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نسخه الکترونیکی 
برداري بصورت چاپ و تکثیر ممنوع میباشد. هرگونه بهره
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درباره ي كتاب
و دیگر بار، رمضان فرا می رسد. ماهی که از نظر توصیف در قرآن کریم، 
بیانات رسول گرامی اسالم صّلی اهللا علیه و آله و سّلم و ائّمه ي اطهار علیهم الّسالم بر همه ي 
ماهها فضیلت و برتري دارد. کافی است تنها به  یک نام آن توّجه شود: شهراهللا؛ 

ماه خدا.
همه ماهها از آِن خداوندند؛ اّما فقط یک ماه را شهراهللا خوانده اند، همه ي 
شب ها از آِن خداوندند اّما فقط یک شب را شب قدر دانسته اند، و آن شب عزیز 

در همین ماه شریف نهان است.
و  است  هستی  خالق  میزبانش  که  ضیافتی  اسـت،  ضیافت  ماِه  رمضان 
مهربانترین مهربانان. ماهی که همه در آن دعوت شده اند، نه مانند حج است که 
تنها بر مستطیعان واجب باشد، نه خمس و زکات است که بر میزان خاصی از 
اضافه سود ومانده ي درآمد و محصوالت اختصاص یابد و نه حتّّی چون نماز 

است که درتمامی ایّام وحاالت، تکلیف آن بر مسلمانان وظیفه باشد.
و  تکالیف  به  را  َخلق  ناصح،  عابدان  و  متفّکران  و  علما  که  قرنهاست 
وظایفشان در این ماه توصیه می کنند و آنان را به درك هرچه بهتر و بیشتر 
این فرصت بی نظیر فرامی خوانند. آثار بسیار معتنابهی از علماي دینی، مربّیان 
اخالق و حتّی ادبا و شعرا در فضیلت ماه رمضان در دسترس طالبان معرفت 

این مغتنم ترین فرصتها قرار دارد.
با  اّما  می  گیرد  قرار  آثار  همین  زمره ي  در  نیز  دارید  رو  پیش  که  کتابی 
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خصوصیات و ویژگیهایی که آن را از دیگر آثار مشابه در این موضوع متفاوت 
و متمایز می گرداند که به برخی از آنها اشاره می شود.

[1]
کتاب حاضر گزیده اي از مجموعه ي توصیه ها، نصایح، تحلیل ها و مواعظی 
است که درماههاي رمضان در طول 22 سال گذشته ـ از سال 1369 تا 1390 

ـ در بیانات حضرت آیت اهللا العظمی خامنه اي ارائه شده است.
مخاطبان این مواعظ عموم مردم بوده اند هرچند گاه این سخنان در دیدار 
جمعى از قاریان قرآن کریم، کارگزاران نظام جمهورى اسالمى ایران، نمازگزاران 

نماز جمعه، اساتید دانشگاهها، دانشجویان، شاعران و... بیان شده اند.
بنابراین در انتخاب مطالب این کتاب دو ویژگى مورد توّجه قرار گرفته 

است:
به  مربوط  دینى  معارف  رمضان،  مبارك  ماه  بیانات  موضوع  نخست؛ 
روزه دارى، آداب دعا، تکالیف مؤمنان در این ماه از نظر فردى، اجتماعى و 

سیاسى و نظایر آن باشد.
دوم؛ صرفًا در محدوده ى زمانى از حلول ماه مبارك رمضان تا پایان روز 
عید سعید فطر هر سال بیان شده باشد. خواننده اى که با دقّت این کتاب را 
مطالعه کند درخواهد یافت که فضاى معنوى خاصى در این مجموعه احساس 
مى شود که دلیل آن بر زبان گوینده ى عظیم الشأن آن نیز جارى شده که در ماه 
رمضان فضاى معنوى و ملکوتى بر عالم و به خصوص بر جامعه ى اسالمى 
و مؤمنین اهل عبادت حکمفرماست و بر همه ى افعال و بیانات و روحیات 

مسلمانان تأثیر مى گذارد.
[2]

یکى از وجوه چشمگیر بیانات معّظمٌ له در طول 22 سال گذشته پیوستگى 
و انسجام مطالب در موضوعات مختلف است. البتّه با این ویژگى که حتّى اگر 
موضوعى واحد چندبار آن هم در طول سالهاى مختلف مورد تأکید قرار گرفته، 
هربار یا از زوایه اى جدید به موضوع نگریسته شده و یا نکته اى جدید به ابعاد 

موضوع یا تحلیل آن افزوده شده است.
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براى نمونه به موضوع تقوا یا استغفار که ترجیع بند مهّم این کتاب است 
بنگرید.
[3]

توصیف ماه مبارك رمضان به تعابیر و صفتهاى مختلف که هریک حاکى از 
توّجهى به محتواى آن وصف در معارف اسالمى خصوصًا گنجینه ى ارزشمند 
احادیث اهل عصمت و طهارت علیهم الّسالم می باشد؛ از دیگر ویژگیهاى بیانات 
معّظمٌ له است؛ تعبیراتى چون: رمضان؛ ماه رحمت و مغفرت الهى، ماه ضیافت 
الهى، ماه خودسازى و تقوا، ماه استغفار و توبه و بازگشت، ماه ذخیره سازى 

تقوا، ماه عبادت و دعا و مناجات و...
نمونه ي دیگر:

استفاده از تقارن سال جدید شمسى و فرارسیدن بهار طبیعت که در چند 
سال ُرخ داده فرصتى ایجاد کرده است که ایشان از تعبیر بهار در ترکیباتى چون 
بهار دعا و قرآن، بهار خودسازى و عبادت، بهار اُنس با خدا، بهار توّجه و ذکر 
و استغفار و استغاثه به خدا استفاده کرده اند؛ اّما این تعابیر از محدوده ى تقارن 
بهار طبیعت و ماه رمضان درمى گذرد و آنگاه با تحلیلى جامع سخن از بهار 
واقعى بودن رمضانـ  صرف نظر از تقارن یا عدم تقارن با بهار طبیعتـ  به میان 
مى آید و رمضان مبدأ سال حقیقى براى مؤمنان شناخته مى شود و سال ایمانى 
مسلمانان با رمضان آغاز مى شود و عبادات ماه رمضان به عنوان سرمایه اى 
براى گذران یازده ماه بعدى تا فرارسیدن ماه رمضان بعد قلمداد مى شود. بدین 
ترتیب بهار حقیقى مسمانان به معنى تحّول و نوسازى و بازسازى درونى مورد 

تأکید قرار مى گیرد.
[4]

مشّخصات  دیگر  از  دینى،  توصیه هاى  اجتماعى  جنبه هاى  از  غفلت  عدم 
بیانات معّظمٌ له درباره ى ماه رمضان و آداب روزه دارى است، در مجموعه ى این 
بیانات به معروف هایى همچون اّطالع از وضع محرومان، رسیدگى به مستضعفان، 
اسراف،  چون  منکراتى  و  مى شود  امر  ضعفا،  از  دستگیرى  و  ایتام،  به  محبّت 



ی/ د
ورای

عاش
خن 

و س
و د

تاد 
 هف

 

د
آداب روزه داري، احوال روزه داران

تبذیر، تفرقه، و امثال آن مورد نهى قرار مى گیرد و بدین ترتیب توصیه به کسب 
فضایل و پرهیز از رذائل اخالقى از محدوده ى شخصى و فردى خارج شده و 
میان  و تفاوت  مى شود،  مطلوب اسالمى تبدیل  براى جامعه ى  مشّخصه اى  به 
مواعظى که اصالح فرد و محدوده ى شخصى و حّداکثر خانوادگى مسلمانان 
را در نظر مى گیرد با دیدگاهى که عالوه بر اصالح محیط فردى و خانوادگى، 
اصالح محیط عمومى جامعه را به عنوان جامعه ى آرمانى اسالمى هدف مى گیرد 
به روشنى آشکار مى گردد. پرداختن به مسائل اجتماعى خواه ناخواه به بحث 
آسیبهاى جامعه ى دینى از نظر سیاسى مى انجامد و آفات و خطراتى که جامعه ى 
اسالمى را مورد خدشه و خطر قرار مى دهد مورد تحلیل قرار مى گیرد، در این 
مباحث با استفاده از معارف اسالمى و عبرتهاى تاریخ پرفراز و نشیب اسالم 
عوامل انحطاط مسلمین مورد بررسى واقع شده و بصیرت و صبر  به عنوان 
پادزهر همه ى غفلتها، دنیادوستى، قدرت طلبى، منیّت و خودبرتربینى و فساد 
اقتصادى و اخالقى ـ که از مهمترین عوامل سقوط شخصیتهایى تأثیرگذار و 

کارگزاران اسالمى می باشد ـ مورد تأکید قرار مى گیرد.
[5]

عالوه بر نکته ى فوق، باید به توّجه به سرنوشت مسلمانان سراسر جهان 
و  تأکید  کرد.  اشاره  فلسطین  مظلوم  مّلت  خصوصًا  و  ستم  تحت  مّلتهاى  و 
توصیه به تداوم حضور در راهپیمایى روز قدس ـ که به ابتکار حضرت امام 
رمضان  ماه  جمعه ى  آخرین  در  ـ  اسالمى  انقالب   کبیر  رهبر  ـ  خمینى(ره) 
صورت مى گیرد ـ دایره ى نصایح و مواعظ مربوط به آداب ماه مبارك رمضان 
را با توّجه به شرایط و مقتضیّات زمان و مکان از محدوده ى جامعه و کشور 
نیز فراتر می برد و در سطح جهان اسالم گسترش مى دهد. خواننده ى فهیم این 
مجموعه خواهد دید که واژه ى پرمعناى رایج این روزها یعنى بیدارى اسالمى 
در ماههاى رمضان سالها قبل بارها به عنوان واقعیت مسّلم و مورد انتظار مورد 
تأکید قرار گرفته است. واقعیتى که امروزه هیچکس قادر به انکار آن نیست 
و امواج گستره ى آن ـ که منبعث از حرکت اسالمى رهبران علماى دینى و به 
خصوص انقالب اسالمى ایران می باشدـ  هر روز مناطق تازه اى از جهان اسالم 
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را دربرمى گیرد و ابعاد انسانى و عدالت طلبانه و استکبارستیزانه ى آن حتّى به 
مستعضفان  و  محرومان  و  کرده  سرایت  نیز  غیرمسلمان  کشورهاى  و  جوامع 

جهان را به حرکتى تازه برانگیخته است.
[6]

اّما نقطه ى اصلى و قلب همه ى مباحث رمضانى که در این کتاب جمع آورى 
شده، همانا معارف اسالم ناب محّمدى صّلى اهللا علیه و آله و سّلم است که بر اساس 
دو منبع پایان ناپذیر و ذخیره ى آسمانى مسلمانان ـ یعنى کتاب خدا و عترت 
ـ با بیانى شیوا و شیرین و به صورتى مدّون و البتّه به تدریج و در طول بیست 
و دو سال گذشته تنظیم و ارائه شده است. مهمترین این مباحث را مى توان 

چنین برشمرد:
الف) توصیه بر قرائت، فهم و اُنس با قرآن کریم به عنوان نسخه ى درمان 

همه ى دردهاى فردى و اجتماعى بشریّت
استغفار  مناجات،  و  دعا،  تقوا،  چون  مفاهیمى  جامع  و  دقیق  تبیین  ب) 
خصوصًا  علیهم السالم  معصومین  احادیث  و  کریم  قرآن  معارف  براساس  توبه  و 

نهج البالغه ى امیرالمؤمنین على علیه الّسالم.
الگوى  عنوان  به  علیه الّسالم  على  امام  بى نظیر  شخصیت  زندگى  تحلیل  ج) 

شجاعت، تقوا، عدالت و اسوه ى زمامدارى الهى
[7]

مطلب  هر  مخاطبان  و  تاریخ  به  توّجه  و  کتاب  این  مطالب  مطالعه ي  از 
نکات مهّمى از سیره ي رفتارى معّظمٌ له در ماه مبارك رمضان به دست مى آید 

ازجمله:
1.توّجه به برپایى مجالس تالوت قرآن کریم 

2. محور قرارگرفتن مباحث مربوط به خودسازى ایمانى و اخالقى
3. میزبانى اقشار مختلف همچون اساتید، دانشجویان و... و به سخنان و 

نظرات آنان گوش فرادادن و با آنها به گفتگو نشستن 
4. حضور در جمع روزه داران نمازگزار ماه رمضان و اقامه ى نماز جمعه 

به امامت معّظمٌ له 



ی/ ر
ورای

عاش
خن 

و س
و د

تاد 
 هف

 

ر
آداب روزه داري، احوال روزه داران

5. توّجه دادن به اهمیّت شبهاى قدر و ایّام شهادت امیرالمؤمنین علىعلیه الّسالم
6. تبیین وضع جهان اسالم تأکید بر راهپیمایى هرچه عظیم تر روز جهانى 

قدس
[8]

از آنچه درباره ى محور قرارگرفتن مباحث مربوط به قرآن کریم، نهج البالغه، 
و...  دعا  همچون  معرفتى  مباحث  و  شریف،  قدس  و  فلسطین  اسالم،  تاریخ 
این  در  معّظمٌ له  سوى  از  شده  بیان  مطالب  که همه ى  شد نباید پنداشت  گفته 
موضوعات در این کتاب گرد آمده است. زیرا ایشان در مناسبتها و موقعیتهاى 
مختلف در طول سال به مباحث مهّمى از جمله مباحث ذکر شده پرداخته اند که 
مجموعه ى مطالب موضوعى را باید در کتب مستقل جستجو کرد و بر اساس 
آنچه در بند1 گفته شد در این کتاب تنها مطالبى از این مباحث جمع آورى شده 

که در ماه رمضان سالهاى گذشته بیان شده باشد.*1 
[9]

کتاب حاضر بر اساس ترتیب تاریخی بیانات تنظیم شده و براي راهنمایی 
خوانندگان به مطالعه ي موضوعی، فهرست راهنماي موضوعی در صفحات پس 

از این مقّدمه ارائه شده است.
امید که این مجموعه مؤمنان را هدایتی و یاوري باشد در آداب روزه دارِي 
مبتنی بر معرفت، بصیرت و مقّدمه اي براي خودسازي و نوسازي دینی و معنوي 

جامعه ي اسالمی. انشاءاهللا.

و من اهللا التوفیق
علیرضا مختارپور قهرودي

*.  به عنوان نمونه مى توان کتب موضوعى زیر  از آثار منتشره ى همین مؤسسه را  نام برد:
1. دعا از منظر حضرت آیت اهللا العظمی سیّدعلی خامنه اي رهبر معّظم انقالب اسالمی به کوشش   

علیرضا برازش. 
به  اسالمی  انقالب  معّظم  رهبر  خامنه اي  سیّدعلی  العظمی  آیت اهللا  حضرت  منظر  از  فلسطین   .2  

کوشش سعید صلح میرزائی.
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رمضان؛ ترين فرصت براي بازگشت به خدا
چقدر مناسب و بجاست که با تحّول سال و با ورود در آستانه ى ماه مبارك 
رمضان که ماه رحمت و مغفرت الهى است ما هم از کاستیها و کجى ها و زشتیها 
و بدیها در درون و وجود خودمان رو برگردانیم؛ یعنى استغفار کنیم. استغفار و 
توبه، یعنى برگشتن به خدا، یعنى پشت کردن به بدیها، یعنى همین ایجاد تحّول. 
و ان استغفروا رّبكم ّمث توبوا اليه ميّتعكم متاعًا حسنًا اىل اجٍل مسّمى و يؤت كّل 
ذى فضل فضله1 استغفار و برگشتن به خدا و اصالح درونى در وجود خود ما، 
موجب خواهد شد که خداى متعال فضل و رحمت و برکت و قّوت و عّزت 
خود را بیش از پیش بر ما نازل کند. همه ى قشرها، چه امثال من و کسانى که 
مسئولیتى دارند ـ که ما بیش از دیگران باید به خودمان برگردیم و در خود 
تجدید نظر کنیم و حاکمیت هوى و هوس را در وجود خویش از بین ببریم ـ 

و چه آحاد مردم، به این برگشت و اصالح نیاز دارند.



رمضان؛ ار انس با خدا
چند  است.  شده  هم زمان  قرآن،  و  دعا  بهار  با  طبیعت،  بهار  اتّفاقًا  امسال 
روز دیگر، ماه مبارك رمضان شروع خواهد شد که بهار نوسازى و خودسازى 

1. سوره ي هود، آیه ي 3.
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انسان و بهار انس با خداست. مگر مى شود از این جنبه ى کار، غافل ماند؟ 
همه ى خطاها و اشتباهات، ناشى از نپرداختن به این جنبه ى کار است. آنکه 
خطایش کمتر بود، آنکه دلش به نور معرفت و هدایت خدا منّور بود، آنکه 
اشاره اش براى این مّلت و براى ما و براى عّشاق اسالم در عالم، راهگشا و 
راهنما بود یعنى امام راحل عظیم ما به این جهت این طور بود که رابطه ى او با 

خدا، تأمین شده بود.
در دنیا، انقالبها، حکومتها، اداره ها و ریاست ها از آنجا عیب پیدا مى کند و 
منحرف مى شود که از این جنبه یعنى جنبه ى معنویّت، جنبه ى رابطه ى با خدا، 
جنبه ى ارتباط و اتّصال قلب به خدا غافل ماندند و غافل مى مانند. ما هم اگر 
دقّت کنیم، آنجایى که پیش رفتیم، موفق شدیم، خوب عمل کردیم و راضى 
هستیم، آنجایى است که این جنبه را تأمین کردیم. هرجا هم ضربه خوردیم، 

به خاطر ضعف در این جنبه ى کار است.



آثار حفظ ارتباط با خدا
ارتباط با خدا را نباید دست کم گرفت. همه چیز ما، در گروى این رابطه 
است. این رابطه است که دل ما را قرص مى کند، تا از دشمنیها هراس نکنیم. 
این رابطه ى با خداست که دلهاى ما را از محبّت به مؤمنین و پویندگان راه خدا 
پُر مى کند، تا اختالف نظرها و اختالف سلیقه ها را نبینیم. این رابطه ى با خدا و 
اتّصال به خداست که موجب مى شود، ما براى اهواى خودمان، حقیقت را زیر 
پا نگذاریم و مصلحت را فداى غرض شخصى نکنیم. این رابطه ى با خداست 
که موجب مى شود، ما از راه خدا منحرف نشویم و از پیمودن این راه، پشیمان 
و خسته و ملول نگردیم. این رابطه ى با خدا، همیشه ممکن است و هیچ وقت 

دیر و محال نیست.
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دو جاده ي موازي در زندگي انسان
زندگى انسان، دائمًا روى دو جاده ى موازى است. یک جاده آن است که 
روندگاِن روى آن، دائم به سمت باال مى روند. جاده ى دیگر، آن راهى است 
که روندگان آن، به طرف ِسفل، به طرف پایین، به طرف دّره و به طرف جهنم 
حرکت مى کنند. این دو جاده، در کنار هم و موازى با یکدیگرند. خط سیر 
این دو جاده، کامًال مثل هم است. آن هایى که به طرف سقوط و نزول و ِسفل 
حرکت مى کنند، از همان جایى دور مى شوند که پویندگاِن آن جاده ى دیگر، به 
آنجا نزدیک مى شوند. آن ها، از خدا دور مى شوند و به شیطان و دوزخ، نزدیک 
مى گردند. آن کسانى که به طرف ِعلو، به طرف باال، به طرف تعالى، به سمت 
نور، به سمت خدا، به سمت توحید و نزاهت اخالقى و طهارت جان حرکت 
مى کنند، از همان جایى دور مى شوند و فاصله مى گیرند که آن گروه دیگر، به 

سمت آن سقوط مى کنند.
این دو جاده، در طول مسیر با یکدیگر همسایه اند و حرکت از یکى به آن 
دیگرى، در کمال آسانى است. راه، راه نزدیکى است. اگر ما که خداى نکرده، 
در جاده ى دوم حرکت مى کنیم و از لحاظ اخالق نفسانى و شخصى، به سمت 
پایین مى رویم، اراده کنیم که وارد آن جاده ى دیگر بشویم و به سمت باال و 
تعالى حرکت کنیم، در هر آنى، این کار میسور است. و اّن راحل اليك قريب 
املسافة1 کسى که به سمت خدا حرکت مى کند، راه او نزدیک است. اگر بخواهیم 
از  بردارید،  یک قدم  اگر  است.  نزدیکى  بسیار  مسافت  بشویم،  خدا  راه  وارد 
این جاده اى که اهل آن، به سمت سقوط و به سمت پایین مى روند، وارد آن 
جاده اى مى شوید که اهل آن، به سمت سعادت ابدى، به سمت نور، به سمت 

جایگاه صدیقین و مأل اعلى، شتاب مى کنند.
از آن طرف هم، همین طور است. آن لحظه یى که ما به خواهش نفسمان 
باهللا  العیاذ  مى کند  دور  متعال  خداى  از  را  انسان  که  عملى  و  مى دهیم  گوش 
انجام مى دهیم، در آن لحظه، پا را از آن جاده به این جاده اى که ما را به طرف 
برخالف  مى گیریم  تصمیم  ما  که  لحظه یى  آن  در  گذاشته ایم.  مى برد،  پایین 

1. مصباح المتهّجد، ج 2، ص 583.
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از  تبعیّت  و  غرور  و  خودخواهى  این  با  و  کنیم  حرکت  خود  نفسانى  اهواى 
سال  ده  این  طول  در  دائمًا  ما،  بزرگوار  امام  که  کنیم  مخالفت  نفس  شیطان 
و اندى، ما را از آن برحذر مى داشتند و در همه ى قضایا، به همه ى ما و به 
همه ى مّلت ایران، از جمله به ما مسئوالن مى گفتند: مواظب باشید، اسیر آن 
نشوید همان لحظه، از این مسافت قریب که اّن راحل اليك قريب املسافة پا را در 
آن جاده گذاشته ایم و به سمت باال مى رویم. و این، در ماه رمضان امکان پذیر 

است. کنترل اهواى نفسانى، در ماه رمضان آسان تر از همیشه است .



رمضان؛ ماه ضيافت خاصان پروردگار
قال اهللا الحکیم فی کتابه: يا اّيها اّلذين آمنوا كتب عليكم الّصيام كما كتب على 

اّلذين من قبلكم لعّلكم تّتقون.1
است  مسلمانان  براى  بزرگى  عید  حقیقت  در  رمضان،  مبارك  ماه  شروع 
و جا دارد که مؤمنین، ورود این ماه را به هم تبریک بگویند و یکدیگر را به 
استفاده ى هرچه بیشتر از این ماه توصیه کنند. چون ماه ضیافت الهى است، 
در این ماه فقط مؤمنین و کسانى که اهل ورود در این ضیافتند، بر سر سفره ى 
پروردگار منّان و کریم مى نشینند. این، غیر از سفره ى عام کرم الهى است که 
سفره ى  این،  بهره مندند؛  آن  از  عالم  موجودات  همه ى  بلکه  انسانها،  همه ى 

خواص و ضیافت خاصان پروردگار است.



روزه؛ يكي از اركان اصلي تكامل و تعايل معنوي انسان
ما  قبلكم2  من  اّلذين  على  كتب  كما  الّصيام  عليكم  كتب  مى فرماید:  اوًال 

1. سوره ي بقره، آیه ي 183.
2. همان.
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مى دانیم که نماز و زکات، مخصوص اّمت اسالم نبوده است؛ بلکه پیامبران قبل 
از رسول اکرم اسالم صّلى اهللا علیه و آله و سّلم در صدر احکام خود، نماز و زکات را 
داشته اند. و اوصاىن بالّصالة و الّزكاة ما دمت حّيا1 از قول حضرت عیسى علیه الّسالم 
است که به مخاطبان خود مى فرماید: خدا من را به نماز و زکات وصیّت کرده 
است. از آیات دیگر قرآن هم این معنا استفاده مى شود. آیه ى اولى که تالوت 
که  است  احکامى  شمار  در  زکات،  و  نماز  مثل  هم  روزه  مى فرماید:  کردم، 
مخصوص اّمت اسالم نیست؛ بلکه امم سابق و پیامبران گذشته هم مأمور به 

روزه بوده اند.
این، نشان دهنده ى این حقیقت است که در بناى زندگى معنوى انسانها در 
هر زمان، همچنان که نماز الزم است و این نماز، رابطه ى معنوى میان انسان 
و خداست، و همچنان که زکات الزم است و این نکات، تزکیه ى مالى انسان 
مى باشد، روزه هم واجب و ضرورى است و این یکى از پایه هاى اصلى تکامل 
انسان و تعالى معنوى اوست؛ و اّال در طول زمان و با تغییر ادیان مختلف، این 

خط، ثابت و مستمر نمى ماند.
البتّه روزه، در ادیان مختلف و زمانهاى گوناگون و به شکلهاى دیگر وجود 
دارد؛ اّما گرسنگى کشیدن و اندرون را از طعام خالى داشتن و لب و زبان و 
دهان را در ساعات معیّنى بر روى تمتّعات جسمانى بستن، خصوصیّتى است 
که در روزه ى ادیان مختلف وجود دارد. پس، روزه یک رکن اساسى در تعالى 

معنوى و تکامل روحى و هدایت و تربیت انسانى است.



آثار و بركات تقوا، و آفات يب تقوايي
و  تقوا  سمت  به  پلکانى  روزه،  این  یعنى  تّتقون2.  لعّلكم  مى فرماید:   ...
وسیله اى براى تأمین آن در وجود و دل و جان شماست. تقوا این است که 

1. سوره ي مریم، آیه ي 31.
2. سوره ي بقره، آیه ي 183.
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انسان در همه ى اعمال و رفتار خود مراقب باشد که آیا این کار مطابق رضاى 
خدا و امر الهى است، یا نه. این حالت مراقبت و پرهیز و برحذر بودن دایمى، 

اسمش تقواست.
نقطه ى مقابل تقوا، غفلت و بى توّجهى و حرکت بدون بصیرت است. خدا، 
ناهوشیارى مؤمن را در امور زندگى نمى پسندد. مؤمن باید در همه ى امور 
زندگى، چشم باز و دل بیدار داشته باشد. این چشم باز و دل بیدار و هوشیار 
در همه ى امور زندگى، براى انسان مؤمن این اثر و فایده را دارد که متوّجه 
باشد، کارى که مى کند، برخالف خواست  خدا و طریقه و ممشاى دین نباشد. 
وقتى این مراقبت در انسان به وجود آمد که گفتار و عمل و سکوت و قیام 
و قعود و هر اقدام و تصّرف او، برطبق خّط مشى یى است که خداى متعال 
معیّن کرده، اسم این حالت هوشیارى و توّجه و تنبّه در انسان تقواست، که 
در فارسى به پرهیزگارى ترجمه شده، و مقصود از پرهیزگارى این است که 
حالت پرهیز و برحذر بودن، همیشه در انسان زنده باشد. فایده ى روزه این 

است.



آثار تقوا در جامعه 
اگر مّلتى یا فردى داراى تقوا بود، تمام خیرات دنیا و آخرت براى او جلب 
خواهد شد. فایده ى تقوا، فقط براى کسب رضاى پروردگار و نیل به بهشت 
الهى در قیامت نیست؛ فایده تقوا را انسان باتقوا در دنیا هم مى بیند. جامعه اى 
که با تقواست، جامعه اى که راه خدا را با دقّت انتخاب مى کند و با دقّت نیز در 
آن راه حرکت مى کند، از نعم الهى در دنیا هم برخوردار مى شود، عّزت دنیوى 
مى دهد.  او  به  هم  دنیا  امور  در  معرفت  و  علم  خدا  و  مى آورد  دست  به  هم 
جامعه اى که در راه تقوا حرکت مى کند، فضاى زندگى آن جامعه، فضاى سالم 

و محبّت آمیز و همراه با تعاون و همکارى بین آحاد جامعه است.
تقوا، کلید خوشبختى دنیوى و اخروى است. بشریت گمراه که از انواع 
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سختیها و رنجهاى شخصى و اجتماعى مى نالد، چوب بى تقوایى و غفلت و 
بى توّجهى و غرق شدن در منجالبى که شهواتش براى او فراهم کرده است، 
مى خورد. جوامعى که عقب افتاده اند، حالشان معلوم است. جوامع پیشرفته ى 
ناشى  هم  همان  که  دارند  خوشبختى هایى  جهات  بعضى  از  اگرچه  هم،  عالم 
و  خألها  دچار  اّما  است  زندگى  امور  از  بعضى  در  بیدارى  و  هوشیارى  از 
آن ها،  هنرمندان  و  و گویندگان  که نویسندگان  هستند  مرگ بارى  کمبودهاى 

امروز با صد زبان آن را بیان مى کنند.
قرآن  مختلف  سوره هاى  در  است.  پیامبران  آخر  و  اول  وصیّت  تقوا، 
مى خوانید، اولین سخنى که انبیاى الهى به مردم گفته اند، توصیه به تقوا بوده 
است. اگر تقوا باشد، هدایت الهى هم هست؛ و اگر تقوا نباشد، هدایت الهى هم 

به صورت کامل نصیب فرد و جامعه نمى شود. این روزه، مقّدمه ى تقواست.
خداوند در یک آیه ى دیگر از سوره حدید مى فرماید: يا اّيها اّلذين آمنوا 
اّتقوا اهللا و آمنوا برسوله يؤتكم كفلني من رمحته و جيعل لكم نورًا متشون به1. تقوا 
موجب مى شود که خداى متعال نورى را در قلب و زندگى و راه شما قرار 
بدهد، تا بتوانید در پرتو آن نور حرکت کنید و راه زندگى را پیدا نمایید. بشر 
حرکت  هدف،  و  مقصد  شناختن  بدون  کند.  حرکت  سردرگمى  با  نمى تواند 
انسانى میسور نیست. این نورى که مى تواند هدف و سرمنزل و راه را به ما 
نشان بدهد، ناشى از تقوا و پرهیزگارى است. توصیه همه ى انبیا و اولیا به 

تقواست.
من به شما برادران و خواهران نمازگزار توصیه مى کنم که در همه ى امور 
و آنات زندگیتان، تقواى الهى را بر خود فرض و الزم بشمارید؛ مخصوصًا 
کسانى که در جامعه مسئولیت بیشترى دارند. اگرچه در جامعه ى اسالمى همه 
مسئولند، اّما هرچه مسئولیت بیشتر و بار سنگین تر باشد، زاد و توشه ى تقوا 
بیشتر مورد نیاز است. آن کسانى که در جامعه مسئولند، باید بر مایه ى تقواى 
خود بیفزایند؛ بدانند که چه مى کنند و بفهمند که آیا رضاى الهى در این حرفى 
که مى زنند، در این اقدامى که انجام مى دهند و در این عملى که مى کنند، هست 

1.  سوره ي حدید، آیه ي 28.
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یا نه؟ این، معیار و مالك است. اگر ما تقوا را پیشه ى خودمان بکنیم، واهللا 
قوى ترین قدرتهاى ماّدى هم نخواهند توانست سرسوزنى در این راه مستقیمى 

که ما طى مى کنیم، انحراف به وجود بیاورند.



اغتنام ماه رمضان و ار قرآن
ماه رمضان را مغتنم بشمارید. این روزها را با روزه دارى، و این شبها را با 
ذکر و دعا به سر ببرید. فصل دعا هم، همین ماه مبارك است. اگرچه همیشه 
انسان باید با رشته ى دعا به خدا متّصل باشد، اّما آیه ى و اذا سألك عبادى 
عّنى فاّنى قريب اجيب دعوة الّداع اذا دعان1 در سوره ى بقره، در خالل همین 
آیات مبارکه ى مربوط به روزه و ماه رمضان است. در وسط آیات روزه و ماه 
رمضان، این آیه ى و اذا سألك عبادى عّنى فاّنى قريب آمده، که همه ى انسانها و 

همه ى بندگان را به دعا و توّجه سوق مى دهد و دعوت مى کند.
خدا  و  خواستن  یعنى  دعا،  خداست.  با  شما  قلبى  رابطه ى  دعا،  رابطه ى 
چیزى  خدا  از  باشید،  نداشته  امید  تا  امیدوارى.  یعنى  خواستن،  خواندن.  را 
را درخواست نمى کنید. انسان ناامید که چیزى طلب نمى کند. پس، دعا یعنى 
امید، که مالزِم با امید به اجابت است. این امید به اجابت، دلها را ُمشعل مى کند 

و منّور نگه مى دارد. به برکت دعا، جامعه بانشاط و اهل حرکت مى شود.



اثر انس با قرآن در تعميق و تقويت معرفت اسالمي
در  را  اسالمى  معرفت  قرآن،  با  انس  است.  قرآن  بهار  همچنین  ماه،  این 
ذهن ما قوى تر و عمیق تر مى کند. بدبختى جوامع اسالمى، به خاطر دورى از 
قرآن و حقایق و معارف آن است. آن کسانى از مسلمانان که معانى قرآن را 

1. سوره ي بقره، آیه ي 186.
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نمى فهمند و با آن انس ندارند، وضعشان معلوم است. حتّى کسانى هم که زبان 
قرآن، زبان آن هاست و آن را مى فهمند، به خاطر عدم تدبّر در آیات قرآن، با 
حقایق قرآنى آشنا نمى شوند و انس نمى گیرند. مى بینید که آیه ى لن جيعل اهللا 
للكافرين على املؤمنني سبيال1 یعنى خداوند مؤمنین را زیردست و زبون کّفار قرار 
نداده است در کشورهاى عربى و به وسیله ى مردم عرب زبان در دنیا خوانده 
مى شود، اّما به آن عمل نمى گردد. در آیات قرآن، توّجه و تنبّه و تدبّر نیست؛ 

لذا کشورهاى اسالمى عقب مانده اند.
در  و  خواندن  باز  و  خواندن  باز  و  خواندن  را  قرآن  قرآن، یعنى  با  انس 
مفاهیم قرآنى تدبّر کردن و آن ها را فهمیدن. فارسى زبانها مى توانند از ترجمه ى 
قرآن استفاده کنند و کلمات قرآنى را به طور تقریب بفهمند و مضامین آیات 

قرآن را دریابند و در آن ها فکر و تأّمل کنند.
اگر در آیات قرآن تأّمل بکنیم، اراده و استقامت ما قوى تر و بیشتر از این 
انسان هایى  روزگارى،  در  توانست  که  است  قرآنى  آیات  همین  شد.  خواهد 
که  است  معارف  همین  بستیزند.  ظلمات  و  کفر  دنیاى  با  که  کند  تربیت  را 
مّلت بزرگ ما را وادار کرد و مجّهز نمود که با دنیاى مدرن مظَلم جاهلیت ـ 
جاهلیت مدرن و جاهلیت قرن بیستم ـ مقابله کند. امیدواریم که مّلت ما روز 

به روز به قرآن و حقایق قرآنى نزدیک تر بشوند.

در خطبه هاى نماز جمعه ى تهران  ـ 10/ 01/ 1369

1. سور ه ي نساء، آیه ي 141.
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رمضان؛ ماه خودسازي و عبادت
هرچه دارید، از اسالم است. هرچه دارید، از توّجه و اتّکال به خدا و ارتباط 
با اوست. ارتباط و اتّصال با خدا را فراموش نکنید. ماه رمضان، بهار خودسازي 
و عبادت، بهار قرآن، بهار توّجه و ذکر و استغفار و استغاثه ي به خدا، در پیش 
است؛ آن را قدر بدانید. همه ي قشرهاي مردمـ  مخصوصًا جوانانـ  ماه رمضان 
را مغتنم بشمارند، به خدا پناه ببرند، هدایت و عنایت او را طلب کنند، به او 

اتّکال نمایند و از دشمنانش ذره یی واهمه نکنند.

در اجتماع بزرگ مردم مشهد و زائران حضرت رضا(ع) ـ 1369/01/02
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رمضان؛ فرصت عروج روح انسان و تقّرب به خدا
مسأله ى اساسى در باب ماه رمضان، این است که بشر که در میان انواع 
عوامل و موجبات غفلت از خدا و از راه او محاصره شده و انگیزه هاى گوناگون، 
او را به سمت پایین و تنّزل و سقوط مى کشاند فرصتى پیدا کند که در آن بتواند 
روح را که روح انسان و باطن بشر، به عروج و اعتال تمایل دارد به سمت 
عروج و اعتال سوق دهد و به خدا تقّرب جوید و به اخالق الهى، تخّلق پیدا 

کند. ماه رمضان، چنین فرصتى است.
البتّه غیر از ماه رمضان، فرصتهاى دیگرى هم هست. مثًال همین نمازهاى 
پنج گانه، فرصتهایى است که ما مى توانیم با استفاده ى از آن ها، عروج کنیم؛ 
بیماریهاى  و  غفلتها  و  پوسیدگى ها  و  زنگارها  و  نماییم  اصالح  را  خودمان 
اگر  شما  است.  خوبى  بسیار  فرصت  نماز،  کنیم.  دور  خودمان  از  را  معنوى 
شما،  دایمى  عمل  اهللا  شاء  إن  و  کرده اید  امتحان  قاعدتًا  که  نکرده اید  امتحان 
همین طور باشد امتحان کنید. توّجه بکنید که در حال نماز، اگر متوّجه خودتان 
و کارى که از شما سر مى زند، باشید، قطعًا بعد از نماِز شما، با قبل از نماِز شما 
متفاوت خواهد بود. شرطش همین است که توّجه کنید در حال نماز، مشغول 
چه کارى هستید. بهترش این است که اذکار نماز را بفهمید؛ کاِر بسیار آسانى 

است.
بفهمیم.  را  عربى  عبارات  نمى توانیم  و  فارسى زبانیم  ما  که  بگوییم  نباید 
مجموع عباراتى که در نماز خوانده مى شود از اول تا به آخر یاد گرفتن آن 
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براى آدم هاى متوّسط، یک ساعت هم کار ندارد؛ خیلى آسان است. کتابهایى 
هم نوشته شده که این ها را ترجمه کرده اند. اگر به معانى توّجه کنید و بفهمید 
که مضمون این کلمات چیست و در آن ها تدبّر کنید، البتّه بهتر است. اگر این 
مقدار هم ممکن نشد، حداقل  وقتى در حال سجده اید، بدانید که با خدا حرف 
مى کنید؛  مى زنید؛ وقتى در حال رکوعید، بدانید که پروردگار عالم را تعظیم 
وقتى در حال قرائت و ذکر هستید، بدانید که با چه کسى حرف مى زنید. نفس 

همین توّجه، مهم است.
لذكر  که و  گردد  تأمین  نماز  در  خدا  یاد  و  بشود  حاصل  توّجه  این  اگر 
عروج  را  شما  و  بود  خواهد  المؤمن»  شما «معراج  براى  نماز  این  اهللا اكرب1 
خواهد داد. عروج، همین است که شما در باطن خودتان، صفا و لطافت و 
نورانیّت بیشترى را بعد از نماز احساس مى کنید. عبادات مالى هم، همین طور 
است. انواع عبادات، فرصتهایى براى ما هستند؛ لیکن ماه رمضان، یک فرصت 

استثنایى در دوران سال است.
در این سى روز یا بیست و نه روز به طور مداوم، غیر از نمازهاى موّظف 
پنج گانه و نوافلى که همیشه انسان مى تواند آن ها را بخواند، دعاهایى هست 
که توّجه به آن دعاها و خواندنشان، انسان را نورانیّت مضاعفى مى بخشد. این 
دعاها را در اختیار ما گذاشته اند. کیفیّت حرف زدن و مناجات کردن با خدا 
را به ما یاد داده اند. معیّن کرده اند که چه حرفهایى را مى شود با خدا زد. بعضى 
از این جمالِت ادعیه ى مأثوره از ائّمه علیهم الّسالم هست که اگر این ها نبود، آدم 
نمى توانست خودش تشخیص بدهد که مى شود با خدا با این زبان حرف زد و 

این طور از خدا خواست و التماس کرد.



رمضان؛ دوره ي بازسازي و بازيايب و جنات از فساد
عالوه ى بر این ها، همین نفس روزه ى ماه رمضان است که یک زمینه ى 

1.  سوره ي عنکبوت، آیه ي 45.
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فیوضات  کسب  براى  را  او  و  مى باشد  روزه دار  براى  نورانیّت،  و  روحانیّت 
الهى، آماده مى کند. این، مجموعه ى ماه رمضان، با نماز و با وظایف مقّرره ى 
همیشگى و با روزه و با دعاهایش است که اگر شما به این ها توّجه کنید و 
تالوت قرآن را هم به آن اضافه نمایید که گفته اند ماه رمضان، بهار قرآن است 
یک دوره ى بازسازى و بازیابى و نجات خود از پوسیدگى ها و فسادها و امثال 

این ها خواهد بود؛ دوره ى خیلى مغتنمى است.
اصل قضیه این است که ما بتوانیم در ماه رمضان، این سیِر إلى اهللا را بکنیم 
و مى شود. عرض کردم، گاهى که پس از پایان ماه رمضان، خدمت امام رضوان اهللا 
تعالى علیه مى رسیدم، برایم محسوس بود که ایشان نورانى تر شده اند و حرف زدن 
و نگاه و اشاره و حرکت دست و اظهار نظرشان، با قبل از ماه رمضان فرق کرده 
است. دوره ى ماه رمضان، براى یک انسان مؤمن و واال، این طورى است. آن قدر 
به او و به قلب و باطنش، نورانیّت مى بخشد که انسان این را در مشاهده ى 
حضورى او حس مى کند و از حرف زدنش مى فهمد که نورانى تر شده است. 

بندگان خدا همین طورند. ما باید از این فرصت، خیلى استفاده کنیم.



امهّيت ترك گناه
یک نکته را در زندگى عملى خودمان عرض مى کنم که شاید إن شاء اهللا 
براى خود من و براى همه ى شما برادران و خواهران، وسیله اى براى تحّرك 
بهتر و بیشتر باشد. آن نکته، این است که براى نزدیکى به خدا، اصل قضیه، 
ترك گناهان است. انجام مستحبّات و نوافل و توّسالت و دعا و بقیه ى امور، 
فرع است. اصل قضیه، این است که انسان از صدور گناه و خالف از خود، 
مانع بشود. این، همان تقوا را مى طلبد. تقوا و پرهیزگارى، مهم ترین یا بگوییم 
اّولى ترین مظهرى است که وجود انسان باید داشته باشد. همین است که مانع 
از گناه انسان مى شود. گناه نمى گذارد که انسان، حتّى خود را به لبه ى دریاى 
عظیم مغفرت الهى برساند و از آن استفاده کند. گناه نمى گذارد که ما حال دعا 
و توّجه پیدا کنیم. گناه نمى گذارد که ما به فکر بازنگرى و بازسازى خودمان 
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بیفتیم. کوشش بکنیم از گناه فاصله بگیریم. این، شرط اول قضیه است.
البتّه گناهان مختلفند؛ گناههاى گوناگوِن فردى و اجتماعى، گناههایى که 
به وسیله ى دست یا چشم یا زبان و از طرق گوناگون حاصل مى شود. براى 
افراد مسلمان، شاید گناهان، مخفى نباشد و مى دانند که چه چیزى گناه است. 
آن کسى که دعا هم مى خواند، مستحبّات را هم انجام مى دهد، وظایف شرعیش 
را هم انجام مى دهد؛ اّما در کنار آن ها، از گناه هم اجتناب ندارد، مثل آن کسى 
است که در حال سرماخوردگى و تب، هم داروهایى را که ضّد سرماخوردگى 
است و شفابخش است، مى خورد و هم از غذاهایى که براى سرماخوردگى 
مضّر است، استفاده مى کند. معلوم است که آن داروها، اثر نخواهد کرد. معلوم 
است که اگر آدم بیمار، آن غذایى که براى او مضّر است، آن عملى که براى او 

زیان آور است، به آن ها ارتکاب بکند، براى او، دارو اثرى نخواهد کرد.
باید زمینه ى استفاده از رحمت و مغفرت و افاضات معنوى الهى را آماده 
کرد و آن، با ترك گناه است. لذا شما در دعاى کمیل مى بینید که امیرالمؤمنین 
علیه الّصالة و الّسالم مى فرماید: الّلهّم اغفريل الّذنوب اّلىت حتبس الّدعاء1. یعنى خدایا! 
مانع  گناهان،  بیامرز.  را  آن ها  کرد،  خواهد  حبس  مرا  که دعاى  آن گناهانى 
از اجابت دعا مى شود. در همین شبها و سحرها، در دعاى شریف ابو حمزه 
مى خوانید: فّرق بيىن و بني ذنىب املانع يل من لزوم طاعتك2 خدایا! میان من و گناهم 
فاصله بینداز؛آن گناهى که مانع از انجام وظایفم مى شود و باعث مى گردد که 

نتوانم خودم را به تو نزدیک کنم. اصل قضیه، مسأله ى ترك گناه است.



امهّيت حفظ فضاي سامل در 
جامعه ي اسالمي و اجتناب از گناه

را،  فضا  که  است  این  در  اسالمى  حکومت  و  نظام  یک  ُحسن  مهم ترین 

1. االقبال، ص 706.
2. اقبال االعمال، ص 73.
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فضاى گناه آلود نمى کند. در نظامهاى طاغوتى، فضا گناه آلود است. اگر انسان 
هم بخواهد گناه نکند، گویى براى او میسور نیست و همه چیز، انسان را به 
طرف گناه سوق مى دهد. در نظام اسالمى، این طور نیست. در نظام اسالمى، 
فضا گناه آلود نیست. گناهکار هست، در سطوح مختلف و در مشاغل متعّدد 
ممکن  گناه،  اّما  نیست  اینکه  نه  هست  هم  گوناگون  اختیارات  با  هست،  هم 
است فقط جاذبه ى شخصى داشته باشد؛ یعنى هوى و هوس انسان، او را به 
طرف گناه بکشاند. این نظام، غیر از نظام طاغوتى و شیطانى است که گناه، 
معیار پیشرفت اجتماعى هم است! در نظام اسالمى، گناه نه فقط معیار پیشرفت 

نیست، بلکه ضد پیشرفت و ضد ارزش و معیار تنّزل است.
گناه، از هرکسى که صادر بشود، نباید گفت چون این شخص انجام مى دهد، 
پس اشکالى ندارد، یا البد اشکالى ندارد. نه، گناه را بایستى شناخت و گناهکار 
را به وسیله ى گناه باید شناخت. هرکسى گناه را انجام داد، گناهکار است؛ هرکه 
مى خواهد باشد. این تصور غلط است که ما بگوییم چون فالنى این کار را 
مى کند، البد اشکالى ندارد که مى کند؛ اگر اشکال داشت، که نمى کرد. البتّه حمل 
بر صّحت، ایرادى ندارد؛ بلکه خوب و مستحسن است. در کار همه ى مؤمنین، 
بر  حمل  نباید  است،  ممکن  که  آنجایى  تا  بکند.  صّحت  بر  حمل  باید  انسان 
فساد کرد؛ اّما وقتى یک عمِل خالِف بیّن و واضح از کسى سر زد، هیچ تفاوت 
نمى کند که این کس، چه کسى باشد. هرکسى باشد، گناه، گناه است؛ بلکه وقتى 

افراد ممتاز گناه را انجام بدهند، جرم گناه در آن افراد، بیشتر هم خواهد بود.
بنابراین، اصل قضیه، اجتناب از گناه است که باید سعى کنیم در این ماه 
خودمان  از  را  گناه  ریاضت،  و  نفس  حدیث  و  تمرین  با  شاءاهللا  إن  رمضان، 
دور کنیم. اگر گناه از ما دور شد، آن وقت راه براى عروج و پرواز در ملکوت 
آسمانها ممکن خواهد شد و انسان خواهد توانست، آن سیِر معنوى و الهى و آن 
طیراِن معیّن شده براى انسان را انجام بدهد؛ اّما با سنگینى بار گناه، چنین چیزى 

ممکن نیست. این ماه رمضان، فرصت خوبى براى دور شدن از گناه است.
امیدواریم که إن شاء اهللا خداوند، هم به شما برادران و خواهرانى که در 
اینجا حضور دارید و هم به همه ى مسلمین و مؤمنین در سرتاسر کشور و همه 
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جاى عالم، این توفیق را عنایت کند که از این ماه رمضان بتوانند استفاده کنند 
و خودشان را متخّلق به اخالق الهى کنند. الاقل این سیر را شروع کنند که با 
پیشرفت انسان در این سیر، همه ى مشکالت بشریت هم کاسته خواهد شد و 

از بین خواهد رفت.

  در دیدار با اقشار مختلف مردم (روز یازدهم ماه مبارك رمضان) ـ
1369 /01 /18
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لزوم بيداري و هشياري در روز قدس
اکنون، جمعه ى آخر ماه مبارك رمضان که از سوى امام راحل عظیم ما رضوان اهللا 
علیه روز قدس نامیده شده، در پیش روى ماست و در این ماه رمضان کامًال 
مجاور لیالى قدر، باید همان طور که شب قدر را تا صبح به بیدارى مى گذرانیم و 
با دعا و تضّرع خود به درگاه الهى، مى خواهیم که آینده ى مطلوب براى ما رقم 
زده شود، روز قدس را و همه ى این ایّام حّساس را که لیلۀ القدر تاریخ اسالم 
است، به بیدارى و هشیارى بگذرانیم و تا مطلع الفجِر نجات مّلتهاى مسلمان و 

مخصوصًا مّلت شجاع و مظلوم فلسطین، دست از تالش نکشیم.
این جانب امیدوارم مّلت بزرگ ما در این روز قدس نیز مانند همیشه با 
حضور یکپارچه ى خود در خیابانها و راه پیمایى تا محل نمازهاى جمعه، فریاد 
رسا و غریو رعدگون خود را به گوش جهانیان برساند و تکرار کند که اّمت امام 

خمینى عظیم، همواره در کنار فلسطین و خصم دشمنان آن خواهد بود.

پیام به مناسبت روز جهانى قدس  ـ 24/ 01/ 1369
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آثار سوِء صفت تكّبر و خودبزرگ بيين
عبارات  به  قرآن،  در  و  است  انسانى  کمال  راه  مانع  که  صفاتى  از  یکى 
گوناگون و در جاهاى فراوان و همچنین در روایات و فرمایشهاى ائّمه علیهم الّسالم، 
نسبت به آن صفت پرهیز داده شده ایم و برحذر داشته شده ایم، صفت تکبّر و 
خودبزرگ بینى است. این صفت، براى پیشرفت انسان در مدارج معنوى، چیز 
بسیار خطرناکى است. هدف نهایى از این همه جنجال هایى که از اول تاریخ بوده 
است یعنى آمدن پیامبران، مبارزات فراوان، دو صف شدن حق و باطل، جنگها، 
تشکیل  حتّى  حق،  اهل  عظیم  تالش  مشکالت،  بر  صبرها  درگیریها،  نبردها، 
حکومت اسالمى و استقرار عدل اسالمى تکامل و کمال انسان و نزدیک شدن 
او به خداست. همه چیز، مقّدمه ى این است؛ ولى تکبّر حالتى است که  اگر در 
کارش،  خودش،  وقتى  و  مى شود  خودشگفتى  دچار  او  داشت،  وجود  کسى 
معلوماتش و خصوصیاِت فردیش را مورد توّجه قرار مى دهد، حس اعجاب به 
او دست مى دهد و به نظرش بزرگ و زیبا و مطلوب مى آید. شاید بشود گفت 
که بزرگترین مانع و بدترین درد و بیمارى در راه تکامل بشرى، عبارت از خود 
را بزرگ دیدن، خود را پاك و بى غش دیدن، خود را قدرتمند و توانا دیدن و 

خود را برتر از دیگران مشاهده کردن است.
یکى از خصوصیات تکبّر، این است که انسان خودش را از دیگران بزرگتر 
ببیند. معناى تکبّر این نیست؛ این یکى از خصوصیات تکبّر است. این، چیز 
خیلى خطرناك و عجیبى است. انسان وقتى آیات قرآن را مالحظه مى کند، 
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مى بیند روى این صفت که با اسمهاى گوناگونى هم از آن یاد شده: استعال، علّو، 
استکبار، تکبّر خیلى تکیه شده و انسان مؤمن که در راه خدا حرکت مى کند، از 

این خصوصیّت خیلى برحذر داشته شده است.
براى کسى که خود را مقتدر ببیند، تکبّر فرق نمى کند. این، نوعى از تکبّر 
است. انسان خود را داراى قدرت و غنا و بى نیازى احساس کند، یا خود را 
داراى علم و دانش احساس کند و هر چیزى که به او عرضه مى شود، چون به 
علم و دانش خود خیلى معتقد است، همه چیز را با دانش خود تطبیق بکند؛ 
هرچه در دایره ى علم او گنجید، آن درست است؛ هر چیزى در دایره ى علم او 
نگنجید، آن را رد خواهد کرد! این هم شعبه یى از تکبّر و یکى از انواع خطرناك 
آن است. حتّى براى کسانى هم که اهل عبادت و زهد و توّجه به خدا و تالش 
معنوى هستند، تکبّر در کار و رشته ى خودشان وجود دارد. همان ُعجبى که 
انساِن عابد و زاهد، به عبادت خود پیدا مى کند، یکى از ُشَعب تکبّر است؛ خود 

را بزرگ دیدن، خود را پاك دیدن، خود را برتر از دیگران دیدن.
شب قدر را کسى به دعا و مناجات و گریه و توّجه به خدا و نماز و استغفار 
و امثال این ها بگذراند، بعد فرداى آن روز، وقتى که در بین جمع مى آید و مردم 
را در خیابانها مشغول کار خودشان مى بیند، در دل خود بگوید: اى بیچاره ها! 
شما دیشب در چه حالى بودید، ما چه حالى داشتیم؛ شما غافل بودید! یعنى 
خود را از دیگران باالتر حساب کند و این چنین بپندارد. هرکدام از این ها 

باشد، براى پیشرفت تکاملى انسان، سم قاتل است.
امثال ما افراد معمولى، دچار تکبّرهاى عامیانه هستیم. آن کسانى که در 
درجات معنوى سیر مى کنند و مقامات باالترى را مى بینند، آن ها هم در هر رتبه 
و شأنى که باشند، ممکن است دچار تکبّر و اعجاب به نفس و خودبزرگ بینى 
بشوند، که براى آن ها خطر عظیمى است. این، براى هرکسى در هر مرتبه یى، 

خطر است.
قدم اول در راه خدا، شکستن خویشتن و خود را فقیر و تهى دسِت مطلق 
دیدن است. یعنى انسان در عین قدرت و ثروت و علم و برخوردارى از مزایا 
و محاسن و خصوصیات مثبت و در اوج دارایى و توانایى، واقعًا نه به صورت 
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تعارف خود را در مقابل خدا، نیازمند و تهى دست و محتاج و کوچک و حقیر 
ببیند. این، آن روحیه ى کمال انسانى است که البتّه باید با تمرین به این جاها 

رسید.



حكاييت از شكسنت منّيت و خودبزرگ بيين
شنیدم مرحوم حاج میرزا جواد آقاى تبریزى معروف که از بزرگان اولیا و 
عرفا و مردان صاحبدِل زمان خودش بوده است اوایلى که براى تحصیل وارد 
شد، بااینکه طلبه بود، ولى به شیوه ى اعیان و اشراف حرکت مى کرد.  نجف 
نوکرى دنبال سرش بود و پوستینى قیمتى روى دوشش مى انداخت و لباسهاى 
فاخرى مى پوشید؛ چون از خانواده ى اعیان و اشراف بود و پدرش در تبریز 
ملک التّجار بوده یا از خانواده ى ملک التّجار بودند. ایشان، طلبه و اهل فضل 
و اهل معنا بود و بعد از آنکه توفیق شامل حال این جوان صالح و مؤمن شد، 
به دِر خانه ى عارف معروف آن روزگار، استاد علم اخالق و معرفت و توحید، 
مرحوم آخوند مّال حسینقلى همدانى که در زمان خودش در نجف، مرجع و 
ملجأ و قبله ى اهل معنا و اهل دل بوده است و حتّى بزرگان مى رفتند در محضر 

ایشان مى نشستند و استفاده مى کردند راهنمایى شد.
روز اّولى که مرحوم حاج میرزا جواد آقا، با آن هیئِت یک طلبه ى اعیان و 
اشراف متعین، به درس آخوند مّال حسینقلى همدانى مى رود، وقتى که مى خواهد 
وارد مجلس درس بشود، آخوند مّال حسینقلى همدانى، از آنجا صدا مى زند 
که همان جا یعنى همان دِم در، روى کفشها بنشین. حاج میرزا جواد آقا هم 
همان جا مى نشیند. البتّه به او برمى خورد و احساس اهانت مى کند؛ اّما خوِد 
درس  جلسات  مى برد.  پیش  را  او  الهى،  ریاضت  و  تربیت  این  تحّمل  و  این 
را ادامه مى دهد. استاد را آن چنان که حّق آن استاد بوده گرامى مى دارد و به 
مجلس درس او مى رود. یک روز در مجلس درس، او که در اواخر مجلس هم 
نشسته بود، بعد که درس تمام مى شود، مرحوم آخوند مّال حسینقلى همدانى، 
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به حاج میرزا جواد آقا رو مى کند و مى گوید: برو این قلیان را براى من چاق 
کن و بیاور! بلند مى شود، قلیان را بیرون مى برد؛ اّما چطور چنین کارى بکند؟! 
اعیان، اعیان زاده، جلوى جمعیت، با آن لباسهاى فاخر! ببینید، انسانهاى صالح 
و بزرگ را این طور تربیت مى کردند. قلیان را مى برد، به نوکرش که بیرون در 
ایستاده بود، مى دهد و مى گوید: این قلیان را چاق کن و بیاور. او مى رود قلیان 
را درست مى کند و مى آورد به میرزا جواد آقا مى دهد و ایشان قلیان را وارد 
مجلس مى کند. البتّه این هم که قلیان را به دست بگیرد و داخل مجلس بیاورد، 
کار مهم و سنگینى بوده است؛ اّما مرحوم آخوند مّال حسینقلى مى گوید که 

خواستم خودت قلیان را درست کنى، نه اینکه بدهى نوکرت درست کند.
این، شکستن آن مِن متعّرض فضوِل موجب شرِك انسانى در وجود انسان 
و  براى خود ارزش  و  و خودشگفتى  خودبزرگ بینى  و  است. این، آن منیّت 
مقامى در مقابل حق قائل شدن را از بین مى برد و او را وارد جاده اى مى کند 
و به مدارج کمالى مى رساند که مرحوم میرزا جواد آقاى ملکى تبریزى به آن 
مقامات رسید. او در زمان حیات خود، قبله ى اهل معنا بود و امروز قبر آن 
بزرگوار، محل توّجه اهل باطن و اهل معناست. بنابراین، قدم اّول، شکستن 
مِن درونى هر انسانى است که اگر انسان، دائم او را با توّجه و تذّکر و موعظه 
و ریاضت همین طور ریاضتها پَست و زبون و حقیر نکند، در وجود او رشد 

خواهد کرد و فرعونى خواهد شد.
همه ى مفاسد عالم، زیر سر منیّتهاى افراد بشر است. همه ى ظلمها، همه ى 
تبعیضها، همه ى جنگها و خونریزیها، همه ى قتلهاى نابه حّقى که در دنیا اتّفاق 
مى افتد، همه ى کارهایى که زندگى را بر بشر تلخ مى کند و انسان را از سعادت 
خود دور مى نماید، زیر سر این منیّت و فرعون درونى اى است که در باطن من 
و شماست. اگر او را مهار نکنیم و این اسب سرکش را که در وجود ماست، 
خطرناك  انسان  خود  براى  فقط  نه  بود.  خواهد  خطرناك  بسیار  نزنیم،  دهنه 
است، بلکه به قدر شأن و تأثیر و شعاع وجودى هرکسى، براى دنیاى خارج از 
وجود و باطن خود او، خطرناك است. این منیّت که خود انسان را به خاك سیاه 
مى نشاند، به هر اندازه اى که یک انسان قدرت دارد در دنیاى خارج و واقعى 
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تأثیر بگذارد، به همان اندازه فساد ایجاد خواهد کرد. به همین خاطر است که 
متکبّران  جایگاه  جهنم  در قرآن مى فرماید: أ ليس يف جهّنم مثوى للمتكّبرين1 
است. گناهها، فسادها و بدبختیها، از تکبّر ناشى مى شود. کبِر انسان هاست که 
دنیایى را در باطن خود آن ها و همچنین در فضاى محیِط به آن ها به وجود 

مى آورد که در آن دنیا، شیطان مسّلط و همه کاره است.



درس هاي لطيف سوره ي منل در خضوع و خشوع 
در برابر خدا

در این سوره ى مبارکه ى نمل، من تأّمل مى کردم. ماجراى سلیمان پیامبر 
على نبیّنا و علیه الّسالم که در این سوره، مقدارى از آن ذکر شده، خیلى عجیب است. 
تقریبًا همه ى قضایا، دور همین محور دور مى زند. سوره، با ماجراى موسى 
شروع مى شود و به فرعون که علّو و استکبار فرعونى را ذکر مى کند منتهى 
مى شود. یعنى اینکه یک انسان، به قدرت و عّزت ظاهرى خود، آن قدر ببالد 
وارد  بالفاصله  آمد.  وجود  به  فرعون  از  که  بیاید  وجود  به  او  از  دنیایى  که 
قضایاى سلیمان و داود مى شود: و لقد آتينا داود و سليمان علما 2 خداى متعال، 
علم و ُملک و قدرت را به این ها داد؛ تا جایى که سلیمان به مردمى که در 
اطرافش بودند، خطاب کرد و گفت: و اوتينا من كّل شي ء 3 همه ى امکاناتى که 
بود.  کرده  عطا  سلیمان  به  متعال  خداى  است،  الزم  یگانه  قدرت  یک  براى 
ُملک سلیمانى، حکومت سلیمانى، محصول تالش چندصدساله ى بنى اسرائیل 
است؛ یعنى حق، همان حّقى که موسى آن را بر فرعون عرضه کرد. آن کلمه ى 
توحیدى که در بنى اسرائیل، سالیان درازى تعقیب شد، مظهر حکومت این 
حق و کلمه ى توحید، حکومت داود است و بعد از او، حکومت سلیماِن پیامبر 

1.  سوره ي زمر، آیه ي 60.
2. سوره ي نمل، آیه ي 15.
3. سوره ي نمل، آیه ي 16.
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که حکومت عجیبى است.
تمام داستان سلیمان، از اّول تا آخر تقریبًا آن مقدارى که خداى متعال در 
این سوره ذکر مى کند پیرامون این نکته است که این انسان مقتدِر عظیم الّشأنى 
که نه فقط کلیدهاى قدرت ماّدى و معمولى و عادى، بلکه کلیدهاى قدرت 
معنوى و همچنین کلیدهاى قدرت غیر معتاد و غیر معمولى، در اختیار او بوده 
و یک قدرت بى نظیر داشته که هیچ کسى قبل از سلیمان و بعد از سلیمان، 
به چنین حکومت و قدرتى نرسیده؛ در اوج این قدرت، این انسان در مقابل 
پروردگار عالم، خاضع و خاشع است: نعم العبد اّنه اّواب1. در آیات متعّددى از 
قرآن چه در سوره ى نمل، چه در سوره ى سبا، چه در سوره ى صاد، چه در 
سوره ى بقره پروردگار عالم، از سلیمان اسم آورده و او را به عنوان «اّواب» 
و بنده اى که براى خدا تواضع مى کند و به خدا برمى گردد و همه ى امور خود 

را به خدا محّول مى نماید، توصیف مى کند.
در این بخش از داستان سلیمان هم که در سوره ى نمل آمده، همین طور 
الّنمل  واد  على  أتوا  اذا  حّتى  مى کند:  شروع  مورچه ها  داستان  از  اّول،  است. 
قالت منلة يا اّيها الّنمل ادخلوا مساكنكم ال حيطمّنكم سليمان و جنوده2.  سخن 
سپاهیان  یعنى  يشعرون3.  ال  هم  و  مى گوید:  که  مورچه هاست  به  مورچه اى 
را  شما  ندارند،  توّجه  و  نمى فهمند  و  نمى دانند  آن ها  که  حالى  در  سلیمان، 
است.  الهى  قدرت  این،  مى فهمد.  را  سخنان  این  پیامبر،  سلیمان  نکنند.  لگد 
حاال این پیامبر، چگونه امواجى را که از مورچه ها ساطع مى شود و وسیله ى 
ارتباط یک مورچه با مورچه هاى دیگر است و براى انسان، غیر قابل فهم 
منطق  عّلمنا  که  است  الهى  قدرتهاى  جزو  این،  مى کند؟  درك  است،  درك  و 
الّطري4. سلیمان پیامبر، سخن گفتن پرندگان را مى فهمد و خصوصیات سخنان  
پرندگان را درك مى کند. این ها چیزهایى است که هرچه علم پیشتر مى رود و 

1. سوره ي ص     ، آیه ي 30.
2. سوره ي نمل، آیه ي 18.

3. همان.
4. سوره ي نمل، آیه ي 16.
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خصوصیاتى از پرندگان و جانوران و گیاهان را براى ما روشن مى کند، بیشتر 
قابل فهم و قابل قبول مى شود.

مردم  ماّدى  ذهن  مى شد،  مطرح  حرفها  این  از  هرکدام  که  بود  روز  یک 
و حتّى علما، آن را رد مى کرد. تقریبًا در حدود صد سال پیش، مفّسران و 
روشن فکرانى با تفّکرات صددرصد ماّدى و نفى معنویّت، در هند و مصر بودند 
که با افکار قرن نوزدهمى اروپا، مأنوس و آشنا بودند. این ها هر چیزى از 
این قبیل را دیدند، به معناى دیگرى حمل کردند؛ درحالى که هیچ احتیاجى به 
این نیست. پیشرفت دانش براى ما، چیزهاى زیادى از این قبیل را ثابت کرده 
که مى شود فهمید. ادعا کرده اند که آن ها را هم فهمیده اند و قابل درك است! 
على اىّ حال، قرآِن ناطِق صریح، جاى شبهه یى ندارد و ما آن را قبول داریم و 

این معنا، براى ما قابل فهم است.
بعد از آنکه آن قدرت عظیم، سخن مورچه را مى شنود، فتبّسم ضاحكا من 
قوهلا1: از سخن مورچه تبّسم مى کند! این، یک چیز خیلى شیرین و سمبلیک 
است. مورچه، مظهر ضعف و ُخردى و حقارت است و سلیمان، مظهر قدرت 
انسانى و مظهر عظمت است. از این عظمت، بیشتر نمى شود. در مقابل سخن 
طعن آمیِز حقیرترین موجودات، خشمناك نمى شود و درصدد مقابله و انتقام 
برنمى آید. این، روحیه ى خیلى عجیبى است. البتّه در پیامبر، چنین روحیه هایى 
قابل تصّور است؛ اّما براى انسانهاى معمولى، این مقدار حلم و ظرفیت روحى 

میسور نیست.
نکته یى در همین داستانهاى مربوط به سلیماِن پیامبر هست که در قرآن 
روال  همین  در  هم  نکته  آن  است.  توّجه  قابل  و  شده  تکیه  آن  روى  کریم، 
کأنّه  سوره،  این  در  سلیمان  به  مربوط  بخش  این  که  کردم  عرض  مى باشد. 
همه اش در اطراف همین قضیه است؛ یعنى نشان دادن اینکه انسانهاى قدرتمند، 
چگونه ممکن است در مقابل خداى متعال خاضع و خاشع بشوند، خودشان را 
نبینند، حیثیت و منیّت خود را به حساب نیاورند، در مقابل خدا هیچ باشند و 

چگونه این، مایه ى کمال انسانى است. سعى شده، این نشان داده بشود.
1. سوره ي نمل، آیه ي 19.
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وقتى سلیمان اّطالع پیدا کرد که حکومت ملکه ى سبا ـ بلقیس ـ وجود 
دارد، پیغام فرستاد که اّال تعلوا علّي و اتوىن مسلمني1. یعنى این قدرت فایقه ى 
الهى، همه ى قدرتهاى فرعونى و شخصى و شیطانى را از بین مى برد و همه 
محّلى در یمن یا  را در مقابل خداى متعال تسلیم مى کند. شهر سبا، حدوداً 
نزدیک شمال آفریقا بوده که البتّه محل دقیق آن، مورد اختالف است. سلیمان 
بشوید.  تسلیم  سلیمانى  قدرت  مقابل  در  بایستى  که  مى دهد  پیغام  بلقیس  به 
بلقیس، هدیه یى به خدمت سلیمان مى فرستد؛ ولى سلیمان هدیه ى آن ها را 
رد مى کند. نشان مى دهد که مسئله، مسأله ى مبادالت مالى و معامله نیست؛ 

مسأله ى ایمان و تسلیم در مقابل خداست.
وقتى بلقیس وارد منطقه ى قدرت سلیمان و مشرف به قصر او مى شود، 
سلیمان دستور مى دهد که یک قصر و ایوان و محل ُمْعظمى از جنس شیشه 
درست کنند؛ چون قدرت مافوق عادت در اختیار سلیمان بود: يعلمون له ما 
يشاء من حماريب و متاثيل2. قصر یا ایوان باعظمتى از جنس شیشه درست کردند. 
شیشه ها،  این  شفافیّت  از  بشود،  محّوطه  آن  وارد  خواست  بلقیس  وقتى که 
خیال کرد این ها آب است. و چون ناچار بود که وارد بشود گفته بودند باید 
وارد بشوى لباسش را بلند کرد که به آب تر نشود. وقتى لباسش را بلند کرد، 
سلیمان به او فرمود: اّنه صرح ممّرد من قوارير3: این ها آب نیست، شیشه است. 

برو، نمى خواهد لباست را بلند کنى!
در اینجا، این عظمت سلیمانى که علم و قدرت و عّزت و ثروت و همه چیز 
را جمع کرده بود و در اختیارش قرار داده بود ناگهان غرور بلقیس را شکست 
و آن مانع اصلى براى اسالم و مسلمان شدن و ایمان آوردِن او را از سر راه 
برداشت. به هرحال، او هم پادشاه و فرد قدرت مندى بود. وقتى قدرتمندان در 
مقابل یکدیگر قرار مى گیرند، بیشتر تکبّر مى ورزند و روح کبرآلود و آن نفس 
سرکش خودشان را بیشتر میدان و پرورش مى دهند؛ معارضه است دیگر. در 

1. سوره ي نمل، آیه ي 31.
2. سوره ي سبأ، آیه ي 13.
3. سوره ي نمل، آیه ي 44.
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مقام معارضه، خصوصیّت فرعونى انسان، بیشتر ظاهر مى شود. با این وضعیت، 
ممکن نبود که بلقیس ایمان بیاورد. اگر ایمان هم مى آورد، ایمان ظاهرى و 
ایمان از روى ترس بود. چرا؟ چون حالت سلطنت و قدرت و جبروت، در 
قرار  عظمت  این  مقابل  در  وقتى  بیاورد.  ایمان  او  که  نمى داد  اجازه  باطنش 
گرفت عظمتى که در کمال قدرت و پیچیدگى، در یک انسان جمع شده است؛ 
اّما درعین حال، این انسان خودش را بنده ى خدا مى داند ناگهان آن شیشه ى 
عجب و غرور درون بلقیس شکسته شد؛ قالت رّب اّنى ظلمت نفسى1. بعد از 
آنکه این آیت عظیم را دید، اینجا بود که بلقیس، زبان به مناجات پروردگار 
باز کرد و گفت: پروردگارا! من به خودم ظلم کردم. و اسلمت مع سليمان2. از 

روى دل، اسالم آورد؛ یعنى آن مانع برطرف شد.
در اینجا هم خداى متعال نشان مى دهد که یک انسان، مادامى که اسیر 
ایمان  نیست  ممکن  است،  خودش  درونى  جبروت  و  کبریایى  و  کبر  طلسم 
این،  مى شود.  آسان  هم  او  آوردِن  ایمان   شکست،  طلسم  این  وقتى  بیاورد. 
آن درس بزرگ قرآنى و اسالمى است. تمام مشکالتى که در دنیا پیدا شده، 
داراى  دنیا  در  امروز  که  افرادى  است.  شده  پیدا  کبریاییها  همین  خاطر  به 
امروز  نیست  هیچ چیز  که  قدرتهایى  پوشالى،  بزرگ  قدرتهاى  هستند  قدرت 
اّما  است؛  سلطان  یک  امروز  نشسته اند.  سیاه  خاك  به  فردا  اّما  قدرت مندند؛ 
دو روز بعد، یک هفته ى بعد، موجود عاجز و ناتوانى است که قدرت دفاع از 
جان خودش را هم ندارد! چقدر تاریخ از این قضایا پُر است. این، چه قدرتى 
است؟ این، چه جبروتى است که انسان به آن بنازد و ببالد؟ غنیهایى که به 
نیست.  بى نیازى  و  غنا  این،  که  آنند  از  غافل  هستند،  متکى  خودشان  غناى 
این، همان حالتى است که در سوره ى شریفه ى «علق» مى فرماید: اّن االنسان 
ليطغى. ان راه استغىن3. وقتى انسان طغیان مى کند که خود را غنى ببیند، غنى 

بیابد و بى نیاز احساس کند. مایه ى طغیان، این است.

1. سوره ي نمل، آیه ي 44.
2. همان.

3. سوره ي علق ، آیات 6 و 7.
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را  خودشان  اّما  دارند،  امکاناتى  و  ثروت  و  زیاد  پول  که  کسانى  اى بسا 
بى نیاز احساس نمى کنند و تکیه اى به این ثروت ندارند و خودشان را وابسته ى 
به خدا مى دانند. این آدم، طغیان نخواهد کرد. سلیماِن پیامبر که همه ى ثروت 
در  الهى  حکومتهاى  است.  چیزى  چنین  کامل  مظهر  بود  او  اختیار  در  دنیا 
طول تاریخ و هرکدام از پیامبران و اولیا که به حکومت رسیدند، همین طور 
بوده اند. ثروتها و امکانات جامعه در اختیار آن ها بوده، ولى خود را از آن 
جدا مى کرده اند؛ مثل امیرالمؤمنین علیه الّصالة و الّسالم که ثروت شخصى هم داشت و 
دائمًا تحصیل مى کرد و صدقه مى داد. ثروتهاى جامعه و بیت المال هم در اختیار 
او بود، هرچه که مى خواست، مى توانست مصرف بکند؛ اّما از این غنا و ثروت، 

خودش را جدا مى کرد.



خطرات احساس يب نيازي انسان به خدا
آن چیزى که براى انسان خطرناك است، همین احساس استغناء و بى نیازى 
و قدرت و اتّکا به دانایى خویشتن است. قرآن کریم، داستان قارون را نقل 
مى کند و مى گوید، وقتى که به او نصیحت مى کردند، او در جواب مى گفت: اّنما 
اوتيته على علم1: من از روى علم و دانش، این ثروت را به دست آوردم و 
متعّلق به خودم است. این غرور، فخر، تکبّر، تکیه به آنچه که در انسان هست 
و چیز کم و ناچیزى است و انسان آن را چیزى مى انگارد و خیال مى کند زیاد 

است، بزرگترین بلیّه هاست.
نظام  در  مسئولیتى  که  کسانى  چه  قشرها،  همه ى  اسالمى،  جمهورى  در 
جمهورى اسالمى دارند که البتّه نسبت به این ها، تکلیف سنگین تر و فورى تر و 
واجب تر است چه مردم معمولى جامعه که سمت و منصب و شغل و اعتبارى 
ظاهرى را یدك نمى کشند، اگر سعى کنند همین یک خصوصیّت را تواضع، 
به  خودشان  در  است  طغیان  موجب  که  علو،  و  استعال  و  تکبّر  روح  زدودن 

1.  سوره ي قصص، آیه 78.
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وجود آورند، بسیارى از مشکالت حل خواهد شد و جامعه، جامعه ى حقیقتًا 
اسالمى خواهد شد. باید این کارها را بکنیم؛ منتظر چه هستیم؟ آن احساس 
و وسوسه اى که درون من و شما وجود داشته باشد، دائم به ما بگوید که ما 
از دیگران باالتریم، حرف ما از حرف دیگران قابل قبول تر است، شأن ما از 
شأن دیگران بیشتر است؛ این، موجب فساد و اختالف و گسستن همه چیز 
در نظام اسالمى است؛ این را باید از بین برد. اگر ما این صفت شیطانى را در 
وجود خودمان و در صحن جامعه از بین بردیم، برادرى و همکارى به وجود 
خواهد آمد و روز به روز، وحدت بهتر و بیشترى ایجاد خواهد شد و جامعه، 

التیام الهى و اسالمى خودش را به دست خواهد آورد.
امیرالمؤمنین صالة اهللا و سالمه علیه در کتاب شریف نهج البالغه، درباره  ى صفت 
کلمات  و  فرمودند  بیان  عجیبى  مطالب  آن،  زدودن  و  عالج  مقام  در  و  تکبّر 
ُدرربارى از آن بزرگوار نقل شده و زندگى آن حضرت هم، مظهر همین عبودیّت 
براى خدا و در راه خدا بود. شاید بشود نقطه ى مقابل آن کبر و علّو و استعال در 
وجود انسان را، عبودیّت و بندگى و خضوع محض در مقابل خدا دانست، که 

پذیرفتن احکام الهى و تسلیم در مقابل خدا را به همراه دارد.
این، خصوصیّت اولیاى الهى است و وجود مقّدس امیرالمؤمنین علیه الّصالة و الّسالم 
بیشتر از همه کس، به این خصوصیّت آراسته بود. وجود آن بزرگوار، از اّول 
زندگى و از اّول مبارزاِت در راه اسالم، تا زمانى که پیامبر خدا صّلی  اهللا علیه و آله و سّلم 
در جامعه حضور داشتند و همچنین بعد از رحلت پیامبر، تا وقتى که حکومت 
و خالفت در اختیار آن بزرگوار قرار گرفت و همچنین در دوران خالفت و 
مستکبران  و  متکبّران  و  طاغوتها  با  مبارزه ى  عین  در  بزرگوار،  آن  حکومت 
صحنه ى سیاست، با آن روحیه ى استکبارى که در درون انسانها هست، نیز 
بزرگوار،  آن  خود  وجود  در  بود.  این طور  او،  شخصى  عمل  مى کرد.  مبارزه 
خضوع و خشوع و تواضع در مقابل پروردگار، یک چیز عجیب و استثنایى بود 

و در دیگران هم این حالت را ایجاد مى کرد.
امیدواریم که خداى متعال، به برکت آیات کریمه ى قرآن و کلمات موالى 
متّقیان علیه الّصالة و الّسالم در این روزهایى که متعّلق به آن بزرگوار است، همه ى ما 
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را توفیق بدهد که بتوانیم در راه عبودیّت الهى قدم برداریم و خودمان را بندگان 
شایسته ى خدا کنیم.



دعا به درگاه خداوند متعال
نسألك الّلهّم و ندعوك بامسك العظيم االعظم االعّز االجّل االكرم يا اهللا يا اهللا يا 
اهللا. الّلهّم يا محيد حبّق حمّمد و يا عاىل حبّق علّي و يا فاطر حبّق فاطمه و يا حمسن  حبّق 

احلسن و يا قدمي االحسان حبّق احلسني .
پروردگارا! به محّمد و آل محّمد، توفیق تربیت شدن براى عبودیّت خودت 
را به همه ى ما عنایت کن. پروردگارا! بت درونى ما را بشکن. پروردگارا! نفس 
سرکش ما را حقیقتًا بنده ى خود قرار بده؛ فضل و رحمت خودت را بر ما نازل 
کن. پروردگارا! به محّمد و آل محّمد تو را سوگند مى دهیم، ما را پیروان واقعى 
محّمد و آل محّمد قرار بده. پروردگارا! صفات رذیله و ناپسندى که ما را از 
تو دور مى کند و ما را محجوب مى کند و راه کمال را به روى ما مى بندد، در 
ما ریشه کن بفرما. پروردگارا! ما را عامل به آنچه مى گوییم و آنچه مى دانیم، 
قرار بده. پروردگارا! به حق محّمد و آل محّمد تو را سوگند مى دهیم، فضل و 
رحمت خاص خودت را در این ایّام متبّرك و در این ماه مبارك رمضان، بر 
مّلت مسلماِن مخلص ما نازل بفرما؛ آن ها را بر دشمنانشان پیروز کن؛ دشمنان 
آن ها را مخذول و منکوب بفرما. پروردگارا! به حّق محّمد و آل محّمد، روح 
مطهر امام عزیز و بزرگوار ما را با ارواح طیّبه ى محّمد و آل محّمد محشور 
بفرما. پروردگار! مقامات او را در نزد خود، روز به روز باالتر و بهتر بگردان. 
از  اجتماعات،  این  از  مّلت،  این  از  محّمد،  آل  و  محّمد  حق  به  پروردگارا! 
طرف یکایک ما، فضل و رحمت و هدیه یى به روح آن بزرگوار نازل بفرما. 
پروردگارا! به حق محّمد و آل محّمد، شهداى گران قدر ما را با شهداى صدر 
اسالم محشور کن؛ خانواده هاى شهدا را مشمول رحمت و برکات و فضل خود 
قرار بده. پروردگارا! به حق محّمد و آل محّمد تو را سوگند مى دهیم، خیرات 
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و برکات خودت را بر جامعه ى ما نازل کن؛ مشکالت را برطرف کن؛ دستهاى 
آشکار و پنهان دشمن را قطع نما؛ ما را با یکدیگر مهربان تر و نزدیک تر بگردان 
و به طور کامل، عامل به احکام خود قرار بده. پروردگارا! قرآن کریم و عزیز 
را در جامعه ى ما به طور کامل تحّقق ببخش؛ اخالق ما را اخالق قرآنى قرار 
بده. پروردگارا! اموات ما را بیامرز؛ پدر و مادر ما را بیامرز. پروردگارا! ما 
را بیامرز؛ ما را مشمول رحمت و مغفرت خود قرار بده. پروردگارا! اگر در 
در  نکرده یى،  خود  آمرزش  و  مغفرت  مشمول  را  ما  ماه،  این  گذشته ى  ایّام 
باقى مانده ى این ماه، ما را مشمول مغفرت و آمرزش خود بفرما. پروردگارا! به 
حق محّمد و آل محّمد، قلب مقّدس ولىّ عصر را از ما راضى و خشنود بگردان؛ 
ما را مشمول دعا و رضاى آن بزرگوار بفرما؛ ما را از یاران آن بزرگوار در 
حضور و در غیبتش قرار بده. پروردگارا! توفیق شهادت در راه خودت را به 

ما عنایت کن.

  در دیدار با اقشار مختلف مردم (روز بیست و سوم ماه مبارك رمضان) ـ
1369 /01 /30
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رمضان؛ فرصت مترين ُبعد معنوي 
و روحاين انسان

جسم انسان بدون ورزش، ضعیف و الغر و بى قدرت خواهد بود. هرکسى 
باشید، هرچه بنیه ى قوى و نیرومند داشته باشید، اگر ورزش نکردید و خوردید 
و خوابیدید، بدن ضعیف مى ماند؛ شکى در این نیست. همچنانى که اگر ورزش 
نکنید، بدن شما آن رشد الزم را نمى کند، زیباییهایى هم دارد که ورزش آن ها را 
آشکار خواهد کرد؛ بدون ورزش نمى شود. روح شما هم عینًا همین طور است. 

بدون ورزش، بدون تمرین و ریاضت، ممکن نیست شما قوى بشوید.
روح هایى  با  ولى  زیبا،  و  نیرومند  جسمهاى  با  هستند  انسان هایى  اى بسا 
الغر، زشت، ناتوان و ضعیف؛ این به درد نمى خورد. تمام عبادات براى این 
را  عبادات  باید  البتّه  برویم.  پیش  و  بشویم  تربیت  کنیم،  ورزش  ما  که  است 
کافى  تنهایى  به  عبادات،  جسم  دارند.  روحى  و  جسم  هم  عبادات  شناخت. 
نیست. نماز را که انسان بخواند، ولى در حال نماز، توّجه به خود ذکر نداشته 
باشد، ملتفت نباشد که چه مى گوید و با چه کسى حرف مى زند، مضامین نماز 

را بکّلى از روى غفلت ادا بکند، این نماز، نماز بى فایده اى است.
البتّه کسانى که عربى نخوانده اند و معناى این جمالت را نمى دانند، اگر در 
حال نماز، همین اندازه توّجه پیدا کنند که با خدا حرف مى زنند و به یاد خدا 
باشند، این هم بهره ى خوبى است؛ ولى سعى کنید که معناى نماز را بدانید. یاد 
گرفتن معناى نماز، کار خیلى آسانى است؛ خیلى زود مى توانید ترجمه ى این 
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چند جمله را یاد بگیرید. نماز را با توّجه به معناى آن بخوانید. این نماز است 
اّما  خداست؛  به  انسان  نزدیک کننده ى  نماز،  بود.  خواهد  تقّى1  كّل  قربان  که 

نزدیک کننده ى انسان باتقوا.
در  باتوّجه.  روزه ى  اّما  تقواست؛  بوجودآورنده ى  و  تقوا  موجب  روزه، 
جلسات اّول این مجلس، من به روایات روزه اشاره کردم؛ بعضى از آقایان 
این  فقط  روزه  نمودند.  اشاره  کردند،  افاضه  و  آمدند  اینجا  به  که  هم  دیگر 
نیست که انسان نخورد و نیاشامد؛ روزه یک نوع پرورش روح شماست. شما 
مى توانید اندامهاى روحتان را با روزه پرورش بدهید و تصفیه و پاکیزه بشوید 

و طهارت پیدا کنید.
داراى  مى شود،  محسوب  بزرگ  یک عبادت  که  هم  انفاقى  و  زکات  این 
جسم و روحى است. و من يوق شّح نفسه فأولئك هم املفلحون2. این زکات، باید 
آن حرص و بخل درونى ما را بشکند و آن دلبستگى ما به مال و به زخارف 

دنیوى را از بین ببرد. این زکات، زکات خوبى است.
امسال بحمد اهللا روزه ى ماه رمضان، سى روز شد. چند سال بود که ماه 
رمضان، بیست و نه روز بود و سى روز نمى شد؛ ولى امسال یک روز زیادتر 
شد. شما سى روز روزه گرفتید و نماز باتوّجه خواندید و دعا کردید. این، قطعًا 
در وجود شما داراى محصولى است. هّمت ما باید این باشد که این محصول 
را حفظ کنیم. این، محصول باارزشى هم است. اگر نماز و روزه ى باتوّجه و 
ذکِر آگاه گر و هشیارگر انسان، براى ما وجود داشته باشد، آن وقت مسلمانى 
خواهیم بود که روز به روز به سمت هدفهاى اسالم پیش مى رویم. اگر مى بینید 
که در جوامعى مسلمانانى بودند یا هستند که به هدفهاى اسالم نزدیک نشده اند 
متعّددى  عیب هاى  شاید  اینجاست.  کارشان  عیوب  از  یکى  شده اند،  دور  و 

باشد، که این، یکى از آن هاست.



1. نهج البالغه، کلمات قصار، ش 136.
2. سوره ي حشر، آیه ي 9.
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حتّجر و عدم بصريت يكي از بزرگترين 
آفات جامعه ي اسالمي

اگر در حال عبادت، توّجه نبود و روح عبادت که همان عبودیّت و انس 
به خدا و تسلیم در مقابل اوست مورد توّجه قرار نگرفت، آن وقت خطرهاى 

گوناگونى در سر راه انسان قرار مى گیرد، که تحّجر یکى از آن هاست.
بعضى از همین خوارجى که در این ایّام اسمشان را زیاد شنیدید، آن چنان 
عبادت مى کردند و آیات قرآن و نماز را با حال مى خواندند، که حتّى اصحاب 
امیرالمؤمنین علیه الّسالم را تحت تأثیر قرار مى دادند! در همان ایّام جنگ جمل، 
یکى از یاران امیرالمؤمنین عبور مى کرد، دید که یکى از آن ها عبادت مى کند 
و نصف شب، این آیات را با صداى خوشى مى خواند: اّمن هو قانت اناء الّليل1. 
و  زیرك  و  هوشمند  انسانهاى  حتّى  آمد.  امیرالمؤمنین  پیش  و  شد  منقلب 
آگاه که اصحاب نزدیک امیرالمؤمنین  علیه الّسالم غالبًا این طور بودند نیز اشتباه 

مى کردند.
بى مورد نیست که امیرالمؤمنین علیه الّسالم فرمود: هیچ کس نمى توانست این 
کارى را که من کردم، بکند و این فتنه را بخواباند. این کار، واقعًا شمشیر و 
آگاهى و آن ایمان على به خودش و راه خودش را مى خواست. حتّى گاهى 
فرمود  خود  صحابه ى  آن  به  امیرالمؤمنین  علیه الّسالم  مى شدند.  متزلزل  خواص 
طبق این نقلى که شده است فردا به تو خواهم گفت. فردا وقتى که جنگ تمام 
شد و کمتر از ده نفر از مجموعه ى خوارج زنده ماندند و بقیه در جنگ کشته 
شدند، حضرت به عنوان وسیله اى براى عبرت و موعظه ى یاران و اصحاب 
خودش، در بین کشته ها راه افتاد و با بعضى از آنان به مناسبتى حرف زد. 
به یکى از این کشته ها که به پشت افتاده بود، رسیدند. حضرت گفت، این را 
برگردانید؛ برگرداندند. شاید فرمود، او را بنشانید؛ نشاندند. بعد به همین کسى 
که از یاران نزدیکش بود، فرمود: او را مى شناسى؟ گفت: نه، یا امیرالمؤمنین. 
فرمود: او همان کسى است که دیشب آن آیات را مى خواند و دل تو را ربوده 

1. سوره ي زمر  ، آیه ي 9.
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بود!
این،  است؟!  عبادت کردنى  نوع  چه  این،  است؟!  خواندنى  قرآن  چه  این، 
دورى از روح عبادت است. اگر انسان با روح عبادت و نماز و قرآن آشنا 
بن  على  در  که  اسالم  لّب  و  حقیقت  و  موجودیت  وقتى  که  مى فهمد  باشد، 
ابی طالب مجّسم است در یک طرف قرار گرفته است، همه ى شبهه ها را از 
خودش دور مى کند و به او مى پیوندد. این دورى از قرآن و دورى از دین است 
که کسى نتواند این موضوع را تشخیص بدهد و نتیجتًا به روى على  علیه الّسالم 

شمشیر بلند کند.
پس، یک طرف قضیه، همین تحّجرها و نیندیشیدنها و اشتباههاى عمده و 
بزرگ است که ما در طول دوران خالفت بنی امیّه و بنی عبّاس، آن را مشاهده 
مى کنیم. بعضیها آدم هاى مقّدس مآب ومتدیّن و اهل عبادت و اهل زهد بودند 
حسابى  آدم هاى  و  اخالقیون  و  زّهاد  و  عبّاد  شمار  در  اسمشان  کتابها  در  و 
ثبت شده است؛ اّما اشتباه مى کردند؛ اشتباهى به عظمت اشتباه جبهه ى حق با 
باطل. بزرگترین اشتباهها این است. اشتباههاى کوچک، قابل بخشش است. 
با  را  حق  جبهه ى  کسى  که  است  این  نیست،  بخشش  قابل  که  اشتباهى  آن 

جبهه ى باطل اشتباه کند و نتواند آن را بشناسد.



بصريت؛ رمز عظمت عّمار ياسر صحايب خاّص 
امرياملؤمنني علي عليه الّسالم

خاص  اصحاب  آن  عظمت  است.  همین  به  یاسر،  عّمار  امثال  عظمت 
اشتباه  دچار  شرایطى  هیچ  در  که  است  همین  در  علیه الّصالة و الّسالم  امیرالمؤمنین 
نشدند و جبهه را گم نکردند. من در موارد متعّدد در جنگ صّفین، این عظمت 
را دیده ام؛ البتّه مخصوص جنگ صّفین هم نیست. در بسیارى از آنجاهایى که 
براى جمعى از مؤمنین، نکته یى مورد اشتباه قرار مى گرفت، آن کسى که مى آمد 
و با بصیرت نافذ و با بیان روشنگر خود، شبهه را از ذهن آن ها برطرف مى کرد، 
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عّمار یاسر بود. انسان در قضایاى متعّدد امیرالمؤمنین از جمله در صّفین نشان 
وجود این مرِد روشنگِر عظیم القدر را مى بیند.

جنگ صّفین ماهها طول کشید؛ جنگ عجیبى هم بود. مردم افراد مقابل 
قرآن  و  جماعت  نماز  مى کنند،  عبادت  مى خوانند،  نماز  که  مى دیدند  را  خود 
مى خوانند؛ حتّى قرآن سرنیزه مى برند! خیلى دل و جرأت مى خواست که کسى 

روى این افرادى که نماز مى خوانند، شمشیر بکشد.
اگر  که  است  شده  نقل  علیه الّصالة و الّسالم  صادق  امام  از  روایتى  در 
امیرالمؤمنین علیه الّسالم با اهل قبله نمى جنگید، تکلیف اهل قبله ى بد و طغیان گر 
تا آخر معلوم نمى شد. این على بن ابی طالب بود که این راه را باز نمود و به همه 
نشان داد که چه کار باید کرد. بچه هاى ما، وقتى که به بعضى از سنگرهاى جبهه ى 
مهاجم وارد مى شدند و آن ها را اسیر مى گرفتند، در سنگرهایشان مهر و تسبیح 
پیدا مى کردند! بله، درست مثل همان کسانى که مقابل امیرالمؤمنین علیه الّسالم قرار 
داشتند و نماز هم مى خواندند و نتیجتًا یک عّده هم به شبهه مى افتادند. آن کسى 
که سراغ این ها مى رفت، عّمار یاسر بود. این، هوشیارى و آگاهى است و کسى 

مثل عّمار یاسر الزم است.
اگر روح اعمال و عبادات که عبارت از همان توّجه به خدا و عبودیّت 
اوست براى انسان حل و روشن نشود و انسان سعى نکند که در هریک از 
این واجبات، خودش را به عبودیّت خدا نزدیک کند، کارش سطحى است. کار 
و ایمان سطحى، همیشه مورد خطر است و این چیزى است که ما در تاریخ 

اسالم دیده ایم.
قبًال اشاره کردم، کسانى از متدیّنان، مقّدسان، عبّاد و زّهاد، مى رفتند در 
کنار خلیفه ى ظالِم غاصِب فاجِر خبیِث دروغ گوى ده رو و ده رنگ مى نشستند 
و او را چهار کلمه نصیحت مى کردند؛ او هم یا از روى تقّلب و ریا، یا شاید 
هم در گوشه ى قلبش چیزى  تکان مى خورد و اشکى مى ریخت. بعضیها هم 
که مست بودند و در حال مستى، هیجان و احساسات پیدا مى کردند، یک نفر 
را مى آوردند که برایشان یک خرده حرف بزند؛ با حرفهاى او گریه مى کردند! 
خلیفه  این  مرید  دین  ظواهر  به  عالم  ولو  نادان  ساده لوح  آدم هاى  این  آن گاه 
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مى شدند!
در تاریخ اسالم، انسان چیزهاى عجیبى از این قبیل مى بیند. همین عمرو 
بن عبید عابِد زاهِد معروف، کسى است که خلیفه ى عبّاسى درباره  ى او اظهار 
ارادت مى کرد و مى گفت: «کّلکم یمشى رویدکّلکم یطلب صیدغیر عمرو بن 
عبید»؛ یعنى حساب عمرو بن عبید، از دیگر مدعیان تقوا و زهد جداست! شما 
اگر همین عمرو بن عبید و محّمد بن شهاب زهرى و امثال آن ها را نگاه کنید، 
مى بینید که آن ها در زمان خودشان، از جمله ى دردسرهاى بزرگ جریان حق 
بودند. مى رفتند با حضور خودشان، جبهه ى باطل را تقویت مى کردند و جناح 
حق یعنى جناح اهل بیت پیامبر را تنها و مظلوم مى گذاشتند و بر اثر همین 

ندانستن، دست دشمن را روى این ها دراز مى کردند.
غرض، اینکه روح عبادت، بندگى خداست. برادران و خواهران! ما باید 
سعى کنیم که روح بندگى را در خودمان زنده نماییم. بندگى، یعنى تسلیم در 
مقابل خدا، یعنى شکستن آن بتى که در درون ماست. آن بت درونى ما یعنى من 
در خیلى جاها خودش را نشان مى دهد. وقتى که منفعتت به خطر بیفتد، کسى 
حرفت را قبول نکند، چیزى مطابق میل تو ولو خالف شرع ظاهر بشود، یا سر 
دوراهى قرار بگیرى یک طرف منافع شخصى، یک طرف وظیفه و تکلیف در 
چنین تنگناها و بزنگاه هایى، آن مِن درونى انسان سر بلند مى کند و خودش را 

نشان مى دهد.
این  باطنى،  فرعون  این  نفس،  هواى  این  درونى،  من  این  بتوانیم  ما  اگر 
شیطانى را که در درون ماست، مهار کنیم، یا اقالًّ قدرى مهار کنیم، همه ى امور 
اصالح خواهد شد. قبل از هر چیز، خود ما آدم خواهیم شد و به فالح خواهیم 
رسید. ماه رمضان، مقّدمه ى این است. روزه، نماز باتوّجه، انفاقات، حتّى جهاد 
فی سبیل اهللا، براى رسیدن به چنین دنیایى است که مردم بنده ى خدا باشند. 

پروردگارا! به محّمد و آل محّمد، ما را بنده ى خودت قرار بده.
این  کنید  سعى  خواهران!  و  برادران  مى شود.  تمام  رمضان  ماه  امروز 
دستاوردى که در این ماه به دست آورده اید، حفظ کنید. حفظش هم به این 
بدارید.  زنده  خودتان  دل  در  را  خدا  و یاد  کنید  اجتناب  گناهان  از  که  است 
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هرچه مى توانید در حاالت گوناگون در هنگام کار، در برخورد با مردم، در 
برخورد با منافع ماّدى، در برخورد با شهوات و غیره سعى کنید که یاد خدا را 

در خودتان زنده بدارید.

  در دیدار با اقشار مختلف مردم (روز سى ام ماه مبارك رمضان)
ـ06/ 02/ 1369
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لزوم حماسبه ي دستاوردهاي ماه رمضان و 
حفظ آن در طول سال

در روز عید، مسلمانان باید به خود بنگرند و ببینند که از ضیافت الهى در 
ماه مبارك رمضان، چه استفاده و بهره یى برده اند. ماه رمضان، ماه خودسازى 
و تقواست. آیا با روزه و با عبادات در آن ماه شریف، توانسته ایم بر خودمان 
چیزى اضافه کنیم و خویش را بسازیم، یا نه؟ امروز به این حساب رسیدگى 
کنید، و اگر دیدید که در ماه رمضان دستاوردى پیدا کرده اید، سعى کنید آن را 

در طول سال حفظ کنید.
عظمت اسالم در طول تاریخ، به مسلمانان ساخته و پرداخته و حقیقتًا آماده ى 
براى بندگى خداست. اگر مّلت ایران آماده ى بندگى خدا نبود، نمى توانست این 
حرکت عظیم را انجام بدهد و امروز به عنوان الگو و نمونه ى جامعه ى اسالمى 
در میان مسلمانان سرتاسر عالم، بلکه نمونه ى مجاهدت و فداکارى و بیدارى 
و آگاهى در میان همه ى مّلتهاى مستضعف، معرفى بشود. اگر امروز هم مّلت 
ایران بخواهد این بار سنگین امانت را بر دوش خود حمل کند و به سرمقصد 

مطلوب برساند، جز خودسازى هیچ راهى ندارد.
ما باید به خدا اتّکا و اتّکال کنیم و این، جز بندگى و تسلیم در مقابل خدا 
چیزى نیست. اتّکاى به خدا و اعتماد به وعده ى الهى، از هرکسى برنمى آید. تنها 
کسانى مى توانند به خدا اتّکا کنند، که خدا در دل و یاد آن ها باشد. اگر خدا در 
یاد انسان نباشد و فضاى جان او را پُر نکند، به خدا هم اعتماد نخواهد کرد و 



39
ران

زه دا
 رو

وال
 اح
ري،

زه دا
 رو

اب
آد

در میدانهاى خطر، نخواهد توانست با اعتماد به خدا حضور پیدا کند. قرآن راه 
را به ما نشان داده است. خوف از خدا و داشتن تقواى الهى و بندگى و تسلیم و 

خضوع در مقابل پروردگار، راه فالح و رستگارى در دنیا و عقباست.
امیرالمؤمنین  علیه الّسالم در خطبه ى نماز عید فطر، خطاب به مردم مسلمان 
از  قبل  که  نیست  کسى  مى فرمود: أ فال تائب من خطيئته قبل منّيته1. یعنى آیا 
مرگ و فرارسیدن میعاد ناگزیر همه ى انسانها، از خطاها و گناهان خود در 
نزد پروردگار توبه کند؟ اال عامل لنفسه قبل يوم بؤسه و فقره2: آیا کسى نیست 
که قبل از فرارسیدن روز تنگ دستى آن روزى که انسان هیچ وسیله اى جز 
یعنى  بکند؟  عمل  ندارد  باشد،  فرستاده  پیش  از  که  اعمالى  و  خدا  رحمت 
امیرالمؤمنین  علیه الّسالم در روز عید و شادمانى، مردم را به توبه و انابه و تصمیم 

به عمل و ارتباط با خدا گره مى زند.
برادران و خواهران! ما باید از همه ى خطاهاى خود توبه کنیم. آنجایى 
که امام سّجاد و امیرالمؤمنین علیهما الّصالة و الّسالم و سایر بزرگوارانى که در میان 
آحاد بشر نورانیّت بى نظیرى داشتند، با زبانهاى گوناگون و با نفسهاى سوزان 
استغفار و توبه مى کردند، من و امثال من، براى بازگشت به خدا و طلب مغفرت 

و انابه ى به پروردگار، هیچ لحظه یى را نباید از دست بدهیم.



مراقبه در متام اعمال و ساعات شبانه روز 
در تمام اعمال شبانه روز، تقوا را پیشه ى خود بکنید؛ یعنى مراقب گفتار و 
کردار و عمل و تصمیم و اقدام خودتان باشید و نگذارید که هواهاى نفسانى، 
شما را از راه خدا و از تکلیف الهى منحرف بکند. شیطان به اتّکاى نفس اّماره  
صراط  از  را  ما  ما،  هوسهاى  و  منیّتها  و  خودخواهى ها  و  نفسانى  هواهاى  و 
المستقیم الهى منحرف مى کند. باید مانند آن کسى که در پیچ وخم هاى یک راه 

1. نهج البالغه، خطبه ى 28.
2. من الیحضره الفقیه، ج 1، ص 715. 
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کوهستانى خطرناك، مراقب هر حرکت و هر قدم پیشرفت خود است، مواظب 
باشیم. این تقواست؛ یعنى مراقب بودن، خدا را در همه ى کارها شاهد و ناظر 
دانستن، از خطاها و اشتباهاتى که سر مى زند، زود توبه کردن، به خدا اتّکا 

کردن، از خدا کمک خواستن، به خدا التجا بردن.
حرکت  مّلتها  امروز  است.  ایران  مّلت  شما  سوى  به  جهانى،  چشم  امروز 
عظیم خود را با یاد حرکت شما شروع کرده اند و به ایمان شما اقتدا مى کنند. 
اگر شما بخواهید مّلتها این راه را که راه خدا و اسالم است ادامه بدهند، باید 
این راه را با استحکام ادامه بدهید، و این جز با تقوا ممکن نیست. لذا امروز 

تقوا بزرگترین وظیفه و مسئولیت ماست.
پروردگارا! همه ى ما را متقى و پرهیزکار بگردان.



رمضان؛ فرصت حتّول در ارواح و دهلا و 
حميط زندگي و كار

یقینًا اگر آن چنان که تکلیف اسالمى است، ما در ماه مبارك رمضان و در 
همه ى این فرصتهاى مغتنم ایّام اهللا، نعمت ذکر و توّجه و دعایى که به ما داده 
شده، مغتنم بشماریم و خودمان را با منبع قدرت و عّزت و عظمت یعنى ذات 
مقّدس بارى تعالى مرتبط کنیم، بدون شک آن تحّول اساسى و مطلوب، هم 
در ارواح و دلها و هویّت اصلى انسانى ما و هم به تبع آن، در محیط زندگى و 
کار و تالش و مبارزه ى ما، پدید خواهد آمد و به مقاصد اسالم نزدیک خواهیم 
شد. این، یک تفاوت اصلى بین اسالم و بقیه ى روشها و برنامه هایى است که 

یک تحّول و آرمان گرایى را به بشر پیشنهاد مى کنند.
ما معتقدیم و این جزو بدیهیات اسالم، بلکه بدیهیات همه ى ادیان است که 
انسان، فقط در سایه ى ارتباط و اتّصال با حق تعالى است که مى تواند به تکامل 
و تعالى دست پیدا کند. البتّه فرصت ماه رمضان، یک فرصت استثنایى است. 
این، چیز کمى نیست که خداى متعال در قرآن بفرماید: ليلة القدر خري من الف 
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شهر1. یک شب از هزار ماه بهتر و بافضیلت تر و در پیشرفت انسان مؤثرتر، در 
ماه رمضان است. این، چیز کمى نیست که رسول اکرم صّلی  اهللا علیه و آله و سّلم این ماه 
را ماه ضیافت الهى به حساب بیاورند. مگر ممکن است که انسان وارد سفره ى 
کریم بشود و از آنجا، محروم خارج بشود؟ مگر وارد نشوى. آن کسانى که 
وارد سفره ى غفران و رضوان و ضیافت الهى در این ماه نشوند، البتّه بى بهره 
خواهند ماند و واقعًا این محرومیت به معناى حقیقى است. اّن الّشقّى من حرم 
غفران اهللا يف هذا الّشهر العظيم2. محروم واقعى، آن کسى است که نتواند در ماه 

رمضان، غفران الهى را به دست بیاورد.



مقام واالي عبودّيت
مکرر عرض کرده ایم که سّر مسئله در این است که انسان بتواند خودش 
را به عبودیّت الهى متّصف کند. عبد، یعنى تسلیم اراده و حکم خدا و شریعت 
الهى. لّب تمام دستورات و احکام و فرامین الهى و شرایع انبیا، همین یک  کلمه 
است و شاید پیامبران خدا، قبل از آنکه مقام نبّوت براى آن ها انتخاب بشود 
و خداى متعال آن ها را به نبّوت سرافراز کند، به عبودیّت سرافراز کرده باشد؛ 
همچنان که حتمًا همین طور است. در یک روایت است که اّن اهللا اّتخذ حمّمدًا 
عبدًا قبل ان يّتخذه رسوال3. اّول، خداى متعال او را خلعت عبودیّت پوشانید و 
بعد، به مرحله و رتبه ى نبّوت فایز کرد. کأنّه این، در هر تعالى یى مقّدمه ى الزم 
و شرط اصلى است. در هر اندازه تکاملى، عبودیّت، شرط اصلى است. البتّه، 
امثال  که  آن چنانى  عبودیّت،  پایین  مرحله ى  آن  دارد.  مراحلى  هم  عبودیّت 

ماها بتوانیم در آن طمع بورزیم، همین است.
خودمان را آماده ى اطاعت کنیم؛ همه چیز را از او بدانیم؛ نعمتهاى الهى 

1. سوره ي قدر ، آیه ي 3.
2. عیون اخبارالّرضا، ج 1 ، ص 295.

3. بحاراالنوار، ج 93، ص 211.
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را، حقیقتًا نعمتها و موهبتهاى الهى بدانیم؛ آن ها را فرآورده ى قدرت و علم 
و توانایى خودمان ندانیم؛ بدانیم که ما هم وسیله ایم. ذهن ما، دست ما، عمل 
ما، سرپنجه ى ما و تالش ما، وسیله اى براى تحّقق اراده ى الهى است. حقیقتًا 
بندگان شایسته ى خدا مثل امام بزرگوار ما رضوان اهللا تعالى علیه قدر ماه رمضان 
و قدر آن ساعات و ایّام را مى دانستند و از آن، کمال استفاده را مى بردند. 
مى توانست  انسان  اّما  نکرده ایم؛  زیارت  که  را  علیهم الّسالم  معصومین  ائّمه ى   ما 
امام  مقّدس  وجود  در  را  توّجه ها  و  عبادات  همان  رشحات  از  رشحه اى 

عظیم الّشأن بزرگوار راحلمان مشاهده کند.

  در دیدار با مسئوالن و کارگزاران نظام جمهورى اسالمى، به مناسبت
عید سعید فطر ـ 07/ 02/ 1369
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رمضان؛ ماه كسب قّوت روحي و توّجه به 
مهياري و مردم دوسيت

ماه رمضان، ماه دعا و ماه ذخیره کردن تقواست؛ ماهى است که ما باید در 
آن، به برکت عبادت و توّجه به پروردگار، قّوت روحى و معنوى پیدا کنیم و 
با آن قّوت روحى و معنوى، سنگالخها را بسرعت و سهولت بپیماییم و راه ها 

را بخوبى طى بکنیم.
امیدوارم که مّلت ایران با کسب تجربه از گذشته ها، برادرى و همکارى و 
همدلى در میان یکدیگر را قدر بدانند و آن را هرچه بیشتر کنند. مردم باهم 
کمک  به  ایّام  این  در  بخصوص  بشتابند؛  یکدیگر  کمک  به  و  باشند  مهربان 
و  نادار  که  کسانى  به  حتمًا  مى توانند،  و  دارند  که  کسانى  بشتابند.  مستمندان 
محتاج و مستمندند، کمک کنند. این روح همکارى و همیارى در میان مّلت 
ما که سنت قدیمى و دستور عالى اسالم است چیز بسیار ارزشمندى است؛ آن 
را حفظ کنید و بخصوص در ایّام عید و ایّام ماه مبارك رمضان، آن را بیشتر 
اهمیت بدهید. روحیه ى مردم دوستى، روحیه ى ایثار و از خودگذشتگى، براى 
دیگران فکر کردن و کار کردن، روحیه اى است که مّلت ما را به نتایج و غایات 

این حرکت خواهد رسانید.

پیام به ملّت شریف ایران، به مناسبت حلول سال نو ـ 01/ 01/ 1370
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رمضان، ماه عبادت و دعا و 
مناجات، و ماه جهاد

در این روز شریف و بزرگ، همه ى برادران و خواهران نمازگزار را به تقواى 
الهى دعوت مى کنم، که پیروى از امام المتّقین و اسوه قرار دادن امیرالمؤمنین در 

امر زندگى و دین و تقوا و پرهیز از موارد منع و غضب الهى است.
این ماه، ماه روزه است؛ ماه نزول قرآن و انس با قرآن است؛ ماه عبادت و 
دعا و مناجات است  ـ که دعا مغز و روح عبادت است  ـ ماه استغفار و توبه 
و بازگشت از راههاى ناپسند نزد خداى متعال و رعایت تقواى الهى است؛ ماه 
جهاد است  ـ که در این ماه مبارك، غزوه ى بدر در سال دوم هجرت، و فتح 
مکه در سال هشتم هجرت، و شروع غزوه ى حنین در همان سال اتّفاق افتاده 
است  ـ ماه جهاد با نفس و جهاد با شیطان و جهاد با دشمنان خداست؛ ماه 
آمادگى و ماه ذخیره ى تقواست؛ ماه صله ى رحم، صدق و بّر با برادران دینى، 
آشنایى با معارف، آشنایى و تدبّر در قرآن، و خالصه ذخیره کردن سرمایه ى 
حرکت الهى در طول یک سال است. امید است که روزهاى گذشته را با عمل 
بر وفق مقتضیات این ماه گذرانده باشیم و روزهاى آینده را بیشتر قدر بدانیم 
و در کار نفس خود، در معامله ى با احکام الهى، در برخورد با مردم، در تدبّر 
و ارتباط با قرآن، و در تصمیم و عزم بر مجاهدت با نفس، یک تصمیم جدى 

و یک اقدام قاطع انجام بدهیم.
توصیه ها،  این  محتاجترم.  شما  از  توصیه ها،  این  به  کردن  عمل  به  من 
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توصیه هاى بزرگان دین و امیرالمؤمنین  ـ صاحب امروز  ـ است. این روزها 
را مغتنم بشمارید و رابطه تان را با خدا مستحکم کنید. در سایه ى این ارتباط 
قوى، به سمت حل مشکالت دینى و دنیوى حرکت خواهیم کرد و ان شاءاهللا به 

آن نایل خواهیم شد.

 در خطبه هاي نماز جمعه ي تهران ـ 1370/1/16
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حيات طّيبه؛ هدف نظام اسالمي
شما وقتى عبادت مى کنید، دعایى را با حال مى خوانید، نمازى را با توّجه 
اقامه مى کنید، انفاقى به یک مستحق مى کنید، مى بینید چه لّذتى مى برید و چه 
حالت احتظاظى به شما دست مى دهد. این لّذت را با خوردن نمى شود به دست 
آورد. انسانهایى که طعم بندگى خدا را چشیده اند  ـ که هر انسان مؤمنى در 
طول زندگى، کم وبیش حاالت این طورى برایش پیش مى آید؛ بعضى کم، بعضى 
زیاد  ـ در آن لحظه ى توّجه به خدا، عبادت خدا، مناجات، گریه براى خدا و 
در مقابل خدا، لّذتى احساس مى کنند که حاضرند دنیا و مافیها را بدهند، براى 

آن که این لّذت براى آنها بماند.
انسان را از آن حالت بیرون مى آورد؛ آن حالت گاهگاهى  البتّه ماّدیات 
دست مى دهد. لّذت معنوى، یعنى آن حاالت. آدمهایى که با خدا و هدفهاى 
در  که  انسانهایى  بسا  اى  نمى چشند.  را  لّذت  این  طعم  نیستند،  آشنا  معنوى 
سایه ى نامبارك نظامهاى ماّدى عمرى را گذرانده اند، اّما یک لحظه آن حالت 
توّجه به خدا و آن لّذت معنوى برایشان پیش نیامده است. آنها نمى فهمند من 

و شما چه مى گوییم.
اسالم مى خواهد انسانها را آن چنان باال ببرد، دلها را آن چنان نورانى کند، 
بدیها را آن چنان از سینه ى من و شما بیرون بَکنَد و دور بیندازد، که ما آن 
حالت لّذت معنوى را در همه ى آنات زندگیمان، نه فقط در محراب عبادت، 
بلکه حتّى در محیط کار، در حال درس، در میدان جنگ، در هنگام تعلیم و 
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تعّلم و در زمان سازندگى احساس کنیم. «خوشا آنان که دایم در نمازند»، یعنى 
این. در حال کسب و کار هم با خدا، در حال خوردن و آشامیدن هم باز به 
یاد خدا. این گونه انسانى است که در محیط زندگى و در محیط عالم، از او نور 
پراکنده مى شود. اگر دنیا بتواند این طور انسانهایى را تربیت کند، ریشه ى این 
جنگها و ظلمها و نابرابریها و پلیدیها و رجسها کنده خواهد شد. این، حیات 

طیّبه است.
پس، حیات طیّبه معنایش این نیست که کسانى فقط نماز بخوانند، عبادت 
و  دنیا  یعنى  طیّبه،  حیات  نه،  نباشند؛  ماّدیات  و  زندگى  فکر  به  اصًال  و  کنند 
آخرت را با هم داشتن. حیات طیّبه، یعنى ماّده و معنا را با هم داشتن. حیات 
طیّبه، یعنى آن مّلتى که تالش مى کند، سازندگى مى کند، صنعت و بازرگانى و 
کشاورزى را به اوج مى رساند، قدرت علمى و تکنیکى پیدا مى کند، پیشرفتهاى 
گوناگون در همه جهت به دست مى آورد؛ اّما در همه ى این حاالت، دل او 
هم با خداست و روزبه روز هم با خدا آشناتر مى شود. این، هدف نظام اسالمى 
است. این، آن هدفى است که پیامبران اعالم کردند، مصلحان عالم گفتند و در 
این صدوپنجاه تا دویست سال گذشته، شخصیّتهاى برجسته ى اسالمى آن را 

اعالم کردند.

 در دیدار زائرین و مجاورین حرم مطهر رضوي ـ 1370/1/29
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توصيه به قرائت و تدّبر در قرآن و 
استحکام رابطه با آن

امیرالمؤمنین فرمود: و ما جالس هذا القران احد اّال قام عنه بزيادة أو نقصان: 
زيادة ىف هدى، أو نقصان من عمى؛1 وقتى از کنار قرآن بلند مى شوید، چیزى 
بر شما افزوده شده است، و آن هدایت است؛ و چیزى از شما کم شده است، 
و آن کورى و جهالت است. مى خواستند این هدایت را از ما بگیرند. کار به 
جایى رسید که نسل پرورش یافته ى دوران ستمشاهى اخیر  ـ یعنى این بیست 
سال قبل از پیروزى انقالب  ـ در مدارس با قرآن آشنا نشده بود؛ حاال اگر 
شانسش مى گرفت و در جایى دوره ى قرآنى، استاد قرآنى، پدر مهربانى، مادر 
قرآن خوانى گیرش مى آمد، فبها و نعمۀ، واّال قرآنى وجود نداشت! انقالب آمد 

و قرآن را با جان مردم آمیخت.
عزیزان من! قّراء قرآن! جوانان پاکدل انقالبى ما! این رابطه را روزبه روز 
با قرآن بیشتر کنید؛ در خانواده ها عطر قرآن را در فضا منتشر کنید؛ قرآن را 
بخوانید و بخوانید؛ در قرآن تدبّر کنید. دشمن نمى خواهد مسلمانان آیات قرآن 
را مثل َعَلم در دست بگیرند؛ چون قرآن تکلیفها را معیّن کرده است؛ تکلیف 

مسلمانان را، تکلیف جهاد را، تکلیف زندگى اسالمى و مرگ اسالمى را.
ما باید رابطه مان را با قرآن روزبه روز مستحکمتر کنیم. در خانه ها قرآن 
بخوانید. حتّى در هنگام بیکارى، چنانچه مختصر فراغتى پیدا مى کنید، خودتان 

1. نهج البالغه (صبحی صالح)، ص 252.
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را به قرآن وصل کنید. هر روز مقدارى قرآن بخوانید و آن را فرا بگیرید. این 
روشهاى تجویدى را فرا بگیرید. از این معلمان و اساتیدى که عمدتًا از کشور 
مصر آمده اند، هرچه ممکن است، استفاده کنید... آنچه را که این اساتید قرآن 
دارند، از آنها فرا بگیرند. البتّه قرآن یک دریاى عمیق و یک بحر واسع است 
و نهایتى ندارد؛ هرچه پیش بروید  ـ چه در سطح قرآن، چه در اعماق آن  ـ 

همچنان امکان سیر و پیشرفت و حرکت وجود دارد.

 در دیدار قاریان قرآن ـ 1370/11/17
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رمضان؛ ماه نوراين شدن و خودسازي
 ماه رمضان در پیش است. در ماه رمضان، هم باید به خودمان برسیم، هم 
باید به مردم برسیم. ضمنًا بدانیم که اگر به خودمان نرسیم، به مردم هم نمى شود 
این  مناجاتها،  این  رمضان،  ماه  روزه ى  این  رمضان،  ماه  دعاهاى  این  رسید. 
تضّرعها، این اذکار، این نوافل در ماه رمضان، همه براى این است که ما خودمان 
را اّول کمى نورانى کنیم. اگر نورانى شدیم، آن وقت مى توانیم به دیگران هم 
برسیم. واّال اگر نورانى نشدیم که نمى توانیم دیگران را نورانى کنیم. هرچه هم 

بگوییم، زیادى خواهد بود، مضر خواهد بود و مفید واقع نخواهد شد.
بتوانیم  هم  بسازیم،  را  خودمان  هم  دهد،  توفیق  متعال  خداى  امیدواریم 
به سازندگى و معنویات و روحیات مردم کمک کنیم؛ و خداوند قلب مقّدس 
ولىّ عصر ارواحنالمقدمه الفداء را نسبت به ما مهربان کند و ما را مشمول دعاى 

آن بزرگوار قرار دهد.

