
 مجلس بیست و یکم 

 (1)نگاهی به وصایای امیرالمؤمنین

 *انصاریلیرضاعاالسالموالمسلمینحجت

 اشاره

های اخالقی و دینیی اسی و وییایای امیا   یکی از موضوعات بایسته واکاوی که سرشار از آموزه
خوردن در شب نوزدهم ماه مبارک رمضیان اسی ا اییص وییل  او یی و  پس از ضرب  علی

کننیگیان بیه آن سرسیلم  منگانه را بیرای عل  ای اس  که زنیگیی سیدادت سلاسیو منشور جاودانه
کنگا شرح و بلان ایص سخنان نابو هریک نلازمنگ یفتاری جگایانیه اسی  و در اییص نوشیتارو  می

ای ایص وییل  مانیگیار را سبلیلص نلیایلم و سدیاولم راه شیا و انیگرزهای برآنلم سا برخی از فرازه
 بخش آن را به سصویر کشلما روح

سویله به سقوای او یو نظم در کارهاو اهتلا  به قرآن کریمو یله رحمو سوجه به حقوق هلسای ان 
فارش و حلای  از محرومانو از جلله ویایای آن اما  هلا  اس  که هل ان را به رعای  آن سی

پیردازیم و از  نلوده اس ا در ایص مقاوهو بیه ویور خالییه بیه بررسیی اییص کللیات ی ربیار می
 یلریما سار زالل آنو جا  اخالق و مدنوی  برمی چشله

                                                           

 اویسنگه و پژوهش رن *
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 الف. تقوای الهی

تمامی فضایل انسانی، بر تقوا و نگاهداری نفس از غیر حق تعالی استوار شده است و اصواًل فین  
 ز کارایی و اثربخشی الزم برخورفار نیست. به همـین جهـت، امـام علـیمنهای پرهیزکاری، ا

 فرماید: کند و می پیش از هر چیز مخاطبان خوف را به پرهیزکاری و حفظ تقوای الهی سفارش می
« َِ َُ ِ َت ِاي ِاَتْقَوى الَّل ْن َاَّلَغ ََ ْهِّلي َو 

َ
وِص ُكَّم  َو َجِّم َع َوَلِدي َو أ

ُ
ن( و شـما فو تـن )حسـن و حسـی 1؛أ

رسـد، بـه تقـوای الهـی سـفارش  همه فرزندان و اهل بیتم و نیز هرکسی را که وصیت من به او می
 «کنم. می

 تعریف تقوا

تقـوا را  نهاج البالغاهاگرچه برای تقوا مفاهیمی همچون نگهدارنده و ترس از خدا بیان شده، اما 
ح یفر جـایی فیگـر تصـر  علـی 2 آید.د مییه بر اثر تمرین پدکفاند  روی معنوی و روحی میین

ن ترس از خدا، از لـوازم و آثـار یز از محرمات الهی و همچنیه پرهکزی است یه تقوا، چکند ک می
ی اسـت یرویه نکن ترس از خدا؛ بلیز است و نه عین پرهین منطق، تقوا نه عیپس، فر ا 3آن است.

م اسـت کناهگاهی بلند و مستحن امور را به فنبال فارف و فر حقیقت، تقوا پیه اکروحی و مقدس 
نس قافر نک  نند.کستند فر آن نفون یه شیاطین جن و ا 

 اهمیت تقوا

راسـتی،  ای فارف. به اس گسـترفهکـات انعیای است که فر قرآن و روا هیه و گوهر گرانمایتقوا، سرما
 د از آن سـخنیـه تمام خطبای نماز جمعه فر هر فو خطبه باکن چه زافوتوشه ارزشمندی است یا

   4ند.ک حت ی فر آستانه شهافت نیز سفارش به تقوا را فراموش نمی  ند. امام علییبگو
ا َك »فر تفسیر تقوا فرموف:  امام صافق َْ َُ َن اَإَك َوَا َحاَإاَك َحْ ا ََ َ

َُ أ َُ َحْ ا ْن َا َحْفِقَدَك الَّل
َ
تقـوا،  5؛أ

 «ند.یرفه، نبک ه تو را نهیکند و آنجایی یند، ببید تو را ببیه خدا باکیعنی جایی 
ار بـرای کو سـبکحت، رفتن بـه محـل  یحضور فر مسجد، حاضرشدن فر مجلس موعظه و نص

                                                           

