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  6جلسة /نفس يمبارزه با هوا ياجتماع ياسيابعاد س): 4(ريتنها مس)/ع(نيرالمؤمنيام نيمحب يهفتگ تيهئ

طبق  /عوامانه است به اختالف نظر سياسيون بپردازيم ولي به ريشة نظرات آنها نپردازيم: پناهيان
  مسئولين اهميت دارد مخالفت با هواي نفس است  روايات، آنچه دربارة

 يمبـارزه بـا هـوا    يعنيجهاد اكبر  نييكه به تب ،»ينيد تيترب يراهبرد اصل ر؛يتنها مس«مهم  ارياول تا سوم مباحث بس يها شبخ ةدر ادام
ـ ا. آغاز شد» نفس يمبارزه با هوا يو اجتماع ياسيابعاد س«با موضوع  »ريتنها مس«بخش چهارم مباحث  پرداخت، ينفس آشكار و پنهان م  ني

 شـود،  يبرگـزار مـ   نيفلسط دانيواقع در م) ع(كه در مسجد امام صادق) ع(نيرالمؤمنيام نيمحب يهفتگ ئتيدر ه ها سلسله مباحث جمعه شب
ـ يابعـاد س  - ريتنها مس«از مبحـث   جلسه ششميناز مباحث مطرح شده در  يا دهيدر ادامه گز. شود يارائه م را  »يو اجتمـاع  ياس

  :ديخوان يم

اختالف نظر عوامانه است به  /ستا هواي نفسناشي از  ينو مسئول مديران ينظرهااختالف  بسياري از
  نظرات آنها نپردازيم سياسيون بپردازيم ولي به ريشة

 شود بحث ميهاي مديران و سياستمداران جامعه  دربارة ديدگاهمعموالً اين است كه  يكي از گفتگوهايي كه در جامعة ما جاري است ●
نفس البته . شود ادارة جامعه به مسئوليني كه ديدگاه خاصي دارند، سپرده ميو  شود يداده مهاي مختلف رأي  و حتي به اين ديدگاه
گونه  قدر با هم اختالف نظر پيدا كنند؟ در پاسخ بايد گفت كه هميشه اين توانند اين ها مي آيا واقعاً انسان ولياين كار خوب است 

 . هاست اشي از اهواء نفساني انسانها ن بخشي از اختالف نظرها و يا برخي از ديدگاهالاقل . نيست

اشتند اين نظرات مختلف را بيان اگر نظرات گوناگوني دو نه اينكه  داشته باشند، نظرات گوناگوننبايد   ونيا سياسينه اينكه مسئولين  ●
اما در اين ميان بايد  تواند باشد، همة اينها مي اه مقبول خودشان را انتخاب نكنند،هاي مختلف، ديدگ مردم از بين ديدگاهو  نكنند،
يعني وقتي اختالف  .ناشي از اهواء نفساني است  ،اختالف نظرهااين بخشي از  الاقليا  اي از اين اختالف نظرها  عمدهبخش   :گفت

لذا عوامانه است كه ما به موضوع اختالف نظر . نظر وجود داشت، يا هر دو طرف دچار هواي نفس هستند يا الاقل يكي از دو طرف
 .هاي نظرات آنها نپردازيم اسيون بپردازيم، ولي به ريشهسي

كند كه من براى خدا اين آقا را باهاش اختالف  هر كس خيال مى. اش از حب نفس است اختالف ريشه«: فرمود مي) ره(حضرت امام ●
يك چيز ...«  :رمودف و مي) 18/16/صحيفة امام(» ؟بنشيند در نفس خودش فكر كند ببيند ريشه كجاستكنم، يك وقت درست  مى

اين ديگر اين  كه آن حب نفس است كه - كه همه بايد از شرّ آن به خدا پناه ببريم- ممكن است موجب اختالف گرددمهم ديگر هم 
شناسد و تنها يك راه  نمى... نخست وزير، وكيل، وزير و قاضى و رئيس جمهور و رئيس مجلس و .شناسد جريان و آن جريان نمى

