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توصیه به تقوا، توصیه به همه 
فضیلت ها است

ــزارش  ــه گ ــا ک موضــوع بحــث م
مضامیــن و نکته هــای تربیتــی و 
اســتخراج گزاره هــای تربیتــی از 
ــه  ــه نهج البالغ ــن نام ــی و یکمی س
بــود  )علیه الصلوةوالســالم(  امیرالمؤمنیــن 
رســید بــه ایــن جملــه کــه جلســه 
ــالش  ــی ت ــق اله ــه توفی ــته ب گذش
ــئله  ــب مس ــداری جوان ــم مق کردی
تحریــر بشــود، یعنــی موضــوع 
توصیــه بــه تقــوا کــه خالصــه 
مطلــب و جــان کالم ایــن بــود 
ــه  ــوا، توصی ــه تق ــه ب ــه در توصی ک
ــن  ــا اســت. ای ــه فضیلت ه ــه هم ب
ــت و  ــدر جامعی ــن ق ــفارش ای س
فوق العادگــی دارد کــه می توانــد 
ــه را  ــم، هم ــا را ه ــایر ارزش ه س
بدهــد. جــا  خــود  در  یک جــا 

لــذا امــام )علیه الصلوةوالســالم( از ایــن جــا 
شــروع می کننــد »فإنّــی اوصیــک 
ــن  ــی م ــی« یعن ــوی اهلل أی بن بتق
ــه  ــی توصی ــوای اله ــه تق ــو را ب ت

می کنــم،  وصیــت  می کنــم، 
ــم  ــت ه ــم. وصی ــفارش می کن س
اســت.  جالبــی  تعبیــر  خیلــی 
ــک«  ــد »اوصی ــه می فرمای ــن ک ای
ــی هســت،  ــی در آن خیرخواه یعن
صمیمــت  هســت،  آینده نگــری 
ــه  ــه و ب ــًا همیش ــت، و ضمن هس
طــور قاعــده عمومــی وصیــت 
مطــرح  واال  و  بــاال  جایــگاه  از 
ایــن  لــذا  می شــود.  تقدیــم  و 
گرفتــه  کار  بــه  وقتــی  تعبیــر 
می شــود همــراه خــودش یــک 
دارد. را  الهام بخشــی  چنیــن 

کلمــه »أی بنــی« هــم کــه عــرض 
کردیــم تأکیــد اســت و دوبــاره 
ــد،  ــادآوری می کن ــاط را ی آن ارتب
ــرت  ــه حض ــاط ک ــی آن ارتب یعن
»وجدتــک  بودنــد  فرمــوده 
ــی؛  ــک کل ــل وجدت ــی ب بعض
ــا همــه خــودم حــرف  مــن دارم ب
دیگــر  بنــی«  »أی  می زنــم«. 
خیلــی فضــا را تأکیــد می کنــد 
و صمیمــت و خیرخواهــی را در 
ــد.  ــادآوری می کن ــودش ی ــه خ قل
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تقوا ایمان متجلی در میدان 
عمل است

نظــر  از  تقــوا  کردیــم  عــرض 
ــای  ــن کلیدواژه ه ــت در بی جامعی
قرآنــی درجــه یــک اســت، یعنــی 
ــه  ــان و البت ــه ایم ــد ب ــو می زن پهل
ایمــان پیشــرفته اســت، ایمــان 
متجلــی در میــدان عمــل، ایــن 
ــم اســت.  ــن مه ــوا، ای می شــود تق
ــا مالحظــه مراقبــت و حفاظــت.  ب
ــاری،  ــع، ج ــان مشعش ــی ایم یعن
ایــن  شــده.  و حفاظــت  مؤثــر 
ــه  ــم ب ــده را ه ــه حفاظــت ش کلم
ــما  ــان ش ــه قبل م ــث جلس آن بح
ــون در  ــد. چ ــه بفرمایی ــد اضاف بای
خــود کلمــه »وقــی یقــی وقایــًة« 
ــن ریشــه  ــوا از ای ــع تق کــه در واق
گرفتــه شــده، حفاظــت وجــود 
ــت و  ــوع مراقب ــک ن ــی ی دارد یعن
ــوالً  ــا معم ــذا م ــی اســت. ل نگهبان
ــی  ــه فارس ــم ب ــوا را می خواهی تق
از  گاهــی  کنیــم  ترجمــه  هــم 
ــتفاده  ــتن بانی اس ــدواژه خویش کلی
ــت و  ــن مراقب ــی ای ــم. یعن می کنی
ــود  ــوا وج ــوان تق ــت در عن حفاظ
ــه  ــود ک ــث می ش ــا باع دارد. این ه

ــدواژه تقــوا فوق العــاده باشــد،  کلی
ــد  ــا ش ــر بن ــد و اگ ــتثنایی باش اس
مثــاًل در خطبه هــای نمازجمعــه 
ــات  ــا جــزء واجب ــن خطبه ه در مت
سفارشــی قــراری بگیــرد ســفارش 
بــه تقــوا اســت. بنابــر اجمــاع همه 
ــوی  ــنت نب ــق س ــا طب ــای م فقه
و علــوی ایــن جــزء واجبــات 
دو خطبــه اســت. بــه احتیــاط 
»اوصیــک« هــم بایــد بگویــد. 
ــد  ــم بگوی ــی ه ــه فارس ــی ب یعن
خــوب اســت ولــی اگــر بخواهــد 
ــن  ــن عی ــد همی ــد بای ــاط کن احتی
کلمــات را بگویــد کــه »اوصیکــم 
جامعــه  بایــد  اهلل«،  بتقــوی 
مخاطبــش را بــه همیــن صراحــت 
ــد.  ــفارش کن ــی س ــوای اله ــه تق ب

تقوا عامل قرب به ساحت 
پروردگار متعال است

مــا در جلســه گذشــته هــم از تعبیر 
حریــم داری  و  حریم شناســی 
اســتفاده کردیــم هــم از تعبیــر 
ایمــان وقتــی کــه در منطقــه عمــل 
بــرای  می کنــد  پیــدا  جریــان 
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تبییــن  و  تفســیر  مقــدار  یــک 
ــم  ــرض کردی ــم ع ــد ه ــوا. بع تق
رب،  و  عبــد  بیــن  نســبت  در 
ــًا  ــن تقریب ــروردگار، ای ــده و پ بن
محســوب  واژه  کلیدی تریــن 
مــدارج  تبییــن  در  می شــود. 
گفــت  می شــود  الهــی  قــرب 
اســت.  تعبیــر  جامع تریــن  کــه 
ــه ســاحت  ــرب ب ــل ق ــه عام آن ک
ــوا  ــد تق ــال می باش ــروردگار متع پ
ــر  ــن تعبی ــم جامع تری ــت، گفتی اس
ــم«  ــوان »اکرمک ــان عن اســت، هم
اســت، »عنــد اهلل اتقاکــم«. و ایــن 
کــه خواســته اصلــی خــدای متعال 
تعبیــری  اســت،  بندگانــش  از 
)علیه الصلوةوالســالم(  امیرالمؤمنیــن  کــه 
راز  و  داشــتند  نهج البالغــه  در 
هدایــت  از  بهره منــدی  اصلــی 
ــیله  ــه وس ــان ب ــت، انس ــی اس اله
ــی  ــت اله ــد از هدای ــوا می توان تق
ــه  ــن ک ــرای ای ــود، ب ــد بش بهره من
بهــره او دائــم می توانــد بــا ارتقــاء 
ــد.  ــدا کن ــش پی ــوا افزای ــه تق درج

جنبه سلبی و ایجابی تقوای 
جامع در ایمان

ــرم  ــه نظ ــه ب ــه اســت ک ــک نکت ی
قابــل توجــه اســت، و آن ایــن 
ــلبی و  ــه س ــع جنب ــوا جام ــه تق ک
ایجابــی در ایمان اســت، هــر دو را 
ــه  ــان ب ــرد. چــون ایم ــر می گی درب
پــروردگار متعــال همــراه خــودش 
یــک فهرســتی از اوامــر و الزامــات 
ــه انســان بایــد این هــا  را دارد ک
ــتی  ــان فهرس ــد. هم ــام بده را انج
ــا  ــا ایه ــد »ی ــه می گوی ــت ک اس
ــه  ــر ب ــد دیگ ــوا« بع ــن آمن الذی
شــما ایــن نمــاز را، روزه را، حــج 
ــه  ــات را توصی را، زکات را، صدق
ــه  ــا در وجه ــام این ه ــد. تم می کن
اثباتــی آن می آیــد ذیــل عنــوان 
ــوا«. چــون  ــن آمن ــا الذی ــا ایه »ی
طبــع ایمــان حــاال اقتضــاء می کنــد 
شــما ایــن کارهــا را انجــام بدهیــد. 

ــم  ــان را ه ــلبی ایم ــه س ــوا جنب تق
کامــاًل پوشــش می دهــد یعنــی 
ــت  ــی اس ــه کارهای ــی ک آن جاهای
کــه بــا طبــع ایمــان هماهنــگ 
نیســت و رابطــه انســان را بــا 
ــد،  ــیب می زن ــال آس ــدای متع خ
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ــی  ــا نه ــه م ــی ک ــی همان های یعن
اســت  کارهایــی  آن  می شــویم، 
انجــام  داده  فرمــان  مــوال  کــه 
نمی خواهــد  را  شــما  ندهیــد، 
ببینــد،  موقعیــت  فــالن  در 
این هــا را هــم دربــر می گیــرد. 