 در دیدار جمعی از روحانیون ـ 1371/11/25
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رمضان؛ فرصت خودسازي، و رهايي از 
گرفتاري هاي خمتلف

خام  ماده ى  همان  ما  است.  خودسازى  براى  خوبى  فرصت  رمضان  ماه 
به  را  خام  ماده ى  این  توانستیم  و  کردیم  کار  خودمان  روى  اگر  که  هستیم 
شکلهاى برتر تبدیل کنیم، آن کار الزم در زندگى را انجام داده ایم. هدف حیات 
همین است. واى به حال کسانى که روى خودشان از لحاظ علم و عمل کارى 
نکنند و همان طور که وارد دنیا شدند، به اضافه ى پوسیدگى ها و ضایعات و 
خرابیها و فسادها که در طول زندگى براى انسان پیش مى آید، از این دنیا بروند. 
مؤمن باید به طور دائم روى خودش کار کند؛ به طور دائم. نه اینکه خیال کنید 
«به طور دائم» زیادى است یا نمى شود؛ نه. هم مى شود، هم زیادى نیست. اگر 
کسى مراقب خود باشد؛ مواظب باشد کارهاى ممنوع و کارهایى را که خالف 
همان  این،  مى شود.  موفق  بپیماید،  جّدیت  با  را  خدا  راه  و  ندهد  انجام  است 
خودسازى دائمى است و برنامه ى اسالم، متناسب با همین خودسازى به طور 
دائم است. این نماز پنج گانه پنج وقت نماز خواندن ذکر گفتن؛ اّياك نعبد و اّياك 
نستعني را تکرار کردن؛ رکوع کردن؛ به خاك افتادن و خداى متعال را تسبیح 
و تحمید و تهلیل کردن براى چیست؟ براى این است که انسان به طور دائم 
مشغول خودسازى باشد. منتها گرفتاریها زیاد است و همه گرفتاریم. گرفتارى 
زندگى؛ گرفتارى معاش؛ گرفتارى امور شخصى؛ گرفتارى اهل و اوالد، و انواع 
گرفتاریها مانع مى شود که ما به خودمان، آن چنان که شایسته است، برسیم. لذا 
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یک ماه رمضان را که خداى متعال قرار داده است، فرصت مغتنمى است. این 
ماه را از دست ندهید. مقصودم این است که اگر نمى توانیم به طور دائم در حال 
بشماریم.  مغتنم  را  رمضان  ماه  اقالًّ  باشیم،  خودمان  ساخت وساز  و  مراقبت 
شرایط هم در ماه رمضان آماده است. یکى از بزرگترین شرایط، همین روزه اى 
است که شما مى گیرید. این، یکى از بزرگترین توفیقات الهى است. توفیق یعنى 
چه؟ توفیق یعنى اینکه خداى متعال چیزى را براى انسان، مناسب بیاورد. با 
واجب کردن روزه، خداى متعال زمینه ى مناسبى را براى من و شما به وجود 
آورده است که قدرى در این ماه به خودمان برسیم. روزه، نعمت بزرگى است. 
شکم خالى است و مبارزه با نفس، تا حدودى در اثناى روز، از جهات مختلف 
از  بسیارى  و  نمى آشامید  و  نمى خورید  دارید،  دوست  را  هرچه  دارد:  وجود 
مشتهیات نفسانى را براى خودتان به مدت چند ساعت ممنوع مى کنید. این، 
یک مبارزه با نفس  است؛ مبارزه با هواست، و مبارزه با هوا، در رأس تمام 

کارهاى نیک و خودسازى ها قرار دارد.



رمضان؛ ماه درمان بيماري هاي روحي و معنوي
ماه رمضان زمینه ى بسیار خوبى است و خداى متعال این فرصت را به من 
و شما داده که در این ماه، چنین امکانى را براى خودسازى پیدا کنیم. عالوه 
بر اینکه ساعات این ماه بسیار بابرکت است و خداى متعال، از لحاظ طبیعى 
این لحظات و ساعات را این گونه قرار داده است، ساعات بسیار مغتنمى هم 
هست. یک رکعت نماز شما؛ یک کلمه ذکر «سبحان اهللا» شما؛ مختصر صدقه 
دادن شما، و یک صله ى رحم کوچکى که در این ماه بکنید، مزیّتى چند برابر 
بیشتر از همین امور، وقتى در غیر ماه رمضان انجام مى شود، دارد. این، فرصت 
بسیار خوبى است. زمینه ى خوبى است که انسان در این ماه به خودش برسد. 
متعّددى  امراض  به  بیمار  آن  و  است  مواجه  بیمار  فردى  با  که  طبیبى  مثل 
مبتالست مرض قند دارد، فشار خون دارد، چربى خون دارد، استخوان درد 
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او  در  مرض  اقسام  و  انواع  خالصه  و  دارد  معده  زخم  دارد،  رماتیسم  دارد، 
هست طبیب حاذق که امراض او را مى شناسد و راه عالجش را بلد است، با 
این بیمار چه کار مى کند؟ اّول سعى مى کند بیماریهاى او را روى کاغذ بیاورد 
و ببیند به چه امراضى مبتالست. اگر طبیب، بعضى از بیماریهاى او را نشناسد 
و براى عالج بیمارى دوایى بدهد که با بیمارى دیگر ناسازگار باشد، ممکن 
است به جاى اینکه او را عالج کند، بیچاره را به بیماریهاى دیگرى هم مبتال 
سازد! مثًال نداند که بیمار زخم معده دارد؛ بعد براى عالج رماتیسم او آسپرین 
بدهد! خوب، آسپرین عالج رماتیسم است؛ اّما براى زخم معده بسیار مضر 
است. اگر طبیب، این مرض را نشناسد و نداند که بیمار این مرض را هم دارد، 
ممکن است به جاى اینکه او را عالج کند، بیچاره را به خونریزى معده هم مبتال 
سازد. پس اّول باید با دقّت نگاه کند؛ دلسوزانه بیماریها را پیدا کند و آن ها را 
بنویسد؛ بعد ببیند کدام مهم تر است، کدام فوتى تر است و کدام اصولى تر است. 
فرض بفرمایید اگر کسى معده ى ناراحتى دارد، هر دوایى به او بدهند نمى تواند 
به خوبى آن را جذب کند. یا اگر روده ى خرابى دارد، هر غذاى مقّوى اى بدهند 
و از آن بهره ببرد، نمى تواند استفاده کند. راهش این است اّول آن مرضى را 
که از بقیه ى بیماریها تأثیر منفى اش بیشتر است و اگر خوب بشود تأثیر مثبت 

شفایش بیشتر است، پیدا کنند.
شما طبیب خودتان بشوید، برادر عزیز! هیچ کس مثل خود انسان نمى تواند 
بیماریهاى خودش را بشناسد. برخى بیماریها در انسان هست که اگر مثًال شما 
به من بگویید «تو دچار این بیمارى هستى»، عصبانى مى شوم و بدم مى آید. 
بگویند: «آقا، شما مرد حسودى هستید.» مگر کسى تحّمل مى کند که به او 
بگویند «حسود»؟ مى گوید: «حسود خودت هستى! چرا اهانت مى کنى؟ چرا 
که  خودمان  به  اّما  کنیم.  قبول  نیستیم  حاضر  دیگرى  از  مى گویى؟»  بى خود 
مراجعه مى کنیم، مى بینیم بله؛ ما متأسفانه از این بیماریها داریم. سر هرکس را 
انسان کاله بگذارد؛ از هرکس که پنهان کند، با خودش که دیگر نمى تواند! پس 
بهترین کسى که مى تواند بیمارى ما را تشخیص دهد، خودمان هستیم. بیاورید 
براى  «بدخواهى  بنویسد:  «بخل.»  بنویسید:  «حسد.»  بنویسید:  کاغذ!  روى 
دیگران. وقتى کسى به خیرى مى رسد، ما ناراحت مى شویم!» بنویسید: «تنبلى 
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در کار.» بنویسد: «روح بدبینى به نیکان و صالحان.» بنویسید: «بى اعتنایى به 
وظایف.» بنویسید: «عالقه به خود. شدیداً به خودمان عالقه داریم.»

رمضان  ماه  بیاوریم.  کاغذ  روى  را  این ها  این هاست،  ما  بیماریهاى  اگر 
فرصتى است که یکى یکى این بیماریها را، تا آنجایى که بشود، برطرف کنیم. 
واقعى.  و  معنوى  هالك  شد؛  خواهد  مهلک  بیماریها  این  نکنیم،  برطرف  اگر 
هالك جسمى که چیزى نیست! اگر بیمارى مهلکى در ما باشد یا احتمالش را 
بدهند، چقدر دستپاچه مى شویم؟ شب خوابمان نمى برد. بهترین دکترها را پیدا 
مى کنیم، مى گوییم: «نکند این غدّ ه  اى که در بدن من است، در دست من است، 
زیر پوست من است، سرطان باشد!» از تصّورش کلى وحشت مى کنیم. آخرش 
چه؟ آخرش مردن است. حاال نشد، یک سال دیگر است، دو سال دیگر است، 

ده سال دیگر است. به قول نظامى گنجوى: 
اگر صد سال مانى ور یکى روز      بباید رفت از این کاخ دل افروز

خواهد  تمام  آن ور،  کمى  این ور،  کمى  صباحى،  چند  نیستیم.  که  ماندنى   
معنوى،  هالکت  مى ترسیم.  آن  از  این قدر  و  است  این  جسمانى  هالکت  شد. 
جاودان  زندگى  در  یعنى  شدن.  الهى  عذاب  و  خذالن  دچار  ابد  براى  یعنى 
و  من  براى  خداوند  که  روشنى هایى  چشم  و  لّذتها  و  نعمتها  همه ى  از  ابدى، 
شما معیّن و مقّرر کرده محروم ماندن. انسان به قیامت نگاه کند و ببیند خداى 
را  آن ها  و  معاشریم  آن ها  با  که  افرادى  همین  بندگانش  از  بعضى  به  متعال 
در کوچه و محّله مى بینیم؛ به همکار ادارى، به دوست دوران تحصیل، یا به 
یک رفیق بگو بشنو براى برخى کارها و مجاهداتى که در این دنیا داشته اند، 
مقامات عالى مى دهد؛ آن ها را به بهشت مى برد؛ از عذاب دورشان مى دارد و از 
عقبات قیامت، نجاتشان مى دهد، و ما به خاطر تنبلى؛ به خاطر نرسیدن به خود 
و به خاطر یک لحظه غفلت، از همه ى آن ها محروم مانده ایم! آن وقت است که 
حسرت گریبان انسان را مى گیرد: و أنذرهم يوم احلسرة إذ قضي األمر1. کار هم 
دیگر از کار گذشته است و حسرت هم فایده اى ندارد. این، هالکت معنوى 

است.
1. سوره ي مریم، آیه ي 39.
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برادران و خواهران! اگر به خودمان نرسیم، بدبختى است؛ روسیاهى است؛ 
محرومیت است؛ از چشم خدا افتادن است؛ از مقامات معنوى دور ماندن و از 
نعیم ابدى الهى، تهى دست ماندن است. پس باید به خودمان برسیم. ماه رمضان 
فرصت خوبى است. کتابهاى اخالق هم خوشبختانه در اختیار هست. لکن آن 
چیزى که آدم از مجموع مى فهمد و آنچه مهم است، این است که انسان بتواند 

هوى و هوس خود را کنترل و مهار کند. این، اساس قضیه است.



اخالص؛ از مهمترين شرايط و 
ويژگي هاي خودسازي

یکى از ویژگیها که بسیار مهم است تا براى خودسازى به آن توّجه کنیم 
عبارت  اخالص  است.  «اخالص»  باشد،  داشته  هم  تقّدمى  جنبه ى  شاید  و 
ندهیم.  انجام  مغشوش  را  کارى  اینکه  و  دادن  انجام  خالص  را  کار  از  است 
و  مغشوش  اّما  کند؛  عبادت  گاهى  و  نمى کند  عبادت  کسى  که  هست  گاهى 
ناخالص. این هم مثل آن است. خالص بودن عبادت و خالص بودن عمل، این 
است که براى خدا باشد. در بین مردم، متأسفانه خیلى رایج است که کارهاى 
خوب خودشان را بر زبان بیاورند و بگویند. کأنّه توّجه ندارند که نباید کار 
این  ما  یا  بکنیم  را  کار  این  مى خواهیم  ما  که  گفت  و  آورد  زبان  به  را  نیک 
کارها را مى کنیم. البتّه برخى جاها استثناست. در جاهایى، بعضى از کارها 
باید در علن انجام گیرد. در روایات در باب صدقه، آمده است که «صدقه ى 
عبادات  مثًال  یا  را.  ثواب  این  عالنیه»  و «صدقه ى  دارد  را  ثواب  این  ِسّر» 
گروهى، جلوى چشم مردم انجام مى گیرد و باید انجام گیرد؛ و این از شعائر 
الهى است. اّما بسیارى از عبادات یا اغلب عبادات، آن روابطى که بین خود 
انسان و خداست ذکر، توّجه، دعا، نافله، شب زنده دارى، سحرخیزى، احسان 
و کارهاى نیک باید بین خود انسان و خدا بماند. مبادا انسان به خاطر اینکه 
دیگران ببینند، کارى را انجام دهد! کارى که انسان به خاطر توّجه دیگران به 
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خودش انجام دهد، از نکردن آن کار بدتر است؛ زیرا نکردن کار، یعنى انسان 
کارى را انجام نمى دهد. کارى که انسان براى جلب توّجه دیگران نسبت به 
خودش انجام داده، کأنّه انجام نداده است. البتّه بدتر بودنش هم از این جهت 
است که عمل شرك آلودى انجام داده و این عمل شرك آلود، فعل حرام است 
و دورکننده است. بنابراین همه مان در هرجا و در هر موقعیتى که هستیم، باید 
خیلى تالش کنیم که کار را خالص انجام دهیم. اگر کار براى خدا انجام گیرد 
و نیّت براى خدا خالص باشد، اشکاالتى که معموًال در کارها مشاهده مى شود، 
پیش نخواهد آمد. ما وقتى مصالح واقعى را فداى حرف این و آن مى کنیم 
که بخواهیم کار را براى این و آن انجام دهیم. انسان وقتى کار را براى خدا 
مى خواهد انجام دهد، فقط نگاه مى کند ببیند تکلیفش چیست؟ نگاه نمى کند 
که یکى خوشش مى آید، یکى بدش مى آید؛ پیش چه کسى آبرو پیدا مى کند 
و پیش دیگرى از آبرو مى افتد. امروز در جمهورى اسالمى، در همه ى شئون، 
کار براى خدا سارى و جارى است. هرکس در این کشور و این نظام، هر 
کارى که انجام مى دهد، مى تواند آن را براى خدا انجام دهد و از آن اجر و 

ثواب و بهره ى معنوى را ببرد و پیش خدا خودش را روسفید کند.
من روایتى را در باب اخالص یادداشت کرده ام که برایتان مى خوانم. از 
پیغمبر اکرم صلوات اهللا و سالمه علیه نقل شده است که فرمود: ان لكّل حق حقيقًة1. 
هر چیزى داراى حقیقتى است و یک روح و یک معنا و یک حقیقت دارد. 
و ما بلغ عبد حقيقة االخالص2. بنده به حقیقت اخالص و به آن معناى حقیقى 
اخالص نمى رسد حىت ال حيّب ان حيمد على شي ء من عمل هللا3. (این خیلى سخت 
است؛ این، مرتبه اش از آن مراتب بسیار باالست) مگر اینکه دوست نداشته 
مى دهد،  انجام  خدا  براى  که  کارهایى  از  هیچ یک  براى  را  او  مردم  که  باشد 
ستایش کنند. مثًال فردى است که کار را براى دیگران انجام نمى دهد: براى 
خاطر خدا نماز مى خواند، ختم قرآن مى گیرد، کار خیرى انجام مى دهد، احسان 

1. بحاراالنوار (ط بیروت)، ج 51، ص 112.
2. بحاراالنوار، ج 69، ص 294.

3. روضۀالواعظین و بصیرة المتعظین، ج 2، ص 414؛ بحاراالنوار، ج 69، ص 294.
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و کمک و صدقه اى مى دهد و مجاهدتى براى خدا مى کند. اّما دوست مى دارد 
که مردم بگویند: «ایشان چقدر آدم خوبى است.» کارش را براى مردم نکرده 
است. کار را براى خدا انجام داده و تمام شده؛ اّما از مدح مردم و از اینکه مردم 
از او تعریف کنند، خوشش مى آید. مى فرماید این، آن مرتبه ى عالى اخالص 
نیست. مرتبه ى عالى اخالص این است که این را هم دوست نداشته باشد. اصًال 
کارى به کار مردم نداشته باشد! مى خواهند بدانند، مى خواهد ندانند. مى خواهد 
خوششان بیاید، مى خواهد خوششان نیاید. نگاه کند ببیند خدا از او چه خواسته 

است و دقیقًا آن را انجام دهد.
از  بسیارى  در  علیه،  تعالى  اهللا  رضوان  امام  در  را  روحیه  این  و  صفت  این  من، 
موارد مشاهده کردم. در موارد متعّددى، بنده این خصوصیّت را در ایشان دیده 
بودم. کارى نداشت که کسى خوشش مى آید یا خوشش نمى آید. تکلیفش را 
انجام مى داد. وقتى که بار سنگین است؛ وقتى که کار بزرگ است؛ وقتى که کار 
خطرناك است، اخالص بیشتر به کار مى آید. مثل امروز که وضع جمهورى 

اسالمى این چنین است.



مراحل اخالص، مرتبه و امتياز خملصني
 اگر ما اخالص ورزیدیم، بنده ى مخلص مى شویم؛ اخالص ورزنده براى 
خدا، در عمل و نیّت. اّما فراتر از بنده ى مخلص، بندگان مخلص اند. مرحوم 
ایشان  به  سلوك  و  سیر  در  که   رساله اى  در  علیه،  تعالى  اهللا  رضوان  بحرالعلوم  سیّد 
منسوب است، بین مخلِص و مخَلص فرق مى گذارد. مى گوید مخلِص کسى 
است که عملى را فقط براى خدا انجام مى دهد و کارى به کار دیگران ندارد. 
اّما مخَلص آن است که همه ى وجود خود را خالصًا و مخلصًا براى خدا قرار 
مى دهد. همه ى هستى او فقط براى خداست. این، مرتبه ى بسیار واالیى است 
که واقعًا دور از دسترس است. اّما به نظر بنده، در این دوران، بخصوص جوانان 
و کسانى که در میدانهاى عمل و مبارزه و جهاد واردند، مى توانند به این مرتبه 
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هم برسند. البتّه براى امثال ما مشکل و خیلى دشوار است. ما خیلى دوریم! اّما 
جوانان و بخصوص جوانان مؤمن و پاك و خالص، با آن دلهاى روشن و پاکى 
که دارند، مى توانند به اینجا برسند. البتّه رساله ى مذکور، منسوب به مرحوم 
بحر العلوم است و قطعى نیست که مال ایشان باشد. بعد مى فرماید: خداى متعال 
به این مخلصین سه وعده داده است؛ سه امتیاز بزرگ. یکى این است که فرموده 
است: فاّنهم ملحضرون اّال عباد اهللا املخلصني.1 یعنى در قیامت، همه ى مردم در 
بندگان  مگر  مى گیرند،  قرار  الهى  محاسبه ى  مورد  و  مى شوند  حاضر  محشر 
مخلص که آن ها معافند. آن ها چون ذّره ذّره ى اعمال و انفاس و حرکاتشان 
براى خدا بوده است، لذا از اینکه در این عرصه از عرصه ى حشر آفاقى وارد 

شوند و مورد سؤال قرار گیرند، معافند.
امتیاز دوم این است که مى فرماید: و ما جتزون اّال ماكنتم تعملون اّال عباد 
اهللا املخَلصني2. همه ى مردم، پاداش متناسب با عمل کارى را که انجام داده اند 
متناسب  پاداششان  و  عملشان  این ها  خدا.  مخَلص  بندگان  مگر  مى گیرند، 
نیست. عملشان هرچه که باشد، پاداش آن ها بى نهایت است؛ زیرا این وجود 
متعّلق به خدا، براى خدا و سرتاپا در خدمت اهداف الهى است. او، همه ى 

وجودش براى خدا خالص شده است.
روایتى را دیدم البتّه سند این روایات را فرصت نمى کنم نگاه کنم و نمى دانم 
سندش چگونه است که مضمونش این بود که خداى متعال مى گوید: «اگر به 
بنده ى مخلص یا مخَلص، همه ى دنیا را هم بدهم، حق او ادا نشده است.» 
بنابراین، جزاى او متناسب با عملى که انجام مى دهد، نیست. یک نماز او برابر 

هزاران نمازى است که بندگان خوب خدا بخوانند.
امتیاز سوم که از همه ى این ها باالتر است، این است که سبحان اهللا عّما 
يصفون اّال عباد اهللا املخَلصني3. یعنى خداى متعال از آنچه که بندگان او توصیف 
آن ها  کنند. یعنى  توصیف  مخَلص  بندگان  که  آنچه  از  مگر  است؛  منزه  کنند، 

1. سوره ي صافات؛ آیات 127  ـ 128.
2. سوره ي صافات، آیات 39  ـ 40.

3. سوره ي صافات، آیات 159  ـ 160.
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از  کوچک تر  و  کمتر  دیگر،  بندگان  کنند.  ادا  را  الهى  توصیف  حِقّ  مى توانند 
این هستند؛ و هرچه در باب پروردگار عالم بگویند ما عرفناك حّق معرفتك1. 
بندگان  ناحیه ى  از  مگر  نارساست؛  و  ناقص  انسانها،  زبان  از  خدا  اوصاف 
مخَلص. آن ها مى توانند خداى متعال را کما هو حّقه توصیف کنند. و لذاست 
که انسان اگر خود را به دعاهایى که از ائّمه علیهم الّسالم، مأثور است، انس بدهد 
و مرتبط کند، امید این هست که توانسته باشد با خداى متعال، درست مناجات 
کند و چنان که شایسته ى الهى است، با او حرف بزند. ضمنًا ماه رمضان ماه 
رمضان، یکى  ماه  در  شده  نکنید. دعاهاى وارد  فراموش  را  دعاست. دعاها 
از آن نَِعم و فرصتهایى است که باید مغتنم بشمرید. این دعاى ابى حمزه، این 
و  شبها  و  روزها  در  که  ادعیه اى  بقیه ى  و  جوشن  دعاى  این  افتتاح،  دعاى 
سحرها و بقیه ى ساعات و اوقات مخصوص در ماه رمضان وارد شده است، 

واقعًا از نعمتهاى بزرگ الهى است. فرصت را مغتنم بشمارید.



رمضان؛ فرصت اجنام نوافل مناز هاي شبانه روز
نوافل  این  که  کنم  عرض  هم  را  توصیه  این  که  رسید  ذهنم  به  من 
سى وچهاررکعتى که براى نمازهاى روز و شب وارد شده است، بسیار باارزش 
ماه  ولى  نیستیم.  نوافل  اهل  غالبًا  ما  است.  خوبى  فرصت  رمضان  ماه  است. 
نماز  از  بهتر  روزه،  دهان  با  کار  کدام  دارد؟  مانعى  چه  مى شود،  که  رمضان 
خواندن؟ چهار رکعت نماز ظهر است، قبل از این چهار رکعت، هشت رکعت 
نافله دارد؛ چهار دو رکعتى. چهار رکعت نماز عصر است و قبل از این چهار 
رکعت، هشت رکعت نافله ى نماز عصر است. این نوافل را بخوانید. همچنین 
رکعت  یازده  که  شب  نوافل  نیز  و  است؛  مهم تر  این ها  از  که  را  مغرب  نوافل 
ایّام  در  که  هستند  کسانى  است.  رکعت  دو  که  صبح  نافله ى  همچنین  است. 
معمولى سال، برایشان مشکل است پیش از اذان صبح براى نماز شب بیدار 

1. بحاراالنوار، ج 66، ص 292.
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شوند. ولى در این شبها، به طور قهرى و طبیعى بیدار مى شوند. این یک توفیق 
الهى است. چرا از این توفیق استفاده نکنیم؟ إن شاء اهللا فرصتهاى ماه رمضان 

را مغتنم بشمارید.

 در روز اّول ماه مبارك رمضان  ـ 04/ 12/ 1371
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رمضان؛ فرصت دعا و مناجات
همه ى برادران و خواهران نمازگزار را به رعایت تقواى الهى توصیه مى کنم. 
و  تقوا  برکت،  با  میهمانى  این  مفتاح  است.  الهى  ضیافت  ماه  و  رمضان  ماه 
پرهیزکارى است. یکى از وظایف مهمى که در این ماه برعهده ى ماست، یا اگر 
بهتر بگوییم، یکى از فرصتهایى که در این ماه در اختیار ماست، عبارت است 
از دعا. سه جهت را در باب دعا عرض مى کنم. اگرچه درباره ى دعا، فواید و 
آثار و برکات بیشترى از آنچه که بنده عرض مى کنم وجود دارد؛ لکن این سه 

نکته و سه فایده براى دعا، مهم است.
یکى این است که وقتى ما به درگاه حق متعال دعا مى کنیم، در حقیقت 
وسیله اى براى رسیدن به حوائج خودمان مى جوییم و راهى به سوى این حوائج 
مى پیماییم و از آن استفاده مى کنیم. این، یک گونه دعا کردن است: دعا براى 
گرفتن مقصود. این طور نیست که کسى گمان کند همه ى مقاصد، به وسیله ى 
ابزارها یا وسایل مادى براى انسانها قابل دسترسى است. بلکه چیزهایى را 
انسان با دعا باید به دست آورد. البتّه نه دعاى تنها و دعاى بدون عمل. هیچ 
فایده اى ندارد که انسان در عمل را ببندد و به دعا اکتفا کند. اّما در کنار عمل، 
در کنار اقدام، در کنار به کار انداختن هّمت و تالش، خواستن از خدا را نیز 
باید قرار بدهیم. این دعا، حاجات را براى انسان برآورده مى سازد. لذا مالحظه 
مى کنید که پیغمبر اکرم صلى اهللا علیه وآله وسلم، در میدان جنگ، بعد از آن که همه ى 
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کارها را انجام داده است، دعا هم مى کند. بنابراین، یکى از وظایف ماست که 
دعا کنیم، تا از این راه به حاجات و اهداف و مقاصد خودمان نائل شویم.



آداب و شرايط استجابت دعا
و  محّققین  بزرگان از  قول  است. به  وسیله اى در کنار وسایل دیگر  دعا، 
متفّکرین ما، همچنان که در عالم وجود، خداى متعال دهها وسیله و سبب و 
عّلت قرار داده است، دعا هم یکى از سببهاست. در بسیارى از دعاها، حاجت 
و مقصود خواستن مطرح مى شود. مثًال فرض بفرمایید در همین دعاى سحر 
آن که  از  بعد  هست،  هم  عالى المضمونى  بسیار  دعاى  که  رمضان  مبارك  ماه 
خداى متعال را به اسما و صفات سوگند مى دهد، مى گوید: دعا کن به آنچه که 
مى خواهى و مقاصد خودت را از خدا بخواه. بعد از این همه قسم دادن خداى 
متعال، دعا مستجاب مى شود. لذا در روایتى از امیرالمؤمنین علیه الّصالة و الّسالم، نقل 
شده است که فرمود: ادفعوا امواج البالء عنكم بالّدعا قبل ورود البالء؛1 پیش 
است.  واقعیت  اینها  کنید.  دفع  را  بال  دعا،  با  شود،  وارد  شما  بر  بال  آن که  از 
این، البتّه بدان معنا نیست که هرچه شما خواستید و هر طور آن را با خداى 
متعال در میان گذاشتید، برآورده خواهد شد؛ نه. شرایطى دارد، آدابى دارد؛ 
هم  دوستتان  از  شما  اگر  خواستنها.  همه ى  مثل  و  عادى  اسباب  همه ى  مثل 
چیزى بخواهید، آداب و تشریفاتى دارد. ادب مخصوص دعا را باید به کار 
گرفت و عمده ترین آداب، این است که انسان به خداى متعال توّجه کند و با 
همه ى دل، از خدا بخواهد. هنگامى که قلب انسان رقیق مى گردد و توّجهى 
پیدا مى شود، وقت دعاست. آن وقت اگر از خدا بخواهید، غالب این است که 
مقصود برآورده مى شود. مگر مواردى که در علم الهى، مصالحى وجود دارد 
که آن مصالح را ما نمى دانیم و خداى متعال، به خاطر دعاى من و شما مصالح 
راه  سر  که  آن جا  نمى ریزد.  هم  به  را  مّلت  یک  مصالح  یا  آفرینش،  عمومى 

1. بحاراألنوار، ج90، ص289.
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خواسته ى ما، مصلحت بزرگى مانع نباشد و آن جا که توّجه الزم را در حال 
دعا داشته باشیم، دعا مستجاب خواهد شد؛ یا زود و یا دیر. در روایات دارد، 
وقتى براى حاجاتى دعا مى کنید، دعا و خواسته ى خود را زیاد ندانید. یعنى 
هرچه مایل هستید و مى خواهید، از خدا طلب کنید. نگویید «این زیاد است. 
کمتر بخواهم تا بشود.» ما از استکثار دعا منع شده ایم. یعنى دعا و مطلوب 
را، در مقابل پروردگار، زیاد نشمارید. از خدا، خواسته هاى بزرگ بخواهید 
و خداى متعال برآورده مى کند. در امید به دعا را به روى خودتان نبندید و 
این راه و وسیله اى را که خداى متعال بین خود و بندگانش قرار داده است، 
بر روى خودتان مسدود نکنید. البتّه باز در روایات دارد: الّنهى من االستعجال 
ىف الدعا. یعنى در دعا عجله نکنید. اگر چیزى را خواستید و در زمانى که شما 
خواستید برآورده نشد، نگویید که خداى متعال دعاى مرا مستجاب نکرد؛ نه. 
خداى  بعد از آن که  باوقاتها.» در روایت دارد: بنى اسرائیل  مرهونٌۀ  «االمور 
متعال وعده داد آنان را نجات خواهد داد، چهل سال دعا کردند و باالخره شد. 
کار بزرگى هم انجام شد. غرق فرعون و پیروزى موسى بر فرعون، امرى نیست 
که چهل سال تالش، براى آن زیاد باشد. عجله نکنید! با توّجه، خدا را بخوانید 
و هرچه مى خواهید از خدا بخواهید که در بعضى از دعاها، این معنا را دارد. 
در دعایى این گونه وارد است که اهلى متوه اآلمال قد خابت اّال لديك و معاكف 
اهلمم قد تعطلت اّال عليك1. یعنى آرزوهاى زیاد در هر درى و نزد هر کسى که 
مطرح گردد، مردود مى شود، مگر در پیشگاه تو. در پیشگاه تو، خواسته هاى 

زیاد هم برآورده مى شود.



معارف عميق اسالمي مستتر در 
ادعيه ي مأثوره

ائّمه  از  که  دعاهایى  در  که  است  این  هست،  دعا  در  که  دیگرى  جهت 
1. مصباح المتهّجد، ج 1، ص 156.
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علیهم الّسالم به ما رسیده است، درسهاى بزرگى از معارف اسالم نهفته است. این 
صحیفه ى سّجادیه را اگر مطالعه کنید و جنبه ى دعایى کلمات را ندیده بگیرید، 
کسى  اگر  است.  قرآنى  و  اسالمى  معارف  از  عالى  درس  یک  آن  دعاى  هر 
نهج البالغه  اّول  خطبه ى  که  را  توحید  در  علیه الّصالة و الّسالم،  امیرالمؤمنین  خطبه ى 
است، جلو خودش بگذارد، یا دعاى اّول صحیفه ى سّجادیه را که در تحمید 
است  ـ حمد الهى است  ـ جلو خودش بگذارد، مى بیند این دو مثل همند و 
مقابل  در  علیه الّصالة و الّسالم،  امیرالمؤمنین  درسند.  و  خطبه اند  ندارند.  هم  با  فرقى 
جمعى از مردم ایستاده و معارف الهى را بیان کرده و امام سّجاد علیه الّصالة و الّسالم، 
دعا کرده و به زبان دعا، همان معارف را بیان فرموده است. یا دعاى هشتم 
نهج البالغه  ـ که من بعضى از فقراتش را یادداشت کرده ام  ـ یک درس اخالقى 
است. کأنّه خطبه اى است که کسى بخواند، یا یک سخنرانى براى مردم بکند و 

لغزشگاههاى اخالقى را براى آنان بیان نماید.
امام سّجاد علیه الّصالة و الّسالم، این دعا را با این زبان بیان کرده است: الّلهّم اّني 
شّدت  حرص،  حرص، افزایش  اعوذ بك من هيجان احلرص و سورة الغضب1 
خشم، غلبه ى حسد، ضعف صبر، کمى قناعت، شكاسة اخللق بداخالقى، احلاح 
الشهوة شهوترانى زیاد، ملكة احلمّيه تعّصبهاى ناحق و جانبداریهاى به ناحق، 
استصغار املعصية و استكبار الّطاعة گناه خود را کوچک دانستن و طاعت خود 
در  که  مجموعه اى  بد  اداره ى  ايدينا2  حتت  الوالية ملن  سوء  شمردن،  بزرگ  را 
اختیار ما و زیر دست ماست، ان نعضد ظاملًا او خنذل ملهوفا3 به ظالمى کمک 
کردن و بیچاره اى را یارى نرساندن. همه ى این مطالب را امام سّجاد علیه الّصالة 
والّسالم، در یک دعا، با این زبان بیان مى کند، که خدایا، من به تو پناه مى برم 
از این چیزها. اینها درسهاى اخالقى است. دعاهاى صحیفه ى سّجادیه، دعاى 
ابوحمزه ى ثمالى، دعاى افتتاح، یا بقیه ى دعاهاى ماه رمضان  ـ شب و روز 
جمعه و بقیه ى اوقات  ـ و تمام این دعاهایى که از ائّمه علیهم الّسالم به ما رسیده 

1. صحیفه ي سّجادیه، دعاي 8.
2. همان، ص 56.

3. همان.
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است، پر است از معارف اسالمى درباره ى توحید، درباره ى نبّوت، درباره ى 
حقوق، درباره ى وضع جامعه، درباره ى اخالق، درباره ى حکومت و درباره ى 
همه ى مسائلى که انسان احتیاج دارد از اسالم بداند. در این دعاها، براى ما 
مطالبى هست که به زبان دعا، معارف بیان شده است و ائّمه ى ما علیهم الّسالم، در 
دوران حاکمیت طواغیت، توانسته اند این معارف را از این راه به مردم برسانند. 

این هم یک دیدگاه دیگر در باب دعاست.



دو ديدگاه درباره ي دعا
در این دو دیدگاه، دعا وسیله است. در دیدگاه اّول، دعا وسیله است براى 
رسیدن به حوائج و مقصودها و هر آنچه که انسان مى خواهد و آرزو مى کند؛ 
و در دیدگاه دوم، دعا وسیله است براى فهمیدن معارف الهى. اّما دیدگاه سوم 
به  را  خود  حاجت،  عرض  و  تضّرع  و  دعا  با  انسان  که  است  این  دعا  براى 
خداى متعال نزدیک کند. نفس دعا کردن، تقّرب الى اهللا است. خود حرف زدن 
با پروردگار، خود تضّرع کردن، با خداى متعال سخن گفتن، نزد خداى متعال 
عذرخواهى و توبه و استغفار کردن، براى انسان یکى از مقاصد و هدفهاست. 
این، باالترین جنبه هایى است که در دعا وجود دارد. نفس این که انسان در 
مقابل پروردگار بایستد و اشک بریزد و اظهار کوچکى و حقارت کند، براى 
انسان یک علّو مقام و مرتبه است. بشر با تضّرع در پیش خداى متعال است 
که عروج مى کند و اوج مى گیرد. بدبختى انسان وقتى است که از خداى متعال 
غافل شود. سیه رویى انسان وقتى است که خود را به خدا محتاج نداند. ناکامى 
بشر وقتى است که براى انس و ارتباط با خدا، جایى در زندگى قائل نباشد. 
هرچه بدى در دنیا هست از این جاست. هر چه زشتى در وجود بشر هست از 
این جاست. انسان براى این که خود را در برابر بدیها بیمه کند، باید به سمت خدا 

برود؛ با خدا انس بگیرد و با خدا رابطه پیدا کند. این، وظیفه است.
ماه رمضان، وقت این گونه دعا کردن است. منافاتى هم ندارد. همان دعایى 
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که در آن، حاجت خود را مى خواهید، آن دعا را با توّجه، با تضّرع و با حضور 
قلب بخوانید و دلتان را به خدا نزدیک کنید. من و شما به این احتیاج داریم. 

برادر و خواهر من! از دعا غفلت نکنید.
جمهورى اسالمى، آن نظامى که باید با قلدرهاى جهان مقابله کند؛ آن مّلتى 
که باید با کوههاى فساد دربیفتد؛ آن جامعه و نظامى که در مقابل هیچ قلدرى 
سر خم نمى کند و براى نجات انسانیّت تالش مى نماید، چنین جامعه و نظامى، 
در درون و در دل افراد خود باید درهایى به سوى دعا و تضّرع باز کرده باشد. 
بدون این، نمى شود. اگر مى خواهید در مقابل دشمن، استوار باشید، باید باب 
دعا را به روى خودتان باز کنید. اگر مى خواهید از کسى و چیزى نترسید، باید 
رابطه ى خود را با خدا قوى کنید. اگر مى خواهید در مقابل جلوه هاى ماّدى 
تکان نخورید و نلغزید، باید خود را با دعا و تضّرع بیمه کنید. این، دعاست. 
خود،  درون  از  انسان  که  است  راهى  انسانهاست.  همه ى  قلبى  وظیفه ى  این، 
با خداى متعال باز مى کند. و لذا شما مى بینید امیرالمؤمنین علیه الّصالة و الّسالم، آن 
انسان شجاع، آن جنگجو، آن مرد بزرگ، آن حاکم قدرتمند و نیرومند؛ آن 
کسى که فکر و ذهن و عقل و حکمت و درس و معارف او براى فرزانه ترین 
فالسفه و حکماى عالم درس است و باید زانو بزنند و یاد بگیرند؛ آن انسان 
نیرومندى که اگر همه ى دنیا در مقابلش باشد، پشت نمى کند، از همه ى مردم 

زمان خود عابدتر و پیش خداى متعال گریه کننده تر و متضّرعتر است.
بسیار  فرصت  نکنید.  رها  را  فرصتها  این  ندهید.  دست  از  را  رمضان  ماه 
مغتنمى براى دعا و تضّرع است. سعى کنیم باب دعا را به روى خودمان باز 
نگه داریم. اگر کسى توفیق دعا پیدا کند  ـ دعاى با توّجه و با حال  ـ باید بداند 
مورد لطف پروردگار قرار گرفته است و اجابت در مرحله ى بعد است. جامعه ى 

اسالمى باید جامعه ى دعا و تضّرع و انابه ى الى اهللا باشد.

 در خطبه هاي نماز جمعه ي تهران ـ 1371/12/7



67
ران

زه دا
 رو

وال
 اح
ري،

زه دا
 رو

اب
آد

رمضان؛ ماه مترين تسّلط بر نفس
امیدواریم که خداوند این عیدفطر را بر مّلت ما و بر مّلتهاى دیگر، مبارك 
کند. آن چیزى که مهمتر از هر چیز دیگر است و در همه ى حاالت باید به آن 
توّجه داشت مخصوصًا مثل امروزى که بعد از ماه مبارك رمضان و روز عید 
فطر است این است که مایه و اساس اصلى در حرکت هر مّلت و موفّقیت او، 

این است که پایه هاى فکرى و اعتقادى و روحى را ترمیم و استوار کند.
اسالم به ما یاد مى دهد که براى پیشرفت در دستیابى به هدفهاى دنیا و 
آخرت، باید تحّولى در درون انسان به وجود آید. تا آن تحّول در درون یک 
جامعه و در جوامع اسالمى به طور خاص ایجاد نشود و تا وقتى که دلها با خدا 
آشنا نگردد و راه خدا به عنوان برترین راه و صراط مستقیم مورد توّجه و تبعیّت 
رمضان، که یک  شد. ماه  حل نخواهد  جوامع اسالمى  مشکالت  قرار نگیرد، 
ذخیره و عطیّه و هدیه ى الهى است و در اختیار مردم مسلمان است، در درون 
خود ارمغانهاى ارزشمندى را در همین جهت براى ما دارد. از طرفى، روزه ى 
ماه رمضان که یک تمرین و ریاضت است، وسیله اى است براى تسّلِط بر نفس؛ 
که بدون تسّلط بر نفس و در دست گرفتن زمام هوسها و هواها و شهوات، هیچ 
کاربزرگى را نمى شود با موفقیّت انجام داد. ماه رمضان با سرمایه ى روزه اى 
که دارد یک تمرین علمِى ارزشمند در این جهت است. به فضل الهى، پیروان 
مکتب اهل بیت علیهم الّسالم از ادعیّه اى که در ماه رمضان از آن بزرگواران مأثور 
است، با آن دلهاى روشن و آگاه از مناجاتها و دعاها و راز و نیاز با خداى 
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متعال در شبها و روزها و سحرهاى این ماه مبارك، برخوردار بوده اند. کسى 
عّلت  که  مى فهمد  خوب  باشد،  آشنا  علیه الّصالة و الّسالم  سّجاد  امام  زمزمه ى  با  که 
انقطاع ما از راه خدا، عّلت دورى ما از معنویّات، عّلت محرومیت ما و امثال 
ما از دست یافتن به آن مقامات معنوى و ملکوتى، گرفتاریهایى است که در اثر 

پیروى از شهوات و اطاعت از نفس اّماره ، دچار آن مى شویم.
و  بيىن  مى کند: فّرق  عرض  علیه الّصالة و الّسالم  سّجاد  امام  ابى حمزه،  دعاى  در 
بني ذنىب املانع عن لزوم طاعتك1. یعنى اى پروردگار من! بین من و گناهى که 
که  مى شود  معلوم  پس  بینداز.  جدایى  باشم،  تو  اطاعت  با  مالزم  نمى گذارد 
گناهان که اساس در معناى گناه، همین چیزهایى است که انسان به تبع شهوات 
و نفسانیّات خود، به آنها دست مى زند و مرتکب مى شود نمى گذارند که انسان 

پرواز کند و اوج بگیرد.
ما در این ماه رمضان، بارها و بارها عرض کردیم که الّلهّم غّيرسوء حالنا 
لطف  و  برکت  به  را  ما  بدحالِى  که  خواستیم  متعال  خداى  از  حالك2.  حبسن 
خودش، به حالى نیکو تغییر دهد. اگر این بشود، به فضل الهى، همه ى مشکالت 
حل خواهد شد. بخصوص هر یک از ما که بار مسؤولیتى را در سطح کشور 
بر دوش گرفته ایم چه مسؤولیتهاى کوچک و چه مسؤولیتهاى بزرگ به همان 
اندازه، بیشتر به این تغییر حالت احتیاج داریم و بیشتر باید از سوءحاِل خودمان 
بنالیم. بنده خودم را عرض مى کنم که بیش از شما به این معنا ابتال و به این 
تغییر احتیاج دارم. این، در یک کشور و در یک مّلت، کلید حرکت و تحّول 
است. اّن اهللا اليغّير ما بقوم حّتى يغّيروا ما بانفسهم3. آنچه که در انفس آنهاست، 
در خودهاى آنهاست، در جانهاى آنهاست، باید تحّول پیدا کند تا امور زندگى 

متحّول شود.



1. اقبال االعمال (ط ـ القدیمه).
2. بحاراالنوار، ج 95، ص 120. 

3. سوره ي رعد، آیه ي 11. 
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رمضان؛ ميدان مسابقه در اطاعت و 
رضايت خدا

روز عید مبارك فطر، روِز گرفتن پاداش براى مؤمنان و روزى است که 
براى پیغمبر اکرم و اولیایش، روز عید، روز شرف و روز کرامت است. همه ى 
پرهیزگارى  و  تقوا  رعایت  به  را  نمازگزار  مسلمان  خواهران  و  برادران  شما 
دعوت و توصیه مى کنم؛ که تقوا و پرهیزگارى، نتیجه و غایتى است که باید به 

فضل پروردگار، بر روزه ى ماه رمضان مترتّب شده باشد.
روز عید فطر، روِز مورد توّجه پروردگار و روز نزول مغفرت و رحمت 
الهى بر مؤمنان است. این روز را هم باید مثل ایّام ماه مبارك رمضان، قدردانى 
کرد. امام مجتبى علیه الّسالم طبق روایتى در روز عید فطر، از راهى عبور مى کرد. 
دید جمعیتى ایستاده اند و بازى مى کنند و بى خیال و بى توّجه به اهمیت این 
روز، با غفلِت خودشان سرگرمند و مى خندند. کنار آن جمعیت ایستاد و فرمود: 
ان اهللا جعل شهر رمضان مضمارًا خللقه1 خداوند، ماه رمضان را میدان مسابقه اى 
براى بندگانش قرار داده است. فيستبقون فيه بطاعته اىل مرضاته2. که در این میدان 
مسابقه، به وسیله ى اطاعت او، به سوى رضایت او با یکدیگر مسابقه بگذارند 
و از یکدیگر پیشى گیرند. فسبق قوم ففازوا در این ماه رمضانى که گذشت، 
عّده  اى توانستند پیشى بگیرند و از دیگران جلو بیفتند؛ و اینها پیروز و موفّق 
شدند و قّصر آخرون فخابوا3 اّما عّده  ى دیگرى، در همین ماه رمضان کوتاهى 
کردند. آنها نتوانستند خود را به درگاه رحمت الهى برسانند، و مأیوس و نومید 
شدند. فالعجب كّل العجب من الضاحك العب ىف اليوم اّلذى يثاب فيه املحسنون 
و خيسر فيه املبطلون4 فرمود: تعّجب است از کسانى که بى خیال مى خندند و به 
لعب مشغول مى شوند. در آن روزى که نیکوکاران خرمنهاى ثواب را مى چینند 
آنان  خسارتهاى  مى گیرند؛  تحویل  را  خود  خسارت  محرومان،  و  مى برند  و 

1. تحف العقول، ص 236. 
2. همان.

3. همان. 
4. کافی، ج 7، ص 682.
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دامنگیرشان مى شود. روز بزرگى است. مثل روز قیامت است. در این روز، 
کسانى که در ماه رمضان توانسته اند رضاى الهى را به دست آورند، پاداش خود 
را از خداى متعال خواهند گرفت. امروز روزى نیست که انسان بتواند در آن، به 
غفلت سرکند. سپس در ادامه فرمود: لو كشف الغطاء لعلموا اّن املحسن مشغول 
پرده ى  و  مى شد  نافذ  بصیرت،  چشم  اگر  باسائته1  مشغول  املسى ء  و  بأحسانه، 
حجاب ماّدى از مقابل چشمهاى ما کنار مى رفت، مى دیدیم که نیکان مشغول 
مشغول و سرگرمند؛ چنان که  جمع آورى پاداش خودند و به برداشتن ثواب، 

بَدان سرگرم به نتایج کوتاهیهاى خودشان هستند.



ذخريه ي دستاوردهاي ماه 
رمضان براي سال آينده

لحظات  و  ساعات  همه ى  با  برکاتش،  و  خیرات  همه ى  با  رمضان،  ماه 
پربارش، با همه ى وعده هایى که خداى متعال به مؤمنان و نیکوکاران در آن 
داده بود، سپرى شد. عّده اى از این ماه، نتیجه ها گرفتند؛ پیمانه هاى خود را پر 
کردند و خود را تا آخر این سال، که باز به رمضانى دیگر منتهى خواهد شد، 
بیمه کردند. خوشا به حال آنان. امیدوارم که شما برادران و خواهران، از زمره ى 

این گروه مردم باشید.
حفظ  خود  براى  رمضان،  ماه  در  را  خود  مبارك  تالش  نتایج  کنید  سعى 
کنید. دلها را پاکیزه نگه دارید و مشغول مسائلى که شما را از خدا دور مى کند، 
و  و از نتایج  بدانید  قدر  مشغول یاد خدا بخواهید؛ آن را  مپسندید. دلتان را 
آخر  تا  را  خود  سعادت  آورده اید،  دست  به  رمضان  ماه  در  که  آنچه  ثمرات 
سال تأمین کنید. به فضل الهى، در جمهورى اسالمى ایران، زمینه براى کسانى 
است.  آماده  کنند،  زندگى  خوب  و  بمانند  خوب  و  باشند  خوب  بخواهند  که 
آنهایى که بخواهند مسلمان زندگى کنند، در فضاى جمهورى اسالمى مى توانند 

1. تحف العقول، ص 236.



71
ران

زه دا
 رو

وال
 اح
ري،

زه دا
 رو

اب
آد

مسلمان زندگى کنند و مسلمان بمانند. در بسیارى از کشورهاى دنیا، چنین 
فضایى وجود ندارد که در آن، جوان بتواند گناه نکند و کسى که مى خواهد به 
گناه نزدیک نشود، بتواند نزدیک نشود. این فضا، از برکات جمهورى اسالمى 

است. این را باید قدر بدانیم.

 در خطبه هاي نماز عید فطر ـ 1372/1/4
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رمضان؛ قطعه اي از شت
ماه رمضان هم از یک جنبه ى دیگر، درخور یک توّجه اکید است که من 
درباره ى این قضیه، چند کلمه اى مى خواستم عرض کنم. اگرچه این مطالب 
براى شما تازه نیست. حرفهایى است که شما خودتان، آنها را به مردم مى گویید 
و براى شما روشن است. اّما به عنوان تذّکر براى هر کسى که بشنود عرض 
جهنّم  در  خدا  که  است  بهشت  از  قطعه اى  سال،  هر  در  رمضان  ماه  مى شود. 
سوزان دنیاى ماّدى ما آن را وارد مى کند و به ما فرصت مى دهد که خودمان را 
بر سر این سفره ى الهى در این ماه، وارد بهشت کنیم. بعضى همان سى روز را 
وارد بهشت مى شوند. بعضى به برکت آن سى روز، همه ى سال را و بعضى همه ى 
عمر را. بعضى هم از کنار آن، غافل عبور مى کنند که مایه تأّسف و خسران 
است. حاال براى خودشان که هیچ، هر کس که ببیند این موجود انسانى، با 
این همه استعداد و توانایِى عروج و تکامل، از چنین سفره ى با عظمتى استفاده 
نکند، حق دارد که متأّسف شود. این، ماه رمضان است. ماه ضیافت اهللا است. 

ماه لیلۀالقدر است.
از بس اینها را تکرار کرده ایم و شنیده ایم و گفته ایم، برایمان عاّدى شده 
است. انسانى به کمال راه پیدا مى کند که از بین همین چیزهاى تکرارى، حقایق 
را پیدا کند. علم ماّدى نیز همین طور است. همه در مّدت عمرشان دیده اند که 
وقتى سیب از درخت جدا مى شود، به طرف زمین مى افتد. دیگر از این کار 
عاّدى تر، چیزى در دنیا هست؟! اّما یک نفر متوّجه شد که این یک پدیده است: 
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چرا سیب پایین مى آید؟ چرا از درخت که جدا مى شود باال نمى رود؟ آن وقت 
نیروى جاذبه کشف شد. یک باب جدید در دانش بشرى باز شد. همه ى این 
چیزهاى عاّدى زندگى ما از این قبیل است. قرآن را مالحظه کنید: افال ينظرون 
اىل االبل كيف خلقت1 براى عرِب شترسوار چیزى عاّدى تر از شتر هست؟! 
انسان را به آن ابل متوّجه مى کند. ما باید به این پدیده هاى الهى که دور و 
بر ماست، توّجه کنیم. یکى از آنها، همین ماه رمضان است. این ضیافت اهللا 
چیز کمى نیست. شنیده ایم «ضیافت اهللا» میهمانى است! آن هم میهمانى اى که 
میزبان آن، خداى عظیِم علیِم کریِم قدیر است که سراسر آفرینش، در قبضه ى 
قدرت اوست. فهى مبشيتك دون قولك مؤمتره2 این، ضیافت الهى است؛ این هم 
ما که دعوت شده ایم: دعيتم فيه اىل ضيافت اهللا3 از این باید استفاده کرد. استفاده 
از این به چیست؟ به همین چیزهایى که در اختیار ما گذاشته اند: همین روزه، 
خشوع  همین  توّجه،  همین  ذکر،  همین  دعا،  همین  نوافل،  همین  نماز،  همین 
و همین تضّرع. اگر وارد این میدان شویم و ما معمّمین سعى کنیم مخاطبان 
خودمان را هم وارد این میدان کنیم، این کشور تبدیل به یک منطقه بهشتى 
خواهد شد. دنیا و آخرت درست خواهد شد، که: ولو انَّ اهل القرى آمنوا واتقوا 
لفتحنا عليهم بركاٍت من السماء واالرض4 اینها وعده ى الهى است. اینها مبالغه 
و اغراق گویى نیست. خداى متعال، برکات زمین و آسمان را بر مردم با تقوا 

مفتوح خواهد کرد. تقوا هم به همین است.



تقوا؛ هدف تام و متام رمضان
از بزرگترین اهداف روزه ى ماه رمضان یا شاید بشود به یک معنا گفت: 

1. سوره ي غاشیه ، آیه ي 17.
2. صحیفه ي سّجادیه، ص 54.

3. فضائل امیرالمؤمنین، ص 133؛ امالی (صدوق)، ص 93.
4. سوره ي اعراف، آیه ي 96. 
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تمام الهدف» تقواست. لعلكم تّتقون1. و این دست ماست. مردم باید هرکدام 
خودشان، و اگر بتوانند دیگران را اصالح کنند. این، مخصوص معمّمین نیست. 
لکن علما و روحانیون و خطبا و وعاظ آمادگى دارند. خداى متعال به آنها این 
بیان، این امکان، این ذهن، این موقعیت اجتماعى و این لباس را داده است؛ و ما 
باید از آن استفاده کنیم. از جمله چیزهایى که در این ماه رمضان عادى است، 
این عبارت صریح خداى متعال است که ليلة القدر خري من الف شهر، تّرتل امللئكة 
و الّروح فيها باذن رّبهم من كّل امر سالٌم هى حّتى مطلع الفجر2 یک شب تا صبح، 
مظهر سالم الهى است. همان سالٌم قوًال من رّب رحيم3 که مخصوص مؤمنین 
است. مخصوص اهل بهشت است. مخصوص بندگان خالص خداست. این، در 
اختیار ماست که استفاده کنیم. این، آن کلمه اى است که من مى خواهم در باب 
ماه رمضان عرض کنم. این، کلید اصالح همه ى امور است؛ و از این جا شروع 
مى شود. کمااین که اصل انقالب از این جا شروع شد: از مسجد و دین و تقوا.

قاعده ى  و  پایه  که  مى شود  معلوم  بیشتر  کنید،  نگاه  بزرگوار  امام  به  اگر 
اصلى این حرکت عظیم، تقوا بود. امام، مظهِر تقوا و توّجه و معرفت و عمل 
براى خدا و اخالص بود. اگر این نبود، نمى شد. اگر امام آن قدر خوب و اهل 
معنا و معرفت نبود، این کار به این جا نمى رسید. این مقّدمه اى براى اصالح 

است.

 در دیدار جمعی از روحانیون ـ 1372/11/17

1. سوره ي بقره ، آیه ي 183. 
2.  سوره ي قدر ، آیات 3 ـ 5.

3.  سوره ي یس ، آیه ي 58.



75
ران

زه دا
 رو

وال
 اح
ري،

زه دا
 رو

اب
آد

رمضان؛ ماه قدم ادن در وادي تقوا
اغرى  التقوى  من فارغ  اّن  له:  کالم  فى  علیه الّصالة و الّسالم،  امیرالمؤمنین  قال  و 
بالشهوات، اّن من فارغ التقوى اغرى بالّلذات و الشهوات، و وقع ىف تيه السّيئات 

و لزمه كثريالّتبعات.1
همه ى برادران و خواهران عزیز نمازگزار را به رعایت و حفظ تقواى الهى 
توصیه و دعوت مى کنم. ماه رمضان را که ماه رسیدن به تقوا و ماهى است 
بگذارد،  قدم  تقوا  وادى  به  انسان  این که  براى  است  وسیله اى  آن  روزه ى  که 
قدر بدانیم و هر چه ممکن است خودمان را به مرحله اى از دیانت که نامش 

تقواست، نزدیک کنیم.



فوايد و آثار تقوا
امروز در خطبه ى اّول، با اشاره به یک تجربه ى قرآنى بسیار مهم، صحبت 
جمله ى  از  دارد.  زیادى  فواید  انسان،  زندگى  در  تقوا  تقواست.  درباره ى  من 
این فواید، یکى این است که انساِن با تقوا مى تواند خود را در لغزشگاهها و 
دست اندازهاى زندگى حفظ کند؛ ولى انسان بى تقوا، نمى تواند. اگر انسان بتواند 
روح تقوا را،که عبارت است از مراقبت دائم نسبت به خود و توّجه همیشگى 

1. تصنیف غرر الحکم و درر الکلم، ص 274.



76 
یی/

شورا
ن عا

سخ
دو 

د و 
هفتا

  

76
آداب روزه داري، احوال روزه داران

در اعمال و حتّى افکار خود و فعل و تَرکى که به انسان منتسب مى شود، در 
خود به وجود آورد، نتیجه اش این مى شود که در امتحانات الهى، سالم مى ماند. 
چون که معناى تقوا عبارت است از توّجه و پاییدن خود؛ مراقبت کردن از خود 

و تن به غفلت ندادن.
برادران و خواهران من! امتحان، براى همه هست. وقتى در مقیاس یک 
مّلت مالحظه کنیم، مى بینیم همه ى مّلتها، در فراز و نشیب زندگى، دچار امتحان 
مى شوند. در مقیاس افراد هم که نگاه کنیم، همه ى افراد دچار امتحان مى شوند. 
امتحانها مختلف است؛ اّما هست. آن جا که لّذتى بر سِر راِه انسان پیدا مى شود 
و نْفس انسان، به آن لّذت که خالف شرع است، راغب مى گردد، آن جا، جاى 
امتحان است. آن جا که پولى سر راه انسان قرار مى گیرد و انسان مى تواند آن 
را به دست آورد، اّما خالف قانون خدا و مقّررات الهى است، جاى امتحان 
است. آن جا که سخنى بر زبان انسان جارى مى شود و آن سخن براى شخص 
انسان فایده دارد، اّما سخن باطلى است، جاى امتحان است. آن جا که گفتن 
حرفى الزم است و خدا از انسان مى خواهد که آن حرف را بزند، اّما گفتن آن 
حرف خطر و زحمت در پى دارد، جاى امتحان الهى است. در مقیاس اّمتها و 
مّلتها که حساب کنیم، وقتى مّلتى به ثروت و قدرتى مى رسد، به پیروزى اى 
دست مى یابد و به رشد علمى اى نائل مى گردد، آن جا جاى امتحان آن مّلت 
است. اگر مّلتها بتوانند در اوج قدرت، خودشان را سالم نگه دارند، از امتحاْن 
سرافراز بیرون آمده اند. اّما اگر جمعیتها و مّلتها، آن وقت که زحمت از سرشان 
کم شد، خدا را فراموش کردند، ناموفّق و سرافکنده از امتحان بیرون آمده اند. 
مى فرماید:  صلوات اهللا علیه  پیغمبر  به  خطاب  کوتاه «نصر»،  سوره ى  در  قرآن  لذا، 
بسم اهللا الّرمحن الّرحيم. اذا جاء نصراهللا و الفتح و رأيت الّناس يدخلون ىف دين اهللا 
افواجا1. این، اوج قدرت یک نبى است که خدا به او فتح و نصرت بدهد و مردم، 
گروه گروه در دین او وارد شوند. این جا، جایى است که انسان باید مواظب 
خود باشد. لذا مى افزاید: فسّبح حبمد ربك و استغفره اّنه كان تّوابا2. در همان 

1. سوره ي نصر، آیات 1 و 2. 
2. سوره ي نصر، آیه 3. 
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لحظه ى پیروزى به یاد خدا باش. خدا را تسبیح کن و حمد بگو که رویکرد 
این همه توفیْق نه کار تو، که کار خداست. به خودت نگاه نکن؛ به قدرت الهى 

نگاه کن.
در  صّلى اهللا علیه وآله وسّلم  نبىّ اکرم  مثل  الهى  و  حکیمانه  رهبرى  یک  مّلت،  یک 
چنین جاهایى مواظب است که اّمت، راه خود را گم نکند. تقوا این جاست که به 
داد یک مّلت مى رسد. اگر مّلتى با تقوا بود، راه پیشرفت، راه ایمان و راه بندگى 
خدا را ادامه خواهد داد. اگر مّلتها تقوا نداشته باشند، همان بالیى بر سرشان 
خواهد آمد که مّلتهاى مقتدر دنیا در جاى جاى تاریخ به آن دچار شده اند. 
آنها دچار غرور، دچار استکبار، دچار ظلم، دچار بدرفتارى و دچار انحراف 
شدند. مردم را منحرف کردند؛ دنیا را خراب و فاسد کردند و آخر هم خودشان 
سرنگون شدند. یک نمونه اش را در همین سالهاى نزدیک، درباره ى یکى از دو 
امپراتورى عظیم موجود در دنیا، مشاهده کردید. این، نتیجه ي بى تقوایى است. 
همه ى بى تقواهاى عالم چه افراد و چه مّلتها سقوطى را باید انتظار بکشند؛ و 
این سرنوشتى اجتناب ناپذیر است. به دنبال بى تقوایى، حتمًا سقوط است. البتّه 

قبل از سقوط کامل، انحراف و فساد و خراب شدن است.

 در خطبه هاي نماز جمعه ي تهران ـ 1372/11/29
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مهمترين توصيه هاي امرياملؤمنني  
عليه الّسالم پس از ضربت خوردن

امیرالمؤمنین علیه الّصالة و الّسالم، بعد از ضربت خوردن در شب نوزدهم، وصیّت 
هم  عّلت  مى کنم.  ترجمه  شما  براى  امروز  ان شاءاهللا  را  آن  که  دارد  کوتاهى 
منش  و  نظرات  و  روحیات  و  افکار  لُّب  مى کند  سعى  کس  هر  که  است  این 
بیان  اشخاص  امین ترین  و  بهترین  براى  زندگى،  آخر  لحظات  در  را،  خود 
کند. امیرالمؤمنین علیه الّصالة و الّسالم، اعجوبه ى خلقت است. مسلمان درجه ى اّول 
است. تالى تلّو نبىّ اکرم است. مقامات او در آسمانها معروفتر است تا در زمین. 
مریدان و محبّین او در بین مالئکه ى آسمانها بیشترند تا در بین انسانها. این 
الهى؛  راقیه ى  و  عالیه  معارف  همه ى  به  عارف  این  ملکوت؛  به  متّصل  انساِن 
این مجاهد درجه ى اّول فى سبیل اهللا که جاهد ىف اهللا حّق جهاده1 همان طور که 
شایسته ى جهاد بود، در همه ى مراحل زندگى، جهاد کرد آن زاهد درجه ى یک، 
سیاستمدار درجه ى یک، زمامدار درجه ى یک، انسانى با این خصوصیات واال، 
از دنیا مى رود. وقِت او تنگ است و آن بزرگوار، این ضیق وقت را پیش از 

ضربت خوردن هم مى دانست. ضربت که زدند، معلوم شد.
ساعتهاى آخر عمر را مى گذرانَد و مى خواهد به فرزندانش، به اهل کوفه، 
به مسلمانان سرگشته ى آن روزگار و به همه ى تاریخ، پیامى را خالصه کند و 
بدهد. آن پیام، در یک صفحه مى گنجد و عباراتش خیلى دقیق انتخاب شده 

1. تحف العقول، ص 69. 
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است. با چشم معمولى که نگاه کنیم، جمالت این وصیّت، گاهى ممکن است به 
نظر، ناهمخوان بیاید. یک جا مطلِب بسیار مهّمى را از نظر دیدها و تحلیلهاى 
معمولى ما بیان مى کند، بعد ناگهان مطلبى را که از نظر ما داراى اهمیت چندانى 
نیست، مى گوید. اّما دید على بن ابی طالب علیه الّصالة والّسالم، دید الهى است؛ دیِد 
صائب است. مثل نگاه خداوند متعاْل به موجودات عالم است. کوچک و بزرگ 
در معیار خدایى و در دید علوى، با کوچک و بزرگ در دید ما، فرق دارد. 
لذا، اگر کسى با این دید نگاه کند که البتّه دست ما کوتاه است و از دور تحلیل 
مى کنیم با همین تحلیل، آن وقت عباراْت همخوان است. مطالب، بسیار دقیق 

تنظیم شده است. گوش کنید:
و من وصّيت له، عليه الّسالم، للحسن و احلسني علیهماالّسالم، ملا ضربه ابن ملجم لعنه 
اهللا1. این وصیّت را به امام حسن و امام حسین علیهماالّسالم کرد. آنها را خواست؛ 
آورد.  زبان  بر  خوردن،  ضربت  از  بعد  را  کلمات  این  و  گفت  سخن  آنها  با 
مجروح است و بدن نازنینش بر اثر زهر، تب دار شده است. ضعف و بیمارى، 
مانِع آدمهاِى معمولى از اداِى کالم مى شود؛ اّما مانع کسى مثل على بن ابى طالب 
علیه الّسالم نیست. باید در همین ساعات کوتاه، بین ضربت خوردن تا شهادت، که 
کمتر از چهل وهشت ساعت است، همه ى کارهاى واجب و الزم و درجه ى 
یک را انجام دهد؛ و انجام داد. یکى همین وصیّت بود؛ که چنین شروع مى شود: 

اوصيكما بتقوى اهللا2 بى مقّدمه، اولین کلمه تقواست.



تعريف، لوازم، شرايط و الزامات تقوا
تقوا، یعنى همه چیز یک انسان؛ دنیا و آخرت یک مّلت و زاد و توشه ى 
حقیقى این راه طوالنى که بشر مجبور است آن را بپیماید. اّول و آخر در کالم 
امیرالمؤمنین علیه الّسالم، تقواست. مى فرماید: «پسران من! مراقب خودتان باشید؛ 

1. نهج البالغه (صبحی صالح)، ص 421.
2. همان.
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در راه خدا و با معیار خدایى.» «تقوى اهللا» یعنى این. بحِث ترسیدن از خدا 
نیست؛ که بعضى تقوا را به «خدا ترسى» معنا مى کنند. «خشیۀاهللا» و «خوف 
اهللا» هم ارزش دیگرى است. اّما این، تقواست. تقوا، یعنى مواظب باشید هر 
عملى که از شما سر مى زند، منطبق بر مصلحتى باشد که خداى متعال براى 
شما در نظر گرفته است. تقوا چیزى نیست که کسى بتواند یک لحظه آن را رها 
کند. اگر رها کردیم، جاده لغزنده است، دّره عمیق است؛ خواهیم لغزید و سقوط 
خواهیم کرد، تا باز جایى دستمان به مستمسکى، سنگى، درختى و بوته اى گیر 

کند، و بتوانیم خودمان را باال بکشیم.
ان اّلذين اّتقوا اذا مّسهم طائف من الّشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون.1؛ وقتى 
که آدِم با تقوا، مِسّ شیطان را احساس کرد، فوراً به خود مى آید و حواسش 

جمع مى شود. شیطان که از ما دور نمى شود! پس، اّولین وصیّت، تقواست.



دنياي ممدوح، دنياي مذموم
دنبال تقوا، مطلبى دیگر است: و ان ال تبغيا الّدنيا و ان بغتكما. دنبال دنیا 
لوازم  از  هم  این  دوم.  نکته ى  هم  این  بیاید.  شما  دنبال  دنیا  چه  اگر  ندوید، 
تقواست. البتّه همه ى کارهاى نیک، از لوازم تقواست. از جمله، همین ندویدن 
دنبال دنیا. نمى گوید که «ترك دنیا کنید.» مى گوید: «التبغیا.» دنبال دنیا حرکت 
نکنید. دنیا را طلب نکنید. در حقیقت، با تعبیر فارسى ما، چنین معنى مى دهد 
که «دنبال دنیا ندوید.» دنیا یعنى چه؟یعنى آباد کردن روى زمین؟ یعنى احیا 
کردن ثروتهاى الهى؟ این است معناى دنیایى که گفتند طلب نکنید؟ نه! دنیا 
یعنى آنچه که شما براى خودتان، تمتّعات خودتان و لّذات خودتان مى خواهید. 
این را دنیا مى گویند. و اّال، آباد کردن روى زمین، اگر با هدف خیر و صالح 
بشریت انجام گیرد، عین آخرت است. این، همان دنیاى خوب است. دنیایى 
که مذّمت شده است و نباید دنبالش برویم، دنیایى است که ما را، نیروى ما، 

1.  سوره ي اعراف، آیه ي 201.
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تالش ما و هّمت ما را متوّجه خود مى کند و از راه بازمان مى دارد. خودخواهى 
ما، خودپرستى ما، ثروت را براى خود خواستن و لّذت را براى خود طلبیدن، 

دنیاى مذموم و نکوهیده است.
البتّه این دنیا، نوع حرام دارد، نوع حالل هم دارد.این طور نیست که براى 
خود خواستن، همه نوعش حرام باشد. نه! حالل هم دارد. اّما همان حاللش 
را هم گفته اند دنبالش نروید.اگر دنیا به این معنا شد،حاللش هم خوب نیست. 
هر چه بتوانید مظاهر زندگى ماّدى را در جهت خدا قرار دهید، سود کرده اید 
و بهره برده اید. و این معناى آخرت است. تجارت هم، اگر براى رونق دادن 
به زندگى مردم باشد و نه اندوختن سرمایه براى خود، عین آخرت مى شود. 
همه ى کارهاى دیگر دنیا، از همین قبیل است. پس، نکته ى دوم این است که 

دنبال دنیا ندوید و در طلب دنیا روانه نگردید.
آنچه امیرالمؤمنین علیه الّسالم در این وصیّت فرموده، خود، آیینه ى تمام نماى 
آن بوده است. زندگى آن حضرت را که نگاه کنید، خالصه ى همین جمالتى 
است که در وصیّت کوتاه او آمده است. و التأسفا على شئ منها زوى عنكما دیگر 
این که، اگر از همین دنیاى به این معنا مذموم، چیزى به دست شما نرسید و از 
شما منع شد، تأّسف نخورید. این که فالن ثروت را، فالن لّذت را، فالن مقام و 

فالن امکان رفاه را ندارید، تأسف نخورید. این هم جمله ى سوم.
فرق  الحق»  قول  نسخه اى «و  طبق  بر  یا  بالحّق»  قوال  بعد: «و  جمله ى 
نمى کند. معنایش این است که «حق بگویید.» حق را بگویید و کتمان نکنید. 
اگر چیزى به نظرتان حق بود، آن را در جایى که باید بیان کرد، بیان کنید. 
حق را مکتوم نگه ندارید. آن وقتى که زباندارها حق را پنهان و احیانًا باطل را 
آشکار کردند، یا باطل را به جاى حق گذاشتند، اگر حق بینان و حقدانان، حق 
را بگویند، حْق مظلوم نمى شود؛ حق به غربت نمى افتد و اهل باطل در نابود 

کردن حق طمع نمى بندند.
جمله ى بعد: «و اْعمال لالجر.» براى پاداش یعنى پاداش الهى و حقیقى کار 
کنید. بیهوده کارنکن، اى انسان! این کاِر تو، این عمر تو و این نََفس زدن تو، 
تنها سرمایه ى اصلى توست. این را بى خود از دست نده! اگر عمرى مى گذرانى، 
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مى کنى،  مصرف  را  قوتى  اگر  و  مى زنى  نََفسى  اگر  مى دهى،  انجام  عملى  اگر 
این همه را براى پاداشى بکن. پاداش چیست؟ چند تومان پول، پاداش وجود 
آمدن  خوش  مى کنم؟!  مصرف  من  که  است  عمرى  پاداش  این  است؟!  انسان 
فالن و بهمان، پاداش یک انسان است؟! خیر! فليس النفسكم مثن اّال اجلّنة على 
فال تبيعوهابه غريها. این، جمله اى از امام سّجاد علیه الّصالة و الّسالم است که مى فرماید: 
«مزد شما و بهاى مناسب عمر شما، فقط بهشت است. هر چه کمتر بگیرید، 

سرتان کاله رفته است. پس، براى اجر و پاداش اخروى کار کنید.»
این هم عبارت بعد! آن وقت امام على علیه الّسالم مى فرماید: و كونا للّظامل خصمًا 
و للمظلوم عونًا خصم ظالم باشید. «خصم»، غیر از «دشمن» است. یک وقت 
کسى دشمن ظالم است؛ یعنى از ظالم بدش مى آید و دشمن اوست. این، کافى 
نیست. «خصم او باش»، یعنى «مّدعى اش باش.» خصم یعنى «دشمنى که مّدعى 
است»، «دشمنى که گریبان ظالم را را مى گیرد و او را رها نمى کند. بشریت بعد 
از امیرالمؤمنین علیه الّسالم، تا امروز، به سبب نگرفتن گریبان ستمکاران، بدبخت 
و روسیاه شد. اگر دستهاى با ایمان، گریبان ظالمان و ستمکاران را مى گرفتند، 
ظلم در دنیا این قدر پیش نمى رفت؛ بلکه از بن برمى افتاد. امیرالمؤمنین این را 
مى خواهد: كونا للّظامل خصمًا خصم ظالم باش. در دنیا، هرجا ظلم هست و 
ظالمى هست، تو که این جا هستى، خود را خصمش بدان. نمى گوییم «اکنون 
راه بیفت؛ و از این سوى دنیا به آن سوى دنیا برو و گریبان ظالم را بگیر.» 
مى گوییم «حتمًا خصومت خودت را نشان بده. هروقت و هرجا فرصتى دست 
انسان نمى تواند نزدیک  خصم او باش و گریبانش را بگیر.» یک وقت  داد، 
ظالم برود و ابراز خصومت نماید؛ لذا از راه دور، مخاصمه مى کند. ببینید امروز، 
به خاطر عمل نکردن به همین یک کلمه وصیّت امیرالمؤمنین علیه الّسالم، در دنیا 
چه منجالبى ایجاد شده است و بشریت چه بدبختیهایى دارد! ببینید مّلتها و 
بخصوص مسلمانان چه مظلومیتى دارند! اگر به همین یک وصیّت امیرالمؤمنین 
ظلمها،  از  ناشى  مصیبتهاِى  و  ظلمها  از  بسیارى  امروز  مى شد،  عمل  علیه الّسالم 

وجود نمى داشت.
و للمظلوم عونًا. هرجا مظلومى هست، به او کمک کن. نمى گوید «طرفدارش 
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باش». نه! باید کمکش کنى. هرچه مى توانى و به هرنحو که مى توانى.
تا این جا وصیّت حضرت، خطاب به امام حسن و امام حسین علیهماالّسالم 
است. البتّه این حرفها مخصوص امام حسن و امام حسین علیهما الّسالم هم نیست. 

خطاب به آنهاست؛ اّما اختصاص به همه دارد.



وصّيت امرياملؤمنني به مهه ي نسل ها در 
متام عصرها

مى فرماید:  عمومى  امیرالمؤمنین علیه الّصالة و الّسالم،  را،  وصیّت  بعدى  جمالت 
اوصيكما و مجيع ولدى به شما دو پسرم و به همه ى فرزندانم وصیّت مى کنم. «و 
اهلى» و به همه ى اهل و کسانم. «و من بلغه کتابى» و به هرکس که این نامه ى 

من به او برسد.
با این حساب، شما که این جا نشسته اید و من که این وصیّتنامه را براى 
شما مى خوانم، همه مخاطب کالم امیرالمؤمنین علیه الّصالة و الّسالم هستیم. مى فرماید: 
«همه ى شما را وصیّت مى کنم.» به چه چیز؟ باز «بتقوى اهللا.» مجّدداً «تقوا». 
نظم  آن: «و  دنبال  به  تقواست.  علیه الّسالم  امیرالمؤمنین  کلمه ى  آخرین  و  اولین 
امرکم.» نظم امرتان. یعنى چه؟ یعنى همه ى کارهایى که در زندگى مى کنید، 
منّظم باشد؟ معنایش این است؟ ممکن است معنایش این هم باشد. نفرمود «نظم 
امورکم.» کارهایتان را منظم کنید. فرمود «نظم امرکم.» آن چیزى که باید منظم 
و محکوم نظم و انضباط باشد، «یک چیز» است. «نظم امور» نفرموده است. 
فرموده است: «و نظم امرکم.» انسان مى فهمد که این نظم امر، عبارت است از 
امرى مشترك بین همه است. به نظر من مى رسد که «نظم امرکم» عبارت از 
اقامه ى نظام و حکومت و والیت اسالمى باشد. معنایش این است که با قضیه ى 

حکومت و نظام، منطبق با نظم و انضباط رفتار کنید و بلبشو نباشد.
دنیاى اسالم بر اثر همان بلبشوها وبه خودخوانیها بود که به آن روزگار 
رسید. اگر آن روز که امیرالمؤمنین علیه الّسالم زمام امور دنیاى اسالم را به دست 
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گرفت و اّمت اسالم، همه در آن روز با او بیعت کردند، بر آن بیعت مى ماندند، 
کار به نابسامانیها و تلخکامیها نمى کشید. پیغمبر فرموده بود: «اگر کسى امام شد 
و مردم او را پذیرفتند و مورد رضاى خدا بود، کسى حق ندارد با او مخالفت 
کند.» اگر به همین جمله ى پیغمبر عمل مى شد، آن جنگها پیش نمى آمد؛ نه 
جنگ جمل، نه جنگ صّفین و نه جنگ نهروان. این که افرادى به میل و براى 
دل خود، مردم را متزلزل کنند ـ از این طرف بِکش؛ ازآن طرف بِکش ـ و نظام 
حکومت را به هم بزنند و انضباط عمومى کشور را مختل کنند، همان بدبختى 
بزرگى است که امیرالمؤمنین علیه الّسالم در این عبارت از وصیّتنامه، ازآن نهى 

مى کند و به خالف آن امر مى فرماید: و نظم امركم و صالح ذات بينكم.
سومین اصلى که در بخش دوم وصیّت مى فرماید، «صالح ذات بین» است. 
دلها با هم صاف باشد. اتّفاق کلمه داشته باشید و  یعنى با هم خوب باشید. 
اختالف و جدایى میانتان نباشد. این جمله را که بیان مى فرماید، یک شاهد نیز 
از کالم پیغمبر مى آورد. پیداست که روى آْن خیلى تکیه دارد و از آن مى ترسد. 
نه این که صالح ذات بین، اهمیتش بیشتر از نظم امر است؛ از باب این که صالح 
ذات بین، آسیب پذیرتر است. لذاست که این عبارت را از پیغمبر نقل مى کند: 
«فانى سمعت جدکما، صلى اهللا علیه وآله وسلم» یقول: از جّدتان شنیدم که فرمود: صالح 
ذات البني افضل من عاّمة الّصالة و الّصيام. صالح ذات بین و صفاى میان مردم 
از هر نماز و روزه اى بهتر است. نمى گوید «از همه ى نمازها و روزه ها بهتر 
است.» مى فرماید «از هر نماز و روزه اى بهتر است.» شما مى خواهید، دنبال 
نماز و روزه ى خود بروید. اّما کارى هست که از هر دوى اینها، فضیلتش بیشتر 
است. آن چیست؟ آن، «اصالح ذات البین» است. اگر دیدید جایى، در بین اّمت 
اسالمى، اختالف و شکافى وجود دارد، بروید آن شکاف را پرکنید. این، از نماز 

و روزه، فضیلتش بیشتر است.



امهّيت يتيم نوازي در وصّيت امرياملؤمنني
بعد که این چند جمله را بیان فرمود، کلمات کوتاه، پرمغز و جانسوزى بیان 
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کرد: واهللا اهللا ىف االيتام. یعنى «اى مخاطبین من! اهللا اهللا در یتیمان.» «اهللا اهللا» 
ترجمه ى فارسى ندارد. ما در زبان فارسى، برایش معادل نداریم. اگر بخواهیم 
ترجمه کنیم، باید بگوییم «جان تو و جان خدا، در یتیمان.» یعنى «هر چه 
مى توانید، به یتیمان برسید. مبادا فراموششان کنید!» خیلى مهم است. ببینید 
چقدر این انسان شناِس خداشناِس روانشناِس دلسوز، نکته هاى ریز را مى بیند! 
معمولى  عاطفه اى  و  شخصى  ترّحم  یک  فقط  یتیمان،  وضع  به  رسیدگى  بله! 
نیست. کودکى که پدرش را از دست داده، انسانى است که یکى از اساسى ترین 
نیازهایش را از دست داده است و آن، نیاز به پدر است. باید به گونه اى جبران 
کنید. گرچه نمى شود جبران کرد، اّما باید مواظب باشید که جوان، نوجوان یا 
کودِك پدر از دست داده، ضایع نشود. واهللا اهللا ىف االيتام. فال تّغبوا افواههم. مبادا 
بگذارید اینها گرسنگى بکشند! این طور نباشد که گاهى چیزى به اینها برسد و 
گاهى نرسد! «التّغبوا» معنایش این است. از لحاظ وضع زندگى، به اینها برسید. 
و ال يضيعوا حبضرتكم. مبادا اینها ضایع بمانند و با بودن شما، مورد بى اعتنایى 
قرار گیرند! اگر حضور نداشته باشید، بى اّطالعید؛ اّما مبادا حضور داشته باشید 
و یتیمى هر یتیمى مورد بى اعتنایى و اهمال قرار گیرد! نباید هرکسى فقط دنبال 

کار خودش باشد و کودك یتیم، تنها بماند.



توصيه به رعايت حقوق مهسايگان
 جمله ى بعد: واهللا اهللا ىف جريانكم. یعنى «اهللا اهللا در همسایگانتان!» موضوع 
همسایگى را کوچک نگیرید. امِر بسیار مهمى است. یک پیوند عظیم اجتماعى 
است که اسالم به آن توّجه دارد و طبق فطرت انسانهاست. منتها در پیچ و خم 
تمّدنهاى دور از فطرت انسانى، این ارزشها گم شده است. بهمان فرد، چند سال 
در خانه اى زندگى مى کند و نمى داند در همسایگى اش چه کسى ساکن است و 
چگونه زندگى را مى گذراند! به نیازها و ضرورتها و اضطرارها و بیچارگیهاى 

افراد در هنگام بالها و مشکالت، چه کسى باید رسیدگى کند؟
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باید همسایگانتان را رعایت کنید. نه فقط از لحاظ بُعد اقتصادى و مالى که 
آن هم البتّه مهم است بلکه از همه ى جهات انسانى. آن وقت ببینید چه الفتى 
مى کند. فاّنهم  پیدا  دوا  العالج،  دردهاى  چطور  و  مى آید  به وجود  جامعه  در 
م حّتى ظّننا اّنه سيوّرثهم  وصّية نبّيكم این، وصیّت پیغمبر است، که: ما زال يوصى 
پیغمبر آن قدر سفارش همسایه را کرد که ما خیال مى کردیم برایشان ارث معیّن 

خواهدشد! 



سبقت در فهم و عمل به قرآن
واهللا اهللا ىف القرآن. اهللا اهللا در قرآن. اليسبقكم بالعمل به غريكم. مبادا دیگران 
مفاهیم قرآن را که اعتقاد به آن ندارند، عمل کنند و جلو بیفتند و شما که اعتقاد 
دارید، عمل نکنید و عقب بیفتید! یعنى همین امرى که اتّفاق افتاد! آنهایى که 
در دنیا جلو افتادند، با پشتکار، با دنبال گیرى کار، با خوب انجام دادن کار، 
با  نه  افتادند،  جلو  مى دارد  دوست  را  صفات  آن  متعال  خداى  که  صفاتى  با 

فسادشان، با شرب خمرشان و یا با ظلمهایى که مى کنند.
من مکّرر عرض کرده ام: اگر برخى از صفات خوب و پسندیده در این 
کشورهاى غربى، که علم را در دنیا پیشرفت دادند، نبود، آن پیشرفتها پیدا 
نمى شد و همین ظلمى که به دیگران روا مى دارند، نابودشان مى کرد. صفات 
خوب، باعث ماندگارى و پیشرفت آنهاست. ما آن صفات را رها کرده ایم. آنها 
کارها را دنبال مى کنند. براى وقت، ارزش قائلند، و به محصولى که مى خواهند 
تولید کنند، اهمیت مى دهند. اگر کارگر ما، محّصل ما، استاد ما، روحانى ما، 
بازارى ما، کشاورز ما و سایر اقشار، به خصوصیات مثبت و خوب عمل کنند، 
کشور یکباره گلستان خواهد شد. باید به صفات خوب و خصوصیات مثبت 
روى آوریم که این همان عمل به قرآن است. مى فرماید: «مبادا دیگران در 
عمل به قرآن، از شما جلو بیفتند!» نه این که امیرالمؤمنین علیه الّسالم نمى خواهد 
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کسى به قرآن عمل کند. بلکه اگر همه ى دنیا به قرآن عمل کنند، آن حضرت، 
ندارند، به مفاهیم  عقیده  خوشحالتر است. مى گوید مبادا آنهایى که به قرآن 
قرآن عمل کنند و بعد بر شما مسّلط شوند. آنها جلو بیفتند و شما عقب بمانید. 
واهللا اهللا ىف الّصالة. فاّنها عمود دينكم. نماز پایه ى دین شماست. و اهللا اهللا ىف 
بيت رّبكم. درباره ى خانه ى خدا، ال ختّلوه ما بقيتم. تا هستید، نگذارید خانه ى 
خدا خالى بماند. فاّنه ان ترك مل تناظروا. اگر خانه ى خدا ترك شود، شما مهلت 
مختلفى  معانى  عبارت،  این  از  نمى یابید.  زندگى  امکان  یا  ـ  نمى شوید  داده 

کرده اند.



توصيه به جهاد مايل، جاين، زباين در راه خدا
واهللا اهللا ىف اجلهاد باموالكم و انفسكم و السنتكم ىف سبيل اهللا یعنى اهللا اهللا در 
جهاد. مبادا جهاد در راه خدا را با مال و جان و زباْن ترك کنید. این جهاد، 
همان جهادى است که اّمت اسالمى تا آن را داشت، مّلت نمونه ى دنیا بود و 
وقتى آن را از دست داد، ذلیل شد. نویسندگان مسیحى که در انجیلشان از قول 
مسیح نقل کرده اند که «اگر کسى به این طرف صورتت سیلى زد، آن طرف 
سازش  و  صلح  اهل  و  نیستیم  جنگ  اهل  اصًال  که «ما  یعنى  بیار»،  جلو  را 
مطلق و مهربانى هستیم» اینها شعارهایشان است. هنوز هم مى گویند. هنوز 
هم از رو نرفته اند شروع کردند به مسلمانان طعن زدن که «شما اهل جهادید. 
آن قدر  هستید.»  خونریزى  اهل  شما  شمشیرید.  اهل  شما  جنگید.  اهل  شما 
گفتند و گفتند که مسلمانان را از رو بردند! آن وقت نویسندگان و دانشمندان 
مسلمان گفتند که «ما جهاد نداریم! در حقیقت جهاد ما، دفاع است!» خداى 
متعال مى گوید: «جهاد کن!» دانشمند مسلمان مى گوید: «جهاد، دفاع است!» 
خدا مى گوید: ...اذا لقيتم اّلذين كفروا زحفًا فال توّلوهم االدبار1؛ به اینها پشت 

1.  سوره ي انفال ، آیه ي 15.
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نکنید. با اینها مقاتله کنید: قاتلوا اّلذين يلونكم من الكّفار.1 نویسنده ى مسلمان 
مى گوید: «جهاد فى سبیل اهللا، جهاد نیست. تهاجمى نیست؛ تدافعى است!» این 
همه، عکس العمل تبلیغات مسیحیان است که از بس اسم «صلح و سازش» 
را آوردند و گفتند «جنگ و شمشیرکشى بد است و به کسى حمله نکنید»، 
مسلمانان اهل جهاد و عّزتمند از جهاد را خانه نشین کردند. آن وقت خوِد آن 
آقایاِن اهل صلح، هرجا توانستند دمار از روزگار مسلمانان درآوردند! کسانى 
که امروز در بوسنى هرزگوین و در حرم ابراهیمى مسجد خلیل الّرحمن در 
فلسطین اشغالى، به کشتار مسلمانان کمر بسته اند، همانها هستند که از امریکا 
و اروپا آمدند. همین اروپاییها و امریکاییها و غربیهایى هستند که یک عمر 
با مسلمانان سروکّله زدند که «شما اهل جهادید. جهاد بد است.» آن وقت از 
جنگهاى صلیبى به این طرف، مسیحیان به یک نحو، آنهاى دیگر هم نحوى، 

هرچه توانستند با مسلمانان مبارزه کردند و جنگیدند و کشتند.
داستان این وقایع را ما نباید این جا بگوییم. خالصه، داستان عجیبى است! 
کسى که تاریخ بخواند و کسى که تاریخ را بداند، از شرح چنین وقایعى خون 
مى گرید. هم به خاطر ظلمها، هم به خاطر دوروییها. این همه دم از صلح بزنند 

و این همه شمشیر و خنجر پنهان و آشکار داشته باشند؟!
در  نیست.  ظلم  دارد  حدودى  البتّه  که  اسالمى اش  شکل  همان  با  جهاد 
جهاد، تعّدى و تجاوز به حقوق انسانها نیست. در جهاد، بهانه گیرى و کشتن 
دیده  نیست  مسلمان  که  هرکسى  بردن  بین  از  جهاد،  در  نیست.  آن  و  این 
نمى شود. جهاد، یک حکم الهى است که بسیار هم با عظمت است. اگر جهاد 

باشد، مّلتها سربلند خواهند شد.
بعد مى فرماید: و عليكم بالّتواصل و الّتباذل با هم ارتباط داشته باشید. به هم 
کمک کنید. بذل کنید. و اّياكم و الّتدابر و الّتقاطع به هم پشت نکنید. پیوندها را 
قطع نکنید. ال تتركوا االمر باملعروف و الّنهى عن املنكر. امر به معروف و نهى از 

1. سوره ي توبه، آیه ي 123.
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منکر را، هرگز ترك نکنید که اگر ترك کردید فيوّلى عليكم شراركم آن جا که 
نیکى، دعوت کننده و بدى، نهى کننده نداشته باشد، اشرار بر سر کار مى آیند و 
زمام حکومت را در دست مى گیرند. اگر مردم به مذموم شمردن بدها و بدیها 
عادت نکنند، بدها بر سِرکار مى آیند و زمام امور را در دست مى گیرند. «ثم 
تدعون.» بعد شما خوبها دعا مى کنید که «خدایا، ما را از شّر این بدها نجات 

بده!» «فال یستجاب لکم.» خدا دعاى شما را مستجاب نمى کند.
این، وصیّت امیرالمؤمنین علیه الّسالم است که از اّول تا آخر، حدود بیست 
مطلب  یک  هم  بعد  است.  فرموده  بیان  و  دستچین  را  مهمترینها  از  موضوع 
عمده ى اساسى و حّساس را بیان مى کند. آن مطلب عمده چیست؟ مسأله ى 
عبدالمطّلب  فرزندان  اى  بنى عبدالمطّلب!»  «یا  فرمود:  است.  «انتقامجویى» 
و اى قوم و خویشهاى من که خود را صاحب خون من مى دانید! الالفيّنكم 
ختوضون دماءاملسلمني خوضًا. مبادا بعد از من، به جان این و آن بیفتید؛ «تقولون 
خرده  هرکس  با  شده،  کشته  امیرالمؤمنین  این که  بهانه  به  امیرالمؤمنین».  قتل 
حسابى دارید پاى او را به میان بکشید و بخواهید پدرش را درآورید. اال ال 
تقتلّن ىب اّال قاتلى. وقتى کشته شدم، بعد از من، فقط قاتلم را اعدام کنید و بس! 
انظروا اذا اناّمت من ضربته هذه فاضربوه ضربتًا بضربة. وقتى با این زخم از دنیا 
رفتم، او را فقط با یک ضربت از بین ببرید و قصاص کنید. یک ضربت، در 

مقابل یک ضربت. «وال تّمثلوا بالّرجل.»
خوف این بود که بر سر آن مرد شقِى خبیث ابن ملجم بریزند و تّکه پاره اش 
کنند. لذا امیرالمؤمنین علیه الّسالم، آن دِل خداشناس و خداجو و دقیق، مواظب 
این نکته هم بود که مبادا مردْم به سراغ دشمن او بروند و از خشم و ناراحتى 
و جهت انتفام گیرى، تّکه پاره اش کنند. فرمود: «وال تّمثلوا بالّرجل.» مبادا او را 
مثله و اعضاى بدنش را قطع کنید! فاىن مسعت رسول اهللا صلى اهللا علیه وآله وسلم، يقول: 
ايباكم و املثله ولو بالكلب العقور. از رسول خدا شنیدم که فرمود: حتى سگ هار 

را هم تّکه پاره و مثله نکنید؛ چه برسد به انسان.
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این، آخرین وصیّت امیرالمؤمنین علیه الّسالم است و مخاطب این وصیّت ماییم 
و باید به این وصیّت عمل کنیم.

 در خطبه هاي نماز جمعه ي تهران ـ 1372/12/13
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عيد فطر؛ روز دريافت اجر نيکوکاران از خدا
عید سعید فطر را به همه ى شما عزیزان نمازگزار وبه همه ى مّلت بزرگ 
ایران و به همه ى مسلمین عالم، تبریک عرض مى کنم. روزى بزرگ، پس از 
روزها و شبهایى بسیار با عظمت است. امیرالمؤمنین علیه الّصالة و الّسالم در یکى از 
خطبه هاى روز عید فطر چنین فرمود: ايها الّناس! ان يومكم، هذا يوم مثاب فيه 
املحسنون؛ اى مردم! امروز روزى است که در آن نیکوکاران پاداش و اجر خود 
را از خداى متعال مى گیرند؛ اجر روزه، اجر عبادات ماه رمضان، اجر امساکها 
و جلوگیریها از هواى نفس. و خيسر فيه املبطلون؛ و کسانى که حرکت و عمل 
نادرست داشته اند، در چنین روزى، خسارت بدکارگى خود را خواهند یافت. 
امروز، روز جزاست. و هو اشبه يوم بيوم قيامكم؛ امروز، شبیه روز قیامت است. 
فاذكروا خبروجكم من منازلكم اىل مصّالكم، خروجكم من االجداث اىل رّبكم؛ از 
خانه که به طرف مصّالى نماز عید فطر خارج مى شوید، به یاد بیاورید هنگامى 
را که از قبرهاى خود در روز قیامت خارج مى شوید تا به طرف میدان عظیم 
قیامت و محّل ثواب و عقاب الهى روانه گردید. واذكروا بوقوفكم ىف مصّالكم 
وقوفكم، بني يدى رّبكم؛ در مصّال که براى نماز مى ایستید، به یاد بیاورید هنگامى 
را که در قیامت، در پیشگاه پروردگار ایستاده اید و براى حساب و کتاب آماده 
مى شوید. واذكروا برجوعكم اىل منازلكم، رجوعكم اىل منازلكم ىف اجلّنة؛ از مصّال 
که به خانه هاى خود برمى گردید، به یاد بیاورید وقتى را که از عرصه ى قیامت 

به سوى منازل بهشتى خود روانه مى شوید تا در آنها سکنا گزینید.
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بعد فرمود: اى بندگان خدا! اّن ادىن ما للّصائمني و الّصائمات؛ کمترین پاداشى 
که خداى متعال براى مردان و زنان روزه دار در مثل امروز یا در مثل روز آخر 
ماه رمضان عطا خواهد کرد، این است که ان يناديهم ملك ىف آخر يوم من شهر 
رمضان؛ فرشته اى در آخرین روز ماه رمضان، آنها را مخاطب قرار دهد و گوید: 
ابشروا عباداهللا؛ بشارت بر شما باد اى بندگان خدا! فقد غفرلكم ما سلف من 

ذنوبكم؛ گناهان شما آمرزیده شد.
مغز  پر  عمل  یک  درست،  روزه ى  یک  به  است.  رمضان  ماه  این، پاداش 
و یک عبادت خالصانه و مخلصانه، در آخرین دقایق ماه رمضان و آخرین 
ساعات آن ماه عزیز، این گونه پاداش داده مى شود: فقد غفر لكم ما سلف من 
ذنوبكم. آمرزش گناهان گذشته، پاداش کمى نیست! فانظروا كيف تكونون ىف ما 
تستأنفون؛ ببینید از امروز که مى خواهید روزى نو را شروع کنید، چگونه شروع 
خواهید کرد. مبادا خیال کنید و با خود بگویید که «ما گناه کنیم، تا در ماه 
رمضان دیگر، آمرزیده شویم!» هیچ کس نمى داند که تا ماه رمضان دیگر زنده 
خواهد ماند یا نه. سال گذشته، در همین نماز عید و در همین مصّلى ، کسانى 
حضور داشتند که امسال نیستند. سال آینده هم معلوم نیست کدام از ما باشیم و 
کدام نباشیم. به عالوه، گناهى که از روى تجّرى و تعّمد انجام گیرد، دل انسان 
را سیاه و تاریک مى کند. از چنین انسانى، دیگر عبادت خالصانه، به آسانى سر 
نمى زند؛ تا گناه وى به خاطر آن عبادت آمرزیده شود. سعى کنید و سعى کنیم 
که از گناهان اجتناب نماییم و عمل صالح انجام دهیم. این است خصوصیّتى که 

یک انسان را سعادتمند مى کند.

 در خطبه هاي نماز عید فطر ـ 1372/12/22
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خواسته هاي امام سّجاد عليه الّسالم در دعا
خطبه ى  از  که  نورانى  کلمات  ازاین  پس  و  فطر  عید  مناسبت  به  امروز، 
مى خواهم  را  کوتاه  اخالقى  نکته ى  یک  شد،  نقل  علیه الّصالة و الّسالم  امیرالمؤمنین 
عرض کنم. آن نکته این است که در یکى از دعاهاى صحیفه ى سّجادیه صحیفه ى 
ثالثه ى سّجادیه در آخر دعایى که مابین نافله و فریضه ى صبح خوانده مى شود، 
از امام سّجاد علیه الّسالم چنین نقل شده است: الّلهّم ارزقىن عقًال كامًال و عزمًا ثاقبا و 
لّبًا راجحًا و قلبًا زكيًا و علمًا كثريًا و ادبًا بارعا. آن حضرت، شش چیز از خداى 
متعال خواسته است. مى فرماید: خدایا! عقل کامل، اراده ى نیرومند، لّب راجح 
که من روى این خواسته ى سوم مى خواهم تکیه کنم دل پاکیزه، دانش بسیار، و 

ادبى برجسته و درخشاْن به من عنایت کن!
نکته ى و خواسته ى سوم، «لّب راجح» است. معنایش این است که «باطن و 
مغِز کار من، از ظاهر و شکل کار من، بیشتر باشد.» ببینید امام سّجاد علیه الّسالم از 
خدا چه خواسته است! من مى خواهم براى شما مردم مؤمن، براى مّلت بزرگ 
ایران، براى دلهایى که به نور ایمان روشن شد و با سخن و عمل خوْد دنیایى را 

روشن کرد، این نکته را تکرار کنم: لّبًا راجحًا.
ظاهر  در  هست،  هرچه  که  است  آدمى  نوع،  یک  داریم:  آدم  نوع  دو  ما، 
اوست. ظاهرش جذاّب و چشمگیر و احیانًا خاشع کننده و خاضع کننده است. 
اّما باطنش پوك و پوچ است؛ چیزى در او نیست. این، بدترین نوع آدمى است 
که مى خواهد منشأ آثار بزرگ باشد. پناه بر خدا! اّما یک نوع دیگر، آدمى 
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است که باطن او بر ظاهرش ترجیح دارد. ظاهرش هر چه هست، باطن او بهتر 
و بیشتر از ظاهر، جّذابیت دارد. امام سّجاد علیه الّسالم به ما درس مى دهد که از 

خدا بخواهیم آدمى از نوع دوم باشیم.
مى دانیم که دعاها، فقط خواستن از خدا نیست؛ بلکه درس براى خود ما 
نیز هست. ریاکارى، ماِل آدِم نوِع اّول است. صومعه، از آِن آدِم نوع اّول است. 
پوکى و بى مغزى، ویژه ى آدِم نوِع اّول است. چنین آدمى، نه در جنگ به درد 
مى خورد، نه در شّدت به کار مى آید و نه بارهاى سنگین را مى تواند بر دوش 
بگذارد. هر چه دارد، فقط ظاهر است! اّما تربیت اسالمى، غیر از این است. 
تربیت اسالمى بر این مبناست که ظاهرت را باید حفظ کنى، اّما باطنت باید از 
ظاهرت بهتر باشد. کسانى نگویند «ظاهر هرطور بود، بود. اصل، باطن است.» 
بله، اصل باطن است. اّما ظاهر باید نمودار باطن باشد: «الظاهر عنوان الباطن.» 
ظاهر را هم باید درست کرد. هیچ کس نباید تظاهر به کار خالف کند. اگر از 
عمل و سیماى کسى آثار عبادت خدا دیده و شناخته شود، تأثیر بسیار خوبى 

مى گذارد. اّما در همان حال، باید باطن از ظاهر، بهتر و سنگینتر باشد.

 در خطبه هاي نماز عید فطر ـ 1372/12/22
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ارزش ماه رمضان براي کسب سعادت و معنوّيت
قال اهللا احلكيم ىف كتابه: شهر رمضان اّلذى انزل فيه القرآن هدًى للّناس و بّينات 

من اهلدى و الفرقان.1
همه ى برادران و خواهران عزیز نمازگزار را به توشه بردارى از این روز 
و این ماه دعوت مى کنم. حقیقتًا اگر ما در این ایّام پربرکت و ساعات مغتنم، 
با چشم باز و دل نورانى به روزها و شبها و دقایق نگاه کنیم، ارزش آنها را 
براى سعادت، معنویّت، آینده و دنیاى خود خواهیم دانست. چون این روزها و 
ساعات را، خداونِد مالک الوجود و خالق الخلق که همه چیز متعّلق به اوست، 
شرافت و ارزش بخشیده و ما را در استفاده از این ساعات و ایّام و لیالى، 

مفتخر به اذن و هدایت خود فرموده است.
بهترین توشه ها در این ساعات با برکت، انس با خداى متعال، رو کردن 
عزیزترین  اوست.  با  گفتن  سخن  و  او  از  خواستن  او،  به  بستن  دل  او،  به 
چیزى هم که در این روزها و در این ماه از خدا مى خواهید، «تقوا» باشد: و 
اسعدىن بتقواك و ال تشقىن مبعصيتك.2 سعادت، در تقواست. دنیا، در تقواست. 
آخرت، در تقواست. فتح و پیروزى، در تقواست. و گشایش در همه ى امور 
و فرج الهى، در پرهیزکارى و تقواست. پس، از خدا بخواهیم که دل باتقوا 
به ما عنایت کند. یعنى به جاى این که دل ما جذِب هوسها و هواها شود و 

1. سوره ي بقره، آیه ي 185.
2. فرازى از دعاى عرفه امام حسین(ع) / مفاتیح الجنان .
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انگیزه هاى دنیایى و ماّدى و شخصى و حقیر، ما را به سوى خود جذب کند، 
اراده ى خدا جذبمان سازد و محبّت او، ما را به خود جذب نماید و این، بر 

همه ى کارهاى ما، پرتو افکن باشد.



رمضان از ديدگاه امام سّجاد عليه الّسالم
در باب ماه رمضان، چند جمله از دعاى چهل و چهارم صحیفه ى سّجادیه، 
که مربوط به همین ماه است، انتخاب کرده ام و ان شاءاهللا، همین چند جمله را 
براى شما ترجمه مى کنم. اّما قبل از آن، خواهش مى کنم عزیزان من، بخصوص 
جوانان، با صحیفه ى سّجادیه اُنس بگیرند؛ زیرا همه چیز در این کتاِب ظاهراً 
دعا و باطنًا همه چیز، وجود دارد. امام سّجاد علیه الّصالة والّسالم، در این دعا هم 
مثل بقیه ى دعاهاى صحیفه ى سّجادیه، با این که در مقام دعا و تضّرع است و 
با خداى متعال حرف مى زند، اّما سخن گفتنش، کأنُّه از یک روال استداللى و 
ترتیب مطلب بر دلیل و معلول بر عّلت، پیروى مى کند. اغلِب دعاهاى صحیفه ى 
سّجادیه  ـ تا آن جا که بنده سیر کرده ام  ـ همین حالت را دارد. همه چیز مرتّب 
و چیده شده است. مثل این است که یک نفر، در مقابل مستمعى نشسته و با او 
به صورت استداللى و منطقى حرف مى زند. همان ناله هاى عاشقانه هم که در 

صحیفه ى سّجادیه آمده است، همین حالت را دارد.
در این جا نیز همین طور است. امام در اّول دعاى مورد اشاره مى فرماید: 
احلمدهللا اّلذى... جعلنا من اهله1؛ «ما را اهل حمد قرار داد.» ما از نعم الهى غافل 
نیستیم، و او را حمد و شکر مى کنیم. او راههایى در مقابل ما باز کرده است، 
که به حمدش برسیم. همچنین، غایات و راههایى معیّن فرموده و ما را در این 

راهها به رفتن واداشته است.



1. صحیفه ي سّجادیه، ص 186.
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رمضان       ؛ شهر خدا 
بعد مى رسد به این جمله: واحلمدهللا الذى جعل من تلك الّسبل شهره شهر 
رمضان1؛ حمد خداى را که یکى از این راههایى که ما را به او؛ به کمال و به 
بصیرت نسبت به معدن عظمت مى رساند، همین ماه رمضان است. امام تعبیر 
مى کند به «َشهره»؛ یعنى «شهر خودش». شهر خدا را یکى از این راهها قرار 
خداست؛  مال  و  خدا  ماه  ماهها  همه ى  کنیم  فکر  اگر  پرمعناست.  خیلى  داد. 
وقتى که مالک همه ى وجود، بخشى از وجود را معیّن مى کند و آن را به خود 
عنایت  و  توّجه  بخش،  این  به  نسبت  مى شود  معلوم  مى دهد،  خاص  نسبت 
ویژه اى دارد. یکى از این بخشها، همین «شهراهللا» است؛ شهر خدا، ماه خدا. 
خوِد این نسبت، در فضیلت ماه رمضان، کافى است. شهر رمضان، شهر الّصيام 
و شهراالسالم2. ماه روزه؛ ماهى که روزه ى آن، یکى از ابزارهاى بسیار کارآمد 
براى تهذیب نفس است؛ چرا که در آن گرسنگى کشیدن و با هوسها و اشتهاها 

مبارزه کردن نهفته است.



رمضان؛ شهر اسالم
شهر اسالم، یعنى شهر «اسالم الوجه لدى اهللا»؛ «در مقابل خدا تسلیم بودن.» 
خوب؛ انسانى جوان است و وقتى روزه مى گیرد، گرسنه است، تشنه است و 
تمام غرایز، او را به سمت هوس و اشتهایى مى خواند. ولى او، در مقابل همه ى 
این غرایز مى ایستد. براى چه؟! براى اجراى امر پروردگار. و این، تسلیم در 
مقابل پروردگار است. در هیچ روزى از روزهاى سال، یک مسلمان، به طور 
عاّدى، این همه در مقابل خدا تسلیم نیست که در روزهاى ماه رمضان به طور 

عادى تسلیم است. پس، «شهر اسالم» شهر تسلیم است.



1. همان. 
2. همان.
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رمضان؛ شهر پاکيزه کننده
امام، در ادامه ى دعا مى فرماید: و شهر الّطهور1؛ «شهِر پاکیزه کننده است.» 
در این ماه، عواملى وجود دارد که روح ما را پاك و طاهر مى کند. آن عوامل 
چیست؟ یکى روزه است؛ یکى تالوت قرآن است و یکى دعا و تضّرع است. 
که  الهى  ضیافت  مائده هاى  از  است  طاهره اى  و  طیبّه  ارزاق  دعاها،  همه  این 
است.  گذاشته  مردم  مقابل  خود،  ماهه ى  یک  ضیافت  این  در  متعال  خداى 
مضمون کالم امام این است که خدا در این ضیافت، با روزه از شما پذیرایى 

مى کند.
روزه یکى از مائده هاى الهى است. چنان که قرآن هم، در این ضیافت عظیم، 
یکى دیگر از مائده هاى الهى محسوب مى شود. از این مائده ها، هر چه بیشتر 
استفاده کنید، بنیه ى معنوى تان قویتر خواهد شد و خواهید توانست بارهاِى 
سنگیِن حرکت به سمت کمال و تعالى را راحت تر بکشید. آن گاه خوشبختى به 

شما نزدیکتر خواهد شد.



رمضان؛ ماه خالص شدن
بعد مى فرماید: و شهر الّتمحيص2؛ این ماه، ماه تمحیص است. «تمحیص» 
یعنى چه؟ یعنى خالص کردن. مقصود این است که در این ماه، ناب و خالص 

شویم.
عزیزان من! در وجود شما، زِر ارزشمندى نهفته است که متأسفانه، در موارد 
بسیارى، این زر، با خاك، با مس و با اشیاى کم قیمت، در هم آمیخته و مخلوط 
شده است. گنجى است در درون شما که در هم آمیخته با خار و خاشاك است. 
همه ى زحمت انبیاى الهى براى این بود که من و شما بتوانیم آن زر، آن عنصر 
قیمتى را در وجود خودمان ناب و خالص کنیم و از بوته درآوریم. امتحانها و 

1. همان.

2. همان.
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شّدتها در دنیا براى این است. تکلیفهاِى سخت که خداى متعال به اشخاصى 
متوّجه مى کند، براى این است. مجاهدت در راه خدا، براى این است. شهید، 
که این قدر در راه خدا ارزش دارد، همه ى ارزشش براى این است که با آن 
مجاهدِت بزرگ و نهادِن جان در معرض فدا کردن، توانسته است خود را ناب 

و خالص کند؛ مثل خالص شدِن طال و بیرون آمدن از بوته.
این ماه، ماه خالص شدن است و اگر درست نگاه کنیم، خالص شدن در 
این ماه، از راههاى دیگِر خالص شدن، آسانتر است. ما با همین روزه و مبارزه 
کردن با نفس، مى توانیم خودمان را خالص کنیم. اغلِب گمراهیهایى که وجود 
دارد، یا به خاطر گناهانى است که از ما سر مى زند و یا به خاطر خصلتهاى 
زشتى است که در وجوِد ما نهفته است. ّمث كان عاقبة اّلذين اساؤا السوأى ان 
دل  در  توبه  نور  این که  مگر  است؛  گمراهى  عاقبتش  گناه،  اهللا.1  كّذبوا بايات 
انسان بدرخشد. این که مدام به ما مى گویند «اگر یک گناه کردید، پشت سِر 
همان گناه توبه کنید. از تکرار گناه، پشیمان شوید و تصمیم بگیرید که دیگر 
گناه نکنید» براى این است که فرو رفتن در باتالق گناه، کار خطرناکى است 

و گاهى انسان به جایى مى رسد که دیگر راه برگشتى ندارد.
خصلتهاى  هم  یکى  و  مى گردد  شدن  گمراه  وسیله ى  که  است  گناه  یکى 
انسان  گمراهى  به  فعلى  گناهان  از  بیشتر  زشت،  خصلتهاى  است.  ناپسند 
مى انجامد. اگر ما در هر کار و هر حرف و هر عقیده اى، خودپرست و خودرأى 
باشیم، همدیگر را تخطئه کنیم و بگوییم «فقط من درست فهمیدم و من درست 
عمل مى کنم»، آن گاه به هیچ مشورت و استدالل و منطقى اعتنا نکنیم و به 
هیچ حرف حّقى گوش نسپاریم؛ اگر حسد در وجود ما چنان ریشه دوانیده 
باشد که به خاطر آن، زیبا را زشت ببینیم و حاضر نباشیم حقیقت درخشانى 
مال، ما را از  مقام و حِب ّ  شهرت، حِب ّ  را در جایى تصدیق کنیم؛ اگر حِب ّ 
پذیرش حقیقت باز دارد، این جاست که پذیراى صفات خطرناِك گمراه کننده 

شده ایم.
گمراه  گذرگاهها  این  از  شدند،  گمراه  دنیا  در  مى بینید  که  کسانى  اغلب 

1.  سوره ي روم ، آیه 10.
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شدند. واّال كّل مولود يولد على الفطرة1. پاکى در همه ى روحها وجود دارد، و 
همه وجدان حق بین دارند؛ اّما این چشمه ى نورانى و درخشان را با هواهاى 
نفسانى و خصلتهاى زشت  ـ که بعضى ارثى و بعضى کسبى است  ـ گل اندود 

مى کنند.



جلاجت؛ عامل گمراهي انسان
علماى اخالق، که در این رشته از رشته هاى دانش امروِز بشرى صاحب 
نظرند  ـ اگر چه «اخالق عملى» براى من و شما ارزش دارد؛ اّما کسانى هستند 
که در علم اخالق تخّصص دارند  ـ مى گویند: حتى من و شما مى توانیم خلقیّات 
ارثى را نیز تغییر دهیم و عوض کنیم. مثًال تنبلى ذاتى، حرص ذاتى، بخل ارثى، 
حسد ارثى و لجبازى ارثى را مى توان تغییر داد. بعضى اشخاص لجبازند و هر 
چه انسان حقیقت را در مقابلشان قرار مى دهد، روى موضع لجوجانه ى خود 
لجوج،  فرد  مى کند.  دور  حقیقت  از  را  انسان  رویّه اى،  چنین  مى کنند.  اصرار 
مى کند  احساس  و  مى فهمد  را  حقیقت  نور  اندکى  هنوز  لجبازى،  ابتداى  در 
که کارش براساس لجبازى است. اّما وقتى لجاجت وى تکرار شد، دیگر آن 
اندك نوِر حقیقت را هم نمى فهمد. در او، باطن و اعتقاد و عقیده اى دروغین 
به وجود مى آید که اگر به خود برگردد و تعمق کند، مى بیند این که در ذهن 
اوست، عقیده نیست، «عن ظهر القلب» و از باطِن جان، نیست. اّما لجاجت 
نمى گذارد که او سروش حقیقت و پیام معنویّت و حق را به گوِش جان بشنود. 
دیدید کسانى که در مقابل اسالم و انقالب اسالمى و فرمایشات امام و حّقانیّت 
واضح و مظلومانه ى مّلت ایران ایستادند و لجاجت کردند، چگونه این لجاجت 

به گمراهى شان انجامید!



1. کافی، ج 2، ص 13. 
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مظلومّيت مّلت ايران
به راستى چقدر مّلت ایران مظلوم است! اى امیرمؤمنان! اى على بن ابى طالب! 
انساِن تاریخ! امروز در دنیا مّلتى از پیروان تو  اى مقتدرترین و مظلومترین 
ایران،  مّلت  است.  مظلومترین  و  مقتدرترین  تو،  خوِد  مثل  که  مى کند  زندگى 
امروز قویترین ملتهاست. با یک محاسبه ى روشن مى توان پى برد که هیچ ملتى 
در دنیا، به این قّوت نیست. آن محاسبه این است که ملتهاى دنیا، با وجود 
اقتدار علمى و اقتصادى و صنعتى و برخوردارى از بعضى خصلتهاى خوب، 
مانند پشتکار و غیره، در مقابل هواهاى نفسانى، حصار و مانع و رادعى درست 
و حسابى ندارند. اّما مّلت ایران، در سایه ى تمّسک به دین و تقوا، هواهاى 
نفسانى را از خود رانده است. جواِن این ملت، در عنفوان جوانى، از لّذتهایى 
چشم مى پوشد که هیچ جوانى در ملتهاى دیگر، از آنها رو برنمى گرداند. در 
کجاى دنیا چنین جوانانى سراغ دارید؟! اى منصفین دنیا و کسانى که نمى خواهید 
لجاجت کنید! شما را به خدا به این سؤال پاسخ دهید: شما در کجاى دنیا سراغ 
دارید که جان سالِم نیرومند، از شهوترانِى به حرام که براى وى ممکن و میّسر 
هم هست، چشم بپوشد؛ از لّذتهاى معمولى چشم بپوشد. امروز نه یک نفر، نه 
دو نفر و نه صد نفر و هزار نفر، بلکه جمع عظیمى از جوانان مّلت ایران این 
گونه اند. البتّه جوانان شهوتران، هواپرست و بد هم داریم که آنها هم مثل بقیه ى 
جوانان دنیایند. اّما آن طبقه ى جواِن مؤمن، متذّکر، خاشع، خاضع، اهل عبادت، 
اهل سالمت و اهل تقوایى که در همه جاى ایران است، دیگر در کجاى دنیا 

دیده مى شود؟!
ملت ما، با این قدرت، در عین مظلومیّت است. خیلى کسان، پیام مظلومیّت 
این مّلت را نشنیدند و به سبب لجاجت، حاضر نشدند حرف حّقش را بشنوند. 
مسّلمًا لجاجت، گمراهى مى آورد و شما بدانید که خصلتهاى زشِت بزرگ و 

عمده، از جاهاى کوچکى شروع مى شود.
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رمضان؛ ماه جربان از طريق تذّکر و توّجه
جبراِن  به  آن،  در  توّجه  و  تذّکر  با  مى شود  که  است  ماهى  رمضان،  ماه 
تکان دهنده  بسیار  عبارتى  ابوحمزه»،  در «دعاى  پرداخت.  ناپسند  کرده هاى 
و  اجابٍة  مبوضع  للّراجى  اّنك  اعلم  و  است:  این  عبارت،  آن  که  دارد؛  وجود 
للملهوفني مبرصد اغاثٍة و اّن ىف اللهف اىل جودك و الّرضا بقضائك عوضًا من منع 
الباخلني و مندوحًة عّما ىف ايدى املستأثرين و اّن الراحل اليك قريُب املسافِة و اّنك ال 
حتتجب عن خلقك اّال ان حتجبهم االعمال دونك.1 فرد دعا خوان و ثناگو، عرض 
مى کند: «اى خداى من! من امید به تو را بر امید به غیر تو ترجیح دادم. پناه 
آوردن به تو را جایگزیِن پناه بردن به دیگران کردم و مى دانم اگر کسى به 

سوى تو بیاید، راه نزدیک است...»
هر جا هستید، هر که هستید، در هر لباسى هستید، در هر سنّى هستید؛ 
و  پیرمردان  اى  میانسال!  زن  و  مرد  اى  جوان!  دختر  و  پسر  اى  جوان!  اى 
پیرزنان! اى فقرا! اى اغنیا! اى علما! اى متوّسط  السوادها! هر که هستید، اگر 
احساس نیاز به خدا مى کنید  ـ که هر انساِن سالمى این احساس را مى کند  ـ 
بدانید که خدا نزدیک است! یک لحظه دلتان را به خدا متوّجه کنید؛ جواب را 
خواهید شنید. ممکن نیست کسى با خدا از روى دل حرف بزند، ولى جواب 
الهى را نشنود! خدا به ما جواب مى دهد. وقتى دیدید دِل شما ناگهان منقلب 
وقتى  شد،  جارى  شما  اشِک  دیدید  وقتى  خداست.  جواِب  همان  این  شد، 
دیدید روح شما به اهتزار در آمد، وقتى دیدید طلب، با همه ى وجود از سر 
تا پاى شما جارى شد، بدانید این همان پاسخ الهى است؛ این همان جواب 
خداست و جواب بعدى هم اجابت است؛ اجابت این خواسته ها ان شاءاهللا، که 
در قرآن فرمود: و اسئلوا اهللا ِمن َفضله.2 از خدا بخواهید. و ليس من صفاتك 

1. مصباح المتهّجد، ج 2، ص 583. 
2.  سوره ي نساء، آیه ي 32.
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ان تأمر بالّسؤال و متنع العطّية1. بگویید، سؤال کنید، بخواهید و مگر مى شود که 
بخواهید و ندهد؟! البتّه اقتضائات زمان و مکان و خصوصیات و نظایر آن هم، 

در خواستن از خدا مؤثّر است.
غرض این که، ماه رمضان را قدر بدانید و براى سعادت خود، تقواى خود، 
آینده ى خود و فرزندان خود؛ براى پیشرفت روزافزون این مّلت بزرگ و این 
انقالب عظیم؛ براى فتوِح روح آن بزرگمردى که همه ى این اوضاع و احوال 
به برکت اراده، ایمان، تقوا و اقدام اوست  ـ که خداوند روح او را در ملکوت 

اعلى ، با ارواح انبیا و اولیا محشور فرماید  ـ دعا کنید.

