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  4نفس/ج يمبارزه با هوا ياجتماع ياسي): ابعاد س4(ري(ع)/ تنها مسنيرالمؤمنيام نيمحب ئتيدر ه يهفتگ يسخنران

نفس، هزار  يتابع هوا رينفس هستند/ مد ياهل هوا رانيجامعه، مد كي يبرا دهيپد ني: بدترانيپناه
 رانيسراغ مد ديبا ميهست ياگر دنبال منافع ماد ي/ حتكند يجامعه را فاسد م يحجاب يبرابر ب

  مينفس برو يمخالف هوا
 يمبـارزه بـا هـوا    يعنيجهاد اكبر  نييكه به تب ،»ينيد تيترب يراهبرد اصل ر؛يتنها مس«مهم  ارياول تا سوم مباحث بس يها بخش ةادام در

آغاز  »نفس يمبارزه با هوا يو اجتماع ياسيابعاد س«با موضوع  »ريتنها مس«بخش چهارم مباحث  پرداخت، ينفس آشكار و پنهان م
برگـزار   نيفلسـط  دانيـ (ع) كه در مسجد امام صادق(ع) واقع در منيرالمؤمنيام نيمحب يهفتگ ئتيها در ه سلسله مباحث جمعه شب نيشد. ا

را  »يو اجتمـاع  ياسـ يابعـاد س  - ريتنها مسـ «از مبحث  جلسه نيچهارماز مباحث مطرح شده در  يا دهيدر ادامه گز. شود يارائه م شود، يم
  :ديخوان يم

  چگونه است؟  گذارد، يكه سر ما را كاله م يا ياخالق ةموعظ
 دهند يم جيرا ترو »سميسكوالر« ايدارند كه گو ييها يژگيو كي ياخالق يها از مباحث و موعظه يبرخ تيو با اسالم ناب، ضد 

 ايدارند كه گو يانيب ،يو معنو ياخالق يها از موعظه يهم باشند. مثالً برخ يخوب يها دارند، هرچند ممكن است به ظاهر موعظه
  برقرار نبوده و اسالم در غربت قرار داشته است.  ينظام اسالم اي كومتهستند كه ح يا مربوط به دوره

 ةموعظ ديدان يسرشان كاله نرود. م ياخالق يها موعظه گونه نيمراقب باشند كه با ا ديبا يمعنو دوستان عالقمند به مباحث 
. مثالً ميكن يم يرا معرف ياخالق يها موعظه گونه نينمونه از ا كي جا نيچگونه است؟ در ا گذارد، يكه سر ما را كاله م يا ياخالق

نفس  ينفس دست بردارند و با هوا يشود كه از هوا هيجامعه توص رانياز مد شتريب ستند،يجامعه ن ريمد وكه حاكم  يبه مردم نكهيا
خطاب به  نكهياز ا شتريب ها هيتوص نياست كه ا نيا شيمعنا راياست. ز بكارانهيفر يها موعظه نگونهيخودشان مبارزه كنند، از ا

  را نگفته است. نياست، و اسالم ا يارنوع كالهبرد كي ني. ااست يو حاكمان جامعه باشد، خطاب به مردم عاد رانيمد

 نفس دور باشد.  يضرورت دارد كه از هوا ياز مردم عاد شتريب يليباشد، خ ريدر جامعه مد ايكه حاكم باشد  يكس ديگو ياسالم م
  نكنند.   تينفس خودشان تبع ياز هوا» امراء«مهم است كه  اريبس نيا

 خودش بساط گناه داشته باشد و  ةدر خان يخواهد بود؟ اگر كس زيآم نفس بشوند، مگر چقدر فاجعه يدچار هوا ياگر مردم عاد
 طيبه مح اًيو ثان زند ياو اوالً به خودش ضرر م زند؟ يهم جلوه كند، مگر او چقدر به جامعه ضرر م ابانيدر خ ياو گاه يگنهكار

 زند يبه جامعه ضربه م يليكند، خ تينفس تبع ياز هوا ر،يمد كيگر ا ي. ولزند يضربه م - دارد يمحدود ةكه دامن- اطراف خودش 
  خطرناك است. يليو خ

 د،ينفس خود نباش يكه تابع هوا ندياست كه مردم را موعظه كنند و بگو نيكه حالت سكوالر دارد، ا يا ياخالق ةنمونه از موعظ كي 
همان  نيكه ا ميو فكر كن ميبخور بيفر دينفس، معاف بدارند. ما نبا ياز هوا تيجامعه را موعظه نكنند و آنها را در تبع رانياما مد

