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افزایش مقاومت؛ هدف مناسک دینی 

آیات منتخب: آیه 183 سوره مبارکه بقره
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ترجمه آیات:

کــه بــر پیشــینیان شــما مقــّرر و الزم  گونــه  اى اهــل ایمــان! روزه بــر شــما مقــّرر و الزم شــده، همــان 
شــد، تــا پرهیــزکار شــوید. )183(

مقدمه:

ــالق  ــادات واخ ــم از اعتق ــن اع ــم دی ــه تعالی ــت. هم ــت اس ــب مقاوم ــرآن مکت ــا و ق ــب م مکت
کنــد؛ مثــاًل هــدف از عبادتــی چــون  کمــک  واحــکام در ایــن زمینــه مــی توانــد بــه مقــاوم ســازی امــت 
ــوا و  ــلیم ه ــتن و تس ــر خویش ــرل ب کنت ــی  ــی توانای ــت؛ یعن ــوا دانســته شــده اس ــرآن، تق ــات ق روزه در آی
کــه عــالوه  هوســهای درونــی و بیرونــی نشــدن. بــه تعبیــر دیگــر، روزه یــک نــوع تمریــن مقاومــت اســت 
کنــد. کمــک مــی  کــردن در برابــر خــدا، مــا را در یــاری فقــرا و مســتضعفان نیــز  بــر خضــوع و ســر خــم 

ــر  ــع و مقــاوم در براب ــه مناســک دینــی، تربیــت انســان هایــی مطی کلی ــی از  آری، هــدف اصل
ــی اســت. نامالیمــات زندگ
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تبیین آیات منتخب:

فواید روزه:

گونــی دارد، و آثــار فراوانــی از نظــر مــادى و معنــوى در وجــود انســان می گــذارد،  گونا روزه ابعــاد 
کــه از همــه مهمتــر" بعــد اخالقــی" و فلســفه تربیتــی آن اســت.

کــه روح انســان را" تلطیــف"، و اراده انســان را" قــوى"، و غرائــز  از فوائــد مهــم روزه ایــن اســت 
گرســنگی و تشــنگی از غــذا و آب و  او را" تعدیــل" می کنــد. روزه دار بایــد در حــال روزه بــا وجــود 
کــه او همچــون حیــوان در بنــد اصطبــل  کنــد  همچنیــن لــذت جنســی چشــم بپوشــد، و عمــال ثابــت 
گیــرد، و بــر هوس هــا و شــهوات خــود  و علــف نیســت، او می توانــد زمــام نفــس ســرکش را بــه دســت 

گــردد. مســلط 

کــه انــواع  در حقیقــت بزرگتریــن فلســفه روزه همیــن اثــر روحانــی و معنــوى آن اســت، انســانی 
ــد  ــی رود، همانن ــراغ آن م ــه س ــد ب ــنه ش گرس ــنه و  ــه تش ــر لحظ ــار دارد و ه ــابه ها در اختی ــا و نوش غذاه
کــه در پنــاه دیوارهــاى بــاغ بــر لــب نهرهــا می روینــد، ایــن درختــان نازپــرورده،  درختانــی اســت 
گــر چنــد روزى آب از پــاى آنهــا قطــع شــود پژمــرده می شــوند، و  کم دوامنــد، ا کــم مقاومــت و  بســیار 

می خشــکند.

نوازشــگر  و  می روینــد  بیابان هــا  و  کوه هــا  دل  در  صخره هــا  البــالى  از  کــه  درختانــی  امــا 
شاخه هایشــان از همــان طفولیــت طوفانهــاى ســخت، و آفتــاب ســوزان، و ســرماى زمســتان اســت، 
پــر اســتقامت و ســخت کوش و  بــا دوام و  گریباننــد، محکــم و  بــه  انــواع محرومیتهــا دســت  بــا  و 
ــا محدودیتهــاى  ــن عمــل را انجــام می دهــد و ب ــا روح و جــان انســان همی ــز ب ســخت جانند. روزه نی
ــز  ــا حــوادث ســخت می بخشــد، و چــون غرائ ــارزه ب ــوان مب ــه او مقاومــت و قــدرت اراده و ت موقــت ب
کنتــرل می کنــد بــر قلــب انســان نــور و صفــا می پاشــد. خالصــه روزه انســان را از عالــم  ســرکش را 
کــه  ُقــوَن )باشــد 

َ
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َ
حیوانیــت ترقــی داده و بــه جهــان فرشــتگان صعــود می دهــد، جملــه ل

پرهیــزگار شــوید( اشــاره بــه همــه ایــن حقایــق اســت و نیــز حدیــث معــروف  »الصــوم جنــة مــن النــار«. 
» روزه ســپرى اســت در برابــر آتــش دوزخ« اشــاره بــه همیــن موضــوع اســت.