 )21/179/صحيفة امام(».آن وجود دارد و آن رياضت استبا  براى مبارزه

تئوريزه كردن اهواء هواي نفس افراد،آنها را به / ناشي از تمايالت نفساني است ها بسياري از ديدگاه
 كند نفساني وادار مي

نظرهاي ناشي از اختالف جايي هم براي  براي اين است كه يكناشي از حب نفس است » غالباً«گوييم اختالف نظرها  مي وقتي ●
يعني در مواردي كه مسأله  - اختالف نظرها ناشي از حب نفس است  گفتيم همة و اال مي-  تخصصي و فنّي باقي بگذاريم مسائل
اين دسته از اختالف نظرها بين مديران و  .و دو تشخيص فني وجود دارد مانند اختالف نظر دو مرجع تقليد استتخصصي   كامالً
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در . انتخاب بين آنها هم بايد توسط مردم آزادانه صورت بگيرد. تبادل افكار و تعاطي نظرها هم بايد باشد. سياسيون، طبيعي است
 اين ها ناشي از تمايالت افراد است و بسياري از ديدگاه: ولي در كنارش بايد گفت. فضاي جامعه هم بايد گفتگوها صورت بگيرد

 .كند واء نفساني وادار ميرا به تئوريزه كردن اه افرادهواي نفس است كه 

اي به اينكه  جاي هر نوع توصيه و به  اي به صلح و سازش مسئولين با يكديگر، جاي هر نوع توصيه به ●
اي براي  جاي هر نوع توصيه و به  مسئولين به نظرات كارشناسي مراجعه كنند و اين نظرات را بپذيرند،

هاي اجتماعي  و حركتهاي غلط  براي كنترل ديدگاه اي جاي هر نوع توصيه نظارت بر رفتار مسئوالن و به
سياستمداران و   اساساً«گسترده براي افشاي يك ديدگاه نادرست، بايد اين سخن را جا بيندازيم كه 

ديگر   چون اگر آنها اهل مبارزه با هواي نفس نباشند،  مديران جامعه بايد اهل مبارزه با هواي نفس باشند؛
 ».را كنترل كنيد - الذكر فوق - مسائل  توانيد بقية شما نمي

جامعه را آلوده  هاي ناشي از هواي نفس خود، واي نفس باشند، با ديدگاهه آلوده بهاگر اهالي سياست 
 كنند  مي

اگر دچار هواي نفس  - اي و روشنفكران و انديشمندان اعم از سياستمداران و افراد رسانه–شود مي سياست عرصة واردكه  كسي ●
كار از ديگر د و تا شما بخواهيد جواب آن را بدهيد، نك د و آن را تئوريزه ميكن را پيدا ميناشي از هواي نفس خود ديدگاه تاً طبيع  ،باشد

و در مقام عمل   و افكار عمومي را منحرف كرده  كشاندهبه اغواء را ها  خيلي و  ريختههمة اوضاع را به هم  اوكار گذشته است چون 
اي كه سنگي در چاه بيندازد و چهل عاقل نتوانند آن را در  مثل يك ديوانه .ه است ها را به اشتباه انجام داد استسيهم خيلي از اجراي 

 .بياورند

اگر اهالي سياست و مديران جامعه اهل هواي نفس باشند طبيعتاً در اثر اين هواي نفس «: مطرح كنيم كه ما بايد اين بحث را  ●
هم  ،اين مسأله» .كنند ها آلوده مي ها را وارد جامعه كرده و جامعه را با اين ديدگاه كه اين ديدگاهكنند  هاي غلطي پيدا مي ديدگاه

آنها با اهواء . مربوط به سياستمداراني است كه در قدرت هستند و هم كساني كه در قدرت نيستند و در مقام نقد مديران قرار دارند
و با اين . ها پي ببرند توانند به غلط بودن آن ديدگاه كه مردم به اين سادگي نمي كنند هاي غلطي توليد مي نفساني خودشان ديدگاه