نفس  يهوا ديو امراء هستند كه با رانيمد نياول ا ة: در درجديگو يم يقيحق تيكه اخالق و معنو ي. در حالستا تياخالق و معنو
  »زِ دم ياز سر گنده گردد ن يماه«نداشته باشند؛ 
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  آن جامعه هستند رانيجامعه، مد كي تيعنوعامل مؤثر بر تقوا و م نيمهمتر
 رانيمد ريتأث يها شبكه ةهم رغم ينفس داشته باشد عل يكننده با هوا مبارزه رانيمد يا است كه اگر جامعه يجامعه بر مردم به حد 

مقاومت كنند.  توانند يتهاجمات مفسدان قرار نخواهد گرفت و م ريمردم را به فساد بكشاند، مردم تحت تأث خواهند يكه م يا ماهواره
 نيتر يو قو نيقرار دهد، نخواهد توانست چون آنها مهمتر ريآنها را تحت تأث نيمردم را فاسد كند و د نيا اهدكه بخو يهر عامل

  دارند.» باتقوا رانيمد« يعنيرا دارند؛  تيعامل تقوا و معنو

 و نه مطالعات  ،ينيو عالمان د ها يها و منبر آن جامعه هستند، نه سخنران رانيجامعه، مد كي تيوا و معنوعامل مؤثر بر تق نيمهمتر
  .ستيمردم آن  جامعه مؤثر ن تيو معنو نيجامعه بر د رانيامرا و مد ةبه انداز يعامل چيو... ه ينيد يها و رشته يمعنو

جامعه،  كي يبرا دهيپد ني/ بدتركند يجامعه را فاسد م يحجاب ينفس، هزار برابر ب يتابع هوا ريمد
  نفس هستند ياهل هوا رانيمد
 نفس  ياهل هوا يريمد كيكه  ميديد يم يوقت م،يرا قبول داشت ني. اگر ما واقعاً اميرا باور ندار تيواقع نياز ما ا يليمتاسفانه خ

و  يحجاب ينفس، هزار برابر ب يتابع هوا ريبود. مد يخوار و چاقوكش و دزد و قمارباز از هر آدم شراب شتريما به او ب تياست، حساس
 كي يبرا دهيپد نينفس خودشان باشند و اال بدتر يتابع هوا دينبا راني. مدكند يجامعه را فاسد م گر،يد يعلن اناز گناه ياريبس

  نفس خواهند بود. ياهل هوا رانيمد نيجامعه، هم

 ـ كـه   ستين نيمنظور ا» نفس باشند ياهل هوا ديجامعه نبا رانيمد« مييگو يم يوقت مـثالً اهـل    ر،يمـد  كي
در - باشد كه  يعيطب ايخوب  ةعالق كينفس، ممكن است  يگناهان) باشد. هوا ليقب نياز ا اي( يخوار شراب

نفـس صـحبت    يق مختلف هوايمصاد ةالزم باشد انسان از آن بگذرد. قبالً دربار - يامتحان اله كي انيجر
انسـان را   نكـه يبـدون ا  ينفس حت يتا معلوم شود هوا ميكن يرا مرور م تيروا كيفقط  جا نيدر ا م؛يا كرده

  خطرناك باشد.  تواند يوادار به گناه كند، چقدر م
 و  كنند يآنها توبه م يول برم يمو آنها را به سمت جهنم  كنم يمن مردم را با گناه گمراه م ديگو يم سياكرم(ص) فرمود: ابل امبريپ

وادار  ستيگناه ن يكه دوست دارند ول ييزهايبه چ يعني- كنم ينفس خودشان وادار م ياز هوا تي. بعد آنها را به تبعابندي ينجات م
و با  كنند يو توبه نم اند افتهي تيهدا كنند ياند، فكر م شان رفته دل ياند و فقط به دنبال هوا چون گناه نكرده همو آنها  - كنم يم

ذلك أهلَكتُهم باألهواء، فهم  تيباالستغفارِ، فلَما رأ يقالَ: أهلَكتُهم بِالذُّنوبِ فأهلَكون سي(إنّ إبل روند ينفس به جهنم م يهوا نيهم
بونَيهتَدونَ فال  حسم مأنّهرونَ؛ي21389الحكمه/ زانيم ستَغف(  

 باشد. مثالً  يعيطب ليم كيممكن است  ارزش يب ليم نيا ي. گاهميباش توجه يبه آن ب ديكه با يارزش يب ليم يعنينفس  يهوا
 نيهم برد، ي(ع) را به قربانگاه نملي(ع) اگر اسماعميحضرت ابراه يو خوب است، ول يعيطب ليم كيدوست داشتن فرزند خوب، 