انی، ابن .1  .198ـ  197، ص  تحف العقول شعبه حر 
 .696، ص ۳6 ، ج آثار مجموعه  مرتضی مطهری، .2
 .696، ص  همان .3
 .۴7، نامه  نهج البالغه. صبحی صالح، 4
 .186، ص 67، ج  بحار األنوار. عالمه مجلسی، 5
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ل یت فر اجتماعـات مسـلمانان و ماننـد آن، از مصـافکه رزق و روزی حالل، شـریته ق جملـه او 
مجـالس گنـاه، نـرفتن بـه  کامـا تـر« خداوند جایی که باید تو را ببینـد، ببینـد.»است که فرموف: 

ه فر آن شراب و قمار وجـوف کمجالسی  کشوف، تر ت انسان مییه باعث وهن شخصکی یها انکم
 «و آنجایی که تو را نهی کرفه، نبیند.»ق جمله فوم است که فرموف: یفارف، و مانند آن، از مصاف

اش لمـس  یش بداند و حضـور او را فر زنـدگیبنابراین، انسان باید همواره خدا را ناظر اعمال خو
ابـانی یکننـد. یکـی از صـحابه از ب ن احساسی فاشته باشند، فیگر گناه نمییها چن اگر انسانند. ک

ار فاری؟ یـه آمـافه نبـح باشـد، فر اختکد: گوسفندی ید و از او پرسیرف. به چوپانی رسک عبور می
ای به من ندافه است. آن شـخص گفـت:  ن اجازهیآن چن کار را ندارم؛ زیرا مالکن یگفت: اجازه ا

ن، به او بگو گرگ آن گوسـفند ینی؟ عالوه بر اک ند تو چه میینجاست تا ببیگوسفندان ا کمال مگر
 1«جاست؟ک؛ پس، خدا َفأْحَن الَّلَ»ن سخن منقلب شد و گفت: یرا خورف  چوپان از ا

رفه بـوف، کـسواف، چون اعتقاف به خدا فاشت و خداباوری فر اعماق جانش رسـوخ  ن چوپان  بییا
که برخی افراف  باسواف هستند، به فلیل نداشتن تقوای الهی، خداونـد فر  نشد؛ فرحالیب گناه کمرت

   2زنند. راحتی فست به گناهان بزرگ می ی ندارف و بهیزندگی آنها جا
 تقوایی آثار بی

های اجتمـاعی ماننـد:  اند و به همین جهت، شـرارت ای از تقوا فاصله گرفته متأسفانه امروزه، عده
ری و قتل افزایش یافته اسـت و از سـویی، عـدم رعایـت پرهیزکـاری فر زنـدگی، سرقت، رباخوا

هـای  ، گنـاه را عامـل اصـلی سـقوط امت ها شده است. قـرآن پاشیدن کانون خانوافه موجب ازهم
ه فر اثر گناه، مرفم از نعمت نزول بـاران کات آمده یکه فر روا چنان 3فاند؛ پیشین و نزول عذاب می

ْن َعْ ٍش َفاَزاَل »د: یفرما یم ام علیشوند. ام یمحروم م َِ ََ  َ  َن َقْوٌم َقُّط ِفي َغِ  ِنْعَّمٍة   َِ َواْحُم الَّل
ََ َتَع َلی َلْ َس ِاَظََلٍم ِلّْلَعِب د َن الَّل َا ِاُهُنوٍب اْجَتَإُحوَه  ِْلَ َِ ْم 

ُْ از آغـوش  یچ ملتیبه خدا سوگند  ه 4؛َعْن
را خداوند هرگز بـه یب شدند؛ زکه مرتک ینشد، مگر به واسطه گناهان  بازگرفته یناز و نعمت زندگ
 «  ند.ک یبندگانش ستم نم
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متـر از سـال کبـاران را  یچ سـالیخداوند ه»فرموف:  یم ه امام باقرکدم ید: شنیگو یابوحمزه م
 یه از بـاران بـرانند، آنچکگناه  یفهد. هرگاه قوم یجا بخواهد، قرار مکند؛ اما هر ک یگر نازل نمیف

 1«فرستد. یها م وهکاها و یر آنان به صحراها، فریغ یرفه بوف، به سوکآنان فر آن سال مقدر 
های الهی از انسان سلب  شوف که نعمت تقوایی سبب می فر برخی روایات فیگر آمده است که بی

َُ َعَّلی َعْبٍد ِنْعَّمة  »فرموفه:  شوف. امام صافق ُِ ََ  أْنَعَم الَّل َحا  َِ   
َْ ُِ   َفَساَّلَب ِِ ْنبا   َحْساَت َُ َحَتای ُحاْهِنَ  

ه کـنیرف؛ مگر ایگ یده است، از او نمیاش بخش ه به بندهکرا  یگاه نعمت چیخداوند ه 2؛ِاَهِلَك الَسّْلَ  
 « ه به جهت آن، مستحق سلب نعمت شوف.کند ک یگناه