در ترجمــه تقــوا معمــوالً مــا جنبــه 
ــته  ــورت برجس ــه ص ــز را ب پرهی
مشــاهده می کنیــم. یعنــی اگــر 
ــات  ــًا در کلم ــم نوع ــه کنی مراجع
ــوط  ــات مرب ــه آی ــانی ک ــاًل کس مث
کردنــد،  ترجمــه  را  تقــوا  بــه 
می کننــد  ترجمــه  فارســی  بــه 
بپرهیزیــد و پرهیــزگار باشــید و 
ــا  ــن کلمه ه ــید و از ای ــا باش پارس
ــد کــه نوعــًا ناظــر  اســتفاده می کنن
بــه آن جنبــه ســلبی اســت و یــک 
نــوع خویشــتن بانی از ایــن کــه 
ــاه و  ــر گن ــه خط ــد ب ــان بیفت انس
ــد از خــط  ــور کن ــا عب ــت ی معصی
قرمــز، از خط االحمــر، وارد بشــود 
در آن منطقــه ُقــرق کــه ُقــرق نهــی 
ــن از آن  ــوالً ای ــت. معم ــی اس اله
حالــی  در  می شــود.  برداشــت 
کــه ایــن برداشــت ناقصــی اســت. 
طبیعــی  صــورت  بــه  اگرچــه 

انســان احســاس می کنــد آن جنبــه 
ســلبی و بازدارنــده و پرهیــز، از 
ــی  ــوع اولویت ــی یــک ن یــک جهات
در مجمــوع بــه خاطــر وجــود 
مخاطــرات فــراوان در مســیر ایــن 
نــوع وقایــه پیــدا می کنــد و خــود 
را نگــه داشــتن از ایــن کــه انســان 
ــای  ــن خطرگاه ه ــه ای ــد ب بخواه
ــای  ــه دام ه ــا ب ــد ی ــانی بیفت نفس
ــه نظــر  ــد، اگرچــه ب شــیطانی بیفت
می رســد ســرجمع ایــن جنبــه 
یــک مقــدار برجســته تر اســت 
از  و  اســت،  فوری تــر  شــاید  و 
ــن اســت  ــم ممک ــی ه ــک جهات ی
بگوینــد اهمیــت آن بیشــتر اســت، 
ــی  ــه ایجاب ــاًل جنب ــوا کام ــی تق ول
را هــم پوشــش می دهــد یعنــی 
ــی  ــن اله ــر و فرامی ــث اوام آن بح
ــرد. ــر می گی ــا را هــم در ب را، آن ه

ایــن یــک نکته اســت که خواســتم 
یــادآوری کــرده باشــم چــون نوعــًا 
مــا دیدیــم، ایــن را بیشــتر تقــوای 
ــه  ــی ک ــد،  در حال ــز می گوین پرهی
آن پاســخگو نیســت، تقــوا معنــای 
جامعــی دارد و جامعیتــش هــم در 
همیــن کالم امیرالمؤمنیــن هســت، 
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امــره«  لــزوم  »و  می فرمایــد 
ایــن انســان خــودش را مــالزم 
پــروردگار متعــال قرار بدهــد و در 
جــاده بندگــی و در صــراط بندگــی 
ــی  ــارک و تعال ــق تب ــرت ح حض
قــرار بگیــرد و تســلیم اوامــر و 
ــرت  ــته های حض ــن و خواس فرامی
حــق تبــارک و تعالــی باشــد. ایــن 
ــه  ــر ب ــًا ناظ ــد ضمن ــر می توان اوام
حوزه هــای ســلبی هــم باشــد، 
ــن  ــد. ای ــش می ده ــه را پوش هم
امــر، امــر جامــع اســت. امــر جامع 
غیــر از ایــن امــری اســت کــه مــا 
و  امــر  می خوانیــم؛  اصــول  در 
ــر الهــی  ــم. ام نهــی تقســیم می کنی
ــار  ــه ایــن اعتب اســت، نهــی هــم ب
امــر اســت. امــر بــه ســلب اســت، 
آن هــم امــر اســت، می گویــد ایــن 
را انجــام نــده، مــوال امــر می کنــد،  
فــرق نمی کنــد منتهــا یــک تقســیم 
ــرای  ــن ب ــد در لســان اصولیی کردن
اســتخراج های  یــک  کــه  ایــن 
فنــی از آن داشــته باشــند بــه جــای 
خــودش محفــوظ اســت ولــی این 
امــر همیــن اســت. پــس تقــوا ایــن 
بخــش را هــم دربــر می گیــرد.

شرح تقوا

روایــت  خیلــی  روایــت  ایــن 
خیلــی  اســت،  قشــنگی 
جامــع اســت. از امــام صــادق 
تفســیر  در  اســت  )علیه الصلوةوالســالم( 

ــْن  ــادُِق ع َع ــئَِل الصَّ ــوا »ُس تق
َل  أَْن  َفَقــاَل  التَّْقــَوی  تَْفِســیرِ 
ــَرَك َو َل  ــُث أََم ُ َحیْ ــَدَك اهللَّ یَْفقِ
یـَـَراَك َحیـْـُث نََهــاَك«. بــه همیــن 
ــاره  ــا اســت. از حضــرت در ب معن
ــوا  ــه تق ــیدند ک ــوا پرس ــیر تق تفس
شــرحش  چیســت؟  تفســیرش 
حضــرت  اســت؟  چگونــه 
ــه خــدای  ــن اســت ک ــد ای فرمودن
ــر  ــو را ام ــه ت ــی ک ــال آن جای متع
ــو  ــی ت ــر اله ــط ام ــرده، در محی ک
غایــب نباشــی. »و ل یــراك حیث 
نهــاك« آن  جایــی هــم کــه تــو را 
نهــی کــرده خالصــه دیــده نشــوی. 
ــا  ــن ج ــی ای ــب نباش ــا غای آن ج
هــم نباشــی. تعبیــر خیلــی لطیــف 
ــُث  ُ َحیْ اســت. »أَْن َل یَْفقِــَدَك اهللَّ
َحیْــُث  یَــَراَك  َل  َو  أََمــَرَك 
ــی  ــا. یعن ــن معن ــه همی ــاَك«. ب نََه
ــو  ــه ت ــرده ب ــر ک ــه ام ــی ک آن جای
ــدك«  ــا ل یفق ــرك ی ــث ام »حی
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ــی. و  ــب نباش ــی، غای ــا باش آن ج
آن جــا هــم کــه نهــی کــرده دیــده 
ــت »و  ــف اس ــدر لطی ــوی. چق نش
ــن  ــاك« ای ــث نه ــراك حی ل ی
آن معنــای جامــع تقــوا اســت کــه 
ــود  ــه بش ــه آن توج ــاءاهلل ب ان ش
ــری دارد. ــا کارب ــای م در بحث ه

ســفارش  هــم  دوســتان  بــه 
ــه  ــای عالم ــن گفتاره ــم ای می کن
)اعلی اهلل مقامه الشــریف(  مطهــری  شــهید 
ــد.  ــه کنن ــوا مطالع ــاب تق را در ب
ایشــان  در فهرســت گفتارهــای 
یــک چنــد جلســه ای  هســت، 
ــه  ــوا مباحث ــان در موضــوع تق ایش
ــن  ــه ای ــد ک ــالش می کنن ــرده، ت ک
وجهــه ایجابــی تقــوا را هــم آن جا 
شــرح بدهنــد و ایــن کــه جامعیــت 
ــه  ــل آنچ ــوا را در مقاب ــای تق معن
کــه در ذهنیت هــا بیشــتر جنبــه 
پرهیــزی و این هــا هســت، ایشــان 
هســت.  هــم  ســتیز  می گوینــد 
ــم  ــم، ه ــز داری ــوای پرهی ــم تق ه
تقــوای ســتیز داریــم، هــم تقــوای 
امــر داریــم، هــم تقــوای نهــی 
ــم  ــت، ه ــوای مثب ــم تق ــم، ه داری
و  ســبلی  را،  همــه اش  منفــی، 

ــرد.  ــر می گی ــه را درب ــی هم ایجاب
ایــن هــم یــک نکتــه کــه خواســتم 
دوســتان در جریــان آن باشــند.

نهج البالغه کتاب تقوا است

ــای  ــوا، جلوه ه ــن تق ــر تبیی از نظ
تقــوا، بنیان هــای تقــوا، آثــار تقــوا، 
آفــاق تقــوا، امیرالمؤمنیــن )علیه الســالم( 
ــود  ــاًل می ش ــت و اص ــر اس بی نظی
گفــت نهج البالغــه کتــاب تقــوا 
اســت. چــه در آغاز خطبه هــا وقتی 
کــه حضــرت شــروع می کننــد 
تقــوا  بــه  کــه  ســفارش هایی 
می کننــد، تقــوا را بســط می دهنــد، 
ــن  ــد، تبیی ــی می دهن ــط مفهوم بس
مصداقــی می کننــد و وجــوه آن 
را تبییــن می کننــد ضمــن ایــن 
ــن  ــه امیرالمؤمنی ــه در نهج البالغ ک
)علیه الســالم( هــم یــک خطبــه مســتقل، 

ــه در آن  ــت ک ــام هس ــه هم خطب
جــا شــرح اوصــاف متقیــن هســت 
ــه  ــم ب ــت، آن ه ــهور اس ــه مش ک
ــت. ــوظ اس ــودش محف ــای خ ج
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تقوا برای شما در نسبت با 
خدای متعال حق تولید می کند