کــه  کنیــم  کــه از پیامبــر ص پرســیدند: »چــه  در حدیــث دیگــرى از علــی ؟ع؟ می خوانیــم 
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شــیطان از مــا دور شــود؟ فرمــود: روزه روى شــیطان را ســیاه می کنــد، و انفــاق در راه خــدا پشــت او را 
می شــکند، و دوســت داشــتن بــه خاطــر خــدا، و مواظبــت بــر عمــل صالــح دنبالــه او را قطــع می کنــد، 

ــرد.« و اســتغفار رگ قلــب او را می ب

یِق زندگی          ره کجا سوِی سعادت می برند اهِل َهَوس از هوس ها دور شو، کاندر طر

اثر اجتماعی روزه 

کســی پوشــیده نیســت. روزه یــک درس مســاوات و برابــرى در میــان افــراد اجتمــاع اســت،  بــر 
ــه طــور  گرســنگان و محرومــان اجتمــاع را ب ــا انجــام ایــن دســتور مذهبــی، افــراد متمکــن هــم وضــع  ب
کمــک  ــه  ــد ب ــی در غــذاى شــبانه روزى خــود می توانن ــا صرفه جوی ــد، و هــم  ب محســوس در می یابن

آنهــا بشــتابند.

اثر بهداشتی و درمانی روزه 

ک" در درمــان انــواع بیماریهــا  در طــب امــروز و همچنیــن طــب قدیــم، اثــر معجزه آســاى" امســا
کــه در نوشــته هاى خــود اشــاره اى بــه ایــن  کمتــر طبیبــی اســت  بــه ثبــوت رســیده و قابــل انــکار نیســت، 
حقیقــت نکــرده باشــد، زیــرا می دانیــم عامــل بســیارى از بیماریهــا زیــاده روى در خــوردن غذاهــاى 
مختلــف اســت، چــون مــواد اضافــی، جــذب نشــده بــه صــورت چربیهــاى مزاحــم در نقــاط مختلــف 
بــدن، یــا چربــی و قنــد اضافــی در خــون باقــی می مانــد، ایــن مــواد اضافــی در البــالى عضــالت بــدن 
در واقــع لجنزارهــاى متعفنــی بــراى پــرورش انــواع میکربهــاى بیمارى هــاى عفونــی اســت، و در ایــن 
ک و روزه  کــردن ایــن لجنزارهــا از طریــق امســا حــال بهتریــن راه بــراى مبــارزه بــا ایــن بیماریهــا نابــود 

است!.

روزه زباله هــا و مــواد اضافــی و جــذب نشــده بــدن را می ســوزاند، و در واقــع بــدن را" خانــه 
تکانــی" می کنــد.

گوارشــی و عامــل مؤثــرى بــراى  بعــالوه یــک نــوع اســتراحت قابــل مالحظــه بــراى دســتگاههاى 
کــردن آنهــا اســت، و بــا توجــه بــه اینکــه ایــن دســتگاه از حساســترین دســتگاههاى بــدن اســت  ســرویس 

کار اســت، ایــن اســتراحت بــراى آنهــا نهایــت لــزوم را دارد. و در تمــام ســال بــه طــور دائــم مشــغول 
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ــد در  ــگام" افطــار" و" ســحور" نبای ــه هن بدیهــی اســت شــخص روزه دار طبــق دســتور اســالم ب
کامــل بگیــرد، در غیــر ایــن صــورت  ــا از ایــن اثــر بهداشــتی نتیجــه  کنــد، ت غــذا افــراط و زیــاده روى 

ممکــن اســت نتیجــه بــر عکــس شــود.

