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 آداب معاشرت طلبه در مدرسه: اول بخش

 

 : اول بخش
 آداب معاشرت طلبه در مدرسه

 

 جامعه بزرگاز ای نمونه، مدرسه

ای که در آینده ما در آن جامعه زندگی ای است از جامعهکنیم خودش یک نمونهاین فضایی که در آن زندگی می
های مختلف آن برعهده خواهیم مسئولیت رهبری این جامعه را در قسمت؛ اجتماعی خواهیم داشت و بلکه باالتر

یک نمونه مشخصی از آن جامعه است که داریم  ،یک محلی، یک کارگاهی، شت. لذا اینجا یک دانشگاهیدا
طه سنجیم. نقکنیم و در آن وضعیت خودمان را میتمرین می، کنیمعاد مختلف آن تربیت عملی میخودمان را در اب

 خودمان را به، های ضعفمانهای قوت و از بین بردن نقطهکنیم و در تقویت نقطههایمان را پیدا میها و قوتضعف
کنیم و با راه و روش آن تغذیه می، کنیمتنفس می، علم و معارف 1حیات آب یم و در عین حال درگیرکار می

های چگونه زندگی . پس از یک طرف راهکنیممسئولیتمان آشنایی پیدا می ی زندگی وهای ضرورِی در آیندهنیازمندی
ای از جامعه در پیاده نمودن در یک چنین نمونهها را آن، گیریم و از ُبعد دیگرکردن را از نظر علمی و نظری یاد می

هایمان دیدگاه، کنیمزندگی میای حجرههم ما با دهیم. در اینجا در عین حال کهکنیم و خودمان را رشد میتمرین می
هم جا بانمتری است و با دو سه نفر که ای چهار دیواری چند را باید از این فراتر باز بکنیم. به عنوان اینکه اینجا حجره

یا  4نجا با مان را باز کنیم. ببینیم ما در این واحد بسیارکوچک اجتماعی که در اینگاه .با این دید نگاه نکنیم؛ هستیم
ایمان را دهیم تا در یک فضای وسیع چند میلیونی آن استعدادهچگونه خودمان را تمرین می، کنیمنفر زندگی می 5

                                                 
َبًة َوَلَنْج  1 ُه َحَیاًة َطیِّ ن َذَکٍر َأْو ُأنَثی َوُهَو ُمْؤِمٌن َفَلُنْحِیَینَّ ُهْم َأْجَرُهم ِبَأْحَسِن َما َکاُنوْا َیْعَمُلوَن )سورهَمْن َعِمَل َصاِلًحا مِّ  (79ی نحل آیه ِزَینَّ



   4 

 

 پایگاه ندای پاک فطرت مباحثی پیرامون طلبگی

نفری اینگونه نیست که فقط کالسی است و میزی و تابلویی  30یا  20س . در یک کالرشد بدهیم و آماده کنیم
، ر از خودتبا بزرگ، با استاد در تعامالتم و درسی و تمام شد. اینجا یک فضای کوچکی است از اجتماع بزرگ.

 کنم. ویکنم و روی آن و روی خودم کار مدر مباحث گوناگون دارم خودم را کشف می، با هم سن و سال خود
این دید اگر باز بشود برای انسان خیلی چیزها حل خواهد شد. در اینجا است ؛ طور فضای خود مدرسههمین

مهر پدر  دیگر آن دوران گذشت. تمام شد که در آغوش پر؟ کنم از خانواده دور ماندن یعنی چهکه من تمرین می
 . در غربتگذارمبه یک مقطع جدید می . قدم. آن مقطع تمام شدکردیمیشه سر سفره باهم زندگی میو مادر هم

کمر بستن ها را به دامن همِت مبارزه با سختی، شودزندگی کردن که مرحله جدیدی از زندگی عمرم شروع می
 .و بسیاری از مسایل دیگر

یزه کاری  در معاشرت 1مراقبههای و دقتها ر

ریزتر  در مراقبات خود، چه در اعمال خوداین است که هرکس هر ، مطلب دوم بعد از اینکه این دیدگاه باز شد
آید دست در جیب شلوارش رود. مثاًل امروز در این مدرسه مبارکه کسی نمیباال می بشود به همان میزان رشدش

دب این اشتباه است و این خالف ا، بگذارد و عربده بکشد و داد و فریاد راه بیاندازد و ما بگوییم که این کار را نکن
کند تا مثاًل همچون تذکری هم داده شود چون ئونات یک طلبه است. کسی این کار را اصاًل نمیخالف ش، است

های یکارآن ریزه، آنچه که ما اینجا نیاز داریم دقت بکنیم .این یک اشتباه و خالف خیلی آشکار و بزرگی است
ر یک واحد کوچک که سبب مان دو زندگی شخصیمان در اجتماع و زندگی اجتماعی امور تعامالت و معاشرت

ها کاریها و ریزههای فکری استعدادی ما خیلی رشد بکند. و نفس عادت نکرده این ریزبینیبینی شود این ریزمی
و در فضاهای  کردنمی ها را له کرده رفته است. حتی به ذهنش هم خطورکاریرا رعایت بکند. صدها از این ریزه

ای فراهم هایی وجود داشته باشد. اینجا است که زمینهکاریکرد همچون ریزهمیهم ن غیر تربیتی اصاًل تصورش را
 به خودم رسیدن، شده استتا من خلوتی با خودم داشته باشم. از همه مسائل بیرونی بریده شوم و تمام توجه و وقتم

، کاریها به مرورا آن ریزهها و تحمل سختی مبارزه بکاریکشف آن ریزه و آشنایی صحیح الهی گونه داشته و باباشد 
در  ،در جامعه میلیونی، فردا در پهنه اجتماع تا قابلیت پیدا کنم، ام تربیت شومهای دقیق وجودیدر آن ظرافت

بتواند رهبری کند و مدیریت الهی بکند. این سرفصلی از قابلیتش رشد کرده و ، های چند صد هزار نفریمسئولیت
  .خواهد که مطلب بیشتر باز شودبحثی است که جلسات متعددی می

                                                 
َه َخبی -1 َه ِإنَّ اللَّ ُقوا اللَّ َمْت ِلَغٍد َو اتَّ َه َو ْلَتْنُظْر َنْفٌس ما َقدَّ ُقوا اللَّ ذیَن آَمُنوا اتَّ َها الَّ  (18)سوره ی حشر آیه  ٌر ِبما َتْعَمُلونیا َأیُّ
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. از راه های واالستکاریها را اینها توجه داشتند که در شأن آن شخصیتببینیم چقدر ریزه مطالعه زندگی بزرگان با
از راه توجه  های خاصی که خواهیم داشت و از راه مراقبه و محاسبه که خواهیم داشت ومان با آن دیدمطالعات درسی
بنده از باب مثال چند  توان به آنها دست یافت.، میهای دیگری که انشاء الله خدا کمک کندروش و تفکر و دقت و
در خودمان تا اینکه نمونه باشد برای توجه ، در جامعه، کاریها در زندگیها و ریزهکنم از ریزبینینمونه عرض می

ها اریکیم اثر متقابل به هم دارند یعنی آن ریزهکنتر. جالب این هست که هر چقدر ما اینها را رعایت میبسیار عمیق
د گردد و هم در زمینه رشکند که آن زیبایی برکاتش به خودمان بازمیهم در فضای مدرسه زیبایی خاصی ایجاد می

 .مانتحصیالت تربیتی
ن به تر باشد ایاش کوچکتر و ریزاید دایرهخواهید بیاندازید هر چند این هدفی که انتخاب کردهشما یک تیری می

توانند در جاده خیلی صاف راه بروند اما آنکس که در یک ارتفاعی از یک کند. همه میشما را نزدیکتر می، قهرمانی
  .شوداش نزدیکتر میروی یک طناب راه برود همان قدر به قهرمانی، دیوار کم عرض راحت راه برود

نصف شب کسی در اینجا  3مثاًل ساعت  .ی مرتکب شویمپس در چنین فضایی توقعی نیست که ما اشتباهات بزرگ
کند. این خیلی واضح است. یا خدای نکرده نستعیذ بالله مثاًل در با صدای بلند داد بکشد هیچکس اینکار را نمی

یک عکس مزخرف گناهی مثاًل داشته باشد یا خدای نکرده یک گناهی در خیاالتش بگذرد. ، اش یک فیلمگوشی
آید مثاًل وقت نمیدیگر یک چیز واضحی است که در چنین فضاهای مقدسی که جا ندارد. کسی هیچخوب اینها که 

ه اینها ک، روی موکت رود تا مثاًل یک چیز از حجره بردارد و برود بیرون، با کفش داخل حجره بشود. روی فرش
چیزی که خیلی مورد دقت است  آن کاریها است.خیلی واضح است. آن چیزی که ما باید به دنبالش باشیم آن ریزه

عرض کردم بنده فقط یکی دو تا مثال عرض  .های این امور زندگی ما استکاریخواهد تربیت بکند ریزهو ما را می
 .کاریها را توجه داشته باشدتواند از این قبیل ریزهکنم و اال فراوان هست. هر کس به فراخور استعداد خودش میمی

ی  معاشرتیهای زه کاریمثال برای توجه به ر

ایی که خیس یا دمپ، ها را پرت بکنیم یکی این طرف و یکی آن طرفما دستشویی رفتیم وضو گرفتیم بعد دمپایی 
اعتنا باشیم. یک وقت بی کاری است. یک وقت این طوریاست بیفتد روی دمپایی دیگر و برویم. خوب این ریزه

کنیم. یعنی یک وقت پرت نمیوضو گرفتن دمپایی را در میاوریم. هیچآییم بعد از می عادت بکنیم که وقتی بیرون
دمپایی را اینجور در بیاورم و پرت کنم آن طرف و چه اینکه قشنگ جمع و جور کفشم  دهم ثانیه هم فرق ندارد چه