 در خطبه هاي نماز جمعه ي تهران ـ 1373/11/14

1. مصباح المتهّجد، ج 2، ص 583.
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فوايد و دستاوردهاي ادعيه
یک مطلب این است که در دعا، سه چیز نهفته است که این سه چیز، فواید 
و دستاوردهاى دعاست. دعایى نیست که از دو تاِى این سه چیز، خالى باشد؛ 
چه دعاهاى مأثور که از معصومین علیهم الّسالم رسیده است و چه دعاهایى که 
یک انسان، خودش از روى طلب و نیاز به خداى خود عرض مى کند. دو چیز 

حتمًا در این دعاها هست.
و اّما بعضى دعاها، سه چیز عالوه بر این دو چیز دارند که این سه چیز، 
خیلى مهم است. یکى از این سه چیز، عبارت است از آن مقصوِد عمومى از 
دعا؛ یعنى خواستن و گرفتن از خداوند متعال. ما انسانها نیازهاى زیادى داریم 
و وجودمان سر تا پا نیاز است. اگر در وجود خودتان دقّت کنید، مى بینید از 
تنّفس کردن و غذا خوردن گرفته تا راه رفتن و گوش کردن و دیدن، همه و 
همه حاکى از نیاز ما انسانهاست. یعنى خداى متعال، مجموعه اى از امکانات و 
نیروها را در اختیار من و شما قرار داده است که با آنها مى توانیم زندگى کنیم و 
همه نیز تحِت اراده ى پروردگار است. هر کدام از این نیروها و امکانات کمبود 
پیدا کند، انسان دچاِر مشکِل اساسى در زندگى خود مى شود. مثًال یک رگ یا 
یک رشته عصب از کار بیفتد، یک عضله مشکل پیدا کند، تا برسد به مسائِل 

بیرون از وجوِد انسان یا مسائل روحى یا مسائل اجتماعى.
بشر، سر تا پا نیاز است. رفع این مشکالت و تأمین این نیازها را از چه 
کسى باید بخواهیم؟ از خداى متعال که او حاجات ما را مى داند. و اسئلوا اهللا 
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من فضله ان اهللا كان بكّل شى ٍء عليما1. خدا مى داند شما چه مى خواهید، چه الزم 
دارید و چه چیز از او مى طلبید و سؤال مى کنید. پس، از خدا بخواهید. در جاى 
فرموده  شما  پروردگار  لكم.2  استجب  ادعوىن  رّبكم:  و قال  مى فرماید:  دیگر، 
است: «دعا کنید مرا» یعنى «بخوانید مرا؛ من به شما جواب مى دهم.» البتّه 
این جواب دادن، به معناى برآمدِن حاجت نیست. مى گوید: «جواب مى دهم 
و لبیّک مى گویم»؛ استجب لکم. اّما این استجابت الهى، در بسیارى از موارد 
با دادِن حاجت و آن چیِز مورد درخواست شما همراه است. پس، این مطلب 
اّول که انسان نیازهایى دارد، و رفع این نیازها را، باید از خدا بخواهد. باید دِر 

خانه ى خدا رفت، تا از تضّرع پیش دیگران، بى نیاز شد.
چون روِز جمعه و روِز توّجه و روز معرفت به کلمات نبّى اکرم و ائّمه 
علیهم الّسالم است، چند حدیث کوتاه و مختصر بخوانم. در حدیثى آمده است: 
افضل العبادة الّدعا3. بهترین عبادتها، دعاست. حدیث دیگر، حدیث نبوى است. 
آن حضرت، به اصحاِب خود فرمود: على اّدلكم على سالح ينجيكم من اعدائكم 
و يدّر ارزاقكم؟4 «آیا مى خواهید سالحى را به شما نشان دهم که هم شما را 
از دشمن حفظ مى کند و نجات مى دهد و هم روزى تان را فراوان مى کند؟» 
این، همان خواستن از خدا براى برآورده شدن حاجات است. «قالوا: بلى یا 
رسول اهللا.» «عرض کردند: بلى؛ بفرمایید.» فرمود: قال تدعون رّبكم5. «خدا را 
دعا کنید؛ خدا را بخوانید.» بالّليل و الّنهار6. «شب و روز.» فاّن سالح املؤمن 
الّدعا7. «سالح مؤمن، دعاست.» یعنى دنبال حاجات رفتن، با سالح دعا. با 

دشمن، با حادثه و با بلیّه در افتادن، با سالح دعا.
یک روایت از حضرت سّجاد علیه الّسالم است که مى فرماید: الّدعاء يدنع البالء 

1. سوره ي نساء، آیه ي 32.
2.  سوره ي غافر، آیه ي 60.

3. کافی، ج 2، ص 466.
4. همان، ص 468.

5. همان.
6. همان، ج 4، ص 302.
7. همان، ج 2، ص 468.
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نازل و ما مل يرتل1. هم بالیى که به سوى شما آمده است با دعا دفع مى شود و هم 
بالیى که نیامده است. یعنى اگر دعا نکنید، آن بال متوّجه شما خواهد شد.

مسأله ى بسیار مهّمى است. خداوند متعال، وسیله اى به انسان داده است که 
انسان مى تواند حوائج خود را  ـ مگر در موارد استثنایى که به آن اشاره مى کنم 

 ـ با آن برآورده کند. آن وسیله چیست؟ خواستن از خداى متعال است.



دعا، کليد خزائن اهلي
نقل  ـ  بر  بنا  ایشان  ـ  که  است  شده  نقل  علیه الّسالم  امیرالمؤمنین  از  کالمى 
فرموده اند: ّمث جعل ىف يدك مفاتيح خزائنه، مبا اذن فيه من مسألته2.؛ «خداى متعال، 
در  را  خود  گنجینه هاى  همه ى  کلید  بخواهى،  او  از  داد  اذن  تو  به  این که  به 
دست تو قرار داد.» پس، اذنى که خداوند متعال داد تا هر چه مى خواهى از او 
بخواهى، کلید همه ى خزائن الهى است. اگر انسان این کلید را به شکل درست 
به کار ببرد  ـ از خدا بخواهد  ـ مسّلمًا آن را در اختیار انسان مى گذارد. فمىت 
دِر  دعا،  وسیله ى  به  بخواهى،  وقت  هر  خزائنه3.  ابواب  الّدعا  استفتحت  شئت 
خزائن الهى را باز مى کنى. ببینید! این، مسأله ى بسیار مهّمى است. چرا انسان 

خود را از این وسیله ى مهم محروم کند؟!
نقش  چنین  دعا،  اگر  این که،  یکى  مى شود:  مطرح  سؤال  چند  این جا،  در 
و  صنعت  و  علم  و  ابزارها  این  و  دنیوى  وسایل  این  پس  دارد،  معجزآسایى 
نظایر آن چیست؟ جواب این است که دعا رقیب ابزارهاى ماّدى نیست. این 
طور نیست که وقتى انسان مى خواهد به مسافرت برود، یا با خودرو و قطار 
و هواپیما عازم شود و یا با دعا برود! همچنین این طور نیست که اگر انسان 
بخواهد وسیله اى به دست آورد، یا پول خرج کند و یا اگر پول نداشت به دعا 

1. کافی (ط االسالمیه) ج 2، ص 468.
2. بحاراالنوار (ط بیروت)، ج 74، ص 204.

3. همان.
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متوّسل شود و آن وسیله را به دست آورد! معناى دعا این است که شما از خدا 
بخواهید تا او این وسایل را جور بیاورد. آن وقْت علل ماّدى، هر کدام در جاى 

خودشان قرار مى گیرند. دعاى مستجاب این گونه است.
وقتى دعا مى کنید که حاجتى از شما برآورده شود، اگر خداى متعال آن دعا 
را مستجاب کند، استجابتش این است که ابزارهاى ماّدى و عاّدى و معمولِى 
این خواسته، جور مى شود. یعنى خدا جور مى آورد. فرضًا شما از کسى طلبى 
دارید که آن کس طلب شما را نمى دهد. اّما یک وقت به دلش مى افتد و مى آید 
طلبتان را مى دهد. این، یک وسیله است. چه مانعى دارد که دعا این وسیله را 

براى انسان جور کند؟
کسى  نشود  موجب  دعا  بنابراین،  است.  قبیل  این  از  عالم  وسایل  همه ى 
تنبلى کند. دعا موجب نشود که کسى از دانش و علم و ابزار ماّدى و عّلت و 
معلوِل طبیعى، دست بشوید؛ نه. دعا رقیب آنها نیست، بلکه در طول آنهاست. 

دعا، جور آورنده ى آنهاست.
البتّه غالبًا این طور است. ضمنًا بعضى مواقع، خداى متعال معجزه هم نشان 
مى دهد که آن بحث دیگرى است. معجزه در موارد استثنایى رخ مى دهد و در 
غیِر موارِد استثنایى، دعا جور کننده ى روال عاّدى است. وقتى شما از خدا 
مى خواهید حادثه اى اتّفاق بیفتد که به آن نیاز دارید، در کنار دعا، باید نیرویتان 
را هم به کار ببندید. مثًال اگر احساس تنبلى به شما دست مى دهد و دعا مى کنید 
که خداى متعال این احساس را از شما بگیرد، در کنار دعا، باید اراده و هّمت 
نیز به خرج دهید. یعنى در این جا هم، باز وسیله ى ماّدى و وسیله ى طبیعِى 
دیگرى هست که همان هّمت کردن است. باید هّمت و اراده کنید. هیچ کس 
خیال نکند که اگر در خانه بنشینیم و به تالش و اقدام نپردازیم، حتى اراده هم 
نکنیم و فقط به دعا مشغول باشیم، خدا حاجاتمان را برآورده مى کند؛ نه. چنین 
چیزى امکان ندارد. پس، دعا در کنار تالش و با تالش است. بعضًا خیلى از 
تالشها به نتیجه نمى رسد؛ اّما همین که دعا کردید، به نتیجه خواهد رسید. این، 

یک نکته.
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شرايط استجابت دعا
مستجاب  مى کند،  دعا  انسان  چه  هر  گاهى  که  است  این  دیگر  مطلب 
نمى شود. عّلت چیست؟ روایات دینى، این مشکل را براى ما حل کرده اند. مثًال 
در روایات آمده است که اگر شرایط دعا وجود نداشته باشد، دعا مستجاب 
«کارهاى  فرموده اند:  دین  بزرگان  دارد.  شرایطى  هم  دعا  باالخره  نمى شود. 
یکى  روزى  که  است  آمده  روایتى  در  نخواهید.»  متعال  خداى  از  را  نشدنى 
از اصحاب نبىّ اکرم صّلى اهللا علیه آله و سّلم در حضور پیغمبر دعا کرد و گفت: الّلهّم 
ال حتوجىن اىل احٍد من خلقك1؛ «خدایا، مرا محتاج هیچ آفریده اى نکن.» فقال 
رسول صّلى اهللا علیه وآله: ال تقولنها كذا. «پیغمبر صّلى اهللا علیه وآله فرمود: این طور نگو.» 
فليس من احدًا اّال و هو حمتاج اىل الّناس2. مگر مى شود که یک انسان، محتاج 
دیگران نباشد؟ «نگو که خدایا مرا محتاج هیچ کس نکن. این، خالِف طبیعت 
انسان  وجوِد  در  پروردگار  نهاده ى  طبِع  خالِف  و  الهى  سنّت  خالِف  بشرى، 
است.» چرا مى گویى «خدایا، مرا محتاج هیچ کس نکن»؟ این دعا، مستجاب 
نمى شود. آن فرد، عرض کرد: «یا رسول اهللا! پس چگونه دعا کنم؟» فرمود: 
قل الّلهّم ال حتوجىن اىل شرار خلقك3. «بگو: خدایا! مرا محتاج اشرار از بندگان 
خود مکن. مرا نیازمند مردمان شریر مکن. مرا محتاج انسانهاى لئیم مکن. این 
درست است. این مى شود. این را از خدا بخواه.» پس، اگر چیزى را از خداى 
متعال طلب کردیم که نشدنى و به خالف سنّتهاِى معمولِى عالم است، برآورده 

نمى شود.
یکى از شرایط استجابت دعا این است که آن را با توّجه مطرح کنیم. گاهى 
لقلقه ى زبان، جمالتى چون «خدایا ما را بیامرز.»، «خدایا به ما سّعه ى رزق 
بده» و «خدایا قرض ما را ادا کن» است. ده سال انسان این گونه دعا مى کند، 
اصًال مستجاب نمى شود. این فایده اى ندارد. یکى از شرایط دعا این است که 

1. اقبال االعمال (ط القدیمه)، ج 1، ص 160.
2. بحاراالنوار (ط بیروت )، ج 90، ص 325.

3. الحیاة، ترجمه آرام، ج 1، ص 408.
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فرمود: اعلموا ان اهللا يقبل الّدعاء من قلب غافل1؛ «خداوند متعال، از صاحب دِل 
غافل  ـ دلى که متوّجه نیست چه خواسته اى را مطرح مى کند و با که دارد حرف 
مى زند  ـ دعایى را قبول نمى کند.» معلوم است که دعاِى داراى این ویژگیها، 
مستجاب نمى شود. باید تضّرع کنید و جّدى بخواهید. باید از خداى متعال با 
الحاح بخواهید. باز بخواهید و باز بخواهید. در این صورت البتّه خداى متعال 

دعاها را مستجاب خواهد کرد.
هیچ  حاجات،  برآمدن  براى  که  است  این  دعا  باب  در  دیگر  مطلب  یک 
حاجتى را آن قدر بزرگ نشماریم که بگوییم: «این حاجت را دیگر نمى شود 
از خدا خواست، چون خیلى بزرگ است.» نه. اگر حاجت، به خالف طبیعت و 
سنن آفرینش نیست، اگر محال نیست، هر چه هم بزرگ باشد، مسأله اى نیست 
و از خدا بخواهید. شما در هر روز از ماه رمضان  ـ بنابر مأثور  ـ بعد از هر 
نماز مى گویید: الّلهّم ادخل على اهل القبور الّسرور. الّلهّم اغن كّل فقري2. از خدا 
مى خواهید همه ى فقرا را غنى کند. فقط فقراى ایران را نمى گویید. اغن كّل 
فقري یعنى همه ى فقراى اسالم غنى شوند. اینها، خیلى مهم است. (من در آن 
جهت دوم، باز هم، ان شاءاهللا، به همین موضوع برمى گردم.) خواسته و حاجت 
بزرگى است، وقتى مى گویید «خدایا، همه ى فقرا را غنى کن.» خوب؛ از خدا 
مى خواهیم. چرا نشود خواست؟! اگر موانِع بر سر راه غنى شدن برطرف گردد، 
چرا نشود؟! پدیده ى فقر که یک امر ذاتى در جامعه نیست. فقر در جوامع 
بشرى، یک امر تحمیلى است. فقر را قدرتهاى ستمگر و زورگو و زیاده طلب 
عالم، بر افراد و بر ملتها تحمیل مى کنند. اگر این قدرتها از میان بروند، چرا 
دعاى الّلهّم اغن كّل فقري مستجاب نشود؟! ممکن است چنین حاجتى برآورده 

شود.
در ادامه ى این دعا مى گویید:الّلهّم اشبع كّل جائع. الّلهّم اكُس كل عريان3. 
جمعه  روز  سحر  دعاى  در  مى خواهد!  خدا  از  کالنى  این  به  حاجتى  انسان 

1. بحاراالنوار (ط بیروت)، ج 74، ص 173.
2. مستدرك الوسائل، ج 7، ص 447.

3. همان.
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پیدا  توفیق  اگر  است.  خوب  بسیار  اّما  کوتاه،  دعایى  است  ـ  مستحّب  که   ـ 
کردید، حتمًا این دعا را بخوانید. اّول درخواستهایى از خدا مى شود و بعد این 
عبارت مى آید: اهلى طموح االمال قد خابت اال لديك و معاكف اهلمم قد تعّطلت 
اّال عليك1؛ «خدایا! آرزوهاى سرکش و بزرگ و خواسته هاى عظیم، محکوم 
به نومیدى هستند؛ مگر وقتى که با تو مطرح شوند.» کاروان طلبهاى ما، از راه 

رفتن، محکوم به باز ماندنند؛ مگر وقتى که در خانه تو بیایند.
خداوند از حاجت بزرگ انسان که هراسى ندارد! از خدا، هر چه بزرگتر 
را  چیزى  این  من  «خوب؛  بگوید:  خود  با  انسان  وقت  یک  مبادا  بخواهید. 
عافیت  طلِب  اّما  است.  شدن  قابِل  بخواهم،  خودم  براى  اگر  مى خواهم،  که 
براى همه ى انسانها، خیلى بزرگ است. چطور این را از خدا بخواهم؟!» نه؛ 
بخواهید. براى بشّریت بخواهید. براى همه ى انسانها بخواهید. بعضى چیزها 
را براى همه ى مسلمین بخواهید. در همین دعا، عبارِت الّلهّم اصلح كّل فاسد 
من امور املسلمني2، از آِن مسلمانان است. مخصوص دعایى است که مخصوِص 
اهِل اسالم است. البتّه، آن هم عللى دارد که چرا؟ شاید در غیر اهل اسالم، 
امکانش نیست و شاید بدون حاکمیت اسالم، ممکن نیست که خداى متعال 
همه ى مفاسد را برطرف کند. اصًال نمى شود. شرطش، اسالم است. پس، این 

یک طرف قضیه است.
ضمنًا، از کوچک بودن خواسته هم ابا نداشته باشید. خواسته هاى کوچِک 
کوچک را هم از خدا بخواهید. در روایت است که حتى بنِد کفش خود را 
 ـ که چیز خیلى حقیرى است  ـ از خدا بخواهید. روایتى است از امام باقر 
علیه الّصالة والّسالم که مى فرماید: ال حتَّقروا صغريًا من حوائجكم فانَّ احّب املؤمنني اىل اهللا 

اسئلهم3؛ «حاجتهاى کوچک را حقیر نشمارید و از خدا بخواهید».
خوب؛ انسان به بند کفش احتیاج دارد؛ به دِر مغازه مى رود و مى خرد. این 
هم دعا الزم دارد؟! بله! تا احساس کردید که به بند کفش و یا هر چیز دیگِر به 

1. مصباح المتهّجد، ج 1، ص 156.
2. مستدرك الوسائل، ج 7، ص 447.

3. همان، ج 5، ص 172.
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این کوچکى نیاز دارید، دل را متوّجه خدا کنید و بگویید: «پروردگارا! این را 
هم به من برسان.» رساندنش به چه ترتیب است؟ به این ترتیب است که پول 
در جیبم بگذارم، سِر کوچه بروم، از مغازه بخرم و بعد هم آن را مورد استفاده 
قرار دهم. به هرحال، باید از خدا بخواهید. اگر چه به دِر مغازه رفتید، پول دادید 
و بند کفش خریدید؛ اّما باز هم آن را خدا به شما داد. از غیر طریق خدا که 

چیزى به دست انسان نمى رسد. هر چه به ما مى رسد خدا به ما مى دهد.
چیزى را که خدا مى دهد، قبًال باید از خدا بخواهیم. چرا بخواهیم؟ یکى 
از علِل این که گفته اند حاجات کوچک را هم از خدا بخواهید، این است که به 
حوائج و عجز و حقارت و تهیدستى خودمان توّجه پیدا کنیم تا ببینیم که چقدر 
تهیدستیم. اگر خداى متعال کمک نکند، امکان ندهد، نیرو ندهد، فکر ندهد، 
ابتکار ندهد و وسایل را جور نیاورد، همان بنِد کفش هم به دست ما نخواهد 
رسید. اگر شما به قصد خریدِن بند کفش از خانه بیرون آمدید، در راه جیبتان 
را زدند یا پولتان گم شد و یا مغازه ى مورد نظر، بسته بود و یا در بین راه، 
حادثه ى مهّمى پیش آمد که مجبور شدید برگردید، بند کفش گیرتان نیامده 
است. بنابراین، هر چیز را از خدا بخواهید؛ حتّى بند کفش را، حتّى کوچکترین 
اشیا را و حتّى قوت روزانه ى خود را. بگذارید این مِن دروغیِن عظمت یافته 
در سینه ى ما  ـ که مى گوییم «من» و خیال مى کنیم مجمع نیروها ما هستیم ـ 
که  باب دعا  در  هم مطلبى  این  مى کند.  بیچاره  را  انسانها  این «من»  بشکند. 

انسان خواسته هاى خود را از طریق دعا به دست آورد.
حال نگاه کنید به حاجات خودتان، حاجات مسلمانان، حاجات کشورتان، 
غم  به  جانبازان،  به  مریض دارها،  به  مریضها،  به  مؤمنتان؛  برادران  حاجات 
دیده ها، به دلهاى غمگین، به چشمهاى نگران، به نیازهاى فراواِن انسانهایى که 
حول و حوش شما، زیر سقف شما و در کشور شما هستند، در دنیاى اسالم 
هستند، روى کره ى خاك هستند. همه ى این حاجات را در این شبهاى قدر، 

یکى یکى از خداى متعال بخواهید. 
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وجود معارف عميق اهلي در ادعيه ي مأثوره
و اّما، دومین چیزى که در دعا وجود دارد، معارف است. و این مخصوص 
والّسالم،  علیه الّصالة  سّجاد  امام  است.  رسیده  ما  به  معصوم  از  که  است  دعاهایى 
صحیفه ى سّجادیه را به صورت دعا تنظیم فرموده و اصًال دعا خوانده است؛ 
اّما این کتاب، پُر از معارف الهى و اسالمى است. توحید خالص در صحیفه ى 
سّجادیه است. نبّوت و عشق به مقام تقّدس نبّى اسالم علیه و على آله الّصالة والّسالم 
در صحیفه ى سّجادیه است. مثل بقیه ى دعاهاى مأثور، معارف آفرینش در این 
کتاب است. همین «دعاى ابوحمزه ى ثمالى» که مخصوص سحرهاست  ـ سعى 
کنید آن را بخوانید و در معنایش توّجه و تدبّر داشته باشید  ـ و همین «دعاى 
کمیل» که شبهاى جمعه خوانده مى شود، از جمله دعاهایى است که سرشار از 
معارف اسالمى است و در آنها حقایقى به زبان دعا بیان شده است. نه این که 
آن بزرگوار  ـ امام سّجاد علیه الّصالة والّسالم  ـ نمى خواسته دعا کند و دعا را پوشش 
قرار داده است؛ نه. دعا مى کرده، مناجات مى کرده و با خدا حرف مى زده است. 
منتها انسانى که قلبش با خدا و با معارف الهى آشناست، حرف زدنش هم این 

گونه است. حکمت از او سرریز مى شود و دعاى او هم عین حکمت است.
دعاهایى که ما مى خوانیم، پر از حکمت است. در دعاهاى مأثور از ائّمه 
علیهم الّسالم که به ما مى رسد، نکاتى عاید از معارف وجود دارد که حقیقتًا مورد 
یاد  ما  به  دعاها  در  نکات  این  آوردن  با  بزرگواران  آن  است.  انسان  احتیاج 

مى دهند که از خدا چه بخواهیم.
من از دعاى شریف ابوحمزه ى ثمالى چند فقره برایتان عرض مى کنم. این 
دعاى طوالنى، حالت مناجاتى عجیب دارد که در بخش سوم عرض خواهم 
کرد. و اّما البه الى این مناجاتها، نیازهاى واقعى انسان نهفته است. نیازهاى 
واقعى آنهایى است که این بزرگوار از خداى متعال مى خواهد. مثًال در فرازى 
از دعا، خطاب به قادر متعال، عرض مى کند: ارغد عيشى ؛ «زندگِى مرا زندگِى 
گوارایى قرار بده.» گوارا بودن زندگى، نه با پول، نه با قدرت و نه با داشتن زر 
و زور است. زیرا یک فرد، در عین برخوردارى از همه ى این امکانات، ممکن 
است زندگى برایش گوارا نباشد. نگرانى اى دارد که زندگى برایش گوارا نیست. 
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مشکل خانوادگى اى دارد که زندگى برایش گوارا نیست. اوالدش مشکلى پیدا 
مى کنند  ـ العیاُذ باهللا، نستجیر باهللا، یکى از فرزندان وى، اخالق بدى دارد  ـ 
دیگر زندگى برایش گوارا نیست. خبِر بدى به انسان مى رسد؛ زندگى بر او تلخ 
و ناگوار مى شود. این انسان، هم پول دارد، هم قدرت دارد، هم امکانات دارد؛ 
همه چیز دارد؛ اّما زندگِى گوارا ندارد. ممکن است انسان فقیرى که زندگِى 
خیلى ساده اى دارد و در اتاقى محّقر، با عیال و فرزندش در عین تنگدستى 
گذراِن زندگى مى کند، زندگى اش گواراتر از آن فرِد همه چیزداِر ثروتمند و 

قدرتمند باشد.
ببینید حضرت سّجاد علیه الّصالة والّسالم، چگونه نقطه ى اصلى را مورد توّجه 
و  گوارا  را  «زندگى ام  مرّوتى 1؛  اظهر  و  عيشى  ارغد  مى گوید:  مى دهد.  قرار 
معناى عبارت دوم این است که «میدانى  جوانمردى ام را آشکار کن.» ظاهراً 
به وجود آید، تا من در آن، صفت جوانمردى را به منّصه ى بروز درآورم.» نه 
این که «مردم ببینند من جوانمردم؛» نه. براى این که، اگر بخواهیم جوانمردى 
بروز پیدا کند، باید جوانمردى کنیم. صرف این که جوانمردى در درون انسان 
عمل  مرحله ى  به  را  جوانمردى  باید  انسان  نیست.  کافى  باشد،  داشته  وجود 

برساند و نسبت به کسانى جوانمردى کند. این مى شود اظهر مرّوتى .
در ادامه مى فرماید: و اصلح مجيع اْحواىل2؛ «همه کارهاى من و احوال مرا 
اصالح کن. حاِل دعاى مرا اصالح کن. حاِل زندگى معمولى من و خانواده ام را 
اصالح کن. حاِل شغلى را که دارم، اصالح کن. همه ى خصوصیات مرا اصالح 
کن.» اصالح هر امرى، به حسب خودش، یک دعاى کامل و جامع است. و 
نت عمله و امتمت عليه نعمتك و رضيت عنه و احييته  اجعلىن ّممن اطلت عمره و حسَّ
حيوًة طّيبًة3. مى گوید: «مرا از کسانى قرار بده که عمرى طوالنى توأم با عمل 
نیکو و همراه با نعمِت کامل الهى و همراه با رضاِى پروردگار و حیات طیّبه 

دارند.» آیا چیزى از این بهتر، وجود دارد؟!
معصومین علیهم الّسالم، یاد مى دهند که چه باید از خدا بخواهیم. چیزهایى که 

1. اقبال االعمال (ط القدیمه)، ج 1، ص 74.
2. همان.
3. همان.
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باید از خدا خواست، همانهاست که آن بزرگواران در ادعیّه مطرح مى کنند. 
بعضى در دنیا، به سراغ زیادیهاى زندگى مى روند. مى گویند: فالن معامله براى 
من جور شود. فالن سفر درست شود. فالن شغل گیرم بیاید. و... چرا انسان 
چیزهاى اصلى را از خدا نخواهد؟! پیشوایان دین به ما یاد مى دهند: «این گونه 
دعا کنید و این چیزها را از خدا بخواهید.» البتّه نوع دعاهایى که آنان به ما یاد 

مى دهند، یک فصِل طوالنى را به خود اختصاص مى دهد.



بيان نقاط ضعف و ضربه پذير در اعمال انسان
ضربه پذیِر  نقطه هاى  مذکور،  دعاهاى  خالل  در  آنان  این که،  نکته ى دیگر 
معنوى را به یاِد ما مى آورند و هشدار مى دهند که «ممکن است از این نقاط 
ضربه بخورید و آسیب ببینید.» در همین دعاِى شریِف «ابوحمزه»، در عبارتى 
ة ذكرك و الجتعل شيئًا ممَّا اتقرَّب به ىف آناء اللَّيل  مى فرماید: الّلهّم خّصىن منك خباصَّ
و اطراف النَّهار رياًء وال مسعًة وال اشرًا و البطرا1؛ «خداوندا! کارى کن که کارهاى 
انجام شده از طرف من، ریا و سمعه نباشد. براى این که این و آن ببینند، نباشد. 
براى این که دهن به دهن بگردد، و مردم به هم بگویند خبر دارید فالن کس 
چه کار خوبى کرد و چه عبادات خوبى انجام داد، نباشد. از روى ناز و غرور، 
نباشد» آخر بعضى مواقع انسان کارهایى را از روى ناز و غرور انجام مى دهد و 

به خود مى بالد و مى گوید: «آرى! ما بودیم که این کار را انجام دادیم.»
انسان خیلى کارهاى خوب  اینها نباشد. اینها، آن نقاِط ضربه پذیر است. 
انجام مى دهد؛ اّما با اندکى ریا و سمعه، آن کارها را هباًء منثورا2 مى کند. دود 
مى کند و به هوا مى فرستد. معصومین علیهم الّسالم به ما توّجه مى دهند و مى فرمایند: 

«مواظب باشید این طور نشود!» و اجعلىن لك من اخلاشعني3 تا آخر.

1. همان.
2. سوره ي فرقان، آیه ي 23.

3. اقبال االعمال (ط القدیمه)، ج 1، ص 74.
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پس، نقطه ى دوم این است که در این دعاها، معارف زیادى نهفته است. 
تك  مثًال در فقرات اّول دعاى کمیل، همه مى خوانیم: الّلهّم اغفرىل الّذنوب اّلىت 
العصم. الّلهّم اغفرىل الّذنوب اّلىت تّرتل الّنقم. الّلهّم اغفرىل الّذنوب الىت تغّير الّنعم1. 
گناهانى وجود دارد که پرده ها را مى درد. گناهانى وجود دارد که نقمت الهى 
را بر انسان نازل مى کند. گناهانى وجود دارد که نعمتها را از انسان مى گیرد. 
الّلهّم اغفرىل الّذنوب اّلىت حتبس الّدعاء2. گناهانى هم وجود دارد که دعا را حبس 

مى کند.
پناه بر خدا! ممکن است انسان مرتکب گناهى شود که هر چه دعا کند، آن 
دعا بى اثر و بى فایده گردد. بى اثر شدِن دعا چگونه فهمیده مى شود؟ به این گونه 

که حال دعا از انسان گرفته مى شود.
در این خصوص عبارتى را از بزرگى نقل کرده اند. نمى دانم روایت از معصوم، 
علیه الّسالم، است یا عبارتى از غیر معصوم. هر چه هست، عبارت حکمت آمیزى 
است. مى گوید: انا من ان اسلب الّدعا اخوف من ان اسلب االجابة؛ «از این که دعا 

از من گرفته شود بیشتر مى ترسم تا این که اجابت از من گرفته شود.»
گاهى حال دعا از انسان گرفته مى شود. این، عالمِت بدى است. اگر دیدیم 
در وقت دعا، در وقت تضّرع و در وقت توّجه و تقّرب، هیچ نشاط و حوصله ى 
دعا نداریم، عالمِت خوبى نیست. البتّه درستش هم مى شود کرد. انسان مى تواند 
با توّجه، با التماس و با خواستن، حال دعا را به طور جّدى از خدا بگیرد. 
بنابراین، دیدیم که در دعاى کمیل هم معارف وجود دارد. این هم نکته ى دوم.

و اّما نکته ى سوم و آخر در دعا، آن مطلِب اصلِى دعاست. حتّى دو نکته اى 
که عرض شد، نسبت به این نکته ى آخر، کوچک است. آن چیست؟ خشوع در 
مقابل پروردگار. اصِل دعا، این است. این که مى بینید از قول پیغمبر صلى اهللا علیه وآله 
نقل شده است که فرمود: الّدعاء مخ العبادة3؛ «مغز عبادت دعاست» به خاطر 
آن است که در دعا حالتى وجود دارد که عبارت است از وابستگِى مطلق به 

1. همان، ج 2، ص 707.
2. همان.

3. مستدرك الوسائل، ج 5، ص 167.
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در  که  لذاست  است.  این  هم  عبادت  اصل  او.  مقابل  در  خشوع  و  پروردگار 
ادامه ى آیه ى شریفه ى و قال رّبكم ادعوىن استجب لكم1 مى فرماید: ان اّلذين 
يستكربون عن عبادتى سيدخلون جهنم داخرين2. اصل دعا این است که انسان 
در مقابل خداى متعال، خود را از انانیّت دروغین بشرى بیندازد. اصل دعا، 

خاکسارى پیش پروردگار است.
عزیزان من! هر جا که شما نگاه کردید  ـ چه در محیط خودتان، چه در 
کشور خودتان و چه در سرتاسر دنیا  ـ و بدى و فسادى را از ناحیه ى کسى، 
آن  منشأ  و  اساس  که  کرد  خواهید  مشاهده  کنید  دقّت  اگر  دیدید،  مشّخصًا 
بدى و فساد، انانیّت، استکبار، استعال و غرور انسانى است. دعا باید این را 

بشکند.

 در نماز جمعه ي تهران ـ 1373/11/28

1. سوره ي غافر، آیه ي 60.
2. همان.
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عيد فطر؛ آغاز دوباره ي زندگي معنوي
هر عید فطرى، براى انساِن مسلماِن آگاِه هوشیار، مى تواند یک روِز عیِد 
براى  بهار  مثل  روحى؛  و  معنوى  زندگى  دوباره ى  شروِع  روز  باشد.  حقیقى 
گیاهان و درختان. انسانى که ممکن است در طول سال دچاِر انواع آلودگیها 
زشت،  خصلتها و صفات  اثر هواِى نفس و  انسانى که بر  و گناهان شود، و 
طرف  از  سال  هر  است،  کرده  دور  الهى  رحمِت  ساحِت  از  تدریجًا  را  خود 
پروردگار عالم از یک فرصت استثنایى برخوردار مى شود و آن فرصت، ماِه 
مبارِك رمضان است. در طول ماه رمضان، دلها نرم مى شود، روحها تأللؤ و 
درخشندگى پیدا مى کند، انسانها آماده ى قدم نهادن در وادِى رحمِت خاصه ى 
ضیافت  از  خود،  تالش  و  هّمت  استعداد،  قدر  به  کس  هر  و  مى شوند  الهى 
رسید،  پایان  به  مبارك  ماه  این  آن که  از  بعد  مى گردد.  برخوردار  الهى  عظیم 
روِز شروِع سال جدید، روز عید فطر است. یعنى روزى که انسان مى تواند 
با استفاده از دستاوردهاى ماه رمضان، راه مستقیم الهى را پیش گیرد، و از 

کج راهه ها پرهیز کند.
همه ى هّمِت انبیا و اولیا و اوصیا و صالحین و صّدیقین، این بوده است 
که انسان، دشمِن درونِى خود را که نفس اّماره  ى اوست، کشف کند و از آن 
بپرهیزد. این، راز بزرِگ دست یافتن به مقامات و مراتب معنوى و الهى است. 
انسان از این رهگذر است که مى تواند از فرشته هم باالتر برود. امروز همان 
روز است، عزیزان من! همه ى ما  ـ کسانى که این ماه مبارك رمضان را پشت 
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سر گذاشته ایم  ـ ان شاءاهللا به قدر هّمت و استعداد خود از آن ضیافت و سفره ى 
گسترده ى الهى استفاده کرده ایم و هرکس توشه و دستاوردى از ماه رمضان 
برده است. با اتّکا به این دستاورد، بیایید همه ى ما از امروز سعى کنیم بخشى 
از عیبهاى درونى و نفسانى را از خودمان دور سازیم. این، به دست ما و در 
اختیار ماست. و من جاهد فاّنما جياهد لنفسه1. هرچه هم از این مجاهدت، عاید 
شود در درجه ى اّول متعّلق به خود ماست. اخالقیّات نادرست و زشت را در 
خودمان کشف کنیم که این، یک قسمِت دشوار از آن مجاهدت است. درباره ى 
خودمان دچار خودشیفتگى نشویم. عیبهایمان را ببینیم و آنها را مثل فهرستى 
در مقابل خودمان قرار دهیم. با استفاده از توشه اى که از ماه رمضان به دست 
آورده ایم  ـ که همان رقّت قلب و اراده و صفا و خلوص و ان شاءاهللا طاعات 
مقبول است  ـ سعى کنیم از این فهرست، مقدارى را حذف نماییم. اگر حسودیم، 
حسد را. اگر لجوجیم، لجاجت را. اگر در راههاى زندگى، تنبل و بى نشاطیم، 
تنبلى و کسالت را؛ اگر بددل و بدخواِه دیگرانیم، بددلى و بدخواهى را. اگر 
سست عهدیم، سست عهدى را. اگر پیمان شکنیم، بى وفایى را. هر عیبى را که از 
لحاظ اخالق در ما وجود دارد، به برکت ماه رمضان و روز عید فطر، تا آن جا 
که مى توانیم از فهرست و سیاهه ى اعماِل بدمان پاك کنیم و بر سر آن بایستیم 
و پیش برویم. بدانید که خداى متعال در این راه به کسانى که مجاهدت کنند 
کمک خواهد کرد. خداى متعال شما را در میدان مجاهدت براى رسیدن به 
کمال، تنها نمى گذارد و اّولین سود، به خود هر شخص مى رسد. عالوه بر این، 
منافِع مبارزه با نفس، اصالح نفس و مجاهدت درونى در راه خدا  ـ که جهاد 
اکبر است  ـ مخصوِص خوِد شما هم نمى ماند؛ بلکه جامعه و کشور و مّلت و 
اوضاع کشور و اوضاع سیاسى و عّزت بین المللى و اوضاع اقتصادى و وضع 
زندگى و خالصه دنیا و آخرِت مردم، از این رهگذر رونق و تأللؤ و درخشش 
پیدا مى کند. آن وقت است که این مّلت که بحمداهللا لیاقتهاى خود را در طول 
سالهاى متمادى به اثبات رسانده است، مانند مشعل درخشانى در مقابل چشم 
ملتهاى دیگر خواهد درخشید؛ از او استفاده خواهند کرد و اخالقش را الگو 

1. سوره ي عنکبوت، آیه ي 6.
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قرار خواهند داد.
از خدا کمک بگیریم تا در این راه قدم برداریم و گناهان را یکى پس از 
دیگرى ترك کنیم. اخالق فاسد را یکى پس از دیگرى از خود دور سازیم. 
خود را انساِن طراز قرآن و طراز اسالم بسازیم و بپردازیم. آن وقت است که 
خداى متعال هم، به همه ى وعده هاى خود درباره ى این مّلت عمل خواهد کرد 

و برکاتش یکى پس از دیگرى بر شما نازل خواهد شد.

در خطبه هاي نماز عید فطر ـ 1373/12/11
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ابعاد برجسته ي شخصّيت امرياملؤمنني علي عليه الّسالم
امروز نوزدهم ماه مبارك رمضان و روزى از روزهاى دهه فجر است. مثل 
این روز، در طول سال، به تعداد معدودى براى مّلت ایران؛ بلکه دنیاى اسالم 

سراغ داریم.
 در خطبه اّول، مایلم مطالبى را درباره شهید بزرگ تاریخ اسالم که شهید 
این ایّام است، عرض کنم تا قدرى محفل عظیم و باشکوه خودمان را به یاد 

مبارك امیرالمؤمنین علیه الّصالة و الّسالم منّور کنیم. ...
درباره ي امیرالمؤمنین علیه الّصالة و الّسالم، قریب هزار و چهارصد سال است که 
گویندگان، نویسندگان، متفّکران، شعرا، مرثیه سرایان، مادحان اهل بیت و همه  ـ 
از مسلمان و غیرمسلمان؛ از شیعه و غیرشیعه  ـ سخن گفته اند و تا ابدالّدهر هم 
خواهند گفت. با این همه درباره این بزرگوار، به قدرى دایره سخن گسترده است 
که از هر طرف وارد شویم، ناگفته هایى را مشاهده مى کنیم. من فکر مى کردم که 
اگر بخواهم امروز یک جمعبندى از شخصیّت امیرالمؤمنین علیه الّصالة و الّسالم ارائه 
کنم، چه باید بگویم؟ منظورم آن جوهر ملکوتى و غیرقابل دستیابِى این انسان 
الهى نیست که امثال بنده به آن راهى نداریم؛ منظورم همان بخش از چهره و 
هویّت و شخصیّت اوست که انسانها مى توانند آن را ببینند، به آن بیندیشند و از 
آن سرمشق بگیرند. دیدم کار یک خطبه و یک ساعت نیست. این شخصیّت، 
را  ابعاد  آن  نمى شود  أتيته.  الّنواحى  اّى  من  هوالبحر  دارد؛  عظیمى  بسیار  ابعاد 
جمعبندى کرد و به مخاطب گفت که امیرالمؤمنین علیه الّصالة و الّسالم این است. آرى؛ 
مى توانیم از ابعاد مختلف وارد شویم و به قدر فهم، هّمت و بصیرت خودمان، 
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مطالبى درباره این بزرگوار عرض کنیم. من فکر کردم، دیدم شاید بشود صد 
صفت و خصوصیّت  ـ که تعبیر «صد» در بعضى از روایات بزرگان هم آمده 
است  ـ در امیرالمؤمنین علیه الّصالة و الّسالم پیدا کرد؛ چه خصوصیات معنوى، مثل 
چه  اوست  ـ  نفسانى  خصال  که  حضرت  ـ  آن  صبِر  و  حلم  زهد،  تقوا،  علم، 
خصوصیات رفتارى ایشان، در مقام یک پدر، یک شوهر، یک شهروند، یک 
سرباز، یک فرمانده، یک حاکم و یا خصوصیات او در برخورد با مردم، در 
مقام یک انسان متواضع، یک عادل، یک تدبّرکننده کارهاى مردم و یک قاضى. 
شاید بتوان صد صفت از این نوع براى امیرالمؤمنین علیه الّصالة و الّسالم برشمرد که 
اگر این صد صفت را کسى بتواند با بیانى جامع، گویا و رسا بیان کند، قادر 
خواهد بود تصویر نسبتًا کاملى از آن حضرت ارائه دهد. منتها به قدرى دایره 
این صفات، باز، وسیع و گسترده است که براى هر صفت یا خصوصیّت، اقًالّ باید 
یک کتاب نوشت. فرض بفرمایید، راجع به ایمان امیرالمؤمنین علیه الّصالة و الّسالم. 
البتّه خصوصیّتى که من امروز مى خواهم درباره آن صحبت کنم، ایمان نیست. 
امیرالمؤمنین علیه الّصالة و الّسالم، انسانى مؤمن بود؛ یعنى یک فکر، یک ایمان و یک 
عقیده در اعماق وجود او راسخ بود. خوب این یک کلمه است. این ایمان را با 
چه کسى مقایسه کنیم که عظمت ایمان امیرالمؤمنین علیه الّصالة و الّسالم معلوم شود؟ 
خود او مى فرماید: لو كشف الغطاء مزددت يقينًا؛ یعنى اگر پرده غیب برافتد و 
من غیب را  ـ یعنى ذات مقّدس بارى تعالى، فرشتگان، بهشت، جهنّم و همه آنچه 
ادیان از غیب و ملکوت این عالم بیان کرده اند  ـ با همین چشم ظاهر ببینم، یقین 
من از آنچه هست، بیشتر نخواهد شد. یعنى این یقین و ایمان، مانند یقیِن کسى 

است که با چشِم سر همه چیز را دیده است. شاعر عرب مى گوید:
اشهــــد باهللا لقـــــد قال لنــــا       محّمــد والقـــول منــه ما خفـــا
لــو اّن ایمـــان جمیع الخلقـــــه    مّمن سکن االرض و من حّل السماء
 یجعـــل فـى کّفــــۀ میـزان لکىّ    یـوفى بایمــان علـــّى ما وفــــا

 اگر ایمان همه خالیق را در یک کّفه ترازو بگذارند و ایمان امیرالمؤمنین 
فرض  یا  شد.  نخواهد  على  ایمان  هموزن  باز  دیگر؛  کّفه  در  را  علیه الّصالة و الّسالم 
بفرمایید «سابقه اسالِم» ایشان که از اوان نوجوانى به خدا ایمان آورد، این راه 
را پذیرفت و با همه وجود تا لحظه آخر پیمود، موضوعى است که با یک کلمه 
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نمى توان بیان کرد.
از  بسیارى  ما  است.  وسیع  و  عظیم  بسیار  حضرت،  آن  شخصیّت   ابعاد 
خوانده ایم.  را  احوالشان  شرِح  کتابها  در  یا  و  شناخته ایم  دیده ایم،  را  بزرگان 
مقابلشان  در  حقیقتًا  مى کند،  تصّور  درست  را  آنها  وقتى  انسان  که  بزرگانى 
احساس حقارت مى کند. مثل این است که انسان سر را به طرف آسمان بلند 
کند و ماه، زهره، مشترى، زحل یا مّریخ را ببیند. چقدر این ستاره ها بلندند! 
چقدر بزرگند! چقدر نورانى اند! ولى چشم نزدیک بین و ضعیف ما نمى تواند 
بفهمد که فرق ستاره مثًال مشترى یا زهره، با ستاره اى که به وسیله ابزارهاى 
فنّى و تلسکوپهاى قوى آن را دیده اند و مى گویند که میلیونها سال نورى و یا 
یک کهکشان با ما فاصله دارد چیست. هر دو ستاره اند، هر دو را چشم ما، 
شبها در آسمان مى بیند؛ اما این کجا و آن کجا! ما این قدر از عظمتها دوریم 
که نمى توانیم فرق امیرالمؤمنین علیه الّصالة و الّسالم را با بزرگان و اکابرى که بشر در 
تاریخ، در اسالم، در کتابها، در عالم علم و در هر صحنه و عرصه اى سراغ 
دارد، درست تشخیص دهیم. امیرالمؤمنین علیه الّصالة و الّسالم موجود عجیبى است. 
من و شما امروز شیعه على بن ابى طالب علیه الّسالم محسوب مى شویم و باید به او 
اقتدا کنیم. اگر از ابعاد شخصیّت آن حضرت چیزى ندانیم، در هویّتمان اشکال 
به وجود خواهد آمد. یک وقت است کسى اّدعایى ندارد، ولى ما اّدعا داریم؛ 
مى خواهیم علوى باشیم و جامعه مان، جامعه علوى باشد. ما شیعیان در درجه 
اّول و مسلمین غیرشیعه در درجه دوم با چنین مسأله اى مواجهیم. البتّه همه 
و  کیفیّت  با  شیعه  منتها  دارند؛  قبول  را  علیه الّصالة و الّسالم  امیرالمؤمنین  مسلمانان 

عظمت دیگرى آن بزرگوار را مى بیند و مى شناسد.



صفت شجاعت در وجود و شخصّيت 
امرياملؤمنني عليه الّسالم

امیرالمؤمنین  شجاعت  درباره  مختصرى  که  رسید  به نظرم  امروز   من 
علیه الّصالة و الّسالم صحبت کنم و اگر وقت شد یکى دیگر از خصوصیات آن حضرت 
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را هم عرض خواهم کرد. شجاعت، صفت بسیار عظیم و سازنده اى است. اثر 
شجاعت در میدان جنگ این است که انسان از خطر نمى هراسد؛ وارد میدان 
خطر مى شود، نیروى خود را به کار مى اندازد و نتیجه اش هم این است که بر 

دشمن پیروز مى گردد.
جنگ،  میدان  از  غیر  اما  دارند.  شناختى  چنین  شجاعت  از  دنیا   مردم 
میدانهاى دیگرى هم براى بروز شجاعت وجود دارد که اثر شجاعت در آنها 
از میدان جنگ مهمتر است. میدان زندگى، میدان تالقِى حّق و باطل، میدان 
معرفت، میدان تبیین حقایق و میدان موضع گیریهایى که در طول زندگى براى 
انسان پیش مى آید از آن جمله است. شجاعت در چنین میدانهایى است که 
اثر خود را نشان مى دهد. یک آدم شجاع، وقتى حق را دید و شناخت، آن را 
دنبال مى کند، از چیزى نمى هراسد، رودربایستى مانع او نمى شود، خودخواهى 
مانع او نمى شود، عظمت جبهه دشمن یا مخالف، مانع او نمى شود. اما یک آدم 
غیرشجاع چنین نیست. بحث این است که گاهى بناى حقیقت، با شجاع نبودن 
انسانها  ـ بخصوص اگر داراى منزلت و مرتبه اى در جامعه باشند  ـ فرو مى ریزد. 
به عبارت دیگر، گاهى حّقى به خاطر شجاع نبودن یک انسان در اظهارنظرش، 
ناحق مى شود و باطلى به کسوت حق درمى آید. این جا اگر شجاعت اخالقى، 
شجاعت اجتماعى و شجاعت در عرصه زندگى  ـ که باالتر از شجاعت در 

میدان جنگ است  ـ وجود داشته باشد، چنین مسائلى پیش نمى آید.
جنگ  میدان  در  بود،  شجاعان  بزرگتریِن  که  علیه الّصالة و الّسالم   امیرالمؤمنین 
داستان  در  شما  نیست.  کمى  ارزش  این،  نکرد.  پشت  دشمنى  هیچ  به  هرگز 
جنگهاى صدر اسالم  ـ در جنگ خندق که همه به خود لرزیدند و على جلو 
امیرالمؤمنین  شجاعت  ُحنین  ـ  در  و  بدر  در  احد،  در  خیبر،  فتح  در  رفت؛ 
بیست وچهار  جنگها،  این  از  بعضى  در  حضرت  آن  مى بینید.  را  علیه الّصالة و الّسالم 
ساله بوده، در بعضى جنگها بیست وپنج ساله بوده و در بعضى جنگها سى سال 
بیشتر نداشته است. یک جوان بیست و هفت، هشت ساله، با شجاعت خود 
در میدان جنگ، اسالم را پیروز کرد و آن عظمتها را آفرید. این، مربوط به 
شجاعت امیرالمؤمنین علیه الّصالة و الّسالم در میدان جنگ بود. اما من عرض مى کنم: 
اى علِى بزرگ! اى محبوب خدا! شجاعت تو در میدان زندگى به مراتب از 
شجاعت تو در میدان جنگ باالتر بود. از چه وقت؟ از نوجوانى. شما ماجراى 
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سبقت در اسالم آوردن آن حضرت را نگاه کنید! على هنگامى قبول دعوت کرد 
که همه به دعوت پشت کرده بودند و کسى جرأِت اسالم آوردن نداشت. این 
یک نمونه شجاعت است. البتّه یک حادثه را که شما در نظر مى گیرید  ـ مثل 
همین حادثه  ـ ممکن است از ابعاد گوناگون، براى خصوصیّات مختلف، مثال 
باشد که فعًال از نظر شجاعانه بودِن این کار به آن نگاه مى کنیم. پیغمبر اکرم 
ابالغ پیامى در یک جامعه بود که همه عوامل آن  صلوات اهللا وسالمه علیه، در حال 
جامعه، ضّد آن پیام محسوب مى شدند. جهالت و نخوت مردم، اشرافیّت اشراِف 
مسّلط بر مردم و منافع ماّدى و طبقاتى شان، در مقابل آن پیام ایستاده بود. 
چنان پیامى در چنان جامعه اى چه شانسى داشت؟ پیغمبر اکرم چنان پیامى را 
مطرح فرمود و اّول هم به سراغ نزدیکان خود رفت؛ چون خداوند به او فرموده 
بود: و انذر عشريتك األقربني. اما عموهاى متکبّر، با سرهاى پرنخوت و پرباِد 
غرور و بى اعتنا به حقایق، که در مقابل هر حرف حساب، بناى هوچیگرى 
و تمسخر مى گذاشتند، با این که پیامبر اکرم پاره تنشان بود و آنها هم ِعرق و 
عصبیّت خویشاوندى داشتند  ـ همه مردم آن روزگار چنین تعّصبى داشتند و 
براى یک خویشاوند گاهى ده سال مى جنگیدند  ـ چشمهایشان را پوشاندند و 

از او روى برگرداندند.
 آرى؛ هنگامى که آن خویشاوند، مشعل اسالم را بر سر دست بلند کرد، 
که  على  اما  کردند.  مسخره  کردند،  تحقیر  کردند،  اهانت  کردند،  بى اعتنایى 
نوجوانى بیش نبود، به پا خاست و گفت پسرعمو! من ایمان مى آورم . البتّه 
وى قبًال ایمان آورده بود؛ اما در جلسه خانوادگى، ایمان خود را علنى کرد. 
امیرالمؤمنین علیه الّصالة و الّسالم، آن مؤمنى است که در طول مدت سیزده سال بعثت، 
جز همان چند روز اّول، هرگز ایمانش مخفى نبود. دیگر مسلمانان، چند سال 

ایمان مخفى داشتند؛ اما همه مى دانستند که على از اّول ایمان آورده است.
این را درست در ذهنتان تصّور کنید: در و همسایه اهانت مى کنند، بزرگان 
مسخره  خطیب  مى کند،  مسخره  شاعر  مى کنند،  سختگیرى  و  اهانت  جامعه 
انسانى  ولى  مى کند؛  اهانت  رذل  و  پست  آدم  مى کند،  مسخره  پولدار  مى کند، 
نوجوان در میان امواج سهمگیِن مخالف، محکم و استوار مثل کوه مى ایستد و 
مى گوید: «من خدا و این راه را شناخته ام» و برآن پافشارى مى کند. شجاعت 
شجاعت  این  علیه الّصالة و الّسالم،  امیرالمؤمنین  زندگى  مراحل  تمام  در  است.  این 
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نمایان بود. در مّکه این شجاعت بود. در مدینه این شجاعت بود. در بیعت با 
پیغمبر این شجاعت بود.

 نبّى اکرم صّلى اهللا علیه وآله وسّلم چندین بار به مناسبتهایى از مردم بیعت گرفت. 
یکى از این بیعتها که شاید از همه سختتر بود، «بیعت الّشجرة» یا بیعت رضوان 
در ماجراى حدیبیّه است. وقتى کار سخت شد، پیغمبر اکرم آن هزار و چند 
صد نفرى را که دور و برش بودند، جمع کرد و فرمود: «از شما بر مرگ بیعت 
شوید!»  کشته  یا  و  پیروز  تا  بجنگید  آن قدر  باید  کنید.  فرار  نباید  مى گیرم. 
گمان مى کنم آن حضرت جز همین یک بار، در هیچ جاى دیگر چنین بیعتى 
از مسلمانان نگرفته است. بارى؛ در میان آن جمعیت، همه رقم آدمى حضور 
داشت. آدمهاى سست ایمان و  ـ آن طور که نقل مى کنند  ـ آدمهاى منافق در 
همین بیعت بودند. اّولین کسى که بلند شد و گفت: «یا رسول اهللا! بیعت مى کنم» 
همین جوان نورس بود. جوانى بیست و چند ساله دستش را دراز کرد و گفت: 
«با تو بر مرگ بیعت مى کنم.» بعد، دیگر مسلمانان تشجیع شدند و یکى پس از 
دیگرى با پیغمبر بیعت کردند. آنهایى هم که دلشان نمى خواست، ناگزیر از بیعت 

م. شدند. لقد رضى اهللا عن املؤمنني اذ يبايعونك حتت الّشجره فعلم ماىف قلو
شجاعت امیرالمؤمنین علیه الّصالة و الّسالم این گونه بود. در زمان پیغمبر، هرگاه که 
جاى اظهار وجوِد جوهر انسانى بود، آن بزرگوار جلو مى آمد و در همه کارهاى 
دشوار سبقت مى گرفت. روایت است که مردى نزد عبداهللا بن عمر رفت و گفت: 
خانواده  آن  مى دانست  که  آن جایى  از  شاید  مى دارم.»  دشمن  را  على  «من 
عبداهللا بن عمر  کند.  خودشیرینى  مثًال  خواست  ندارند،  على  با  میانه اى  چندان 
گفت: «ابغضک اهللا. اتبغض رجًال سابقۀ من سوابقه خیر من الّدنیا و مافیها»؛ 
خدا تو را دشمن بدارد! آیا با مردى دشمنى مى کنى که سابقه اى از سوابق او 

معادل با همه دنیا و مافیها و بهتر از همه دنیا و مافیهاست؟
است؛  تاریخ  درخشان  علِى  آن  این،  است.  بزرگ  امیرالمؤمنیِن  آن  این، 
خورشیدى که قرنها درخشیده و روزبه روز درخشانتر شده است. این بزرگوار، 
هرجا که گوهر انسانى وجودش الزم بود، حضور داشت؛ ولو هیچ کس نبود. 
یا  همه  و  اقّلیّتید  در  اگر  اهله؛  لقّلة  اهلدى   طريق  ىف  تستوحشوا  ال  مى فرمود: 
اکثریت مردم دنیا با شما بدند و راهتان را قبول ندارند، وحشت نکنید و از راه 
برنگردید. وقتى راه درست را تشخیص دادید، با همه وجود آن را بپیمایید. 
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این منطق امیرالمؤمنین علیه الّصالة و الّسالم بود؛ منطقى شجاعانه که آن را در زندگى 
کشید،  طول  سال  پنج  از  کمتر  که  هم  خود  حکومت  در  بست.  به کار  خود 
باز همین منطق امیرالمؤمنین علیه الّصالة و الّسالم بود. هرچه نگاه مى کنید، شجاعت 
درباره  بزرگوار  این  علیه الّصالة و الّسالم،  امیرالمؤمنین  با  بیعت  دوِم  روز  از  است. 
قطایعى که قبل از ایشان به این و آن داده شده بود فرمود: واهللا لو وجدته تزّوج 
به الّنساء و ملك به االماء»؛ به خدا اگر ببینم امالکى را که قبل از من به ناحق 
کسانى به شما داده اند و مهریه زنانتان قرار داده اید، یا با پول فروش آن، کنیز 
خریده اید، مالحظه نمى کنم و همه آنها را برمى گردانم. آن گاه شروع به اقدام 
کرد و آن دشمنیها به وجود آمد. شجاعت از این باالتر! در مقابل لجوجترین 
نشانى  و  نام  در جامعه اسالمى  که  کسانى  مقابل  در  افراد، شجاعانه ایستاد. 
داشتند، شجاعانه ایستاد. در مقابل ثروت انباشته شده در شام که مى توانست 
دهها هزار سرباز جنگجو را در مقابل او به صف آرایى وادار کند، شجاعانه 
ایستاد. وقتى راه خدا را تشخیص داد، مالحظه احدى را نکرد. این شجاعت 
است. در مقابل خویشاوندان خود نیز مالحظه نکرد. گفتِن این حرفها آسان 
است؛ اما عمل کردن به آنها بسیار سخت و عظیم است. زمانى ما این مطالب 
حقیقت  باید  و  مى کردیم  بیان  علیه الّسالم  على  زندگى  سرمشقهاى  به عنوان  را 
قضیه را اعتراف کنم که درست به عمق این مطالب پى نمى بردیم. اما امروز که 
وظیفه حّساس اداره جامعه اسالمى در دست امثال بنده است و با این مطالب 

آشناییم، مى فهمیم که چقدر على علیه الّسالم بزرگ بوده است.
را  مطالب  این  اگرچه  مؤمن!  نمازگزار  خواهران  و  برادران  من؛   عزیزان 
من بیشتر براى خودم و براى کسانى که دستى در کارها دارند و مثل خود ما، 
دوششان زیر بار بخشى از اداره جامعه اسالمى است، مى گویم؛ اما مربوط به 
همه است و فقط مربوط به قشر یا جماعت خاصى نیست. امیرالمؤمنینى که 
توانست کارى کند که میلیونها انسان، اسالم و حقیقت را به برکت شخصیّت او 
بشناسند، این گونه زندگى کرد. امیرالمؤمنینى که نزدیک به صد سال بر روى 
منبرها او را لعن و همه جاى دنیاى اسالم علیه او بدگویى کردند؛ آن یگانه اى 
که هزاران حدیث جعلى علیه او و حرفهایش ساختند و به بازار افکار عرضه 
کردند، چنین بود که توانست بعد از گذشت این سالهاى طوالنى، خود را از 
زیر بار اوهام و خرافات بیرون آورد و قامت رسایش را در مقابل تاریخ نگه 
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دارد. گوهرى مثل على است که مى ماند. خار و خاشاك و زباله و گل و الى، 
او را آلوده نمى کند و جوهرش را نمى کاهد. اگر قطعه اى الماس را در ِگل هم 
بیندازند، الماس است و باالخره خود را نشان خواهد داد. باید این چنین جوهر 
پیدا کرد. هر فرد مسلمان باید این مشعل عظیم را بر باالى قّله حیات ببیند و 

به سمت آن حرکت کند.
 هیچ کس اّدعا نکرده است که ما مى توانیم مثل على بن ابى طالب علیه الّسالم 
حرکت کنیم. بى خود هم نباید به این و آن گفت که: «شما چرا مثل على عمل 
نمى کنید؟» از قول امام سّجاد، زین العابدین علیه الّسالم که خود او هم معصوم بود، 
روایت است که وقتى درباره عبادت ایشان صحبت کردند و سخن از عبادت 
امیرالمؤمنین به میان آمد، حضرت گریست و فرمود:«ما کجا، امیرالمؤمنین کجا! 
مگر ما مى توانیم مثل على باشیم؟» تا کنون هیچ کس از بزرگان عالم نتوانسته 
است. نه اّدعا کرده، نه خیال کرده و نه چنین اشتباهى به مغز او راه پیدا کرده 
کند.  کار  یا  حرکت  علیه الّصالة و الّسالم  امیرالمؤمنین  مثل  توانست  خواهد  که  است 
مهم این است که جهت، جهِت امیرالمؤمنین علیه الّصالة و الّسالم باشد. آن بزرگوار در 
نامه اى که به عثمان بن حنیف نوشت و در نهج البالغه هست، بعد از آن که وضع 
زندگى خود را چنین شرح داد که اال و اّن امامكم قداكتفى  من دنياه بطمريه؛ 
اضافه فرمود: اال و اّنكم التقّدرون على ذلك؛ مبادا خیال کنید شما مى توانید 

رفتارى مثل من داشته باشید.
 او یک رب النّوع است؛ یک وجود دست نیافتنى، ولى الگوست. سعى کنیم 
به سمت این الگو برویم. کسى نمى تواند شجاعت على علیه الّسالم را داشته باشد. 
نزدیکتریِن انسانها به امیرالمؤمنین علیه الّصالة و الّسالم، جناب عبداهللا بن عبّاس، پسر 
عمو، شاگرد، رفیق و همراز و مخلص و محّب واقعى آن حضرت بود. وقتى 
خطایى از آن بزرگوار سر زد  ـ مقدارى از اموال بیت المال را که فکر کرده بود 
سهم او مى شود، برداشته و به مّکه رفته بود  ـ امیرالمؤمنین علیه الّصالة و الّسالم چنان 
نامه اى به وى نوشت که با خواندن آن، مو برتن انسان راست مى ایستد. تعبیر 
امیرالمؤمنین علیه الّصالة و الّسالم در نامه، خطاب به عبداهللا بن عبّاس این است که «تو 
خیانت کردى!» آن گاه مى فرماید: فاّنك ان مل تفعل؛ اگر این کارى که گفتم نکنى، 
ّمث امكنىن اهللا منك؛ بعد دستم به تو برسد، العذرّن اىل اهللا فيك پیش خدا درباره تو 
خودم را معذور خواهم کرد. یعنى من سعى مى کنم به خاطر تو، پیش خدا خجل 
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و سرافکنده نشوم. وألضربّنك بسيفى اّلذى ما ضربت به احدًا اّال دخل الّنار؛ تو را 
با همان شمشیرى خواهم زد که به هرکس این شمشیر را زدم، وارد جهنّم شد! 
این جمله باز باالتر است: َو واهللا لو اّن احلسن واحلسني فعال مثل اّلذى فعلت ما 
كانت هلما عندى هوادة؛ به خدا سوگند، اگر این کارى را که تو کردى، حسن و 
حسین من بکنند، پیش من هیچ گونه عذرى نخواهند داشت. والظفرا مّنى باراده؛ 
هیچ تصمیمى به نفع آنها نخواهم گرفت. حّتى آخذاحلّق منهما و اذيح الباطل اّن 
مظلمتهما؛ حق را از آنها هم خواهم گرفت. امیرالمؤمنین علیه الّصالة و الّسالم با آن که 
مى داند حسن و حسین معصومند؛ اما مى گوید اگر چنین اتّفاقى هم  ـ که نخواهد 

افتاد  ـ بیفتد، من ترّحم نخواهم کرد. این شجاعت است.
 البتّه این شیوه برخورد، عناوین گوناگونى دارد. از یک دیدگاه عدل است 
و از دیدگاه دیگر مالحظه قانون و احترام به آن است؛ اما از دیدگاه دیگر هم، 
شجاعت و قدرت تسّلط بر نفس است. امروز من، شما و آحاد مّلت ایران، 
و  است  حکومت  این  کارگزار  که  کس  هر  و  داریم  احتیاج  شجاعت  این  به 
دستش به چیزى از بیت المال مسلمانان مى رسد و مردم بیشتر به او اطمینان 
دارند، بیشتر به این شجاعت احتیاج دارد. دیگر دنیاى امروز هم متشّکل از 
جّهالى مثل ابى لهب و ابى جهل نیست. امروز کّفار، معاندان و زیرکهاى درجه 
اّول عالم، کسانى اند که مهمترین مسائل سیاسى و تبلیغاتى را در مشت خود 
دارند. اینها که سیاستهاى دنیا را مى چرخانند، ملتها را مى گردانند، حکومتها را 
عوض مى کنند، مناطق دنیا را تصّرف مى کنند، جنگ به وجود مى آورند، جنگ 
از بین مى برند، نظامها را برمى چینند، نظام به وجود مى آورند  ـ این قدرتهاى 
خادِع حلیه گِر مّکاِر درجه اّول دنیا همه امروز متوّجه جمهورى اسالمى اند و 
سیاستشان در مورد جمهورى اسالمى این است که این نظام و مّلت ایران را 
تحقیر و استهزاء و تخطئه کنند و بگویند شما اشتباه مى کنید که بر طبق عرف 
پذیرفته شده دنیا عمل نمى کنید. اشتباه مى کنید که تسلیم سیاستهاى جهانى و 
بین المللى امریکا و ابرقدرتها نمى شوید. در قضیه فلسطین اشتباه مى کنید؛ در 

قضیه بوسنى و در قضایاى دیگر مسلمانان اشتباه مى کنید و مانند این حرفها.
 امروز، سیاست این است. نه امروز، از اّول انقالب این طور بود که مّلت 
ایران را تخطئه کنند. مسؤوالن ایران و هر کس را که با آنها جّدیتر مخالف 
است، بیشتر تخطئه کنند. هر کارى که از آن بیشتر ضرر مى بینند، بیشتر آن را 
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به باد تمسخر بگیرند. رفتار با زن را مسخره کنند؛ دانشگاه را مسخره کنند؛ 
عبادت را مسخره کنند؛ نماز جماعت را مسخره کنند؛ مصرف نکردن مشروبات 

الکلى و اجراى حدود الهى را مسخره کنند.
آدمهاى  کردنها،  توهین  و  تحقیر  و  تمسخرها  همین  گاهى  من!   عزیزان 
جماعت  همرنگ  اجبار  به  که  آن طور  مى کند؛  بیچاره  و  مستأصل  را  بزرگى 
مى شوند. آن وقت ابرقدرتها دستهایشان را روى دلشان مى گذارند، مخفیانه قاه 
قاه مى خندند که کارشان را پیش بردند و مانعى را از سِر راه برداشتند! آن 
قدر فالن جریان انقالبى را در دنیا مسخره مى کنند که علنًا و صریحًا، آرمانها، 
آرزوها و شعارهاى انقالبى خودش را پس بگیرد، یا تخطئه و یا حتّى مسخره 
کند. در صحنه سیاست جهانى دیده شد، کسى که در حضور دشمناِن دیروز 
خودش ایستاد؛ به امروِز خودش متلک گفت، براى این که همرنگ جماعت 
شود، و آنها خندیدند! البتّه آنهاوقتى چنین چیزى را مى بینند، دلشان را خوش 
مى کنند و مى گویند: به به! شما چقدر آدم متمّدن و چیزفهمى هستید! اما در واقع 

یک مانع را از پیش رو برداشته اند. بدین گونه موانع را از بین مى برند.
این جاست که شیعه معتقد به على بن ابى طالب علیه الّسالم باید از شجاعت آن 
حضرت درس بگیرد. التستوحشوا ىف طريق اهلدى  لقّلة اهله؛ وحشت نکنید. از 
روگرداندن و اِعراض دشمن احساس تنهایى نکنید. از تمسخر دشمن درباره 
آنچه در دست شماست  ـ که گوهر گرانبهایى است  ـ عقیده تان سست نشود. 
شما گوهر گرانبهایى را در مشت گرفتید و کار عظیمى انجام دادید. گنجى تمام 
نشدنى را در داخل کشوِر خودتان کشف کردید، به اسالم رسیدید، به استقالل 
و آزادى رسیدید و توانستید خود را از یوغ قدرتها خارج کنید. زمانى این 
مملکت، این دانشگاه، این تهران، این پادگانها، این نیروهاى مسّلح، این ادارات 
دولتى، این وزارتخانه ها، این دستگاههاى اّطالعاتى، همه و همه، تیول امریکا 
بود. امروز اگر این مّلت در دورترین نقاط کشور، در کوره ده هاى این کشور، 
کسى را طرفدار امریکا ببیند، سایه اش را با تیر مى زند. زمانى در این مملکت، 
انتخاباتى  نداشت،  وجود  مجلسى  نداشت،  وجود  آرایى  نداشت،  وجود  ملتى 
دوران  بود.  تصنّعى  و  دروغى  صورى،  تشریفاتى،  چیز  همه  نداشت.  وجود 
پهلوى براى این مّلت واقعًا دوران عجیبى بود. مثل این که کارخانه عظیمى را 
در داخل یک سالن درست کنند! وقتى نگاه مى کنید مى بینید کارخانه است و 
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تجهیزات کارخانه است. وقتى نزدیک مى روید، مى بینید همه چیز از نایلون و 
از پالستیک، بازیچه درست شده است. مانند عمارت عظیمى با مجّسمه ها و 
ستونها و سقفهاى مرتفع، که آدم خیال کند کاخى عظیم است؛ اما وقتى نزدیک 

رفت، ببیند از برف درست کرده اند!
دانشگاه، جریان روشنفکرى، مجّله و روزنامه، مجلس و دولت، همه صورى 
بودند. فقط جریان دین که جریانى عمومى و مردمى بود، حقیقى بود، که به 
آن هم با نظر بغض و نفرت نگاه مى شد. البتّه یک جریان کم رنگتر و بسیار 
وجود  کنار  و  گوشه  در  هم  میهن دوستى  و  وطن پرستى  صورت  به  کوچکتر، 
داشت. چنین وضعى براى این مّلت درست کرده بودند. شما آمدید همه چیز 
را پایه گذارِى اساسى کردید. امروز در این مملکت علم رشد مى کند، صنعت 
رشد مى کند، دانشگاه رشد مى کند، شخصیّت انسانها رشد مى کند، افکار رشد 
مى کند، آزادى ـ به معناى حقیقى کلمه ـ رشد مى کند، تحصیالت رشد مى کند. 
حرکت این ملت، آرام آرام، به جایى مى رسد که جایگاه خود را در دنیا پیدا 
کند. دیروز کسى در دنیا به مّلت ایران اعتنا نمى کرد. آنهایى که این جا مى آمدند، 
از خوِد این مّلت حّق توّحش مى گرفتند! شما امروز یک مّلت و داراى یک 
دنیا که مّلت ایران با آن جّداً مخالف باشد، آن  رأى مهّمید. در هر قضیه مهمِ ّ 
قضیه پیش نمى رود. امروز این مّلت و این نظام و این حکومت و این کشور 
بزرگ، بحمداهللا در دنیا چنین وضعى دارند. جلوه مّلت ایران چشمها را بتدریج 
متوّجه به خود مى کند. شما این را به دست آورده اید. حال بگذار دشمن تحقیر 

کند و هرچه مى خواهد بگوید.
که  باطلى  مقابل  در  او  ایستادگى  و  علیه الّسالم  على بن ابى طالب  شجاعت 
که  است  شرحى  از  ما  بزرگ  درس  امروز  کنند،  تحمیل  او  بر  مى خواستند 
درباره آن بزرگوار گفتیم. من همه شما عزیزان را توصیه مى کنم که تقواى الهى 
را در معنایى که عرض شد، باکمال مراقبت و دقّت، در نظر بگیرید و تعقیب 
کنید و پیش بروید. خدا کمک خواهد کرد. در این مدت هفده سال، سایه نام 
بزرگوار  آن  انوار  از  مّلت  این  و  بود  مّلت  این  بر  علیه الّصالة و الّسالم  امیرالمؤمنین 
استضائه و استفاده کرد. به کورى چشم دشمن، بیشتر از این استفاده خواهیم 

کرد و پیش خواهیم رفت تا ان شاءاهللا جامعه ما حقیقتًا جامعه علوى شود. 

در خطبه هاي نماز جمعه ي تهران ـ 1374/11/20
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عيد فطر؛ روز تصميم جّدي براي آمادگي 
ماه رمضان سال بعد

عید سعید فطر را به همه ى مسلمانان جهان و مّلت عزیز ایران و به شما 
خواهران و برادران نمازگزار، تبریک و تهنیت عرض مى کنم. این روز، روز 
بزرگى است و متعّلق به نبّى اکرم، حضرت خاتم االنبیا صّلى اهللا علیه وآله وسّلم و همه ى 
اّمت اسالمى در طول تاریخ است. روزى است که مسلمانان، بعد از گذراندن 
پیشگاه  در  گویا  رمضان،  مبارك  ماه  کننده ى  تربیت  سازنده ى  مهِمّ  امتحان 
پروردگار عالم به حساب مى نشینند و ماه رمضان خود را بر پروردگار خویش 
عرضه مى کنند. در دعاهاى شب و روز عید فطر، به این معنا اشاره شده است: 

تقّبل مّنا شهر رمضان. ماه رمضان را در معرض قبول الهى قرار مى دهند.
براى  جّدى  تصمیم  آن  و  هست  فطر  عید  روز  در  هم  دیگر  نکته ى  یک 
کسى  اگر  است.  دیگر  رمضان  ماه  در  حلول  جهت  سال،  طول  در  آمادگى 
بخواهد در هر ماه رمضان، در ضیافت الهى وارد شود و اگر بخواهد در حوزه ى 
کند.  آماده  را  خود  پیش  از  باید  گردد،  داخل  مبارك  شبهاى  آن  و  لیلۀالقدر 
این آمادگى، آمادگى طول سال است که باید تصمیم آن را امروز بگیرید. بنا 
بگذارید که در سال آینده، در زندگى خود، آن چنان رفتارى داشته باشید که 
ماه رمضان، شما را بپذیرد و ضیافت الهى بر شما شیرین و مبارك شود. این، 
بزرگترین فیضى است که یک انسان مى تواند ببرد و وسیله اى براى موفقیّت در 
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همه ى امور مربوط به دنیا و آخرت و مربوط به شخص و نزدیکان و جامعه ى 
اسالمى است.



دنيا؛ اردوگاه تالش براي رسيدن به هدف 
اصلي خلقت انسان

برادران و خواهران عزیز! به این مطلب اجماًال اشاره کنم که در این نشئه ى 
هستى در عالم دنیا، افراد بشر مثل کسانى هستند که براى گذراندن دوره اى، 
به اردوگاهى برده مى شوند. یک جمع دانش آموز یا نظامى یا ادارى را در نظر 
بگیرید که براى آن که دوره اى را بگذرانند و خود را به یک سطح عالى، ترقّى 
دهند و چیزهایى فرا گیرند، آنها را به اردوگاهى مى برند و برایشان برنامه هایى 
مى گذارند و وسیله ى زندگى در اردوگاه را فراهم مى کنند و بعد از آن که این 
دوره را گذراندند و آنچه را که باید بفهمند، فهمیدند و آنچه را که باید به دست 
بیاورند، به دست آوردند، آنها را از اردوگاه بیرون مى برند تا در سطح باالترى 

مشغول ادامه ى کار و زندگى شوند.
این جا، همان اردوگاه بزرگ است. هر روزى، هزارها هزار انسان، وارد 
این اردوگاه مى شوند و هزارها هزار انسان، از این اردوگاه بیرون مى روند تا 

خود را به مسیر هدف اصلى خلقت و سر منزل واقعى، نزدیکتر کنند.
براى ما در این اردوگاه، برنامه هایى قرار داده شده است که با آن مى توانیم 
حقیقى  و  منزل نهایى  سر  به  ورود  آماده ى  و  بسازیم  و  ببریم  باالتر  را  خود 
طول  در  را  برنامه ها  این  ادیان،  است.  لقاءاهللا  همان  که  کنیم  انسان  آفرینِش 

زندگى، براى مردم معیّن کرده اند که چند گونه هم مى باشد:
بعضى از این برنامه ها، از لحاظ معنوى و روحى و قلبى، رابطه ى انسان با 
خداى متعال را برقرار مى دارد؛ مثل نماز و ذکر و توّجه و تضّرع و توّسل به 

پروردگار و مثل بسیارى از عبادات دیگر.
بعضى از برنامه ها، اخالقیّات و ملکات انسان را تصحیح و عیوب را از 
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روح انسان بر طرف مى کند؛ مثل دستورهاى اخالقى که کبر و حسد و دنائت و 
لئامت و پستى و دروغگویى و خیانت را از ما دور مى کند و انسان را کریم و با 
معرفت و با سماحت و با محبّت و آمیخته ى به خصال عالى انسانى مى سازد.

بعضى از برنامه ها، روابط فردى و اجتماعى ما را با انسانهایى که در این 
و  اشیاء  با  ما  رابطه ى  حتّى  مى کند.  تنظیم  هستند،  بزرگ  اردوگاِه  و  جهان 
حیوانات را هم تعلیم داده اند و بعضى از تعالیم و برنامه ها، این رابطه را براى 

ما تنظیم مى کند.
بعضى از این برنامه ها، فضاى زندگى را قابل زیست مى سازد؛ مثل برنامه ى 
حکومت، تشکیل دولت، امر به معروف و نهى از منکر، دشمنى با ستمگران، 
خوبى و نیکى با مردمان صالح و مؤمن، کمک به اصالح امور عمومى جهان و 
جامعه، کمک به از بین بردن فقر و دیگر برنامه هایى که مربوط به سطح جهان 
و محیط زندگى و جوامع است. مجموع این برنامه ها، در این اردوگاه بزرگ و 

در این دوران زندگى، براى من و شما گذاشته شده است.
عالوه بر اینها، در این محیِط اردوگاِه آموزشِى تربیتِى عظیمى که اسمش 
دنیاست، وسایل راحتى بشر هم گذاشته شده و به لّذات جسمانى و جنسى او 
نیز توّجه شده است؛ لّذاتى که چشم و گوش و شاّمه و روح و عقل او را نوازش 
مى دهد و او را خشنود مى کند. اگر از این لّذات، به شکل درستى استفاده شود، 
زندگى در این اردوگاه، شیرین هم مى شود؛ یعنى هم رشد و ترقّى مى کنیم و 
هم خود را به کمال نزدیک مى سازیم و هم آماده ى ورود به سر منزل نهایى 
آفرینش مى شویم و هم در این دنیا از لذایذ مباِح خدا داده ى زندگى، استفاده 

مى کنیم که فرمود: قل من حّرم زينة اهللا اّلىت اخرج لعباده و الّطيبات من الرزق1.
شما در ماه رمضان و در فرصتهاى بزرگ عبادتى، در واقع براى آن که این 
مجموعه برنامه ها را درست انجام دهید، خود را آماده مى کنید. کسى که این 
برنامه ها را درست انجام دهد و آنچه را بر او الزم است، بجا آوَرد و زندگى 
و رفتار خود را تصحیح کند، از هنگام بیرون رفتن از اردوگاه هم نمى ترسد؛ 

چون دست او پُر است.
1. سوره ي اعراف، آیه ي 32.
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در حلول ماه رمضان، بعد از هر نماز، مستحّب است دعایى خوانده شود که 
در آن، این طور به پروردگار عرض شده است: الّلهّم اصلح كّل فاسد من امور 
املسلمني. الّلهّم سّد فقرنا بغناك. الّلهّم غّير سوء حالنا حبسن حالك1. پروردگارا! 
بدى احوال ما را با نیکویى حال و لطف و فضل خود ترمیم و اصالح کن. این 

را از خدا خواسته ایم. این، به دست خود من و شما هم هست.
را  خود  رمضان،  ماه  از  قبل  ماِه  یازده  طول  در  باید  کنیم.  مراقبت  باید 
آماده کنیم. اگر با آمادگى الزم، وارد ماه رمضان شویم، از ضیافت الهى بهره ى 
بیشترى خواهیم برد و براى سال آینده، یک درجه و یک سطح و یک کالس 
باالتر خواهیم رفت. آن وقت، هم در نفس و قلب خود و هم در محیط زندگى 

اجتماعى، آنچه شما را خشنود و راضى مى کند، مشاهده خواهید کرد.
اساس برنامه ى تربیتى و همه ى برنامه هاى زندگى در اسالم، همین موارد 
است. هر کس باید واعظ خود باشد، خود را مراقبت کند، از تخّطى خود مانع 
شود، امر به معروف و نهى از منکر هم بکند که آن امِر خود به معروف و نهِى 
خود از منکر و موعظه کردِن خود، بر امر و نهى و موعظه ى دیگران مقّدم 
است. این، همان تقواى الهى است که از ما خواسته اند. تقوا را مراقبت کنیم و 
به یکدیگر توصیه نماییم. من هم به شما برادران و خواهران توصیه مى کنم که 
تقواى الهى را فراموش نکنید. بزرگترین محصول ماه رمضان، تقواست. آنچه 
را به دست آورده اید، حفظ کنید و براى سالهاى آینده و ان شاءاهللا تا آخر عمر، 

افزایش دهید.

 در خطبه هاي عید فطر ـ 1374/12/1

1. مستدرك الوسائل، ج 7، ص 744.
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رمضان؛ ماه توبه، تضّرع، استغفار، و استغاثه
ماه مبارك رمضان که ماه خدا و ماه توبه و تضّرع و استغفار و استغاثه 
است، بر همه ى شما عزیزان و بر همه ى مسلمین عالم مبارك باد. در آغاز 
خطبه ى اّول ـ که درباره ى برخى از شؤون این ماه، عرایضى خواهم داشت 
که  مى کنم  دعوت  الهى  تقواى  رعایت  به  را  عزیز  نمازگزاران  شما  همه ى  ـ 
این ماه، ماه تقواست و روزه، وسیله اى براى تقواست و تقوا، ذخیره ى مؤمن 
 ـ هم فرد مؤمن و هم جامعه ى مؤمن  ـ براى دنیا و آخرت است. امیدواریم 
که خداوند در این ماه، از این ذخیره ى ارزشمند، به یکایک ما و به جامعه ى 

عظیم الّشأن ایران اسالمى عنایت فرماید و ما را از آن برخوردار کند.
در دعایى که در روزهاى ماه مبارك رمضان وارد شده است، این طور 
مى خوانیم که و هذا شهراالنابة و هذا شهر التوبة و هذا شهر العتق من الّنار.1 ماه، 
ماه توبه و استغفار و بازگشت به خداست. امروز به همین مناسبت، در خطبه ى 

اول راجع به استغفار، عرایضى را مطرح مى کنم.



تعريف، امهّيت، شرايط و آثار استغفار
استغفار، یعنى طلب مغفرت و آمرزش الهى براى گناهان. این استغفار اگر 

1.  کافی (ط االسالمیۀ)، ج 4، ص 75.
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درست انجام گیرد، باب برکات الهى را به روى انسان باز مى کند. همه ى آنچه 
که یک فرد بشر و یک جامعه ى انسانى از الطاف الهى احتیاج دارد  ـ تفّضالت 
پروردگار،  سوى  از  توفیق  الهى،  هدایت  الهى،  نورانیّت  الهى،  رحمت  الهى، 
ما  که  گناهانى  وسیله ى  به  گوناگون  ـ  میدانهاى  در  فتوح  کارها،  در  کمک 
انجام مى دهیم، راهش بسته مى شود. گناه، میان ما و رحمت و تفّضالت الهى، 
حجاب مى شود. استغفار، این حجاب را برمى دارد و راه رحمت و تفّضل خدا 
به سوى ما باز مى شود. این، فایده ى استغفار است. لذا شما چند جا در آیات 
قرآن مالحظه مى کنید که براى استغفار، فواید دنیوى و گاهى فواید اخروى، 
استغفروا رّبكم مث توبوا اليه ... يرسل الّسماء  مثًال:  است.  شده  دانسته  مترتّب 
عليكم مدرارا1 و از این قبیل. همه ى اینها، این طور قابل فهم و قابل توجیه 
است که راه این تفّضالت الهى، به برکت استغفار، به سوى دل و جسم انسان 

و جامعه ى انسانى باز مى شود. لذا استغفار مهم است.
خوِد استغفار، در واقع جزئى از توبه است. توبه هم یعنى بازگشت به سوى 
خدا. بنابراین، یکى از ارکان توبه، استغفار است؛ یعنى طلب آمرزش از خداى 
متعال. این، یکى از نعمتهاى بزرگ الهى است. یعنى خداوند متعال، باب توبه 
را به روى بندگان باز کرده است، تا آنها بتوانند در راه کمال پیش بروند و گناه 
زمینگیرشان نکند؛ چون گناه، انسان را از اوج اعتالى انسانى ساقط مى کند. 
هر کدام از گناهان، ضربه اى به روح انسان، صفاى انسانى، معنویّت و اعتزاز 
روحى وارد مى آورند و شّفافیت روح انسان را از بین مى برند و آن را کدر 
مى کنند. گناه، آن جنبه ى معنویّتى را که در انسان است و مایه ى تمایز انسان با 
بقیه ى موجودات این عالم ماّده است، از شّفافیت مى اندازد و او را به حیوانات 

و جمادات نزدیک مى کند.



تأثري گناه در زندگي و فّعاليتهاي انسان
گناهان در زندگى انسان، عالوه بر این جنبه ى معنوى، عدم موفّقیتهایى را 

1.  سوره ي هود، آیه ي 52.
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نیز به بار مى آورند. بسیارى از میدانهاى تحّرك بشرى وجود دارد که انسان 
البتّه  اینها  مى شود.  ناکام  آنها  در  است،  سرزده  او  از  که  گناهانى  خاطر  به 
نیست.  الفاظ  بیان  یا  تعبّد  صرف  دارد؛  هم  روانى  و  فلسفى  و  علمى  توجیه 
به  اُحد،  جنگ  در  مثًال  مى کند؟  زمینگیر  را  انسان  گناه،  که  مى شود  چطور 
خاطر کوتاهى و تقصیر جمعى از مسلمین، پیروزى اّولیه تبدیل به شکست 
شد. یعنى مسلمین، اّول پیروز شدند، ولى بعد کماندارانى که باید در شکاف 
کوه مى نشستند و پشت جبهه را نفوذناپذیر مى کردند، به طمع غنیمت، سنگر 
خودشان را رها کردند و به طرف میدان آمدند و دشمن هم از پشت، آنها را 
دور زد و با یک شبیخون، حمله اى غافلگیرانه کرد و مسلمانان را تار و مار 

نمود. شکست اُحد، از این جا به وجود آمد.
همین  به  راجع  بیشتر،  یا  و  آیه  دوازده  ده،  شاید  آل عمران،  سوره ى  در 
قضیه ى شکست است. چون مسلمانان از نظر روحى به شّدت متالطم و ناآرام 
هم  قرآن  آیات  بود،  شده  تمام  سنگین  خیلى  برایشان  شکست  این  و  بودند 
آرامششان مى داد، هم هدایتشان مى کرد و هم به آنها تفهیم مى نمود که چه شد 
شما این شکست را متحّمل شدید و این حادثه از کجا آمد. بعد به این آیه ى 
شریفه مى رسد که مى فرماید: اّن الذين توّلوا منكم يوم التقى اجلمعان اّنما استزهلم 
الشيطان ببعض ما كسبوا.1 یعنى این که دیدید عّده اى از شما در جنگ اُحد، 
پشت به دشمن کردند و تن به شکست دادند، مسأله ى اینها از قبل زمینه سازى 
شده بود. اینها اشکال درونى داشتند. شیطان اینها را به کمک کارهایى که قبًال 
کرده بودند، به لغزش وادار کرد. یعنى گناهان قبلى، اثرش را در جبهه ظاهر 
کار  در  دشمن،  با  مقابله  در  سیاسى،  جبهه ى  در  نظامى،  جبهه ى  در  مى کند؛ 
سازندگى، در کار تعلیم و تربیت، آن جایى که استقامت الزم است، آن جایى 
که فهم و درك دقیق الزم است، آن جایى که انسان باید مثل فوالد بتواند ببّرد 
و پیش برود و موانع جلِو او را نگیرد. البتّه گناهانى که توبه ى نصوح و استغفار 

حقیقى از آنها حاصل نشده باشد.
در همین سوره، آیه ى دیگرى هست که آن هم به صورت دیگرى، همین 

1.  سوره ي آل عمران، آیه ي 155.
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معنا را بیان مى کند.1
در  و  خوردید  شکست  شما  که  ندارد  تعّجبى  بگوید،  مى خواهد  قرآن 
مى آید  پیش  مسائل  قبیل  این  از  آمد.  پیش  مشکلى  برایتان  جنگ،  جبهه ى 
و قبًال هم پیش آمده است. مى فرماید: و كأين من نّىب قاتل معه ربّيون كثري فما 
م ىف سبيل اهللا و ما ضعفوا و مااستكانوا.2 یعنى چه خبر است؟ شما  وهنوا ملا اصا
کشته  عّده اى  و  است  آمده  پیش  برایتان  شکستى  اُحد،  جنگ  در  این که  از 
یأس  و  ضعف  احساس  بعضیها  و  شده اید  ناراحت  و  متالطم  همه  شده اند، 
مى آمد  پیش  حوادثى  جنگ  میدان  در  هم  قبلى  پیامبران  براى  نه؛  مى کنید. 
که به خاطر آنچه که پیش مى آمد، احساس ضعف و سستى نمى کردند. بعد 
مى فرماید: و ما كان قوهلم اّال أن قالوا رّبنا اغفرلنا ذنوبنا و اسرافنا ىف امرنا3. یعنى 
در گذشته، وقتى اصحاب و حواریّون پیامبران، در جنگها و حوادث گوناگون، 
عرض  و  مى نمودند  پروردگار  جانب  به  دعا  روى  مى شدند،  مصیبتى  دچار 
مى کردند: «ربّنا اغفرلنا ذنوبنا و اسرافنا فى امرنا»؛ خدایا! گناهان و زیاده رویها 
نشان  واقع  در  این،  بیامرز.  کردیم،  خودمان  کار  در  که  را  بى توّجهی هایى  و 
مى دهد که حادثه و مصیبت، از آنچه که خود شما با گناهان فراهم کردید، 

ناشى مى شود. این، مسأله ى گناهان است.



اثر گناه در تضعيف معنوّيت و 
كاهش اراده و مقاومت

پس ببینید! گناهانى که انسان انجام مى دهد، این تخّلفهاى گوناگون، این 
کارهایى که ناشى از شهوترانى و دنیاطلبى و طمع ورزى و حرص ورزیدن به 
مال دنیا و چسبیدن به مقام دنیا و بخل نسبت به داراییهاى موجود در دست 

1.  سوره ي آل عمران، آیه ي 166.

2.  سوره ي آل عمران، آیه ي 146.

3.  سوره ي آل عمران، آیه ي 147.
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آدمى و نیز حسد و حرص و غضب است، به طور قطعى دو اثر در وجود 
انسان مى گذارد: یک اثر، معنوى است که روح را از روحانیّت مى اندازد، از 
نورانیّت خارج مى کند؛ معنویّت را در انسان ضعیف مى کند و راه رحمت الهى 
را بر انسان مى بندد. اثر دیگر این است که در صحنه ى مبارزات اجتماعى، 
آن جایى که حرکت زندگى احتیاج به پشتکار و مقاومت و نشان دادن اقتدار 
اراده ى انسان دارد، این گناهان گریبان انسان را مى گیرد و اگر عامل دیگرى 
نباشد که این ضعف را جبران کند، انسان را از پا درمى آورد. البتّه گاهى ممکن 
است عاملهاى دیگرى مثل یک صفت و یا کار خوب در انسان باشد که جبران 

کند. بحث بر سر آن موارد نیست؛ اّما گناه، فى نفسه اثرش این است.



نعمت خدادادي مغفرت و توبه
آن وقت، خداى متعال نعمت بزرگى به انسان داده که نعمت مغفرت است 
و فرموده است اگر شما از این کارى که کردید  ـ که اثر این کار باید بماند  ـ 
پشیمان شدید، باب توبه و استغفار باز است. شما با گناهى که مرتکب مى شوید، 
مثل این است که زخمى به بدن خودتان زده و میکروبى را وارد بدنتان کرده 
باشید؛ بیمارى اجتناب ناپذیر است. اگر مى خواهید اثر این زخم و این بیمارى 
و این ضربه، در وجود شما از بین برود، خداى متعال بابى باز کرده و آن باب 
توبه و استغفار و انابه و بازگشت به خداست. اگر برگردید، خداى متعال جبران 

خواهد کرد. این، نعمت بزرگى است که خداى متعال به ما داده است.
در دعاى وداع ماه مبارك رمضان  ـ که دعاى چهل وپنجم صحیفه ى سّجادیه 
است  ـ امام سّجاد علیه الّصالة و الّسالم به ذات مقّدس ربوبى عرض مى کند: انت اّلذى 
فتحت لعبادك بابًا اىل عفوك1؛ تو آن کسى هستى که به روى بندگانت، درى به 
عفو خودت باز کردى. و مسيته التوبة2؛ و اسم آن باب را باب توبه گذاشتى. 

1. صحیفه سّجادیه، دعاى 45، ص 491.
2.  همان.
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و جعلت على ذلك الباب دليال من وحيك لئال يضّلوا عنه؛1 و یک راهنما هم از 
قرآن و وحى براى این در گذاشتى تا بندگان تو این در را گم نکنند. بعد از 
جمالتى مى فرماید: فما عذر من اغفل دخول ذلك املرتل بعد فتح الباب و اقامة 
الدليل؛2 انسان، دیگر عذرش چیست که از این دِر گشوده و از این مغفرت 
الهى، استفاده نکند! راه مغفرت الهى هم، استغفار  ـ یعنى طلب مغفرت  ـ است. 

از خدا باید مغفرت را بخواهید.
يغفر  تعاىل  ان اهللا  فرموده اند:  ایشان  که  دیدم  اسالم  مکّرم  نبّى  از  حدیثى 
للمذنبني اّال من ال يريد أن يغفر له.3 یک روز، پیامبر به اصحابش این طور فرمود 
که خداى متعال گناهکاران را مى آمرزد؛ مگر آن کسى را که خواسته نیامرزد. 
بعد اصحاب سؤال مى کردند: قالوا يا رسول اهللا من الذى يريد ان اليغفرله4؛ آن 
اليستغفر5؛  من  کیست؟ قال  نیامرزد،  را  او  مى خواهد  متعال  خداى  که  کسى 
آن کسى که استغفار نمى کند. پس، استغفار کلید دِر توبه و مغفرت است. با 
استغفار، مى شود آمرزش الهى را به دست آورد. استغفار، این قدر اهمیت دارد. 

استغفار، یعنى طلب مغفرت از خدا.
دو، سه نکته ى کوتاه دراین باره عرض کنم، شاید ان شاءاهللا وسیله اى شود 
که ما در این ماه رمضان، استفاده کنیم و یک مقدار به خداى متعال برگردیم و 
از این باب رحمِت گشوده ى الهى بهره ببریم که این براى دنیا و آخرت مّلت و 
جامعه ى ما و پیشرفت در این میدانهاى گوناگونى که در مقابل ماست، بسیار 

الزم و مفید است.



دوري از غفلت و غرور؛ شرط مهم استغفار
یک مطلب این است که اگر بخواهیم استغفار  ـ این نعمت الهى  ـ را به 

1.  همان.

2.  همان.
3.  مستدرك الوسائل، ج 12، ص 122.

4. همان.
5.  همان.
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دست بیاوریم، دو خصلت را باید از خودمان دور کنیم: یکى غفلت و دیگرى 
سر  او  از  گناهى  که  نباشد  متنبّه  و  متوّجه  به کّلى  انسان  یعنى  غفلت،  غرور. 
مى زند؛ مثل بعضى از مردم. حاال عرض نمى کنم بسیارى  ـ کار به کم و زیادش 
ندارم  ـ ممکن است در بعضى از جوامع، کمتر باشند. به هرحال، این نوع آدمها 
در دنیا و در میان افراد انسانها هستند که غافلند و گناه مى کنند؛ بدون این که 
متوّجه باشند خالفى از آنها سر مى زند. دروغ مى گوید، توطئه مى کند، غیبت 
مرتکب  قتل  مى کند،  درست  ویرانى  مى رساند،  شّر  مى رساند،  ضرر  مى کند، 
مى شود، براى انسانهاى گوناگون و بى گناه پاپوش درست مى کند، در افقهاى 
دورتر و در سطح وسیعتر، براى ملتها خوابهاى وحشتناك مى بیند، مردم را 
گمراه مى کند، اصًال متنبّه هم نیست که این کارهاى خالف را انجام مى دهد. 
اگر کسى به او بگوید که گناه مى کنى، ممکن است از روى بى خیالى، قهقهه اى 

هم بزند و تمسخر کند: گناه؟ چه گناهى!
بعضى از این افراد غافل، اصًال به ثواب و ِعقاب عقیده اى ندارند. بعضى 
به ثواب و عقاب هم عقیده دارند؛ اّما غرق در غفلتند و اصًال ملتفت نیستند 
که چه کار مى کنند. اگر این را در زندگى روزمّره ى خودمان قدرى ریز کنیم، 
خواهیم دید که بعضى از حاالت زندگى ما شبیه حاالت غافالن است. غفلت، 
هیچ  انسان،  براى  واقعًا  شاید  است.  بزرگى  خطر  و  عجیب  بسیار  دشمنى 

خطرى باالتر و هیچ دشمنى بزرگتر از غفلت نباشد. بعضیها، این طورند.
انساِن غافل هرگز به فکر استغفار نمى افتد. اصًال به یادش نمى آید که گناه 
مى کند. غرق در گناه است؛ مست و خواب است و واقعًا مثل آدمى است که در 
خواب حرکتى انجام مى دهد. لذا اهل سلوك اخالقى، در بیان منازل سالکان 
در مسلک اخالق و تهذیب نفس، این منزل را که انسان مى خواهد از غفلت 

خارج شود، منزل «یقظه»، یعنى بیدارى مى گویند.
است،  غفلت  این  مقابل  نقطه ى  که  چیزى  آن  قرآنى،  اصطالحات  در 
تقواست. تقوا، یعنى بهوش بودن و دائم مراقب خود بودن. اگر از آدم غافل 
متّقى،  آدم  است؛  کرده  گناه  که  نمى کند  حس  اصًال  و  مى زند  سر  گناه  دهها 
درست نقطه ى مقابل اوست. اندك گناهى هم که مى کند، فوراً متذّکر مى شود 
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که گناه کرده است و به فکر جبران مى افتد. اّن اّلذين اّتقوا اذا مّسهم طائف من 
الّشيطان تذّكروا.1 به مجرد این که شیطان از کنارش عبور مى کند و باد شیطان 
به او مى خورد، فوراً حس مى کند که شیطان زده شده و دچار اشتباه و غفلت 
گردیده است؛ تذّكروا: به یاد مى افتد. فاذا هم مبصرون2؛ چنین آدمى، چشمش 

باز است.
عزیزان من؛ برادران و خواهران! هر که هستید ملتفت باشید. این خطاب، 
فقط به یک عّده مردم خاص نیست که بگوییم مثًال افراد کم اّطالع، کم سواد 
و یا جوان و کم سن، به آن توّجه کنند. نخیر؛ همه باید ملتفت باشند. علما، 
دانشمندان، برجستگان، شخصیّتها، بزرگان، کوچکان، پولداران، فقیران، همه 
غافل  و  مى گیرد  را  آنها  گریبان  غفلت  گاهى  حّداقل  که  باشند  ملتفت  باید 
انجام  گناه  که  نمى شوند  ملتفت  و  مى زند  سر  آنها  از  گناه  اصًال  مى شوند. 

مى دهند. خطر بسیار بزرگى است.
این گناهى که من و شما انجام مى دهیم، ملتفت نمى شویم و چون نمى دانیم 
که  قیامت  روز  بعد  نمى کنیم.  هم  استغفار  و  توبه  گناه  آن  از  کرده ایم،  گناه 
نامه ى  در  چیزهایى  عجب  مى بینیم،  وقت  آن  شد،  باز  که  ما  چشم  مى شود، 
اصًال  دادم؛  انجام  را  کارها  این  من  کى  مى کند،  تعّجب  انسان  ماست!  اعمال 
استغفار،  مانع  یک  پس،  است.  آن  اشکال  و  غفلت  گناِه  این،  نیست.  یادش 

عبارت از غفلت است.
مانع دوم، غرور است. اندك کار کوچکى که انسان انجام مى دهد، مغرور 
مى شود. در تعبیرات دعا و روایت داریم که االغترار باهللا3. در دعاى چهل وششم 
صحیفه ى سّجادیه که روزهاى جمعه خوانده مى شود، عبارتى وجود دارد که 
خیلى تکان دهنده است. مى فرماید: و الّشقاء االشقى ملن اغتّر بك4؛ باالترین 
شقاوتها، متعّلق به کسى است که به تو مغرور شود. ما اكثر تصّرفه ىف عذابك و ما 

1.  سوره ي اعراف، آیه ي 201.
2. همان.

3. بحاراالنوار (ط بیروت)، ج 80، ص 342.
4.  صحیفه ي سّجادیه، دعاى 46.
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اطول ترّدده ىف عقابك و ما ابعد غايته من الفرج و ماأقنطه من سهولة املخرج1. کسى 
که مغرور مى شود  ـ به تعبیر این روایت  ـ دچار حالت اغترار باهللا2 مى گردد. 
غرور، این گونه است. مغرور، خیلى دور از آبادى است، خیلى دستش کوتاه از 
رهایى و سالمتى است. چرا؟ به خاطر این که اندك کار کوچکى که انجام داد، 
دو رکعت نمازى که خواند، مثًال خدمتى براى مردم انجام داد، پولى در فالن 
مغرور مى شود که ما  صندوق انداخت، یا کارى در راه خدا انجام داد، فوراً 
دیگر پیش خداى متعال، کار خودمان را درست کردیم و حساب خودمان را 
ساخته و پرداخته نمودیم و احتیاج به چیزى نداریم! این را به زبان نمى آورد، 

اّما در دل او این گونه مى گذرد.
مراقب باشید، این که خداى متعال باب توبه را باز کرده و فرموده است من 
گناهان را مى آمرزم، معنایش این نیست که گناهان، چیزهاى کم و کوچکى 
هستند؛ نه. گاهى گناهان، همه ى وجود حقیقى انسانى را ضایع مى کنند، از بین 
مى برند و یک انساِن در مرتبه ى عالى حیاِت انسانى را به یک حیوان درنده ى 
کثیِف پلیِد بى ارزش تبدیل مى کنند. گناه، این گونه است. خیال نکنید گناه، چیز 
کمى است. همین دروغگویى، همین غیبت کردن، همین بى اعتنایى به شرافت 

انسانها، همین ظلم کردن  ـ ولو با یک کلمه  ـ گناهان کم و کوچکى نیست.



لزوم پرهيز از كوچك مشردن گناه
بایستى  حتمًا  کند،  گناه  احساس  مى خواهد  انسان  اگر  که  نیست  الزم 
سالهاى متمادى غرق در گناه شده باشد. نخیر؛ یک گناه هم، یک گناه است؛ 
نباید گناه را کوچک دانست. در روایات، باب «استحقار الّذنوب» داریم که 
حقیر شمردن گناهان را مذّمت کرده اند. عّلت این که خداى متعال مى فرماید: 
«مى آمرزیم»، این است که بازگشت به خدا، خیلى مهم است؛ نه این که گناه، 

1. صحیفه سّجادیه، دعاى 46.
2. بحاراالنوار (ط بیروت)، ج 80، ص 342.
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کم و کوچک است. گناه، عمل بسیار خطرناکى است؛ منتها بازگشت و توّجه 
به خدا و ذکر او، این قدر اهمیت دارد که اگر کسى این را صادقانه و درست و 
حقیقى انجام دهد، آن وقت آن بیمارى صعب العالج، از بین مى رود. بنابراین، 
اغترار و مغرور شدن به کار نیک  ـ کار نیکى که ما خیال مى کنیم کار نیک 
نداشته  اهمیت  چندان  یا  نباشد،  نیک  هم  قدرها  آن  است  ممکن  ولى  است؛ 

باشد  ـ موجب مى شود که شما سراغ استغفار نروید.
امام سّجاد در دعاى دیگرى به خدا عرض مى کند: فاّما انت يا اهلى فاهل 
ان اليغتّر بك الصّديقون.1 ببینید واقعًا چه بیان و چه معرفتى در این دعا وجود 
مقام  از  باالیى  مقام  که  هم  صّدیقین  مى فرماید،  ایشان  است.  این  راه،  دارد! 
درست  را  خدا  راه  ما  این که  به  نشوند  مغرور  باید  دارند،  را  انسانها  بندگى 
رفتیم و دیگر احتیاج به کار و تالش نداریم. نخیر؛ ان اليغتّر بك الصّديقون2. 
این هم مانع استغفار است. اگر غفلت نبود، اغترارباهللا3 هم نبود، خودفریبى و 

خودشگفتى هم نبود، آن وقت انسان استغفار مى کند.



تفاوت استغفار حقيقي و استغفار ظاهري
و  حقیقى  استغفار  که  کارگشاست  استغفارى  که  است  این  بعدى  نکته ى 
و  دارید  بزرگى  گرفتارى  شما  بفرمایید  فرض  باشد.  طلب  حقیقتًا  و  جّدى 
مى خواهید رفع این گرفتارى را از خداى متعال بخواهید. مثًال خداى نکرده، 
عزیزى از عزیزان شما دچار مشکلى است؛ راههاى عادى را هم رفته اید، ولى 
نتوانسته اید آن مشکل را حل کنید؛ حاال به پروردگار عالم متوّسل شده اید 
و دعا و تضّرع مى کنید. ببینید! انسان در آن حال که فرضًا فرزند یا عزیزى 
از عزیزانش دچار بیمارى است و دِر خانه ى خدا رفته و حال دعا پیدا کرده 

1.  صحیفه سّجادیه، دعاى 39.
2. همان.

3. بحاراالنوار (ط بیروت)، ج 80، ص 342.
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است، چگونه از خدا طلب مى کند؟ آمرزش گناهان را این گونه از خدا طلب 
کنید. حقیقتًا آمرزش را طلب کنید و تصمیم داشته باشید که آن گناه را دیگر 

انجام ندهید.
البتّه انسان ممکن است تصمیم هم داشته باشد که گناه را انجام ندهد، باز 
دچار لغزش شود و انجام دهد؛ باز دوباره توبه مى کند. اگر انسان صد بار هم 
دچار توبه شکنى شد، باز دفعه ى صدویکم، باِب توبه باز است. منتها شما که 
توبه و استغفار مى کنید، از اّول نباید تصمیم داشته باشید که حاال ما استغفار 
مى کنیم، باز مى رویم دوباره همان کار غلط و خالف را انجام مى دهیم! این که 

نشد.
استغفر  من  است:  فرموده  این طور  ائّمه  از  یکى  قول  از  که  دیدم  روایتى 
بلسانه و مل يندم بقلبه فقد استهزئ بنفسه؛1 کسى که به زبان استغفار مى کند، اّما 
در دل از گناه پشیمان نیست و خیلى هم خوشحال است که این گناه را انجام 
داده است  ـ به زبان مى گوید: «استغفر اهللا»  ـ این آدم خودش را مسخره مى کند. 
این، چگونه استغفارى است؟! این، استغفار نیست. استغفار، یعنى انسان برگردد، 
خالف  کاِر  این  به خاطر  را  او  که  بخواهد  متعال  خداى  از  جّد  طور  به  واقعًا 
ببخشد. چطور انسان تصمیم دارد که باز همان کار خالف را انجام دهد؟ آیا 

رویش مى شود که از خداى متعال، طلب بخشش کند؟
سبحــه در کف، توبه بر لب، دل پُر از شوق گناه

        معصیت را خنــده مى آیـد بر استغفــــــار ما!
این، چطور استغفار کردنى است؟! این استغفار، کافى نیست. استغفار باید 
جّدى و حقیقى باشد. استغفار، مخصوص یک عّده آدمهاى معیّن هم نیست که 
بگوییم کسانى که خیلى گناه کردند، استغفار کنند؛ نه. همه ى انسانها  ـ حتّى در 
حّد پیامبر  ـ باید استغفار کنند. ليغفر لك اهللا ما تقّدم من ذنبك و ما تأّخر.2 پیامبر 

هم باید استغفار کند.
استغفار، یا از گناهى است که ما انجام داده ایم، یا از گناهان اخالقى است. 

1.  بحاراالنوار، ج 75، ص 356.
2.  سوره ي فتح، آیه ي 2.
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اگر فرض کنیم که یک انسان، هیچ گناهى هم انجام نداد؛ نه دروغ، نه غیبت، 
نه ظلم، نه خالف، نه شهوترانى، نه اهانت به کسى، نه تعّدى به مال مردم  ـ البتّه 
این طور آدمها، خیلى کمند  ـ اّما بسیارى از همین طور آدمهایى که این گونه 
گناهان جوارحى را هم ندارند، مبتال به گناه جوانحى  ـ گناه اخالقى  ـ هستند. 
اگر همین آدمى که هیچ گناهى نمى کند، وقتى که میان مردم راه مى رود، نگاه 
کند و بگوید: این بیچاره مردم، همه مشغول گناهند؛ ولى ما الحمدهللا خودمان 
را نگهداشتیم و گناه نمى کنیم  ـ خود را باالتر از آنها به حساب بیاورد  ـ این 
دارد.  الزم  استغفار  و  مى شود  سقوط  یک  و  تنّزل  یک  و  گناه  یک  خودش 
تحقیر انسانها، خود را باالتر از دیگران دانستن، کار خود را ارزشى بیش از 
ارزش کار مردم دادن، یا بعضى از صفات اخالقى زشت دیگرى که در انسانها 

هست  ـ مثل حسد و طمع و خود بزرگ بینى  ـ اینها استغفار الزم دارد.
اگر فرض کنیم، انسانى است که این گناهان را هم ندارد؛ ولى مثًال در باب 
علم توحید، پیش نرفت. در این صورت، یک قصور است و باید استغفار کند. 
باب علم توحید و معرفت به پروردگار، باب محدود و راه بن بستى که نیست؛ 
راه بى نهایت است که همه ى انبیا و اولیا، در این راه مشغول پیشرفت و تکامل 
نفس و فراهم کردن معرفت بیشتر نسبت به ذات مقّدس پروردگار و صفات 
کمالیّه ى حضرت حّقند. هر مقدارى که این گونه افراد، در این راه پیش نرفتند، 
یک قصور و یک عقب ماندگى و یک ناتوانى معنوى است که استغفار الزم 

دارد.
استغفار، براى همه است. لذا مالحظه مى کنید که ائّمه علیهم الّسالم در این دعاها، 
چه سوزوگدازى دارند. بعضى خیال مى کنند که امام سّجاد این سوزوگداز را 
کرده است، براى این که به دیگران یاد بدهد. بله؛ یاد دادن به دیگران که هست 
 ـ هم در شکل و هم در مضمون کار  ـ اّما اصل قضیه این نیست. اصل قضیه، 
این  است.  بزرگوار  و  واال  انسان  و  صالح  بنده ى  این  خود  طلِب  حالت  آن 
سوزوگداز، متعّلق به خود اوست. این اظهار تضّرع پیش پروردگار، متعّلق به 
خود اوست. این ترس از عذاب خدا و میل به تقّرب الى اهللا و رضوان الهى، 
متعّلق به خود اوست. این استغفار و طلب از خدا، واقعًا متعّلق به خود اوست.
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ممکن است مثًال توّجه به مباحات در زندگى  ـ لّذتهاى مباح، کارهاى مباح 
 ـ در نظر انسانى که در آن حّد از علّو درجه است، یک نوع سقوط و انحطاط 
محسوب شود. دلش مى خواست که در چارچوب ضرورتهاى ماّدى و جسمانى 
قرار نمى داشت و همین نیم نگاه را هم به مباحات و به مسائل عادى زندگى 
نمى کرد و در راه معرفت و در آن وادى بى نهایت به سوى رضوان الهى و بهشت 
معرفت الهى، بیشتر پیش مى رفت. وقتى چنین چیزى نشده است، پس استغفار 

مى کند. بنابراین، استغفار براى همه است.
عزیزان من! ماه رمضان را براى استغفار مغتنم بشمارید و از خداى متعال 
طلب مغفرت کنید. مّلت ما با این روحیه ى فداکارى، با این استقامتى که نشان 
داده، با این کار بزرگى که کرده است، با جوانان نورانى و خوبى که دارد این 
جوانان با این تعداد، غیر از جامعه ى ما، قطعًا در هیچ جاى عالم وجود ندارد 
با این زنان و مردان و مادران و فداکاریهاى گوناگونى که از این مردم سرزده 
است، استعداد پیشرفت زیادى در زمینه هاى ماّدى و معنوى، دنیایى و اخروى 

دارد. این ملت، با استغفار، رحمت الهى را به سوى خود جلب کند.
همه استغفار کنید. آن کسانى که اهل عبادتند، آن کسانى که در امر عبادت 
متوّسطند، آن کسانى که حتّى کاهل در کار عبادتند و فقط به اقّل واجبات اکتفا 
مى کنند، آن کسانى که حتّى گاهى خداى نخواسته بعضى از عبادت واجب هم 
از آنها ترك مى شود، همه و همه توّجه داشته باشند که این رابطه ى بین آنها و 
خدا، کار را پیش مى برد. از خداى متعال، آمرزش و مغفرت بخواهید و طلب 
عفو کنید. از خدا بخواهید که مانع گناه را بردارد؛ این ابر را از مقابل خورشید 
فیض و لطف و تفضّالت خودش برطرف کند، تا لطفش بر این دلها و جانها 

بتابد. آن وقت ببینید که تعالى و اعتزازى به وجود خواهد آمد....



دعا به درگاه خداوند متعال
نسئلك الّلهّم و ندعوك، بامسك العظيم االعظم، االعّز االجّل االكرم و حبرمة 
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امسائك و حبرمة اوليائك يااهللا.
پروردگارا! ما را بندگان صالح خودت قرار بده. پروردگارا! توفیق توبه، 
انابه، بازگشت به تو و استغفار به معناى واقعى کلمه، به همه ى ما عنایت کن. 
پروردگارا! انوار فیض و لطف خودت را که از جهات مختلف، همیشه بر این 
مّلت تابانده اى، باز هم بیش از پیش بر این مّلت بتابان. پروردگارا! کوتاهیها 
و قصورها و اسرافهاى ما را ببخش و بیامرز. پروردگارا! خطاها و نادانیها و 
کم معرفتیها و کوتاهیهاى ما را مشمول عفو و رحمت و مغفرت خودت قرار بده. 
پروردگارا! به حرمت پاکان و نیکان، به حرمت دلهاى نورانى که در میان جامعه 
و مردم ما و در میان همین جمع امروز هست، غبار جهالت و پرده ى ظلمت 
را از دلهاى ما برطرف کن. پروردگارا! معرفت خودت را نصیب ما بگردان. 
پروردگارا! سلوك در راه خودت و در راه کمال انسانى را عاید همه ى ما بفرما. 
پروردگارا! از گناهان ما بگذر. پروردگارا! خیر و لطف خود را بر این ملْت 
روزافزون کن. پروردگارا! شّر دشمنان این مّلت و این کشور و این انقالب را  ـ 
کسانى که از تو بیگانه اند، با تو قهرند، از تو دورند و با این مّلت هم به خاطر 
ارتباطش با تو دشمنند  ـ از سر این مّلت کم و کوتاه کن. شّر آنها را به خودشان 
برگردان. این مّلت را در همه ى میدانها پیروز کن. پروردگارا! توفیق اُنس با 
قرآن و نزدیکى به معارف قرآنى را در این ماه به ما عنایت کن. گذشتگان ما، 
بخصوص امام بزرگوارمان و ارواح مطّهره ى شهداى گرامى را مشمول رحمت 

و مغفرت خودت بگردان.

  در خطبه هاي نماز جمعه ي تهران ـ 1375/10/28
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امهيت دعا، توبه، انابه و استغفار 
امرياملؤمنني عليه الّسالم

یکى دیگر از خصوصیات امیرالمؤمنین، استغفار آن بزرگوار است که در 
همین خصوص، من چند جمله اى در آخر این خطبه عرض کنم. دعا و توبه 
و انابه و استغفار امیرالمؤمنین خیلى مهم است. شخصیّتى که جنگ و مبارزه 
مى کند، میدانهاى جنگ را مى آراید، میدانهاى سیاست را مى آراید، نزدیک به 
پنج سال بر بزرگترین کشورهاى آن روز دنیا حکومت مى کند اگر امروز قلمرو 
حکومت امیرالمؤمنین را نگاه کنید، مثًال شاید ده کشور یا چیزى در این حدود 
باشد در چنین قلمرو وسیعى با آن همه کار و با آن همه تالش، امیرالمؤمنین 
یک سیاستمدار کامل و بزرگ است و دنیایى را در واقع اداره مى کند؛ آن میدان 
سیاستش، آن میدان جنگش، آن میدان اداره ى امور اجتماعیش، آن قضاوتش 
در بین مردم و حفظ حقوق انسانها در این جامعه. اینها کارهاى خیلى بزرگى 
خودش  به  را  انسان  وقت  همه ى  و  مى طلبد  اهتمام  و  اشتغال  خیلى  است، 
مشغول مى کند. در این طور جاها، آدمهاى یک بُعدى مى گویند، دعا و عبادت 
ما همین است دیگر. ما در راه خدا کار مى کنیم و کارمان براى خداست. اّما 
امیرالمؤمنین این طور نمى فرماید. آن کارها را دارد، عبادت هم دارد. در بعضى 
از روایات دارد  ـ البتّه من خیلى دنبال این قضیه تحقیق نکردم، تا ببینم روایات 
قابل اعتماد است یا نه  ـ که امیرالمؤمنین علیه الّصالة و الّسالم در شبانه روز، گاهى 

هزار رکعت نماز مى خواند!
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این دعاهایى که مشاهده مى کنید، دعاهاى معمول امیرالمؤمنین است. دعا و 
تضّرع و انابه ى امیرالمؤمنین، از دوران جوانیش بود. آن روزها هم امیرالمؤمنین 
مشغول بود. زمان پیامبر هم یک جوان انقالبِى در میداِن همه کاره ى این طورى 
وقتى  هم  روز  همان  اّما  نداشت؛  خالى  وقت  و  بود  مشغول  همیشه  او  بود. 
نشستند و گفتند در بین اصحاب پیامبر، عبادت چه کسى از همه بیشتر است؟ 
ابودرداء گفت: على. گفتند چطور؟ نمونه و مثال آورد و همه را قانع کرد که 
على از همه بیشتر عبادت مى کند. زمان جوانى، بیست و چند سالش بود؛ بعد 

از آن هم که معلوم است.زمان خالفت نیز همین طور بود.
داستانهاى گوناگونى  ـ مثل داستان نوف بکالى  ـ از عبادتهاى امیرالمؤمنین 
وجود دارد. این صحیفه ى علویّه که بزرگان جمع کرده اند، ادعیه ى مأثوره از 
امیرالمؤمنین است که یک نمونه اش همین دعاى کمیل است که شما شبهاى جمعه 
مى خوانید. من یک وقت از امام راحل بزرگوارمان پرسیدم: در بین دعاهایى که 
هست، شما کدام دعا را بیشتر از همه مى پسندید و بزرگ مى شمارید؟ ایشان 
تأّملى کردند و گفتند: دو دعا؛ یکى دعاى کمیل، یکى هم مناجات شعبانیّه. 
احتماًال مناجات شعبانیه هم از امیرالمؤمنین است؛ چون در روایت دارد که 
همه ى ائّمه مناجات شعبانیّه را مى خواندند. من حدس قوى مى زنم که آن هم 
از امیرالمؤمنین باشد. کلمات و مضامینش هم شبیه به همین کلمات و مضامین 
دعاى کمیل است. دعاى کمیل هم دعاى عجیبى است. شروع دعا با استغفار 
است و خدا را به ده چیز قسم مى دهد. ببینید؛ این استغفارى که من هفته ى قبل 
عرض مى کردم، این است: الّلهّم اّني اسئلك برمحتك الىت وسعت كل شى ء1. خدا 
را به رحمتش، خدا را به قدرتش، خدا را به جبروتش  ـ به ده صفت از صفات 
بزرگ پروردگار  ـ قسم مى دهد. بعد که خدا را به این ده صفت قسم مى دهد، 
تك العصم، الّلهّم اغفرىل الذنوب الىت تّرتل  مى فرماید: الّلهّم اغفرىل الذنوب الىت 
آن جا  النقم، الّلهّم اغفرىل الذنوب الىت حتبس الدعاء.2 پنج نوع گناه را هم در 
مى گیرند؛  را  دعا  جلِو  که  گناهانى  مى کند:  عرض  پروردگار  به  امیرالمؤمنین 

1. الصحیفۀ العلویۀ و التحفۀ المرتضویه، ترجمه رسولی، ص 196. 
2. اقبال االعمال (ط القدیمه)، ج 2، ص 707.
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گناهانى که عذاب نازل مى کنند و ... .یعنى از اّول دعا، استغفار است؛ تا آخر 
دعا هم باز همین استغفار است. عمده ى مضمون دعاى کمیل، طلب مغفرت و 
آمرزش است. مناجاتى سوزناك و آتشین در طلب آمرزش از پروردگار است. 

این، امیرالمؤمنین است. استغفار، این است.