 .كشانند ها جامعه را به فساد و تباهي مي ديدگاه

يك پزشك قبل از ورود به اتاق عمل جراحي بايد دست خود را استريل كند، و يك آشپز هم قبل از پختن غذا بايد نكات بهداشتي  ●
اگر آنها آلودگي داشتند و   الزم نيست آنها نكات بهداشتي را رعايت كنند،«: توان گفت نمي. ها پاك شود ودگيو از آل را رعايت كند

  »!كنيم مشكلي براي مردم پيش آمد، بعداً با دارو و بيمارستان، مشكل را حل مي

هايي منتشر خواهد كرد  ز خودش ديدگاهاهل هواي نفس باشد، در اثر اين آلودگي ا  شود، فعاليت سياسي ميعرصة اگر كسي كه وارد  ●
  مي شود،چنين كسي اگر وارد مجلس شوراي اسال. و ذهن مردم را خراب خواهد كرد كردهها  كه مردم را اسير و گرفتار اين ديدگاه

 .آنجا فاسد خواهد كرد  هاي دولتي شود، اگر وارد عرصة مديرت كند و قوانين را فاسد مي
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  سئولين جامعهسه خصلت مورد نياز براي م

مگر اينكه آن فرد داراي سه   )صالح نيست امامت در دست كسي قرار بگيرد(شود امامت درست نمي« :فرمايد مي  )ع(حمد باقرامام م ●
ع يحجزُه عنِ ور إِنَّ الْإِمامةَ لَا تَصلُح إِلَّا لرَجلٍ فيه ثَلَاثُ خصالٍ عي داشته باشد كه او را از حرام باز دارد؛ور - 1 :خصلت باشد

  )1/116/خصال(»الْمحارِمِ

  :گويند مي - دانند كه تقوا را الزمة مديريت نمي- ها  بعضي. خواهد به حرام بكشاند يعني مخالفت با هواي نفسي كه انسان را ميورع  ●
نباشد، مديرتش را در خدمت هواي اهل ورع   در حالي كه اگر يك مدير،» !خواهيم، به ورعِ او كاري نداريم ما مديريتش را مي«

 ديدگاه و انديشة غلط شود هواي نفسش باعث مي ممكن است حتي چيزي هم براي خودش بر ندارد، ولي. دهد نفسش قرار مي
يا . كند مي توليدضد جهاد از خودش هاي  تئوريچنين كسي اگر اهل جهاد نباشد،  مثالً. كندتوليد كند و هواي نفس خود را تئوريزه 

. كشاند در شرايطي كه جاي صلح نيست، هواي نفسش او را به سمت صلح مي كند و صلح نيست، صلح را تئوريزه ميقتي كه جاي و
 . شود به ديدگاه كساني كه اهل ورع نيستند، اعتماد كرد لذا نمي. يا بالعكس

و حلْم باشد كه مالك غضب خود باشد؛  بايد حلمي داشته - 2«: فرمايد ميبيان را چنين  - براي مدير جامعه-  حضرت ويژگي دوم ●
مالك غضب بودن هم يك . شود كساني را وارد عرصة سياست كنيم كه مالك غضب خودشان نيستند نمي  )همان(»ه غَضَبهيملك بِ

 . وجه ديگر از مبارزه با هواي نفس است

دنيا قرار گرفت، بتواند خودداري كند و به   تي در معرض جاذبةوق اوالً: طور كه قبالً گفتيم، مبارزه با هواي نفس دو وجه دارد همان ●
) همان ويژگي اول يعني ورع.(يعني وقتي امر خدا آمد، بتواند برخالف هواي نفس خودش، امر خدا را اطاعت كند. سمت آن نرود

