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 گفتار دوم

 در هر مرحله و مرتبه از ایمان از تقوا بهره بگیرید

تقوا در همه ی مراحل به انسان کمک می کند، یعنی شما وقتی یک مایه ای از تقوا داشته باشید از قرآن 

ین تقوا هرچه بیشتر بشود شما از قرآن بیشتر می فهمید یک چیزی می فهمید و هدایت می شوید و ا

یعنی حتی یک انسانی که در حد اعالی تقوا هست اگر باز تقوایش بیشتر شود به همان نسبت افزایش 

روحیه تقوا ممکن است باز چیزهای جدیدتر و طرفه تر و یک ظرافت هایی را از قرآن بفهمد و این فقط 

گوییم اگر می خواهید از قرآن چیزی بفهمید باید با تقوا بشوید و بعد که مربوط به اول کار نیست که ب

تقوا یعنی همان هوشیاری و دقت را به دست آوردید دیگر برو در بطن قرآن، نخیر؛ در همه ی مراحل 

 42/7/0771هرچه این تقوا بیشتر شد درک انسان بیشتر می شود.

 مرحله ی اول: در انجام وظیفه مراقبت کنید

 در عمل به واجبات و ترک محرمات اهتمام داشته باشید... 

 7/4/0771یعنی شخص واقعا تکلیف را حس کند. 7/5/0711تقوا یعنی تالش و مراقبت برای انجام وظیفه.

یعنی 42/00/0774یعنی همین که مواظب رفتار خودتان باشید که خالف امر و نهی خدا رفتار نکنید. 

یعنی همان طهارت و عمل به موازین دینی.  05/1/0711.ارم الهیپرهیز از گناه و اجتناب از مح

 0/04/0771یعنی پرهیز از گناه؛ یعنی اتبان واجبات و ترک محرمات.7/00/0711

 سهل انگاری در فهم، قبول و عمل را کنار بگذارید. ۲

رح، حتى عمل تقوا، یعنی دقت و مراقبت و مواظبت از این که هیچ عملی، چه گفتار، چه کردار، عمل جوا

جوانح، بدون رعایت موازین انجام انکیرد؛ این تقواست. نقطه ی مقابلش همین ولنگاری و بی بندوباری 



د، واویالست! باش است. اگر در زمینه ی فکر و اندیشه، در زمینه ی علوم و در هر زمینه ای این ولنگاری

آن، سهل انگاری در قبول، سهل انگاری  الدنبکه به هرجا این روحیه ی بی بندوباری و ولنگاری وارد شد، 

در عمل، سهل انگاری در فهم خواهد بود؛ آن کسانی که دچار این آفت شوند، وضع و روز خوبی نخواهند 

 02/7/0772داشت.

شد. ایشان مکرر می شمرده می خیلی مهم  در کلمات امام بزرگوارمان... ادای تکلیف به همین خاطر،

، حتی برای پیروزی هم تالش نمی کنیم. البته پیروزی را می کنیم کلیف حرکت گفتند که ما برای ادای ت

هیچ کس نیست که از پیروزی بدش بیاید، هیچ کس نیست که برای پیروزی کار نکند؛  می داریم، دوست

اما هدف نهایی چیزی است که حتی از پیروزی هم باالتر می باشد و آن جلب رضای خدا و ادای تکلیف 

من پیروز شدم، اما از خدا دورگشتم، مغلوب شده ام. اگر من خدای نکرده به هدفم دست نیافتم، است. اگر 

اما تکلیفم را انجام دادم، این پیروزی و پیشرفت است. ..... اگر این حالت استمرار پیدا کرد، خشنود باشید؛ 

و معنوی و اخالقی قضیه  زیرا صالح دائمی و ابدی شماست و ما دنبال این هستیم. این، جنبه ی عرفانی

است که ما نبایستی از آن فارغ باشیم و همان طور که گفتم، ذهن های امثال من قادر نیست که عمق و 

، بیشتر می هرچه انسان معنوی تر و روحانی تر باشد کند. مغز این معنویات و رقیقه ها را درست لمس

ه معنای روحانیت معنوی و حقیقی و ه به معنای این لباس ما، بلکه بنفهمد. البته، روحانی 

 5/04/0711قلبی.