ويژگي انسان كامل و متعايل
عزیزان من! انسان در عالیترین شکل و متکاملترین نوع زندگى، آن انسانى 
است که بتواند در راه خدا حرکت کند و خدا را از خود راضى نماید و شهوات، 
او را اسیر خود نسازد. انساِن درست و کامل، این است. انسان ماّدى که اسیر 
شهوت و غضب و هواهاى نفسانى و خواسته ها و احساسات خود است، انسان 
حقیرى است؛ هر چند هم به ظاهر بزرگ باشد و مقام داشته باشد. رئیس جمهوِر 
بزرگترین کشورهاى دنیا و دارنده ى بزرگترین ثروتهاى جهان که نمى تواند با 
خواهشهاى نفسانى خود مقابله و مبارزه کند و اسیر خواهشهاى نفس خود 
است، انسان کوچکى است. اّما انسان فقیرى که مى تواند بر خواسته هاى خود 
فائق آید و راه درست را  ـ که راه کمال انسان و راه خداست  ـ بپیماید، انسان 

بزرگى است.
استغفار، شما را از آن حقارت نجات مى دهد. استغفار، ما را از آن بند و 
زنجیرها و ُغلها نجات مى دهد. استغفار، زنگارهاى دل نورانیتان را که خداى 
متعال به شما داده است، از بین مى برد و پاك مى کند. دل، یعنى جان، یعنى 
روح، یعنى آن هویّت واقعى انسان. این، چیز خیلى نورانى اى است. هر انسانى، 
نورانى است. حتّى انسانى که با خدا رابطه و آشنایى ندارد، در جوهر و ذات 
خود، نورانیّت دارد؛ منتها بر اثر بى معرفتى و گناه و شهوترانى، آن را دچار 

زنگار کرده است. استغفار، این زنگار را از بین مى برد و نورانیّت مى بخشد.





152
ی/ 

ورای
عاش

خن 
و س

و د
تاد 

 هف
 

152
آداب روزه داري، احوال روزه داران

رمضان؛ ماه استغفار، دعا و انابه
ماه رمضان، وقت استغفار و دعا و انابه است. دو شب از شبهاى مشتبه 
به قدر و محتمل القدریّه گذشت  ـ شب نوزدهم و شب بیست ویکم  ـ اّما شب 
از  وسوم،  بیست  شب  اّول  از  بدانید.  قدر  را  آن  است؛  پیش  در  بیست وسوم 
هنگام غروب آفتاب، سالم الهى  ـ سالم هى حّتى مطلع الفجر1  ـ شروع مى شود، 
تا وقتى که اذان صبح آغاز مى گردد. این چند ساعِت این وسط، سالِم الهى و 
امن الهى و خیمه ى رحمت خداست که بر سراسر آفرینش زده شده است. آن 
شب، شب عجیبى است؛ بهتر از هزار ماه، نَه برابر آن؛ خٌري من ألف شهر2. هزار 
ماه زندگى انسان، چقدر مى تواند برکات به وجود آورد و جلب رحمت و خیر 
کند! این یک شب، بهتر از هزار ماه است. این، خیلى اهمیّت دارد. این شب را 
قدر بدانید و آن را به دعا و توّجه و تفّکر و تأّمل در آیات خلقت و تأّمل در 
سرنوشت انسان و آنچه که خداى متعال از انسان خواسته است و بى اعتبارى 
این زندگى ماّدى و این که همه ى این چیزهایى که مى بینید، مقّدمه ى آن عالمى 

است که لحظه ى جان دادن، دروازه ى آن عالم است، بگذرانید.
عزیزان من! لحظه ى جان دادن، ما وارد عالم دیگرى مى شویم. براى آن 
روز، خودمان را باید آماده کنیم. همه ى این دنیا، همه ى این ثروتها، همه ى این 
انرژیهایى که خداى متعال در وجود شما در این عالم به ودیعه گذاشته است، 
همه ى آنچه که خدا براى بشر خواسته است  ـ حکومت عادالنه، زندگى مرفّه، 
چه و چه و چه  ـ براى این است که انسان فرصت پیدا کند تا خود را براى 
نشئه ى آن عالم آماده نماید. خود را آماده کنید، با خدا اُنس بگیرید، با خداوند 
مناجات کنید، ذکر بگویید و استغفار کنید. آن وقت انسانهایى که این طور رو به 
خدا مى آورند و دل خود را تطهیر مى کنند و از گناه رو برمى گردانند و تصمیم 
بر عمل خیر مى گیرند، موجودات عظیمى هستند که در رویارویى با مشکالت 
این عالم، مى توانند مقابله کنند. یک نمونه اش، امام بزرگوار ماست؛ نمونه هاى 
دیگرش، مؤمنین جامعه ى خود ما هستند؛ این جوانان مؤمن و نستوه، این زنان 

1. سوره ي قدر، آیه ي 5.
2. سور ه ي قدر، آیه ي 3. 
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و مردان، آنهایى که شهید شدند، آنهایى که جانباز شدند، آنهایى که زندانهاى 
سخِت دوران اسارت را تحّمل کردند، آنهایى که فراق عزیزان را تحّمل کردند، 
آنهایى که سختیهاى میدان جنگ را تحّمل کردند و امروز شما هزار نفر از اینها 
را تشییع مى کنید. هر یک از اینها، یک نمونه ى ممتاز و عالى هستند که جا 
دارد هر ملتى یک نفر از این شهدا را داشته باشد، او را تجلیل کند؛ او را بزرگ 

بدارد و الگو قرار دهد.

  در خطبه هاي نماز جمعه ي تهران ـ  1375/11/12
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آداب روزه داري، احوال روزه داران

عيد فطر؛ روز طهارت، تزكيه، پاكي و پاكيزگي
آن طورى که از مجموع آنچه مربوط به عید فطر و عید قربان است، استفاده 
مى شود، این روز شریف، روز طهارت و تزکیه و پاکى و پاکیزگى است.در یکى 
من  افلح  مى فرماید: قد  مى شود،  خوانده  عید  نماز  در  که  سوره اى  دو  این  از 
تزّكى.1 یعنى آن کسى که خود را پاکیزه کند و دامان و روح و دل خود را از 
آلودگیها نجات دهد، از فالح برخوردار است. فالح، یعنى موفقیّت در میدان 
زندگى و رسیدن به هدف آفرینش. در سوره ى رکعت دوم مى فرماید: قد افلح 
من زّكيها2؛ عینًا همان مضمون است. یعنى کسى که بتواند جان خود را تزکیه و 
پاکسازى کند، به فالح و رستگارى دست یافته است. در هر دو سوره، صحبت 

از تزکیه و طهارت و پاکیزگى است.
وجود دارد که عبارت از  روز، یک واجب مالى  عالوه بر اینها، در این 
اداى زکات فطر است. زکات هم آن تعبیه ى مالى اى است که موجب طهارت 
ا3. گرفتن این واجب و  انسان مى شود: خذ من امواهلم صدقة تطّهرهم و تزّكيهم 
این صدقه ى  مالى از مردم، موجب طهارت روح و پاکسازى آنها از دنائتها و 

لئامتها و حرص و بخل و بقیه ى آلودگیهاست.
عزیزان، برادران و خواهران من؛ نمازگزاران عزیز! پس، روز عید فطر، 

1.  سوره ي اعلی، آیه ي 14.
2.  سوره ي شمس، آیه ي 9.

3.  سوره ي توبه، آیه ي 103.
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روز طهارت و پاکیزگى است. ممکن است این پاکیزگى، به خاطر آن باشد که 
یک ماه روزه گرفته اید، ریاضت کشیده اید و خود را از آلودگیها پاك کرده اید. 
ممکن است عالوه بر این، به خاطر آن باشد که در چنین روزى، با حضور 
در این میدان عبادت، به عبادت دستجمعى روى آورده اید. به هرحال، مسأله 
این است که انساِن مسلمان بعد از ماه رمضان در روز عید فطر، در عرصه ى 

طهارت و تزکیه است.
شما خود را تطهیر و تزکیه کردید. اگر روزه ى درست و نماز عیِد درست 
بجا آورده باشید  ـ که البتّه آورده اید  ـ این طهارت و این پاکى دامان و این 
پاکیزگى روح را قدر بدانید. آنچه یک انسان را نجات مى دهد، همین پاکیزگى 
اخالقى،  آلودگیهاى  است؛  آلودگى  مى کند،  گرفتار  را  انسانها  آنچه  است. 
و  بخل  و  حرص  از  ناشى  آلودگیهاى  غضب،  و  شهوت  از  ناشى  آلودگیهاى 
دیگر ذمائم اخالقى. انسانها و افرادى از بشر، با همین اخالق پلید، دنیا را تیره 

و تار کرده، روى زمین را آلوده ساخته و نعمتهاى خدا را کفران نموده اند.



نياز مهان بشريت امروز به پيام تطهري و تزكيه
در نظام جمهورى اسالمى  ـ که نظام الهى و حکومت قرآنى است  ـ انسانها 
بهتر از دیگر نظامها مى توانند طهارت خود را تأمین کنند. این را قدر بدانید. 
امروز جهان بشریّت، به پیام تطهیر و تزکیه ى شما احتیاج دارد. این ظلم و 
در  انسانها  روزى  تیره  این  است،  جهان  سطح  در  که  تبعیضى  و  زورگویى 
بسیارى از کشورها، این سردرگمى جوانان در کشورهاى پیشرفته ى دنیا، این 
سیاسى  آلودگیهاى  این  شهوانى،  آلودگیهاى  این  مرد،  و  زن  نامناسب  روابط 
و این آلودگیهاى مالى، بر اثر آن است که انسانها در صدد تطهیر و تزکیه ى 
انسانها را  اسالم،  مقّدس  نداى تزکیه مى دهد. پیامبر  قرآن،  برنیامده اند.  خود 
تطهیر مى کند؛ هم با نمازش، هم با زکاتش، هم با روزه گرفتنش و هم با عید 

فطرش.
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آداب روزه داري، احوال روزه داران

در نظام اسالمى، این فرصت براى همه هست. جوانان عزیز من! پسران و 
دخترانى که دوران پاکیزگى و نورانیّت دلها و جانها را مى گذرانید! شما بیش 
از دیگران باید قدردان این طهارت باشید و آن را حفظ کنید. کشور شما به 
فضل پروردگار و به برکت همین طهارت است که آباد و آزاد خواهد شد، 
توسعه پیدا خواهد کرد، ویرانیهایش از بین خواهد رفت و فقر و تبعیض و 

بدبختى و نامالیمهاى گوناگون زندگى در آن، محو خواهد شد.
همه باید به سمت خدا حرکت کنند، دست را به سوى خدا دراز کنند، از 
او کمک بخواهند، سعى کنند که دامان خود را پاك نگهدارند و از آلودگیها 
پرهیز نمایند. آن کسانى که در مسائل مالى اشتغال دارند، در خطر آلودگى 
مالى هستند. آن کسانى که در کارهاى سیاسى و اجتماعى مشغول کارند، در 
خطر آلودگیهاى آن چنانى هستند.آن کسانى که در معرض شهوات قرار دارند، 
در خطر آلودگیهاى جنسى و شهوانى هستند. آن کسانى که زیردستانى دارند، 
در خطر آلودگى به ظلم و ستم هستند. آن کسانى که کارى در دست آنهاست، 

در خطر آلودگى به خیانت در کار هستند.
همه باید مراقب باشند. همه باید مواظب اعمال خود باشند و این مراقبت، 
همان تقواست که در نماز عید فطر، ما مأمور شده ایم که خودمان و مستمعمان 

را امر به تقوا کنیم.
پیمودن  و  فرایض  به  عمل  و  تزکیه  و  طهارت  و  تقوا  پروردگارا!توفیق 

صراط مستقیم را به همه ى ما عنایت فرما.

  در دیدار با کارگزاران نظام ـ 1375/11/21
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رمضان؛ فرصت استثنايي عروج معنوي
افراد  و  آحاد  خوِد  از  رمضان،  برکات  است.  مبارکى  ماه  رمضان،  ماه 
مسلمانى که مى خواهند در ضیافت الهى در این ماه وارد شوند، شروع مى شود؛ 
قرار  ماه  این  برکات  تأثیر  تحت  که  حقیقتى  اّولین  مى شود.  شروع  دلها  از 
مى گیرد، دل و جان مؤمنین و روزه داران و وارد شوندگان به عتبه ى مقّدس و 
مبارك این ماه است. از طرفى روزه ى این ماه، از طرفى تالوت قرآن در این 
ماه و از طرفى اُنس با ادعیه اى که در این ماه وارد شده است، انسان را در 
معرض یک تزکیه و تهذیب و تصفیه ى باطنى قرار مى دهد و ما همه به این 

تصفیه احتیاج داریم.
عالوه بر این که هر فرد مسلمانى احتیاج دارد به این که در این ماه ذخیره ى 
تقوا و پرهیزکارى و تهذیب و تزکیه را براى خود فراهم کند، ما منسلکین در 
سلک روحانیّت، بیشتر از دیگران به این معنا احتیاج داریم. به قول آن عارف 
معروف1 که مى گوید: آب که از برکات الهى است، همه ى پلیدیها و ناپاکیها را 
از بین مى برد؛ هر جسمى که با آب تماس مى گیرد، پاك مى شود؛ ولى خود 
و  مى کند  پیدا  احتیاج  تصفیه  به  و ناپاکیها،  با ناپاکها  تماس  تأثیر  تحت  آب 
خداى متعال در یک گردش طبیعى، آب را به بخار تبدیل مى کند؛ به آسمان 
مى برد، از باال مجّدداً به صورت قطرات باران به زمین برمى گرداند، پلیدیها را 
از آن جدا مى کند، آن را تصفیه مى کند و باز به صورت ماء طهور در اختیار 

1.  مقصود «موالنا»ست که در مثنوى به این مطلب پرداخته است.
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آداب روزه داري، احوال روزه داران

افراد انسان و سایر موجودات قرار مى دهد.
شما،  معارف  شما،  جان  این  مى گوید:  حکمت آمیز  سخن  این  گوینده ى 
نصایح شما، بلکه خود قلب و روح شما، همان ماء طهورى است که ناپاکیها 
را از انسانها مى زداید؛ اّما خود این ماء طهور بتدریج به تصفیه و تزکیه احتیاج 
یک  با  جز  معنوى،  عروج  یک  با  جز  آن،  تصفیه ى  و  تزکیه  و  مى کند  پیدا 
گردش معنوى به سمت علویّات  ـ که آن هم با ذکر و دعا حاصل خواهد شد 
 ـ ممکن نمى شود. با ذکر، با توّجه، با توّسل، با مناجات، با نافله، با تضّرع 
در مقابل خداوند، با تفّکر در آیات آفاقى و انفسى، این ماء طهور باز همان 
طهارت خود را به دست مى آورد؛ آماده مى شود تا باز هم با پلیدیها مواجه 
گردد و آنها را از جسم و جان بشر و عالم بزداید. بنابراین، ماه رمضان فرصت 

این عروج معنوى است.
ایّام  است.  همین طور  نیز  رجب  ماه  و  شعبان  ماه  هست.  فرصت  همیشه 
دیگر سال هم براى انسانهایى که اهل ذکر و توّجهند، همین طور است؛ اّنما 
تنذر من اّتبع الّذكر. پیروى از ذکر  ـ یعنى به یاد آوردن و توّجه کردن  ـ مایه ى 
نیمه شبها،  در  شبها،  همه ى  در  سال،  ایّام  همه ى  در  است.  بشر  جان  نجات 
با تالوت قرآن، با تدبّر در قرآن، با خواندن این دعاهاى پُرمغز و عمیق و 
صحیفه ى  بخصوص ادعیّه ى  هست  ـ  این دعاها  در  که  لحن عاشقانه اى  این 
ماه  ولى  آورد؛  وجود  به  را  باطن  تصفیه ى  این  مى شود  سّجادیه  ـ  مبارکه ى 
هر  و  ساعت  هر  ماه،  این  ایّام  و  لیالى  است.  استثنایى  فرصت  یک  رمضان 

دقیقه اش براى انسان  ـ بخصوص براى جوانان  ـ یک فرصت است.
شما فضالى جوان که بحمداهللا جوانى خودتان را به توفیق الهى در خدمت 
دین و شریعت و تبلیغ قرار داده اید، خیلى باید بهره ببرید و از قبل از ورود 
خودتان  است،  مانده  باقى  که  معدودى  روزهاى  همین  در  رمضان،  ماه  در 
لحاظ  از  هم  هستید.  آماده تر  حقیر  بنده ى  این  امثال  از  شما  کنید.  آماده  را 
بیشترى  نورانیّت  از  هم  و  دارید  کمترى  گرفتاریهاى  هم  آماده ترید،  روحى 
هم هرچه  باز  را  و خودتان  بشمارید  بدانید، مغتنم  قدر  را  برخوردارید. این 
بزرگتر  کارهاى  به  بخشیدن  انجام  و  سنگینتر  بارهاى  برداشتن  براى  بیشتر 
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آماده کنید. هنوز این جامعه و این کشور و این دنیاى بزرگ و این تاریخ، به 
تالش شما  ـ آن هم تالش مقّدس و پاکیزه  ـ خیلى احتیاج دارد. بایستى از 

این فرصتها حّداکثر استفاده را بکنید.

  در دیدار جمعی از روحانیون ـ 1376/10/3
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شكر نعمت درك ماه رمضان
پروردگارا! با همه ى وجود و با همه ى حواس و احساسات و مشاعر خود، 
تو را سپاس مى گوییم که به ما فرصت عنایت کردى تا یک ماه رمضان دیگر 
را درك کنیم و یک بار دیگر در مهمانسراى الهى و معنوى مبارك تو وارد 
شویم. اگر این فضل و لطف بزرگ الهى با این توفیق همراه شود که بتوانیم 
این بار از ضیافت الهى حقیقتًا استفاده کنیم و بر سر سفره ى انعام و احسان 
الهى بهره مند شویم، چنانچه تا آخر عمر یکسره شکر این نعمت را بگزاریم، 
شکر الزم و حقیقى را نگزارده ایم. به شما برادران عزیز و خواهران گرامى و 

نمازگزاران، ورود در ساحت این میهمانسراى الهى را تبریک عرض مى کنم.
آنچه که امروز در خطبه ى اّول عرض مى کنم، اّوًال توصیه ى همه ى شما 
برادران و خواهران عزیز به تقواست. هدف از روزه، تقواى الهى است و یکى 
از بزرگترین دستاوردهاى ماه مبارك رمضان است. امیدوارم من و شما بتوانیم 
به برکت این ماه، در رفتار خود، در گفتار خود، در احساسات و اندیشه هاى 
به  قدم  یک  را  خود  و  کنیم  حاکم  را  عظیم  مراقبت  آن  و  الهى  تقواى  خود، 
کمال انسانى نزدیک سازیم. بعد هم صحبت کوتاهى درباره ى روزه است که 

وظیفه ى عمده در این ماه مبارك به حساب مى آید.
خداى متعال بشر را طورى آفریده است که به تربیت احتیاج دارد. هم از 
بیرون باید او را تربیت کنند، هم از درون خودش باید خودش را تربیت کند. 
در مقوله ى مسائل معنوى، این تربیت، یکى تربیت فکر و قواى عقالنى اوست 
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که محّل این تربیت، تعلیم است و یکى تربیت نفس و قواى روحى و قوه ى 
غضبیّه و شهویّه ى اوست که نام این تربیت، تزکیه است.

مستعّدى  ماّده ى  همان  شود،  درست  تزکیه ى  و  درست  تعلیم  انسان  اگر 
کمال  به  و  کرده  پیدا  را  خود  مطلوب  شکل  مناسبى  کارخانه ى  در  که  است 
رسیده است. هم در این نشئه وجود او منشأ برکت و خیر و مایه ى آبادى 
جهان و آبادى دلهاى انسانهاست، هم وقتى وارد نشئه ى دیگر شد و به عالم 
آخرت قدم گذارد، سرنوشت او همان سرنوشتى است که همه ى انسانها از اّول 
تا امروز مشتاق آن بوده اند؛ یعنى نجات، زندگى ابدى سعادتمندانه و بهشت. 
لذا انبیا از اّول تا نبّىِ مکّرم خاتم صّلى اهللا علیه وآله سّلم، هدف خود را تعلیم و تزکیه 
معیّن کرده اند: يزّكيهم و يعّلمهم الكتاب واحلكمة1. انسانها را، هم تربیت عقالنى 

و فکرى مى کنند و هم تربیت روحى.



روزه؛ ورزش روحاين براي كسب 
زيبايي، قدرت و كمال

تمام عبادات و تکالیف شرعى اى که من و شما را امر کرده اند تا انجام 
دهیم، در حقیقت ابزارهاى همین تزکیه یا همین تربیت است؛ براى این است 
شما  جسم  نکنید،  ورزش  اگر  که  همچنان  است.  ورزش  شویم؛  کامل  ما  که 
ناتوان، بى قدرت و آسیب پذیر خواهد شد و اگر بخواهید جسم را به قدرت، 
به زیبایى، به توانایى، به بروز قدرتها و استعدادهاى گوناگون برسانید، باید 
است؛  ورزش  انفاق،  است؛  ورزش  روزه،  است؛  ورزش  نماز،  کنید.  ورزش 
اجتناب از گناهان، ورزش است؛ دروغ نگفتن، ورزش است؛ خیرخواهى براى 
انسانها، ورزش است. با این ورزشها، روح زیبا و قوى و کامل مى شود. اگر 
این ورزشها انجام نگیرد، ممکن است به ظاهر خیلى پسندیده به نظر بیاییم؛ 
اّما باطنمان یک باطن ناقص و نحیف و حقیر و آسیب پذیر خواهد بود. روزه، 

1. سوره ي آل عمران، آیه ي 164. 
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یکى از این ورزشهاست.
روزه فقط این نیست که انسان نخورد و نیاشامد. این نخوردن و نیاشامیدن، 
باید از روى نیّت باشد، واّال اگر شما یک روز به خاطر گرفتارى و یا اشتغال 
به کار، دوازده ساعت، پانزده ساعت فرصت نکنید چیزى بخورید، هیچ ثوابى 
به شما نخواهند داد. اّما همین امساك را وقتى با نیّت انجام دادید  ـ «اجعلنا 
مّمن نوى فعمل»؛ نیّت کند و به دنبال آن، عمل انجام دهد  ـ این همان گوهر 

درخشانى مى شود که به شما ارزش مى بخشد و روحتان را قیمتى مى کند.
شرط روزه، نیّت است. نیّت یعنى چه؟ یعنى این عمل را،این حرکت را، 
این امساك و تمرین را، جهت دادن براى خدا، در راه خدا، به خاطر انجام 
دستور الهى. این است که به هر کارى ارزش مى بخشد.لذا در دعاى شب اّول 
ماه مبارك مى خوانید که: الّلهّم اجعلنا ممن نوى فعمل وال جتعلنا ممن شقى فكسل1. 
کسالت، بى رغبتى و بى نشاطى براى کار  ـ چه کار معنوى و چه کار ماّدى  ـ 

شقاوت است.
روزه، یکى از بهترین کارهاست. با این که به ظاهر اقدام نکردن است؛ اّما در 
باطن اقدام است، عمل است، کار مثبت است. چون شما نیّت این کار را دارید؛ 
لذا از هنگامى که وارد صحنه ى روزه دارى مى شوید  ـ یعنى از بعد از لحظه ى 
طلوع فجر  ـ تا آخر روز به طور دائم به خاطر این نیّت، در حال عبادتید. اگر 

هم بخوابید، عبادت مى کنید. همین طور راه بروید، عبادت مى کنید.
فرمود:  که  است  شده  نقل  والّسالم  على آله الّصالة  علیه و  نبّى اکرم  قول  از  این که 
انفاسكم فيه تسبيح و نومكم فيه عبادة2؛ خوابیدن و نفس کشیدن شما عبادت 
است، خواب چطور عبادت مى شود؟ نفس کشیدن چطور «سبحان اهللا» گفتن 
مى شود؟ این به خاطر آن است که شما بى کار هم که باشید، هیچ اقدامى هم که 

نکنید، چون با این نیّت وارد این وادى شده اید، یکسره در حال عبادتید.
در روایت دیگر مى فرماید: نوم الّصائم عبادة و صمته تسبيح3؛ سکوت هم 

1.  االقبال باعمال الحسنۀ، ج 1، ص 76.
2.  امالى (شیخ صدوق)، ص 93.

3.  ثواب االعمال، ترجمه حسن زاده، ص 727.
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عمله متقّبل و دعائه  و  مى گویید.  که «سبحان اهللا»  است  این  مثل  مى کنید،  که 
مستجاب1؛ عمل شما مقبول، و دعایتان مستجاب است. سکوت شما عبادت 
است، نفس کشیدن شما عبادت است، خوابیدن شما عبادت است. چرا؟ چون 
شما این امساك و این دست کشیدن از بخشى از لّذات جسمانى را، براى خدا 

در یک مّدت سى روزه  ـ ماه رمضان  ـ تجربه مى کنید.
همه ى این عبادت و دیگر عبادات، برگرد این محور مى گردد که انسان 
برده  و  مى کشانند  پستى  به  را  انسان  که  لذایذى  با  و  نفسانى  مشتهیّات  با 
مى کنند، مبارزه کند. افسار گسیخته کردن نفس انسانى، هنر نیست. هر چه 
در توان دارى لّذت ببرى، براى انسان کمال نیست؛ این از مقوله ى حیوانیّت 
است. انسان هم یک جنبه ى حیوانى دارد؛ تقویت جنبه ى حیوانى است. البتّه 
جنبه ى حیوانى هم جزو ماست و نخواستند که ما آن را نداشته باشیم. خوردن، 
آشامیدن، استراحت کردن، لّذت مباح بردن، جزو وجود ماست؛ اشکال هم 
که  است  این  است،  ممنوع  آنچه  است.  نکرده  هم  منع  را  آنها  کسى  و  ندارد 
انسان در این جنبه غرق شود. ماّدیگرى، انسان را به غرق شدن در این جنبه 
مى کشاند. ادیان و روشهاى عقالنى عالم  ـ که روش الهى، مبتنى بر پایه هاى 
عقالنى است  ـ جلِو انسان را مى گیرد، تا در این سراشیب لّذت برى از لذایذ 
دعوتى  هر  نغلتد.  فرو  و  ندهد  دست  از  را  خود  زندگى، اختیار  مشتهیّات  و 
که انسان را به لجام گسیختگى در لّذات بکشاند، دعوت به آتش و دعوت به 
بدبختى و هالکت است. به طور کّلى، دعوت انبیا، دعوت حکما، دعوتهاى 
الهى، در جهت کّف نفس از این لذایذ است، که روزه هم از این قبیل است. به 
همین خاطر است که در روایات ما، ماه رمضان یک صحنه ى مناسب شمرده 
شده است؛ براى این که انسان در این ماه تمرین کند و مجموعه ى گناهان را 

ترك گوید.



1.  همان.
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روزه ي حقيقي؛ دربرگرينده ي مهه ي اعضاء 
و جوارح و اعمال انسان

یک روایت از امام صادق علیه الّصالة والّسالم است که خطاب به محّمدبن مسلم 
مى فرماید: يا حمّمد! اذا صمت فليصم مسعك و بصرك و لسانك و حلمك و دمك 
و جلدك و شعرك و بشرك1. امام صادق به این یار و شاگرد نزدیک خودشان 
مى فرمایند که وقتى روزه مى گیرى، باید شنوایى تو روزه گیر باشد، بینایى تو 
روزه بگیرد، زبان تو روزه بگیرد، گوشت و خون و پوست و موى و بشره ى تو 
روزه دار باشد؛ دروغ نگویى، انسانهاى مؤمن را دچار بال نکنى، دلهاى ساده 
را اغوا نکنى، براى برادران مسلمان و جامعه ى اسالمى توطئه درست نکنى، 
بدخواهى نکنى، بددلى نکنى، تهمت نزنى، کم فروشى نکنى، امانتدارى کنى. 
انسانى که در ماه رمضان با کِفّ نفس خود، از خوردن و آشامیدن و مشتهیّات 
نفسانى و جنسى روزه مى گیرد، باید زبان خود، چشم خود، گوش خود، و 
همه ى اعضا و جوارح خود را روزه دار بداند و خود را در محضر خداى متعال 
و دورى گزیده از گناهان بینگارد. دنباله ى روایت مى فرماید: و ال يكون يوم 
صومك كيوم فطرك2؛ روز روزه ى تو، مثل روز فطر تو نباشد؛ مثل روزهاى 
عاّدى باشد. روز ماه رمضان هم همان گونه رفتار کنى که در روزهاى عاّدى 

رفتار کردى. باید به تربیت نفس توّجه کنى و این فرصت را مغتنم بشمارى.
در یک روایتى دیگر مى فرماید: صوم الّنفس امساك احلواس اخلمس عن سائر 
املأمث3. از امیرالمؤمنین علیه الّصالة والّسالم نقل شده است که روزه ى نفس، غیر از 
روزه ى جسم و روزه ى شکم است. روزه ى نفس انسان این است که همه ى 
اسباب  من مجيع  القلب  خلّو  و  کنند.  امساك  گناهان  از  او  پنجگانه ى  حواس 
الّشر4؛ دل از همه ى موجبات و اسباب شّر و فساد خالى شود. با خداى متعال 
روایات  جهت،  این  در  کنیم.  بى غلّ وغش  و  صاف  را  دل  خدا،  بندگان  با  و 

1.  المقنعۀ، ص 310.
2. همان.

3. تصنیف غرر الحکم و درر الکلم، ص 176.
4. همان.
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زیادى هست.
یک  رمضان  ماه  کنیم.  استفاده  فرصت  این  از  عزیز!  خواهران  و  برادران 
فرصت بسیار مغتنم است، براى این که خودمان را به خدا نزدیک کنیم، به کمال 
نزدیک کنیم، از مفاسد دور کنیم، از گناهان پاك کنیم. این دعاهایى که در 
این ماه هست، این استغفارى که در این ماه مستحب است، همه فرصت است؛ 
مبادا این فرصتها از دست برود. این ماه رمضان به زودى تمام خواهد شد. 
اگر تا ماه رمضان دیگر زنده بمانید، آن هم مثل برق و باد خواهد گذشت. این 
فرصتهاى ذى قیمت از دست خواهد رفت؛ از هر روز و ساعتش باید استفاده 
کنید. من به شما برادران و خواهران نمازگزار؛ بخصوص به جوانان توصیه 
مى کنم که از این بهار رحمت الهى استفاده کنید، استغفار کنید، دِر خانه ى خدا 
بروید، از گناهان تن و گناهان روح و گناهان فکر و قلب استغفار کنید. آن 
جامعه اى که این طور محّل استغفار الهى و توبه ى الى اهللا باشد، جامعه ى نورانى 
خواهد بود و به برکت آن نورانّیت، پروردگار متعال خیرات را بر جامعه نازل 
خواهد کرد؛ همچنان که به برکت همین دلهاى پاك و ارواح طیّبه ى شما مردم 
لطف  و  خیرات  و  برکات  انقالب،  پیروزى  سال  نوزده  هجده،  این  طول  در 
خودش را بر این مّلت و بر این کشور نازل کرده است. براى حفظ و جلب 

رحمت الهى، باید به دِر خانه ى خدا رفت.

 در خطبه هاي نماز جمعه ي تهران ـ 1376/10/12
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چهار عنصر بسيار مهم اعمال ماه رمضان
روزها  و  ساعات  این  در  را  نمازگزار  عزیِز  خواهران  و  برادران  همه ى 
و شبهاى مغتنم و متبّرك، به اغتنام فرصت و بهره گیرى از برکاتى که براى 
مؤمنین، در ایّام و لیالى این ماه، به وفور از سوى پروردگار عالم اعطا مى شود، 
توصیه مى کنم. همه را و خودم را به رعایت تقواى الهى، مراقب خدا بودن، 
مراقب رفتار خود و گفتار خود در برابر خدا و مراقب خارراهها، لغزشگاهها 
و جاهایى که نفس انسان قدرت آن را ندارد که با استقامت و با عدم تزلزل، 
و  فردى  زندگى  در  باید  انسان  مى کنم.  توصیه  بپیماید،  را  راه  آن  راحتى  به 
اجتماعى، مراقب وسایلى که خداى متعال براى عبور از این لغزشگاهها قرار 
داده است، باشد. وسیله اى قرار داده است که انسان بتواند خود را حفظ و به 
مقصد نزدیک کند و از امکاناتى که براى رسیدن به سرمنزل مقصود، در اختیار 

مؤمنین گذاشته است، بهره بردارى کند.
مراقب این امور بودن، تقواست و همان طور که بارها شنیده اید، یکى از 
هدفهاى مهِمّ روزّمره ى ماه رمضان این است که ما تقوا پیدا کنیم؛ لعّلكم تّتقون1. 
و بنده وقتى اعمالى را که در ماه رمضان، از سوى شارع مقّدس مورد اهتمام 
است، مالحظه مى کنم  ـ یعنى روزه ى ماه رمضان، تالوت قرآن مجید، خواندن 
دعاهاى مأثور و توّسالتى که به ذیل عنایات حضرت بارى تعالى وجود دارد 
 ـ مى بینم در میان این چهار عنصر بسیار مهم که روزه ى ماه رمضان، واجب 

1. سوره ي بقره، ِآیه ي 183.
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هم هست، آنچه براى ما خیلى اهمیت دارد، استغفار است؛ طلب مغفرت، طلب 
گذشت از سوى پروردگار عالم نسبت به آنچه از روى قصور، از روى جهالت 

و خداى نکرده از روى تقصیر، از ما سر زده است.



يادآوري مسأله ي مهم استغفار
و  توبه  درباره ى  رمضان،  مبارك  ماه  ایّام  همین  در  گذشته  سال  در  من 
استغفار در این ماه مبارك، مفّصًال عرایضى را عرض کردم. امروز قصد ندارم 
که مّجدداً درباره ى استغفار، به عنوان یک بحث فکرى یا یک بحث قرآنى و 
حدیثى صحبت کنم؛ بلکه مى خواهم به مناسبت نزدیکى لیالى مبارکه ى قدر  ـ 

این شبهاى عزیز و بسیار مهم  ـ مسأله ى استغفار را یادآورى کنم.
عزیزان من؛ برادران و خواهران! قدم اّول، طلب مغفرت کردن از خداى 
متعال و به خدا بازگشتن است. توبه، یعنى به سوى خدا برگردیم. هر جا که 
شما باشید، در هر حّدى از کمال که باشید  ـ حتّى در حّد امیرالمؤمنین علیه الّصالة 
والّسالم  ـ باز به استغفار احتیاج دارید! خداى متعال به پیغمبرش مى فرماید: و 
استغفر لذنبك،1 فسّبح حبمد رّبك و استغفره2. بارها در قرآن، خداى متعال به 
پیغمبر مى فرماید «استغفار کن». با این که پیغمبر معصوم است، گناه از او سر 
«استغفار  مى فرماید  هم  او  به  اّما  نمى کند،  تخّلف  الهى  دستور  از  و  نمى زند 

کن»!
بحثى  قابل  مقوله ى  خود  چیست،  از  بزرگان  و  اولیا  استغفاِر  این که  البتّه 
است. استغفار آنها از گناهانى چون گناهان امثال ما نیست؛ آن گناهان از آنها 
سر نمى زند. مقام آنها باالست. قرب به حضرت ربوبى و مقام ربوبّیت، در حّد 
اعالست. در آن مقام قرب، گاهى چیزهایى که براى ما مباح است  ـ شاید 
حتّى چیزهایى که براى ما مستحّب است  ـ براى آن بزرگواران مانع و رادع 

1.  سوره ي غافر، آیه ي 55.
2.  سوره ي نصر، آیه ي 3.
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است. آنها مناسب با شأن آن قرب است؛ که استغفار مى کنند؛ آن هم استغفار 
جّدى، نه استغفار صورى.

که  کمیل  ـ  دعاى  در  والّسالم  علیه الّصالة  امیرالمؤمنین  ببینید!  را  کمیل  دعاى 
طبق روایات، این دعا از آن بزرگوار صادر شده است  ـ انشاًء و در اّول بار، 
به  قدرتش،  به  اسمش،  به  را  خدا  اّول،  مى پردازد.  استغفار  به  دعا  شروع  با 
عظمتش، به صفات جالل و جمالش سوگند مى دهد و بعد از آن همه قسم 
تك العصم1،  دادن، شروع مى کند به استغفار کردن: الّلهّم اغفرىل الّذنوب الىت 
تا آخر. دعاى ابى حمزه ى ثمالى و دعاهاى گوناگون دیگر از این انسانهاى 
مؤمنین؛  اى  داریم.  احتیاج  استغفار  به  شما  و  من  است.  همین طور  بزرگ، 
عزیزان؛ اى دلهاى پاك و صاف! مبادا مغرور شوید و بگویید ما که گناهى 
نکرده ایم! چرا؛ غرق قصوریم، غرق تقصیریم! و ما قدر اعمالنا ىف جنب نعمك.2 
آنچه کار خوب که ما به خیال خودمان انجام مى دهیم، در مقابل نعم پروردگار 
چقدر قابل ذکر  و در مقابل حّق شکر الهى، چه ربطى و چه نسبتى دارد؟! 
است؟! ما نمى توانیم آن حّق شکر را ادا کنیم؛ نمى توانیم! الالذى احسن استغىن 
عن عونك3 مگر مى شود انسان از تفضل و لطف الهى، در آنى از آنات، مستغنى 
باشد؟! همیشه محتاجیم؛ همیشه هم لطف پروردگار مى رسد: خريك الينا نازل4. 
ما هم از اداى شکر عاجزیم و این قصور، یا تقصیر است و به هرحال طلب 

مغفرت مى خواهد.



شب قدر؛ فرصت مغفرت و عذرخواهي
متعال  خداى  از  است.  عذرخواهى  و  مغفرت  براى  فرصتى  قدر،  شب 

1.  اقبال االعمال (ط قدیمه)، ج 2، ص 707.
2.  همان، ج 1، ص 69.

3.  همان، ص 67.

4.  همان، ص 70.
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که  است  داده  میدان  شما  و  من  به  متعال  خداى  که  حال  کنید.  عذرخواهى 
به سوى او برگردیم، طلب مغفرت کنیم و از او معذرت بخواهیم، این کار را 
اليؤذن  بفرماید:  مجرمین  به  متعال  خداى  که  آمد  خواهد  روزى  واّال  بکنیم، 
نخواهند  عذرخواهى  اجازه ى  ما  به  قیامت،  در  نکرده  خداى  هلم فيعتذرون1. 
داد. به مجرمین اجازه نمى دهند که زبان به عذرخواهى باز کنند؛ آن جا جاى 
عذرخواهى نیست. این جا که میدان هست، این جا که اجازه هست، این جا که 
عذرخواهى براى شما درجه مى آفریند، گناهان را مى شوید و شما را پاك و 
هست،  فرصت  که  این جا  کنید.  عذرخواهى  متعال  خداى  از  مى کند،  نورانى 
خدا را متوّجه به خودتان و لطف خدا و نگاه محبّت الهى را متوّجه و شامل 
حال خودتان کنید. فاذكروىن اذكركم2؛ مرا به یاد آورید، تا من شما را به یاد 

آورم.
در همان لحظه اى که شما دلتان را متوّجه خداى متعال و خدا را در دل 
خودتان حاضر مى کنید و به یاد خدا مى افتید، خداى متعال در همان لحظه، 
چشم لطف و مهر و عطوفتش متوّجه شماست؛ دست لطف و بذل و بخشش 
او به سوى شما دراز است. خدا را به یاد خودتان بیندازید، واّال روزى خواهد 
رسید که خطاب الهى به سمت گناهکاران مى آید که اّنا نسيناكم3؛ ما شما را 
فراموش کردیم، ما شما را به دست فراموشى سپرده ایم، بروید! عرصه ى قیامت 

این گونه است.



رمضان ترين فرصت در اّيام سال؛ شب 
قدر ترين فرصت در ماه رمضان

امروز که خداى متعال اجازه داده است که شما به زارى، تضّرع و گریه 

1. کافی (ط االسالمیه)، ج 8، ص 3.
2.  سوره ي بقره،  آیه ي 152.
3.  سوره ي سجده، آیه ي 14.
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بپردازید، دست ارادت به سوى او دراز کنید، اظهار محبّت نمایید و اشک صفا 
و محبّت را از دل گرم خودتان به چشمهایتان جارى سازید. این فرصت را 
مغتنم بشمارید، واّال روزى هست که خداى متعال به مجرمین بفرماید: الجتأروا 
اليوم1؛ بروید، زارى و تّضرع نکنید، فایده اى ندارد: اّنكم مّنا التنصرون2. این 
فرصت، فرصت زندگى و حیات است که براى بازگشت به خدا در اختیار من 
و شماست و بهترین فرصتها ایّامى از سال است که از جمله ى آنها ماه مبارك 

رمضان است و در میان ماه مبارك رمضان، شب قدر!
شب قدر هم در میان این سه شب است. طبق روایتى که مرحوم محّدث 
شب  دو  یا  شب  ـ  سه  این  از  یک  کدام  که  کردند  سؤال  مى کند،  نقل  قمى 
بیست ویکم و بیست وسوم  ـ شب قدر است؟ در جواب فرمودند: چقدر آسان 
است که انسان، دو شب  ـ یا سه شب  ـ را مالحظه ى شب قدر کند. چه اهمیت 
دارد بین سه شب مرّدد باشد. مگر سه شب چقدر است؟ کسانى بوده اند که 
همه ى ماه رمضان را از اول تا آخر، شب قدر به حساب مى آوردند و اعمال 

شب قدر را انجام مى دادند! قدر بدانید.
ملتى که دل خود را با خداى خود این گونه صاف کند که دِر خانه ى خدا 
برود، از خدا صادقانه بخواهد و به خدا صادقانه پناه ببرد، هرگز بدبخت و 
اختالف  دچار  و  دشمن  اسیر  ذلّت،  دچار  فساد،  دچار  شد؛  نخواهد  روسیاه 
كسبت  مى آید، فبما  ملتها  سر  بر  بدبختیها  این  از  آنچه  شد.  نخواهد  داخلى 
ايديكم3؛ بر اثر کوتاهیها، غفلتها، گناهان و فسادهایى است که خودمان براى 
خودمان درست مى کنیم! کسى که دِر خانه ى خدا مى رود، خود را یک قدم به 

عصمت و به حفظ و نگهدارى از گناه نزدیک مى کند.
به خدا پناه ببریم، از خدا بخواهیم، براى خدا کار کنیم و قدم برداریم و 
دلها را به خدا بسپریم. صفاى دلهایمان را با یاد خدا روزافزون کنیم. وقتى 
دلها با صفا شد؛ وقتى دلها چنگ در دنیا نزد و اسیر دنیا و ماّدیات نشد، آن 

1.  سوره ي مؤمنون، آیه ي 65.
2.  همان.

3.  سوره ي شورى، آیه ي 30.
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وقت جامعه، جامعه اى مى شود با مردمى حقیقتًا نورانى و باصفا و پاك. چنین 
مردمى، خوب تالش مى کنند، خوب کار مى کنند، دنیاى خودشان را هم خوب 
مى سازند. دلبسته نبودن به دنیاى شخصى، معنایش نساختن دنیا نیست؛ آبادى 
دنیا، کارى براى خدا و جزو کارهاى اُخروى است. آنچه که به آبادى زندگى 
ماّدى مى انجامد، چیزى است که خدا از ما خواسته است و این هم یک عمل 
اُخروى است. همین هم وقتى با یاد خدا همراه باشد، بهتر، روانتر، شیرینتر و 

کاملتر انجام مى گیرد.
این روزها را قدر بدانید. شبهاى قدر را حقیقتًا قدر بدانید. قرآن صریحًا 
خیلى  این  است!  ماه  هزار  از  بهتر  شب  یک  شهر1؛  الف  من  خري  مى فرماید: 
نازل  روح  که  است  شبى  مى شوند.  نازل  مالئکه  که  است  شبى  دارد.  ارزش 
مى شود. شبى است که خداى متعال آن را به عنوان سالم دانسته است. سالم، 
هم به معنى درود و تحیّت الهى بر انسانهاست، هم به معناى سالمتى، صلح 
و آرامش، صفا میان مردم، براى دلها و جانها و جسمها و اجتماعات است. 
از لحاظ معنوى، چنین شبى است! شبهاى قدر را قدر بدانید و براى مسائل 
دعا  اسالمى  کشورهاى  مسائل  و  مسلمین  مسائل  خودتان،  مسائل  کشور، 

کنید.
خدا  از  را  مشکالت  آن  حّل  دارند!  مشکالت  چقدر  اسالمى  کشورهاى 
بخواهید. براى همه ى انسانها دعا کنید. براى هدایت انسانها، براى خودتان، 
براى زندگیتان، براى مسؤولینتان، براى کشورتان، براى گذشتگانتان و براى 
آن چیزى که مى خواهید خداى متعال به شما بدهد، دعا کنید. این ساعات 
و دقایق را قدر بدانید. بنده هم از همه ى شما برادران و خواهران عزیز، در 

شبهاى مبارك قدر، ملتمس دعا هستم.

  در خطبه هاي نماز جمعه ي تهران ـ 1376/10/26

1.  سوره ي قدر، آیه ي 3..
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عيد فطر؛ روز پاداش نيكوكاران و ُخسران بدكاران
روز عید فطر، روز بسیار عظیم و حائز اهمیتى است. در خطبه ى اّول، یک 
حدیث از امیرالمؤمنین علیه الّصالة والّسالم درباره ى این روز براى شما برادران و 
خواهران عزیز عرض مى کنم، تا براى خود من و براى شما ان شاءاهللا مایه ى 

موعظه باشد.
صدوق علیه الّرحمۀ از امام صادق علیه الّصالة و الّسالم نقل مى کند: عن ابيه عن جّده 
علیه الّسالم قال: خطب امرياملؤمنني على علیه الّسالم للّناس يوم الفطر.1 یعنى امیرالمؤمنین 
در روز عید فطر براى مردم خطبه ایراد فرمود و در آن خطبه این طور بیان 
کرد: فقال ايها الّناس ان يومكم هذا يوم يثاب فيه املحسنون و خيسر فيه املسيئون2؛ 
خود  ثواب  به  نیکوکاران  آن  در  که  است  روزى  روز،  این  مردم!  اى  یعنى 
مى رسند و کسانى که در ماه رمضان کردار بد داشته اند، زیان مى کنند و محروم 

مى مانند.
کسانى که ماه رمضان را به عبادت و به اغتنام فرصت معنوى پرداخته اند، 
پاداش  مى گیرند.  متعال  خداوند  از  را  خود  پاداش  که  است  روزى  امروز، 
صدقات  و  دعا  و  تضّرع  شب،  نیمه  قیام  قرآن،  تالوت  اخالص،  با  روزه ى 
و احسان و همه ى آنچه که شما جوانان عزیز، شما مردم مؤمن و آشناى با 
حقایق اسالمى در ماه مبارك رمضان انجام داده اید، امروز در عالم معنا به 

1.  امالى (صدوق)، ص 100.
2. همان.



173
ران

زه دا
 رو

وال
 اح
ري،

زه دا
 رو

اب
آد

شما تقدیم مى شود.
براى  ثواب  گرفتن  و  پاداش  روز  چون  قيامتكم1.  بيوم  يوم  اشبه  هو  و 
نیکوکاران و روز خسران براى بدکاران است، شبیه روز قیامت است؛ همچنان 
که روز قیامت هم کسانى که زندگى دنیا را به عمل نیک گذرانده اند، ثواب 
خواهند یافت و دل و چشم آنان به عنایت الهى روشن خواهد شد؛ اّما کسانى 
که دنیا را به غفلت، به بدکارى، به ستمگرى، به سرکشى و نافرمانى از خداى 
متعال، به غرق شدن در شهوات، به خودخواهى و به خودپرستى گذرانده اند، 

آن روز زیان خواهند کرد.
چون امیرالمؤمنین علیه الّسالم این تشبیه را مى فرماید، بر اساس این تشبیه، این 
استفاده ى زیبا را مى کند. توصیه مى فرماید: فاذكروا خبروجكم من منازلكم اىل 
مصّالكم خروجكم من االجداث اىل رّبكم2؛ از منزل که خارج شدید تا براى نماز 
به مصّلى بیایید، زمانى را به یاد آورید که براى حضور در پیشگاه خداوند، از 
قبرهاى خود بیرون خواهید آمد و به سوى عرصه ى قیامت خواهید شتافت. 
واذكروا بوقوفكم ىف مصّالكم وقوفكم بني يدّى رّبكم3؛ با ایستادن خود در مصّلى 
و به هنگام نمازگزاردن، آن روزى را به یاد آورید که در قیامت در پیشگاه 
را  اعمالتان  پاداش  شما  به  که  امروز  مثل  تا  ایستاد،  خواهید  متعال  خداى 
مى دهند، پاداش اعمال خود را بگیرید. واذكروا برجوعكم اىل منازلكم رجوعكم 
آن  برمى گردید،  خودتان  منازل  به  که  هنگامى  الّنار4؛  او  اجلّنة  ىف  منازلكم  اىل 
لحظه اى را در قیامت به یاد آوردید که در پیشگاه عرض الهى، از عرصه ى 
قیامت به سوى منازل خود در بهشت، یا خداى نخواسته در جهنّم، خواهید 
رفت. همان طورى که امروز، روز ثواب و روز گرفتن پاداش براى نیکوکاران، 

و روز خسارت و زیان براى گناهکاران است، آن روز هم در پیش است.
نیکوکارى  براى  عمرتان  ساعات  از  بدانید.  قدر  را  عمر  لحظه ى  لحظه 

1. همان.

2. همان.

3. همان.

4. همان.
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استفاده کنید. خود را به خدا نزدیک کنید. اوقات خود را به تالش در راه خدا 
و مجاهدت براى او مستغرق کنید. ساعات زندگى، سالهاى زندگى، به سرعت 
برق مى گذرد؛ در عرصه ى قیامت این لحظات را به یاد خواهید آورد. خوشا 

به حال نیکوکاران و بدا به حال زیانکاران.

  در خطبه هاي نماز عید فطر ـ 1376/11/9
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ماه معّطر و مبارك رمضان؛ فرصت كسب نورانّيت
ماه  است؛  عزیزى  ماه  است؛  مبارکى  ماه  است؛  معّطرى  ماه  رمضان،  ماه 
خداست. بحمداهللا با این سنّت حسنه اى که یکى، دو، سه سال است در کشور 
به راه افتاده است  ـ سنّت احیاى مساجد، عطر افشانى و تنظیف مساجد به 
عنوان آماده سازى براى ماه رمضان  ـ از پیش از شروع ماه رمضان، حضور 
این ماه مبارك احساس مى شود. هرچه مى توانید  ـ بخصوص شما جوانان  ـ 
هم  بعد  کنید؛  تقویت  خودتان  نورانى  و  پاك  دلهاى  در  اّول  را  حضور  این 
تأللؤى این نورانیّتى که در شماست، مخاطبان و محیط اطراف شما را حتمًا 

تحت تأثیر قرار خواهد داد.

 در دیدار جمعی از روحانیون ـ 1377/9/23
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تربيك حلول ماه رمضان
نمازگزار  خواهران  و  برادران  شما  به  را  رمضان  مبارك  ماه  حلول  اّوًال 
پایگاه  و  ایمانى  تکیه گاه  که  عزیزمان  مّلت  همه ى  به  و  مؤمن  و  روزه دار  و 
عرض  تبریک  است،  ممتاز  بحمداهللا  اسالم  دنیاى  در  آنها  عملى  و  اعتقادى 
مى کنم. امیدوارم این ماه براى این کشور و این مّلت و این مسؤوالن، مبارك 
باشد و برکات الهى  ـ چه معنوى و چه ماّدى  ـ شامل حال همه بشود. ثانیًا از 
این فرصت استفاده مى کنم، براى این که خودم و شما را تذّکر دهم و به تقواى 

الهى دعوت کنم.



رمضان؛ فرصت تقّرب به خدا و احياي 
اخالق و خصال انساين

قدر  را  و معنویّت  عبادت  فضاى  و  امساك  و  روزه  فرصت  من!  عزیزان 
بدانیم و قدرى خودمان را به خدا نزدیک کنیم. از گناهان دورى کردن، به 
قُربات و اعمال عبادى هرچه نزدیکتر شدن، اخالق و رفتار و صفات و خصال 
انسانى را هرچه در خود زنده تر و فّعالتر کردن، امورى است که در این ماه 
مى تواند حقیقتًا براى هر کسى و براى هر مجموعه اى مایه ى برکت باشد. از 
قرآن درس بگیریم. از دعاها درس و حکمت بیاموزیم. قدرى در هدف از 
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خلقت خود، در آفرینش خود، در نعمتهاى بزرگ خداى خود و در وظایف 
و  الهى  حساب  و  مرگ  در  کنیم.  تدبّر  و  تأّمل  ماست،  دوش  بر  که  عظیمى 
ارزش عبادات و اعمال  ـ آن گاه که همراه با اخالص باشد  ـ تأّمل کنیم. آن 
وقت ماه رمضان، حقیقتًا ماه مبارکى خواهد شد که امیدوارم براى همه ى ما 

چنین چیزى در این ماه مبارك پیش بیاید.



وعده هاي اهلي

1. استجابت دعا
امروز در خطبه ى اّول مى خواهم صحبت کوتاهى درباب وعده ى الهى در 
استجابت دعا عرض کنم. یکى از وظایف ما در ماه رمضان، دعا کردن است. 
دعا انسان را به خدا نزدیک مى کند؛ معارف را در دل انسان ماندگار و مؤثّر 
مى کند؛ ایمان را قوى مى کند؛ عالوه بر این که مضمون دعا  ـ که خواستن از 
خداست  ـ ان شاءاهللا مستجاب مى شود و خواسته ى انسان برآورده مى گردد؛ 
یعنى دعا از چند سو داراى برکات بزرگ است. لذاست که در قرآن کریم، 
بارها در باب دعا و دعایى که بندگان صالح خدا کرده اند، سخن گفته شده 
است. همه اینها براى آن است که به ما درس داده شود. انبیاى الهى در مواقع 
سختى دعا مى کردند و از خداى متعال کمک مى خواستند: فدعا رّبه اّنى مغلوب 
فانتصر1 که از قول حضرت نوح علیه الّسالم نقل شده است. یا از قول حضرت 
موسى علیه الّسالم نقل شده است: فدعا ربه ان هؤالء قوم جمرمون»2. موسى به خدا 

شکایت کرد و به او پناه برد.
را  دعا  که  است  کرده  وعده  قرآن  آیات  از  آیه  چند  در  متعال  خداى 
مستجاب خواهد کرد. یکى از آیات، همین آیه ى مبارکه ى و قال رّبكم ادعوىن 

1.  سوره ي قمر، آیه ي 10.
2.  سوره ي  دخان، آیه ي 22
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تا  کنید،  دعا  مرا  که  است  فرموده  شما  پروردگار  یعنى  است؛  لكم1  استجب 
آن  صددرصد  شدِن  برآورده  معناى  به  استجابت  است  ممکن  کنم.  استجابت 
خواسته هم نباشد. گاهى ممکن است قوانین خلقت، اقتضاى این را نکند که 
خدا آن حاجت را حتمًا برآورده کند. در مواردى قوانینى وجود دارد که آن 
خواسته برآورده شدنى نیست، یا به زودى برآورده شدنى نیست. در غیر این 
موارد، قاعدتًا خداى متعال پاسخش این است که خواسته ى شما را برآورده 
سحرهاى  در  که  ثمالى  ـ  ابى حمزه ى  شریف  دعاى  در  که  همچنان  مى کند؛ 
فرموده  قرآن  در  مى کند.  اشاره  معنا  همین  به  مى شود  ـ  خوانده  رمضان  ماه 
است: وسئلوا اهللا من فضله ان اهللا كان بكّل شى ٍء عليما2؛ اگرچه خدا عالم است 
و نیازهاى شما را مى داند، اّما شما از خدا بخواهید و به خدا عرض کنید. این 
آیه را در دعا ذکر مى کند. البتّه در دعاى شریف: ان اهللا كان بكّل شى ٍء عليمًا 
دارد؛ اّما در قرآن كان بكّل شى ٍء عليما است. بعد مى فرماید: و ليس من صفاتك 
مى کند:  عرض  علیه الّسالم  سّجاد  امام  العطّيه3.  متنع  و  بالّسؤال  تأمر  ان  سيدى  يا 
آنچه  اّما  کنى؛  امر  خواستن  به  را  مردم  که  نیست  این  تو  عادت  پروردگارا! 
که آنها خواستند به آنها ندهى. یعنى معناى کرم الهى و رحمت الهى و قدرت 
محیطه ى الهى این است که اگر مى گوید بخواهید، اراده فرموده است که آن 
خواسته را اجابت کند. این همان وعده ى الهى است که در همین آیه اى که در 
اّول خطبه تالوت کردم، صریح این معنا را بیان مى کند: و اذا سألك عبادى عّنى 
فاّنى قريٌب اجيب دعوة الّداع اذا دعان4؛ هرگاه بندگان من درباره ى من از تو 
سؤال کنند که کجاست، بگو اى پیامبر، من نزدیکم و پاسخ مى گویم و دعوت 
و خواسته ى آن کسى را که از من مى خواهد و مرا مى خواند، اجابت مى کنم. 
هر کس خدا را بخواند، پاسخى در مقابلش هست: لكّل مسألة منك مسع حاضر 

1.  سوره ي غافر، آیه ي 60.

2.  سوره ي نساء، آیه ي 32.
3. اقبال االعمال (ط القدیمه)، ج 1، ص 68.

4.  سوره ي بقره، آیه ي  186.
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و جواب عتيد1؛ هر سؤالى از خدا، هر خواسته اى از خدا، یک پاسخ قطعى در 
مقابل دارد. این خیلى مهّم است و باید بندگان مؤمن خدا آن را خیلى قدر 
بدانند. حاال کسى که ایمان ندارد، طبیعى است که از این موقعیت  ـ مثل خیلى 
یعنى  است؛  الهى  قطعى  وعده ى  این  نمى کند.  استفاده  دیگر  ـ  موقعیتهاى  از 
خداى متعال هر خواسته اى را جواب خواهد داد. این یک وعده است و البتّه 
هر وعده اى هم شرایطى دارد. من در این جا آیاتى را درباره ى وعده هاى الهى 
جمع کرده ام که حاال نمى خواهم تفصیًال وارد بحث شوم؛ اّما به طور مختصر 

نکاتى را یادآور مى شوم:

2 و 3. پاداش نیکوکاران و عقاب بدکاران
خداوند متعال، وعده هاى فراوانى به بندگان خود داده است. مثًال یکى از 
وعده هاى الهى این است: من عمل صاحلا فلنفسه و من اساء فعليها2؛ هرکس کار 
بد بکند، این بدى به خود او بر مى گردد و علیه خود اوست. یکى دیگر از 
وعده هاى الهى این است: اّنا النضيع اجر من احسن عمال3؛ کسى که کار خوب 
انجام دهد، خداى متعال پاداش او را ضایع نمى کند. فقط هم در آخرت نیست. 
شامل دنیا و آخرت است؛ یا در دنیا، یا در آخرت. وعده ى دیگر این است: 
من كان يريد العاجله عّجلنا له فيها ما نشاء ملن نريد4؛ هر کس که خیر نزدیک 
ـ یعنى دنیا  ـ را هدف گیرد و به آخرت کارى نداشته باشد، عّجلنا له؛ ما کمک   
مى کنیم آنچه را که او هدف گرفته است؛ یعنى او را به آن هدف مى رسانیم: 
ما نشاء ملن نريد. البتّه قید و شرطهایى هم دارد: اگر تالش کند، اگر زحمت 
بکشد و اگر بکوشد به آن هدفها مى رسد. مثل این که مى بینید بعضى از ملتها 
تالش کردند، کوشش کردند، زحمت کشیدند، قناعت کردند، آن جایى که باید 
صرفه جویى کرد، صرفه جویى کردند و توانستند به جاهاى بزرگى برسند. در 

1. اقبال االعمال (ط القدیمه)، ج 2، ص 643.
2.  سوره ي فصلت، آیه ي 46.

3.  سوره ي کهف، آیه ي 30.
4.  سوره ي اسراء، آیه ي 18.
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مى فرماید: و من اراد االخرة و سعى هلا سعيها و هو مؤمن  همین آیه  دنباله ى 
درصدد  که  کسانى  هم  فاولئك كان سعيهم مشكورا. كّال منّد هؤالء و هؤالء1؛ 
کسب دنیا هستند، ما کمکشان مى کنیم، هم کسانى که درصدد کسب آخرت 
هستند. در این جا تالش دنیوى را با رضاى الهى تطبیق مى کنند. مى فرماید آنها 
را هم کمک مى کنیم. این سنّت آفرینش است، این سنّت الهى در عالم است؛ 
یعنى اگر تالش کردید و زحمت کشیدید، حتمًا به نتیجه خواهید رسید. خداى 
متعال هیچ تالشى را بى نتیجه نمى گذارد؛ حتمًا نتیجه اى دنبالش هست. گاهى 
افراد انسان مى توانند آن نتیجه را بشناسند، همان را هدف مى گیرند و به آن 
هم مى رسند؛ اّما گاهى آن نتیجه اى که بر آن عمل مترتّب است، آن را درست 
نمى شناسند و دنبال نتیجه ى دیگرى مى گردند؛ ولى آن عمل نتیجه ى خودش 
را مى دهد و باالخره به نتیجه مى رسند. بنابراین، خداى متعال هیچ تالشى را 

بدون پاداش نگذاشته است.

4. خالفت مؤمنان و صالحان بر زمین
وعده ى الهى دیگر این است: وعداهللا الذين امنوا منكم و عملوا الّصاحلات 
ليستخلفّنهم ىف االرض كما استخلف اّلذين من قبلهم2. این هم یک وعده ى قطعى 
است. هر قومى، هر ملتى و هر جمعیتى که ایمان و عمل صالح داشته باشد، 
خلیفه ى خدا در زمین خواهد شد؛ یعنى قدرت را در زمین در دست خواهد 
گرفت. بروبرگرد ندارد. آنهایى که ایمان داشتند، اگر عمل صالح را با آن همراه 
کردند، همین اتّفاق افتاد؛ کمااین که در ایران اسالمى اتّفاق افتاد؛ کمااین که در 
هر دوره اى از دوره هاى تاریخ خود ما که چنین چیزى پیش آمد، اتّفاق افتاد؛ 
ليستخلفنهم ىف االرض كما استخلف الذين من قبلهم و ليمكنن هلم دينهم الذى 
ارتضى هلم3. اگر ایمان باشد، ولى عمل صالح نباشد، خلیفه ى خدا در زمین 
نخواهند شد. ایمان خشک و خالى و ایمان بى عمل، نتیجه اى ندارد؛ اّما اگر 

ایمان با عمل همراه باشد، حتمًا محّقق خواهد شد.
1. سوره ي اسراء، آیات 20  ـ 19.

2. سوره ي نور، آیه ي 55.
3.  همان.
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 5. هدایت و دستگیري مجاهدان در راه خدا
وعده ى الهى دیگر واّلذين جاهدوا فينا لنهديّنهم سبلنا1 است. هر کس که در 
راه خدا مجاهدت کند، خدا قطعًا راه را به او نشان خواهد داد. اینها چیزهایى 
است که یک روز خودمان در دوره ى جوانى  ـ اوایلى که با معارف اسالمى و 
با این حرفها آشنا مى شدیم  ـ مى خواندیم، مى گفتیم، اعتقاد هم داشتیم، ایمان 
هم داشتیم؛ اّما براى ما به وضوح اتّفاق نیفتاده بود. مى دانستیم کالم خدا راست 
اوقات  همان  است.  شده  تجربه  امروز  بودیم.  نکرده  تجربه  را  آن  اّما  است؛ 
یادتان  هیچ  جوانان  شما  که  ایران  ـ  در  اسالمى  نهضت  مبارزات  زمان  در 
نیست، میانساالن هم بعضى یادشان است، بعضى یادشان نیست  ـ اگر کسى 
مى خواست در این کشور، که امروز مهد اسالم و مأذنه ى اسالم است، یا در 
بود!  مشکل  نبود؛  ممکن  واقعًا  کند،  زندگى  مسلمان  خودش  فقط  تهران  این 
به طور  خودش  دیگران،  تربیت  و  هدایت  منهاى  مى خواست  کسى  اگر  یعنى 
کامل مسلمان زندگى کند، نمى شد و انواع و اقسام موانع وجود داشت! اگر 
کسى مى گفت این نهضتى که در قم آن آقا شروع کرده است و عّده اى طلبه 
هم دور و برش هستند و تا فریادى هم مى کشند، فوراً آنها را مى گیرند و به 
زندان مى برند و مى زنند و مى کوبند و شکنجه مى کنند، یک روز بر اثر صبر 
و استقامت مردان خدا و مردان راه حق و آن رهبرى راشده ى مهدیّه، همه ى 
کشور را به خود متوّجه خواهد کرد و همه ى دلها را جذب خواهد نمود و 
آحاد مّلت را به صحنه خواهد آورد، کسى باور نمى کرد! و اگر مى گفتند یک 
روز به برکت ورود مردم در صحنه، حکومت، حکومت اسالمى خواهد شد، 

کسى باور نمى کرد؛ اّما وعده ى الهى بود و محّقق گردید؛ چون عمل شد.
الزم نیست دعا همیشه قوانین طبیعى را به هم بزند و برخالف قوانین طبیعى 
عمل کند؛ نه. دعا در چارچوب قوانین طبیعى مستجاب مى شود و خواسته ى 
شما برآورده مى گردد. این قدرت خداست که قوانین را جور مى آورد، کنار 
هم مى گذارد و مقصود شما برآورده مى شود. البتّه آن جایى که دعاى شما با 
یک قانون الهِى دیگرى تصادم پیدا کند، مستجاب نمى شود. وعده ى الهى حّق 

1. سوره ي عنکبوت، آیه ي 69.
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است؛ اّما آن وعده هم درست است. آدمهایى که بى کار باشند و در راه اهداف 
خودشان تالش نکنند، تضمینى نیست که به هدف و مقصد برسند. حاال شما 
دعا کن، معلوم است که این دعا خیلى اقبال استجابت ندارد. البتّه یک وقت 
قانون  یک  برخالف  جایى  در  نیست.  تضمینى  اّما  شد؛  مستجاب  دیدید  هم 
در  اگرچه  باشد.  داشته  تضمینى  نیست  معلوم  کنید؛  دعا  شما  مسّلم،  طبیعِى 
مواردى بالشک دعا قوانین را هم خرق مى کند؛ اّما این طور نیست که وقتى 
الهى  دیگر  قوانین  با  اگر  شما  دعاى  یعنى  مى شود،  مستجاب  دعا  مى گوییم 
منافات داشته باشد و عملى همراهش نباشد و یا حتّى خود دعا از روى توّجه 
هم نباشد، باز مستجاب مى شود؛ نه. در دعا، طلب کردن و خواستن از خداى 
متعال و حقیقتًا مطالبه کردن الزم است. این دعا مستجاب مى شود. اگر عمل و 
تالش در راه اهداف بزرگ، همراه این دعا باشد، اقبال استجابت این دعا واقعًا 
بیشتر است. آن وقتى که دعا استمرار پیدا کند، حتمًا اقبال استجابت در این 
دعا بیشتر است. اگر دیده شد که یک دعا چند بار تکرار گردید و مستجاب 
مسائل  در  بخصوص  بزرگ،  مسائل  در  بخصوص  شد؛  مأیوس  نباید  نشد، 
مربوط به سرنوشت انسان و سرنوشت کشور و سرنوشت ملتها؛ چون گاهى 

طبیعت کارهاى بزرگ چنین است که تحّققش زمان مى طلبد.



ماجراي موسي عليه الّسالم در قرآن، 
شاهدي بر حتّقق وعده هاي اهلي 

من در پایان صحبتم یک ماجراى قرآنى را براى شما عرض مى کنم، تا هم 
شاهدى بر این گفته باشد و هم دلهاى شما در روز جمعه ى ماه رمضان، با ذکر 
این ماجرا نورانى شود. وقتى در آن حکومت استبدادى ظالمانه ى فرعونى، 
مادر موسى، موسى را به دنیا آورد و مسّلم بود که این بچه پسر را خواهند 
کشت، این مادر ماند که چه کند. اگر دختر بود، خیالش راحت بود. دل مادر 
ماالمال از محبّت بچه است، اّما مانده است که چه کند. این جا وحى الهى به 
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این مادر رسید: و اوحينا اىل اّم موسى ان ارضعيه1؛ شیرش بده، نترس. فاذا خفت 
عليه فالقيه ىف اليم2؛ وقتى خطر زیاد شد و ترسیدى که بچه به دست دشمن بیفتد، 
نگذار او را از تو بگیرند؛ او را به دریا بینداز. در چند جاى قرآن، این داستان 
را خداى متعال ذکر کرده است. در هر جایى با یک ظرافتها و لطافتهایى آن 
تهدید  خطر  فهمید  که  گرفت  قرار  در شرایطى  مادر  این  است.  کرده  بیان  را 
مى کند. به خانه ى این خانواده ى محترم بنى اسرائیلى ریختند، تا بچه را بگیرند. 
مادر موسى فهمید که باالخره بچه از دست خواهد رفت؛ این جا بود که بچه 
را به رود نیل انداخت. تعبیر قرآن «فى الیم» است؛ اّما قرائن نشان مى دهد 
مى آورد  طاقت  چطور  مادر  است؛  مهّم  خیلى  است.  نیل  رود  همان  مراد  که 
بچه ى خود را داخل صندوقى بگذارد و او را داخل رودخانه اى بیندازد که 
خروشان مى رود؟! اّما وحى الهى به مادر چنین گفت: اّنا رادوه اليك و جاعلوه 
این که  اّول  داد:  مادر  این  به  وعده  دو  این جا  در  متعال  خداى  املرسلني3.  من 
مى دهیم.  قرار  مرسلین  از  را  او  این که  دوم  مى گردانیم،  بر  تو  به  را  بچه  این 
بعد که این بچه را در میان رود خروشان انداخت، به خواهر موسى گفت: و 
قالت الخته قصيه4؛ برو دنبالش ببین چه مى شود و سرنوشت این بچه به کجا 
خواهد انجامید؟ نگرانند؛ بچه ى کوچک، شیرخوار، چند روزه! تا این که این 
بچه از طریق رود نیل به نزدیک خانه ى فرعون رسید. «فالتقطه آل فرعون»؛ 
خانواده ى فرعون او را گرفتند و خدا در دلشان انداخت که او را نگهدارند. 
زن فرعون گفت که این بچه را براى خودمان نگهداریم: قّرة عني ىل و لك5. 
و حرمنا عليه املراضع6؛ پستانها را نگرفت. هرچه دایه آوردند که به این بچه 
شیر بدهند، پستان آنها را نگرفت. گرسنه است و شیر مى خواهد. در این بین، 

1.  سوره ي قصص، آیه ي 7
2.  همان.
3.  همان.

4. سوره ي قصص، آیه ي 11.
5. کمال الدین و تمام النعمه، ج 1، ص 148.

6. تفسیر قمی، ج 2، ص 136.
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خواهر موسى آمد و گفت: هل ادلكم على اهل بيت يكفلونه لكم1؛ مى خواهید 
من یک مرضعه پیدا کنم؟ ببینید وقتى خداى متعال مى خواهد دعا را مستجاب 
کند و وعده را محّقق نماید، این گونه شرایط را جور مى آورد؛ به دل این دختر 
مى اندازد و به او شجاعت مى دهد که بیاید و به مأموران فرعونى این چنین 
پیشنهادى بکند. آنها گفتند عیبى ندارد. او رفت مادر موسى را برداشت آورد 
و گفت که این زن، زن شیردهى است. موسى را به او دادند؛ بوى مادرش را 
شنید و بنا کرد به شیرخوردن! در این جا سوءظّن فرعونیها تحریک نشد و به 
ذهنشان نرسید که شاید او مادر این بچه باشد. خداى متعال مى خواهد وعده ى 
خود را عمل کند. فرددناه اىل اّمه2؛ این بچه را به مادرش برگرداندیم. كى تقّر 
عينها و الحتزن3؛ تا چشمش روشن شود و محزون نگردد. و لتعلم اّن وعداهللا 
حق4؛ تا بداند وعده ى خدا درست است. این وعده را که خودش دید درست 
است؛ اّما وعده ى بعدى: و جاعلوه من املرسلني5. در واقع پیام بعثت موسى پس 
بچه،  این  که  بدانند  بنى اسرائیل  همه ى  شد:  داده  جا  همین  سالها  گذشت  از 
پیامبر خواهد شد و مبعوث خواهد گردید و شما را نجات خواهد داد، و شد. 
البتّه از آن روزى که خداى متعال به دل مادر موسى وحى کرد که و جاعلوه 
من املرسلني6، تا آن روزى که موسى در طور مقام نبّوت و رسالت را گرفت 
و مأمور شد که بیاید بنى اسرائیل را نجات دهد، شاید سى، چهل سال فاصله 
شد. البتّه در روایات چیزهایى هست، منتها آدم به سندهاى این روایات خیلى 
مطمئن نیست؛ لیکن آنچه که از قرائن آیات به دست مى آید، اقًال حدود سى 

سالى فاصله شد.



1. تفسیر قمی، ج 3، ص 136.
2.  سوره ي قصص، آیه ي 13.

3. سوره ي طه، آیه ي 40.
4. سوره ي قصص، آیه ي 13.
5.  سوره ي قصص، آیه ي  7.

6.  همان.
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توصيه به قدر دانسنت ماه رمضان
عزیزان من! ماه رمضان است؛ دعا کنید، دعا را قدر بدانید، زمان را قدر 
بدانید، حاجات بزرگ را، حاجات اّمت اسالمى را، حاجات کشور اسالمى را، 
حاجات مّلت خودتان را، حاجات شخصى خودتان را، مورد توّجه قرار دهید 
و آنها را متضّرعانه و مجّدانه از خداى متعال بخواهید و هر کس، تعّهد کند 
این دعایى که مى کند، هر آنچه که از عملکرد او احتیاج دارد، پاى آن بایستد 
و بگوید من حاضرم در راه خدا تالش کنم. البتّه این تالش، همیشه به معناى 
جنگیدن و جبهه رفتن و کتک خوردن و امثال اینها نیست  ـ موارد خاصى 
است که آن طور پیش مى آید  ـ اّما همیشه به معناى صادق بودن، بر سر مبنا 
و اصل ایستادن، به آینده امیدوار بودن، دشمن را دشمن دانستن است. فرصت 
و  کرد  خواهد  مستجاب  را  دعاها  این  متعال  خداى  بشمارید؛  مغتنم  را  دعا 
خواسته ها برآورده خواهد شد. جامعه ى ما اگر جامعه ى تقوا و دعا و معنویّت 

باشد، بسیارى از مشکالت ماّدى او هم قطعًا برطرف خواهد شد.

 در خطبه هاي نماز جمعه ي تهران ـ 1377/10/4
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تقوا؛ مهمترين فايده ي روزه و دستاورد 
جماهدت در مبارزه با َنفس

بندگان خدا! همه ى شما و خود را به رعایت تقوا و پرهیزکارى توصیه 
مى کنم. توشه ى انسان براى نشئه ى بعد از مرگ، تقواست. سرمایه ى انسان 
براى حرکت صحیح در زندگى نیز تقواست. بزرگترین فایده ى روزه گرفتن، 
تقواست. مهمترین دستاورد مجاهدت و تالش هر انسانى در مصاف با نفس 
و هواهاى نفسانى خود، تقواست. پیر و جوان، زن و مرد، از هر قشر و هر 
گروهى از افراد مؤمن، هرجا هستند، باید هّمتشان کسب تقوا باشد. تقوا، در 
مقابل دشمنان و دشمنیها، مصونیّت بخش است. تقوا، هدایت کننده است به راه 

درست و آنچه که مورد رضاى خداست.



رمضان؛ مظهر بندگي، راه تقوي، مايه ي 
غفران ذنوب، مايه ي روشين دهلا

اّوًال عید سعید فطر را به همه ى شما حّضار عزیز  ـ نمازگزاران  ـ به همه ى 
مّلت ایران و به همه ى مسلمانان جهان تبریک عرض مى کنم. عیدى که طبق 
دعاى مأثور قنوت نماز، عرض مى شود: اّلذى جعلته للمسلمني عيدا و ملحّمد 
صّلى اهللا عليه و آله ذخرًا و شرفًا و كرامًة و مزيدا1، عید مسلمانان و ذخیره و 

1.  اقبال االعمال (ط القدیمه)، ج 1، ص 289.
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مایه ى شرف و کرامت و سربلندى پیامبر عظیم الّشأن اسالم است.
با  قرآن،  تالوت  با  عبادت،  با  روزه دارى،  با  را  رمضان  ماه  من!  عزیزان 
ذکر، با تضّرع و با دعا گذرانیدید. ماه رمضان، مظهرى از بندگى خداست؛ راه 
روشنى به سوى تقواست؛ مایه ى غفران ذنوب است؛ مایه ى روشنى دلهاست. 
بندگان  و  مى پذیرد  خود  ضیافت  به  را  بندگان  متعال  خداى  که  است  ماهى 
به خداى متعال نزدیک مى شوند. ماه عظیمى است. خداى متعال، مراسم با 
عظمت این ماه را این گونه مقّرر فرموده است که به آسانى و سادگى پایان 
نپذیرد. در پایان این ماه  ـ که ماه عبادت است  ـ روزى را قرار داده است که 
روز عید باشد، روز اجتماع باشد، روز بزرگى باشد؛ برادران مسلمان به هم 
تهنیت بگویند؛ موفقیّتهاى ماه رمضان را قدر بدانند؛ میان خود و خدا محاسبه 
کنند؛ آنچه را که در این ماه شریف ذخیره ى آنها شده است، براى خودشان 
حفظ کنند. آن روز، روز عید فطر است. لذا روز عید فطر هم اگرچه عید است؛ 
اّما روز عبادت و توّسل و تذّکر و تقّرب به خداست که با نماز شروع مى شود 
و با دعا و توّسل و ذکر پایان مى پذیرد. این روز را قدر بدانید؛ ذخیره ى تقوا 

را مغتنم بشمارید و عید فطر را بزرگ بدانید.
امروز در قنوت نماز، نُه مرتبه به خدا عرض کردید: الّلهّم اّني اسألك خري 
ما سألك منه عبادك الّصاحلون1؛ یعنى بهترین چیزى را که بندگان صالح خدا 
از او طلب مى کنند، به ما عطا کن. و اعوذ بك مما استعاذ منه عبادك املخلصون2؛ 
پناه  خدا  به  نیز  ما  مى برند،  پناه  خدا  به  خدا،  مخلص  بندگان  که  آنچه  از  و 
مى بریم. آنچه که شما خواسته اید، رضاى خداست، تقّرب به خداست، توفیق 
عمل براى خدا و توفیق عبودیّت الهى است. آنچه که شما از آن به خدا پناه 
برده اید، بندگى نفس است، بندگى هوى است، بندگى غیر خداست، شرك به 

پروردگار است.



1. همان.  
2. همان.
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حيات طّيبه؛ هدف مهه ي احكام و تكاليف ديين
در اسالم همه چیز مقّدمه ى خودسازى انسان است. همه ى فرائض، احکام، 
تکالیف، واجبات، اجتناب از گناهان و نوافل و مستحبّات و احکام اجتماعى 
و فردى، همه و همه مقّدمه ى حیات طیّبه است؛ مقّدمه ى زنده شدن انسان با 
روح انسانى است؛ مقّدمه ى عروج انسان از عالم بهیمیّت و حیوانیّت و توّحش 
است. اگر بشر تحِت تربیت الهى  ـ که با اراده ى خود او قابل تحّقق است  ـ 
قرار گیرد، این حیات طیّبه در نفس او به وجود خواهد آمد و محیط را هم 
طیّب و طاهر خواهد کرد و اگر این تربیت الهى نباشد و عزم و اراده اى را که 
انسان براى پیمودن راه خدا با آن، احتیاج دارد از دست بدهد و خود را در 
دست هواها و هوسهاى بشرى رها کند، در حّد حیوانیّت باقى خواهد ماند و 
حیوانى خطرناکتر از حیوانهاى دیگر خواهد شد. همان طور که در طول تاریخ 
انسانیّت مالحظه کرده اید، چه انسان صورتهایى با سیرت حیوانات پیدا شدند 
که افراد بشرى را از سلوك در راه خدا باز داشتند. فرعونها، قارونها، نمرودها 
و شیطانهاى مجّسم هم استعداد تکامل و ترقّى داشتند. آنها هم اگر به خود 
مى آمدند، فکر مى کردند و به یاد جوهر انسانى خود مى افتادند، مى توانستند 
پیش بروند. خداى متعال به موسى در مواجهه ى با فرعون مى فرماید: فقوال له 
ر أو خيشى1. فرعون هم این امکان را داشت که تذّکر پیدا کند،  قوًال لّينًا لعّله يتذكَّ
به خود آید، یاد خدا را و یاد گوهر انسانى خود را در درون خود زنده کند؛ 
اّما طغیان نگذاشت. طغیان هواى نفس، طغیان دنیا طلبى، طغیان خودخواهیها، 

کبرها، طغیان روح بهیمیّت در انسان، اینها مانع است.
عزیزان من! روزه براى خاضع کردن و مهار کردن همین روح بهیمیّت در 
سکنات  و  حرکات  همه ى  است.  انسان  کردن  خاضع  براى  نماز  است.  آدمى 
و عمل و سکون و اقدام و هر آنچه در اسالم است، براى این است که ما بر 
نفس خودمان تسّلط پیدا کنیم. بتوانیم بر سر این فیل وحشى که در درون و 
در وجود ماست، چکش نصیحت و موعظه و ذکر و تکالیف الهى را بکوبیم 

1. سوره ي طه، آیه ي 44. 
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و آن را رام کنیم. عید هم براى این است؛ روزه هم براى این است؛ نماز هم 
براى این است؛ جهاد هم براى این است؛ حکومت اسالم هم براى این است که 
فضا را براى چنین موقعیتى فراهم کند؛ دلها را به خدا نزدیک کند؛ انسانها را 
در عین آباد کردن روى زمین  ـ آباد کردن دنیا  ـ از این که دنیا را هدف غایى 
خود قرار دهند، فراتر ببرد. اسالم نمى گوید دنیا را آباد نکنید، دنبال علم نروید، 
دنبال شناختن سنّتهاى الهى در طبیعت نروید؛ نه. اسالم به عکس، راهنماِى به 

دانش و تعّقل است.
اسالم سطح جامعه را از لحاظ فکرى و علمى باال مى برد. از انسان مى خواهد 
که زمین را بسازد، آباد کند و امکانها و استعدادهایى را که خداوند متعال در 
این عالم گذاشته است  ـ در باد و خاك و خورشید و آب و سایر امکاناتى که 
خداى متعال در مجموعه ى کائنات به ودیعت نهاده  ـ استخراج کند و در اختیار 
خویش و همنوع خویش قرار دهد. اسالم از انسان اینها را مى خواهد. آنچه که 
اسالم، انسان را از آن بر حذر مى دارد، این است که غایِت هدف و آرزوى او 
عبارت از امکاناِت دم دست و نزدیک باشد و هدفى جز زندگى ماّدى، پول، 
غلبه بر دیگران و قدرت شهوات و لّذات نداشته باشد. اسالم از اینها انسان را 
برحذر مى دارد و تا خالقیّت اسالمى در عالِم وجود تحّقق پیدا نکند، انسان 

آسوده نخواهد شد.

 در دیدار اقشار مختلف مردم ـ 1377/10/28
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سه مرحله ي روزه داري
روزه که از آن به عنوان تکلیف الهى یاد مى کنیم، در حقیقت یک تشریف 
الهى است؛ یک نعمت خداست؛ یک فرصت بسیار ذى قیمت براى کسانى است 
که موفّق مى شوند روزه بگیرند؛ البتّه سختیهایى هم دارد. همه ى کارهاى مبارك 
و مفید، از سختى خالى نیست. بشر بدون تحّمل سختیها به جایى نمى رسد. این 
مقدار سختى که در تحّمل روزه گیرى وجود دارد، در مقابل آنچه که از روزه 
عاید انسان مى شود، چیِز کم و سرمایه ى اندکى است که انسان مصرف مى کند 
و سود بسیارى را مى برد. سه مرحله براى روزه ذکر کرده اند؛ هر سه مرحله هم 

براى کسانى که اهل آن هستند، مفید است. 

مرحله ي اّول: مرحله ي عمومی
یک مرحله، همین مرحله ى عمومى روزه است؛ یعنى پرهیز از خوردن و 
نوشیدن و سایر محّرمات. اگر تنها محتواى روزه ى ما همین امساك باشد، این 
منافع زیادى دارد. هم ما را مى آزماید و هم به ما مى آموزد؛ هم درس هست، 
هم آزمایش براى زندگى است. تمرین و ورزش است؛ یک ورزش بسیار با 
اهمیت تر از ورزش جسمانى در این کار وجود دارد. روایاتى از ائّمه علیهم الّسالم 
وارد شده است که به همین مرحله از روزه توّجه دارد. یک روایت از امام 
صادق علیه الّصالة و الّسالم است که مى فرماید: ليستوى به الغىن و الفقري1؛ خداى متعال 

1. من الیحضره الفقیه، ج2، ص 37.
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روزه را واجب کرده است، تا در این ساعات و روزها، فقیر و غنى با یکدیگر 
برابر شوند. انسانى که تهیدست و فقیر است، نمى تواند در طول روز هرچه 
هوس کرد، بخرد و بخورد و بیاشامد؛ اّما آدمهاى غنى، در طول روز، هرچه 
حال  غنى،  است.  فراهم  برایشان  مى خواهند،  که  هرچه  و  مى کنند  هوس  که 
فقیر و گرسنگى فقیر و تهیدستى او را از به دست آوردن چیزهایى که مورد 
اشتهاى اوست، درك نمى کند؛ اّما در روزى که روزه مى گیرد، همه یکسانند 
و با اختیار خودشان، از مشتهیّات نفسانى محرومند. یک روایت دیگر از امام 
رضا علیه الّسالم نقل شده است که به نکته ى دیگرى اشاره دارد. مى فرماید: لكى 
يعرفوا امل اجلوع و العطش و يستدلوا على فقر االخره1 در این روایت، به تهیدستى 
از  یکى  قیامت،  روز  در  مى شود.  اشاره  قیامت  روز  تشنگى  و  گرسنگى  و 
ابتالئات انسان، تشنگى و گرسنگى است که در آن حالت، انسان در مقابل 
مؤاخذه و سؤال و جواب الهى قرار مى گیرد. انسان باید در گرسنگى و تشنگى 
روز ماه رمضان، به آن حالت روز قیامت توّجه کند و به آن لحظه ى بسیار 

سخت و دشوار متنبّه شود.
باز روایت دیگرى از امام رضا علیه الّسالم است که به بُعد دیگرى از ابعاد 
این  آن،  مى کند.  توّجه  کشیدن  تشنگى  و  گرسنگى  مرحله ى  همین  در  روزه 
به  صبر  قدرت  صابرًا على ما اصابه من اجلوع والعطش2.  مى فرماید:  که  است 
انسانهاى  کند.  تحّمل  را  تشنگى  و  گرسنگى  بتواند  که  مى شود  داده  انسان 
نازپرورده  ـ کسانى که معناى گرسنگى و تشنگى را نچشیده اند و نفهمیده اند ـ 
پا  از  زود  خیلى  میدانها،  از  بسیارى  در  ندارند؛  هم  تحّمل  و  صبر  قدرت 
درمى آیند و امتحانهاى گوناگون زندگى، آنها را درهم مى فشرد و له مى کند. 
انسانى که گرسنگى و تشنگى را چشیده است، معناى اینها را مى داند و در 
مقابل دشواریهایى که از این راه ممکن است پیش بیاید، قدرت تحّمل دارد. 
روایت  یک  مى دهد.  همه  به  را  صبر  این  و  تحّمل  قدرت  این  رمضان،  ماه 
دیگر هم در همین زمینه عرض مى کنم که آن هم از امام رضا علیه الّصالة و الّسالم 

1.  علل الشرایع، ج 1، ص 270.
2.  عیون اخبارالرضا، ج 2، ص 116.
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است؛ گرچه شاید این یکى، دو مورد، فقره هاى یک حدیث باشد. و رائضا هلم 
على اداء ما كّلفهم1؛ یعنى تحّمل گرسنگى و تشنگى و اجتناب از مشتهیّات 
نفسانى در روز ماه رمضان، یک نوع ریاضت است که انسان را بر اداء تکالیف 
گوناگون زندگى قادر مى سازد. البتّه منظور، ریاضتهاى شرعى و ریاضتهاى 
قدرتمند  را  انسان  که  چیزهایى  از  یکى  است.  اختیارى  ریاضتهاى  و  الهى 
کشیدن  ریاضت  مى سازد،  توانا  زندگى  دشوار  راههاى  پیمودن  بر  و  مى کند 
است که خیلیها به آن پناه مى برند. این یک ریاضت شرعى است. بنابراین، در 
همین چند حدیثى که خوانده شد، مى بینید که همین مرحله از روزه  ـ یعنى 
مرحله ى تحّمل گرسنگى و تشنگى  ـ در اغنیا احساس همسانى با فقرا ایجاد 
مى کند؛ احساس گرسنگى روز قیامت را به انسان منتقل مى کند؛ صبر و تحّمل 
در مقابل شدائد را به انسان مى بخشد؛ صبر بر اداء تکلیف را به عنوان یک 
مرحله  همین  در  فواید  همه  این  یعنى  مى کند؛  اهداء  انسان  به  الهى  ریاضت 
است. عالوه بر خالى بودن شکم از غذا و اجتناب از کارهایى که در حال 
عادى براى انسان مباح است، نورانیّت و صفا و لطافتى هم به انسان مى دهد 

که بسیار مغتنم است.

مرحله ي دوم: نگاهداري گوش، چشم، زبان و دل از گناه
مرحله ى دوم روزه، پرهیز از گناه است؛ یعنى نگاهدارى گوش و چشم و 
زبان و دل  ـ حتّى طبق بعضى از روایات  ـ نگاهدارى بشره ى انسان، پوست 
که  است  شده  نقل  علیه الّسالم  امیرالمؤمنین  از  گناه.  از  انسان  بدن  موى  و  بدن 
الّصيام اجتناب املحارم كما ميتنع الّرجل من الّطعام و الّشراب2؛ همان طورى که از 
غذا و از آشامیدنى و از مشتهیّات نفسانى اجتناب مى کنید، از گناه هم اجتناب 
رمضان،  ماه  فرصت  این  است.  روزه  براى  باالتر  مرحله ى  یک  این  کنید. 
فرصت مغتنمى است که انسان تمرین اجتناب از گناه کند. بعضى از جوانان در 
مراجعاتى که دارند، به بنده التماس دعا که مى کنند، از جمله مکّرر مى گویند 

1.  همان.
2. مستدرك الوسائل، ج 7، ص 367 و 366.
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شما دعا کنید که ما بتوانیم گناه نکنیم. البتّه دعا کردن خوب و الزم است و 
مى کنیم؛ اّما گناه نکردن، به اراده ى انسان احتیاج دارد. باید تصمیم بگیرید که 
گناه نکنید و وقتى تصمیم گرفتید، این کار بسیار آسانى خواهد شد. اجتناب از 
گناه، چیزى است که مثل یک کوه در چشم انسان جلوه مى کند؛ اّما با تصمیم، 
مثل یک زمین هموار مى شود. در ماه رمضان، بهترین فرصت است که همه 
این را تمرین بکنند. روایت دیگرى از فاطمه ى زهرا سالم اهللا علیها نقل شده است 
که فرمود: ما يصنع الصائم بصيامه اذا مل يصن لسانه و مسعه و بصره و جوارحه1؛ 
انسان از روزه چه بهره اى خواهد برد، اگر زبان و گوش و چشم و جوارح 
خود را از گناه باز ندارد؟ در یک روایت نقل شده است که زنى به خدمتکار 
همراه  سفرى  در  مثًال  یا  پیامبر،  همسایگى  در  آنها  ظاهراً  کرد.  اهانت  خود 
آن حضرت بودند. پیامبر اکرم طعامى در دستشان بود، به او تعارف کردند و 
فرمودند: از این بخور. آن زن گفت من روزه ام. نقل شده است که پیامبر به او 
این طور فرمودند: كيف تكونني صائمه و قد سببت جاريتك2؛ چطور تو روزه اى؛ 
در حالى که به خدمتکار خودت دشنام داده اى؟ اّن الصوم ليس من الطعام و 
الّشراب3؛ روزه فقط این نیست که از خوراك و نوشیدنى اجتناب کنید. و امنّا 
جعل اهللا ذلك حجابا عن سوامها من الفواحش من الفعل والقول4؛ خدا خواست 
که انسان روزه دار به سراغ گناهان و آلودگیها نرود؛ و از جمله ى این گناهان، 
گناهان زبان است؛ بدگویى و اهانت به دیگران است. از جمله ى این گناهان، 
گناهان دل است؛ دشمنى و کینه ى دیگران را در دل پروراندن است. بعضى 
گناهان به معناى اصطالح شرعى است؛ بعضى گناهان اخالقى است؛ مراتب 
گوناگونى دارد. پس، مرحله ى دوم روزه دارى این است که انسان بتواند از 
گناهان، خود را جدا کند و بخصوص شما جوانان عزیز از این فرصت استفاده 
کنید. شما جوانید. جوان، هم قدرت و توانایى دارد و هم صافِى دل و نورانیّت 

1.  همان.
2.  کافی (ط دارالحدیث)، ج 7، ص 437.

3.  همان.
4.  بحاراالنوار (ط بیروت)، ج 93، ص 392.
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دل براى او یک فرصت است. در طول ماه رمضان، از این فرصت استفاده کنید 
و اجتناب از گناهان را  ـ که مرحله ى دوم روزه دارى است  ـ تمرین نمایید.

مرحله ي سوم: پرهیز از عوامل غفلت انسان از خدا
مرحله ى سوم از روزه دارى، پرهیز از هر چیزى است که ذهن و ضمیر 
انسان را از یاد خدا غافل کند. این، آن مرحله ى باالى روزه دارى است که در 
حدیث آن طور که وارد شده است، پیامبر به حضرت پروردگار (جّلت عظمته) 
عرض مى کند: يا رّب و ما مرياث الّصوم1؛ دستاورد روزه چیست؟ ذات اقدس 
ربوبى فرمود: الّصوم يورث احلكمة و احلكمة تورث املعرفة و املعرفة تورث اليقني 
فاذا استيقن العبد ال يباىل كيف اصبح بعسر ام بيسر2؛ روزه سرچشمه هاى حکمت 
را در دل مى جوشاند. وقتى که حکمت بر دل حاکم شد، آن معرفت نورانى و 
روشن به وجود مى آید. معرفت که به وجود آمد، همان یقینى به وجود مى آید 
که حضرت ابراهیم از خداى متعال آن را مى خواست و در دعاهاى این ماه 
مرتّب درخواست شده است. وقتى کسى داراى یقین بود، همه ى دشواریهاى 
زندگى بر او آسان مى شود و انسان شکست ناپذیر از حوادث مى گردد. ببینید 
چقدر اهمیت دارد! این انسانى که مى خواهد در مّدت سالهاى عمر خود، یک 
راه تعالى و تکامل را بپیماید، در مقابل مشکالت و حوادث زندگى و موانع 
راه، شکست ناپذیر مى شود. یقین، چنین حالتى به انسان مى دهد. اینها ناشى از 
روزه است. وقتى که روزه یاد خدا را در دل زنده کرد و فروغ معرفت خدا را 
در دل به وجود آورد و دل را روشن نمود، اینها به دنبالش مى آید. هر چیزى 
که انسان را از یاد خدا غافل کند، به روزه براى این مرحله مضّر است. خوشا 
به حال کسانى که مى توانند خود را به این مرحله برسانند. البتّه ما باید آرزو 

کنیم و از خدا بخواهیم و هّمت کنیم که خودمان را به این مرحله برسانیم.

 در خطبه هاي نماز جمعه ي تهران ـ 1378/9/26

1.  ارشاد القلوب (للدیلمی)، ج 1، ص 203.
2.  همان.
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رمضان؛ فرصت شستشوي آلودگي  و زنگارها
جلسه ى بسیار معّطر و منّورى است. اّوًال ایّام مبارك ماه رمضان است، که 
ماه رمضان مثل باران رحمتى بر فضاى زندگى ما مى بارد؛ آلودگیها، زیادیها، 
زنگار گرفتگیها و کثافتهایى را که به دست خود ما در محیط زندگى و در 
نورانى  را  دلها  و  مصّفا  را  فضا  و  مى شوید  است،  آمده  پدید  دلمان  و  جان 
مى کند؛ ثانیًا اعضاى این جلسه جزو کسانى هستند که این اقبال را دارند که 
اگر ان شاءاهللا آنچه را انجام مى دهند، نیّت درستى به دنبال آن باشد  ـ که به 
شما  که  کارى  گیرند.  قرار  خدا  بندگان  بهترین  ردیف  در  هست  ـ  خدا  امید 
مى کنید، مهّم است. اثرى که مى گذارید، عمیق و وسیع است. لذا اگر ان شاءاهللا 
نیّتها همان که باید باشد، باشد، نمى شود شما را با مردِم عاّدى قیاس کرد؛ به 
همان دلیلى که عرض شد. شما برادراِن مؤثّر و مؤمن و کارگردان مسائل این 
کشور و این نظام، در فضاى ماه رمضان، با دهنهاى روزه و نفسهایى که امروز 
به حسب معنا معّطر به عطر معنویّت و روزه دارى است، این جا گرد آمده اید. 

لذا جلسه مهّم است.



حبثي در مفهوم واژه ي قرآن «سكينه»
من سال گذشته در این جلسه راجع به «سکینه» عرایضى عرض کردم. 
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اثر این سکینه  ـ یعنى اطمینان و آرامش و عدم اضطراب و نداشتن تالطم  ـ 
در مسؤوالن، این است که اگر مشکلى پیش آید، آنها مى توانند در سایه ى آن 
در  دلباخته ى  و  مضطرب  و  دستپاچه  کنند؛  اتّخاذ  را  درست  تصمیم  آرامش، 
حوادث نشوند؛ مثل صخره اى، بلکه مثل کوهى، در مقابل حوادِث دشوار و 
سخت بایستد و اگر خوشى و راحتى و گشایشى پیش آید، خود را گم نکنند. 
این هم یک خطر دیگر براى انسانهاى مؤثّر است که به مجّرد این که دستشان به 
جایى بند شد و تا در مقابل خود میدانى را مشاهده کردند و توانستند قبض و 
بسطى صورت دهند و احساس گشایش و آسایشى کنند، خودشان را گم کنند؛ 
تصمیمهاى عجوالنه بگیرند؛ دیگران را تحقیر نمایند؛ خودخواهیهاى خودشان 
را گسترش و به آن میدان دهند. اگر «سکینه» باشد  ـ یعنى آن وقار و اطمینان 
الهى  ـ از این هم جلوگیرى مى کند؛ نمى گذارد کارهایى از انسان سربزند که 
الزمه و نشانه ى انسانهایى کوچک است؛ انسانهایى که مثل پر کاه با هر نسیمى 
به حرکت در مى آیند. در واقع انسانى که این سکینه را دارد، در این تشبیه، مثل 
اقیانوس پُرعمقى مى شود که هر نسیم و هر وزش بادى نمى تواند او را توفانى 

کند. در فقر و غنا، در تنهایى و در کثرت، «سکینه» به درد انسان مى خورد.
پارسال  هم  من  و  است  شده  صحبت  درباره ى «سکینه»  مکّرر  قرآن  در 
جمالتى عرض کردم. این سکینه ى مسؤوالن است که اتّفاقًا خودش را نشان 
آن  در  که  داشتیم  حوادثى  هستیم  ـ  اواخرش  در  که  سالى  امسال  ـ  ما  داد. 
سکینه ى مسؤوالن کارساز بود. کمِى درآمدهاى اقتصادى را داشتیم؛ مشکالت 
اقتصادى را داشتیم؛ مشکالت سیاسى را داشتیم؛ مشکالت امنیّتى را داشتیم. 
دیدید که دشمنان در تابستان امسال در همین تهران حوادثى به وجود آوردند. 
انسانها اگر از سکینه و آرامش و توّکل و اعتماد به خدا و اعتماد به آینده و 
اعتماد به آنچه که از مبانى حق در اختیار آنهاست، برخوردار نباشند، در مقابل 
این طور حوادث دست و پایشان را گم مى کنند؛ بخصوص اگر انسان بداند که 
این حوادث را دشمن برنامه ریزى کرده است؛ که بعید هم نیست و قرائنى هم 
دارد. دشمن از بعد از رحلت امام یک برنامه ى ده ساله را طّراحى کرد تا در 
طول ده سال آن را به نهایت برساند. شاید قضایاى اقتصادى ما  ـ ارزان شدن 
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قیمت نفت  ـ مسائل سیاسى، برخى از مسائل فرهنگى، بعضى از گرفتاریهاى 
اقتصادى و بعضى از گرفتاریهاى امنیّتى، به این برنامه ریزیها بى ارتباط نباشد. 
اگر این طور فرض کنیم، شواهدى دارد. این از سکینه ى مسؤوالن  ـ یعنى شما 
حضرات و دوستانى که این جا هستید  ـ اّما سکینه ى مردم چه؟ مّلت هم به 
سکینه و آرامش احتیاج دارد. چگونه مى شود این سکینه ى زبدگان را به سطح 
عموم مردم سرریز کرد؟ البتّه بسیارى از مردم، ایمان خوب و روشن و شّفافى 
دارند و عموم مردم نشان دادند که در مشکالت داراى یک اقتدار حقیقى اند؛ 
اقتدارى که از دین و ایمان سرچشمه گرفته است؛ لیکن وقتى گروهى مسؤولیت 
اداره ى امور کشور و مّلت را بر دوش مى گیرند، نمى توانند نسبت به این قضیه 
خود را برکنار بدانند. همه ى وظایف ما، در وظایف اقتصادى و سیاسى خالصه 
نمى شود؛ ما در مقابل معنویات مردم هم مسؤولیت داریم. اگر مردم از لحاظ 
روحى و اخالقى عقبگرد داشته باشند، نمى شود بگوییم در جامعه هیچ کس 
مسؤول این نیست. حاال اگر بنا شد کسى مسؤول باشد، مسؤول کیست؟ یقینًا 
و  یک طور  کدام  هر  بدانند؛  کنار  بر  را  خودشان  نمى توانند  کشور  مسؤوالن 
به نحوى مسؤولیت دارند. پس، مسؤولیِت معنویات مردم هم بر دوش مدیران 

کشور در طبقات مختلف  ـ از باال تا پایین  ـ است.



تقوا و ارتباط آن با سكينه در مسائل 
فردي و اجتماعي

این جا عنصر دیگرى پیش مى آید، که من از این آیه اى که خواندم، قصدم 
اشاره به همین عنصرى بود که به سکینه ارتباط هم دارد، و آن تقواست. در 
این آیه، بین جبهه ى کفر و جبهه ى ایمان، مقابله اى درست شده است. در این 
آیه ى شریفه، براى جبهه ى کفر، احساس حمیّت و تعّصب جاهالنه شده است؛ 
این مربوط به قضایاى حدیبیّه و قضایاى بعد از حدیبیّه است که از آزمایشهاى 
بسیار مهم و پُرمعنا و پُرمضموِن دوران حیات مقّدس پیامبر است. بعد از آن که 
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متوقّف  حدیبیّه  در  و  رفتند  حدیبیّه  به  قصد مکه  به  مسلمانان  و  اکرم  رسول 
شدند، دشمن مى خواست جنگ را بر آنها تحمیل کند، اّما تدبیر الهى نبىّ اکرم 
نگذاشت و بدون جنگ برگشتند و پیامبر به قراردادى با مشرکین رسید که این 
قرارداد آن قدر مهم بود که بنابر روایاتى، سوره ى «انّا فتحنا» درباره ى همین 
قرارداد حدیبیّه نازل شده و از آن به فتح تعبیر شده است: انا فتحنا لك فتحنًا 
مبينا1  ـ یعنى همین صلح حدیبیّه  ـ آن حضرت در خالل آیات قرآن، اوضاع 

را براى مسلمانان روشن مى کند و جبهه ها را مشخص مى نماید.
بودن  مشّخص  باشد،  توّجه  مورد  همیشه  باید  اسالمى  نظام  در  که  آنچه 
جبهه هاست؛ مخلوط نشدن جبهه ى حق با جبهه ى ناحّق است. ممکن است 
جبهه ى ناحق مورد مدارا قرار گیرد  ـ مانعى ندارد  ـ ممکن است در جایى 
دسِت دوستى هم با او داده شود  ـ در جاى خود مانعى ندارد  ـ اّما زنهار! 
و  کیست  حق  که  باشد  مشّخص  باید  بخورد.  هم  به  نبایستى  فاصل  خطوط 
کجاست و چرا و چه مى خواهد بکند  ـ هدف و روش و تدبیر و تاکتیک و 
عملکردش چگونه است  ـ و ناحق کیست و چرا و هدفش چیست و چه کار 
مى خواهد بکند. اینها نباید مورد غفلت قرار گیرد. غفلت از این مرزبندى و 
تشّخص، به نفع هیچ جبهه ى حّقى تمام نخواهد شد. هیچ کس، اهل حق را از 
این که ندانند چرا حّقند و حاال چه باید بکنند و چه کسى در مقابل آنهاست، 
پیامبر  نمى کنند.  تحسین  را  آنها  هم  دشمنانشان  حتّى  کرد؛  نخواهد  تحسین 
جبهه ى  آن  یعنى  مى کند؛  مشّخص  را  کّفار  وضعیت  اّوًال  و  روشن  را  مرزها 
در  نفوذ  براى  جهادش،  و  نظامش  ظهورش،  بعثتش،  اساسًا  پیامبر  که  مقابل 
آنها و عقب زدن آنها و گستردن دایره ى حّقانیّت خود است. جبهه ى کفر را 
نمى شود نادیده گرفت. جبهه ى کفر، به عنوان کسانى که در مقابل دعوت حق 
قرار دارند، باید مشّخص شود. باید مشّخص شود که حق با جبهه ى کفر چه 
کار دارد؛ اصًال چرا حق به وجود مى آید؛ دعوت حق چرا از طرف خداوند به 
پیامبران الهام و ابالغ مى شود و آنها چرا آن را مطرح مى کنند؟ اگر پدید آمدن 
پیام حق  ـ که پیام حق هم عبارت است از پیام رستگارى انسانها  ـ فلسفه و 

1.  سوره ي فتح، آیه ي 1.
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حکمت و لزومى دارد و مسؤولیتى بر دوِش آورندگان آن پیام  ـ که پیامبر و 
ادامه هاى راه پیامبر تا ابد است  ـ مى گذارد. پس باید فهمید که این جبهه ى 

حق، هدفش چیست و چگونه مى خواهد به این هدف برسد.
و  نصیحت  با  فقط  شد؟  خواهد  حاصل  چیزى  چه  با  انسان  رستگارى 
هر  در  انبیا  ـ  همه ى  یعنى  حق  ـ  جبهه ى  لذا  نمى شود.  حاصل  که  موعظه 
برهه اى از زمان که فرصتى پیدا کرده و توانسته است خود را نشان دهد و 
قدمى به جلو بردارد، کارى که کرده، این بوده که حقایقى را که انسانها باید 
بدانند تا به فالح و رستگارى نزدیک شوند، این حقایق را در ذهن انسانها 
است؛  حّق  جبهه ى  کار  این  است.  بخشیده  تحّقق  انسانها  زندگى  واقع  در  و 
همین است که مجاهدت را ایجاب مى کند. چرا؟ چون در مقابل حّقانیّت حق، 
معارض وجود دارد. حق اگر از رستگارى انسانها سخن مى گوید، کسانى در 
سخن  عدالت  از  حق اگر  سخن مى گویند.  انسانها  اسارت  از  که  هستند  دنیا 
مى گوید، کسانى هستند که مخالف و دشمن عدالتند یا طرفدار ظلمند. حق اگر 
از پرستش خدا سخن مى گوید، کسانى هستند که مّدعِى خدایى اند و وجود 
خدا و تسلیم در مقابل خدا را انکار مى کنند. طبیعى است همه ى اینها معارض 
مى شوند. در مقابل معارض، بدون مجاهدت، نه آن پیام پیش خواهد رفت و 

نه در ذهنها و نه در واقعیت تحّقق پیدا نخواهد کرد.
پیامبر اکرم وضعیت کّفار را مشّخص مى کند؛ وضعیت ضعفاى از مؤمنین 
را هم مشّخص مى کند؛ یعنى نیمه کاره ها؛ چه منافقین، چه آنهایى که منافق به 
معناى غلیظ نفاق نیستند و به آن صورت نفاقى ندارند که بخواهند دورویى 
هم  را  مى خواهد اینها  اسالم  است.  متزلزل  طبیعت  یک  طبیعتشان،  اّما  کنند؛ 
ترس،  از  مسلمانان،  از  عّده اى  کند.  تبدیل  صالبت  با  و  مؤمن  انسانهاى  به 
برویم،  ما  اگر  مى گفتند  بودند.  نکرده  شرکت  حدیبیّه  جنگ  در  همراه پیامبر 
پیامبر و همه ى مسلمانانى که با او هستند، به وسیله ى کّفار تار و مار خواهند 
شد! وقتى که پیامبر برگشت، پیش آن حضرت آمدند و گفتند ما نتوانستیم 
بیاییم؛ گرفتارى پیدا کردیم؛ اشتغال پیدا کردیم؛ حال براى ما از خداى متعال 
آمرزش بطلب! در حالى که همین حرف هم یک نوع ظاهرسازى بود. در واقع 
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اینها دنبال آمرزش الهى هم نبودند؛ فکر مى کردند زرنگى کردند که نرفتند. 
آیه ى قرآن مى فرماید: سيقول لك املخّلفون من االعراب شغلتنا اموالنا و اهلونا 
م1 به زبان چیزى را مى گویند که به  فاستغفرلنا يقولون بالسنتهم ما ليس ىف قلو
دلشان نیست. نمى شود گفت که اینها منافق و کافر و دشمنند؛ نه، روحهاى 
ایفا  نقش  مشکالت  در  نمى توانند  ضعیف،  انسانهاى  ضعیف،  دلهاى  ضعیف، 
مسؤول  اسالمى،  جامعه ى  اسالمى،  نظام  که  است  معنویاتى  آن  این،  کنند. 

اسالمى، مدیر اسالمى، نسبت به آن مسؤول است.



امهيت تقوا به عنوان راه عالج مهه ي گرفتاري ها
دوستان عزیز؛ برادران و خواهران! کى ممکن مى شود ما نقش ایفا کنیم؟ 
وقتى که و الزمهم كلمة الّتقوى 2؛ براى خودمان، تقوا را به عنوان کلمه ى ثابت، 
کلمه ى حق و تکلیِف دائم در نظر بگیریم. تقوا باید در گفتار، در عمل، در 
تصمیم گیرى، با زیردستان خود و با مجموعه ى کسانى که با ما کار مى کنند، 
مورد توّجه قرار گیرد؛ که اینها درسى به آنهاست؛ رفتار آنها هم درسى براى 
به دست  مردم است.... به هرحال، آنچه که ما در این آیه و در آیاِت زیادى 
مى آوریم، این است که تقوا، هم یک وسیله است، هم یک راه عالج است. 
فقط تکلیف و وظیفه نیست؛ فقط این نیست که خداى متعال از تقواى ما در 
هنگامه ى حساب سؤال خواهد کرد؛ که البتّه اگر بفهمیم و توّجه کنیم، این هم 
چیز عظیمى است. ما که مسؤول هستیم، از حساب الهى، از سختى حساب 
الهى، از فزِع یوم الحساب غفلت داریم و هرچه مسؤولیتمان بیشتر باشد، این 
خطر سنگینتر است. باید بدانیم که اگر خداى متعال با فضل و رحمت و مغفرت 
خود با ما عمل نکند، کار ما خیلى سخت است. جزئیّات مخارجى که مى کنیم، 
جزئیّات تصّرفاتى که مى کنیم، جزئیّات برخورد و رفتارى که با مخاطبان خود 

1.  سوره ي فتح، آیه ي 11.

2.  سوره ي فتح، آیه ي 26.
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و با مردم مى کنیم، هر کدام از اینها پیش خداى متعال حساب دارد. عالوه 
بر این که باید به فکر حساب الهى و مؤاخذه ى الهى بود، باید دانست که تقوا 
راه را هم باز مى کند: و من يتق اهللا جيعل له خمرجا و يرزقه من حيث ال حيتسب1». 
تقوا موجب مى شود که در همه ى بن بستها  ـ بخصوص بن بستهاى اجتماعى 
 ـ شما راه نجات پیدا کنید. در بن بستهاى بزرگ، تقواى مسؤوالن، براى آنها 
راه نجات پدید خواهد آورد: و يرزقه من حيث ال حيتسب. این محاسبه هاى ما 
و شما که همیشه محاسبه هاى تمام نیست. پس، اصل قضیه تقواست. توصیه ى 
ما هم به تقواست؛ روزه ى این ماه هم کمک به تقواست. به مشکالت مردم باید 

براساس همین روحیه ى تقوا برسید.