در اوامر  خالصه اينكه. ددر موقعيت و شرايط سخت قرار گرفت بتواند برخالف هواي نفس خودش، آن را تحمل كن ثانياً وقتي
لذا در اين  )ها و اطاعت در برابر اوامر سخت الهي صبر در سختي.(مخالفت با هواي نفس داشته باشد  تكويني و تشريعي خداوند،

 .بينيد كه هر دو وجه فوق به عنوان ويژگي يك امام صالح، بيان شده است روايت مي

و حسنُ الْخلَافَةِ علَى   پرستي كند، و نسبت به مردم مانند پدري مهربان باشد؛مردم را خوب سر«: سومين ويژگي هم اين است كه ●
اگر . توجه كنيد كه اين مهربان بودن نسبت به مردم، ناشي از دو ويژگي قبلي است) همان(»ننَ لَه كَالْوالد الرَّحيممنْ ولِّي حتَّى يكُو

 . باشد، مصالح جامعه را اشتباه خواهد ديد ها را نداشته يك مسئول جامعه اين ويژگي

 ش كم استعقلقدرت مخالفت با هوي ندارد، كه كسي بر اساس روايت، 

مگر ما ) 286/تحف العقول(»ا عقَلَ كَمخَالَفَةِ الْهوىلَ  عقلي مانند عقل مخالفت هوي نيست؛ هيچ«: فرمايد مي )ع(امام باقر ●
بهترين و باالترين مرتبة عقل آن عقلي   طبق اين روايت، سياست ما عقل داشته باشند؟ اهالي خواهيم مديران و سياسيون و نمي

كه  نخواهد داشت درست و حسابي اگر كسي قدرت مخالفت با هوي ندارد، اصالً عقل. است كه قدرت مخالفت با هواي نفس دارد
له در اگر اين مسأ. شودسياست   دان بدهيم وارد عرصةچنين كسي مينبايد به  لذا. بخواهد بر اساس آن، از خودش ديدگاه صادر كند

اكدستي، پاكدامني و پاكي پاكدلي، پ  عرصة سياست، عرصةچون . كند وارد عرصة سياست شود ت نميهر كسي جرأ  جامعه جابيفتد،
 . هر كسي نبايد وارد اين عرصه شود روح است و
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توانيم  طبق روايات، ما نمي /مردمي كه رياست امام جائر را بپذيرند، قطعاً عذاب خواهند شد:  )ع(امام باقر
 سياسي نباشيم

كه  )را در جامعة اسالميمردم هر يك از تودة (كنم هر رعيتي را  قطعاً عذاب مي  خداوند فرموده است،«: فرمايد مي  )ع(امام باقر ●
قَالَ اللَّه تَبارك و تَعالَى لَأُعذِّبنَّ كُلَّ رعيةٍ في الْإِسلَامِ دانَت  ؛كه خداوند اطاعت از او را دستور نداده استرند بپذيظالمي را  رياست امام

 )1/376/كافي(»اللَّهبِولَايةِ كُلِّ إِمامٍ جائرٍ لَيس منَ 

كساني كه . او را بپذيريم م است و اهل ورع نيست، نبايد رياستاهل ظل كه جائر و ستمگر است و اهل هواي نفس است وكسي  ●
چون در اين صورت بايد در » !رسد گويد و زور ما به او نمي او زور مي«توانند بهانه بياورند كه  پذيرند نمي رياست يك امام جائر، را مي

 . حتي اگر در اين راه كشته شويم  ؛كنيممقابل او مقاومت 

حتي اگر - به هر دليلي  ما ، واگر مديران ما اهل هواي نفس باشند. توانيم سياسي نباشيم ها اصالً ما نمي يتبا توجه به اين روا ●
 .و حتماً به جهنم خواهيم رفتبا آنها مخالفت نكنيم، قطعاً  - آنها را انتخاب كرده باشيم خودمان