مرا در ، تاین دق، اما برکاتش چقدر است این مراقبه .را آنجا در بیاورم و جفت بکنم یک گوشه تمیز و منظم باشد
صورتش یک چیز خیلی ساده است. یک کفش  .کندتربیت می، دهدنظافت امر در دقت کار زندگی رشد می
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دهد صورتش ای هی تمرین میکند. مرا در یک کار نکتهدهد مرا جمع و جور میاما دارد مرا رشد می؛ درآوردن است
مثاًل وقتی من خالف این کار را بکنم یک مؤمنی  بساای دهد.نظم مرا رشد می، مثاًل یک دمپایی درآوردن است

ها خیس شده است و به هم قاطی شده است و روی هم بیند همه دمپاییخواهد استفاده بکند میآید و االن میمی
ایذاء مؤمِن مدرسه این نیست که چاقو  .است 1افتاده است و االن آن مؤمن نتواند از آن استفاده بکند. این ایذاء مؤمن

هر چقدر شخصیت انسان ، بردارد و شکم کسی را پاره کند و ماهم بگوئیم ایذاء مؤمن نکن. اینجا ایذاء مؤمن را
تواند بخواند هر چقدر بیند درسش را نمییک وقت می .شودتر میرود ضعیفرشد فکری و روحی انسان باال می

 .داند که یک مؤمنی را اذیت کرده استنمی .تواندزند نمی زور می

 حجره نشینی

حجره ، خواهم بکنممباحثه می، خواهم بخورمغذا می، خواهم بخوانمدرس می .حجره محل استراحت است 
و  کاری دارمخب حاال من بیایم در را بکوبم و با سرو صدا وارد حجره شوم. یک وقت توجه به ریزه .جایش نیست

اصاًل باز و بسته شدن در مشخص نباشد. ببینید ، ده استکنم که وقتی رفیقم خوابیبندم و باز میمی درب را طوری
توجه مرا دارد به خودش ، بردمرا باال میدهد خود کاریها دارد مرا رشد میاین ریزه .کاری استاین در حال دقت ریزه

کشد اول می استعداد مرا باال، دهددهم اما باطنًا دارد مرا پرورش میصورتًا یک کار ساده انجام می .دهدتمرین می
 .رسداش به خودم میکند و اولین فایدهمالحظات دقیق می

میگوید خوب این  .های مرا بشوید و باالخره یکی باید بشویدکسی نیست که ظرف .خواهیم غذا بخوریمیا مثاًل می
ظرف آنها را  ضمن این که من، کشددقیقه نمی 5اش کاری است همهاین ریزه .شوییمروز دیگه می 10بماند آنجا 

قم مجبور رفی وبماند ظرف که ) ببینید این با اون یکی ام.شویم تا رفیقم باخبر بشود من ظرف او را هم شستهمی
ی است که انسان در زندگی جمعی در محیط اجتماعی با یهاکاریچقدر فرق دارد. اینها ریزه (دشویَ بشود بردارد بِ 

که هیچ شخصی به هیچ شکلی از او اذیت نبیند. این دقت خودش  اش توجهش این استهمه .اینها درگیر است
 دهد.انسان را رشد می

                                                 
ه فهو ملعون فی التوریة و االنجیل و الزبور و الفرقان» ل الله)ص(:قال رسو - 1 ه و من آذی اللَّ وار )بحاراالن« من آذی مؤمنا فقد آذانی و من آذانی فقد آذی اللَّ
 (150، ص  72ج
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 کالم در حوزه و حجره ازمواظبت 

به ذهنمان که )  ( این ، دو درصد، رویم این مقدار و لو یک درصدهر مقدار که ما از فضای درس و بحث کنار می
دهند یه مناسبتهایی در حد نماز رگان تشخیص میمشکل آفرین خواهد شد حاال در مقام ضرورت یک وقت بز

در شرایط خاص حاال تبلیغ در یک وضع خاص البته اون به تشخیص بزرگان ، خوندن یا در حد مسائل خیلی خاص
تومحیط درس در این جور مسائل اینجور قضاها به به کاربردن ، و اساتید اون یک بحث دیگری است و لذا تو حجره

کند اینها جایز نیست شاید بعضی از عزیزان بگویند که خوب آقا من فکر انسان را مشوش می الفاظ و کلماتی که
بله کاماًل هم درسته فرمایش شما اما شما تو حساب ، مسلطم برای خودم من چنین و چنان هستم خوب بگیم آقا

رر ی باشد که برای او ضکنی دیگری امکان داره یک انسان ضعیفی باشد و یک انسان مریضخودت داری اعتماد می
راهم اش بیشتر فب کلمات خودمان باشیم اینقدر حواسمون در درسمون باشد زمینهظبزنه ما هر قدر که بتوانیم موا

 خواهد شد.
 

یت و تشکیالت الهی  نحوه مواجهه با مدیر

کنید مثل آن دارد. خوب وقتی شما مثاًل قوانین مدرسه را رعایت میهایی کاریرعایت نظم مدرسه یک ریزه
کنیم. خدا عذاب این طاغوتیان را شدید بکند که طوری در الله یک وقت بحث میء شا تشکیالت نیست که ان

تخطی از قانون شده یک ؛ جامعه بشری فرهنگ ایجاد کردند که اصاًل مبارزه کردن شده است یک شجاعت
روال بر این شده ، شری مسلط شدندهای طاغوتی به جامعه ببله این درست است. از بس که حکومت؛ شجاعت

 در برابر قانون الهی بایستی همانقدر آدم شجاعی هستی.، که هر چه در برابر مدیریت
فضا و مدیریت ، کنیممی در آنجا هرچه ما قانون الهی را رعایت اما در برابر قانون الهی درست برعکس این است.

عبادت است. این سبب توفیقات بزرگی است. بله اگر طاغوت این ، کنیمکه مربوط به قانون الهی است رعایت می
ظاهرًا که اگر شما حتی یک حق  در فتاوایشان هست باشد اینگونه نیست. جالب است که امام رضوان الله علیه

-نمی، آن حق تو را از آن فرد بگیرد، مسلم دارید اگر بنا هست که به دادگاه طاغوت مراجعه کنید و حاکم طاغوت

این حقی که گرفتی  .بروی خودت را ذلیل آن طاغوت بکنی و بگویی آقا حق مرا از این بگیر و بده به منخواهد 
درگیر هستیم اما به عکس وقتی به ، تا این حد ما با طاغوت خشن هستیم. 1یک همچون فتوایی است. خواهینمی

                                                 
 شد؟سوال: آیا قاضی منصوب از طرف سلطان جائر، برای حکم کردن و قضاوت، مشروعیت دارد تا اطاعت از او واجب با - 1
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سروکار نداریم که در فضاهای اجتماعی  شود یک عبادت است. ما با طاغوتقانون الهی یا هرجا که منتسب به آن می
  .زندکه رعایت قوانین عمومی اگر خدای نکرده یه خورده شل بشود این دیگر اصل تشکیالت را به هم می

یت  الهیهای چگونگی نظارت در مدیر

در عین ، ینیک باغبا، یک بنایی، شبیه آقایی که یک کارگری .دهدخود ما را رشد می، کنداینها خود ما را تربیت می
شود و جسمش تنومند کند خودش هم در این کار عضالتش قوی میحال که یک ساختمان زیبایی درست می

 ی شیرین بدنیبرد. میوهکند خودش هم از این هوای لطیف بهره میشود. ضمن اینکه باغ زیبایی را درست میمی
متقابل دارند. یعنی مدیریت در تشکیالت اسالمی و کند. ببینید اینها اثر می تنومند و عضالتی محکم را استفاده

وبیخ ت یا اعمال قدرت آقا باالسری و های طاغوتی زوردینی یک مدیریت براساس باور و ایمان است نه براساس روش
است. یعنی کسی ندارد که الزم ها مدیریت جامعه اسالمی روی باور انسان، و از این قبیل مسائل. مدیریت الهی

الزم نیست ما یک نفر ناظر ؟ چرا اینکار اینطوری شد؟ چرا اینطوری استات ید آقا شما مثاًل حجرهباشد بگو
ره کنم روی زمین باالخمن یک تکه کاغذی که پرت می .بگذاریم که مثاًل تمیزی و نظافت سالن این طوری بشود

 درون به عنوان یک وظیفه فراتر از این حرفایمان من از  .باید یک کسی آن را بردارد.یک مؤمنی باید این کار را بکند
 .رویم نظمی حاکم استشود هر کجا مییک فضای معطر زیبای منظمی می، نمود آن .دهددارد انجام می، هاست

بینیم. خوب این رویم نمود عطر معنویت را میهر جا می .پاکی خاصی حاکم است، تمیزی خاصی حاکم است
ساس رضای الهی و تربیت با نیت الهی به اعتبار و ارزش حضرت دارم این کار آن باوری است که من برا، نمود

شود که اگر یک عده افرادی ضعیف در جمع ما شود. برکاتش این میدهم. خب برکاتش چه میخودم را انجام می
ست به لطف اینجا نی الحمدللهشوند. می اگر در یک فضای فرهنگ نامناسب بوده باشند خود بخود تربیت هستند که

 دللهالحمهایی که مدیریت محترم کردند و کادر عزیز دقتی که در چینش عزیزان دارند که خدا با توجه به بررسی
 .های نورانی و مؤمن و متعهد و پاک هستندهمه از خانواده

ا آنجای زندگی خواهیم کرد که چون اینجا عرض کردیم فضای آموزشی هست برای تربیت خودمان فردا در جامعه
ینی بآنجا همینطور است می .های بیرونی را مدیریت کنیماینطور هست. بله از اینجا که آمدیم بیرون رفتیم جامعه

