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 اهلل انصخيً انصخیوةعو 

 تکلیف احساس و اخالص

 ػيا از ةیؼحص ةٍسه - کٍیو جّجَ آن ةَ ةایس ىا ی ُيَ کَ دارد وجّد ایٍجا در اظاظی ی ٌکحَ یک

 آن، و - داریس اخحیاج ىعئّنیث، اكحقای ةَ ُو ػيا ی ُيَ دارم؛ اخحیاج ٌکحَ ایً ةَ جّجَ ةَ

 خم ىؼکالت ی ُيَ ػس، اگص ایً. رساظث ةصای غيم و ٌیث ارالص اظث؛ جکهیؿ اخعاس

 خال ػاىم انِی کيک و انِی رخيث ػس، اگص ایً ػس؛ رّاُس گؼاده راُِا ی ُيَ ػس، رّاُس

 اگص ایً - کصدٌس جالوت االن کَ آیاجی ُيیً -( 1) «ـصكاٌا نکو یجػم اهلل جحّلّا ان» ػس؛ رّاُس

 ةا ارجتاط رسا، ةَ جّکم. رـث رّاُس ةیً از دػيً جعهك و دػيً ىلاةم در اٌِضام ؽهك   جُّّو ػس،

 جّر ُيیً ُو اٌلالب. ىیکٍس خم را ىؼکالت ی ُيَ - اظث رانؽ ٌیث ایً از ٌاػی کَ - رسا

 ایً را، جّکم ایً - ةّد ىػٍیانکهيَ جيام ةَ رُتص خلیلحاً کَ - ىا ةضرگّار اىام اگص. ػس پیصوز

 کَ ٌزتگاٌی ىیسان، جّی آىسٌس کَ ىصدىی اگص. ٌيیؼس پیصوز اٌلالب ایً كمػاً  ٌساػث، را ارالص

. ٌيیصـث پیغ کار ٌيیساػحٍس، را رسا ةصای کار ایً را، ارالص ایً ىیسان، وظك کؼاٌسٌس را ىصدم

 دـاع دوران در ػياُا از زیادی ی غسه کَ ـصىّدٌس. ةّد جّر ُيیً ُو ىلسس دـاع دوران در

. ةّد رتص چَ و ةّد چگٌَّ و ةّد چَ کَ ىیساٌٍس ٌضدیک از ةّدٌس، کَ آٌِائی رب، ةّدیس؛ ىلسس

 ةَ جاجصاٌَ ٌگاه ةا اگص. ةاػیو انِی رفای کعب دٌتال ةاػیو، جکهیؿ دٌتال: اظث ایً اؾهی راز

 رسا، راه در ػِادت کَ ىیگفحو ىکصر پیغ ظانِای ةٍسه. اظث ُيیً ٌحیجَ ةاز کٍیو، ٌگاه زٌسگی

 رسا راه در کَ کعی آن. اظث جّر ُيیً واكػاً. اظث ظّدىدّر ىصگ   یػٍی اظث؛ جاجصاٌَ ىصگ 

 ٌيیحّاٌس ةاالرصه ٌيیسُس، رسا راه در اٌس، ظپصده ىا ةَ غاریث ةَ کَ را جاٌی ایً ٌيیؼّد، ػِیس

 اىص ایً کَ ةِحص چَ ػّد؛ زاده اىام ٌشر ریزحَ، روؽً ایً کَ ةِحص چَ داد؛ رّاُس دارد؛ ٌگَ را ایً

 ی وظیهَ ةؼّد؛ ىا ظػادت ی وظیهَ - ىاظث ةصای ٌاگضیص ی خادثَ یک کَ ىصگ - ٌاگضیص

 .اظث جاجصاٌَ ىصگ ػِادت، واكػاً. انِی نمؿ از واكػی، زٌسگی در ىا ةصرّرداری

 

 ُّظِای و جيحػات از ةگشریو، پّل از ىا اگص. ىاظث دٌیائی جالػِای ىّرد در كقیَ ُيیً غیً 