کتاب خود می نویسد: “ الکسی سوفورین" دانشمند روسی در 

ــی، ضعــف روده هــا، التهــاب  کــم خون ــراى درمــان  ــژه اى ب ــده وی “ درمــان از طریــق روزه فائ
استســقاء،  نقــرس،  روماتیســم،  اســکلیروز،  و داخلــی، ســل،  مزمــن، دملهــاى خارجــی  و  بســیط 
ــد، بیماریهــاى  نوراســتنی، عــرق النســاء، خــراز )ریختگــی پوســت(، بیماریهــاى چشــم، مــرض قن

کبــد و بیماریهــاى دیگــر دارد. کلیــه،  جلــدى، بیماریهــاى 

کــه  ــه بیماریهــاى فــوق نــدارد، بلکــه بیماریهایــی  ک، اختصــاص ب معالجــه از طریــق امســا
مربــوط بــه اصــول جســم انســان اســت و بــا ســلولهاى جســم آمیختــه شــده هماننــد ســرطان ســفلیس، 
ــوا  ــد: »صوم ــالم می فرمای ــر ص اس ــی پیغمب ــث معروف ــد. در حدی ــفا می بخش ــز ش ــون را نی ــل و طاع س

تصحــوا؛  روزه بگیریــد تــا ســالم شــوید.«

آموزه های قرآنی درباره روزه:

اهمیت پیروی دقیق از مناسک دین:

کارگاه انســان ســازی اســت. ایــن  هــدف از دیــن و احــکام آن، تربیــت انســان اســت. قــرآن 
ــه طبیــب  تربیــت وانســان شــدن چطــور اتفــاق مــی افتــد؟ درســت هماننــد مراجعــه یــک مریــض ب
ــن  ــدم اول ای ــب( آری، ق کالطبی ــن  ــی ورب العالمی کالمرض ــم  ــم:  انت ــی خوانی ــت م ــاذق )در روای ح
کنــد؛  قــدم  کــه مــی دهــد را عمــل  کــه انســان بایــد طبیــب را قبــول داشــته باشــد تــا نســخه ای  اســت 
کــرده و آن را سرســری نگیــرد؛ قــدم پایــان هــم اینکــه بــرای درمان  دوم اینکــه بــه نســخه پزشــک توجــه 
کنــد تــا خــوب  گفتــه و ســر ســاعت وبــه مقــدار مشــخص مصــرف  کــه طبیــب  بایــد از آن دارو همانطــور 
ــت:  ــرورش روح اوس ــان و پ ــت انس ــده تربی کنن ــن  گام تضمی ــه  ــن س ــز همی ــی نی ــائل دین ــود. در مس ش
گــوش داده و بــه آن  یعنــی اواًل بــه خداونــد و رســولش ایمــان بیــاورد؛ ثانیــًا ســخنان آنــان را بــه خوبــی 

کــرده و از آن ســرپیچی نکنــد. کنــد و در نهایــت، بــه آن دســتورات بــه دقــت عمــل  توجــه 
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روزه؛ مصداق بارز صبر:

یکــی از مهمتریــن دســتورات قــرآن بــه مؤمنــان بــرای نیــل بــه موفقیــت و پیــروزی بــر مشــکالت 
و دشــمنان، دســتور بــه صبــر و پایــداری اســت. در احادیــث نیــز صبــر بــه منزلــه ســر بــرای پیکــره ایمــان 
ــلِة  ْبــِر َو الّصَ ذیــَن آَمُنــوا اْســَتعیُنوا ِبالّصَ

َّ
َهــا ال ّیُ

َ
کریــم مــی فرمایــد: » یــا أ دانســته شــده اســت. قــرآن 

کــه ایمــان آورده ایــد! از صبــر و نمــاز ]در همــه امــور زندگــی [ یــارى  کســانی  اِبریــن ؛ اى  ِإّنَ اهَّلَل َمــَع الّصَ
جوییــد؛ زیــرا خــدا بــا صابــران اســت.« )بقــره، 153( 

ــه مناســک  ــا عمــل ب ــه ب ک ــد روحــی مقــاوم اســت  ــر مشــکالت نیازمن ــداری در براب ــر و پای صب
دینــی و احــکام شــریعت، ایــن روح مقــاوم رشــد و نمــو مــی یابــد. در روایــات یکــی از مهمتریــن 
شــاخه هــای صبــر، صبــر در انجــام واجبــات و پرهیــز از محرمــات دانســته شــده اســت. جالــب آنکــه 
کــه همانگونــه  در روایــات فراوانــی مصــداق بــارز صبــر در آیــه شــریفه مذکــور، روزه دانســته شــده اســت 
گذشــت، ســبب افزایــش مقاومــت روحــی و جســمی در برابــر وسوســه هــای درونــی  بیرونــی مــی  کــه 

گــردد.

