ایــن حجــاب را برمیــدارد و راه رحمــت و تفّضــل خــدا بــه ســوی مــا بــاز میشــود. ایــن، فایــده 
اســتغفار اســت. لــذا شــما چنــد جــا در آیــات قــرآن مالحظــه میكنیــد كــه بــرای اســتغفار، فوایــد دنیــوی 
و گاهــى فوایــد اخــروی، مترتّــب دانســته شــده اســت. مثــاًل: »اســتغفروا ربّكــم ثــم توبــوا الیــه ... یرســل 
الّســماء علیكــم مــدرارا« 2 و از ایــن قبیــل. همــه اینهــا، این طــور قابــل فهــم و قابــل توجیــه اســت كــه راه 
ایــن تفّضــالت الهــى، بــه بركــت اســتغفار، بــه ســوی دل و جســم انســان و جامعــه انســانى بــاز میشــود. لــذا 

اســتغفار مهــم اســت.

  استغفار، یکی از ارکان توبه 
خــوِد اســتغفار، در واقــع جزئــى از توبــه اســت. توبــه هــم یعنــى بازگشــت بــه ســوی خــدا. بنابرایــن، 
ــد  ــى خداون ــزرگ الهــى اســت. یعن ــای ب ــن، یكــى از نعمته ــال. ای ــرزش از خــدای متع ــب آم ــى طل ؛ یعن
متعــال، بــاب توبــه را بــه روی بنــدگان بــاز كــرده اســت، تــا آنهــا بتواننــد در راه كمــال پیــش برونــد و گنــاه 
زمینگیرشــان نكنــد؛ چــون گنــاه، انســان را از اوج اعتــالی انســانى ســاقط میكنــد. هــر كــدام از گناهــان، 
ضربــه ای بــه روح انســان، صفــای انســانى، معنویــت و اعتــزاز روحــى وارد میآورنــد و شــّفافیت روح انســان 
را از بیــن میبرنــد و آن را كــدر میكننــد. گنــاه، آن جنبــه معنویتــى را كــه در انســان اســت و مایــه تمایــز 
انســان بــا بقیــه موجــودات ایــن عالــم مــاّده اســت، از شــّفافیت میانــدازد و او را بــه حیوانــات و جمــادات 

نزدیــک میكنــد.

  ناکامی انسان بخاطر گناهان مرتکب شده 
گناهــان در زندگــى انســان، عــالوه بــر ایــن جنبــه معنــوی، عــدم موّفقیتهایــى را نیــز بــه بــار میآورنــد. 
بســیاری از میدانهــای تحــّرک بشــری وجــود دارد كــه انســان بــه خاطــر گناهانــى كــه از او ســرزده اســت، 
ــا بیــان  ــد ی ــاكام میشــود. اینهــا البتــه توجیــه علمــى و فلســفى و روانــى هــم دارد؛ صــرف تعّب در آنهــا ن
الفــاظ نیســت. چطــور میشــود كــه گنــاه، انســان را زمینگیــر میكنــد؟ مثــاًل در جنــگ اُحــد، بــه خاطــر 
ــه شكســت شــد. یعنــى مســلمین، اّول  كوتاهــى و تقصیــر جمعــى از مســلمین، پیــروزی اّولیــه تبدیــل ب
پیــروز شــدند، ولــى بعــد كماندارانــى كــه بایــد در شــكاف كــوه مینشســتند و پشــت جبهــه را نفوذناپذیــر 
ــد و به طــرف میــدان آمدنــد و دشــمن هــم  ــه طمــع غنیمــت، ســنگر خودشــان را رهــا كردن ــد، ب میكردن
از پشــت، آنهــا را دور زد و بــا یــک شــبیخون، حملــه ای غافلگیرانــه كــرد و مســلمانان را تــار و مــار نمــود. 

شكســت اُحــد، از ایــن جــا بــه وجــود آمــد.

2.هود: 52
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  اثرگذاری گناهان در مقابله با دشمن
در ســوره آل عمــران، شــاید ده، دوازده آیــه و یــا بیشــتر، راجــع بــه همیــن قضیــه شكســت اســت. چــون 
ــى ســنگین  ــن شكســت برایشــان خیل ــد و ای ــاآرام بودن مســلمانان از نظــر روحــى به شــّدت متالطــم و ن
ــه آنهــا تفهیــم  ــداد، هــم هدایتشــان میكــرد و هــم ب ــرآن هــم آرامششــان می ــات ق ــود، آی تمــام شــده ب
مینمــود كــه چــه شــد شــما ایــن شكســت را متحّمــل شــدید و ایــن حادثــه از كجــا آمــد. بعــد بــه ایــن 
آیــه شــریفه میرســد كــه میفرمایــد: »اّن الذیــن تولـّـوا منكــم یــوم التقــى الجمعــان انّمــا اســتزلهم الشــیطان 
ببعــض مــا كســبوا«.3 یعنــى ایــن كــه دیدیــد عــّده ای از شــما در جنــگ اُحــد، پشــت بــه دشــمن كردنــد 
و تــن بــه شكســت دادنــد، مســأله اینهــا از قبــل زمینه ســازی شــده بــود. اینهــا اشــكال درونــى داشــتند. 
شــیطان اینهــا را بــه كمــک كارهایــى كــه قبــاًل كــرده بودنــد، بــه لغــزش وادار كــرد. یعنــى گناهــان قبلــى، 
ــا دشــمن، در كار  ــه ب اثــرش را در جبهــه ظاهــر میكنــد؛ در جبهــه نظامــى، در جبهــه سیاســى، در مقابل
ســازندگى، در كار تعلیــم و تربیــت، آن جایــى كــه اســتقامت الزم اســت، آن جایــى كــه فهــم و درک دقیــق 
الزم اســت، آن جایــى كــه انســان بایــد مثــل فــوالد بتوانــد ببــّرد و پیــش بــرود و موانــع جلــِو او را نگیــرد. 
البتــه گناهانــى كــه توبــه نصــوح و اســتغفار حقیقــى از آنهــا حاصــل نشــده باشــد.در همیــن ســوره، آیــه 

دیگــری هســت كــه آن هــم بــه صــورت دیگــری، همیــن معنــا را بیــان میكنــد.4

 حادثه و مصیبت، از آنچه که با گناهان فراهم کردیم
ــان  ــگ، برایت ــه جن ــد و در جبه ــت خوردی ــما شكس ــه ش ــدارد ك ــى ن ــد، تعّجب ــد بگوی ــرآن میخواه ق
ــد:  ــت. میفرمای ــده اس ــش آم ــم پی ــاًل ه ــد و قب ــش میآی ــائل پی ــل مس ــن قبی ــد. از ای ــكلى پیش آم مش
ــوا و  ــا ضعف ــى ســبیل اللَّ و م ــم ف ــا اصابه ــوا لم ــا وهن ــر فم ــون كثی ــه ربّی ــل مع ــّى قات ــن نب ــن م »و كأی
ــان پیــش آمــده  ــد، شكســتى برایت ــن كــه در جنــگ اُح ــر اســت؟ شــما از ای مااســتكانوا«.5یعنى چــه خب
ــأس  اســت و عــّده ای كشــته شــده اند، همــه متالطــم و ناراحــت شــده اید و بعضیهــا احســاس ضعــف و ی
میكنیــد. نــه؛ بــرای پیامبــران قبلــى هــم در میــدان جنــگ حوادثــى پیــش میآمــد كــه بــه خاطــر آنچــه 
كــه پیــش میآمــد، احســاس ضعــف و سســتى نمیكردنــد. بعــد میفرمایــد: »و مــا كان قولهــم ااّل أن قالــوا 
ــران، در  ــون پیامب ــى اصحــاب و حواریّ ــته، وقت ــى در گذش ــا«.6 یعن ــرافنا فیامرن ــا و اس ــا ذنوبن ــا اغفرلن ربّن
جنگهــا و حــوادث گوناگــون، دچــار مصیبتــى میشــدند، روی دعــا بــه جانــب پــروردگار مینمودنــد و عــرض 
میكردنــد: »ربّنــا اغفرلنــا ذنوبنــا و اســرافنا فیامرنــا«؛ خدایــا! گناهــان و زیاده رویهــا و بیتوّجهیهایــى را كــه 
در كار خودمــان كردیــم، بیامــرز. ایــن، در واقــع نشــان میدهــد كــه حادثــه و مصیبــت، از آنچــه كــه خــود 

ــا گناهــان فراهــم كردیــد، ناشــى میشــود. ایــن، مســأله گناهــان اســت. شــما ب

3. آل عمران: 155
4. آل عمران: 166
5. آل عمران: 146

6. آل عمران: 147
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  اثرات معنوی گناه 
پــس ببینیــد! گناهانــى كــه انســان انجــام میدهــد، ایــن تخلّفهــای گوناگــون، ایــن كارهایــى كــه ناشــى 
از شــهوترانى و دنیاطلبــى و طمــع ورزی و حــرص ورزیــدن بــه مــال دنیــا و چســبیدن بــه مقــام دنیــا و بخــل 
نســبت بــه داراییهــای موجــود در دســت آدمــى و نیــز حســد و حــرص و غضــب اســت، بــه طــور قطعــى 
دو اثــر در وجــود انســان میگــذارد: یــک اثــر، معنــوی اســت كــه روح را از روحانیــت میانــدازد، از نورانیــت 
خــارج میكنــد؛ معنویــت را در انســان ضعیــف میكنــد و راه رحمــت الهــى را بــر انســان میبنــدد. اثــر دیگــر 
ــه پشــتكار و  ــاج ب ــى احتی ــه حركــت زندگ ــى ك ــى، آن جای ــارزات اجتماع ــه مب ــه در صحن ــن اســت ك ای
ــرد و اگــر عامــل  ــان انســان را میگی ــن گناهــان گریب ــدار اراده انســان دارد، ای مقاومــت و نشــان دادن اقت
دیگــری نباشــد كــه ایــن ضعــف را جبــران كنــد، انســان را از پــا درمیــآورد. البتــه گاهــى ممكــن اســت 
عاملهــای دیگــری مثــل یــک صفــت و یــا كار خــوب در انســان باشــد كــه جبــران كنــد. بحــث بــر ســر آن 
مــوارد نیســت؛ امــا گنــاه، فینفســه اثــرش ایــن اســت.آن وقــت، خــدای متعــال نعمــت بزرگــى بــه انســان 
داده كــه نعمــت مغفــرت اســت و فرمــوده اســت اگــر شــما از ایــن كاری كــه كردیــد - كــه اثــر ایــن كار 
بایــد بمانــد - پشــیمان شــدید، بــاب توبــه و اســتغفار بــاز اســت. شــما بــا گناهــى كــه مرتكــب میشــوید، 
ــى را وارد بدنتــان كــرده باشــید؛ بیمــاری  ــان زده و میكروب ــه بــدن خودت مثــل ایــن اســت كــه زخمــى ب
ــه، در وجــود شــما از  ــن ضرب ــاری و ای ــن بیم ــن زخــم و ای ــر ای ــد اث ــر میخواهی ــر اســت. اگ اجتناب ناپذی
بیــن بــرود، خــدای متعــال بابــى بــاز كــرده و آن بــاب توبــه و اســتغفار و انابــه و بازگشــت بــه خداســت. 
اگــر برگردیــد، خــدای متعــال جبــران خواهــد كــرد. ایــن، نعمــت بزرگــى اســت كــه خــدای متعــال بــه 

مــا داده اســت.

  از خدا مغفرت بخواهید 
ــام  ــت - ام ــجادیه اس ــه س ــم صحیف ــای چهل وپنج ــه دع ــان - ك ــارک رمض ــاه مب ــای وداع م در دع
ســّجاد علیه الّصالةوالّســالم بــه ذات مقــّدس ربوبــى عــرض میكنــد: »انــت الـّـذی فتحــت لعبــادک بابــاً الــى 
عفــوک« 7؛ تــو آن كســى هســتى كــه بــه روی بندگانــت، دری بــه عفــو خــودت بــاز كــردی. »و ســمیته 
التوبــة« 8؛ و اســم آن بــاب را بــاب توبــه گذاشــتى. »و جعلــت علــى ذلــک البــاب دلیــال مــن وحیــک لئــال 
ــوا عنــه«؛ 9 و یــک راهنمــا هــم از قــرآن و وحــى بــرای ایــن در گذاشــتى تــا بنــدگان تــو ایــن در را  یضلّ
گــم نكننــد. بعــد از جمالتــى میفرمایــد: »فمــا عــذر مــن اغفــل دخــول ذلــک المنــزل بعــد فتــح البــاب و 
اقامــة الدلیــل«؛ 10 انســان، دیگــر عــذرش چیســت كــه از ایــن دِر گشــوده و از ایــن مغفــرت الهــى، اســتفاده 
نكنــد! راه مغفــرت الهــى هــم، اســتغفار - یعنــى طلــب مغفــرت - اســت. از خــدا بایــد مغفــرت را بخواهیــد.

7. صحیفه سجادیه، دعای 45
8. صحیفه سجادیه، دعای 45
9. صحیفه سجادیه، دعای 45

10. صحیفه سجادیه، دعای 45
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  استغفار کلید دِر توبه و مغفرت 
ــد: »ان اللَّ تعالــى یغفــر للمذنبیــن ااّل مــن  حدیثــى از نبــّى مكــّرم اســالم دیــدم كــه ایشــان فرموده ان
ال یریــد أن یغفــر لــه«.11 یــک روز، پیامبــر بــه اصحابــش این طــور فرمــود كــه خــدای متعــال گناهــكاران 
را میآمــرزد؛ مگــر آن كســى را كــه خواســته نیامــرزد. بعــد اصحــاب ســؤال میكردنــد: »قالــوا یــا رســول اللَّ 
مــن الــذی یریــد ان الیغفرلــه«؛ آن كســى كــه خــدای متعــال میخواهــد او را نیامــرزد، كیســت؟ »قــال مــن 
الیســتغفر«؛ آن كســى كــه اســتغفار نمیكنــد. پــس، اســتغفار كلیــد دِر توبــه و مغفــرت اســت. بــا اســتغفار، 
میشــود آمــرزش الهــى را بــه دســت آورد. اســتغفار، ایــن قــدر اهمیــت دارد. اســتغفار، یعنــى طلــب مغفــرت 
از خــدا.دو، ســه نكتــه كوتــاه دراین بــاره عــرض كنــم، شــاید ان شــاءاللَّ وســیله ای شــود كــه مــا در ایــن مــاه 
رمضــان، اســتفاده كنیــم و یــک مقــدار بــه خــدای متعــال برگردیــم و از ایــن بــاب رحمــِت گشــوده الهــى 
بهــره ببریــم كــه ایــن بــرای دنیــا و آخــرت ملــت و جامعــه مــا و پیشــرفت در ایــن میدانهــای گوناگونــى 

كــه در مقابــل ماســت، بســیار الزم و مفیــد اســت.

  کسب استغفار با دورشدن از غفلت و غرور 
ــم،  ــه دســت بیاوری ــن نعمــت الهــى - را ب ــم اســتغفار - ای ــر بخواهی ــن اســت كــه اگ ــب ای ــک مطل ی
ــى  ــد از خودمــان دور كنیــم: یكــى غفلــت و دیگــری غــرور. غفلــت، یعنــى انســان به كلّ دو خصلــت را بای
ــم  ــرض نمیكن ــاال ع ــردم. ح ــى از م ــل بعض ــد؛ مث ــر میزن ــى از او س ــه گناه ــد ك ــه نباش ــه و متنّب متوّج
بســیاری - كار بــه كــم و زیــادش نــدارم - ممكــن اســت در بعضــى از جوامــع، كمتــر باشــند. بــه هــر حــال، 
ایــن نــوع آدمهــا در دنیــا و در میــان افــراد انســانها هســتند كــه غافلنــد و گنــاه میكننــد؛ بــدون ایــن كــه 
متوّجــه باشــند خالفــى از آنهــا ســر میزنــد. دروغ میگویــد، توطئــه میكنــد، غیبــت میكنــد، ضــرر میرســاند، 
شــّر میرســاند، ویرانــى درســت میكنــد، قتــل مرتكــب میشــود، بــرای انســانهای گوناگــون و بیگنــاه پاپــوش 
درســت میكنــد، در افقهــای دورتــر و در ســطح وســیعتر، بــرای ملتهــا خوابهــای وحشــتناک میبینــد، مــردم 
را گمــراه میكنــد، اصــاًل متنّبــه هــم نیســت كــه ایــن كارهــای خــالف را انجــام میدهــد. اگــر كســى بــه 
او بگویــد كــه گنــاه میكنــى، ممكــن اســت از روی بیخیالــى، قهقهــه ای هــم بزنــد و تمســخر كنــد: گنــاه؟ 

چــه گناهــى!
بعضــى از ایــن افــراد غافــل، اصــاًل بــه ثــواب و ِعقــاب عقیــده ای ندارنــد. بعضــى بــه ثــواب و عقــاب هــم 
عقیــده دارنــد؛ امــا غــرق در غفلتنــد و اصــاًل ملتفــت نیســتند كــه چــه كار میكننــد. اگــر ایــن را در زندگــى 
روزمــّره خودمــان قــدری ریــز كنیــم، خواهیــم دیــد كــه بعضــى از حــاالت زندگــى مــا شــبیه حــاالت غافالن 
اســت. غفلــت، دشــمنى بســیار عجیــب و خطــر بزرگــى اســت. شــاید واقعــاً بــرای انســان، هیــچ خطــری 

باالتــر و هیــچ دشــمنى بزرگتــر از غفلــت نباشــد. بعضیهــا، این طورنــد.

11. مستدرک الوسائل، ج 12، ص 122
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  دور بودن فکر استغفار از انساِن غافل 
انســاِن غافــل هرگــز بــه فكــر اســتغفار نمیافتــد. اصــاًل بــه یــادش نمیآیــد كــه گنــاه میكنــد. غــرق در 
گنــاه اســت؛ مســت و خــواب اســت و واقعــاً مثــل آدمــى اســت كــه در خــواب حركتــى انجــام میدهــد. لــذا 
اهــل ســلوک اخالقــى، در بیــان منــازل ســالكان در مســلک اخــالق و تهذیــب نفــس، ایــن منــزل را كــه 

انســان میخواهــد از غفلــت خــارج شــود، منــزل »یقظــه«، یعنــى بیــداری میگوینــد.

  تقوا نقطه مقابل غفلت 
در اصطالحــات قرآنــى، آن چیــزی كــه نقطــه مقابــل ایــن غفلــت اســت، تقواســت. تقــوا، یعنــى بهــوش 
ــد  ــد و اصــاًل حــس نمیكن ــر میزن ــاه س ــا گن ــل دهه ــر از آدم غاف ــودن. اگ ــود ب ــب خ ــم مراق ــودن و دائ ب
كــه گنــاه كــرده اســت؛ آدم مّتقــى، درســت نقطــه مقابــل اوســت. انــدک گناهــى هــم كــه میكنــد، فــوراً 
متذّكــر میشــود كــه گنــاه كــرده اســت و بــه فكــر جبــران میافتــد. »اّن الّذیــن اتّقــوا اذا مّســهم طائــف مــن 
الّشــیطان تذّكــروا«.12 بــه مجــرد ایــن كــه شــیطان از كنــارش عبــور میكنــد و بــاد شــیطان بــه او میخــورد، 
فــوراً حــس میكنــد كــه شــیطان زده شــده و دچــار اشــتباه و غفلــت گردیــده اســت؛ »تذّكــروا« : بــه یــاد 

میافتــد. »فــاذا هــم مبصــرون«؛ چنیــن آدمــى، چشــمش بــاز اســت.