ایــن جــا  در هــر صــورت در 
حضــرت فرمودنــد »اوصیکــم« باز 
ــم  ــت می کن ــر وصی ــن تعبی از همی
اســتفاده شــده. »أُوِصیُکــْم بِتَْقــَوی 
ِ َعَلیُْکــمْ َو  ََّهــا َحــقُّ اهللَّ ِ َفإِن اهللَّ
َحقَُّکــْم«   ِ اهللَّ َعَلــی  الُْموِجبَــُة 
اســت.  جالــب  خیلــی  ایــن 
ــوا  ــه تق ــما را ب ــن ش ــد م فرمودن
ــی و  ــوای اله ــم، تق ــوت می کن دع
می دانیــد تقــوا وقتــی کــه ضمیمــه 
پــروردگار  نــام  بــه  می شــود 
ــوی اهلل،  ــوان تق ــن عن ــال و ای متع
ایــن اضافــه خیلــی بــه آن رفعــت 
می دهــد مخصوصــًا وقتــی کــه 
ــال  ــروردگار متع ــه پ ــام جالل ــه ن ب
ــام  و اســم جامــع کــه باالخــره مق
جمع الجمعــی اســت، بــه ایــن 
می کنــد؛  تکیــه  حضــرت  دارد 
 ِ ــَوی اهللَّ ــْم بِتَْق ــوی اهلل. »أُوِصیُک تق
ِ َعَلیُْکــْم« اوالً تقــوا  ََّهــا َحــقُّ اهللَّ َفإِن
حــق خــدا بــر عهــده شــما اســت، 
»حــق اهلل علیکــم« یعنــی برعهــده 
شــما اســت. ایــن همــان حــق 
ــما  ــون رب ش ــت چ ــت اس ربوبی

اســت، خالــق شــما اســت، مالــک 
شــما  اختیــاردار  اســت،  شــما 
اســت، تمــام وجودتــان متعلــق بــه 
ــی  ــارک و تعال ــق تب ــرت ح حض
ــی از  ــق بندگ ــن ح ــت، بنابرای اس
ــه  ــه رابط ــن ک ــما دارد، حــق ای ش
شــما رابطــه مملوکیــت باشــد، 
رابطــه تســلیم باشــد، یعنــی در این 
ــم«  ــق اهلل علیک ــد. »ح ــام باش مق
ــارک  ــد تب ــن حــق خداون ــس ای پ
ــت.  ــما اس ــده ش ــر عه ــی ب و تعال
ریشــه حــق هــم کــه معلوم اســت، 
ریشــه حــق ربوبیــت و مالکیــت و 
خالقیــت اســت. ایــن کافــی اســت 
کــه معلــوم باشــد کــه حــق خــدای 
ــر  ــه در براب ــت ک ــن اس ــال ای متع
ــید  ــلیم باش ــما تس ــت او ش خواس
ــی  ــط بندگ ــان را در محی و خودت
ــه  ــد، ب ــظ کنی ــال حف ــدای متع خ
همــان معنــای وقایــه هــم بخواهیم 
بگیریــم، خــود را در فلــک بندگــی 
نگهــداری  و  کنیــد  حفاظــت 
تقــوا. می شــود  ایــن  کنیــد 

بعــدی  نکتــه جالب تــر جملــه 
اســت کــه این هــا از ابتــکارات 
اســت.  )علیه  الســالم(  امیرالمؤمنیــن 
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ــردم  ــرض ک ــم ع ــش ه جلســه پی
اســتفاده  حاجــت  کلیــدواژه  از 
ــگفت انگیز  ــًا ش ــه واقع ــد ک می کن
اســت. یادتــان اســت از قــول 
اســتاد خوشــوقت )اعلی اهلل مقامه الشــریف( 
هــم بــرای شــما نقــل کــردم. ایــن 
جــا می فرمایــد »َو الُْموِجبـَـُة َعَلــی 
ــن  ــش ای ــن معنای «. ای ــمْ ِ َحقَُّک اهللَّ
ــه وســیله تقــوا شــما  اســت کــه ب
حــق پیــدا می کنیــد بــر عهــده 
ــی.  ــارک و تعال ــق تب ــرت ح حض
ــن  ــم از ای ــه می گوی ــن اســت ک ای
طــرف هیــچ شــباهتی بــه آن عنوان 
حاجــت کــه فرمــوده بودند نــدارد. 
چــون کســی در ایــن عالــم حقــی 
ندارد در نســبت با پــروردگار، هیچ 
موجــودی در ایــن عالــم بــر خدای 
متعــال حقــی نــدارد. ایــن جــا نــه 
حقــی وجــود دارد، نــه اســتحقاقی 
وجــود دارد. مِلــک حضــرت حــق 
حــق  حضــرت  ُملــک  اســت، 
ــق  ــرت ح ــوق حض ــت، مخل اس
اســت، مربــوب حضــرت حــق 
ــروردگار متعــال  اســت، مــرزوق پ
اســت، مربــوب حضــرت حــق 
تبــارک و تعالــی اســت. چــون 

ــزی  ــن وســط اصــاًل چی کســی ای
بخواهــد  کــه  نــدارد  وجــود 
ــه اســت.  ــک طرف ــاًل ی ــد، کام بیای
ــر  ــن تعبی ــه ای ــت ک ــا اس ــن ج ای
می شــود. جالــب  مقــدار  یــک 

ــه  ــم ک ــم ه ــرآن کری ــه ق ــما ب ش
یــک  می بینیــد  کنیــد  مراجعــه 
ــارک و  ــی را حضــرت حــق تب باب
ــودش  ــن خ ــرده بی ــاز ک ــی ب تعال
ــن  ــر اســاس ای ــه ب ــش ک و بندگان
ــن  ــِی بی ــه تکریم ــه رابط ــه ک رابط
حضــرت حــق و بندگانش هســت، 
ــدای  ــه خ ــن رابط ــاس ای ــر اس ب
متعــال بــرای بندگانــش، بــر عهــده 
خــودش حقوقــی را قــرار داده. 
ــت  ــرآن هس ــه در ق ــی ک تعبیرهای
»..َو  آیــه  مثــل  اســت،  جالــب 
ــراً  ِــهِ ُمهاِج ــْن بَیْت ِ ــُرْج م ــْن یَْخ َم
ــُه  ــمَّ یُْدرِْک ــولِهِ ثُ ِ َو َرُس ــی اهللَّ إِلَ
الَْمــْوُت َفَقــْد َوَقــَع أَْجــُرُه َعَلــی 
ــی اگــر کســی هجــرت  ِ..«1 یعن اهللَّ
ــال و  ــه ســوی خــدای متع ــرد ب ک
ــن  ــه ســوی رســول خــدا، در ای ب
ــمَّ  ــت، »ثُ ــرگ او را گرف ــه م میان
یُْدرِْکــُه الَْمــْوُت َفَقــْد َوَقــَع« 

1  آیه 100 سوره نساء



9

درنگی بر مسئله تعلیم و تربیت

ــْد  ــت، »َفَق ــا اس ــن دو تأکیده بی
ــن  ــک چنی ــر ی ــُرُه« اج ــَع أَْج َوَق
ــال  ــدای متع ــده خ ــر عه ــی ب کس
ــب  ــی واج ِ« یعن ــی اهللَّ ــت »َعَل اس
ــی  ــال. یعن ــدای متع ــر خ ــت ب اس
ــی  ــارک و تعال ــق تب ــرت ح حض
پــاداش مهاجــر را تضمیــن کــرده، 
ــرار  داده،  ــودش ق ــده خ ــر عه ب
خــدای  عهــده  بــر  کســی  َواال 
متعــال حقــی نــدارد، ایــن حــق را 
ــف،  ــاب لط ــم، از ب ــاب تکری از ب
از بــاب تفضــل، بــاز ضمــن همــان 
تفّضــالت الهــی یــک فضلــش 
هــم ایــن اســت کــه می گویــد 
ــیری  ــاًل مس ــن مث ــو از ای ــر ت اگ
ــن  ــروی، ای ــم ب ــن می گوی ــه م ک
ــاداش  ــی، پ ــت کن ــیر را حرک مس
اســت. مــن  عهــده  بــر  تــو 

هــم  رزق  بــاب  در  چنان کــه 
از همیــن تعبیــر خــدای متعــال 
مِــْن  مــا  »َو  کــرده،  اســتفاده 
 ِ ــی اهللَّ ــي الْْرِض إِلَّ َعَل ِ ــةٍ ف َدابَّ
َو  ها  ُمْســتََقرَّ یَْعَلــُم  َو  رِْزُقهــا 
ــره  ــه باالخ ــن ک ــتَْوَدَعها..«2 ای ُمْس
هــر دابــه ای، جنبنــده ای باشــد، 

