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 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 

 

 ه اولــجلس

 ۱ان ــایم

اطاعت کنید از اهلل و از پیامبر، شاید مورد رحمت پروردگار  "ول َلَعلَّکُم تُرحَمونالرَّس هللَ وَطیعوا اَ اَ وَ"

اعت فرماید که اطقرار بگیرید. خب اطاعت از خدا با اطاعت از پیغمبر تفاوتی ندارد؛ به چه مناسبت می

ت پیامبر گفتا را با هم زائد نیست ذکر کردنش؟ نه. اگر نمی کنید از خدا و اطاعت کنید از پیامبر؟ هر دو

گفتند ما مطیع خداییم. لذا بایستی مشخص بشود که اطاعت خدا یعنی چه. نان پیامبر هم میرا، دشم

کنند، دانند اما بنده فرمان قانون خدا نیستند، عمل به قانون نمیی خدا میآن کسانی که خود را بنده

 توانند بگویند ما بنده خداییم؟!ها چطور میاین ملتزم به لوازم این بندگی نیستند،

شاید مورد رحم پروردگار  "ونـملَعَلَّکُم تُرحَ  "اطاعت کنید خدا را و رسول را،  "اَطیعوا اَهللَ وَ الرَّسول "

ی را ـف الهـکه تمام تکالیچه اطاعت کنید خدا را... اطاعت خدا به چیست؟ به اینیعنی قرار گیرید. 

ریفه ـانجام دهیم. به قول آیه ش ،ده ما نهاده شده استـبر دوشمان حمل کنیم، آنچه را که بر عه

ای به وقوع اجرهـن آن کسانی هستند که وقتی میان آنان مشـمومنی»رماید: ـفرآن؛ میـق

 مَّ اثُ "کنند و چون تو حکمی صادر کردی، کنند، مراجعه میرجوع می -ای پیامبر-پیوندد، به تو می

ها که تو صادر کردی، کمترین غبار کدورتی هم بر روح آندستوری  "یتضَم َحرَجاً مِّما قَنفُسِهِیَجِدوا فی اَ

 . «ندتسلیم فرمان تواَ " وَ یُسَلِّموا تَسلیماً  "گذارد. ها بر جای نمیو دل آن

جور بود یک ملتی، یک امتی، اگر یک عده جمعیت به این صورت اگر این ست.این جور مومن واقعی

نهایت او شامل حال آنان لطف بی رحمت پروردگار و تحت فرمان خدا قرار گرفتند، آن وقت است که

رسد. آن وقت است که یک ملت به رشد انسانی خواهد شد. آن وقت است که یک امت به آقایی می

رحمت وقت است که شود. آنها و زنجیرها از دست و پای او باز میرسد. آن وقت است که اسارتمی

میدان مسابقه است اینجا. میدان پیشگیری  "مکُبِّرَ  نْمِ ةٍلی مَغِفرَ عوا اِسارِ وَ"شود. الهی شامل حال او می
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وی از س "مِنْ رَبِّکُم"به سوی مغفرتی  "ِالی مَغِفرَةٍ "ست. پیشی بجویید، سبقت بجویید، و مسارعه ا

 .زمین استها و ، که به پهنای آسمان "رضااَ ماواُت وَعَرضَُها السَّ "و بهشتی که  "ةٍوَ جَنَّ"پروردگارتان. 

 آماده شده است برای باتقوایان. "لِلمُتَّقین اُعِدَّتْ"

گوید سرعت بگیر هرچه بیشتر، مسابقه بده هرچه دین می !گوید نیروهایت را متوقف بگذاردین نمی

زیادتر، اما به سوی چه؟ به سوی چیزی که شایسته توست، نه به سوی یک وجب آب و گل، نه به سوی 

نه به سوی زندگی مادی دنیا که هرچه باشد برای تو کوچک و کم است، ای انسان فالن مبلغ ناچیز، 

هان ترین موجودات این جعالی ،بزرگ! به سوی چیزی که با عظمت تو، با مقام تو سازگار باشد که انسان

بعد از پروردگار، در همین کالبد کوچک و محدود است. ای انسان  ،های وجودترین عظمتاست. بزرگ

ت سرعتت به سوی مغفر "نَّةجَ  م وَکُبِّرَ نْمِ ةٍرَلی مَغفِ اِ "مسابقه بده اما به سوی چه؟  ،! سرعت بگیربزرگ

زمین  یها در مقابل او کوچکند، همهکه همه آسمان باشد، پروردگار باشد، به سوی آن بهشت برین الهی

 در برابر او اندک است. 

دهید، ضربتی بر روح وارد گناهی که انجام می د، هرباشروح شما اگر در مقام تمثیل مانند جسمی 

ه کگوییم گناه ضربت بر روح است؟ برای خاطر اینآورد. چرا آقا؟ چرا میوجود میبه کند و زخمیمی

 ن چیزی است که روح انسانی را یک گام از تعالی و تکامل موردر آروح باید تعالی پیدا کند و گناه ه

و ی روح تشود همین زخم زدن؛ همین شکاف را بر پیکرهم مثل و تشبیه، میدارد. در مقانظرش بازمی

 وجود آوردن، این گناه که شد، این نقیصه انجام گرفت. به

نخواسته، آنی که شرب خمر کرد، آنی که ربا خورد، آنی که زنا کرد،  شما مال مردم خوردید، خدای

کارها یک شکافی به روحش، به پیکره روانش  یک از این آنی که دروغ گفت، آنی که افترا گفت، هر