 یدمال فردی و اجتماعی است، بپرهیزاز گناه که مانع ک

وما ارادت به اینها داشتیم و عالقه  اولین توصیه ی این کسانی که در راه های سلوکی حرکت می کردند

که می گفتند سعی کنید از گناه همین بود  -که آن وقت جوان بودیم  -مند اینها بودیم، به جوان ها و ما 

که در دعای شریف ابوحمزه هست، « فرق بینی وبین نبى المانع لى من لزوم طاقتیک»اجتناب کنید. 

یعنی اگر چنانچه انسان مبتالی به گناه شد، این گناه موجب می شود که انسان لزوم طاعت را هم از 

ت از انسان گرفته می شود؛ این را در نظر داشته دست بدهد؛ یعنی مالزم با طاعت الهی هم نباشد؛ توفیقا

 1/1/0721باشید.



ربه ای به روح انسان، صفای ضساقط می کند. هرکدام از گناهان، گناه، انسان را از اوج اعتالی انسانی 

ی ا از بین می برند و آن را کدر مانسانی، معنویت و اعتزاز روحی وارد می آورند و شفافیت روح انسان ر

م ی موجودات این عال ی معنویتی را که در انسان است و مایه ی تمایز انسان با بقیهجنبه  ناه، آنکنند. گ

ماده است، از شفافیت می اندازد و او را به حیوانات و جمادات نزدیک می کند. گناهان در زندگی انسان، 

ری از میدان های تحرک عالوه بر این جنبه ی معنوی، عدم موفقیت هایی را نیز به بار می آورند. بسیا

بشری وجود دارد که انسان به خاطر گناهانی که از او سرزده است، در آنها ناکام می شود. این ها البته 

 توجیه علمی و فلسفی و روانی هم دارد؛ صرف تعبد با بیان الفاظ نیست.

اهی و تقصیر چطور می شود که گناه، انسان را زمین گیر می کند؟ مثال در جنگ احد، به خاطر کوت

جمعی از مسلمین، پیروزی اولیه تبدیل به شکست شد. یعنی مسلمین، اول پیروز شدند، ولی بعد 

کماندارانی که باید در شکاف کوه می نشستند و پشت جبهه را نفوذناپذیر می کردند، به طمع غنیمت، 

ا دور زد و با یک هم از پشت، آنها ر سنگر خودشان را رها کردند و به طرف میدان آمدند و دشمن

شبیخون، حملهای غافلگیرانه کرد و مسلمانان را تار و مار نمود. شکست احد، از اینجا به وجود آمد. ... پس 

ببینیدا گناهانی که انسان انجام می دهد، این تخلف های گوناگون، این کارهایی که اسی از شهوت رانی و 

و چسبیدن به مقام دنیا و بخل نسبت به دارایی های دنیاطلبی و طمع ورزی و حرص ورزیدن به مال دنیا 

و نیز حسد و حرص و غضب است، به طور قطعی دو اثر در وجود انسان می گذارد:  موجود در دست آدمی

خارج می کند؛ معنویت را در انسان  اندازد، از نورانیت نوی است که روح را از روحانیت مییک اثر، مع

را بر انسان می بندد. اثر دیگر این است که در صحنه ی مبارزات ضعیف می کند و راه رحمت الهی 

اجتماعی، آنجایی که حرکت زندگی احتیاج به پشتکار و مقاومت و نشان دادن اقتدار اراده ی انسان دارد، 

این گناهان گریبان انسان را می گیرد و اگر عامل دیگری نباشد که این ضعف را جبران کند، انسان را از پا 

تفضالت  -آورد. همه ی آنچه که یک فرد بشر و یک جامعه ی انسانی از الطاف الهی احتیاج دارد درمی

الهی، رحمت الهی، نورانیت الهی، هدایت الهی، توفیق از سوی پروردگار، کمک در کارها، فتوح در میدان 

میان ما و رحمت  به وسیلهی گناهانی که ما انجام می دهیم، راهش بسته می شود. گناه، -های گوناگون 

 41/01/0775و تفضالت الهی، حجاب می شود.