2  آیه 6 سوره هود

خداونــد تبــارک و تعالــی رزق 
ــر عهــده گرفتــه، یعنــی بــر  او را ب
ــرده، خــودش  خــودش واجــب ک
ــن  ــرده. ای ــر خــودش واجــب ک ب
موافــق بــا ادب اســت، بندگــی هم 
ــالف  ــش خ ــی گفتن ــت، یعن هس
ادب نیســت چــون خــدای متعــال 
خــودش بــر خــودش واجــب 
ــن  ــدارد، ای ــی ن ــرده، کســی حق ک
جــا خــدای متعــال از ایــن لطــف 
ــرده  ــتفاده ک ــش اس ــن و فضل امی
و نســبت بــه مؤمنیــن، نســبت 
ــق  ــا ح ــال این ه ــن و امث ــه متقی ب
تعریــف کــرده بــر عهــده خــودش. 
ــا  ــن ج ــی« ای ــه »عل ــذا از کلم ل
تعبیــر  ایــن  اســتفاده می شــود، 
ــل  ــاز مث ــت. ب ــده اس ــکان دهن ت
همــان بحــث حاجــت کــه جلســه 
پیــش عــرض کردیــم، لــذا فرمــود 
ــم «  ِ َحقَُّک ــی اهللَّ ــُة َعَل »َو الُْموِجبَ
این طــور  تقــوا  ایــن  خــود 
ــرای شــما در نســبت  اســت کــه ب
بــا خــدای متعــال حــق تولیــد 
 َ می کنــد. فرمــود »..َو َمــْن یَتَّــِق اهللَّ
ــُه  ــُه َمْخَرجــًا * َو یَْرُزْق ــْل لَ یَْجَع
ــْن  ــُب َو َم ــُث ل یَْحتَِس ــْن َحیْ مِ
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ــبُُه  ــَو َحْس ِ َفُه ــی اهللَّ ْل َعَل ــَوکَّ یَتَ
ــْل  َ یَْجَع ــِق اهللَّ ــْن یَتَّ ــا »َو َم ..«3 ی
لـَـُه فرقانــٌا« ایــن پاداش هایــی کــه 
ــی اش  ــه، دنیای ــال گفت ــدای متع خ
ــرت اســت، گشــایش اســت،  بصی
کرامــت اســت، برکــت اســت 
این هــا.  امثــال  و  زندگــی  در 
این هــا همــه اش در ایــن فهرســت 
دنیایــی اش قــرار می گیــرد کــه 
ــی  ــارک و تعال ــق تب ــرت ح حض
همــه این هــا را بــر عهــده گرفتــه. 
دارد  جــا  آن  هــم  آخرتــی اش 
ــاٍت  ــي  َجنَّ ــَن ف ــه »إِنَّ الُْمتَّقی ک
ــْدٍق  ــِد ِص ــي  َمْقَع َو نََهــر * ف
ُمْقتَــِدرٍ«4 تمــام  َملیــٍک  عِنْــَد 
متقیــن  بــرای  کــه  وعده هایــی 
بهشــت  در مراتــب و درجــات 
ــل  ــا حاص ــه این ه ــده، هم داده ش
رعایــت تقواســت و خــدای متعــال 
ــه. ــده گرفت ــه عه ــا را ب ــه آن ه هم

3  آیات 2 و 3 سوره طالق

4  آیات 54 و 55 سوره قمر

بهترین توشه تقوا است

ــم «  ِ َحقَُّک ــی اهللَّ ــُة َعَل »َو الُْموِجبَ
ــه  ــر دارد ک ــم دو تعبی ــه اش ه ادام
همیــن را می رســاند فرمــود: »َو 
ــن  ِ« ای ــاهللَّ ِ ــا ب ــتَعِینُوا َعَلیَْه أَْن تَْس
روش را می گوینــد روش شــرح 
نهج البالغــه،  بــا  نهج البالغــه 
أَْن  »َو  اســت.  خوبــی  روش 
ِ َو تَْســتَعِینُوا  تَْســتَعِینُوا َعَلیَْهــا بِاهللَّ
ــر  ــاز همــان تعبی ِ« ب ــی اهللَّ ــا َعَل بَِه
أَْن تَْســتَعِینُوا  اســت، یعنــی »َو 
ِ« شــما بــا کمــک  َعَلیَْهــا بِــاهللَّ
پــروردگار متعــال بــر تقــوا موفــق 
ــد  ــی می توانی ــد، یعن ــد ش خواهی
ــن از  ــک گرفت ــتمداد و کم ــا اس ب
از  اســتعانت  و  متعــال  خــدای 
ــی  ــارک و تعال ــق تب ــرت ح حض
مراتــب  بــه  می توانیــد  شــما 
ــا  ــتَعِینُوا بَِه ــوا برســانید. »َو تَْس تق
ــا کمــک  ــد ب ِ« و می توانی ــی اهللَّ َعَل
تقــوا یــاری بگیریــد، یعنــی یــاری 
ــه دســت  ــرای ب ــد از تقــوا ب بگیری
ــرت  ــه حض ــی ک آوردن آن درجات
ــما  ــه ش ــی ب ــارک و تعال ــق تب ح
وعــده داده. »أن تســتعینوا بهــا 
ــی  ــا تقــوا »َعَل ــی ب ــی اهلل« یعن عل



11

درنگی بر مسئله تعلیم و تربیت

ــإِنَّ  ــد »َف ــم فرمودن ــد ه ِ«، بع اهللَّ
ــْرُز َو  ــْومِ الِْح ــي الْیَ ِ ــَوی ف التَّْق
ــی در  ــروز یعن ــوای ام ــُة« تق الُْجنَّ
دنیــا، حــرز و ُجنــه اســت، نگهبــان 
شــما و ســپر شــما اســت، شــما را 
در برابــر انــواع و اقســام آفت هــا و 
خطرهــا حفــظ و صیانــت می کنــد.

ــه؟ در  ــردا چ ــٍد« و ف ــي َغ ِ »َو ف
ــه  ــردا ب ــرگ، ف ــس از م ــم پ عال
ــه  ــک ب ــی نزدی ــان خیل ــای زم معن
ــرت  ــم آخ ــت، کل عال ــروز اس ام
در  دنیــا  عالــم  بــه  نســبت  در 
ــت،  ــد« اس ــی اش »غ ــر قرآن تعبی
هــر کســی یــک امــروز دارد، یــک 
بگویــد  می خواهــد  دارد.  فــردا 
چــه قــدر این هــا بــه هــم نزدیــک 
ــروز و  ــه ام ــور ک ــت، همین ط اس
ــک  ــم نزدی ــه ه ــدر ب ــردا چــه ق ف
هســتند، امــروز مــا کــه کل دنیــای  
ــه  ــا ک ــرت م ــه آخ ــد، ب ــا باش م
فــردای مــا باشــد ایــن قــدر نزدیک 
ــبیده  ــم چس ــه ه ــاًل ب ــت، اص اس
اســت. اگــر چــه بــه معنــای دقیــق 
آخــرت باطــن همیــن دنیــای همــه 
ــن  ــر از ای ــی باالت ــت. یعن ــا اس م
اســت ولــی در یــک نــگاه از یــک 

ــگاه  ــه ن ــان را ک ــول زم ــر ط منظ
کنیــم می گوییــم امــروز، فــردا. 
کــه فرمــود »..َو لْتَنُْظــْر نَْفــٌس مــا 
َمــْت لَِغــد..«5 فرمــود هر کســی  َقدَّ
ــه  ــد ک ــد، ببین ــت کن ــد مراقب بای
ــتد،  ــه دارد می فرس ــردا چ ــرای ف ب
ــتد  ــه دارد می فرس ــزی را ک آن چی
بــرای فــردا از امــروز داریــد شــما 
کــه  فــردا.  بــرای  می فرســتید 
ــوع  ــر در موض ــن تعبی ــًا از ای اتفاق
ــت  ــی اس ــر لطیف ــک تعبی ــوا ی تق
در آن آیــات مربــوط بــه حــج 
ادِ  ــزَّ ــَر ال ــإِنَّ َخیْ ُدوا َف ــَزوَّ »..َو تَ
التَّْقــوی  َو اتَُّقــوِن یــا أُولِــي 
»تــزودوا«  فرمــود  الْلْبــاِب«6 
امروزمــان  از  برداریــد،  توشــه 
ــرای  ــم ب ــزی را می توانی ــه چی چ
فــردا برداریــم؟ فرمــود تقــوا را 
ــد. ــردا برداری ــرای ف ــد ب می توانی

بهتریــن  ادِ«  الــزَّ َخیْــَر  »َفــإِنَّ 
امــروز  از  شــما  کــه  توشــه ای 
ســفر  آن  بــرای  می توانیــد 
بــه  کــه  برداریــد  ابدی تــان 
ــي  ِ ــت. »َو ف ــد تقواس ــان بیای کارت

5  آیه 18 سوره حشر

6  آیه 197 سوره بقره
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رِیــُق إِلـَـی الَْجنَّــةِ« راهــی  َغــٍد الطَّ
ــه  ــرد ب ــتقیم می ب ــما را مس ــه ش ک
بهشــت تقواســت. امــروز حــرز و 
ــُة َو  ــْرُز َو الُْجنَّ ــت »الِْح ــه اس ُجن
ــةِ«  ــی الَْجنَّ َ ــُق إِل رِی ــٍد الطَّ ِــي َغ ف
ســوی  بــه  شــما  راه  فــردا  و 
ــال اســت.  ــروردگار متع بهشــت پ
بَِهــا«  نُــوا  تََصوَّ َو  »َفُصونُوَهــا 
ــان را  ــم تقوای ت ــود ه ــی فرم یعن
حفــظ کنیــد، هــم بــه وســیله تقــوا 
حفــظ  را  جان تــان  و  خودتــان 
ــت،  ــری اس ــم تعبی ــن ه ــد. ای کنی
هــم تقوای تــان را نگــه داریــد، 
حفاظــت کنید، هــم به وســیله تقوا 
ــان  ــان و ایمان ت ــان، وجودت خودت
کنیــد.  صیانــت  و  حفاظــت  را 
»َمْســَلُکَها َواِضــٌح«، »َســالُِکَها 
َحافِــٌظ«  »ُمْســتَْوَدُعَها  َرابِــٌح«، 
فوق العــاده  خیلــی  تعابیــر  و 
امیرالمؤمنیــن  کــه  جذابــی 
نهج البالغــه  در  )علیه الســالم( 

دربــاره تقــوا اســتفاده کردنــد.