  غفلت، مانع اول استغفار 
عزیــزان مــن؛ بــرادران و خواهــران! هــر كــه هســتید ملتفــت باشــید. ایــن خطــاب، فقــط بــه یــک عــّده 
مــردم خــاص نیســت كــه بگوییــم مثــاًل افــراد كم اّطــالع، كم ســواد و یــا جــوان و كــم ســن، بــه آن توّجــه 
كننــد. نخیــر؛ همــه بایــد ملتفــت باشــند. علمــا، دانشــمندان، برجســتگان، شــخصیتها، بــزرگان، كوچــكان، 
پولــداران، فقیــران، همــه بایــد ملتفــت باشــند كــه حّداقــل گاهــى غفلــت گریبــان آنهــا را میگیــرد و غافــل 
ــد. خطــر بســیار  ــاه انجــام میدهن ــه گن ــد و ملتفــت نمیشــوند ك ــا ســر میزن ــاه از آنه میشــوند. اصــاًل گن
بزرگــى اســت.این گناهــى كــه مــن و شــما انجــام میدهیــم، ملتفــت نمیشــویم و چــون نمیدانیــم گنــاه 
ــاز  ــه و اســتغفار هــم نمیكنیــم. بعــد روز قیامــت كــه میشــود، چشــم مــا كــه ب كرده ایــم، از آن گنــاه توب
ــن  ــى م ــد، ك ــب میكن ــال ماســت! انســان تعّج ــه اعم ــى در نام ــم، عجــب چیزهای ــت میبینی شــد، آن وق
ایــن كارهــا را انجــام دادم؛ اصــاًل یــادش نیســت. ایــن، گنــاِه غفلــت و اشــكال آن اســت. پــس، یــک مانــع 

اســتغفار، عبــارت از غفلــت اســت.

  غرور، مانع دوم استغفار
مانــع دوم، غــرور اســت. انــدک كار كوچكــى كــه انســان انجــام میدهــد، مغــرور میشــود. در تعبیــرات 
«. در دعــای چهل وششــم صحیفــه ســّجادیه كــه روزهــای جمعــه  دعــا و روایــت داریــم كــه »االغتــرار بــاللَّ

12. اعراف: 201
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ــقى  ــقاء االش ــد: »و الّش ــده اســت. میفرمای ــكان دهن ــى ت ــه خیل ــود دارد ك ــى وج ــده میشــود، عبارت خوان
ــر  ــود. »مااكث ــرور ش ــو مغ ــه ت ــه ب ــه كســى اســت ك ــق ب ــقاوتها، متعلّ ــن ش ــک« 13؛ باالتری ــّر ب ــن اغت لم
تصّرفــه فــى عذابــک و مــا اطــول تــرّدده فــى عقابــک و مــا ابعــد غایتــه مــن الفــرج و ماأقنطــه مــن ســهولة 
« میگــردد.  المخــرج«. كســى كــه مغــرور میشــود - بــه تعبیــر ایــن روایــت - دچــار حالــت »اغتــرار بــاللَّ
غــرور، این گونــه اســت. مغــرور، خیلــى دور از آبــادی اســت، خیلــى دســتش كوتــاه از رهایــى و ســالمتى 
اســت. چــرا؟ بــه خاطــر ایــن كــه انــدک كار كوچكــى كــه انجــام داد، دو ركعــت نمــازی كــه خوانــد، مثــاًل 
خدمتــى بــرای مــردم انجــام داد، پولــى در فــالن صنــدوق انداخــت، یــا كاری در راه خــدا انجــام داد، فــوراً 
مغــرور میشــود كــه مــا دیگــر پیــش خــدای متعــال، كار خودمــان را درســت كردیــم و حســاب خودمــان 
ــا در دل او  ــآورد، ام ــان نمی ــه زب ــن را ب ــم! ای ــزی نداری ــه چی ــاج ب ــم و احتی ــه نمودی ــاخته و پرداخت را س

ــذرد. ــه میگ این گون

 باز بودن راه توبه 
ــان را  ــن گناه ــوده اســت م ــرده و فرم ــاز ك ــه را ب ــاب توب ــال ب ــه خــدای متع ــن ك ــب باشــید، ای مراق
ــه. گاهــى گناهــان،  ــن نیســت كــه گناهــان، چیزهــای كــم و كوچكــى هســتند؛ ن میآمــرزم، معنایــش ای
ــد و یــک انســاِن در مرتبــه عالــى حیــاِت  همــه وجــود حقیقــى انســانى را ضایــع میكننــد، از بیــن میبرن
انســانى را بــه یــک حیــوان درنــده كثیــِف پلیــِد بیــارزش تبدیــل میكننــد. گنــاه، این گونــه اســت. خیــال 
نكنیــد گنــاه، چیــز كمــى اســت. همیــن دروغگویــى، همیــن غیبــت كــردن، همیــن بیاعتنایــى بــه شــرافت 

انســانها، همیــن ظلــم كــردن - ولــو بــا یــک كلمــه - گناهــان كــم و كوچكــى نیســت.
الزم نیســت كــه اگــر انســان میخواهــد احســاس گنــاه كنــد، حتمــاً بایســتى ســالهای متمــادی غــرق در 
گنــاه شــده باشــد. نخیــر؛ یــک گنــاه هــم، یــک گنــاه اســت؛ نبایــد گنــاه را كوچــک دانســت. در روایــات، 
بــاب »اســتحقار الّذنــوب« داریــم كــه حقیــر شــمردن گناهــان را مذّمــت كرده انــد. علــت ایــن كــه خــدای 
متعــال میفرمایــد: »میآمرزیــم«، ایــن اســت كــه بازگشــت بــه خــدا، خیلــى مهــم اســت؛ نــه ایــن كــه گنــاه، 
كــم و كوچــک اســت. گنــاه، عمــل بســیار خطرناكــى اســت؛ منتهــا بازگشــت و توّجــه بــه خــدا و ذكــر او، 
ایــن قــدر اهمیــت دارد كــه اگــر كســى ایــن را صادقانــه و درســت و حقیقــى انجــام دهــد، آن وقــت آن 
ــه  ــه كار نیــک - كار نیكــى ك ــرور شــدن ب ــرار و مغ ــن، اغت ــرود. بنابرای ــن می بیمــاری صعب العــالج، از بی
مــا خیــال میكنیــم كار نیــک اســت؛ ولــى ممكــن اســت آن قدرهــا هــم نیــک نباشــد، یــا چنــدان اهمیــت 

نداشــته باشــد - موجــب میشــود كــه شــما ســراغ اســتغفار نرویــد.

  زمانی که انسان میتواند استغفار کند 
امــام ســّجاد در دعــای دیگــری بــه خــدا عــرض میكنــد: »فاّمــا انــت یــا الهــى فاهــل ان الیغتــّر بــک 
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الصّدیقون«.14ببینیــد واقعــاً چــه بیــان و چــه معرفتــى در ایــن دعــا وجــود دارد! راه، ایــن اســت. ایشــان 
ــه  ــد مغــرور نشــوند ب ــد، بای ــى از مقــام بندگــى انســانها را دارن ــد، صّدیقیــن هــم كــه مقــام باالی میفرمای
ایــن كــه مــا راه خــدا را درســت رفتیــم و دیگــر احتیــاج بــه كار و تــالش نداریــم. نخیــر؛ »ان الیغتــّر بــک 
ــى و  ــود، خودفریب « هــم نب ــاللَّ ــود، »اغترارب ــت نب ــر غفل ــع اســتغفار اســت. اگ ــن هــم مان ــون«. ای الصّدیق

خودشــگفتى هــم نبــود، آن وقــت انســان اســتغفار میكنــد.

  طلب آمرزش حقیقی و تصمیم در ترک گناه 
نكتــه بعــدی ایــن اســت كــه اســتغفاری كارگشاســت كــه اســتغفار حقیقــى و جــّدی و حقیقتــاً طلــب 
باشــد. فــرض بفرماییــد شــما گرفتــاری بزرگــى داریــد و میخواهیــد رفــع ایــن گرفتــاری را از خــدای متعــال 
ــادی را هــم  ــزان شــما دچــار مشــكلى اســت؛ راههــای ع ــزی از عزی ــاًل خــدای نكــرده، عزی ــد. مث بخواهی
رفته ایــد، ولــى نتوانســته اید آن مشــكل را حــل كنیــد؛ حــاال بــه پــروردگار عالــم متوّســل شــده اید و دعــا 
و تضــّرع میكنیــد. ببینیــد! انســان در آن حــال كــه فرضــاً فرزنــد یــا عزیــزی از عزیزانــش دچــار بیمــاری 
ــرزش  ــد؟ آم ــب میكن ــه از خــدا طل ــرده اســت، چگون ــدا ك ــا پی ــه و حــال دع ــه خــدا رفت اســت و دِر خان
گناهــان را این گونــه از خــدا طلــب كنیــد. حقیقتــاً آمــرزش را طلــب كنیــد و تصمیــم داشــته باشــید كــه 
آن گنــاه را دیگــر انجــام ندهید.البتــه انســان ممكــن اســت تصمیــم هــم داشــته باشــد كــه گنــاه را انجــام 
ندهــد، بــاز دچــار لغــزش شــود و انجــام دهــد؛ بــاز دوبــاره توبــه میكنــد. اگــر انســان صــد بــار هــم دچــار 
توبه شــكنى شــد، بــاز دفعــه صدویكــم، بــاِب توبــه بــاز اســت. منتهــا شــما كــه توبــه و اســتغفار میكنیــد، 
از اّول نبایــد تصمیــم داشــته باشــید كــه حــاال مــا اســتغفار میكنیــم، بــاز میرویــم دوبــاره همــان كار غلــط 

و خــالف را انجــام میدهیــم! ایــن كــه نشــد.

  استغفار، یعنی برگشت انسان  
روایتــى دیــدم كــه از قــول یكــى از ائّمــه این طــور فرمــوده اســت: »مــن اســتغفر بلســانه و لــم ینــدم 
بقلبــه فقداســتهزئ بنفســه«؛ 15 كســى كــه بــه زبــان اســتغفار میكنــد، امــا در دل از گنــاه پشــیمان نیســت 
 - » و خیلــى هــم خوشــحال اســت كــه ایــن گنــاه را انجــام داده اســت - بــه زبــان میگویــد: »اســتغفراللَّ
ــه اســتغفاری اســت!؟ ایــن، اســتغفار نیســت. اســتغفار،  ایــن آدم خــودش را مســخره میكنــد. ایــن، چگون
یعنــى انســان برگــردد، واقعــاً بــه طــور جــّد از خــدای متعــال بخواهــد كــه او را بــه خاطــر ایــن كاِر خــالف 
ببخشــد. چطــور انســان تصمیــم دارد كــه بــاز همــان كار خــالف را انجــام دهــد؟ آیــا رویــش میشــود كــه 

از خــدای متعــال، طلــب بخشــش كنــد؟
سبحه در كف، توبه بر لب، دل پُر از شوق گناه 

معصیت را خنده میآید بر استغفار ما!
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  استغفار، مخصوص یک عّده آدمهای معّین هم نیست 
ایــن، چطــور اســتغفار كردنــى اســت!؟ ایــن اســتغفار، كافــى نیســت. اســتغفار بایــد جــّدی و حقیقــى 
باشــد. اســتغفار، مخصــوص یــک عــّده آدمهــای معّیــن هــم نیســت كــه بگوییــم كســانى كــه خیلــى گنــاه 
كردنــد، اســتغفار كننــد؛ نــه. همــه انســانها - حّتــى در حــّد پیامبــر - بایــد اســتغفار كننــد. »لیغفــر لــک 

اللَّ مــا تقــدم مــن ذنبــک و مــا تأّخــر«.16 پیامبــر هــم بایــد اســتغفار كنــد.

  استغفار از گناهان اخالقی 
اســتغفار، یــا از گناهــى اســت كــه مــا انجــام داده ایــم، یــا از گناهــان اخالقــى اســت. اگــر فــرض كنیــم 
كــه یــک انســان، هیــچ گناهــى هــم انجــام نــداد؛ نــه دروغ، نــه غیبــت، نــه ظلــم، نه خــالف، نــه شــهوترانى، 
نــه اهانــت بــه كســى، نــه تعــّدی بــه مــال مــردم - البتــه این طــور آدمهــا، خیلــى كمنــد - امــا بســیاری از 
ــه گنــاه جوانحــى - گنــاه  ــد، مبتــال ب ــه گناهــان جوارحــى را هــم ندارن همین طــور آدمهایــى كــه این گون
اخالقــى - هســتند. اگــر همیــن آدمــى كــه هیــچ گناهــى نمیكنــد، وقتــى كــه میــان مــردم راه میــرود، 
نــگاه كنــد و بگویــد: ایــن بیچــاره مــردم، همــه مشــغول گناهنــد؛ ولى مــا الحمــدللَّ خودمــان را نگهداشــتیم 
و گنــاه نمیكنیــم - خــود را باالتــر از آنهــا بــه حســاب بیــاورد - ایــن خــودش یــک گنــاه و یــک تنــّزل و 
یــک ســقوط میشــود و اســتغفار الزم دارد. تحقیــر انســانها، خــود را باالتــر از دیگــران دانســتن، كار خــود 
ــا بعضــى از صفــات اخالقــى زشــت دیگــری كــه در انســانها  را ارزشــى بیــش از ارزش كار مــردم دادن، ی

هســت - مثــل حســد و طمــع و خــود بزرگ بینــى - اینهــا اســتغفار الزم دارد.
اگــر فــرض كنیــم، انســانى اســت كــه ایــن گناهــان را هــم نــدارد؛ ولــى مثــاًل در بــاب علــم توحیــد، 
پیــش نرفــت. در ایــن صــورت، یــک قصــور اســت و بایــد اســتغفار كنــد. بــاب علــم توحیــد و معرفــت بــه 
پــروردگار، بــاب محــدود و راه بن بســتى كــه نیســت؛ راه بینهایــت اســت كــه همــه انبیــا و اولیــا، در ایــن 
راه مشــغول پیشــرفت و تكامــل نفــس و فراهــم كــردن معرفــت بیشــتر نســبت بــه ذات مقــّدس پــروردگار و 
صفــات كمالّیــه حضــرت حّقنــد. هــر مقــداری كــه ایــن گونــه افــراد، در ایــن راه پیــش نرفتنــد، یــک قصــور 

و یــک عقب ماندگــى و یــک ناتوانــى معنــوی اســت كــه اســتغفار الزم دارد.

  استغفار حقیقی امام سجاد)ع( 
ــه  ــا، چ ــن دعاه ــالم در ای ــه علیهم الّس ــه ائّم ــد ك ــه میكنی ــذا مالحظ ــت. ل ــه اس ــرای هم ــتغفار، ب اس
ســوزوگدازی دارنــد. بعضــى خیــال میكننــد كــه امــام ســجاد ایــن ســوزوگداز را كــرده اســت، بــرای ایــن 
كــه بــه دیگــران یــاد بدهــد. بلــه؛ یــاد دادن بــه دیگــران كــه هســت - هــم در شــكل و هــم در مضمــون 
كار - امــا اصــل قضیــه ایــن نیســت. اصــل قضیــه، آن حالــت طلــِب خــود ایــن بنــده صالــح و انســان واال و 

16. فتح: 2
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بزرگــوار اســت. ایــن ســوزوگداز، متعلـّـق بــه خــود اوســت. ایــن اظهــار تضــّرع پیــش پــروردگار، متعلـّـق بــه 
خــود اوســت. ایــن تــرس از عــذاب خــدا و میــل بــه تقــّرب الیــاللَّ و رضــوان الهــى، متعلـّـق بــه خــود اوســت. 
ــق بــه خــود اوســت.ممكن اســت مثــاًل توجــه بــه مباحــات در  ایــن اســتغفار و طلــب از خــدا، واقعــاً متعلّ
زندگــى - لّذتهــای مبــاح، كارهــای مبــاح - در نظــر انســانى كــه در آن حــّد از علــّو درجــه اســت، یــک نــوع 
ســقوط و انحطــاط محســوب شــود. دلــش میخواســت كــه در چارچــوب ضرورتهــای مــاّدی و جســمانى قــرار 
نمیداشــت و همیــن نیــم نــگاه را هــم بــه مباحــات و بــه مســائل عــادی زندگــى نمیكــرد و در راه معرفــت 
و در آن وادی بینهایــت بــه ســوی رضــوان الهــى و بهشــت معرفــت الهــى، بیشــتر پیــش میرفــت. وقتــى 

چنیــن چیــزی نشــده اســت، پــس اســتغفار میكنــد. بنابرایــن، اســتغفار بــرای همــه اســت.

  اغتنام ماه رمضان برای استغفار 
عزیــزان مــن! مــاه رمضــان را بــرای اســتغفار مغتنــم بشــمارید و از خــدای متعــال طلــب مغفــرت كنیــد. 
ــا ایــن كار بزرگــى كــه كــرده  ــا ایــن اســتقامتى كــه نشــان داده، ب ــا ایــن روحیــه فــداكاری، ب ملــت مــا ب
اســت، بــا جوانــان نورانــى و خوبــى كــه دارد )ایــن جوانــان بــا ایــن تعــداد، غیــر از جامعــه مــا، قطعــاً در 
هیــچ جــای عالــم وجــود نــدارد( بــا ایــن زنــان و مــردان و مــادران و فداكاریهــای گوناگونــى كــه از ایــن 
مــردم ســرزده اســت، اســتعداد پیشــرفت زیــادی در زمینه هــای مــاّدی و معنــوی، دنیایــى و اخــروی دارد. 