خواهيم تخريبي  خواهيم باب سوء ظن را باز كنيم و نمي البته نمي. بايد مطمئن باشيم كه مديران جامعة ما اهل هواي نفس نيستند ●
چوب را كه برداريد، گربه دزده فرار «: گفته شده طور كه همان. ولي بايد پرچم سخن حق را در جامعه بلند كرد. هم برخورد كنيم

اگر بر اينكه . ن عرصه شودشود هر كسي نتواند وارد اي آورد و باعث مي برخي از سخنان حق، جامعه را از عوامي درمي» كند مي
 . تطهير خواهد شد ي سياستمديران و مسئولين جامعه نبايد اهل هواي نفس باشند، تأكيد كنيم، به تدريج فضا

 است» رفتار دفاعي« ديده شوددر مسئولين نبايد كه  يكي از رفتارهاي هواپراستانه

مثالً يكي از رفتارهايي كه در مسئولين نبايد . بايد داشته باشندمخالفت با هواي نفس را در درجة اول، مسئولين و مديران جامعه  ●
 جا همهانسان نبايد . مورد داشته باشيم رفتار دفاعي، يعني از خودمان دفاع عجوالنه و حريصانه و بي .است» رفتار دفاعي»  ديده شود،

و مقام معظم رهبري   )ره(ايم كه حضرت امام ها ديدهبار) مگر اينكه واقعاً اين دفاع از خود، ضرورت داشته باشد(از خودش دفاع كند
 .ندا نكردهدر خيلي از مقاطع از خودشان دفاع 

كسي كه . رفتار دفاعي يكي از رفتارهاي زشت در سياسيون است. شود اهل صبر نيست معلوم مي  كسي كه رفتار دفاعي داشته باشد، ●
پذيرد كه اشتباه كرده است و مدام از كار خودش دفاع  د، به همين راحتي نميدچار اين رفتار باشد، اگر يك كار اشتباه نيز انجام ده

در اين صورت جامعه رشد خواهد كرد . بايد در جامعه جا بيفتد كه رفتار دفاعي بد است و ناشي از شخصيت ضعيف آدم است. كند مي
 .و جلوي دفاع نابحق و تثبيت رفتار غلط گرفته خواهد شد

تر  كنم؛ صبري كه از گياه حنظل هم تلخ غالم خودم و خانوادة خودم صبر مي) هاي اذيت(من بر رفتارها «: مايدفر مي  )ع(امام باقر ●
ها براي عبادت  داري كه شب فرد روزه(رسد صبر صائم قائم مي  ها صبر كند، به درجة ها و اذيت است، چون كسي كه بر اين سختي

إِنِّي لَأَصبِرُ منْ غُلَامي هذَا و منْ  به شهادت رسيده است؛  ) ص(جلوي پاي پيامبر رسد، شهيدي كه شهيد مي و به درجة) بيدار است
جرد مِ ومِ الْقَائائةَ الصجرد رِهبرَ نَالَ بِصبنْ صم نْظَلِ إِنَّهنَ الْحرُّ مأَم وا هلَى مي علأَههفيبِس ضَرَب ي قَدالَّذ ةَ الشَّهِيد  دمحم امقُد

به درجة   هاي خانواده و اطرافيان و زيردستان خودش صبر كند، اذيت ها و كسي كه بر تلخي يعني) 198/ثواب االعمال(»ص
 .جنگيده و به شهادت رسيده است  )ص(رسد كه در ركاب پيامبر اكرم شهيدي مي
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 توان ديد مياست كه در كودكان هم  البلوي عام  تبديل شدن هواپرستي به انديشه و تئوري، يك مسألة

توان  در كودكان هم مي مسأله را حتي اين. البلوي است عام  تبديل شدن هواپرستي به انديشه، نگرش و تئوري، يك مسألة  مسألة ●
اندازد  كار ميقدر فكر خودش را به  اين بچه آن. كنند مثالً كودك به چيزي عالقه دارد، و پدر و مادر با آن خواسته مخالفت مي. ديد