 ةعالق كي(ع) واقعاً ليمثل اسماع يداشتن انسان خوب دوست نكهيباا شد، يمحسوب م يپرستاو هوا ي(ع) براليداشتن اسماع دوست
  .گذشت يخوب هم م ةعالق نياز هم دي(ع) باميتعلق گرفت، ابراه ليكردن اسماع يامر خدا به قربان يخوب است اما وقت
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  مهم در قرآن است ارياز امتحانات بس يكيها  آقازاده امتحان
 است و  يميموضوع قد كي نيا كه ياست! درحال يديموضوع جد» ها آقازاده«موضوع  كنند يفكر م ها يبعض

موردش در داستان حضرت نوح(ع) اسـت. بـا    كيها آمده است.  آقازاده ةها دربار انواع بحث ميدر قرآن كر
ـ   ةادآقاز نياز ا ديدلش دنبال پسرش بود اما با يعيحضرت نوح(ع) به طور طب نكهيا ـ بر يبـد، دل م ـ دي ذا . ل

  )46كن(قَالَ ينُوح إِنَّه لَيس منْ أَهلك؛ هود/ شيرها ست،ياز اهل تو ن گريخداوند به نوح(ع) فرمود: او د
 (ع) از ميكه حضرت ابراه ييجا آن اي. كرد يم يخوب خودش را قربان ةآقازاد دي(ع) است كه باميحضرت ابراه ةمورد هم دربار كي

 نيخداوند فرمود: عهد من به ظالم يمن هم بده! ول يها به آقازاده ،يا كه به من داده يامامت ني! اايخداوند تقاضا كرد: خدا
قالَ الينالُ عهدي الظَّالمين؛   ربه بِكَلمات فَأَتَمهنَّ قالَ إِنِّي جاعلُك للنَّاسِ إِماماً قالَ و منْ ذُريتي إِبراهيم  (و إِذ ابتَلىرسد ينم

 حانبود. امت عقوبياز  وسفي يدور انيدر جر يهم امتحان اله گريمورد د كيظالم را جدا كن!  يها حساب آقازاده يعني )124بقره/
  بد! يها خوب بودند؛ چه برسد به آقازاده يها آقازاده ها نياست؛ تازه ا يمهم اريها، امتحان بس هآقازاد

  جلو آمده» خوب ياُمرا«نفس  يبر مخالفت با هوا هيما عالوه بر خون شهدا؛ با تك انقالب
 ه خاك بعد يعالقه داشتند. اما پسر آقا مصطف يلي(ره) خيحضرت امام(ره) به فرزندش حاج آقا مصطفزد. امام(ره)  ياز انقالب، به جاد

.( فارس/خبر: ديبزن رياو را با ت ستد،ينشد و خواست در مقابل شما با ميو اگر تسل ديكن ريگفتند او را دستگ يا مالحظه چيبدون ه
 كرد؛ يم يريسختگ طور نيخودش ا ةنو ةصادر نكرده بود اما دربار يدستور نيچن يافراد معمول ة) امام(ره) دربار13910930000030

  نفس.  يمخالفت با هوا يعني نيا

 از آنها خودشان  يبرخ ياعدام شدند و حت نيشان جزء منافق حضرت امام(ره) بودند كه فرزندان انياز علماء بزرگوار و اطراف يتعداد
است، بلكه با  امدهير خون شهدا جلو نب هينفس است. انقالب ما فقط با تك يمخالفت با هوا نيحكم اعدام فرزند خود را دادند؛ و ا

  .هاست نيا ينفس برا يخوب جلو آمده است. اصلِ مخالفت با هوا ينفس امرا يبر مخالفت با هوا هيتك
را  ونياسينفس س ياز هوا تيكه تبع ي/ مردمست؟ي(ع) كنيرالمؤمنياز نظر ام ريمد نيو بدتر نيبهتر

  ... دهند يبه خودشان حق م نند،يبب
  شان  دل يهر كار دهند يو به خودشان حقّ م كنند يخودشان را رها م گريد نند،يبب ونياسينفس در س ياز هوا تيتبع كياگر مردم

كار را انجام  نيا يكار را بكنند اما وقت نيا دي) البته مردم نباكنند ينفس خودشان مخالفت نم يبا هوا يعنيخواست انجام دهند.(
  گرفت. راديآنها ابه  اديز شود يدهند نم