 ،فرهنگی درآمده پوست و گوشت و استخوانش اصاًل با چنین فرهنگ غلطی رشد کردهبی یک کسی از یک خانواده

                                                 
الشرایط ـ چنانچه از طرف کسی که حق نصب دارد منصوب نشده باشد ـ متصّدی امر قضا و فصل خصومات جواب: جایز نیست غیر از مجتهد جامع

ات سوال ) مقام معظم رهبری، استفتاء .باشد، مگر در حال ضرورتدر بین مردم شود و بر مردم هم جایز نیست به او مراجعه کنند، و حکم او هم نافذ نمی
1360 ) 
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-فردا در مسجدی نماز جماعت اقامه می .درست بکنیدخب شما اینجا باید یاد بگیرید که چگونه فضاسازی زیبا 

این  آنجا .فردا در یک روستا در یک شهری در یک استانی، کنیدای مدیریت عقیدتی میفردا در یک اداره، کنید
خواهید درست بکنید این دهد که آنجا یک همچون فضایی میچنانی به شما قدرت میهای تمرینی اینمدیریت

 .کنید برکاتش این خواهد شد که آن موجود بیچاره در این فضا به مرور بیاید و رشد بکندرست میفضا را که شما د
 .ارزد. آن فضایی که شما درست خواهید کرد آن فضا او را تربیتش بکندشما صدها سخنرانی بهش بکنید این نمی

ک جا را حفظ بکنیم که ی مسئولیت خیلی سنگینی برعهده شما است فقط این نیست که ما برویم یک مطالبی
تواند است. یک طبیب چگونه می 1سخنرانی کنیم و یک پولی هم بگیریم اعوذ بالله. مسئولیت شما به عنوان طبیب

آن شهر ، آن محله را آن روستا را، هایی آن مسجد راشما به چه مهارت .درمانگاه را به صورت یک درمانگاه درآورد
، مهمی ،ببین چقدر کار ظریفی، ون فضایی که در اینجا درست شده بکنیم بسازیمخواهید همچآن استان را می، را

کند. می ی دوستان دیگررو هنر بزرگی است. خوب اینجاست که اگر توانستیم ما اینجا فضا را فراهم بکنیم اثر بر
تی ک دوسیکوقت است که دوستی بیاید روحیه بگیرد درسش را با نشاط بخواند. یک وقت هم خدای نکرده ی

توانیم بکنیم که آن رفیقمان اگر در خانه هم یک مشکالت خانوادگی دارد حواسش پرت شود. ما اینجا کاری می
آید یک دلگشایی یک نشاط یک عشق علمی فضایی پیدا کند که اصاًل اعصابی دارد اصاًل این فضا که می، فکری

آید ر این. یک وقت هم برعکس خدا نکرده میخود به خود همه چیز یادش برود خب چقدر شریک هستید شما د
ها حساس است که حتی دمپایی مخصوص آنقدر در آزمایشگاه .ها برویدحواسش پرت شد. شما بعضی بیمارستان

متری امکان دارد  10دهند بپوشد چون آنقدر حساس است که از دهند بپوشد یک لباس مخصوص آنجا میآنجا می
 .شودتر میهای میکروب حساسشود آنجا حرکتتر میرچه فضا لطیفیک میکروب آنجا منتقل شود ه

ر ریزبینی در مراقباتمان د، سنجینکته، بحث امروز که خدمت عزیزان انجام شد عبارت شد از بحث ظرافت نگری
ای هست این اجتماع ساخته بشود و این یک نمونه، مان در فضایی که یک نمونه استارتباط با محیط اجتماعی

ها در جامعه بروند یک همچون فضایی را در فضای وسیعتر پیاده کنند و بسازند. و شود تا فرد فرد اینریزی مییپ
ای در جامعه این را سرباز حضرت یعنی این همچون فضایی را هر تک تک عزیزان بروند هر کدام در یک منطقه

همه  بینیاگر بنای صحبت باشد می .کردیم نزدیک های ظهور حضرت را بطور عملیبسازند. آنوقت چقدر زمینه
یک خورده بروید باالتر صدها از این  .طبقه پر کتاب 4ی دیگر الله. یک خورده بروید کتابخانهء جا کتابند. ماشا

                                                 
 (2024/ح28/ص2میزان الحکمه/جطبیب دوار بطبه ... . ) :امیر المومنین علی)ع( درباره پیامبر)ص( می فرماید -1 
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کارگاهی است یک آزمایشگاهی است یک فضایی است ، ها کم نیست. ما اینجا آمدیمسخنرانی .ها استکتابخانه
شود از یک جامعه اسالمی ای میها یک اجتماع ساخته شده و اجتماع ساخته شده یک نمونههاز تک تک ساخته شد

 .احترامی استبی با مدیریت براساس ایمان خودمان. کسی نیست اینجا گوشی کسی را کنترل بکند. چون این نوعی
چرا که هر کس  .ینکار را کرددهد اشود این کار را کرد اما شخصیت فضای نورانی این اجازه را نمیبه طریقی می

الفاظ شاید بعضًا ما در فضاهایی زندگی کردیم که با بعضی  .کندخودش با ایمان خودش دارد خودش را کنترل می
در کالس ،اند به عبارتی در دبیرستانهاییاند شاید تازه مشرف شدهها بعضی از عزیزان که تازه تشریف آوردهفرهنگ

خب برای این عزیزان شاید اوایل یک کمی مشکل باشد تا ، که چنین فضایی در آنجا نبوددر فضاهایی بودند ، هایی
مسموم هست ، حال و هوای آلوده است، و هوای بیرون این حال، شست و شو بدهند آن حال و هوای محیط بیرون را

ند شستو شو داد. دقت ک تا متوجه باشد که من دیگر وارد فضای جدیدی شدم دیگر آن حال و هوا رفت و باید دوباره
های بزرگ از اساتید از دوستان دیگری که موفقند یواش یواش بشناسد. همیشه که استاد وقت به بزرگان حوزه از پایه

سالم ( را ال مسیره اهل بیت ) علیه، ندارد در کالس بنشیند یکی یکی اینها را بگوید من خودم باید دنبالش بروم
 .کرد کاری باید دقتت.روی این ریزهده اسبشناسم خوب البته مسئله زیا

 مراقبت در معاشرتهای توجه به آفت

کاریها که ما عرض کردیم در مستحبات نیست که برداریم حلیه المتقین را بخوانیم و هر چه هست عمل این ریزه
، ق الناسدر ح بحث در حق الناس بود. بحث .بکنیم. نه این مستحبات منظور نبود. این بحث در معاشرت بود فقط

است. ما هرچه توجه بکنیم این افراط نیست. اما غیر از بحث حق الناس بله افراط  1افراط نیست چون حق دیگران
فریط الله در بحث افراط و تء شاریم به نفسمان فشار بیاوریم.إن کاری بکنیم. اجازه هم ندااست. این طور نباید ریزه

رد هم داهایی شود یک آفتت که اگر در این ریزه کاریها کسی موفق میمفصل عرض خواهیم کرد. و مطلب این اس
کاریها را در معاشرت رعایت کند این این است که انسان را چون اثر قوی دارد انسان هر چه ریزه، که یکی از آن آفتها

 .ردیک لذت عجیبی دارد یک کمی رشد بکند در این مسیر اصاًل از رشد خودش هم احساس لذت خواهد ک

                                                 
مدی )مح«. ِم ِبحقوِق اللهَجعَل الله ُسبحانه ُحقوُق عباِدِه ُمقّدمًة عَلی ُحُقوقِه َفمْن قاَم ِبحُقوُق عبادالله کاَن ذلک مۆّدیًا الی القیا»قال امیرالمومنین)ع(:  - 1

 ( 4۸0، ص 2ری شهری، میزان الحکمة، ج 
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 1آید برای انسان یک حالت کنجکاویآنگاه خدای ناکرده شیطان می، کندشخصیت آن خیلی زود از درون رشد می
 بیند.را برای خودش می 2ند و ُعجبکبه دیگران ایجاد می

 معاشرتهای و راه درمان آن در رعایت دقتمثال برای ُعجب 

کند ُبعد کند تا نگاه میمواالتی میبی .. دارد مثالً .داشت ورعایت به مسایل نظم و پاکی و بهبی مثاًل یک دوستی
کنم ببین روم جفت میکند من هم میها را پرت میآید کفشمی او، من چی او چی ماشاءاللهگوید می، خودش را

وصله هایش را تا حاال یکبار هم حاو ظرف .من هم رفتم و برداشتم، را ریخت و رفتها چه فرقی داریم. او آشغال
کند. اینجاست که ما باید آید همچون ُعجبی ایجاد میام. یواش یواش شیطان میاش شستهنداشته بشوید من همه

ندگی تجسس بکنیم در ز .حواسمان جمع باشد که مبارزه بکنیم با این شیطان ملعون و نگذاریم ما را کنجکاو بکند
در تاریکی شب  .ها را با یک حرام مبادله کردیمن زحمتی آاین حرام است یعنی همه .در رفتار دیگران، دیگران

 دانست رفتی آشپزخانه را تمیز کردی اگردانست رفتی مثاًل سرویس را تمیز کردی هیچ شخصی نمینمی هیچ کس
 پشت سرش، چه مدرسه خادم دارد. اگرچه رفتی لباسهای رفیقت را شستی و پهن کردی و هیچکس هم ندانست

عمده این است که ما اینها را حفظش  .ی آنها را دادی به اوهمه، به اوبینی نی یک احساس برتریک کنجکاوی به مؤم
بگوییم آن آقا شاید یک مشکل خانوادگی دارد  3بکنیم تا نتیجه بگیریم. اگر شیطان آمد فورًا آنها را توجیه بکنیم

نم. کبرای یک یهودی که خدمت نمی .نجاکند برای نوکری حضرت آمدیه ایحواسش به این چیزها نیست. او فرق می
 .دانداو مشکلی دارد و حواسش نیست نمی .اینها سرباز حضرتند. جایش همینجاست

فهمد. هنوز قرار نیست که مطالب را یک دفعه بسا نمیای .بدآموز بار آمده است .هنوز عادت نکرده به این کارها
اًل خدا این فرد را قرار داده تا من نوکری او را بکنم و ثواب ببرم خواهد تا متوجه شود. اصاین کار زمان می بفهمد.