ایــن ملــت، بــا اســتغفار، رحمــت الهــى را بــه ســوی خــود جلــب كنــد.
ــطند، آن  ــادت متوّس ــر عب ــه در ام ــانى ك ــد، آن كس ــل عبادتن ــه اه ــانى ك ــد. آن كس ــتغفار كنی ــه اس هم
ــه  ــانى ك ــد، آن كس ــا میكنن ــات اكتف ــّل واجب ــه اق ــط ب ــد و فق ــل در كار عبادتن ــى كاه ــه حّت ــانى ك كس
حّتــى گاهــى خــدای نخواســته بعضــى از عبــادت واجــب هــم از آنهــا تــرک میشــود، همــه و همــه توّجــه 
داشــته باشــند كــه ایــن رابطــه بیــن آنهــا و خــدا، كار را پیــش میبــرد. از خــدای متعــال، آمــرزش و مغفــرت 
بخواهیــد و طلــب عفــو كنیــد. از خــدا بخواهیــد كــه مانــع گنــاه را بــردارد؛ ایــن ابــر را از مقابــل خورشــید 
ــت  ــد. آن وق ــا بتاب ــا و جانه ــن دله ــر ای ــا لطفــش ب ــد، ت فیــض و لطــف و تفضــاّلت خــودش برطــرف كن

ببینیــد كــه تعالــى و اعتــزازی بــه وجــود خواهــد آمــد.
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تقوا

اثربخشي تقوا در امور زندگي*

  معنای تقوا 
ــه ایــن اســت كــه یكایــک شــما  ــاارزش اســت، و حفــظ آن هــم ب حفــظ ایــن نهــاد مقــّدس خیلــى ب
ــزكاری  ــوا و پرهی ــا تق ــت و ب ــا مراقب ــد، ب ــرار گرفته ای ــه در آن ق ــن صــراط مســتقیمى ك ــان را در ای خودت
ــم  ــه طــور دائ ــن اســت كــه ب «. تقــوا هــم معنایــش ای ــواللَّ ــزان مــن! »اتّق «1. عزی ــوااللَّ حفــظ كنیــد؛ »اتّق
مراقــب حــركات و اعمــال و رفتــار و گفتــار خودتــان باشــید و خــود را رهــا نكنیــد. ایــن مراقبــت، خیلــى 
بــركات دارد. همیــن مراقبــت اســت كــه انســان را در صــراط مســتقیم الهــى حفــظ میكنــد. بــر اثــر تقواســت 
كــه همــه چیــز بــه دســت میآیــد. ایــن مطلــب، مطلــب قرآنــى اســت؛ چیــزی اســت كــه اگــر تحلیلگــران 
اهــل معرفــت و آشــنا بــا ایــن مســائل بنشــینند رویــش مطالعــه كننــد، تمــام آن بــا اســتدالالت عقالنــى 
قابــل تبییــن اســت. نــه این كــه بخواهیــم یــک مطلــب مثــاًل غیبــى را همین طــوری عــرض كنیــم؛ واقعــاً 
قابــل تبییــن اســت. اینهــا در جــای خــود گاهــى تبییــن هــم شــده اســت و مــن حــاال در آن مقــام نیســتم 

كــه ایــن را بیــان كنــم.
 

  عاقبت دنیا و آخرت برای متقین 
تقــوا مایــه ایــن اســت كــه یــک فــرد یــا یــک جامعــه، در هــر میدانــى كــه وارد میشــود، موّفــق شــود. 
ــه متقیــن اســت. آخــرت  ــق ب »والعاقبــة للمّتقیــن« 2؛ عاقبــت ایــن ســیر عظیــم تاریخــى و جهانــى، متعلّ
هــم متعلـّـق بــه مّتقیــن اســت. عاقبــِت همیــن دنیــا هــم متعلـّـق بــه مّتقیــن اســت. امــام اگــر باتقــوا نبــود، 

*. بیانات در دیدار جمعى از فرماندهان سپاه 1376/06/26
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تقوا

در طــول ایــن مبــارزه نمیتوانســت آن منــش و شــخصیتى را از خــود بــروز دهــد كــه بــرای چنیــن حركــت 
ــه این جــا رســاند. تقــوای او، او را  ــه این جــا منتهــى گــردد. تقــوای او، او را ب عظیمــى محــور شــود و كار ب

حفــظ كــرد.

  نتیجه تقوای مسئولین 
ــا تقــوا باشــند، فســاد در آن نظــام راه پیــدا نمیكنــد. اگــر در یــک  اگــر در نظامــى، مســؤوالِن نظــام ب
جبهــه جنــگ، مســؤوالن و فرماندهــان باتقــوا باشــند - یعنــى همیــن مراقبــت دائمــى از خــود - موجــب 
میشــود كــه هیــچ خســارتى وارد نشــود. نــه این كــه اگــر نیروهــا نابرابــر بــود، دشــمن احیانــاً بــه پیشــروی 
ــری، كاری  ــل نخواهــد شــد - چــرا؛ خواهــد شــد - امــا ایــن تقــوا موجــب میشــود كــه در موقــع نابراب نائ
بكنیــد كــه انســان در موقــع برابــری خواهــد كــرد. یعنــى اگــر غفلــت نكنیــد، كار نابجایــى ســر نزنــد و آن 

كاری را كــه در آن هنــگام بایــد كــرد، انجــام دهیــد، خســارت حاصــل نخواهــد شــد.
 

  زمین خوردن انسان بی تقوا
ــر اســت. شــما ببینیــد در قــرآن چقــدر  تقــوا - ایــن عامــل عظیــم - در همــه میدانهــای زندگــى مؤثّ
راجــع بــه تقــوا صحبــت شــده اســت. همــه اش بــرای ایــن نیســت كــه وقتــى ُمردیــد و بــه آن دنیــا رفتیــد، 
خــدا بــه شــما اجــر خواهــد داد؛ نخیــر، تقــوا زندگــى ایــن نشــئه را اداره میكنــد. اداره صحیــح زندگــِى ایــن 
ــت شــود.  ــه انســان دچــار غفل ــوا موجــب میشــود ك ــه آن نشــئه را میســازد. نداشــتن تق نشــئه اســت ك
ــه اســب راهــواِر نجیــِب در اختیــار  ــد. امیرالمؤمنیــن3 تقــوا را ب ــه زمیــن میزن ــا مغــز ب غفلــت، انســان را ب
ــچ  ــدون هی ــم ب ــب ه ــد و آن اس ــت میكن ــیند و آن را هدای ــر آن مینش ــش ب ــه صاحب ــد ك ــبیه میكن تش
دغدغــه ای، صاحــب خــود را بــه آن جایــى كــه بایــد ببــرد، میبــرد. آن گاه خطــا را كــه مقابــل تقواســت، بــه 
اســب ســركش و نانجیــب و ناهمــواری تشــبیه میكنــد كــه وقتــى صاحبــش نشســت، افســار را از دســت او 

میَكنــد و او را بــه جایــى میبــرد كــه نمیخواهــد و اراده نــدارد بــرود؛ مثــاًل او را بــه زمیــن میكوبــد.
 

 اثربخشی تقوا در امور زندگی
تقــوا در امــور زندگــى هــم اثــر میبخشــد. در ایــن دســتگاه عظیــم و در ایــن ســپاه مقــّدس - كــه بــه 
تعبیــر امــام رضوان اللَّ تعالــى علیــه لشــكر امــام زمــان و لشــكر اســالم اســت - ســعى كنیــد در تمــام زوایــا 
تقــوا را زنــده كنیــد؛ تقــوا در عمــل فــردی، تقــوا در عمــل جمعــى، تقــوای كاری، تقــوای ســازمانى، تقــوای 
ــا  ــا خــدا، در رابطــه ب سیاســى - آن جایــى كــه جایــش هســت - تقــوا در عمــل فــردی خــود، در رابطــه ب
انســانها، در رابطــه بــا بیت المــال و در رابطــه بــا كار. اگــر ایــن شــد، از همــه آنچــه كــه بــه عنــوان برنامــه 
ــا به حــال ترتیــب داده شــده اســت، و نیــز از آنچــه كــه امــام  انقــالب و نظــام جمهــوری اســالمى از اّول ت
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بزرگــوار ترســیم كــرده اســت و همــه مــا ملــت ایــران آن را پذیرفته ایــم، بــه كــوری چشــم دشــمن، یــک ســر 
ســوزن عقــب و جلــو نخواهــد رفــت و همــان برنامه هــا عینــاً انجــام خواهــد شــد. خیــال نكنیــد كــه چــون 
دوران حیــات ظاهــری امــام رضوان اللَّ علیــه بــه ســرآمد، برنامه هــا تغییــر كــرد و اوضــاع طــور دیگــری شــد. 
بعضــى آدمهــای بیخبــر و غیــر مّطلــع و یــا مغــرض، ســعى میكننــد كــه بــا تعبیــرات گوناگــون فاصلــه ایجــاد 
ــم دوره  ــک دوره ه ــام شــد؛ ی ــود و تم ــام ب ــک دوره، دوره ام ــه ی ــد ك ــى این طــور وانمــود كنن ــد. یعن كنن
جــاری اســت! یعنــى دوره هــا را تقســیم بندی میكننــد. نخیــر؛ آدمهــا میآینــد و میرونــد؛ مســؤوالن میآینــد 
و میرونــد و عــوض میشــوند؛ شــخصیتها دگرگــون میشــوند؛ امــا خــّط و راه انقــالب یــک راه اســت: خــّط 
مســتقیم و صــراط مســتقیم؛ همانــى كــه انقــالب از روز اّول در همــه قضایــای مهــم جهانــى ترســیم كــرده 
اســت. بحمــداللَّ مســؤوالن و دولتمــردان و كســانى كــه زمــام امــور را در دســت گرفته انــد، همــه مؤمــن، 
معتقــد و عاشــق همیــن راهــى هســتند كــه بــه بركــت رهبــری امــام بزرگــوار پیمــوده شــد؛ بعــد از وفــات 
ایشــان هــم تــا امــروز پیمــوده شــده اســت؛ بعــد از ایــن هــم ان شــاءاللَّ تــا آخــر پیمــوده خواهــد شــد. بــه 
بركــت تقــوا، شــما در تمــام اینهــا موّفــق خواهیــد شــد. آنچــه كــه امــروز همــه عوامــل فّعالــه ایــن نظــام 

مقــّدس را قــدرت و اقتــدار میبخشــد، تقواســت.
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تقوا

تقوا بزرگترین سرمایه در دوران جوانى*

ــرد، اگــر بخواهــد  ــات عمــر خــود به ســر مى ب ــن اوق ــا خــود فكــر مى كنــم جــوان كــه در بهتری گاهــى ب
ســرمایه ای را بــه دســت آورد كــه موّفقیتهــای دنیایــى و آخرتــى او را تضمیــن كنــد، دنبــال چــه چیــزی بایــد 
باشــد؟ ســؤال مهّمــى اســت. اوالً مــورد نظــر، موّفقیتهــای دنیایــى و اخــروی اســت - جســم و جــان، فكــر و دل 
- ثانیــاً ایــن ســؤال، مخصــوص بــه یــک دســته از جوانــان هــم نیست.پاســخى هــم كــه بــه ذهــن مــن مى رســد، 
بــاز مخصــوص یــک دســته از جوانــان نیســت؛ یعنــى ایــن طــور نیســت كــه فــرض كنیم ایــن پاســخ، مخصوص 
جوانــان كامــاًل متدیــن و متعّبــد اســت؛ نــه. حّتــى اگــر جوانــى را فــرض كنیــم كــه از لحــاظ تعّبــد و تدیــن، در 
رتبــه ی خیلــى باالیــى هــم نباشــد، بــاز ایــن پاســخ دربــاره ی او صــدق مى كنــد. حّتــى اگــر فــرض كنیــم جوانى 
را كــه در برخــى عقایــد خــود مشــكلى هــم داشــته باشــد، بــاز ایــن پاســخ دربــاره ی او صــدق مى كنــد. جوابــى 
كــه مــن بــه آن رســیده ام، ایــن یــک كلمــه اســت: »تقــوا«! اگــر جــوان، در دوره ی جوانــى ســعى كنــد تقــوا 
داشــته باشــد - بــا همــان تعریفــى كــه در فرهنــگ دینــى و قرآنــى از تقــوا شــده اســت - بزرگتریــن ســرمایه 
ــرای به دســت آوردن  ــرای عــّزت دنیــوی، هــم ب ــرای فّعالیتهــای ســازندگى، هــم ب ــرای درس، هــم ب را هــم ب
دســتاوردهای مــاّدی و هــم بــرای معنویــت - اگــر اهــل معنویــت اســت - بــه دســت آورده اســت. حّتــى بــرای 
آن آفــاق بســیار دور و درخشــان معنویــت هــم كــه معمــوالً آدمهــای متوســط، قــدری از آن آفــاق، دور هســتند 
- آفــاق عرفانــى و معنــوی و همــان چیزهایــى كــه در كلمــات عرفــا و بــزرگان و اهــل عشــق معنــوی هــم بــه 

آنهــا اشــاره شــده اســت - تقــوا ســرمایه اســت.

* بیانات در دیدار تشّكلهای مختلف دانشجویى دانشگاههای تهران 1377/10/24
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  مراقبت از تصمیم و عمل خود، معنای تقوا 
تقــوا یعنــى چــه؟ معنــای تقــوا ایــن نیســت كــه انســان خیلــى عبــادت كنــد. ممكــن اســت خیلــى عبــادت 
كــردن، بــر تقــوا مترتـّـب شــود، امــا تقــوا آن نیســت. معنــای تقــوا ایــن اســت كــه انســان در هــر كار، از تصمیم و 
عمــل خــود مراقبــت كنــد؛ بــا مطالعــه و بــا توّجــه بیندیشــد كــه چــه مى خواهــد عمــل كنــد و پــا را مى خواهــد 
ــه این كــه چــه كار مى كنــد، حركــت و  كجــا بگــذارد. یــک وقــت انســان، مســتانه و بیهشــانه بــدون توّجــه ب
اقــدام نمایــد، یــا تصمیــم مى گیــرد، یــا مى گویــد، یــا انجــام مى دهــد، یــا تــرک مى كنــد؛ یــک وقــت همــه ی 
ــات  ــت. در كلم ــى تقواس ــن دوم ــد. ای ــام مى ده ــد، انج ــه كار مى كن ــه چ ــه این ك ــه ب ــا توّج ــا را ب ــن كاره ای
فرزانــگان گذشــته ی مــا ایــن مثــال تكــرار شــده اســت كــه از كســى پرســیدند »تقــوا چیســت؟« - بعضیهــا 
گفته انــد روایــت اســت، بعضــى مى گوینــد فــالن بــزرگ گفتــه اســت؛ به هرحــال ســخِن فرزانــگان اســت - در 

پاســخ گفتــه اســت: »آیــا هرگــز در مســیری كــه خــار زیــادی در ســطح آن باشــد قــدم برداشــته ای؟!«

  بی تقوایی عامل نرسیدن به ایمان 
یــک وقــت شــما در جــاده ی اســفالته راه مى رویــد؛ ایــن یــک طــور راه رفتــن اســت. یــک وقــت در راهــى 
ــر پایتــان - ایــن طــرف، آن طــرف - در همــه جــا بوته هــای خــار اســت. وقتــى در  ــد كــه زی قــدم برمى داری
میــان خارســتانى عبــور مى كنیــد، طــوری قــدم برمى داریــد كــه خــار بــه لبــاس شــما نگیــرد و ســاق پایتــان 
را آزرده نكنــد. ایــن تقواســت؛ یعنــى بــا دّقــت، قــدم برداشــتن. لذاســت كــه اگــر آدم، بــا تقــوا باشــد، بــه ایمــان 
خواهــد رســید؛ اگــر بى تقــوا باشــد، بــه ایمــان نمى رســد. حتــى یــک مرحلــه از تقــوا، قبــل از ایمــان اســت. 
آدم بى تقــوا آن آدمــى اســت كــه اگــر بــه او بگوینــد بیــا دربــاره ی مســأله ی وجــود، مســأله ی آفرینــش و هــدف 
هســتى فكــر كــن، مى گویــد: ولــش كــن بابــا! ایــن بى تقوایــى اســت. آدم بــا تقــوا آن كســى اســت كــه وقتــى 
دربــاره ی مســأله ی هــدف هســتى و مســأله ی خــدا و قیامــت، بحــث و ســؤال مطــرح مى شــود، بــه فكــر فــرو 
مــى رود و مى اندیشــد تــا راه درســت را پیــدا كنــد. در ایــن بــاب اندیشــیدن، تقواســت. وقتــى انســان مؤمن شــد، 
یــک وقــت اســت كــه بــه ایمــاِن خــود، دل خــوش مى كنــد و حركــت و رفتــار خــود را مراقبــت نمى كنــد؛ ایــن 

بى تقوایــى اســت. یــک وقــت مراقبــت مى كنــد، ایــن تقواســت.
 

  ماجرای حضرت یوسف، مثال قرآنی در باب تقوا 
در قــرآن، در بــاب تقــوا خیلــى صحبــت شــده اســت. مثالــى كــه مناســب حــاِل شــما جوانــان اســت، مثــال 
حضــرت یوســف علیه الّســالم اســت. یوســف، مظهــر تقــوای جوانــى اســت. داســتان یوســف، تقریبــاً سراســر 
یــک ســوره را در قــرآن فــرا گرفتــه و »احســُن الَقَصــص«1، یعنــى بهتریــن قّصــه - بــا »قِصــص« اشــتباه نشــود. 
قِصــص، جمــع قصــه اســت؛ یعنــى بهتریــن قّصه هــا. »َقَصــص«، اســم مصــدر اســت؛ یعنــى قّصــه - بهتریــن 
ــت ایــن  داستان ســرایى، بهتریــن داســتان گویــى اســت و از آن بــه بهتریــن داســتان، تعبیــر شــده اســت. علّ

1. یوسف: 3
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اســت كــه شــما در داســتان حضــرت یوســف، نمــاد كامــل یــک تقــوا را مشــاهده مى كنیــد. تقــوای انســانى كــه 
عمــری گذرانــده و بــه تجربه هایــى از زندگــى رســیده اســت، طبیعیتــر بــه نظــر مى رســد تــا تقــوای جوانــى 
ــد.  ــان از نوعــى سرمســتى برخوردارن ــى »مســتى« دارد و همــه ی جوان ــى اســت. خــوِد جوان كــه مســت جوان
البتــه همیــن سرمســتى هــم یــک نعمــت اســت كــه از ایــن نعمــت، ممكــن اســت خــوب اســتفاده كــرد. در 
یــک چنیــن حالــت سرمســتى، بــه كار گرفتــن ُهشــیاری و خودآگاهــى كــه اســمش تقواســت، اهمیــت دارد. لذا 
داســتان یوســف از همــه ی قّصه هــای قــرآن، برجســته تر و »احســُن الَقصــص« اســت. ماجــرای یوســف، فقــط 
ماجــرای چشــم پوشــیدن از یــک شــهوت جنســى نیســت. مســأله، از ایــن فراتــر اســت. پســر جــواِن زیبــای 
برازنــده ای در یــک خانــواده ی صــد در صــد اشــرافى، مــورد توّجــه ویــژه ی بانــوی آن خانــه و مــورد اعتمــاد مــرد 
آن خانــه. ایــن را در ذهنتــان فــرض كنیــد. در خانــه ی عزیــز مصــر، نوكــران، خدمتــكاران و مباشــرین - همــه 
نــوع انســانى - هســتند. وقتــى جوانــى كــه خــود از شــخصیتى هــم برخــوردار اســت - عاقــل اســت، آگاه اســت، 
نجیــب و پاكیــزه اســت و در نهایــت زیبایــى اســت - بــه یــک صــورت ســوگلِى مــرد خانــه و بــه یک صــورت هم 
مــورِد نظــر زن خانــه اســت، همــه ی اجــزای ایــن خانــه از او فرمــان مى برنــد و برایــش احتــرام قائلنــد! ناگهــان 
ــد -  ــنیده اید و مى دانی ــه ش ــه هم ــى ك ــرد؛ در آن امتحان ــرار مى گی ــان ق ــک امتح ــرض ی ــوان، در مع ــن ج ای
وسوســه ی بانــوی آن خانــه - و ایــن جــوان، ســربلند بیــرون مى آیــد. غلبــه بــر شــهوت جنســى، بخــش كوچكتِر 

مســأله اســت. ببینیــد؛ فرهنــگ قرآنــى ایــن اســت. ایــن هنــوز مرحلــه ی پایینتــر آن اســت. 