و در مورد  -در نامه ها و همین وسایل ارتباطی که وجود دارد  -جوان ها مکرر از من سؤال می کنند 

معنویت و تعالی روحی و مانند اینها نصیحت می خواهند؛ خب، کسانی هم هستند، بساط ارشاد و این 

نمی  عضی هایشان دکان دارند، به اینها؛ همه ی اینها مورد اعتماد نیستند؛ بچیزها را هم پهن می کنند

شود اعتماد کرد. آن چیزی که من از بزرگان شنیدم و به شما عرض می کنم، یک کلمه است؛ مهم ترین 

کار برای اعتالی معنوی و روحی، پرهیز از گناه است؛ این مهم ترین کار است. سعی کنید از گناه پرهیز 

ست، هم گناه های ههست، هم گناه های مربوط به چشم  ید گناه ها هم مختلف اند؛ هم گناه زبانکن

را مراقبت کنید. تقوا! تقوا یعنی ها را بشناسید؛ خودتان  ت هست، انواع گناهان هست؛ گناهمربوط به دس

این  یدا باقدارید حرکت می کنید، دقیق مردر یک جادهی خطرناک وقتی  همین؛ تقوا یعنی مراقبت .

مراقبت کنید، از گناه پرهیز کنید؛ این مهم ترین راه اعتالی معنوی است. البته بالفاصله  ؛تستقوا ا

بعدازاین، انجام فرائض است؛ در میان فرائض هم از همه مهم تر نماز است؛ نماز اول وقت، با حضور قلب. 

د با کسی حرف می زنید، مخاطب دارید. حضور قلب یعنی اینکه شما وقتی نماز می خوانید، بدانید داری

توجه به این داشته باشید. گاهی هم حواس انسان پرت می شود؛ عیبی ندارد، به مجرداینکه باز حواس 

انسان جمع شد، همان حالت و احساس داشتن مخاطب را در خودش احیاء کند و زنده نگه دارد؛ این 

حتی المقدور نماز به جماعت، این چیزها را رعایت  حضور قلب است. نماز با حضور قلب، نماز اول وقت،

کنید، شما اعتالی روحی پیدا خواهید سرد، فرشته خواهید شد، از فرشته باالتر خواهید شد؛ این را شما 

لودگی ندارید خیلی کم دارید؛ به سن آن پاک است، روح هایتان پاک است، ماها جوانید، دلهایتاش بدانید.

اگر این را رعایت بکنید، هیچ نصیحت دیگری الزم  ؛التش خیلی زیاد می شودما که انسان برسد مشک

حتما ولو چند  باشید،بته خیلی خوب است با قران مانوس اینها هیچ لزومی ندارد. الخاص و  نیست؛ ذکر

 41/2/0722فرائض اهمیت بدهید. آیه ای قرآن بخوانید؛ اینها خیلی خوب است. به

 بی گناه نیفتیدمراقبت کنید تا در سراشی 

آدم متذکر این طور نیست که هرگز گناه و اشتباه نکند؛ چرا، ممکن است اشتباه و گناه هم بکند؛ آدم 

باتقوا این طور نیست که دستش به هیچ گناهی آلوده نشود؛ چرا می شود؛ اما فرق است بین گناه آدم 

لغزد.  لغزنده؛ تا آخر مییک سراشیب  ذارد درباتقوا و آدم بی تقوا. گناه آدم بی تقوا مثل این است که پا بگ



گناه در دهان او مزه می کند؛ به گناه مجذوب می شود  یک گناه، گناه دیگر را به دنبال خودش می آورد.

و قبح گناه از نظر او می رود؛ آدم بی تقوا این طوری است. اما آدم باتقوا وقتی گناه می کند، فورا متوجه 

من  فاتقوا إذا مسهم طائ إن الذین»ه کرده و سعی می کند جبران کند: می شود؛ می فهمد اشتبا

متقی این طور است؛ به مجرد این که به تعبیر قرآن شیطان او را رام  «وا فإذا هم مبصرونتذکر الشیطان

کرد؛ یعنی آلوده به وسوسه شیطانی شد، فورا متوجه می شود که اشتباه کرد در جاده لغزنده سراشیب 

که برود تا اسفل سافلین، بلکه خودش را نگه می دارد؛ کنترل می کند. آدم باتقوا و متذکر، مثل  نمی افتد