 نمونه پیروزی صابران: )ماجرای طالوت و جالوت(

کــه  گوشــه اى از تاریــخ بنــی اســرائیل بیــان شــده  در 246 تــا 251 ســوره بقــره )همیــن جــزء 2( 
درس بســیار بزرگــی بــه مــا مــی دهــد: بنــی اســرائیل از پیامبرشــان )کــه در تفاســیر ماننــد تفســیر نمونــه 
کــه در  کــه بــه خــدا بگــو فرمانــده ای بــرای مــا قــرار دهــد  گفتــه انــد نامــش اشــموئیل بــود( خواســتند 
کنیــم.  کــه داریــم واز دیارمــان بیــرون آمدیــم نجــات پیــدا  کنیــم واز وضــع نابســامانی  راه خــدا جهــاد 

خداونــد هــم طالــوت را بــه فرماندهــی آنــان برگزیــد ونشــانه ایــی هــم در تاییــد او قــرار داد.

کــه شــبیه روزه و در واقــع مقاومــت در برابــر خواســته  کــرد؛ آزمایشــی  ســپس آن هــا را آزمایــش 
نقــس بــود. فرمــود وقتــی بــه نهــر رســیدید از آن جــز بــه مقــدار یــک غرفــه بــا دســت، نیاشــامید. و جــز 
کــه در برابــر نفــس و خواســته  عــده قلیلــی از آنهــا در ایــن آزمایــش، مــردود شــدند. همیــن عــده قلیــل 
کــرده بودنــد، در هنگامــه نبــرد نیــز در برابــر دشــمن ایســتادند. عــده باقــی مانــده )یعنــی  ک  آن امســا
 

ً
َبــْت ِفَئــة

َ
ل

َ
ــٍة غ

َ
لیل

َ
ــْم ِمــْن ِفَئــٍة ق

َ
ک همــان مؤمنــان راســتین و مقــاوم( ســخن قلبیشــان ایــن بــود: » 

ــت  کیفی ــل،   ــق و باط ــگ ح ــروزی در جن ــز پی ــی رم ــَن « )یعن اِبری ــَع الّصَ ِن اهَّلِل َو اهَّلُل َم
ْ
ــِإذ ــَرًة ِب ثی

َ
ک
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ایمــان و مقاومــت اســت ونــه تعــداد زیــاد لشــکریان(. ســپس بــا ســپاه جالــوت مواجــه شــدند. طالــوت 
کارزار شــد، آنهــا از درگاه خداونــد در خواســت شــکیبایی  کــم امــا مؤمــن و مجاهــد آمــاده  بــا آن عــده 
کــه آتــش جنــگ شــعله ور شــد،" جالــوت" از لشــکر خویــش بیــرون آمــد و  کردنــد، همیــن  و پیــروزى 
ــدان  کســی را جــرأت می ــد و  ــد، صــداى رعــب آور وى دلهــا را می لرزان ــارز طلبی در بیــن دو لشــکر مب
کمــی ســن بــراى جنــگ هــم بــه  کــه شــاید بــر اثــر  رفتــن او نبــود. در ایــن میــان نوجوانــی بــه نــام" داوود" 
کــه در صــف جنگجویــان بودنــد از  کمــک بــه بــرادران بزرگتــر خــود  میــدان نیامــده بــود، بلکــه بــراى 
کــه در  طــرف پــدرش ماموریــت داشــت، ولــی بــا ایــن حــال بســیار چابــک و ورزیــده بــود، بــا فالخنــی 
کــه درســت بر پیشــانی و ســر" جالوت"  کــرد  دســت داشــت یکــی دو ســنگ آن چنــان ماهرانــه پرتــاب 
کشــته شــد، بــا  کــرد و  کوبیــده شــدند و او در میــان وحشــت و تعجــب ســپاهیانش بــه زمیــن ســقوط 
کشــته شــدن جالــوت تــرس و هــراس عجیبــی بــه ســپاهیانش دســت داد و ســرانجام از برابــر صفــوف 

کردنــد و بنــی اســرائیل پیــروز شــدند. لشــکر" طالــوت" فــرار 

که عوامل پیروزى در چند چیز است: گذشته معلوم می شود  با توّجه به آیات 

ِجْسِم«
ْ
ِم َو ال

ْ
ِعل

ْ
 ِفی ال

ً
1- رهبر توانا و الیق. »زاَدُه َبْسَطة

وا اهَّلِل«
ُ
ُهْم ُملق

َ
ّن
َ
وَن أ

ُ
ِذیَن َیُظّن

َّ
 ال

َ
2- پیروان مؤمن و مقاوم و انقالبی. »قال

داَمنا«
ْ
ق

َ
ْت أ ّبِ

َ
 َو ث

ً
ْینا َصْبرا

َ
 َعل

ْ
ِرغ

ْ
ف

َ
نا أ 3- صبر و استقامت. »َرّبَ

در محضر معصومان؟مهع؟:

