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 تقوا آثار
 اله مرتضي مطهري شهيد آيت

 دو اثر بزرگ تقوا

مياين در و بصيرت است كه در آيه اول روشن: گردد مقاله راجع به دو اثر مهم كه در قرآن مجيد براي تقوا ذكر شده بحث بيني

مي 29 ياقوتّتَنْا«: فرمايد از سوره انفال خدي» رقاناًفُمكُلَلْعجاهللا و عني اگر تقواي الهـي داشـته باشـيد اونـد بـراي شـما مايـه تميـز

و مضايق است كه در سوره طالق آيـهمي تشخيص و بيرون آمدن از تنگناها و آسان شدن كارها و ديگري حل شدن مشكالت دهد

راه باشد خداوند براي او راه بيرون شدن از شـدائد يعني هر كس كه تقواي الهي داشت» جاًرَخْمهلَلْعجيق اهللاَتَّينْمو«: فرمايدمي4

مي. دهد قرار مي هر كس كه تقواي الهـي داشـته» راًسيهمرِاَنْمهلَلْجعيق اهللاَتَّينْمو«:دنفرماي ايضاً در همان سوره بعد از دو آيه

.دهد باشد خداوند يك نوع آساني در كار او قرار مي

و روشن بيني  تقوا

عضي آيات ديگر قرآن هم هست كـهب.است مسلم در اسالماين خود يك منطق تنها اين يك آيه قرآن نيست،،اما راجع به اثر اول

و روي اين مطلب تكيـه شـده زياد،بر اين مطلب دارد، در اخبار نبوي يا اخباري كه از ائمه اطهار رسيده اشاره همـين مطلـب اسـت

و سلوك را . در عرفان باز كرده است است كه باب سير

اَ«آيه كريمه اي كه در زير عارف مسلكان به جمله ـ آم ينَذها الَّييا انُ ـ وا اَانٍيدبِـمنتُايدذا تَ ـ لـي لٍجـمسآمـده كـه-الـي آخـره–يم

ووقّتَاو«: آن جمله اين است. اندك جستهترين آيه قرآن است نيز تمسطويل و خداونـد بـه، تقواي»اهللامكُملعيا اهللا الهي داشـته باشـيد

مي شما مي و تعليم تامي. كند آموزد ثير دارد در اينكـه انسـان مـوردٔگويند ذكر اين دو جمله پشت سر يكديگر اشعاري دارد كه تقوا

. موهبت افاضه تعليم الهي قرار گيرد

اَداهج«: در كالم رسول اكرم است و هوسهاي نفساني مبارزه كنيد تا حكمـت با هوي»همكْحالْمكُوبلُقُلَّحتَمكُوائهاَليعمكُسفُنْوا

ك. در دل شما وارد شود و مشهور استحديث نبوي ديگري است جصنَيعرباَهلّلصخلَاَنْم«:فرمايدميوه معروف  يعنابِيترَباحا

عبِلْقَنْمهمكْحالْ له هاي حكمت از زمين دلش به مجراي زبانش هر كس چهل روز خود را خالص براي خدا قرار دهد چشمه»هسانلي

نقـل)ع(ولي عيناً همين مضمون، هر چند باعين اين الفاظ نيست در اصول كافي، باب اخالص، از امـام محمـد بـاقر. شود جاري مي

اَم«شده،  بِاالي بدعالْصلَخْا اَم الَقَاو-ماوي عينَبراَلَّجوزَّع اهللاِمان عهدهز االّ-ماوينَعيرباَلَّجوزَّعر اهللاِكْذدبعلَمجا يفَـلَّجـوزَّاهللا

الدو ورَصب نيا فَوائَده دائها قَفهمكْحالْتبثْاَها وبِلْي لبِقَطَنْاَه اي يعني بنده»هسانَها مان خودش را خالص نكرده است، يا اي چهل روز

را) اين ترديد از راوي حديث است(اي چهل روز خدا را خوب ياد نكرده است گفت بنده و او مگر آنكه خداوند به او زهد عنايت كرده

و به زبان او جاري ساخته است و حكمت را در دل او قرار داده و دواهاي اين دنيا بصيرت داده . نسبت به دردها

:گويد حافظ در اين دو بيت نظر به همين حديث معروف دارد كه مي

رهـــشني همــنـروي در سرزميـدم بـي گفت اين معمـي يـرينــاقـا

ش بمكه در شيشراب آنگه شود صاف كه اي صوفي يــنـعيـد اربـانـه

ميدر تفسير الميزان از كتب اهل تسن كَف كثيرُتَالولَ«:كند كه رسول اكرم فرمودن نقل قُف يجرِمتَومكُالمي اَمتُياَرَلَمكُوبِلُي يرمـا