  پیام بی تقوایی در آثار غربی 
ــام  ــن اســت كــه در مق ــم، به خاطــر ای ــه آلودگیهــای فرهنــگ غــرب، تكــرار مى كن این كــه مــن راجــع ب
مقایســه - هــر كجــا مقایســه كــرده باشــد - در مقابــل نــور و ظلمــت و پاكــى و پلیــدی قــرار مى گیــرد. داســتاِن 
معــروف »اســتاندال« - نویســنده ی معــروف فرانســوی كــه كتابــش هم »ســرخ و ســیاه« اســت - از داســتانهایى 
اســت كــه صــد ســال اســت بــه همــه ی زبانهــا ترجمــه شــده؛ ســالها پیــش هم بــه فارســى ترجمه شــده اســت. 
جوانــى بــا خصوصیــات حضــرت یوســف وارد خانــه ای مى شــود؛ البتــه خانــه هــم نســبتاً اشــرافى اســت، نــه مثل 
خانــه ی عزیــز مصــر. ایــن جــوان هــم مثــل یوســف نیســت. عینــاً همیــن حادثــه اتفــاق مى افتــد؛ یعنــى بانــوی 
خانــه، عاشــق ایــن پســر جــوان مى شــود. ماجراهــای بیــن ایــن زن و ایــن جــوان، مظهــر پلیــدی اســت؛ پلیــدی 
جنســى، خیانــت، دنائــت، بدقولــى، پیمــان شــكنى، شــهوترانى و غــرق شــدن در هوســها! اســتاندال یكــى از 
شــاهكارهای قّصه نویســى فرهنــگ غــرب اســت! آقــای اســتاندال - نویســنده ی ایــن كتــاب - بــه خاطــر همیــن 
كتــاب، جــزو رمان نویســهای درجــه ی اّول فرانســه نــام بــرده مى شــود! ایــن كتــاب هــم از رمانهــای درجــه ی 
یــک و یكــى از ده رمــان معــروف دنیاســت! ببینیــد؛ اینهاســت! آن هــم درس اســت. رمــان را فقــط بــرای ایــن 
نمى نویســند كــه كســى ســرگرم شــود. اینهــا پیــام دارد و نشــان دهنــده ی فرهنــگ اســت؛ یعنــى در واقــع 

زندگــى را بــه نحــوی بــه خواننــده ی خــودش تعلیــم مى دهــد.
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   امتحان بزرگ با سربلندی اندک!
ــن  ــل ای ــد در مقاب ــه انســان مى مان ــد ك ــر مى كن ــان تصوی ــن آزمایشــى آن چن ــرآن، یوســف را در چنی ق
عظمــت چــه بكنــد! در یــک شــرایط حّســاس، آن بانــو، جــوان را گیــر مى انــدازد و جــوان از دســت او مى گریــزد 
ــدا البــاب قالــت مــا جــزاء مــن اراد بأهلــک ســوء اال ان  و بعــد بالفاصلــه مّتهــم مى شــود. »و الفیــا ســیدها ل
یســجن او عــذاب الیــم«2؛ تــا عزیــز مصــر را در مقابــل درِ اتــاق مشــاهده مى كننــد، آن زن فــوراً انگشــت اتّهــام 
را بــه طــرف جــوان دراز مى كنــد و مى گویــد: ایــن بــود. بعــد یوســف بــه خاطــر معصومیــت خــودش نجــات 
ــز اشــتباه كــرده اســت. این جــا ایــن قضیــه تمــام  پیــدا مى كنــد؛ قرینــه و نشــانه ای پیــدا مى شــود كــه عزی
مى شــود. خــوب؛ ایــن امتحــان بزرگــى اســت؛ امتحانــى اســت كــه در هــزاران انســان، یــک نفــر از آن ســربلند 
بیــرون نمى آیــد - حّتــى در مراحــل پایینتــرش - این جــا یوســف، مظهــر پاكــى و پیراســتگى و پرهیــزكاری 
شــد؛ لیكــن از ایــن باالتــرش بعــد اســت. بعــد كــه در مصــر، پچ پــچ مى افتــد كــه زن عزیــز، عاشــق پیشــخدمت 
خــود شــده اســت، زن بــرای این كــه تهمــت را از خــود برطــرف نمایــد، زنــان مصــر را دعــوت مى كنــد - اینهــا 
قّصه ســرایى نیســت، قــرآن اســت؛ متــن واقعیــت. قرآنــى كــه دربــاره ی قضایــای گوناگــون، از نقــاط غیــرالزم 
عبــور مى كنــد، این جــا داســتان را بــا جزئیاتــش نقــل كــرده اســت - و در مقابــل هــر كــدام، كاردی مى گــذارد 
ــّكأً -  ــد - مت ــه بِلَمن ــرار مى دهــد ك ــه گاهــى ق ــرای هركــدام هــم تكی ــد. ب ــا آن پوســت بَكنن ــوه را ب كــه می
ــد  ــد و مى خواه ــس مى كن ــان وارد مجل ــل چشــم آن زن ــن«3! جــوان را در مقاب ــد: »اخــرج علیه ــد مى گوی بع
تهمــت را از خــودش برطــرف كنــد. چــه تهمتــى را؟ تهمــِت عشــق بــه آن جــوان را؟ نــه؛ تهمــت هرزگــى را. 
مى خواهــد بگویــد مــن زن هــرزه ای نیســتم؛ یوســف، ایــن اســت؛ هــر كــه مى توانــد از چنیــن جمالــى صــرف 
! بعــد كــه یوســف وارد مجلــس مى شــود، آن چنــان فضــای مجلــس، مقهــور جمال یوســفى  نظــر كنــد، بســم الَلّ
مى شــود كــه همــه ی آنهــا دستهایشــان را مى بُرنــد! »و قّطعــّن ایدیهــّن«4. »قّطعــن« بــا »قَطعــن« فــرق دارد؛ 
»َقطعــن« یعنــى »قطــع كردنــد« - »بریدنــد« - »قّطعــن« یعنــى به شــّدت زخمــى كردنــد، به شــّدت بریدنــد. 
از دســتپاچگى نمى فهمیدنــد چــه كار مى كننــد. همین طــور كــه دســتهای خودشــان را بریدنــد، همــه خونیــن 
شــدند! بعــد زن عزیــز مصــر مى گویــد: ایــن اســت آن جــوان؛ و قســم مى خــورد كــه اگــر تســلیم خواســته ی 
مــن نشــود: »لیســجّنن«؛ او را بــه زنــدان خواهــم انداخــت. یوســف هــم خــودش مى دانــد كــه قضیــه این اســت؛ 
ــزد مــن،  ــدان در ن ــروردگارا! زن ــى ممــا یدعوننــى الیــه«5؛ پ ــد: »رب الّســجن احــّب ال ــد. مى گوی ــه او گفته ان ب
محبوبتــر از ایــن گنــاه، ایــن هوســرانى و ایــن چیــزی اســت كــه اینهــا مــرا بــه آن دعــوت مى كننــد! این جــا 
دیگــر مســأله، فقــط مســأله ی گذشــِت از یــک هــوس جنســى نیســت؛ گذشــِت از همــه چیــز اســت: از آقایــى، 
از راحتــى، از زندگــى در یــک خانــواده ی عالقه منــد و فریفتــه ی یــک جــوان، كــه در ایــن زندگــى چقــدر بــه 
او خــوش مى گــذرد! همــه احتــرام، همــه تكریــم، همــه تعظیــم، آینــده ی درخشــان، پــول فــراوان، امكانــات 
فــراوان، هرچــه بخواهــد این جــا برایــش آمــاده اســت. از همــه چیــز، چشــم مى پوشــد! ایــن، آن تقواســت. بــه 
زنــدان مى افتــد. زنــدان هــم زنــدان یــک مــاه و شــش مــاه و یــک ســال نیســت؛ اصــالً زمــان نــدارد! زندانهــای 
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ــدان مى رفــت، دیگــر مى رفــت! بعضــى روایــات دارد كــه  ــه زن ــود كــه وقتــى كســى ب آن زمــان، ایــن طــور ب
هفــت ســال و بعضــى دارد كــه چهــارده ســال در زنــدان مانــد. بعــد از زنــدان آزاد مى شــود و خــدای متعــال بــه 

ــد. ــاداش مى ده او پ
 

  صرف نظر نکردن خدای متعال از رنج بنده
عزیــزان مــن؛ دختــران و پســران مــن! شــما ایــن را هــم بدانیــد كــه خــدای متعــال از هیــچ رنــج شــما 
صرف نظــر نمى كنــد. هــر رنجــى كــه شــما بكشــید، اگــر پــای خــدا حســاب كنیــد، خــدای متعــال پــاداش 
مضاعفتــان خواهــد داد. بلــه؛ بعضــى وقتهــا انســان رنجهایــى مى كشــد و پــای خــدا حســاب نمى كنــد؛ خــدا 
ــا  ــده، ی ــات دی ــى از كلم ــا و در بعض ــا و دعاه ــى از زیارته ــاید در بعض ــد. ش ــه آدم نمى ده ــز ب ــم هیچ چی ه
شــنیده اید كــه »صبــراً و احتســاباً«؛ خطــاب بــه امــام6 - مثــالً بــه امــام حســین علیه الّســالم - صبــر كــردی و 
احتســاب كــردی. احتســاب، یعنــى بــه حســاب خــدا نوشــتى، پــای خــدا حســاب كــردی. یــک لحظــه رنــج تو، 
یــک لحظــه فشــاری كــه از لحــاظ روحــى و معنــوی بــر تــو وارد مى آیــد، یــک آزار جســمى، یــک گرســنگى، 
یــک تشــنگى، یــک پــا بــه ســنگ خــوردن و خــون آمــدن، یــک تهمــت، یــک دشــنام، یــک بى عدالتــى، یــک 
ناحق گویــى، نیــم نمــره كمتــر در آن جایــى كــه از روی غــرض ورزی بــه تــو داده نمى شــود و یــک اهانــت از 
هــر كســى؛ وقتــى بدانیــد ایــن كار را كــه مى كنیــد، از روی هــوس و گنــاه نیســت، یــا بــرای خاطــر خداســت، 
یــا زمینــه ای اســت كــه خــدای متعــال از آن ناراضــى نیســت، ایــن پیــش خــدا اجــر دارد و از بیــن نمــى رود. 

خــدای متعــال هــم »ســریع الحســاب« اســت. 

 جواب تالشها و مجاهدتهای امام)ره( 
مــن در روز چهلــم امــام، بــا هلى كوپتــر از مرقــد بــه طــرف منــزل برمى گشــتم كــه خیــل عظیــم جمعیــت 
را دیــدم. مــا ایــام درگذشــت امــام هــم آن جــا رفتیــم و حــال چهــل روز گذشــته بــود. ایــن گنبــد و گلدســته ای 
كــه از زمیــن روییــده بــود، ایــن بنایــى كــه تقریبــاً دلهــای همــه ی مســلمانان دنیــا بــه یــاد آن مى تپیــد، ایــن 
ــد،  ــا مى آمدن ــد، ی ــاه - مى رفتن ــرم - تیرم ــوای گ ــاده در آن ه ــه پی ــردم ك ــم م ــل عظی ــت، خی ســیل جمعی

بچه هــا، پیرمــردان و پیرزنــان. مــن گفتــم: پــروردگارا! چــه زود جــواب دادی.
ــالش، آن  ــرد، آن مجاهــدت، آن ت ــه در عمــرش ك ــى ك ــای زیبای ــام - همــه ی كاره ــرد - ام ــن م اخــالص ای
فریادهــا، آن ایســتادگیها، آن تصمیم گیریهــای دشــوار و آن رنجهایــى كــه در دوران عمــر بازنشســتگى - یعنــى 
بیــن هشــتاد ســالگى و نــود ســالگى - دیــد. همــه ی ایــن ماجراهــای بعــد از انقــالب، تقریبــاً از حــدود هفتــاد و 
نــه ســالگى، تــا هشــتاد و نــه ســالگى از امــام ســر زد. یک جســم بــود كــه یــک روح داشــت و آن روح، عبــارت از 
اخــالص بــود. اگــر آن روح نبــود، همــه ی ایــن كارهــا ارزش نداشــت؛ اثــر هــم نمى كــرد. اخــالص! اخــالص ایــن 
مــرد، چــه زود نتیجــه داد! چهــل روز از وفــات او گذشــته، ببیــن چــه دســتگاهى! و ایــن دســتگاه، تــا ابــد خواهد 

6. بحاراالنوار، ج 100، ص 265
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مانــد. عزیــزان مــن! ایــن دســتگاه، از بیــن رفتنــى نیســت. خــدای متعــال، زود جــواب داد؛ چــون هفــت ســال و 
چهــارده ســال، وقتــى كــه در حــال گذشــتن اســت، خیلــى زیــاد بــه نظــر مى آیــد؛ ولــى وقتــى كــه گذشــت، 
شــما مى بینیــد یــک »لحظــه« بــود و تمــام شــد! در مقابــل عمــر دنیــا، چهــارده ســال چیســت؟ در مقابــل عمر 
خــود مــا هــم چهــارده ســال چیســت؟ گاهــى انســان، شــبها یــا روزهایــى را مى گذرانــد و به نظــرش خیلــى 
ــاب  ــه را حس ــال، لحظه لحظ ــدای متع ــه خ ــر. البت ــت دیگ ــه اس ــن گون ــا ای ــد؛ لحظه ه ــى و دراز مى آی طوالن

مى كنــد؛ امــا وقتــى خــود انســان، پشــت ســرش را نــگاه مى كنــد، مى بینــد زود گذشــت...
 

  نتیجه تقوا پیشه کردن 
»ان الَلّ ســریع الحســاب«7؛ خــدا ســریعاً محاســبه كــرد و پــاداش داد؛ بعــد بــه مقــام عزیــزی مصــر رســید. 
زمینــه، طــوری فراهــم شــد كــه بــرادران بى وفــا بــه او احتیــاج پیــدا كردنــد، ســراغش آمدنــد و در امتحــان 
دشــواری، او را شــناختند. بعــد او ایــن جملــه را كــه اّول صحبــت خوانــدم، گفــت: »انـّـه مــن یتــق و یصبــر فــان 
الَلّ الیضیــع اجــر المحســنین«8هركس كــه تقــوا پیشــه و صبــر كنــد - صبــر، یعنــى پــای فشــردن بــر موضــع 
درســت، اســتقامت - »فــان الَلّ الیضیــع اجــر المحســنین«؛ خــدا اجــر نیكــوكاران را ضایــع نمى كنــد. در دعــای 

امــام ســجاد هــم مى خوانیــم: »یــا ضامــن جــزاء المحســنین و یــا مســتصلح عمــل المفســدین«9.
 

  پیشه کردن تقوا در همه کارها 
عزیــزان مــن! پــس مــن توصیــه مى كنــم در همــه ی كارهــا تقــوا پیشــه كنیــد؛ فكــر كنیــد، نظــر كنیــد 
و ببینیــد چــه مى كنیــد، چــه مى خواهیــد، دنبــال چــه هســتید، چــرا درس مى خوانیــد، چــرا ایــن حــرف را 
بــر زبــان جــاری مى كنیــد، چــرا ســكوت و چــرا اقــدام مى كنیــد. مســتانه نبایــد حركــت كــرد. امیرالمؤمنیــن 
علیه الّســالم، تقــوا را بــه اســب راهــواری تشــبیه مى كنــد كــه ســوار، زمــام آن را در دســت دارد و از آن اســتفاده 
ــل تقــوا، غفلــت و  ــازد و هــر جــا مى خواهــد، آن را نگــه مــى دارد. در مقاب مى كنــد؛ هــر جــا مى خواهــد، مى ت
گمراهــى اســت. در تعبیــر امیرالمؤمنیــن، خطــا در مقابــل تقــوا گذاشــته شــده اســت - »خطایــا« - خطــا رفتــن 
اندیشــه، خطــا رفتــن زبــان، دســت، پــا، دل و خطــا رفتــن تصمیــم و عمــل، مثــل اســبى اســت كــه راهــوار 
نیســت؛ اســب ســركش و افســار گســیخته ای اســت كــه یــک نفــر را هــم رویــش انداخته انــد كــه اختیــار آن 
را نــدارد و آن اســب، خــودش او را مى بــرد. معلــوم اســت كــه چنیــن كســى جــان ســالم بــه در نخواهــد بــرد. 
روزه، مقّدمــه ی تقواســت. ایــن بیســت و شــش روز را روزه گرفته ایــد، چنــد روز هــم بیشــتر نمانــده اســت. دّقــت 
كنیــد؛ در كارهــا خــوب فكــر و خــوب عمــل كنیــد. هرگــز در اندیشــیدن بــه راههــای درســت، تنبلــى نكنیــد. 
»وِلـِـش«، جــزو بدتریــن كارهاســت؛ جــزو خطرناكتریــن كارهــا ایــن »وِلـِـش« اســت. همــه چیــز را بــا دّقــت 

دنبــال كنیــد. نســل جــوان بایــد ایــن باشــد.

7. آل عمران: 199
8. یوسف: 90

9. صحیفه ی سجادیه، دعای چهلم
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تقوا

چرایى اهتمام زیاد نسبت به تقوا*  

 حّساسیِت همراه با احساس تکلیف جامعه ی جواِن دانشجو 
هــر كــس در كشــور مــا نســبت بــه جامعــه ی جــواِن دانشــجو حّساســیِت همــراه بــا احســاس تكلیــف 
نداشــته باشــد، بــدون شــک دچــار غفلــت اســت. همــه بایــد امــروز قــدر نســل جــوان را - بخصــوص جوانــى 
كــه در راه كســب علــم و معرفــت قــدم برمیــدارد - بداننــد؛ نســبت بــه سرنوشــت او دارای حّساســیت باشــند 
و در برابــر ایــن سرنوشــت مهــم و تعییــن كننــده، خودشــان را مســؤول بداننــد. همــه ی مســؤوالن كشــور 

بایــد ایــن احســاس را داشــته باشــند.
 