 ایً رالص ةَ ىحػال رسای چّن ایو؛ ةصده ظّد و ایو کصده جاجصاٌَ کار ةگشریو، خصام و ةیيّرد
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 دظث ةَ جيحػات ایً در ةّد ىيکً کَ آٌچَ ی ُيَ کَ داد رّاُس ىا ةَ پاداػی آٌچٍان گشػث،

 ىً ٌظص ةَ. اظث ایٍجّری رسا ةصای کار. اظث ُیچ اظث؛ ؾفص زیص و ؾفص آن، ىلاةم در ةیاوریو،

 .ىاظث كقایای اظاس ایً،

1391/03/24 

 ٌِو ىجهط ٌيایٍسگان دیسار در ةیاٌات

 

 

 بصیرت و اخالص

 در کَ گفحیو ةارُا! غضیض جّاٌان کٍیو جلّیث رّدىان در روز روزةَ را ارکان ایً ةایس ىا ی ُيَ

 اثص ُو روی ةؿیصت و ارالص ایً. اظث ةؿیصت ی روخیَ و ارالص ی روخیَ اول، ی درجَ

 ُصچَ. ىیکٍس ٌضدیکحص غيم ارالص ةَ را ػيا ةاػس، ةیؼحص ػيا ةؿیصت ُصچَ. ىیگشارٌس

 یزصجِو اىٍّا انّشیً ونیّ انهََّّ. »ىیکٍس ةیؼحص را ػيا ةؿیصت ىحػال رسای کٍیس، غيم جص ىزهؿاٌَ

 ةیؼحص ػيا ةؿیصت ػّیس، ٌضدیکحص رسا ةَ ُصچَ. ػياظث ونی رسا ؛«انٍّّر انی انظّهيات ىً

 ىؼاُسه را خلایق و واكػیات ىیحّاٌس اٌعان ةّد، کَ ٌّر. ةیٍیس ىی ةیؼحص را خلایق و ػس رّاُس

 انمّاؽّت اونیائِو کفصوا واّنشیً» ةتیٍس؛ ٌيیحّاٌس ُو را واكػیات اٌعان ٌتاػس، ٌّر وكحی. کٍس

 ُای ُّی وكحی ةگیصد، را اٌعان چؼو جهّی لؾیان وكحی. «انظّهيات انی انٍّّر ىً یزصجٌِّو

 ةگیصٌس، را ىا چؼو جهّی - ـصغٌٍّس از ةسجص ىا رّد وجّد در و اٌس خلیلی لاؽّت کَ - ٌفط

 را ىا چؼو جهّی ُا ػِّجصاٌی و ُا پصظحی ُّی و ُا دٌیالهتی و خعادجِا و ُا لهتی جاه وكحی

 1389/10/17. کٍیو ىؼاُسه ٌيیحّاٌیو ُو را واكػیات ةگیصٌس،

 

 اخالص تعریف

 ٌضدیک و ىػاؾص زىان در ىا کَ ةّد کاری غظیيحصیً و - کصد کَ کاری آن اىام،! ىً غضیضان

 جُّص و غظیو ػزؿیث ٌتّد، ارالص اگص! ارالص ةّد؛ ارالص ةصکث ةَ - داریو ظصاغ رّدىان

 داری ریؼَ و ـاظس خکّىث یک. ٌتّد کاـی ةتصد، پیغ را کارُا ایً کَ ایً ةصای ُو اىام ىعحدکو

 ىصدم ةصکٍََّّس؛ ةً و ةیذ از ظصزىیً، ایً از ىیکصدٌس، خيایث آن از ُو اظحکتار كسرجِای ُيَ کَ را
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 ةا جاىػَ در را ـعاد ُيَ آن! آوَّرد وجّد ةَ انِی خکّىث یک و کٍس راخث خکّىث آن ػصّ از را

 ایصان ىهث جدلیص در كصن دو کَ را اىصیکا جعهّك و دػيٍان ٌفّذ و ةتَّصد ةیً از خصکث ُيیً

. ٌیعث کّچکی کارُای ایٍِا! کٍس كمع داػحٍس، ةهیؼ ظػی داػحٍغ ٌگَ غلب در و ةّدٌس کّػیسه