کسی است که جریان تندی او را به طرفی می کشاند و او باید در خالف جهت آن جریان شنا کند، تا به 

 شای اینساحل نجات برسد. یک لحظه غافل شدن، دست بازداشتن، تنبلی کردن، مشغول شدن به تما

وروآنور، او را مبالغ زیادی به عقب خواهد برد. آن جریان تند در زندگی ما، غرایض، هوی ها، شهوات و 

تمایالت بشری ضد تکاملی ماست که ما را به سمت عقب می کشانند. اگر ما متوجه و متذکر باشیم، تا 

باز شنا کردن و دست و پا زدن و  یک خرده عقب رفتیم، فورا می فهمیم که اشتباه کرده ایم؛ بنا می کنیم

به جلو رفتن؛ اما اگر باتقوا و متذکر نباشیم، وقتی عقب رفتیم، غافل می شویم و نمی فهمیم که جریانی 

دارد ما را با خود می برد؛ بلکه چون تکان نمی خوریم و دست و پا نمی زنیم احساس راحتی هم می 

یک وقت متوجه می شویم که می بینیم نزدیک گرداب کنیم؛ خودمان را ول می کنیم در دست جریان و 

 7/7/0711یا در درون گردابیم و دیگر کاری از ما ساخته نیست.

 با گناه مأنوس نشوید و آن را کوچک نشمارید

یکی از مشکالت ما این است که گناه های خودمان را نمی شناسیم آن کسی که مثال به غیبت کردن 

ویی عادت را به طور مرتب انجام می دهد؛ آن کسی که به دروغ گ گناهی عادت کرده، توجه ندارد که یک

ناه انس گرفته و توجه ندارد؛ آن کسی که عادت کرده به ایذای مردم و با زبان و با عمل و با گکرده، با این 

ن رفتار و با کردار خودش افرادی را که دم چک او هستند اذیت می کند، توجه ندارد به این گناه و به آ

عادت کرده؛ آن کسی که به شهوات گوناگون جنسی، از طریق چشم و از طرق گوناگون دیگر عادت کرده، 

توجه ندارد که دچار چنین بلیه و گناهی است؛ آن کسی که عادت کرده به حیف و میل بیت المال یا 

ی غفلت در انسان اموال مردم، توجه ندارد که چه گناه بزرگی مرتکب می شود؛ نه این که نمی داند؛ یعن



یرد. اول متوجه نیست که گناه کرده و دارد گناه می کند؛ یک انس به وجود می آورد و انسان انس می گ

وقتی هم متوجه بشود، گناه خودش به نظرش کوچک می آید. وقتی انسان با گناهی انس گرفت، آن گناه 

به چشم انسان کوچک می اید و این خودش یک گناه است؛ یعنی آن گناهی که از کبائر محسوب می 

این گناه که من انجام می  عصیت خودش از امر الهی را کوچک بداندشود، این است که انسان تخلف و م

 7/3/6311است. هم، چیزی نیست؛ خود این یک گناهد

 مواظب باشید گناه، اعمال خوب و ایمانتان را نابود نکند

. «أعمالهم تبطح ئکأولف»پرونده ی الهی، این طور نیست. ما حبط هم داریم،  سوابق را باید نگهداشت.

یعنی چه؟ حبط، یعنی اعمالشان باد هوا شد و از بین رفت. خیال نکنید که اگر ما یک روز کار حبطت، 

خوبی انجام دادیم و آن را در انبان انداختیم و نگهداشتیم، چنانچه کار بدی هم انجام دادیم، باالخره آن 

ی است که کار خوب را کار خوب باقی است. نخیر، کار بد در عالم موازین اعمال در پیشگاه خدا این طور

ثم کان عاقبة »طوری است که اصل ایمان را هم از انسان می گیرد.  از بین می برد. گاهی کار و حرکت بد،

 گاهی کار بد، انسان را به تکذیب آیات الهی می کشاند.«. بوا بآیات اهللکذوای آن سالذین أساؤا ال

م دادند، بعد براثر یک لحظه غفلت و یک اشتباه .. من کسانی را می شناسم که چند صباحی کار خوب انجا