اموری  فروشی بکنیم و اظهار فضل بکنیم. اینها بدون اینکه به رویش بیاورم. اینها چیزی نیست که ما با همدیگر فخر
ی به دیگری وقت، نفعش به خودش هست، دهداست که برای رفع غفلت خودش مفید است. خودش را رشد می

تا  ،حواسش نبود چنین شد چنان شد شاءاللهان، عجله داشت فالن شد شاءاللهانرسیدیم باید توجیه بکنیم که 
پس بحثمان  .ثمر باشدبی این را از ما بگیرد و، نگذارید خدای نکرده شیطان بیاید این همه زحمتی که ما کشیدیم

                                                 
ُسوا َواَل َیْغتَ  - 1 نِّ ِإْثٌم َواَل َتَجسَّ نِّ ِإنَّ َبْعَض الظَّ َن الظَّ ِذیَن آَمُنوا اْجَتِنُبوا َکِثیًرا مِّ َها الَّ ْعُضُکم َبْعًضا ... .)سوره ی حجرات آیه َیا َأیُّ  (12ب بَّ
بزرگ شمردن و خشنود شدن از اعمال نیک خود است به شرط آن که نسبتشان را به خدا فراموش کند، آنها را از جانب خود بداند و عجب به معنای  - 2

 .(2۷۶، ص۶شدن آنها نترسد.) فیض کاشانی، المحجة البیضاء، موسسة النشر االسالمی، جاز تباه
ی یأِتیک َما یْغِلُبک ِمْنهُ َضْع أْمَر اخیک َعلی اْحَسنِ » قال امیرالمومنین)ع( : - 3  .(۶14، ص ۸)نهج البالغه، کلمات قصار، وسایل الشیعه، ج « ِه َحتَّ
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عماًل  کنیم وشد که در این فضا همدیگر را تربیت می در آداب معاشرت) که دستورات دینی خیلی مهمی داریم( این
  .شویم برای مدیریت یک جامعه بزرگترآماده می

 اثرات کار علمی به صورت گمنام

و مطالبی که تو این تابلو همین طور ها ها و یا اون چکیده عبارتاین نکته که به ذهن حقیر رسید اون مقاالت و نامه
گذرد و مطالب را محتوا و انسان وقتی از آنجا میهند که انصافًا خیلی قابل استفاده و پردمی را ارائهشان تحقیقات

خواند انگار یک کالسی است خودش. این تابلو صورتًا یک سطح بسیار کمی دارد اما در تک تک آن مطالب در می
 گذارد .را میآنجا برای خود یک کالسی است که برای طول روز انسان برکات و اثرات معنوی خودش 

کنند آن مطالب بلند و زیبا را از کشند و آنها را تهیه میاما زیباتر از آنها این است که اسم عزیزانی که زحمت می
طالب شان در آن مشود و راضی نیستند اسمشود نام و مشخصات آنها قید نمیمنابع و یا مقاالتی که احیانًا مطرح می

شد و کی بکنند این شاید زیباتر از خود آن مقاله است که خود آن عزیز زحمت میبلند بیاید و یک نوعی خودنمای
ک دهد و این یکنند اما باالخره معلوم نیست چنین مطالب را چه کسی ارائه میکشند تهیه مییا آن گروه زحمت می

بارزه با براساس م، درس عملی است و مطلب همین است که ما مبنای تربیتمون را براساس همین اخالص
یعنی ما از همین حاال حاالها  توانستیم این ویروس مهلک بسیار ، جاه طلبی، براساس مبارزه با شهرت، خودنمایی

کند در رشد استعداد ها را بکشم این خودش غوغایی میخودنمایی و این، بسیار خطرناک نفس نیت جاه طلبی و
خواهد. مثل می هاد به آنجا برسیم که همه این دستورالعملدر بحث خودش خداوند توفیق بده شاءاللهانانسان که 

یند آتوانند آنرا از جا تکان بدهند هی مییک درخت ریشه داری که کلفت شده است و چهل مرد پهلوان بیایند نمی
و آن  ریزند و با تبر این وررا میهایش هی با اره شاخ و برگ، کشندرا این ور میها کنند و هی خاکبیخش را می

های مضر برای این زمین باالخره کنند تا یاالخره از ریشه در بیاید و این ریشهخورد خوردش می، کوبندورش را می
باالخره این است که ها همه اینها ها و تبر زدنو اره زدنها از اینجا دربیاید و پاک شود. همه این بیل و کلنگ زدن

ین د، نیت انسان آنچنان در خاک وجود ما فرو رفته است که خداوند متعالدار مریشه در بیاید و این درخت ریشه
اساتید ما و همه به تبعیت از اهل بیت ) علیه السالم ( این است که این ، اهل بیت ) علیه السالم (، قرآن ما، ما

شه ت که باالخره این ریهایی اسهمه بیل و کلنگ و اره، این برنامه، ها اون دستورالعمل این دستورالعملدستورالعمل
 این چنینی  اطرافش را خالی بکنیم و یک خورده ضعیفش بکنیم تا اینکه باالخره بتوانیم بکنیم و بیندازیم کنار.
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حال این در بحث خودش که اگر کسی توانست باالخره این منیت ای همه در این جهت واال اگر غیر این باشد علی
اش موج چه مطالب در سینه 1شودآنگاه خواهد دید که چه غوغایی می، باله دانهرا از خاک وجودش بکند و بیندازد ز

فهم مطلب ، چقدر اسرار علمی در وجودش، شودچقدر عمق مطالب باز می، کندچه فکر نورانیت پیدا می 2زندمی
توانست  ترپایین و این از همین حاال . بزرگان تربیتی تأکیدشان بر این است که انسان هرچقدر از سنین، چه جور

، اندوست، رود اطرافیانتواند این کار را انجام بدهد . هرچه عمر انسان باال میمیتر کن بکند راحتمنیت را ریشه
 د . کنتر میشود و کار را سختتر میهمه دور و ورش را باالخره این ریشه عمیق، احسنت گویان، بارک الله گویان

ه نمودش خیلی جالب و تربیت کنند الحمدللههای کار تحقیقی و پژوهشی است که یحال این یکی از زیبایای علی
م مدرسه نباید فرض کنید اس، است برای خود ما. بنابراین نکند که شیطان وسوسه کند مثاًل بگوید آقا ما ناممان آنجا

ود شبه نام مدرسه می ؟خیلی مشخص است . یعنی چه اسم مدرسه، های شیطان استنعوذ بالله اینها وسوسه، پیش
د آیآوری بکند خوب آنوقت که بازرس میاسم من نباشد مدرسه هم شما هستید چه بهتر بذار مدرسه اینها را جمع

-شود و بررسی به خاطر خود عزیزان است دیگر. مدرسه هم برای یک سری مسائلی مسئولیتباالخره بررسی می

 هایی دارد

 مدرسهی هاتوجه به بندگی خدا در همه کار

ام به عشق ام، عزیزانی که الحمدلله برای پیشرفت مدرسه عزیزان قربة الی اللهی جای خیلی تشکراست ازهمه
مخلصانه به دنبال ، دهند ودلسوزانهمی طرح، کنندمی هماهنگی، کنندمی کشند فعالیتمی زمان)عج( زحمت

ند وتحت تأثیریک سری خدای نکرده بعضی پیشرفت اهداف مقدس مدرسه امام زمان)عج( هستند وراه دین هست
، شوند ما اینجا آمدیم برای درس خواندن غیراز درس وتقوا هیچ کاردیگری نداریمنمی مطالب مخرب الحمدلله

اینها همه ازطرف شیطان است انسان خدایی نکرده ، همه را به زمین بزند، اینجا برای پهلوانی وقهرمانی نیامدیم
دردهان یک چیز بیشترنیست انکه بنده خدا باشیم وبرای بندگی ، ازخدا کمک بخواهیم ما همیشه، محروم میشود

خورد آن ویروس سرما یک چیزعجیبی می دیدید بعضی سرما، مختلفهای خدا شیطان درکمین است به شکل
 ،کندمی آن یکی سرش درد، بعضی افراد استعداد ضعفشان ازچشم است چشمشان درمی آید وسرخ میشود، هست

، هاین دیگری معد، آن دیگری رماتیسم دارد استخوانهایش دارد داغون میشود ازاینجا درمی آید، استعدادش آنجاست
داند هرکسی را ازچه راهی معطل بکند وقتش را بگیرد. عمرش می این میداند ازهرکجا بچرخد شیطان هم، فالن، تب

                                                 
 (9قد افلح من زکاها )سوروه ی شمس آیه -  1
 (.10، ح242، ص67بحار االنوار، العربی، ج«)من اخلص لله اربعین صباحًا جرت ینابیع الحکمة من قلبه الی لسانه » قال رسول الله)ص(:  -  2
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ریک به خاط، به خاطریک نصیحت، خاطریک کلمه طوری منقلب میشود به، را ضایع بکند ودیگران دریک ثانیه
ه آن دریک ثانیه این استفاد، صدیق رفت این قدر، طوری منقلب میشود که به فرمایش حضرت فاسق آمد، حدیث
یک دشمن گردن کلفت ، کشدنمی کشد که نیم ثانیه هممی تیررا درست درقلب دشمن میزند یا یک ثانیه، را بکند

آن قدردرآمد وسود ما یک سال خود را حساب کنیم ، درهمان یک ثانیه، چه ثواب عظیمی، جانی را انداخت زمین
افتاد دررختخواب می ای کاش آدم مریض میشد   ، ثانیه آن آقا هم هیچ استفاده نکردیم که هیچ بلکه بدتر 1اندازه 

وسرحال گناهایی سال سالم  1ریخت ونمی شد که مثاًل می گناهایش هم، گذشتمی سالش 1با درد وناله
مسئله والیت درراه بندگی ، 1آن بنده خدا شدن، ما یک درد بیشترنداریم، ازاوسربزند که برای همیشه سرنوشت اورا

همه وهمه ابعاد این وضع گسترده ، درس خواندن، خدمت به نظام، خدمت به دین، خداست خدمت به جامعه
خدا کمک کند تا بتوانیم این امنیتی را که چه  اللهشاءانبندگی است همه درراستای آن است برای خداست. 