فر ایـن بـاره فرمـوف:  شـوف. امـام صـافق می یهمچنین، گناه، موجب قساوت قلب و سنگدل
شـوف و بـا  ینـد. گنـاه بـر قلـب وارف مک یز به اندازه خطا و گناه، قلب انسان را فاسد نمـیچ چیه»

   3«سازف. یند. پس، آن را واژگون مکاوست؛ تا اینکه بر او غلبه 

 ب. نظم

نامه خــویش، فاشــتن نظــم فر کارهاســت؛  فر وصــیت های حضــرت علــی از فیگـر توصــیه
اِإُ م...» َْ َ

َِ َوَنْظاِم أ َُ ِ َت ِاي ِاَتْقَوى الَّل ْن َاَّلَغ ََ وِص ُكَّم ... َو 
ُ
پـیش از آنکـه بـه بیـان اهمیـت و  4«. أ

های نظم فر زندگی فرفی و اجتماعی بپرفازیم، مناسب است نگاهی بـه مفهـوم آن فاشـته  عرصه
 باشیم.

 تعریف نظم

 5ای گونـاگون اسـت؛ین اشیفافن ب و مقارنتنموفن  وستیفر لغت، به معنای گرفآورفن، پ« نظم»
م»وسـت شـوند، یگر پیدیکـد فر رشته خاصی قـرار گرفتـه، بـه یهای مروار مثاًل وقتی فانه « مـنظ 

« فهنـده( نـاظم )َنظم»فهـد،  ونـد مـییه آنهـا را بـه هـم پکای  ا رشتهیو به نخ  6شوند خوانده می
م، مجموعهیبه عبارت ف 7ند؛یگو ای خـاص فر کنـار  ای است که اجزای آن به گونه گر، پدیده منظ 
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 هم و فر ارتباط با یکدیگر قرار گرفته باشند.
 اهمیت نظم 

ز یانگ ن آنها، از نظمی شـگفتیتر ن موجوفات تا بزرگیزتری، از ر م بر آنکن حاینظام هستی و قوان
ه پرورفگـار چـه قـدر کم یابی ، فرمی میبنگر ده فقتیهای هستی را با ف دهیند. اگر پدک ت مییاکح
م هر چیز  ش نهافه است. یز را فر جای خویبا و منظ 

 1وســتکه هــر چیــزی بــه جــای خــویش نیکــ  جهان چون خط  و خال و چشم و ابروست
 

های اسـالمی  گر ارزشیف فیرف ن گوهر ارزشمند را همیا ه علیکن بس یت نظم همیفر اهم
ه یـن پنـدهای گرانمایه اکسانی ک، به فرزندان و تمام  شیات خویروزهای حن یقرار فافه و فر واپس

ن یه از واالتـرکـ، فر کنـار تقـوا  ، نظـم انیـن بیـرسد، آن را سفارش نمـوفه اسـت. فر ا به آنان می
ِإُ م »...هاست، قرار گرفته است؛  ارزش َْ َ

َِ َوَنْظِم أ  .«   ِاَتقَوى الّل
ر، ین مسید. فر این راه بهره جویتر وتاهکد فر پرتو عقل از یبا مالکدن به یرس ی، انسان برایاز طرف

تـدبیر فر زنـدگی، تـوفیقی از ناحیـه رو، نظـم و  ن راه است. ازایـنیخطرتر ین و بیتر وتاهک« نظم»
ُُ »فرمایـد:  می پرورفگار معرفی شده است. امام علـی َُ ااقتَا  َّما َْ َُ ِاَعْباٍد َخْ اإا  َاْل َُ الّلا ْا ِاُا ا

َُ ُسوَء الَتدا ِإ َواِاسإاِف  َوُحْسَن  ر فاشـته یـهرگاه خداوند نسبت به بنده خوف ارافه خ 2؛التدا إ، َوَجَنَب
 «  سازف. یر بد و اسراف او را فور میند و از تدبک یو الهام میکر نیو تدب یرو انهیباشد، به او م

 های نظم  عرصه

بررسـی قـرار فاف. برخـی از ایـن های گونـاگون مـورف بحـث و  توان از عرصـه موضوع نظم را می
 اند از:  ها، عبارت عرصه

 . عرصه فردی 1

گذرنـد.  سـرعت نیـز می گرفنـد و به فر آسمان عمر آفمـی ظـاهر می  ها، چونان ابر بهاری فرصت
 امبر گرامـی یـای نخواهد فاشت. پ بهره  ند، جز افسوسکها استفافه ن ن فرصتیه از اکس ک آن