 اسالم(ص):  يگرام امبري(پنفس باشند. يتابع هوا يعالم اي يرياست كه ام نيجامعه ا كيفساد  يبرا زيچ نيبدتر اتيطبق روا
و الْأُمرَاء؛  هاءهم قَالَ الْفُقَصنْفَانِ منْ أُمتي إِذَا صلَحا صلَحت أُمتي و إِذَا فَسدا فَسدت أُمتي قيلَ يا رسولَ اللَّه و منْ 

 ةبر جامعه سلط ر،يو مد ريچون ام )409ه أَميراً؛ غرر الحكم/ص(ع): شَرُّ الْأُمرَاء منْ كَانَ الْهوى علَينيرالمؤمني) و(ام50العقول/ص تحف
كه  ديكن ديتقل ياز عالم ديبااند:  هم فرموده ديدارد. در بحث تقل يو فكر يفرهنگ ةهم سلط شمنديدارد و عالم و اند يو حقوق يقانون

فْسه، حافظاً لدينه، مخَالفاً لهواه، مطيعاً لأَمرِ مولَاه فَللْعوام أَنْ (فَأَما منْ كَانَ منَ الْفُقَهاء صائناً لنَنفس خودش است يمخالف هوا
. اگر دقت رفتند ينفس ندارد، به دنبال او نم يمخالفت با هوا يعالم كيكه  دنديد يلذا اگر مردم م )27/131/عهي؛ وسائل الش يقَلِّدوه

در ارتباط با امام  ي. حتگردد ينفس برم يمخالفت با هوا نياست، در اصل به هم تيمرجعكه شرط  يآن عدالت دينيب يم ديكن
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طور  از او سر بزند. همان ديخالف شأن هم نبا وگناه از او سر بزند، بلكه خالف مروت  ديجماعت هم گفته شده است كه نه تنها نبا
الزم  يستگيشا كند يهم كه خالف مروت رفتار م يريمد م،يستيكه خالف مروت رفتار كند با يپشت سر امام جماعت ديكه ما نبا

  را ندارد. تيريمد يبرا

 كند؛ يم تيرينفس بر آنها مد يهستند كه هوا يكسان رانيمد نيبدتر: «ديفرما ي(ع) منيرالمؤمنيام  هلَيى عونْ كَانَ الْهم رَاءشَرُّ الْأُم
 مرَاءأَجلُّ الْأُ ست؛ين رياو ام ينفس برا ياست كه هوا يكس ريمد نيبهتر: «ديفرما يم گريد تيو در روا )409غرر الحكم/ص»(أَميراً

است؛  رياست كه بر نفس خودش ام يكس ريمد اي ريام نيبهتر: «ديفرما يمو  )205الحكم/ص غرر»(منْ لَم يكُنِ الْهوى علَيه أَميراً
  )357الحكم/ص غرر»(خَيرُ الْأُمرَاء منْ كَانَ علَى نَفْسه أَميراً

  است نيرياز سا شيجامعه، ب رانيمد يبرا يمبارزه با هو ضرورت
 كي شترينفس ب ي. در واقع اصل مبارزه با هواديفهم اتيروا گونه نياز ا توان يرا م ينفس و مسائل اجتماع يمبارزه با هوا ةرابط 

مجلس،  ندگانياست؛ از جمله نما نيو مسئول ونياسيس ينفس برا ياست و اصل داستان مبارزه با هوا ياجتماع ياسيبحث س
  .  يباشند و چه انتصاب يها، وزراء محترم و... چه انتخاب كل ريمد ان،استانداران، فرمانداران، شهردار

 و فرهنگ  نشياگر سطح ب يزحمت بكشند. ول ديبا يلينشوند، خ دايكاند ستيافراد ناشا نكهيمراقبت از ا يبرا ينظارت ياالن نهادها
نماز خواندن به مسجد  يكه برا ي. مگر هر كسنديآ يخودشان جلو نم نند،يرا در خود نب يستگيشا نيكه ا يباال برود، افراد يعموم

  امام جماعت شود؟!  دهد يم زهبه خودش اجا رود،  يم

 ينفس در ابعاد اجتماع يمبارزه با هوا نيو ا م،يكرد انينفس ب يرا مبارزه با هوا نياصل د ات،يما طبق روا، 
  »است نيرياز سا شتريجامعه، ب رانيمد يضرورت مبارزه با هوا برا«كه  دهد ينشان م طور نيخودش را ا

  است» نفس ياز هوا تيتبع« اتيبد از منظر روا ريمد يژگيو نيمهمتر
 امام  يگريد تياشاره شد. در روا اتيروا نياز ا ياند. كه به برخ شمرده نفس بر ياز هوا تيبد را تبع ريمد يژگيو نيمهمتر اتيدر روا