 جتَِ پؼحیتان دٌیا ىعهّح كسرجِای ُيَ درواكع، کَ را ظانَ ُؼث جٍگ یک ُو پیصوزی از ةػس

 ةَ جض ایً،. ٌيایس رٍثی را ُا جّلئَ ُيَ ایً و کٍس جيام ایصان ىهث پیصوزی ةا ةّدٌس، ىا ىلاةم

 او جِصان، ریاةاٌِای در اٌعان ىیهیّن ٌَُ ىیصود، دٌیا از کَ ُو ةػس. ٌتّد ىيکً اىام، ارالص ةصکث

 اىصوز. ةّد ارالص ةصکث ةَ ایٍِا! ةعپارٌس راکغ ةَ اةسی، ىلام و ىقجع در جا کٍٍس، ىؼایػث را

 اکٍاف در او ارادجيٍسان و ىٍسان غالكَ و ىیؼّد ةهٍسجص دٌیا در اىام ٌام روز روزةَ ةديسانهََّّ، ُو

 .جضایسٌس روةَ غانو،

  

 ىزحؿصاً  و - ُعث ػيا ُيَ دل در آن، ىایَ و داػث اىام کَ را ارالؾی اگص چَ؟ یػٍی ارالص

 ةاػٍس، داػحَ ُو اٌسرکاران دظث ةاػیو، داػحَ ُو ىا ةاػیس، داػحَ ُو ػيا - کصد رّاُو ىػٍا

 كادر ىادّی، دػيً ُیچ کَ ظالخی آن! ػس رّاُس آب ةص ٌلغ دػيً، ُای جّلئَ جيام ُو اىصوز

 اٌعان، کَ ایً یػٍی ارالص. اظث ىزهؿاٌَ غيم و ىزهؿاٌَ ایيان ظالح ٌیعث، آن ةا ىلاةهَ ةَ

 ىال، ةَ رظیسن ةصای ٌفط، ُّای ةصای اٌعان. دُس اٌجام وظیفَ، اٌجام غؼق ةَ و رسا ةصای را کار

 خعس، پهیس ؾفث اػتاع ةصای ٌفعاٌی، ُای اٌگیضه ةصای جاریذ، كقاوت ٌیک، ٌام ىلام، ةَ ثصوت، ةَ

 ایً،. ةکٍس وظیفَ اٌجام ىدـ و رسا ةصای را کار! ٌکٍس کار لهتی اـضون و لهتی زیاده خصص، ليع،

 از را ىاٌػی ُص ةصٌسه، ػيؼیص ىثم کاری گٌَّ ایً. ىیصود پیغ کاری چٍیً. اظث ارالص ىػٍای

 رّد ٌضدیکان ٌضدیکحصیً ةَ ٌعتث ىً گفث ةارُا. ةّد ىجِّض ظالح، ایً ةا اىام. ةصىیسارد راه ظص

 ٌؼان خعّاس ىّاكع در. ةّد ُو لّر ُيیً و ٌيیکٍو اؽياض ةصدارٌس، خق ةصرالف كسىی اگص ُو،

 و ةضرگ کارُای در رهّت، در آػکار، در. اظث وظیفَ اٌجام اظث، ىمصح او ةصای آٌچَ کَ داد

 ةا کَ اىام ػاگصدان و ـصزٌسان ىصیسان، ةصای ػس درظی ایً. داد ٌؼان را ایً کّچک، کارُای

 ىیساٌِا آن در ػيا از ةػقی! آـصیسٌس را ُا ىػجضه آن روز آن جٍگ، ُای جتَِ در ظالح ُيیً

 .اظث اخحیاج ُيان ةَ ُو اىصوز. ػٍیسیس ُو ةػقی دیسیس، را آٌِا ٌضدیک از رّدجان ةّدیس،
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 جيام اٌلالب، پیصوزی از ظال ُجسه گشػث ةا دػيً، جّلئَ کَ ٌکٍس گيان کعی! ىً غضیضان