لَ وسمتُعماَم سخ يعني اگر زياده»عمسا دلن گفتن شماروي در ميو هرزه چراني در مي شما نبود هر چه من هر بينم شما و ديديد

ب» مرج«كلمه تمريج از ماده. شنيديدمي،شنوم چه مي و و سرزمين علفزار است كه معموالً هر نـوع حيـواني در آنجـاه معناي چمن

مي وارد مي و راه مي شود و مي رود و سـر اسـت چرد، در خواهد بفرمايد زمين دل شما مثل آن علفزارهاي بي در كـه هـر حيـواني

و قدم مي . گذارد آنجا راه دارد

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ji

da
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                               1 / 5

http://jida.ir/article-1-766-en.html


132 

 1389پاييز،3، شماره22دوره/ مجله دندانپزشكي جامعه اسالمي دندانپزشكان

 تقوا

ارُظَنَلَمني آدببلوقُلَوح ونَومحي ينَياطالشَّ انّالولَ« فرمايدمي)ع(ث ديگر امام صادق در حدي مو اگر نبـود»مواتالس كوتلَلي

ميوت آسمانها را كنند آنها ملك كه شياطين در اطراف دلهاي فرزندان آدم حركت مي  گونه بيانات در آثار ديني از اين. كردند مشاهده

و پاكي از گناه را در بصيرت و يـا بـه طـور غيـرو روشن بيني روح مـؤثر دانسـته اسـت ما زياد است كه يا به طور مستقيم، تقوا

و خاموش شدن نور عقل بيان كرده است و تيرگي دل .مستقيم اين مطلب را در تاريك شدن روح

مي 107خطبه اميرالمؤمنين سالم اهللا عليه در قَلبهنْم« فرمايد نهج البالغه رَضاَم و رَهصب اَعشَي َشيئاً هر كـس نسـبت بـه»عشقَ

ميمي) يا شبكور(چيزي محبت مفرط پيدا كند، چشم وي را كور  و قلب او را بيمار بجع« فرمايدمي 212هم او در حكمت.يدنما كند

بِرُمالْ اَسفْنَء و دشـمني مـي»هلقْع ادسحدحه درو يعني خودپسندي انسان يكي از چيزهايي است كه با عقل وي حسـادت و نيـز رزد

جسـتن،يعني بيشتر زمين خوردنهاي عقل آنجاست كه بـرق طمـع»عِمطامالْ وقِرُبتحتَ ولِقُعالْعِصارِمرُثَكْاَ« فرمايدمي 219حكمت 

. كند مي

و چـه فارسـي زيـاد ديـده در ادبيات اسـالمي چـه عربـي است، بعدها هم آثار اين منطق در معارف اسالمياين يك منطق مسلم

و به كار، ادباشود مي مي بردهو فضالي ما اين حقيقت را اقتباس كرده و هاي ادبيات اسـالمي روي همـين توان گفت يكي از پايه اند

: ابوالفتح بستي آمده استبه معروفنونيهه شده، به عنوان نمونه از ادبيات عرب در بيتي از قصيده منطق گذاشت

هر لـعيضما وــنساكويـقتُو كمهح انٍـبا  انٌـــيغْطُو الٌـمنٍطَا

دو شير خورده يعني دو چيز هستند كه از يك پستان و در يك جا قـرار،اند، آن و دو چيز است كه اهل يك وطن و تقوا حكمت است

و سركشي كردن،دارند آن دو .مال است

و اياز كه محمود را بر محبـت ايـاز مالمـت مـي سعدي در بوستان در زير تـا آخـر ايـن–كننـد داستان معروف سلطان محمود

: گويدمي-داستان

ه هويهـآراستي استــقت سرايـحقي گـو هــرد برخاستــوس

گــنبين بيني كه هر جا كه برخاست گردن  است مردـچه بينـرد نظر

:گويد در گلستان مي

ديـب مد ـــده هوشمنــدوزد شره و  اهي به بندـدر آرد طمع مرغ

:گويد حافظ مي

و پرده ولي  غبار ره بنشان تا نظر تواني كرد جمال يار ندارد نقاب

و فارسي زياد است و تعبيرات در ادبيات عربي و. از اين گونه بيانات اسالمي اين مطلب از لحاظ فرهنگ پس از لحاظ دين اسالم