ْن »د: یفرما می َُ   ُفِتَ،   ََ ُِ   َا ُب   َل ْز ِْ ُِ َعْنَ  َخْ ٍإ َفّْلَ ْنَت َتی ُحْغَّل ََ ي  ِْ َُ َا َحْد ه فر  خیـری بـه کـس کـ آن 3؛َفِاَن
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فانـد چـه وقـت آن فر بـه  را نمییـند؛ زکمت بشمارف و از فرصت استفافه یش گشوفه شد، غنیرو
اُزوا ُفاَإَص »نیز فرمـوف:  امام علی« شوف. ش بسته مییرو ِْ َِ ِب الْ   اْنَت اَإ الَسا ََ ا  َتُّماُإ  َْ ْ اِإ َفِاَن  1؛ ََ

همچنـین « گذرف. ها، مانند گذر  ابر می ه فرصتکفرستی  د. بهیمت بشماریرا غن یکهای ن فرصت
ر یـش[ فراگیر را[ از نفس خوف برای نفس خوف ]از برای آخرت خویهای خ عمل: »]ایشان فرموفه

ن کـهای مم مت بشمار و از فرصتیروزگار را غنر و بخشش یت توشه برگیو از امروزت برای فرفا
 2«ن.کاستفافه 

مـرفان  کـاری، وقـت را چـون مـال »گویـد:  ساموهل اسمایلز، نویسنده مشـهور انگلیسـی، مـی
اند؛ ولی فر حقیقت، وقت بهتر از مال، بلکه بهتر از علم و تندرستی است؛ چـه آنکـه اگـر  فانسته

آورفن آن  فسـت ن است، ولی اگر وقت گذشـت، بههریک از اینها از فست بروف، تحصیلش ممک
 3«محال است.

 الگوهای نظم در زندگی

نالنـد.  ها برای انجام کارها زمان کافی فر اختیار فارند؛ ولی همه از کمبوف وقـت می معمواًل انسان
شــوف و  می کارگرفته ها به فرصــد از تــوان انســان ۴9شــده، فقــط حــدوف  طبــق برآورفهــای انجام

 فهند. استفافه بهتـر فرصد از زندگی کاری خوف را هدر می 69فهد که افراف،  محاسبات نشان می
 شوف.  هوشیارانه فراهم می« مدیریت زمان»، تنها از «زمان»از گوهر گرانبهای 

مـال را ک، مدارج واالی علـم و  نه از وقتی، با استفافه به مراجع و فانشمندان برجسته فر این میان،
منـدی از وقـت و عمـر بـه  ای از نظر رعایت نظـم و بهره موفند و فر حقیقت، الگوهای شایستهیپ

اند وقتی وی فر حـال احتضـار  رونی است. گفتهیحان بیروند. از جمله این بزرگان، ابور شمار می
، همـان لحظـه بـا شـاگرفش  حـانینش آمـد. ابوریی از شاگرفانش برای احوالپرسی به بالیکبوف، 

ن حـال از مسـاهل یـا شـما فر ایـ. شاگرف گفت: آ ره پرفاختکاضی به مذایی از مساهل ریکفرباره 
م بهتـر ی، بـرا ا بـرومیـن مسئله از فنیحان پاسخ فاف: اگر با فانستن ایگویید؟ ابور اضی سخن مییر

ح نمـوفم و بـا او وفاع ید: مسـئله را تشـریـگو . شـاگرفش می ا برومیه با ناآگاهی از فنکاست از آن
                                                           

 .89، ص عیون الحکم والمواعظ. لیثی، 1
 .241. همان، ص 2

3  . http://akhlagh.porsemani.ir 



   111  (9)يكم: نگاهی به وصايای اميرالمؤمنينمجلس بيستم و 

   1رفند کحان را اعالم یه خبر مرگ ابورکده بوفم ی. هنوز به خانه نرس کرفم
روانی نقـل یاالسالم ا فر نظم و مدریریت زمان، بسیار موفق بوف. حجت همچنین، امام خمینی

، بعد از نمـاز  ای از فضال با عده ، فر صحن امام علی مان به عراقیی از سفرهایکفر »ند: ک می
رفند؛ اختالف سـاعت کان خواستند بروند، ساعت را نگاه یم. وقتی آقایمغرب و عشا، نشسته بوف

فاف. فر  را نشـان مـی ۱:91ه ساعتش عربی بوف، ساعت کهم  ریمش آمد و صحن حضرت ایپ
زان یـها را م ، گفـت: سـاعت د نجفیی از اساتیک، امام از فر  قبله وارف صحن شدند و  همان حال

،  ن سـاعتی، فر همـ ه هر شب امامکزفه سال است یروف. س ساعت از شب می ۱:91د. اآلن ینک
   2«، خوفش ساعت است. گذارند. وروف امام قدم فاخل صحن می

 خ مرتضی انصـارییهای بزرگ اسالمی که نظم باالیی فر زندگی فاشت، ش از فیگر شخصیت
،  ، شـهرتی جهـانی فاشـت خ مرتضی انصارییه مرحوم شک، فر آن هنگام  فولت عثمانی»است. 