اامال است، دور افتاد. حاا باید مغفرت  ةُوارد آمد. این روح او زخمی شد، ناقص شد، از کمال که غایَ

که در  ای، این کمبود روح، این زخم روان، این نقیصهفران یعنی چه؟ غفران یعنی این خألپیدا کند. غ

 چطور شود؟گویند غفران. چطور برطرف مین برطرف شدن. این را میوجود آمده است، اینفس او به

وجود آمده؟ با جبران کردن. آن کسی که ای که در روح تو از سوی گناه بهشود آن نقیصهبرطرف می

با یک گناهی جان خود را از اوج انسانیت و تکامل و نقطه پرواز انسانی به قدری منحط کرده و دور 

 اش جبران شده است که یک مقداری برود باا. ماندگیاین عقب وقتی انداخته، آن
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ی کنند در خوشآن کسانی که انفاق می "یُنفِقُونَ فِی السَّراءِ وَ الضَّراء ذینَ لَّاَ"چه کسانی هستند باتقوایان؟ 

 !یو ناخوشی. انفاق یک شرط باتقوا بودن است. انفاق کردن! انفاق خرج کردن است اما نه هر خرج کردن

 یی پر بشود؛ یک نیاز راستینی برآورده بشود.گویند که با آن یک خألمیانفاق آن خرج کردنی را 

فروبرندگان خشم یعنی چه؟ یعنی بر اساس احساسات کار . و فروبرندگان خشم "الکاِظمیَن الغَیظ وَ"

د: گویدر قرآن میبینید ت. نمیهای درست همراه اسکنند. همه جا عقل اما گاهی عقل هم با خشمنمی

شما  معنایش این نیست که "وَ الکاظِمینَ الَغیظ"گویند . اینی که می "اَشِّداءُ عَلَی الکُّفار رَُحماُء َبینَهُم"

ه باید علیه آن کسانی ک ،خواهیم بگوییم خشم یک ملت، خشم یک انسان، خشم یک جامعهخیال کنید می

گوید ها را فروبخورید، میگوید که این خشمقرآن هم نمینیست و نابود باد! نه،  ؛بر آنان خشم گرفت

نندگان کفراموش کنندگان، فروبرندگان...کظم "وَ الکاظِمینَ الَغیظ"بر اساس خشم کاری انجام نده. 

ا که آنچه ر ،تواند با عقل، با درکفروبرندگان غیظ و خشم، که وقتی خشم فرونشست انسان می !نه

  شایسته است، انجام دهد.

گذرندگان از مردم، عفوکنندگان از خطاهای مردم، از اشتباهات مردم، از  "اسالعافیَن عَنِ النّ  وَ"

نظر کرد. از آن گناهی باید صرف ،های مردم باید گذشتاز گناهان مردم، از لغزش خطاهای مردم،

آن  بکند. ازنظر چنین گناهی مشکل صرفنظر کرد که لغزش نبوده است. خدا هم از یک نباید صرف

در  ها، قصورها کهنظر کرد که از روی تعمّد و عناد انجام گرفته است. اما لغزشعمل خالفی نباید صرف

 ، وَ اهللَ یُحِب  وَ العافینَ َعنِ الّناس"قابل گذشت کردن و عفوکردن است. ست، هکار عامّه مردم فراوان 

 را. کننده دارد مردمان احسانو خدا دوست می "المُحسِنین

روا اهلل فَستَغفَ  اَو ظَلَموا اَنفُسَهُم ذَکَرُ ةًذینَ اِذا فَعَلوا فاحِشَالَّ وَ"های باتقواها چیست؟ ر از نشانهدیگ

 "اَنفُسَهُم اَو ظَلَموا "آن کسانی که چون کار گناه بزرگی انجام دهند یا بر خویشتن ستم کنند،  "ذُنوبِهِمل

س طلب پ "ذُنوبِهِمغفَروا لِفَستَ "فتند. افوراً به یاد خدا بی "اهلل کَرُ ذَ "بدارند،  های خود ظلم روابرنفس

کند. اما  التیام پیدا آیند که این گناه، این خألتجو میجس کنند برای گناهانشان. درغفران و مغفرت می

بخشد و که غفران مغفرت می "هللّلا اَنوبَ اِیَغفِرُ الذ  وَ مَنْ"همین هم بدون کمک پروردگار ممکن نیست. 

گناهان را جز خدا؟! تالش از تو، حرکت از تو و برکت از خدا. تالش و کوشش از ما و قبول از خدای ما. 

 حذف کنیم. حق نداریم تالش را از پرونده خودمان پس 
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 کَ اولئِ"اصراری نورزند.  ،دانند گناه استچه که میبر آن "وَ هُم یَعلَمونی ما َفعَلوا لَم یُسِرّوا عَلَ وَ"

برای  ،کنندایستند، استغفار میاین چنین کسانی که از تالش و کوشش بازنمی "مهِبِّرَ نْمِ ةٌم مَغِفرَزائُهُجَ

ورزند در راه خطا و خالف، یک چنین آدمی پاداششان مغفرت از سوی کنند، نمیگناهان، اصرار نمی

نهرها جاری است.  که در زیر آنهایی و بهشت "نهارتَحتِهَا ااَ نْجری مِتَ وَ جَنَّاةٌ"ست. پروردگارشان ا

 کنندگان است. اند و چه نیکو پاداش عملآن  جاودانه در "العامِلین مَ اَجرُدینَ فیها وَ ِنعْخالِ "

 

 پایان

 طرح تبیین منظومه فکری رهبری تهیه شده در