 در دیدار کارگزاران نظام جمهورى اسالمى ایران  ـ 1378/10/4

1.  سوره ي طالق، آیات 2 و 3.
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ابعاد برجسته شخصّيت 
امرياملؤمنني عليه الّسالم

من امروز روایتى را انتخاب کردم که بخوانم؛ این روایت در ارشاد مفید 
است. البتّه من متن حدیث را از کتاب چهل حدیث امام بزرگوارمان  ـ که کتاب 
بسیار خوبى است  ـ نقل مى کنم؛ لیکن با ارشاد هم تطبیق کرده ام. روایت را 
شیخ مفید نقل مى کند. راوى مى گوید که ما در خدمت امام صادق علیه الّصالة و الّسالم 
به  زبان  صادق  امام  اهله1؛  هو  مبا  مدحه  و  شد.  امیرالمؤمنین  صحبت  بودیم، 
ستایش امیرالمؤمنین گشود و آن چنان که مناسب او بود، امیرالمؤمنین را مدح 
کرد. از جمله چیزهایى که گفت  ـ که این راوى یادش مانده و مثًال در همان 
مجلس یا در بیرون آن مجلس نوشته است  ـ اینهاست. من نگاه کردم، دیدم هر 
کدام از این فقره هایى که در این حدیث به آن تکیه شده است، تقریبًا به یک بُعد 
از زندگى امیرالمؤمنین اشاره مى کند؛ به زهد آن بزرگوار، عبادت آن بزرگوار 
و خصوصیاتى که حاال اینها را مى خوانیم. ببینید؛ طبق این روایت، امام صادق 
در مقام تعریف از امیرالمؤمنین حرف مى زند. اولین جمله اى که فرمود، این بود: 
واهللا ما أكل على بن ايب طالب عليه الّسالم من الدنيا حرامًا قّط حىت مضى لسبيله2؛ 
امیرالمؤمنین تا آخر عمر، یک لقمه ى حرام در دهان نگذاشت؛ یعنى اجتناب 
حرام  مراد،  البتّه  حرام.  دستاورد  از  اجتناب  حرام،  مال  از  اجتناب  حرام،  از 

1.  االرشاد، ج 2، ص 141.
2. همان.
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واقعى است؛ نه آن حرامى که براى آن بزرگوار حکمش هم منجز شده باشد؛ 
یعنى مشتبه را هم به خود نزدیک نکرد. ببینید؛ اینها را به عنوان دستورالعمل 
امام  کرده اند.  بیان  ما  براى  فکر  ـ  در  آن  از  باالتر  و  عمل  ـ  در  سرمشق  و 
صادق و امام باقر و امام سّجاد هم اعتراف مى کنند که ما نمى توانیم این طورى 
زندگى کنیم! حاال نوبت به امثال بنده که مى رسد، دیگر واویالست! بحث سِر 
این نیست که من یا شما بخواهیم این طور زندگى کنیم؛ نه، آن زندگى، زندگى 
این قّله است؛ این قّله را نشان مى دهد. معناى نشان دادن قّله این است که 
همه باید به این سمت حرکت کنند. البتّه چه کسى هست که به آن باال برسد؟! 
در همین حدیث هم مى خوانیم که امام سّجاد فرمود: من قادر نیستم این طور 

زندگى کنم.
و ما عرض له امران قطهما هللا رضى اال اخذ بأشدمها عليه ىف دينه؛ یعنى هر 
دو  هر  که  مى گرفت  قرار  امیرالمؤمنین  مقابل  در  انتخاب  دو  و  کار  دو  وقت 
مورد رضاى خدا بود  ـ نه این که یکى حرام، یکى حالل باشد؛ نه. هر دو حالل 
باشد؛ مثًال هر دو عبادت باشد  ـ على آن یکى را که براى بدن او سخت تر بود، 
آن را انتخاب مى کرد؛ اگر دو غذاى حالل بود، آن پست تر را انتخاب مى کرد؛ 
اگر دو لباس جایز بود، آن پست تر را انتخاب مى کرد؛ اگر دو کار جایز بود، 
آن سخت تر را برمى گزید. ببینید؛ این صحبت یک گوینده ى معمولى نیست 
که حرف بزند. طبق این حدیث، این امام صادق است که مى گوید؛ یعنى دقیق 
است. ببینید این سختگیرى بر خود در زندگى دنیا و در تمتّعات دنیوى، چه 

قدر مهّم است!
و ما نزلت برسول اهللا صلى اهللا علیه و آله نازلة قّط اّال دعاه فقدمه ثقة به1؛ هر وقت 
جلو  و  مى کرد  صدا  را  او  پیامبر  مى آمد،  پیش  پیامبر  براى  مهّمى  مسأله ى 
خوب  اّوًال  که  مى دانست  و  داشت  او اعتماد  به  این که  خاطر  به  مى انداخت؛ 
در  مجاهدت  آماده ى  ثالثًا  ندارد؛  سرپیچى  سخت  کار  از  ثانیًا  مى کند؛  عمل 
راه خداست. مثًال در «لیلۀ المبیت»  ـ آن شبى که پیامبر مخفیانه از مکه به 
مدینه آمد  ـ یک نفر باید آن جا در آن رختخواب مى خوابید. پیامبر على را 

1. همان.
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جلو انداخت. در جنگها، امیرالمؤمنین را جلو مى فرستاد. در کارهاى مهم  ـ 
هر مسأله ى اساسى و مهّمى که پیش مى آمد  ـ على را جلو مى انداخت: «ثقۀ 
به»؛ چون اطمینان داشت و مى دانست که او برنمى گردد؛ نمى لرزد و خوب 
عمل خواهد کرد. ببینید؛ صحبِت این نیست که امثال بنده  ـ آدمهاى حقیر و 
ضعیف  ـ اّدعا کنیم که مى خواهیم این طورى عمل کنیم؛ نه. صحبِت این است 
که ما باید در این جهت حرکت کنیم. انساِن مسلماِن پیرِو على، خّطش باید 
این خط باشد و هرچه بتواند، جلو برود. بعد فرمود: و ما اطاق احد عمل رسول 
اهللا صلى اهللا علیه وآله من هذه األمة غريه1؛ هیچ کس از این اّمت طاقت این را نداشت 
که مثل پیامبر عمل کند، مگر او. او بود که مثل پیامبر در همه جا مى رفت. 
هیچ کس دیگر نمى توانست به دنبال پیامبر و پا جاى پاى آن حضرت حرکت 
کند. و ان كان ليعمل عمل رجل كان وجهه بني اجلنة و النار2؛ با همه ى این کارهاى 
رجا  و  خوف  بین  انسان  یک  رفتار  او،  رفتار  مؤمنانه،  و  خداپسند  و  بزرگ 
بود؛ از خدا ترسناك بود، کانّه او را بین بهشت و جهنّم قرار داده اند؛ در یک 
طرف بهشت را مى بیند، در یک طرف جهنّم را مى بیند. يرجو ثواب هذه و خياف 
این  به  مجاهدت،  همه  این  به  که  است  این  جمله  این  خالصه ى  عقاب هذه. 
همه انفاق، به این همه عبادت، مغرور نمى شد. ما حاال دو رکعت نافله و چند 
جمله دعا که بخوانیم  ـ و اگر دو قطره اشک بریزیم  ـ فوراً مغرور مى شویم که 
بله دیگر: «این منم طاووس علیّین شده»! اّما امیرالمؤمنین با این انبوه عمل 

صالح، مغرور نمى شد.
البتّه این که چرا شخصى مثل امیرالمؤمنین، شخصى مثل پیامبر، شخصى 
مثل امام سّجاد  ـ که خدا اصًال بهشت را براى خاطر این طور انسانها آفریده  ـ 
باز از آتش جهنّم مى ترسند و به خدا پناه مى برند، این خودش بحث جداگانه اى 
دارد. ما کوچکیم؛ دید ما قاصر است؛ ما نزدیک بین هستیم؛ ما عظمت الهى 
یک  مقابل  در  که  هستیم  غیرممیّزى  و  کوچک  بچه ى  مثل  ما  نمى فهمیم؛  را 
شخص عظیِم علمى بازى مى کند؛ مى آید و مى رود و اصًال عین خیالش هم 

1. همان.
2. همان، ص 412.
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نیست؛ چون نمى شناسد که این شخص کیست؛ اّما شما که پدر او هستید و 
عقلتان صدبرابر اوست، در مقابل آن شخصیّت خضوع مى کنید. ما در مقابل 
مثل  غافل،  آدمهاى  مثل  بچه ها،  مثل  ما  است.  این  وضعیتمان  متعال  خداى 
آدمهاى پست، عظمت الهى را نمى فهمیم؛ اّما آن کسانى که از مرحله ى علم، 
به مرحله ى ایمان رسیده اند؛ از مرحله ى ایمان، به مرحله ى شهود رسیده اند؛ 
از مرحله ى شهود، به مرحله ى فناِء هللا رسیده اند؛ آنها هستند که عظمت الهى 
سربزند،  آنها  از  صالحى  عمل  هر  که  مى کند  جلوه  آن چنان  چشمهایشان  در 
ذات  بدهکار  همیشه  نکرده ایم.  کارى  ما  مى گویند  اصًال  نمى آید؛  به نظرشان 

مقّدس احدیّتند.
مال  از  که  را  کنیز  و  غالم  هزار  بتدریج،  الف مملوك؛  ماله  من  اعتق  ولقد 
شخصى خود خریده بود، آزاد کرد؛ ىف طلب وجه اهللا والنجاة من النار؛ براى این که 
رضاى خدا را جلب نماید و از آتش جهنّم خود را دور کند. مما كد بيديه و رشح 
منه جبينه؛ این پولهایى که مى داد، پولهایى نبود که مفت گیرش آمده باشد. امام 
صادق طبق این روایت مى گوید: مما كد بيديه؛ با کّد یمین و عرق جبین و با کار 
سخت، پول به دست آورده بود. چه در زمان پیامبر، چه در زمان فترت بیست 
و پنج سال، چه در زمان خالفت  ـ که از بعضى از آثار فهمیده مى شود که 
امیرالمؤمنین در زمان خالفت هم کار مى کرد  ـ آن حضرت کار مى کرد؛ مزرعه 
آباد مى نمود، قنات مى َکند و پول در مى آورد و این پولها را در راه خدا انفاق 
مى کرد. از جمله مرتّب برده مى خرید و آزاد مى کرد؛ هزار برده را این طور 
خرید و آزاد کرد. ان كان ليقوت اهله بالزيت و اخلل والعجوة؛ غذاى معمولى 
خانه ى امیرالمؤمنین اینها بود: زیتون، سرکه، خرماى متوّسط و یا پایین؛ که 
حاال مثًال در عرف جامعه ى ما نان و ماست، یا نان و پنیر است. و ما كان 
لباسه اّال كرابيس؛ لباس معمولیش کرباس بود. اذا فضل شى ء عن يده من كمه دعا 
باجللم فقصه؛ اگر آستینش مقدارى بلند بود، قیچى مى خواست و آستین بلند 
را مى برید؛ یعنى حتّى به زیادى آستین براى خودش راضى نمى شد. مى گفت 
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این زیادى است؛این پارچه را در جایى مصرف کنند و به کارى بزنند! آن روز 
پارچه هم خیلى کم بود و مردم مشکالتى در زمینه ى پوشش داشتند؛ این بود 

که یک تّکه پارچه ى کرباس هم مى توانست به دردى بخورد.
اسالم  قّله ى  حضرت،  آن  مى کند.  صحبت  حضرت  عبادت  به  راجع  بعد 
است؛ اسوه ى مسلمین است. در همین روایت فرمود: و ما اشبهه من ولده و ال 
اهل بيته احد اقرب شبها به ىف لباسه و فقهه من على بن احلسني علیهما الّسالم. امام 
لحاظ  از  پیامبر  ـ  اوالد  و  بیت  اهل  بیتمان  ـ  اهل  تمام  در  مى گوید:  صادق 
این رفتارها و این زهد و عبادت، هیچ کس به اندازه ى على بن الحسین به 
امیرالمؤمنین شبیه تر نبود؛ امام سّجاد، از همه شبیه تر بود. امام صادق فصلى 
در باب عبادت امام سّجاد ذکر مى کند؛ از جمله مى فرماید: و لقد دخل ابوجعفر 
ابنه علیهما الّسالم علیه؛ پدرم حضرت ابى جعفر باقر یک روز پیش پدرش رفت و 
وارد اتاق آن بزرگوار شد. فاذا هو قد بلغ من العبادة ما مل يبلغه احد؛ نگاه کرد، 
دید پدرش از عبادت حالى پیدا کرده که هیچ کس به این حال نرسیده است. 
شرح مى دهد: رنگش از بى خوابى زرد شده، چشمهایش از گریه درهم شده، 
پاهایش ورم کرده و... امام باقر اینها را در پدر بزرگوارش مشاهده کرد و 
دلش سوخت: فلم املك حني رأيته بتلك احلال البكاء؛ مى گوید وقتى وارد اتاق 
پدرم شدم و او را به این حال دیدم، نتوانستم خوددارى کنم؛ بنا کردم زار زار 
گریه کردن: فبكيت رمحة له. امام سّجاد در حال فکر بود  ـ تفّکر هم عبادتى 
خواست  مى کند؛  گریه  چرا  باقر  امام  پسرش  که  دانست  فراست  به  است  ـ 
یک درس عملى به او بدهد؛ سرش را بلند کرد: قال يا بىن اعطىن بعض تلك 
الصحف الىت فيها عبادة على بن اىب طالب علیه الّسالم؛ در میان کاغذهاى ما بگرد و آن 
از دوران امام  دفترى که عبادت على بن ابى طالب را شرح داده، بیاور. ظاهراً 
على بن ابى طالب علیه الّسالم نوشته ها و کتابهایى در باب قضاوتهاى آن حضرت، 
ائّمه  اختیار  در  حضرت،  آن  احادیث  باب  در  حضرت،  آن  زندگى  باب  در 
بود. از مجموع روایات دیگر، آدم این طور مى فهمد که در موارد گوناگونى 
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آن  فرمود  باقر  امام  پسرش  به  حضرت  هم  این جا  مى کردند.  استفاده  آن  از 
نوشته اى را که مربوط به عبادت على بن ابى طالب است، بردار بیاور. امام باقر 
مث  يسريا  شيئًا  دادم. فقرأ فيها  پدرم  به  و  آوردم  رفتم  مى فرماید: «فاعطیته»؛ 
تركها من يده تضجرا؛ مقدارى به این نوشته نگاه کرد  ـ امام سّجاد، هم به امام 
باقر درس مى دهد، هم به امام صادق درس مى دهد، هم به من و شما درس 
مى دهد  ـ با حال مالمت آن را بر زمین گذاشت؛ و قال من يقوى على عبادة 
على بن اىب طالب علیه الّسالم؛ فرمود چه کسى مى تواند مثل على بن ابى طالب عبادت 
او  حال  به  دلش  باقر  امام  که  مى کند  عبادت  قدر  آن  که  سّجادى  امام  کند؟ 
ـ نه مثل من و شما؛ ما که کمتر از اینها هم به چشممان بزرگ مى آید  مى سوزد  
باقرى که خودش هم امام است و داراى آن مقامات عالى است، از  امام   ـ 
عبادت على بن الحسین دلتنگ مى شود و دلش مى سوزد و نمى تواند خودش را 
نگه دارد و بى اختیار زار زار گریه مى کند، آن وقت على بن الحسیِن با این طور 
عبادات مى گوید: من يقوى على عبادة على بن اىب طالب؛ چه کسى مى تواند مثل 

على عبادت کند؟ یعنى بین خودش و على فاصله اى طوالنى مى بیند.
على اى که من و شما عاشق او هستیم، دنیا عاشق اوست، مسیحى عاشقانه 
برایش کتاب مى نویسد، آدمى که به مبانى دینى هم عمًال خیلى پایبند نیست، 
نگاه  دور  از  چرا  شما  را  على  این  مى کند،  باز  ستایش  به  زبان  او  درباره ى 
مى کنید؛ نزدیک بروید. هرکس این قّله ى دماوند را از دور نگاه کند، مى گوید به 
به، عجب چیزى است! قدرى از این پیچ وخمها باال برو، ببینم چه کاره اى! باید 
نزدیک شد؛ باید راه افتاد؛ باید حرکت کرد. امروز بشریت به همین خصلتهایى 
که امیرالمؤمنین پرچمدارش بود، احتیاج دارد. این خصلتها، با پیشرفت علم، 
با پیشرفت فناورى، با پدید آمدن روش جدید زندگى در دنیا کهنه نمى شود. 
زورگو  با  دشمنى  نمى شود؛  کهنه  حق طلبى  و  انصاف  نمى شود؛  کهنه  عدالت 
کهنه نمى شود؛ پیوند دل با خدا کهنه نمى شود. اینها رنگ ثابت وجود انسان 
در همه ى تاریخ است. امیرالمؤمنین این پرچمها را در دست داشت. امروز بشر 
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تشنه ى این حرفها و تشنه ى این حقایق است. راه چیست؟ راه، نزدیک شدن 
است. مبادا اگر من و شما در جایى حرفى براى حق زدیم، این به نظرمان زیاد 
و بزرگ بیاید؛ نه. على این است. مبادا اگر ساعتى از شبى، روزى، نیمه شبى، 
توانستیم عبادتى کنیم، به چشممان بزرگ بیاید و ما را ُعجب بگیرد؛ نه. على 
این است. مبادا اگر در صحنه ى خطرى وارد شدیم، خودمان را خیلى بزرگ 
ببینیم؛ نه. على این است. هرچه مى توانید، نزدیک شوید. اى روزه داران، اى 
نمازگزاران، اى نافله گزاران، اى مجاهدان فى سبیل اهللا، اى حاضر شوندگان در 
میدانهاى خطر، اى زاهدان در دنیا، اى شیران روز، اى عبادت کنندگان شب! 
نزدیکتر  باز  مى توانید  هم  شما  اّما  نزدیکترید؛  على  به  شما  به حالتان؛  خوشا 

شوید.
دنیاى اسالم، بلکه دنیاى بشریت سالم، در مقابل او خاضع است. اینهاست 
که در تاریخ اثرش مى ماند. آن زهدش بود؛ آن عبادتش بود؛ آن شجاعتش 
بود؛ آن قاطعیتش در راه خدا بود. آن جایى که الزم بود، با شمشیر به جان 
باك  چیز  دشمنان خدا مى افتاد و از هیچ  دشمنان دین و  حقیقت و  دشمنان 
نداشت: ال تأخذه ىف اهللا لومة الئم1. آن جایى که آدِم منحرِف مضِرّ مخّلى بر سر 
راه حرکت به سوى خدا وجود داشت، شمشیر او فیصله دهنده بود. آن جایى که 
مظلومى بود، آن جایى که مسلوب الحّقى بود، امیرالمؤمنین به رقیقترین انسانها 
تبدیل مى شد. در روایتى هست که آن قدر امیرالمؤمنین با دست خودش به 
دهان یتیمان غذا گذاشت که یک نفر  ـ البد مثًال جوانکى بوده  ـ گفت آرزو 
کردیم کاش ما هم یتیم مى شدیم تا امیرالمؤمنین این طور به ما لطف مى کرد! 
آن قدر ناشناس به خانه ى فقرا و مساکین و گرفتارها و از راه مانده ها سر زد 
که معروف است بعد از ضربت خوردن آن حضرت، فهمیدند آن انساِن رحیم 

چه کسى بوده که مى آمده است و او را نمى شناخته اند!
سخن او نهج البالغه است؛ فصیحترین کالم آدمى در میان عرب. نهج البالغه 

1. کتاب سلیم بن قیس الهاللی، ج 1، ص 22.
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اوج هنر و اوج زیبایى است؛ زیبایى لفظ و زیبایى معناست. انسان مبهوت 
نتوانسته  عرب،  هنرمند  نویسنده ى  هیچ  عرب،  بزرگ  شاعر  هیچ  مى ماند! 

بگوید که من از مراجعه ى به نهج البالغه بى نیازم.

 در خطبه هاى نماز جمعه ي تهران  ـ 1378/10/10
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رمضان؛ دوره ي فشرده ي رياضت مؤمنان
دوره ى  یک  پایان  عید  است؛  مغفرت  عید  و  عبادت  عید  فطر،  عید  روز 
ریاضت،  این  از  مى خواهد  که  است  مؤمنى  مسلمان  براى  ریاضت  فشرده ى 
براى ساختن و براى تقویت روحیات و ملکات نیک در خود استفاده کند و 
در طول سال و در همه ى عمر از آن بهره گیرد. در ماه رمضان، این ریاضت 
الهى و شرعى، این خویشتندارى، این صبر بر گرسنگى و تشنگى، این مبارزه 
با هواى نفس و شهوات انسانى، موجب آن مى شود که ملکات نیک در انسان 
تقویت شود. بشر در حقیقت مجموعه اى از همین ملکات و صفات و خصال 
است. آن کسانى که صفات و خصال نفسانى و روحى آنها، صفات نیک است، 
با دست پُر از این دنیا مى روند. اعمال عبادى، تقواى الهى و بقیه ى وظایفى که 
بر عهده ى انسان است، در درجه ى نهایى براى این است که انسان بتواند خود 
را مجموعه اى از ملکات نورانى کند؛ خود را انسان واقعى بسازد و تشبّه به 

خداى بزرگ پیدا کند.



لزوم حفظ دستاوردهاي روزه داري
کرده،  پیدا  نفس  هواى  با  مبارزه  قدرِت  رمضان،  ماه  برکت  به  که  انسانى 
دستاورد بزرگى را به دست آورده است که باید آن را حفظ کند. انسانى که از 
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عادت به هوسرانى و عادت زشت پاسخگویى مثبت به هوسها و شهوات  ـ تا 
هرجایى که براى او مقدور است  ـ رنج مى برد، در ماه رمضان مى تواند بر این 
عادت فائق آید؛ باید این را براى خود حفظ کند. همه ى بدبختیهاى بشر بر 
اثر پیروى از هواى نفس است. همه ى ظلمها، همه ى تزویرها، همه ى نامردمیها 
و بى عدالتیها، همه ى جنگهاى ظالمانه، همه ى حکومتهاى فاسد، همه ى تسلیم 
شدن و ظلم پذیرى در میان ملتها، ناشى از همین پیروى از هواهاى نفسانى و 
تسلیم شدن در مقابل خواهش نفس است. اگر انسان این قدرت را بیابد که بر 
خواهش نفس غلبه پیدا بکند، انساِن رستگارى شده است. ماه رمضان این را 
در شما به وجود آورده است. عید امروز براى این است که محاسبه اى بکنید؛ 
پاداشى را که خدا در اوقات ضیافِت خود به شما داده است، براى خودتان نگاه 

دارید و رابطه ى خود را با خدا محکم کنید.
عزیزان من؛ مردان، زنان و بخصوص جوانان! این حالت تضّرع و این حالت 
توّجه و ارتباط با خداى متعال را با دلهاى نورانى خود، در طول سال براى 
خودتان حفظ کنید. دنیا و آخرت، با این صفاى نفسانى براى انسان حاصل 
مى شود  حاصل  راه  این  از  فقط  کند،  سعادتمند  را  انسان  که  دنیایى  مى شود. 

والغیر.
در پایان عرایضم، این حدیث را از امیرالمؤمنین علیه الّسالم براى شما عزیزان 
بخوانم. از امیرالمؤمنین علیه الّسالم نقل شده است: اّنما هو عيد1؛ امروز عید واقعى 
است. ملن قبل اهللا صيامه و شكر قيامه؛ براى آن کسى که خدا روزه و نماز و 
عبادت او را در ماه رمضان قبول کرده باشد. و كّل يوم ال يعصى اهللا فيه فهو 
عيد؛ هر روزى که خدا در آن معصیت نشود، آن روز عید است. عزیزان من! 
با مرتکب نشدن معصیت الهى و اجتناب از محارم الهى، امروز را عید کنید؛ 

فردا را عید کنید؛ همه ى دوره ى سال را براى خود عید کنید.

 در خطبه هاى نماز عید فطر ـ 1378/10/18

1. نهج البالغه: حکمت 420
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رمضان؛ فرصت جماهدت براي عمل 
خالص در جامعه

عزیزان! روز ماه رمضان است؛ روزها و ساعات متبّرکى است. همه باید از 
این ساعات و روزها استفاده کنند. استفاده ى حقیقى من و شما از این ساعات 
و از این روزها و شبها این است که از خدا بخواهیم و خودمان هم مجاهدت 
کنیم تا بتوانیم مانند یک کارگزار اسالمِى واقعى، یک مسؤول حقیقِى مؤمن و 
اسالمى، در هر بخشى که هستیم، عمل کنیم. باید این طور شود و چاره اى هم 
نیست؛ یعنى اصًال نمى شود تحّمل و قبول کرد که ما اجازه دهیم این فسادها 
در بین ما رواج پیدا کند؛ نه، آن کارها باید بشود و همه هم مسؤولند. باید 
تالش شود، این مجاهدتها باید بشود، این اصالحها باید صورت گیرد. اّولین 
قدم اصالح  ـ که اصالحات گفته مى شود  ـ اصالح درونِى خود ماست؛ یعنى 
این مجموعه ى مسؤوالن نظام بایستى خودشان را از این روشها و منشها و 
کار  این  اگر  دهند.  نجات  و  کنند  خالص  اسالمى  غیر  رفتارهاى  و  ُخلقیّات 

صورت گرفت، آن گاه پیشرفت کارها ممکن خواهد شد.

در دیدار کارگزاران نظام ـ 1379/9/12
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رمضان؛ ماه خودسازي براي حركت به پيش
تبریک عید فطر، به معناى تبریِک گذراندِن موفّقیت آمیز ماه مبارك رمضان 
است. خدا را شکرگزاریم که مّلت ما را موفّق کرد که امسال هم ماه رمضاِن 
حقیقتًا مبارکى را بگذراند. فضاى کشور در سرتاسر ماه رمضان، با توّجهات 
مؤمنان و احساسات پاك جوانان مؤمن و انفاس قدسیّه ى روزه داران معّطر بود. 
امسال بحمداهللا ماه رمضان از لحاظ توّجهات و توّسالت و موفّقیتهاى مردم در 
زمینه هاى خودسازى معنوى، از سال گذشته و سالهاى قبل از آن بهتر بود. این 
را قدر بدانیم و اثرات مبارکش را براى خود و ملتمان حفظ کنیم. ماه رمضان، 
ماه خودسازى است و خودسازى براى حرکت به سمت جلو است. ان شاءاهللا 
این راه و این سیر و این حرکت مبارك را  ـ که مّلت بزرگ ایران در طول این 
بیست ویکى دو سال دنبال مى کند  ـ با موفّقیت ادامه دهیم، و این همان نکته ى 
دومى است که خواستم عرض کنم؛ قدردانى از برکات الهى و توفیقاتى که در 

این ماه بر مّلت ایران نازل فرموده است.
روز عید فطر  ـ همچنان که در روایت امیرالمؤمنین علیه الّصالة و الّسالم هست  ـ 
به روز قیامت تشبیه شده است؛1 یعنى روز پاداش. ان شاءاهللا این اجتماع عظیم 
به  را  الهى  رحمت  و  توّجه  سیاسى،  و  عبادى  و  معنوى  مراسم  این  در  شما 
سوى شما جلب کند و مّلت ایران و مسؤوالن کشور و همه ى کسانى که در هر 
نقطه اى از کشور و در هر بخشى از بخشهاى عظیِم تالِش این مّلت مسؤولیتى 

1.  بحاراالنوار، ج 9، ص 362.
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دارند، بتوانند با توّکل به خداوند متعال، با توّجه به راهنماییهاى الهى در قرآن 
و در کلمات اهل بیت علیهم الّسالم و به دنبال انگشت اشاره ى مرد بزرِگ معنوى 
دوران ما و جانشین پیامبران  ـ امام بزرگوارمان  ـ این راه را ادامه دهند و 

ان شاءاهللا سعادت مّلت و آینده ى این کشور را تأمین کنند.



عيد فطر؛ ذخريه ي متام نشدين مسلمانان
مراسمى  که  است  این  خصوصیّتش  برجسته ترین  شاید  فطر  سعید  عید 
معنوى و بین المللى است. برخالف بسیارى از رسوم بین المللى که جنبه ى 
سیاسِى محض دارد، این رسم بین المللى جنبه ى معنوِى بارز و نمایانى دارد. 
در دعاى قنوت عید فطر مى خوانیم: اسئلك حبّق هذا اليوم اّلذى جعلته للمسلمني 
عيدًا و ملحّمٍد صّلى اهللا علیه و آله ذخرًا و شرفًا و كرامًة و مزيدا1؛ این روز، عید همه ى 
ذخیره اى  و  اسالم  عّزت  و  اسالم  پیامبر  و  اسالم  شرف  مایه ى  و  مسلمانان 
تمام نشدنى در طول تاریخ است. با این چشم به عید سعید فطر نگاه کنیم. 
ذخیره،  این  از  است.  نیازمند  ذخیره  این  به  ما  بزرگ  اسالمِى  مّلت  امروز 
نزدیکى  و  وحدت  اّول،  گیرد:  قرار  مسلمانان  استفاده ى  مورد  باید  چیز  دو 
مسلمین است و دوم، توّجه به معنویّت در دنیاى اسالم است. در دنیاى اسالم، 
هر دو عامِل تکامل بخش و پیشبرنده، مورد خدشه قرار گرفته است. امروز 
وحدت مسلمانان با ایجاد تفرقه هاى مذهبى، فرقه اى، نژادى، ناسیونالیسمهاى 
است.  شده  مخدوش  انحرافى،  شعارهاى  و  مختلف  قومیتهاى  گوناگون، 
مسلمانان بر فراز همه ى شعارهاى خود  ـ چه شعار قومیّت، چه شعار مذاهب 
باید  خودشان  ـ  سیاستهاى  به  مربوط  شعارهاى  چه  خودشان،  اختصاصى 
شعار وحدت و یکپارچگى اّمت اسالمى را قرار دهند. امروز براى آنها یکى 
دست  و  استکبار  و  استعمار  که  مى دانیم  است.  این  شعارها  کارآمدترین  از 
قدرتهاى بیگانه همیشه سعى کرده است با انواع و اقسام حیَل، این وحدت را 

1. اقبال االعمال (ط القدیمه)، ج1 ، ص 289.
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درهم بشکند؛ که یکى از خبیث ترین حیله ها، حیله ى غصب سرزمین فلسطین 
و کاشتن شجره ى خبیثه ى صهیونیسم در سرزمین اسالمى فلسطین  ـ یعنى در 

قلب ملتهاى مسلمان و کشورهاى اسالمى  ـ بوده است.
نقطه ى دوم هم معنویّت است. استعمارگرانى که آمدند سرمایه هاى ما را  ـ 
نفت ما را، استقالل ما را، عّزت ما را، وحدت و یکپارچگى ما را  ـ به دست 
چپاول و غارت سپردند، معنویّت ما را هم به یغما بردند و در دنیاى اسالمى، 
مادیِّت خودشان را به صورت فرهنگهاى گوناگون و مبانى باطل گستراندند. 
امروز باید بازگشت به معنویّت اسالم، به حقیقت اسالم و روحانیّت دین، شعار 

مسلمانان باشد. امروز مسلمانان به این احتیاج دارند.

 در دیدار کارگزاران نظام و سفراي کشورهاي اسالمی ـ 1379/10/7
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رمضان؛ ماه صرب و صالة
عید فطر، روز پاداش گرفتن و رؤیت رحمت الهى بعد از ماه رمضان است. 
بحمداهللا ماه رمضان را  ـ که ماه صبر و صالة بود  ـ با عافیت گذراندید و خداى 
متعال، با دعا و ذکر و مناجات، شما را به اداى فریضه ى روزه و توّسل و خشوع 
در مقابل حضرت حق موفّق کرد. امروز، روزى است که ان شاءاهللا خداى متعال 
پاداش شما را عنایت خواهد کرد. شاید یکى از بزرگترین پاداشهاى الهى این 
باشد که خدا همه ى ما را موفّق کند تا بتوانیم وسیله ى رحمت الهى را تا ماه 
رمضان آینده براى خودمان باقى بداریم. رحمت الهى در ماه رمضان، ناشى 
از حسناتى است که شما در این ماه مبارك توفیق آن را پیدا مى کنید. در ماه 
رمضان، توّجه به خدا و احسان به مستمندان و صله ى رحم و توّجه به ضعفا و 
پاکدامنى و پارسایى هست؛ آشتى با کسانى که از آنها دورى گزیده اید، هست؛ 
انصاف با کسانى که با آنها دشمنى داشته اید، هست. ماه رقّت و توّجه و توّسل 
رحمت الهى نورانى مى شود و انسان  است؛ دلها نرم و جانها با نور فضل و 
نسبت به انجام این حسنات توفیق پیدا مى کند. این را تا سال آینده ادامه دهید؛ 
درس ماه رمضان را براى دوره ى سال فرا گیریم. این مى شود یکى از بزرگترین 
پاداشهاى خداوند، که چنین توفیقى را به ما بدهد. رضا و رحمت و قبول و عفو 
و عافیت را از خداى متعال طلب کنیم. این در حقیقت عید واقعى خواهد شد.
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خودسازي؛ بزرگترين درس ماه رمضان
آنچه که من به مردم عزیزمان در این خطبه عرض مى کنم، این است که 
بزرگترین درس ماه رمضان، خودسازى است. اّولین و مهمترین قدِم خودسازى 
هم این است که انسان به خود و به اخالق و رفتار خود با نظر انتقادى نگاه 
کند؛ عیوب خود را با روشنى و دقّت ببیند و سعى در برطرف کردن آنها داشته 

باشد. این از عهده ى خود ما برمى آید و این تکلیفى بر دوش ماست.
به مردم عرض مى کنم: به هم رحم کنید تا خداى متعال به شما رحم کند. 
کسانى که دستشان باز است، دست تعّدى به سمت منافع و مصالح دیگران دراز 
نکنند. کسانى که زرنگى و هوش و امکانات و قدرت و مسؤولیت و تواناییهاى 
دیگران  به  تعّدى  راه  در  تواناییها  این  از  دارند،  اجتماعى  و  فردى  گوناگون 
استفاده نکنند. خود را بنده ى خدا بدانیم؛ در مقابل بقیه ى بندگان خدا، خود را 
موّظف به همراهى، احسان، نیکى و رعایت انصاف بدانیم؛ آن گاه باران رحمت 
و فضل خدا بر سر ما خواهد بارید؛ ما را شستشو خواهد داد و برکات خود را 
بر ما نازل خواهد کرد. البتّه این وظیفه ى همه است؛ ولى کسانى که در جامعه 
تمّکن و قدرت و مقام و ثروت و نفوذ کلمه اى در میان مردم دارند، بیش از 
دیگران در مقابل این بار سنگین  ـ بار خودسازى و محدود کردن قواى خود 

از تجاوز به دیگران  ـ مسؤولند.

 در خطبه هاي نماز عید فطر ـ 1380/9/25
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عيد فطر؛ عيد به معناي حقيقي
عید فطر، یکى از عظیمترین مناسبتهاى اسالمى است. دنیاى اسالم، روز 
عید فطر را به معناى حقیقى عید مى داند و عید مى گیرد؛ و این چیزى است که 
اسالم براى اّمت اسالمى خواسته است: جعله اهللا لكم عيدا و جعلكم له اهال؛1 
خداى متعال امروز را براى اّمت اسالمى عید قرار داد و آنها را شایسته ى این 
عید دانست. آنچه مهم است، بخش دوم قضیه است. ما باید از این هدیه ى 
و  معرفت  نور  دادن  راه  معناى  به  شخصى،  استفاده ى  هم  کنیم؛  استفاده  الهى 
توبه و انابه به دلهاى خودمان، که اگر از عالم معرفت و محبّت الهى دریچه اى 
بر روى دلهاى خودمان باز و اندرون خود را نورانى کنیم، بسیارى از تاریکیها 
که  انسانهاست  دل  چون  شد؛  خواهد  حل  هم  بیرون  دنیاى  گرفتاریهاى  و 
سرچشمه ى خوبیها و بدیهاست  ـ در اعمال و رفتار و مناسبات اجتماعى و 

بین المللى آنها  ـ و هم استفاده ى عمومى بکنیم.

 در دیدار کارگزاران نظام ـ 1380/9/25

1. من الیحضره الفقیه، ج 1، ص 517.
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رمضان؛ ماه ذخريه سازي تقوا
بخواهیم  کمک  متعال  خداى  از  تقواست.  ذخیره سازى  ماه  رمضان،  ماه 
ذخیره ى  خود،  عمر  همه ى  براى  و  سال  دوره ى  براى  ماه  این  در  بتوانیم  تا 

ارزشمنِد تقوا را فراهم کنیم.
مطرح  علیه الّصالة و الّسالم  امیرالمؤمنین  از  را  جمله اى  اّول،  خطبه ى  در  امروز 
مى کنم که به وصیّت آن بزرگوار به اوالد و بازماندگانشان مربوط است و آن 
گونه که خود ایشان  ـ بنا به نقل نهج البالغه  ـ در آن نوشته مرقوم کرده اند، 
مخاطب این وصیّت، همه ى کسانى هستند که این نامه و این وصیّت به آنها 
مى رسد؛ یعنى ما هم مخاطب کلمات امیرالمؤمنین علیه الّصالة و الّسالم هستیم. این 
همان وصیّت معروف است که بعد از یکى دو سطر مى فرمایند: اوصيكما و مجيع 
ولدى و اهلى و من بلغه كتاىب بتقوى اهللا و نظم امركم و صالح ذات بينكم1. تقریبًا 
بیست مطلب در این وصیّت ذکر شده است. بدیهى است وصیّت یک انسان 
بزرگ، آن هم وقتى که در آخرین ساعات عمر او این وصیّت نوشته مى شود، 
شامل حّساسترین مطالب به نظر اوست. امیرالمؤمنین علیه الّصالة و الّسالم این وصیّت 
را بعد از ضربت ابن ملجم نوشته اند؛ ملّا ضربه ابن ملجم2. تقریبًا بیست مطلبى 
حج،  قرآن،  دنیاطلبى،  درباره ى  مطالب،  است.  مهم  آمده،  وصیّت  این  در  که 
جهاد، یتیمان،همسایگان و... است. دو مطلب از تقریبًا بیست مطلب را انتخاب 

1.  جامع االحادیث الشیعه (بروجردي)، ج 23، ص 890.
2.  همان.
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کرده ام تا امروز عرض کنم: یکى «نظم امرکم» و دوم «صالح ذات بینکم»؛ 
یعنى ایجاد الفت میان برادران. از این جا مى شود فهمید که این دو مطلب جزو 

مطالب بسیار مهم در نظر امیرالمؤمنین علیه الّصالة و الّسالم است.



وصاياي امرياملؤمنني علي عليه الّسالم

1. نظم همراه و هماهنگ با تقوا
نظم از جمله موضوعاتى است که وقتى انسان در معنا و مفهوم و کارکرد 
آن در زندگى خود غور مى کند، اهمیت آن را بیشتر درك مى کند. نظم یعنى هر 
چیزى در جاى خود قرار گیرد. جهان که در پیرامون ما انسانها و در زمین و 
آسمان گسترده شده است، یک مجموعه ى قانونمند است. قانون و نظم، بر جمیع 
جریانات و حوادث عالم و حرکات دنیاى مورد احساس و دید و جهان پیرامون 
ما حاکم است. انسان هم یکى از اجزاى همین عالِم برخوردار از نظم است. 
زندگى طبیعى انسان هم داراى نظم است. گردش خون، ضربان قلب، دمیدن 
جسم آدمى  و  انسان  بدن  در  که  انفعاالتى  و  فعل  و  تحّرکات  بقیه ى  و  ریه ها 
وجود دارد، همه تابع نظم است. اگر عمل و رفتار انسان از نظم برخوردار باشد، 
هماهنگى میان او و دنیاى پیرامونش تأمین خواهد شد. نظم به انسان این فرصت 
را مى دهد تا بتواند از هر چیزى به نحو شایسته ى آن استفاده کند و چیزى معّطل 
نماند. اگر در جسم انسان بى نظمى پدید آید، با بیمارى همراه است، یا نامش 
بیمارى است. عینًا همین مطلب در رفتارهاى انسان  ـ چه در زندگى فردى و چه 

در رفتارهاى اجتماعى  ـ وجود دارد؛ بنابراین نظم داراى اهمیت است.
البتّه قلمرو نظم، وسیع است. از زندگى خصوصى انسان و درون اتاقى که 
در آن زندگى یا کار مى کند، نظم مطرح مى شود  ـ اتاق منّظم، اتاق نامنّظم  ـ 
تا رفتارهاى فردى او در محیط کار و درس و تحصیل و تا محیط اجتماعى 
و ساخت جامعه و بناى نظام اجتماعى؛ یعنى همان ساختى که از نظم ویژه اى 
که تابع فلسفه ى خاّصى است، سرچشمه گرفته است. همه ى اینها مشمول «و 
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نظم امرکم» است که امیرالمؤمنین علیه الّصالة و الّسالم در این قطعه از وصیّتشان آن 
را بیان فرمودند.

آن حضرت قبل از آن که نظم را مطرح کنند، تقوا را مطرح کرده اند. اّوِل 
وصیّت هم تقوا آمده است  ـ اوصيكما بتقوى اهللا و ان ال تبغيا الّدنيا و إن بغتكما1 
 ـ ولى بعد از دو سطر، باز مى فرمایند: اوصيكما و مجيع ولدى و اهلى و من بلغه 
تکرار مى کنند. این شاید  كتاىب بتقوى اهللا و نظم امركم2؛ این جا تقوا را مجّدداً 
اشاره به این نکته باشد که نظمى در زندگى فردى و نظام زندگى عمومى و 
و  همراه  تقوا  با  و  گیرد  سرچشمه  تقوا  از  که  است  مطلوب  انسان  اجتماعى 
هماهنگ باشد. پس، این یک وصیّت کّلى است براى همه ى ما که در زندگى 
شخصى و خانوادگى و در کارهاى تحصیلى و ادارى و در مشاغلى که در 
جامعه داریم، نظم و برنامه ریزى را مراعات کنیم. اینها نظمهاى عمدتًا فردى 
است؛ اّما در سطح جامعه هم باید نظم را مراعات کنیم. هر کس در هر جایى 
قرار دارد، خود را موّظف بداند که نظم اجتماعى را رعایت کند. این یک ادب 
عمومى براى ما در سطح جامعه است؛ همه هم در این جهت شریک هستند.

رعایت قوانین و رعایت برادرى و مرّوت و زیاده خواهى نکردن و تجاوز 
به حقوق دیگران نکردن و رعایت وقت را کردن  ـ چه وقت خود، چه وقت 
دیگران  ـ رعایت مقّررات در عبور و مرور و رفت و آمد و مسائل مالى و 
نظم هم این  تجارى و امثال اینها، همه مصادیق نظم است. یک مصداق مهمِ ّ 
است که میان کارکرد ما در جامعه و افکار و عقاید و شعارهاى ما هماهنگى 
برقرار باشد. از بى نظمیهاى بسیار خطرناك یکى همین است که در جامعه اى 
مبانى فکرى و عقیدتى و باورهایى که جامعه به آن ایمان و اعتقاد دارد، یک 
چیز باشد؛ اّما رفتارهایى که براساس همین قواعد و باورها باید شکل بگیرد و 
هنجار عمومى اجتماعى را تشکیل دهد، با آن باورها و فکرها و مبانى منطبق 
نباشد. این نوعى دورنگى و دورویى و نفاق عمومى را به وجود مى آورد و 

بسیار خطرناك است.

1.  روضۀالواعظین (ط القدیمه)، ج 1، ص 136. 
2.  جامع االحادیث الشیعه (بروجردي)، ج 23، ص 890.
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اسم اسالم را آوردن و تکرار کردن، اّما در عمل هیچ به مبانى اسالمى 
مطرح  فکرى  قاعده ى  و  مبنا  عنوان  به  را  بشر  حقوق  اسم  نداشتن؛  باور 
کردن، اّما در عمل هیچ رعایت حقوق بشر را نکردن  ـ که امروز در سطح 
اسم  است  ـ  این  بشرى  جامعه ى  بزرگ  بالهاى  از  یکى  متأّسفانه  بین المللى 
اسم  نکردن؛  را  دیگران  آزادى  رعایت  عمل  در  اّما  آوردن،  را  آزادیخواهى 
قانون و قانون طلبى را آوردن، اّما در عمل پایبند به قانون نبودن، از جمله 
خصوصیّات بسیار بد و یکى از مصداقهاى بارز و خطرناك بى نظمى است. 
اجرا  یا  آورند  وجود  به  را  قوانین  و  مقّررات  مى خواهند  که  مسؤوالن  البتّه 
نمایند، باید بیشتر رعایت کنند؛ آحاد مردم هم در رعایتهاى عمومى خودشان 

باید به این موضوع توّجه کنند.

2. نزدیک کردن دلها به هم، خوشبین کردن ذهنها به هم
مطلب دوم، «صالح ذات بینکم» است. صالح ذات البین که امیرالمؤمنین 
اتّحاد  و  ائتالف  فقط  مى کنند،  بیان  را  آن  خود  مهم  وصیّت  در  علیه الّصالة و الّسالم 
ظاهرى نیست که دو گروه و دو جماعت بر سر یک چیز، قراردادى ببندند و 
ائتالف ظاهرى تشکیل دهند؛ از این باالتر است؛ یعنى فى مابین همدیگر، دلها 
با هم صاف شود؛ ذهنها نسبت به یکدیگر خوشبین شود و هیچ گونه تعّرض و 

ایذایى از کسى و از جناحى به یک مجموعه ى دیگر صورت نگیرد.
سخن  به  بينكم،  ذات  صالح  و  مى فرمایند  این که  از  بعد  جمله،  همین  در 
پیغمبر اکرم استشهاد مى کنند و مى فرمایند: فاّنى مسعت جّدكما صّلى اهللا علیه واله وسّلم 
يقول صالح ذات البني افضل من عاّمة الّصالة و الّصيام1؛ یعنى فضیلت اصالح ذات 
البین مردم  ـ دلها را به هم نزدیک کردن و ذهنها را نسبت به هم خوشبین نمودن 
 ـ از هر نماز و روزه اى بیشتر است. اگر کسى نماز مستحبّى بخواند یا روزه ى 
مستحبّى بگیرد، یا برود براى اصالح ذات البین تالش کند؛ دومى افضل است. 

این هم از چیزهایى است که ما امروز به آن خیلى احتیاج داریم.

 در خطبه هاى نمازجمعه ي تهران   ـ 1381/9/1

1.  نهج البالغه (صبحی صالح)، ص 421.
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درسهاي رمضان؛ تقويت حيات معنوي و 
نشاط ماّدي، رسيدگي به حمرومان

نتیجه ى روزه ى ماه رمضان، ذخیره ى تقوا در دل و جان ماست که باید ما 
را در راههاى پُر پیچ و خم زندگى در طول سال مدد کند و صراط مستقیم را 

براى ما تضمین نماید.
ماه رمضان با همه ى عظمت و کرامت و فضاى انباشته از رحمتش سپرى 
شد و مردم مسلمان در سراسر عالم در این ماه به برکت روزه ى روزها و توّسل 
و دعا و ذکر و تالوت قرآن، دلها و جانهاى خود را نورانیتر و به خدا نزدیکتر 

کردند.
به برکت ماه رمضان، براى مسلمان فرصتى پیش مى آید که باید از آن در 
جهت تقویت حیات معنوى و نشاط ماّدِى خود استفاده کند. یکى از درسهاى 
بزرگ ماه رمضان که در خالل دعا و روزه و تالوت قرآن در این ماه باید 
آن را فرا بگیریم و استفاده کنیم، این است که با چشیدن گرسنگى و تشنگى، 
رمضان  ماه  روزهاى  دعاى  در  بیفتیم.  فقرا  و  محرومان  و  گرسنگان  فکر  به 
مى گوییم: الّلهّم اغن كّل فقري. الّلهّم اشبع كّل جائع. الّلهّم اكس كّل عريان1. این 
دعا فقط براى خواندن نیست؛ براى این است که همه خود را براى مبارزه 
و  محرومان  چهره ى  از  محرومیت  غبار  ستردن  راه  در  مجاهدت  و  فقر  با 
مستضعفان موّظف بدانند. این مبارزه، یک وظیفه ى همگانى است. در آیات 

1.  مفاتیح الجنان: دعاى یومیه ماه مبارك رمضان 
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قرآن مى خوانیم: أ رأيت اّلذى يكّذب بالّدين. فذلك اّلذى يدّع اليتيم. و الحيّض 
در  انسان  که  است  این  دین  تکذیِب  نشانه هاى  از  یکى  املسكني1.  طعام  على 
نکند.  مسؤولیت  احساس  و  باشد  بى تفاوت  محرومان  و  فقیران  فقر  مقابل 
در ماه رمضان، به برکت روزه، طعم گرسنگى و تشنگى و نرسیدن به آنچه 
اشتهاى نفس انسان است را درك کردیم و چشیدیم. این باید ما را به احساس 
مسلمانان  یکایک  از  فقیر  و  فقر  مهّم  مسأله ى  قبال  در  اسالم  که  مسؤولیتى 

خواسته است و بر دوش آنان وظیفه نهاده است، نزدیک کند.
عدالت  استقرار  راه  از  جامعه اى،  هر  در  اصولى  شکل  به  فقر  عالج  البتّه 
اجتماعى و نظام عادالنه در محیط جامعه است، تا کسانى که اهل دست اندازى 
به حقوق دیگرانند، نتوانند ثروتى را که حّق همگان است، به سود خود مصادره 
کنند. این یک وظیفه ى دولتى و حکومتى است؛ اّما مردم هم به نوبه ى خود 
وظیفه ى سنگینى بر دوش دارند. اجراى برنامه هاى اجتماعى فقط در بلندمّدت 
و میان مّدت و بتدریج امکانپذیر است؛ اّما نمى شود منتظر ماند تا برنامه هاى 
اجتماعى به ثمر برسد و شاهد محرومیت محرومان و فقر گرسنگان در جامعه 
راه  این  در  مى توانند  که  است  کسانى  همه ى  و  مردم  خوِد  وظیفه ى  این  بود. 

تالش کنند.
همه باید خود را موّظف به مواسات بدانند. مواسات یعنى هیچ خانواده اى از 
خانواده هاى مسلمان و هم میهن و محروم را با دردها و محرومیتها و مشکالت 
خود تنها نگذاشتن؛ به سراغ آنها رفتن و دست کمک رسانى به سوى آنها دراز 
کردن. امروز این یک وظیفه ى جهانى براى همه ى انسانهایى است که داراى 
وجدان و اخالق و عاطفه ى انسانى هستند؛ اّما براى مسلمانان، عالوه بر این که 

یک وظیفه ى اخالقى و عاطفى است، یک وظیفه ى دینى است.
به همسایه ها و فقرا رسیدگى کنید. یکى از عواملى که نمى گذارد دست 
کسانى که توانایى کمک دارند، به یارى فقرا دراز شود، روحیه ى مصرف گرایى 
و تجّمل در جامعه است. براى جامعه بالى بزرگى است که میل به مصرف، 
خوردن،  بیشتر  کردن،  مصرف  بیشتر  به  همه  و  شود  زیاد  آن  در  روزبه روز 

1.  سوره ي ماعون، آیات 3 – 1.
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متنّوعتر خوردن، متنّوعتر پوشیدن و دنبال نشانه هاى ُمد و هر چیز تازه براى 
وسایل زندگى و تجّمالت آن رفتن، تشویق شوند. چه ثروتها و پولهایى که در 
این راهها هدر مى رود و از مصرف شدن در جایى که موجب رضاى خدا و 

رفع مشکالت جمعى از مردم است، باز مى ماند!



آفات مصرف گرايي در جامعه
مصرف گرایى براى جامعه بالى بزرگى است. اسراف، روزبه روز شکافهاى 
طبقاتى و شکاف بین فقیر و غنى را بیشتر و عمیقتر مى کند. یکى از چیزهایى که 
الزم است مردم براى خود وظیفه بدانند، اجتناب از اسراف است. دستگاههاى 
فرهنگى  و  دستگاههاى تبلیغاتى  بخصوص  دولتى،  مختلف  بخشهاى  مسؤوِل 
ـ به ویژه صدا و سیما  ـ باید وظیفه ى خود بدانند مردم را نه فقط به اسراف و   
مصرف گرایى و تجّمل گرایى سوق ندهند؛ بلکه در جهت عکس، مردم را به 
سمت قناعت، اکتفا و به اندازه ى الزم مصرف کردن و اجتناب از زیاده روى و 
اسراف دعوت کنند و سوق دهند. مصرف گرایى، جامعه را از پاى درمى آورد. 
جامعه اى که مصرف آن از تولیدش بیشتر باشد، در میدانهاى مختلف شکست 
خواهد خورد. ما باید عادت کنیم مصرف خود را تعدیل و کم کنیم و از زیادیها 

بزنیم.
را  خانواده  افراد  کمکهاى  و  دهند  تشکیل  خانوادگى  اجتماعات  جوانان 
جمع کنند و در درجه ى اّول به مصرف فقرا و نادارهاى همان خانواده و فامیل 

برسانند و اگر نیازى نبود، به فقراى دیگر رسیدگى کنند.
امروز در جامعه ى ما فقر وجود دارد. وظیفه ى ما به عنوان نظام اسالمى، 
ریشه کن کردن فقر در جامعه است. نباید در جامعه محرومیت باشد. این تکلیف 
ماست به عنوان دولت، به عنوان نظام اسالمى، به عنوان آحاد مردم. كّلكم راع 
و كّلكم مسؤول عن رعيته1؛ این وظیفه ى همه است. هر کدام به نحوى تجّمل و 

1.  صحیح بخارى، ج 1، ص 304 (حدیث نبوي).
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اسراف و زیاده روى را کم کنیم. این درس ماه رمضان است. این کار، هّمت و 
گذشت و بصیرت و آگاهى مى خواهد. از خداى متعال کمک بخواهیم.

خانواده هاى بسیارى هستند که نه از روى تن پرورى و تن به کار ندادن، 
بلکه به معناى واقعى کلمه محروم و مستمندند. باید اینها را شناسایى و پیدا 

کنید  ـ کار مشکلى هم نیست  ـ و به اینها کمک نمایید.
پروردگارا! ما را در انجام دادن این وظیفه ى بزرگ و اساسى یارى کن. 
منافع  و  مصرف گرایى  و  اسراف  ضررهاى  محّمد  آل  و  محّمد  به  پروردگارا! 
مواسات و رسیدگى به محرومان و مستمندان را براى یکایک افراد جامعه ى 

ما روشن بکن و آنها را به این کار موفّق فرما.

 در خطبه هاي نماز عید فطر ـ 1381/9/15
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قرآن؛ نياز اصلي و امروزه ي دنياي اسالم
مایه ى  صرفًا  مى دهیم،  اهمیت  آن  به  این قدر  ما  قرآن که  تالوت  مسأله ى 
سرگرمى و هنرنمایى نیست، بلکه وسیله اى براى دست یافتن به فضاى قرآنى 
در کّل جامعه است و این کارى است که قّراِء خوب ما با استفاده از صداى 
و  تجوید  از  استفاده  نیز  و  تالوت  هنرِى  شیوه هاى  از  بهره گیرى  و  خوش 
آن  به  کریم،  قرآن  آیات  جمالت  و  کلمات  حروف،  اداى  در  خوب  توانایى 

دست مى یابند.
عزیزان من! بدانید که امروز دنیاى اسالم محتاج قرآن است. در مضامین 
آیات سوره هاى آل عمران، بقره، انبیاء و احزاب، که دوستان شما در این جا 
خواندند، مطالبى وجود دارد که امروز عالج دردها و ضعفهاى دنیاى اسالم 
است و اینهاست که ایمان انسان را عمیق و راسخ مى کند؛ معرفت انسان را 
روشن و آگاهانه مى کند؛ نیروى حیاتى انسان را به میدان مى آورد و از آنها 
هم  مى کند،  ترقّى  هم  خصوصیات،  این  با  جامعه اى  وقت  آن  مى ِکشد.  کار 
روحیه مى گیرد. وقتى جامعه اى روحیه اش قوى شد، دشمن نمى تواند به آن 
زور بگوید. وقتى زورگویان دنیا بخواهند سوار فرد، جماعت و یا ملتى شوند، 
اّولین اقدامشان این است که روحیه ى آن فرد یا مّلت را بشکنند و احساس 
توانایى و ایستادگى اش را از بین ببرند. تا زمانى که احساس قدرت و توانایى 
و روحیه در یک مّلت و جماعتى وجود دارد، هیچ کس نمى تواند بر آن فائق 
آید؛ نه دشمنان بیرونى و نه دشمنان درونى؛ تنبلى و بى عارى و بى کارگى. 
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این که در روایت دارد: و رجل قرأ القرآن فوضع دواء القرآن على داء قلبه براى 
این است که قرآن را فقط براى این که اسم و رسم بیابند یا مشغولیتى براى 
خودشان درست کنند، نخوانند؛ بلکه قرآن را به جهت این که درمانهاى اصلى 
خود  باطن  و  وجود  و  جان  درد  روى  را  قرآن  داروى  بخوانند.  است  آن  از 
بگذاریم و با قرآن این دردها را شفا دهیم. این کار، احتیاج دارد به این که 

فضا قرآنى شود.
داشتند.  نگه  دور  قرآن  از  مختلف  طرق  به  طوالنى،  مّدتهاى  براى  را  ما 
امروز ما مى خواهیم فضاى قرآنى داشته باشیم؛ باید به قرآن برگردیم. البتّه 
بیست وپنج سال است که جامعه ى ما به طور جّدى و با حرکت دسته جمعى و 
عمومى به سمت قرآن حرکت مى کند. قبل از انقالب هم حرکت قرآنى وجود 
داشت، ولى مثل حرکتهاى فردى بود. حرکت جمعِى جامعه، بعد از حاکمیت 
نقطه ى  به  رسیدن  تا  هنوز  و  بوده  هم  خوبى  حرکت  که  است  اسالمى  نظام 
مطلوب فاصله دارد. نتیجه ى آن حرکت این شده که شما امروز مى بینید پیر 
و جوان و زن و مرد ما تا حدود زیادى با قرآن اُنس دارند. حضور جوانانى 
که در هر گوشه و بخشى از بخشهاى جامعه با قرآن مأنوسند، نتیجه ى همان 
حرکت است که بایستى تقویت شود. تقویِت حرکت مذکور به این است که 
شما قّراء بتوانید قرآن را با صدا و شیوه ى خوب و زیبا بخوانید. اهمیت دادن 
به این جلسات براى همین است که اهمیت فراگیرى تالوت در جامعه روشن 
شود، واّال به اندازه اى که در این جا قرآن خوانده مى شود، انسان مى تواند چند 

برابر آن را به تنهایى بخواند.
تالوت فقط صدا نیست، بلکه فنون و شیوه هاى مختلفى دارد؛ چه شیوه هاى 
چه  و  است  تالوت  آهنگهاى  و  نغمه سراییها  همین  که  کار  ظاهر  به  مربوط 
شیوه هاى عمیق قرآن که مرحله اى باطنى تر از مرحله ى قبل است و آن آشنایى 
با مفاهیم آیات است. من غالبًا به قّراِء جوانمان گفته ام و االن هم تأکید مى کنم 
که یکى از مهمترین هّمتهایشان باید این باشد که آیاتى را که مى خوانند، خوب 
بفهمند. الاقل به ترجمه و معنا و دقایق آیاتى که مى خواهند تالوت کنند، دقیق 
آن  بیاید؛  بیرون  جانشان  عمق  از  صدا  با  مفهوم  مى خوانند،  وقتى  تا  شوند، 
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وقت در فضاى جامعه اثر مى گذارد و همه را تحت تأثیر قرار مى دهد. این که 
رعایت  به خاطر  مى گذارد،  اثر  عمیقًا  مصرى  قّراِء  از  بعضى  تالوت  مى بینید 
را  آیه  مضمون  مى خواهند  گویى  که  مى خوانند  طورى  است.  موضوع  همین 
در مقابل شما تصویر کنند. من گاهى براى بعضى از قّراِء جوانمان، دوستان 
مداح را مثال مى زنم و مى گویم این دوستان وقتى مى خواهند یک بیت شعر را 
در مجلسى که همه معناى آن را مى فهمند، بخوانند، به دو شکل ممکن است 
بخوانند. یک شکل این است که این مّداح که با صداى خوش مى خواند، گویا 
با شما کلمه کلمه حرف مى زند، که این در عمق جانتان اثر مى کند. یک شکل 
هم این است که براى خودش مطلبى را مى خواند! قرآن را هم به دو شکل 
مى توان خواند. دلیل این که بسیارى از تالوتها، با این که آهنگها و نغمه هاى آن 
خیلى با هم متفاوت نیست، تأثیر الزم را در دلها نمى بخشد و دلها را از جا 
نمى َکند، این است که خواننده از دل و باطن جانش با عبارات قرآن با مخاطب 
حرف نمى زند. در محیط ما که خیلیها زبان عربى بلد نیستند، بلکه آن جاهایى 
هم که بلد هستند، انسان مى فهمد که قارى از باطن جانش با مخاطب حرف 
نمى زند. اگر مى خواهید تالوت شما از لحاظ تأثیر و ساختن محیط جامعه و 
تغییر و دگرگونى دلها و جانها موفّق باشد، یکى از شرایط مهم و اصلى اش 
این است که خواننده ى قرآن با مضمون آیه اى که مى خواهد تالوت کند، کامًال 
آن  مى خواهد  خود  خوش  صداى  با  گویى  که  بخواند  طورى  و  باشد  آشنا 

مضمون را براى مخاطب تصویر و ترسیم کند.

در دیدار جمعی از قاریان قرآن ـ 1382/8/6
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امهيت شب قدر و لزوم مغتنم داشنت آن
مراقبت  و  تقوا  رعایت  به  را  نمازگزار  عزیز  خواهران  و  برادران  همه ى 
از امر و نهى و اراده ى الهى در رفتار و گفتار و حتّى در خطورات ذهنى و 
احساساتى که بر انسان غالب مى شود، دعوت و توصیه مى کنم. امروز روز 
نوزدهم ماه رمضان است و دیشب یکى از شبهایى بود که احتمال لیلۀالقدر در 
آن وجود دارد. به طور کّلى ایّاِم بسیار عزیز و مبارکى است و دو شِب طرِف 
احتمال لیلۀالقدر پیش روى ماست. مردم عزیز و مؤمن تهران در این اجتماع 
معنوى و روحانى دلهاى خود را براى اتّصال و ارتباط با حضرت حق جّلت 
عظمته و عّظم شأنه آماده کنند و در شبهاى قدرى که باقى مانده است، آنچه را که 
خداى متعال از رحمت الهى در این ایّام و شبها براى مؤمنان وعده فرموده 
است، براى خود تأمین کنند. پروردگارا! توفیق درك لیلۀالقدر و استفاده از 

برکات آن را به همه ى ما عنایت کن.
یک جمله ى کوتاه در باب اهمیت لیلۀالقدر عرض کنم؛ عالوه بر این که از 
جمله ى قرآنى ليلةالقدر خري من الف شهر مى شود فهمید که از نظر ارزشیابى و 
تقویم الهى، یک شب برابر هزار ماه است. در دعایى که این روزها مى خوانیم1، 
براى ماه رمضان چهار خصوصیّت ذکر مى کند: یکى تفضیل و تعظیم روزها 

1.  مقصود دعاى تعقیب نمازهاى فریضه در ماه رمضان است: «یا على یا عظیم یا غفور یا رحیم. انت 
الّرب العظیم. الّذى لیس کمثله شى و هو السمیع البصیر و هذا شهٌر عظّمته و کّرمته و شّرفته و فّضلته 

على الشهور الّذى فرضت صیامه علّى....».
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و شبهاى این ماه است بر روزها و شبهاى ماههاى دیگر، یکى وجوب روزه 
در این ماه است، یکى نزول قرآن در این ماه است و یکى هم وجود لیلۀالقدر 
در این ماه است. یعنى در این دعاى مأثور، لیلۀالقدر را ِعدل نزول قرآن در 
باید  را  لیلۀالقدر  قدر  بنابراین  مى کنیم.  مشاهده  رمضان  ماه  به  دادن  ارزش 
دانست، ساعات آن را باید مغتنم شمرد و کارى کرد که ان شاءاهللا قلم تقدیر 
الهى در شبهاى قدر براى کشور عزیز و آحاد مّلت ما تقدیرى آن چنان که 

شایسته ى مردم مؤمن و عزیز ماست، رقم بزند.

 در خطبه هاي نماز جمعه ي تهران ـ 1382/8/23
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عيد فطر؛ فرصت عيدي گرفنت از خدا
خدا را شکر مى کنیم که ماه رمضانى را براى مّلت ما پیش آورد که در 
آن، فضاى ذکر و توّجه و عبادت بر کشور ما و میان مردم ما غلبه داشت. 
این یکى از فرصتهاى بزرگ الهى است. شما مردم عزیز و مؤمن، ماه رمضان 
را با روزه و تالوت قرآن و عبادت و احیاء به سر آوردید و بحمداهللا به روز 

عید رسیدید.
روزى  است؛  متعال  خداى  از  گرفتن  عیدى  روز  است؛  فطر  عید  امروز 
است که در قنوت نماز عید فطر میلیونها دِل متذّکر و خاشع از خداوند متعال 
درخواست کردند همان خیراتى را که به برترین بندگانش داده است، به آنها هم 
بدهد و از شرورى که برترین و بزرگترین انسانهاى تاریخ را از آن دور نگه 
داشته است، آنها را هم دور بدارد. آن خیرات، در درجه ى اّول، عروج به مقام 
توّجه به خدا، عبودیّت خدا، آشنا بودن و مرتبط بودن با خدا و الهام گرفتن 
از حضرت حق در همه ى گفتارها و کردارها و آنات زندگى است، و بدترین 
شرور، شرك به خدا، خضوع در مقابل قدرتهاى غیرالهى و ضّد الهى و بنده و 
برده ى دیگران بودن است. امیدواریم خداوند به فضل و رحمِت خود دعاى 
میلیونها مسلمان را که از دل بر زبان جارى کردند، مستجاب کند و مسلمانان 

را به وادى امن عبودیّت و مقام بنده ى صالح و شایسته ى خود وارد کند.
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امهّيت عمل به تكليف و حفظ 
ذخريه ي ماه رمضان

امروز مردم عزیز ما عید گرفته اند. بسیارى از برادران و خواهران مسلمان 
براى  هم  ما  کشور  داخل  در  دانستند.  عید  را  دیروز  هم  اسالمى  کشورهاى 
از  بعضى  براى  است؛  عید  که  شد  ثابت  دیروز  شهرها  از  برخى  در  بعضیها 
مراجع معّظم تقلید هم دیروز ثابت شد که روز عید فطر است و بر طبق آنچه 
براى آنها احراز شده بود، عمل کردند. براى بعضى هم ثابت نشد و بر طبق 
حکم شرعى، امروز براى آنها عید محسوب شده و امروز را عید گرفتند. هر 
دو گروه به وظیفه ى خود عمل کردند. قبًال پیش بینى متخّصصان و کارشناسان 
مسائل نجومى در کشور ما و مراکز علمى دنیا همین بود که امسال ماه رمضان 
ـ شب  سى روزه خواهد بود؛ ولى اگر براى کسى بعد از بیست ونهم ماه رمضان  
سى ام یا روز سى ام  ـ ثابت شد که ماه شّوال طلوع کرده است، وظیفه ى او این 
است که طبق تکلیف شرعى، آن روز را ابتداى ماه شّوال بداند. این چیزها 
در شریعت اسالمى مایه ى اختالف نیست. کسانى که دیروز را روز اّول شّوال 
خداى  پیش  و  کرده اند  عمل  خود  جزم  طبق  و  تکلیف  اساس  بر  دانسته اند، 
متعال ُمثابند. بقیه ى مردم هم که به تبع جمعى از مراجع عظام در قم و نجف، 
براى آنها احراز نشد که دیروز اّول شّوال باشد  ـ که براى ما هم این معنا احراز 
و ثابت نشد  ـ پیش خداى متعال مأجورند. وظیفه ى ما این بود، وظیفه ى آنها 
هم آن بود. آنچه مهم است، عمل به تکلیف و از دست ندادن ذخیره ى ماه 

رمضان است.
امیرالمؤمنین در خطبه ى نهج البالغه مى فرماید: اال و اّن اليوم املضمار و غدًا 
الّسباق1؛ این دنیا محل آماده شدن و تمرین کردن است. در این اردوگاه بزرِگ 
آماده ى ورود به میدان لقاء الهى  ـ که قیامت است  ـ خودتان را براى مواجهه 
آماده  و  کردن  تمرین  روز  امروز،  کنید.  آماده  الهى  مؤاخذه ى  و  حساب  با 
شدن و خودسازى است و فردا  ـ یعنى روز قیامت  ـ روز شتاب و مسابقه 

1.  من الیحضره الفقیه، ج 1، ص 516.
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گرفتن به سوى سرانجامى است که ما در همین جا براى خود، آن سرانجام را 
مشّخص و منجز کرده ایم. والّسبقة اجلّنة والغاية الّنار1؛ چیزى که فرداى قیامت به 
برندگان خواهند داد، بهشت است؛ و چیزى که بازندگاِن فرداى قیامت دچار 
آن خواهند شد، جهنّم و آتش است. افال تائب من خطيئته قبل منّيته2؛ آیا کسى 
نیست که قبل از مرگ از خطاهاى خود برگردد و توبه کند؟ امیرالمؤمنین مردم 
را دعوت مى کند به این که اگر خطایى از آنها سر زده است، آن را اصالح کنند؛ 
راه هدایت را بیابند و در راه صالح و سداد قدم بردارند. أال عامل لنفسه قبل 
يوم بؤسه3؛ آیا کسى نیست که قبل از روز بدبختى، براى خود کار کند و توشه 
ذخیره نماید؟ زندگى ما، میدان توشه ذخیره کردن است. کسب و تحصیل و 
کار علمى و کار سیاسى و خانه و همه ى عرصه هاى زندگى ما، محّل عمل 

براى خدا و تالش و مجاهدت براى فرداست.
برادران، خواهران، مؤمنان، مّلت عزیز ایران! براى فرداى خود کار کنیم. 
از  است  عبارت  کار  این  است.  جسم  و  روح  ساختن  و  دنیا  بناى  کار،  این 
تالش براى اعتالى ماّدى و معنوى خود و برادران و خواهران مسلمان خود 

و کشور و مّلت خود.

 در خطبه هاي نماز عید فطر ـ 1382/9/5

1. همان.
2. همان، ص 517. 

3. همان.
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حكمت منتهي شدن ماه رمضان به عيد فطر
این که ماه پُربرکت رمضان به عید فطر منتهى مى شود، در خود مضمون و 
معناى متعالى و آموزنده اى دارد؛ یعنى صیام و قیام مردم و مبارزه ى آنها در 
طول ماه رمضان با شیطان درونى و نفس اّماره ، اثرش این است که عیدى 
براى آنها به وجود خواهد آمد که مظهر آن عید حضور مجتمع و واحد مردم 

در عرصه و میدان توّجه به خداى متعال و ارتباط خاشعانه با اوست.
اگرچه اسالم مردم را به عبادت، خودسازى و ریاضت نفس دعوت مى کند؛ 
اّما این را فقط به عنوان عملى فردى که هر یک از مردم تنها براى خود به خدا 
مرتبط شوند، نمى بیند؛ بلکه این ارتباط، توّجه و ذکر، خشوع و توّسل به خدا 
را به عنوان وسیله اى که بتوانند در امر دنیا و ساختن آینده شان هم قدم ثابت و 
گام مستحکمى بردارند، مى بیند. اگر همان طور که بعضى از بزرگان فرموده اند 
که براى سعادت اّمت اسالمى «کلمه ى توحید» و «توحید کلمه» دو اصل قطعى 
است  ـ که همین طور هم هست  ـ عید فطر و نماز و توّسل ما در این روز نیز 
مظهر توحید کلمه و کلمه ى توحید است؛ زیرا هم معنویّت است و هم توّسل و 
خشوع؛ هم مستحکم کردن دل به وسیله ى ایمان به خداست و هم پیدا کردن 
حالت سکینه و آرامش و خالصى از تالطمهاى گوناگوِن نفس انسانى است. 
آوردن  و  یکدیگر  به  قوا  و  نیروها  همه ى  کردن  متّصل  فطر  عید  درعین حال، 
آنها به صحنه ى زندگى نیز هست. بنابراین امروز هم مّلت ما و هم اّمت بزرگ 

اسالمى نهایت نیاز را به این رکن رکین و اصل بزرگ اسالمى دارد.

در دیدار کارگزاران نظام ـ 1382/9/5
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روزه داري؛ حمافظت انسان از عذاب اهلي
عرض  را  حدیث  این  شویم،  بهره مند  مبارك  ماه  فضاى  از  این که  براى 
مى کنم و اندکى درباره ى آن صحبت مى کنم. حدیث صحیح معتبر از پیغمبر 
اکرم صّلى اهللا علیه واله وسّلم این است: الّصوم جّنة من الّنار1؛ روزه، سپر آتش است. از 
طرق اهل سنت هم همین مضمون با الفاظ مختلف نقل شده است؛ از جمله 
این لفظ: الّصيام جّنة العبد املؤمن يوم القيامة كما يقى احدكم سالحه ىف الّدنيا2؛ 
دفاع  خود  از  خودتان  دفاعِى  وسیله ى  و  سالح  با  دنیا  در  شما  همچنان که 
آتش  تعّرض  مقابل  در  خودتان  از  روزه  به وسیله ى  هم  آخرت  در  مى کنید، 

دوزخ دفاع مى کنید.
خصوصیّت روزه چیست که تعبیر «جنّۀ من النّار» درباره ى آن بیان شده 
نفس  کّف  مظهر  روزه،  نفس.  کّف  از  است  عبارت  روزه  خصوصیّت  است؟ 
ى الّنفس عن اهلوى3. مظهر صبر در مقابل گناه و غلبه ى مشتهیات،  است؛ و 
روزه است. لذا در روایات، ذیل آیه ى شریفه ى واستعينوا بالّصرب و الّصالة4 صبر 
را به روزه تعبیر کرده اند. روزه، مظهر گذشت از خواسته هاست. اگرچه زماِن 
روزه محدود است  ـ چند ساعت در روز، آن هم چند روز در سال  ـ لیکن 
به صورت نمادین، یک حرکت اساسى براى انسان است. چرا؟ چون هواهاى 

1.  فقه الرضا(ع)، ص 204.
2.  الخصال، ج 1ف ص 45.

3. سوره ي نازعات، آیه ي 40.
4. سوره ي بقره، آیه ي 45.
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نفسانى و هوسها و مشتهیات و خواستهاى نفس، همان مسیرى است که انسان 
را به گناه مى رساند. این طور نیست که مشتهیات نفسانى با گناه مالزم و از 
یکدیگر اجتناب ناپذیر باشند؛ نه، بعضى از مشتهیات نفسانى هم حالل است. 
اّما این که انسان دهنه ى نفس را بردارد، نفس خود را بى مهار و بى دهنه رها 
کند و اسیر مشتهیات آن شود، همان چیزى است که امیرالمؤمنین علیه الّصالة و الّسالم 
در نهج البالغه فرمودند: محل عليها اهلها1؛ او را روى اسب سرکشى انداخته اند 
به  مى برد  را  او  هم  سرکش  اسب  و  نیست  شخص  این  دست  آن  دهنه ى  که 

پرتگاه پرتاب مى کند. هواى نفسانى انسان را به سمت گناهان مى ِکشد.



گناهان؛ صورت دنيايي عذاب اهلي
گناهان، صورت ُملکى عذاب الهى هستند؛ صورت دنیایِى عذاب الهى هم 
همین گناهانند. این که در آیه ى شریفه مى فرماید: اّن اّلذين يأكلون اموال اليتامى 
م نارا2 معنایش همین است؛ یعنى شما وقتى کسى را  ظلما اّنما يأكلون ىف بطو
که مال یتیم مى خورد، نگاه مى کنید، ظاهر قضیه این است که مالى را بلعید 
و حرامى به کیسه ى خود زد؛ اّما باطن قضیه این است که او دارد در دروِن 
خودش آتش تعبیه مى کند؛ این همان آتش جهنم است. کسى که لّذت حرامى 
را در این جا آزمایش مى کند، این لّذت، صورت ظاهر قضیه است؛ باطن قضیه 
در آن حیات واقعى آشکار مى شود؛ آن جایى که پرده هاى اوهام از جلوى 
چشم انسان فرو مى افتد و حقایق در مقابل او آشکار مى شود؛ هنالك تبلو كّل 
نفس ما اسلفت3. آن روز همین لّذِت این جایى و دنیایى عبارت است از یک 
عذاب و شکنجه ى دوزخى. آن روز، روزى است که واقعیات و حقایق، خود 
را آشکار مى کنند  ـ هنالك تبلو كّل نفس ما اسلفت  ـ و آنچه را که انسان انجام 

1. کافی (ط االسالمیه)، ج 8، ص 67.
2. سوره ي نساء، آیه ي 10. 

3. سوره ي یونس، آیه ي 30. 
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داده است، حقایق و بطون و ملکات آن در آن جا آشکار مى شود. روح ما، 
ملکات ما و حقایق وجودى ما هم در آن جا خودش را نشان مى دهد. مولوى 

مى گوید:
اى دریـــده پوستیــن یوسفان   گرگ برخیزى از این خواب گران

پنجه ى درنده یى که یوسف ها را در این جا مى درد و انسانهاى مظلوم را 
زیر پا له مى کند، باطنش گرگ است؛ انسان نیست. این باطن در آن جا خودش 
قیامت  کنیم؛  فراموش  را  قیامت  نباید  ما  مى شود.  ظاهر  و  مى دهد  نشان  را 
واقعه ى عظیمى است. ما باید همیشه یاد قیامت را در ذهن خود داشته باشیم 

و از قیامت بترسیم.



روز قيامت؛ عرضه شدن انسان بر خدا
ا  يؤمنون  ال  اّلذين  ا  يستعجل  مى فرماید:  قیامت  درباره ى  شریفه  آیه ى 
واّلذين امنوا مشفقون منها و يعلمون اّنها احلّق1. کّفار قریش به پیغمبر مى گفتند 
قیامت و جهنمى که ما را از آن مى ترسانى، کجاست؟ قرآن مى فرماید: واّلذين 
امنوا مشفقون منها2؛ کسانى که ایمان دارند، از قیامت بیمناکند. قیامت حقیقتًا 
این  نبرد؛  یاد  از  را  قیامت  باید  بود،  ترسناك  قیامت  از  باید  است.  این گونه 
على  عرضوا  و  خداست؛  بر  شدن  عرضه  روز  قیامت،  ماست.  حفظ  ضامن 
راسخه ى  ملکات  با  خود،  قلب  باطن  با  خود،  حقیقت  با  انسان  صّفا3.  رّبك 
متعال  خداى  هم  این جا  مى شود.  آشکار  متعال  خداى  مقابل  در  خود،  نفس 
باطن ما را مى بیند، اّما آن جا دیگر هیچ پرده پوشى یى وجود ندارد؛ خود ما 
هم مى فهمیم و مى بینیم؛ خود ما هم خود را محکوم مى کنیم. روز جزا، روز 
پاسخگویى است؛ پاسخگویى به معناى واقعى کلمه؛ پاسخگویى بدون امکان 

1. سوره ي شوري، آیه ي 18. 
2. همان.

3. سوره ي کهف، آیه ي 48. 
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رفع و رجوع بى مورد؛ اصًال نمى شود انسان عذر دروغین و بیخودى بیاورد. 
انسان در مقابل خداى متعال است؛ او گریبان انسان را مى گیرد. قیامت، روز 
بسته  روز  قیامت،  مى شویم.  محاسبه  ما  همه ى  است؛  بى اغماض  محاسبه ى 
شدن زبان است. زبان بازى هایى که این جا مى توان کرد، آن جا دیگر نیست؛ 
هذا يوٌم ال ينطقون و ال يؤذن هلم فيعتذرون1. زبان، بسته مى شود؛ آنگاه باطن 
و ملکات و اعضا و جوارح انسان حرف مى زنند. اگر در دلمان حقد، حسد، 
بدبینى، بدخواهى، امراض گوناگون قلبى، کین ورزى نسبت به صالحان و شوق 
و عشق نسبت به گناهان پنهان کرده باشیم، آن جا همه آشکار مى شود. قیامت، 
واقعه ى عجیبى است؛ اليوم خنتم على افواههم و تكّلمنا ايديهم و تشهد ارجلهم 

مبا كانوا يكسبون2.



لزوم توّجه به آيات قيامت در قرآن
هر  مى کنم  پیشنهاد  من  است.  تکان دهنده  خیلى  قیامت  به  مربوط  آیات 
کدام به تنهایى آیات قیامت را مرور کنیم؛ چون به آن احتیاج داریم. این دیگر 
از چیزهایى نیست که انسان بتواند آن را ثبت کند و آمار بدهد. صدها آیه در 
قرآن درباره ى قیامت وجود دارد؛ هم بشارتهاى قیامت هست، هم تهدیدهاى 
و  جذاب  و  تکان دهنده  هم  قرآن  بشارتهاى  است.  تکان دهنده  دو  هر  آن؛ 
شوق آفرین است؛ تهدیدهاى قرآنى هم تکان دهنده است و دل انسان را آب 
م يوّد املجرم لو يفتدى من عذاب يومئذ ببنيه و صاحبته و اخيه و  مى کند. يبّصرو
فصيلته اّلىت تؤويه و من ىف األرض مجيعا ّمث ينجيه3؛ مجرم از شّدت عذاب الهى آرزو 
مى کند که بتواند فرزند خودش را فدا کند تا نجات پیدا کند؛ عزیزان خودش 
و همه ى انسانهاى روى زمین را قربانى کند تا از عذاب نجات پیدا کند؛ اّما 

1. سوره ي مرسالت، آیات 35 و 36.
2. سوره ي یس، آیه ي 65. 

3. سوره ي معارج، آیات 11 - 14. 



240
ی/ 

ورای
عاش

خن 
و س

و د
تاد 

 هف
 

240
آداب روزه داري، احوال روزه داران

نمى تواند. عذاب الهى است، شوخى که نیست؛ كّال اّنها لظى. نّزاعة للشوى. 
تدعوا من ادبر و توّلى. و مجع فاوعى1.



پل صراط؛ پل عبودّيت و تقوا
امام سّجاد سالم اهللا علیه در دعاى ابوحمزه  ـ که دعاى خیلى با حال و خوبى 
است  ـ ترس از قیامت را تشریح مى کنند: ابكى خلروجى عن قربى عريانًا ذليًال 
بار  و  ذلیل  و  که عریان  وقتى  براى  مى گریم  امروز  حامًال ثقلى على ظهرى2؛ 
سنگین عمل بر دوشم از قبر بیرون مى آیم. انظر مّرة عن مييىن و اخرى عن مشاىل 
اذ اخلالئق ىف شأن غري شأىن.3 لكّل امرء منهم يومئٍذ شأن يغنيه وجوٌه يومئٍذ مسفرة 
ضاحكة مستبشرة4؛ یک عّده  چهره هاشان خندان است و خوشنود و خوشحال 
و سربلندند. اینها چه کسانى هستند؟ کسانى هستند که در دنیا از پل صراطى 
توانسته اند  این جاست،  در  آن  مثال  و  آن جاست  در  باطن اش  و  حقیقت  که 
رد شوند. این پل صراط، پل عبودیّت، پل تقوا و پل پرهیزگارى است؛ و ان 
اعبدوىن هذا صراط مستقيم5؛ صراط این دنیا، همان صراط روى جهنم است. 
اّنك على صراط مستقيم6ى که به پیغمبر مى فرماید، یا ان اعبدوىن هذا صراط 
مستقيم7، همان صراط روى جهنم است. اگر این جا ما توانستیم از این صراط، 
درست، با دقّت و بدون لغزش عبور کنیم، گذر از آن صراط آسان ترین کار 
است؛ مثل مؤمنین که مانند برق عبور مى کنند. اّن اّلذين سبقت هلم مّنا احلسىن 

1. سوره ي معارج، آیات 18-15. 
2. بحاراالنوار (ط بیروت)، ج 95، ص 89.

3. همان.
4. سوره ي عبس، آیات 37 ـ 39. 

5. سوره ي یس، آیه ي 61. 
6. سوره ي زخرف، آیه ي 43. 

7. سوره ي یس، آیه ي 61. 
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هم  را  جهنم  همهمه ى  اینها  اصًال  حسيسها1؛  يسمعون  ال  مبعدون  عنها  اولئك 
فزع  االكرب2.  الفزع  م  حيز ال  خالدون  انفسهم  اشتهت  ما  ىف  هم  و  نمى شنوند؛ 
اکبر، یعنى دشوارترین ترسى که ممکن است براى انسان پیش بیاید. مؤمنین 
با همین ابعاد جسمانى و روحانى و نفسانى، فزع عظیمى که در آن جاست، ال 
م الفزع االكرب3؛ اینها را محزون و اندوهگین نمى کند؛ اینها از این صراط  حيز

عبور کرده اند.
برادران و خواهران عزیز! این صراط براى من و شما خیلى حّساس است. 
ما مسؤولیم. ما با آدمهاى معمولِى کوچه و بازار فرق داریم. ما چه نماینده ى 
مجلس باشیم، چه عضو دولت باشیم، چه مدیر فالن بخش نظامى باشیم، چه 
بخش قضایى باشیم، همین که شما آقایان و خانمها مسؤوالن بخشهاى مختلف 
هستید، کار من و شما سخت است. ما اگر تخطى و لغزش پیدا کنیم و اشکالى 
در کارمان پیدا شود، ضررش فقط به خود ما نمى رسد؛ ضررش به جمع وسیعى 
خداى  اگر  ما  مى کند.  ضرر  کشور  کنیم،  کوتاهى  و  کم کارى  اگر  ما  مى رسد. 
و  رفیق بازى  از  کنیم،  پیروى  تصمیم گیرى ها  در  خود  نفس  هواى  از  نکرده 
خطبازى و عدم مالحظه ى ارزشهاى حقیقى تبعیّت کنیم، کشور صدمه مى بیند. 
این  از  عبور  و  جهنم  فکر  به  باید  دیگران  از  بیشتر  ما  است.  سخت  ما  کار 
صراط دشوار باشیم. این چند سال مسؤولیت، ابدى نیست. نماینده ى مجلس 
پنج  سال،  چهار  سال،  سه  این  مدیرید؛  وزیرید،  هستید،  دولت  عضو  هستید، 
سال، ده سال مى گذرد. اگر این چند سال را دندان روى جگر بگذارید و دنبال 
کسب پول، دنبال درآمدهاى نامشروع، دنبال رانت خوارى، دنبال استفاده ى از 
امکانات دولتى و دنبال تعّرض به بیت المال نباشید  ـ این که خیلى دشوار نیست 
 ـ آن وقت اّن اّلذين سبقت هلم مّنا احلسىن اولئك عنها مبعدون4. هذا يومكم اّلذى 

1. سوره ي انبیاء، آیات 101 و 102. 
2. سوره ي انبیاء، آیات 102 و 103. 

3. سوره ي انبیاء، آیه ي 103. 
4. سوره ي انبیاء، آیه ي 101. 
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كنتم توعدون1؛ فرشتگان الهى پیش متّقین و مؤمنین مى آیند و مى گویند این 
همان روز شماست؛ همان روزى است که وعده و مژده ى آن را انبیا در طول 
تاریخ به مؤمنین داده اند. لّذت ببرید؛ ادخلوا اجلّنة2. ما بیشتر از دیگران باید 
مراقب باشیم و بیشتر از دیگران از جهنم بترسیم. آتش دوزخ کسانى را که 
مسؤولیت مضاعف دارند، بیشتر تهدید مى کند تا آدمهاى معمولى که خودشان 
هستند و بار مسؤولیت خودشان در دایره ى خیلى محدود و کوچکى. وضع ما 

سخت تر است.



لزوم توّجه و رسيدگي به فرزندان
به  ماست.  فرزندان  مسأله ى  مى کنم،  اضافه  همین جا  که  دیگرى  نکته ى 
حق  احلجارة3.  و  الّناس  وقودها  نارًا  اهليكم  و  انفسكم  قوا  برسید؛  فرزندانتان 
نداریم فرزندان را رها کنیم. سعى تان این باشد که ایمانشان را حفظ کنید. کارى 
نکنید که ایمان جوانتان، دختر و پسرتان  ـ اگر دانشجوست، اگر کاسب است، 
اگر مشغول کار دیگر است  ـ به مبانِى شما متزلزل شود. گاهى انسان با دست 
و زباِن بى مهار و بیرون از کنترل و با عمل غلِط خودش کارى مى کند که جواِن 
خود را از دین و مبانى دینى و اعتقادات و اصول دور مى کند؛ او را بى اعتقاد 
مى کند. ما چنین کسانى را داشتیم؛ از هر دو طرف هم ممکن است. گاهى با 
سختگیرى هاى بیجا  ـ که بنده به سختگیرى هاى بیجا اصًال توصیه نمى کنم  ـ و 
گاهى هم با برخورد تند و تلخ و ترش، بعضى ها بچه ها را زده مى کنند؛ بعضى 
هم از آن طرف با بى مباالتى ها و الابالى گرى ها و امکانات بى حساب در اختیار 
بچه ها گذاشتن و از هر غلِط آنها با اغماض چشم پوشى کردن، بچه ها را با 
دست خود طرد مى کنند؛ در نتیجه بچه فاسد و خراب مى شود. باید با منطق 

1. سوره ي انبیاء، آیه 103. 
2. سوره ي اعراف، آیه 49. 

3. سوره ي تحریم، آیه 6. 
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و برخورد صحیح و مهربانانه با فرزندان برخورد کرد. قوا انفسكم و اهليكم؛ 
جوان و همسرتان را باید حفظ کنید؛ این جزو وظایف شماست. این، اثر تشدید 
کننده دارد؛ یعنى وقتى در خانواده یى، جوان یا یک عضو خانواده خداى نکرده 
نقطه ى ضعفى پیدا کرد؛ مثل لکه ى سیاهى شد روى دندان، و میناى دندان در 
این نقطه خراب شد، بتدریج روى ذهن مخاطبهاى خودش و پدر و مادرش اثر 
مى گذارد و همین طور اثرهاى متقابِل تشدیدکننده دارد؛ در نتیجه آن حقیقت و 

معنویّت را از دست مى دهد.
این آیه ى شریفه براى من همیشه جالب بوده است: اّلذين امنوا و اّتبعتهم 
که  کسانى  شى ء1؛  من  عملهم  من  التناهم  ما  و  ذّريتهم  م  احلقنا  بأميان  ذّريتهم 
توانسته اند ایمان ذریه ى خود را حفظ کنند  ـ ولو عمل ذّریه، آن چنان برجسته 
نیست  ـ ما در درجات عالِى معنوى، ذّریه را به آنها ملحق مى کنیم. در روایت 
اگر  باشید،  شما  که  مؤمن  شود.  روشن  چشمهایشان  تا  اعينهم2؛  لتقّر  دارد: 
توانستید بچه ى خود را مؤمن بار بیاورید، خداى متعال کمبودهاى این بچه 
را در قیامت، در بهشت و در عرصات دشوارى که در برابر شماست، جبران 
مى کند؛ او را به شما مى رساند تا چشم و دل شما روشن شود. خدا براى یک 

مؤمن خیلى ارزش قائل است.
حرف اصلى ما همین هایى بود که عرض کردیم. من و شما اگر بخواهیم 
راه خود را درست برویم و این کشور از وجود من و شما سود ببرد، راهش 
این است که عرض کردیم: باید به فکر دل خودمان، به فکر قیامت خودمان، 
به فکر فرداى خودمان و به فکر محاسبه ى الهى از خودمان باشیم و در این 

زمینه نسبت به خودمان اغماض نکنیم.

 در دیدار کارگزاران نظام ـ 1383/8/6

1. سوره ي طور، آیه ي 21. 
2. کافی (ط االسالمیه)، ج 3، ص 249.
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شب قدر؛ زمان تّرتل مالئكه ي اهلي و روح
الهى  تقواى  رعایت  به  را  خودم  و  نمازگزار  خواهران  و  برادران  همه ى 
توصیه مى کنم. از آغاز اولین خطبه ى نماز جمعه، به دل و جان خود تقوا و 
پرهیزگارى را تلقین کنیم و از روزه ى ماه رمضان و فضاى معنوى و صفاى 
و  تمایل  تقوا  بزرگ  خصلت  به  ما  دل  بلکه  کنیم؛  استفاده  ماه  این  روحانى 

گرایش پیدا کند و بتوانیم به معناى حقیقى کلمه پرهیزگار و متقى باشیم.
امروز  ـ بیست ویکم ماه رمضان  ـ بنابر احتمال فراوان، هم روز قدر است، 
شب  سه  از  یکى  دیشب  است.  علیه الّصالة و الّسالم  امیرالمؤمنین  شهادت  روز  هم 
تنّزل  باشند.  قدر  شب  است  محتمل  که  شبهایى  بود؛  سال  دوران  در  ممتاز 
اتّفاق  دیگر  شب  دو  از  یکى  یا  دیشب  مثل  در  روح  تنّزل  و  الهى  مالئکه ى 
افتاده است یا مى افتد. خوشابه حال کسانى که با فرود فرشتگان الهى توانستند 
روح خود را فرشته گون کنند. حضور مالئکه ى الهى در روى زمین و در میان 
ما مردم  ـ که فرمود: تّرتل املالئكة والّروح فيها باذن رّبهم من كّل امر1  ـ باید 
بتواند ما را به نزدیک شدِن به خلق و خوى فرشته گون کمک کند. یقینًا در 
میان بندگان خدا کسانى بوده اند که دیشب را شب خوبى گذرانده اند و چشم 
است.  کرده  ادراك  را  قدر  شب  حقایق  آنها  حقیقت یاب  روح  و  حقیقت بین 
شاید کسانى فرشته ها را به چشم دیده باشند. شما مردم عزیز هم در همه جا 
شب نوزدهم و شب بیست ویکم و ان شاءاهللا شب بیست وسوم را ساعات خوبى 

1. سوره ي قدر، آیه ي 4. 
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گذراندید و مى گذرانید. مى بینیم که مردم ما، جوانهاى ما، زن و مرد ما با این 
اشکبار  چشم ها  مى شود،  نرم  دلها  دارند؛  را  خود  پاالیش  قصد  حقیقتًا  شبها 
امیدوار  باید  ما  است.  کرده  کمک  هم  روزه  مى شود؛  لطیف  روح ها  مى شود، 
باشیم، دعا کنیم و بکوشیم از این شبها براى عروج معنوِى خود استفاده کنیم؛ 
چون نماز معراج و وسیله ى عروج مؤمن است. دعا هم معراج مؤمن است، 
شب قدر هم معراج مؤمن است. کارى کنیم عروج کنیم و از مزبله مادى که 
بسیارى از انسانها در سراسر دنیا اسیر و دچار آن هستند، هرچه مى توانیم، 
خود را دور کنیم. دلبستگى ها، بدخلقى ها  ـ خلقیّات غیرانسانى، ضدانسانى  ـ 
روحیات تجاوزگرانه، افزون خواهانه و فساد و فحشا و ظلم، مزبله هاى روح 
انسانى است. این شبها باید بتواند ما را هرچه بیشتر از اینها دور و جدا کند.

 در خطبه هاي نماز جمعه ي تهران ـ 1383/8/15
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حبثي درباره ي مفهوم، شرايط و 
ويژگيهاي اميان در ج البالغه

به طور  و  پیش  از  بیش  دلها  ان شاءاهللا  است.  شده  تشکیل  انسى  مجلس 
روزافزون با یکدیگر مأنوس باشند و از هم وحشت و گریز نداشته باشند. 
ان شاءاهللا دلهاى ما از حقایقى که همیشه در دسترس ماست  ـ بخصوص در 
روزهاى بسیار پُربرکت دهه ى آخر این ماه  ـ وحشت نداشته باشند و با آنها 

مأنوس باشند.
در سالهاى گذشته، هم در دولت قبلى و هم در دولت فعلى، ماه رمضان 
رسم ما بر این بود که از نهج البالغه جمله یى بخوانیم و آن را مختصر شرح 
دهیم؛ امسال هم همین طور است و من چند جمله از جاهاى مختلف نهج البالغه 
در باب ایمان انتخاب کرده ام که عرض مى کنم. البتّه در سرتاسر کتاب شریف 
نهج البالغه درباره ى ایمان مطالب بیشترى هست؛ منتها چون نسخه یى که من 
همیشه دستم مى گیرم، چهارجلدى است که در دو مجّلد صحافى شده است و 
حدود سى، چهل سال است که از آن استفاده مى کنم، لذا یکى از مجّلدات را 
باید انتخاب مى کردم و مى آوردم. بنابراین مجّلد دوم را  ـ که درواقع جلد سوم 

و چهارم مى شود و با حواشِى مرحوم عبده است  ـ با خود آورده ام.
حضرت مى فرمایند: سبيل ابلج املنهاج انورالّسراج1؛ ایمان، راهى است که 
مسیر آن کامًال روشن است. ایمان، فروزنده ترین چراغ است. مراد از ایمان در 

1. نهج البالغه (صبحی صالح)، ص 219.
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این عبارت امیرالمؤمنین علیه الّصالة و الّسالم، ایمان دینى است؛ یعنى ایمان به خدا 
و روز جزا و پیغمبر، و همین ایمانى که ادیان مردم را به آن فرا مى خوانند. 
البتّه اهمیت مطلق ایمان معلوم است؛ چون ایمان پایه ى عمل و حرکت انسان 
است. تا انسان به چیزى دلسپرده و گرویده نباشد، در راه آن حرکت نمى کند. 
ایمان با علم فرق دارد. انسان گاهى به حقیقتى عالم است، اّما گرویده ى به 
آن نیست. یعنى در ایمان، فقط دانا بودن و عالم به صدق بودن کافى نیست؛ 
چیزى اضافه ى بر این علم الزم است. البتّه ایمان بدون علم هم ممکن نیست 
 ـ ایمان با شک و تردید معنا ندارد  ـ اّما علم به تنهایى هم براى ایمان کافى 
نیست؛ کمااین که مى بینید قرآن درباره ى موسى و قضایاى فرعون مى فرماید: 
ا واستيقنتها انفسهم ظلما و علّوا1؛ یعنى وقتى موسى دعوت خودش  و جحدوا 
را مطرح کرد، مأل فرعونى فهمیدند او راست مى گوید و حقیقت است؛ اّما بعد 
از آن که موسى این معجزه ى عجیب را نشان داد و بعد از آن که ساحران و 
جادوگران  ـ که تصّور مى شد کار موسى هم از قبیل کار آنهاست  ـ خودشان 
اعتراف کردند این از نوع کار آنها نیست و با وجود تهدید فرعون سجده کردند 
که  شد  روشن  آنها  براى  شدند،  پذیرا  را  مرگ  و  آوردند  ایمان  موسى  به  و 
ا  موسى حقیقت مى گوید؛ اّما درعین حال این حقیقت را انکار کردند؛ جحدوا 
واستيقنتها انفسهم2. یقین داشتند که موسى راست مى گوید، اّما درعین حال انکار 
کردند. چرا؟ زیرا ظلما و عّلوا3؛ به خاطر این که استکبار و هواهاى نفسانى شان 
گرویدن،  و  ایمان  شوند.  تسلیم  نمى گذاشت  بکنند،  مى خواستند  که  ظلمى  و 
نوعى تسلیم است؛ تسلیم حقیقتى شدن. گاهى انسان حقیقت را مى فهمد، اّما 
دِل خود را تسلیم این حقیقت نمى کند و در مقابل آن مى ایستد. لذا مى بینید در 
مقابل علم، جهل و شک است؛ اّما در مقابل ایمان، جهل نمى آورند؛ در مقابل 
ایمان، کفر مى آورند؛ یعنى پوشاندن. انسان گاهى حقیقتى را قبول دارد، اّما 
آن را مى پوشاند و پنهان مى کند. نقطه ى مقابل پوشاندن، ایمان است؛ یعنى دل 

1.  سوره ي نمل، آیه ي 14.
2. همان.
3. همان.
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سپردن، گرویدن، سر سپردن، حقیقت را با همه ى وجود پذیرفتن و در مقابل 
آن تسلیم شدن. هر چیزى که شما آن را حقیقت مى پندارید، اگر به آن ایمان 
آوردید، این مى شود پایه ى عمل شما. امروز شما مى بینید عّده  یى با حرارِت 
سرمایه گذارى  آن  براى  و  دفاع  اجتماعى  یا  اقتصادى  مبناى  فالن  از  تمام 
جوانِى  دوره ى  در  مارکسیستى  گرایشهاى  وجود  واضح تر،  مثال  مى کنند. 
خودمان است که بعضى از شماها هم آن دوره را درك کرده اید. عّده  یى واقعًا 
در مقابل آن مفاهیم مارکسیستى حاضر بودند جان خودشان را بدهند. اینها 
دل سپرده و ایمان آورده بودند. این ایمان، منشأ عمل مى شود؛ آن هم عملى 
به این دشوارى؛ مبارزه کردن و در میدان بودن و کشتن و کشته شدن. اگر 
ایمان به مبنایى وجود داشت، آن انسان مى شود خودکار به سمت هدفهاى آن 
ایمان؛ الزم نیست دایمًا به او تذّکر دهند. ایمان، عمل را به دنبال مى آورد، که 

در جمله ى بعدى این را عرض مى کنیم.
گفتیم در این جا مراد امیرالمؤمنین ایمان دینى است؛ ایمان به یک شى ء 
باطل و ایمان به بت و بتمدارى نیست؛ ایمان به خداى الشریک له و ایمان به 
نبّوتها و ایمان به حقایق و ایمان به قیامت است. مى فرماید: سبيل ابلج املنهاج1؛ 
یعنى مسیر این راه، بسیار روشن است. اگر کسى با عقل و فطرِت خود وارد 
این میدان شود، راه را روشن و بى تردید و بى شبهه مى بیند؛ انورالّسراج2 است. 
بعد دنباله اش این است: فباألميان يستدّل على الّصاحلات3؛ از راه ایمان، انسان به 
اعمال صالح مى رسد. ایمان است که انسان را مى کشاند و به عمل صالح داللت 
مى کند. بعد بالفاصله مى فرماید: و بالّصاحلات يستدّل على األميان4؛ عمل صالح 
هم انسان را به ایمان داللت مى کند. یعنى یک تأثیر و تأثر متقابل وجود دارد. 
به نظر من این نکته ى خیلى مهمى است. ما باید ایمان خود را با عمل صالح 

تقویت کنیم؛ کمااین که عمل صالح را باید از راه ایمان بشناسیم.

1. نهج البالغه (صبحی صالح)، ص 219.
2. همان.

3. کافی (ط االسالمیه)، ج 2، ص 50.
4. تحف العقول، ص 164.
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که  نفرى  پنجاه  آن  کنید.  توّجه  افتاد،  احد  جنگ  در  که  اتّفاقى  به  شما 
شدند،  قرن  چهارده  این  طول  در  مسلمانها  همه ى  شکوه ى  و  نفرین  دچار 
مسلمان بودند؛ اصحاب پیغمبر بودند؛ خیلى از آنها در جنگ بدر شرکت کرده 
بودند؛ مردمان بدى نبودند؛ اّما همین ها دچار آن آفت شدند؛ یعنى به خاطر 
جمع آورى غنیمت، گردنه را رها کردند؛ میدان را به دشمن دادند و موجب 
مثل  خونى  شود؛  ریخته  زمین  بر  پاك  خونهاى  از  زیادى  مقدار  که  شدند 
خون حمزه ى سیدالشهداء بر زمین ریخته شد؛ پیغمبر زخم خورد و حکومت 
اسالم و نظام نوپاى اسالمى دچار تزلزل شد؛ به خاطر کوتاهى این پنجاه نفر. 
قرآن درباره ى این پنجاه نفر مى فرماید: اّن اّلذين توّلوا منكم يوم التقى اجلمعان 
نتیجه ى  کردند،  اینها  که  کارى  یعنى  كسبوا1؛  ما  ببعض  الّشيطان  استزّلهم  اّنما 
نوبه ى  به  لغزشى  هر  بودند.  کرده  این  از  قبل  که  بود  لغزشهایى  و  اشتباهات 
خود لغزشهاى دیگرى را بر انسان تحمیل مى کند؛ یعنى پایه ى ایمان را سست 
مى گذارد.  ما  بعدى  عمل  در  را  خودش  سوء  تأثیر  ایمان،  سستى  و  مى کند، 
نامحسوس  ـ  ولو  ما  ـ  ایمان  روى  لغزش  این  مى کنیم،  پیدا  لغزش  ما  وقتى 
تأثیر مى گذارد. اّنما استزّلهم الّشيطان ببعض ما كسبوا2؛ کار خطایى را قبًال یک 
نفر انجام مى دهد، بعد این خطا در ایمان او تأثیر منفى مى گذارد، بدون این که 
خود انسان هم متوّجه شود؛ مثل خیلى از وقتها که انسان از حالى به حالى 

مى رود، لیکن تغییر حال خود را متوّجه نمى شود.
خدا رحمت کند مرحوم آقاى خاتمى... رضوان اهللا علیه را. سال 57 وقتى از 
تبعید برمى گشتم، اردکان خدمت ایشان رسیدم. آن موقع حدود هفتاد سالشان 
بود. مى گفتند من خودم را احساس نمى کنم. به زبان مى گویم پیرم، اّما اصًال 
سالگى  سى وپنج  سالگى،  سى  تصویر  مثل  را  خودم  پیرم؛  نمى کنم  احساس 
مى بینم. من سالها بعد از ایشان پرسیدم شما یک وقت چنین چیزى به من 
خود  حاال  است.  همان طور  بله،  گفتند  است؟  همان طور  هم  االن  آیا  گفتید؛ 
ذهنمان  در  و پیرمردها  ریش سفیدها  ما  از  که  تصویرى  همین طوریم.  هم  ما 

1. سوره ي آل عمران، آیه ي 155.
2. همان.
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هست، تصویر سى سال پیش خودمان است. ما گذران عمر و تحّول عجیبى که 
پیدا شده، با همه ى آثار محسوس جسمانى یى که دارد، درك نمى کنیم. تحّول 
ایمان هم همین طور است؛ یعنى کم شدن ایمان را هم انسان حس نمى کند؛ 
چون حتّى آثار محسوس جسمانى هم ندارد که انسان بفهمد و درك کند. پس 
آن لغزش و اشتباه، در ایمان اثر گذاشت. کم بودن ایمان، در عمل بعدى ما 
اثر مى گذارد؛ مثًال وقتى میدان جهاد و امتحانى پیش مى آید، کمبود ایماِن ما 
خودش را نشان مى دهد. ما که با یک ایمان وافر در جایى توانسته ایم َجستى 
بزنیم، حرکتى بکنیم و کار بزرگى انجام دهیم، وقتى در مقابل همان کار قرار 
مى گیریم، مى بینیم دست و پامان مى لرزد؛ درست مثل این که کسى در جوانى 
مى رسد،  جوى  همان  به  وقتى  االن  اّما  بپرد؛  مترى  دو  جوى  از  مى توانسته 
نمى تواند. اثر منفى عمل روى ایمان و ایمان روى عمل، نتیجه اش شکست 
جنگ احد مى شود؛ نتیجه اش عقب رفت هاى گوناگون دیگر مى شود؛ نتیجه اش 
این مى شود که پنجاه سال بعد از هجرت پیغمبر و چهل سال بعد از وفات 
حسین  امام  است؛ یعنى  پیغمبر  انساِن  که عزیزترین  او  ـ  نوه ى  حضرت،  آن 
علیه الّسالم  ـ در مقابل حکومت جانشین پیغمبر قرار مى گیرد و با آن وضع فجیع 
به شهادت مى رسد. من یک وقت گفتم اینها عبرتهاى تاریخ است؛ فراتر از 

درس است.



چهار ركن و پايه ي اميان
در حکمت سى ام نهج البالغه آمده است: سئل عن األميان1؛ از حضرت تقاضا 
کردند درباره ى ایمان براى آنها صحبت کند. فرمود: األميان على اربع دعائم2؛ 
اگر  که  است  این  پایه  چهار  از  منظور  است.  استوار  پایه  چهار  روى  ایمان 
پایه ها محکم بود، ایمان رو مى ماند؛ اّما اگر پایه ها سست شد یا فرو ریخت، 

1. نهج البالغه (صبحی صالح)، ص 508.
2. همان، ص 473.
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ایمان به همان نسبت فرو مى ریزد. به طور کامل ساقط نمى شود، اّما به همان 
نسبت فرو مى ریزد. حضرت این چهار پایه را بیان فرمودند: على الّصرب واليقني 
والعدل واجلهاد1. اول، ایستادگى و استقامت در همه ى زمینه هاست. مى خواهید 
برنامه یى را دنبال کنید؛ تا آخر پاى آن برنامه بایستید. مى خواهید کارى را 
آن  مقابل  در  مى آید،  پیش  مصیبتى  اگر  کنید.  تمام  را  کار  آن  دهید؛  انجام 
مصیبت خودتان را از دست ندهید. واجبى بر شما مقّرر مى شود؛ براى انجام 
در  اگر  نشوید.  افتاده  پا  از  و  بى حوصله  و  باشید  داشته  تحّمل  واجب  دادن 
مقابل گناهى قرار مى گیرید، ایستادگى کنید و تسلیم گناه نشوید. ایستادگى 
در هر جایى نمودى دارد. البتّه معناى ایستادگى، در همه جا یکى است؛ یعنى 
همان قّوت انسانى و استقامت و پافشارى؛ منتها هر جایى یک طور خودش را 
نشان مى دهد: صبر در مقابل اطاعت، صبر در مقابل معصیت، صبر در مقابل 

مصیبت.
پایه ى دیگر ایمان بر یقین استوار است. همان طور که گفتیم، یقین همان 
علم است. پایه هاى یقین را نباید متزلزل کرد؛ این شک را نباید مثل موریانه به 
پایه ى یقین انداخت. یقین را باید استوار نگه داشت. اگر به طور طبیعى سؤالى 
به ذهن انسان آمد، باید برود آن سؤال را دنبال کند تا شک و تردید برطرف 
شود؛ اّما خودش نباید وسوسه کند؛ یقین را در خودش یا در دیگران نباید 

زایل کند؛ یقینیات را دچار تردید و تبدیل به مشکوکات نکند.
قرار  خود  جاى  در  چیزى  هر  یعنى  عدل  است.  عدل  ایمان  سوم  پایه ى 
گرفتن. معناى لغوى عدل هم یعنى میانه. اعتدال هم که مى گویند، از این واژه 
است؛ یعنى در جاى خود، بدون افراط و بدون تفریط؛ بدون چپ روى و بدون 
جاى  در  چیزى  هر  دادن  قرار  یعنى  عدل  مى گویند  که  هم  این  راست روى. 
گرفت،  قرار  خود  جاى  در  چیز  هر  وقتى  یعنى  است.  همین  به خاطر  خود، 
همان تعادلى که در نظام طبیعت بر مبناى عدل و حق آفریده شده، به وجود 
مى آید. در رفتار انسان، عدل الزم است. براى حکمران، عدل الزم است. در 
موضعگیرى، عدل الزم است. در اظهار محبّت و نفرت، عدل الزم است. قرآن 

1. همان.
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فرموده است: و ال جيرمّنكم شنئان قوم على اّال تعدلوا1؛ دشمنى با کسى موجب 
نشود که شما درباره ى او از عدالت کناره بگیرید و عدالت را رعایت نکنید؛ 
اعدلوا هو اقرب للّتقوى2. بنابراین عدل هم یکى از پایه هاى ایمان است. اگر 

عدل بود، ایمان مى ماند.
و  جنگ  فارسى،  زبان  در  مبارزه.  یعنى  جهاد  است.  جهاد  آخر،  پایه ى 
ستیزه گرى معناى مبارزه را نمى دهد. مى گویى من دارم مبارزه مى کنم: مبارزه ى 
علمى مى کنم، مبارزه ى اجتماعى مى کنم، مبارزه ى سیاسى مى کنم، مبارزه ى 
مسّلحانه مى کنم؛ همه ى اینها مبارزه است و معنا دارد. مبارزه یعنى تالش پُر 
نیرو در مقابل یک مانع یا یک دشمن. اگر هیچ مانعى در مقابل انسان نباشد، 
مبارزه وجود ندارد. در جاده ى آسفالته، انسان پایش را روى گاز بگذارد و 
با باك پُر از بنزین سفر کند؛ این را مبارزه نمى گویند. مبارزه آن جایى است 
مى شود  انسانى،  جبهه هاى  در  مانع  این  که  کند،  برخورد  مانعى  با  انسان  که 
دشمن؛ و در جبهه هاى طبیعى، مى شود موانع طبیعى. اگر انسان با این موانع 
درگیر شود و سعى کند آنها را از میان بردارد، این مى شود مبارزه. جهاد در 
زبان عربى عینًا به همین معناست؛ یعنى مبارزه. جهاِد در قرآن و حدیث هم به 
همین معناست؛ همه جا به معناى جنگ مسّلحانه نیست. البتّه یک جا با جنگ 

مسّلحانه تطبیق مى کند، یک جا هم با جنگ غیرمسّلحانه تطبیق مى کند.
آنگاه امیرالمؤمنین این کلمات را شرح مى دهند  ـ که البتّه من وارد نمى شوم 
 ـ هم صبر را، هم یقین را، هم عدل را، هم جهاد را. مثًال مى فرمایند جهاد 
در  صداقت  و  راستگویى  و  منکر  از  نهى  معروف،  به  امر  دارد:  شعبه  چهار 
مواضع؛ درست همین معنایى که امروز ما در موضعگیرى معنا مى کنیم؛ یعنى 
انسان در مواضع سیاسى و اجتماعى صداقت داشته باشد. بنابراین صدق در 
مواضع، خودش جهاد است. من املؤمنني رجال صدقوا ما عاهدوا اهللا عليه3 به آن 

معناست.
1. سوره ي مائده، آیه ي 8.

2. همان.
3. سوره ي احزاب، آیه ي 23.
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یکى دیگر از شعبه هاى جهاد، و شنئان الفاسقني1 است؛ یعنى جدا شدن از 
جریان فسق و کفر؛ این را من مخصوصًا به شما مى گویم؛ این را همه توّجه 
داشته باشید. باید حساب شما از این جریان جدا باشد؛ با آن مخلوط نشود. 
شماها با من آشنا هستید و ما حدود هشت سال با شما بوده ایم؛ با بعضى هم 
که خیلى بیشتر. بنده هیچ اعتقاد ندارم که با کّفار باید قطع رابطه کرد؛ نه، مرز 
شما و کّفار باید معلوم باشد؛ مرز شما و فساق باید معلوم باشد؛ مرز شما با 
آنهایى که جمهورى اسالمى را قبول ندارند، باید معلوم باشد. یک وقت هم 
الزم است در جایى انسان با همان کسى هم که جمهورى اسالمى را قبول 
مخلوط  شمایید؛  شما،  و  اوست  او،  که  است  معلوم  اّما  کند؛  تعامل  ندارد، 
نشوید. من همیشه از بعضى ها در همین نظام و مجموعه ى خودمان گله مند 
بودم؛ چون اینها مرزها را پاك کرده اند. به اینها گاهى مى گفتم وقتى شما مرز 
این  از  مرز،  نبودن  به خاطر  بسیارى  که  است  این  اشکالش  مى کنید،  پاك  را 
آمد  و  رفت  مرتب  این طرف؛  مى آیند  طرف  آن  از  طرف،  آن  مى روند  طرف 
مى کنند؛ یعنى حدود فراموش مى شود. یک کشور اگر مرزش مشخص نباشد، 
هویّت جمعى و وحدت جمعى ندارد. بگذارید مرزها مشخص باشد؛ معلوم 
باشد شما کجایید، آنها کجا هستند. و من شنئ الفاسقني و غضب هللا غضب اهللا 
له2؛ شما به خاطر خدا خشم بگیرید، خدا هم به خاطر شما خشم مى گیرد؛ و 

ارضاه يوم القيامة3.



اميان ثابت و مستقر، اميان مستودع و عاريه اي
ِمن كالم له عليه الّسالم ىف األميان: فمن األميان ما يكون ثابتًا مستقرًا ىف القلوب و 
منه ما يكون عوارى بني القلوب و الّصدور اىل اجل معلوم4. دوگونه ایمان داریم؛ 

1. کتاب سلیم بن قیس الهاللی، ج 2، ص 615.
2. همان.

3. نهج البالغه (صبحی صالح) ص 473.
4. همان.، ص 279.
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ایمان ثابت و مستقر، و ایمان مستودع و عاریه یى. ایمان عاریه یى هم ایمان 
است؛ نه این که آن شخص، منافق است؛ ایمانش راسخ نیست؛ لذا زود زایل 
مى شود. ایمان ثابت و مستقر، یعنى جاى گرفته ى در قلب، تکیه کرده ى به 
یک استدالل و یک بینش عمیق، و پشتیبانى شده ى با عمل صالح. نوع دیگر 
پاى  انسان  نشده؛  پیدا  منطق  با  شده،  پیدا  احساسات  با  که  است  این  ایمان 
خیلى  هم  گاهى  و  داده  ایمانى  شعاِر  همین طور  نگذاشته؛  صالح  عمل  آن، 
خودش   ِ تند شعار داده؛ اّما پاى این، عمل صالحى که به خاطر آن با نفس 
مجاهدت و مبارزه کند، خرج نکرده؛ یعنى این ایمان با عمل صالح آبیارى 
نشده؛ این مى شود ایمان عاریه یى. حضرت مى فرماید: و منه ما يكون عوارى 
بني القلوب والّصدور اىل اجل معلوم1. آن وقِت معلوم چه هنگام است؟ تا این 
ایمان، عاریه یى است؛ تا وقتى که این ایمان از او زایل شود؛ گنجشکى که 
در سینه ى خودش حبس کرده، بپرد و برود؛ چون این ایمان جزو وجود او 
و  امتحان  وقتهاى  مى شود؟  زایل  ایمان  این گونه  مواقعى  چه  در  است.  نشده 
لحظات هواى نفس. مثًال اگر کسى پولکى است، هنگامى که بین پول و حفظ 
ایمان، سر دو راهى قرار بگیرد، ایمان مى پرد و تمام مى شود. بعضى ها دچار 
وسوسه هاى نفسانى و شهوات جنسى هستند؛ بعضى ها دچار مقام پرستى اند؛ 
هر کسى یک طورى است. هر کدام از ماها لغزشگاهى داریم؛ به قول فرنگى ها، 
پاشنه ى آشیل و چشم اسفندیارى داریم؛ آن جا گیجگاه و ضربت خور ماست؛ 
به خدا پناه ببریم که آن ضربت خور پیش نیاید. راهش تقواست. تقوا که من 
مکرر در همین جلسه و جلسات دیگر راجع به آن صحبت کرده ام، یعنى دایم 
از  درجه یِى  صدوهشتاد  تحّول هاى  از  بعضى  راز  انسان  بودن.  خود  مراقب 
اول انقالب تا االن را این جا مى فهمد. از اول انقالب تا االن بیست وپنج سال 
مى گذرد؛ گاهى مى بینید بعضى ها صدوهشتاد درجه تحّول پیدا کرده اند؛ یعنى 
از یک مؤمِن مخلص ِ صادِق پُرجوش و خروش ِ شعار دهنده، تبدیل شده اند 
به یک معانِد معارض ِ دشمِن لجوِج عنوِد بهانه گیر! ما چند نوع دشمن داریم: 
بعضى دشمن ها، دشمن هستند؛ اّما دایمًا نمى خواهند به صورت انقالب پنجه 

1. همان.
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بزنند. بعضى ها نه، دایم مى خواهند در چشم انقالب و نظام اسالمى انگشت 
فرو کنند و پنجه بزنند. وقتى نگاه مى کنى، مى بینى بعضى از اینها کسانى هستند 
که بسیار تند و داغ، خیلى ها را قبول نداشتند؛ مثل شعله یى که از روى خس 
و خاشاك بلند مى شود. البتّه از چوِب محکم هم گاهى شعله ى مفّصل بلند 
مى شود؛ اّما از خس و خاشاك هم که هیچ چیز ندارد، شعله بلند مى شود، ولى 
فوراً مى خوابد. گاهى ما کسانى از این قبیل داریم؛ ایمان اینها مستقر نیست؛ 
مستودع و زوال پذیر و بدون تکیه ى به یک استدالل محکم است. همان طور 
که عرض کردیم، این ایماِن زایل شده این طور نیست که وقتى بخواهد برود، 
زنگ بزند و خبر کند و بگوید رفتم و از این ساعت من دیگر کافر مى شوم و 
نماز نمى خوانم؛ بتدریج انسان نمى فهمد و ملتفت نمى شود که چگونه این ایمان 

از او زایل شد. خیلى باید مراقب بود و به خدا پناه برد.



حكمتهاي فراوان در فرمان امرياملؤمنني 
علي عليه الّسالم به مالك اشتر

جمله ى چهارم و آخر مربوط به فرمان حضرت به مالک اشتر است. نامه ى 
حضرت به مالک اشتر خیلى عجیب است. واقعًا ِحَکمى که در این نامه هست، 

ال ُتعّد و الُتحصى1 است. گفت:
هرچه گویم عشــق را شرح و بیان   چون به عشق آیم خجل باشم از آن

وقتى انسان به اعماق این نامه باز مى گردد، واقعًا در مقابل عظمتى که در 
مى فرماید:  مى کند.  حقارت  احساس  دارد،  وجود  آن  جمله بندى  و  فراز  هر 
مردم  تنگدستى  از  زمین  ویرانى  اهلها2؛  اعواز  من  األرض  خراب  يؤتى  اّنما  و 
زمین حاصل مى شود؛ یعنى وقتى مردم تنگدست بودند، زمین ویران مى شود. 
یک  عنوان  به  نمى کنند؛  بیان  فلسفى  نکته ى  یک  عنوان  به  را  این  حضرت 

1. کشف الیقین فی فضائل امیرالمؤمنین(ع)، ص 254.
2. نهج البالغه، ص 436.
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واقعیت بیان مى کنند. «ارض»ى هم که این جا مى گویند، همان سرزمین مصر 
است که مالک اشتر دارد مى رود. البتّه آن وقت شام و عراق و ایران و مدینه 
و هر نقطه ى دیگر دنیا که حاکمى دارد، با مصر قابل مقایسه است. مى گویند 
سرزمینى که تو دارى به آن جا مى روى، اگر توانستى مردمش را ثروتمند کنى، 
آباد خواهد شد؛ اّما اگر مردم را فقیر نگه داشتى یا فقیر کردى و نتوانستى، 
این سرزمین هم آباد نخواهد شد؛ ویرانه خواهد ماند. مردم هستند که باید با 
نشاِط خودشان و با توانایى هایى که پیدا مى کنند، سرزمین شان را آباد کنند. 
ابتکار آحاد مردم است که همه جاى زمین را آباد مى کند. بعد مى فرمایند: و 
اّنما يعوز اهلها1. اعواز، باب افعال است؛ اّما الزم است: مردم تنگدست مى شوند. 
حضرت با الِم تعلیل مى فرمایند: إلشراف انفس الُوالة على اجلمع2؛ فقر مردم، 
تقصیر فرمانروایان است؛ آنها هستند که موجب فقر مردم مى شوند؛ چون آنچه 
را که از ثروت و منافع به دست مى آید، براى خودشان مى خواهند؛ این موجب 
هستند؛  قدیم  مستبدهاى  مثل  فرمانروایان  وقت  یک  البتّه  مى شود.  مردم  فقر 
مانند رضاخان که همه چیز را مى خواست و به حّدى قانع نبود. یک عّده هم 
از بغل او استفاده مى کردند؛ آنها هم مى بردند. اّول، سهم پادشاه بود و بعد هم 
بتدریج آنهایى که در حاشیه ى پادشاه قرار داشتند، هر کدام به قدر خودشان 
مى بردند. استبدادهاى قدیم این طور بود. البتّه شکل مدرن ترش در حکومت 
پهلوى بود؛ شکل قدیمى ترش را هم در کتابها، از قاجاریه و دوره ى ناصرالدین 
شاه و بقیه خوانده ایم. یک شکل هم روش مدرن است؛ یعنى روش حکومتهاى 
بظاهر دمکرات که باطن استبدادى دارند؛ امروز زمام این حکومتها به دست 
کمپانى هاى اقتصادى است؛ اینها طراح سیاستها هستند. بظاهر کاره یى نیستند، 
اّما در باطن نماینده ى مجلس را اینها مى فرستند؛ رئیس جمهور را اینها روى 
کار مى آورند. رئیس جمهور اعوان و انصارى دارد، سفرایى دارد، وزرایى دارد، 
مدیران گوناگونى در رده هاى مختلف دارد؛ در واقع این مجموعه حاکمند. نوع 
رضاخان  وقتى  مى کنم.  حکم  بگوید  که  نیست  سابق  مثل  هم  استبداد  اِعمال 

1. همان، ص 437.
2. همان.
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مى خواست اِعمال استبداد کند، در تهران اعالمیه داد و در آن، چهار پنج بار 
«حکم مى کنم» آورد. امروز حاکم نمى گوید حکم مى کنم؛ آن نزاکت دمکراتیک 
را به هیچ وجه از دست نمى دهد. اصًال حکم نمى کند؛ اّما مسیر کار، همان «حکم 
تصویب  حتمًا  است،  الزم  کمپانى  این  براى  که  قانونى  یعنى  است.  مى کنم» 
حتمًا  است،  الزم  کمپانى ها  این  کردن  پیدا  حیات  براى  که  حرکتى  مى شود؛ 
انجام مى گیرد؛ ولو در حّد حمله ى به کشورى مثل عراق. از آبادسازى عراق 
و نفت عراق مگر چه کسانى استفاده مى کنند؟ حکومتهاى امریکا یا انگلیس، 
بگوییم  و  باشد  آنها  مال  چیز  همه  و  نفت  و  کمپانى  که  نیستند  دولت ساالر 
کشورهاست  این  بر  مسّلِط  اقتصادِى  مالِى  دستگاه  نه،  مى کنند؛  استفاده  آنها 
که از هر چیز جدیدى استفاده مى کند. البتّه آنها هم بین خودشان رقابتهایى 
دارند، با هم دشمنى دارند، مسابقه دارند؛ اّما آن دستگاه مالى است که از نفت 
خاورمیانه، از تسّلط بر خاورمیانه، از چیزى به نام خاورمیانه ى بزرگ استفاده 
مى کند؛ بهره بردار نهایى اوست. دولت و رئیس جمهور و وزیرخارجه و وزیر 
جزو  هم  خودشان  اینها  موارد  از  بسیارى  در  البتّه  که  اینها  ـ  امثال  و  دفاع 
همان مجموعه ى مدیران مالى و صنعتِى اساسى کشور هستند  ـ جبهه ى جلو 
و خط مقّدمند؛ پشتیبانى مى کنند و پشتوانه هستند؛ آنها هستند که دارند اقدام 
مى کنند؛ مردم هم دارند حرکت خودشان را مى کنند. ممکن است شما بگویید 
مثًال در امریکا یا انگلیس به نسبت جمعیت این کشورها فقیر وجود ندارد. 
این را نباید حساب کرد؛ باید نگاه کرد که دولت انگلیس در شبه قاره ى هند 
چقدر فقیر ایجاد کرده؛ یا فالن دولتى که استعمار آفریقا یا امریکاى التین را 
داشته، آن جا چقدر فقر ایجاد کرده؛ یا امروز امریکا با سعه ى نفوذ اقتصادى یى 
که در تمام دنیا دارد، چقدر فقر و گرسنگى و محرومیت در دنیا ایجاد کرده 
است. مالك، اینهاست. البتّه در خود این کشورها هم فقر و فقیر و فاصله ى 
طبقاتِى بسیار زیاد وجود دارد؛ اصًال شگفت آور است. گاهى در آمارهاى ما 
مثًال  که  مى شود  دیده  کوته بینانه یى  ساده لوحانه ى  بى ربِط  چیزهاى  متأسفانه 
شکاف اقتصادى کشور ما از امریکا یا از فالن جا بیشتر است؛ اینها حرفهاى 
ناشى از ندانستن و جهِل به واقعیت هاست؛ اصًال از واقعیت ها اّطالع ندارند. 
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نخیر، دره ى اقتصادى در کشورهاى سرمایه دارى، وحشتناك و فوق تصّور و 
از همه جاى دنیا بیشتر است. عالوه بر این، آنها را نباید در خود آن کشورها 
مقایسه کرد؛ بلکه باید در همه ى دنیا محاسبه کرد؛ چون دامنه ى نفوذ و اقتدار 
و  جهانى  مسائل  در  نمى خواهیم  فعًال  ما  دنیاست.  همه ى  در  اینها  حرکت  و 
بین المللى وارد شویم؛ خودمان را محاسبه کنیم. اگر مى خواهیم دنیا آباد شود، 
باید خودمان را کنترل کنیم. من و شما که زمامدار و مدیر هستیم و اداره ى امور 
مالى و صنعتى و کشاورزى کشور دست ماست  ـ یعنى گلوگاه هاى فّعال کشور 
دست من و شماست  ـ باید خود را کنترل کنیم. فقط شخص خود ما نیستیم؛ ما 
یعنى مجموعه. شما، یعنى شما و معاونان و مدیران و مسؤوالِن اثرگذارتان. البتّه 
ممکن است کسى در گوشه یى و در سطوح خیلى پایین خطایى بکند که قابل 
کنترل و پیشگیرى و پیش بینى نباشد؛ آن بحث دیگرى است؛ اّما مجموعه یى 
که شما مدیر و رئیس و وزیر آن هستید، باید این خصوصیات را داشته باشد. 
إلشراف أنفس الُوالة على  اجلمع1؛ آنها مى خواهند جمع کنند، و سوء ظّنهم بالبقاء 
و قّلة انتفاعهم بالعرب. سوء ظّنهم بالبقاء2، یعنى براى باقیمانده ى عمرشان دچار 
سوءظن اند، که مثًال بعد چه مى شود. نباید سوءظن داشت؛ باید به خداى متعال 
و به خود حسن ظن داشت. همچنین فرمود: قّلة انتفاعهم بالعرب3؛ از عبرتها کم 

بهره بردارى مى کنند.
امیدواریم آنچه گفتیم، اول در خود این حقیر تأثیر بگذارد. واقعًا از همه 
محتاج تر خود من هستم. یکى از دالیلى که ما این مطالب را انتخاب مى کنیم و 
مى گوییم، همین است که شاید ان شاءاهللا در خود ما اثرى بگذارد و یک مقدار 
در جهت راه خدا و راه راست، حرکت ما واقعى تر و جدى تر شود. در دعاى 
کمیل مى خوانیم و هب ىل اجلّد ىف خشيتك4؛ در خشیت الهى، انسان باید جدى 
باشد؛ نباید شوخى حساب کرد؛ اینها شوخى بردار نیست. اگر ما جزو عقالى 

1. همان.