۱- مؤمن؛ نیازمند مقاومت درونی:

ــِه  ــَد ِب ــْد َقَع ــٍب َفَق ِب َطاِل
َ
ــِن أ ــوُت اْب ا ُق

َ
ــذ َکاَن َه ا 

َ
 ِإذ

ُ
ــول ــْم َیُق

ُ
ّنِ ِبَقاِئِلک

َ
َکأ  انســان مقــاوم: َو 

َواِتــَع   َو الّرَ
ً
ــُب ُعــودا

َ
ْصل

َ
یــة ا  َو ِإّنَ الشــجرة البر

َ
ال

َ
ــْجَعاِن أ

ُ
ــِة الّش

َ
ْقــَراِن َو ُمَناَزل

َ ْ
ْعــُف َعــْن ِقَتــاِل ال

َ
الّض

ــودا ُ
ُ

 خ
ُ
ْبَطــأ

َ
 َو أ

ً
ــودا ــَوى َوُق ْق

َ
ــَة أ َی

ْ
ِعذ

ْ
ــاِت ال اِبَت  َو الّنَ

ً
ــودا

ُ
 ُجل

ُ
ّق َر

َ
ِضــَرَة أ نَ الْ

ک فرزنــد ابــی طالــب ایــن اســت پــس ضعــف و  گــر خــورا گوینــده اى از شــما می گویــد: ا انــگار 
سســتی او را از جنــگ بــا همــاوردان و معارضــه بــا شــجاعان مانــع می گــردد! بدانیــد درختــان بیابانــی 



28

گیاهــان صحرایــی آتششــان قوى تــر، و  چوبشــان ســخت تر، و درختــان سرســبز پوستشــان نازک تــر، و 
خاموشــی آنهــا دیرتــر اســت. )نهــج البالغــه؛ نامــه 45(

کوه:  ۲- مؤمن؛ مقاومتر از 

ْؤِمــُن  ُ لْ
َ
 ِمْنــُه َو ا

ُّ
 ُیْســَتَقل

ُ
َبــل َ ج

ْ
ل

َ
َبــِل ا َ ج

ْ
ل

َ
ــُب ِمــَن ا

َ
ْصل

َ
ْؤِمــُن أ ُ لْ

َ
امــام باقــر علیــه الّســالم فرمــود: » ا

کــوه چیــزى برگرفتــه شــود، ولــی از  کــوه محکمتــر اســت، زیــرا از  ٌء ؛ مؤمــن از   ِمــْن ِدیِنــِه َشْ
ُّ

اَل ُیْســَتَقل
دیــن مؤمــن چیــزى برگرفتــه نشــود.«

۳- صبر؛ رمز پیروزی:  

امــام علــی؟ع؟ در ایــن بــاره چــه زیبــا فرمودنــد: »انســان صبــور و شــکیبا پیــروزی را از دســت 
گرچــه زمانــی طــول بکشــد« نمی دهــد، ا

گار ما قرآن و روز

قــرآن مــا را دعــوت بــه مقاومــت مینمایــد و بــر اســاس روایــات برخــی از مــردم در آخــر الزمــان 
اســوه مقاومــت هســتند.

مقاومت انقلبی مؤمنان در آخرالزمان: 

َتِمــُع َمَعــُه َقــْوٌم  ْ ــّقِ َی�ج َ ــاَس ِإَل الْ ْهــِل ُقــّمَ َیْدُعــو الّنَ
َ
 ِمــْن أ

ٌ
 َرُجــل

َ
ِل ع  َقــال ّوَ

َ ْ
َســِن ال َ ِب الْ

َ
َعــْن أ

ــوَن  
ُ
ل

َ
 اهَّلِل َیَتَوّک

َ
ُبُنــوَن َو َعــل ْ  َی�ج

َ
ــَرِب َو ال َ ــوَن ِمــَن الْ

ُّ
ل  َیَ

َ
َعَواِصــُف  َو ال

ْ
َیــاُح ال ــُم الّرِ ُ  ُتِزلُّ

َ
ِدیــِد ال َ َبــِر الْ َکُز

گــرد او  گردا ِقــ�ن ؛ مــردی از اهــل قــم مــردم را بــه ســوی حــق دعــوت می کنــد و قومــی  ُمّتَ
ْ
عاِقَبــُة ِلل

ْ
َو ال

جمــع می شــوند به صالبــت پاره هــای فــوالد، تنــد بادهــا آنــان را بــه  لــرزه درنمــی آورد و از جنــگ 
کننــد و ســرانجام، پیروزی از  خســته نمی شــوند و تــرس بــه خــود راه نمی دهنــد و بــر خــدا تــوکل مــی 