مردم را به امر خدا  ها نيا ديفرما يهستند كه خدا م يگروه امامان كيدو گونه است؛  ميامامان در قرآن كر: «ديفرما يصادق(ع) م
نه حرف مردم را) و امر خدا را مقدم بر امر خود و حكم خدا را مقدم بر  كنند يبه امر مردم(حرف خدا را گوش م نه كنند يم تيهدا

امر و حكم خودشان  ها نيا كنند، يجهنم دعوت م يهم امامان بد هستند كه مردم را به سو گريگروه د دهند، يحكم خودشان قرار م
إِنَّ الْأَئمةَ في  كنند؛ يم تينفس خودشان تبع يهستند كه برخالف كتاب خدا از هوا يكسان ها ني. ادهند يرا مقدم بر امر خدا قرار م

اللَّه قَبلَ أَمرِهم و حكْم  رَو جعلْناهم أَئمةً يهدونَ بِأَمرِنا لَا بِأَمرِ النَّاسِ يقَدمونَ أَم - كتَابِ اللَّه عزَّ و جلَّ إِمامانِ قَالَ اللَّه تَبارك و تَعالَى
ه و حكْمهم قَبلَ حكْمِ اللَّه و يأْخُذُونَ بِأَهوائهِم اللَّه قَبلَ حكْمهِم قَالَ و جعلْناهم أَئمةً يدعونَ إِلَى النَّارِ يقَدمونَ أَمرَهم قَبلَ أَمرِ اللَّ

در » امام« ةاستعمال كلم ةامام صادق(ع) دربار قيو گزارش دق ليدر واقع تحل نيا) 1/216/يكاف»( اللَّه عزَّ و جل بِخلَاف ما في كتَا
  است.  ميقرآن كر

 آورند يخودشان را كه خالف امر خداست وسط م صيو تشخ گذارند يو رؤسا هستند كه سخن پروردگار را كنار م رانياز مد يبرخ .
 ياست كه از هوا يخوب كس ريكند و مد تينفس خودش تبع ياست كه از هوا يبد كس ريبد هستند. مد رانيمد ت،يطبق روا نهايا

  است.  ينفس خال
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تكبر  ةنشان رد،يسخن كارشناسانه را نپذ ريمد كي/ اگر ست؟يچ رانينفس در مد ياز هوا تيتبع قيمصاد
  نفس است ياو از هوا تياو و تبع

 ميكن يدو مورد اشاره م يكيفقط به  جا نيبحث فراوان دارد و در ا يجا »ست؟يچ رانينفس در مد ياز هوا تيتبع قيمصاد« نكهيا .
و فهم مطالب بپردازد، در واقع  ليمسا يفرد صاحب مقام خوب به بررس كي يوقت: «ديفرما ي(ع) منيرالمؤمنيامبه عنوان مثال 

مردم خم شود، بلكه  يكه جلو ستين نيبه ا ريمد كيپس تواضع ) 135/صالحكم ونيع»( الرَّفيع تَواضَع هتواضع كرده است؛ إِذَا تَفَقَّ
تكبر او و  ةنشان رد،يسخن كارشناسانه را نپذ ريمد كي. اگر ردينگ ميتصم جهت يكارشناسانه اقدام كند و ب ياست كه با بررس نيبه ا
تواضع و مخالفت او  ةنشان رد،ينظر كارشناسانه را هرچند خالف نظر خودش باشد، بپذ ر،يدم كينفس است. و اگر  ياو از هوا تيتبع

  نفس است.  يبا هوا

 سخنان  نياصالً به ا يتكبر و هواپرست ياز رو اورند،يكارشناسانه ب ليدل شان يهستند كه هرچقدر برا رانياز مد يمتاسفانه برخ
  . كنند يم يريگ ميو خودسرانه تصم كنند يو اعتنا نم دهند يكارشناسانه گوش نم

  و توانمند را ستهينه افراد شا رديگ يكار م را به فيكنِ ضع گوش افراد حرف شترينفس ب يتابع هوا ريمد
 ست فيو ضع» كن گوش حرف« يها باشد، آدم ستهيبه دنبال افراد شا نكهياز ا شترينفس باشد، ب يكه تابع هوا يريمديها را در پ 

 ستهياگر شا يحت- را  يو افراد قبل آورد يخود را با اتوبوس م ردستيافراد ز ،يريمد ني. چنرديگ يكار م و به كند يم مختلف منصوب
و  چون يب–حرف او را  شترياست كه ب يبلكه به دنبال افراد ستيتر ن به دنبال افراد كارشناس يعني! كند يم رونيبا اتوبوس ب - باشند
بلكه به دنبال افراد  ست،يكن ن گوش اول به دنبال افراد حرف ةدر درج ست،ينفس ن يكه تابع هوا يريمد يگوش كنند. ول - چرا
  و توانمند است. ستهيشا