کس هر، این شرایط را، امکانات را، تکه تکه شدند االن تحویل ما دادند این طورنبود که جامعه اینهایی شخصیت
د خداون شاءاللهانهیچ کارکسی به کسی ربط ندارد.فقط درفکرخودش است ، کندمی کند برای خودشمی هرکاری

ما را تحت عنایت امام زمان)عج( موفق ومؤید ی خواهند قدم بردارند همهمی زان که درراه بندگی خداهمه ما وعزی
 کند.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
نَس ِإالَّ ِلَیْعُبُدوِن )سوره - 1  (56یی ذاریات آیهَوَما َخَلْقُت اْلِجنَّ َواْْلِ
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 آداب معاشرت طلبه در خارج از مدرسه هنگام تعطیالتدوم:  بخش

 : دوم بخش
 آداب معاشرت طلبه در خارج از مدرسه هنگام تعطیالت

 

 زلنحوه معاشرت در من

هایشان خواهند به خانهمی یکی ازسئواالت مشترکی که برای خیلی ازعزیزان مطرح میشود این ایام تعطیلی که
شرایط درخانه مناسب ، افتیممی دغدغه دارند که ما برویم آنگاه به گناهها صله ارحام بکنند بعضی تشریف ببرند و

برویم خانه اشتغاالت فکری ایجاد میشود وبه هرحال دغدغه دارند ها خواهیم همین جا بمانیم بعضیمی نیست
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درکالس بعضی درسها ، دبیرستان، آنچه که به نظرمی رسد این هست که ما دراینجا که درمدرسه دیدید راهنمایی
گویند آنهایی را که درکالس خوانده بودند می برند کارگاه یا آزمایشگاه کهمی تئوریش خوانده میشود بعد جلسه بعدی

رویم پشت می را خواندیم بعد آنجاها میکروسکوپ، بیایید آنها را عملی انجام دهیم خب آن دستگاهها را حاال
 آموزش رانندگی انسان، بینیم این دیگرحساب خاصی داردمی گیریممی خودمان بدست، کنیممی میزمی رویم نگاه

این ، کند که حال وهوای دیگری داردمی نشیند دست فرمان خودش را تنظیممی خواند بعد پشت فرمان خودشمی
آن چیزی که مهم هست ، خوانیم بیاروببرهمه تئوری ونظری هست.بازی با الفاظ استمی کالسها ودرسهایی که ما

ود واال آنجا ببینیم اینها چه جورپیاده میش، درکارگاه عملیاتی، ببریم درفضای عملیاتی، اینها را که ما اینجا خواندیم
بعد ازیک مجتهد جامع الشرایط اعلم العلما تا برویم بیرون کوچه یک بچه ، بنشینیمها م دراین حجرهسال ه100ما 

انسان درمتن اجتماع است ، یک کالس ابتدایی برویم همانجا آدم را بازی میدهند، سوم راهنمایی آدم را بازی میدهد
 تئوریها ونظریات این مطالب ، خودشهای ویافتهها که داشته

خواهد اینها را عملیاتی کند وپیاده کند تا آنگاه می آورد درمیدان کارگاه عملیمی کتابی ونوشتاری حاال، عاتیمطال
ازحوادث متن این جامعه خودش را آزمایش کند که این مقدارکه االن درعمل ازآب درمی آید آن را فهمیده این 

 ، مقداررشد کرده بقیه پیداست که انسان با خواندن وحفظ کردن
، سوم، دوم، اینها نه افراط میشود کرد نه تفریط اینها آن طورکه ما ازهمین اول بگویم که ازهمان پایه اول بنابراین در

راط فالن باشیم نه این اف، امام مسجدی باشیم، هیئت مسجد را اداره کنیم، هیئت محله را اداره کنیم، برویم تبلیغ
د فالن را آن طورخواهم کر، ت این هیئت را این جوری اداره خواهم کردرفتیم تعطیال، نشستیم درکالس درس، گریها

 ودرتخت عمل جراحی، هنوزفعاًل درزیرسرم طبابت، انسان هنوزخودش چیزی نفهمیده، اینها کارهای افراطی است
ها میرا درپلهرا ببرد باال که هرجا بیچاره ها تواند یک مریض دیگررا بردوش خود بگیرد پلهنمی بیمارستان خوابیده

نمی خواهی کمکش بکنی این کهمی یکی را، این که خود توان نداری راه بروی، کوبد زمین خودش هم بدترازآن
هنوزنفسم این قدرتربیت ام حاال من که خودم مطالب خوب برایم حل نشده ازنظردرسی به آن عمق نرسیده، شود

نفراحترام  2، 1ردانم دهان شیطان بزنم وبرایم عجب نیایدنشده که با بارک الله گفتن قرص ومحکم این را پس گ
، خواهم منمی عمق مطالب یک لحظه، کنترل نفس، تهذیب نفس، تربیت عمیق روحی، چی ---فورًا ، کردند

، راطینه این طورافهایی، راربکنند بگویم آقا ما فعاًل درس داریم ما فعاًل به بهانهصاینها خطرناک است.هرچند به ما ا
 ، ه تفریطی که برای صله ارحام هم نرویمن
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خواهید می پس کجا، خواهیدنمی آید که نمیخواهم پیش بیایدمی ماه که آنجا گناه پیش 2، 1پیش پدرومادرم بعد
 ،نفری را کنترل کنیم چطوررفتارکنیم در فضای گناه به گناه نیفتیم 10، ۶، 4سه خانواده ، دو، ما که یک، مدیریت کنید

نفری هم بدانیم با فضاهای گناه چه  1000بایستی به کاربیفتیم تا پخته بشویم فردا بتوانیم دریک جامعه این عمل 
ما پیش آنها نرویم ازما آزرده خاطربشود این خودش گناه است  هم اگر مادر و وعالوه پدر، طورمدیریت خواهیم کرد

مخصوصًا درخدمت ، ویم صله ارحام بکنیمودرهرحال این ایام ازباب صله ارحام این خودش مفید هست ما بر
، به خانه رسیدیم دیگرما طلبه نیستیم عالم نیستیم ما، خب انتظاراتی دارد یعنی ما که ازخانه بیرون آمدیم، پدرومادر

مان هرچه درخیالت، پدرومادرهستیمی آن پدرومادرهستیم.همان بچهی ما بچه، استاد هیچ چیزنیستیم، طلبه ممتاز
همان اول آن را درآستانه بیرون بریزیم عریان ومجرد ازهرگونه ، بافتیم ازنظرشخصیت چنین و چنانیبه خودمان 

 ،را جمع کنیمها آشغال، کارهایشان را بکنیم، بچه هستیم که درخدمت پدرومادرهستیم، خیاالت شخصیتی
ن ما بگوید که فالن کاررا بک کارها یک نوکربی چون وچرا دقت کنیم که الزم نیست پدرومادرمان به، راها شستنی

 ،شایداصاًل نگوید که فالنی بدواین استکان را بیاور، مهم نیست که، نه خودم دقت کنم که چه انتظاری ازمن دارد
من را درچشم ، شوم درشأن من نیست که به من بگویند که فالن چیزرا بیاورمی نگوید که من دارم حضرت آیت الله

اصول را چکارمی ، ریزممی داند که من دارم منطق را، نمیکه من همان بچه دیروزی هستمکند می بیند خیالمی بچه
سال پیش با من رفتارمی کند.این  10داند که چه خبرهایی است. مثل ، نمیادبیات را چکارمی کنم، کنم

به آدم بخورد اینجا این هم فورًا ، دایی امد مثاًل یوسف فالن کاررا بکن عجب، دیگرخطرناک است یا عموزاده آمد
، ما هنوزمغرورهستیم، شود که ما بیخودی وقتمان را ضایع کردیم.بیخودی عمرمان را ضایع کردیممی معلوم

انتظاردارد مثاًل به حسن آقا بگویند آن وقت خیلی... خودمان ، دایی، عمو، وقتی یک پدرومادر، خودخواه هستیم
، نفردورما جمع شدند 10، ه داریم پخته میشویم یا اظهارفضل کنیمهنوزاینجا دربهترین جای جامع، باید برگردیم

 یک چیزی آنجا سرهم ببافیم بگوییم مثاًل... زود بگویم نه، ما اینجا یک اصطالحی به کارببریم که باسواد هستیم
یلی هنوزخ، خواستممی بهانه نکن که برای خدا، خواندیدمی پس توبرای همین درس، توهنوزخیلی بیچاره هستی