آن متقیــن اســت. )بحــار ج 57 ص 216(
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در محضر امام و رهبری:

1- امام خمینی ؟هر؟:  

» امــام خمینــی: اســاس عالــم بــر تربیــت انســان اســت. انســان عصــاره همــه موجــودات اســت 
کننــد وانســان یــک موجــود  کــه ایــن عصــاره بالقــوة را بالفعــل  کــه انبیــا آمــده انــد  ووفشــرده همــه عالــم 
گاه نورمقــدس حــق  کــه ایــن موجــود الهــی تمــام صفــات حــق تعالــی در اوســت وجلــوه  الهــی بشــود 

تعالــی اســت. )صحیفــه امــام خمینــی ج 14 ص 153(

2- مقام معظم رهبری: 

کــه مســئولیم -همــه ی مــا- بــه رعایــت تقــوا بیــش  1- » مــاه رمضــان مــاه تقــوا اســت؛ مــن و شــما 
ــه عرایضــی میخواهــم عــرض  ــن زمین ــد دقیقــه ای در ای کلمــه ای، چن ــد  ــم. چن ــاز داری از دیگــران نی
ــی 

َ
ِتــَب َعل

ُ
ک مــا 

َ
ک یــاُم  ــُم الّصِ

ُ
ْیک

َ
ِتــَب َعل

ُ
ک ذیــَن آَمُنــوا 

َّ
َهــا ال ّیُ

َ
بکنــم. خــب در آیــه ی شــریفه ی »یــا أ

کنیــد- بــه معنــای  ُقــون« -شــاید تقــوا پیشــه 
َ
ــم َتّت

ُ
ک

َّ
َعل

َ
ُقــون«، ایــن »ل

َ
ــم َتّت

ُ
ک

َّ
َعل

َ
ــم ل

ُ
ْبِلک

َ
ذیــَن ِمــْن ق

َّ
ال

ــد در مــورد خــدای متعــال  ــه ایــن اّتفــاق بیفتــد. خــب، امی ک ــد ایــن هســت  ــد اســت، یعنــی امی امی
معنــا نــدارد؛ خــدا عالــم بــه ســّر  و خفّیــات و همــه چیــز اســت، امیــد معنــی نــدارد؛ بنابرایــن مــراد ایــن 
ــه ای باشــد، بســتری باشــد  ــا زمین ــم ت ــرار دادی ــن تشــریع الهــی را ق ــاه رمضــان را، ای ــن م ــه ای ک اســت 
کنــد.  بــرای رواج تقــوا؛ خطــاب هــم خطــاب بــه عمــوم اســت، یعنــی بیــن شــما مــردم تقــوا رواج پیــدا 
کــه در ترجمه هــا رایــج  بنابرایــن مــاه رمضــان، مــاه رواج تقــوا اســت. تقــوا یعنــی چــه؟ تقــوا آن طــوری 
کــردن«؛  کــردن«، یــا در تعبیــرات معمولــی ماهــا »مالحظــه  کــه درســت هــم هســت، یعنــی »پــروا  شــده 
ــروا  ــد؛ پ کــس را داری ــا شــما مالحظــه ی فــالن  ــی را دارد، ی ــی مالحظــه ی فالن ــد فالن ــاًل[ میگوین ]مث
ُقــوا اهَّلل، یعنــی مالحظــه ی خــدا را 

َ
کــردن، معنــای تقــوا اســت. ِاّت کــردن، مالحظــه  یعنــی ایــن. پــروا 

بکنیــد، پــروا داشــته باشــید از خــدای متعــال. یــک خــّط مســتقیمی بــه شــما نشــان داده اســت در 
کــه  کنیــد مثــل زمینــی  کــه محفــوف بــه مشــکالت اســت. فــرض  ایــن حرکــت عظیــم حیــات بشــری 
ــاز میکننــد، میگوینــد ایــن راه، راه  کــه یــک راهــی را ب گوشــه اش میــن وجــود دارد  گوشــه و آن  ایــن 
ســالمت اســت، راه امنّیــت اســت، از اینجــا برویــد؛ صــراط مســتقیم ایــن اســت. مالحظــه ی خــدا 
ــار  گرفت کــه  کــج و راســت نشــوید  ــوا اهَّلل- یعنــی حواســتان باشــد از ایــن راه منحــرف نشــوید،  ُق