در صراط تقوا قرار بگیرید

ــن آن  ــه ای ــد ک ــر می رس ــه نظ ب
معنــای جامــع اســت کــه ســفارش 
می شــود یــا ســفارش اســت. اگــر 
بنــا شــد یــک ســفارش بکنیــم آن 
ســفارش بــه تقواســت کــه شــامل 
همــه آن چیزهایــی اســت کــه 
ــاج دارد  ــه آن احتی ــانی ب ــر انس ه
ــرش را  ــی را خی ــر کس ــما ه و ش
ــوا  ــوع تق ــد در موض ــد بای بخواهی
بــه او یــاری کنیــد کــه ایــن بیایــد 
در صــراط تقــوا قــرار بگیــرد، 
تقوایــش تقویــت بشــود، درجــات 
کنــد.  پیــدا  ارتقــاء  تقوایــش 
ــاره  ــی درب ــن خیرخواه بزرگ تری
ــن اســت. ــع ای ــر کســی در واق ه

رابطه با امر پروردگار متعال باید 
رابطه مالزمت باشد

ــه بعــد می فرمایــد  و از ایــن جــا ب
ِ أَْي  ــَوی اهللَّ ــَک بِتَْق ــي أُوِصی ِّ »َفإِن
ــک؛ »َو  ــرِه « ی ــُزومِ أَْم ــيَّ َو لُ بُنَ
ــرِهِ« دو؛ ایــن  ـِـَک بِِذْک ــاَرةِ َقْلب عَِم
ــود  ــع می ش ــر، در واق ــا تعبی دو ت
بازگشــایی  نــوع  یــک  گفــت 
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معنــای تقواســت. یعنــی خــود 
تقــوا را حضــرت دارنــد با دو ســه 
جملــه بــازش می کننــد، بعــد هــم 
فرمــود اصــاًل ایــن همــان حبــل اهلل 
اســت، یعنــی همــان نقطــه اتصــال 
ــی  ــارک و تعال ــد تب ــه خداون ــو ب ت
اســت. ایــن از یــک منظــر بــه 
ــاط  ــه شــرح و تفســیر در ارتب منزل
از  اســتفاده  آن  و  تقواســت  بــا 
کلمــه لــزوم اســت. مالزمــت هــر 
ــه  ــی ن ــود یعن ــتفاده می ش ــا اس ج
ــما  ــون ش ــر. چ ــه تأخی ــم، ن تقدی
بــا یــک چیــزی همــراه  اگــر 
ــه نحــوی کــه بیــن شــما  باشــید ب
ــق و بســیار  ــاط وثی ــک ارتب و او ی
ــته  ــود داش ــدی وج ــم و ج محک
باشــد بــه شــکلی کــه از شــما 
جــدا نشــود می گوییــم مــالزم. 
ــتفاده  ــالزم اس ــه م ــا کلم ــن ج ای
می شــود. در حالــی کــه انســان 
یــک وقــت فاصلــه دارد یــا از 
ــا  ــد ی ــت می کن ــت دارد حرک پش
جلــو مــی رود، ایــن مالزم نیســت، 
ــک  ــی ی ــودن یعن ــراه ب ــن هم ای
ارتبــاط جدایی ناپذیــر، مالزمــت 
ــی  ــت. از وقت ــا اس ــن معن ــه ای ب

می شــود  اســتفاده  کلمــه  ایــن 
ــم الزم و  ــه اصطالحــًا می گویی ک
ملــزوم، یــک تعبیــر این گونــه هــم 
ملــزوم  بــه کار می بــرد، الزم و 
ــاًل  ــا اص ــی این ه ــتند یعن ــم هس ه
ــر نیســتند.  از همدیگــر انفکاک پذی
حــاال فــارغ از ایــن کــه بیــن الزم و 
ملــزوم چــه نســبتی برقــرار اســت 
ــارت اســت از  ــش عب ــی واقعیت ول
آن اتصــال، اتصــال جــدی و اتصال 
درون جــوش یــک چنیــن وضعــی 
می کنــد. یــادآوری  مــا  بــه  را 

ــن  ــود م ــرت فرم ــا حض ــن ج ای
ــم  ــع ســفارش می کن ــو را در واق ت
ــو  ــه ت ــن ک ــی و ای ــوای اله ــه تق ب
ــه امــر پــروردگار متعــال  نســبت ب
ــره«  ــزوم ام ــی. »و ل ــالزم باش م
ــا  ــن معن ــه همی ــره ب ــزوم ام ــن ل ای
ــروردگار  ــر پ ــا ام ــی ب ــت. یعن اس
ــه ای  ــه گون متعــال مــالزم باشــی ب
کــه بیــن تــو و امــر حضــرت حــق 
ــی  ــکان جدای ــی ام ــارک و تعال تب
وجــود نداشــته باشــد. چــون تمــام 
تــالش شــیطان ایــن جاســت کــه 
بیــن عبــد و رب حائــل بشــود یک 
ــاورد. از  ــود بی ــه وج ــه ای ب فاصل
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ســوی خــدای متعــال مــا اوامــری 
داریــم، بــه همــان معنــای جامعــی 
ــیاطین؛  ــردم. کار ش ــرض ک ــه ع ک
ــوه  ــه وج ــس و خالص ــن و ان ج
اجتماعــی اش  گوناگون شــان، 
کــه می شــود طاغــوت و امثــال 
اســت  ایــن  همــه اش  این هــا، 
فرمــان  و  انســان  بیــن  کــه 
ــوند و  ــل بش ــال حائ ــدای متع خ
فاصلــه قــرار بدهنــد. بیــن مــا 
و رضــای خــدای متعــال، بیــن 
مــا و خواســت حــق تبــارک و 
تعالــی فاصلــه ای قــرار بدهنــد.

می فرمایــد رابطــه بــا امر پــروردگار 
متعــال بایــد رابطــه مالزمت باشــد، 
ــت.  ــن اس ــش ای ــوا معنای ــن تق ای
ــه در  ــودن ک ــی ب ــر اله ــالزم ام م
ــکونی،   ــی، س ــی، حرکت ــر اقدام ه
معاشــرتی،  رفتــاری،  گفتــاری، 
معاملــه ای، در هــر چیــزی امــر 
خــدای متعــال در آن یعنــی رضای 
ــی.  ــه کن ــال را مالحظ ــدای متع خ
چــون امــر الهــی کشــف از رضــای 
پــروردگار متعــال و خواســت الهی 
می کنــد. هــر جایــی کــه امــر 
هســت یعنــی دارد بــه مــن و شــما 

ــای  ــا رض ــن ج ــه ای ــد ک می گوی
خــدای متعــال در ایــن اســت، 
پــروردگار  رضــای  از  کشــف 
ایــن  پــس  می کنــد.  متعــال 
ــره«. ــزوم ام ــر »و ل ــود تعبی می ش

پشتوانه اصلی تقوا قلِب آباد 
است

»َو  فرمــود  بعــدی اش  جملــه 
عَِمــاَرةِ َقْلبِــَک بِِذْکــرِهِ«. ایــن 
جــا یکــی از تعبیــر »عمــاره« 
می شــود  اســتفاده  »عیــن«  بــا 
کــه مــا در فارســی خودمــان از 
آن تعبیــر می کنیــم بــه آبادانــی، 
آبــادی. عمــران در برابــر چیســت؟ 
ــن کلمــه  خــراب. در فارســی همی
ــاد  ــر آب ــوالً در براب خــراب را معم
ــام  ــا ام ــن ج ــم. ای ــتفاده می کنی اس
)علیه الصلوةوالســالم( می خواهــد با دو ســه 

کلیــدواژه نقطــه اصلــی، مرکــزی و 
کانونــی تقــوا را، اســتقرار تقــوا را 
اوالً بــه مــا نشــان بدهــد کــه قلــب 
می خواهــد  دوم  اســت.  انســان 
بفرمایــد کــه اگــر قلــب تــو منــّور 
ــال،  ــدای متع ــاد خ ــه ی ــود ب بش
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ــاد  ــون ی ــود کان ــو بش ــی دل ت یعن
و ذکــر پــروردگار متعــال و توجــه 
پیــدا کنــد بــه ســاحت قــدس 
ربوبــی، قلــب تــو آبــاد می شــود و 
ایــن ذکــری کــه می آیــد و محیــط 
قلــب تــو را روشــن می کنــد و 
آبــاد می کنــد در حقیقــت پشــتوانه 
اصلــی تــو بــرای تحصیــل تقــوا و 
ِســیر در مســیر بندگــی خــدای 
متعــال اســت. یعنــی مهم تریــن 
ــت  ــان جاس ــما از هم ــتوانه ش پش
یعنــی  می جوشــد،  تقــوا  کــه 
سرچشــمه تقــوا قلــب اســت. و آن 
ــاند  ــمه را می جوش ــن چش ــه ای ک
ــال  ــر خــدای متع ــر اســت، ذک ذک
متعــال  پــروردگار  یــاد  اســت، 
اســت، وقتــی ایــن طلــوع کنــد بــر 
ــما  ــب ش ــما، قل ــب ش ــط قل محی
ــخصیت  ــی ش ــون اصل ــه کان را ک
کل  فرماندهــی  ســتاد  و  شــما 
قــوای شــخصیت شــما اســت، 
آن  و  می کنــد  آبــاد  را  جــا  آن 
ــع  ــود در واق ــاد بش ــی آب ــا وقت ج
آبــاد  منطقــه وجــود شــما  کل 
ــرار  ــر آن ق ــت تأثی ــود و تح می ش
می گیــرد. این جــا امــام )علیه الســالم( 

ــه  ــن نقط ــه ای ــد ب ــع دارن در واق
ــی  ــتوانه اصل ــه پش ــد ک می پردازن
تقــوا عبــارت اســت از قلــب آبــاد.