و وارف ، به نجف آمـد  ند. فرستافه فولت عثمانیکدار یخ فیمأموری به نجف اشرف فرستاف تا با ش
ه فر قسـمتی ک، فر اتاقی نشسته بوف  خی. ش ختی، توجه او را برانگ خیخ شد. خانه محقر شیمنزل ش

خت و مقـداری یفر ظرفی سفالی ر  رهیبلند شد و قدری ش  خیمتی پهن بوف. شیق ، فرش ارزان از آن
ره یربت شـه مـأمور فولـت از آن شـکـرف و برای فرستافه فولت آورف. پس از آنکآب با آن مخلوط 

 3«ده است و طالب فر انتظار من هستند.ی، وقت فرس رس خواهم خ فرموف: عذر میید، شیآشام
 رگـی از فسـت نـدهین تی، بد گوهر وقت

 

 ی فارفیه بهــــایــــما ن ُفر  گرانیــــآخــــر، ا 
 

 نی، پـرو ند عمر گرامـیکصرف باطل ن
 

ـــرف، راهنمـــایـــه چـــون پکـــ آن   ی فارفیر خ 
 

 باغ وجوف ه فرکنورسته  کفرخ آن شاخ
 

ــتن  ــت رس ــا وق ــو و نم ــوس نش  ی فارفی، ه
 

 . عرصه اقتصادی خانواده 2

ها مطـابق بـا فرآمـدها، فوری از  نـهیم هزیعنی تنظینه امور اقتصافی خانوافه، یزی فر زمیر برنامه
گر بر آن نهـاف. یتوان نامی ف ه جز اسراف نمیکی یها پاش و ختیز از ریرضروری و پرهیمصارف غ

و قرض و چـک جبـران کنـد، فچـار   اگر فرف بخواهد کمبوف اقتصافی خوف را همیشه از طریق وام
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زوفی آرامش حاکم بر خانوافه خـویش را  های روحی و جسمی ناشی از آشفتگی شده، به بیماری
خـوف  فهند و بیش از تـوان مـالی با حقوق کارمندی، ُپز مهندسی می  از فست خواهد فاف. بعضی

 کنند که نتیجه آن، به وجوف آمدن بحران فر معیشت خانوافه است. خرج می
 د:یگو سعدی می

 ســتید گریــس بباکــ بــر احــوال آن
 

ــ  ــرج بک ــوزفه، خ ــوف ن ــش ب ــتیه فخل  س
 

و « شناسـی فیـن ژرف»، نظم و تدبیر فر امور معیشـت، کنـار فو اصـل مهـم   فر روایات اسالمی
 قرار گرفته که حکایـت از اهمیـت آن فارف. امـام صـافق« صبر فر برابر مصایب و مشکالت»

َُ ِفی الّدحِن، َوُحْسُن الَتقادحِإ ِفای الَّمع َّشاِة، »فرماید:  می ُن ِاّا َعّلی َّمَلِص ِخَ ٍل: َالَتَفُق َِ ُّلُ، اْلُّمؤ َْ ا َح
ْبُإ َعَّلی ََ ، صـالح کـار مـؤمن، تنهـا فر سـه خصـلت اسـت: شـناخت عمیـق فیـن 1؛الَن ِئَبةِ  َوال

 «فاری صحیح فر معیشت و صبر فر برابر مصایب. اندازه
، نیمـی از کسـب  اند: اقتصاف و تـدبیر فر معیشـت عرض کرف: به ما گفته مرفی به امام صافق

َن الّدحِن الَتْدا ُإ ِفای اْلَّمع َّشاةِ »است. حضرت فرموف:  َِ ، َو َُ نـه؛ بلکـه ایـن  2؛ا، َاْ  ُهَو اْلَكْسُ  ُ ُّل
 «فاری[ است. کار است و تدبیر فر معیشت، جزهی از فین ]و فینو کار، همه کسب

 . عرصه اجتماعی3

گـران ارتبـاطی سـالم برقـرار سـازف و فر واقـع، نـوع ید با فیانسان، موجوفی اجتماعی است و با
ــا فیگــر همنوعــان خــویش اســت کــه شخصــ ــاطش ب ره یفهــد. فر ســ ل میکرا شــت او یارتب

ار یمـان، از ارزشـی بسـیروابط اجتماعی و نیز عمل به عهد و پ، نظم و انضباط فر   معصومان
بـا  امبریـپ»نـد: ک اف مـییـن یچنـ ، از روش رسـول خـدا. امام صافق برخورفار است