و فلسفي هم بايد ديد كه چه رابطهاز لحاظ منطق علم ولي يك اصل مسلم است، وي بيني موجـود اسـت؟ چطـور روشن اي بين تقوا

و قوه قضاوت انسان تـا  و فكر و مربوط به طرز عمل انسان است در دستگاه عقل ثيـرٔممكن است تقوا كه يك فضيلت اخالقي است

و منشاداش حكٔته باشد شـود؟ متهـا نمـي گردد كه انسان به دريافت حكمتهايي نائل گردد كه بدون داشتن تقوا موفق به دريافـت آن

ميدباشكنند كه اين يك مطلب درستي خيلي از افراد باور نمي و خيالي برايش، اين را چيزي از نوع تخيل و تنها ارزش شعري دانند

س. قائلند ازازاي نوشتهال پيش يادم هست در چند مييكي و مسـخره طرفداران فلسفه مادي را خواندم كه بـه همـين مطلـب حملـه

و جال ببخشد؟ و سمباده است كه روح آدمي را صيقل دهد و مجاهده نفس، سوهان !كرده بود، نوشته بود مگر تقوا

و حكمت عملي  تقوا

و فرقاني كه در اثر تقوا پيـدا مـيه اصطالح مولود تقوابد كه آن حكمتي كه اين نكته را ابتدا بايد ذكر كر و آن روشني شـود ست

مي. حكمت عملي است نه حكمت نظري و عقـل عملـي، البتـه: كنند بـه دو قسـم حكما اصطالحي دارند كه عقل را منقسم عقـل نظـري
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 شهيد آيت اله مرتضي مطهري

و، بلكه مقصود اين است كه قـوه باشد مقصود اين نيست كه هر كس داراي دو قوه عاقله مي عاقلـه انسـان دو نـوع محصـول فكـر

و انديشه:د كه از اساس با هم اختالف دارندانديشه دار و انديشه افكار و افكار افكار در خصوص بيان تفاوت. هاي عملي هاي نظري

و عمليو انديشه ميهاي نظري مي كردتوان ارائه مطلب زياد كه ولي در اينجا به اين اكتفا ت كـه مبنـاي عقل نظري همـان اسـ شود

و فلسفه الهي است و رياضي ، قضـاوت دربـاره اين علوم همه در اين جهت شركت دارنـد كـه كـار عقـل در آن علـوم. علوم طبيعي

شيواقعيتها و فالن خاصيت را دارد يا نـدارد؟ آيـا فـالن معنـا حقيقـت دارد يـاءست كه فالن و يا آن طور؟ فالن اثر اين طور است

و اما عقل عملي و به قول قدما مبناي علم اخال ندارد؟ و تدبير منـزل آنست كه مبناي علوم زندگي است مبناي اصول اخالقي است ق

چنين است يا آنچنان؟ مورد قضاوت وظيفـه در عقل عملي مورد قضاوت واقعيتي از واقعيتها نيست كه آيا اين.و سياست مدن است

و بـدي اين كار را بكنم يا آن كار» بايد«و تكليف است آيا  را؟ اين طور عمل كنم يا آن طور؟ عقل عملي همان است كه مفهوم خوبي

و امثال اينها را خلق مي و نهي و امر و نبايد و بايد و قبح مي. كندو حسن كند مربوط به طرز كـار راهي كه انسان در زندگي انتخاب

و طرز قضاوت عقل مي كردن اينكه در آثار ديني. نظري وي نداردو طرز قضاوت عقلو مستقيماً ربطي به نحوه كار باشد عملي او

در وارد شده كه تقوا عقل را روشن مي و مييكند كـه لحـن خـود آنهـا داللـت دارد همـه گشايد همچنان چه حكمت را به روي انسان

و راهي كه بايد در زندگي و دواي خود شناسـد،يمرا پيش بگيرد مربوط به عقل عملي است، يعني در اثر تقوا انسان بهتر درد خود

تا.ربطي به عقل نظري ندارد و آدمي اگر تقـوا داشـته باشـد بهتـر دروسٔيعني مقصود اين نيست كه تقوا در عقل نظري ثيري دارد

ي و ميرياضي آنا طبيعي را و مشكالت ميفهمد و علوم را حل و سـر كند، حتي در فلسفه الهي نيز تـا آنجـا كـه جنبـه فلسـفه دارد