َ
-ِاّت
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گــر از ایــن راه رفتیــد، آن وقــت نتایــج خوبــی بــه  خواهیــد شــد، مشــکل برایتــان درســت میشــود. ا
ــان  ــی بی ــات متعــّدد قرآن ــرآن مکــّرر در آی ــج را هــم خــدا در ق ــه آن نتای ک دســت شــما خواهــد رســید 
گــر  ــم ُتفِلحــون -فــالح یعنــی رســتگاری- ا

ُ
ک

َّ
َعل

َ
ــم ُترَحمــون؛ رحمــت الهــی؛ ل

ُ
ک

َّ
َعل

َ
ُقــوا اهَّلَل ل

َ
کــرده: ِاّت

ُکــم َتهَتــدون؛ -کــه در بعضــی از آیــات هســت- 
َ
تقــوا بــود، رســتگاری بــرای انســان پیــش می آیــد؛ َلَعّل

کــوره  راه هــااز جلــوی شــما عقــب  کردیــد، مشــکالت،  تقــوا موجــب هدایــت اســت، وقتــی تقــوا پیشــه 
گــر تقــوا داشــته باشــید، موجــب فرقــان  خواهــد رفــت و راه درســت بــرای شــما روشــن خواهــد شــد. ا
رقاًنــا؛ فرقــان یعنــی قــدرت تشــخیص؛ ]ایــن[ خیلــی مهــم اســت. مــا در همــه ی 

ُ
ــم ف

ُ
ک

َ
اســت: َیجَعــل ل

کــه راه درســت را از نادرســت، حــق را از باطــل  مســائل زندگــی نیــاز داریــم بــه قــدرت تشــخیص 
ــد. یــک  ــه وجــود می آی ــد، قــدرت تشــخیص ب ــه وجــود می آی ــان ب ــا »تقــوا« فرق ــم؛ ب تشــخیص بدهی
گــر تقــوا باشــد،  -»َمخــَرج« یعنــی بن بست شــکنی- ا

ً
ــُه َمخَرجا

َ
ــِق اهَّلَل َیجَعــل ل

َ
چیــز دیگــر: َو َمــن َیّت

ــید،  ــته باش ــوا داش ــر تق گ ــا ا ــه ی زمینه ه ــت. در هم ــان نیس کارت ــت در  ــدارد، بن بس ــود ن ــتی وج بن بس
کنیــد، همــان پــروای مــورد نظــر و مالحظــه ی از خــدای متعــال را داشــته باشــید، بن بســتی  مراعــات 
در مقابــل شــما وجــود نــدارد. و بصیــرت ]هــم بــه انســان میدهــد[. اینهــا وعده هــای قرآنــی اســت 
کــس، هیــچ وعده دهنــده ای صادق تــر از خــدای  ؛هیــچ 

ً
صــَدُق ِمــَن اهَّلِل قیل

َ
بــرای تقــوا. َوَمــن ا

متعــال نیســت؛ وقتــی خــدای متعــال وعــده میدهــد، تحّقــق پیــدا میکنــد، قطعــی اســت و در ایــن 
ــا آخــر آن بارهــا و بارهــا  ــه از اّول ت ــرآن -ک ــه تقــوا در ق شــّکی نیســت. خــب، در حاشــیه ی دعــوت ب
کارســاز و راهگشــا- و در قبــال ایــن، تقــوای از  ماهــا بــه تقــوا دعــوت شــدیم؛ بــه همیــن حقیقــت 
َغیــَر اهَّلِل 

َ
ف

َ
ــا ا ــُه الّدیــُن واِصًب

َ
ــه نظــرم در ســوره ی نحــل اســت: َو ل کــه ب غیــر خــدا هــم مطــرح شــده 

ــا از غیــر خــدا مالحظــه میکنیــد؟ خــب، غیــر خــدا یعنــی چــه؟ مالحظــه ی پــدر نســان،  قــون؛ آی
َ
َتّت