 تقوا، سخنی تکراری، پرمغز و جذاب 
در ایــن جلســه ی بســیار باصفــا و صمیمــى، اگــر مــن بخواهــم از موضــع یــک نــگاه پدرانــه بــه مســائل 
شــما نــگاه كنــم و همــه چیــز را در یــک جملــه خالصــه كنــم و آن را بــه صــورت یــک توصیــه بــه شــما 
عــرض كنــم، جــز توصیــه ی بــه تقــوا و پرهیــزگاری چیــزی نخواهــد بــود. ممكــن اســت بــه ذهنتــان بیایــد 
كــه ایــن یــک حــرِف تكــراری اســت و ســخِن تــازه ای نیســت. اّوالً بســیاری از ســخنان تكــراری و هــزار بــار 
مكــّرر شــده وجــود دارد كــه پُرمغزتــر و دل بســتنیتر و جّذابتــر از ســخنان هرگــز تــا كنــون گفتــه نشــده 
اســت. این طــور نیســت كــه هــر ســخِن بــه تكــرار گفته شــده ای، ناگفتنــى و هــر ســخِن تاكنــون نگفتــه ای، 
گفتنــى و الزم الذكــر باشــد. در قــرآن دههــا بــار امــر بــه تقــوا شــده؛ میتوانســت یــک بــار فقــط بگویــد »اتقوا 

«؛ امــا یــک بــار نگفتــه اســت. الَلّ

*. بیانات در دیدار جمعى از دانشجویان 1379/09/17
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تقوا

 معنا و مصداق تقوا در هر برهه از زمان 
در كتــاب نهج البالغــه ی شــریف ایــن امیرالمؤمنینــى كــه امــروز چهــره ی او ترســیم كننــده ی 
ــن  ــاره ی شــخصیت امیرالمؤمنی ــه درب ــى اســت - ك ــدل و واالی ــب و پاك ــر انســان حقیقت طل ــای ه آرمانه
علیه الّصالةوالّســالم دیگــر جــای حــرف نیســت - از همــه چیــز بیشــتر، مخاطبــان خــودش را بــه تقــوا امــر 
كــرده اســت. میتوانســت یــک بــار در یــک خطبــه راجــع بــه تقــوا مفّصــل صحبــت كنــد، بعــد دیگــر تمــام 
شــود. ماهــم موّظفیــم در هــر نمــاز جمعــه ای مــردم را بــه تقــوا امــر كنیــم؛ »بیهــوده ســخن بــه ایــن درازی 
نبــود«. خــوِد ایــن درخــور تأمــل اســت كــه چــرا نســبت بــه تقــوا این قــدر بایــد اهتمــام باشــد. مــن امشــب 
شــما را بــه تقــوا توصیــه میكنــم و عــرض میكنــم: عزیــزان مــن! فرزنــدان مــن! تقــوا داشــته باشــید؛ بــرای 

خودتــان تقــوا كســب كنیــد.
تقــوا خصوصیتــى اســت كــه بــرای همــه ی انســانها و همــه ی قشــرها و فعالیتهــای گوناگــوِن آنهــا یــک 
چیــز الزم اســت. اگــر بتواننــد آن را بــرای خودشــان كســب و ذخیــره كننــد، اّولیــن كســى كــه از آن ســود 
خواهــد بــرد، خــود آنهــا هســتند؛ لــذا امــر بــه تقــوا، در هــر برهــه ای از زمــان، از لحــاظ مصــداق، یــک معنــا 
پیــدا میكنــد. كبــراِی كلّــى تقــوا همیشــه یكــى اســت و یــک مفهــوم دارد؛ امــا از لحــاظ جزئیــات - یعنــى 
مــواردی كــه انســان بایــد در آنهــا رعایــت تقــوا را بكنــد - میبینیــد كــه بــه حســب مــوارد، دههــا معنــا پیــدا 

میكنــد. لذاســت كــه توصیــه ی بــه تقــوا همچنــان الزم و ضــروری اســت.
 

 معنای تقوا  
ــودن و دچــار غفلــت نشــدن. این كــه میگوینــد پرهیــزگاری؛  تقــوا یعنــى چــه؟ تقــوا، یعنــى مراقــب ب
ایــن پرهیــز، غیــر از آن معنــای پرهیــزی اســت كــه نخــوردن و نرفتــن و اقــدام نكــردن اســت. تقــوا، یعنــى 
انســان حالــت پرهیــز و برحــذر بــودن داشــته باشــد؛ پرهیــز كنــد از این كــه بلغــزد؛ پرهیــز كنــد از این كــه 
بــا ســر در جایــى ســرنگون شــود. وقتــى شــما در یــک مســیر كوهســتانى كوهنــوردی میكنیــد، یــا فرضــاً 
از ســینه ی كــوه بــاال میرویــد، هــر قدمــى كــه شــما برمیداریــد، تعیین كننــده اســت. اگــر نســبت بــه هــر 
قدمــى بیتوّجهــى كنیــد، سرنوشــت شــما بــه مخاطــره میافتــد؛ لــذا هــر قدمــى را كــه برمیداریــد، ناچاریــد با 
دّقــت برداریــد؛ یعنــى جــای پــا را امتحــان كنیــد، بعــد بگذاریــد. ایــن معنــای تقواســت و در همــه ی امــور 

زندگــى ســاری و جــاری اســت.
«1هــم كــه میگوینــد، ترجمــه میكننــد: از خــدا بترســید. البتــه مفهــوم خداترســى در قــرآن   »اتّقــوا الَلّ
« بــه ایــن معنــا نیســت. مفهــوم خداترســى، مثــل تــرس از یــک قاضــِى عــادِل بصیــر  هســت، امــا »اتّقــوا الَلّ
اســت. وقتــى قاضــى بــه جزئیــات عملــى كــه مــا انجــام داده ایــم، بصیــر اســت و در قضاوتــش هــم شــدیداً 
مراقــب عدالــت اســت - یعنــى هیــچ تخّطیــای نخواهــد كــرد - آدمــى كــه در زندگــى خــودش قصــوری 
دارد، از چنیــن موجــودی طبعــاً واهمــه دارد. تــرس بــه ایــن معنــا در قــرآن هســت: »فــال تخشــوا الّنــاس 

1. بقره: 278
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« یعنــى مراقــب خــدا باشــید؛ مواظــب باشــید  و اخشــون«،2»و خافــون ان كنتــم مؤمنیــن«؛3 امــا »اتّقــوا الَلّ
كــه خــدای متعــال متوّجــه شماســت. تقــوا، یعنــى همیــن مراقــب بــودن، كــه »اّن مــن صّرحــت لــه العبــر 
ــا بیــن یدیــه مــن المثالت«.4كســى كــه لغزشــگاهها و سرنگون شــدنها را دیــده، كســى كــه بدبختیهــا  عّم
و هالكشــدنهای اقــوام و مــردم مختلــف را در تاریــخ دیــده، كســى كــه آیینــه ی تاریــخ در مقابــل اوســت، 
»حجزتــه الّتقــوی عــن تقّحــم الّشــبهات«؛5 تقــوا نمیگــذارد در جایــى قــدم بگــذارد كــه از آن نقطــه مطمئــن 
و خاطرجمــع نیســت. تقــوا، یعنــى مراقبــت از این كــه مبــادا در نقطــه ای قــدم بگذاریــم كــه بلغزیــم و در 

لّجــه ای كــه دیگــر قابــل نجــات نیســت، فــرو افتیــم.
 

 دغدغه هایی که نشان تقواست 
تقــوا در همــه ی امــور زندگــى هســت؛ مخصــوص مؤمــن هــم نیســت؛ غیــر مؤمــن هــم اگــر تقــوا داشــته 
باشــد، تقوایــش، او را بــه ایمــان هدایــت خواهــد كــرد. بیشــتِر دورماندنهــای از هدایــت و انگشــت اشــاره ی 
الهــى، ناشــى از بیتقوایــى اســت؛ یعنــى بى اهتمامــى نســبت بــه سرنوشــت؛ جــّدی نگرفتــن عاقبتــى كــه 
ــا موجــب  ــى. اینه ــرگ و زندگ ــرز م ــور از م ــن مســأله ی عب ــر انســانى هســت؛ جــّدی نگرفت در انتظــار ه
میشــود كــه انســان حالــت مراقبــت نداشــته باشــد؛ لــذا بــه دنبــال این كــه راه هدایــت چیســت، نمیگــردد؛ 
دنبــال این كــه سرنوشــت او پــس از مــرگ چــه خواهــد شــد، نمیــرود؛ دنبــال این كــه خــدا - كــه خالــق 
مــا و آفریننــده ی ایــن جهــان اســت - از مــا چــه میخواهــد، بــه جســتجو برنمیخیــزد. ایــن همــان حالــت 
بیتقوایــى اســت. امــا اگــر همیــن انســان ایــن دغدغه هــا را داشــته باشــد - كــه ایــن دغدغه هــا از نشــانه های 
تقواســت - حركــت میكنــد، تــالش میكنــد و دنبــال راه حقیقــت میگــردد. كســى كــه ایــن تــالش را بكنــد، 
خــدا هــم او را هدایــت میكنــد؛ »والّذیــن جاهــدوا فینــا لنهدیّنهــم ســبلنا و اّن الَلّ لمــع المحســنین«.6خدا 
در قــرآن میفرمایــد: »انّمــا تنــذر مــن اتّبــع الّذكــر«؛7 ای پیغمبــر! تــو كســانى را میتوانــى هدایــت كنــى كــه 

بــه دنبــال ذكرنــد. ذكــر، یعنــى بــه یــاد بــودن و دچــار غفلــت نشــدن. تقــوا ایــن اســت.
 

 عمل به هنگام دانشجو نشان تقواست 
ــوا باشــد؛ در تــالش  ــوا باشــد؛ در معاشــرت خــود باتق ــد در درس خــود باتق یــک دانشــجو هــم میتوان
سیاســى خــود باتقــوا باشــد؛ در موضعگیــری خــود باتقــوا باشــد؛ در انتخــاب آینــده ی خــود باتقــوا باشــد. 
میتــوان بــا تقــوا حركــت كــرد؛ شــاخصش هــم ایــن اســت كــه آن جایــى كــه وظیفــه را شــناختید و آن را 
حــس كردیــد و احســاس كردیــد كــه ایــن وظیفــه شــما را فــرا میخوانــد، هیــچ عامــل دیگــری نتوانــد شــما 
را از حركــت بــه ســوی آنچــه كــه وظیفــه اســت، بــاز بــدارد. خصوصیــت عمــده ی دانشــجویان هــم از اّول 

همیــن بــوده اســت.
 

2. مائده: 44
3. آل عمران: 175

4. نهج البالغه: خطبه ی 16

5. نهج البالغه: خطبه ی 16
6. عنكبوت: 69

7. یس: 11
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 خاطره جلسات تفسیر قرآن برای دانشجویان 
بنــده از دوره ی جوانــى بــا دانشــجویان ســروكار داشــته ام. در دوره ای كــه بــرای اقامــت از قــم بــه مشــهد 
رفتــم، بــرای طــاّلب درس تفســیر را شــروع كــردم. بعــد دیــدم كــه یــک مشــت جــوان هــم البــالی طلبه هــا 
پیــدا میشــوند و میآینــد شــركت میكننــد. فهمیــدم كــه اینهــا دانشــجو هســتند. احســاس كــردم كــه در 
ــل  ــه در مقاب ــد ك ــا مایلن ــرآن وجــود دارد و اینه ــه تفســیر ق ــه ای نســبت ب ــای دانشــجو عالق ــن جوانه بی
ــرات ماركسیســتى - كــه آن روز هــم به شــّدت ترویــج میشــد - یــک منطــق مســتحكم و قــوی را در  تفّك

اختیــار داشــته باشــند، كــه آن منطــِق قــرآن اســت.
 ایــن نكتــه را هــم بــه شــما بگویــم؛ شــاید بــرای شــما بســیار تعّجــب آور باشــد. در همــان دوران اختناق، 
بــا این كــه نظــام، یــک رژیــم امریكایــى بــود؛ رژیمــى به شــّدت ضــد كمونیســم و باندهــای كمونیســتى بــود 
و بــا گروههــای كمونیســتى، بســیار هــم دســت و پنجــه نــرم كــرده بــود و تــار و مارشــان كــرده بــود؛ امــا 
ــل دهــه ی 50 -  ــى اواخــر دهــه ی 40 و اوای ــم - یعن ــن عــرض میكن ــه م ك درعین حال در آن برهه ای  
ترویــج مفاهیــم ماركسیســتى و كتابهــای ماركسیســتى در محیــط عمومــى جوانــان و دانشــگاه و دانشــجو، 
بــه مراتــب جــرم كمتــری از ترویــج تفّكــرات اســالمِى انقالبــى داشــت! مــن میدیــدم گاهــى كــه میخواســتیم 
مثــاًل جــزوه یــا كتابــى منتشــر كنیــم، در مراكــز سانســور و مراقبــت، بــا چــه موانعــى مواجــه میشــد و واقعــاً 
بــه چــاپ نمیرســید. اگــر هــم یــک وقــت بــه شــكلى ممكــن بــود ایــن جزوه هــا و كتابهــا چــاپ شــوند و از 
زیــر دستشــان در برونــد، مگــر كتابفروشــها جــرأت میكردنــد اینهــا را در پیشــخوان مغــازه ی خــود بگذارنــد؟! 
ــت در  ــن وضعی ــود! ای ــر ب ــای ماركسیســتى پُ ــن جزوه ه ــان حــال، پیشــخوانهای كتابفروشــیها از ای در هم
تهــران بدتــر از همــه جــا بــود؛ امــا در مشــهد هــم دیــده میشــد. نزدیــک مســجدی كــه بنــده در آن جــا نمــاز 
میخوانــدم و ســخنرانى میكــردم، یــک جلوخــان وجــود داشــت. یــک روز از آن جــا عبــور میكــردم، دیــدم 
شــاید حــدود هفــت، هشــت جلــد كتــاب ماركسیســتِى صــد صفحــه ای، صدوپنجــاه صفحــه ای و دویســت 
صفحــه ای در معــرض فــروش گذاشــته شــده اســت. آن كتابهــا را از روی جلوخــان جمــع كــردم و خریــدم 

تــا بــه دوســتان نشــان دهــم كــه وضعیــت این طــوری اســت.
ــد كــه ســنگر مســتحكمى بیابنــد   جوانهــای مســلمان و مبــارز در محیــط دانشــگاه، دنبــال ایــن بودن
تــا بتواننــد بــا ایــن تفّكــرات مقابلــه كننــد. مــن یــک مســجِد جداگانــه را بــرای تفســیر قــرآن مخصــوص 
دانشــجویان تعییــن كــردم و گفتــم روزهــای جمعــه فقــط بــرای دانشــجویان قــرآن تفســیر میكنــم. همــه ی 
كســانى كــه مجامــع جــوان را دیــده بودنــد، ایــن اســتقبال باعــث تعّجبشــان شــده بــود. مســجدی را كــه 
تعییــن كــرده بودیــم، از جوانــان پـُـر شــد و چــون ظرفیــت آن جوابگــو نبــود، جــای دیگــر رفتیــم. البتــه بــه 
یــک ســال هــم نكشــید كــه از طــرف ســاواک آمدنــد و جلســه را تعطیــل كردنــد؛ بهانــه ای هــم آوردنــد كــه 
این جــا شــما فــالن تبلیــغ را میكنیــد! مــن آیــات ســوره ی بقــره را تفســیر میكــردم - آیــات اول ســوره ی 
بقــره دربــاره ی بنــى اســرائیل اســت - اینهــا گفتنــد مــراد شــما از بنــى اســرائیل، همیــن دولــت اســرائیل 
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اســت و ایــن هــم جــرم اســت! لــذا جلــِو ســخنرانى و تفســیر مــرا گرفتنــد.
 

  میّسر بودن، تقوا و پرهیزگاری برای مجموعه ی جوان 
ــدای  ــه ن ــن ب ــم و جــواب گفت ــر ســر تصمی ــا خطــرات، ایســتادن ب ــه ی ب ــا، مقابل ــن آمادگــى جوانه ای
ــى اســت كــه بنــده همیشــه آن را در محیــط جــوان  وظیفــه ای كــه آنهــا را دعــوت میكنــد، از خصوصیات
مشــاهده كــرده ام. دشــمنان اســالم و دشــمنان ایــران و دشــمنان ســربلندی این كشــور همیشــه میخواســتند 
مانــع شــوند از این كــه نســل جــوان ایــن كشــور در میــدان تحــّرک علمــى، همــراه بــا تعّهــد ایمانــى حركــت 
ــه جایــى برســاند. اینهــا همیشــه در مقابــل نســل جــوان،  ــه جایــى برســد و كشــور خــودش را ب كنــد و ب
ــد. البتــه پشــتوانه ی غرایــز هــم وجــود دارد. گاهــى  ــد و لغزشــگاه به وجــود میآوردن لجنــزار ایجــاد میكردن
پیرهــا هــم در مقابــل بعضــى از وسوســه ها دچــار لغــزش میشــوند؛ جــوان كــه جــای خــود دارد. همیشــه 
هــم از ایــن چیزهــا بــوده اســت. لــذا قبــل از انقــالب، بعــد از انقــالب، در اوایــل انقــالب، همــه ی گروههایــى 
كــه بــا اســالم و انقــالب و نظــام اســالمى مخالــف بودنــد، بــر روی دانشــگاه متمركــز شــدند؛ بلكــه بتواننــد 
ــد انقــالب  ــه ســمتى بكشــانند؛ بلكــه بتوانن ــا را ب ــد جوانه ــد؛ بلكــه بتوانن محیــط دانشــگاه را تصــرف كنن
ــه ی  ــواِن فرزان ــداراِن ج ــالمى را از طرف ــه ی اس ــِم پُرجاذب ــت عظی ــن حرك ــالمى و ای ــام اس ــالمى و نظ اس
ــه  ــد؛ البت ــادی كردن ــای زی ــگاه كاره ــن رو در دانش ــد. از ای ــروم كنن ــى مح ــده ی علم ــِر دارای آین ــل فك اه
اكثــر شــما یقینــاً آن را بــه یــاد نداریــد؛ امــا بــرای مــن مثــل همیــن دیــروز اســت كــه آن را میدیــدم. آن 
زمــان هــم دانشــجویان مؤمــن، دانشــجویان خــوب، دانشــجویان اصیــل و قشــر فّعــال دانشــجو، در مقابــل 
ــران،  ــگاه ته ــى دانش ــان غرب ــن خیاب ــد. در همی ــده گرفتن ــر عه ــش را ب ــن نق ــا، مهمتری آن فریب خورده ه
ــا  قــدم بــه قــدم تابلــو زده بودنــد و گروهكهــای گوناگــون - تعبیــر گروهــک هــم آن وقــت پیــدا شــد - ب
نامهــای مختلــف هــر كــدام ســتادی داشــتند! در داخــل دانشــگاه هــم اتاقهــای مشــّخصى را از دانشــكده های 
گوناگــون بــه خودشــان اختصــاص داده بودنــد و آن جــا را اّول مركــز مباحثــات سیاســى و كارهــای حزبــى 
خودشــان قــرار داده بودنــد، بعــد هــم بــه اســلحه خانه تبدیــل كــرده بودنــد! بنــده در یكــى از روزهــای هفتــه 
ــدم؛ بعــد از نمــاز هــم ســخنرانى مختصــری  ــه مســجد دانشــگاه تهــران میرفتــم و ظهرهــا نمــاز میخوان ب
میكــردم و پاســخ ســؤاالت دانشــجویان را میــدادم. ایــن برنامــه ی هــر هفتــه ی مــن بــود. یــک روز نزدیــک 
ظهــر بــود كــه بــه طــرف دانشــگاه حركــت كــردم. بــه دانشــگاه كــه رســیدم، دیــدم خلــوِت خلــوت اســت. 
ــه  ــى ب ــد فالن ــه محافظــان مــن گفتنــد نگذاری ــد ب ــد، آمدن چنــد نفــر از بچه هــای مؤمــن كــه آن جــا بودن
دانشــگاه بیایــد؛ خطــر نــاک اســت! مــن گفتــم نــه، مــا قــرار داریــم. روز یكشــنبه اســت و مــن بایــد بــروم 
و برنامــه ی مســجد دانشــگاه را تعطیــل نمیكنــم. باالخــره از نقطــه ای بــه مســجد دانشــگاه آمدیــم و دیدیــم 
تعــداد بســیار معــدودی از بچه هــا آن جــا مانده انــد. باالخــره آمدنــد و مــا را قانــع كردنــد كــه در دانشــگاه 
نمانیــم. مــن از دانشــگاه بیــرون آمــدم، آنهــا هــم بیــرون آمدنــد؛ بعــد هــم خــود همیــن جوانهــای دانشــجو 
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و مــردم، اینهــا را از دانشــگاه اخــراج كردنــد. در آن زمــان دولــت اعــالم كــرد و امــام پشــتیبانى كردنــد و 
مــردم بــه دانشــگاه ریختنــد و ســطح دانشــگاه را چنــان مملــو از جمعیــت كردنــد كــه ایــن گروههــا مثــل 
نمكــى كــه در آب حــل شــود، حــل شــدند. دانشــگاه از دســت گروهكهــا بیــرون آمــد؛ پیشــروش هــم خــود 
ــت، محیــط صمیمیــت،  ــا، محیــط صداق ــن اســت؛ محیــط صف ــد. محیــط دانشــجویى ای دانشــجویان بودن
محیــط پاســخگویى بــه احساســات درســت. لذاســت كــه تقــوا و پرهیــزگاری هــم حقیقتــاً بــرای مجموعــه ی 

جــوان - كــه شــما باشــید - كامــاًل میّســر اســت.