ذکر اهلل سبب آبادانی قلب است

ــن دِل  ــه ای ــد ک ــت بفرمایی آن وق
امیــدوارِ  ســالِم  روشــِن  بیــدارِ 
ــود  ــاد می ش ــه آب ــاط، چگون بانش
ــد  ــالمت می رس ــه س ــه ب و چگون
و چگونــه بــه امیــد می رســد و 
چگونــه آن نشــاط خــودش را پیدا 
ــدای  ــاد خ ــه ی ــی ک ــد؟ وقت می کن
متعــال در آن جریــان پیــدا کنــد یــا 
بفرماییــد نــور ذکــر بــر قلــب شــما 
بتابــد، یــا بفرماییــد ایــن بــاران ذکر 
بــر قلــب شــما ببــارد. اگــر ببــارد 
آن جــا آبــاد می شــود، سرســبز 
و خــرم می شــود. هرچــه کــم 
بشــود آن جــا خشکســالی و کویــر 
ــن جــا  ــه ای ــی ک می شــود. در حال
وقتــی یــاد خــدای متعــال بــر 
قلــب انســان ببــارد ایــن حاصلــش 
ــت. »َو  ــاط و اس ــبزی و نش سرس
تـَـَری الْْرَض هامـِـَدة«7 شــما ایــن 

7  آیه 5 سوره حج
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حالــت  در  می بینیــد  را  زمیــن 
ــی  ــانی و مردگ ــردگی و پریش افس
ــا  ــإِذا أَنَْزلْن و پژمردگــی اســت، »َف
ــْت  ْت َو َربَ ــزَّ ــاَء اْهتَ ــا الْم َعَلیَْه
ــٍج«  ــْن ُکلِّ َزْوٍج بَهی ــْت مِ َو أَنْبَتَ
یعنــی وقتــی این بــاران بــر او نازل 
می شــود ایــن حالــت اهتــزاز پیــدا 
ــود،  ــکوفا می ش ــد ش ــد، بع می کن
بعــد هــم می بینیــد انــواع و اقســام 
ــا را در خــودش  ــن گل و گیاه ه ای
ُکلِّ  مِــْن  »أَنْبَتَــْت  می رویانــد. 
ــب  ــن قل ــن زمی ــٍج« ای َزْوٍج بَهی
شــما بایــد در معــرض بــارش 
ــر  ــی ذک ــاران رحمــت الهــی یعن ب
اهلل قــرار بگیــرد. ایــن ببــارد آن جــا 
ْت َو َربـَـْت  را آبــاد می کنــد »اْهتَــزَّ
ــٍج«  ــْن ُکلِّ َزْوٍج بَهی ــْت مِ َو أَنْبَتَ
ــردگی و  ــت افس ــر از آن حال دیگ
ــی خارجــش  ــی و بی حاصل بی حال
می شــود،  نشــاط  بــا  می کنــد. 
ــود  ــرم می ش ــود، خ ــبز می ش سرس
و بعــد حاصــل می دهــد. آن وقــت 
می بینیــد از چشــم شــما خیــر 
خیــر  شــما  زبــان  از  می بــارد، 
ــما  ــت ش ــود، از دس ــاری می ش ج
ــای  ــود، قدم ه ــاری می ش ــر ج خی

ــما  ــم ش ــر، قل ــود خی ــما می ش ش
می شــود خیــر، وجودتــان همــه اش 
همــه اش  برکــت،  می شــود 
ــه اش می شــود  ــوا، هم می شــود تق
ایمــان. ایــن حاصــل قلــب اســت.

لــذا فرمــود »َو عَِمــاَرةِ َقْلبِــَک 
ــا یــاد خــدای  ــرِهِ؛ قلبــت را ب بِِذْک
متعــال آبــاد کــن«. البتــه ایــن نیــاز 
ــان  ــب انس ــع قل ــه در واق دارد ک
ــال و  ــدای متع ــاد خ ــه ی ــم ب دائ
ــارک و  ــق تب ــرت ح ــاد حض ــا ی ب
ــن  ــی ای ــه بشــود. یعن ــی تغذی تعال
ــد در قلــب شــما  ــت ذکــر بای حال
ــت  ــر وضعی ــد ب ــته باش ــه داش غلب
غفلــت تــا ایــن همــه بــرکات 
داشــته باشــد، ولــی ذکرهــای هــر 
از چندگاهــی مثــل باران هــای هــر 
ــک  از چندگاهــی اســت. گاهــی ی
ــت،   ــاره نیس ــت دوب ــی هس بارش
نیســت،  دیگــر  گاهــی هســت 
درنمی آیــد.  آن  درون  از  چیــزی 
البتــه بهتــر از هیچــی اســت. از 
ــری  ــت کوی ــه کاًل آن حال ــن ک ای
ــارج  ــن را خ ــد ای ــی باش و مردگ
ــزی از درون آن  ــا چی ــد، ام می کن
نیســت  این طــور  نمی آیــد.  در 
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ــل  ــود روی حاص ــا بش ــه آن ج ک
و نتایجــش حســابی بــاز کــرد. 

حفظ رشته اتصال با حضرت 
معبود

ــق  ــه رفی ــا ایــن جمل همــه  شــما ب
ــوا  ــود »َو اْعتَِصُم هســتید کــه فرم
ــوا«8  ُق ــًا َو ل تََفرَّ ِ َجمیع ــِل اهللَّ بَِحبْ
ــده  ــناخته ش ــی ش ــات خیل از کلم
ــنا  ــا  آن آش ــه ب ــت، هم ــی اس قرآن
معنــای  بــه  »حبــل«  هســتید. 
ریســمان اســت. دقیقــًا بــه همیــن 
ــه  ــم ب ــام« ه ــت. »اعتص ــا اس معن
معنــای محکــم گرفتــن اســت. 
ــم  ــم می گویی ــر می کنی ــاال تعبی ح
ــی  ــد در ریســمان. وقت ــگ بزنی چن
ــاًل یــک چاهــی،  می خواهیــد از مث
ــد  ــاال بیایی ــاًل ب ــی مث ــک جای از ی
می زنیــد،  چنــگ  ریســمان  بــه 
دســتان تان  دور  قشــنگ  یعنــی 
می گیریــد  محکــم  می پیچیــد، 
تــا آن کســی کــه بــاالی ایــن 
می کشــد  وقتــی  هســت  چــاه 
بتوانیــد  او  همــراه  بــه  شــما 

8  آیه 103 سوره آل عمران

محکــم  بنابرایــن  بیاییــد.  بــاال 
ــام«.  ــد »اعتص ــن را می گوین گرفت
یعنــی  بحبلــه«  »العتصــام 
اتصــال  رشــته  بــه  را  خــودت 
الهــی برســان و محکــم بگیــر.

ــادآوری  ــا ی ــه م ــالم( ب ــام )علیه الس ام
یــک  در  شــما  کــه  می کنــد 
ــار  ــوب آن جــا گرفت ــط نامطل محی
آن  در  قبــاًل  حــاال  هســتید. 
ــد  ــرت فرمودن ــه حض ــی ک اوصاف
»نُُصــِب  را  این هــا  از  بعضــی 
اْلَفــات ، َغــَرِض الْْســَقام،ِ َرمِیَّــةِ 
الَْمَصائـِـب « این هــا را بــرای شــما 
ــده  ــا آفت ک ــم دنی ــم، گفتی خواندی
اســت. ضمــن ایــن کــه توشــه های 
اصلــی بــرای زیســت ســعادتمندانه 
هــم همیــن جــا اســت. منتهــا 
ایــن ســعادت و شــقاوت بــه هــم 
ــوع  ــی در مجم ــه اســت. ول آمیخت
ــافلین  ــه اسفل الس ــط ک ــن محی ای
اســت جــای زیســت تــو نیســت، 
فقــط رفتــی آن پاییــن کــه آن 
توشــه را کــه آن جــا تعبیــه شــده، 
ایــن را بگیــری و از آن جــا بیــرون 
ــی  ــه بخواه ــی ک ــی، َواال جای بیای
ــت.  ــی نیس ــت کن ــا اقام در آن ج
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ــل«  ــه »حب ــه از کلم ــی ک ــذا وقت ل
حضــرت  و  می شــود  اســتفاده 
ــام«  ــه »اعتص ــد ک ــان می ده فرم
ــه«  پیــدا کــن، »و العتصــام بحبل
ــه  ــت ک ــن اس ــش همی ــن معنای ای
بــرای خــروج از چــاه طبیعــت، از 
ــاه،  محیــط پــر از خطــر، پــر از گن
پــر از جاذبه هــای شــیطانی و البتــه 
از محیطــی کــه مملــو از اســتعداها 
اســت تــو بایــد ِســیر کنــی. یکــی 
ایــن کــه حفــظ بشــوی داخــل دام 
ــی.  ــاال بیای ــه ب ــن ک ــی، دوم ای  نیفت
فقــط حفــظ شــدن نیســت، یعنــی 
بایــد ِســیر هــم داشــته باشــی، 
رشــد داشــته باشــی، ارتقــاء داشــته 
باشــی. ایــن یک راه بیشــتر نــدارد، 
راهــش ایــن اســت کــه فقط رشــته 
ــرت  ــا حض ــودت را ب ــال خ اتص
ــن را  ــی ای ــارک و تعال ــود تب معب
داشــته  کنــی و محکــم  حفــظ 
ــت. ــر اس ــن راه منحص ــی. ای باش

نقشه طریق تقوا قرآن است

چیســت؟  رشــته  ایــن  خــب 
ــن  ــن جــا چیســت؟ ای ــل« ای »حب
العتصــام  »و  می فرمایــد  کــه 
می کنــد.  توصیــه  دارد  بحبلــه« 
ــيَّ  ِ أَْي بُنَ ــَوی اهللَّ ــَک بِتَْق »أُوِصی
ــَک  ِ ــاَرةِ َقْلب ــرِهِ َو عَِم ــُزومِ أَْم َو لُ
بِِذْکــرِهِ َو اِلْعتَِصــامِ بَِحبْلـِـهِ« مــن 
می کنــم،  ســفارش  را  تــو  دارم 
حبــل اهلل را محکــم بگیــر. ایــن 
رشــته را بگیــر. ایــن رشــته در 
ــان  ــه هم ــت ک ــع می شــود گف واق
حاصــل جمــع ایمــان و عمــل 
ــارت اســت  ــه عب ــح اســت ک صال
از تقــوا. ایــن را بایــد محکــم 
بگیــری، از ایــن طریــق اســت 
ــن  ــع بی ــی جم ــی، یعن ــه می توان ک
ــی.  ــن فاعل ــی و ُحس ــن فعل ُحس
ــی آن  ــاظ باطن ــه لح ــم ب ــی ه یعن
ــه  ــم ب ــان را و ه ــت و ایم نورانی
لحــاظ فعلــی عمــل صالــح. حاصل 
صالــح  عمــل  و  ایمــان  جمــع 
ــم  ــه اش ه ــوا. و نتیج ــود تق می ش
می شــود ان شــاء اهلل حیــات طیبــه.