؟ داینها آخرچی شها، سختی، این مدتی که اینجا آمدیم غربت مشکالت، بزنیم درسرمان که حیف، زیرصفرهستم
اشعارسوری حفظکردن مهم است ولی اهمیت آن به خاطراین هست که من به اینجا برساند که این منیت برود 

  .ین میدان عمل استکنارواال که من حرفی بزنم که هاج وواج بماند که این... بنابراین ا
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 باشم مداراشم اما سیاست بسیاسی کار ن

خودآزمایی کنم ، خودم نیستم دیگر، مسئله حرام به پیش آمد، رویم توجهمان به اوضاع خانوادهمی ما وقتی ازحاال
یچ گناه به ه، دستورخداست که هرگز، ببینم چقدرمی توانم مدیریت بکنم خب االن فضای گناه آمد ازیک طرف

شایع سازیهای مؤمنین به همدیگرو... گناه نامحرم نگاه ، جبرسازی، تهمت استهزاء مؤمن، نه قابل قبول نیستبها
آید سروکله می ازان طرف هم گناه، هیچ گناهی قابل قبول نیست، به هیچ شکلی، سوء ظن ... هیچ عنوان، کردن

کنند نمی همه میریزند هیچ هم رعایت، زن دایی یک طرف، زن عمو، پسرخاله دخترخاله، کندنمی میزند و ول
 اینجاست که بایستی مدیریت بکنیم

سیاسی کاری یک نوع نفاق است اما شما سیاستمداری یکی ، اما سیاستمدارباید باشیم، سیاسی کارنباشم
، بداند کجا و چه جورحرف بزند اصاًل دروغ نگوید، مومن باید تیزهوش وزرنگ باشد، 1مومن استهای اززرنگی

هرجا هرکاری نباید بکند جایگاهها را باید ، هرکسی هرچیزی را نباید بگوید، ما هرحرف راستی را هم نباید بگویدا
 ، بشناسد خب بنابراین ما قشنگ راه دارد

 فامیلی که رعایت نمیکنند بامراحل نحوه برخورد 

می کنم ازباب نمونه دارم عرض  یم قاعده کلی عرض کند وازمی حاال شرایط فرق، کنم البتهمی ازباب مثال عرض
ن خدمتشا، کنند.ما قشنگ خیلی متین به آنها احترام بگذاریمنمی زن عمو و... رعایت، کنم مثاًل زن دایی ودخترعمو

گناه است  عموبفهماند این، منتها به مادرمان بگوییم با پرده که به زن عمو یا به پدرمان بگوییم که به زن عمو، بکنیم
فظ به خاطرح، قشنگ با واسطه توضیح بدهیم، حرام بزرگ است، کنید این حرام استنمی محرم ونامحرمکه رعایت 

نه تنها ، کنندمی رعایت، آنوقت موفق شدیم، اگرقبول کردن الحمدللهای احترام که پرده دری نشود اینها مرحله
داری... یک دهن کجی وحرفهایی  دربغلم بزرگ کردم حاال، کندمی دهن کجی هم، کندمی رعایت نکرد رد هم

اجتماعی این هست که زود ازکوره های کوبد.ما نباید منعفل بشویم خب یکی ازمدیریتمی هی پشت سرهم
هستند  روشنی، متوجه باشیم که بیچاره هست دیگرحاال که این طورشد من مطلب به این واضحی ومنطقی، درنیاید

پس کسی ، گیرد که خیلی بیچاره هستمی پس زود نتیجه، ویم ببین وضع رفتاروقتی اینها را به اومی گ، با این احترام
 خب یک باردیگربرای اینکه اتمام حجت باشد خودمان مثاًل زن عمو... باالخره من، نیست که دیگرسربه سربدهیم

ت که اشکال خواهی تماس بگیراگریک نفر گفمی این شماره تلفن هرکه را، خواهم مقدسی کنم من کارندارم کهنمی

                                                 
 (.30۷، ص۶4قال رسول الله)ص(: المومن کّیس. )بحاراالنوار، ج -  1
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من به ، دهم اگرهمه گفتند حرام این حرف خداستمی من خودم به خدمت شما دست، ندارد دست دادن یا نامحرم
ی سنگین خیل، قشنگ بشینید خیلی مؤدبانه، بزرگوارمن هستید، شما احترام ارزش قائل هستم.بزرگ من هستید

دیگرمی توانم راحت توجهم به حفظ  حاال اگرگوش نکردند ورد کردند خیلی خب این وقت من، ومتین
کنم می کنم مادرجان و... من سعیم رامی اینها ازمن ناراضی نباشند این وقت میام اینها را توجیح، مادروپدرباشد

کنند من اگراجازه بدهین درسهام سنگین است وقتم خیلی کم است آمده بودم خدمت شما برایتان نمی آنها رعایت
برای ، حاال شما باید ازراه عاطفه وارد بشوید، شود فشارمی آید... دروغ هم نیستندنمی حواسم جمع، کاری بکنم

فالن میشوم شما اگرازمن ناراضی نباشید من به ، کندمی مریضم، خیلی فشارمی آید، مانممی مادرازدرسهام عقب
ا راضی بشود پدررا راضی بکنیم وازم 1آییم مهم این است که مادررا راضی بکنیممی طوری... این را ازطریق عاطفه

 عوض آن احترام هم، کنمنمی ادبیبی من که، توهین بکنند، فحش بدهند 2آن موقع آنها هرچه میخواهند بگویند
با یک بهانه میروم ، خورممی کنم وچای وشیرینیمی کنم احتراممی خب میروم خدمتشان فالن کاررا، گذارممی

 ،توفالن وچنین وچنان هستی، نه اینکه مقدس ما یا نه اخم وتخم، خوشرو یا نه خیلی، خیلی محترمانه، درس دارم
هر چه ادا ، انتظارندارید که آن هم داشته باشد با دید مریضمان نگاه کن بیچارگی، نه آن فهمی که تو دارید

من درس ، میشویممنتها درکارخودمان هم ، کنیمی واطواردرمی آورد توخیلی متین ومحترمانه با روگشایی برخورد
حاال  ،ای کاش فرصت بود بیشتر خدمتتان بودم، درسهام خیلی سنگین است، حالم مساعد نیست، دارم ببخشید
ها بعضی، دانند دیگر الزم نیست ما تکراربکنیم، میرا انجام دادندها حاال این تجربه، شناسندمی راشان افراد خانواده

داند لج وفالن می را مثالً شان دانند روحیه عمه زادهمی نهها بعضی، شروع کنیم اگراول راه کارشان هست باید ازاینجا
ال ازهمان اول دنب، آن مرحله چون یقین داریم آن را ول کن دیگر، هستند دیگرازاول الزم نیست ازاینجا شروع بکنیم

، یستدروغ هم ن، ه هم نیستچنین وچنان گنا، بهانه باش که بگوید مثاًل زن عمو من درسهام سنگین است ببخشید
کاش آدم سرش درد بکند ازشدت این مریضی سرش ای ، مریضی روحی ما خیلی بدترازآن مریضی جسمی است

بکند این مریضی خیلی خطرناک ازآن مریضی است.  ----خیلی ارزش دارد ازاینکه درمغزگناه ، را دیوار بکوبد
مان اول دیگرالزم نیست شوعیش را بازکنید که حرام وضعم خوب نیست وازه، خب من یک کم مریض حال هستم

                                                 
ْنساَن ِبواِلَدْیهِ ی- 1 ْیَنا اْْلِ ْرَک َلُظْلٌم َعِظیٌم َو َوصَّ ِه ِإنَّ الشِّ  .(14،13سوره لقمان، آیه «.). ا ُبَنیَّ ال ُتْشرِْک ِباللَّ
ٍة  -2 ُیِحّبوَنُه َأِذلَّ ُهم َو ُه ِبَقوٍم ُیِحبُّ ذیَن آَمنوا َمن َیرَتدَّ ِمنُکم َعن دیِنِه َفَسوَف َیأِتي اللَّ َها الَّ ِه َوال یا َأیُّ ٍة َعَلی الکاِفریَن ُیجاِهدوَن في َسبیِل اللَّ َعَلی الُمؤِمنیَن َأِعزَّ

ُه واِسٌع َعلیٌم. )سوره ی مائده َیخافوَن َلوَمَة ال ِه ُیؤتیِه َمن َیشاُء ۚ َواللَّ  (54ِئٍم ۚ ٰذِلَك َفضُل اللَّ
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شناسی دیگرچه موجودی است الزم نیست دیگرازاول مطرح کنید از همان مرحله دوم می است وچی وچی خودت
 آن دیگرراضی شد بقیه...، وارد بشوید وسعی کن مادررا با همان دید عاطفی وارد بشوید

 که اهل گناه نیست مهمانینحوه برخورد با 

مهمان آنجا آمده حاال به ، ثواب مثاًل یک روزرا مخصوص صله ارحام کنیم، آن بهترین فرصت است صله ارحام
ی درست نیست خب آنها آمدند هرروزکه درخانه، آنجا دیگراین طورنباید رفتاربکنیم، شرط اینکه اهل گناه نیستند

، عمو، خدمت پدرومادر، گذارم کنارمی کالً  بگویی که درس دارم وفالن خب چند روزی درسم را، من نیستند که
د اگرفرصتی شد بعد ازدید وبازدی، احترام، کارهایشان که ازدستم برمی آید، کمکشان، خاله خدمتشان میروم، دایی

 ، را مالحظه حال پدرومادررا باید بیشتربکنیم نشد چند روز، بروم درسهایم را بخوانم

  ن به حوزهپس از برگشت رفتارهایمانمشاهده اثر 

بینیم چقدر رشد کردیم می وبرگشتیم حوزه، سنجد، میدهدمی اینها میدان عمل هست ما را درعمل سنجش
اجتماعی  این ازحاال به شکل، دوباره ازنوشروع بکنیم، چقدردراشتباه بودیم که پیش رفتیم هنوز، چقدرعقب رفتیم