 كن او باشند و  گوش كه صرفاً حرف رديكار بگ را به يفيضع يروهاين يول ديايب تر نيينفس حاضر است راندمان كار پا ياهل هوا ريمد
 چيو ه ستندياو نا يگفت، اصالً جلو ينداشته باشند و اگر او سخن نادرست ياست كه با او چالش ييروهايل نكنند. به دنبا تياز او تبع
  نكنند. ياعتراض

نفس ندارد را  يكه هوا يريخودش دارد؟/خدا مد يبرا ينفس نداشته باشد چه آثار يهوا ريمد كي اگر
  كند يامور كمكش م ةو در ادار كند يم تيهدا
 به دنبال  يخودش چه آثار ينفس نداشته باشد برا يهوا ريمد كياگر «كه  ميموضوع صحبت كن نيا ةدربار ميخواه يحاال م

  » خواهد داشت؟ ينفس داشته باشد چه آثار يخواهد داشت؟ و اگر هوا

 اند كه مؤمن نگاهش با نور خداست فرموده اتيدر روا يوقتي نِ فَإِنَّهؤْمةَ الْمرَاساند  و فرموده  ، )1/131نْظُرُ بِنُورِ اللَّه؛ محاسن/(فَاتَّقُوا ف
بشود، خداوند  ريمد ينيد ةآدم مؤمن در جامع نيحاال اگر ا ،»رديگ يامور او را به عهده م ةو ادار كند يم تيخداوند مؤمن را هدا«كه 

  . اندازد يدرست را به دلش م ميو تصم كند يم ياريامور  ةو در ادار كند يم تياو را هدا شتريبه مراتب، ب

 يحق را بر زبانش جار ،يزن در مقام گمانه يو خداوند حت كند ينگاه م ينفس نداشته باشد مسائل را با چشم اله يكه هوا يريمد 
كه اهل  يريدم )1576ثيغررالحكم/حد»( تهِماتَّقُوا ظُنُونَ الْمؤْمنينَ فَإِنَّ اللَّه أَجرَى الْحقَّ علَى أَلْسنَ«(ع) فرمود: نيرالمؤمنيام .كند يم

  مهم مصون خواهد كرد.  يايو از خطا ايخطا  خداوند او را از غالب ستين يهو
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 يامام صادق(ع) فرمود: كس او را به عهده خواهد گرفت. يزندگ ةباشد خداوند ادار ينفس خال يهم اگر از هوا يآدم معمول كي يحت 
 اعتيما أَطَّلع علَى قَلْبِ عبد فَأَعلَم فيه حب الْإِخْلَاصِ لطَ رد؛يگ ياو را به دست م يزندگ ةند ادارداشته باشد خداو» حب اخالص«كه

مقابل  ةشد، خلوص در نقط انيطور كه قبالً ب و همان )192/صعهيالشر مصباح»( لوجهِي و ابتغَاء مرْضَاتي إِلَّا تَولَّيت تَقْوِيمه و سياستَه
  نفس قرار دارد. يهوا

 تا به دورغ خودشان را خوب و محقّ جلوه دهند بلكه  رفتند يم يمقام معظم رهبر اينزد امام(ره)  ها يآمده است كه بعض شيبارها پ
از خود  ينند تا نقطه ضعفكه چگونه صحبت ك كردند يرا م زيچ خودشان از قبل حساب همه اليبه خ ها نيبرسند. ا يبه پست و مقام

 زدند يتُپق م يا دفعه كيبودند، موقع صحبت كردن  دهيكه كش يا نشان ندهند، اما برخالف نقشه يمقام معظم رهبر اينزد امام(ره) 
 يلو گذارد يكار خداست كه نم ني. اكردند يو خودشان را رسوا م رود يآنها كامالً لو م ةكه نقش آورند يبه زبان م ييها و حرف

شود، خداوند حتماً  ريمد ايشود  ينيد ةجامع يآدم مؤمن، ول ني. حاال اگر اكند يم تي. خداوند آدم مؤمن را هدافتديخودش به اشتباه ب
  او را كمك خواهد كرد.