  اثرگذاری تقوا در شناخت وظیفه و موضعگیری 
تقــوا در شــناخت وظیفــه و موضعگیریهــای الزم هــم اثــر میگــذارد. وقتــى میگوییــم تقــوا، منظورمــان 
ایــن نیســت كــه حتمــاً كســى گردنــش را كــج كنــد و بنــا كنــد بــا تســبیح ذكــر گفتــن. معنــای تقــوا صرفــاً 
ایــن نیســت. در مفهــوم تقــوا، هشــیاری، بیــداری، توّجــه و جهتهــای مختلــف را زیــر نظــر داشــتن نهفتــه 
اســت؛ مثــل راننــده ای كــه پشــت فرمــان نشســته، امــا چهارگوشــه ی ماشــین زیــر چشــمش قــرار دارد و 

مراقــب اســت.
 در اتّخــاذ مواضــع سیاســى نیــز همیــن تقــوا الزم اســت. آن جایــى كــه میخواهیــد موضعگیــری سیاســى 
ــا  ــى، ب ــا آرمانهــای انقالب ــه ب ــن موضــع، موضعــى اســت ك ــا ای ــه آی ــه داشــته باشــید ك ــد توّج ــد، بای كنی
آرمانهــای اســالمى و بــا مصالــح عالــى ایــن كشــور منطبــق و موافــق اســت یــا نــه؟ این جــا، جایــى اســت 

كــه تقــوا اثــر میگــذارد.
 عزیــزان مــن! آن چیــزی كــه بعضــى كســان را بــه یــک موضعگیــری میكشــاند - برخــالف آنچــه كــه 
ــا،  ــات، ضعفه ــا، ُخلقی ــّب و بغضه ــت؛ ح ــخیص نیس ــل تش ــت آن قاب ــات عل ــى اوق ــد - و گاه ــا میكنن اّدع
ــرای  ــد؛ ب ــیم میكنن ــان ترس ــرای خودش ــده ای را ب ــت. آین ــل چیزهاس ــن قبی ــها و از ای ــا، ترس طمع ورزیه
این كــه مبــادا از آن آینــده دور بیفتنــد، موضعگیریــای میكننــد. ایــن موضعگیــرِی صحیحــى نیســت؛ ایــن 

ــه و برخاســته ی از تقــوا نیســت. ــداِم پرهیزگاران اق
ــن دوره ی  ــم. در همی ــا دیده ای ــم م ــن را ه ــت؛ ای ــدرت اس ــب ق ــط كس ــان فق ــراد انگیزه ش ــى اف  بعض
ــا  ــد؛ ام ــى میزدن ــر موّجه ــه ظاه ــای ب ــه حرفه ــم ك ــانى را دیدی ــالب كس ــاله ی انق ــت ویكى دو س بیس
حرفهایشــان برخاســته از دلــى شــیفته و تشــنه ی قــدرت بــود. در همــان اوایــل انقــالب، آقایانــى كــه قــدرت 
ــى  را در اختیــار گرفتنــد و امــام هــم از آنهــا نهایــت پشــتیبانى را كردنــد، میخواســتند راه انقــالب را به كلّ
عــوض كننــد - كــه اگــر هوشــیاری و قاطعیــت و صالبــت امــام و دّقــت بعضــى از كســانى كــه دســت اندركار 
مســائِل اینهــا بودنــد، نمیبــود، معلــوم نبــود كــه نتیجــه ی ایــن تــالش و ایــن انقــالب عظیــم مــردم چــه 
ــا آنچــه  ــرای آنه ــه ب ــودم ك ــن را آزم ــّدد ای ــای متع ــه در ماجراه ــک ماجــرا، بلك ــه در ی ــن ن میشــد - و م
مهــم بــود، در درجــه ی اول دســت یافتــن بــه قــدرت بــود؛ چــه بــرای شــخص خودشــان، چــه بــرای گــروه 
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خودشــان! گروه گرایــى بــه آنهــا اجــازه نمیــداد كــه حتــى دوســتان خودشــان را كــه از غیــر گــروه خودشــان 
بودنــد، بــه دایــره ی قــدرت و مســؤولیت راه دهنــد! خوشــبختانه مســؤولیتهای آنهــا ادامــه پیــدا نكــرد؛ چــون 
آگاهــى و هوشــیاری امــام مانــع شــد. البتــه برخــوردی كــه اینهــا بــا انقــالب و بــا خــّط امــام و بــا پیــروان 
ــر  ــب و غی ــورد نامناس ــه برخ ــتند، همیش ــى داش ــالم انقالب ــه اس ــدان ب ــالب و عالقه من ــروان انق ــام و پی ام

خیرخواهانــه ای بــوده اســت.

  رعایت تقوای الهی در همه فعالیتها 
به هرحــال مــن بــه شــما جوانــان عزیــز عــرض میكنــم: چــه در درس خوانــدن، چــه در اتّخــاذ مواضــع 
ــه  ــى را ك ــتجوی از آن جای ــدا و جس ــای خ ــى و رض ــوای اله ــى، تق ــای فرهنگ ــه در فّعالیته ــى و چ سیاس
میدانیــد باعــث خشــنودی خــدای متعــال اســت، فرامــوش نكنیــد و از دســت ندهیــد. اســاس ایــن اســت. 
یــک كشــور بــه بهــروزی خواهــد رســید، اگــر در ایــن كشــور جماعــت قابــل توّجهــى از مــردم بــا چنیــن 
نیتــى وجــود داشــته باشــند؛ ولــو همــه هــم چنیــن نباشــند. وقتــى كــه جماعــت مؤمــن و زمــره ی مؤمنــه ای 
ــای  ــای ســالمت را، راهه ــت را، راهه ــای هدای ــا بالشــک راهه ــک كشــور وجــود داشــته باشــند، اینه در ی

اعتــالء و عــّزت را در پیــش خواهنــد گرفــت.
 

 حساسیت دوران زندگی نسل جوان 
شــما نســل جوانــى هســتید كــه در یكــى از حّساســترین دورانهــا در كشــورتان زندگــى میكنیــد. مــن 
ــر  ــه تعبی ــى این گون ــته ایم؛ یعن ــته داش ــر دوره ای در گذش ــا كمت ــیت، م ــن حّساس ــه ای ــم ب ــان میكن گم
كنیــم: حّساســیت دوران و زمــان، بــه انضمــام آمادگــى شــرایط را نداشــتیم. شــاید دوره هــای دیگــری هــم 
بــه همیــن حّساســیت بــوده اســت، لیكــن آمادگیهــا وجــود نداشــت؛ امــا امــروز آمادگــى بــرای این كــه نســل 
جــوان ایــن كشــور بتوانــد عقب ماندگیهــای گذشــته را جبــران كنــد، وجــود دارد. امكانــات تحصیــل آمــاده 
اســت؛ راه خــدا و راه دیــن، راِه نمایانــى اســت؛ مبنــای نظــام و مبنــای جامعــه، بــر صــالح اســت نــه فســاد؛ 
ــزه و داعیه شــان، داعیــه ی صــالح و داعیــه ی خدمــت اســت؛  مســؤوالن كشــور كســانى هســتند كــه انگی
بیگانگانــى كــه همیشــه بدخــواه ایــن كشــور بوده انــد و هــر وقــت توانســته اند، علیــه مصالــح كشــور فّعالیــت 

كرده انــد، در امــور داخلــى كشــور هیــچ نقشــى ندارنــد. همــه ی اینهــا امكانــات اســت.
 البتــه كســانى تــالش میكننــد كــه ایــن امكانــات و ایــن ظرفیتهــا و فضــای مســاعد را از ایــن كشــور و 
ایــن ملــت بگیرنــد. بــه نظــر مــن امــروز عمده تریــن چالشــى كــه در مقابــل دانشــجویان - همــه قشــرهای 
ــا كســانى اســت كــه ســعى  ــه ب دانشــجو و همــه ی گروههــای دانشــجویى - وجــود دارد، مواجهــه و مقابل
میكننــد ایــن محیــط متناســب رشــد را در جامعــه ی مــا از بیــن ببرنــد و افــراد را ناامیــد كننــد؛ ســطح درس 
و علــم را در مراكــز دانشــگاهى پاییــن بیاورنــد؛ علــم را بیرونــق كننــد؛ كالســها را بیرونــق كننــد؛ دانشــجویان 
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را بــه كارهــای گوناگــوِن حاشــیه ای - بــه تنازعهــای گوناگــون، بــه انگیزه هــای سیاســى بیمعنــى و پــوچ - 
ســرگرم كننــد.

 
 فکر بر روی اهمیت تقوا

مــن میبینــم گاهــى اوقــات در محیطهــای دانشــجویى اظهاراتــى میشــود. البتــه مــن از این كــه چنیــن 
ــى  ــش اهمیت ــا بودن ــن طــور چیزه ــه خــالف انتظــارم هســت. ای ــم، ن ــب میكن ــه تعّج ــى بشــود، ن اظهارات
نــدارد؛ آنچــه كــه بــرای مــن اهمیــت پیــدا میكنــد، ایــن اســت كــه انگیــزه ی طــرح ایــن گونــه مطالــب در 
ــه  محیطهــای دانشــجویى چیســت؟ امــروز بیســت ســال اســت كــه محیــط دانشــگاهى كشــور حركتــى ب
ســمت جلــو كــرده و یــک كمیــت قابــل توّجــه دانشــجو در ایــن كشــور وجــود دارد كــه طبعــاً وقتــى ایــن 
كمیــت از لحــاظ نیــروی انســانى وســیع اســت، انســان مطمئــن اســت كــه كیفیتهــای خوبــى هــم در ایــن 
خــالل وجــود دارد. آیــا ایــن انگیــزه ی مخالفــان نیســت كه بــه نحــوی دانشــگاه را از ادامــه ی رونــد كار علمى 
و تحصیلــى بــاز بدارنــد؟ انســان ایــن را احتمــال میدهــد كــه در بعضــى از ایــن فّعالیتهایــى كــه نســبت بــه 
محیطهــای دانشــجویى انجــام میگیــرد، ایــن انگیزه هــای پلیــد و خبیــث وجــود داشــته باشــد كــه نخواهنــد 
بگذارنــد محیــط دانشــگاِه جــوان و مؤمــن مــا در همیــن راهــى كــه حركــت میكنــد، بــه حركــت خــود ادامــه 
دهــد. لذاســت كــه شــما عزیــزان - كــه بحمــدالَلّ دلهــای نورانــى و جانهــای پــاک و نیتهــای خالصــى داریــد 
ــه  ــوا توّج ــه تق ــان ب ــد در همــه ی فّعالیتهــای خودت ــه الهــى هســتید - ســعى كنی ــورد توّج و ان شــاءالَلّ م
داشــته باشــید و هرچــه میتوانیــد، روی اهمیــت تقــوا فكــر كنیــد و این كــه در كدامیــک از ایــن تالشــهای 

شــما، چگونــه عملــى، چگونــه حركتــى، چگونــه موضعگیریــای، موضعگیــرِی منطبــق بــا تقواســت.

1( بقره: 278
 2( مائده: 44

 3( آل عمران: 175
 4( نهج البالغه: خطبه ی 16
 5( نهج البالغه: خطبه ی 16

 6( عنكبوت: 69
 7( یس: 11
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تقوا

درست فهمیدن و درست عمل كردن از موجبات تقوا*        

 توصیه به تقوا، بیشترین توصیه در قرآن و روایات
حــرف اساســى و مهــم در جمــع مــا ایــن اســت كــه مــا بــه مســؤولیت خــود كــه بســیار امــر خطیــر و 
ســنگین و درعین حــال باارزشــى اســت، بیندیشــیم؛ آن را پــاس بداریــم و از عهــده آن برآییــم. كوشــش مــا 
بایــد ایــن باشــد و ایــن فقــط بــا رعایــت تقــوای الهــى امكان پذیــر اســت. اگــر تقــوا را رعایــت كنیــم، كار 
مــا درســت انجــام خواهــد شــد و بــا شــرایط الزم و دور از شــائبه ها و اختاللهایــى كــه از ناحیــه فســاِد هــر 
كاری پیــش میآیــد، جلــو خواهــد رفــت و بــه نتایــج خــود خواهــد رســید. تقــوا موجــب میشــود كــه مــا، هــم 
خــوب و درســت بفهمیــم، هــم درســت بیــان و عمــل كنیــم. وقتــى انســان درســت بفهمــد و درســت عمــل 
و تبییــن كنــد، موفقّیــت حتمــى و اجتناب ناپذیــر اســت. بــه همیــن دلیــل اســت كــه بیشــترین توصیــه در 
قــرآن و روایــات بــه مؤمنــان، توصیــه بــه تقواســت. مــا بیــش از همــه مــردم بــه تقــوا احتیــاج داریــم؛ چــون 
مســؤولیتمان ســنگین اســت و بخشــى از اقتــدار ملــى در اختیــار ماســت. اگــر تقــوا نباشــد، ایــن اقتــداری 
كــه متعلـّـق بــه ملــت اســت و گوشــه ای از آن در اختیــار هــر یــک از افــراد جمــع حاضــر اســت، ممكن اســت 

در راه و جــای درســت خــود مصــرف نشــود. بنابرایــن، مهمتریــن مســأله بــرای مــا تقواســت.
 

 دلیل توصیه به تقوا 
وقتــى توصیــه بــه تقــوا میكنیــم، معنایــش ایــن نیســت كــه تقــوا وجــود نــدارد؛ نــه، بلكــه توصیــه بــه 
ایــن اســت كــه اگــر ایــن دســتاورِد معنــوی در مــا هســت، حفــظ شــود؛ اگــر ناقــص اســت، تكمیــل و اگــر 

*.بیانات در دیدار كارگزاران نظام  1382/08/11
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تقوا

ــه تقــوا - كــه در ایــن مجلــس  مفقــود اســت، تأمیــن گــردد. این طــور هــم نیســت كــه توصیــه كننــده ب
ــوا  ــه تق ــری ب ــاز كمت ــز - نی ــات موعظه آمی ــه و در ســخنرانیها و در بیان ــای جمع ــده هســتم و در نمازه بن
داشــته باشــد تــا توصیــه شــونده؛ نخیــر، بلكــه گاهــى توصیــه كننــده خــودش بــه مراتــب محتاجتــر اســت 
بــه توصیــه؛ امــا موعظــه، گفتــن و توصیــه كــردن الزم اســت. لــذا در شــرع مقــّدس اســالم »تواصــى« وارد 
اســت. همــه بایــد همدیگــر را توصیــه و ســفارش بــه حــق، صبــر و حفــظ راه مســتقیم الهــى كنیــم تــا از 

ایــن راه منحــرف نشــویم.
 

  بروز تقوا در اعمال و رفتار 
اگــر بخواهیــم تقــوا را در زندگــى - چــون اّدعــای تقــوا و بــر زبــان آوردن آن كافــى نیســت؛ واقعــاً بایــد 
مّتقــى و پرهیــزكار بــود - و اعمــال و رفتــار خودمــان بــروز دهیــم، مهمتریــن عرصــه آن بــرای مــا مســؤوالن، 
عرصــه مســؤولیتهای اجتماعــى و هدفهــای انقــالب را به جــد دنبــال كــردن اســت. انقــالب اســالمى هدفهــا 
و شــعارهایى دارد كــه بــرای تحّقــق آن جانهــای پــاک و خونهــا فــدا شــده اســت. ایــن هدفهــا رشــد معنــوی 
و مــاّدی، ســاختن دنیــا و آخــرِت مــردم و تأثیرگــذاری بــر روی آنهــا، تعالــى اخالقــى، رســیدن كشــور بــه 
نقطــه ای كــه شایســته كرامــت انســانى اســت و ایجــاد فضایــى بــرای رشــد اســتعدادها و بهره بــردن افــراد از 
مواهــب الهــى - چــه مواهــب مــاّدی و چــه مواهــب معنــوی - اســت كــه از جملــه آنهــا میتــوان بــه آزادی، 

علــم و فضایــل اخالقــى اشــاره كــرد.
 نظــام بــه ایــن منظــور به وجــود نیامــد كــه قــدرت را از دســت عــّده ای بگیــرد و به دســت عــّده دیگــری 
كــه مــن و شــما باشــیم، بدهــد؛ بــدون این كــه ایــن عــّده كــه قــدرت را میگیرنــد، تعّهــدی در قبــال ایــن 
حركــت عظیــم مــردم داشــته باشــند. مــردم، ایــن مــوج عظیــم و دریــای خروشــان كــه انقــالب را به وجــود 
ــاک  ــن نظــام را از گردنه هــای خطرن ــد و به ســالمت ای ــد و در بحرانهــای گوناگــون آن را حفــظ كردن آوردن
ــام اســالم خالصــه میكنیــم كــه  ــه اســالم در ن ــد. ایــن توّقعــات را مــا مؤمنــاِن ب ــد، توّقعاتــى دارن گذراندن
حقیقــت هــم همیــن اســت. منتهــا چــون ممكــن اســت اســالم بــا تفســیرها و تبیینهــای غلــط در معــرض 
دیــد خیلیهــا قــرار گیــرد و اشــتباه شــود، »جمهــوری اســالمى« شــعارهای مشــّخص دارد: اســتقالل، آزادی، 
رشــد معنــوی و تعالــى مــاّدی، ایجــاد محیــط امــن و بــا كرامــت بــرای انســانها. مــا بایــد ایــن خواســته ها را 

دنبــال و بــرای آنهــا حركــت كنیــم.
 