و یک توقع زیادی و چیزی را که خیال می کرده حقش است و به او نداده اند، در دل گرفته و فاصله ای 

پیدا کرده است. این زاویه باز شدن از صراط مستقیم، چیز خیلی خطرناکی است. هرچه هم زاویه کوچک 

شود و هرچه جلوتر می رود، از خط دورتر می شود. امروز کارشان به  باشد، به تدریج این شکاف باز می

جایی رسیده که علیه اسالم و انقالب و نظام اسالمی کار می کنند؛ یک روز هم در خدمت همین اسالم و 

همین انقالب بودند. چه کسی را باید مالمت کرد؟ بعضی خیال می کنند، باید انقالب را مالمت کرد که 

 آنها حتی شیطان به«.  سکمفال تلومونی ولوموا أنف»را نگه نداشت. نه، قضیه این طوری نیست.  چرا این ها

شدن، منتی بر سر  مسلمان که من را مالمت نکنید، خودتان را مالمت کنید. کسی به خاطرمی گوید 

ون نیم»مود: ندارد. خداوند به پیامبر فرانقالب بر سر  اسالم ندارد. کسی به خاطر انقالبی شدن، منتی

منت می گذارند و به پیامبر می گویند: آن روزی که تو کسی را نداشتی به تو  بر تو« ا...علیک أن أسلمو

مسلمانی تان را به بگو  «...کموا علی إسالمنقل ال تم»دیم. خداوند می فرماید: ایمان آوردیم و مسلمان ش



دا بر سر همه ی ما منت دارد که ما را هدایت خ«. إلیمانکم لادهأن  کملیع نبل اهلل یم»رخ من نکشید. 

 92/66/6312"کرد. 

 از گناهان باطنی و جوانحی نیز بپرهیزید

استغفار، یا از گناهی است که ما انجام داده ایم، یا از گناهان اخالقی است. اگر فرض کنیم که یک انسان، 

ه شهوت رانی، نه اهانت به کسی، نه هیچ گناهی هم انجام نداد؛ نه دروغ، نه غیبت، نه ظلم، نه خالف، ن

اما بسیاری از همین طور آدم هایی که این  -البته این طور آدم ها، خیلی کم اند  -تعدی به مال مردم 

 که آدمی همین اگر. هستند –گناه اخالقی  -گونه گناهان جوارحی را هم ندارند، مبتال به گناه جوانحی 

م راه می رود، نگاه کند و بگوید: این بیچاره مردم، همه مشغول میان مرد که وقتی کند، نمی گناهی هیچ

د ررا باالتر از آنها به حساب بیاو ودخ –ا نگه داشتیم و گناه نمی کنیم ه اند؛ ولی ما الحمد هلل خودمان رگنا

 این خودش یک گناه و یک تنزل و می شود و استغفار الزم دارد. تحقیر انسان ها، خود را باالتر از _

قی زشت دیگری صفات اخالش کار مردم دادن، یا بعضی از گران دانستن، کار خود را ارزشی بیش از ارزدی

 41/01/0775این ها استغفار الزم دارد. _و خود بزرگ بینی مثل حسد و طمع _که در انسان ها هست

 از تکبر و خود پرستی دوری کنید

و خود را عمده  خودخواهی و خودپرستی، ها کها و کوچ ملتها، مسئوالن، بزرگپایه همه بدبختی های 

در یعنی –درون دل است. گاهی انسان در بیرون قالب جسم خود فرعونیت کردن و خدا کردن و ایجاد 

هیچ نشانه فرعونیت ندارد. اما در دل، فرعون است. خودخواهی ها، خودپرستی ها،  -ظاهر خود 

ت و شهوات و سود و منفعت خود، اینهاست که خودمحوری ها، عمده کردن خود و خواست ها و تمایال

 01/1/0771 منشأ اغلب مفاسد زندگی است. لذا به سمت تهذیب نفس حرکت کنید.

بشر موجود عجیبی است عزیزان من! گاهی عبادت و نماز شب هم می شود وسیله ی نفوذ شیطان، وسیله 

ی فکرهای خوب و  های خوب، همه ی فریب نفس خود انسانی که دارد نماز شب می خواند! همه ی ایده

 1/4/0712شریف می تواند منفذی بشود برای شیطان.