هواپرست را به  ري/ خدا مدكند ينفس را از خطا مصون م يمخالف هوا ريچشم و گوش و ذهن مد خدا
  خواهد زد نيزم
 از  ياريدر بس ي. حتكند ينفس داشته باشد، خداوند چشم و گوش و ذهن او را از خطا مصون م يمخالفت با هوا ريمد كي يوقت

بلكه در  ست،ين ينيد ةجامع يو رهبر تيكمك خداوند فقط منحصر به سطح وال نيخواهد بود. و ا تيواقع نياو ع يزن موارد گمانه
طرح خوب به ذهنش  كي يا دفعه كياست،  يبخش فن كي ريكه مد يبود. مثالً كس خواهد طور نيهم زين يتيريمد نييسطوح پا
خدا كار او را راه  ،يگريد قياز طر اي دهد يخوب ارائه م شنهاديپ كيكه  كند يم دايمشاور خوب پ كي نكهيا اي كند يخطور م

 تيريبلكه خدا مد كند ينم تيريواقع او خودش مد دراوست و  »ريام«نفس دارد، خداوند  يكه مخالفت با هوا يري. مداندازد يم
  .كند يم

  قدم جلو ببرد، در قدم دوم او را به  كينفس خودش عمل كند و هواپرست باشد، خداوند اگر او را  يمطابق هوا ،يريمد كياگر
  . آورد يرا از چنگ او در م قاتياست، توف دهيكه كش ييها خواهد زد و خالف نقشه نيزم

 او را  يها نشيگز كند، ياو را كنترل نم يمشاورها كند، ينم تيهدا شينفس باشد، خداوند او را در كارها يكه اهل هوا يريمد
خودش استفاده كند. او فقط به ابزار و  ياستعدادها ةاز هم تواند ي. او نماندازد يخوب درذهنش نم يها يزن گمانه كند، ينم يرهبر

  گوشه از جامعه هم جوابگو نخواهند بود. كي ةادار ياسباب، برا نيا ةهم يول كند يء ماتكا ردكه دا ياسباب و امكانات
نفس باشد، خدا  يكه اهل مخالفت با هوا يكس»/ معصوم است؟! هيفق يمگر ول: «پرسند يم ها يبعض چرا

    دارد ياو را از خطا و اشتباه مصون م
 كه خداوند ول كنند يباور نم ها يبعضكمـك   يدسـت خـدا بـرا    كنند يفكر م نهاي. اكند يخودش را كمك م ي

را از گناه نگه دارد. لذا  يكس كيخدا امكان ندارد  يبرا كنند يخودش، بسته است! مثالً فكر م يكردن به ول
 ينفـس، بـا خـدا زنـدگ     يهوا دونب يمدت كياگر  نهايا» معصوم است؟! هيفق يمگر ول: «پرسند يم يبرخ
ـ  تيريآنها چگونه تحت مد يو زندگ كند يم تيكه خداوند چگونه آنها را هدا دنديد يم كردند، يم اداره  ياله
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 ياهل مخالفت با هوا ياگر كس دنديفهم ي. چون مآمد ينم شيپ شان يسؤال برا نيا گريوقت د . آنشود يم
  .   دارد ياز خطا و اشتباه مصون م و كند ينفس باشد، خداوند چطور او را كمك م

 م ها يحساب  كه به آدم يكسان يآدم حساب ايباشد،  يخودش آدم حساب ي. و اال اگر كساند دهيند يالبد تا حاال آدم حساب كنند، يشك 
  . رنديگ يخداوند قرار م تيدر كنف حما نهايكه ا كند يو باور م كند يشك نم ها يحساب  به آدم گريباشد، د دهيد

 مگر ول: «نديگو يكه م يكساناگر به معصوم هم  نهاياصالً چقدر به معصوم معتقد هستند. ا ستيمعلوم ن» مصوم است؟! هيفق ي
 نانياطم اديز ايباز هم گو يبه معصوم هم معتقد بودند، ول يبرخ خيدر تار نكهي! كمااكنند يعصمت او دعوا م ةبرسند، البد بر سر درج

  امام خودشان را امتحان كنند! خواستند ينداشتند و م
  مينفس برو يمخالف هوا رانيسراغ مد ديبا ميهست ياگر دنبال منافع ماد يتح
 كار او  يخواهد كرد و برا ياري ها يريگ مياو خواهد بود و او را در كارها و تصم بانينفس نباشد، خداوند پشت يكه تابع هوا يريمد

كارش  ةجيكه دارد، اثر و نت يامكانات ةهم رغم يعل كند، يم تينفس تبع يكه از هوا يريمد ي. ولدهد يخوب قرار م ةجياثر و نت
نفس است،  يكه تابع هوا يكس ديمردم را خراب خواهد كرد. لذا مردم الاقل به خاطر منافع خودشان هم نبا رخوب نخواهد بود و كا

