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 ِبْسِم اهلِل الرَّْحمـِٰن الرَِّحیمِ 

 (9های اخیر کشور ) سلسله تذکّرات استاد طیّب ناظر بر ناآرامی

 ز دست دادن روحیّه ناشی از ارزیابی نادرست رخدادهاستا

سورهاحزابوجوددارددرشرایطاجتماعیامروزماقابلتوجّه۳۲تا۳۲هایبلندیکهدرآیاتپیام

هاییکهدشمنبرایهاییکهجامعۀاسالمیماباآنمواجهاستوصحنهاست.اینتالطماتوآشوب

ازپادرآوردننظاماسالمیتدارکدیده،نبایدروحیّۀماراسلبکند.ازدستدادنروحیّه،ناشیاز

آوردرخدادهاست.دشمنتوانخودراخیلیبیشازآنچهواقعیّتداردبهچشممامیارزیابینادرست

مراقبباشیمهر تسلیماوکنیم. میدانرا سلبکندتا را هدفشهمیناستکهروحیّۀما واصالً

مراقببزرگنمایی ابعادواقعیخودشببینیم. در وتکثیرهایرسانهچیزیرا ایباشیمکهچگونهها

کنندتاآنرابهیکواقعۀبسیارعظیمتبدیلکنندوحتّیحادثۀکوچکرابارهاوبارهاتکرارمییک

 .دهندتامارادچارهراسکنندمیکنندوتوسعهچیزهاییراکهاصالًوجودنداردخلقمی

 جنگ احزاب علیه اسالم و جمهوری اسالمی و ایران مقتدر

یکپارچهبهراهواقعیّتایناستکهیکجنگ و ایرانمقتدر نظاماسالمیو احزابعلیهاسالمو

مجموعه است. همۀگروهافتاده جناحایاز و مشترک،ها یکقرار با و تفکّراتمتعارض، همۀ با ها،

اند؛ولیمانبایدروحیّۀخودراببازیم.قرآنسمتدینونظامدینیشروعکردهیورشعظیمیرابه

هایمختلفعلیهاسالمفرمود:فریباجتماعظاهراًپیوستۀاینهارانخورید!داتّحادجناحکریمدرمور

عهدشدندکهکاراسالمراتمامکنندوآلههموعلیهاهللاکرمصلّیدرجنگاحزاب،تماممخالفانپیامبر

هول صحنۀ میشاید نظر قرآنانگیزیبه امّا آمد؛ فرمود: گمانَجِمیعًا َو قـُُلوبـُُهْم َشّتىٰ َتْحَسبُـُهْم کریم :

صورتاالنبه .اند؛درحالیکهبینخودشانتعارضاتشدیددارندکنیدکهاینهایکگروهپیوستهمی
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هایمتفاوتیدارند.جمعیّتیاند؛امّاهمدلنیستندومقاصدوانگیزهدستشدهایهمتاکتیکیولحظه

اقتدارجاییاستکهیکپارچگی،انسجام،همدلیوهمراهی .ردکهدرونشپراکندگیاست،قدرتندا

همینآشوب در دارد. جمهوریواقعیوجود تجمعاتضدّ و کشورها از خارج داخلو اسالمیدر

اینجریانمی کتکبینیمکه و همدعوا با میکاریمیهایمختلف، خدا انگیزهکنند! هایداندچه

کشتنپولگرفتهتاکسیکهبرایشهوتدنبالدخترهاکهبرایآدممتفاوتیبینشانهست!ازکسی

بنیاناعتقادیشدرتعارضباحکومتاسالمیوشیعی اصالً آمدهیاکسیکهیکدلخوریداردیا

است.

کسی که از خدا بترسد، همه از او خواهند ترسید

 قرآنفرمود: هیچغلطیاْخَشْونِ َفال َتْخَشْوُهْم َو ازچنینجمعینبایدترسید. اینها نترسید! اینها از :

انحرافوآلودگینشویدنمی دچارظلم، دچارگناهنشوید! بترسید! خدا ازمنِ روایات .توانندبکنند!

گوشخراششد،می بنابرایناگرفریادها اوخواهندترسید. همهاز بترسد، کسیکهازخدا فرمایند:

مؤمناتّفاق نبازیم. خودمانرا و اوجعزم چنینشرایطیبه در قدرتایمانمیاً و قرآناراده رسد.