  ادای مسئولیت بدون هیچ نقص، مظهر تقوای مسئوالن 
ــن باشــد كــه آن  ــن مظهــر تقوایشــان ای ــد بزرگتری ــف، بای ــاالی كشــور و بخشــهای مختل مســؤوالن ب
مســؤولیتى را كــه بــر حســب قانــون بــر عهــده گرفته انــد، بــه بهتریــن وجــه و بــدون هیــچ نقصــى ادا كننــد. 
البتــه در ســطوح متوّســط یــا در بدنــه وســیِع مســؤوالن كشــور، ممكــن اســت نشــود توّقعــات را در ایــن حــد 
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بــرای آنهــا مطــرح كــرد؛ امــا در مــورد مســؤوالن ســطح بــاال و مدیــران ارشــد نظــام - نماینــدگان مجلــس، 
مســؤوالن قــّوه قضایّیــه، اعضــای دولــت، نیروهــای مســلّح، نهادهــای انقالبــى و بخشــهای مســؤول روحانــى 
در زمینــه انقــالب - میشــود. ایــن مســؤوالن - كــه الحمــدللَّ بیشترشــان در این جــا جمــع هســتند - بایــد 
بیشــترین تــالش و كار را بكننــد تــا ایــن مســؤولیتهایى كــه بــه عهــده آنهاســت، بــه بهتریــن وجــه انجــام 
ــاد و عقب ماندگیهــای كشــور جبــران خواهــد شــد؛ كمــا این كــه  گیــرد. اگــر ایــن شــد، زندگــى مــردم آب

هــر مقــدار كــه كار كردیــم، اثــرش را در جامعــه دیده ایــم.
 

  یکی از مهمترین مواضع بروز تقوا در عمِل مسؤوالن 
یكــى از مهمتریــن مواضــع بــروز تقــوا در عمــِل مســؤوالن ایــن اســت: خــود را در مقــام انجــام مســؤولیت 
ندیــدن؛ درســت عكــس آنچــه كــه اهــل دنیــا بــرای مســؤولیتها قائلنــد. اهــل دنیــا مســؤولیتهای دولتــى و... 
را بــرای دنیــای خودشــان میخواهنــد. اگــر ریاســت، مدیریـّـت یــا عضویــت در پارلمانهــا و مراكــز ایــن چنینى 
را میخواهنــد، در درجــه اّول آنچــه برایشــان اهمیــت دارد، مســائل شــخصى اســت. لــذا در طــّى مســؤولیت، 
بــاِر خودشــان را میبندنــد و شــاید خــود را بــرای مــّدت طوالنــى از عمــر بیمــه و تأمیــن میكننــد! در نظــام 
ــود،  ــؤولیت میش ــه وارد مس ــى ك ــت. كس ــى اس ــبه غلط ــبه، محاس ــن محاس ــاً ای ــالمى، قطع ــوری اس جمه
بایــد مطلقــاً منافــع شــخصى خــود را در قبــول ایــن مســؤولیت نبینــد و اگــر ایــن كار و مســؤولیت مطابــق 
تواناییــاش نیســت، مســؤولیت را قبــول نكنــد؛ امــا وقتــى قبــول كــرد، بایــد آنچــه در درجــه اّول برایــش 
اهمیــت دارد - كــه هیــچ چیــز در عــرض آن نیســت - ادای مســؤولیتش باشــد؛ هرچنــد كــه بــه ضــرر خــود 

او و برخــالف منافعــش تمــام شــود.
 مســؤولیت را بــا ســختیها و دغدغه هایــش و بــا مجاهدتــى كــه بایــد بــرای ادای آن كــرد، قبــول كنیــم. 
ــد.  ــردم هــم میفهمن ــردم روســفید اســت و م ــال و م ــت انســان پیــش خــدای متع ــن شــد، آن وق اگــر ای
ــردم  ــادی از م ــن آح ــرق و ... روی ذه ــردن و زرق و ب ــال ك ــن و جنج ــغ و گفت ــه تبلی ــت ك ــت اس درس
ــى  ــاء«1؛ حقیقــت باق ــد فیذهــب جف ــا الّزب ــى نیســت: »فأّم ــرات ماندن ــن تأثی ــا ای ــى میگــذارد؛ ام تأثیرهای
میمانــد؛ آنچــه حــق و صــدق اســت در ذهــن مــردم جاگیــر میشــود. اگــر خــدای نكــرده مــا برخــالف تعّهــد 
دینــى و انقالبــى و تعّهــد بــر اســاس قبــوِل مســؤولیت، حركــت و عمــل كنیــم، ولــو در برهــه كوتاهــى از 

زمــان هــم بتوانیــم حقیقــت را طــور دیگــری نشــان دهیــم، مــردم درک میكننــد.
 

  دشمنی قدرتهای بزرگ جهانی با نظام مظهر تقوا در نظام اسالمی 
ــزرگ  ــد قدرتهــای ب ــه كنن ــن اســت كــه همــه توّج ــوا در نظــام اســالمى ای یكــى دیگــر از مظاهــر تق
جهانــى بــه دالیــل مختلــف - كــه غالبــاً آنهــا را میدانیــد - بــا ایــن نظــام دشــمنى دارنــد: ایــن نظــام بــرای 
اولین بــار قواعــدی را كــه دســتگاهها و مراكــز اســتكباری دنیــا وضــع و بــر اســاس آن روابطشــان را تنظیــم 
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ــا  ــت در هــر نقطــه دنی ــاع از عدال ــه اســالم، عــدل و دف ــد ب ــد، نقــض و اعــالم كــرد كــه معتق كــرده بودن
ــا برافراشــتن پرچــم اســالم، احســاس اســالم خواهى و  ــن نظــام ب ــوم اســت. ای ــاع از مظل ــه دف ــد ب و معتق
حیــات مجــّدد اســالمى را در ســطح وســیعى از مــردم كــه در یكــى از حّساســترین مناطــق دنیــا - منطقــه 
ــى و  ــتكبر جهان ــای مس ــه قدرته ــت ك ــى اس ــرد. بدیه ــدار ك ــتند، بی ــیا - هس ــى از آس ــه و بخش خاورمیان
زیاده خــواه كــه دارای ســوابق و لواحــق ســوء و وضعیــت بــد و آلــوده هســتند و ســزاوار ســرزنش، از چنیــن 
نظامــى خوششــان نیایــد و بــا آن در هــر حــّدی كــه بتواننــد، دشــمنى كننــد. همــه مراقــب باشــند كــه بــه 
دشــمِن نظــام اســالمى بــه هیــچ نحــو - چــه بــا همســویى و چــه بــا همجهتــى و چــه بــا موضعگیــری و 
حــرف زدن و اقــدام كــردن - كمــک نكننــد. یكــى از موضوعاتــى كــه منافــى بــا تقــوا و پرهیــزكاری اســت، 

همیــن موضــوع اســت.
 

  بروز تقوای مسؤوالن و نظام در رعایت حدود قانونی 
از جملــه مــواردی كــه بایــد از تقــوای مســؤوالن و نظــام بــروز كنــد، رعایــت حــدود قانونــى در همــه 
ــرای بخشــها و دســتگاههای  ــر ب ــون اساســى و قوانیــن معتب ــى از آنچــه كــه قان بخشهاســت و عــدِم تخّط
ــزرگ فســاد اقتصــادی و فســاد  ــواردی مشــكل ب ــن، در م ــن قوانی ــى از ای ــد. تخّط ــن كرده ان ــف معّی مختل
دســتگاههای مســؤول را به وجــود میــآورد و یــا موجــب تعــارض بیــن دســتگاههای مختلــف و تشــّتت و بگــو 

ــود. ــده انگیز میش ــّر و مفس ــای مض مگوه
 فضــای مــاه رمضــان اســت و فضــای معنــوی. این جــا هــم حســینّیه اســت و وقــت هــم بهتریــن وقــت 
بــرای این كــه مــا ایــن حرفهــا را بیــن خودمــان بگوییــم. خیلــى از ایــن حرفهــا را مــن و شــما میدانیــم؛ لكــن 
موعظــه بــه معنــای ایــن نیســت كــه انســان مطالبــى را كــه طــرف مقابــل نمیدانــد، بــه او بگویــد. موعظــه 
ــری اســت كــه در دانســتن  ــد؛ چــون در خــوِد شــنیدن اث ــى تكــرار مطالبــى كــه انســان میدان یعنــى حّت
نیســت. مــن و شــما هــم احتیــاج داریــم كــه بشــنویم و همدیگــر را موعظــه كنیــم. موعظــه اصلــى و مهــّم 
مــا همیــن مســأله تقواســت و تقــوا بــرای مــا مســؤوالن اهــم و پایــه آن در مــورد مــا، پایــه باالتــری اســت 

كــه نمیتوانیــم بــه ســطح تقــوای متعــارِف عــاّدی مــردم اكتفــا كنیــم.

 1( احزاب: 70-71
 2( مائده: 4 و 5

 3( رعد: 17
 4( منظور غنى سازی اورانیوم است.

 5( توبه: 50
 6( آل عمران: 120 )ان تمسسكم حسنٌة تُُسوهم و ان تصبكم سّیئٌة یفرحوا بها...(

تقوا





تقوا، درس جاودانه ی امیرمؤمنان)علیه السالم( 

 رجب ماه توسل و خودسازی
 تقوا یکی از درسهای امیرالمؤمنان

 کسب عاقبت نیک در سایه مراقبت
 ساخت نظام اسالمی با یک حرکت انقالبی 

 دین پایه و محور قانون در کشور 
 عدم تغییر حقایق و اصالت بشری 

 فراگیری فرهنگ اسالمی با مراقبت و تقوا
 شیرین شدن تلخی ها برای امت اسالمی با تقوا

 بی تقوایی علت اصلی عقب ماندگی ملتهای مسلمان
 داشتن تقوا شرط ایستادگی بدون عقبگرد

 آراستگی جوانان به صالح و تقوا 
 اعتکاف، تمرین مراقبت از خود



تقوا

تقوا، درس جاودانه ی امیرمؤمنان)علیه السالم( * 

  رجب ماه توسل و خودسازی 
ــت از خویشــتن  ــزگاری و مراقب ــى، پرهی ــوای اله ــه تق ــز و خــود را ب ــران عزی ــرادران و خواه ــه ی ب هم
دعــوت مى كنــم. هــم مــاه مبــارک رجــب اســت و ایــام البیــِض متبــرک ایــن مــاه، و هــم روز بــزرگ والدت 
امیرالمؤمنیــن و امــام المتقیــن اســت. رجــب، مــاه صفــا دادن بــه دل و طــراوت بخشــیدن بــه جــان اســت؛ 
مــاه توســل، خشــوع، ذكــر، توبــه، خودســازی و پرداختــن بــه زنگارهــای دل و زدودن ســیاهى ها و تلخى هــا 
ــرای  ــاه رجــب، همــه وســیله یى اســت ب ــاه رجــب، نمــاز م ــاه رجــب، اعتــكاف م از جــان اســت. دعــای م
ــا  ــا و گرفتاری ه ــیاهى ها، تاریكى ه ــیم؛ س ــى ببخش ــا و طراوت ــود را صف ــان خ ــم دل و ج ــا بتوانی ــه م این ك
را از خــود دور كنیــم و خودمــان را روشــن ســازیم. ایــن، فرصــت بزرگــى اســت بــرای مــا؛ بخصــوص بــرای 
ــه،  ــن خطب ــض ای ــر عرای ــه در آخ ــد؛ ك ــكاف كنن ــام اعت ــن ای ــد در ای ــدا مى كنن ــق پی ــه توفی ــانى ك كس

ــه معتكفیــن عــرض خواهــم كــرد. ان شــاءاللَّ جمله یــى ب

  تقوا یکی از درسهای امیرالمؤمنان 
ــه ی كرامــت انســانى اســت؛  ــه قل ــن اســت، ك ــالد مســعود امیرالمؤمنی ــا روز ســیزدهم رجــب، می و ام
اســوه ی همیشــگى رادمــردان جهــان اســت؛ پیشــوای همیشــگى مؤمنــان و پرهیــزگاران و انســانهای صالــح 
ــاد  ــروز و از ی ــه از ام ــیم، بلك ــرده باش ــا نك ــر اكتف ــظ و ظاه ــه لف ــه ب ــرای این ك ــت. ب ــادق روزگار اس و ص
امیرمؤمنــان درس گرفتــه باشــیم - كــه بخصــوص امــروز مــا بــه آن احتیــاج داریــم - بــه طــور مختصــر در 
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ــه اساســاً در نمــاز  ــم؛ و آن، درس تقواســت ك ــوار را عــرض مى كن ــک درس از درســهای آن بزرگ این جــا ی
جمعــه بیــش از همــه چیــز بــه ایــن مطلــب بایــد پرداختــه شــود.تقوا، درس جاودانــه ی امیــر مؤمنــان اســت. 
اگــر شــما بــه نهج البالغــه مراجعــه بفرماییــد، مالحظــه خواهیــد كــرد كــه هیــچ دســتورالعمل و توصیه یــى 
در ایــن كتــاب عظیــم بــه قــدر تقــوا تكــرار نشــده اســت. تقــوا در واقــع یكــى از بلندتریــن فصــول زندگــى 
عملــى امیرالمؤمنیــن و تعالیــم زبانــى آن بزرگــوار اســت. تقــوا یعنــى مراقبــت از خــود. انســان دائــم بایــد 
مراقــب خــود باشــد؛ هــم مراقــب اعمــال و رفتــار خــود - یعنــى مراقــب چشــم خــود، زبــان خــود، گــوش 
ــى، مراقــب  خــود، دســت خــود - هــم مراقــب دل خــود باشــد؛ مراقــب عــدم نفــوذ خصــال پســت حیوان
عــدم میــل دل بــه هــوی  و هــوس، مراقــب مجــذوب و فریفتــه نشــدن دل بــه جلوه هــای پســت كننــده ی 
انســان، مراقــب حســد نورزیــدن، مراقــب بدخــواه دیگــران نبــودن، مراقــب وسوســه بــه دل راه نــدادن، دل 
را جایــگاه فضایــل و ذكــر خــدا و عشــق بــه اولیــای الهــى و عشــق بــه انســانها قــرار دادن؛ هــم تقــوای فكــر 
و عقــل داشــته باشــد؛ یعنــى عقــل را از انحــراف نگهداشــتن، از خطاهــا و لغزشــها بــاز داشــتن، از تعطیــل و 
بیكارگــى نجــات دادن، و خــرد را در امــور زندگــى بــه كار بســتن. پــس مراقبــت دائمــى از جــوارح، از دل و 

از فكــر و مغــز، تقواســت.

  کسب عاقبت نیک در سایه مراقبت 
خیلــى از كارهایــى كــه مــا مى كنیــم و لغزشــهایى كــه از مــا ســر مى زنــد، بــر اثــر عــدم مراقبــت اســت. 
خیلــى از گناهــان را مــا بــا قصــد قبلــى انجــام نمى دهیــم؛ از خــود غفلــت مى كنیــم، زبــان مــا بــه غیبــت و 
تهمــت و شــایعه پراكنى و دروغ آلــوده مى شــود؛ دســت مــا و چشــم مــا هــم همین طــور. بنابرایــن غفلــت 
ــان و دســت و امضــاء و قضــاوت و نوشــتن و  ــب چشــم و زب ــر مراق ــدازد. اگ ــال مى ان ــا را در ب ــه م اســت ك
حــرف زدنمــان باشــیم، بســیاری از خطاهــا و گناهــان بــزرگ و كوچــک از مــا ســر نمى زنــد. اگــر مراقــب دِل 
خــود باشــیم، دچــار حســد، بدخواهــى، بددلــى، كینــه، بخــل، ترســهای بى مــورد، طمــع بــه مــال و منــال 
ــه نامــوس و مــال دیگــران در دل مــا رســوخ نمى كنــد. ایــن مراقبــت در انســان، جــاده ی  دنیــا و طمــع ب
نجــات اســت. عاقبــت نیــک، در ســایه ی ایــن مراقبــت بــه دســت مى آیــد؛ »و العاقبــة للمّتقیــن«. اگــر ایــن 
ــن  ــم از همی ــک انســان ه ــت ی ــود. عدال ــم مى ش ــیار ك ــاه از او بس ــكان گن ــد، ام ــانى باش ــت در انس مراقب
ــمه  ــت سرچش ــن مراقب ــم از همی ــت ه ــک مل ــان و ی ــک انس ــتقامت ی ــرد؛ اس ــمه مى گی ــت سرچش مراقب
مى گیــرد؛ حق جویــى و حق پویــى هــم از همیــن مراقبــت سرچشــمه مى گیــرد. ایــن مراقبــت و ایــن تقــوا 
مــادر همــه ی نیكى هاســت؛ هدایــت هــم بــه خاطــر ایــن مراقبــت ایجــاد مى شــود؛ پیشــرفت دنیــا و آخــرت 
هــم ناشــى از همیــن مراقبــت اســت. وقتــى مراقبــت كنیــم، فكــر مــا هــم بیــكار نمى مانــد؛ دل مــا هــم بــه 
ــا كــم پیــدا مى كنــد. دنیــا  راه كــج نمــى رود؛ جــوارح و اعضــای مــا هــم خطــا و لغــزش پیــدا نمى كنــد ی
و آخــرت زیــر ســایه ی تقواســت؛ ایــن درس امیرالمؤمنیــن اســت. امــروز مــا بــه ایــن درس نیــاز داریــم؛ نــه 
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فقــط امــروز، بلكــه همیشــه نیازمندیــم؛ امــا ایــن مقطــع زمانــى بــرای مــا مهــم اســت.