هــم وســط ایــن زیســتگاه طبیعــی 
ــط  ــافلین محی ــن اســفل س و در ای
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ــد  ــر می کن ــو تحمل پذی ــرای ت را ب
و آینــده ات را هــم کــه کامــاًل 
آبــاد می کنــد و می ســازد. البتــه 
ــوط  ایــن جــا در کلماتــی کــه مرب
ــِل  ــوا بَِحبْ ــه »َو اْعتَِصُم می شــود ب
ُقــوا«، بــه  ِ َجمیعــاً َو ل تََفرَّ اهللَّ
مــا هــم بــا لطافــت یــادآوری 
ــام  ــن اعتص ــد ای ــد می گوین می کنن
ــوا  ــق تق ــان طری ــل اهلل هم ــه حب ب
اســت. فرمــود نقشــه طریــق تقــوا 
قــرآن اســت، هدایــت الهی اســت. 
ــی  ــل اهلل« یعن ــوا بحب »و اعتصم
ایــن  قــرآن.  می شــود  حبــل اهلل 
متجلــی در انســان کامــل اســت که 
ولــّی کامــل اســت، خــدای متعــال 
ــل اهلل«  ــوا بحب ــت. »و اعتصم اس
ــان را ذیــل عنایــت و  یعنــی خودت
والیت انســان کامــل برســانید. این 
ــد  ــر بگیری ــه اگ ــل اهلل اســت ک حب
ارتقــاء  می دهــد  اوج  را  شــما 
هــم  تعابیــر  ایــن  از  می دهــد. 
اســتفاده شــده کــه عنایــت داریــد.

)علیه الســالم(  امــام  جــا  ایــن  البتــه 
فــردی  صــورت  بــه  دارنــد 
ــام  ــد »و العتص ــت می کنن صحب
ــم زیســت  ــرآن کری ــه«، در ق بحبل

ــورت »َو  ــه ص ــان ب ــی مؤمن جمع
ِ َجمیعــًا« آن  ــِل اهللَّ ــوا بَِحبْ اْعتَِصُم
جــا گفتــه شــده. یعنــی ایــن ِســیر 
ارتقایــی، کمالــی کــه در عیــن حال 
در آن صیانــت و حفاظــت هــم 
ــه صــورت متحــد  ــد ب هســت بای
ــه  ــی ب ــود. یعن ــام بش ــی انج جمع
صــورت تشــکیالتی، شــبکه ای، 
جمعــی، بایــد مؤمنیــن دســت 
ــذا ایــن  ــد. ل ــه دســت هــم بدهن ب
ــاز  ــًا« هــم آن جــا ب کلمــه »جمعی
َواال  یــک تأکیــد دیگــر اســت 
جمــع  خــودش  »واعتصمــوا« 
»جمیعــًا«  کلمــه  ایــن  اســت. 
می خواهــد بگویــد شــما بایــد 
بــه اتفــاق همدیگــر ایــن راه تقــوا 
پرتــو  در  را  ایمــان  راه  ایــن  و 
قــرآن  در  الهــی  هدایت هــای 
کریــم و هدایت هــای الهــی بــه 
ــیر  ــد ِس ــل بتوانی ــی ّ کام وســیله ول
ســوی  یــک  وقــت  آن  کنیــد. 
ایــن رشــته بــه دســت لطــف 
پــروردگار متعــال اســت، یــک 
طرفــش هــم کــه بــه دســت شــما 
اســت بگیریــد و بــاال برویــد. 
بگیریــد و حفــظ بشــوید و نیفتیــد.
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حفظ ارتباط با خدای متعال 
برای ِسیر در صراط بندگی

ــُق  ــبٍَب أَْوثَ بعــد فرمــود »َو أَيُّ َس
ِ إِْن  ــَن اهللَّ ــَک َو بَیْ مِــْن َســبٍَب بَیْنَ
ْــَت أََخــْذَت بـِـهِ«، مــا ایــن جــا  أَن
براســاس وحــدت ســیاق کــه ایــن 
تعبیــر یــک تعبیــر شســته و روفتــه 
ــه ای اســت  ــه هــم آمیخت متصــل ب
این هــا  همــه  کردیــم  عــرض 
ــه  ــن ک ــوا. ای ــه تق ــردد ب برمی گ
ــوی  ــک بتق ــی اوصی ــود »فإن فرم
اهلل أی بُنــی و لــزوم امــره« یعنــی 
چــه؟ یعنــی ایــن کــه بــا امــر الهــی 
نگــذاری  باشــی، هیــچ  مــالزم 
ــان خــدای متعــال  ــو و فرم ــن ت بی
فاصلــه ای بیفتــد. پشــتوانه اش چــه 
می شــود؟ پشــتوانه اش می شــود 
ذکــراهلل کــه بایــد از قلــب تــو 
بجوشــد، یعنــی محیــط شــخصیت 
تــو از درون تــو بایــد آبــاد بشــود 
ــما را  ــود ش ــق وج ــام مناط و تم
»و  بعــد فرمــود  آبــاد می کنــد. 
ــد  ــاز می بینی ــه« ب ــام بحبل العتص
ــن  ــی ای ــت. یعن ــر اس ــان تعبی هم
خــدای  بــا  ارتبــاط  رشــته های 
متعــال را بیــن خــودت و او، این را 

بایــد محکــم نگــه داری کــه همــان 
ِســیر در صــراط بندگــی اســت 
ــظ  ــی و حف ــت اله ــاس هدای براس
آن مســیر ارتباطــی اســت کــه ایــن 
ارتبــاط هیــچ وقــت آســیب نبینــد 
کــه عــرض کردیــم تحــت هدایت 
قــرآن و عتــرت و رفتــن در صراط 
ایمــان و عمــل صالــح اســت.

ــبٍَب  ــود »َو أَيُّ َس ــا فرم ــن ج ای
أَْوثَــُق مـِـْن َســبٍَب بَیْنَــَک َو بَیْــَن 
ِ إِْن أَنـْـتَ أََخــْذَت بـِـهِ« و کــدام  اهللَّ
ســببی محکم تــر و کــدام رشــته ای 
ــی و  ــته ارتباط ــر از آن رش محکم ت
از آن ســببی اســت کــه بیــن تــو و 
ــه.  ــرار گرفت ــو ق ــروردگار ت ــن پ بی
تأکیدهــا را می بینیــد »إِْن أَنْــَت 
ــن  ــه ای ــن ک ــا ای ــهِ«، ب ِ ــْذَت ب أََخ
جــا حضــرت می توانســت بگویــد 
ــن جــا  ــی ای ــه« ول »إن اخــذت ب
»أنــت« کــه آن ضمیــر وقتــی 
خیلــی  می شــود  آشکارســازی 
تأکیــد در آن هســت. »إِْن أَنْــَت 
ــن  ــر خــودت ای ِــهِ« اگ ــْذَت ب أََخ
سررشــته را بگیــری، ایــن هدایــت 
ــف  ــت، لط ــترس اس ــی در دس اله
الهــی در دســترس توســت، فضــل 
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الهی در دســترس توســت، بهشــت 
در دســترس توســت، رضــای الهی 
ــرط  ــه ش ــت ب ــترس توس در دس
ایــن کــه بخواهــی و بگیــری و 
اقــدام کنــی. یعنــی خودت هســتی 
کــه بایــد اقــدام کنــی. ایــن خیلــی 
ْــَت أََخــْذَت  جــدی اســت، »إِْن أَن
ــری، َواال  ــودت بگی ــر خ ــهِ« اگ ِ ب
ــاًل  ــه مث ــی ک ــال نکن ــن جــا خی ای
ــی  ــدان نیای ــه می ــودت ب ــر خ اگ
اتفاقــی می افتــد. خــودت بایــد 
ــدی  ــد ج ــودت بای ــی. خ بخواه
باشــی. خــودت بایــد برنامه ریــزی 
مراقبــت  بایــد  خــودت  کنــی. 
کنــی. ایــن »إِْن أَنْــَت أََخــْذَت 
ـِـهِ« خیلــی حــرف در آن هســت.  ب
یعنــی خــودت بایــد بخواهــی، 
یــک  کــه  نیســت  این طــوری 
کســی بیایــد تــو را بگیــرد بکشــد 
ببــرد. نــه، ایــن خــودت هســتی که 
ــی،  ــم باش ــی و مصم ــد بخواه بای
ــی. ــدی باش ــری، ج ــم بگی تصمی