ُُ : الَِّذيَن قاَل َلُهُم الّناُس ِإنَّ الّناَس َقْد َجَمُعوا َلُكْم فَاْخَشْوُهْم َفزاَدُهْم ِإيمانًا َو قاُلوا َحْسبُـَنا اللّٰ فرمود  ُه َو نِْعَم اْلَوِِی

گویندکارتماماستوهمۀملّتیکپارچهعلیهشمامتّحدبهآنهامیمؤمنینکسانیهستندکهوقتی

میشده افزون ایمانشان اتّفاقاً هستند .شوداند، اسالمی نظام مخالف مردم همۀ که ادّعا این البتّه

امّابه متعالدراینعالمهرصورتمردمدراینعالمکارهواقعیّتندارد؛ ارادۀمطلقحقّ اینیستند؛

کنیم.همانتعبیریکهرهبریبهزیباییفرمودندابرایماکافیاستوبهاوتکیهمیحاکماست.خد

اسرائیلفرارکردند،بهجاییرسیدندکهپیشالسّالموقتیقومبنیکهدرماجرایحضرتموسیعلیه

:کارماآمدند،لذاخودشانراباختندوگفتندتاختمیرویشاندریابود،فرعونیانهمازپشتسربه

:نه،اینگونهنیست.خدایمنبامناست!رَبِّی  َکاّل ِإنَّ َمِعیَ السّالمفرمود:تمامشد!حضرتموسیعلیه

هایقدرتآمریکاواسرائیلوانگلیسواروپاهمدستتعبیرامروزی،همۀجبههخداهست!اگرچهبه
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وراهدرآمدبستهباشد!یکمؤمندراینروهمتحریمباشدبهشوندوازپشتحملهکنند،وازرو

شکافدوماازوسطاینیخدارودنیلرامیگوید:ارادهشود.مؤمنمیشرایطبهایمانشافزودهمی

َه َمَعناکند.شویموهمینرودفرعونیانراغرقمیرودردمی اش:خداباماست!چراانسانروحیّهِإنَّ اللّٰ

!راببازد؟

 ها، دست دشمنان اهل بیت و قرآن است یریّت این هجمهمد

طورکهعرضکردم،درابعادقضیّهبزرگنماییشدهاست.چهکسیگفتههمهمخالفند؟!واقعاًازهمان

اشبهمردمگویند؟ثانیاًمؤمنتکیهآورندوبدوبیراهمیهاکسانیسردرمیهاوپنجرهچنددرصدخانه

منِمسؤول،خادممردموطالبرضایتمردماست؛امّااتّکالشنهبهخودشاستنیست.البتّهیکمؤ

اینِاَن َحقًّا َعَلْینا َنْصُر اْلُمْؤِمنیَن:نهبهدیگران؛فقطبهخداست.خداوندوعدۀپیروزیدادهوفرموده:

 نصرتکنیم. کهمؤمنینرا ِه قِ حقّیاستبرگردنما ازراستگوترکسیچهیاًل؟َو َمْن َأْصَدُق ِمَن اللّٰ

مقابلجناحمدیریّتتردیدبی.گذارمنمیتنهادیندشمنبرابردرراشمامنگفتهخدامتعال؟خدای

السّالماست.بدیهیاستکهآمریکاواسرائیلمدافعبیتعلیهماهلدشمنانواسالمدشمناندست

بیتاریمکهمدیریّتاینهجمهدستدشمناهلالسّالمنیستند!یقیندبیتعلیهمقرآنومکتباهل

اینبیالسّالمعلیهم قرآناست. میحیاییو دینزاییده پایبندیبه از خداترسیها و تقوا از شود؟!

بیزاییدهمی از یا تردیدنداریمشود؟! اینها در برابردینوخدا؟ کهمن .پرواییدر داده وعده خدا

گذارم؛لذامؤمنترسنداردودرعهدیکهباخدابستهمتزلزلنتنهانمیمؤمنینرادربرابردشمنا

ُهْم َمْن َقضىٰ شود.نمی َه َعَلْیِه َفِمنـْ ُهْم َمْن يـَْنَتِظرُ   ِمَن اْلُمْؤِمنیَن رِجاٌل َصَدُقوا ما عاَهُدوا اللّٰ هایانسان:َنْحَبُه َو ِمنـْ

شهیدورفتندمیدانبهگروهیک.یبندندپااند،بستهخداباکهمیثاقیبهکههستندمؤمنینازبزرگی

ُلوا تـَْبِدياًل:.شهادتندانتظارچشمهمگروهیکشدند، توجّهبه .وندشنمیتزلزلوتردیددچاروَو ما َبدَّ