کــه خیلــی خــوب اســت، اینهــا مــراد نیســت؛  کــه خــوب اســت، مالحظــه ی بــرادر مؤمــن  مــادر انســان 
یعنــی قدرتهــای غیــر خدایــی، قدرتهــای ضــّد خدایــی. پــس وقتــی مــا پایبنــد تقــوا شــدیم، از قــدرت 
ــم« یعنــی مالحظــه ی آنهــا  ــروا نمیکنی ــم؛ »پ ــروا نمیکنی ــر خــدا پ ــم، از قدرتهــای غی ــروا میکنی خــدا پ
ــا از آنهــا  ــه اینکــه حواســمان را جمــع نمیکنیــم؛ چــرا، بایــد حواســمان جمــع باشــد اّم را نمیکنیــم. ن
کــه زندگــی مــا، ســعادت مــا، آینــدهِ ی مــا، سرنوشــت مــا دســت آنهــا اســت؛  نمیترســیم، فکــر نمیکنیــم 
ایــن الزمــه ی تقــوا اســت. ببینیــد؛ اینهــا همــه راه هــای پیــروزی یــک مّلــت اســت ، یعنــی در یــک اّمت 
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کــردن بــود، قهــرًا شــکوفایی پیــش  اســالمی وقتــی تقــوا بــود، و ایــن جــور اندیشــیدن، و ایــن جــور عمــل  
ــه«  ِ

ّ
ل

ُ
ک ــی الّدیــِن 

َ
می آیــد، حرکــت پیــش می آیــد و پیشــروی، اعتــال، ارتقــا، و آن وقــت » ِلُیظِهــَرُه َعل

کــه ]از ســوی[ خــدای متعــال، مکــّرر و چنــد بــار در قــرآن آمــده اســت. تقــوا دامنــه ی وســیعی  میشــود 
یــب و شــّک  کــه شــهوات را در دل راه ندهیــد، َر هــم دارد؛ یعنــی از خلــوت دل شــما تقــوا وجــود دارد 
کــه ماهــا  تی  کنیــد؛ ]یعنــی[ ایــن مشــکال در حــق را در دل راه ندهیــد، هــوای نْفــس را از خودتــان دور 

دچــارش هســتیم. )بیانــات در دیــدار مســئوالن نظــام 24/02/1398(

گرفــت،  کار بزرگــی انجــام  2- »در ایــن قضّیــه]ی شــهادت شــهید ســلیمانی و همراهانــش[ 
کــرد و  کــه دنیــا را تــکان داد، متحــّول  گرفــت، انقالبــی بــه وجــود آمــد  حادثــه ی بزرگــی انجــام 
ــه بعدهــا  کشــور را، مســیر تاریــخ منطقــه را و شــاید مســیر تاریــخ جهــان را -ک ــخ  ــخ را، مســیر تاری تاری
کنیــم؛ هدایــت الهــی و  کمــک الهــی بــا ایــن چشــم نــگاه  قضــاوت خواهــد شــد- تغییــر داد. بــه 
دســت قــدرت الهــی را ایــن جــور ببینیــم در همــه ی حــوادث زندگی مــان. آن روز دســت مــردم خالــی 
بــود؛ مــا امــروز بحمــداهلل دســتمان خالــی نیســت، دســتمان ُپــر اســت. مّلــت ایــران امــروز مجّهزنــد در 
ــده  ــزار نظامــی آن وقتــی فای ــزار نظامــی نیســت؛ اب ــه اب ــم، لکــن تکیــه ]فقــط[ ب ــان عال مقابــل زورگوی
ــر  ــی اث ــزار نظام ــه اب ک ــی؛ آن وقــت اســت  ــرت دین ــه همــان ایمــان و غی ــی باشــد ب ــه متّک ک میبخشــد 
کارگشــایی میکنــد. ایــن را امــروز مــا در مقابــل جبهــه ی وســیع دشــمن همیشــه بایــد بــه یــاد  میکنــد، 
ــِاذِن   ــَرًة ِب ثی

َ
ک  

ً
ــة َبــت ِفَئـ

َ
ل

َ
ٍة غ

َ
ــل لیـ

َ
ــٍة ق ــم ِمــن ِفَئ

َ
داشــته باشــیم؛ اینکــه خــدای متعــال میفرمایــد »ک

گاهــی یــک فئــه ی قلیلــه ای بــر یــک جبهــه ی بســیار وســیع  اهَّلل«،)1( مصداقــش همیــن جــا اســت؛ 
کــه مّتکــی باشــد بــه ایــن ایمــان و غیــرت دینــی.«  گســترده ای، بــه قــدرت الهــی پیــروز میشــود وقتــی  و 

ــم 18/10/1398( ــردم ق ــدار م ــات در دی )بیان

کریــم و داســتان جالــوت را بخوانیــد! »و قتــل داوود جالــوت« ایــن داســتان را بــا  3- قــرآن 
کــه نقــش مقاومــت و اســتقامت در میدانهــای ســخت، چــه نقــش  دّقــت و تأّمــل بخوانیــد تــا ببینیــد 

ــدار جمعــی از پاســداران 15/10/1373( ــات در دی ــی اســت. )بیان ــده و مهّم ارزن