ميكار و مقدمات در فكر خود ترتيب و مي خواهد با پاي استدالل گام بردارد و استدالل است دهـد تـا بـه نتيجـه برسـدش با منطق

تا. طور است همين و مجاهدت و پاكي ؤدر نوعي ديگر از معارف ربوبي تقوا و فلسـفه ثير دارد ولـي آنجـا ديگـر پـاي عقـل نظـري

س و و ترتيب مقدمات و منطق . به نتيجه نيستاز مقدمهو لوك فكري از نتيجه به مقدمهاستدالل

و روشن بيني و ازدياد بصيرت ر بـه مسـائل نـاظ،شودمي مقصود اينست اين حقيقت كه بيان شده كه تقوا موجب ازدياد حكمت

و عقل نظري نيست  است كـه ايـن مطلـب را بـه مشكل آمده همين قبول اين مطلب اين مقدارو شايد علت اينكه در نظر برخي نظري

مي هميناما نسبت به عقل عملي البته مطلب.اند حدود عقل نظري توسعه داده و و تقريبـي طور است توان گفت قبـل از هـر اسـتدالل

و رام كردن نفس اماره در روشن. تجربه گواه اين مطلب است و پاكي تا واقعاً تقوا و اعانت به عقل البته نه به ايـن ثير دارد ولئبيني

ا معني كه عقل في و تقوا به منزله روغن آن چراغالمثل به منزله چراغ و يـا اينكـه دسـتگاه عقـل بـه منزلـه يـك كارخانـه مولـد ست

مي روشنائي است كه فعالً فالن مقدار كيلو وات برق مي و تقوا كه آمد فالن مقدار كيلو وات ديگر بر برق اين كارخانه  افزايد، نه، دهد

مي براي توضيح مقدمه. طور ديگر است،طورها نيست اين : شود اي ذكر

 دشمن دشمنان عقل

ثَالثَه« است)ع(از كلمات علي كداواَع و ثَالثَه كقاودو سه نوع دشمن داري»اَص وكقُيدصـ:كقاودصاَفَ«. يعني تو سه نوع دوست

صقُديصديقك وعدو عدودويعني»ك ست تـو اسـت، دوستان تو يكي آنكس است كه مستقيماً دوست خود تو است، دومي دوست

دشمنان تو عبارت است از آنكه مستقيماً با خـود»كدوعقَيدصوكديقصودعوكودع:كداوعاَو« سومي دشمن دشمن تواست

. كه دوست دشمن تواستو آنكسو آنكس كه دشمن دوست تو است تو دشمن است

مقصود از نقل اين كالم اين است كه يكي از انواع دوستان، دشمن دشمن است، علت اينكه دشمن دشمن به منزله دوست خوانـده

مي شده اين است كه دشمن را ضعيف مي و دست وي را مي كند و از اين راه به انسان كمك و قاعـده. كند بندد اين خود يك حسـاب

مياي است  و قـواي معنـوي. كند كه دشمن دشمن مانند دوست است، آدمي را تقويت اين قاعده كه در افراد جاري است، در حاالت

مئانسان هم جاري است، قواي معنوي انسان در يكديگر تا تا ثير و احياناً مئكنند و اثر يكديگر را خنثـي مـي نماي ثير مخالف .كننـد ند
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 تقوا

و ايـن خـود اين مطلب جاي انكار نيست، در و بيش بين قواي مختلفه وجود انسان هست توجه شده و جديد به تضادي كه كم قديم

. داستان مفصلي دارد

 بيني ثير تقوا در روشنٔراز تا

و خيـر و بـد و قوايي كه در عقل انسان يعني در عقل عملي انسان يعني در طرز تفكر عملي انسان كه مفهوم خوب يكي از حاالت

ميو شرّ و اينكه االن چه و تكليف و وظيفه و غيرالزم و الزم و نادرست و چه نمي بايستو درست و ايـن بكنم گونـه بايسـت بكـنم

و مفاهيم را بسازد تا و مطامٔمعاني و هوسها و احساسات لجاج ثير دارد، طغيان هوي و امثال اينهاع و تعصب آميز ست، زيـرا آميز

ب و حوزه عقل عملي انسان و شـهواتاه دليل اينكه مربوط به عمل انسانمنطقه و تمـايالت و منطقـه احساسـات ست همـان حـوزه

و انسان محكوم اينها باشد نه حاكم بر اينها، در برابر فرمان عقل فرمان مـي. باشد مي دهنـد، اين امور اگر از حد اعتدال خارج شوند