2. همان.

3. همان.
4. اقبال االعمال (ط القدیمه)، ج 2، ص 709.



259
ران

زه دا
 رو

وال
 اح
ري،

زه دا
 رو

اب
آد

عالم محسوب شویم، مسائل واقعى زندگى را هرگز شوخى نمى گیریم؛ جدى 
مى گیریم. جدى تر از مسائل این زندگى، مسأله ى مرگ، مسأله ى قبر، مسأله ى 
سؤال الهى، مسأله ى برزخ و مسأله ى قیامت است؛ اینها را باید شوخى نگیریم، 

باید جدى بگیریم؛ اینها مسائل مهمى است.

 در دیدار اعضاي هیئت دولت ـ 1383/8/20
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رمضان؛ فرصت استثنائي مهنشيين 
خاكيان با فرشتگان

ماه رمضان فرصت بسیار استثنایى و بزرگى است که به لطف خداى متعال 
سر  بر  مبارك  ماه  این  در  بتوانیم  که  شد  داده  ما  به  فرصت  این  هم  امسال 
سفره ى ضیافت الهى حاضر بشویم. این فرصت استثنایى در طول سال نظیر 
ندارد. در ماه رمضان براى ما خاکیان و زمینیان چه سعادت بزرگى است که 
والّروح فيها  املالئكة  تّرتل  بشویم:  همنشین  امین  روح  با  و  الهى  مالئکه ى  با 
باذن رّبهم1. لیلۀالقدر در ماه رمضان، شب همنشینى خاکیان با فرشتگان مأل 
حرکت  حال  در  نهایتى  یک  سوى  به  بشرى  کاروان  که  همان طور  اعالست. 
دایمى است، هر فرد انسان هم در طول زندگى خود در حال حرکت به یک 
منتها و غایت و سرمنزلى است: اّنك كادح اىل رّبك كدحا فمالقيه2. این مسیر 
طوالنى و پر فراز و نشیب از گذرگاههاى گوناگونى مى گذرد؛ رنجها در آن 
هست، بالها در آن هست، سختیها هست، گشایشها و فرجها و شادى ها در 
آن هست: بلوناهم باحلسنات و الّسيئات3؛ همه ى اینها هم آزمایش است. در 
این راه طوالنى که افراد بشر باید آن را طى کنند و سعى کنند خود را به اوج 
نقطه ى کمال انسانى، یعنى به لقاءاهللا، برسانند، حرکت در بعضى از قطعات این 

1. سوره ي قدر، آیه ي 4.
2. سوره ي انشقاق، آیه ي 6.

3. سوره ي اعراف، آیه ي 168.
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راه دشوار است؛ مثل مسیرهاى زندگى معمولى؛ گاهى انسان از یک گذرگاه 
دشوارى عبور مى کند؛ گاهى از جاده ى سختى، در گردنه یى مجبور است باال 
برود؛ گاهى سر راه انسان باتالقى قرار مى گیرد؛ گاهى هم راه، راِه گسترده و 

مرکب، مرکب هموارى است.
ما در طول سال و در مسیر طوالنى حرکت خودمان در چالش با هواهاى 
نفسانى، با گناهان، با فضاهاى تاریکى که خودمان به دست خودمان به وجود 
دعا  حال  این که  براى  انسان  گاهى  مى شویم.  مواجه  مشکالتى  با  مى آوریم، 
پیدا کند، مشکل دارد؛ گاهى براى این که قطره ى اشکى بفشاند، مشکل دارد؛ 
چون راه دشوار است، به وسیله ى خالفها و گناههاى خود احاطه مى شویم؛ اّما 
قطعه ى ماه رمضان، آن قطعه یى است که حرکِت در آن قطعه آسان است؛ مثل 
این است که در این راه دشوارى که مى خواهید به محلى یا به شهرى برسید، 
گاهى مجبورید پیاده راه را طى کنید؛ گاهى مجبورید از آب بگذرید؛ گاهى 
مجبورید از باتالق بگذرید؛ یک جا هم مى رسید به فرودگاهى که هواپیماى 
مجّهزى آماده است تا شما را بى دردسر و با خیال راحت و پس از طى مسیر 
طوالنى به مقصد برساند. آغاز ماه رمضان، رسیدن به همین فرودگاه است. 
خداى متعال راه را در ماه رمضان هموار کرده است و فضا را در ماه رمضان، 
فضاى خالى از ُمعارض قرار داده است. این روزه یى که شما مى گیرید، نفس 
و هواهاى نفسانى را به زنجیر مى کشد؛ این عبادتها، این دعاها، این خشوعها، 
فرسنگها  را  شما  که  است  هموارى  وسایل  همان  لیلۀالقدر  این  و  ذکرها  این 
جلو مى برد؛ راهى را که در طول سال و در ماههاى دیگر گاهى یک متر یک 
متر باید طى کنیم، مى توانیم اگر هّمت کنیم و اگر خودمان را برسانیم، در ماه 
رمضان این راه را فرسنگ فرسنگ طى کنیم؛ لذاست که شما مى بینید اولیاى 
رمضان  ماه  فراق  از  و  مى شدند  خرسند  رمضان  ماه  رسیدن  مژده ى  از  خدا 

اشکهایشان سرازیر مى شد.
چهل وپنجم  دعاى  ظاهراً  که  رمضان  ـ  ماه  وداع  دعاى  در  سّجاد  امام 
ماه  بر  بارها  و  بارها  مى نالد؛  رمضان  ماه  فراق  از  آن چنان  است  ـ  صحیفه 
به  و  بدرود  معناى  به  سالم  این جا  علیک.  الّسالم  مى فرستد:  درود  رمضان 
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معناى خداحافظى کردن با ماه رمضان عزیز و با این روزها و شبهاى نورانى 
است؛ خداحافظى با این قطعه ى بهشتى از زمان عمر ما و از طول دوران سال، 

ماه رمضان، است.



رمضان؛ ماه ذخريه سازي تقوا
محصول ماه رمضان، تقواست؛ به خود پرداختن، به خود رسیدن و ذخیره ى 
تقوا را براى خود فراهم کردن؛ لعّلكم تّتقون1. ماه رمضان در ما ذخیره ى تقوا 
ایجاد مى کند. این تقوا هم خود وسیله یى براى منازل عالى تر است. تقوا مرکبى 
است که مى تواند ما را به آن منازل عالى برساند: و اّتقوا اهللا لعّلكم تفلحون2؛ 
و اّتقوا اهللا لعّلكم ترمحون3؛ و اّتقوا اهللا و يعّلمكم اهللا4. علم و هدایت و رحمت الهى 
بر اثر تقوا از سوى خداوند به انسان عطا مى شود. از همه باالتر، فالح است. 
فالح و رستگارى بر اثر تقوا به دست مى آید. عزیزان من! این ذخیره ى تقوا را 
که در ماه رمضان به دست آوردیم  ـ اگر ان شاءاهللا به دست آورده باشیم  ـ اگر بر 
سر سفره ى زیارت الهى درنگ کرده باشیم و از آن بهره برده باشیم، باید حفظ 
کنیم؛ این محصول بسیار ارزشمندى است؛ مثل آن کشاورزى که زحمات خود 
را مى کشد، محصول گندم خود را مى چیند، بعد آن را در یک سیلوى مطمئنى 
به دست امینى مى سپارد تا در طول سال بتواند از آن استفاده کند. این آذوقه ى 
طول سال ماست. در طول سال، این آذوقه تهدید مى شود: وسوسه ها هست، 
زرق وبرقها هست، شهوات و هواهاى نفسانى هست و گناهان؛ اینها همه آفت 
این ذخیره ى ارزشمندند. از این ذخیره براى مقابله با آن آفتها استفاده کنید و 

این ذخیره را حفظ کنید.

1. سوره ي بقره، آیه ي 21.
2. همان، آیه ي 189

3. سوره ي حجرات، آیه ي 10.
4. سوره ي بقره، آیه ي 282.
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امروز روز عید است: اّلذى جعلته للمسلمني عيدا و ملحّمٍد صّلى اهللا علیه وآله ذخرا و 
شرفا و كرامتا و مزيدا1. این مزیدى که براى پیغمبر در روز عید فطر معیّن شده 
است، همین است که ما پیروان پیغمبر در هر نقطه یى از نقاط دنیا که هستیم، 
با این ذخیره ى تقوا خودمان را مجّهز و مسّلح کنیم براى پیمودن راه دشوار 

زندگى؛ براى آباد کردن دنیا و آخرت و براى رسیدن به فالح.

 در دیدار مسئوالن نظام و سفراى کشورهاى اسالمى (عید فطر)  ـ 1383/8/24

1.اقبال االعمال (ط القدیمه)، ج 1، ص 289.
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انقالب اسالمي؛ عامل رفع غربت 
قرآن در جامعه

امروز بحمداهللا به برکت نظام جمهورى اسالمى نواى قرآن در فضاى کشور 
ما طنین انداز است. جوانهاى عزیز ما بدانند که یک روز قرآن به معناى حقیقى 
کلمه در این کشور غریب بود؛ نه فقط عمل به قرآن و تکریم قرآن، حتّى تالوت 
قرآن هم غریب بود. گاهى به عنوان نمایش، حرکتى در گوشه یى دیده مى شد؛ 
اّما قرآن، مطلوب و جریان غالب در میان مردم کشور، بخصوص جوانهاى ما 
نبود. امروز من نگاه مى کنم مى بینم تعداد جوانها و حتّى نوجوانهایى که تالوت 
عزیزى  جوانهاى  امروز  زیادند.  مى دهند،  انجام  الزم  نصاب  حد  در  را  قرآن 
که این جا خواندند، همه شان حقًا و انصافًا بسیار خوب خواندند. بتدریج این 

جریان قرآنى در کشور تقویت شده.
این  در  را  قرآن  برجسته ى  تالوت  ما  مى گویم:  هم  باز  من بارها گفته ام، 
مردم  بین  در  قرآن  تالوت  و  قرآن  با  براى این که اُنس  مى کنیم،  کشور دنبال 
زبان  ما،  زبان  کنید.  پیدا  اُنس  قرآن  با  باید  من!  عزیزان  کند.  پیدا  عمومیت 
قرآن نیست؛ مى توانیم به ترجمه ى قرآن مراجعه کنیم؛ اّما عمق یابى مضامین 
قرآنى فقط با مراجعه ى به ترجمه نمى شود؛ کمااین که با خواندن متن قرآن هم 
براى کسانى که مى فهمند، همیشه به دست نمى آید؛ با تدبّر به دست مى آید؛ با 

عمق یابى به دست مى آید.
با قرآن باید مثل آینه مواجه شد؛ پاکیزه، براق و بى زنگار؛ تا قرآن در دل 
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ما منعکس شود. قرآن باید در جان ما انعکاس پیدا کند؛ این همیشه و براى 
همه نیست؛ براى کسانى است که دلشان را با صفاى باطن و نفس پاکیزه کنند؛ 
با ایمان، با باور و با قبول با قرآن مواجه شوند؛ واّال کسانى که دل معاند دارند، 
بناى برنشنیدن و نفهمیدن دارند، نواى قرآن، کالم قرآن و پیام قرآن در دل آنها 
اثرى نمى کند؛ ولو اّننا نّزلنا اليهم املالئكة و كّلمهم املوتى و حشرنا عليهم كّل شى ء 
قبال ما كانوا ليؤمنوا اّال أن يشاء اهللا1؛ اگر براى برخى افراد زمین را به آسمان 
بدوزى، این دِل ناباور و زنگار گرفته، نزدیک نمى شود و ایمان نمى آورد. لذا 

قرآن را هم مى خواند، اّما به قرآن نزدیک نمى شود.
باید به قرآن نزدیک شد. شما جوانهاى عزیز و همه ى جوانهایى که این 
نور  هست،  حکمت  قرآن  در  بدانید  مى شنوید،  کشور  سرتاسر  در  را  حرف 
هست، شفاء هست. عقده هایى که بر اثر چالشهاى موجود مادى دنیا در دل 
و جان انسان به وجود مى آید، سرانگشت حکمت قرآنى مى تواند همه ى این 
عقده ها را باز کند؛ این واقعیت است؛ دلها را باز مى کند، شرح صدر مى دهد، 
امید مى دهد، نور مى دهد، عزم راسخ براى حرکت در صراط مستقیم مى دهد. 

با قرآن باید مواجه شد و اینها را گرفت.
ما وقتى در دنیا غرق مى شویم، خود را محروم مى کنیم؛ مثل این است که 
آینه یى را ِگل اندود کنید؛ معلوم است که چیزى را منعکس نمى کند. ما نباید 
خود را از قرآن محروم کنیم. امروز دنیاى اسالم متأسفانه خود را محروم کرده 
است. ما اّمت اسالمى، خود را از قرآن محروم کرده ایم. لذا آیه ى قرآن را هم 
مى خوانند، اّما درعین حال مى بینند که آیه ى قرآن به امید بستن به غیر خدا، 
به شرك آوردن به غیر خدا، به پیوستن به جناح غیر خدا و اردوگاه غیر خدا 
چه نگاه غضب آلودى دارد؛ درعین حال دلشان پیش امریکاست، دلشان پیش 
مستکبران عالم است، دلشان پیش کمپانى هاى سرمایه دارى مسّلط صهیونیستى 
و غیرصهیونیستى است. اگر دنیاى اسالم حرکت و جهش الزم را به سمت 

تعالى پیدا نمى کند، به خاطر همین گرفتاریهاست.

1. سوره ي انعام، آیه ي 111.
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دنیا  سرتاسر  در  امروز  شده اند.  بیدار  مسلمانها  خوشبختانه  امروز  البتّه 
بیدارى اسالمى محسوس است و روزبه روز ان شاءاهللا این بیدارى و برادرى 

بین مسلمانها بیشتر خواهد شد.

 در دیدار قاریان قرآن کریم ـ  1384/7/14
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حمتويات سفره ي اهلي رمضان
یک جمله هم راجع به این شبها و روزها عرض کنیم. من مى خواهم به 
شما برادران و خواهران عرض کنم، این که مى گویند ماه رمضان، ماه ضیافت 
الهى است و سفره ى ضیافت الهى پهن است، محتویات این سفره چه چیزهایى 
یکى اش  کنیم،  استفاده  آن  از  باید  شما  و  من  که  سفره  این  محتویات  است؟ 
روزه است؛ یکى اش فضیلت قرآن است  ـ قرآن را گذاشتند در این سفره ى 
کنید  ـ  قرآن  تالوت  که  گفتند  ما  به  و  دیگر؛  ایّام  از  بیش  زیاد،  فضیلِت  با 
یکى اش همین دعاهایى است که مى خوانیم؛ يا علّى و يا عظيم، دعاى افتتاح، 
شده.  گذاشته  سفره  این  سر  که  است  مائده هایى  همان  اینها  ابوحمزه؛  دعاى 
پرت  حواسشان  این قدر  مى شوند،  رد  سفره  کنار  از  وقتى  که  هستند  بعضى 
است و متوّجه ى جاهاى دیگرند که اصًال سفره را نمى بینند. داریم کسانى را 
که اصًال سفره ى ماه رمضان را نمى بینند؛ یادشان نیست که ماه رمضانى آمد 
و رفت. بعضى هستند که سفره را مى بینند، اّما به خاطر همان سرگرمى ها و 
بنشینند؛ مى خواهند سراغ یک سرگرمى  ندارند سر این سفره  وقت  اشتغال، 
بروند؛ کار دیگرى دارند  ـ دنبال دکان، دنبال کار، دنبال دنیا، دنبال شهوات  ـ 
مجال این که سر این سفره بنشینند و از آن بهره ببرند، ندارند. بعضى دیگر هم 
هستند که نه، سر سفره مى نشینند، سفره را مى بینند، قدرش را هم مى دانند؛ 
و  برمى دارند  لقمه یى  مى کنند؛  قناعت  کم  به  قانعى اند؛  خیلى  آدمهاى  لیکن 
مى روند؛ نمى نشینند پاى سفره، خودشان را بهره مند و سیراب کنند و از آنچه 
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در سفره هست، خود را محظوظ کنند؛ لقمه ى مختصرى برمى دارند و مى روند. 
بعضى هستند که احساس بى میلى مى کنند؛ یعنى اشتهایشان تحریک نمى شود؛ 
به خاطر این که غذاى پوِچ بیهوده یى را خورده اند و پاى سفره ى ضیافتى که 
رنگین و جذاب و مقوى است، اصًال اشتها ندارند. بعضى هم هستند که نه، 
مى کنند  استفاده  سفره  این  از  است  ـ  زیاد  هم  اشتهاشان  که  اشتها  ـ  حّد  در 
و واقعًا سیر نمى شوند؛ چون مائده، مائده ى معنوى است. تمتّع به این مائده، 
فضیلت است؛ چون فتوح و انفتاح و تعالى روح انسانى است، هر چه انسان 
از این مائده بیشتر استفاده کند، روح انسان تعالى بیشترى پیدا مى کند و به 
مائده ى  است.  جسمانى  موائد  از  غیر  این،  مى شود.  نزدیکتر  خلقت  هدف 
زیاده روى  ببرد.  راه  را  بدن  انسان  بشود  که  است  نیازى  رفع  براى  جسمانى 
در آن، یک اشتباه و خطاست؛ یک غلط است. در مائده ى روحى و معنوى 
این طور نیست؛ چون اصًال خلقت ما براى تعالى معنوى و تعالى روحى است. 
و  تسهیل  امکان پذیر،  ما  براى  را  تعالى  این  که  است  چیزى  روحى  مائده ى 
محّقق مى کند. بنابراین هر چه بیشتر بتوانیم استفاده کنیم، باید بکنیم. بندگان 
مؤمن و مخلصى که ما اسمهاى اینها را شنیده ایم، حتى وقتى کارهاى اینها را 
براى ما نقل مى کنند، براى ما درست مفهوم نیست؛ اّما واقعًا شگفت آور است. 
دو سه ساعت به اذان صبح بیدار شوند و شبهاى ماه رمضان اشک بریزند. نقل 
مى کنند مرحوم آمیرزا جواد آقاى ملکى وقتى بیدار مى شد، سر حوض آب 
مى نشست تا وضو بگیرد، به آب نگاه مى کرد، دعا مى خواند و گریه مى کرد 
تضّرع  و  گریه  مى ریخت،  صورتش  روى  برمى داشت  آب  مى کرد؛  تضّرع  و 
مى کرد؛ به آسمان نگاه مى کرد، دعا مى خواند، گریه و تضّرع مى کرد؛ تا وقتى 
که بیاید سر سّجاده بایستد و آن نماز شب و آن تهّجد پُرفیض و پُرحال و 
پُرطراوت را با عشق و شور انجام بدهد. مرحوم حاج میرزا على آقاى قاضى 
نمازش،  تذّکرش،  توّجهش،  روزه اش،  رمضانش،  ماه  از  بود.  همین طور  هم 
حکایتهایى نقل مى کنند. این چیزها براى ما واقعًا درست مفهوم نیست؛ منتها 

خط روشنى را به ما نشان مى دهد و ما باید حداکثر استفاده را بکنیم.
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توصيه به تالوت مهراه با تدّبر قرآن
دوستان سعى کنند در همه ى اوقات  ـ بخصوص در ماه رمضان  ـ تالوت 
را  قرآن  تالوت  زندگى تان حذف شود.  از  قرآن نباید  نبرند.  از یاد  را  قرآن 
حتمًا داشته باشید؛ هر چه ممکن است. تالوت قرآن هم با تأّمل و تدبّر اثر 
مى بخشد. تالوت عجله یى که همین طور انسان بخواند و برود و معانى را هم 
نفهمد یا درست نفهمد، مطلوب از تالوت قرآن نیست؛ نه این که بى فایده باشد 
 ـ باالخره انسان همین که توّجه دارد این کالم خداست، نفس این یک تعّلق 
و یک رشته ى ارتباطى است و خود همین هم مغتنم است و نباید کسى را 
از این طور قرآن خواندن منع کرد لیکن تالوت قرآنى که مطلوب و مرغوب 
و مأموٌربه است، نیست. تالوت قرآنى مطلوب است که انسان با تدبّر بخواند 
و کلمات الهى را بفهمد، که به نظر ما مى شود فهمید. اگر انسان لغت عربى را 
بلد باشد و آنچه را هم که بلد نیست، به ترجمه مراجعه کند و در همان تدبّر 
کند؛ دو بار، سه بار، پنج بار که بخواند، انسان فهم و انشراح ذهنى نسبت به 
تدبّر  با  بیشتر  نمى شود؛  حاصل  دیگرى  بیان  با  که  مى کند  پیدا  آیه  مضمون 
آیه ى  ده  مثًال  وقتى  اول  بار  انسان  لذا  کنید.  تجربه  را  این  مى شود؛  حاصل 
مرتبط به هم را مى خواند، یک احساس و یک انتباه دارد؛ بار دوم، پنجم، دهم 
که همین را با توّجه مى خواند، انتباه دیگرى دارد؛ یعنى انسان انشراح ذهن 
پیدا مى کند. هرچه انسان بیشتر انس و غور پیدا کند، بیشتر مى فهمد؛ و ما به 

این احتیاج داریم.

ُانس با قرآن و تدّبر در آن؛ عامل حفظ 
انسان در مسري حق

عزیزان من! کسانى که پایشان لغزید، خیلى از مواردش را که ما دیدیم، 
ناشى بود از عدم تعمق در امر دین و معارف اسالمى؛ شعائرى بود، شعارهایى 
در  لذا  نداشت.  عمق  دلشان  در  اّما  بود،  زبانشان  بر  بود،  احساساتى  بود، 
گذشته ما کسانى را دیدیم که آدمهاى خیلى تند و داغ و پُرشورى هم بودند، 
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کسانى  انقالب  اول  سالهاى  شد.  عوض  اینها  وضع  درجه  صدوهشتاد  بعد 
نیست  ـ  کلیات  یعنى  مى شناسم؛  را  آدمهایش  خصوصیات،  با  من  بودند  ـ 
که افرادى مثل شهید بهشتى را راحت و صریح از نظر انقالبى بودن و فهم 
درستش از انقالب و از راه امام، نفى مى کردند. بعد از گذشت مدتى، مشى 
اینها آن چنان شد که مبانى انقالب و نظام را انکار کردند! بعضى از آنها که 
آدمهاى با انصاف ترى بودند، صریحًا، و بعضى شان ملتویًا و مزوراً انکار کردند. 
آدمهاى بى انصاف ترشان اینها هستند، که به یک معانى یى هم تظاهر مى کنند؛ 
اّما باطنشان این طور نیست. این به خاطر این بود که اینها عمق نداشتند. البتّه 
این یکى از عوامل است؛ یک عامل هم شهوات و دنیاطلبى و امثال اینهاست 
که کسانى را هم که عمق دارند، منحرف مى کند. بسیار کسانى بودند که عمق 
نداشتند. یکى از راههایى که این عمق را در اعتقادات انسان، در مبانى فکرى 
است.  قرآن  با  انس  مى کند،  ایجاد  انسان  ایمان  در  انسان،  روح  در  انسان، 
بنابراین در زندگى حتمًا قرآِن با تدبّر را در نظر داشته باشید و نگذارید حذف 

شود.



معارف فراوان موجود در ادعيه ي مأثوره
یکى هم این دعاهاست. در دعاهاى معتبر خیلى معارف وجود دارد که 
انسان اینها را در هیچ جا پیدا نمى کند؛ جز در خود همین دعاها. از جمله ى 
چیزهایى  ما  معرفتى  منابع  در  است.  سّجادیه  صحیفه ى  دعاهاى  دعاها،  این 
وجود دارد که جز در صحیفه ى سّجادیه یا در دعاهاى مأثور از ائّمه علیهم الّسالم 
انسان اصًال نمى تواند اینها را پیدا کند. این معارف با زبان دعا بیان شده. نه 
این که خواستند کتمان کنند؛ طبیعت آن معرفت، طبیعتى است که با این زبان 
مى تواند بیان شود؛ با زبان دیگرى نمى تواند بیان شود؛ بعضى از مفاهیم جز با 
زبان دعا و تضّرع و گفتگو و نجواى با پروردگار عالم اصًال قابل بیان نیست. 
لذا ما در روایات و حتّى در نهج البالغه از این گونه معارف کمتر مى بینیم؛ اّما در 
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صحیفه ى سّجادیه و در دعاى کمیل و در مناجات شعبانیه و در دعاى عرفه ى 
امام حسین و در دعاى عرفه ى حضرت سّجاد و در دعاى ابوحمزه ى ثمالى 
از این گونه معارف، فراوان مى بینیم. از دعاها غفلت نکنید؛ به دعاها بپردازید. 
هم  زیادى  دشمنهاى  دارید؛  دوش  بر  سنگینى  بارهاى  شما  بکنید.  هم  دعا 
دارید؛ مخالفان زیادى هم دارید؛ دولت اسالمى همیشه همین طور بوده. از اول 
انقالب دولت هاى ما، بخصوص وقتى که تازه نفس اند  ـ این دولت شعارهاى 
صریِح روشنى هم در دلبستگى به مبانى انقالب دارد، دیگر بیشتر  ـ مخالفانى 
دارند؛ هم مخالفان بیرونى، هم مخالفان داخلى. جّوسازى مى کنند، شایعه پراکنى 
مى کنند، منفى بافى مى کنند، دروغ پخش مى کنند، احیانًا در صحنه ى عمل و در 
کارهاى میدانى کارشکنى مى کنند. مقابله ى با این مخالفتها یک مقدار عزم و 
تصمیم قاطع و جّد در عمل و خسته نشدن و دنبال کار را گرفتن مى خواهد؛ 
یک مقدار هم توّسل و توّجه و تضّرع و از خدا کمک خواستن الزم دارد. 
اگر از خداى متعال استمداد و استعانت کنیم، روح خستگى ناپذیرى را در ما 
به وجود خواهد آورد. یکى از نعمتهاى بزرگ خدا این است که آدم خسته 
نشود و حوصله اش سر نرود. در راههاى طوالنى گاهى انسان قّوه هم دارد؛ 
زانو و پاها اصًال خسته نشده؛ اّما آدم از حرکت، خسته ى روحى مى شود. این 
خستگى روحى، انسان را از رسیدن به اهداف باز مى دارد. براى این که این 
خستگى روحى پیش نیاید  ـ که از خستگى جسمى گاهى خطرش هم بیشتر 
است  ـ استمداد از پروردگار، توّکل به خدا و امیدوارى به کمک الهى الزم 
است؛ این را از دست ندهید و این را داشته باشید. من و شما پیش خداى 
متعال عزیزتر نیستیم از کسانى که قبل از ما بودند و از کسانى که بعد از ما 
خواهند آمد؛ مگر این که عملمان خوب باشد و تقوایمان بیشتر از آنها باشد؛ 
این را توّجه داشته باشید. اگر تقواى بیشترى به خرج دادیم، از خودمان بیشتر 
مراقبت کردیم، بهتر کار کردیم، بهتر به وظایفمان عمل کردیم، به قانون بیشتر 
احترام گذاشتیم و در جهت این اهداف، بیشتر پیش رفتیم، پیش خداى متعال 
عزیزتر خواهیم بود؛ اّما بدون آن، نخیر. باید تالشمان را در این جهت متمرکز 



272
ی/ 

ورای
عاش

خن 
و س

و د
تاد 

 هف
 

272
آداب روزه داري، احوال روزه داران

کنیم. مواظب باشیم در دامهایى که دیگران افتادند، ما نیفتیم. هر کس در آن 
دامها بیفتد، همان بالها و همان عواقب برایش متصّور است؛ لذا فرقى بین ما 

و آنها نیست.

 در دیدار اعضاي هیئت دولت ـ  1384/7/17
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رمضان؛ فرصت تصفيه ي روح انسان 
و كسب طهارت قليب

هدف از روزه ى ماه رمضان، بنا بر تصریح آیه ى قرآن، عبارت است از تقوا 
و افزایش این ذخیره ى معنوى در وجود انسان.

این ماه، ماه ضیافت الهى است. پذیرایى خداوند از بندگان خود در این ماه 
 ـ که یک پذیرایى معنوى است  ـ عبارت است از گشودن درهاى رحمت و 
مغفرت و مضاعف کردن اجر و ثواب اعمال خیرى که بندگان در این ماه انجام 
مى دهند. روزه ى ماه رمضان هم یکى از مواد همین ضیافت عظیم الهى است، 
که مایه ى تصفیه ى روح انسان و ایجاد زمینه ى طهارت قلبى روزه دار است. 
امام سّجاد علیه الّسالم در خطبه یى فرمود: شهر الّطهور و شهر التمحيص1؛ رمضان، 
ماه پاك شدن و طهارت قلب و ماه مغفرت است؛ چون خداى متعال استغفار 
را در این ماه بیش از دیگر ایّام سال مورد لطف و عنایت خود قرار مى دهد. 
لذا در یک روایت وارد شده است که فمن مل يغفر له ىف رمضان ففى اّى شهر يغفر 
له2؛ اگر کسى در ماه رمضان  ـ که درهاى رحمت و مغفرت الهى به روى انسانها 
گشوده است  ـ نتواند به مغفرت و رحمت الهى دست پیدا کند، پس ِکى چنین 

توفیقى نصیب او خواهد شد؟
یکى از مواد این مائده ى الهى و ضیافت الهى، لیلۀالقدر است؛ که در باب 

1. صحیفه ي سّجادیه، دعاي 44، ص 186.
2. امالی (صدوق)، ص 53.
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وظایف لیلۀالقدر، بنده امروز در خطبه ى اول قدرى صحبت کنم. فرمود ليلةالقدر 
خٌري من الف شهر1؛ شبى که به عنوان لیلۀالقدر شناخته شده است و مردد است 
بین چند شب در ماه رمضان، از هزار ماه برتر و باالتر است. در ساعت هاى 
اعمال  بهترین  بکند.  را  استفاده  حداکثر  باید  مؤمن  بنده ى  لیلۀالقدر،  کیمیایى 
و  برادران  شما  به  را  مطالبى  امروز  هم  دعا  درباره ى  دعاست.  شب،  این  در 
خواهران عرض مى کنم. احیاء هم براى دعا و توّسل و ذکر است. نماز هم  ـ که 
در شب هاى قدر یکى از مستحبّات است  ـ در واقع مظهر دعا و ذکر است. در 
روایت وارد شده است که دعا مّخ العبادة؛ مغز عبادت، یا به تعبیر رایج ماها، 
روح عبادت، دعاست. دعا یعنى چه؟ یعنى با خداى متعال سخن گفتن؛ در 
واقع خدا را نزدیک خود احساس کردن و حرف دل را با او در میان گذاشتن. 
دعا یا درخواست است، یا تمجید و تحمید است، یا اظهار محبّت و ارادت 
است؛ همه ى اینها دعاست. دعا یکى از مهمترین کارهاى یک بنده ى مؤمن 
و یک انسان طالب َصالح و نجات و نجاح است. دعا در تطهیر روح چنین 

نقشى دارد.



دستاوردهاي دعا
1.احیاي یاد خدا در دل

دستاوردهاى دعا چیست؟ وقتى ما با خدا سخن مى گوییم، او را نزدیک 
این  مى زنیم،  حرف  او  با  و  مى دانیم  خود  مخاطب  مى کنیم،  احساس  خود 
دستاوردها از جمله ى فواید و عواید دعاست. زنده نگهداشتن یاد خدا در دل، 
غفلت را  ـ که مادر همه ى انحراف ها و کجى ها و فسادهاى انسان، غفلت از 
خداست  ـ مى زداید. دعا غفلت را از دل انسان مى زداید؛ انسان را به یاد خدا 
مى اندازد و یاد خدا را در دل زنده نگه مى دارد. بزرگترین خسارتى که افراد 
محروم از دعا مبتالى به آن مى شوند، این است که یاد خدا از دل آنها مى رود. 

1. سوره ي قدر، آیه ي 3.
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نسیان و غفلت از خداى متعال براى بشر بسیار خسارت بار است. در قرآن چند 
آیه در این باره ذکر شده و بحث مفّصلى دارد.

2. تقویت و استمرار ایمان در دل
دستاورد دوم دعا، تقویت و استقرار ایمان در دل است. خصوصیّت دعا این 
است که ایمان را در دل پایدار و مستقر مى کند. ایماِن قابل زوال در مواجهه ى 
با حوادث عالم و سختى ها، خوشى ها، تنعم ها و حاالت گوناگون انسان، در 
خطر از بین رفتن است. مى شناسید کسانى را که ایمان داشتند؛ اّما در مواجهه ى 
با مال دنیا، با قدرت دنیا، با لذات جسمى و شهوات قلبى، ایمان از دست آنها 
رفت. این، ایمان متزلزل و غیرمستقر است. خصوصیّت دعا این است که ایمان 
را در دل انسان مستقر و ثابت مى کند و خطر زوال ایمان با دعا و استمرار توّجه 

به خداى متعال از بین مى رود.

3. دمیدن روح اخالص در انسان
سومین دستاورد، دمیدن روح اخالص در انسان است. با خدا سخن گفتن 
و خود را نزدیک او دیدن، به انسان روح اخالص مى دهد. اخالص یعنى کار 
را براى خدا انجام دادن. همه ى کارها را مى شود براى خدا انجام داد. بندگان 
خوب خدا همه ى کارهاى معمولِى روزمره ى زندگى را هم با نیّت تقّرب به خدا 
انجام مى دهند و مى توانند. بعضى هم هستند که حتّى قربى ترین و عبادى ترین 
کارها  ـ مثل نماز  ـ را نمى توانند براى خدا انجام دهند. بى اخالصى، درد بزرگى 

براى انسان است. دعا روح اخالص را در انسان مى دمد.

4. خودسازي و رشد فضایل اخالقی در انسان
دستاورد چهارم دعا، خودسازى و رشد فضایل اخالقى در انسان است. 
انسان با توّجه به خدا و با حرف زدن با خداى متعال، فضایل اخالقى را در 
است؛  پروردگار  با  انس  طبیعى  و  قهرى  خاصیت  این  مى کند؛  تقویت  خود 
بنابراین دعا مى شود پلکان عروج انسان به سمت کماالت. متقابًال دعا رذایل 
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اخالقى را از انسان مى زداید؛ حرص و کبر و خودپرستى و دشمنى با بندگان 
خدا و ضعف نفس و جبن و بى صبرى را از انسان دور مى کند.

5. ایجاد محّبت به خدا در دل
دستاورد پنجم دعا، ایجاد محبّت به خداى متعال است. دعا عشق به خداى 
اقدس  ذات  خوبى ها  و  زیبایى ها  همه ى  مظهر  مى کند.  زنده  دل  در  را  متعال 
دل  در  را  محبّت  این  متعال،  خداى  با  تکّلم  و  انس  و  دعا  است.  پروردگار 

به وجود مى آورد.

6. دمیدن روح امید و مقاومت در انسان
دستاورد ششم دعا، دمیدن روح امید در انسان است. دعا به انسان قدرت 
مقاومت در مقابل چالشهاى زندگى را مى دهد. هر کس در دوران زندگى خود 
با حوادثى مواجه مى شود و چالش هایى پیدا مى کند. دعا به انسان توانایى و 
قدرت مى دهد و انسان را در مقابل حوادث مستحکم مى کند؛ لذا در روایت 
از «دعا» تعبیر شده است به سالح. از نبى مکرم نقل شده است که فرمود: 
اال ادّلكم على سالح ينجيكم من اعدائكم1؛ اسلحه یى را به شما معرفى کنم که 
مایه ى نجات شماست؛ تدعون رّبكم بالّليل و الّنهار فاّن سالح املؤمن الدعاء2. در 
مواجهه ى با حوادث، توّجه به خداى متعال، مثل سالح بّرنده یى در دست انسان 
مؤمن است. لذا در میدان جنگ، پیغمبر مکرم اسالم همه ى کارهاى الزم را 
انجام مى داد؛ سپاه را مى آراست، سربازان را به صف مى کرد، امکانات الزم را 
به آنها مى داد، توصیه هاى الزم را به آنها مى کرد، اشراف فرماندهِى خودش را 
اعمال مى کرد؛ اّما در همان وقت هم وسط میدان زانو مى زد، دست به دعا بلند 
مى کرد، تضّرع مى کرد، با خداى متعال حرف مى زد و از او مى خواست. این 

ارتباط با خدا، دل انسان را مستحکم مى کند.

1. شرح الکافی (مولی صالح مازندرانی)، ج 10، ص 206.
2. همان.
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7. برآورده شدن حاجات
دستاورد دیگر دعا، برآمدن حاجات است. یکى از دستاوردهاى دعا این 
است که حاجاتى که انسان دارد، از خداى متعال مى خواهد و خدا آن حاجات 
را برآورده مى کند. البتّه همه ى خواص دعا این نیست؛ این هم یکى در کنار 
متعال  خداى  از  من فضله1؛  اهللا  وسألوا  فرمود:  دعاست.  دستاوردهاى  بقیه ى 
از  ثمالى  ابوحمزه ى  دعاى  در  بطلبید.  او  از  را  خودتان  نیازهاى  و  بخواهید 
قول امام سّجاد علیه الّسالم این طور عرض مى شود: و ليس من صفاتك يا سّيدى أن 
تأمر بالّسؤال و متنع العطّية و انت املّنان بالعطّيات على اهل مملكتك2؛ تو به بندگاِن 
خودت دستور بدهى که از تو بخواهند، اّما بنا داشته باشى که خواسته ى آنها را 
عملى نکنى؛ این امکان ندارد. وقتى خداى متعال به من و شما امر مى کند که 
از او بخواهیم و طلب کنیم، معنایش این است که خداى متعال تصمیم دارد که 
آنچه را مى خواهیم، به ما بدهد. لذا در روایت است که: ما كان اهللا ليفتح علي عبد 
باب الّدعاء و يغلق عنه3 باب األجابة4 واهللا اكرم من ذلك5؛ خداى متعال کریم تر از 

آن است که باب دعا را باز کند، اّما باب اجابت را ببندد.



شرايط دعا و استجابت آن
1.درخواست با دلی با طراوت و بی آالیش

چه دعایى باید بکنیم که دنبال آن، اجابت باشد. گاهى انسان چیزى را 
از خدا مى خواهد و به حسب ظاهر احساس مى کند که این خواسته برآورده 
نشد. شرط مهم اجابت دعا این است که دعا به معناى حقیقى کلمه و با شرایط 
خود انجام بگیرد. اولین شرط دعا این است که با دِل باطراوت و بى آالیش 

1. سوره ي نساء، آیه ي 32.
2. اقبال االعمال (ط القدیمه)، ج 1، ص 68.

3. نهج البالغه (صبحی صالح)، ص 553.
4. بحاراالنوار (ط بیروت) ج 68، ص 54.

5. جامع االحادیث الشیعه (بروجردي9ف ج 30، ص 504
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درخواست شود؛ مثل دل جوانها؛ لذا دعاى جوانان اقبال و احتمال اجابت را 
بیش از همه دارد. گاهى بعضى ها به بنده مى گویند براى جوانهاى ما دعا کن. 
البتّه ما همیشه براى همه ى جوانها دعا مى کنیم؛ اّما در واقع این جوانها هستند 
که اگر قدر دل بى آالیش و باطراوت خود را بدانند، دعاى آنها از هر دعایى 

مى تواند به استجابت نزدیکتر باشد.

2. دعا کردن با معرفت
یکى دیگر از شرایط دعاى مستجاب این است که انسان دعا را با معرفت 
انجام دهد؛ یعنى بداند که این دعا و این درخواست از کسى است که قدرت 
دارد همه ى آنچه را که انسان مى خواهد، براى او انجام دهد؛ یعنى به اثر دعا 
باور داشته باشد. به امام صادق علیه الّصالة و الّسالم عرض شد که: ندعوا فال يستجاب 
لنا1؛ دعا مى کنیم، اّما اثر اجابت را نمى بینیم؛ فرمود: ألّنكم تدعون من ال تعرفونه؛ 
بى معرفت دعا مى کنید. در روایتى درباره ى معرفت در دعا نقل شده است که: 
يعلمون أّنى اقدر على ان اعطيهم ما يسألوىن2؛ به قدرت اجابت پروردگار باور 

داشته باشند.
در دعا هّمت بلند داشته باشید؛ درخواست هاى بزرگ بکنید؛ سعادت دنیا و 
آخرت را بخواهید و نگویید اینها بزرگ است، اینها زیاد است؛ نه، براى خداى 
متعال اینها چیزى نیست. عمده این است که شما به معناى حقیقى کلمه و با 
همین شرایط، طلب کنید؛ خداى متعال این طلب را اجابت خواهد کرد. گاهى 
هم انسان نمى داند کارى که انجام گرفت، اجابت دعاى او بوده؛ خود انسان 

غافل است.

3. توبه و اجتناب از گناه
هم  شب ها  این  است.  توبه  و  گناه  از  اجتناب  دعا،  شرایط  از  دیگر  یکى 
شب هاى توبه است. همه دچار گناه و تخّلف هستیم. تخّلف ها کوچک و بزرگ 

1. تفسیر نورالثقلین، ج 4، ص 533.
2. بحاراالنوار (ط بیروت)، ج 90، ص 323.
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دارد. از خداى متعال باید عذرخواهى و استغفار و طلب بخشش و توبه کنیم و 
به سوى خدا برگردیم. عزم ما باید این باشد که از ما گناه سر نزند. گاهى انسان 
عزم مى کند و تصمیم مى گیرد که گناه نکند؛ بعد دچار غفلت و اشتباه مى شود 
و لغزش پیدا مى کند؛ باز همین گناه سراغ انسان مى آید؛ بار دیگر باید توبه و 
استغفار کند؛ منتها استغفار باید جدى و حقیقى باشد. گناه نکردن باید یک قصد 
واقعى و جدى باشد. درباره ى دعا و استجابت دعا در روایت دارد که: و ليخرج 
من مظامل الناس1؛ انسان باید از مظلمه ى مردم خارج شود تا دعایش قبول شود. 
در روایت دیگر دارد که خداى متعال به حضرت موسى خطاب فرمود: يا موسى 
ادعىن بالقلب النقى واللسان الصادق2. با دل پاك و زبان راستگو با خداى متعال 

حرف بزنید و دعا کنید؛ دعا قطعًا مستجاب خواهد شد.

4. حضور قلب و خشوع
یکى دیگر از شرایط استجابت دعا، حضور قلب و خشوع است. همان طور 
که عرض کردیم، معناى دعا این است که شما با خدا حرف بزنید؛ خدا را در 
مقابل خود احساس کنید و حاضر و ناظر بدانید. این که انسان همین طور طبق 
عادت چیزى را بر زبان بیاورد و مطالبه یى را ذکر کند  ـ خدایا ما را بیامرز، 
خدایا پدر و مادر ما را بیامرز  ـ بدون این که در دل خود حقیقتًا حالت طلبى 
را احساس کند، این دعا نیست؛ لقلقه ى لسان است. ال يقبل اهللا عّزوجل دعاء 
قلب اله3؛ دل غافل و بى توّجه و سربه هوا اگر دعا کند، خداى متعال دعایش 
را قبول نمى کند. دلهاى آلوده و غرق در تمنیّات و شهوات نفسانى  ـ که اصًال 
غافلند  ـ چگونه دعا خواهند کرد؟ چه توقعى است که اگر انسان این طور دعا 

کرد، مستجاب شود؟
بعضى ها دعا و عبادت و توبه را مى گذارند براى دوران پیرى؛ این اشتباه 
بزرگى است. اگر گفته شود توبه کنید، مى گویند حاال وقت داریم. اوًال معلوم 

1. همان، ص 321.

2. همان، ص 341.
3. کافی (ط دارالحدیث)، ج 4، ص 311.
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نیست وقت داشته باشیم؛ مرگ انسان را مطلع نمى کند؛ براى همه ى سنین هم 
است. اگر فرض کردیم حقیقتًا وقت داریم  ـ یعنى بناست به سنین پیرى برسیم 
 ـ چنانچه کسى خیال کند که مى شود دوران جوانى را با غفلت و غرق شدن 
در شهوات گذراند، بعد با خیال راحت و با آسانى به سراغ توبه رفت، اشتباه 
بزرگى مرتکب شده است. حالت دعا و انابه چیزى نیست که انسان هر وقت 
اراده کرد، براى او پیش بیاید. گاهى مى خواهیم، نمى شود؛ دنبال حال و توّجه 
هستیم، دست نمى دهد؛ ذلك مبا قّدمت يداك. انسانى که زمینه ى توّجه به خدا و 
رجوع الى اهللا را در خودش به وجود نیاورده باشد، این طور نیست که هر وقت 
اراده کرد، بتواند دِر خانه ى خدا برود. شما مى بینید بعضى دلهاى پاك  ـ غالبًا 
جوانها  ـ خیلى راحت مى توانند ارتباط برقرار کنند؛ اّما بعضى هرچه تالش 
مى کنند، این ارتباط برقرار نمى شود. کسانى که فرصتى دارند و مى توانند دل 
خودشان را نرم نگه دارند، قدر بدانند و رابطه ى خود را با خدا حفظ کنند؛ تا 

هر وقت خواستند دِر خانه ى خدا بروند، بتوانند.



امهيت دعاهاي مأثوره
نکته ى آخر در باب دعا، دعاهاى مأثور است. دعاهایى که از ائّمه رسیده 
است، بهترین دعاهاست. اوًال خواسته هایى در این دعاها گنجانده شده است 
که به ذهن امثال ماها اصًال خطور نمى کند و انسان از زبان ائّمه علیهم الّسالم آنها را 
از خدا طلب مى کند. در دعاى ابوحمزه و دعاى افتتاح و دعاى عرفه بهترین 
مطالبات و خواسته ها براى انسان مطرح مى شود؛ که اگر انسان اینها را از خدا 
بخواهد و بگیرد، مى تواند براى او سرمایه باشد. ثانیًا در این دعاها مایه هاى 
خشوع و تضّرع وجود دارد. مطلب، با زبان و لحن و بیانى ادا شده است که دل 
را خاشع و نرم مى کند. با عبارات فصیح و بلیغ، عشق و شیفتگى و شوق در این 

دعاها موج مى زند. انسان باید این دعاها را قدر بداند و از آنها استفاده کند.
البتّه باید معناى این دعاها را بفهمیم. خوشبختانه االن ترجمه هاى خوب 
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وجود دارد و مفاتیح الجنان و دعاهاى گوناگون ترجمه شده است. با توّجه به 
ترجمه ها، دقّت کنند و بخوانند. البتّه تا آن جایى که ما دیده ایم، هیچ ترجمه یى 
نتوانسته زیبایى هاى الفاظ این دعاها را منعکس کند؛ ولى باالخره مضمون دعا 
معلوم است. با توّجه به این ترجمه ها دعاها را بخوانند. کسانى که مى خوانند 
و با آنها عّده  یى همصدا مى شوند، بعضى از فقرات دعا را الاقل ترجمه کنند. 
البتّه مرتبه ى پایین ترش هم این است که اگر انسان معناى دعا را نمى فهمد، 
همین قدر احساس کند که با یک زباِن شیفته ى حاکى از سوز دل دارد با خداى 

متعال حرف مى زند.



بزرگترين فايده ي نقد دعا
امیدواریم خداى متعال در شب هاى مبارك قدرى که در پیش داریم، به 
همه ى ما توفیق دهد تا بتوانیم از این شب ها استفاده کنیم. عزیزان من! دعا 
کنید. دعا مخصوص وقت گرفتارى نیست؛ همیشه باید دعا کرد. بعضى خیال 
مى کنند وقتى گرفتارى و مصیبت و بالیى بود، باید دعا کرد؛ نه، آن وقتى هم که 
انسان در حال عادى زندگى مى کند، باید دعا کند و رابطه را با خدا محفوظ نگه 
دارد. به تعبیر یکى از روایات، صداى خود را براى فرشتگان در ملکوت اعلى 
آشنا کند. دعا همیشه الزم است. حاجت هاى خودتان، حاجت هاى برادران 
رفع  کشور،  عمومى  مسائل  جهان،  سطح  مسلمین  همه ى  حاجت هاى  مؤمن، 
گرفتارى ها، تسهیل پیشرفت هاى درخشان کشور و نظام جمهورى اسالمى را 
از خدا بخواهید. بزرگترین فایده ى دعا، فایده ى نقد دعاست که به خود شما 
دعاکننده مى رسد؛ یعنى ایجاد رابطه با خداى متعال و احساس محبّت و شوق 
به تقّرب به پروردگار عالم. این، نقدترین دستاورد دعاست که متعّلق به خود 

شما دعاکننده است؛ بحث استجابت، بحث دیگرى است.

 در خطبه هاي نماز جمعه ي تهران ـ 1384/7/29
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رمضان؛ فرصت ره گريي از رمحت 
و تفّضل اهلي

پایان  به  رو  آن،  در  الهى  گشوده ى  سفره ى  با  و  برکاتش  با  رمضان  ماه 
است. ما مسؤوالن این کشور بزرگ که همیشه این امید را داشته ایم که بتوانیم 
براى نیکو انجام دادن تکالیِف خود از کمک الهى بهره بگیریم، این ماه عزیز را 
پشت سر مى گذاریم؛ در حالى که نمى دانیم نصیب ما از این ماه و از رحمت 
الهى و تفضل الهى در این ماه و در شبهاى قدر چقدر بوده. ما نمى توانیم از 
این خیر بزرگ و فضل بزرگ بگذریم. کار ما سنگین است؛ راه ما طوالنى 
است؛ وظیفه ى ما بزرگ است؛ جز با کمک الهى هم این وظایف سنگین را 
من  امروز  حرف  شمرد.  مغتنم  را  فرصت ها  این  باید  لذا  داد؛  انجام  نمى شود 

عمدتًا درباره ى همین قضیه است.
به  مى کند  امر  را  ما  آیه  این  در  جمله  از  و  قرآن  در  مکرر  متعال  خداى 
آمرزش طلبى و توبه ى به سوى خدا. توبه، یعنى برگشت. این برگشت، هم در 
مرحله ى ایمان و هم در مرحله ى عمل و رفتار است. ما کوتاهى هایى داشتیم 
و داریم؛ باید خود را اصالح کنیم؛ و این در درجه ى اوِل اهمیت است. سوره ى 
مبارکه ى هود این طور شروع مى شود: بسم اهللا الّرمحن الّرحيم. الر. كتاب احكمت 
اياته ّمث فّصلت من لدن حكيم خبري. اّال تعبدوا اّال اهللا اّنىن لكم منه نذير و بشري و 
ان استغفروا رّبكم ّمث توبوا اليه1. یعنى رسالت قرآنى در درجه ى اول مسأله ى 

1. سوره ي هود، آیات 1ـ3.
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توحید است؛ بالفاصله بازگشت به خدا و آمرزش طلبى از خدا مطرح مى شود. 
این، مربوط به همه ى طبقات است؛ از پیغمبران گرفته تا درجات پایین؛ منتها 
گناهى که از آن استغفار مى کنیم، در ما یک چیز است؛ در پاکان و برجستگان 
چیز دیگرى است. «کار پاکان را قیاس از خود مگیر». آنها هم احتیاج دارند 

به استغفار؛ آنها هم ممکن اند؛ 
   سیه رویى ز ممکن در دو عالم        جـدا هـرگز نشد، واهللا اعلم

آنها هم احتیاج دارند که طلب مغفرت کنند و این نقص و نرسیدن و این 
ُکندى نسبى را با طلب مغفرت از خدا جبران کنند. در مورد ما هم که خطاها و 
گناهان یکى دو تا نیست؛ ما انواع و اقسام خطاها را داریم. این، حرف اصلى 

ماست.
روایتى را هم در این جا ذکر کنم: ادفعوا ابواب الباليا باالستغفار1؛ دِر بال را به 
وسیله ى استغفار ببندید. در همین آیه هم که خواندیم، دارد ميّتعكم متاعا حسنا2؛ 
یعنى بهره مندى نیکو از زندگى، با استغفار و توبه و آمرزش طلبى از خداى 

متعال حاصل خواهد شد.



مراتب فردي و اجتماعي استغفار
در یک روایت دیگر دارد: خري الّدعا األستغفار3؛ از همه ى دعاها بهتر، طلب 
آمرزش از خداى متعال است. در مناجات شعبانیه آمده است: اهلى ما اظّنك 
ترّدىن ىف حاجة قد افنيت عمرى ىف طلبها منك4. این حاجت چیست؟ حاجتى که 
مى گوید من همه ى عمرم را در طلب آن سپرى کردم، عبارت است از مغفرت 

الهى.

1. مستدرك الوسائل، ج 5، ص 318.
2. سوره ي هود، آیه ي 3.

3. آداب راز و نیاز به درگاه بی نیاز (ترجمه عدة الداعی)، ص 361.
4. اقبال االعمال (ط القدیمه)، ج 1، ص 68.
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آمرزش الهى به معناى اصالح خطاهاست؛ به معناى جبران کردن ضربه هایى 
است که بر خودمان و بر دیگران وارد کردیم. اگر بشر بجد درصدد اصالح 
خطاها و مفاسد باشد، راه خدا هموار خواهد شد و سرانجام بشر، سرانجام 
نیکى خواهد شد. اشکال کار ما انسان ها غفلت از خطاى خود، غفلت از لزوم 
اصالح، و غفلت از اجرایى کردن اصالح در خود است. اگر این غفلت ها از 
بین رفت و اگر این عزم به وجود آمد، همه چیز اصالح مى شود. در مرحله ى 
اول  ـ که مرحله ى مقّدماتى و جزو بزرگترین وظایف ماست  ـ خودمان اصالح 
خود  اصالح  مقّدمه ى  کارها  همه ى  یعنى  است؛  این  هم  اساس  که  مى شویم، 
است؛ همه ى کارها مقّدمه ى کسب رضاى الهى از خود است؛ عليكم انفسكم 
اليضّركم من ضّل اذا اهتديتم1؛ همه ى تالشها و مجاهدتها براى این است که 
بتوانیم خدا را از خودمان راضى کنیم و به کمالى که در اصل آفرینش براى ما 

در نظر گرفته شده، خود را برسانیم.
مرحله ى دیگر، استغفار اجتماعى و اصالح اجتماعى است؛ مسیر و هدف 
جمعى و کارکرد عمومى را در حوزه ى توانایى خودمان اصالح کنیم؛ که این 
واضح ترین نمونه از تأثیر استغفار و مفهوم و محتوا و مضمون واقعى استغفار 
است. نباید این کار را دشوار به حساب آورد. اگر اراده کنیم، این کار آسان 
است و ما مى توانیم. این شب ها در دعاى شریف ابوحمزه خواندید: و اّن الّراحل 
اليك قريب املسافة2؛ پروردگارا! کسى که به سمت تو بیاید، راهش نزدیک است. 
عمده، عزم کردن، حرکت کردن و هّمت گماشتن است. و اّنك ال حتتجب عن 
خلقك اّال ان حتجبهم األعمال دونك3. ما به دست خود و با خطاهاى خود، بین 
خود و خدا فاصله ایجاد مى کنیم. خداى متعال با ما فاصله یى ندارد؛ راه نزدیک 
است. اگر توفیقى پیدا شد، این توفیق نشانه ى رحمت الهى است. اگر توانستید 
و  الهى  توفیق  که  بدانید  بکنید،  حرکتى  و  عزمى  و  برآورید  استغفارى  دل  از 
توّجه الهى شامل حال شماست؛ شما را دارند جذب مى کنند و مى ِکشند. خدا 

1. سوره ي مائده، آیه ي 105.
2. اقبال االعمال (ط القدیمه)، ج1، ص 68.

3. همان.
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در موارد متعّدد توبه را به خودش نسبت مى دهد؛ ّمث تاب عليهم ليتوبوا1؛ خدا 
توبه کرد تا انسانها توبه کنند. توبه یعنى چه؟ یعنى توّجه و برگشت. خدا به شما 

عطف توّجه کرد؛ این موجب شد تا دل شما هم به خداى متعال متمایل شود.
تا که از جانب معشوق نباشد کششى

            کوشش عاشق بیچاره به جایى نرسد
در همین دعاى ابى حمزه ى ثمالى عرض مى کنیم: معرفىت يا موالى دليلى 
عليك و حّبى لك شفيعى اليك و انا واثق من دليلى بداللتك و ساكن من شفيعى اىل 
شفاعتك؛ این که تو من را به خود داللت کردى، این که دلیل براى من اقامه شد، 
گواه بر این است که تو من را دارى داللت مى کنى؛ تو من را دارى مى کشانى 
و جذب مى کنى. اگر مى بینید در ماه رمضان دستهاى جوانان ما در مساجد به 
سوى آسمان بلند مى شود و صداى «العفو» آنها فضاى جامعه را پُر مى کند، 
بدانید که نظر لطف خدا روى این مّلت است؛ جذب الهى است؛ کششى است که 
خداى متعال ایجاد کرده است؛ چون مى خواهد رحمت خود را بفرستد. الّلهّم 
اّنى اسئلك موجبات رمحتك2؛ از خداى متعال موجبات رحمت را مى خواهیم. 
این، موجبات رحمت را فراهم مى کند. خداى متعال مى خواهد رحمت و لطف 

خود را شامل حال این مّلت کند.



انواع سه گانه ي گناه و لزوم استغفار از آا
از سه گونه گناه باید استغفار کرد؛ اینها به درد ما مى خورد؛ من و شما در 
کارهاى مدیریتى هم به آن نیاز داریم. غفلت از اینها خسارتهاى بزرگى را بر 
ما وارد کرده است و مى کند. سه جور گناه وجود دارد: یک جور گناهى است 
که فقط ظلم به نفس است  ـ که تعبیر ظلم به نفس در قرآن و در حدیث فراوان 
است  ـ گناهى است که فرد مرتکب مى شود و اثر مستقیمش هم به خود او 

1. سوره ي توبه، آیه ي 118.
2. مصباح المتهّجد، ج1، ص 61.
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برمى گردد؛ گناهان متعارِف فردِى معمولى.
نوع دیگر، گناهى است که فرد مرتکب مى شود، اّما اثر مستقیم آن به مردم و 
به دیگرى مى رسد. این گناه، سنگین تر است. این گناه، ظلم به نفس هم هست؛ 
اّما چون تعدى و تجاوز به دیگران است، دشوارى کار آن بیشتر است و عالج 
آن هم سخت تر است؛ از قبیل ظلم، غصب، پایمال کردن حقوق مردم، پایمال 
حکومت ها؛  به  مى شود  متعّلق  بیشتر  گناه  این  انسانها.  عمومى  حقوق  کردن 
شخصیّت هاى  گناه  این  است؛  سیاستمداران  گناه  این  است؛  مدیران  گناه  این 
بین المللى است؛ این گناه آنهایى است که یک کلمه حرفشان، یک امضایشان، 
یک عزلشان، یک نصبشان مى تواند خانواده هایى و گاهى ملتى را تحت تأثیر 
باشند،  داشته  هم  اگر  ندارند؛  گناهى  این طور  معموًال  عادى  مردم  دهد.  قرار 
دایره اش خیلى ضعیف است؛ کسى راه برود و مثًال پاى کسى را عمداً لگد کند؛ 
در این حد است. اّما من و شما اگر قرار شد مبتالى به این نوع گناه شویم، 
دامنه اش وسیع است. همین طور که گفتیم، یک امضاى ما، یک حکم ما، یک 
حرف ما، یک قضاوت ما، یک نشست و برخاست ما در محل تصمیم گیرى 
مى تواند اثر مستقیم خودش را به جماعت هاى زیادى برساند. این نوع گناه هم 
استغفار متناسب با خودش دارد. گناه نوع اول استغفارش به این است که انسان 
صادقانه از خداى متعال آمرزش بخواهد؛ اّما گناه نوع دوم مسأله اش فقط با 
استغفار حل نمى شود؛ انسان باید آن را درست کند. مقوله ى اصالح کردن و 

درست کردن و مشکالت را برطرف کردن، این جا پیش مى آید.
نوع سوم، گناهان جمعى ملتهاست. بحث یک نفر آدم نیست که خطایى 
انجام دهد و یک عّده  از آن متضرر شوند؛ گاهى یک مّلت یا جماعت مؤثرى 
از یک مّلت مبتال به گناهى مى شوند. این گناه هم استغفار خودش را دارد. 
و  مى کند  سکوت  ظلمى  و  منکر  مقابل  در  متمادى  سالهاى  گاهى  مّلت  یک 
هیچ عکس العملى از خود نشان نمى دهد؛ این هم یک گناه است؛ شاید گناه 
دشوارترى هم باشد؛ این همان اّن اهللا ال يغّير ما بقوم حّتى يغّيروا ما بانفسهم1 
است؛ این همان گناهى است که نعمت هاى بزرگ را زایل مى کند؛ این همان 

1. سوره ي رعد، آیه ي 11.
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گناهى است که بالهاى سخت را بر سر جماعت ها و ملتهاى گنهکار مسّلط 
مى کند. ملتى که در شهر تهران ایستادند و تماشا کردند که مجتهد بزرگى مثل 
شیخ فضل اهللا نورى را باالى دار بِکشند و دم نزدند؛ دیدند که او را با این که 
جریان  با  این که  جرم  به  بود،  مشروطه  رهبران  و  بنیانگذاران  و  بانیان  جزو 
انگلیسى و غربگراى مشروطیت همراهى نکرد، ضّد مشروطه قلمداد کردند 
 ـ که هنوز هم یک عّده قلمزن ها و گوینده ها و نویسنده هاى ما همین حرف 
دروغ بى مبناى بى منطق را نشخوار و تکرار مى کنند  ـ پنجاه سال بعد چوبش 
را خوردند: در همین شهر تهران مجلس مؤسسانى تشکیل شد و در آن جا 
آدم  عّده   یک  آنها  کردند.  تصویب  را  رضاشاه  به  حکومت  و  سلطنت  انتقال 
اّلذين  التصيّنب  اّتقوا فتنة  و  بود.  عمومى  و  ملى  گناه  یک  این  نبودند؛  خاص 
گناهى  مرتکب  که  افرادى  شامل  فقط  مجازات  گاهى  خاّصة1؛  منكم  ظلموا 
شدند، نمى شود؛ مجازات عمومى است؛ چون حرکت عمومى بوده؛ ولو همه ى 
خیابان ها  به  که  روزى  آن  مّلت  همین  نداشتند.  مستقیم  شرکت  آن  در  افراد 
آمدند و سینه شان را مقابل تانک هاى محمدرضا پهلوى سپر کردند و از مرگ 
نترسیدند؛ یعنى تحّمل و صبر و سکوت گناه آلود پنجاه ساله را تغییر دادند، 
خداى متعال پاداش آنها را داد؛ حکومت ظلم ساقط شد، حکومت مردمى سر 
کار آمد؛ وابستگى ننگ آلود سیاسى از بین رفت، حرکت استقالل آغاز شد و 
ان شاءاهللا ادامه هم دارد و ادامه پیدا خواهد کرد و این مّلت به توفیق الهى و به 
هّمت خود، به آرمانهاى خودش خواهد رسید. این به خاطر این بود که حرکت 

کرد. بنابراین گناه نوع سوم هم یک طور استغفار دارد.
و  تابوا  اّلذين  اّال  است؛  آمده  همراه  «اصالح»  با  «توبه»  بارها  قرآن  در 
اصلحوا2، من تاب و امن و عمل صاحلا3. در جایى مصداق این اصالح هم ذکر 
شده است: اّن اّلذين يكتمون ما انزلنا من البّينات4؛ در مقابل کسانى که کتمان 

1. سوره ي انفال، آیه ي 25.
2. سوره ي بقره، آیه ي 160.
3. سوره ي مریم، آیه ي 60.
4. سوره ي بقره، آیه ي 159.
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اّال اّلذين تابوا و  یا  اّال اّلذين تابوا و اصلحوا و بّينوا1.  بودند،  حقایق  کنندگان 
که نفاق  است  کسانى  درباره ى  اصلحوا و اعتصموا باهللا و اخلصوا دينهم هللا2؛ 
ورزیدند و دودله شدند. مى فرماید توبه و اصالح اینها به این است که خودشان 

را یک دله و خالص کنند. بنابراین اصالح الزمه ى توبه است.
ما باید استغفار کنیم. استغفار ما فراتر از استغفار اشخاِص خود ماست. 
بنده هم باید بروم براى شخص خودم استغفار کنم، شما هم باید استغفار کنید. 
اینقدر  کوتاهى،  اینقدر  گناهیم.  غرق  گناهکاریم؛  ما  گفت  نمى شود  واقع  در 
تخّلف و اینقدر تقصیر در اعمال شخصى ما وجود دارد؛ لذا باید استغفار کنیم. 
استغفار هم دل را نورانى و ذهن و روح را شفاف مى کند. این که استغفارهاى 
شخصى ماست؛ بین خود ما و خداست؛ لیکن استغفارهاى عمومى هم داریم.

 در دیدار کارگزاران نظام ـ 1384/8/8

1. سوره ي بقره، آیه ي 160.
2. سوره ي نساء، آیه ي 146.
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عيد فطر؛ عيد حقيقي ره مندي از 
رمحت و مغفرت اهلي

گذراندن ماه رمضان با عبادت، با روزه دارى، با توّسل و ذکر و خشوع و 
ورود در روز عید فطر، براى مؤمن یک عید به معناى حقیقى است. این عید از 
جنس جشن هاى ماّدى دنیوى نیست؛ این عیِد رحمت خداست؛ این عیِد مغفرت 
الهى است؛ این عیِد شکر و سپاس مردمى است که موفق شده اند ماه رمضان را 
با عبادت حق و با ورود در ضیافت پُرشکوه الهى به سالمت و عافیت بگذرانند 
و در ماه رمضان در حّد وسع و توان و امکان خود، از ذکر و دعا و توّسل و 
خشوع و روزه و نماز بهره ببرند. این عیِد مسلمانانى است که پایان یک دوره ى 

عبادت و ریاضت را با امید مغفرت و پاداش الهى به روز فطر رسانده اند.
است  امیرالمؤمنین  دوستان  از  که  َغَفله  ـ  بن  ُسوید  از  است  روایتى  در 
نزدیکان  از  امرياملؤمنني1؛  اولياء  من  كان  که  گفته اند  این طور  او  درباره ى  و 
امیرالمؤمنین بوده است  ـ که مى گوید روز عید فطر در خانه ى امیرالمؤمنین 
سفره یى  او  مقابل  در  الّسمراء2؛  خبز  عليه  فاثور  عنده  فاذا  شدم.  وارد  او  بر 
گسترده شده بود و حضرت مشغول غذا خوردن بودند. و صحفة فيها خطيفة و 
ملبنة؛ غذاى بسیار متواضعانه یى در مقابل حضرت گذاشته شده بود. «خطیفۀ» 
غذایى است که در حداقل امکان براى کسى تهیه مى شود؛ مثًال مقدارى شیر و 

1. مکاتیب االئّمه(ع)، ج1، ص 497.
2. مناقب آل ابی طالب(ع) (ابن شهرآشوب)، ج2، ص 99.
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مقدارى آرد مخلوط مى کردند؛ غذاى کامًال فقیرانه. فقلت يا امرياملؤمنني يوم عيد 
و خطيفة؟؛ عرض کردم یا امیرالمؤمنین! شما روز عید چنین غذاى کم اهمیت 
و کم ارزشى مى خورید؟ معمول این است که در روزهاى عید، مردم بهترین 
غذاهاى خود را مى خورند؛ شما به این غذا اکتفا کردید؟ فقال: اّنما هذا عيد 
من غفر له؛ فرمود امروز، روز عید است؛ اّما براى کسانى که مورد مغفرت الهى 
قرار گرفته باشند. یعنى عید بودِن امروز به خوردن غذاهاى رنگین و دل خوش 
که  کسانى  براى  است  واقعى  عید  این  نیست؛  کودکانه  شادى هاى  به  کردن 
بتوانند و توانسته باشند مغفرت الهى را براى خودشان تحصیل کنند. در یک 
جمله ى دیگر امیرالمؤمنین فرمود: اّنما هو عيد ملن قبل اهللا صيامه و شكر قيامه1؛ 
عید فطر، عید است براى کسى که خدا روزه ى او را مورد قبول قرار دهد و 
نماز و عبادت او را مورد شکر و سپاس خود قرار دهد. و كّل يوم ال يعصى 
اهللا فيه فهو يوم عيد؛ آن روزى که من و شما این توفیق را پیدا کنیم که هیچ 

معصیتى از ما سر نزند، روز عید و شادمانى است.
البتّه گفته شده است در عید فطر به یکدیگر تحیت بگویید؛ لباسهاى تازه ى 
خود را بپوشید؛ آن روز را روز عید و شادمانى بدانید؛ اّما جوهر این عید عبارت 

است از توّجه به معنویّت و طلب مغفرت و درخواست رحمت پروردگار.
ماه  سرتاسر  در  مؤمن  روزه داران  شما  عزیز!  خواهران  عزیز!  برادران 
رمضان با روزه ى خود  ـ براى کسانى که روزه بر آنها واجب بوده است  ـ با 
عبادت خود، با دعاى خود، با توّسل خود، با احیاى خود، با تالوت قرآنى که 
کردید، با ذکر و خشوعى که به خرج دادید، این فرصت را براى خود به وجود 
آوردید که دلهاى خود را به خداى متعال نزدیک کنید؛ این فرصت را مغتنم 
بشمارید؛ این دستاورد را بزرگ بدانید و آن را براى خودتان حفظ کنید. مّلت 
ما مّلت مؤمنى است؛ دلهاى جوانان ما پاکیزه و نورانى است؛ زنان و مردان ما 
در سرتاسر کشور ارتباط قلبى شان با خداى متعال صادقانه است؛ این فرصت 

بزرگى است براى مّلت ما که بتواند جلب رحمت الهى بکند.

در خطبه هاي نماز عید فطر ـ 1384/8/13

1. نهج البالغه (صبحی صالح)، ص 551.



291
ران

زه دا
 رو

وال
 اح
ري،

زه دا
 رو

اب
آد

عيد فطر؛ يادبود طهارت روح و دل انسان مسلمان
عید فطر در میان مسلمانان یک روز بزرگ است. عظمت این روز صرفًا 
یک امر قراردادى نیست؛ یک امر حقیقى و واقعى است؛ روز پاداش گرفتن 
بندگان خدا براى تالش و عبادتى است که در ایّام ماه مبارك رمضان انجام 
دادند؛ یادبود طهارت روح و دل انسان مسلمان به برکت ضیافت الهى است. 
این روز را باید مغتنم بشماریم و چون یکى از مشترکات دنیاى اسالم است، 
امروز  زیرا  ببریم؛  بهره  مسلمان  ملت هاى  میان  در  اتّحاد  ایجاد  براى  آن  از 

ملت هاى مسلمان به این اتّحاد بسیار نیازمندند.

 در دیدار کارگزاران نظام ـ 1384/8/13
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تأثري ُانس با قرآن كرمي در 
جتديد عّزت مسلمانان

اگر ان شاءاهللا تالوت قرآن در جامعه ى ما همگانى شود، همه بتوانند قرآن 
را صحیح بخوانند و همه ى خانه ها موج شوق به تالوت قرآن را در خود جاى 
بدهند، آن وقت ما امیدمان به اینکه جامعه ى اسالمى و قرآنِى به معناى واقعى 
در این کشور تشکیل بشود، بیشتر خواهد شد. ما امروز یک حکومت اسالمى 
و یک جامعه ى اسالمى هستیم؛ اّما این قدمهاى اول است. آن مقدارى که ما 
از اسالم داخل کشورمان و داخل حکومتمان در گفتار و کردار دولتمردانمان 
مشاهده میکنیم، این، آن اقِلّ قلیل از اسالم است؛ این کمتر از آن چیزى است 
که براى یک جامعه ى اسالمى مورد نیاز است. همه ى برکاتى که تا امروز بر 
نظام جمهورى اسالمى مترتّب شده، بر همین اقّل قلیل مترتّب شده است. اگر 
مّلت ایران توانستند بت استبداد را در این کشور بشکنند و فرو بریزند، اگر مّلت 
ایران این جرئت و دلیرى را پیدا کردند که احساس کنند میتوانند حرف زور 
را از هیچ کس در دنیا نپذیرند و زیر بار آن نروند، اگر مى بینید جوانهاى ما در 
میدانهاى علمى و عرصه هاى علمى به پیش میتازند و با یک تصاعد هندسى 
همین طور جلو و پیش میروند  ـ خوشبختانه روزبه روز دامنه ى پیشرفت علمى 
در کشور ما گسترده تر میشود  ـ و اگر مى بینید نشانه هایى از اجراى عدالت در 
کشور ما هست  ـ که البتّه عرض کردم فقط نشانه هایى از اجراى عدالت هست، 
مشاهده  را  اینها  اگر  داریم  ـ  فاصله  هنوز  کامل  معناى  به  عدالِت  اجراى  تا 
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میکنید و خالصه اگر مى بینید در جامعه و کشور ما، معروف اسالمى، معروف 
و منکر اسالمى، منکر است، این به برکت همین اقل قلیل اسالمى است که 
ما در جامعه مان داریم. هر چه ما بتوانیم دامنه ى معرفت اسالمى، روحیه ى 
اسالمى و فهم اسالمى را توسعه بدهیم، این دستاوردها بیشتر و بیشتر و بیشتر 

خواهد شد و براى کشورهاى دیگر هم الگو خواهد شد.
امروز خوشبختانه ملتهاى مسلمان احساس اعتزاز به اسالم میکنند؛ این 
در  جمله  از  بود  ـ  اسالم  دنیاى  در  روزى  یک  جوانها!  است!  مهم  خیلى 
همین کشور و در کشورهاى دیگر  ـ که جوان مسلمان هیچ از مسلمان بودن 
میکرد  ننگشان  میکرد؛  هم  ننگشان  حتّى  نمیکرد،  افتخار  احساس  خودش، 
بسم اهللا بگویند، ننگشان میکرد جلِو چشم دیگران نماز بخوانند؛ یک روزى 
این طورى بود. افتخار به تبعیّت و پیروى و دنباله روى از یا غرب یا شرِق آن 
روز  ـ تفّکرات مارکسیستى  ـ افتخار به این چیزها بود. امروز ورق برگشته 
است؛ امروز اردوگاه شرق شکست خورد و اردوگاه غرب روزبه روز ناکامیهاى 
بیشترى دارد پیدا میکند و روزبه روز بى آبروتر و بى حیثیت تر میشود؛ مدعیان 
اسالم  کرده اند.  رسوا  دنیا  در  را  خودشان  آزادى،  و  بشر  حقوق  دمکراسى، 
روزبه روز بیشتر طلوع میکند و این خورشید اسالم همین طور دارد باال میآید. 
ملتهاى مسلمان به اسالم احساس عّزت و افتخار میکنند. در همه ى کشورهاى 
در  همین طورند؛  همه  آسیا،  شرق  تا  آفریقا  شمال  از  است؛  این طور  اسالمى 
ما  شرق  منطقه ى  کشورهاى  این  بنگالدش،  پاکستان،  هند،  مالزى،  اندونزى، 
تا خاورمیانه، کشورهاى عربى، کشور ترکیه تا کشورهاى شما آفریقا  ـ چه 
مسلمان  جوانهاى  و  مسلمانها  که  آنجایى  غیرعربى شان  ـ  چه  و  عربى شان 

هستند، نسبت به اسالم احساس عّزت مى کنند.
همین «احساس عّزت» است که به آنها پیروزى میدهد؛ چرا همین حزب اهللا 
و  نظامى  و  سیاسى  معمولى  برگهاى  و  ساز  بدون  جوان،  مشت  یک  لبنان  ـ 
اعتماد  و  توّجه  مورد  و  مجّهز  کامًال  ارتش  یک  بر  دنیا  ـ  متداول  اقتصادى 
قدرتهاى بزرگ جهانى، پیروز شد؟ چون به برکت اسالم، اتّکاءبه نفس داشت. 
این که میگویم عمل به اسالم، این است که ما حرف و وعده ى قرآن را قبول 
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داشته باشیم، معنایش این است که وقتى قرآن میگوید و لينصرّن اهللا من ينصره 
اّن اهللا لقوى عزيز1، این را باور کنیم. اگر نصرت خدا کردید، لينصرّن اهللا، خدا 
شما را نصرت میکند. اهللا غالب على امره2، این را باور کنیم. این معرفت قرآنى 
به ما یک چنین باورى را میدهد؛ آن وقت ثمره و نتیجه اش در بیدارى ملتها، 
در ضعف روزافزون قدرتهاى متجاوز و در به هم خوردن برنامه ى متجاوزان 

و مستکبران براى کشورهاى مسلمان، اینجاها ظاهر میشود.
بنابراین با قرآن انس بگیریم، قرآن را باور کنیم و قرآن را بفهمیم. کار 
انجام  دارد  و  گرفته  انجام  انبوه  صورت  به  خوشبختانه  ما  کشور  در  قرآنى 
میگیرد؛ اّما نباید این حرکت هرگز دچار وقفه بشود. و شما جوانهاى قرآنى 
عزیز را  ـ که با قرآن مأنوس و مفتخر به قرآن هستید  ـ توصیه مى کنم که 
این راه و شیوه را و این منهج مبارك را ادامه دهید و دنبال کنید؛ و ان شاءاهللا 

روزبه روز برکاتش عاید شما و ملتتان و کشورتان خواهد شد.

  در دیدار قاریان شرکت کننده در بیست و سومین مسابقات بین  المللى قرآن ـ
1385/7/4

1. سوره ي حج، آیه ي 40.
2. سوره ي یوسف، آیه ي 21.
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علل فضيلت ماه رمضان بر ماههاي ديگر
بدون کمک خدا، هیچ عّزت و هیچ سعادتى نصیب هیچ فرد و ملتى نخواهد 
شد. و کمک الهى هم یک زمینه ها و یک موجباتى دارد؛ کما اینکه در دعا 
این  مهمترین  جمله ى  از  رمحتك1.  موجبات  اسئلك  اّنى  الّلهّم  مى کنیم:  عرض 
بخشهاى  مدیران  و  کشور  مسئوالن  که  است  همین  الهى،  رحمت  موجبات 
مختلف، پیش خداى متعال و مردم احساس تعهد کنند. این احساس هر چه 
بیشتر بشود و به دنبال خود تالش و تحّرك بهتر و قویترى به وجود آورد، یقینًا 
رحمت الهى بیشتر شامل حال ما خواهد شد. باید حرکت کنیم و این حرکت 
را با نیّت الهى و با نیّت قربت همراه کنیم و بدانیم که در آن صورت، دستگیرى 
خدا و تفّضالت الهى حتمى است. حاال ماه رمضان، فرصت مناسبى است؛ چون 
لعّلكم تّتقون؛ اصًال خداى متعال روزه را با این هدف مقّرر فرموده است؛ الاقل 
یکى از اهداف واجب شدن روزه در این ماه  ـ که شاخصه ى مهم این ماه است  ـ 
همین تحصیل تقواست. در این دعاى روزانه، بعد از نمازها مى خوانیم: و هذا 
شهر عّظمته و كّرمته و شّرفته و فّضلته على الّشهور2؛ خداى متعال این ماه را بر 
ماههاى دیگر، فضیلت داده است. یکى از چیزهایى که این ماه را فضیلت داده، 
همین «روزه» است؛ یکى از چیزها «نزول قرآن» است؛ یکى از چیزها «شب 
قدر» است؛ که اینها در همین دعا به عنوان شاخصه هاى این ماه ذکر شده است. 

1. مصباح المتهّجد، ج1، ص 61.
2. اقبال االعمال (ط القدیمه)،  ج1، ص 24.
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این، ظرف مساعدى براى رشد و نمّو ماست؛ مثل بهار میماند؛ همچنانى که هر 
کدام از فصول سال، براى تحّرکات عالم طبیعت، یک اقتضاى طبیعى دارند، 
همین طور فصولى از سال، مقطعهایى از روزها و شبها و هفته ها و ماهها، یک 
اقتضائاتى براى رشد و نمّو و تحّرك معنوى و باطنى انسانها و تعالى آنها دارند. 
این  از  دارد.  خصوصیّتى  یک  جمعه  روز  دارد؛  خصوصیّتى  یک  جمعه  شب 
ساعات، تعّجب هم نباید کرد؛ همچنانى که در طبیعت مادى یک خصوصیّتى 
دارند، در این طبیعت معنوى، در روح انسان، در تعالى انسان، در قبول اعمال و 
در تأثیر اعمال عبادى هم یک خصوصیاتى دارند؛ همان طور که عرض کردیم 
مثل روز جمعه، شب نیمه ى شعبان و اوقاتى که بخصوص از طرف شرع مقّدس 
معیّن شده است؛ اّيامًا معدودات1 که درباره ى ماه رمضان است یا ایّام ذى حّجه 
و از این قبیل. انتخاب این روزها تصادفى نیست، که حاال ماه رمضان از لحاظ 
طبیعت و تأثیر با ماه رجب یا ماه ذى قعده یکسان باشد؛ نه، یک خصوصیّتى 

دارد؛ مثل همان خصوصیّت فصول که عرض کردیم. از این استفاده کنید.
در یک روایتى هست که نبى مکّرم اسالم صّلى اهللا علیه وآله وسّلم در آستانه ى ماه 
رمضان خطاب به مردم فرمودند: سبحان اهللا! ماذا تستقبلون و ماذا يستقبلكم2؛ 
شما به استقبال چه دارید میروید! و چه به استقبال شما دارد میآید! این همان 
تجلیل ماه رمضان با این زبان است. چشم حقیقت بین و باطن نگر نبى مکّرم 
برکات ماه رمضان را مى بیند. روزه یک فرصت است، با همین آثار و برکاتى 

که درباره ى روزه شنیده اید و میدانید.



روزه ي جسم و روزه ي جان در 
كالم امرياملؤمنني عليه الّسالم

روزه ى  به  را  روزه  که  هست  علیه الّصلوةوالّسالم  امیرالمؤمنین  از  روایتى  یک 

1. سوره ي بقره، آیه ي 184.
2. مستدرك الوسائل، ج 7، ص 425.
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صوم  میفرماید:  جسم  روزه ى  درباره ى  میکند.  تقسیم  جان  روزه ى  و  جسم 
اجلسد االمساك عن االغذيه بأرادة و اختيار1؛ روزه ى جسم این است که انسان 
خوراکیها را با اراده و اختیار خود مصرف نمیکند؛ خوفا من العقاب و رغبة ىف 
الثواب و االجرة؛ با این انگیزه، انسان از غذا اجتناب میکند. این روزه ى جسم 
املآمث؛  سائر  عن  اخلمس  احلواس  امساك  النفس  صوم  و  جان:  روزه ى  اّما  است. 
این، روزه ى جان است که حواس پنجگانه را از همه ى گناهان ممنوع کنید و 
امساك بدهید. و خلّو القلب من مجيع اسباب الشرّ؛ دل را از اسباب و موجبات 
شّر خالى کنید؛ این، روزه ى جان است. حاال اسباب شّر چیست؟ امساك از 
گناهان حواس َخمس، براى کسى که اراده ى امساك داشته باشد، آسان است؛ 
اینکه دست، چشم، گوش و زبان انسان مرتکب گناه نشود؛ لیکن آن امساِك 
خلّو قلب از اسباب الشّر، خیلى سخت است؛ این سخت تر است و تمرین و 
مجاهدت میخواهد. و دوستان عزیز! من و شما مخاطبان این دستوریم؛ این 
مجاهدت، بر عهده ى ماست؛ واقعًا تأثیر گناهى که از ما سر میزند، با گناهى 
که از یک انسان معمولى  ـ که در جامعه مسئولیتى ندارد  ـ سر میزند، تفاوت 
مراقب  خیلى  شخصى،  گناههاى  هم  و  قلبى  گناه  به  نسبت  هم  باید  میکند. 
باشیم. گناه اسباب شّر، «حسد»، «حرص»  ـ حرص به دنیا، حرص به جمع 
مال، افزون خواهى دنیوى  ـ «بدخواهى نسبت به دیگران»  ـ بددلى، بدخواهى، 
سوءظن  ـ «نخوت و کبر»  ـ خودبرتربینى، دیگران را کوچک دانستن، تحقیر 
کردن، مردم را حقیر شمردن  ـ است. این شرورى که در عالم به وجود میآید، 
از همین چیزها به وجود میآید. در انسانهایى، نخوت آنها، کبر آنها، حرص 
آنها، حسد آنها، بخل آنها و شهوت خواهى شان، آنها را به حرکاتى وادار میکند 
که تأثیر عمیق این حرکات در آغاز راه، خیلى به نظر نمیرسد، لیکن به تدریج 
که پیش میرود، به فاجعه هاى انسانى و تاریخى تبدیل میشود، که میماند. وقتى 
این فجایع بزرگ تاریخى را نگاه میکنیم و به طرف سرچشمه ى این مفاسد 
میگردیم، میرسیم به چنین خصوصیاتى که در یک انسان و در یک شخص 

1. تصنیف غررالحکم و درر الکلم، ص 176
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یک  در  و  انسان  یک  در  و شهوتى  بخل  حرص،  افزون خواهى،  دارد؛  وجود 
مجموعه ى انسانى وجود دارد، که منشأ همه ى ابعاد این فاجعه ى بزرگ شده 
است. «ریاکارى» و نقطه ى مقابل آن، «بى مباالتى، پرده درى» هم از اسباب شّر 

است. اینها چیزهایى است که انسان باید دلش را از آنها خالى کند.
ماه رمضان، ماه تمرین و تربیت ما براى این چیزهاست. ما باید در این راه 
قدم بگذاریم و حرکت کنیم. این بارى که بر دوش مجموعه ى مسئوالن گذاشته 
شده است، بار سنگینى است و البتّه بسیار مسئولیت پُرافتخار. نظام جمهورى 
همان  با  را  انسانى  مجموعه هاى  سعادت  میخواهد  که  است  نظامى  اسالمى، 
پیامى که پیغمبران در طول تاریخ نبّوتها آورده اند و به بشر رسانده اند، تأمین 
کند؛ و عمًال دارد پیام پیامبران را در مقابل پیام طواغیت عالم تصدیق میکند. 
طواغیت امروز هم هستند و بر اینها گران میآید و مقابله و معارضه میکنند. راه 
پیروزى در این چالش و رویارویى هم جز «ایستادگِى همراه با ایمان و باوِر به 
خود و باوِر به راه خود» نیست؛ باید راه را باور داشته باشیم: آمن الّرسول مبا 
انزل اليه من رّبه و املؤمنون كّل آمن باهللا1؛ یعنى آحاد مؤمنیِن به این راه، دست 
به دست هم بدهند و ایستادگى کنند؛ ایستادگى نشان بدهند. این راه پیشرفت 
و پیروزى است. اگر این کار را بکنند، پیروزى قطعى است. ما این را در طول 
این بیست وهفت سال تجربه کرده ایم. در میدانهاى گوناگون، آنجایى که حرف 
خودمان را باور داشته ایم و پاى آن حرف ایستاده ایم، آنجا پیش رفته ایم. در 
دفاع مقّدس همین پیش آمد؛ در حفظ اساس این نظام مقّدس، همین پیش 
زمینه هاى  در  کشور  ساعِت  به  ساعت  بلکه  روزبه روز،  پیشرفت  در  آمده؛ 
مختلف، همین پیش آمده است. امروز شاخصهاى پیشرفت و توسعه را که ما 
در کشورمان نگاه کنیم و با اول انقالب مقایسه کنیم، اصًال قابل مقایسه نیست. 
آن روز حدس هم نمیشد زد که با وجود آن مشکالتى که سر راه هست، بشود 
به این نقطه رسید؛ اّما به توفیق الهى رسیدیم. این، بر اثر ایستادگى همراه با 
باور بود؛ و راهش همین است. اگر مسؤوالن کوتاهى کنند، این جزو گناهانى 

1. سوره ي بقره، آیه ي 285.
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تأثیر  ملت،  براى  بلکه  خودشان،  اشخاص  براى  فقط  نه  تأثیرش  که  است 
مخربى خواهد بود.

گناهان مسئوالن، عالوه ى بر گناهان شخصى آحاد مردم، یک سیاهه اى از 
گناهان است که مخصوص مسئوالن است و یکى از آنها همین است: «کوتاهى 
کردن»؛ کارى را که میتوان انجام داد و میباید انجام داد، انجام ندادن. از جمله 
«دست درازى به اموال عمومى»، جزو گناهان من و شماست؛ یعنى من و شما 
هستیم که میتوانیم مرتکب این گناه بشویم؛ اّما آحاد مردم نمیتوانند. تأثیرش 
هم نسبت به سرقتى که فالن آدم معمولى ممکن است بکند، به مراتب بیشتر و 
مضاعف است. «ُکند کردن حرکت عمومى کشور با ایجاد یأس»، یکى دیگر از 
گناهان ماست. مردم را مأیوس کنیم، نیروى محرکه را مأیوس کنیم و افق را در 
چشم آن کسانى که بایستى با شوق و امید جلو بروند، تیره و تار نشان بدهیم؛ 
این ُکند کردن حرکت مردم است؛ این یک گناه بزرگى است. یکى از چیزهایى 
که حرکت کشور را ُکند میکند، تفرقه، اختالف و دست به گریبان شدن است؛ 
این ایجاد اختالف یا دامن زدن به اختالف، جزو گناهان مخصوص طبقه ى 
چه  اقتصادى؛  فساد  یا  است.  سیاستمدارها  ـ  و  مسئوالن  مجموعه ى  ماها 
دست داشتن در فساد اقتصادى، چه چشم بستن بر فساد اقتصادى، چیزهایى 
است که حرکت عمومى کشور را ُکند میکند. فساد اقتصادى، هم خودش یک 
ُکندکننده است، از جهت اینکه فساد است و مسئله ى مالیه ى عمومى کشور 
را دچار مشکل میکند، هم انعکاسش در ذهن مردم از جهت دیگرى موجب 
فساد است، که ناامیدى ایجاد میکند؛ لذا چه شرکت داشتن در یک فساد  ـ 
العیاذباهللا و خداى نخواسته  ـ چه دیدن و چشم بستن بر یک فساد؛ یا کشاندن 
مردم به فساد؛ نوع ادبیات، نوع حرف و کارى که مردم را نسبت به مسائل 
مفسدانه َجرى و گستاخ کند  ـ چه فساد مالى، چه فساد امور جنسى و امثال 

اینها  ـ ُکند کردن حرکت کشور است، و اینها گناهان ماست.
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تقوا: مراقبت و مواظبت از خود
ما باید مراقب باشیم؛ لعّلكم تّتقون؛ یعنى تقوا داشته باشید. مکرر عرض 
کرده ایم که تقوا، یعنى مواظب خود بودن. تقوا یعنى مراقب خودتان باشید و با 
چشم باز خودتان را زیر نظر بگیرید که دست از پا خطا نکنید. خیلى اوقات 
هست که چشم ما به خطاهاى دیگران باز است، نگاه میکنیم ببینیم کجا یک 
اشتباهى، خطایى یا شبه خطایى کردند  ـ که آن را در ذهن خودمان حمل بر 
خطا بکنیم  ـ اّما چشم مان به خطاهاى خودمان بسته است؛ این بد است. ما به 
عنوان شخص، به عنوان مسئول، به عنوان مدیر  ـ در هر رده اى  ـ به اشکاالت 
تصدیق  انسان،  براى  است.  سخت  این  البتّه  کنیم.  نگاه  خودمان  خطاهاى  و 
کردن به خطاى خود، پیدا کردن خطاى خود و محکوم کردن خود، کار آسانى 
هم نیست؛ اّما این کاِر سخت را باید بکنیم. خداى متعال در معرض قیامت، در 
آن دادگاه سخت و دشوار، یقه ى ما را خواهد گرفت و از ما سؤال میکنند؛ و 

اگر حاال فکرش را نکنیم، آنجا در جواب درمیمانیم.
این دعاها و کلمات مأثور ائّمه علیهم الّسالم در این ایّام و شبها، یاد دادِن نوِع 
روى خودمان اثر بگذاریم و خودمان  ارتباط ما با خداست که بتوانیم دائم 
الّلهّم فارمحىن اذًا قطعت حّجىت  که:  داریم  ابوحمزه  دعاى  در  کنیم.  اصالح  را 
و كّل عن جوابك لساىن و طاش عند سؤالك اّياى لّبى1؛ خدایا! آن لحظه اى که 
در پاسخ به سؤال و مؤاخذه ى تو دست من از استدالل خالى بماند و نتوانم 
استدالل بکنم  ـ چرا این اقدام را کردى؟ چرا این اقدام را نکردى؟ حاال از ما 
سؤال کنند، همین طور پشت سر هم محاّجه میکنیم، استدالل میکنیم؛ اّما آنجا 
دستمان از استدالل خالى خواهد ماند؛ چون حقایق روشن است؛ آنجا دیگر 
جاى پشِت هم اندازى نیست  ـ آنجا به من رحم کن؛ چون و كّل عن جوابك 
میآید. و طاش عند  بند  الهى  مؤاخذه ى  و  سؤال  مقابل  در  انسان  زبان  لساىن؛ 
سؤالك اّياى لّبى؛ و ذهن انسان به هم میریزد. باید فکر آنجا را کرد. امروز من و 
شما در فرصت حیات و در فرصت نفس کشیدن،میتوانیم؛ و راهش هم همین 

1. اقبال االعمال (ط القدیمه)، ج 1، ص 73.
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مراقبت است و مراقبت هم در این ماه حاصل میشود و میتوان این مراقبت 
را حاصل کرد. این، حرف و عرض اصلِى ماست. البتّه مخاطِب درجه ى یِک 
این توصیه ها هم خوِد این بنده هستم؛ چون از همه ى شماها بیشتر احتیاج 
دارم که این مراقبت را داشته باشم. حاال میگوییم، شاید ان شاءاهللا خداى متعال 
اثرى بگذارد و در این کلمات قرار بدهد؛ تا هم بر دل خود ما اثر کند، هم 

بر دل شما.

 دیدار کارگزاران نظام ـ 1385/7/18
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نعمت دعا و آثار آن در حميط زندگي بشر
روزه ى این ماه، عبادات این ماه، اعمال شبهاى قدر در این ماه و تالوت 
قرآن، یکى از مهمترین آثارشان، این است که دل ما، دلهاى پرهیزگار و با 

تقوا بشود.
کنیم؛ چون  مختصرى در باب دعا عرض  در این خطبه ...، یک جمله ى 
عالوه بر اینکه این ماه رمضان، ماه دعاست، شبها و روزهاى قدر هم شبها و 

روزهاى مخصوِص دعا کردن است؛ از این فرصت استفاده کنیم...
درباب دعا، خالصه ى عرض ما این است که دعا، مظهر بندگِى در مقابل 
خداوند و براى تقویت روح عبودیّت در انسان است، و این روح عبودیّت و 
احساس بندگى در مقابل خداوند، همان چیزى است که انبیاى الهى از اول 
تا آخر، تربیت و تالششان متوّجه این نقطه بوده است که روح عبودیّت را 
در انسان زنده کنند. سرچشمه ى همه ى فضائل انسانى و کارهاى خیرى که 
حوزه ى  در  چه  شخصى،  حوزه ى  در  چه  بدهد  ـ  انجام  است  ممکن  انسان 
اجتماعى و عمومى  ـ همین احساس عبودیّت در مقابل خداست. نقطه ى مقابل 
منیّت  است؛  خودپرستى  و  خودخواهى  و  خودبینى  عبودیّت،  احساس  این 
است. این منیّت است که در انسان، منشأ همه ى آفات اخالقى و عوارض و 
نتایج عملى آنهاست. منشأ همه ى این جنگها و کشتارهاى عالم، و ظلمهایى 
که به وقوع میپیوندد و منشأ همه ى فجایعى که در طول تاریخ اتّفاق افتاده 
و  منیّت  احساس  میکنید  ـ  مشاهده  امروز  یا  شنیده اید  خوانده اید،  شما  و   ـ 
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این  سرچشمه ى  که  انسانهاست  از  مجموعه اى  در  خودبینى  و  خودخواهى 
فساد و نابسامانى، در زندگى آنهاست. عبودیّت نقطه ى مقابل این خودخواهى 
و منیّت و خودپرستى است. اگر این خودبینى و خودخواهى در مقابل خداوند 
متعال باشد  ـ یعنى انسان خود را در مقابل پروردگار قرار بدهد  ـ نتیجه ى آن 
در انسان، طغیان است: طاغوت. طاغوت هم فقط پادشاهان نیستند؛ هرکداِم 
از ما انسانها ممکن است در درون خودمان  ـ خداى نکرده  ـ یک طاغوت و 
یک بت تربیت کنیم و پرورش بدهیم. در مقابل خدا سرکشى کردن و خودبینى 
داشتن، نتیجه اش عبارت از رشد طغیان در انسان است. اگر این خودبینى در 
دیگران؛  حقوق  گرفتن  نادیده  میشود  نتیجه اش  باشد،  دیگر  انسانهاى  مقابل 
تجاوز و دست درازى به حقوق این و آن. اگر این خودبینى در مقابل طبیعت 
واقع بشود، نتیجه اش میشود تضییع محیط طبیعى؛ یعنى آنچه که امروز به حق 
محیط  گرفتن  نادیده  هست.  اهتمام  دنیا  در  زیست  محیط  مسئله ى  درباره ى 
مقابل  در  و خودخواهى  طغیان، خودبینى  هم، نتیجه ى  انسان  زیست  طبیعى 

طبیعت است.
دعا ضد همه ى اینهاست. دعا که میکنیم، در واقع این حالت خشوع را در 
خود به وجود مى آوریم و خودبینى و خودخواهى را در خود سرکوب میکنیم، 
و در نتیجه، جهان هستى و محیط زندگى انسانها از طغیان و تجاوز به حقوق و 
طبیعت محفوظ میماند. لذا فرمود: الّدعا مخ العبادة1؛ مغز هر عبادتى، دعاست. 
عبادات براى همین است که بتواند انسان را در مقابل خداى متعال خاشع و 
دلش را نیز مطیع و تسلیم کند. این اطاعت و خشوع در مقابل خداوند هم 
از نوع تواضع و خشوع و خضوع انسانها در مقابل یکدیگر نیست؛ بلکه به 
معناى خشوع و خضوع در مقابل خیر مطلق، جمال مطلق، ُحسن مطلق و 

فضل مطلق اوست.
لذا دعا، یک نعمت است و فرصت دعا کردن، یک نعمت است. در وصیّت 
امیرالمؤمنین علیه الّصالة و الّسالم به امام حسن مجتبى علیه الّسالم این معنا وارد شده 
است: اعلم اّن اّلذى بيده خزائن ملكوت الّدنيا واالخرة قد اذن لدعائك و تكّفل 

1.  وسائل الشیعه، ج 7، ص 27
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الجابتك1؛ خداى متعال که همه ى قدرت آسمان و زمین در قبضه ى توانایى 
بخواهى.  او  از  و  بزنى  حرف  و  کنى  دعا  او  با  که  داده  اجازه  تو  به  اوست، 
وامرك أن تسأله ليعطيك؛ از او مطالبه کنى تا او هم به تو عطا کند. این رابطه ى 
همان  و  است  انسان  روح  تعالى  مایه ى  خدا،  از  گرفتن  و  کردن  درخواست 
تقویت کننده ى روح عبودیّت است. و هو رحيم كرمي مل جيعل بينك و بينه من 
حيجبك عنه؛ خداى متعال بین خودش و تو، واسطه اى، فاصله اى و حجابى قرار 
نداده است. هر وقت با خدا شروع کنید به سخن گفتن و عرض نیاز کردن، 
خداى متعال صدا و درخواست شما را میشنود. با خدا همیشه میشود همزبان 
شد، میشود گفتگو کرد، میشود مأنوس شد و میشود از او درخواست کرد. این 

براى بشر، فرصت و نعمت خیلى بزرگى است.
صحبت  قدرى  آن  درباره ى  هم  قبًال  من  که  دعا  ـ  خاصیت  مهمترین 
کرده ام  ـ. همین ارتباط با خدا و احساس عبودیّت در مقابل خداوند، بزرگترین 
اثر و خاصیت دعاست؛ از خدا خواستن، که آن وقت خداى متعال هم اجابت 
خواهد کرد. البتّه اجابت الهى از طرف پروردگار، هیچ قید و شرطى ندارد؛ 
این ما هستیم که با اعمال خودمان مانع اجابت میشویم؛ ما هستیم که موجب 
میشویم دعاى ما مورد اعتنا قرار نگیرد، که خود همین، یکى از معارفى است 

که میتوان از دعا استفاده کرد و یکى از خصوصیات دعا، همین است.



توصيه به جوانان براي توّجه به 
ترمجه ي ادعيه ي مأثوره

است  این  رسیده  علیهم الّسالم  ائّمه  از  که  مأثوره اى  ادعیه ى  برکات  از  یکى 
که این دعاها پُر از معارف الهى است. صحیفه ى سّجادیه، دعاى کمیل، دعاى 

1.  بحاراالنوار (ط بیروت)، ج 74، ص 204.
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مناجات شعبانیه، دعاى ابى حمزه ثمالى  ـ و بقیه ى دعاهایى که وارد شده است 
 ـ پُر از معارف الهى است که اگر کسى اینها را بخواند و بفهمد، عالوه ى بر آن 
ارتباط قلبى و اتّصالى که به ذات اقدس الهى و حضرت ربوبى پیدا میکند، 

یک مبلغ عظیمى از معارف را هم از این دعاها فرا میگیرد.
من به جوانها قویًا توصیه میکنم که به ترجمه ى این دعاها توّجه کنند. این 
دعاهاى عرفه و ابى حمزه، پُر از معارف است. اینکه در دعاى کمیل میخوانیم: 
الّلهّم اغفرىل الّذنوب اّلىت حتبس الّدعا؛ الّلهّم اغفرىل الّذنوب اّلىت تّرتل البال یا تّرتل 
النقم،1 همه ى اینها معارف الهى است؛ یعنى معنایش این است که ما افراد بشر، 
گاهى خطاها و گناهانى میکنیم که این گناهان مانع از این میشود که دعاى ما 
مورد اجابت قرار بگیرد و قبول بشود؛ گناهانى از ما سرمیزند که این گناهان 
بال را براى ما به ارمغان مى آورد. گاهى بالهاى عمومى و ملى، براثر گناهانى 
به وجود مى آید و البتّه اعالم نمیشود که این بال براى این گناه به وجود آمد؛ 
اّما وقتى افراِد صاحب تدبّر، فکر و تدبّر کنند، میفهمند که این بال از ناحیه ى 
چه عملى متوّجه این مّلت شد. بعضى اوقات اثِر اعمال سریع است و بعضى 
با فاصله است؛ اینها را دعا به ما میگوید. یا وقتى در دعاى ابوحمزه عرض 
میکنیم: معرفىت يا موالى دليلى عليك و حّبى لك شفيعى اليك2؛ این که من تو را 
میشناسم، خود این، راهنماى من به سوى توست؛ این که من تو را دوست 
پیش  من  کننده ى  شفاعت  خودش  هست،  من  دل  در  تو  محبّت  و  میدارم 
توست. و انا واثٌق من دليل بداللتك و ساكن من شفيعى اّال شفاعتك3؛ من وقتى 
این راهنما را مشاهده میکنم، این معرفت خودم به تو را  ـ که راهنما و دلیل 
من است  ـ نگاه میکنم؛ وقتى این محبّتى را که به تو دارم، مورد مالحظه قرار 
میدهم، میبینم این تو هستى که این محبّت و داللت را به وجود آوردى؛ تویى 
که دارى کمک میکنى. ببینید این، چشم انسان را باز میکند؛ این، یک معرفتى 
را ایجاد میکند؛ این از معارف الهى است؛ کمک الهى، توفیق الهى و عنایت 

1. مصباح المتهّجد، ج 2، ص 844.
2. اقبال االعمال (ط القدیمه)، ج 1، ص 68.

3. همان.
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الهى است؛ اینها را در دعاها میتوان پیدا کرد. بنابراین قدر دعا را بدانید.
دعا، خواندِن خداست؛ حاال میتواند به زبان فارسى یا به زبان خودتان 
باشد؛ هرچه که میخواهید با خدا حرف بزنید؛ این، دعاست. هرچه میخواهید 
با او در میان بگذارید. گاهى هم حاجت خواستن نیست، فقط اُنس با خداست. 
حاجات هم مختلف است؛ گاهى کسى از خداى متعال، رضاى او را میخواهد 
یا مغفرت او را مطالبه میکند، این یک جور حاجت است. یک وقت هم انسان 
چیزهاى مادى را درخواست میکند؛ هیچ مانعى ندارد. خواستن از خدا  ـ هر 
کردیم  عرض  که  را  خواصى  همین  و  است.  خوب  زبانى  ـ  هر  به  و  چیزى 
(ارتباط با خدا و احساس بندگى) دارد. البتّه دعاهاى مأثور از ائّمه علیهم الّسالم 
بهترین مضامین در زیباترین الفاظ و سرشار از معارف الهى است که قدر آنها 

را باید دانست و بایستى به آنها متوّسل شد.

 در خطبه هاي نماز جمعه ي تهران ـ 1385/7/21
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حفظ بركات ماه رمضان از طريق 
منازهاي پنج گانه

ماه مبارك رمضان  ـ که ماه صفا و خلوص و معنویّت انسانهاى مؤمن است 
 ـ بر همه ى ما گذشت. مّلت ایران در طول این ماه، هم در زمینه ى معنویات 
و هم در زمینه ى مسائل سیاسى، طراوت و نشاط خود را نشان داد. در باب 
مسائل سیاسى، در روز جمعه ى آخِر ماه مبارك رمضان، مّلت ایران از همه ى 
نقاط کشور یکصدا خروشید؛ با فریاد خود، با شعار خود، با حضور خود و 
با بیان رساى خود از مّلت مظلوم فلسطین حمایت کرد. امسال بحمداهللا در 
دنیاى اسالم در بسیارى از نقاط، همین توّجه، همین شور و شعور و همین 
احساس مسئولیت مشاهده شد. یقینًا روحیه ى باالى اّمت اسالمى به خاطر 

پیروزیهاى حزب اهللا، در این طراوت روحى و نشاط سیاسى تأثیر داشت.
و اّما در باب طراوت معنوى، امسال مّلت عزیز ما، در همه ى جاى کشور، 
ماه رمضاِن بسیار باصفا و باحالى را گذرانید؛ مجالس نماز و قرآن، مجالس 
به  رونق  قدر،  شبهاى  در  زنده دارى  شب  و  احیاء  مجالس  و  توّسل،  و  دعا 
همه ى  در  و  روستاها  در  شهرها،  در  کشور،  سرتاسر  در  داشت.  یادمانى اى 
نقاط این کشور بزرگ، مّلت ما  ـ مخصوصًا جوانان  ـ در این شبها جان و دل 
خود را در آب توبه شستشو دادند. خبرهاى موثّق و مطمئنى که در اختیار 
بنده است و گزارشهایى که در حکم مشاهده ى با چشم است، نشان مى دهد 
که در مساجد تهران و شهرستانها و در همه ى عبادتگاه هاى کشور، جوانان 
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ما در شبهاى قدر از همه ى انواع سالئق گوناگون مردم، با هر هیئت و قیافه 
و  برداشتند  را  خودشان  دل  شبها  این  گرایشى،  و  احساس  هر  با  ریختى،  و 
به مساجد آمدند و با خداى خود راز و نیاز کردند. این صفاى جوانى، این 
نورانیّت دلهاى جوان، این میل به قرب الهى و توّجه و تکّلم با خداى متعال 
در میان جوانان ما، یک نعمت بسیار بزرگ است و بحمداهللا این نعمت هست 
و روز به روز هم بیشتر شده است. در روزهاى آخِر ماه مبارك رمضان، در 
برخى از مساجد کشور، هزاران نفر اعتکاف کردند؛ شب و روز را به ذکر و 
عبادت گذراندند و هزاران ختم قرآن انجام گرفت. درباره ى این شستشوى 

معنوى و طهارت دلهاى جوانانمان دو نکته را عرض کنیم:
این  عزیز،  جوانان  بالخصوص  و  مردم  همه ى  که  است  این  نکته  یک 
ارتباطى را که به برکت این روزهاى مبارك و شبهاى نورانى با خداى متعال 
پیدا کرده اند، نگذارند قطع شود؛ این رابطه ى با خدا را حفظ کنید. وسیله ى 
حفظ این رابطه هم در اختیار همه هست. اگر همین نماز پنج گانه، با توّجه، با 
حضور قلب و با این توّجه که در مقابل خدا ایستاده ایم، خوانده شود، بهترین 
که  جوانهایى  آن  کرد.  خواهد  نورانى تر  را  شما  دل  روزبه روز  و  است  رابطه 
گریه  آمدند،  هم  گرد  مطهر  حرمهاى  و  حسینیه ها  مساجد،  در  قدر  شبهاى 
نور  با  را  دلهایشان  و  گرفتند  احیاء  گرفتند،  سر  قرآن  خواندند،  دعا  کردند، 
محبّت الهى نورانى کردند، این رابطه را حفظ کنند، که از آن بهره مند خواهند 
بیشتر  رابطه  این  روزبه روز  دیگر،  سالهاى  در  زمان،  طول  در  ان شاءاهللا  شد. 
خواهد شد؛ انسان از این راه هست که به کمال مطلوب و غایت خلقت خود 
دست خواهد یافت. موفقیت در همه ى میدانهاى زندگى هم به همین وابسته 

است.
نکته ى دوم این است که در این توّجه هایى که مى شود، در این مناجاتها، 
راز و نیازها و درخواستهایى که از خدا مى کنید، همه جور حاجت را مى شود 
از خدا خواست و باید خواست؛ حتّى حاجتهاى کوچک. اّما این درخواست 
خود را به این حاجات کوچک منحصر نکنید؛ حاجات بزرگترى هست، آنها 
را از یاد نبرید. بزرگترین آنها «مغفرت الهى» است؛ از خدا بخواهید که آثار 
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جان ما برطرف بفرماید؛ از خدا  و  دل  و گناه را از  به جامانده ى از تخّلف 
بزرگ دیگر «محبّت  حاجت  کند.  هموار  شما  براى  را  توبه  راه  که  بخواهید 
الهى» است؛ مقام ُحّب الهى را از خداى متعال طلب کنید. حاجت بزرگ دیگر 
«اصالح امور اّمت اسالمى» است؛ از خدا بخواهید خداى متعال امور همه ى 
مسلمانها  ـ نه فقط مّلت ایران را  ـ و همه ى کشورهاى اسالمى را اصالح کند؛ 
بلکه از خداى متعال هدایت بشریت را به راه راست بخواهید. این دعاها اقبال 
استجابت زیادى دارد و همین دعاها اثر مى کند؛ راه ها را باز مى کند؛ وسائل را 

آسان مى کند و ما را در رسیدن به این مطلوبهاى بزرگ کمک مى کند.
از خداوند متعال مى خواهیم که به همه ى شما توفیق بدهد و بتوانید برکات 

این ماه را براى خود حفظ کنید.

 در خطبه هاي نماز عید فطر ـ 1385/8/2
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سه وظيفه ي اصلي درباره ي قرآن: آموخنت، 
فهم معارف؛ تدّبر در آيات و كلمات

یعنى شما جوان مسلمان، مرد و زن مسلمان، کودکان مسلمان باید با قرآن 
انس پیدا کنید. قرآن را به معناى حقیقِى مخاطب قرار گرفتِن در مقابل خدا، 
بخوانید و در آن تدبّر کنید و از آن بیاموزید. مرحله ى بعدش هم عمل است؛ 
معارف  فهم  قرآن،  آموختن  میکنم:  عرض  را  عمل  از  قبل  مرحله ى  من  اّما 

قرآن، تدبّر در آیات قرآن و کلمات قرآنى.
خداوند  که  است  چیزهائى  همان  میکنید،  مالحظه  شما  که  کلماتى  این 
متعال به عنوان آخرین ذخیره ى معنوى وحى الهى به بشریت عطا کرده است. 
همینهاست که باید بشر را تا ابداآلباد، تا انتهاى این عالم، به راههاى سعادت 
و فالح و رستگارى هدایت کند؛ پر از معارف است اینها؛ اینها را باید فهمید.

متأسفانه ما حجاب زبانى داریم، حجاب لغوى داریم؛ این کمبود ماست. 
یعنى کمبود ملتهاى غیر عرب است. کسانى که زبانشان عربى است، همینطور 
را  آن  کامل،  به صورت  نه  ولو  نشسته اند،  که  اینها  میکند،  تالوت  قارى  که 
میفهمند؛ بیان قرآن، بیان فصیح و بلیغ و خیلى واالئى است و هرکسى جزئیات 
در  مثًال  را  آن  انسان  که  سعدى  گلستان  مثل  بالتشبیه  نمیفهمد.  را  بیان  این 
میفهمند؛  هم  مردم  است،  بلیغ  فارسِى  سعدى  گلستان  خوب،  بخواند.  جمعى 
اّما دقائق و جزئیاتش را فقط ادبا، اهل ذوق و اهل درك باال میفهمند. حاال 
این را هزاران برابر بکنید. قرآن اینجورى است. دقائق و لطائف و جزئیات را 
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ممکن است مستمِع عرب زباِن معمولى نفهمد، اّما باالخره مفهوم این کلمات را 
میفهمد؛ لذا دلش رقیق میشود؛ لذا در شنیدن تالوت قرآن اشک میریزد؛ چون 
موعظه ى الهى را درك میکند. این حجابى است که ما داریم و قابل حل هم 
هست. نبادا کسى خیال کند حاال چه کار کنیم، نمیشود؛ نخیر، این کامًال قابل 
حل است. بسیارى از کلمات و لغات قرآنى در زبان فارسى متداول ما تکرار 
شده است و ما میفهمیم. بنده قدیمها در مشهد، جلسه ى قرآن داشتیم، همینطور 
مى نشستیم، بنده گاهى صحبت میکردم براى آن جوانهاى آن روز  ـ آنها البتّه 
پیرمردهاى امروزند  ـ و به آنها همین را میگفتم؛ مثال میزدم که مثًال فرض 
بفرمائید: و لنبلوّنكم بشى ٍء من اخلوف و اجلوع و نقص من األموال و األنفس و 
الّثمرات و بّشر الّصابرين1. این آیه ى شریفه را اگر نگاه کنید، از لغات این آیه، 
آنچه که یک فارسى زبان نفهمد، فقط دو سه تاست، واّال بقیه ى لغات را میفهمد. 
حاال مثًال «لنبلونّکم» را باید برایش معنا کنند، اّما «شى ء» را میداند یعنى چه. 
خود شما شى ء، اشیاء را به کار میبرید. «خوف» را میدانید چیست، «جوع» 
چیست،  میدانید  را  چیست، «اموال»  میدانید  را  چیست، «نقص»  میدانید  را 
«انفس» را میدانید چیست، «ثمرات» را میدانید چیست. اینها چیزهائى نیست 
که یک فارسى زبان اینها را نفهمد. بنابراین، فهمیدن آیات قرآن، فهم حرفهاى 
رابط و ترکیب کلمات و انس با قرآن و مراجعه ى به ترجمه ها دشوار نیست.

خوشبختانه امروز ترجمه ى خوب هم زیاد است. آن روزهائى که ما عرض 
میکنیم، حتى یک ترجمه ى خوب از قرآن وجود نداشت که بشود مردم استفاده 
کنند و از لحاظ معنا خاطرجمع باشند. امروز الحمدهللا انسان ترجمه هاى خوب 
را مى بیند که متعّدد وجود دارد. به این ترجمه ها مراجعه کنید؛ مردم مراجعه 
اشکال  این  بایستى  که  است  اشکال  یک  این  پس  میفهمند.  آن وقت  کنند، 

برطرف بشود؛ یعنى معناى آیات را بفهمند...



1.  سوره ي بقره، آیه ي 155.
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توصيه به حفظ رابطه با قرآن 
كرمي در طول سال

اشکال ... این است که ما در ماه مبارك رمضان که ماه تالوت قرآن و ماه 
نزول قرآن و ماه جلسات است و ما هم که این جلسه را داریم و جلسات 
فراوانى هم در مساجد و محافل گوناگون است، ماه رمضان که تمام شد، قرآن 
را ببندیم و ببوسیم و بگذاریم کنار. این نباید اتّفاق بیفتد. قرآن را بایستى از 
خودمان جدا نکنیم. دائم باید با قرآن مرتبط و مأنوس باشیم. حاال در روایات 
دارد که هر روز الاقل پنجاه آیه ى قرآن بخوانید. این، یکى از معیارهاست. 
اگر نتوانستید، روزى ده آیه ى قرآن بخوانید؛ نگوئید سوره ى حمد را میخوانم 
و این چند آیه ى سوره ى حمد با چند آیه ى سوره ى قل هواهللا  ـ یک رکعت 
 ـ میشود همان ده آیه اى که فالنى میگوید. نه، غیر از آن قرآنى که در نماز 
با  بنشینید،  کنید،  باز  را  قرآن  فریضه  ـ  نماز  چه  نافله،  نماز  چه  میخوانید  ـ 
حضور قلب، ده آیه، بیست آیه، پنجاه آیه، صد آیه بخوانید. قرآن را براى تدبّر 
کردن و فهمیدن و استفاده کردن بخوانید. یک نوع قرآن خواندن این است که 
انسان ظاهر قرآن را بگیرد بخواند تا آخر. این نوع، نمیخواهیم بگوئیم هیچ 
کردم.  نظر  تجدید  بعد  ندارد،  اثر  هیچ  میگفتم  سابقها  بنده  البتّه  ندارد.  اثرى 
نمیشود گفت هیچ اثر ندارد، ولى اثرش در قبال آن اثرى که متوقِع از تالوت 

قرآن است، شبیه هیچ است؛ نزدیک هیچ است.
یک تالوت، تالوت کسانى است که آیه را میخوانند، لیکن  ـ این مال امثال 
فالن  در  گفتن  براى  کنند  پیدا  نکته اى  یک  اینکه  براى  میخوانند  ماهاست  ـ 
منبر، در فالن سخنرانى، در فالن محفل، در فالن مجلس. این، عیبى ندارد؛ اّما 

این نوع هم آن نیست که ما موظفیم انجام بدهیم.
صحبت  پاى  بنشیند  مستمعى  یک  مثل  انسان  که  است  این  تالوت  یک 
خداى متعال. خداى متعال دارد با شما حرف میزند. مثل اینکه از یک عزیزى، 
از یک بزرگى، نامه اى به شما رسیده باشد. شما نامه را میگیرید میخوانید. 
براى چه میخوانید؟ براى اینکه ببینید چه براى شما نوشته. قرآن را اینجورى 
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بخوانید. این نامه ى خداى متعال است. امین ترین زبانها و دلها این قرآن را از 
خداى متعال گرفته و به شما رسانده است. ما از آن استفاده کنیم؛ بهره ببریم؛ 
لذا در روایت هست که سوره را وقتى که میخوانید، هّمت شما این نباشد که 
به آخر سوره برسید، هّمت شما این باشد که قرآن را بفهمید؛ ولو حاال به آخر 
هم  تمام  را  آن  و  نرسید  حزب  وسط  به  جزء،  وسط  سوره،  وسط  به  سوره، 
نکنید؛ تأّمل و تدبّر کنید. قرآن را اینگونه بخوانید. اگر کسى با قرآن مأنوس 
بشود، از قرآن دل نمیَکند. اگر ما با قرآن مأنوس بشویم، حقیقتًا از قرآن دل 

نمیَکنیم.