 اظث، گصـحَ او از ىٍملَ، در را اظحکتار ٌاىؼصوع ىٍاـع کَ ٌظاىی ةا ىلاةهَ از دػيً،! ٌَ ػس؛

 !اظث دیگصی چیض ةالً، ونی ىیکٍٍس، اظِار چیضُایی زةان، ةَ انتحَ. کصد ٌزّاُس آػحی

  

 درظث دٌیا در انگّیی اظث جّاٌعحَ انِی، رُتصی آن و ایصان ىهث واالی ُيّث ةَ اظالىی ٌظام

 اظحکتار، کَ ىیکٍیس ریال ػيا. ىیکٍٍس ٌگاه انگّ آن ةَ ىعهيان، ىهحِای از ةعیاری اىصوز کَ کٍس

 کؼّرُای ةػقی خحّی و اظالىی کؼّرُای جای ُص در اىصوز! ىیگشرد؟ آظاٌی ةَ چیضی چٍیً از

 اغحصافی جِاٌی اظحکتار لهتیِای زیاده غهیَ ىیزّاُس کَ جيػیحی ُص و ىهث ُص اظالىی، ؽیص

 را کارُا ایً - راخم اىام ةَ و ایصان ىهث ٌام ةَ جيعک ةا خحّی - ایصان ىهث ػيا ػػار ةا ةکٍس،

 ىیکٍٍس، ىتارزه ٌيیگشرٌس؛ ایً از رّارُایغ، جیصه و روُا دٌتانَ و اظحکتاری ایادی و اىصیکا! ىیکٍس

 کیس انتحَ. کصدٌس ظال ُجسه ایً در خال ةَ جا کَ ایً ىثم. ىیکٍٍس ىکص و کیس و گصی، خیهَ جّلئَ،

 رّاُس رٍثی دونث، و ىهث درظث  ـػانیث و خقّر و ةیساری و آگاُی ىلاةم در دػيً، ىکص و

 ارالص ةایس کصد، كّی رسا ةا را راةمَ ةایس ةّد، ُّػیار ةایس ةّد، ةیسار ةایس اىا ٌيیکٍس؛ اثصی و ػس

 .کصد جلّیث را

1376/09/05 

 

 امیرالمومنین و اخالص

 ىا. اظث اىیصانيؤىٍیً ارالص ةکٍو، جکیَ كسری آن روی ةص ىیزّاُو اىصوز ىً کَ یی ٌکحَ آن

 اةی  ةً غهی زٌسگی در ػایس کَ کياایً ةسُیو؛ كصار رّدىان کارُای روح و جُّص را ایً ةایس

 ةصلتق و رسا رفای ةصای ـلك را کار یػٍی ةّد؛ خقصت آن کار روح و جُّص ارالص ُو لانب

 گيان ةَ. ىیساد اٌجام ایٍِا اىثال و ٌفعاٌی و ػزؿی ی اٌگیضه ُیچ ةسون و اظالىی و انِی جکهیؿ

 .اظث ایً كقیَ اؾم اىیصانيؤىٍیً، ػزؿیث ةاب در جاٌب، ایً

 و کصد كتّل پیاىتص از را اظالم کَ ٌّجّاٌی و کّدکی دوران از را ارالص ایً اىیصانيؤىٍیً

 كصیؼی ی آكازاده یک ی ىدحصىاٌَ آظایغ از رسا ةصای او. داد ٌؼان رصیس، جان ةَ را آن ظزحیِای

 ىاجصای ُو ةػس و داد، اداىَ پیاىتص کٍار در را رّد ىتارزات ظال، ظیضده لّل در و کصد ٌظص ؾصف
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. کصدٌس ُجصت ىسیٍَ لصف ةَ ىکَ از اکصم رظّل کَ ػتی در پیاىتص جای در ةضرگّار آن رّاةیسن

 ةکٍس، جسةص کعی اگص کَ اظث کارُایی ی جيهَ از پیاىتص، جای در اىیصانيؤىٍیً رّاةیسن ایً