  بگمارند.  استيو ر تيريبه مد

 بلكه به خاطر منافع  ست،ينباشند، صرفاً به خاطر اعتقادات ما ن نفس ياز هوا تيو مسئوالن ما اهل تبع رانيمد ميخواه ياگر ما م
يهست. حت زيخودمان ن يماد مينفس باش يمخالف هوا رانيبه دنبال مد ديباز هم با ميخودمان هم هست ياگر به دنبال منافع ماد.  
 ريبا مد ينيد ةكار جامع گذارد يبوده/ خداوند نم رانيمد ةساله، شبك 35 يها يماندگ عقب عامل

  برود  شيهواپرست پ
 يكمبـود  چيه ،يروزيپ يها به اوج قلّه دنيو رس ياقتصاد يها و بحران ها يسخت نيگذر از ا يما برا ةجامع 

عقب نگـه داشـته    ها يروزيپ ةسال بوده كه ما را از قل 35 نيما در طول ا رانيمد ةشبك ييندارد، فقط توانا
ـ   يهواپرست كار جلو برود. البته تخصص هم جا ريبا مد گذارد ياست. چون خداوند نم  يخـودش را دارد ول

  عامل است.  نيتخصص بعد از ا
 نيهاست كه وزرا و معاون وزارتخانه ة. لذا به نفع هماندازد ينفس داشته باشند، خداوند كارشان را راه م يما مخالفت با هوا رانياگر مد 

كارها  گذارد ي. و اال خدا نمافتد يباشد به نفع مردم است و كار مملكت راه م طور نينفس باشند، اگر ا يآنها مخالف هوا رانيو مد
  . رود ينم شيو خوب پ شود يامكانات، كارها خراب م ةهم رغم يبرود و عل شيدرست پ

 لَا«كه  يتا وقت ر،يمد كيو در عصر ما فراوان است كه  خيدر تار ييها مثالورِ مأَميعاً لطو از  رفته يم شيخوب پ شيبوده، كارها »م
كارها درست  داده، يدرست كردن كارها انجام م يهم برا يقفل شده و هر تالش شينبوده كارها »مطيعاً لأَمرِ مولَا«كه  يوقت
  ردم است.به ضرر م نيو ا شود يخراب م شيكه هواپرست باشد، كارها يرياست. مد شده ينم
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 كرد يباور نم ي/كسدهد يانجام م يبزرگ ينفس باشد، با حداقل امكانات كارها يكه مخالف هوا يريمد
  برسد قاتيتوف همه نيامام(ره) به ا

 اصالً خدا رود يكه در جامعه دارد، كار خودش هم جلو نم ياز آثار شوم ينفس خودش نباشد، جدا يمخالف هوا يريو ام رياگر مد .
 كي! دهد يانجام م يبزرگ ينفس باشد، با حداقل امكانات چه كارها يكه مخالف هوا يريمد يكارش جلو برود. ول گذارد ينم

 شانيچون ا يبرسد، ول قاتيتوف همه نيخودش به ا اميامام(ره) با ق كرد يباور نم كس چي. هودبارز آن، حضرت امام(ره) ب ةنمون
  بزرگ داد. قاتيوفنفس بود خداوند به او ت يمخالف با هوا

  »كه مبارزه با نفس ندارند، جلوتر هستند؟! ها يچرا غرب: «نديگو يم يبرخ
 ني. البته بحث در استنديواقعاً آنها جلوتر ن كه يدر حال» كه مبارزه با نفس ندارند، جلوتر هستند؟! ها يپس چرا غرب: «نديگو يم يبرخ 

و چه  ستيدر دست ك ها يكار غرب ندياما شما بب م،يا ها را كرده بحث نيا ييها دارد، و قبال به مناسبت يعتريبه وقت وس ازين نهيزم
 رانيمد ديحاضر هست اي! آد؟يباش تكاريجنا ستيونيصه مشت كي ةبرد ها يمثل غرب ديشما حاضر هست ايسلطه دارد؟ آ نهابر آ يكس

 دار هيسرما يها ها و تراست و صاحبان كارتل ها ستيونيو نوكر صه يباز شب مهيعروسك خ ،يغرب يشما مثل سران كشورها
  باشند؟ تكاريجنا

 مشت كيامكانات كشورشان، برده و نوكر  ةكه با هم ييها يهمان غرب اند؛ دهيرس ها يكه غرب ميبرس ييجا نيبه هم ميخواه يما نم 
كنند و به آنها پول بدهند؟! هرگز حاضر  تيحما تكاريجنا يها ستيما از ترور رانيمد ميما حاضر ايهستند. آ ريحق ستيونيصه
  .ميستين

  