 



 دلبسته ی دنیا نشوید 

نیا حب الد»اغلب خصال باطل و مضر در انسان ها، برمی گردد به دنیاطلبی. لذا امیر المومنین می فرماید: 

زندگی جمعی ما، در  ی خطاهای ماست، که در ؛ دنیاطلبی ریشه و مرکز اصلی همه«رأس کل خطیئة

ما، این خطاها اثر می گذارد. خوب، معنای دنیاطلبی چیست؟ دنیا چیست دنیا عبارت است  ردیفی گزند

 از همین طبیعت عظیمی که خدای متعال خلق کرده است و در اختیار انسان ها قرار داده است؛ دنیا یعنی

این. همه ی این مواهبی که خدای متعال در عرصه ی گیتی آفریده است، یعنی چیزهایی که اجزاء زندگی 

 این جهانی ما را تشکیل می دهد. خوب، کجای این بد است.

خلق لکم ما فی األرض »یک دسته از آثار شرعی و اسالمی و معارفی به ما می گوید که دنیا را آباد کنید: 

یا را تحقق ببخشید، آباد کنید، بهره برداری از نعم طبیعی را برای خودتان، برای مردم ؛ بروید دن«جمیعا

از این قبیل تعبیرات  «متجر عباد اهلل»، «مزرعه اآلخرةالدنیا »آماده کنید. یک دسته از روایات این هاست: 

ات اسالمی و معارفی ما هم، وجود دارد که اینها همه، نگاه مثبت به دنیا را نشان می دهد. یک دسته از بیان

 دنیا را رأس خطایا و ریشه ی گناهان به حساب می آورد.

این ماحصل مطلبی که از این دو مجموعه ی معارفی به دست می آید، حرف روشنی است، خالصه ی 

ی آحاد  ی طبیعت را برای افراد انسان گسترده است و همه مطلب این است که خدای متعال این سفره

ی طبیعی الهی را هرچه می توانند بالفعل تر،  فارش کرده است، دستور داده است که این مائدهانسان را س

آماده تر، رنگین تر در اختیار افراد بشر قرار بدهند و خودشان هم بهره ببرند؛ لکن یکی حدود و ضوابط و 

 قواعدی بر این حاکم است؛ یک منطقه ی ممنوعه ای وجود دارد.

که ضوابط و آنچنانی ی را اله ین سفرهای طبیعی الهی، این موهبتکه انسان ا دنیای ممدوح این است

و ضوابط تخطی نکند، در مناطق ممنوعه قدم  ، از حدوددکنقواعد الهی دستور داده است، بر طبق او رفتار 

است، ل برای افراد بشر قرار داده مذموم آن است که انسان این متاعی را که خدای متعا ینگذارد. دنیا

برای خود بخواهد، سهم خود را افزون تر از دیگران بخواهد، به سهم دیگران دست اندازی کند، دل بستگی 

انسان را کر و کور می کند، تا آنجا  «حب الشیء یعمی و یصم»به مقتضای  پیدا کند که این دل بستگی

آوردن چیزی که عاشق و دلبسته ی آن هست، هیچ خط قرمزی و هیچ حد و حدودی  که در راه به دست



را رعایت نمی کند؛ این می شود دنیای مذموم. دل بستن به دنیا، سهم خواهی بیش از اندازه ی خود، 

بیش از حق خود، دست اندازی به سهم دیگران، تجاوز به حقوق دیگران؛ این می شود آن دنیای مذموم. 

، لذات طبیعی، اینها همه یاست؛ مقام، دنیاست؛ قدرت، دنیاست؛ محبوبیت، دنیاست؛ نعم دنیامال، دن

اسالم و ادیان الهی به طورکلی بهره برداری از این دنیا را برای انسان مباح قرار دادند؛ اما دست  دنیاست.