طور براي هواي نفس خودش دليل درست كند و  تواند اين وقتي يك كودك مي .خودش را با داليل مختلف توجيه كند  كه خواستة
تواند در توجيه  در سخن گفتن مهارت داشته باشد چقدر ميكمي  - در مقام مدير و مسئول- فرددر نظر بگيريد اگر يك   توجيه بياورد،

 !هواي نفس خودش موفق باشد كردن و تئوريزه

إنّ أخْوف ما  خيلي نگران هستم و آن هم منافق عليم اللسان است؛ من براي امت خودم از يك چيز«: فرمايد مي  )ص(پيامبر اكرم ●
چرب و نرمي ي زبان ندارد ول يدين و ايمان درستعليم اللسان،  منافق )28969/كنزالعمال(»عليمِ اللِّسانِأخاف على اُمتي كُلُّ منافقٍ 

 .كند مطرح ميسريع اي يك جواب حاضري دارد كه  و در هر مسأله  دارد،

 نه صرف اعتقاد به اسالم فس استمخالفت با هواي ن اهميت داردمسئولين   آنچه دربارةطبق روايات، 

صرف خالفت با هواي نفس است، نه ، مو در روايات ما خيلي مطرح شده است اهميت دارد و سياسيون مسئولين  آن چيزي كه دربارة ●
  بايد ديد كه اين شخص،. در مرحلة بعد از مخالفت با هواي نفس قرار دارد - از نظر اهميت- حتي ايمان و دانش هم. اعتقاد به اسالم

از رفتارها و و بعد هم . هاي غلط توليد خواهد كرد ذهنش تئوري  خميرماية مخالفت با هواي نفس را دارد يا نه؟ اگر نداشته باشد،
 . هاي غلط خودش، دفاع خواهد كرد و اين كار دون عقالنيت و شخصيت يك انسان فرهيخته است سياست

خيلي  سياسيون )441حكمت/البالغه نهج(» الْوِلَايات مضَاميرُ الرِّجالهاست؛  مديريت صحنة امتحان آدم«: فرمايد مي  )ع(اميرالمؤمنين ●
 اگر مردم از اصول اين امتحان پس دادن و .دهند بايد بدانند كه االن سياسيون دارند امتحان پس مي مردمو شوند  راحت امتحان مي

در رفتار مسئولين دقت  مردم بايدلذا . به بار خواهد آوردبدي نتايج شكست و پيروزي در اين امتحانات خبر نداشته باشند،  چگونگي
 .شوند خورند يا پيروز مي شكست ميمتوجه شوند كه سياسيون در امتحانات خود  كنند و

يعني . شوند در مورد مبارزه با هواي نفس مسئولين هم بصير مي  كساني كه در مبارزه با هواي نفس خودشان، بصير هستند، ●
  وةاز نح  شود، وقتي يك مسئول عصباني مي  در مبارزه با هواي نفس خودشان موفق هستند يا نه؟ مثالً  فهمند كه اين مسئولين، مي

  . فهمند برخورد او، خيلي چيزها را مي

 ، مديران جامعه هستندي اخالقيها اولين مخاطب همة موعظه

شود قبل از هر كسي اول از  لذا وقتي بحث مخالفت با هواي نفس مطرح مي. هستند جامعه ها، مديران اولين مخاطب همة موعظه ●
 . ندمسئولين جامعه انتظار داريم كه مخالفت با هواي نفس كن

به  افتند و اين شوند، اول ياد مسئولين نمي اينكه مردم هر مفهوم اخالقي را مي  ود و آنش ديده مي انحراف در جامعة مايك متاسفانه  ●
نه اول بايد به ياد واليتپذيري و واليتگريزي بيفتيم   شنويم، ميرا مثالً وقتي بحث حسادت . از اخالق استمردم تلقي غلط  خاطر