حفظ و صیانت از رشته بندگی

ببینیــد از همیــن جــا چقــدر مطلب 
أَنْــَت  »إِْن  می شــود.  اســتخراج 
ــت  ــود آن وق ــهِ« فرم ِ ــْذَت ب أََخ
شــما در آن عالــم می توانیــد هیــچ 
ــدا  ــن پی ــر از ای ــته ای محکم ت رش
ــر  ــته ای محکم ت ــچ رش ــد؟ هی کنی
از رشــته بیــن تــو و خــدای متعــال 
وجــود دارد کــه بخواهــی آن را 
ــته اســت؟  ــدام رش ــی؟ ک ــدا کن پی
کجاســت؟ بیــن تــو و طبیعــت 
ــاک  ــن خ ــو و ای ــن ت ــت؟ بی اس
اســت؟ بیــن تــو و پــدر و مــادرت 
ــن  ــاًل همی ــو و مث ــن ت ــت؟ بی اس
ــت توســت؟  ــط کاری و فعالی محی
ــی ات  ــار اجتماع ــو و اعتب ــن ت بی
اســت؟ بیــن تــو و مالــی اســت که 
ــه  ــی، ب ــت آوردی؟ کجای ــه دس ب
ــتحکامی  ــه اس ــی؟ چ ــا وصل کج
دارد؟ تمــام رشــته هایی کــه در 
ایــن عالــم هســت در لحظــه قطــع 
می شــود، یــک لحظــه کل آن قطــع 
ــو  ــا ت می شــود. و هیچــی دیگــر ب
نیســت. نــه پــدر هســت، نــه مــادر 
ــه  ــت، ن ــد هس ــه فرزن ــت، ن هس
دوســت هســت، نــه رفیــق هســت، 
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نــه حــزب هســت، نــه گــروه 
هســت، نــه تشــکیالت هســت، نــه 
اعتبــار اجتماعــی هســت، نــه مــال 
هســت. مــا ایــن جــا گرفتــار یــک 
توهمــات خیلــی عجیــب و غریبی 
ــد  ــام بن ــرف تم ــاًل ط ــتیم. مث هس
دلــش را بســته بــه حکــم حقوقــی 
ــت.  ــالن اداره اس ــن او و ف ــه بی ک
همــه اش بــه ایــن جــا، خیــال 
اســت. وثیــق  خیلــی  می کنــد 

دیــروز یــک آقایــی در نمازجمعــه 
ــا  ــود، ب ــرده ب ــه ک ــن مراجع ــه م ب
ــی  ــب و غریب ــک احســاس عجی ی
ــا بیچــاره شــدیم،  ــا م می گفــت آق
ــم چــی شــده؟  فــالن شــدیم، گفت
آقــا مــا را لغــو حکــم کردنــد. 
ــم  خیلــی خــوب، مــن هــم می دان
ــه  ــی ن ــدی اســت، ول ــز ب ایــن چی
ایــن کــه ایــن قــدر تــو را مضطــر 
کنــد، گفــت آقــا مــن را لغــو حکم 
ــز  ــه یــک چی ــو ب ــی ت ــد. یعن کردن
وصــل  را  خــودت  پوســیده ای 
اگــر  بــودی کــه حــاال  کــرده 
فــالن شــد گویــا مثــاًل مــن امیــدم 
ــر  ــا ب ــی م ــده و زندگ ــه ش گرفت
ــت. ــا اس ــد این ه ــه، ببینی ــاد رفت ب

یعنــی  اســت.  توهــم  آن  کل 
ــت و  ــوراخ اس ــبب ها س ــام س تم
ــت، ااِل  ــیده اس ــم دارد و پوس توه
ســببی و رشــته ای کــه بیــن تــو و 
ــه اش  ــت. هم ــال هس ــدای متع خ
پوســیده اســت. خــودت را بــه 
یــک طناب هــای پوســیده ای بســتی 
خــب قطــع می شــود، آخــرش هــم 
کــه بــه یــک نفــس اســت، آن نفس 
هــم کــه قطــع بشــود دیگــر کل آن 
دیگــر چیــزی  قطــع می شــود، 
باقــی نمی مانــد. مــرگ انســان 
کــه برســد همــه این هــا قطــع 
می بینــد  دفعــه  یــک  می شــود. 
محکــم  کدامــش  هیــچ  کــه 
ــتحکامی  ــش اس ــچ کدام ــود. هی نب
رفــت. همــه اش  نداشــت، 

می فرمایــد ایــن را بگیــرد، ایــن را 
ــی  ــبٍب« یعن ــه دارد. »و أی س نگ
ــد  ــن باش ــه ای ــط ب ــت فق حواس
ــا خــدای  ــه رابطــه خــودت را ب ک
متعــال ســالم نگــه داری و محکــم 
بگیــری. ایــن را محکــم نگــه دار، 
ایــن رشــته بندگــی را محکــم 
ــه اش توهــم اســت.  ــر. َواال بقی بگی
ــت. ــری نیس ــت، خب ــاالت اس خی
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همــت تــو گرفتــن و رهــا نکــردن 
ــردن و  ــدد ک ــل او م ــد و فض باش
ــود  ــه خ ــه خواج ــردن. ک ــاال ب ب
روش بنده پــروری دانــد. انســان 
بایــد خــودش را متصــل نگــه 
دارد، آن وقــت الزم نیســت تــو بــه 
خــدای متعــال خدایــی یــاد بدهی. 
بــه کریــم بخواهــی کــرم یــاد 
ــت.  ــالف ادب اس ــن خ ــی ای بده
ــه کار  ــت چ ــد اس ــودش بل او خ
ــت  ــط دس ــو فق ــد ت ــد. می گوی کن
مــن را بگیــر، ایــن دســتی کــه بــه 
ــر.  ــن را بگی ــده، ای ــو آم ــوی ت س
ــاش،  ــته ب ــه داش ــدر عرض ــن ق ای
ایــن را بگیــر و رهایــش نکــن. 
ــم  ــن، می دان ــود م ــا خ ــه اش ب بقی
ــی دارم،  ــه ات م ــم، نگ ــه کار کن چ
بلنــدت  می دهــم،  ِســیرت 
از  می دهــم.  اوجــت  می کنــم، 
در  محکم تــر  رشــته ای  چنیــن 
عالــم وجــود نــدارد کــه هــم 
ــم  ــت، ه ــدرت اس ــه ق ــل ب متص
ــم  ــت. ه ــت اس ــه رحم ــل ب متص
عــزت اســت، هــم رحمــت اســت. 
ترکیــب این هــا اســت. اگــر شــما 
یــک ســبب دیگــری در ایــن عالــم 

یــا رشــته دیگــری می شناســید 
ــه  ــم ب ــا ه ــه ماه ــد ک ــی کنی معرف
ــم  ــاًل بروی ــویم مث ــل بش آن متص
می شناســید  اگــر  آن،  ســراغ 
بفرماییــد معرفــی کنیــد. همــه 
ــبب  ــن س ــل ای ــر ذی ــباب دیگ اس
وقــت  آن  می شــوند.  تعریــف 
ــا او  ــد، ب ــدا می کنن ــا پی ــا او معن ب
مفهــوم پیــدا می کننــد، آن هــای 
ــته  ــبب و رش ــن س ــا ای ــر ب دیگ
می شــوند،  هماهنــگ  اصلــی 
ــن  ــر ای ــد. اگ ــدا می کنن ارزش پی
را داشــته باشــی همــه چیــز را 
داری و ایــن اتصــال را نداشــته 
ســایر  نــداری.  هیچــی  باشــی 
ــه اش  ــما هم ــی ش ــوط ارتباط خط
توهــم اســت، اصالــت و حقیقتــی 
ــت.  ــازی اس ــه اش مج ــدارد، هم ن

ان شــاء اهلل خداونــد  امیدواریــم 
تبــارک و تعالــی بــه همــه مــا 
کنــد.  کرامــت  عمــل  توفیــق 
دوســتان عزیــزی کــه شــرکت 
را  در جلســه همه شــان  کردنــد 
بــه خــدای متعــال می ســپاریم، 
و  می کنیــم  دعــا  شــما  بــرای 
و  تبــارک  حــق  حضــرت  از 
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ــه  ــزان چ ــه عزی ــرای هم ــی ب تعال
حاضریــن در ایــن جلســه چــه 
ــه در  ــان ک ــتان عزیزم ــایر دوس س
ــا  ــتند ب ــط هس ــاط مرتب ــی نق اقص
ــما  ــه ش ــرای هم ــه، ب ــن جلس ای
ان  می کنیــم.  آرزوی خوشــبختی 
شــاءاهلل ثابــت قــدم باشــید، محکــم 
باشــید، و هســتید الحمــدهلل، ان 
شــاءاهلل هــم بــر صــراط بندگــی و 
تقــوا اســتوار باشــید و هــم پرچــم 
تقــوا را بــه دســت بگیریــد، بــرای 
ــان،  ــاءاهلل وجودت ــن نســل ان ش ای
بیان تــان  حرکت تــان،  نگاه تــان، 
و  باشــد  ان شــاءاهلل هدایت گــر 
همــه را بــه دامــن مهــر پــروردگار 
متعــال رهنمــون بشــود ان شــاء اهلل. 

امیرالمؤمنیــن  مطهــر  روح  از 
می گیریــم  مــدد  )علیه الصلوه والســالم( 

درجــات  بــه  ارتقــاء  بــرای 
روح  از  تقــوا،  واالی  و  بــاال 
ــر  ــه اطه ــرت صدیق ــر حض مطه
ــادی  ــاه جم ــام م ــه ای ــالم اهلل علیها( ک )س

ــت و  ــرت اس ــه آن حض ــق ب متعل
در مســیر ایــام فاطمیــه هســتیم 
مقــام  از  می خواهیــم  کمــک 
مادرانه شــان  لطــف  لطف شــان، 

شــاءاهلل  ان  کــه  رأفت شــان  و 
ــس  ــه نف ــی را ک ــن ایام ــم ای بتوانی
می کشــیم در ایــن دنیــا در محیــط 
بندگــی باشــیم و در فلــک بندگــی 
ــت  ــیم و خــارج نشــویم و ثاب باش
ــن. ــاء اهلل الرحم ــیم ان ش ــدم باش ق

»و السالم علیکم و رحمة اهلل و 
برکاته«