و غوغا مي و وجدان فرياد نكنند در برابر نداي عقل مي، براي را كنند، ديگر داي عقل حكم پارازيت را پيدا آدمـي نـداي عقـل خـويش

مي.شنود نمي و مه ايجاد و دود و غبار ع در برابر چراغ عقل گرد در تواند پرتو افكني كند، فـي قل نميكنند، ديگر چراغ المثـل مـا كـه

مي ايم اين فضا االن نشسته ميو و مي گوئيم و مي كه يك نفربينيم به حكم اينست شنويم و ديگـران سـكوت كـرده سخن . انـد گويـد

و شفاف است چراغها نور مي و فضا هم صاف ولي اگر در همين فضا با اين يك نفر سايرين هم هر كس براي خودش حرفي. دهند

و اگـر ايـن فضـا  و با صداي بلند آوازي بخواند بديهي است كه حتي خود گوينده هم نداي خود را نخواهد شـنيد از بزند و پـر دود

: اند اينست كه گفته. را نخواهد ديد ديگري غبار باشد هيچ كس

گ هويه ـــي است آراستـقت سرائـحقي هـــاستـرد برخــو هوس

گ  است مردـه بينـچبينـد نظر گـرنردـنبيني كه هر جا كه برخاست

:اندو يا گفته

ي نقـجمال پـار ندارد ك رده وليـاب ردـغبار ره بنشان تا نظر تواني

:اندو يا گفته

شد چون غرض آمد هنر پوشيده شد  صد حجاب از دل به سوي ديده

امثال جوان محصلي براي ميرا در نظر بگيريد ند الزم است درسهايش را حاضـر كنـد، بـرايك ين جوان از مدرسه برگشته فكر

و بايد چندين ساعت بنشيند، بخواند،اين كار  و جاهل مانـدن و تنبلي مردود شدن و فكر كند، زيرا بديهي است نتيجه القيدي بنويسد

و هزارها  ايعقب ماندن از.ن نداي عقل او استبدبختي است، و چشـم در مقابل اين ندا ممكن است فريادي و ميل به گردش شهوت

ع و م نگذارد، بديهي است كه اگر اين فريادها زياد باشد جوان نداي عقل خود را نشـنيده ياشي در وجود او باشد كه او را آراچراني

ميو چراغ فطرت را نديده مي و با خود مي گويد فعالً برويم گيرد و گونـه هـوي پـس ايـن. شـود خوش باشيم تا ببينيم بعدها چه هـا

مئهوسها اگر در وجود انسان باشد تا و به تعبير ديگر اين هويمي كنند، اثر عقل را خنثي ثير عقل را ضعيف و هوسها با عقـل كنند

عدو الْ«: فرمود)ع(ورزند، در حديث است كه امام صادق آدمي دشمني مي و هـوس دشـمن عقـل اسـت»عْقلِاَلْهوي )ع(علـي. هـوي

و خودپسندي فرموددرباره ع حساد عقْله«:جب ده اَحبِنَفْس وي»عجب الَمرء خودپسندي انسان يكـي از امـوري اسـت كـه بـا عقـل

د و ميحسادت زم»عِطاممالْ وقِرُبتحتَ ولِقُعع الْصارِمرُثَكْاَ«:درباره طمع فرمود. ورزد شمني سـت ين خوردنهـاي عقـل آنجا بيشتر

. كند كه برق طمع جستن مي

شــب ديـدوزد هــره مدـــوشمنـده و بنـاهـدر آرد طمع مرغ دــي به

جْنبيكتيلَاكسفْنَكوّدعٰيدعاَ«:فرمايدمي)ص(رسول اكرم ا»بينَ و احساسـات يعني باالترين دشـمنان تـو همـان نفـس مـاره

و در ميان دو پهلويت قرار گرفته است علت اينكه اين دشمن باالترين دشمنان اسـت. سركش تو است كه از همه به تو نزديكتر است
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 شهيد آيت اله مرتضي مطهري

ُكلِّ اميدص«:فرمود)ص(سان است، هم رسول اكرم واضح است زيرا دشمن عقل است كه بهترين دوست ان عرِقُ يعني دوست»هلُقْء

ه ميباشدمير كس عقل او واقعي او، از هر دشمني با نيروي عقل توان دفاع كرد، اگر دشمني پيدا شود كه بتواند عقل را بدزدد پس