شنويم اول بايد به ياد  وقتي بحث تكبر را مي. هوو نسبت به همديگرحسادت دو قيب شغلي نسبت به همديگر يا حسادت دو ر
اول   تقوا در درجة  چون شود اول بايد ياد مسئولين و سياسيون بيفتيم، اگر بحث تقوا مطرح مي. واليتپذيري و واليتگريزي بيفتيم

 . براي سياسيون است
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 خودش را قرباني كند  انات الهي اين است كه يك آقايي، آقازادةترين امتح يكي از سخت

ترين امتحانات  شود، انسان به ياد يكي از سخت مطرح مي  )ع(وسط پدرش حضرت ابراهيمت  )ع(اسماعيل شدنوقتي بحث قرباني  ●
 .ي كندخودش را قربان  ترين امتحانات الهي اين است كه يك آقايي، آقازادة يكي از سخت .افتد الهي مي

البته ما در . مردود شده است الهي با آقازادة خودش خراب شده و در اين امتحان  عالم روحانيِ اهل تقوا، سراغ داريم كهما   مثالً ●
هاي  عضو گروهكبه خاطر اينكه فرزندشان  ؛اند انقالب خودمان كساني را هم سراغ داريم كه حكم اعدام آقازادة خودشان را داده

 .بودتروريستي شده 

رغم اينكه  علي  وقتي قرار بود امام شود،  )ع(مثالً حضرت ابراهيم. تر كار كنيم هاي پيچيده در مراحل باالتر بايد بر روي هواي نفس ●
يك امتحان سخت از او گرفته شد و آن هم قرباني   را به خوبي پشت سر گذاشته بود، ...)مثل افتادن در آتش و(همة امتحانات قبلي 

 .خودش بود  دةكردن آقازا

 پيچيده است ظريف و خيلي   شود، هايي كه در مسئولين پيدا مي هواي نفس

خيلي هواي نفس آنها  بلكه. نيست چراني چشمبحث هواي نفس در مورد مسئولين و سياسيون، ديگر در حد گناهان دمِ دستي مانند  ●
يعني در آن . ايستاد و سوخت  )ع(سال پاي اميرالمؤمنين 25مثالً زبير . به سادگي قابل مشاهده نيست وشود  ظريف و حساس مي

ولي بعداً هواي نفس او در مسائل ديگري   هاي اجتماعي محروم كرد، خودش را از بهره  )ع(ها به دليل طرفداري از اميرالمؤمنين سال
 . بروز پيدا كرد

خيلي ظريف و   ست در مسئولين پيدا شود،هايي كه ممكن ا هواي نفس. امتحانات مربوط به مسئولين جامعه خيلي سخت است ●
بيند كه احتمال دارد در اين  اما بعداً وقتي مي  مثالً ممكن است يك كسي در ابتدا، مخلصانه وارد اين عرصه شده باشد،. پيچيده است
اينجاست كه هواي نفس . كند مطابق هواي نفس رفتار مي  از ترس اينكه مبادا كم بياورد و ضايع شود،  مقدار كم بياورد، عرصه يك
 .آيد او رو مي

. روضه بخواندباالي منبر رفت كه بعد از علماي ديگر  اي جلسهروز عاشورا در يك در   ،نظير عالم و عارف بييك نقل شده است كه  ●
. از او داشت گويا نفس او هم يك چنين انتظاري. بهتر روضه بخواند و روي دست همه بزند  نفرات قبلي،همه منتظر بودند كه او از 

شروع   ولي او با اينكه روز عاشورا بود،. اي بخواند كه روي دست همه بزند اين كار را بكند و چنان روضه توانست هم ميايشان 
در آن جلسه، همه مات . خوانَد؛ براي اينكه روي نفس خودش را كم كند و به نفسش حال ندهد مي  )ع(بن جعفر موسي  كند روضة مي

 ! خوانَد؟ طوري روضه مي ه بودند كه چرا اينو مبهوت ماند

  