 لّر ةَ یػٍی ةسُس؛ ٌؼان رّد از ىیحّاٌس اٌعان یک کَ اظث ـساکاری ةضرگحصیً کَ درىییاةس

 غازم و دیّارُا پؼث در ی آىاده و رؼيگیً و ىعهح دػيً جاریک، ػب. ػسن ىصگ جعهیو كالع

 کَ کصد غصض پیاىتص ةَ ػب آن اىیصانيؤىٍیً. ةاػس رّاةیسه ةایس ةعحص ایً در کَ پیاىتص كحم ةص

 .ىیزّاةو پط: کصد غصض. ةهَ: ـصىّد جعث؟ رّاُی ةعالىث جّ ةزّاةو، جّ جای در ىً اگص

 ةَ ػیػی و اظالىی رؤیث ةا و ُعحٍس رارج ىا دیً از کَ ىعیدی ی ٌّیعٍسه آن ىثم کعاٌی

 ظلصاط کار ةا ی ىلایعَ كاةم ـلك اىیصانيؤىٍیً کار ایً کَ ىیگّیٍس ٌيیکٍٍس، ٌگاه اىیصانيؤىٍیً

. كمػی ـساکاری یک یػٍی ٌّػیس؛ را زُص جام رّد دظث ةَ جاىػَ، ىؿهدث ةصای کَ اظث

 رّدػان ـکص ةَ ىّاردی چٍیً در کَ کعاٌی. ةّد خاکو ػب آن در کَ ةّد چیضی جٍِا ارالص،

 جان ٌجات ـکص ةَ ندظَ ُيیً در او اىا کٍٍس؛ اظحفاده ىّكػیث از کَ ُعحٍس ایً ـکص در ةاػٍس،

 .اظث پیاىتص

1370/01/16 

 

 

 

 اخالص های دستاورد از یکی دعا

 او ٌضدیک را رّد و گفحً ظزً رسا ةا. اظث اٌعان در ارالص روح دىیسن دظحاورد، ظّىیً

 را کارُا ی ُيَ. دادن اٌجام رسا ةصای را کار یػٍی ارالص. ىیسُس ارالص روح اٌعان ةَ دیسن،

 ةا ُو را زٌسگی ی روزىصه ىػيّنْ  کارُای ی ُيَ رسا رّب ةٍسگان. داد اٌجام رسا ةصای ىیؼّد

 غتادیحصیً و كصةیحصیً خحّی کَ ُعحٍس ُو ةػقی. ىیحّاٌٍس و ىیسٍُس اٌجام رسا ةَ جلصب ٌیث

. اظث اٌعان ةصای ةضرگی درد ةیارالؾی،. دٍُس اٌجام رسا ةصای ٌيیحّاٌٍس را - ٌياز ىثم - کارُا

 1384/07/29. ىیسىس اٌعان در را ارالص روح دغا
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 دانستن جوانی قدر/ اخالص/ ها جبهه

 

 چمّر! دارد گٍجایؼی و غظيث و ػّق و ػّر چَ جّاٌی ةتیٍیس! دارد ظصـیحی چَ جّاٌی ةتیٍیس

 ُيیً در ىا، زىان در دیگص ةار یک ؟!کصد لی را ىػٍّی ىلاىات ةاالجصیً جّاٌی، در ىیؼّد

 ایً» ـصىّدٌس وكث یک اىام کَ ایً. اـحاد اجّفاق ایً کصدیس، ججصةَ را آن ػيا کَ ُایی جتَِ

 االن و - ىیزّاٌسم را ُا وؾیحٍاىَ رّدم چّن ىً. اظث رالص ُيیً ةَ «ةزّاٌیس را ُا وؾیحٍاىَ

 ایً در زیصا. ـصىّدٌس را ٌکحَ ایً چصا اىام کَ ام ـِيیسه - ىیزّاٌو ةیایس، دظحو ةَ وكث ُص ُو

 غصـای خحّی یػٍی. اظث ٌاب و خلیلی غصـان دٌیا یک کَ دارد وجّد ىمانتی گاُی ُا، وؾیحٍاىَ