نعمت بزرگ حفظ قرآن كرمي
نکته ى آخر هم که باز تکرار است و مکرر ما این را عرض کرده ایم، حفظ 
قرآن است. حفظ قرآن یک نعمت بزرگ است. این جوانها و نوجوانها سن 
توانائى حفظ را قدر بدانند. شماها در سنى هستید که میتوانید حفظ کنید و 
در ذهنتان بماند. ما هم میتوانیم حفظ کنیم؛ در سنین ما هم میشود؛ اّما خیلى 
ماندگار نیست؛ زود از ذهن ما میرود. اینطور نیست که در سنین امثال بنده 
نشود حفظ کرد؛ چرا؟ سنین باالتر از ما  ـ یعنى سنین هفتاد و پنج، هشتاد 
 ـ میشود حفظ کرد. من شنیدم مرحوم آیت اهللا خوئى در همین سالهاى آخر 
عمر قرآن را حفظ کرده بود. خیلى مهم است؛ پیرمرد مثًال هشتاد ساله قرآن 
را حفظ کند! میشود حفظ کرد، اّما ماندگار نیست؛ از ذهن زائل میشود. اگر 
شما در دوره ى جوانى و بخصوص در دوره ى نوجوانى؛ یعنى از سن همین 
نوجوانهائى که اینجا براى ما تالوت کردند یا باالتر از اینها، قرآن را حفظ 
کنید، این یک سرمایه و ذخیره اى براى شماست. و امکان تدبّر در قرآنى که 
در حفظ انسان هست، بمراتب بیشتر از امکان تدبّر براى کسى است که قرآن 
را حافظ نیست. گاهى انسان یک آیه اى را در قرآن نگاه میکند، مثل اینکه 
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هرگز این آیه را تالوت نکرده؛ اّما کسى که حافظ هست، چنین چیزى برایش 
پیش نمى آید. امیدواریم خداوند متعال آنچه را که گفتیم و شنیدیم، ان شاءاهللا 

در دلهایمان نافذ کند.



چند دعاي قرآين
را  ما  پروردگارا!  بمیران.  قرآن  با  و  بدار  زنده  قرآن  با  را  ما  پروردگارا! 
با قرآن محشور کن؛ ما را از معارف قرآنى و معرفت بلند موجود در قرآن 
بهره مند بفرما. پروردگارا! دلهاى ما را به قرآن زنده کن؛ به قرآن نورانى کن. 
بده؛  قرار  قرآن  به  نسبت  کلمه  واقعى  معناى  به  حافظان  را  ما  پروردگارا! 
و  قرآن  تالوت کنندگان  این  پروردگارا!  کن.  قرآنى  جامعه ى  را  ما  جامعه ى 
عالقه مندان به قرآن و اساتید قرآن را  ـ که بحمداهللا در جلسه ى ما هم هستند 
پروردگارا!  بده.  قرار  خودت  شکر  و  قدردانى  و  رحمت  و  لطف  مشمول   ـ 
روزبه روز بر وسعت دائره ى نفوذ قرآن  ـ که این اساتید عزیز ما براى آن تالش 
کردند  ـ بیفزا؛ قلب مقّدس ولى عصر را از ما راضى کن. قلب امام عزیزمان، 
مبارزه  قرآن  راه  در  که  را  شهدا  طیّبه ى  ارواح  و  عزیزمان  امام  مطهر  روح 

کردند، از ما راضى و خشنود بفرما.

 در دیدار قاریان قرآن کریم ـ 1386/6/22
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رمضان؛ ماه دعوت به ميهماين اهلي، 
ماه فرصتها

همه ى برادران و خواهران نمازگزار و عزیز را و خودم را توصیه میکنم 
به رعایت تقواى الهى، که برترین محصول و نتیجه ى این ماه مبارك است. ماه 
مبارك رمضان با همه ى برکاتش و همه ى زیبائى هاى معنوى اش، بار دیگر فرا 
رسید. از قبل از شروع ماه مبارك، پیامبر معّظم اسالم مردم را آماده میفرمود 
براى ورود در این عرصه ى خطیر و واال و پربرکت؛ قد اقبل اليكم شهر اهللا 
بالربكة و الّرمحة1. در خطبه ى روز جمعه ى آخر ماه شعبان، بنا به روایتى اینطور 
فرمود: خبر داد، توّجه داد به مردم که ماه رمضان فرا رسید. اگر بخواهیم در 
یک جمله ماه رمضان را تعریف کنیم، باید عرض کنیم ماه فرصتها. فرصتهاى 
فراوانى در این ماه در برابر من و شماست. اگر از این فرصتها بتوانیم درست 
استفاده کنیم، یک ذخیره ى عظیم و بسیار ارزشمندى در اختیار ما خواهد بود. 
من درباره ى همین مطلب اندکى توضیح عرض میکنم و خطبه ى اول درباره ى 

همین مسائل مربوط به ماه رمضان و این فرصتهاى بى نظیر است.
دعيتم  شهر  که  فرمودند  مکرم  رسول  شد،  اشاره  که  خطبه اى  همین  در 
فيه اىل ضيافة اهللا2؛ این یک ماهى است که شما در این ماه دعوت شده اید به 
میهمانى الهى. خود این جمله در خور تدبّر و تأّمل است؛ دعوت به میهمانى 

1. امالی (صدوق)، ص 93.
2. همان.
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الهى. اجبار نکردند که همه ى افراد از این میهمانى استفاده کنند؛ نه، فریضه 
قرار داده اند؛ اّما تحت اختیار خود ماست که از این میهمانى استفاده بکنیم یا 
نکنیم. بعضى هستند که در این میهمانى عظیم اصًال فرصت این را پیدا نمیکنند 
که به این دعوتنامه توّجه کنند. غفلت آنها، فرورفتگى آنها در کار مادیت و 
مثل  نمیفهمند.  را  رمضان  ماه  رفتن  و  آمدن  که  است  قدرى  به  مادى  دنیاى 
همین که کسى را براى یک میهمانى بسیار با شکوه و پرخیر و برکتى دعوت 
کنند و او فرصت نکند؛ غفلت کند از اینکه کارت دعوت را حتّى نگاه کند. 
اینها که دستشان بکلى خالى میماند. بعضى میفهمند این میهمانى هست، اّما 
به این میهمانى نمیروند. کسانى که خداى متعال به آنها لطف نکرده است و 
توفیق نداده که با اینکه عذرى ندارند، روزه را نمیگیرند یا از تالوت قرآن یا 
از دعاهاى ماه رمضان محروم میمانند، آنها همین افراد هستند. کسانى هستند 
که وارد این میهمانى نمیشوند، نمى آیند به این میهمانى؛ حساب اینها روشن 
است. جمع کثیرى از مردم مسلمان  ـ امثال ما  ـ وارد این میهمانى میشویم، 
اّما بهره ى ما از این میهمانى به یک اندازه نیست؛ بعضى ها بیشترین بهره را از 

این فرصت میبرند.



بركات معنوي ضيافت اهلي رمضان
ریاضتى که در میهمانى این ماه وجود دارد  ـ که ریاضت روزه و گرسنگى 
کشیدن است  ـ شاید بزرگترین دستاورد این ضیافت الهى است. برکاتى که 
روزه براى انسان دارد، به قدرى این برکات از لحاظ معنوى و ایجاد نورانیّت 
در دل انسان زیاد است که شاید بشود گفت بزرگترین برکات این ماه همین 
روزه است. روزه را بعضى میگیرند؛ پس اینها وارد ضیافت شده اند و بهره ى از 
این ضیافت را هم گرفته اند. لیکن عالوه ى بر روزه گرفتن  ـ که ریاضت معنوِى 
این ماه مبارك است  ـ اینها آموزش خود را هم از قرآن در حد اعلى تأمین 
میکنند؛ تالوت قرآن با تدبّر. با حالت روزه دارى یا حالت نورانیّت ناشى از 
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خدا  مخاطب  قرآن،  با  انس  قرآن،  تالوت  شبها  نیمه  و  شبها  در  روزه دارى، 
قرار گرفتن، لّذت دیگرى و معناى دیگرى دارد. چیزى که انسان در چنین 
تالوتى از قرآن فرا میگیرد، در حال متعارف و معمول نمیتواند به چنین تالوتى 
دسترسى پیدا کند؛ آنها از این هم بهره میبرند. عالوه ى بر اینها، از مکالمه ى با 
خداى متعال و مخاطبه ى با خدا، راز و نیاز کردن، دل خود را و اسرار درون 
خود را براى خدا به زبان آوردن هم بهره بردارى میکنند؛ یعنى همین دعاها. 
این دعاى ابى حمزه ى ثمالى، این دعاهاى روزها، این دعاهاى شبها و سحرها، 
اینها حرف زدن با خداست، خواستن از خداست، نزدیک کردن دل به ساحت 
حریم عّزت الهى است؛ از این هم بهره میبرند. بنابراین در این میهمانى، از 

همه ى دستاوردهاى آن بهره میبرند.
از اینها مقّدم تر، شاید به جهتى باالتر از اینها، ترك گناهان است؛ در این 
امیرالمؤمنین  اعظم،  پیامبر  خطبه ى  روایت  همان  در  نمیکنند.  هم  گناه  ماه 
علیه الّصالة و الّسالم سؤال میکند از پیغمبر که در این ماه کدام عمل بافضیلت تر است. 
در جواب میفرمایند: الورع عن حمارم اهللا. اجتناب از گناهان و از محارم الهى، 
بر کارهاى اثباتى و ایجابى مقّدم است؛ جلوگیرى از آلودگى و زنگار روح و 
دل است. این افراد از گناه هم اجتناب میکنند. پس هم روزه دارى است، هم 
تالوت است، هم دعا و ذکر است، هم دورى از گناهان است. این مجموعه، 
انسان را از لحاظ اخالق و رفتار هم به آن چیزى که مورد نظر اسالم است، 
نزدیک میکند. وقتى این مجموعه کار انجام گرفت، دل انسان از کینه ها خالى 
و  محرومان  به  کمک  میشود؛  زنده  انسان  در  فداکارى  و  ایثار  روح  میشود؛ 
مستمندان براى انسان آسان میشود؛ گذشت به نفع دیگران و به زیان خود در 
امور مادى براى انسان روان میشود. لذا مى بینید در ماه رمضان جرم و جنایت 
کم میشود، کار خیر زیاد مى شود، محبّت بین افراد جامعه بیش از اوقات دیگر 

میشود؛ که اینها به برکت همین ضیافت الهى است.
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استغفار و فوايد آن
یک  از  نه؛  هم  بعضى  میبرند،  کامل  بهره ى  رمضان  ماه  از  اینطور  بعضى 
باید  میدارند.  نگه  محروم  را  خود  دیگرى  چیز  از  میشوند،  بهره مند  چیزى 
تالش مسلمان در این ماه این باشد که حداکثر بهره را از این ضیافت الهى 
بگیرد و دست پیدا کند به رحمت و مغفرت الهى، که من تأکید کنم بر روى 
استغفار؛ استغفار از گناهان، استغفار از خطاها، استغفار از لغزشها؛ چه گناهان 
کوچک، چه گناهان بزرگ. این خیلى مهم است که در این ماه، ما خودمان را، 
دلمان را از زنگارها پاك کنیم؛ خودمان را از آلودگى ها مصّفا کنیم، شستشو 
که  دارد  متعّددى  روایات  در  لذا  است.  امکان پذیر  استغفار  با  این  و  بدهیم؛ 
بهترین دعاها یا در رأس دعاها، استغفار است؛ طلب مغفرت از پروردگار. 
استغفار  واال  ـ  انسان  آن  هم  ـ  اکرم  پیغمبر  هست.  استغفار  هم  همه  براى 
میکرد. حاال استغفار امثال ما از نوعى از گناهان است؛ این گناهان متعارف و 
معمولى و گرایشهاى حیوانى در وجود ما و همین گناهاِن به تعبیرى میگوئیم 
گناهان چاروادارى؛ گناه هاى آشکار و واضح. بعضى ها استغفارشان از چنین 
گناهانى نیست؛ از ترك اولى است. بعضى ترك اولى هم نمیکنند؛ اّما استغفار 
میکنند، که این استغفار از قصور ذاتى و طبیعى انساِن ممکن در قبال عظمت 
ذات مقّدس پروردگار است؛ استغفار از عدم معرفت کامل، که این مال اولیاء 

و مال بزرگان است.
ما باید از گناهانمان استغفار کنیم. فایده ى بزرگ استغفار این است که ما 
را از غفلت نسبت به خود خارج میکند. ما گاهى در مورد خودمان دچار 
اشتباه میشویم. وقتى به فکر استغفار مى افتیم، گناهان، خطاها، خیره سرى ها، 
پیروى از هواى نفس که کردیم، تجاوز از حدود که انجام دادیم، ظلمى که به 
نفس خودمان کردیم، ظلمى که به دیگران کردیم، جلوى چشم ما زنده میشود 
و به یادمان مى آید که چه کرده ایم؛ آن وقت دچار غرور، دچار نخوت، دچار 
غفلت نسبت به خود نمیشویم. اولین فایده ى استغفار این است. بعد هم خداى 
یک  عنوان  به  یعنى  کند،  استغفار  که  کسى  آن  که  است  فرموده  وعده  متعال 
دعاى حقیقى از خداى متعال حقیقتًا آمرزش بطلبد و از گناه پشیمان باشد، 
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بازگشت  استغفار،  این  است.  توبه پذیر  متعال  خداى  رحيما1؛  تّوابًا  اهللا  لوجد 
خداوند  و  است  گناهان  و  خطاها  به  کردن  پشت  است؛  پروردگار  سوى  به 

میپذیرد؛ اگر استغفار، استغفار حقیقى باشد.
توّجه کنید که همین طور آدم به زبان بگوید: استغفراهللا، استغفراهللا، استغفراهللا، 
اّما حواسش این طرف و آن طرف باشد، این فایده اى ندارد؛ این استغفار نیست. 
استغفار یک دعاست، یک خواستن است؛ باید انسان حقیقتًا از خدا بخواهد و 
مغفرت الهى و گذشت پروردگار را بطلبد: من این گناه را کرده ام؛ پروردگارا! 
به من رحم کن، از این گناه من بگذر. اینطور استغفار کردنى نسبت به هر یک 
از گناهان، مسلمًا غفران الهى را پشت سر خواهد داشت؛ خداى متعال این باب 

را باز فرموده است.
البتّه در دین مقّدس اسالم، اقرار به گناه پیش دیگران ممنوع است. اینکه 
کشیش،  روحانى،  پیش  عبادتگاه ها،  در  بروند  که  هست  ادیان  از  بعضى  در 
بنشینند، اعتراف به گناه کنند، این در اسالم نیست و چنین چیزى ممنوع است. 
پیش  خود  گناهان  و  خود  درونى  اسرار  افشاى  و  خود  به  نسبت  پرده درِى 
دیگران، ممنوع است؛ هیچ فایده اى هم ندارد. اینکه حاال در آن ادیان خیالى 
و پندارى و تحریف شده اینطور ذکر میشود که کشیش گناه را میبخشد، نه؛ در 
اسالم بخشنده ى گناه، فقط خداست. حتّى پیغمبر هم نمیتواند گناه را ببخشد. 
در آیه ى شریفه میفرماید: ولو اّنهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفراهللا و استغفر 
هلم الّرسول لوجد اهللا تّوابا رحيما2؛ وقتى گناهى انجام دادند، ظلم به نفس کردند، 
طلب  و  مغفرت  طلب  متعال  خداى  از  هستى،  پیغمبر  که  تو  پیش  اگر بیایند 
را  آنها  توبه ى  خداوند  کنى،  بخشش  طلب  آنها  براى  هم  تو  و  کنند  بخشش 
نمیتواند  پیغمبر  خود  میکند؛  بخشش  طلب  آنها  براى  پیغمبر  یعنى  میپذیرد. 
گناه را ببخشد؛ گناه را فقط خداى متعال باید ببخشد. این استغفار است، که 
این استغفار حقیقتًا جایگاه مهمى دارد. از استغفار در این ماه غفلت نشود؛ 
بخصوص در سحرها، در شبها. دعاهائى که در ماه رمضان هست، اینها را با 

1. سوره ي نساء، آیه ي 64.
2.  همان.
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توّجه به معانى اش بخوانید.
بحمداهللا جامعه ى ما یک جامعه ى معنوى است. دعا و توّجه و توّسل و 
ابتهال الى اهللا در بین مردم ما رایج است و مردم دوست میدارند؛ جوانهاى ما 
دلهاى پاك و نورانى شان به ذکر خدا متمایل است؛ اینها همه فرصت است. 
ماه رمضان هم که یک فرصت الهى است، در اختیار ما قرار داده شده؛ استفاده 
کنید از این ماه مبارك، از این فرصت بسیار بزرگ؛ دلها را به خدا نزدیک 
را  خواسته هایتان  کنید؛  پاکیزه  را  جانها  و  دلها  استغفار،  با  کنید؛  آشنا  کنید، 
با خداى متعال مطرح کنید. ارتباط معنوى مّلت ما با خداى متعال کارهاى 
بزرگى انجام داده است، و ماه رمضان فرصت فوق العاده اى است براى این کار؛ 

از این فرصت استفاده شود.
ان شاءاهللا خداوند متعال به همه ى ما کمک کند تا بتوانیم در این ماه رمضان 
جنبه ى فرشته گون وجود خود را بر جنبه ى حیوانى خود غلبه دهیم. ما یک 
جنبه ى ملکى و فرشته اى داریم، یک جنبه ى مادى و حیوانى داریم. هوى هاى 
نفسانى، جنبه ى مادى را بر آن جنبه ى ملکى و فرشته اى غلبه میدهد. ان شاءاهللا 
در این ماه رمضان بتوانیم آن روحانیّت را، آن نورانیّت را بر جنبه ى مادى 
غلبه بدهیم و این را به عنوان ذخیره اى نگه داریم و از ماه رمضان به عنوان 
تمرینى که در طول سال این تمرین به کار ما خواهد آمد، ان شاءاهللا استفاده 

کنیم.

 در خطبه هاي نماز جمعه ي تهران ـ 1386/6/23
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امهّيت ذكر اهلي و يب حّدي آن
قال اهللا الحکیم فى کتابه: بسم اهللا الّرمحن الّرحيم يا اّيها اّلذين امنوا اذكروا اهللا 
ذكرا كثريا و سّبحوه بكرة و اصيال هو اّلذى يصّلى عليكم و مالئكته ليخرجكم 
من الّظلمات اىل الّنور و كان باملؤمنني رحيما. حتيتهم يوم يلقونه سالم و اعّدهلم اجرا 

كرميا.1
فرصت مغتنمى است و تقریبًا همه ى کسانى که بارهاى سنگین مدیریت 
کشور در سطوح اصلى و اساسى بر دوش آنهاست، در این جلسه ى بزرگ 
و پر اهمیت شرکت دارید. حرف سیاست و گزارش امور گوناگون کشور به 
وسیله ى رئیس جمهور محترم بیان شد و سخن در این باره ها همیشه هست 
و بسیار است و الزم هم هست، ولى من فکر کردم که از این فرصت، اندکى 
هم استفاده کنیم براى چیزى که مقّدم است بر استنتاجها و تبیینها و تصمیمهاى 
سیاسى ما؛ و آن حرف دل و حرف ایمان خالصانه ى ماست که میتواند در 
مثل  ظلمت،  در  نورى  مثل  کالبد،  در  جانى  مثل  حرکت  این  مراحل  همه ى 
حیات بخشى در میان اجسام بى روح، نقش بیافریند. لذا این آیات را انتخاب 
کردم تا اینها را قدرى با هم مرور کنیم. خود من هرچه نگاه میکنم، مى بینم 
احتیاج دارم به اینکه این آیه ى شریفه ى اذكروا اهللا ذكرا كثريا و سّبحوه بكرة و 
اصيال2 را تکرار کنم و در آن تدبّر کنم و به آن عمل کنم. قیاس به نفس کردم، 

1. سوره ي احزاب، آیه ي آیات 41 ـ 44.
2. همان، آیات 41- 42.
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به نظرم میرسد که شما هم و همه مان محتاج به این هستیم. میفرماید: يا اّيها 
اّلذين امنوا. این، بعد از آن است که جامعه ى ایمانى شکل گرفته و این جامعه 
و  است  احزاب  سوره ى  آیات  این  است.  سرگذرانده  از  را  بزرگ  آزمونهاى 
بعد از سال ششم هجرت نازل شده است؛ یعنى بعد از جنگ بدر و اُحد و 
جنگهاى متعّدد دیگر و باالخره جنگ احزاب. در یک چنین شرائطى، قرآن 
به مسلمانها خطاب میکند که: اذكروا اهللا ذكرا كثريا1؛ خدا را ذکِر کثیر کنید. 
عوارض  در  غرق  است.  نسیان  و  غفلت  مقابل  در  یاد  و  ذکر  ذکر یعنى یاد. 
و حوادث و پیشامدهاى گوناگون شدن و از مطلب اصلى غفلت کردن؛ این، 
هم  یاد  این  آنوقت  نباشد.  این  میخواهند  است.  آدم  بنى  ما  بزرگ  گرفتارى 

ِصرف یاد کردن و متذّکر شدن نیست، ذکر کثیر را از ما خواسته اند.
در اینجا من روایتى را ذکر کرده ام: عن اىب عبداهللا علیه الّسالم قال: ما من شى ء 
إّال و له حّد ينتهى إليه2؛ همه ى این فرائض و احکام الهى حدى دارند؛ اندازه اى 
دارند، که وقتى به آن حد و مرز رسیدند، تمام میشود؛ تکلیف تمام میشود؛ 
«اّال الّذکر»؛ مگر ذکر. فليس له حّد ينتهى اليه3؛ ذکر حد ندارد؛ اندازه اى ندارد، 
که وقتى این اندازه ذکر و یاد حاصل شد، بگوئیم دیگر بس است؛ دیگر الزم 
نیست. بعد خود حضرت توضیح میدهد و میفرماید: فرض اهللا عّز و جّل الفرائض 
فمن اداهّن فهو حّدهّن4؛ هر کس فرائض را ادا کرد، آنها را به حد و مرز خود 
رساند. و شهر رمضان فمن صامه فهو حّده5؛ مثًال ماه رمضان که تمام شد، شما 
این فریضه را به مرز خودش رساندید؛ تمام شد و دیگر چیزى بر شما واجب 
نیست. واحلّج فمن حّج فهو حّده6؛ هر کس حج را به جا آورد  ـ به اعمال پایان 
حج که رسید  ـ آن را به مرز رساند. این در صورتى است که در هر دو جا 
ه» هم با یک تعبیر دیگرى خواند؛  ه» بخوانیم. البتّه میشود «فهو حُدّ «فهو حَدّ

1. همان، آیه ي 41.
2. المحاسن، ج 2، ص 431.

3. الکافی (ط االسالمیه)، ج1، ص 142.
4. همان، ج2، ص 498.

5. همان.
6. همان
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اّما «اّال الّذکر»؛ فقط ذکر مثل بقیه ى فرائض نیست.دیگر بقیه ى فرائض را ذکر 
نفرمودند؛ زکات را وقتى دادید، دیگر واجب نیست، به همان اندازه اى که مقّرر 
شده است. خمس را همین جور، صله ى رحم را همین جور. بقیه ى فرائض و 
واجباتى که هست، همه از همین قبیل است، مگر ذکر؛ اّال الّذكر فاّن اهللا عّز 
و جّل لن يرض منه بالقليل و مل جيعل له حّدا ينتهى اليه1؛ خدا به ذکِر قلیل راضى 
نشده است؛ حدى براى آن قرار نداده است که بشود به آن حد رسید. «ثّم 
تال»؛ بعد، حضرت این آیه را تالوت فرمود: يا اّيها اّلذين امنوا اذكروا اهللا ذكرا 

كثريا2. اهمیت ذکر این است.
مرحوم  مالئكته3.  و  عليكم  يصّلى  اّلذى  هو  که:  میفرماید  آیه  دنباله ى  در 
هو  شریفه ى  این آیه ى  میفرمایند:  المیزان  در  رضوان اهللا علیه  عالمه ى طباطبائى 
اّلذى يصّلى در مقام تعلیل براى امر اذكروا اهللا ذكرا كثريا است؛ یعنى این ذکر 
کثیرى که از شما خواسته شده است، به این خاطر است که خدائى را یاد کنید 
که این خدا همان کسى است که يصّلى عليكم؛ بر شما درود میفرستد، صلوات 
عليكم  يصّلى  اّلذى  هو  میفرستد.  شما  به  را  صلوات  متعال  خداى  میفرستد. 
و  درود  مؤمنین  شما  بر  هم  الهى  مالئکه ى  متعال،  خداى  فقط  نه  و مالئكته؛ 
صلوات میفرستند؛ که صلوات از طرف پروردگار، رحمت اوست؛ صلوات از 
مالئکه، استغفارى است که براى مؤمنین میکنند؛ و يستغفرون لّلذين امنوا4، که 

در آیات قرآن هست.
چرا این رحمت و این صلوات و این استغفار را ذات اقدس حق و فرشتگان 
الهى براى شما از عالم غیب، از مأل اعلى میفرستند، ليخرجكم من الّظلمات اىل 
الّنور5؛ براى اینکه شما را از ظلمات نجات بدهند، به نور بکشانند، که داستان 
این ظلمات و این نور هم داستان گسترده و مفّصلى است.ظلمات در اندیشه ى 

1. همان.
2. سوره ي احزاب، آیه ي 41.

3. همان، آیه ي 43.
4. سوره ي غافر، آیه ي 7.

5. سوره ي احزاب، آیه ي 43.
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ما، ظلمات در قلب ما، در خلقیّات ما؛ و نور در مقابل اینهاست.
و  فکر  و  ذهن  باشد؛  نورانى  میتواند  هم  باشد،  ظلمانى  میتواند  هم  عمل 
صفات  و  خلقیّات  باشد؛  ظلمانى  میتواند  باشد،  نورانى  میتواند  انسان  عقاید 
انسان میتواند ظلمانى باشد، میتواند نورانى باشد؛ حرکت اجتماعى یک مّلت 

میتواند به سمت ظلمات و تاریکى باشد، میتواند به سمت نور باشد.
اگر بر ملتى، بر کشورى، بر هیأت حاکمه اى، بر فردى، شهوات غالب شد، 
خشونت ناشى از حیوانیّت غالب شد، حرص غالب شد، دنیادارى و دنیاطلبى 
غالب شد، این ظلمات است؛ حرکت ظلمانى است، جهت ظلمانى است، هدف 
هم ظلمات است. اگر نه، معنویّت غالب شد، دین غالب شد، انسانیّت غالب 
شد، فضائل اخالقى غالب شد، خیرخواهى غالب شد، صدق و راستى غالب 
شد، این میشود نورانیّت. اسالم و قرآن، ما را به این دعوت میکنند. خداى 
متعال و مالئکه ى او ما را براى این تجهیز میکنند که از آن ظلمات خالص 
و  عّلت  هم  این  بکنید؛  را  خدا  ذکر  کنند.  نور  وادى  این  وارد  را  ما  و  کنند 

دلیلش.



مراحل ذكر و ياد اهلي
حاال این ذکر و یاد الهى، مراحلى دارد. ما، آدمها همه در یک حد و در 
یک مرحله که نیستیم؛ رتبه ى ماها مختلف است. بعضیها از لحاظ روحى در 
درجات باال هستند؛ مثل اولیاء و انبیاء و صالحین و اهل دل و اهل معنا. بعضى 
هم هستند مثل امثال بنده و ماها که به آن سطوح دسترسى ندارند؛ بعضى مان 
خبر هم نداریم از آنچه که در آن سطوح هست. براى همه ى ما ذکر هست  ـ 
هم براى آنها هست، هم براى ما هست  ـ ذکر براى آنها، همانى است که در 
روایت از امیرالمؤمنین علیه الّصالة و الّسالم است که فرمود: الّذكر جمالسة املحبوب1؛ 
ذکر همنشینى با محبوب است. این، براى اولیاست. لّذت ذکر براى آنها لّذت 

1. تصنیف غرر الحکم و درر الکلم، ص 189.
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همنشینى است. امیرالمؤمنین سالم اهللا علیه در یک روایت دیگر میفرماید؛ الّذكر 
لّذة املحّبني1؛ ذکر لّذت عاشقان و محبان است. خوب، این مال آنهاست.

خوش به حال شماها اگر چنانچه در برخى حاالت شبانه روز  ـ بخصوص 
در این روزها و در این شبها  ـ جرقه اى، پرتوى از این حالت در زندگى شما 
بدرخشد؛ گاهى ممکن است پیش بیاید. البتّه مال آنها دائمى است. «خوشا 
آنانکه دائم در نمازند»؛ این مال آنهاست، لکن کسانى که در رتبه هاى پایین تر 
این  دانست.  قدر  را  اینها  باید  بزند؛  جرقه اى  است  ممکن  گاهى  هستند،  هم 
حاال یک مرحله ى از ذکر است که مال محبّین است؛ مال اهل دل است، لکن 
براى ما هم که در آن مرحله نیستیم، ذکر فوائد عجیبى دارد که حاال من آنچه 
را که در اینجا یادداشت کرده ام، عرض میکنم: «دفع انگیزه هاى ماده گرایانه 

و هوسرانیهاى گمراه کننده».
ما  دل  و  را  ما  هوسها،  این  هجوم  درمقابل  که  است  مدافعى  مثل  ذکر 
خیلى  روحمان  دلمان،  ما  است.  آسیب پذیر  خیلى  دل  میکند.  محافظت  را 
آسیب پذیر است. در مقابل چیزهائى تحت تأثیر قرار میگیریم؛ دل مجذوب 
به جاذبه هاى گوناگونى میشود. اگر بخواهیم دل  ـ که جاى خداست، جایگاه 
خداست. رفیعترین مرتبه در وجود انسان، دل انسان است؛ یعنى همان باطن 
این  است؛  الزم  مدافعى  بماند،  پاکیزه  و  سالم  انسان  ـ  وجودى  حقیقت  و 
هوسهاى  بى امان  تهاجم  دستخوش  دل  که  نمیگذارد  ذکر  است.  ذکر  مدافع 
در  و  فساد  در  که  میدارد  نگه  را  دل  ذکر  برود.  دست  از  و  شود  گوناگون 
که  دیدم  را  روایتى  من  رابطه  همین  در  نشود.  غرق  گمراه کننده  جاذبه هاى 
میدان  در  الفاّرين2.  ىف  كاملقاتل  الغافلني  ىف  الّذاكر  میفرماید:  پرمعناست؛  خیلى 
جنگ، یک رزمنده را مى بینید که دفاع میکند، ایستادگى میکند و از همه ى 
امکاناتش براى ضربه زدن به دشمن و جلوى تهاجم دشمن را گرفتن، استفاده 
میکند؛ اّما رزمنده ى دیگر هم ممکن است باشد که بگریزد؛ طاقت تحّمل از 
دست بدهد و از مقابل دشمن بگریزد. میفرماید: ذاکر در میان جمِع غافل مثل 

1. همان.
2. کافی (ط دارالحدیث)، ج4، ص 373.
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فرار  دارند  که  کسانى  میان  در  است  ایستادگى کننده  رزمنده ى  سرباز  همان 
مى کنند. ببینید این تشبیه و تنظیر به همین لحاظ است؛ چون او دارد در مقابل 
میکند؛  هم دارد ایستادگى  ذکر شما  میکند،  و ایستادگى  تهاجم بیگانه دفاع 
دارد از مرز دفاع میکند؛ از مرز دل شما دارد دفاع میکند. لذاست که شما در 
آیه ى شریفه ى قرآن که جزو آیات جهاد است، مى بینید که میفرماید: اذا لقيتم 
فئة فاثبتوا و اذكروا اهللا كثريا1؛ در میدان جهاد وقتى در مقابل تهاجم دشمن قرار 
گرفتید، ایستادگى کنید و ذکر کثیر خدا بکنید. فاثبتوا و اذكروا اهللا كثريا2؛ ثبات 
قدم به خرج بدهید، ایستادگى کنید و ذکر خدا کنید. این ذکر خدا آنجا هم به 
درد میخورد. لعّلكم تفلحون3؛ که این وسیله اى است براى اینکه شما به فالح 
و کامیابى دست پیدا کنید. ذکر خدا؛ چرا؟ چون این ذکر، دل را قرص میکند. 
دل که قرص شد، دل که ثبات پیدا کرد، قدم هم ثبات پیدا میکند. در میدان 
جنگ اینجورى است. میدان جنگ قبل از آن که پاهاى ما، که سست عنصر 
کرده.  فرار  ما  دل  شود،  فرار  و  دویدن  مشغول  جبهه  عقب  طرف  به  هستیم، 
این دل ماست که جسم ما را به فرار وادار میکند؛ و اّال اگر دل ایستاده باشد، 

جسم مى ایستد.
جنگ  میدان  هم  نظامى،  جنگ  میدان  هم  جنگ  ـ  میدانهاى  همه ى  در 
سیاسى، هم میدان جنگ اقتصادى، هم میدان جنگ تبلیغاتى  ـ ذکر خدا کنید 
که این ذکر خدا موجب فالح و کامیابى شماست. ذکر خدا پشتوانه ى ثبات 

قدم است.
سلوك  مستقیم  صراط  آن  در  بتوانیم  ما  که  میشود  موجب  ذکر  بنابراین 
کنیم؛ پیش برویم. آن هدفى که ترسیم کردیم براى خودمان به عنوان مؤمن، به 
عنوان مسلمان، به عنوان پیرو یک مکتب مترقى، به عنوان کسانى که انگیزه 
داریم براى برپا داشتن این بناى رفیعى که خبر از شکوفائى تمدن اسالمى 
در آینده و در قرون آینده میدهد، احتیاج داریم به ذکر خدا تا بتوانیم در این 

1. سوره ي انفال، آیه ي 45.
2. همان.
3.  همان.
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جاده حرکت کنیم.
من و شما بیش از دیگران به ذکر احتیاج داریم. عّلت اینکه من گفتم این 
این  معمولى  افراد  با  شما  که  است  همین  خاطر  به  شمردم،  مغتنم  را  مجلس 
تفاوت بزرگ را دارید که شما در جائى، رشته اى از این مجموعه را در دست 
گرفتید که در حفاظت از این مجموعه، کار شما مؤثر است. اگر شما این رشته 
را محکم نگه دارید یا آن را سست نگه دارید یا بکلى از دست بدهید، وضع 
فرق خواهد کرد با آن کسانى که سررشته هاى اصلى و اساسى در دست آنها 
نیست. پس شما بیشتر از دیگران به ذکر احتیاج دارید. و این ذکر  ـ ذکر اهللا 
 ـ که بر دل ما حاکم شد، بدون تردید در رفتار ما اثر میگذارد؛ در انجام دادن 
آنچه که بر عهده ى ماست از وظائف و تکالیف، در اجتناب کردن و پرهیزکردن 
از آنچه که بر ما حرام و گناه است و موجب وزر و وبال و موجب غضب الهى 

است، اثر میگذارد و کمک میکند که از اینها دورى کنیم.



سه تكليف بسيار مهم و دشوار مؤمنني
خوب، حاال ذکر چیست؟ روایتى از حضرت ابى عبداهللا علیه الّسالم است. و 
روایت دیگرى هم هست، که آن روایت دوم بیشتر مورد توّجه من بود؛ اّما هر 
دو روایت را میخوانم. روایت اول از حضرت ابى جعفر علیه الّسالم است؛ حضرت 
باقر سالم اهللا علیه فرمود: ثالث ِمن اشّد ما عمل العباد1؛ سه چیز هست که جزو 

تکالیف بسیار مهم و دشوار مؤمنین است؛ کارهاى سخت.
یکى، انصاف املؤمن من نفسه2؛ اینکه انسان در قبال دیگران انصاف به خرج 
بدهد. یعنى آنجائى که امر دائر میشود بین اینکه حق را به خاطر خود زیر 
پا بگذارد یا خود را به خاطر حق زیر پا بگذارد، این دومى را انجام بدهد. 
آنجائى که حق به طرِف مقابل هست و شما حق ندارید، منصفانه حق را به 

1. الخصال، ج1، ص 131.
2. همان.



328
ی/ 

ورای
عاش

خن 
و س

و د
تاد 

 هف
 

328
آداب روزه داري، احوال روزه داران

او بدهید. خودتان را اگر چنانچه موجب کوچک شدن و زیر پاگذاشتن است، 
زیر پا بگذارید. این کار سختى است؛ اّما کار مهمى است. امام باقر میگوید 
این، جزو مهمترین کارهاست؛ البتّه سخت است. و هیچ کار خوب و بزرگى 

بدون سختى که امکان ندارد.
با  مواسات  مؤمن.  برادر  با  ورزیدن  مواسات  اخاه1؛  املرء  مواساة  و  دوم، 
مساوات فرق دارد؛ برابرى نیست. مواسات یعنى همراهى کردن و کمک کردن 
به برادر مؤمن در همه ى امور. انسان وظیفه بداند؛ کمک فکرى، کمک مالى، 

کمک جسمانى، کمک آبروئى. این مواسات است.
سوم، و ذكراهللا على كل حال2؛ در همه حال ذاکر خداى متعال باشد. ذکر 

این است.
معنا  را  حال3  كل  على  اهللا  ذكر  روایت،  همین  در  باقر  حضرت  آنوقت 
ا4؛ وقتى که میرود به سمت  کرده اند: و هو ان يذكر اهللا عّزوجل عند املعصية يهّم 
معصیت، ذکر خدا او را مانع بشود. ذکر؛ یاد کند خدا را و این معصیت را انجام 
ندهد؛ انواع معاصى را؛ خالف واقع گفتن، دروغ گفتن، غیبت کردن، حق را 
پوشاندن، بى انصافى کردن، اهانت کردن، مال مردم را، مال بیت المال را، مال 
ضعفا را تصّرف کردن یا درباره ى آنها بى اهتمامى به خرج دادن. اینها گناهان 
گوناگون است. در همه ى اینها، انسان توّجه کند به خدا؛ ذکر خدا مانع بشود 

از اینکه انسان به سمت این گناه برود.
فيحول ذكر اهللا بينه و بني تلك املعصية و هو قول اهللا عّزوجل اّن الّذين اّتقوا 
اذا مّسهم طائف من الّشيطان تذّكروا5. بعد حضرت میفرمایند که این، تفسیر آن 
آیه است که فرمود: اّن الّذين اّتقوا اذا مّسهم طائف من الّشيطان6؛ وقتى شیطان 
به اینها تنه میزند، گذرنده ى شیطان اینها را مس میکند؛ یعنى هنوز درست به 

1. همان.

2. همان.

3. همان.

4. همان.
5. سوره ي اعراف، آیه ي 201.

6. همان.
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جانش هم نیفتاده، «تذّکروا»؛ فوراً اینها متذّکر میشوند. فاذا هم مبصرون1؛ این 
ذکر موجب میشود که چشم اینها، بصیرت اینها باز بشود. معناى ذكراهللا على 

كل حال این است.



تداوم ذكر در هر حال و هر جا
شبیه  عباراتش  تقریبًا  است،  من  توّجه  مورد  که  بعدى  روایت  صدر  در 
همین روایتى است که خواندم و همان سه چیز را ذکر میکند. در آن روایت، 
و ذكر اهللا على كل حال را داشت، در اینجا و در روایتى که حضرت ابى عبداهللا 
میفرماید، آمده است: و ذكر اهللا ىف كل مواطن2؛ انسان در همه جا ذکر خدا کند. 
اّما آن نکته ى مورد توّجه این است که میفرماید: اّما اّنى ال اقول سبحان اهللا و 
احلمدهللا و ال اله اّال اهللا و اهللا اكرب3؛ اینى که میگویم در همه حال ذکر خدا را 
بگوئید، مقصودم این نیست که بگوئید سبحان اهللا و احلمدهللا و ال اله اّال اهللا و اهللا 
اكرب4. این، ذکر لفظى است. و ان كان هذا من ذاك5؛ اگرچه این هم ذکر است، 
این هم مطلوب است، این هم شریف است و خیلى باارزش است؛ اّما مقصود 
من فقط این نیست، بلکه ولكن ذكر اهللا ىف كّل موطن اذا هجمت على طاعته 
او معصيته6  ـ هجمت یا هممت. نسخه اى که من دیدم، هجمت است. احتمال 
میدهم هممت باشد  ـ وقتى به سمت طاعت خدا میروى، یا به سمت معصیت 
خدا میروى، یاد خدا باشى. این «یاد خدا بودن» مورد نظر است؛ این ذکر 
اهللا. البتّه این اذکارى که در روایات ما، در این دعاها، در این اوراد گوناگون، 
تسبیحات حضرت زهرا و بقیه ى اذکارى که هست  ـ اینها همه وسائل ذکرند، 

1. همان.
2. کافی (ط االسالمیه)، ج2، ص 145.

3. وسائل الشیعه، ج 15، ص 255.
4. جامع احادیث شیعه (بروجردي)، ج 23، ص 960.

5. وسائل الشیعه، ج 15، ص 255.
6. همان
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اینها کپسولهاى ذکرند  ـ ذکر شده است، انسان باید اینها را با توّجه به معانى و 
حقایقشان بر زبان جارى کند؛ توّجه پیدا کند. البتّه اینها خیلى باارزش است.

هم  متمادى  ساعتهاى  اگر  واقعًا  شد.  فارغ  نمیشود  مقوالت  این  از  البتّه 
ما درباره ى همین مسائل معنوى و آنچه که به درد دل ما میخورد، بپردازیم، 
زیاد نیست. حقیقتش این است؛ من به شما عرض کنم ماها عقبیم. ما به قدر 
میگویند  بعضى  حاال  نرفتیم.  پیش  اسالمى  تربیت  در  اسالمى  نظام  اقتضاى 
از  بیشتر  چه،  و  چه  فناورى،  سازندگى،  که  کنید  فرض  مقوله ى  در  مثًال  ما 
این میتوانستیم پیش برویم، ولى پیش نرفتیم. اّما آنچه که ما بیشتر از همه ى 
همین  نکردیم،  و  میکردیم  پیشروى  آن  در  باید  عرصه ها  همه ى  و  مقوالت 
عرصه ى معنویات و خودسازى و دل را آراستن و اخالق را زیور دادن است. 

ما در این زمینه ها انصافًا عقبیم.
اگر بخواهید یک نمونه براى آنچه که شایسته ى ماست، پیدا کنید، نگاه 
کنید به دوران دفاع مقّدس. ببینید آن جوانهائى که در جبهه بودند، آن پدر 
مادرهائى که این جوانها را اینجور میفرستادند، آن خانواده هائى که آنجور با 
شوق و ذوق جبهه را پشتیبانى میکردند، چه حالتى، چه احساساتى داشتند. آنها 
نمونه هاى خوبى است. البتّه نمیگوئیم نمونه ى اعالست، اّما نمونه هاى بسیار 
خوبى بود. ما باید به همان سیاق، با همان آهنگ و نواخت، پیش میرفتیم؛ 
بعضیهامان  میکنیم.  فراموش  داریم  گاهى  هم  را  آنها  البتّه  نرفتیم.  پیش  ما 
فراموش میکنیم، بعضیهامان متأسفانه انکار میکنیم! و بدتر، بعضیها آن حاالت 
را تخطئه میکنیم! این مسائل را در بعضى از اظهارات مى بینید. نسنجیده گوئیها 
و یاوه گوئیهائى که گاهى گوشه کنار شنیده میشود؛ حتى تخطئه ى آن حاالت 

زیبا و مقّدس رزمندگان ما و جوانان ما در دوران دفاع مقّدس.
دارم  که  هم  من  حتى  نداریم؛  هم  خبر  جزئیات  آن  از  غالبًا  ماها  البتّه 
میگویم و حتى آن کسانى هم که در جنگ بودند  ـ فرماندهان  ـ آنها هم از 
همه ى آنچه که اتّفاق افتاده، خبر ندارند. اینقدر میدان صیرورت و تحّول و 
پیشرفت به سمت صفات عالیه و فضائل انسانى در آنجا زیاد بوده  ـ تقریبًا به 

عدد افرادى که آنجا بودند  ـ که واقعًا احصاء آنها ممکن نیست.
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من یک کتابى را اخیراً خواندم که شرح چند روز در حول و حوش یکى 
از حمالت ماست؛ از زبان افراد باقیمانده از یک دسته، نه از یک لشکر یا 
از یک تیپ یا از یک گردان یا از یک گروهان حتى. تعدادى از این دسته 
باقى ماندند و گزارش کردند. این نویسنده و محّقق بسیار باذوق  ـ که حقًا و 
انصافًا اینجور کارها بسیار باارزش است  ـ رفته جزء جزء مطالب را از زبان 
آن افراد گرفته، یک کتاب ششصد، هفتصد صفحه اى شده. ما فقط میشنویم 
عملیات فاو. خیلى از کارهاى مهمى هم که در این عملیات انجام گرفته، اینها 
کارخانه ى  گرفتند،  را  فاو  کردند،  عبور  اروند  از  میدانیم:  رو  از  همینطور  را 
نمک را فتح کردند، فالن کار را کردند. ما کلیات را میدانیم؛ اّما اینکه در این 

قدم به قدم چه گذشته، دیگر اینها را نمیدانیم.
یک صفحه ى عظیم مینیاتور با نهایت استادى و زیبائى جلوى ما گذاشته اند، 
ما هم از دور ایستاده ایم نگاه میکنیم و میگوئیم: به به! نمیرویم نزدیک تا ببینیم 
در هر گوشه اى از این مینیاتور، چقدر هنر به کار رفته تا ساخته شده. این 
کار را بعضیها میکنند؛ کرده اند. حاال این نمونه اى که بنده دیده ام، یکى از آن 

کارهاست. امیدواریم این کارها ادامه پیدا کند.

که  اخالقى اى  فضائل  که  میفهمد  آدم  آنجا  بود.  اخالقیات  پیشرفت  آن، 
اسالم و خدا و اعتقاد به غیب و ایمان به غیب به انسان میدهد، چگونه در 
زندگى انسان اثر میگذارد؛ آنجا انسان مى بیند. این بایستى رشد پیدا میکرد. 
خودمان  به  اینها  از  بیش  خیلى  باید  نکرده.  پیدا  رشد  اندازه  آن  به  خوب، 

بپردازیم.

 در دیدار کارگزاران نظام ـ 1386/6/31
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عيد فطر، عيد شكر روزه داري و 
عبادت و توّسل

عید رمضان در حقیقت عید شکر است؛ شکر به خاطر توفیق گذراندن 
دوران یک ماهه ى ضیافت الهى، شکر روزه دارى، شکر توفیق عبادت و ذکر 
و خشوع و توّسل به بارگاه کبریائى حضرت حق. حقیقتًا هم براى این شکر، 

انسان مؤمن باید عید بگیرد.
کارنامه ى بهره ورى مّلت عزیز ایران از این ماه  ـ بر طبق اّطالعات موثقى 
ما  مّلت  است.  برجسته  و  درخشان  کارنامه اى  است  ـ  بنده  اختیار  در  که 
حقیقتًا از ماه مبارك رمضان بهره بردند؛ همه ى قشرها، همه ى مجموعه هاى 
زندگى  در  که  کسانى  و  گوناگون  گرایشهاى  و  مختلف  سالئق  و  اجتماعى 
معمولى شان، در رفتارشان، در لباسشان، در بعضى از خلقیّاتشان با همدیگر 
نعمت  که  بزرگ  ـ  نعمت  این  بر  را  خدا  بودند.  آمده  همه  دارند،  تفاوتهائى 
ایمان و اقبال قلبى مّلت مسلمان به دین و حقایق دینى و اسالمى است  ـ باید 
خیلى شکر گذاشت. این یکى از برجستگیهاى مّلت ایران است. آنچه که در 
وسائل تبلیغات جمعى و رسانه ها  ـ مثل رادیو و تلویزیون و روزنامه ها  ـ از 
هزاران  از  بخش  یک  تردیدى  هیچ  بدون  میشود،  داده  نشان  مردم  دیندارى 
بخش توّجهات و توّسالت مردم است. در این کشور بزرگ، در این همه شهر، 
این  گوناگون،  مراکز  و  حسینیه  و  مسجد  هزار  دهها  در  روستا،  همه  این  در 
مردم، این جوانها، دختران و پسران در شبهاى قدر و در ایّام و لیالى دیگِر این 
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ماه جمع شدند، دست توّسل دراز کردند، از خداى متعال خواستند، با خدا 
سخن گفتند و راز و نیاز کردند؛ این خیلى ارزش باالئى است.



درسهاي ماه رمضان
این ماه رمضان براى ما درسهائى دارد؛ نه از قبیل درسهائى که انسان از 
زبان معلم یا از روى کتاب فرا میگیرد، بلکه از قبیل درسهائى که انسان در 
همین  اولش  میگیرد.  فرا  بزرگ  دسته جمعى  کار  یک  در  عملى،  تمرین  یک 
درس ارتباط با خدا و حفظ پیوند قلبى با ذات احدیت و حضرت محبوب 
است. لّذت این درس را چشیدید، دیدید که چگونه میتوان آسان با خداى 
متعال تماس برقرار کرد. و اّن الّراحل اليك قريب املسافة و اّنك ال حتتجب عن 
خلقك اّال ان حتجبهم االعمال دونك1؛ به خدا راه نزدیک است. این را در شب 
قدر دیدید؛ در هنگام توّسل و زیارت و دعا دیدید؛ راز و نیاز کردید؛ دل 
خدا  با  را  خودتان  محبّت  و  بردید  ارمغان  به  متعال  خداى  براى  را  خودتان 
را  رابطه  این  دارید.  نگه  خودتان  براى  را  بزرگ  لّذت  این  کردید.  محکم 

نگذارید قطع شود. این، درس اول.
گرد  بر  مّلت  یک  گوناگون  سالئق  همه ى  آمدن  گرد  دیگر  درس  یک 
محور دین و توحید است. اینکه میگوئیم اتّحاد ملى، اینکه میگوئیم مّلت ایران 
یکپارچه است، این اتّحاد، این یکپارچگى بى ریشه نیست، فقط به خاطر یک 
توصیه و یک دستور و فرمان نیست؛ عقبه ى این اتّحاد همین ایمان دینى است. 
دین است، اعتقاد است که همه ى ما را به سمت یک مرکز میکشاند؛ آن مرکز 
توّجه به ذات اقدس بارى تعالى است. این مایه ى اتّحاد مّلى ماست؛ دلها را به 
هم نزدیک میکند، نرم میکند. در نماز جماعت، در نماز جمعه، در مراسم احیاء 
و قرآن سر گرفتن و دعا و تضّرع، بغل دستِى شما هر که میخواهد باشد؛ از 
هر سلیقه اى، از هر گروه اجتماعى اى، با هر ریخت و قیافه اى، برادر شماست؛ 

1. اقبال االعمال (ط القدیمه)، ج1، ص 68.
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همراه شماست؛ همراز شماست در پیشگاه ذات مقّدس پروردگار. این ارتباط 
قلبى را حفظ کنید؛ این هم درس دیگر است.

یک درس دیگر مسئله ى سخت گرفتن بر خود و انفاق به دیگران است. 
این گرسنگى کشیدن، تشنگى کشیدن، روزه ى از اذان صبح تا اذان مغرب، این 
سخت گرفتن بر خود است. بسیارى از مردم ما به خودشان با روزه گیرى سخت 
گرفتند و به دیگران انواع و اقساِم انفاق را کردند. انسان چقدر لّذت میبرد که 
مى بیند در شب والدت امام مجتبى علیه الّصالة و الّسالم در نیمه ى ماه رمضان، باالى 
سر یک نانوائى تابلو زده اند که امشب به عشق امام حسن، نان از این نانوائى 
صلواتى است؛ هر که میخواهد بیاید نان ببرد. این انفاقهائى که در افطارها  ـ 
افطارهاى بى نام و نشان، افطارهاى در مساجد  ـ به وسیله ى همینگونه کارهاى 
ابتکارى مردم ما دادند، این یک درس دیگر است، یک تمرین دیگر است. بر 
درنگ  اندکى  این نکته  روى  من  کنیم.  انفاق  به دیگران  بگیریم،  سخت  خود 

بکنم؛ چون یکى از مسائل مهم کشور و اجتماع ما این است.
ما مردم مسرفى هستیم؛ ما اسراف میکنیم؛ اسراف در آب، اسراف در نان، 
تولید  که  کشورى  بنزین.  در  اسراف  تنّقالت،  و  گوناگون  وسائل  در  اسراف 
کننده ى نفت است، وارد کننده ى فرآورده ى نفت  ـ بنزین  ـ است! این تعّجب آور 
نیست؟! هر سال میلیاردها بدهیم بنزین وارد کنیم یا چیزهاى دیگرى وارد کنیم 
براى اینکه بخشى از جمعیت و مّلت ما دلشان میخواهد ریخت و پاش کنند! 
این درست است؟! ما ملت، به عنوان یک عیب ملى به این نگاه کنیم. اسراف بد 
است؛ حتى در انفاق راه خدا هم میگویند. خداى متعال در قرآن به پیغمبرش 
میفرماید: ال جتعل يدك مغلولة اىل عنقك و ال تبسطها كل البسط1؛ در انفاق براى 
خدا هم اینجورى عمل کن. افراط و تفریط نکنید. میانه روى؛ میانه روى در 
قرآن  بیاوریم.  در  ملى  فرهنگ  یک  صورت  به  ما  باید  را  این  کردن.  خرج 
میفرماید: و اّلذين اذا انفقوا2؛ کسانى که وقتى میخواهند خرج کنند، مل يسرفوا و 

1.  سوره ي اسراء، آیه ي 29.
2.  سوره ي فرقان، آیه ي 67.
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مل يقتروا1؛ نه اسراف میکنند  ـ زیاده روى میکنند  ـ نه تنگ میگیرند و با فشار بر 
خودشان، زندگى میکنند؛ نه، اسالم این را هم توصیه نمیکند. اسالم نمیگوید 
که مردم بایستى با ریاضت و زهد آنچنانى زندگى کنند؛ نه، معمولى زندگى 
کنند، متوسط زندگى کنند. اینکه مى بینید بعضى از فضولهاى خارجى، دولتهاى 
خارجى، دائم و دم به ساعت، چندین سال است که مّلت ما را تهدید میکنند 
که تحریم میکنیم، تحریم میکنیم، تحریم میکنیم  ـ بارها هم تحریم کرده اند  ـ 
ما  ماست.  منفى  خصوصیّت  همین  به  امیدشان  چشم  که  است  این  خاطر  به 
اگر آدمهاى اهل اسراف و ولنگارى در خرج باشیم، ممکن است تحریم براى 
آدم مسرف و ولنگار سخت تمام بشود؛ اّما ملتى که نه، حساب کار خودش 
را دارد، حساب دخل و خرج خود را دارد، حساب مصلحت خود را دارد، 
زیاده روى نمیکند، اسراف نمیکند. خوب، تحریم کنند. بر یک چنین ملتى از 
تحریم ضررى وارد نمیشود. این نکته را از ماه رمضان به یاد نگه داریم و 

ان شاءاهللا عمل کنیم.

 در خطبه هاي نماز عید فطر ـ 86/7/21

1.  همان.
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عيد فطر؛ رجوع به فطرت و مظهر وحدت مسلمني
با یک نگاه عید فطر را میشود عید اجتماع اّمت اسالمى و انسجام اّمت 
اسالمى به حساب آورد. عّلت هم این است که در طول ماه رمضان دلها نورانى 
و رقیق شده است و عوامل شیطانى اختالف در وجود انسانها ضعیف شده است. 
عید فطر هم در واقع رجوع به فطرت است. فطرت انسان گرایش به خداى 
متعال و به توحید و به مرکز واحِد متعالى اى است که همه ى انگیزه هاى انسانها، 

همه ى احساسات انسانها در آنجا میتوانند مجتمع شوند و کنار هم قرار گیرند.
نماز عید فطر هم مظهرى از همین وحدت در هر نقطه اى از نقاط دنیاى 
اسالم است. لذا در این دعائى که ما در قنوت میخوانیم؛ اّلذى جعلته للمسلمني 
عيدا و ملحّمد صّلى اهللا علیه واله ذخرًا و شرفًا و كرامتًا و مزيدا1ً؛ براى وجود مقّدس نبّى 
اکرم این عید یک ذخیره است، وسیله ى شرف است، وسیله ى کرامت و ازدیاد 
مقام عالِى متعالِى آن وجود مقّدس است. ِکى این خصوصیات حاصل میشود؟ 
آن وقتى که این عید، عید آشتى کنان دلهاى مسلمانان با یکدیگر باشد. هم در 
ابعاد ملى این حرف صادق است، هم در ابعاد وسیع اّمت اسالمى این حرف 
صادق است. در ابعاد ملى همچنانیکه مّلت بزرگ ما در طول سالیان پس از 
انقالب تا امروز تجربه کرده است، اتّحاد و اتّفاق کلمه، وسیله ى عّزت اوست، 

وسیله ى قدرت اوست.
 در دیدار کارگزاران نظام ـ 1386/7/21

1. اقبال االعمال (ط القدیمه)، ج1، ص 289.
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توصيه به استماع، تالوت و استفاده از قرآن كرمي
یاد بگیریم که جلساتى داشته باشیم، فقط براى شنیدن کالم اهللا. جلسه زیاد 
هست، لیکن احتیاج هست در میان مردم ما  ـ که قلبًا عالقه مند به قرآنند  ـ 
جلساتى باشد، فقط براى شنیدن. غیر از جلسه اى که در آن، جوان ما، نوآموز 
ما، روخوانى قرآن را فرا میگیرد، یا تجوید را یاد میگیرد، یا قرائات مختلف 
را تعلیم مى بیند، خواننده ى قرآن، تالى قرآن بیاید بنشیند و همین طور که ما 
پاى یک منبر جمع میشویم، پاى یک مداحى جمع میشویم و به آن گوش 
میدهیم، پاى تالوت قرآن جمع بشویم و به آن گوش بدهیم و از آن بهره ببریم. 
همه ى این حرفهاى ما، استداللها و برهانها و خطابه ها و لفاظى ها و حّرافى ها 
خداست؛  کالم  اصل،  فروعند.  باشند  ـ  درست  اگر  ما  ـ  نثرهاى  و  شعرها  و 
وحى الهى است. این الفاظ پاکیزه و مقّدسى است که از غیب بر قلب مقّدس 

پیغمبر نازل شد و پیغمبر اینها را در اختیار ما گذاشت.
امروز  تا  و  ماند  باقى  دست نخورده  ما  قرآن  که  میکنیم  شکر  را  خدا  و 
تحریف نشده باقى ماند؛ از این استفاده کنیم. جوانها هم اگر معناى قرآن را 
 ـ چون با عربى آشنا نیستند  ـ نمیدانند، از این قرآنهاى با ترجمه که امروز 
بحمداهللا متنوع و متکثّر و متعّدد هم هست، ببرند، همین طور که آن خواننده 
دارد قرآن را میخواند، آیات را خط ببرند و ترجمه ها را نگاه کنند، استفاده 
کنند، بفهمند. مستقیم از خود خدا بشنوید و کالم خدا را با دلهاى خودتان 
آشنا کنید؛ دلها را مأنوس کنید. ما در این زمینه ها کمبود داریم. در آموزش 
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و پرورش باید تالوت قرآن آنچنان به جوانها تعلیم داده بشود  ـ ولو آیات 
برگزیده و انتخاب شده  ـ که جوان ما که در کودکى این آیات را فرا گرفته، تا 
آخر عمر در همه ى مواقع، این آیات مثل یک تابلوئى جلوى چشم او باشد؛ 

در مواقع مختلف از آنها استفاده کند.

  در مراسم مشترك دانش آموختگى دانشگاه هاى افسرى ارتش ـ 1387/6/2
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دو عنصر صرب و صالة و ارتباط 
آا در قرآن كرمي

و  بالّصرب  استعينوا  مبارك  جمله ى  این  بهتر  تعبیر  به  یا  شریفه  آیه ى  این 
الّصلوة1 در قرآن  ـ در سوره ى بقره  ـ در دو جا تکرار شده است: یکى خطاب 
به اهل کتاب است که میفرماید: واستعينوا بالّصرب و الّصلوة و اّنها لكبرية اّال على 
اخلاشعني2؛ یک جا هم خطاب به مؤمنین است که میفرماید: يا اّيها اّلذين امنوا 
استعينوا بالّصرب و الّصلوة اّن اهللا مع الّصابرين3. اوًال پیداست که اهمیت این دو 
عنصر؛ عنصر صبر و عنصر صلوة مورد توّجه است و تأثیر اینها در آن چیزى 
واالى  اهداف  است؛  آن  به  رسیدن  خاطر  به  اسالمى  جامعه ى  تشکیل  که 
جامعه اسالمى. ثانیًا ارتباط این دو  ـ صبر و صلوة  ـ با یکدیگر و ایستادگى و 
استقامت و ارتباط و اتّصال قلبى و روحى با مبدأ آفرینش. این دو تا با هم از 
مجموعه ى این آیه  ـ بخصوص این بخش مربوط به يا اّيها اّلذين امنوا ـ به دست 
مى آید. قبل از این آیه ى شریفه، آیه ى شریفه ى فاذكروىن اذكركم و اشكروا ىل 
و ال تكفرون4 بحث ذکر و شکر است. بعد از این آیه ى شریفه، مسئله ى جهاد 
است؛ و ال تقولوا ملن يقتل ىف سبيل اهللا اموات بل احياٌء و لكن ال تشعرون5. بعد 

1.  سوره ي بقره، آیه ي 45.
2.  همان

3.  سوره ي بقره، آیه ي 153.
4.  همان.، آیه ي 152.
5. همان، آیه ي 154.
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از این آیه، این آیات معروف و لنبلوّنكم بشى ء من اخلوف و اجلوع و نقٍص من 
االموال واالنفس و الثمرات و بّشر الصابرين1، اّلذين اذا اصابتهم مصيبة قالوا اّنا 
هللا و اّنا اليه راجعون2 بعد اولئك عليهم صلوات من رّبهم و رمحة3 آمده که ارتباط 
کامل بین این دو عنصر، کامًال از این آیات مفهوم میشود؛ به دست مى آید. هم 
خوِد این دو عنصر اهمیت دارد، هم رابطه ى اینها. حاال من بعداً برمیگردم به 

توضیحى درباره ى صبر و قدرى بیشتر بحث میکنم.
اما ارتباط بین صبر و صلوة. البتّه صلوة را به مفهوم عام صلوة بگیرید؛ 
یعنى توّجه، ذکر، خشوع؛ واّال صورت نماز در حالى که خالى از ذکر باشد، 
مورد نظر نیست. لذا در آن آیه ى شریفه هم که راجع به صلوة فرموده، بعد 
یک  این،  املنكر4.  الفحشاء و  عن  تنهى  الّصلوة  اّن  اكرب.  اهللا  لذكر  و  میفرماید: 
خاصیت صلوة است؛ اّما بزرگتر از نهى از فحشا و منکر، نفس ذکر خداست 

که در صلوة وجود دارد.
این صلوة یعنى آن ذکر، توّجه، خشوع، ارتباط قلبى با خدا، در استحکام 
صبر تأثیر دارد. حاال که اهمیت صبر  ـ که البتّه براى شما دوستان معلوم است 
 ـ بر حسب آیه و روایت و مفاهیم اسالمى فهمیده شد، آن وقت معلوم میشود 
که صلوة چقدر مهم است؛ ذکر خدا چقدر اهمیت دارد و میتواند این عامل 
استقرار و ثبات را  ـ که همین صبر است  ـ در دل ما، در روح ما، در زندگى ما، 
در افق اندیشه ى ما هر چه مستحکمتر و جادارتر و جاگیرتر کند. لذا در قرآن 
هم مالحظه کنید واصرب و ما صربك اّال باهللا است. البتّه «واصبر» در قرآن زیاد 
است که اگر انسان بخواهد آیات را بخواند، هرکدام یک دریائى از معرفت 
است. حاال این آیه ى شریفه ى واصرب و ما صربك اّال باهللا5؛ به کمک خداست 
که تو میتوانى صبر کنى، یعنى استقامت آن وقتى پایان ناپذیر میشود که متّصل 

1.  همان، آیه ي 155.

2.  همان، آیه ي 156.

3.  همان، آیه ي 157.
4.  سوره ي عنکبوت، آیه ي 45.

5.  سوره ي نحل، آیه ي 127.
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معناى  همان  به  صبر  که  را  ـ  صبر  اگر  الهى.  ذکر  پایان ناپذیر  منبع  به  باشد 
پایدارى و ایستادگى و استقامت و عقبگرد نکردن است  ـ وصل کنیم به آن 
پایگاه ذکر الهى، به آن منبع الیزال، این صبر دیگر تمام نمیشود. صبر که تمام 
نشد، معنایش این است که این سیر انسان به سوى همه ى قّله ها هیچ وقفه اى 
پیدا نخواهد کرد. این قله ها که میگوئیم، قله هاى دنیا و آخرت، هر دو است: 
قله ى علم، قله ى ثروت، قله ى اقتدار سیاسى، قله ى معنویّت، قله ى تهذیب 
اخالق، قله ى عروج به سمت عرش عالى انسانیّت. هیچ کدام از اینها دیگر 
توقف پیدا نخواهد کرد؛ چون وقفه ها در حرکت ما ناشى از بى صبرى است. 
زودتر  که  کسى  آن  میکنند،  صف آرائى  هم  مقابل  در  وقتى  مادى  لشکر  دو 
صبرش تمام بشود، شکست میخورد؛ آن کسى که دیرتر صبر و مقاومتش تمام 
بشود، پیروز خواهد شد؛ چون با لحظه اى مواجه خواهد شد که طرف مقابل 
صبر خودش را از دست داده. این مثال خیلى ظاهر و بارز عینى اش است؛ در 

همه ى میدانها همین جور است.
راه  سد  که  موانعى  همه ى  با  طبیعى،  موانع  با  مشکالت،  با  مواجهه ى  در 
انسان در همه ى حرکتهاى کمال میشوند، اگر صبر تمام نشود، آن مانع، تمام 
خواهد شد. اینى که گفته میشود اسالم پیروز است، یعنى این. اینى که میفرماید 
و اّن جندنا هلم الغالبون1 یعنى این. جنداهللا، حزب اهللا، بنده ى خدا، عباداهللا، اینها 
با ارتباط و اتّصالشان با آن منبع الیزال، در مقابل همه ى مشکالتى که انسان 
ممکن است مغلوب آن مشکالت بشود، ایستادگى میکنند. وقتى ایستادگى این 
طرف وجود داشت، به طور طبیعى در آن طرف زوال وجود خواهد داشت؛ 
پس این بر او غلبه پیدا خواهد کرد. البتّه اگر اسممان حزب اهللا و جنداهللا باشد، 
اّما آن ارتباط و اتّصال را نداشته باشیم، چنین تضمینى وجود ندارد. بنابراین 
ارتباط را باید برقرار کرد. این صلوة، اهمیتش اینجاست؛ ذکر خدا اهمیتش 
اینجاست؛ فرصت ماه رمضان اهمیتش اینجاست. فرصت خودسازى، فرصت 
تقوا، فرصت سرشارکردن ذخیره ى یقین در دل که در این دعاهاى ماه رمضان 

1.  سوره ي صافات، آیه ي 173.
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تکرار  که  مى بینید  را  یقین  ازدیاد  این  شبها  ـ  دعاهاى  روزها،  دعاى  هم  ـ 
میشود. پس، این فرصت را بایستى براى این مقاصد مغتنم شمرد. وقتى اینها 
شد، آن وقت صبر جامعه ى اسالمى و اّمت اسالمى و بنده ى مسلمان همان 
چیزى خواهد شد که میتواند بر همه ى مشکالت غلبه پیدا کند. آن وقت هم 
در میدان سیاست، هم در میدان اقتصاد، هم در میدان اخالق، هم در میدان 
معنویّت، این جامعه پیش میرود. این واقعیتى که هست، این است. ما باید به 

این واقعیت خودمان را نزدیک کنیم.



عرصه هاي سه گانه ي صرب
در باب صبر شنیده اید، معروف است، روایات متعّددى هم دارد که صبر 
در سه عرصه است: صبر بر طاعت، صبر از معصیت، صبر در مصیبت. این، 

روایات فراوانى دارد و شنیده اید.
صبر بر طاعت یعنى وقتى که یک کار الزم را، یک کار واجب را، یک 
آن  شدن  طوالنى  از  بدهید،  انجام  میخواهید  را  خدا  اطاعت  را،  عبادى  امر 
ملول و خسته نشوید؛ میان راه رها نکنید. حاال مثًال در امور عبادى ظاهرى، 
شخصى، فرض کنید که فالن نماز مستحبى که طوالنى است، یا از فالن دعاى 
طوالنى انسان خسته نشود؛ این صبر بر اطاعت یعنى این. از ادامه ى روزه ى 
ماه رمضان، از ادامه ى توّجه به خدا در نمازهاى واجب و فرائض، از توّجه به 

قرآن، انسان ملول نشود؛ خسته نشود. این صبر بر طاعت است.
همان  باز  کردن،  نفس  کف  معصیت،  مقابل  در  یعنى  معصیت  از  صبر 
استقامت، باز همان استحکام. در مقابل اطاعت، استحکام آن جور است؛ در 
مقابل معصیت استحکام به این است که انسان جذب نشود، اغوا نشود، تحت 
تأثیر شهوات قرار نگیرد. یک جا شهوت جنسى است، یک جا پول است، 
یک جا مقام است، یک جا محبوبیّت و شهرت است؛ اینها همه شهوات انسانى 
است. هر کسى یک جور شهوتى دارد. اینها انسان را به خودش جذب نکند 
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در وقتى که در راه رسیدن به آن، یک عمل حرامى وجود دارد. مثل بچه اى که 
براى رسیدن به آن ظرف شیرینى مثًال، حرکت میکند، دیگر وسط راهش پارچ 
آب هست، لیوان هست، ظرف چینى هست، متوّجه نیست؛ میزند، میشکند. 
انسانى که مجذوب گناه شد، اینجورى است. نگاه نمیکند که بر سر راهش چه 
هست. این خطرناك است؛ چون انسان غافل هم هست. انسان در آن حال 
متنبّه نیست، ملتفت نیست، غفلت دارد؛ از این بى توّجهِى خودش غافل است. 
بچه ملتفت نیست که «ملتفت نیست»؛ توّجه ندارد که به این پارچ آب یا به 
این ظرف چینى یا به این گلدان قیمتى دارد بى توّجهى میکند. به نفس این 
بى توّجهى، بى توّجه است. لذاست که خیلى باید چشممان را باز کنیم؛ احتیاط 

کنیم که دچار این غفلت مضاعف نشویم. این صبر از معصیت است.
صبر در مصیبت هم که معنایش این است که حوادث تلخى براى انسان 
پیش مى آید؛ فقدانها، فراغها، مرگ و میرها، دست تنگى ها، بیمارى ها، دردها، 
رنجها و از این قبیل حوادث تلخ. این حوادث انسان را در هم نشکند، خیال 
نکند که دنیا به آخر رسیده است. این سه عرصه براى صبر است که هر سه 
عرصه هم داراى اهمیت است. اینکه فرمود: اولئك عليهم صلوات من رّبهم1، 
در واقع خداى متعال براى همه ى اینها صابر را مورد صلوات و رحمت خود 

قرار داده است.



جنبه ي اجتماعي عرصه هاي سه گانه ي صرب
یک نکته اى که در اینجا وجود دارد، این است که این سه عرصه گاهى 
در مسائِل صرفًا شخصى است، مثل همین مثالهائى که به ذهن مى آید و همه 
میدانیم و عرض شد؛ گاهى در مسائل غیر شخصى است؛ مسائل اجتماعى، 
مسائل عمومى، یا به تعبیر دیگر، مسائلى که سر و کار دارد با سرنوشت یک 
که  اطاعتى  آن  بفرمائید  فرض  کشور.  یک  ملت،  یک  امت،  یک  مجموعه؛ 

1.  سوره ي بقره، آیه ي 157.
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انسان باید بر آن پا بفشارد، اطاعتى است که اگر آن را انجام بدهیم یا ندهیم، 
به سرنوشت یک کشور ارتباط پیدا میکند. فرض بفرمائید اطاعت جهاد فى 
سبیل اهللا مثًال، در دوران دفاع مقّدس. رفتن به جبهه یک اطاعت بود دیگر. 
ایستادگى در امر دفاع از کشور و دفاع از نظام یک امر الزم و یک اطاعت 
بود. ایستادگى بر دفاع چیزى نبود که فقط مربوط به شخص خود انسان باشد. 
هر رزمنده اى که میرفت، در واقع داشت سرنوشت کشور را با رفتن خود و 
ایستادگى خود رقم میزد. یک وقت اطاعت این جور است. یا فالن کار بزرگ 
در  یا  هستید  نظامى  یا  مدیرید  یا  وزیرید  یا  مجلسید  نماینده ى  شما  که  را 
یک مؤسسه ى فرهنگى مشغول کارید  ـ هر کدامى در هرجا که مشغول کار 
هستید  ـ و اقدام الزمى را باید انجام بدهید، این اقدام، اطاعت است؛ اطاعت 
وظیفه ى  خدا،  به  اطاعت  جهِت  یک  این  است.  بندگان  به  خدمت  خداست؛ 
مأمورین  خدا.  از  اطاعت  دیگر  جهت  یک  هم  این  است.  اسالمى  نظام  در 
این دستگاه، این نظام الهى، کارهائى که انجام میدهند، وظائف الهى است که 
دارند انجام میدهند؛ از صدر تا ذیل. اگر چنانچه از این کار شما خسته شدید 
 ـ مأمور انتظامى هستید، خسته شدید؛ مأمور اقتصادى هستید، خسته شدید؛ 
مأمور امنیّتى هستید، خسته شدید؛ مأمور سیاسى هستید، خسته شدید  ـ این 
بى صبرى است. این خالف توصیه ى واستعينوا بالّصرب و الّصالة1 است. به صبر 

استعانت کنید و از صبر کمک بگیرید.
یا یک چیزى که معصیت است. معصیتى که تبعه ى آن، دنباله ى زشت و 
ناخوشایند آن فقط دامنگیر شخص شما نمیشود. و اّتقوا فتنة ال تصيّنب اّلذين 
ظلموا منكم خاّصة2. گاهى یک چیزهائى است که انسان یک حرکت خالفى را 
انجام میدهد، یک حرف نابجائى را میزند، یک اقدام نابجائى را میکند، یک 
امضاى نابجائى را میکند  ـ ما مسئولین وضعمان این جور است  ـ که تبعاتش 
دامنگیر یک کشور یا یک جماعتى از کشور یا یک قشر میشود. این شد گناه. 
اینجا صبِر از معصیت، معناى عظیمترى پیدا میکند. این صبر با آن صبرى که 

1.  همان، آیه ي 45.
2.  سوره ي انفال، آیه ي 25.
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شما مثًال در مقابل یک رشوه قرار گرفته اید، صبر میکنید و رشوه را نمیگیرید، 
فرق میکند. این بسیار کار ممدوحى است، بسیار کار بزرگى است؛ اّما یک 
صبر در مقابل یک گناه شخصى است. از این باالتر، صبر در مقابل گناهى 
است که این گناه فقط دامن شخص را نمیگیرد، دامن مجموعه را میگیرد. پس 

صبِر از معصیت، چنین میدانى دارد.
صبِر بر مصیبت هم همین جور است. مصائب گاهى مصائب شخصى انسان 
با  کشور  مسئولین  بفرمائید  فرض  االن  است.  عمومى  مصائب  گاهى  است، 
صریح  افتراهاى  و  اهانتها  با  بدگوئى ها،  با  تهمتها،  با  گوناگون،  توطئه هاى 
مواجهند؛ مى بینید دیگر توى این مجموعه ى عظیِم ارتباطات بین المللى و این 
خبرها و رسانه ها و نوشتارها و گفتارها، چقدر حرف زده میشود. علیه اسالم 
جداگانه؛ یعنى علیه جمهورى اسالمى به خاطر اسالم، علیه جمهورى اسالمى 
به خاطر انقالب؛ علیه جمهورى اسالمى به خاطر تک تک آرمانهاى نامطلوِب 
از نظر استکبار؛ و علیه جمهورى اسالمى به خاطر بعضى از اشخاصى که در 
جمهورى اسالمى هستند که آنها نمى پسندندشان. یعنى علیه جمهورى اسالمى 
از طرق مختلف، به جهات مختلف این تهاجمات هست. خوب، اینها مصیبت 
است، صبر کردنش هم آسان نیست. بعضى از سران و مسئوالن دنیا که ما آنها 
را از نزدیک دیده ایم و از حاالت بعضى شان شنیده ایم، هستند که اینها گاهى 
یک زوایه ى بسیار بازى پیدا میکنند از اهداف و خط مستقیمى که به خیال 
خودشان ترسیم کردند؛ فقط به خاطر همین مسائل و مالحظات بین المللى و 
اهانتهاى بین المللى. تحّمل اینها برایشان سخت است. پس این هم صبر در 

مصیبت.
بنابراین صبر را با همه ى اهمیتى که دارد در این سه عرصه، یک بار در 
مسائل شخصى باید مالحظه کرد  ـ که مهم است و من و شما بیشتر از دیگران 
باید به آن اهمیت بدهیم  ـ یک بار در عرصه ى مسائل اجتماعى و سیاسى و 
عمومى و ملى و همگانى که آن مخصوص من و شماست؛ یعنى مبتال به آحاد 
مردم نیست؛ آنها اینجور چیزهائى ندارند؛ مال ماهاست؛ مال من است، مال 
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مجلس  نماینده ى  شماى  مال  است،  قضائى  شماى  مال  است،  دولتى  شماى 
است، مال مسئولین است. در هر دو مرحله، در هر دو سطح بایستى این سه 
عرصه را مورد نظر قرار داد و از صبر کمک گرفت؛ از صبر استعانت کرد. این 

اصل مطلب.

 در دیدار رؤساي سه قوه و مسئوالن نظام ـ 1387/6/19
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شبهاي قدر: ار توّجه دهلا و ذكر و 
خشوع و تضّرع

روز جمعه و شب قدر، آن هم در ماه رمضان و حالت روزه دارِى برادران و 
خواهران عزیز فرصت بسیار مغتنمى است براى اینکه در این دقائق معدودى 
که میتوان پیش از نماز جمعه سخن گفت، دلهاى خودمان را با منبع رحمت و 
فضل الهى آشنا کنیم، نزدیک کنیم و ان شاءاهللا زمینه ى پرورش نهال تقوا را در 

دل خودمان فراهم بیاوریم.
مناسبت شب قدر، یکى مناسبت دعا و تضّرع و توّجه به پروردگار است 
که ماه رمضان بخصوص شبهاى قدر، بهار توّجه دلها و ذکر و خشوع و تضّرع 
است. ثانیًا بهانه و مناسبتى است براى اینکه دلهایمان را با مقام واالى امیر 
مؤمنان و سرور متّقیان عالم قدرى آشنا کنیم و درس بگیریم. هر چه که در 
فضائل ماه رمضان و وظائف بندگان صالح در این ماه بر زبان جارى شود و 
بتوان گفت، امیرالمؤمنین علیه الّصالة و الّسالم نمونه ى کامل آن و برجسته ترین الگو 
براى آن خصوصیّت است. من صحبتم را در خطبه ى اول با یاد امیر مؤمنان 
علیه الّصالة و الّسالم آغاز میکنم، تا قدرى به معرفت این بزرگوار نزدیک بشویم، که 
هر چه گفته اند و هر چه گفته ایم و شنیده ایم، در مقایسه ى با عظمت آن مقام و 
برجستگى آن شخصیّت، کوچک و حقیر است و نمیتوانیم نه مجاهدت او را، نه 
تالش او را براى تقّرب به خداى متعال، نه سختى ها و رنجهاى زندگى او را، نه 

عظمت کارى را که در دوران خود انجام داد، توصیف بکنیم.
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ُبعد تربيت اخالقي 
امرياملؤمنني علي عليه الّسالم

من امروز براى اینکه از امیرالمؤمنین درس بگیریم، یک بُعد از ابعاد فّعالیت 
همه جانبه ى امیرالمؤمنین را عرض میکنم و آن بُعد تربیت اخالقى است. آن 
روزى که امیرالمؤمنین علیه الّصالة و الّسالم در جامعه ى اسالمِى آن روز بر سر کار 
تفاوت  رفت،  دنیا  از  اکرم  پیغمبر  که  روزى  آن  با  مسلمان  اّمت  وضع  آمد، 
زیادى کرده بود. این بیست و پنج سال فاصله بین رحلت پیغمبر اکرم و آمدن 
امیرالمؤمنین بر سر کار، حوادث زیادى اتّفاق افتاده بود که این حوادث بر روى 
ذهن و فکر و اخالق و عمل جامعه ى اسالمى اثر گذاشته بود و بعد، این نظام 

و این جامعه را امیرالمؤمنین تحویل گرفت.
نزدیک پنج سال امیرالمؤمنین در آن کشور بزرگ اسالمى حکومت کرد. 
مستمر  کارهاى  از  یکى  است.  درس  یک  حاوى  روزش  هر  سال،  پنج  این 
امیرالمؤمنین پرداختن به تربیت اخالقى آن مردم است. همه ى انحرافهائى که در 
جامعه پیش مى آید، برگشتش و ریشه اش در اخالقیات ماست. اخالق انسان، 
ترسیم  و  میدهد  جهت  را  آنها  عمل  انسانها،  اخالقى  خصال  و  خصوصیات 
میکند. اگر ما در یک جامعه اى یا در سطح دنیا کجرفتارى هائى را مشاهده 
حقیقت،  این  کنیم.  مالحظه  ناپسند  ُخلقیات  در  را  آنها  ریشه ى  باید  میکنیم، 
امیرالمؤمنین را به بیان یک حقیقت مهمترى وادار میکند و آن حقیقِت باالتر 
این است که اغلب این خصال باطل و مضّر در انسانها، بر میگردد به دنیاطلبى. 
لذا امیرالمؤمنین میفرماید: الّدنيا رأس كّل خطيئة1؛ دنیاطلبى ریشه و مرکز اصلى 
این  ما،  فردى  زندگى  در  ما،  جمعى  زندگى  در  که  ماست،  خطاهاى  همه ى 

خطاها اثر میگذارد. خوب، معناى دنیاطلبى چیست؟ دنیا چیست؟



دنيا از نگاه معارف اسالمي
دنیا عبارت است از همین طبیعت عظیمى که خداى متعال خلق کرده است 

1. تصنیف غررالحکم و درر الکلم، ص 142.
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و در اختیار انسانها قرار داده است؛ دنیا یعنى این. همه ى این مواهبى که خداى 
متعال در عرصه ى گیتى آفریده است، مجموعه ى چیزهائى هستند که دنیا را 
تشکیل میدهند. اولش عمر خود ماست. درآمدهاى دنیوى و حاصل تالشهاى 
دنیوى، اینها همه دنیاست؛ فرزند، دنیاست؛ مال، دنیاست؛ علم، دنیاست؛ منابع 
طبیعى، دنیاست؛ این آبها، این ذخائر معدنى، همه ى این چیزهائى که در عالم 
طبیعت انسان مالحظه میکند، اینها همین دنیا هستند؛ یعنى چیزهائى که اجزاء 
زندگِى این جهانِى ما را تشکیل میدهد. خوب، کجاى این بد است. یک دسته 
از آثار شرعى و اسالمى و معارفى به ما میگوید که دنیا را آباد کنید: خلق لكم 
ما ىف االرض مجيعا؛ بروید دنیا را تحّقق ببخشید، آباد کنید، بهره بردارى از نعم 
طبیعى را براى خودتان، براى مردم آماده کنید. یک دسته از روایات اینهاست: 
الّدنيا مزرعة االخرة، متجر عباداهللا؛ از این قبیل تعبیرات وجود دارد که اینها همه، 

نگاه مثبت به دنیا را نشان میدهد.
یک دسته از بیانات اسالمى و معارفى ما هم، دنیا را رأس خطایا و ریشه ى 
گناهان به حساب مى آورد. این ماحصل مطلبى که از این دو مجموعه ى معارفى 
به دست مى آید، حرف روشنى است  ـ البتّه بحثهاى تحلیلى و عمیق براى این 
کارها باید بشود و الزم است و شده؛ بحثهاى خوبى هم انجام گرفته است  ـ اّما 
خالصه ى مطلب این است که خداى متعال این سفره ى طبیعت را براى افراد 
انسان گسترده است و همه ى آحاد انسان را سفارش کرده است، دستور داده 
است که این مائده ى طبیعى الهى را هرچه میتوانند بالفعل تر، آماده تر، رنگین تر 
در اختیار افراد بشر قرار بدهند و خودشان هم بهره ببرند؛ لکن یک حدود و 
دارد.  وجود  ممنوعه اى  منطقه ى  یک  است؛  حاکم  این  بر  قواعدى  و  ضوابط 
دنیاى ممدوح این است که انسان این سفره ى طبیعى الهى، این موهبت الهى را 
آنچنانى که ضوابط و قواعد الهى دستور داده است، بر طبق او رفتار کند، از 
حدود و ضوابط تخّطى نکند، در مناطق ممنوعه قدم نگذارد. دنیاى مذموم آن 
است که انسان این متاعى را که خداى متعال براى افراد بشر قرار داده است، 
براى خود بخواهد، سهم خود را افزونتر از دیگران بخواهد، به سهم دیگران 
دست اندازى کند، دلبستگى پیدا کند که این دلبستگى به مقتضاى حّب الّشى ء 
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یعمى و یصّم، انسان را کر و کور میکند، تا آنجا که در راه به دست آوردن 
چیزى که عاشق و دلبسته ى آن هست، هیچ خط قرمزى و هیچ حد و حدودى 
را رعایت نمیکند؛ این میشود دنیاى مذموم. دلبستن به دنیا، سهم خواهى بیش 
از اندازه ى خود، بیش از حّق خود، دست اندازى به سهم دیگران، تجاوز به 
دنیاست؛  مقام،  دنیاست؛  مال،  مذموم.  دنیاى  آن  میشود  این  دیگران؛  حقوق 
قدرت، دنیاست؛ محبوبیّت، دنیاست؛ نَِعم دنیا، لذات طبیعى، اینها همه دنیاست. 
اسالم و ادیان الهى به طور کلى بهره بردارى از این دنیا را براى انسان مباح 
قرار دادند؛ اّما دست اندازى به حّق دیگران، به هم زدن قواعد و قوانین این 
عالم طبیعت، ظلم کردن به دیگران، خود را غرق در این متاع دنیا کردن و از 
هدف اصلى و نهائى غافل ماندن را ممنوع دانسته اند؛ مذموم دانسته اند. این دنیا 
وسیله ى تعالى و تکامل است، هدف نباید قرار بگیرد؛ به اینکه توّجه نشد، این 

دنیا میشود مذموم.
آمد،  سرکار  بر  امیرالمؤمنین  که  دورانى  در  و  اسالم  دنیاى  در  بلیّه  این 
وجود داشت که موجب شده بود حّق صریح، یعنى کسى مثل على بن ابى طالب 
علیه الّسالم مورد خدشه و مناقشه قرار بگیرد؛ کسانى مقام او، معنویّت او، سابقه ى 
او، صالحیتهاى بى نظیر او را براى مدیریت جامعه ى اسالمى ندیده بگیرند و 
با او معارضه و مبارزه کنند. این، بر اثر دنیاطلبى بود. راز انحرافى که آن روز 
بیان  از  است  پر  نهج البالغه  و  میکرد  ـ  مالحظه  خود  مقابل  در  امیرالمؤمنین 
این انحرافها  ـ عبارت بود از دنیاطلبى. شما امروز به دنیا نگاه کنید، همین را 
مشاهده میکنید. وقتى عناصر دنیاطلب، فرصت طلب، متجاوز، زمام کارها را در 
سطح عالم در دست گرفتند، همانى میشود که مالحظه میکنید. اوًال به حقوق 
انسانها ظلم میشود؛ ثانیًا حق و سهم آحاد بشر از این سفره ى عظیم طبیعت 
الهى و موهبت الهى ندیده گرفته میشود؛ ثالثًا همین دنیاطلبان براى اینکه به 
مقاصد خودشان برسند، در جامعه فتنه ایجاد میکنند؛ جنگها، تبلیغات دروغین، 
سیاست بازى هاى ناجوانمردانه؛ اینها ناشى از همین دنیاطلبى هاست. در محیط 
فتنه  ـ محیط فتنه به معناى محیط غبارآلود است  ـ و وقتى فتنه در جامعه اى 



351
ران

زه دا
 رو

وال
 اح
ري،

زه دا
 رو

اب
آد

به وجود آمد، فضاى ذهنى مردم مثل محیِط غبارآلود و مه آلود است که گاهى 
انسان نمیتواند دو مترى خودش را هم ببیند. یک چنین وضعى به وجود مى آید. 
در یک چنین وضعیتى است که خیلى ها اشتباه میکنند، بصیرتشان را از دست 
میدهند. تعّصبهاى بیخود، عصبیتهاى جاهلى در چنین فضائى رشد پیدا میکند. 
آن وقت مى بینید محور دنیاطلبانند، اّما یک عّده کسانى که اهل دنیا هم نیستند، 
به خاطر فتنه در جهت هدفهاى آنها حرکت میکنند؛ وضع دنیا اینجور میشود. 
بنابراین الّدنيا رأس كّل خطيئة. حب دنیا، دل بستن به دنیا، در رأس همه ى خطایا 
برنامه ى  این  میدهد.  توّجه  نکته  این  به  امیرالمؤمنین  است.  گناهان  همه ى  و 

تربیت اخالقى امیرالمؤمنین است.
شما اگر سرتاپاى نهج البالغه را نگاه کنید، مى بینید آنچه که امیرالمؤمنین 
درباره ى بى رغبتى به دنیا، دل نبستن به دنیا، زهد در دنیا بیان فرموده است، 
از همه ى آنچه که در نهج البالغه بیان کرده است، بیشتر است؛ این به خاطر 
همین است. واّال امیرالمؤمنین کسى نبود که از دنیا گوشه گیرى کند، انعزال از 
دنیا داشته باشد؛ نه، براى آبادى دنیا یکى از فّعالترین آدمها بود؛ چه در زمان 
خالفت، چه بعد از خالفت، امیرالمؤمنین جزو کسانى نبود که کار نکنند، دنبال 
زندگى  مدینه  در  امیرالمؤمنین  که  آن وقتى  است  معروف  چرا.  نروند؛  تالش 
میکردند  ـ قبل از خالفت  ـ باغستانهائى را به دست خودش به وجود آورده 
به  و  دنیا  به  پرداختن  بود.  آورده  وجود  به  نخل  بود؛  کرده  جارى  آب  بود؛ 
معیشت  اداره ى  و  است،  گذاشته  انسان  اختیار  در  متعال  خداى  که  طبیعتى 
مردم، اداره ى امور اقتصادى مردم، فراهم کردن وسائل رونق اقتصادى، اینها 
همه کارهاى مثبت و الزم و جزو وظائف فرد مسلمان و مدیران اسالمى است. 
امیرالمؤمنین یک چنین آدمى بود؛ اّما خود او هیچ دلبستگى نداشت. این وضع 

امیرالمؤمنین و برنامه ى تربیت اخالقى امیرالمؤمنین است.
عالج دنیاپرستى را هم امیرالمؤمنین در خطبه ى متّقین بیان فرموده است: 
عظم اخلالق ىف انفسهم فصغر ما دونه ىف اعينهم1. عالج دلبستن و مجذوب شدن 

1. تحف العقول، ص 159.
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به دنیا این است که انسان تقوا پیشه کند که از خواص تقوا یکى همین است 
که عظم اخلالق ىف انفسهم؛ خدا در دل انسان، در جان انسان آنچنان جایگاهى 
این  دنیوى،  مقامات  این  میشود.  کوچک  او  نظر  در  چیز  همه  که  میکند  پیدا 
اموال، این زیبائى ها، این جلوه هاى زندگى ماّدى، این لّذتهاى گوناگون در نظر 
انسان حقیر میشود و بر اثر عظمت یاد الهى در دل انسان، اهمیت پیدا نمیکند. 
از خصوصیات تقوا همین است. خود او هم  ـ امیرالمؤمنین  ـ مظهر کامل همین 
معنا بود. در این خطبه ى معروف «نوف بکالى» که حاال من یک فقره اى از آن 
را بعد عرض میکنم، میگوید حضرت ایستاد روى سنگى، لباس ساده پشمِى 
مندرِس کم قیمتى بر تن او بود و نعلى از برگ خرما یا از پوست درخت خرما 
به پاى او بود؛ چنین وضعیت فقیرانه و زاهدانه اى حاکم و مدیر آن کشور عظیم 
اسالمى داشت؛ اینجور زندگى میکرد و این بیانات عظیم، این جواهر حکمت 

را بر زبان جارى میکرد.
این بزرگوار در همین قضایاى سیاسى زمان خود، وقتى در جنگ صّفین 
یک نفر آمد راجع به قضایاى سقیفه و این چیزها سؤال کرد، حضرت با تندى 
به او جواب دادند، فرمودند: يا اخا بىن اسد اّنك لقلق الوضني ترّسل ىف غري سدد1؛ 
جاى حرف را نمیدانى، نمیفهمى چه بگوئى، کجا بگوئى، حاال در اثناى این 
قضیه ى  که  میکنى  سؤال  گذشته  از  آمدى  سیاسى،  و  نظامى  عظیم  حادثه ى 
سقیفه چه بود! ولیکن در عین حال یک کلمه جواب او را میدهند، میفرمایند 
باید  من  و  دارى  حّق  کردى،  سؤال  چون  داشتى،  کردن  سؤال  حّق  تو  لیکن 
جواب بدهم؛ فاّنها كانت اثرة شّحت عليها نفوس قوٍم و سخت عنها نفوس اخرين2؛ 
این یک امتیازطلبى بود؛ یک عّده اى چشم پوشیدند، یک عّده  اى به آن چنگ 
انداختند. مسئله ى چشم پوشیدن؛ یعنى قدرت طلبى، دنبال جاه و مقام رفتن، 
دنبال دنیا به هر شکل آن رفتن، از نظر امیرالمؤمنین در همه ى زمانها محکوم 
این  ما  به  میخواهد  که  است  امیرالمؤمنین  روحیه ى  آن  این  است.  مردود  و 
روحیه را تعلیم بدهد؛ باید ما از امیرالمؤمنین این را درس بگیریم؛ یاد خدا 

1.  نهج البالغه، خطبه ى 162.
2.  همان.
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و توّجه به ذکر و مناجات الهى، مهمترین عالجى است که امیرالمؤمنین براى 
این کار دارد.



رمضان؛ فرصت عالج دردهاي دروين
ما باید این شبها، این روزها و این دعاها را قدر بدانیم. توّجه به این دعاها، 
تذّکر مضامین این دعاها خیلى ارزش دارد؛ اگر قدردانى کنیم. اینها عالج درد 
درونى ماست که متأسفانه آحاد بشر در همه ى دورانها به آن مبتال بوده اند. 
باید هرچه میتوانیم این بیمارى، این درد بزرگ، این ضایعه  ـ دلبستگى به دنیا 
 ـ را در خودمان کم کنیم. توّجه به خداى متعال و تذّکر عظمت پروردگار یکى 
از راه هاست. لذا شما دعاهاى امیرالمؤمنین را نگاه کنید؛ پرشورترین دعاها 
همین دعاهاى امیرالمؤمنین است. البتّه ادعیه ى رسیده ى از معصومین علیهم الّسالم 
همه پرمغز، پرمضمون از لحاظ سوز و گداز عاشقانه و عارفانه است و غالبًا 
در حد عالى، منتها جزو بهترینها یا شاید بهترینها، این دعاهائى است که از 
امیرالمؤمنین علیه الّصالة و الّسالم رسیده است. همین دعاى کمیل یا دعاى صباح یا 
دعاى مناجات شعبانیه، که من از امام رضوان اهللا علیه یک وقتى پرسیدم که در 
بین این دعاها شما بیشتر به کدام عالقه دارید، ایشان گفتند دعاى کمیل و 
مناجات شعبانیه. هر دو از امیرالمؤمنین علیه الّصالة و الّسالم است. این راز و نیاز و 
سوز و گداز امیرالمؤمنین و هم مناجاتهاى آن بزرگوار، حقیقتًا گدازنده است 

براى کسى که توّجه داشته باشد.
و من خواهش میکنم جوانان عزیز ما سعى کنند معانى این کلمات و این 
و  فصیح  الفاظ  دعا،  الفاظ  بدهند.  قرار  توّجه  مورد  دعاها  این  در  را  فقرات 
زیبائى است؛ لیکن معانى، معانى بلندى است. در این شبها با خدا باید حرف 
زد، از خدا باید خواست. اگر معانى این دعاها را انسان بداند، بهترین کلمات 
و بهترین خواسته ها در همین دعاها و شبهاى ماه رمضان و شبهاى احیاء و 
دعاى ابى حمزه و دعاهاى شبهاى قدر است. اگر کسى معانى این دعاها را 
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نمیداند، با زبان خودتان دعا کنید؛ خودتان با خدا حرف بزنید. بین ما و خدا 
حجابى وجود ندارد؛ خداى متعال به ما نزدیک است؛ حرف ما را میشنود. 
بخواهیم با خدا حرف بزنیم؛ خواسته هاى خودمان را از خداى متعال بخواهیم. 
این انس با خداى متعال و ذکر خداى متعال و استغفار و دعا خیلى تأثیرات 

معجزآسائى بر روى دل انسان دارد؛ دلهاى مرده را زنده میکند.



تربيك روزه داري به نوجوانان روزه دار
... الزم است که به نوجوانان عزیزى که امسال، اولین سال روزه ى واجب 
خودشان را میگذرانند و مشّرف به خطاب الهى و تکلیف الهى میشوند، تبریک 
عرض بکنیم؛ بخصوص دختربچه هائى که در سنین کم، تکلیف الهى را آزمایش 
از  یکى  این  که  میگیرند،  روزه  گرم  و  بلند  نسبتًا  روزهاى  این  در  و  میکنند 
بهترین آزمایشهاى مّلت و مردم ماست. جوانهاى ما، ریاضت شرعى روزه را 
در دوران جوانى تجربه میکنند؛ این گرسنگى کشیدن، چشم بستن از لذائذ و 
کم رغبتى به محّرمات در فرصت یک ماهه خیلى چیز ارزشمندى براى مردم، 
بخصوص براى جوانهاست؛ و این تمریِن کسب تقواست از دوران نوجوانى، 
که از آغاز بلوغ در دختر یا پسر به وجود مى آید. به همه ى جوانها، بخصوص 
به این ساِل اولى ها تبریک عرض میکنیم. بحمداهللا فضاى جامعه ى ما فضاى 
معنوى است و این فضاى معنوى در ماه رمضان در جهت معنویّت اشتداد پیدا 
میکند؛ عادات خوب بتدریج در بین مردم رواج پیدا میکند؛ این کمکهائى که 
به مستمندان میشود  ـ هفته ى احسان و نیکوکارى  ـ یا این افطارى هائى که 
در شهرهاى مختلف انسان میشنود که افراد خیّر در مساجد، در معابر عمومى 
جمع میشوند، افطارى فراهم میکنند، مردم افطار میکنند، کارهاى بسیار خوبى 
ادا  را  رمضان  ماه  حق  واقع  در  و  نزدیکى  و  صمیمیت  و  صفا  مایه ى  است؛ 
کردن است، که یکى از حقوق ماه رمضان، همین نیکى به برادران، همراهى با 
نزدیکان، با برادران مسلمان و کمک به یکدیگر است. اینها چیزهاى بسیار 
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خوبى است، از سابق هم معمول و مرسوم بود، امروز بیشتر است؛ مجالس 
موعظه، مجالس دعا، مجالس قرآن، عادات خوبى است؛ روز به روز بایستى 
اینها را ترویج کرد و عمق داد؛ مغز داد. صورِت جلسه کافى نیست، بایستى از 
جلسه ى دعا، از جلسه ى موعظه، از جلسه ى قرآن بهره بردارى کرد؛ هر کدام 

از ما سعى کنیم سهمى بگیریم.

 در خطبه هاي نماز جمعه ي تهران ـ 1387/6/30
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دو خصوصّيت روز عيد فطر
آن  اول  خصوصیّت  که  است  ممتاز  خصوصیّت  دو  داراى  فطر  عید  روز 
جان  و  دل  در  که  نظافتى  و  نزاهت  و  طهارت  حالت  این  از  است  عبارت 
ماه  الهى  و  شرعى  ریاضتهاى  اثر  در  است؛  آمده  وجود  به  مؤمن  انسانهاى 
مبارك رمضان که روزه یکى از این ریاضتهاست که انسان با اختیار خود، با 
اراده ى خود، ترك لذات مادى را در طول ساعات طوالنى انجام میدهد و بر 
هوسها و خواهشهاى نفسانى در طول ایّام روزه دارى فائق مى آید. عالوه ى بر 
این، انس با قرآن، تالوت کالم پروردگار، آشنائى با معارف و مفاهیم قرآنى؛ 
عالوه ى بر آن، این حالت ذکر و دعا و تضّرع و توّجه و انسى که انسان با 
خداى متعال در روزها و شبهاى ماه رمضان بخصوص شبهاى مبارك قدر پیدا 
میکند، همه ى اینها، یک نورانیّتى به دل میدهد؛ یک نظافت و نزاهتى به جان 
انسان میبخشد که البتّه در این اعمال بسیار مهم ماه رمضان درسهاى بزرگى 

هم براى ما وجود دارد که از این درسها هم باید استفاده کنیم.



درسهاي بزرگ رمضان
یک درس این است که اراده ى انساِن خداجو میتواند بر همه ى خواهشها 
و هوسها و لذات مادى که نفس انسان را به آن فرا میخواند، غلبه کند. این 
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یک نکته ى بسیار مهمى براى ماست. گاهى انسان به خود تلقین میکند که من 
نمیتوانم بر هواى نفس فائق بیایم. روزه ى ماه رمضان به انسان ثابت میکند 
که انسان میتواند؛ آن وقتى که اراده بکند، عزم راسخى به کار ببندد، میتواند 
بر هوسها فائق بیاید و پیروز شود. جلوه هاى اغواگر، عادات زشت و ناپسند 
متعال  خداى  به  توّکل  با  قوى،  اراده ى  با  میتوان  دارد،  وجود  ما  در  که  را 
براى ما  قوى  ـ که  بخشید. این اراده ى  نجات  و خود را از آنها  مقهور کرد 
تأثیر این اراده یک درس بزرگى است  ـ میتواند ما را چه از عادات شخصى 
ناپسند خودمان و چه از عادات اجتماعى و خصال بومى خودمان که مایه ى 
عقب افتادگى ما در زمینه هاى مادى و معنوى است، جدا کند. بنابراین، یک 

درس، غلبه ى اراده ى راسخ بر همه ى موانع است.
عالوه بر این، در ماه رمضان روحیه ى کمک به انسانها، روحیه ى تعاون 
در میان مردم رواج پیدا میکند. خودخواهى هاى انسان به نفع دیگرخواهى ها 
مغلوب میشود. شما ببینید خوشبختانه در این سالهاى اخیر و همین امسال، 
مرکز  مناطقى،  در  را  خیابانها  حتّى  مساجد،  نشان،  و  نام  بدون  افراد،  چقدر 
ضیافت از بندگان خدا قرار دادند. افطارى ترتیب دادند و مردم را بر سر سفره ى 
افطار خودشان دعوت کردند؛ بدون اینکه تعارفات معمولى وجود داشته باشد؛ 
بدون اینکه مالحظات و رودربایستى هائى که در مهمانیهاى شخصى هست، 
وجود داشته باشد. این حالت تعاون، این حالت خیرخواهى براى مردم، بسیار 
چیزهاى ارزشمندى است که به طهارت نفسانى انسان منتهى میشود. چقدر در 
این ماه کمک به نیازمندان شد؛ حتّى در ماه رمضان اهداء خون شد. وقتى که 
مسئوالن اعالم کردند که به خون تازه براى بیماران احتیاج دارند، افراد زیادى 
غلبه دادن  حالت  همان  این  کردند.  اهداء  را  خودشان  خون  رمضان  ماه  در 
دیگرخواهى بر خودخواهى است؛ غلبه دادن منافع دیگران بر منافع خود است 
که البتّه خود همین به میزان زیادى معلول روحیه ى معنوى ماه رمضان است 
که بحمداهللا امسال هم مثل سالهاى گذشته بود، بلکه آن طورى که شنیدیم و 
خبرهاى موثق و گزارشهاى مستند خبر میداد، امسال فضاى عمومى کشور 
لبالب بود از ذکر و دعا و تضّرع؛ بخصوص در شبهاى قدر و در آن ساعات 
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از  تذّکر؛  و  توّجه  و  دعا  محافل  به  جوانها  مخصوصًا  افراد،  همه ى  متبّرك، 
قشرهاى مختلف، با انواع سالئق گوناگون اجتماعى و فردى و سیاسى و غیره 
رونق بخشیدند؛ همه آمدند دستها را به دعا بلند کردند و دلهایشان را با خدا 
آشنا کردند. خود این توّجه و توّسل و این توفیقى که انسان پیدا میکند، لطف 
الهى است؛ خود این توّجه پروردگار است که در همین دعاى وداع ماه مبارك 
رمضان، امام سّجاد علیه الّسالم میفرماید: تشكر من شكرك و أنت أهلمته شكرك1؛ 
تو بودى که شکرگزارى را به دل شاکران الهام کردى. و تكافئ من محدك و انت 
عّلمته محدك2؛ تو بودى که توفیق دادى، تعلیم دادى که بتواند حمد تو را به جا 

بیاورد. به قول شاعر:
وان نیاز و درد و سوزت پیک ماست گفت آن اهللا تو لبیـــک ماست 

در حقیقت همین که تو یا اهللا میگوئى، همین که انسان با خداى متعال انس 
پیدا میکند، با خدا حرف میزند، این لطف الهى است و توفیقى است که خدا 
اجابت پروردگار است. این  متضمن  به انسان داده است. خود این «یا اهللا» 
لّذت معنوى را شما، بخصوص شما جوانها چشیدید؛ این لّذت معنوى را با آن 
دلهاى پاك و نورانى و بى آالیش یا کم آالیش خودتان چشیدید. این لّذت را 
از دست ندهید، آن را رها نکنید. از ظرفیت نمازهاى پنجگانه، تالوت قرآن، 
مساجد، دعاهاى وارد، صحیفه ى سّجادیه و غیر آن استفاده کنید، براى اینکه 
این طهارت و نورانیّت ادامه پیدا کند. این یک خصوصیّت برجسته ى روز عید 

فطر است که این نورانیّت ناشى از ماه رمضان را شما با خود حمل میکنید.
خصوصیّت دوم هم در همین نماز شما متجلى است. روز عید فطر تجسم 
و نمایش انسجام حقیقى و قلبى مّلت است؛ وحدت ملت، اعتصام دسته جمعى 
به حبل اهللا، از چیزهائى است که بسیار باارزش است. این را بایستى به عنوان 
یک درس رمضانى براى خودمان حفظ کنیم که این هم محصول همان معانى 
معنوى ماه رمضان است. بخصوص که ماه رمضان ما مسلمانها  ـ بخصوص ما 
مّلت ایران به برکت امام بزرگوارمان  ـ شامل روز قدس است که روز قدس 

1. صحیفه ي سّجادیه، دعاي 45، ص 192.
2. همان.
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یکى از آن جلوه هاى حقیقى اتّحاد و انسجام دنیاى اسالم است. و امسال روز 
قدس، راهپیمائى عظیم مّلت ایران، چشمهاى ملتهاى مسلمان را از اکناف عالم 
به خود متوّجه کرد. مّلت ایران یکصدا فریاد زدند و از مّلت مظلوم فلسطین 
به  مردم  آحاد  از  عزیزمان،  ایران  مّلت  از  میدانم  الزم  من  و  کردند.  حمایت 

خاطر این حرکت عظیمى که در روز قدس امسال انجام دادند، تشکر کنم.
برادران و خواهران عزیز نمازگزار و همه ى مّلت ایران! برکات ماه رمضان 
را درباره ى خودمان، درباره ى کسانمان، درباره ى جامعه ى اسالمى، تا آنجائى 
که میتوانیم ادامه بدهیم و این ذخیره ى الهى را که نعمت بزرگ خداست، حفظ 

کنیم.

 در خطبه هاي نماز عید فطر ـ 1387/7/10
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رمضان؛ فرصت نزديكي انسان به فطرت اهلي
این عید بزرگ اسالمى را به همه ى اّمت بزرگ اسالمى، همه ى مسلمانان 
عالم در هر نقطه و به مّلت عزیز و مؤمن و بزرگوار ایران و به شما حضار 
مسئلت  متعال  خداوند  از  و  میکنم  عرض  تبریک  عزیز  میهمانان  و  محترم 
میکنیم که عید فطر را براى اّمت اسالمى حقیقتًا یک عید قرار بدهد و اّمت 
اسالمى را به آینده ى درخشانى که به حق در انتظار آن است، و وعده ى الهى 

است، هر چه نزدیکتر بفرماید.
بسیارى از شما و آحاد مردم کشورمان و مسلمانان عالم در ماه رمضان 
از سفره ى ضیافت الهى حّداکثر استفاده را بردند. باب توبه، باب استغفار، باب 
ذکر و توّجه و تضّرع و انس با خداى متعال در این ماه باز بود. دهان روزه و 
نفس خویشتندار کمک بزرگى بود براى بندگان خدا که بتوانند از نعم معنوى 
الهى در این ماه استفاده کنند. این ضیافت الهى است که در آن، دلهاى مردم 
مسلمان، لّذت ذکر و مناجات را میچشند، به فطرت الهى خود نزدیک میشوند، 
انسان  حقیقى  توشه ى  که  را  تقوا  ذخیره ى  و  میکنند  تقویت  را  خود  اراده ى 

است، براى خودشان فراهم میکنند.

در دیدار مسئوالن نظام به مناسبت عید فطر ـ 1387/7/10
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تالوت قرآن، مقّدمه اي براي ُانس با قرآن
اّوًال انس با قرآن و تالوت قرآن در کشور رشد بسیار خوبى کرده است. 
این تالوتهائى که در اینجا صورت گرفت  ـ که من از همه              ى برادران عزیزى 
جزو  اینها  میکنم  ـ  تشکر  برنامه              ریزان  از  همچنین  و  کردند  تالوت  اینجا  که 
تالوتهاى بسیار خوب بود. بعضى حقیقتًا در حد ضابطه، در حد استاندارد؛ چه 
از حیث اداء؛ چه از حیث لحن، از حیث تجوید، از حیث توّجه به مضامین و 
مفاهیم و تنظیم اداء به تناسب مضامین و مفاهیم؛ از این جهات هم جوانهاى ما 
بحمداهللا پیشرفت خوبى کرده              اند. اینها خوب است. بارها هم عرض شده است 
اینکه  براى  است  مقّدمه  خوب،  تالوتهاى  به  ترغیبها  این  و  جلسات  این  که 
متمادى  سالهاى  که  قرآن  با  بیگانگى  از  کند.  پیدا  قرآن  با  انس  ما  جامعه              ى 
و طوالنى کشور ما و مّلت ما دچار آن بوده است، نجات پیدا کند، به قرآن 
نزدیک بشود؛ این تدریجًا دارد پیش میرود. البتّه خیلى هنوز فاصله است تا 
آنجائى که همه              ى مّلت ما، همه              ى جوانان ما، مرد و زن ما، با قرآن انس پیدا 
کنند، که وقتى انس با قرآن پیدا شد، آن وقت این مجال به وجود خواهد آمد 
گوناگون  مسائل  زمینه              ى  در  را  قرآن  سخن  کند،  استفتاء  قرآن  از  انسان  که 
زندگى بخواهد و بشنود. این در سایه              ى انس با قرآن انجام خواهد گرفت؛ واّال 
اینجور نیست که قرآن را هر کسى بدون هیچ انسى، سابقه              اى، همین طور باز 
کند، یک مطلبى را از آن لزومًا پیدا کند؛ نه، خیلى اوقات قرآن دست نمیدهد، 
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دل نمیتواند خود را به مفاهیم قرآنى و معانى قرآنى نزدیک کند. انس که باشد، 
چرا؛ این عملى خواهد شد. پس اینها مقّدمه است براى انس با قرآن.



توصيه هايي به قاريان قرآن
توصیه              ى  یک  میکنم.  توصیه              هائى  عزیزمان  قّراء  به  معمول،  طبق  بنده 
دیگرى هم که امسال میخواهم عرض بکنم، این است که این لحنها و آهنگها 
خوب است؛ اینها چیزهائى است که قرآن را در گوش و دل شیرین میکند و 
در نفوذ قرآن تأثیر میگذارد؛ منتها دو جور میشود این آهنگهاى گوناگون را 
با این صداهاى خوب، اداء کرد: یکى اینکه صرفًا کسى خوانندگى میکند؛ این 
یک جور است؛ داریم در میان این قّراء معروف مصرى  ـ که حاال برجستگان 
قّراء هستند  ـ بعضى اینجورى              اند؛ صرفًا خوانندگى است؛ خوب هم میخوانند، 
صداها هم خوب است، لحنها و آهنگها هم خوب است. یک جور دیگر این 
است که قرآن را به نحوى بخوانند  ـ با همین صوتها، با همین لحنها و آهنگها 
 ـ که خشوع در دل ایجاد کند، دل را به یاد خدا بیندازد: و اذا تليت عليهم اياته 
م اميانا1؛ این، حاصل بشود. انسان را به حالت خشوع و تضّرع نزدیک کند؛  زاد
اینجورى هم داریم. در همین قّراء معروفى که هستند، بعضى              شان اینجورى              اند؛ 
شما  بخصوص  کنند،  را رعایت  این  است. باید  خشوع  خواندن  خواندنشان، 
جوانها که بحمداهللا هم صداهاى خوبى دارید، هم تسّلط خوبى، هم میفهمم که 
این آیاتى را که میخوانید با معانى و مفاهیم آن آشنا هستید. قبلها اینجور نبود؛ 
سالهاى دهه              ى اول انقالب اینجور نبود؛ صداهاى خوبى هم بود، میخواندند، 
اّما توّجه به معانى و مفاهیم غالبًا نداشتند. بحمداهللا حاال این پیشرفتها جوانها 
را پیش آورده. اینها خوب است؛ منتها این را هم رعایت کنید و در ضوابط 
تالوت خودتان بگنجانید، تا این خشوع به وجود بیاید. وقتى خشوع در مقابل 
آیات پیدا شد، آن وقت دل از هدایت قرآنى تأثیرپذیر میشود. بعضى دلها را 

1.  سوره ي انفال، آیه ي 2.
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شما مى              بینید که انسان هرچه از آیات قرآن و هدایتهاى قرآن بر اینها میخواند، 
متأثر نمیشوند؛ تأثیر نمیپذیرند؛ بعضى نه، فمن يرد اهللا ان يهديه يشرح صدره 
لالسالم و من يرد ان يضّله جيعل صدره ضّيقا حرجا كاّنما يّصّعد ىف الّسماء1. باید از 
خداى متعال بخواهیم دل را جورى کند که در مقابل هدایت قرآنى و انگشت 

اشاره              ى قرآن، درس بگیرد، تأثیر بپذیرد.
این همه هم آیات را میخوانیم، میگوئیم هم، تکرار میکنیم براى همدیگر، 
شما براى من میگوئید، من براى شما میگویم؛ خوب، باید دل را از این مفاهیم 
متأثر کنیم. فرض بفرمائید مثًال: و اعتصموا حببل اهللا مجيعا2، یک تعلیم قرآنى 
است دیگر؛ بارها هم تکرار کرده              ایم، مدام هم میخوانیم. وقتى که این آیه              ى 
کند،  هضم  کند،  جذب  دل  شد  ـ  نازل  ما  دل  بر  الهى،  الهام  به عنوان  شریفه 
بگیرد، دل به شکل این آیه صیرورت پیدا کند، دل ما و جان ما در قالب این 
اساسى  مسئله              ى  یک  ما  براى  وحدت  مسئله              ى  وقت  آن  بگیرد  ـ  قرار  آیه 
خواهد شد و براى خاطر اغراض و مقاصد شخصى، وحدتهاى عظیم ملى را 
به هم نمیزنیم؛ ببینید، این اثرش اینجا ظاهر میشود. اگر آیات قرآن آنچنان بر 
دل انسان نازل بشود که دل جذب کند و فهم کند و به شکل آن آیه دربیاید، 
آن وقت وقتى که به ما میگویند که: و اّلذين معه اشّداء على الكّفار رمحاء بينهم3، 
پذیرش آن برایمان راحت میشود. با کّفار سختگیر، سخت، اشّداء؛ شدید و 
شّدت به معناى سختى است؛ معنایش این نیست که حتمًا بایستى دشمن را 
دارد،  سرکوبى  اقتضاى  وقت  یک  نه،  کند؛  سرکوب  و  کند  پامال  بکلى  آدم 
یک وقت هم اقتضاى سرکوبى ندارد؛ اّما در همه حال باید در مقابل دشمن 
سرسخت بود. خاکریزتان باید در مقابل دشمن نرم نباشد؛ دشمن نتواند نفوذ 
کند؛ نتواند تأثیر بگذارد؛ این در مقابل دشمن. نقطه              ى مقابل: رمحاء بينهم؛ با 
همدیگر مهربان باشیم، رحیم باشیم، نرم باشیم در مقابل هم. ببینید این دستور 
قرآن است دیگر. چرا عمل نمیکنیم؟ اشکال کار کجاست؟ اشکال کار همین 

1.  سوره ي انعام، آیه ي 125.
2.  سوره ي آل عمران، آیه ي 103.

3.  سوره ي فتح، آیه ي 29.
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هدایت  باران  و  قرآن  رحمت  باران  پذیرنده              ى  ظرِف  را  دلهایمان  اگر  است. 
قرآن قرار بدهیم، اگر دل را به قرآن بسپریم، برایمان راحت میشود. مقاصد 
رفیق              بازى،  پول              طلبى،  قدرت              طلبى،  مادى،  منافع  شخصى،  اغراض  شخصى، 
را  قرآنى  هدایت  و  قرآنى  توصیه              ى  این  انسان  که  شد  نخواهد  موجب  اینها 

فراموش کند؛ از دست بدهد؛ پشت سر بیندازد.
ببینید این گشودن قرآن در مقابل و شنیدن قرآن و خواندن قرآن، باید ما 
را منزل به منزل به اینجا برساند؛ اینجورى باید باشد خاصیت قرآن  ـ کتاب 
آسمانى  ـ این است. قرآن مثل کتاب معمولى نیست که آدم یک بار بخواند، 
خیلى خوب، خواندیم و یاد گرفتیم، بعد ببندیم بگذاریم سر جایش؛ نه، این 
تأثیر  است،  نیاز  مورد  همیشه  است،  حیات              بخش  است،  آشامیدنى  آب  مثل 
آن تدریجى است، در طول زمان است، نهایت ندارد، هدایت آن آخر ندارد. 
هرچه شما از قرآن فرا بگیرید، باز یک باب دیگرى هست که گشوده بشود؛ 
گره دیگرى هست که باز بشود؛ مجهول دیگرى هست که معلوم بشود؛ قرآن 
اینجورى است. لذا باید دائم قرآن را خواند. خوب، این وسیله              اش همین است 
که با قرآن مأنوس بشویم، جوانهاى ما با صداهاى خوب، با لحنهاى خوب 
که  طور  همین  بکنند؛  رعایت  آن  در  را  گوناگون  جهات  و  بخوانند  را  قرآن 
عرض کردیم، خشوع را هم جزو مجموعه              ها و عناصر سازنده              ى یک تالوت 

خوب قرار بدهند.
پروردگارا! ما را با قرآن زنده بدار؛ با قرآن بمیران؛ با قرآن محشور بفرما. 
پروردگارا! دلهاى ما را پذیرنده              ى هدایت قرآنى و معرفت قرآنى قرار بده؛ ما 
را اهل توحید قرار بده. پروردگارا! به حق محمد و آل محمد این ماه رمضان 
را براى مّلت ما و براى اّمت مسلمان، ماه رمضان مبارکى قرار بده. پروردگارا! 
بفرما.  دائرتر  و  رائج              تر  و  جارى              تر  مسلمان  اّمت  بین  در  روزبه              روز  را  قرآن 

پروردگارا! گذشتگان ما را مشمول رحمت و مغفرت خود قرار بده.