کنترل خیاالتمان ، ذهنمان را، وکالس است که خودمان راما را چند روزکارگاه عملیاتی است برای ما یک نوع درس 
 نحوه رفتاربا دیگران را اینجا خودمان تمرین بکنیم.، توانیممی همه را، را
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 مدرسه به عنوان یک جامعه توحیدی: فصل دوم

 

 فصل دوم: 
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 تأثیر درک جامعه توحیدی

بسیار واحد کوچکی هست از جامعه بزرگ اسالمی و این واحد ی عرض شد که در جامعه این چنینی که یک نمونه
این هست که یک جامعه توحیدی را تشکیل بدهند و شان ایکوچک و این واحدهای کوچک هدف اساسی و ریشه

 هم، بدهند که در اثر چنین تحققی ای از یک جامعه توحیدی در بین خودشان تشکیلیک الگو و نمونه قابل ارائه
در جامعه گسترده بشری اثر مستقیم و معجزه ، برکات وضعی تکوینی آن جامعه ولو در ظاهر بسیار کوچک هم باشد

، ای به برکت قدرت تربیتی معنوی الهیآسای خودش را خواهد گذاشت و هم خود نیروهای موجود در چنین جامعه
ر ی بشری اثی کل جامعهدر تحول گستره )خواهند شد که(ای آنها یک رهبر قوی که پیدا خواهند کرد همه تک تک

اهمیت مسئولیت خودمان را ، اهمیت جایگاه خودمان را، جدی خواهد گذاشت. فلذا ما هر چه جایگاه خودمان را
روحیه باال در  امروز و در آینده در نفس خود و در محضر الهی بیشتر درک بکنیم این یک اراده قوی و فوالدین و

 با نفس در ما ایجاد خواهد کرد. ی برخورد با هرگونه مشکالت در راه تحصیل و تربیت و مبارزه
بر زندگی انبیاء و اوصیاء علیهم السالم ی عالوه که ای از زندگی بزرگان در طول تاریخ شیعهبنده عالقه داشتم نمونه

ای از یک خانواده بسیار بسیار در ظاهر فقیر و مسکینی بیاید در که از افراد عادی بشر از یک روستای دور افتاده
های بزرگی تربیت شوند که در طول تاریخ هایی تربیت بشود و از همین فضای نورانی چه شخصیتچنین جایگاه

از  از زندگی بعضی شاءاللهانمناسب های حتی زندگی بعضی از آنها برای انسان باور نکردنی است که در فرصت
 شویم.ن بزرگان یادآور میآ

 فرق نظارت در جامعه توحیدی و غیرتوحیدی

های فراوانی های غیر توحیدی که اختالفات و فرقتوحیدی با جامعهی های جامعهدر ادامه این بحث یکی از ویژگی
مدیریت ، هر فرد فرد جامعه هست 1ای)توحیدی( نظارت از درونیکی از آنها این است که در چنین جامعه، دارند

های غیر توحیدی هست در اینجا اصاًل مفهوم ندارد. شما مالحظه بفرمائید هزار و چند به آن معنایی که در جامعه
ای در سرمای ده درجه زیر صفر صبح در یک روستای دور افتاده صد سال گذشته پیامبر خدا رحلت فرموده است.

کند با آن وضع شکند از چشمه آب پر میآن طرف یخ را می رود صدها مترشود قبل از اذان صبح میزود بلند می
گیرد و مشغول نماز میشود. چه کسی بر او نظارت آید وضو میدر آن وضعیت خطرناک نصف شب می، شدید سرما

اسالمی که هزار و چند صد سال پیش رحلت فرموده است. کدام پلیس دارد این را اآلن کنترل ی دارد .مدیر جامعه

                                                 
 غررالحکم و دررالکلم(اجعل من نفسک علی نفسک رقیبا.)قال امیرالمومنین)ع(:  -1
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کند و اخراجش کند و ... در آن گرمای سوزان آفتاب و روز اش ه اگر این کار را نکند زندان ببرد و جریمهمیکند ک
، امکاناتی که هست آب خنک بخواهدی رود. باهمهمی طوالنی آنقدر در حال روزه عرق میکند تشنه میشود از حال

اینها چه کسی االن دارد او را نظارت میکند.  یلکن با وجود همه همه چیز فراهم است.، شیر و ... هرچه بخواهد
 چ چی. اینهی؟ با کدام زندان با کدام شالق با کدام توبیخ؟ چه کسی مدیریتش میکند؟ چه کسی کنترلش میکند

فهمیده که آنچه نظارت میکند آن قویتر از نظارت  . چون دیدگاه و بینشش باز شده است.است ی توحیدیجامعه
 که بخواهد بر من نظارت داشته باشد. های دیگری استانسان

نخواهد  . چند روزی1ذرات وجود من حکومت داردی او بر همه، آنکه بخواهد مرا توبیخ بکند و مجازات بکند
چه بدانم و چه ندانم .یک وقت ، او حاضر خواهم شد چه بخواهم و چه نخواهمی ضر محکمهگذشت که در مح

 کند. این ایمان درونی دارد او را مدیریت می .میبینم که آنجا حاضرم برای محاکمه

 احادیث درباره نظارت درونی فرد نسبت به گناه 

وجودش تحت کنترل ی اون وقت همه؟ های خیلی جالبی است. کسی که بفهمد گناه یعنی چهو در این زمینه روایت
رو در  هااین حتی ریزترین گناه میرسد. ها مفصال به عرضگیرد که در بحث مراقبه و محاسبه انشاء الله اینقرار می

ْکَبِر ُذُنوِبه»: خودش توجه دارد .مولی علی علیه السالم میفرماید ِبِه ِمْن َأ اینکه شخص عیبهای « 2َجْهُل اْلَمْرِء ِبُعُیو
گاه نباشد  ترینخودش بزرگ، این وضعیت شخص، خودش رو نبیند و نداند که چه عیبهایی دارد و به عیبهای خودش آ

گناه است. گناه فقط این نیست که با چاقو بزنیم در خیابان شکم کسی رو پاره کنیم یا مثال خدای نکرده بریم زندگی 
کسی رو پایمال کنیم .گناههایی که اینقدر ریز است که انسان این را گناه حساب نمیکند و خیال میکند که دیگر 

رگترین مصیبت معرفی شده است. امام باقر علیه السالم خود این بزرگترین گناه است. و در روایت بز، کسی شد
ْنِب » : میفرماید ِتي َأْنَت َعَلْیَها َو ِرَضاَك  اَل ُمِصیَبَة َکاْسِتَهاَنِتَك ِبالذَّ هیچ مصیبتی مثل این مصیبت نیست . «3ِباْلَحاَلِة الَّ

که  رویی کج کردم برای شخصیت کسیکه کسی گناه را سبک بشمارد. بگوید من کاری نکردم که. مثال یه لب و اب
ازش ناراحت بودم. خوب خشمگین بودم ناراحت بودم. من کاری نکردم من آدم نکشتم نزدم فحش نگفتم.چیزی 
نکردم که گناه بکنم همین که من این رو گناه حساب نمیکنم شخصیت و احترام مومن را مالحظه نکردم.این خودش 

 تا چه رسد به مسائل دیگر. است. بزرگترین مصیبت بزرگترین گناه است.

                                                 
 والیمکن الفرار من حکومتک. )فرازی از دعای کمیل(-  1
 .299, صفحه  1د , جلد اْلرشاد في معرفة حجج الله علی العبا-  2
 .284تحف العقول، ص -  3
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 ای به بحث فضیلت و ارزش مؤمناشاره

در  کنیم.می شخصیت مومن بحث، انشاء الله یک جلسه مخصوص طوالنی و شاید دو جلسه درباره ارزش مومن 
بیند خداوند می گاهی آنقدر روایات درباره شخصیت مومن تند است که انسان روایات خیلی غوغا کرده است.

کمتر چیزی اینگونه اتفاق  .1رام مومن را آنقدر اهمیت داده است که قرین و نزدیک احترام خودش قرار داده استاحت
کند که یابن رسول الله حق می یکی از اصحاب حضرت از ایشان سؤال عبارتهای خیلی تندی وجود دارد. افتد.می

برآیی. و نزدیک به این عبارت اش نتوانی از عهده ترسم بگویم و: میفرمایدمی حضرت؟ مؤمن را برای من بشمارید
.در یک روایت است که اگر کسی به زیارت مؤمنی برود به قصد اینکه مومن است و بنده « 2ترسم کافر بشویمی که 

بیاورد و حساب و کتابی داشته باشد( فقط بخاطر اینکه مومن  خدا است و هیچ نیت دیگری ندارد)مثال عوض در
و این آنقدر ارزش دارد که خداوند به احترام . او به زیارت من آمده است: فرمایدمی خداوند، یارت کندرا ز است او

پاک  کند تا این آقا را مشایعت کنید و به او ندا دهید که خوشا به حالت.می هفتاد هزار فرشته را مامور، آن مؤمن
گاهی پیدا کرد، ر. اینها را اگر انسان یک مقداگوارا باشد بهشت برایت شدی. شود.خود می خود بخود جمع و جور، آ

در حالیکه در جامعه  آید.از درون برایش ناظر و کنترل کننده بوجود می آید.بخود تحت کنترل خودش در می
پلیس و دادگاه و  گذارند.سازمانهای کالن بازرسی می، این مدیریتها غیرتوحیدی درست برعکس این است.