  ساخت نظام اسالمی با یک حرکت انقالبی 
مــا ملــت مســلمانى هســتیم. ایــن ملــت، بــا اراده ی راســخ عمومــى توانســته اســت یــک نظــام مطابــق 
بــا ایمــان و اعتقــاد خــود را در ایــن كشــور ســر كار بیــاورد. هــدف ایــن نظــام چیســت؟ هــدف ایــن ملــت 
ــا و پیشــرفت ها و  ــه ی خوبى ه ــد از هم ــن نظــام بتوان ــا ای ــن كشــور ب ــه ای ــود ك ــن ب ــدف ای ــود؟ ه چــه ب
خیــرات و بركاتــى كــه خــدای متعــال بــه ملتهــای مؤمــن وعــده داده اســت، برخــوردار شــود؛ یعنــى یــک 
كشــوِر اســالمى بشــود. كشــور اســالمى یعنــى كشــوری كــه اســالِم حیات بخــش، اســالِم نشــاطآور، اســالِم 
تحرک آفریــن، اســالِم بــدون كج اندیشــى و تحجــر و انحــراف، اســالِم بــدون التقــاط، اســالِم شــجاعت بخش 
بــه انســانها، و اســالِم هدایــت كننــده ی انســانها بــه ســوی علــم و دانــش بــر آن حاكــم اســت؛ اســالمى كــه 
بــا همــان شــكلى كــه در قــرن اوِل اســالمى بــه آن عمــل شــد، توانســت یــک مجموعــه ی پراكنــده را بــه 
اوج تمــدن تاریخــى و جهانــى برســاند و تمــدن و دانــش او بــر دنیــا ســیطره پیــدا كنــد. ســیطره و تســلط 
علمــى بــه دنبــال خــود عــزت سیاســى هــم مــى آورد؛ رفــاه اقتصــادی هــم مــى آورد؛ فضایــل اخالقــى هــم 
مــى آورد؛ اگــر كشــور بــه معنــای واقعــى كلمــه اســالمى شــود.برای ایــن كــه ایــن كار تحقــق پیــدا كنــد، 
ــع و پوســیده و كــج و  ــای ضای ــه بن ــرای این ك ــى الزم داشــتیم؛ ب ــک حركــت انقالب ــا ی در درجــه ی اول م
بدبنیــان رژیم هــای اســتبدادی را از بیــن ببریــم. ایــن كار را ملــت بــا كمــال قــدرت و بــا موفقیــِت كامــل 
انجــام داد. بعــد از آن كــه ایــن حركــت عظیــم را ملــت عزیــز مــا انجــام داد، حركــت بعــدی ایــن بــود كــه 
یــک نظــام اســالمى - یعنــى ترتیــب اداره ی كشــور، همان طــوری كــه اســالم گفتــه اســت - در ایــن كشــور 
بــه وجــود بیاوریــد. ایــن كار را هــم ملــت مــا بــا موفقیــت انجــام داد. قانــون اساســى تنظیــم شــد؛ آرایــش 
و چینــش سیاســى بــه وجــود آمــد؛ مردم ســاالری دینــى بــر ایــن مملكــت حاكــم شــد و مــردم مســؤوالن 
ــر مســتقیم  ــا غی ــر مســؤوالن - مســتقیم ی ــا دیگ ــوری ت ــا ریاســت جمه ــه ت ــری گرفت كشــور را - از رهب

ــد. ــاب مى كنن انتخ

  دین پایه و محور قانون در کشور  
دیــن، مایــه و پایــه و محــور قانــون و اجــرا در ایــن كشــور اســت. حركــت مــردم بــه ســمت اهــداف و 
آرمانهــای دینــى اســت؛ ایــن معنــای نظــام اســالمى اســت؛ ایــن تحقــق پیــدا كــرد؛ لیكــن كافــى نیســت. 
ــاج اســت كــه  ــه طــور كامــل محقــق شــود، احتی ــرای این كــه آن مقصــود - یعنــى كشــور اســالمى - ب ب
دســتگاه حاكمــه ی كشــور در عمــل خــود، در ســازماندهى خــود و در چگونگــى رفتــار خــود، بــه طــور كامــل 
اســالمى عمــل كنــد؛ كــه مــن چنــد ســال قبــل عــرض كــردم كــه مرحلــه ی بعــد از نظــام اســالمى، دولــت 
ــى،  ــدگان خوب ــى، نماین ــى، وزرای خوب ــم. مســؤوالن مؤمن ــت كردی ــم حرك ــن راه ه اســالمى اســت. در ای
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رؤســای جمهــور باایمانــى، یكــى پــس از دیگــری امــور كشــور را بــر عهــده گرفتنــد؛ امــا دولــت اســالمى یى 
كــه بتوانــد مقاصــدی را كــه ملــت ایــران و انقــالب عظیــم آنهــا داشــت، تأمیــن كنــد، دولتــى اســت كــه 
ــردم  ــه م ــى ب ــد، بى اعتنای ــم كاری نباش ــد، ك ــواری نباش ــد، ویژه خ ــاد اداری نباش ــد، فس ــوه نباش در آن رش
ــه اشــرافى گری نباشــد، حیــف و میــل بیت المــال نباشــد، و دیگــر چیزهایــى كــه در یــک  نباشــد، میــل ب
ــد  ــا وجــود دارد. نگوین ــه، همــه ی اینه ــن در نهج البالغ ــم امیرالمؤمنی ــت اســالمى الزم اســت. در تعالی دول
ــار رد  ــا ب ــن حرفهــای تكــراری و شــبهه های صده ــل اســت. ای ــه هزاروچهارصــد ســال قب ــوط ب ــا مرب اینه

ــد. ــرار مى كنن ــاز تك ــا ب ــده را بعضى ه ش

  عدم تغییر حقایق و اصالت بشری 
حقایــق بشــری و اصالتهــای بشــری بــا گذشــت زمــان تغییــر پیــدا نمى كننــد. انســانها از اول تاریــخ تــا 
ــد؛  ــد بوده ان ــت نیازمن ــه عدال ــت را دوســت داشــته اند و ب ــا، همیشــه عدال ــان دنی ــا پای ــروز ت ــروز و از ام ام
ــه مســؤوالنى كــه  ــا آخــر دنیــا ب ــا امــروز و از امــروز ت ایــن تغییــر پیــدا نمى كنــد. انســانها از اول تاریــخ ت
نســبت بــه آنهــا وفــادار باشــند، در خدمــت آنهــا باشــند و بــرای آنهــا صادقانــه عمــل كننــد، احتیــاج دارنــد؛ 
اینهــا كــه تغییرپذیــر نیســت. درس امیرالمؤمنیــن در نهج البالغــه ناظــر بــه ایــن چیزهاســت. ایــن اصالتهــا 
و ایــن ثوابــِت حیــات بشــری در طــول تاریــخ را امیرالمؤمنیــن بیــان مى كنــد؛ مــا آنهــا را مى خواهیــم؛ وااّل 
ــه آن شــهر برویــم، مثــل زمــان امیرالمؤمنیــن برویــم؛  مــا كــه نمى گوییــم اگــر خواســتیم از ایــن شــهر ب
نــه، حــاال بــا هواپیمــا برویــد، ممكــن اســت ده ســال دیگــر بــا یــک وســیله ی بســیار تندروتــر از هواپیمــا 
ــه  ــت لحظــه ب ــا اینترن ــود؛ امــروز شــما ب حركــت كنیــد. آن روز، نامــه مى فرســتادند، كــه دو مــاه در راه ب
لحظــه بــا آن طــرف دنیــا حــرف مى زنیــد. اینهــا متغیــرات اســت، امــا عدالــت و صــالح مســؤوالن همیشــه 
الزم اســت؛ حیــف و میــل نكــردن امــوال مــردم كــه دســت مــن و امثــال مــن اســت، همیشــه الزم اســت؛ 
این كــه تغییرپذیــر نیســت. اگــر بــه توفیــق الهــى بتوانیــم در ایــن جهــت خــود را كامــل كنیــم و قدمهایــى 
را كــه تــا امــروز بحمــداللَّ برداشــته شــده، كامــل كنیــم، آن وقــت كشــور اســالمى بــه همــان شــكلى كــه 

گفتــم، بــه وجــود خواهــد آمــد؛ یعنــى دولــت اســالمى مى توانــد كشــور اســالمى بــه وجــود بیــاورد.

  فراگیری فرهنگ اسالمی با مراقبت و تقوا 
ــار بیاوریــم. اگــر خــود  مــن و امثــال مــن اگــر خودمــان صــادق باشــیم، مى توانیــم مــردم را صــادق ب
مــا اســیر هــوی  و هــوس نباشــیم، مى توانیــم مــردم را آزاد از هــوی  و هــوس بــار بیاوریــم. اگــر مــا شــجاع 
ــال  ــال مــن اســیر هــوی  و هــوس و دنب ــم. اگــر مــن و امث ــار بیاوری ــردم را شــجاع ب ــم م باشــیم، مى توانی
ــن  ــم. ای ــار بیاوری ــل ب ــا فضای ــردم را ب ــم م ــم، نمى توانی ــرس و طمــع خــود بودی ــِل ت ــده و ذلی ــع و بن طم
بســته بــه شــانس و اقبــال هــر كســى اســت كــه در گوشــه یى معلــم خوبــى پیــدا كنــد و بــه صــورت فــردی 
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تكامــل یابــد؛ جامعــه پیــش نخواهــد رفــت. دولــت اســالمى اســت كــه كشــور اســالمى بــه وجــود مــى آورد. 
ــه وجــود خواهــد آمــد؛ آن وقــت فرهنــگ اســالمى  وقتــى كشــور اســالمى پدیــد آمــد، تمــدن اســالمى ب
فضــای عمومــى بشــریت را فــرا خواهــد گرفــت. اینهــا همــه اش بــا مراقبــت و بــا تقــوا عملــى اســت؛ تقــوای 

فــردی و تقــوای جماعــت و امــت.

  شیرین شدن تلخی ها برای امت اسالمی با تقوا 
امــت اســالمى هــم اگــر بــا تقــوا بــود، مى توانــد در راه هــای دشــوار حركــت كنــد؛ مشــكالت در مقابــل او 
زانــو مى زننــد؛ او در مقابــل مشــكالت زانــو نمى زنــد. بــه ایــن جملــه ی امیرالمؤمنیــن )علیه الّصالةوالّســالم( 
توجــه كنیــد: »مــن اخــذ بالّتقــوی عزبــت عنــه الشــدائد بعــد دنّوهــا«؛ اگــر فــردی - و مــن عــرض مى كنــم 
اگــر ملتــى - تقــوا را بــرای خــودش جــاده ی عمــل قــرار داد و متقــى شــد، شــداید زندگــى اگــر نزدیــک او 
هــم رســیده باشــد، از او دور خواهــد شــد. »و احلولــت لــه االمــور بعــد مرارتهــا«؛ تلخى هــای زندگــى بــرای 
او شــیرین خواهــد شــد. »و انفرجــت عنــه االمــواج بعــد تراكمهــا«؛ امــواج طوفنــده ی شــداید زندگــى، بعــد 
از آن كــه متراكــم شــده باشــند، از او دور خواهنــد شــد و او بــر امــواج ســوار خواهــد شــد. »و اســهلت لــه 
الصعــاب بعــد انصابهــا«؛ دشــواری ها و ســختى های زندگــى بعــد از آن كــه بــه ســخت ترین مرحلــه رســیده 

باشــد، بــرای او آســان خواهــد شــد.

  بی تقوایی علت اصلی عقب ماندگی ملتهای مسلمان 
ــى  ــل زورگویــى قدرتهــای جهان واقــع قضیــه هــم همین طــور اســت. امــروز ملتهــای مســلمان در مقاب
ــون  ــای گوناگ ــه در زمینه ه ــرفته یى، ن ــاوری پیش ــه فن ــى، ن ــم الزم ــه عل ــد؛ ن ــن ندارن ــرای گفت ــى ب حرف
سیاســى مهارتــى؛ چــرا؟ چــرا مــا عقــب ماندیــم؟ چــون تقــوا را از دســت دادیــم. ایــن همان شــدتهایى اســت 
كــه بــا تقــوا برطــرف مى شود.شــما ملــت ایــران در انقالبتــان تقــوای الهــى را رعایــت كردیــد؛ در دفــاع از 
ایــن انقــالب و از كشــور و از اصالتهــای اســالمى و دینــى و ملى تــان تقــوای الهــى را رعایــت كردیــد؛ لــذا 
امــروز بحمــداللَّ بــه همــان نســبت عزیزیــد. امــروز عــزت و اقتــدار و عظمــت ملــت ایــران در چشــم مــردم 
ــه خاطــر  ــن ب ــل مقایســه نیســت؛ ای ــا اكثــر كشــورهای اســالمى قاب ــى دشــمنانش ب ــا و دولتهــا و حّت دنی

ــه خاطــر بى تقوایــى اســت. تقواســت. هــر چــه كمبــود داریــم، ب

  داشتن تقوا شرط ایستادگی بدون عقبگرد 
ایســتادگى هــم بــر اثــر تقواســت. امیرالمؤمنیــن یكــى از القابــش »كــّرار غیــر فــّرار« اســت. پیغمبــر اكرم 
ایــن لقــب را بــه امیرالمؤمنیــن داد. ایــن مخصــوص میــدان نظامــى نیســت؛ در همــه ی میدانهــای انســانى 
امیرالمؤمنیــن كــّرار غیــر فــّرار بــود؛ یعنــى مهاجــم، مقتــدر، دارای فكــر و بــدون عقبگــرد. مواضــع محكــم، 

م( 
سال

ه ال
علی

( ان
من

مؤ
یر

 ام
ی

نه 
ودا

جا
س 

در
وا، 

تق



ضوع "تقوا"
شتر درباره مو

مطالعه بی

116

تقوا

ایســتادگى بــر مبانــِى مــورد قبــول و مــورد اعتقــاد، از موضــع تدافعــى خــارج شــدن و نســبت بــه كجى هــا 
ــان  ــن هم ــن؛ ای ــرار گرفت ــى ق ــع تهاجم ــا در موض ــای دنی ــا و بى عدالتى ه ــا و ظلمه ــتى ها و بدی ه و زش
صفــت كــّرار غیــر فــّرار امیرالمؤمنیــن اســت. شــما اگــر بــه زندگــى امیرالمؤمنیــن نــگاه كنیــد، مى بینیــد از 
اول تــا آخــر، زندگــى آن بزرگــوار این گونــه اســت. عــالج مــا هــم در همیــن اســت. مرحــوم اقبــال الهــوری 

مى گویــد:
مى شناسى معنى كّرار چیست           این مقامى از مقامات على است 
 اّمتان را در جهان بى ثبات           نیست ممكن جز به كّراری حیات

مى خواهیــد زنــده بمانیــد؟ مى خواهیــد عزیــز باشــید؟ مى خواهیــد در علــم و عمــل پیشــرفته باشــید؟ 
ــتقامت  ــد اس ــد؟ بای ــنى باش ــردای روش ــان ف ــد فردایت ــند؟ مى خواهی ــرافراز باش ــان س ــد جوانانت مى خواهی
ــى  ــن ملت ــده ی چنی ــود؛ آین ــداف خ ــده ی اه ــال كنن ــتگى ناپذیر و دنب ــّرار، خس ــال، ك ــید. فع ــته باش داش
روشــن اســت. ملــت مــا خوشــبختانه ایــن راه را شــروع كــرد و تــا امــروز ادامــه داده؛ منتهــا ایــن راه اســتمرار 

الزم دارد.

  آراستگی جوانان به صالح و تقوا 
االن جوانهــا روی كار آمده انــد. جوانهــای عزیــز مــن! نوبــت شماســت. جوانهــای قبــل از شــما هــر چــه 
نفــس داشــتند، در ایــن راه زدنــد و مــا را بــه این جــا رســاندند؛ امــروز نوبــت جوانهــای ماســت. در میــدان 
علــم، در میــدان عمــل، در میــدان تقــوا، در میــدان سیاســت، در میــدان كار بــرای مــردم و خدمــت، و در 

میــدان شایســتگى های گوناگــون وارد شــوید؛ خودتــان را بــه صــالح و تقــوا بیاراییــد و پیــش برویــد.

  اعتکاف تمرین مراقبت از خود 
مــن این جــا یــک جملــه بــه معتكفیــن عــرض مى كنــم. خوشــا بــه حالتــان معتكفیــن عزیــز! پدیــده ی 
ــن چیزهــا را نداشــتیم. اعتــكاف همیشــه  ــا اول انقــالب ای ــى اســت؛ م اعتــكاف یكــى از رویش هــای انقالب
بــود. زمــان جوانــى مــا وقتــى ایــام مــاه رجــب فــرا مى رســید، در مســجد امــام قــم - آن هــم فقــط قــم؛ در 
مشــهد مــن اصــاًل اعتــكاف ندیــده بــودم! - شــاید پنجــاه نفــر، صــد نفــر فقــط طلبــه اعتــكاف مى كردنــد. 
ایــن پدیــده ی عمومــى؛ این كــه ده هــا هــزار نفــر در مراســم اعتــكاف شــركت كننــد، آن هــم اغلــب همــه 
جــوان، جــزو رویش هــای انقــالب اســت. مــن یــک وقــت عــرض كــردم كــه انقــالب مــا ریــزش دارد، امــا 
رویــش هــم دارد؛ رویش هــا بــر ریزش هــا غلبــه دارنــد. پــس خوشــا بــه حالتــان معتكفیــن عزیــز! توصیــه ی 
مــن ایــن اســت كــه در ایــن ســه روزی كــه شــما در مســجد هســتید، تمریــن مراقبــت از خــود بكنیــد؛ 
ــه  ــر ك ــد، فك ــه مى خوانی ــاب ك ــد، كت ــه مى كنی ــرت ك ــد، معاش ــه مى خوری ــذا ك ــد، غ ــه مى زنی ــرف ك ح
ــى و  ــای اله ــید رض ــب باش ــا مراق ــن چیزه ــه ی ای ــید، در هم ــده مى كش ــرای آین ــه ب ــه ك ــد، نقش مى كنی
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خواســت الهــى را بــر هــوای نفســتان مقــدم بداریــد؛ تســلیم هــوای نفــس نشــوید. تمریــن ایــن چیزهــا در 
ــا  ــرای ماهــا كــه این جــا نشســته ایم و ب ــزان و ب ــرای خــود آن عزی ــد درســى باشــد ب ایــن ســه روز مى توان
غبطــه نــگاه مى كنیــم بــه حــال جوانــان عزیزمــان كــه در حــال اعتــكاف هســتند. بــا عمــِل خودتــان بــه 

مــا هــم یــاد بدهیــد.
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یکی از چیزهائی که ما امروز خیلی احتیاج داریم، برنامه های 
مطالعاتی برای قشرهای مختلف است. بارها اتفاق می افتد که 
جوانها را، نوجوانها را به کتابخوانی تشویق میکنیم؛ مراجعه 
جواب  یک  سؤال  این  بخوانیم؟  چه  آقا  میگویند  میکنند، 
متصدیان  مجموعه ی  دارد.  متعددی  جوابهای  احتماالً  ندارد؛ 
امر کتاب - چه در وزارت ارشاد، چه در مجموعه ی کتابخانه ها 
- روی این مسئله باید کار جدی بکنند؛ در بخشهای مختلف، 
برای قشرهای مختلف، به شکلهای مختلف، با تنوع متناسب، 
کتاب،  این  بعد  کتاب،  این  اول  کنند؛  درست  سیرمطالعاتی 
این کتاب. وقتی که جوان، نوجوان، یا کسی که تاکنون  بعد 
با کتاب انس زیادی نداشته است، وارد شد، حرکت کرد، راه 

افتاد، غالبًا مسیر خودش را پیدا خواهد کرد.
بیانات در دیدار مسئوالن کتابخانه ها و کتابداران 1390/4/29