 كِصاً  و اظث ةیؼحص رػسػان و غصوج اىکان لتػاً کَ ظاُصی، غهّم و دیٍی غهّم از ةصرّردار

 ىثالً از ةػس کَ را آٌچَ - ٌسارد دیٍی غهّم نداظ از ىػصـحی کَ ظانکی غارف یک ٌَ - جصٌس پاکیضه

 ىؼاُسه و درك و اخعاس ظانگی ُؼحاد ظانگی، ُفحاد ظً در ىجاُست، ظال پٍجاه چِم،

 غجیتی چیض. ىیآورد دظث ةَ ىاه چٍس ىست در ىزهؿاٌَ، ـساکاری ةصکث ةَ جّان یک ىیکٍٍس،

 !ىیؼّد رواٌَ ةاارالص دنِای ظيث ةَ ةیسریؼ انِی، ٌػيث چمّر ةتیٍیس! اظث

  

 ةاارالص ىیکٍیس، کاری ُص. ٌکٍیس ـصاىّش را ارالص اظث؛ ىِيی ریهی چیض ارالص! ىً غضیضان

 و ىأىّریث اٌجام و پصوردگار رفای و انِی اٌگیضه جض را دیگصی اٌگیضه ُیچ یػٍی ارالص،. ةاػس

 اثص دارد؛ غجیتی ةصکث ارالص، ایً. اظث ارالص ىػٍایغ ایً. ٌکٍیس کار وارد رسایی، ىعؤونیث

 ارواح ةصای ظيایی و االرض لّْ ظیص یک ٌاگِان کَ اظث ُيیً آثارش از یکی. دارد لتیػی

 و ىیکٍس ظیْص ظانَ ةیعث ظانَ، ُجسه جّان ایً کّجاُی، ىست لّل در و ىیآورد وجّد ةَ ىعحػس

 ىػيّنی آدم خصف ایٍِا کَ ىیفِيس ىیکٍس، ٌگاه را خصـِا ایً وكحی اٌعان کَ ىیضٌس خصـِایی

 .ةضٌس خصف آن از وفّح ایً ةَ ٌيیتیٍس، را چیضی کَ کعی ٌيیؼّد. ٌیعث

  

 در ٌّراٌیّث و ةؿیصت و ىػصـث ُای چؼيَ ٌتصد، ُای جتَِ ایً در ةیؼحص، یا ظال ُؼث لّل در

 ةَ و کصدٌس غصوج کصدٌس، لی را ىلاىاجی ـِيیسٌس، چیضُا دیسٌس، چیضُا ػس؛ ةاز جّاٌان ایً دنِای

 چٍاٌچَ ػيا ةگّیٍس ةاػس، ُو ىػصـث و غهو اُم کَ ظانکی ُص ةَ اگص کَ رظیسٌس چیضُایی
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 ةا ىیصظیس، جا ایً ةَ ةکؼیس، زخيث و کٍیس کار ىزهؿاٌَ و کٍیس غتادت ظال ظی ظال، ةیعث

 جّاٌی، ایً. اظث جّاٌی دوران در ـساکاراٌَ ارالص ةصکث ةَ ایٍِا. رـث رّاُس ذوق و ػّق

 .ةساٌیس را كسرش اظث؛ جّاُصی چٍیً و كیيحی گُّص چٍیً

  

 ایً ُيَ و ػسن رسایی و غصوج و ظهّك و ىػصـث و ٌّراٌیّث و ؾفا کَ ةساٌیس را جّاٌی ایً كسر

 دوران در کَ دٌیّی دظحاوردُای ىثم درظث. آیس ىی دظث ةَ آظان جّاٌی دوران در چیضُا،

 كسر را جّاٌی. اظث لّر ُيیً ٌیض ىػٍّی ىلاىات آیس، ىی دظث ةَ کِّنث دوران از آظاٌحص جّاٌی

 کار ةَ ؾادكاٌَ و ىزهؿاٌَ ىیکٍیس، خصکث آن در ػيا کَ درظحی راه ُيیً در را آن و ةساٌیس

 .ةیٍسازیس

1376/06/26 