پیروزیمی به را ما بساطفتنهخدایمتعالاستکه و جمعمیرساند کند؛هایدشمناندینرا
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هاییکهباپشتیبانیتسلیحاتیومالیآمریکاواسرائیلوانگلیسویافتهوگروهکاندشمنانسازم

آلمانوفرانسه،سالیانسالبرایتجزیۀایراندرنقاطمختلفشرقیوغربیوشمالیوجنوبیتالش

شبودطلبدرنقاطمختلفکشورمشغولتالاند.ازهمانروزهایاوّلانقالبیکجریانتجزیهکرده

دارد همآنتالشادامه هنوز خورده .و را فریبشعارهایظاهریاینها که مردم بخشیاز اند،امّا

هایمتفاوتیدارند.یکیازعملکردحکومتسرخوردهودلخوراست؛یکیشهواتشبهاوغالبانگیزه

ه؛ولیبدانیمکهلشکردشمنشدبندوباریاست؛هرکسبانیّتخاصّیسیاهیشدهودنبالفضایبی

پیروزیازجانبخداست.فریباینجنگروانیرانخوریموتردیدنکنیمکهاینهیاهوهممثلسایر

هاییشود.البتّهجراحاتوآسیبکرد،خاموشمیوچندسالایجادهاییکهدشمندراینچهلهیاهو

یوامنیّتیداخلیتشدیدشدهواردشده؛هممنزلتجهانیکشورآسیبدیدهوهممشکالتاقتصاد

 .است

 خداترسی عامل پایداری و بقای ماست

ُه َلهُ  َمْن کاَن ِللِّٰه کاَن زخدابخواهیمکهمااورافراموشنکنیم.ا .ماستباخداکنیمعملخداییاگر:اللّٰ

کهباشیمایندنبالنکند.استرفتهدستازمابقایوپایداریعاملرود،بینازماخداترسیاگرامّا

اگرکنیگیرینسقونماییقدرتبدهیم،نشانخودی فرد،م! ظاهرِ اگرچه شد، حاکم نفسانیّات

نگه تضمیننکردهکهحمایتکندو خدا چنینکسیرا باطنشدنیاطلبیاست. امّا مذهبیاست،

مقتدرترینحکومتبه .دارد فجر، سورۀ قرآندر وقتیتعبیر شودهایتاریخهم زیاد آنها در فساد

پاشند.ولیاگرخداترسباشندوسالمتدردرونشانحاکمباشد،آیدوازدرونفرومیتازیانۀالهیمی

تواندبکند.اگراخالصباشدیقینبدانیمکههیچدشمنخارجیوداخلیونفوذی،هیچغلطینمی

آید،سیلراهباطلفرمود:وقتیبارانیمیقرآندرمقایسۀجریانحقو .روداینهیجاناتازبینمی

آورد؛امّازیرآن،آبزاللاست.پسراباخودشمیینازکیازکفوخسوخاشاکافتدوالیهمی

ایازکفوخسوخاشاکرادیدی،فکرنکنتاعمقشهمیناست.باطلازبینوقتیرویآبتوده
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میمی حقآشکار و جریاناتمسلّرود بهشود. و معرضدید در کنطو پر چشم مأل، قرآن تعبیر

می مثلخاشاکرویسیلدیده عمقوجودشانفطرتصافیهستندو ولیاغلبمردمدر شوند؛

حضرتمهدی ولذا فطرتشانصافاست. امّا انحرافبیفتند؛ و بهگناه اگرچهگولبخورندو دارند؛

می تشریف که تحتارواحنافداه هم مردم میآورند، تغییر حضرت روایاتوالیت در اینکه کنند.

عقلاندحضرتبرسرمردمدستمیفرموده حلمگذارندو اخالقها، و کمالمیها را بهها بخشند،

کنم،توجّهشود.گرچهموضوععنوانوظیفهمطرحمیامیدوارمبهایننکاتیکهبه .همینمعنیاست

مباحثمعرف درحوزۀ ولیاالندرشرایطیهستیمکهبنابهمحوریجلساتما عرفانیاست، تیو

آیندودراینشرایطافرادیکهآگاهندبایدهایابرسیاهمیهامثلپارهاند،فتنهآنچهروایاتفرموده

سلوکبه و سیر سکوتکنندمسؤولند. اگر و کنند ظاهر را واقعیّتعلمخود هایمعنایبریدناز

الک در سر و مسؤولیّتاجتماعی مباحثمعنوی، اهمّیّت علیرغم نیست. فروبردن عبادت و ذکر

 .دیگریهمبردوشماستکهامیدوارمبتوانیماداکنیم
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