جـا  نی، هم ای فر انتظـارش بمانـد و گفـت: مـن ا صخرهیوه کنار که فر کشخصی وعده گذاشت 
اران یـ.  شـدت گرفـت بر رسول خـدا فرموف: پس، گرمای آفتاب ی. امامیایمانم تا تو ب می

گاه  فرمـوف: وعـده د  رسول خدایه برویشوف، اگر به سا حضرت گفتند: ای رسول خدا  چه می
 3«ان است.کن میما، هم
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بنابراین، باید انسان شخصیت اجتماعی خوف را از هرگونه آسیبی حفظ کند. از جـمـله عـوامــلی 
را یـ؛ ز گـران اسـتینظمی فر برخورف بـا ف ند، بیک میفار  ت اجتماعی آفمی را خدشهیـه شخصک

ـمکیابند  روشنی فرمی افراف جامعه به گرفف.  ، موجب هدررفتن وقت و عمر آنان می ه فـرف نـامـنـظ 
چنـین کسـی ارزش چـنـدانــی قاهـل  ی، بــرا ـان خــوف رانــدهیــل، او را از مـیـن فلیبـه هـمـ

فانـد:  ت اجتماعی را موجب حقارت آفمـی مییخصفارشدن ش خدشه شوند. امام عـلی نمی
ْن » َُ   َاَهَل   ََ َل   ِعْإَض  «گرفف. ند، پست میکی یاعتنا ش بییه به آبروکسی ک 1؛ َُ
 . عرصه سیاسی4

کسـانی کـه فارای تـوان ریزی اهمیـت بسـیاری فارف.  فاری نیز نظـم و برنامـه فر عرصه حکومت
کنند، قافرند با امکانـات نـاچیز، کارهـای بزرگـی را انجـام  میریزی هستند و با تدبیر عمل  برنامه

تر نیـز بـه چنـین مـوفقیتی نایـل  برنامه، حتی با امکانات بسیار وسیع که مدیران بی فهند؛ فرحالی
 شوند. نمی

اشتر را بـه رعایـت نظـم سـفارش  کمال ید فارند. حضرت علیکروایات نیز بر این مطلب تأ
َِ »فرماید:  کرفه، می  ... ََ ِو الَّلَج َجا

َ
ا  أ َْ َك ِن َْ َِ ا  ِعْناَد  َْ ِو الَتَساُقَّط ِف 

َ
ا  أ َْ َواِن

َ
ِْ َقْبَ  أ و َُ ََ ِا ْْلُ َح َك َواْلَعَجَّل

ْو  ََ اإ  َْ َ
ْوِقاْع ُ اَ  أ

َ
َُ َوأ ْوِضاَع ََ اإ  َْ َ

ْت َفَّضْع ُ َ  أ َِ ا اْسَتْوَض َُ
َِ   

َْ ِو اْلَوْهَن َعْن
َ
ا َتَنَكَإْت أ َُ

َِ   
َْ َُ ِف  از  2؛ِقَعا

ان عمل آن فـراهم شـده، که امکارهایی که وقتشان نرسیده، یا سستی فر کارهایی کفر مورف  عجله
ه واضح و روشـن اسـت، بـر کارها هنگامی که مبهم است و یا سستی فر کیا لجاجت فر اموری 

 «اری را به موقع خوف انجام بده.کحذر باش و هر امری را فر جای خویش، و هر 
ارها، بر انجام امـور فر وقـت خـوف کبخشی  جهیر نظم فر نتیوجه به تأثفر بیانی فیگر، با ت امام

َُ َفِاَن »د: یفرما ، می رفهکسفارش  ِ  ِلُكِ  َحْوٍم َعَّمَّل َْ َ
ـار هـر روز را فر هـمـان ک 3؛ ََ  ِف اَ  َحْوٍم   ِلُكِ    أ

 «  ـار خـاصّـی اسـت.کـرا بـرای هـر روز، یروز انـجـام فه ]و آن را بـه روز بـعـد وانگذار[؛ ز
اُت »ریزی وابسته فانسته و فرمـوفه:  ها را به برنامه ، پایداری فولت  امام علی َْ ا  ََ َ

ْنَّشا ُء   الاُدَوِل   أ َِ
  َ ِِ از ایـن « اندیشـی فر امـور فارف. ریزی و چاره ها، بستگی به برنامـه پایداری و بقای فولت 4؛اْل
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، زمـانی موفـق خواهنـد بـوف کـه قـدرت نظـم و  نشوف کـه فولتمـرفا خوبی فهمیده می روایت به
  ریزی فاشته باشند.  برنامه