دیگران، خود را غرق در  عالم طبیعت، ظلم کردن به اندازی به حق دیگران، به هم زدن قواعد و قوانین این

یا دن این ؛ مذموم دانسته اند.این متاع دنیا کردن و از هدف اصلی و نهائی غافل ماندن را ممنوع دانسته اند

نشد، این دنیا می شود  سیله ی تعالی و تکامل است، هدف نباید قرار بگیرد؛ به اینکه توجهو

 33/1/6332.مذموم

 یددر کسب رضایت الهی مراقبت کن

برادران و خواهران! سعی کنید در همه ی برنامه ریزی ها و در همه ی تالش ها، نیتتان این باشد که 

رضای الهی را کسب کنید. این، ما را هدایت هم خواهد کرد. وقتی ما این طور تصمیم بگیریم و اراده کنیم 

  9/1/6377شد. شود، نخواهیمو بخواهیم، طبعا دچار برخی اشتباهاتی که از رفتار خود ما هم ناشی می 

از شعار و حماسه و خشنودی از آنچه که گذشت، یک لحظه خارج بشویم، ببینیم تکلیف ما چیست. 

تکلیف یک یک ما این است که این ارتباط و پیوند با خدا را حفظ کنیم و هرگز آن را قطع نکنیم. ارتباط 

ود را طبق پسند و رضای الهی قرار یک یک ما با خدا به این است که عمل و قلب و اخالق و رفتار خ

بدهیم، از خودخواهی و دروغ و تهمت و فریب و حاکم کردن نفس و خواهش های نفسانی بر زندگی خود 

وز ه ربی با نفس و عبادت واقعی را روز پرهیز کنیم، یاد و ذکر خدا و توجه و اتصال حقیقی به او و مبارزه

 7/1/0712ت.ین وظیفه ی یکایک ماسدر عمل شخصی و فردی خودمان تقویت کنیم. ا

شما در هرجا که هستید، هر شغلی که دارید، هر مسئولیتی که بر عهده گرفته اید، هر شأنی از شئون 

اجتماعی را که دارا هستید، در درجه ی اول باید همتتان این باشد که رضای خدا را تحصیل کنید و 

انجام تکلیف باشید و از انحراف و بیراه رفتن  وظیفه ی الهی را انجام بدهید. این، تقواست. اینکه درصدد

پرهیز کنید، همان تقواست. اگر این احساس در شما پیدا شد و این همت و تالش را کردید، اولین قدم را 

هرکدام از شما در هرجا 02/00/0712که برداشتید، خدای متعال برای قدم دوم به شما کمک خواهد کرد. 



هی به حساب آورید و این چیزی است که بندگان صالح خدا که هستید، همان جا را مقام کسب رضای ال

 42/1/0772همیشه دنبال آن بوده اند.

 خودتان را در محضر الهی بدانید

 برای اینکه در جامعه اخالق استقرار پیدا کند، دو چیز الزم داریم:

به وسیله ی آموزش و پرورش،  یکی تمرین و مجاهدت خود ماست و یکی هم آموزش های اخالقی که

ی سطوح به انسان ها تعلیم داده شود؛ اینها موظف  مراکز تربیتی و مراکز آموزشی و علمی باید در همه

اند. این یک قلم از کارهای الزم در سال پیامبر اعظم الهی است؛ یعنی خودمان را در خلقیات فاضله، 

ز صفات رذیله و زشت تهیه کنیم و ببینیم که هرکدام مؤمن و مسلمان و تابع پیغمبر کنیم. یک فهرستی ا

از آنها در ما هست، سعی کنیم آن را کنار بگذاریم. همچنین یک فهرستی از خلقیات نیک تهیه کنیم و 

سعی کنیم با تمرین، آنها را برای خود فراهم کنیم. عامل پیشرفت در این محبت است؛ محبت به خدا، 

 معصومین ائمهی و پیامبران یعنی –راه، محبت به آموزگاران اخالق  محبت به پیامبر، محبت به این

 در باید را عشق این برد؛ می پیش سرعت با راه این در را انسان که است عشق این - السالم علیهم)

. «کقرب الى یوصلنی عمل کل وحب یحبک من وحب حبک ارزقنی اللهم». کنیم بیشتر روز روزبه خودمان

حبوبان الهی و محبت کارهایی که محبوب الهی است؛ این عشق ها را در دل خود ا، محبت مخد محبت

 1/6/6331"امبر، در سال پیامبر اعظم است.برویانیم. این یک قلم از تعلیمات پی

 التماس دعا

 