 در جمع قاریان قرآن در روز اول ماه رمضان  ـ  1388/5/31
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امهيت روز قدس، يادگار برجسته ي امام(ره)
هفته     ى آینده  ـ جمعه  ـ روز قدس است؛ این یکى از برجسته     ترین یادگارهاى 
امام عزیز ماست؛ نشانه     ى دلبستگى انقالب و دلبستگى مّلت ما به ماجراى قدس 
شریف و ماجراى فلسطین است. به برکت روز قدس، این نام را ما توانستیم هر 
سال در دنیا زنده نگه داریم. خیلى از حکومتها و خیلى از سیاستها میخواستند، 
مایل بودند، تالش کردند، پول خرج کردند که مسئله     ى فلسطین فراموش شود. 
اگر تالش جمهورى اسالمى نبود، اگر ایستادگى جمهورى اسالمى با تمام قوا 
در مقابله     ى این سیاست خباثت     آلود نبود، بعید نبود که بتوانند مسئله     ى فلسطین 
را بتدریج به زاویه بکشانند؛ اصًال فراموش کنند. االن هم خود دستگاه استکبار 
و خود صهیونیستهاى خبیث معترفند، معتقدند و ناراحتند از اینکه جمهورى 
اسالمى پرچم فلسطین را برافراشته است و نمیگذارد که با سازشکارى هائى که 
میخواهند انجام بدهند، مسئله     ى فلسطین را از دور خارج کنند. روز قدس، روز 
زنده کردن این یاد و این نام است. امسال هم به توفیق الهى، به هدایت الهى، 
مّلت عظیم ما در تهران و در همه     ى شهرستانها روز قدس را گرامى خواهند 
داشت، راهپیمائى خواهند کرد. در کشورهاى دیگر هم بسیارى از مسلمانان 
در روز قدس از مّلت ایران تبعیّت میکنند. روز قدس، روز متعّلق به مسئله     ى 
قدس است و ضمنًا مظهر وحدت مّلت ایران است. مراقب باشید در روز قدس 
کسانى نخواهند از این اجتماعات براى ایجاد تفرقه استفاده کنند. از تفرقه باید 
ترسید. با تفرقه باید مقابله و معارضه کرد. تفرقه نباید به وجود بیاید. آن وقتى 



366
ی/ 

ورای
عاش

خن 
و س

و د
تاد 

 هف
 

366
آداب روزه داري، احوال روزه داران

مّلت ایران میتواند پرچم قدس را با افتخار بلند کند که یکپارچه باشد. در طول 
این سالها سعى کردند این را هم به هم بزنند، اّما بحمداهللا نتوانستند؛ ان     شاءاهللا 

بعداً هم نخواهند توانست.

 در خطبه هاي نماز جمعه ي تهران ـ 1388/6/20
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شب قدر؛ آغاز سال جديد انسان
مّلت  همه                ى  و  نمازگزار  خواهران  و  برادران  همه                ى  به  را  فطر  سعید  عید 
ایران و به همه                ى مسلمانان جهان و اّمت عظیم اسالمى تبریک عرض میکنیم. 
مسلمان از ماه رمضان با نورانیّت خارج میشود. ماه رمضان با روزه                اش، با ذکر 
و دعا و ثناى الهى در آن، با تالوت قرآن، با حسنات فراوان دیگر که انسان 
مؤمن از آن برخوردار میشود، دل را نورانى میکند، زنگارها را از دل و جان 
انسان میزداید. در حقیقت از شب قدر، انسان مؤمن روزه                دار، سال نوى را آغاز 
میکند. در شب قدر تقدیر او در دوران سال براى او از سوى کاتبان الهى نوشته 
میشود. انسان وارد یک سال نو، مرحله                ى نو و در واقع یک حیات نو و والدت 
نو میشود. در راهى به حرکت در مى                آید، با ذخیره                ى تقوا این راه را طى میکند، 
در اثناى این راه هم مقاطع گوناگون براى تجدید خاطره و یادآورى مجدد 
براى او قرار داده                اند و روز عید فطر یکى از این مقاطع میان راه است. این روز 

را باید مغتنم شمرد.
این نماز روز عید فطر به یک معنا شکرانه                ى نعمت الهى در ماه رمضان 
است. شکرانه                ى این والدت جدید است. در نماز عید فطر بارها به خداوند 
عرض میکنیم: ادخلىن ىف كّل خري ادخلت فيه حمّمدا و آل حمّمد؛ ما را به آن بهشت 
مصّفاى ایمان و اخالق و عمل که این برگزیدگان را در آن جا دادى، وارد کن. 
و اخرجىن من كّل سوء اخرجت منه حمّمدا و آل حمّمد صلواتك عليه و عليهم؛ از آن 
دوزخ عمل ناشایست، اخالق ناشایست، عقیده                ى ناشایست که این بزرگواران 
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و عزیزان عالم خلقت را از آن محفوظ و مصون نگاه داشتى، ما را خارج کن. 
این هدف بزرگ را براى خودمان در روز عید فطر ترسیم میکنیم، آن را از خدا 
طلب میکنیم و خوِد ما هم البتّه وظیفه داریم، تکلیف داریم که سعى کنیم، تالش 

کنیم که در این صراط مستقیم بمانیم. این همان تقواست.



دستاوردهاي ماه رمضان
به  بازگشت  است؛  انابه  و  توبه  رمضان  ماه  بزرگ  دستاوردهاى  از  یکى 
خداى متعال. در دعاى شریف ابى                حمزه                ى ثمالى میخوانیم: و امجع بيىن و بني 
املصطفى و انقلىن اىل درجة الّتوبة اليك1؛ ما را به درجه و مقام توبه برسان که 

برگردیم. از راه کج، از عمل بد، از پندار بد، از اخالق زشت برگردیم.
در دعاى وداع ماه مبارك رمضان، امام سّجاد به پروردگار عالم عرض 
میکند: انت اّلذى فتحت لعبادك بابا اىل عفوك و ّمسيته الّتوبة2؛ این باب را باز کردى 
به روى ما که به سوى عفو تو بشتابیم، از نعمت عفو و رحمت تو بهره ببریم. این 
در، دِر توبه است؛ پنجره                ى دلگشا به سوى فضاى مصّفاى عفو الهى. اگر خداى 
متعال راه توبه را به روى بندگان باز نمیکرد، وضع ما بندگان گنهکار خیلى بد 
میشد. انسان تحت تأثیر غرائز انسانى، هوى                هاى نفسانى دچار خطا میشود، 
دچار لغزش میشود و گناه میکند. هر کدام از این گناهان زخمى بر پیکره                ى دل 

و جان ما وارد میکند. چه کار میکردیم اگر راه توبه نبود؟
در دعاى کمیل امیرالمؤمنین عرض میکند: ال اجد مفّرا ممّا كان مّنى و ال 
کردن  مسئله                ى عذرخواهى  مفزعا اتوّجه اليه ىف امرى غري قبولك عذرى3؛ اگر 
و قبول عذر از سوى پروردگار کریم و رحیم نبود، چطور ما میتوانستیم از 
آنچه بر سر خود آورده                ایم از گناه، از تخّلف، از لغزش، از پیروى از هوى                ها، 
از شر این همه بارهاى سنگین گناه، خودمان را خالص کنیم؛ مفّرى نداشتیم، 

1. اقبال االعمال (ط القدیمه)، ج1، ص 72.
2. صحیفه ي سّجادیه ي، دعاي 45، ص 194.
3.  اقبال االعمال (ط القدیمه)، ج2، ص 707.
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پناهگاهى نداشتیم. این پناهگاه را خداى متعال به روى ما گشوده است و آن 
توبه است. توبه را قدر بدانید.

جوانى بر اثر جهالت از خانه                ى پدر و مادر میگریزد و فرار میکند، بعد به 
آغوش پدر و مادر برمیگردد و با محبّت آنها، با مهر آنها، با نوازش آنها مواجه 
میشود. این، توبه است. وقتى برمیگردیم به سوى خانه                ى رحمت الهى، خداى 
متعال با آغوش باز ما را قبول میکند و میپذیرد. این بازگشت را که در ماه رمضان 
به طور طبیعى براى انسان مؤمن پیش مى                آید، مغتنم بشماریم. من دیدم تصویر 
حضور جوانان را، نوجوانان را، زنان و مردان را، در ماه رمضان در جلسات 
دعا، در جلسات قرآن، در جلسات ذکر؛ این اشکهائى که در توّجه به پروردگار 
بر چهره                ها میغلتید و فرو میریخت، خیلى قیمت دارد، خیلى ارزش دارد. اینها 
توبه است. این توبه را نگه داریم. هوى                پرستى ما، دلهاى سر به هواى ما دچار 
خطا و لغزش میشود. این فرصت را ماه رمضان در اختیار ما قرار داده است که 
بتوانیم خودمان را شستشو بدهیم. این شستشو خیلى ارزش دارد. این اشکها 
دل را شستشو میدهد، اّما باید حفظش کرد، باید آن را نگه داشت. همه                ى این 
دردهاى بزرگ، بیمارى                هاى مهلک و خطرناك، یعنى منیّت                ها، کبرها، حسدها، 
تعدى                ها، خیانتها، الابالیگرى                ها  ـ که اینها بیمارى                هاى بزرگ ما هستند  ـ در ماه 
رمضان فرصت عالج پیدا میکنند، قابل درمان میشوند. خداى متعال توّجه میکند 
و یقینًا توّجه کرده است. ماه رمضان ما امسال ماه رمضان خیلى خوبى بود. 
مجالس  ـ مجالس قرآن، مجالس ذکر، مجالس دعا، مجالس موعظه  ـ حضور 
قشرهاى مختلف، گروه                هاى مختلف اجتماعى، چهره                ها و قیافه                هاى گوناگون در 
این مجالس. چقدر انفاق در این ماه انجام گرفت، چقدر در طول این ماه مبارك از 
ضعیفان دستگیرى شد. اینها خیلى ارزش دارد. هر کدام یک عطرى به روح انسان 
میدهد، گشایشى براى انسان به وجود مى                آورد. اینها را حفظ کنیم. من توصیه 
میکنم جوانها این دلهاى نرم را، این دلهاى نورانى را مغتنم بشمرند. در سنین باال 
کمتر پیش مى                آید، براى جوانها بیشتر پیش مى                آید. این دلها را حفظ کنید. نماز 
اول وقت، حضور در مساجد، تالوت قرآن، انس با قرآن، انس با ادعیه                ى وارده                ى 

از اهل                بیت  ـ که گنجینه                ى معارف اسالمى است  ـ را مغتنم بشمرید.
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امهّيت اخالق و جلوگريي از گسترش 
فضاي سوءظن در جامعه

به اخالق خودمان هم برسیم؛ به اخالق خودمان هم برسیم. اخالق اهمیتش 
از عمل هم بیشتر است. فضاى جامعه را فضاى برادرى، مهربانى، حسن ظن 
قرار بدهیم. من هیچ موافق نیستم با اینکه فضاى جامعه را فضاى سوءظن و 
اینکه  کنیم.  دور  خودمان باید  از  را  این عادات  بدهیم.  قرار  بدگمانى  فضاى 
ارتباطى  ـ  گوناگون  دستگاه                هاى  و  رسانه  و  روزنامه  که  شده  باب  متأسفانه 
که امروز روزبه                روز هم بیشتر و گسترده                تر و پیچیده                تر میشود  ـ روشى را در 
پیش گرفته                اند براى متّهم کردن یکدیگر، این چیز خوبى نیست؛ این چیز خوبى 
نیست، دل ما را تاریک میکند، فضاى زندگى ما را ظلمانى میکند. هیچ منافات 
گناه  اشاعه                ى  فضاى  فضا،  اّما  ببیند،  را  خودش  گناه  تاوان  گنهکار  که  ندارد 
نباشد؛ تهمت زدن، دیگران را متّهم کردن به شایعات، به خیاالت. همین جا من 
این را هم بگویم: اینکه در دادگاه                ها  ـ که در تلویزیون هم پخش میشد  ـ از 
قول یک متّهمى چیزى راجع به یک کس دیگرى گفته میشود، من این را بگویم 
که این، شرعًا حجیت ندارد. بله، متّهم هرچه درباره                ى خود در دادگاه بگوید، 
این حجت است. اینکه بگویند در دادگاه درباره                ى خودش اگر اعترافى کرد، 
حجت نیست، این حرف مهملى است، حرف بى                ارزشى است؛ نه، هر اقرارى، 
هر اعترافى، شرعًا، عرفًا و در نزد عقال در یک دادگاه در مقابل دوربین، در 
مقابل بینندگان میلیونى که متّهم علیه خود بکند، این اعتراف مسموع است، 
مسموع  نه،  کند،  اعترافى  بخواهد  دیگرى  علیه  اّما  است؛  نافذ  است،  مقبول 
نیست. فضا را نباید از تهمت و از گمان سوء پر کرد. قرآن کریم میفرماید: 
لو ال اذ مسعتموه ظّن املؤمنون و املؤمنات بانفسهم خريا1؛ وقتى میشنوید که یکى 
را متّهم میکنند، چرا به همدیگر حسن ظن ندارید؟ تکلیف دستگاه اجرائى و 
قضائى به جاى خود محفوظ است. دستگاه                هاى اجرائى باید مجرم را تعقیب 
کنند، دستگاه                هاى قضائى باید مجرم را محکوم و مجازات کنند؛ با همان روشى 

1. سوره ي نور، آیه ي 12.
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که ثابت میشود و در قوانین اسالمى و قوانین عرفى ما هست و هیچ هم در 
این زمینه نباید کوتاه بیایند؛ اّما مجازات مجرم که از طرق قانونى جرم او ثابت 
شده است، غیر از این است که به گمان، به خیال، به تهمت، یکى را متّهم کنیم، 
بدنام کنیم، در جامعه دهن به دهن بگردانیم. اینکه نمیشود. این فضا، فضاى 
درستى نیست. یا دیگران  ـ خارجى                ها، بیگانه                ها، تلویزیونهاى مغرض  ـ علیه 
کسى یا کسانى حرفى بزنند، ادعا کنند که اینها فالن جا خیانت کردند، فالن 
جا خطا کردند؛ ما هم عین همان را پخش کنیم. این، ظلم است؛ این، مورد 
قبول نیست. رسانه                هاى بیگانه ِکى دلشان براى ما سوخته است؟ ِکى خواسته                اند 
حقائق در مورد ما روشن بشود، که در این مورد بیایند حقیقت را گفته باشند؟ 
میگویند، حرفهائى میزنند، ادعاهائى میکنند. نباید گفت اینها شفافیت است. 
این، شفافیت نیست؛ این، کدر کردن فضاست. شفافیت معنایش این است که 
مسئول در جمهورى اسالمى عملکرد خودش را به طور واضح در اختیار مردم 
قرار بدهد؛ این معناى شفافیت است، باید هم بکنند؛ اّما اینکه ما بیائیم این و 
آن را بدون اینکه اثبات شده باشد، بگیریم زیر بار فشار تهمت و چیزهائى 
را به آنها نسبت بدهیم که ممکن است در واقع راست باشد، اّما تا مادامى که 
ثابت نشده است، ما حق نداریم آن را بیان کنیم؛ این آن را متّهم کند، آن این را 
متّهم کند؛ از رسانه                ى بیگانه  ـ رسانه                ى مغرض انگلیس  ـ شاهد برایش بیاوریم، 
بعد هم یک نفر از آن طرف پیدا بشود و کل نظام را به امورى که شایسته                ى 
نظام اسالمى نیست و نظام اسالمى شأنش بسیار باالتر است از این چیزهائى 
که بعضى به نظام اسالمى نسبت میدهند، متّهم بکند، این اشکال بر آنها بیشتر 
هم وارد است. تهمت زدن به یک شخص گناه است، تهمت زدن به یک نظام 
اسالمى، به یک مجموعه، گناه بسیار بزرگترى است. پروردگارا ! با تقواى خود 

ما را از این گناهان دور کن.

 در خطبه هاي نماز عید فطر ـ 1388/6/29
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لزوم ره گريي از معارف و مفاهيم قرآن
خداوند متعال را شاکر و سپاسگزاریم که توفیق عنایت کرد و عمر ما را 
با فضل خود و لطف خود ادامه داد که بتوانیم یک بار دیگر در این جلسه  ـ 
که یک جلسه ى بسیار شیرین و اثرگذار و پرسودى است   ـ شرکت کنیم و از 
تالوت آیات کریمه ى قرآن به وسیله ى قّراء عزیزمان بهره ببریم. بنده واقعًا این 
نعمت بزرگ را که در واقع نعمت رشد روزافزوِن عالقه ى به قرآن در جامعه ى 
ماست، به قدرى نعمت بزرگى میدانم که شاید هیچ نعمتى با آن معادل نیست.

جلسه ى امروز هم جلسه ى بسیار خوبى بود؛ قّراء محترم، چه اساتید قرائت 
که بعضى امروز تالوت کردند، چه جوانان عزیزى که وارد این وادى هستند 
و انسان احساس میکند؛ استعدادهاى خوب، صداهاى خوب، عالقه مندى هاى 
خوب که آینده ى بهترى را براى کشور نوید میدهد. خب، خداوند متعال این 
نعمت را به ما داده است. و لكّن اهللا حّبب إليكم اإلميان و زّينه ىف قلوبكم و كّره 
که  است  بزرگى  نعمت  خیلى  خب  این  العصيان1.  و  الفسوق  و  الكفر  إليكم 
خداوند ایمان را و آنچه که نشانه ى ایمان هست، براى مردم ما محبوب قرار 
بدهد و آن را زینت بدهد در دلهاى ما. اگر بخواهیم از قرآن به معناى حقیقى 
کلمه بهره ببریم، باید با معارف قرآن و مفاهیم قرآن آشنا بشویم. این تالوت 
هم و این حفظ قرآن هم و این انس با قرآن هم به ما در این جهت کمک 
میکند. اگر درس گرفتن از قرآن نمیبود، این همه به ما توصیه نمیکردند که 

1.  سوره ي حجرات، آیه ي  7.
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قرآن را تالوت کنیم. چون باید توّجه داشته باشیم هدف این نیست که این 
امواج صوتى در فضا به وجود بیاید و پراکنده بشود؛ این که هدف نیست. یا 
هدف این نیست که همچنانى که یک شعرى را ممکن است با آهنگ خوشى 
کسى بخواند و ما لّذت ببریم، قرآن را هم حاال با آهنگ خوشى بخوانند که 
ما از صداى خوش آن لّذت ببریم؛ اینها که هدف نیست. همه ى این مقّدمات  ـ 
تالوت و آنچه که تالوت را ترویج میکند در جامعه که همین صداى خوش و 
لحن خوش است و اینها جزو این مؤلفه هایى است که تالوت را رواج میدهد 
قرآنى  معارف  فهم  براى  میکند  ـ  مشتاق  آن  سمت  به  را  دلها  و  جامعه  در 

است.



درجات معارف قرآين 
فهم معارف قرآنى هم درجاتى دارد. اولش از همین تأّمل در الفاظ قرآن و 
ترجمه ى قرآن به دست مى آید. یعنى وقتى ما میگوئیم معارف قرآنى، معنایش 
این نیست که یک هفت توِى رازآلوِد رمزگونه اى است که دست هیچ کس به 
او نمیرسد. بله، معارف عالیه اى وجود دارد که دست امثال ماها به آن ممکن 
است نرسد، اّما معارف بسیارى هم هست که همین ما  ـ ما مردم معمولى و 
عادى  ـ به شرط اینکه توّجه کنیم به این کالم و به این بیان، آن را خواهیم 
فراوان  قرآن  کریمه ى  آیات  همین  در  کرد.  خواهیم  استفاده  آن  از  و  فهمید 
هست؛ اینها درسهاى زندگى ماست. فرض بفرمائید در این آیه ى شریفه: ان 
اّلذين يبايعونك اّنما يبايعون اهللا يد اهللا فوق ايديهم فمن نكث فاّنما ينكث على نفسه 
و من اوىف مبا عاهد عليه اهللا فسيؤتيه اجرا عظيما1. خب این درس است دیگر؛ 
نفسه؛  على  ينكث  نكث فاّنما  ما. فمن  زندگى  براى  است  واضحى  درس  این 
اگر قراردادى را که با پیغمبر گذاشتید، با اسالم گذاشتید، بیعتى را که با خدا 
کردید، به هم زدید، نقض عهد کردید، علیه خودتان کار کردید. فمن نكث فاّنما 

1.  سوره ي فتح، آیه ي 10.
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ينكث على نفسه؛ شکستن بیعت خدا و پیغمبر، علیه ماست؛ علیه خدا و پیغمبر 
نیست. آنها ضررى نمیکنند. و من اوىف مبا عاهد عليه اهللا فسيؤتيه اجرا عظيما؛ اّما 
اگر وفا کردیم به این قراردادى که با خدا و پیغمبر گذاشتیم، به نفع خودمان 
کار کردیم؛ پاداش عظیمى خود ما از خداى متعال خواهیم گرفت. این پاداش، 
نگفتند که در آخرت است، نگفتند بهشت است؛ بخش عمده اش هم البتّه در 
آخرت است، اّما این پاداش در دنیا هم هست؛ در دنیا هم این پاداش را به 
ما خواهند داد. همین آیات سوره ى مبارکه ى احزاب را که یکى از برادرها یا 
جمعى شاید خواندند: من املؤمنني رجال صدقوا ما عاهدوا اهللا عليه فمنهم من قضى 
حنبه و منهم من ينتظر و ما بّدلوا تبديال. ليجزى اهللا الّصادقني بصدقهم1؛ این صدق، 
همین است. صدقوا ما عاهدوا اهللا عليه؛ یعنى این قرارى را که با خدا گذاشتند، 
این وعده و پیمانى را که با خدا بستند، صادقانه پیمان بستند و پاى این پیمان 
ایستادند و سختى هاى زندگى، جلوه هاى شهوت انگیز دنیایى، آنها را از این 
راه منحرف نکرد. ليجزى اهللا الّصادقني بصدقهم؛ خدا به خاطر این راستگویى و 
ایستادن پاى این وعده و پیمان الهى جزا میدهد. خب، اینها معارفى است که 
با مراجعه ى به ظاهر قرآن هم میشود اینها را فهمید. اگر چه که در وراى اینها، 
معارف برترى، باالترى مسّلمًا وجود دارد که اینها را ممکن است خصیصین 
بفهمند، بندگان صالح و شایسته ى خدا بفهمند و ما به آنها دسترسى نداشته 
باشیم، جز از طریق آن بندگان. مسّلم چنین چیزهائى است؛ چون فرمودند 
دارد،  ظاهرى  قرآن  میفرماید  که  هست  متعّددى  روایات  دارد.  بطونى  قرآن 
باطنى دارد، اسرارى دارد، اعماقى دارد؛ مثل دریایى است که ظاهر دریا هم 
هست، وجود دارد، آب است، دریاست، اّما فقط همین ظاهر نیست، اعماقى 
دارد، در آن اعماق هم حقایقى است، چیزهایى است؛ مسّلم این هست. اّما از 

همین ظاهر هم ما میتوانیم استفاده کنیم؛ به شرط چه؟ به شرط دقّت، تأّمل.



1.  سوره ي احزاب، آیات 23 و 24.
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لزوم درك و توّجه به معناي آيات قرآن 
این که ما مکّرر عرض کردیم  ـ چند سال است که این را عرض میکنیم و 
خوشبختانه به نتیجه هم رسیده و انسان اثرش را مى بیند  ـ باز عرض میکنیم: 
شما این آیه اى را که تالوت میکنید، بدرستى معنایش را درك کنید. همین 
معنایى که یک عربى دان میتواند بفهمد، همین معناى ظاهرى را درست درك 
کنید. این که درك شد، آن وقت در تالوت، فرصت و قدرت تدبّر به انسان 
عرض  شما  به  من  و  کند.  تدبّر  وقت  آن  میتواند  انسان  یعنى  میدهد.  دست 
کنم وقتى که معناى آیه را بدانیم، آن کسى که اهل صوت و آهنگ و لحن و 
خواندن هست، خوِد این فهم معناى آیه، لحن را هدایت میکند. اگر ما بدانیم 
چى داریم میخوانیم، هیچ لزومى ندارد که نگاه کنیم ببینیم فالن قارِى فرض 
کنید که معروف، وقتى این آیه را خوانده، کجا را پایین آورده، کجا را باال برده، 
کجا را با رقت خوانده، کجا را با شّدت خوانده. نه، لزومى ندارد. اگر معنا را 
فهمیدیم، خود این معنا آدمى را که اهل صوت هست و صداى او آهنگ پذیر 
است و انعطاف آهنگ دارد، صداى او را هدایت خواهد کرد، خودش آهنگ را 
به ما خواهد داد؛ مثل حرف زدن معمولى. شما در حرف زدن معمولى و وقتى 
که حرف میزنید، صداى شما یک جایى پایین مى آید، یک جا اوج میگیرد، 
یک جا آهسته صحبت میکنید، یک جا تند صحبت میکنید، یک جا شمرده 
صحبت میکنید، روى یک کلمه اى تکیه میکنید. قبًال براى اینها هیچ نُت نوشته 
نشده  ـ نُت نویسى نشده، طبق نُت نیست  ـ و این طبق همین احساس شما 
و غریزه ى شماست. اگر چنانچه معناى آیه ى قرآن را فهمیدید، همین غریزه 
وقف  را  کجا  بخوانید،  آهسته  را  کجا  کنید؛  کار  چه  که  میکند  کمک  شما  به 
کنید، کجا را وصل کنید، از کجا شروع کنید. تسّلط بر آیات قرآن این هنر 
را به انسان میدهد. البتّه بعضى ها هم هستند که آیات قرآن را میفهمند. چون 
خودشان عربند، ترجمه ى آیه را هم خوب میدانند  ـ عرب هم هستند  ـ اّما آدم 
مى بیند که کأنّه با توّجه به معنا نمیخوانند. تو همین قّراء معروف مصرى، بعضى 
هستند که انسان وقتى نگاه میکند، مثل این است که یک متنى را مأموریت 
داده باشند که این را بخوان، یک نفرى از اول تا آخر میخواند و به معناى 
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تفاهم با مخاطب نیست. انسان این را در بعضى از قّراء مى بیند. ولى بعضى هم 
هستند که نه، قرائتشان، تالوتشان، مثل تکلم با مخاطب است؛ حرف زدن با 

مخاطب است. باید تالوت شما این جور باشد.
کمتر  مستقیم  قرآن،  کریمه ى  آیات  الفاظ  از  ما  مردم  اکثر  متأسفانه  البتّه 
استفاده میکنند؛ یعنى اکثر عربى نمیدانند. خب یکى از محرومیتهاى ماست. 
لذا در قوانین کشور فراگیرى زبان عربى که زبان قرآن است، یکى از چیزهاى 
الزم فرض شده که این، به خاطر همین است. اگر ما واقعًا بخواهیم معانى 
به  مراجعه ى  میتوانند  نخواندند،  هم  عربى  که  معمولى  مردم  بفهمیم،  را  قرآن 

تفاسیر و به ترجمه ها بکنند.
خوشبختانه امروز ترجمه هاى خوب هم هست. در کشور افرادى زحمت 
برادران  شما  به  توصیه ام  من  حال  هر  به  کردند.  خوبى  ترجمه هاى  کشیدند، 
عزیزى که قرآن را با صوت خوش تالوت میکنید، این است که به این نکته 
توّجه کنید: یعنى قرآن را با توّجه به معنا بخوانید؛ جورى بخوانید که با طرف 
مقابل، با مخاطبى که دارد میشنود، کأنّه دارید با زبان قرآن حرف میزنید. این 
اگر شد، آن وقت شما از خواندنتان بهره بردید، مردم هم از شنیدن قرآن و 

شنیدن تالوت شما بهره مند شدند.
و  قرآن  فهم  دایره ى  روز  به  روز  متعال  خداوند  ان شاءاهللا  امیدواریم 
استفاضه ى از قرآن و فهم معارف قرآن را در بین مّلت ما و مردم ما گسترده تر 

کند و ما را بیشتر از حظ قرآنى و برکات قرآنى محظوظ کند.
من این توصیه را حتمًا بکنم که روى ترجمه ى قرآن، دوستان قارى کار 
کنند؛ یعنى واقعًا جورى باشد که مسّلط باشند به ترجمه ى قرآن. البتّه حفظ 

قرآن هم در این زمینه خیلى مهم است. ان شاءاهللا موفق و مؤید باشید.

 در ضیافت انس با قرآن در اولین روز ماه رمضان ـ 1389/5/21
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صفات و خصوصيات ماه رمضان در 
ادعيه ي مأثوره

در دعاهائى که چه در صحیفه ى مبارکه ى سّجادیه، چه در بقیه ى دعاهاى 
مأثوِر براى ماه رمضان وارد شده است، صفاتى براى این ماه ذکر شده که هر 
کدام از این صفات و خصوصیات، قابل تأّمل و تدبّر است: شهر الّتوبة و االنابة 
 ـ که من در مورد این توبه و انابه، بعد چند جمله اى عرض خواهم کرد  ـ «شهر 
االسالم»، که در دعاى صحیفه ى مبارکه ى سّجادیه است. مراد از اسالم هم همان 
چیزى است که در آیه ى شریفه آمده است: و من يسلم وجهه اىل اهللا و هو حمسن 
فقد استمسك بالعروة الوثقى1. اسالم الوجه هللا، یعنى دل و جان را تسلیم کردن؛ 
در مقابل اراده ى الهى و حکم الهى و شریعت الهى، رام قرار دادن. شهر الّطهور. 
طهور یا به معناى پاك کننده است  ـ یعنى ماهى که در آن، عنصر پاك کننده اى 
وجود دارد که به انسان طهارت و پاکیزگى میدهد  ـ یا به صورت مصدر ذکر 
میشود؛ یعنى شهر پاك شدن از آلودگى ها و از آالیشها. «شهر التّمحیص». 
تمحیص یعنى خالص شدن. فلز قیمتِى آمیخته ى با فلزهاى ناهمذات را وقتى 
که در کوره میگذارند  ـ مثًال طال را  ـ این را تمحیص میگویند. یعنى جدا کردن 
ذات پاکیزه ى انسانى از ناخالصى ها و ناپاکى ها. اینها خصوصیاتى است که 

درباره ى این ماه ذکر شده است.
ماه هاى  و  سال  ایّام  بین  در  رمضان  ماه  که  مى آید  اینجور  انسان  نظر  به 

1.  سوره ي لقمان، آیه ي 22.
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سال، حکم اوقات نماز را دارد در شبانه روز. یعنى همان طورى که در شریعت 
یک  هستیم،  ماده  عوامل  به  محدود  و  محصور  که  ما  براى  اسالمى  مقّدس 
فرصتهائى گذاشته شده است که آن فرصتهاى نماز است  ـ وقت صبح، وقت 
یک  است،  بیدارباش  زنگ  یک  عشا،  وقت  مغرب،  وقت  عصر،  وقت  ظهر، 
خلوت دادن به خود براى ایجاد نورانیّت در دل و نفس است؛ ساعات نماز را 
در شبانه روز براى ما قرار دادند، براى اینکه غرق نشویم؛ از اسارت ماده یک 
لحظه اى بیرون بیائیم، نفسى تازه کنیم، به یاد معنویّت بیفتیم، یکسره غرق در 
مادیات نباشیم  ـ به نظر میرسد که در دوره ى سال هم ماه رمضان یک چنین 
وضعیتى را دارد؛ نََفس کِش روح انسانى و روح ملکوتى انسان است؛ فرصتى 
است که با این ریاضت طوالنى یکماهه، نفس از تخته بند عوامل مادى که ما 
بکشد،  نفسى  یک  کند؛  پیدا  نجاتى  کند،  پیدا  خالصى  است،  کرده  احاطه  را 
است.  داده  قرار  این  براى  را  رمضان  ماه  مقّدس،  شارع  کند.  پیدا  نورانیّتى 

خوب، این فرصتى است.
در میان خصوصیاتى که ذکر شده است  ـ که البتّه همه مهم است  ـ آنچه 
که نظر بنده را جلب میکند و حاال بین من و شما که مسئولین کشور هستیم، 
در میان گذاشته میشود، این «شهر التّوبۀ و االنابه» است؛ ماه توبه است، ماه 
انابه است. توبه یعنى بازگشت از یک راه غلط، از یک کار غلط، از یک فکر 
غلط. انابه یعنى رجوع الى اهللا، بازگشت به سمت خدا. این توبه و انابه، به 
طور طبیعى یک معنائى را در خودش مندرج دارد. وقتى میگوئیم از راه خطا 
کنیم؛  شناسائى  را  خطا  راه  را،  خطا  نقطه ى  که  است  این  معنایش  برگردیم، 
اینجور  غالبًا  میکنیم،  حرکت  داریم  که  طور  همین  ما  است.  مهم  خیلى  این 
هستیم که از کار خودمان، از خطاى خودمان، از تقصیرى که میکنیم، غفلت 
میکنیم؛ توّجه نمیکنیم به اشکالى که در کار خودمان وجود دارد. این خود، هم 
خود شخصى است، هم خود جماعى؛ مّلت خودمان، حزب خودمان، جریان 
خودمان، جناح خودمان. هرچه که به خود انسان ارتباط پیدا میکند، عیوب 
آن غالبًا مورد غفلت قرار میگیرد؛ لذا دیگران عیب ما را باید به ما بگویند. 
اگر خودمان میفهمیدیم و اصالح میکردیم، نوبت نمیرسید به دیگران؛ احتیاج 
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این  اّولش  قدم  فرمودند،  که  انابه  و  توبه  این  بگویند.  ما  به  دیگران  که  نبود 
است که به عیب کار توّجه کنیم، بفهمیم کجاى کار ما اشکال دارد؛ خطامان 
کجاست، گناهمان کجاست، تقصیرمان کجاست. از شخص خودمان هم شروع 
کنیم، تا بعد برسیم به دایره هاى جماعى وسیع تر. اول شخص خود را محاسبه 
کنیم، ببینیم کجا اشتباه کردیم؛ این وظیفه ى همه است. از ما آدمهاى معمولى 
که تقصیر و گناه و خطا در کارمان زیاد است، بگیرید تا انسانهاى برجسته، تا 
بندگان صالح خدا، حتّى تا اولیاءاهللا؛ آنها هم همین جورند، آنها هم احتیاج به 
استغفار دارند، آنها هم احتیاج به توبه دارند. روایتى است از نبى مکرم اسالم 
نقل  سنت  اهل  هم  کرده اند،  نقل  شیعه  هم  را  حدیث  این  که  صّلى اهللا علیه و اله و سّلم، 
کرده اند. از قول حضرت نقل شده است که فرمود: اّنه ليغان على قلىب1؛ دل من 
را غبار میگیرد، ابر میگیرد. «یغان»، «غین» به معناى «غیم» است؛ یعنى ابر. 
مثل روى خورشید را، روى ماه را که ابر بپوشاند، یک حالت تیرگى نسبى، 
جلوگیرى از آن درخشش. فرمود: «لیغان على قلبى»؛ گاهى دل مرا آن حالت 
ابرآلودگى و مه آلودگى فرا میگیرد. و اّنى ألستغفر اهللا كّل يوم سبعني مّرة2؛ در هر 
روزى من هفتاد مرتبه استغفار میکنم. پیغمبر این جمله را میفرماید؛ آن روح 
ملکوتى، آن ذات پاك. در یک روایت دیگر  ـ که این از طرق ماست  ـ دارد 
که كان رسول اهللا صّلى اهللا علیه و اله يتوب اىل اهللا ىف كّل يوم سبعني مّرة. اینجا دیگر 
تعبیر توبه دارد. از قول امام صادق علیه الّسالم نقل شده است که پیغمبر روزى 
هفتاد مرتبه توبه میکرد، من غري ذنب؛ بدون اینکه گناهى کرده باشد. خوب، 
پیغمبر که معصوم است؛ از چى توبه میکند؟ مرحوم فیض رحمۀ اهللا علیه میگوید: 
اّن ذنوب األنبياء و األوصياء علیهم الّسالم ليس كذنوبنا بل اّنما هو ترك دوام الّذكر و 
االشتغال باملباحات. ممکن است در کوچه و بازار و زندگى معمولى براى نبى 
و ولى لحظه ى غفلتى پیش بیاید؛ آن چیزى که اکثریت زندگى ما را تشکیل 
به  سرگرم  و  مشغول  بیاید،  پیش  لحظه اى  یک  است  ممکن  او  براى  میدهد، 
این  بنابراین،  دارد.  استغفار  پیغمبر  براى  همین  خود  بشود؛  مباحى  امر  یک 

1. مستدرك الوسائل، ج5، ص 320.
2. همان. 
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مخصوص ما نیست؛ این براى همه است.
خوب، این براى کارگزاران وظیفه ى الزمترى است. یعنى من و شما که 
در بخشى از کارهاى کشور مسئولیتى داریم یا تأثیرى داریم، در یک حوزه ى 
اهللا  الى  توبه ى  و  استغفار  امر  در  وظیفه مان  داریم،  نفوذى  اجتماعى  خاص 
در  حتّى  گاهى  باشیم.  مراقب  باید  خیلى  است؛  سنگین تر  اهللا  الى  انابه ى  و 
زیرمجموعه ى من و شما یک تخّلفى صورت میگیرد؛ اگر به نحوى این تخّلف 
مستند به ما باشد، ما مسئولیم. مثل اینکه مثًال کوتاهى کردیم در ابالغ، کوتاهى 
این  تخّلفات،  با  برخورد  در  کردیم  کوتاهى  شخص،  این  گزینش  در  کردیم 
موجب شده است که تخّلفى به وجود بیاید. قوا انفسكم و اهليكم نارا وقودها 

الّناس و احلجارة1.
پس نتیجه این شد که در ماه رمضان در حد توان خودمان باید مراقبت 
کنیم، رفتار خودمان را تصحیح کنیم؛ فکرمان را، قولمان را، عملمان را تصحیح 
این  کنیم.  برطرف  را  اشکاالت  آن  کنیم،  پیدا  را  اشکاالتش  بگردیم  کنیم؛ 
تصحیح در چه جهتى باشد؟ در جهت تقوا. در آیه ى شریفه ى روزه میفرماید: 
لعّلكم تّتقون2؛ روزه براى تقواست. بنابراین، این تالشى که در راه ماه مبارك 

رمضان انجام میگیرد، در جهت تقوا باشد.



ابعاد گسترده ي تقوا
در باب تقوا من یک جمله اى اینجا یادداشت کرده ام که عرض بکنم. غالبًا 
وقتى گفته میشود تقوا، پرهیزگارى، ذهن انسان میرود به رعایت ظواهر شرع 
و محرمات و واجباتى که دم دست ماست؛ نماز بخوانیم، وجوهات شرعى مان 
را بدهیم، روزه بگیریم، دروغ نگوئیم. البتّه اینها مهم است، همه اش مهم است؛ 
لیکن تقوا ابعاد دیگرى هم دارد که غالبًا ما از اینها غفلت میکنیم. در دعاى 

1.  سوره ي تحریم، آیه ي  6.
2.  سوره ي بقره، آیه ي  183 .
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شریف مکارم االخالق یک فقره اى در توضیح این ابعاد دیگر هست: الّلهّم 
صّل على حمّمد و اله و حّلىن حبلية الّصاحلني و البسىن زينة املّتقني1؛ از خداى متعال 
لباس  با  و  بده  زیور  صالحان  زیور  با  مرا  پروردگارا!  که  میکند  درخواست 
پرهیزگاران ملبس کن. خوب، این لباس پرهیزگاران چیست؟ آن وقت این 
عدالت،  گستردن  در  پرهیزگاران  لباس  العدل2؛  بسط  ىف  است:  جالب  شرح 
«و کظم الغیظ»؛ در فرو بردن خشم، و اطفاء الّنائرة3؛ در فرو نشاندن آتش؛ 
آتشهائى که بین افراد جامعه برمى افروزند. اینها تقواست. و ضّم اهل الفرقة4؛ 
افرادى که از شمایند، اّما جدا شدند، سعى کنید اینها را گرد بیاورید. این جزو 
موارد تقواست، که در دعاى شریف مکارم االخالق  ـ دعاى بیستم صحیفه ى 
مبارکه ى سّجادیه  ـ به آن اشاره شده است. این دعا، بسیار دعاى مهمى است. 
من عقیده ام این است که همه، بخصوص کارگزاران، باید این دعا را بخوانند 
و در مضامینش دقّت کنند؛ تعلیم دهنده است. و اصالح ذات البني5؛ به جاى 
آتش افروزى، خبرچینى، این را به جان آن انداختن، آن را در پوستین این 
ایجاد  مسلمان،  برادران  مؤمن،  برادران  بین  کنند؛  ذات البین  اصالح  انداختن، 

ائتالف کنند؛ اینها تقواست.
ببینید، اینها همه، مسائل امروز ماست. گستردن عدالت، عدالت قضائى، 
فرصتهاى  و  منابع  تقسیم  در  عدالت  گزینشها،  در  عدالت  اقتصادى،  عدالت 
اینها  است؛  مهمى  خیلى  مسائل  اینها  جغرافیائى،  عدالت  گروه ها،  بین  کشور 
همه نیازهاى ماست. گستردن عدالت، باالترین رقمهاى تقواست؛ این از یک 
که  است  باالتر است. روایتى  تابستان  گرم  روز  روزه ى  یک  از  خوب،  نماز 
فرمود: هر امیرى  ـ امیر یعنى همه ى شماها؛ هر کسى یک دستگاهى دارد که 
در آن فرمان میراند، حکم او در آنجا نافذ است  ـ که روزى را به عدالت حکم 

1.  صحفیه ى سّجادیه، دعاى 20
2. همان.
3. همان.
4. همان.
5. همان.
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کند، مثل این است که هفتاد سال عبادت کرده؛ اینها خیلى مسائل مهمى است؛ 
اهمیت عدالت را، رفتار عدالت آمیز را به ما نشان میدهد.

فرو بردن خشم در مقابل دوستان. بحث اینجا دوستان است. البتّه در مقابل 
با  که  دشمنى  آن  مقابل  در  م1.  داشت؛ و يذهب غيظ قلو غیظ  باید  دشمنان 
هویّت شما، با موجودیت شما مخالف است، آنجا خشم میشود خشم مقّدس؛ 
رفتار  به  مأمور  که  افرادى  بین  در  مؤمنین،  جمع  در  نه،  ندارد.  اشکالى  آن 
مسلمانى با آنها هستیم، خشم و حالت عصبانیّت نباید باشد. خشم به انسان 
ضرر میزند. تصمیم گیرى با خشم مضر است، حرف زدن با خشم مضر است، 
کار کردن با خشم مضر است، غالبًا دچار غلط و اشتباه است؛ این چیزى است 
که ماها متأسفانه خیلى ابتالء پیدا میکنیم. جلوگیرى از این خشم، خشمى که 
موجب انحراف میشود، موجب خطاى در فکر و عمل میشود، یکى از موارد 

تقواست؛ و كظم الغيظ.
جناحى  و  سیاسى  آتش افروزى هاى  بعضى ها  الّنائرة2.  اطفاء  دیگر،  کار 
میکنند. عّده  اى کأنّه براى این کار مأموریت دارند. من مى بینم در داخل کشور 
خودمان که یک عّده  اى میخواهند اصًال عناصر گوناگون را، جناحهاى مختلف 
را، افرادى از هر یک از جناحها را به جان هم بیندازند و اختالف ایجاد کنند؛ 
این  تقوا  تقواست.  خالف  این  مى آید؛  خوششان  آتش افروزى  از  اصًال  کأنّه 
است: اطفاء الّنائرة. همچنان که در یک محیط مادى و فضاى مادى، شما یک 
آتش افروزى را اطفاء میکنید، باید در فضاى انسانى و معنوى و اخالقى هم 

آتش سوزى ها را مهار و اطفاء کنید. و همین طور: و ضّم اهل الفرقة3.
ما عرض کردیم جذب حداکثرى، دفع حداقلى. البتّه معیار و میزان، اصول 
و ارزشهاست. انسانها از لحاظ ایمان در یک حد نیستند. ما در بین خودمان 
آدمهائى داریم ضعیف االیمان، آدمهائى داریم که ایمانشان قوى تر است. باید راه 
بیائیم. نمیشود ضعیف االیمان را دفع کرد، نمیشود فقط به کسانى چشم دوخت 

1.  سوره ي توبه، آیه ي 15.
2.  صحفیه ى سّجادیه، دعاى 20

3. همان.
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که قوى االیمانند؛ نه، ضعفا را هم باید در نظر داشت. کسانى که خودشان را 
کنند،  مراعات  کنند،  مالحظه  میدانند،  ضعیف  که  را  کسانى  آن  میدانند،  قوى 
دفع نکنند. آن کسانى که جزو مجموعه هستند، لیکن بر اثر اشتباه و غفلت 
کنار افتادند، جدا افتادند، اینها را به خود بیاورند؛ اینها را نصیحت کنند، داللت 

کنند، راه را به آنها نشان بدهند، آنها را برگردانند. اینها مسائل اساسى است.
التّوبه»، «شهر  انابه؛ «شهر  و  توبه  راه هاى  شد  اینها  تقوا،  شد  اینها  پس 
است؛  جمعى  عمل  یک  ماه،  این  و  روزه  که  است  این  جالب  منتها  االنابه». 
یک عمل فردى نیست. یعنى همه روزه ایم، همه داخل این ماهیم، همه سر این 
سفره نشستیم؛ همه ى افراد جامعه ى اسالمى، اّمت اسالمى. وقتى که میخواهیم 
این نصایح را، این توصیه هاى مهم کتاب و سنت را عمل کنیم، اگر همه خود 
را مخاطب آن بدانیم، ببینید در دنیاى اسالم چه اتّفاقى مى افتد؛ در دایره ى 
قدر  دانست.  باید  را  ماه  این  قدر  مى افتد.  اتّفاقى  چه  کشور  در  محدودتر 
دانستنش هم به همین است که واقعًا ماه را ماه توبه قرار بدهیم، ماه انابه قرار 
این  سمت  به  برویم  بدهیم؛  قرار  تمحیص  ماه  بدهیم،  قرار  تطهیر  ماه  بدهیم، 
که  بود  همین  جلسه  این  در  ما  عرض اصلى  ما،  حرف اصلى  خب،  چیزها. 

عرض کردیم.

 در دیدار کارگزاران نظام ـ 1389/5/27
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دهلاي پاك و زالل، سرمايه ي بزرگ جواين 
مطالبى هم دارم که حاال به قدر وقت عرض خواهم کرد؛ لیکن از همه ى 
مطالب باالتر این است که شما جوانید، دلهاى شما پاك است، ناآلوده است. 
به عمق این حرف هم شما حاال نمیرسید، که این ناآلودگى معنایش چیست، 
آن  به  حاالها  حاال  جوانید،  که  شما  را  این  کجاست؛  آلوده  دلهاى  گرفتارى 
نمیرسید؛ به حدود سنى ما که رسیدید، آن وقت گرفتارى را میفهمید، مى بینید 
که چقدر این زاللى دل در دوره ى جوانى قیمت و ارزش دارد، که دیگر قابل 

برگشت هم نیست.
امروز این سرمایه در اختیار شماست. من حرفم این است: این دل پاك 
و زالل را هرچه میتوانید، با منبع عظمت، با منبع حقیقت، با منبع زیبائى  ـ 
یعنى ذات مقّدس بارى تعالى  ـ پیوند دهید و نزدیک کنید. اگر موفق شدید، تا 
آخر عمر زندگى سعادتمندانه خواهید داشت؛ اگر حاال موفق نشوید، بیست 
سال،  چهل  شماها  که  هم  ـ  بعد  سال  بیست  اگر  است؛  سخت تر  دیگر  سال 
چهل و پنج سال سنتان هست  ـ موفق نشوید، بیست سال بعدش بسیار بسیار 
مشکل تر است؛ یعنى در سنیِن کمتر از سِن حاالى من. خیلى سخت خواهد 
شد. نه اینکه محال باشد، اّما مشکل است. حاال دل را به خدا پیوند بزنید. 
راهش هم در شرع مقّدس باز است؛ یک کار رمزآلود پیچیده اى نیست. شما 
قله ى کوه را از پائین نگاه میکنید، مى بینید کسانى آنجا هستند؛ اینجور نیست 
که تصّور کنید اینها بال زدند رفتند آنجا؛ نه، اینها از همین مسیرى که جلوى 
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پاى شماست، جلو رفتند و به آنجا رسیدند. دچار توهم نشویم، خیال نکنیم 
که با یک نوع حرکت غیرعادى و غیرمعمولى میتوان به آن قله ها رسید؛ نه، 
آنهائى که در آن قله ها مشاهده میکنید، از همین راهها عبور کردند. این راهها 
چیست؟ در درجه ى اول، ترك گناه. گفتنش آسان است، عملش سخت است؛ 
اّما ناگزیر است. دروغ نگفتن، خیانت نکردن، از لغزشهاى گوناگون جنسى و 
شهوانى پرهیز کردن، از گناهان پرهیز کردن؛ قدِم مهمترینش این است. بعد از 
ترك گناه، انجام واجبات، و از همه ى واجبات مهمتر، نماز است. و اعلم اّن 
كّل شى ء من عملك تبع لصالتك1؛ همه ى کار انسان تابع نماز است. نماز را به 
وقت بخوانید، با توّجه و با حضور قلب بخوانید. حضور قلب یعنى بدانید که 
دارید با یکى حرف میزنید؛ بدانید یک مخاطبى دارید که دارید با او حرف 
میزنید. این حالت را اگر در خودتان تمرین کردید، اگر توانستید این تمرکز را 
ایجاد کنید، تا آخر عمر این براى شما میماند. اگر حاال نتوانستید  ـ همان طور 
که گفتم  ـ بیست سال بعد سخت است، بیست سال بعدش سخت تر است؛ بعد 
از آن، کسى اگر از قبل نکرده باشد، خیلى خیلى سخت است. از حاال عادت 
کنید این تمرکز را در حال نماز در خودتان ایجاد کنید و به وجود بیاورید. آن 
وقت این آن صالتى است که: تنهى عن الفحشاء و املنكر2. «تنهى» یعنى شما 
را نهى میکند؛ معنایش این نیست که مانعى جلوى شما میگذارد که شما دیگر 
نمیتوانید گناه کنید؛ نه، یعنى دائم به شما میگوید گناه نکن. خوب، روزى چند 
نوبت از درون دِل انسان به او بگویند گناه نکن، گناه نکن، انسان گناه نمیکند. 

این نماز است.
تشنگى،  گرسنگى،  با  مبارزه ى  است؛  مغتنم  خیلى  رمضان  ماه  روزه ى 
گرما و سختى هائى که انسان دارد. انس با قرآن و انس با نهج البالغه و انس 
با صحیفه ى سّجادیه و دعا و نافله و نماز شب و هر کار که توانستید بعد از 

آن بکنید.
این دل نورانى و پاکیزه را که در شما هست، قدر بدانید. نه اینکه من بخواهم 

1.  نهج البالغه، ص 385.
2.  سوره ي عنکبوت، آیه ي 45.
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براى خوشامد شما حرف بزنم؛ نه، جوانهاى عالَم که فقط شما نیستید؛ جوان 
مقایسه  قابل  شما  براى  چون  حاال  است.  پاکیزه  دلتان  است.  این  خاصیتش 
گرفتارى ها،  زمان،  طول  در  کنید.  احساس  را  موضوع  این  نمیتوانید  نیست، 
گناهى  وقتى  که  دارد  روایت  در  میپوشاند.  را  دل  زنگارها  و  لجنها  غبارها، 
میکنید، یک نقطه ى سیاهى در قلب شما به وجود مى آید  ـ البتّه اینها زبان 
نمادین است، زبان سمبلیک است  ـ گناه دوم را که میکنید، این نقطه ى سیاه دو 
برابر میشود. هرچه گناه بکنید، این نقطه ها هى اضافه میشود، تا اینکه همه ى 
قلب را سیاهى میگیرد. ترجمه ى مفهوم عرفى اش همین است که من گفتم؛ 
یعنى شما االن دل و جان و روح آماده اى دارید، بمرور گناهان، گرفتارى ها 
و مشکالت فراوانى که در مسیر مبارزات زندگى انسان به وجود مى آید  ـ در 
سیاست، در اقتصاد، در یک لقمه نان، در به دست آوردن امکانات زندگى  ـ 
چنانچه انسان از حاال تمرین نکرده باشد، اینها گرفتارى ها را زیاد میکند، دل 
را تاریک میکند. پس عرض اول ما و حرف اصلى ما این است. شما مثل 
فرزندان من هستید. من اگر بخواهم به بچه هاى صلبى و نسبِى خودم بهترین 

سفارشها را بکنم، همینى که به شما عرض کردم، به آنها خواهم گفت.
توّجه هم داشته باشید؛ اغلب لغزشهائى که  ـ نمیگویم همه  ـ در عرصه هاى 
رعایت  از  ناشى  مى آید،  پیش  انسانها  براى  گوناگون  میدانهاى  و  گوناگون 
نکردن همین نکته ى اصلى و مهمى است که گفتم؛ حتّى در میدان جهاد. در 
جنگ احد  ـ خب، قضایا را میدانید دیگر  ـ یک عّده  اى کوتاهى اى کردند که 
فاجعه آفرید. اگر قضایاى جنگ احد را نخوانده اید، در کتابهاى تاریخ هست؛ 
بروید بخوانید، که من دیگر نخواهم اینجا شرح بدهم. قرآن درباره ى همینها 
میگوید: اّن اّلذين توّلوا منكم يوم التقى اجلمعان اّنما استزّلهم الّشيطان ببعض ما 
كسبوا1. حاصل ترجمه این است: آن کسانى که شما دیدید روز جنگ احد 
آنجور به دشمن پشت کردند و فاجعه درست کردند و موجب شهادت حمزه ى 
سیدالشهداء و بزرگانى از اصحاب شدند  ـ انّما استزلّهم الّشیطان ببعض ما کسبوا 
 ـ لغزش آنها را شیطان از ناحیه ى آنچه که قبلها انجام داده بودند، زمینه سازى 

1.  سوره ي آل عمران، آیه ي 155.
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کرد؛ یعنى گناهانشان. از این قبیل آیه در قرآن آیات متعّددى داریم. پرهیز 
نکردن ما از گناه، اثرش را در مدیریت امور کشور اگر داشته باشیم، مدیریت 
یک بخشى اگر داشته باشیم، اگر در میدان جنگ حاضر شویم، اگر در یک 
آزمون مالى و اقتصادى گیر کنیم، در همه ى اینجاها نشان میدهد. بنابراین، این 
حرف اصلى ماست. خالصه عرض میکنم؛ قدر جوانى را بدانید. این معنایش 
این است که قدر دلهاى پاك را بدانید، خودتان را بیشتر با خدا مأنوس کنید. 
راهش هم ترك گناه و توّجه به نماز است؛ و بعد از نمازهاى واجب و آن 
بقیه ى  و  مستحبّات، دعا  توانستید،  که  هرچه  کردم، دیگر  عرض  که  توّجهى 

کارها را انجام دهید. ان شاءاهللا خداى متعال هم راهها را باز میکند.

 در دیدار دانشجویان در یازدهمین روز ماه رمضان ـ  1389/5/31
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لزوم قدر دانسنت اّيام و ليايل رمضان
روزهاى آخر ماه رمضان است و حال و هواى دل و جان مردم ما  ـ از 
جمله شما  ـ حال و هواى عبادت و خشوع و صفاست؛ ان شاءاهللا. در دعاهاى 
انقضت  قد  رمضان  شهر  اّيام  هذه  و  الّلهّم  که:  خواندید  شبها  این  و  ایّام  این 
سپرى  رمضان  ماه  شبهاى  پروردگارا!  میکنیم:  عرض  تصّرمت1.  قد  لياليه  و 
و  روزها  این  در  که  نمیدانیم  ما  و  شد  درنوردیده  رمضان  ماه  روزهاى  شد، 
شبهائى که گذشت، چه مقدار توانستیم ظرف وجود خودمان را از رحمت تو، 
از عنایت تو لبریز کنیم و چه مقدار بهره ببریم. و عرض میکنیم: ان مل تكن 
... رضيت عين فمن اآلن... و ارَض قبل...2؛ پروردگارا! اگر تا این لحظه ما 
نتوانسته ایم رضایت و خشنودى تو را کسب کنیم، درخواست و تمنا میکنیم 

که در همین لحظه رضایت خودت را شامل حال ما بفرما.
خب، طهارت و صفاى نفس براى همه مهم است، براى همه الزم است، در 
زندگى همه مؤثر است؛ اّما به نظر من براى استادان و دانشمندان مهمتر است، 
مفیدتر است، پرسودتر است. اوًال به خاطر اینکه شما که استاد هستید، بیش 
از آن مقدارى که گفتار شما در تکوین شخصیّت شاگرد و جوان اثر بگذارد، 
منش شما و رفتار شما اثر میگذارد  ـ غالبًا اینجور است  ـ به طورى که اگر 
گفتار شما او را به یک جهتى سوق بدهد، اّما رفتار شما همراه با آن جهت 

1.  اقبال االعمال (ط القدیمه)، ج 1، ص 199.
2. بحاراالنوار (ط بیروت)، ج 98، ص 205
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نباشد، این رفتار و منش تأثیر میگذارد در مخاطب شما، در شاگرد شما، در 
آن متعّلم و جوانى که دانشجوى شماست. این، یک جهِت اهمیت صفاى نفس 
است. اگر استاد ما از معنویّت و روح باصفا برخوردار باشد، فضاى کالس را، 
فضاى درس را، فضاى دل متعّلم را منّور خواهد کرد. ما به این احتیاج داریم. 
عالوه ى بر این، شما دانشمند هستید؛ لذا دانش اگر با نورانیّت همراه باشد، 

جهت درست را پیدا خواهد کرد.
این مطالبى که شما دوستان بیان کردید و موانعى، مشکالتى، ایرادهائى 
که در زمینه هاى مختلف مشاهده میشود و بعضى را تذّکر دادید، بسیارى از 
اینها به خاطر این است که علم در جهت درست خود  ـ که سنت الهى است  ـ 
حرکت نکرده است. این صفاى نفس و این نورانیّت به دانشمند کمک میکند 

که علم را در آن جهِت درست هدایت کند و پیش ببرد.
این ایّام و لیالى را قدر بدانیم. شما بیست و چند روز را روزه گرفتید، 
بحمداهللا موفق بودید، یقینًا از انوار ملکوتِى این شبها و روزها بهره مند شدید؛ 
این چند روز و چند شب باقیمانده را هم تالش کنید که هرچه بیشتر ظرف 
واسع وجودى خودتان را سرشار و لبریز کنید از آبشار لطف و صفاى الهى که 

به سمت ما سرازیر است.

 در دیدار اساتید دانشگاه ها ـ  1389/6/14
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رمضان؛ فرصت باز شدن دريچه هاي رمحت اهلي
و  عزیز ایران  مّلت  به  اسالمى،  اّمت  همه ى  به  را  فطر  سعید  مبارك  عید 
خودم  و  را  همه  و  میکنم  عرض  تبریک  معّظم  و  مکرم  نمازگزاران  شما  به 
نهى  و  امر  رعایت  و  پرهیزگارى  و  الهى  تقواى  رعایت  به  میکنم  توصیه  را 

پروردگار در هر گفتار و کردار و پندار.
خداى متعال را سپاسگزاریم که فرصت عطا کرد، عمر عنایت کرد، یک ماه 
رمضان دیگر و یک عید فطر دیگر را شاهد هستیم. نعمت بزرگى است نعمت 
درك ماه ضیافت الهى. و مّلت ما در واقع از این ماه استفاده ى شایانى بردند؛ 
قدر دانستند این ماه شریف و عزیز را. این مجالس، این محافل، این تالوتها، 
این ذکرها، این دعاها، این برنامه هائى که دلهاى بیشتْر جوان و روحهاى پاك 
و صاف آنان در آن شرکت داشتند، دریچه هاى رحمت الهى را به روى مّلت 

باز میکند ان شاءاهللا. قدر باید دانست.
ما  مردم  در  احدیت  مقّدس  ذات  با  ارتباط  به  دلدادگى  و  معنویّت  روح 
نهادینه است، عمیق است، ریشه دار است. بعضى ممکن است دچار اشتباهاتى 
بشوند، در زندگى فردى خودشان خطاهائى بکنند، اّما ماه رمضان این فرصت 
را به آنها میدهد که به سوى خداى متعال برگردند، توّجه کنند، متذّکر شوند و 
انابه کنند. در همه ى انسانها این روح ارتباط با معنویّت هست؛ با زبان شاعرانه 

این را بیان میکنند:
    خاك دل آن روز که مى بیختند       شبنمى از عشق در او ریختند1

1.  شیخ بهائى .
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به  عشق  این،  نیست؛  هوس آلود  عشق  نیست،  مادى  عشق  عشق،  این 
خداست؛ این، عشق به ذات احدیت است؛ این، عشق به اصل وجود است که 
در همه ى انسانها هست، نهادینه است؛ فطرت اهللا اّلىت فطر الّناس عليها1. عوامل 
مادى، انگیزه هاى مادى، جاذبه هاى مادى، مانند خار و خاشاکى، زباله اى بر 
روى این گوهر اندوده میشود، وقتى ماه رمضان مى آید، گویا نسیمى است که 
این زوائد را برطرف میکند، آن گوهر، خود را نشان میدهد و توّجه به خداى 
متعال جان میگیرد. لذا در این ماه رمضان مثل اغلب ماه رمضانهاى گذشته 
شاهد بودیم همه ى مردم، انواع و اقسام سالئق، نوع رفتارهاى گوناگون، نوع 
لباسهاى گوناگون، در این مجالس بخصوص در شبهاى مبارك قدر شرکت 

کردند، بهره بردند، استفاده کردند، اشک ریختند.
دل چو به آن قطره غـم اندود شد  بود کبابى که نمک ســــــود شد

هست همان خون که چکد از کباب2 دیده ى عاشق که دهد اشک ناب 
این اشکهایى که از چشمها جارى میشود، در حقیقت از دل بیدار و پاك 
بدانند.  قدر  باید  را  این  ما  عزیز  مردم  میجوشد.  و  مى آید  بیرون  که  است 
ذخیره اى به دست آوردید، محصولى اندوختید در این ماه مبارك، آن را حفظ 
کنید؛ با قرآن انس پیدا کردید. این را حفظ کنید؛ این انس را حفظ کنید. این 
نماز جماعت اول وقت را، نماز در مسجد را، نماِز با حال و حضور را براى 
خودتان در طول دوران سال نگه دارید و تا آنجایى که ممکن است، نگذارید 
این عوامل مادى، این خار و خاشاك، این خاکسترهاى مادى روى این گوهر 
بنشیند. ملتى که این خصوصیات را در خود حفظ کند و این عروج معنوى 
و تکامل معنوى را در خود نگه دارد، این مّلت در همه ى میدانها  ـ در میدان 
مادى، در میدان معنوى، در عّزت، در اقتدار، در ایجاد همه ى سرمایه هاى ملى 

 ـ موفق خواهد شد. و ان شاءاهللا این براى مّلت ما پیش خواهد آمد.
امروز هم روز عید فطر است که در روایت علل: فيكون يوم عيد و يوم 

1.  سوره ي روم، آیه ي 30.
2.  شیخ بهائى .
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اجتماع و يوم فطر و يوم زكاة و يوم رغبة و يوم تضّرع1، هم عید است، هم روز 
اجتماع مردم است. امروز در سراسر دنیاى اسالم مردم مسلمان عید میگیرند. 
براى اّمت  فرصت بزرگى  زمان،  این متوّجه شدن دلها به یک نقطه در یک 
اسالمى است. يوم زكاة و يوم رغبة؛ روزى است که به خداى متعال رغبت نشان 
میدهید. «و یوم تضّرع»؛ روزى است که انسان به خدا تضّرع میکند. این عید، 
عید توّجه است؛ عید معناست. امیدواریم که خداوند متعال توفیق بدهد بتوانید 
 ـ همه مان بتوانیم  ـ امروز را که روز عید است و روز مبارك جمعه است، از 

فیوضات الهى استفاده کنیم.

در خطبه هاي نماز عید فطر ـ 1389/6/19

1.  علل الشرائع، ج 1، ص 269.
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تعّبد و عبادت؛ مظاهر عيد سعيد فطر
تبریک عرض میکنیم این عید بزرگ و عید سعید را به شما حضار محترم، 
مسئوالن کشور، سفراى محترم کشورهاى اسالمى و به همه ى مّلت ایران و 
به اّمت اسالمى. و امیدواریم خداوند متعال به برکت تضّرع و انابه اى که مّلت 
مؤمن و اّمت مسلمان در طول ماه رمضان و در این روز به پیشگاه پروردگار 
عالم عرض کردند، رحمت خود را، لطف خود را، حمایت خود را، هدایت 

خود را، بر همه ى این اّمت بزرگ نازل فرماید.
مظهر عید بودِن این عید سعید، تعبد است، عبادت است، صفوف مستحکم 
نماز است. در همه ى دنیاى اسالم، امروز مردم در صفوف واحِد نماز جماعت 
ایستادند و خشوع کردند در مقابل پروردگار. این یک پیوند معنوى و قلبى 
میان اّمت مسلمان است. همین صِفّ واحد باید بین اّمت اسالمى تشکیل بشود 
براى مواجهه ى با مسائل مهم جهان، که بسیارى از آنها مرتبِط با اّمت اسالمى 

و با سرنوشت اّمت اسالمى است.
این دلها اگر با یکدیگر متّحد شد، اگر اختالف انگیزى هاى ساخته ى دست 
دشمنان اّمت اسالمى و دشمنان اسالم از میان برداشته شد، آنوقت دستها و 
قدمها و توانها و فکرها هم در یک جهت واحد قرار میگیرد و در مواجهه ى 
با جبهه ى عظیِم مقابل با اسالم و اّمت اسالمى از خود کارائى نشان خواهد 

داد.

در دیدار مسئوالن نظام  و سفراي کشورهاي اسالمی(عید فطر) ـ 1389/6/19 
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تأثري فهم قران و ُانس با آن در 
جربان كمبودهاي جهان اسالم

خیلى متشکریم از برادران عزیزى که امروز با الحان خوش، تالوت آیات 
کریمه ى قرآن را در این فضا منعکس و طنین انداز کردند و دلهاى ما را منّور 
کردند به نور تالوت آیات کریمه ى کتاب الهى. امیدواریم که خداوند متعال مّلت 

ما را، بخصوص جوانهاى ما را هرچه بیشتر با قرآن آشنا کند.
انس با قرآن دلهاى ما را با معارف قرآن آشناتر خواهد کرد. هرچه در 
دنیاى اسالم کمبود هست، بر اثر دورى از معارف الهى و معارف قرآنى است. 
امتها  حیات  است.  حیات  کتاب  است،  علم  کتاب  است،  حکمت  کتاب  قرآن 
و ملتها در آشنائى با معارف قرآن و عمل به مقتضاى این معارف و عمل به 
احکام قرآنى است. انسانها اگر طالب عدالتند و از ظلم بیزارند، راه مبارزه ى با 
ظلم را باید از قرآن فرا بگیرند. انسانها اگر طالب علمند و به وسیله ى معرفت 
و آگاهى و علم میخواهند زندگى را رونق ببخشند و راحت و رفاه را براى 
خودشان تأمین کنند، راهش به وسیله ى قرآن نشان داده میشود. انسانها اگر 
در پى ارتباط با خداى متعال و صفاى معنوى و روحى و آشنائى با مقام قرب 

الهى هستند، راهش قرآن است.
ضعف ما اّمت مسلمان، عقب ماندگى ما، کج رفتارى هاى ما، کج تابى هاى ما 
در مسائل اخالقى و زندگى، همه ى اینها ناشى از دورى از قرآن است. ملتهاى 
را  خود  قرآن مخاطبان  که  و طاغوتها  ـ  طغیانگران  اثر حاکمیت  بر  مسلمان 
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این همه از طاغوتها برحذر داشته است  ـ  خونشان مکیده شد؛ نه فقط خون 
اقتصادى شان، نه فقط منابع حیاتى و معادن زیرزمینى و نفت و امثال اینها، بلکه 
روحیه ى ایستادگى شان، مقاومتشان، طلب علّو و عّزت در دنیا هم از ملتهاى 
مسلمان گرفته شد. ملتهاى مسلمان به فرهنگ خودشان پشت کردند، فرهنگ 
مادیگرى را پذیرفتند. با اینکه بظاهر ما کلمه ى ال اله اّال اهللا گفتیم، در طول 
زمان مسلمان بودیم، اّما فرهنگ غرب و معارف غرب در دلهاى ماها اثر کرد 
و ماها را از حقایق دور کرد. آن وقت نه فقط اقتصادمان را، عّزت دنیوى مان 
را از دست دادیم، بلکه اخالق و معالم اخالقى مان را هم از دست دادیم. ما اگر 
دچار تنبلى هستیم، اگر دچار ضعف و سستى هستیم، اگر دلهاى ما با یکدیگر 
فرهنگ  آثار  از  اینها  دارد،  وجود  بدخواهى  ما  میان  در  اگر  نیست،  مأنوس 

تزریقاتِى تحمیلِى ضد اسالمى و غیر اسالمى است.
نقش قرآن این است که ما را از لحاظ ماده و معنا اعتالء ببخشد؛ و این کار 
را قرآن میکند. کسانى که با تاریخ آشنا هستند، نمونه هایش را در تاریخ دیدند؛ 
و ما مردِم این زمان، در زمان خودمان داریم نمونه هایش را مشاهده میکنیم. یک 
نمونه، همین شما مّلت عزیز ایران هستید. شما خیال نکنید در دوران رژیمهاى 
طاغوتى  ـ چه رژیم پهلوى، چه قبل از آنها رژیم قاجار  ـ مّلت ایران ذره اى 
اعتبار در محیط بین المللى داشت؛ نداشت. این استعداد جوشان و متراکمى که 
در مّلت ما هست، مثل یک گنجینه ى فراموش شده اى، مثل گنجى در ویرانه اى 
مدفون شده بود؛ مگر به صورت تصادفى، یک فردى خودش را نشان بدهد، که 
نشان نمیداد. این همه جوان فّعال و پرنشاط و مبتکر و عالقه مند به پیشرفت 
کشور که امروز شما مالحظه میکنید در عرصه هاى مختلف افتخار مى آفرینند، 
عّزت مى آفرینند، نام نیک براى ملتشان درست میکنند؛ خب، جوانها آن روز 

هم بودند، اّما به خاطر غلبه ى طواغیت، این حرفها دیگر نبود.
قرآنى  معارف  سمت  به  قرآن،  سمت  به  قدم  یک  ما  که  اندازه  همین  به 
برداشتیم  ـ که آنچه که ما به سمت قرآن حرکت کردیم، واقعًا یک قدم هم بیشتر 
نیست  ـ خداى متعال به ما عّزت داده است، به ما حیات داده است، به ما آگاهى 
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و بصیرت داده است، به ما قدرت و قّوت بخشیده است. مّلت ما امروز یکى 
از زنده ترین و قوى ترین ملتهاى دنیاست. استعداد متراکم و جوشان وآمادگى 
و مشاهده ى پى درپى پیشرفتها در عرصه هاى مختلف؛ امروز وضع کشور ما 

اینجورى است. ملتهاى دیگر هم مّلت ما را تحسین میکنند.
مایه ى  که  اسالمى  شعارهاى  اسالمى،  اّمت  میان  در  خوشبختانه  امروز 
تحّرك ملتها شود، در کشورهاى متعّددى مشاهده شده است؛ و شما مى بینید 
بیشتر  آن  طراوت  و  رونق  که  آنجائى  حرکتها  این  میشنوید.  را  خبرهایش  و 
است، در آن بخشى که کارائى و نفوذ آن بیشتر است، آنجائى که تأثیرپذیرى 
آن از دشمن و از منافقین و معاندین و مزّورین کمتر است، آنجائى است که 
در آن، شعار اسالمى است، مطالبه ى اسالمى است، خواست اسالمى است؛ این 

خاصیت معارف قرآنى است. با قرآن باید آشنا شد.
البتّه امروز با گذشته قابل مقایسه نیست. در گذشته این همه تالوت کننده ى 
قرآن، این همه حافظ قرآن، این همه آشناى با متن قرآن، این همه عاشق و 
عالقه مند به تالوت قرآن وجود نداشت؛ در حالى که همین کشور بود، همین 

مّلت بود.
ابوالعینین  مرحوم  مصرى  ـ  برجسته ى  قّراء  از  یکى  که  هست  یادم  من 
شعیشع  ـ آمده بود مشهد و در مسجد گوهرشاد قرآن تالوت میکرد، که خیلى 
هم خوب میخواند. چون جلسه مال اوقاِف آن زمان بود و اوقاف هم برخالف 
بنده  است، آن روز سازمان بدنامى بود،  الحمدهللا سازمان مفتخرى  امروز که 
با اینکه خیلى شائق بودم تالوت آن قارى را بشنوم، نمیخواستم بروم در آن 
مجلس بنشینم؛ از دور نگاه میکردم و صدا را میشنفتم. همه ى کسانى که در 
آن مجلس شرکت داشتند، گمان نمیکنم پنجاه نفر، شصت نفر میشدند. یک 
عّده  اى مأمورین دولتى بودند، یک عّده  هم همین قّراء معروف مشهدى خودمان 

بودند.
امروز این شوقى را که به قرآن در همه جا هست، باید زیاد کرد؛ این را باید 
روزبه روز افزایش داد. این تالوت خوب، صداى خوب، ترتیب مجلس آرائى 
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خوب  ـ که بحمداهللا مى بینم این خوانندگان ما در مجلس آرائِى قرآنى تدریجًا 
ماهر و مسّلط شده اند  ـ چیزهاى باارزشى است؛ فایده اش این است که ما را با 

قرآن، با معارف قرآنى، با معانى قرآنى آشنا میکند.



تأثري حفظ قرآن در نزديك شدن به فهم آن
یکى از چیزهائى که میتواند تدبّر در قرآن را به ما ارزانى بدارد، حفظ قرآن 
است. ما حافظ قرآن کم داریم. من قبًال گفتم که در کشور ما حداقل باید یک 
میلیون نفر حافظ قرآن باشند  ـ حاال یک میلیون که عدد کمى است نسبت به 
این جمعیتى که ما داریم  ـ اّما حاال چون دوستان الحمدهللا یک مقّدماتى فراهم 
کرده اند، کارهائى را مشغول شده اند و دارند برنامه هائى را فراهم میکنند براى 
اینکه ان شاءاهللا حفظ راه بیفتد، ما هم امیدمان بیشتر شده و به جاى یک میلیون، 

میگوئیم ان شاءاهللا ما باید ده میلیون نفر حافظ قرآن داشته باشیم.
البتّه توّجه داشته باشید که حفظ قرآن قدم اول است. اوًال حفظ را باید نگه 
داشت. بنابراین حافظ قرآن باید تالوت کننده ى مستمر قرآن باشد؛ یعنى مرتبًا 
بایستى قرآن را تالوت کند؛ واّال حفظ از دست خواهد رفت. بعد بایستى این 
حفظ کمک کند به تدبّر، که اینجور هم هست؛ حفظ حقیقتًا کمک میکند به تدبّر. 
آنجائى که شما قرآن را تکرار میکنید، حافظید و میخوانید، فرصت تدبّر و تعمق 

در آیات قرآن براى شما پیدا میشود.
البتّه انس با تفاسیرى که مراد از آیه را تبیین میکنند، خیلى الزم است. 
وقتى حفظ باشد و این انس با تفسیر هم باشد و تدبّر باشد، همان چیزى که 
انتظارش در جامعه ى ما هست، پیش مى آید: شکوفائى قرآنى. شما تصور کنید 
در کشور ما ده میلیون، پانزده میلیون کسانى باشند از مردان و زنان که اینها 
با معارف قرآن آشنا باشند، ببینید این چقدر باارزش است. آموزشهاى قرآنى  
را، درسهاى قرآنى را، نصایح قرآنى را، انذارهاى قرآنى را، بشارتهاى قرآنى 
را در ذهن داشته باشند، آنها را مرور کنند، آنها را بر دل خودشان فرا بخوانند؛ 
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اصًال یک مّلت پوالدینى به وجود مى آید. خوشبختانه زمینه هایش فراهم است. 
امروز هم عزم و اراده ى مّلت ما عزم پوالدینى است. اّما آن ساخت قرآنى 
جامعه در آن صورت به دست خواهد آمد، که ما امیدواریم ان شاءاهللا این پیش 

بیاید.
شما جوانهائى که با قرآن مأنوسید، اهل قرآنید، اهل تالوت قرآنید، مشترى 
تالوت قرآن از خوشخوانها هستید، یا خودتان جزو آن خوشخوانها هستید، 
شما  داد.  خواهد  اجر  شما  به  متعال  خداى  ان شاءاهللا  بدانید.  را  خودتان  قدر 
است  ممکن  هستید.  جامعه  در  عمومى  حرکت  این  مقّدم  صفوف  حقیقت  در 
سختى اش بیشتر باشد، اّما اجر و ثوابش هم پیش خداى متعال ان شاءاهللا بیشتر 

است.
پروردگارا! ما را در همه ى عمرمان با قرآن محشور کن. پروردگارا! ما را 
در دنیا و آخرت از قرآن جدا مکن. پروردگارا! ما را در قیامت در سایه ى قرآن 
قرار بده. پروردگارا! ما را با حیات قرآنى، زندگى الهى و اسالمى و مطلوب 
اسالم ببخش. پروردگارا! به محمد و آل محمد قلب مقّدس ولى عصر را از ما 

راضى و خشنود کن. ما را از قرآن و اهل بیت جدا مکن.

 در دیدار قاریان، حافظان و اساتید قرآنی ـ  1390/5/11
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روزه، هديه ي اهلي به مؤمنني
مرحوم حاج میرزا جواد آقاى ملکى تبریزى  ـ عارف معروف و مشهور 
و فقیه بزرگوار  ـ در کتاب شریف المراقبات شان میفرمایند: روزه یک هدیه ى 
الهى است که خداى متعال این را به بندگان خود و به مؤمنین هدیه کرده است. 
تعبیر ایشان این است که: الّصوم ليس تكليفا بل تشريف؛ روزه را به چشم یک 
تکلیف نگاه نکنید؛ به شکل یک تشریف و تکریم نگاه کنید، که يوجب شكرا 
است  بندگان  به  نسبت  الهى  که تکریم  روزه  ـ  فریضه ى  به  توّجه  این  حبسبه؛ 
براى  ایشان  کرد.  سپاسگزارى  را  خدا  باید  است؛  شکر  مستوجب  خودش   ـ 
گرسنگى و تشنگى که مؤمنین در ماه رمضان خودشان را ملتزم به آن میدانند، 
فوائد متعّددى را بیان میکنند که متخذ از روایات و برخاسته ى از دل نورانى 
این مرد بزرگ است. از جمله ى آنها، یا اهّم آنها  ـ که ایشان خودشان میگویند 
این خاصیت از همه مهمتر است  ـ این است که میگویند این گرسنگى و تشنگى 
یک صفائى به دل میبخشد که این صفاى قلبى زمینه را فراهم میکند براى تفّکر، 
که تفّكر ساعة خري من عبادة سنة1. این تفّکر از نوع تفّکِر مراجعه ى به باطن و 
روح و دل انسان است که حقایق را روشن میکند و باب حکمت را بر روى 

انسان میگشاید. از این باید استفاده کرد.
همه ى  است.  انسانى  هر  اصلى  سرمایه ى  عمر  کنیم.  فکر  عمر  درباره ى 
این  مى آید؛  دست  به  زودگذر  ـ  ساعات  همین  عمر  ـ  وسیله ى  به  خیرات 

1.  مستدرك، ج 11، ص 183.
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سرمایه است که میتواند سعادت ابدى و بهشت جاودان را براى انسان تدارك 
ساعات  ناپایدارى  ببینیم.  را  عمر  گذر  کنیم.  فکر  عمر  این  درباره ى  ببیند. 
زمان  گذر  این  به  کنیم.  احساس  را  عمر  اوقات  شبهاى  و  روزها  و  زندگى 
توّجه کنیم؛ «عمر، برف است و آفتاب تموز». لحظه به لحظه از این سرمایه 
دارد کاسته میشود؛ و این در حالى است که این سرمایه، همه چیز ماست براى 
کسب سعادت اخروى؛ چه جورى مصرفش میکنیم، در کجا مصرفش میکنیم، 

در چه راهى آن را خرج میکنیم؟
و  بدن  از  روح  خروج  لحظه ى  عالم،  این  از  عبور  مرگ،  باب  در  تفّکر 
مالقات جناب ملک الموت؛ این لحظه براى همه ى ما پیش مى آید؛ كّل نفس 
ذائقة املوت1؛ همه، این را میچشیم. حاِل ما در آن لحظه چگونه است؟ دل ما در 
آن لحظه در چه حال است؟ اینها نکاتى است که در خور تدبّر و تأّمل است. 

فکر در این زمینه ها، از جمله ى تفّکر الزم و اساسى و ضرورى است.



وجود حقايق و معارف اهلي در ادعيه ي مأثوره
یک زمینه ى دیگر براى تفّکر، همین دعاهاست. مضامینى که در دعاهاى 
مأثور هست، فوق العاده است. ایشان در همین مراقبات میفرمایند: حقایق و 
معارفى که در ادعیه ى رسیده ى از معصومین علیهم الّسالم وجود دارد، یک دهم 
آن در همه ى روایات و خطِب رسیده ى از معصومین علیهم الّسالم وجود ندارد؛ جز 

آن روایات توحیدى و خطب توحیدى. این دعاها خیلى اهمیت دارد.
من حاال فقره اى از یک دعائى را در نظر گرفته ام که چند دقیقه اى بعضى 
از جمالت آن را عرض بکنم و تکرارى باشد براى آن کسانى که شنیده اند، 
و تذّکرى باشد براى آن کسانى که نشنیده اند: دعاى بیستم صحیفه ى سّجادیه؛ 

دعاى شریف معروف به مکارم االخالق.



1.  سوره ي آل عمران، آیه ي 185.
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مروري بر دعاي شريف مكارم االخالق
اوِل این دعا میفرماید: الّلهّم صّل على حمّمد و ءال حمّمد و حّلىن حبلية الّصاحلني 
و البسىن زينة املّتقني1؛ آرایش بندگان صالح را به من عنایت کن، من را زینت 
بده به زینت صالحین، و زیور متّقین را به من عنایت بفرما. یعنى من را جزو 
بندگان صالح و متّقین و پرهیزگاران قرار بده. بعد درباره ى متّقین خصوصیاتى 
را ذکر میکند، که اینکه میگوئیم زیور متّقین را به من عنایت کن، من را مزین 
به زینت متّقین کن، یعنى چه. در چه چیزى ما به زینت متّقین و پرهیزگاران 
مى آید،  نظر  به  تقوا  صحبت  وقتى  معموًال  شویم؟  نزدیک  و  کنیم  پیدا  زیور 
اجتناب از گناهان فردى و انجام عبادات و این چیزها به ذهن متبادر میشود 
 ـ که البتّه آنها یقینًا هست؛ شکى نیست  ـ اّما اینجا امام سّجاد علیه الّصالة و الّسالم 
بیست و دو سه مطلب را در ذیل این فقره بیان میکنند که ماها را متوّجه به 

ابعاد جدیدى از معناى تقوا، مفهوم تقوا و مصداق تقوا میکند.
و البسىن زينة املّتقني2 در این چیزها: اول، ىف بسط العدل؛ گستردن عدالت. 
عدالت را در میان جامعه مستقر کنیم؛ عدالت قضائى، عدالت به معناى تقسیم 
منابع حیاتى کشور میان آحاد مردم، عدالت به معناى تقسیم درست فرصتها 

میان مردم. تقوائى که از ما انتظار میرود، جزو پایه ها و مبانى این تقواست.
و كظم الغيظ؛ فرو خوردن خشم. یک وقت هست که شما یک فرد معمولِى 
متعارفى هستید، خشم شما نسبت به یک برادر دینى است، نسبت به یکى از 
اهل خانواده است، نسبت به یکى از کارکنانتان است  ـ کظم غیظ خیلى فضیلت 
دارد؛ و الكاظمني الغيظ و العافني عن الّناس3  ـ یک وقت هم هست که شما یک 
مسئول اجتماعى هستید، جایگاهى دارید؛ حرکت شما، اثبات و نفى شما، قول 
و فعل شما در جامعه اثر میگذارد؛ در یک چنین شرائطى، خشم شما دیگر 
با خشم یک آدم معمولى برابر نیست. علیه کسانى، علیه جریانى خشمگین 
میشویم و حرفى میزنیم؛ آثار اینچنین خشمى با آثار یک خشم معمولى که 

1. صحیفه ي سجادیه، دعاي 20، ص 96.
2. همان.

3. سوره ي آل عمران، آیه ي  134.
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حاال انسان بر فرض خشمگین میشود و یک نفر را کتک میزند، خیلى متفاوت 
است. کظم غیظ؛ خشم را فرو بخورید؛ کار از روى خشم انجام نگیرد. ممکن 
است شما با یک کسى، با یک جریانى، با یک مجموعه اى موافق نباشید؛ اینجا 
استدالل و منطق حاکم باشد؛ اگر این استدالل و منطق آمیخته شد با خشم، 
کار را خراب میکند؛ تجاوز از حد انجام میگیرد، اسراف به وقوع میپیوندد؛ 

رّبنا اغفرلنا ذنوبنا و اسرافنا ىف امرنا1 اسراف یعنى زیاده روى.
نشاندن  فرو  ماست،  تقواى  الزمه ى  که  کارهائى  از  یکى  الّنائرة؛  اطفاء  و 
آتش است. این شعله ور شدن آتش  ـ مراد، همین آتشهاى اختالفاتى است 
در  هست  ـ  دستگاه ها  بین  هست،  گروه ها  بین  هست،  مجموعه ها  بین  که 
بر  نباید  کنند.  اطفاء  که  باشد  این  باید  همه  سعى  است.  سوزان  آتش  حکم 
روى آتش بنزین پاشید، نباید آتشها را مشتعل کرد. اینکه ما مکرر در مکرر 
توصیه میکنیم به دوستان، به مسئولین، به کسانى که تریبون دارند، به کسانى 
که حرفشان یا به طور عموم یا در بخشى از فضاى کشور منعکس میشود، که 
گفته ها را، زبانها را، اظهارات را، تعبیرات را کنترل و مراقبت کنند، به خاطر 
این است. گاهى اوقات یک تعبیرى نه فقط ضد اطفاء نائره است، بلکه مشتعل 

کردن هرچه بیشتر نائره است؛ اطفاء نیست، بلکه ضد اطفاء است.
از  میشوند،  جدا  مسلمین  جماعت  از  که  کسانى  این  الفرقة2؛  اهل  ضّم  و 
جماعت کشور فاصله میگیرند، کوشش کنید اینها را نزدیک کنید، منضم کنید. 
کسانى که میانه ى راه هستند، اینها را به منزل مطلوب برسانید. نگذاریم با رفتار 
ما، با عمل ما، با اظهارات ما، با منش ما، کسانى که یک ایمان نیمه کاره اى 
دارند، بکلى از ایمان ببُرند؛ کسانى که نیمه ارتباطى با نظام دارند، از نظام منقطع 
شوند. عکس این عمل کنیم؛ کسانى که در نیمه ى راه هستند، اینها را جذب 

کنیم. مصداقهاى تقوا و شعب تقوا اینهاست.
«و اصالح ذات البین»؛ میانه ى افراد را اگر اختالفى وجود دارد، اصالح 
نقاط  را،  مثبت  نقاط  اشخاص،  درباره ى  العائبة؛  ستر  العارفة و  افشاء  و  کنیم. 

1.  همان، آیه ي 147.
2.  صحفیه ى سّجادیه، دعاى 20.
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خوب را افشاء کنیم، منتشر کنیم. از کسى، از مسئولى کار خوبى سراغ دارید، 
این را بیان کنید و بگوئید. نقطه ى مقابل: اگر چنانچه نقطه ى منفى اى سراغ 
دارید، این را افشاء نکنید. افشاء نکردن معنایش این نیست که نهى از منکر 
ایراد  باید  و  است  وارد  اشکالى  کارش  به  که  کسى  آن  خود  به  چرا،  نکنید؛ 
گرفته شود، گفته بشود؛ اّما افشاء کردن این چیزها مصلحت نیست. در این 
باره صحبتهاى زیادى هست. این یک بخشى از این دعاست. بیست و دو سه 
مطلب بود که حاال این شش هفت تایش را اجماًال عرض کردیم. دلهامان را 
به این سمت ببریم. از خدا بخواهیم که البسىن زينة املّتقني؛ آرایش متّقین را به ما 
بدهد. باالخره چاره جز این نیست. روزه هم در قرآن لعّلكم تّتقون است؛ روزه 
را واجب فرمود براى اینکه ما تقوا پیشه کنیم. از جمله ى موارد تقوا اینهاست. 

این، آن بخش اّولى که عرض کردیم.

 در دیدار مسئوالن نظام جمهورى اسالمى ایران ـ  1390/5/16
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توصيه به شعرا براي تعميق معرفت ديين
یک نکته ى دیگرى که میخواهم به شعراى عزیزى که اینجا هستید و شعراى 
دیگرى که جزو مجموعه و جریان شعر انقالب محسوب میشوند، عرض بکنم، 
این است که شاعر زمان ما با این ویژگى هائى که این زمان دارد، احتیاج دارد 
خودتان  چه  نخواهید،  چه  بخواهید،  چه  شما  امروز  عمیق.  دینِى  معرفت  به 
بدانید، چه ندانید، چه تصدیق بکنید یا نکنید، براى بسیارى از ملتها الگو و اسوه 
شده اید. این بیدارى اسالمى که مشاهده میکنید، چه بگوئیم، چه نگوئیم، چه به 
رو بیاوریم، چه نیاوریم، چه دیگران به رو بیاورند، چه نیاورند، اثرگرفته ى از 
حرکت عظیم مّلت ایران است. این انقالب عظیم، این انقالب بزرگ، این تحّول 
بنیان برافکِن سنتهاى طاغوتى و نظام طاغوتى و نظام سلطه، مّلت ایران را به 
یک اسوه تبدیل کرد. شما اگر بخواهید به لوازم اسوه بودن و الگو بودن عمل 
کنید، بایستى معرفت دینى و معرفت اسالمى خودتان را عمق ببخشید؛ و این 
در گذشته ى شعر ما وجود داشته. شما نگاه کنید، شاعران برجسته ى ما اغلب  ـ 
حاال نمیگویم همه  ـ اینجورند؛ از فردوسى بگیرید تا مولوى و سعدى و حافظ 
و جامى. فردوسى، حکیم ابوالقاسم فردوسى است. به یک آدم داستانسرا، اگر 
صرفًا داستانسرا و حماسه سرا باشد، حکیم نمیگویند. این «حکیم» را هم ما 
نگفتیم؛ صاحبان فکر و اندیشه در طول زمان او را حکیم نامیدند. شاهنامه ى 
فردوسى پر از حکمت است. او انسانى بوده برخوردار از معارف ناب دینى. 
همه ى آنها حکیم بودند؛ سرتاپاى دوانینشان پر از حکمت است. حافظ اگر 
افتخار نمیکرد به حافظ قرآن بودن، تخلص خودش را «حافظ» نمیگذاشت. او 



405
ران

زه دا
 رو

وال
 اح
ري،

زه دا
 رو

اب
آد

جزو حّفاظ قرآن است؛ «قرآن ز بر بخوانی با چهارده روایت». حاال قّراء ما 
که با اختالف قرائت هم میخوانند، معموًال دو تا، سه تا روایت بیشتر نمیتوانند 
بخوانند؛ اّما او میتوانسته با چهارده روایت قرآن را بخواند، که خیلى عظمت 
دارد. این آشنائى با قرآن، در غزل حافظ مشهود است، براى کسى که آن را 
بفهمد. سعدى که خب، واضح است؛ مولوى که آشکار است؛ جامى و صائب 
هم همین جور. شما دیوان صائب را نگاه کنید، یک معرفت دینى عمیق در آن 
مى بینید. انسان به بیدل که میرسد، به شکل دهشتناکى در شعر او معارف عمیق 
پیچیده ى دینى را مشاهده میکند. اینها بزرگان ما هستند، اینها ائّمه ى شعرند؛ 
در واقع باید گفت پیامبران شعر فارسى، اینها هستند. اینها برخوردار از معارف 
بودند. خودتان را برخوردار از معارف کنید. البتّه راهش آشنائى با قرآن، انس با 
قرآن، انس با نهج البالغه، انس با صحیفه ى سّجادیه است. خیلى از این تردیدها 
و نگرانى ها و زنگارهائى که انسان در یک مواردى در دل دارد، با مطالعه ى 
اینها تبدیل میشود به شفافیت و روشنى؛ انسان میفهمد، راه را میشناسد، کار را 

میشناسد، هدف را میشناسد.
مثًال مطالعه ى کتاب گفتارهاى معنوى شهید مطهرى متناسب با همین ایّام ماه 
رمضان است. یا خود توّجه به احکام الهى. من آن روز در یک صحبتى از قول 
مرحوم حاج میرزا جواد آقاى ملکى تبریزى گفتم معنویّتى که از روزه حاصل 
میشود، آن شکوفائى و علّوى که از روزه در روح انسان به وجود مى آید، چقدر 
ارزش دارد. خب، اتّفاقًا شاعر کسى است که با هیجانات روحى و دریافتها 
و درکهاى معنوى سر و کار دارد. خصوصیّت شاعر این است، اقتضاء لطافت 
شاعر همین است و خیلى راحت میتواند این معارف را درك کند. توّجه به ماه 
رمضان، توّجه به روزه، خیلى کمک میکند. بنابراین معرفت دینى خود را ارتقاء 
دهید. البتّه عرض کردیم؛ معرفت دینى به شکل فنى و علمى اش، نه به شکل 
ذوقى و من درآوردى. گاهى اوقات بعضى ها راجع به دین حرف میزنند، اّما در 
واقع میبافند! متکى به یک مدرکى، سندى، نگاه عالمانه اى، تحقیق عالمانه اى 

نیست؛ این خیلى به درد نمیخورد.

 در دیدار با جمعی از شعرا ـ 1390/5/24
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رمضان؛ فرصت برداشت حمصول 
معارف ديين و بركات نوراين

عید سعید فطر را به همه ى شما برادران و خواهران نمازگزار عزیز و به 
عرض  تبریک  جهان  سراسر  در  اسالمى  بزرگ  اّمت  به  و  ایران  مّلت  همه ى 
مبارك،  و  شریف  روز  این  در  که  میکنیم  مسئلت  متعال  خداوند  از  میکنیم. 
رحمت خود را، تفضل خود را بر همه ى برادران و خواهران مسلمان در سراسر 
جهان ببارد؛ طاعات آنها را، عبادات یکماهه ى آنها را به احسن وجه از آنها 

قبول کند و ان شاءاهللا این روز را روز عید واقعِى اّمت اسالمى قرار بدهد.
در ماه مبارك رمضان، بسیارى از مردِم موفق و باسعادت توانستند محصول 
زیادى را بردارند؛ محصولى که براى دوره ى سال آنها، بلکه در مواردى براى 
سراسر عمر آنها، داراى برکات خواهد بود. عّده  اى انس با قرآن پیدا کردند، از 
معارف قرآنى بهره بردند، تدبّر کردند؛ عّده  اى انس و مناجات با خدا را در این 
ماه براى خودشان رویّه و روش قرار دادند و دلهاى خودشان را نورانى کردند. 
مردم روزه گرفتند؛ با روزه، در نفس خود صفا به وجود آوردند؛ که همین صفا 
و صمیمیت و نورانیّت، منشأ برکات بسیارى در زندگى فردى و اجتماعى است. 
این صفاى نفسانى به انسان نیک اندیشى میدهد، تطهیر نفس از حسد و بخل و 
کبر و شهوت میدهد. صفا در نفس انسان، محیط جامعه را محیط امن و امان 
روحى و معنوى قرار میدهد؛ دلها را به هم نزدیک میکند؛ مؤمنان را به یکدیگر 
مهربان میکند؛ ترحم به یکدیگر را در میان جامعه ى ایمانى گسترش میدهد. 
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اینها همه محصوالت ماه مبارك رمضان است براى مردم موفق و باسعادت.
محصول عمده ى دیگر این ماه، تقواست؛ که فرمود: لعّلكم تّتقون. «دستى 
که عنان خویش گیرد»؛ معناى تقوا این است. عنان دیگران را گاهى درست 
میتوانیم بگیریم؛ اگر بتوانیم عنان خودمان را بگیریم، خودمان را از چموشى، از 
وحشیگرى، از عبور از خطوط قرمز الهى باز بداریم، این هنر بزرگى است. تقوا 
یعنى مراقبت از خود براى حرکت در صراط مستقیم الهى؛ یافتن علم و معرفت 
و بصیرت، و بر اساس علم و معرفت و بصیرت، حرکت کردن. خوشبختانه 
جامعه ى ما در ماه رمضان از این افراد باسعادتى که توانستند این برکات را 
کسب کنند، بسیار داشت. میشود گفت چهره ى غالب کشور و مردم ما بحمداهللا 
چنین چهره اى بود. در مجالس گوناگون، در مجالس ذکر و دعا، در مجالس 
تالوت قرآن، در شبهاى قدر، در مراسم گوناگون  ـ آنجورى که ما خبرهایش را 
دنبال کردیم، تصویرهایش را دیدیم، اّطالع پیدا کردیم  ـ جوانهاى ما، مردان و 
زنان ما، طبقات مختلف ما، گروه هاى مختلف اجتماعى ما، با رویّه هاى مختلف، 
با سلیقه هاى مختلف، همه بر سر این سفره ى ضیافت الهى در ماه رمضان جمع 

شدند و همه بهره بردند.
اگر شاعر یک روزى میگفت:

       دستى که عنان خویش گیرد        امروز در آستین کس نیست
اّما در زمان ما دستهائى که عنان خود را بگیرند، کم نیستند. این جامعه ى 
جوان کشور، این مجموعه ى نسل باطراوِت بر روى کار آمده ى کشور، در راِه 
درست حرکت میکنند، تمرین تقوا میکنند؛ این براى آینده ى این کشور، بلکه 

آینده ى اّمت اسالمى مژده ى بزرگى است.
آنچه الزم است، این است که ما این دستاوردها را حفظ کنیم، این محصول 
را حفظ کنیم؛ نگذاریم صاعقه ى گناه، این خرمن ارزشمند محصول را آتش 
بزند و از بین ببرد. راه خدا را، راه توّجه را، راه صفاى نفس را، راه انس با قرآن 
را، راه باز نگهداشتن رابطه ى خود با خدا، درد دل کردن به خدا و گفتن به خدا 
را به روى خودمان باز نگه داریم. اگر شما با خدا حرف زدید، خدا هم با شما 

حرف میزند؛ فاذكروىن اذكركم.



408
ی/ 

ورای
عاش

خن 
و س

و د
تاد 

 هف
 

408
آداب روزه داري، احوال روزه داران

پروردگارا! به محمد و آل محمد جامعه ى ما را همواره جامعه ى قرآنى، 
جامعه ى باصفا، جامعه ى اهل محبّت و وداد، جامعه ى هماهنگ و همدل قرار 
بده. پروردگارا! این مّلت بزرگ را، این جوانان عزیز را به آرزوهاى بلند و 
پروردگارا!  کن.  پیروز  دشمنانشان  بر  را  آنها  برسان؛  ارزشمندشان  آرمانهاى 
قلب مقّدس ولى عصر را از ما خشنود بفرما؛ ما را مشمول دعاى آن بزرگوار 
قرار بده. پروردگارا! روح مطّهر امام بزرگوارمان و ارواح طیّبه ى شهدا را از ما 

راضى و خشنود بفرما.

 در خطبه هاي نماز عید فطر ـ 1390/6/9
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عيد فطر؛ عيد حقيقي انسااي 
سعادمتند و مؤمن

امروز را عید میگیرند. حقیقتًا عید فطر، عید حقیقى است براى انسانهاى 
سعادتمند و مؤمن؛ در واقع روز پاداش گرفتن از خداى متعال است، به خاطر 
یک ماه ریاضت اختیارى، گرسنگى کشیدن و تشنگى کشیدن اختیارى، یک 
ارزشمند  خیلى  اینها  روز؛  طول  در  انسانى  و  بشرى  شهوات  کردن  مهار  ماه 
است. این تمرینها براى انسان ذخیره اى میشود تا بتواند در طول زندگى، با 
اراده و عزم راسخ، بر امیال گمراه کننده ى خود دهنه بزند و مهار کند. ما افراد 
بشر، براى مهار کردن نفس خود، به این عزم راسخ احتیاج داریم. تخطى ها و 
طغیانهاى نفس ماست که روزگار را براى خود ما و براى دیگران دشوار میکند. 
این تمرینى که خداى متعال براى آحاد بشر قرار داده است  ـ که مؤمنین این 
دعوت الهى را اجابت میکنند و این ریاضت و این تمرین را در طول یک ماه بر 
خود هموار میکنند  ـ در واقع عالج درد بزرگ بشر است، که عبارت است از 
پیروى از هواى نفس، پیروى از هوسها، تسلیم شدن در مقابل زیاده خواهى هاى 
نفسمان. این تمرین را باید قدر دانست. بحمداهللا مسلمانان عالم، ماه روزه را 
گرامى میدارند. مّلت عزیز ما هم حقًا و انصافًا این ماه را گرامى داشت، آن را 
بزرگ شمرد و به وظائف خود در این ماه عمل کرد. امیدواریم روز عید فطر، 

خداى متعال به همه ى اّمت اسالمى عیدى عنایت کند. 

 در دیدار رئیس جمهوري و اعضاي هیئت دولت ـ  1390/6/9
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فهرست آيات قرآن كرمي
262   21 بقره  یا...  لعّلکم تتّقون.  

339 ،236   45 بقره  واستعینوا بالّصبر و الّصالة... 
339 ،169   152 بقره  فاذکرونى اذکرکم و...  

339   153 بقره  یا ایّها الّذین امنوا استعینوا.. 
339   153 بقره  و ال تقولوا لمن یقتل... 
311   155 بقره  و لنبلونّکم بشىٍء من.... 
340 بقره  155 ـ 157  و لنبلونّکم بشىٍء من... 

344 ،343   157 بقره  اولئک علیهم صلوات... 
287   159 بقره  اّن الّذین یکتمون ما ... 

 288 ،287   160 بقره  اّال الّذین تابوا و...  
  ،166 ،74 ،5 ،4   183 بقره  یا ایّها الّذین آمنوا ...  

 380       
296   184 بقره  ایّامًا معدودات فمن...  

298 ،95   185 بقره  شهر رمضان الّذى انزل... 
178 ،8   186 بقره  و اذا سألک عبادى عنّى ... 

262   282 بقره  یا... و اتّقوا اهللا و یعّلمکم... 
363   103 آل عمران  و اعتصموا بحبل اهللا... 

402 ،401   134 آل عمران  الذین... و الکاظمین الغیظ... 
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آداب روزه داري، احوال روزه داران

138  147 - 146 آل عمران  و کأین من نبّى قاتل ... 
386 ،249 ،137   155 آل عمران  اّن الذین تولّوا منکم... 

161   164 آل عمران  لقد... یزّکیهم و یعّلمهم... 
400   185 آل عمران  کّل نفس ذائقۀ الموت... 
237   10 نساء  اّن الّذین یأکلون اموال ... 

 ،105 ،104 ،102   32 نساء  و ال.... و اسئلوا اهللا ِمن... 
277 ،178       

319   64 نساء  و ما.... لوجد اهللا تّوابًا... 
9   141 نساء  لن یجعل اهللا للکافرین... 

288   146 نساء  اّال الّذین تابوا و اصلحوا ... 
252   8 مائده  یا... و ال یجرمنّکم...  
284   105 مائده  یا... علیکم انفسکم...  
265   111 انعام  ولو انّنا نّزلنا الیهم ...   
363   125 انعام  فمن یرد اهللا ان یهدیه ... 
133   32 اعراف  قل من حّرم زینۀ اهللا... 
242   49 اعراف  أهؤالء... ادخلوا الجنّۀ... 
73   96 اعراف  ولو اَنّ اهل القرى آمنوا... 

260   168 اعراف  و...بلوناهم بالحسنات و... 
  ،328 ،142 ،80   201 اعراف  اّن الّذین اتّقوا اذا مّسهم... 

329       
88   15 انفال  یا... اذا لقیتم الّذین ...  

344 ،287   25 انفال  و... و اتّقوا فتنۀ التصیبّن ... 
326   45 انفال  یا...اذا لقیتم فئۀ فاثبتوا... 
382   15 توبه  و یذهب غیظ قلوبهم... 
285   118 توبه  و...ثّم تاب علیهم...  
89   123 توبه  یا...قاتلوا الّذین...  

237   30 یونس   هنالک تبلو کّل نفس ... 
282   3-1 هود   الر. کتاب احکمت ایاته... 
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283 ،1   3 هود  و ان استغفروا ربّکم... 
136   52 هود  و... استغفروا ربّکم...  
294   21 یوسف  و... اهللا غالب على...  

 286 ،68    11 رعد  له... اّن اهللا الیغیّر ما... 
340   127 نحل  واصبر و ما صبرك اّال... 
179   18 اسرا  من کان یرید العاجله... 
180   20 – 19 اسراء  و من اراد االخرة و ... 
334   29 اسراء  ال تجعل یدك مغلولۀ ... 

  179   30 کهف  اّن... انّا النضیع اجر... 
238   48 کهف  و عرضوا على ربّک... 

5   31 مریم  و... و اوصانى بالّصالة... 
54   39 مریم  و أنذرهم یوم الحسرة... 

287   60 مریم  اّال من تاب و امن و... 
184   40 طه  اذ... کى تقّر عینها و... 
188   44 طه  فقوال له قوًال لیّنًا لعّله... 

241 ،240  103-101 انبیاء  اّن الّذین سبقت لهم...  
242 ،241   103 انبیاء  أهؤالء...هذا یومکم... 

294   40 حج  الّذین ...و لینصرّن اهللا ... 
170   65 مؤمنون  التجأروا الیوم انّکم...  
370   12 نور  لو ال اذ سمعتموه ظّن ... 
180   55 نور  وعداهللا الذین امنوا...  
114   23 فرقان  و... هباًء منثورا.  

 335 ،334   67 فرقان  و الّذین اذا انفقوا..  
22   15 نمل  و لقد آتینا داود و ...  

23 ،22   16 نمل  و... و اوتینا من کّل...   
23   18 نمل  حتّى اذا أتوا على واد... 
24   19 نمل  فتبّسم ضاحکا من قولها 
25   31 نمل  اّال تعلوا علّی و اتونى... 
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26 ،25   44 نمل  قیل...انّه صرح ممّرد... 
184 ،183   7 قصص  و اوحینا الى اّم موسى... 

183   11 قصص  و قالت الخته قصیه..  
184   13 قصص  فرددناه الى اّمه..  
27   78 قصص  قل انّما اوتیته على...  

118   6 عنکبوت  و من جاهد فانّما یجاهد... 
385 ،340 ،12   45 عنکبوت  اتل... و لذکر اهللا اکبر... 

181   69 عنکبوت  والّذین جاهدوا فینا ... 
99   10 روم  ثّم کان عاقبۀ الّذین...  

391   30 روم  فاقم...فطرت اهللا الّتى... 
377   22 لقمان  و من یسلم وجهه الى ... 
169   14 سجده  فذوقوا...انّا نسیناکم...  
374 23 ـ 24   احزاب  من المؤمنین رجال ... 
252   23 احزاب  من المؤمنین رجال ... 
321 41ـ44   احزاب  یا ایّها الّذین امنوا ...  
322   41 احزاب  یا ایّها الّذین امنوا ...  
323   43 احزاب  هو... لیخرجکم من...  
25   13 سبأ  یعلمون له ما یشاء من ... 
74   58 یس  سالٌم قوًال من رّب رحیم. 

240   61 یس  و ان اعبدونى هذا صراط...  
239   65 یس  الیوم نختم على افواههم و ... 
58   40-39 صافات  و ما تجزون اّال ماکنتم... 
58  128-127 صافات  فکّذبوه فانّهم لمحضرون ... 
58  160-159 صافات  سبحان اهللا عّما یصفون. 

341   173 صافات  و اّن جندنا لهم الغالبون. 
23   30 ص   و... نعم العبد انّه اّواب... 
33   9 زمر  اّمن هو قانت اناء الّلیل... 
22   60 زمر  و... أ لیس فی جهنّم... 
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323   7 غافر  الّذین... و یستغفرون... 
167   55 غافر  فاصبر...و استغفر لذنبک... 

  ،177 ،116 ،105   60 غافر  و... ادعونى استجب لکم 
178       
179   46 فصلت  من عمل صالحا فلنفسه... 
238   18 شورى  یستعجل بها الّذین ال.. 
170   30 شورى  و... فبما کسبت ایدیکم... 
240   43 زخرف  فاستمسک ... انّک على... 
177   22 دخان  فدعا ربه ان هؤالء قوم ... 
198   1 فتح  انا فتحنا لک فتحنًا.  
145   2 فتح  لیغفر لک اهللا ما تقّدم.. 
373   10 فتح  ان الّذین یبایعونک...  
200   11 فتح  سیقول لک المخّلفون... 
200   26 فتح  اذ... و الزمهم کلمۀ...  
363   29 فتح  محّمد...و الّذین معه... 
372   7 حجرات  و.. ولکّن اهللا حبّب...  
262   10 حجرات  انّما... و اتّقوا اهللا لعّلکم... 
243   21 طور  و الّذین امنوا و اتّبعتهم... 
177   10 قمر  فدعا ربّه انّى مغلوب... 

7   28 حدید  یا ایّها الّذین آمنوا اتّقوا... 
32   9 حشر  و... و من یوق شّح نفسه... 

201   3-2 طالق   فاذا... و من یتق اهللا... 
380 ،242   6 تحریم  یا... قوا انفسکم و...   

239   14-11 معارج   یبّصرونهم یوّد...  
240   18-15 معارج  کّال انّها لظى. نّزاعۀ...  
239   36-35 مرسالت  هذا یوٌم ال ینطقون....  
236   40 نازعات   و... و نهى النّفس عن ... 
240   39-37 عبس  لکّل امرء منهم یومئٍذ .... 
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260   6 انشقاق  یا... انّک کادح الى...  
154   14 اعلى  قد افلح من تزّکى.  
73   17 غاشیه  افال ینظرون الى ...  

154   9 شمس  قد افلح من زّکیها.  
  ،152 ،41 ،40   3 قدر  لیلۀ القدر خیر من ...  

274 ،230 ،172       
74   5-3 قدر  لیلۀ القدر خیر من...  

260 ،244   4 قدر  تنّزل المالئکۀ و...  
152   5 قدر  سالم هى حتّى...  
26   7-6 علق  اّن االنسان لیطغى. ...  

224   3-1 ماعون   أ رأیت الّذى یکّذب... 
167   3 نصر  فسبّح بحمد ربّک و... 
76   3-1 نصر  اذا جاء نصراهللا و الفتح. 
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فهرست احاديث و روايات 
3    _ و اّن راحل الیک قریب ... 

68 ،14 امام سّجاد(ع)   فّرق بینى و بین ذنبى...  
305 ،168 ،150 ،14 امام على(ع)   الّلهّم اغفرلی الّذنوب الّتى... 

32 امام على(ع)   قربان کّل تقّى....  
39 امام على(ع)   أ فال تائب من خطیئته...  
41 ـ     اّن الّشقّى من حرم غفران... 
41 ـ    اّن اهللا اتّخذ محّمداً عبداً...  
48 ـ    و ما جالس هذا القران ... 
56 رسول اکرم(ص)   ان لکّل حق حقیقًۀ...  
59 ـ    ما عرفناك حّق معرفتک. 
62 امام على (ع)   ادفعوا امواج البالء عنکم ... 
63 ـ    الهى تموه اآلمال قد خابت... 
64 امام سّجاد(ع)   الّلهّم انّی اعوذ بک من ... 
68 ـ    الّلهّم غیّرسوء حالنا بحسن.... 
69 ـ    ان اهللا جعل شهر رمضان...  
69 ـ    فالعجب کّل العجب من....  

73 ،70 ـ    لو کشف الغطاء لعلموا اّن... 
73 امام سّجاد(ع)   فهى بمشیتک دون قولک.... 



418
ی/ 

ورای
عاش

خن 
و س

و د
تاد 

 هف
 

418
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73 ـ    دعیتم فیه الى ضیافت اهللا. 
75 امام على(ع)   اّن من فارغ التقوى اغرى... 
78 ـ    جاهد فى اهللا حّق جهاده... 

81 ـ 90 امام على(ع)   و التأسفا على شئمنها... 
82 امام سّجاد(ع)   فلیس النفسکم ثمن اّال ...  
84 رسول اکرم(ص)   صالح ذات البین افضل... 

85 ـ 89  ـ    واهللا اهللا فى االیتام....  
86 رسول اکرم(ص)   ما زال یوصى بهم حتّى .... 
89 رسول اکرم(ص)   ایاکم و المثله ولو بالکلب... 

92 ،91 امام على(ع)   ایها النّاس! ان یومکم ... 
93 الّلهّم ارزقنى عقًال کامًال...  امام سّجاد(ع)  
95 اسعدنى بتقواك و ال ...  امام حسین(ع)  

96 ـ 98 امام سّجاد(ع)   الحمدهللا الّذى... جعلنا... 
100 ـ     کّل مولود یولد على... 
102 ـ    و اعلم انّک للّراجى ... 

103 ،102 ـ    و لیس من صفاتک ... 
105 ـ    افضل العبادة الّدعا...  

106 ،105 امام سّجاد(ع)   الّدعاء یدنع البالء ...  
106 امام على(ع)   ثّم جعل فى یدك...  
108 رسول اکرم(ص)   ال تقولنها کذا....  
109 ـ    اعلموا ان اهللا یقبل...  
109 ـ    الّلهّم ادخل على اهل.... 
110 ـ    الهى طموح االمال قد.... 

134 ،110 ـ    الّلهّم اصلح کّل فاسد ... 
114 ،113 امام سّجاد(ع)   ارغد عیشى و اظهر... 
114 ،113 ـ    و اجعلنى لک من....  
303 ،115 رسول اکرم(ص)   الّدعاء مخ العباد.  

121 امام على(ع)   لو کشف الغطاء مزددت... 
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126 امام على(ع)   واهللا لو وجدته تزّوج... 
127 امام على(ع)   اال و اّن امامکم قد...  
129 امام على(ع)   اتستوحشوا فى طریق... 
135    _ و هذا شهراالنابۀ و هذا ... 

140 ،139 امام سّجاد(ع)   انت الّذى فتحت لعبادك ... 
140 امام سّجاد(ع)   اناهللا تعالى یغفر للمذنبین ... 

142، 143؛ 144 ـ    االغترار باهللا.  
143 ،142 امام سّجاد(ع)   و الّشقاء االشقى لمن... 

144 امام سّجاد(ع)   اّما انت یا الهى فاهل... 
145 ـ    من استغفر بلسانه و... 
150 ـ    الّلهّم انّی اسئلک...  
162 ـ    الّلهّم اجعلنا ممن...  
162 رسول اکرم(ص)   انفاسکم فیه تسبیح...  

163 ،162 ـ    نومالّصائم عبادة و...  
164 امام صادق(ع)   یا محّمد! اذا صمت...  
164 امام على(ع)   صوم النّفس امساك... 
169 ـ    الیؤذن لهم فیعتذرون. 

173 ،172 امام صادق(ع)   ...خطب امیرالمؤمنین... 
178 ـ    و لیس من صفاتک یا … 

179 ،178 ـ    لکّل مسألۀ منک سمع...  
183 ـ    قّرة عین لى و لک...  

  ،263 ،187 ،186    - الّذى جعلته للمسلمین ... 
336       
190 امام صادق(ع)   لیستوى به الغنى و الفقیر... 
 191 امام رضا(ع)   لکى یعرفوا الم الجوع... 

192 ،191 امام رضا(ع)   صابراً على ما اصابه... 
193 ،192 حضرت زهرا(س)   الّصیام اجتناب المحارم... 

193 رسول اکرم(ص)   کیف تکونین صائمه و... 
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194 ـ    یا رّب و ما میراث...  
207 _ 202 ـ    و مدحه بما هو اهله... 

208 ـ    ال تأخذه فى اهللا....  
211 امام على(ع)   انّما هو عید...  
214 ـ    اسئلک بحّق هذا الیوم... 
217 ـ    جعله اهللا لکم عیدا...  
219 امام على(ع)   وصیکما و جمیع ...  
221 امام على(ع)   اوصیکما بتقوىاهللا ...  
222 ـ    فانّى سمعت جّدکما ... 
223 ـ    الّلهّم اغن کّل فقیر. ... 
225 ـ    کّلکم راع و کّلکم ...  

234 ،233 امام على(ع)   اال و اّن الیوم المضمار ... 
236 رسول اکرم(ص)   الّصوم جنّۀ من النّار... 
236 ـ    الّصیام جنّۀ العبد المؤمن... 
237 امام على(ع)   حمل علیها اهلها...  
240 امام سّجاد(ع)   ابکى لخروجى عن...  
243 ـ    لتقّر اعینهم..  

248 ،246 امام علی(ع)   سبیل ابلج المنهاج انور... 
248 امام علی(ع)   فباألیمان یستدّل ...  

253 ،251 ،250 امام علی(ع)   سئل عن األیمان...  
254 ،253 امام علی(ع)   و ارضاه یوم القیامۀ...  

255 امام علی(ع)   ال تُعّد و التُحصى....  
255ـ258 امام علی(ع)   و انّما یؤتى خراب...  

258 ـ    و هب لى الجّد فى...  
263 ـ    الّذى جعلته للمسلمین .... 
273 امام سّجاد(ع)   شهر الّطهور و شهر...  
273 ـ    فمن لم یغفر له فى...  
276 رسول اکرم(ص)   ال ادلّکم على سالح... 
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277 امام سّجاد(ع)   و لیس من صفاتک ... 
277 ـ    ما کان اهللا لیفتح علی... 
278 امام صادق(ع)   ندعوا فال یستجاب...  

279 ،278 ـ    یعلمون أنّى اقدر...  
279 ـ    ال یقبل اهللا عّزوجل ... 
283 ـ    ادفعوا ابواب البالیا ... 
283 ـ    خیر الّدعا األستغفار.  
283 ـ    الهى ما اظنّک ترّدنى .... 

333 ،284 ـ     و اّن الّراحل الیک قریب.. 
295 ،285 ـ    الّلهّم انّى اسئلک موجبات.. 

289 ـ    کان من اولیاء امیرالمؤمنین... 
290 ،289 ـ    فاذا عنده فاثور علیه... 

290 امام علی(ع)   انّما هو عید لمن قبل اهللا... 
295 ـ    و هذا شهر عّظمته و ... 
296 رسول اکرم(ص)   سبحان اهللا! ماذا تستقبلون... 
297 امام علی(ع)   صوم الجسد االمساك عن ... 
300 ـ    الّلهّم فارحمنى اذاً قطعت... 

304 ،303 امام علی(ع)   اعلم اّن الّذى بیده خزائن.. 
305 ـ    معرفتى یا موالى دلیلى... 
315 ـ    قد اقبل الیکم شهر اهللا ... 

323 ،322 امام صادق(ع)   ما من شىء إّال و له... 
325 ،324 امام علی(ع)   الّذکر مجالسۀ المحبوب... 

325 ـ    الّذاکر فى الغافلین  ...  
329 ،327 ـ    ثالث ِمن اشّد ما عمل... 

329 امام صادق(ع)   و ذکر اهللا فى کل مواطن. 
329 ـ    سبحان اهللا و الحمدهللا و... 
348 امام علی(ع)   الّدنیا رأس کّل خطیئۀ. 
351 امام علی(ع)   عظم الخالق فى انفسهم... 
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352 امام علی(ع)   یا اخا بنىاسد انّک لقلق ... 
358 امام سّجاد(ع)   تشکر من شکرك و أنت ... 
368 ـ    و اجمع بینى و بین...  
368 امام سّجاد(ع)   انت الّذى فتحت لعبادك.. 
368 امام علی(ع)   ال اجد مفّرا مّما کان... 
379 رسول اکرم(ص)   انّه لیغان على قلبى...  

401 ،381 امام سّجاد(ع)   الّلهّم صّل على محّمد ... 
382 امام سّجاد(ع)   اطفاء النّائرة...  
385 امام علی(ع)   و اعلم اّن کّل شىء من ... 
388 ـ    الّلهّم و هذه ایّام شهر... 
388 ـ    ان لم تکن ... رضیت... 

392-391 ـ    فیکون یوم عید و ..  
399 ـ    تفّکر ساعۀ خیر من... 
402 امام سّجاد(ع)   و ضّم اهل الفرقۀ.  