 ج. سبقت در عمل به قرآن

هـای قـرآن  گرفتن فر توجه و عمل امت اسالمی بـه آموزه ، پیشیهای امام علی از فیگر توصیه
ََ ِفي اْلُقْإآِن َا َحْسِبُقُكْم »کریم است؛ آنجا که فرموفه:  ََ الَّل َِ َغْ اُإُ ْم َوالَّل ؛ شـما را بـه خـدا، ِا ْلَعَّمِ  ِا

 «شما را به خدا فر ]خصوص[ قرآن، نگذارید فیگران، فر عمل به آن، بر شما پیشی گیرند.
قرآن کریم، رکن اساسی جامعه اسالمی اسـت و چنانچـه آحـاف اجتمـاع نسـبت بـه ایـن کتـاب  

انـدازهای روشـنی فر افـق  آسمانی اهتمام و توجهی بیش از پـیش از خـوف نشـان فهنـد، چشـم
ای عایـد  پیشرفت و تعالی آن جامعه بروز خواهد کـرف و فسـتاورفهای فنیـوی و اخـروی  ارزنـده

ِهـيََأْقـَوُمَوُیَبِشـُراْلُمـْؤِمنیَناَلـذیَنَیْعَمُلـوَنِإَنهَذااْلُقْرآَنَیْهديِلَلتـي»مؤمنان خواهد شد: 
مَ د و بـه یـنما دارتر است، راه مییه خوف پاک[  نییین قرآن به ]آیقطعًا ا 1؛بیرا الَّصاِلحاِتَأَنَلُهْمَأْجرا 

 « ایشان خواهد بوف. یه پافاشی بزرگ براکفهد  نند، مژفه میک سته مییارهای شاکه کآن مؤمنانی 
بر این اساس، چنانچه جهان اسالم به بایدها و نبایدهای قرآنـی عمـل کننـد، جامعـه مطلـوب و 

هـا و مشـکالت فـرفی، مند خواهند فاشت. امروزه، علت افزایش برخی ناهنجاریزندگی سعافت
باشد. این، همان چیـزی اسـت کـه گرفتن از معارف بلند وحی میاجتماعی و خانوافگی، فاصله

و  2؛َوقاَلالَرُسوُلیاَرِبِإَنَقْوِمياَتَخُذواهَذااْلُقـْرآَنَمْهُجـورا»ده شده: ینام« ت قرآنیمهجور»
فر همـین راسـتا، امیـر « گفت پیامبر: این پرورفگار من  همانا قوم مـن ایـن قـرآن را رهـا کرفنـد.

مـداری و عمـل بـه آن سـفارش اش، همگـان را بـه قـرآنفر لحظات پایـانی زنـدگی مؤمنان
َِ َغْ ُإُ م»نماید:  می ََ ِفي اْلُقْإآِن َا َحْسِبُقُكْم ِا ْلَعَّمِ  ِا ََ الَّل  3.«الَّل

کنـد؛ یکـی، مهجوریـت قـرآن و فوم،  فر این جمالت، به فو مطلب مهم اشاره می امام علی
است؛ زیرا حضرت فرموفه: به قرآن عمل کنیـد تـا غیرمسـلمان بـه   فرازمانی و فرامکانی بوفن آن

هـای قرآنـی،  واسطه عمل به آن بر شما سبقت نگیرند. این کالم، معنـایش ایـن اسـت کـه آموزه
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   111  (9)يكم: نگاهی به وصايای اميرالمؤمنينمجلس بيستم و 

 .   توانند به آن عمل نمایند ؛ یعنی غیرمسلمانان هم میفرامکانی است
ن یای، مهجوریـت قـرآن فر جامعـه اسـالمی را چنـ الله خامنه تیرهبر معظم انقالب، حضرت آ

 ند:ک ف مییتوص
هـای  جاسـت؟ فر فسـتگاهکد قـرآن فر یـنید، ببینکفیامروز نگاهی به صحنه زندگی مسلمانان ب»
هـا و  گر، فر مدرسـهیدیکـم روابط و مناسبات مرفم بـا یتنظ های اقتصافی، فر ومت، فر نظامکح

ان قشـرهای یـهـای ملـی م م ثروتیها، فر تقس است خارجی و روابط با فولتیها، فر س فانشگاه
ر یش از آنـان تـأثیب ایـ مکـه کها  ران جوامع اسالمی و همه قشرهای ملتیوخوی مد مرفم، فر خلق

دام کـ، فر کو پوشـا کفر روابط زن و مـرف، فر خـورا ام اسالمی،کرند، فر رفتار فرفی حیپذ می
جـای کهـا، فر  ی، فر معاشـرتکهای بـان ها و اندوخته ها، فر سپرفه اخکجلوه اصلی زندگی؟ فر 