مي معادلصائب تبريزي شعري دارد. از همه خطرناكتر است :گويد ترجمه همان حديث نبوي،

 در پهلوي خويش ما كه چون دل دشمني داريم بستر راحت چه اندازيم بهر خواب خوش

و تزاحمي كه ميان بعضي با بعضي ديگر اسـت و قواي معنوي انسان به حكم تضاد پس توجه به اين مطلب الزم است كه حاالت

مئدر يكديگر تا تق ثير مخالف و ميكنند و حسادت مـي نمايند ريباً اثر يكديگر را خنثي ازو به عبارت ديگر با يكديگر دشمني ورزنـد،

و هوس با عقل استجمل آن .ه دشمني هوي

و روشنٔاز همين جا معناي تا و ازدياد بصيرت مي ثير تقوا در تقويت عقل و نـه شود بيني روشن و نـه سـمباده ، تقوا نه سوهان

س عدوك«:فرمود)ع(وم دوستاني است كه علي روغن چراغ، تقوا دشمن دشمن عقل است، از نوع ودع كه آمـد دشـمن ملكه تقوا»و

مي هوي عقل را كه و مهار و غبار برايش كند، ديگر نميو هوس است رام  اخـتالل بـه وجـود آورد، گذارد اثر عقل را خنثي كند، گرد

ميايجاد كند : گويد مولوي، چه خوب

انـهحس و صفـديشـا بگـهمچـاـه بر آب راـرفتــو خس ه روي آب

آب بس خس انبه بود بر، چون حباب  خس چه يكسو رفت پيدا گشت

عقــحق گشاي وا بست دو دست هويـچون كه تق راـد هر دو دست ل

تأتاپس معلوم شد كه تقوا واقعاً و طرز قضاوت انسان ولي نوع رأثيرش اين است كه جلـو تـأثير دارد در طرز تفكر ثيـر دشـمن

مي مي و از اين راه دست عقل را باز ب گيرد و ميه كند مع،دهد وي آزادي .ل ملكهكُنْتق

تاها را كه به طور غيرگونه عامل حكما اين مئمستقيم م ثير دارند فاعل بالعرض و يـا بـالعرض،ينامند گويند فاعل يا بالذات اسـت

و كـار ايـن  و فاعل بالعرض آن است كه اثر، مولود علـت ديگـري اسـت فاعل بالذات آن است كه اثر، مستقيماً از خود او توليد شده

و همين كند، ولـيمييد كه مانع برطرف شد آن علت ديگر اثر خود را تول علت كار ديگري است مثل اينكه مانع را برطرف كرده است

.داند كه آن اثر را به اين علت زايل كننده مانع هم نسبت بدهد بشر همين را كافي مي

و، تعصـب، لجـاج، طمـع، حسـد، شهوت،تواند شك كند كه خشم اگر انسان در هر چيزي شك كند در اين مطلب نمي خودپسـندي

و كر مي كند، آد ميمي نظائر اين امور آدمي را در زندگي كور و كر است، آيا كه يكـي توان در اين مطلب شك كرد پيش هوس كور

و معمولي بشر اين است كه عيب را در خود نمي مي از حاالت عادي و در ديگران آ بيند و حال نكه خـودش بيشـتر بـه آن عيـب بيند

و مغروري چيز ديگري مبتال و خودپسندي هست؟ آيـا ترديـدي هسـت كـه ست؟ آيا علت اين نابينايي نسبت به عيب خود جز عجب

ا و سايمردمان متقي كه مجاهده و طمع و بر عجب و درد خـودر رذائل نفساني فائق آمدهخالقي دارند و روشنتر عيب خود اند بهتر

و راه اصالح خود را بشناسد وجود دارد؟ را درك مي و عيب خود را و حكمتي مفيدتر از اينكه خود را و آيا براي انسان علم  كنند

و مطيـع نمـاييم آن وقـت خـواهيم ديـد چـه خـوب راه سـعادت را درك اگر توفيقي پيدا كنيم كه با نيروي تقوا نفس اماره را رام

مي مي و چه خوب مي كنيم و چه روشن مي فهميم و چه خوب عقل ما به ما الهام مي. كند بينيم فهميم كه ايـن مسـائل چنـدان آن وقت

و محتاج به اس و هم پيچيده و روشن بوده، فقط غوغاها را ذاشتهگ ها نمي اختاللتدالل نبوده، خيلي واضح اند كه ما تعليم عقـل خـود

. بشنويم

و رحمه و بركاته والسالم عليكم  اله
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