سـت و یگر ن مـییـش از اید جمـال صـد سـال پـیهـا؟... سـ ت عمومی و اجتماعی انسـانکحر
هـا و نهـافن بـر  وانـدن بـر مقبـرهرفن و خکـ نتیفافن و ز هیه ]آیا[ قرآن مخصوص هدکاند یگر می

ا وضع قرآن برای امـت قـرآن یری حاصل شده است؟ آیین صد سال، چه تغیهاست؟ فر ا طاقچه
   1«ست؟یننده نک نگران

 شدن یک مسیحی مسلمان

آلمانی گشت. او که نامش را پس از تشـرف بـه اسـالم،  یشدن زن جامعیت قرآن، باعث مسلمان
آموختم، به همان نسـبت، شـک  هرچه بیشتر از تعالیم مسیحیت می»گوید:  گذاشت، می« زهرا»

رو، بـه مطالعـه مـذاهب مختلـف پـرفاختم. البتـه از همـان آغـاز،  شد. ازاین و ترفیدم بیشتر می
قرآن را به زبان آلمـانی تهیـه کـرفم. هرچـه بیشـتر  بوفن بسیاری از آنها را فهمیدم؛ تا آنکه توخالی

شـد و  ام کاسـته می گسیختگی و آشفتگی فرونی کرفم، بیشتر از آن حالت ازهم قرآن را مطالعه می
گشتم و فر  ها به فنبالش می ام را یافتم. آری، آن حقیقتی را که سال باألخره با مطالعه قرآن، گمشده

 2«و قرآن بوف.پی آن به هر فری سر زفم، اسالم 
زفایی از قـرآن فر عرصـه عمـل  های مهـم  مـا، مهجوریـت بنابراین، باید گفت که از جمله وظیفه

رف کهای خوبی برفاشته است؛ اما باید انعان  است. بحمدالله، تاکنون جامعه ما فر این زمینه گام
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فاشته باشد و همـه وبوی قرآنی  که این امر، کافی نیست. قرآن انتظار فارف که فضای جامعه، رنگ
ساز قرآن افاره کنند؛ زیرا قـرآن، کتـاب زنـدگی  مسلمانان زندگی خوف را بر مبنای فستورات انسان

است و باید همواره تعالیم آن را آویزه گوش خوف قرار فهـیم و فر عمـل بـه آن بـر فیگـران پیشـی 
 بجوییم. 

 اید! مگر قرآن نخوانده

ای از اطرافیـان نوری، سعدالدوله به منزل او آمـد. عـدهالله  یک روز پیش از فستگیری شیخ فضل
وگو کـرف. پـس از چنـد  شیخ حضور فاشتند. سعدالدوله نزف شیخ نشست و آهسته با ایشان گفت

هـای مشخصـی گویند که فسـتآقای سعدالدوله می»الله به حاضران فرموف:  لحظه، شیخ فضل
فاند که من هم به یکـی از و ایشان مصلحت میفر کار است که مرا فستگیر کرفه و به فار آویزند 

شـدن خـوف  فو سفارت روسیه یا انگلستان پناهنـده شـوم. بعـد بـا تبسـم فرموفنـد: مـن از کشته
 «  شوم. کس غیر از خداوند پناهنده نمی اطالع نیستم و به هیچ بی

ایشـان منـد بـه حفظ جان آقا بـر تمـام افـراف عالقـه»سعدالدوله خطاب به شمس العلما  گفت: 
شوند، با یـک سـفارت ها پناهنده نمیفانستم که آقا به این سفارتخانهواجب است و من چون می

ام تا فر صورتی کـه آقـا اجـازه فهنـد، وگو کرفه طرف، یعنی سفارت هلند تماس گرفتم و گفتبی
نه شـیخ بـا تبسـمی اسـتهزاگو« پرچم هلند را روی بام خانه نصب کنیم تا ایشان فر امـان باشـند.

آقای سعدالدوله  پرچم ما را باید روی سفارت بیگانه نصب کنند. چطور ممکن اسـت »فرموفند: 
صاحب شریعت به من که از مبلغین احکام آن هستم، اجازه فهد بـه خـارج از شـریعت پناهنـده 

خـدا  1؛ْؤِمنیَنَسبیال َوَلْنَیْجَعَلالَلُهِلْلكاِفریَنَعَلیاْلُم»فرماید: اید که میشوم  مگر قرآن نخوانده
من راضی هستم که صـد مرتبـه «  افران بر ضد  مؤمنان قرار ندافه است.کای به سوف  هرگز راه سلطه

بمیرم و زنده شوم و مسلمین و ایرانیان مرا مثله کنند و بسوزانند، ولی به اجنبی پناهنده نشـوم و بـر 
 2«خالف شرع اسالمی عملی انجام ندهم.
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