بینند خود آقای پلیس از آن خاطی قانون شالق و دستبند و آخرش هم بعد از یک مدتی می تشکیالت و زندان و
در زمان شاه خوب  خودش شریک آن گناه بوده است.، با چند تومان پول رشوه شرورتر بوده است.، شکن شرور

دیدیم که خود پلیس با اینها می رفت تا فالن قماربازها را بگیرد.یک وقتمی آید که مثال پلیس به فالن باغمی یادمان
رفتی دزدی کند.با آنها دوست است.هر جا میمی خیلی راحت و با خیال تخت نشسته و با قماربازها دارد قماربازی

دیدی که دزدها با خود پلیس و آن می علت چه بود که با این همه تشکیالت و ... باز هم همه جا دزدی بود. بود.
 دیدند که این از قبلی بدتر است.می، گذاشتندمی رای آن پلیس یک پلیس دیگرب مأمور شب هماهنگ هستند.

                                                 
ني یا فقد بارزعن أبي جعفر )علیه السالم( قال: لما أسري بالنبي )صلی الله علیه وآله( قال: یا رب ما حال المؤمن عندك؟ قال: یا محمد من أهان لي ول-  1

 (352، ص2االصول من الکافی، ج  بالمحاربة وأنا أسرع شئ إلی نصرة أولیائي ... .) کلینی، محمد بن یعقوب،
ِه ع ما َحقُّ َاْلُمْؤِمِن َعَلی َاْلُمْؤِمِن َقاَل َسْبَعُة ُحُقوٍق َواِجَباٍت َما ِفیَها َحقٌّ -  2 ِبي َعْبِد َاللَّ

َ
ِه َو َتَرَك ُقْلُت ِِل ِإالَّ َو ُهَو َواِجٌب َعَلْیِه َو ِإْن َخاَلَفُه َخَرَج ِمْن َواَلَیِة َاللَّ

ْیَحَك َیا مُ َطاَعتَ  ْثِني َما ِهَي َقاَل َو ِه َعزَّ َو َجلَّ ِفیِه َنِصیٌب َقاَل ُقْلُت ُجِعْلُت ِفَداَك َحدِّ َع َو اَل َتْحَفَظ َو َتْعَلَم َو ُه َو َلْم َیُکْن ِللَّ ي َشِفیٌق َعَلْیَك َأْخَشی َأْن ُتَضیِّ ی ِإنِّ َعلَّ
 (.350، ص 3اَل َتْعَمَل ... .) الخصال، ج 
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دیدی مدیر کل از آن دزدتر است و جرأت ندارد چیزی می، گفتی آقا مدیر کلاند دیگر. وقتی میهمه از یک جنس
به وزیرش بگوید  اومگر جرأت دارد دیدیم بابا اون که اصاًل دزد مملکت است.می، رسیدیممی به شاه که بگوید.

 های غیر توحیدی است که این همه مصیبت دارد.جامعه گیرم.این دزدی را نکن گوَشت را می

 آثار انتشار عطر جامعه توحیدی)بیداری اسالمی(

یک شب رنگی از درخشندگی نظام اسالمی ، یک عطر بسیار جزئی بینید.دارید در اخبار می الحمدللهاالن در اروپا  
شود که تا حاال بابا اینها بر ما ببینید دنیا االن چقدر عاشق شده است. دارد بیدار می پخش شده است. در کره زمین

کردند. اینها بر ما سوار شده بودند بدتر از سوار شدن بر روی یک االغی. چون االغ بالخره در طول حکومت نمی
 دهند. برایش کاهو سبزی و چیزی می، رود در آُغلیک ساعت می، ساعت 24

اند. نود درصد مردم آمریکا زیر چکمه ده درصد سرمایهخون ما را مکیده، انداینها شب و روز ما را از دست ما گرفته
ای داریم. حاال اینها را چه کسی باید پاسخ بدهد. االن آن انسانکردیم جامعهداران قلدر هستند. تا حاال ما خیال می

اند به سوی شیعه بشوند ترکیه االن وضعش اینطوره. مصر آنطوره. همه رو آورده، خواهند مسلمان بشوندهایی که می
ای که یک سردار از سرداران آقا امام زمان رهبری حضرت ولی الله مسلمین جهان حضرت آیت الله العظمی خامنه

اید چه کسانی ب، زاناالن از سربا علیه السالم است.ببینید دنیا با یک سردار از سرداران حضرت روی آورده است.
حاال ما بخواهیم به دنیا بگوییم که جامعه کمونیستی و مارکسیستی و چه و چه که در دنیا  در لشکر حضرت باشند.

این  دهیم.را میها این الگوها و این نمونه؟ خواهیم بدهیممی به جایش چه نباشد.، کنندریزند و داغون میمی
 تربیت شدگان مکتب را.

این انگشت . داریماند ا در تاریخ تعداد انگشت شماری از این انسانها که در این مکان مقدس تربیت شدهکما اینکه م
شمارها االن در دنیا چه اثری گذاشتند با اینکه شهید شدند و رفتند و فقط نامی از آنها مانده است. یک مقداری از 

 اند.یا را شیفته زندگی توحیدی کردهدن، آثار زندگی نورانی توحیدی آنها دراوراق کاغذها مانده

 وظیفه تربیت شدگان مکتب امام صادق علیه السالم در تحقق جامعه توحیدی

. غیر را پاسخ بدهند نیازها، پر کنند خواهند در آیندهمی راها شوند. خالءمی الحمدلله طالب برای تحقق آن تربیت 
هایی که خودتان اوضاع ننگ آورشان را دیدید که یک جوان آن دبیرستان؟ از این مکانهای مقدس کجا امکان دارد

یم انحراف فکری و اخالقی را در آن چند دقیقه به همه تزریق، تا معلم بیاد درس بگوید، رودمی سالم وقتی کالس
اش که دیگه کارش اینه که کند. یک میکروب ایستاده کسی هم جوابگویش نیست.  دانشگاه هم بروید علوم انسانی
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کرد. می گفت آدم اصال تعجبمی معه را مدیریت کند این همه مطالب غربی دارد. یک جوانی دیروز آمده بودجا
که یک مشت ، روانشناسانه اینها را به عنوان یک سری مطالب تحقیقاتی تخصصی! آدم اینقدر احمق میشه

ده ابی که خوانده بود در فکر او تزریق شآن کت، فریبندههای که این جوان بیچاره طوری با عبارت پردازیهایی مغلطه
همچون منابعی اون کجاست که االن بتواند اسالم  ای بادر همچون جامعه زد.می در انحراف عقیده دست و پا بود و

ای بخواهد معرفی کند. غیر تشنهی تولیدی الگویی را هم فردی و هم اجتماعی را در چنین جامعههای نمونه، ناب را
 ؟ غیر از مکتب امام جعفر صادق علیه السالم است؟ از اینجاست

 نتیجه باز شدن دیدگاه نسبت به جامعه توحیدی

؛ تحقیق ،تمرین، مطالعه، درس خوندن روحیه، پس اگر ما دیدگاهمون یه خورده  بیشتر باز بشه با یه حرارت باالیی
درس  ،کردیم کالس تحمیلی رفتیمهمین که درس را تحمیل احساس  درس رو برای خودمون تحمیل حساب نکنیم.

تمرین برایمان چیز تحمیلی شد تکلیفی شد دیگه همون جا ُمردیم اصاًل. اون درخت ، استاد را تحمیلی گوش کردیم
اگر این دیدگاه باز بشه جایگاه  در این باغ یک نهال خشکید.، به درد جامعه بخوردمان تناور نخواهیم شد که میوه

یم فهم مطالب علمی در تربیت تقوایی بیشتر، عشقمون برای علممان، همین قدر ارادهخودمون را متوجه بشیم 
شود. و آن وقت انشاء الله خواهیم توانست لذت زندگی توحیدی را هم خودمان بچشیم و هم به دیگر انسانهای 

ا به عنوان تحمیل به کنیم قانون مدرسه رمی مظلوم بچشانیم به فضل الهی. پس خالصه این شد که اینجا ما تمرین
خودمان حساب نکنیم. به عنوان یک تمرین به خودمون حساب کنیم. اینطور نیست که کسی بر ما نظارت کند که 

، است. غذا ورزش وضعش چه جوری، استراحت وضعش چه جوری است، فالن حجره وضعش چه جوری ست
امام و دیگر مراجع ، است ی و باور ایمانیالی آخر. خوب اینها همه یک مراقبه و یک نظارت درون، درس، لباس

و تخّطی از آن حرام است. ببینید نظارت رو اون فردی که  1اجرای قانون نظام اسالمی واجب است: حتی فرمودند
از چراغ قرمز زورکی زرنگی میکنه رد میشه بعد هم میره ، خیابان، در وضع شلوغ جاده توحیدی نیستی تربیت شده

، ردمک از شجاعتش نقل میکنه که من چنیناش کیف و انگار مثاًل فتح الفتوحی کرده به زن و بچهتو خونه با عیش و 
. اما یک کسی که تحت تربیت توحیدی قرار رفتم این جوری، زدم چنان کردم اینجوری زرنگی کردم اون جوری

                                                 
طور کلی همه قوانین دولتی چه حکمی دارد؟ و آیا موارد ترک عمل به قوانین از موارد امر به معروف مخالفت با قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی و به -1

 شوند؟ونهی از منکر محسوب می
می وضع شده و مورد تأیید شورای نگهبان قرار طور مستقیم توسط مجلس شورای اسالج: مخالفت با قوانین و مقررات و دستورات دولت اسالمی که به

اند، برای هیچکس جایز نیست و در صورت تحّقق مخالفت توسط فردی در این خصوص، اند و یا با استناد به اجازه قانونی نهادهای مربوطه وضع شدهگرفته
 (1987منکر(.)استفائات مقام معظم رهبری س بر دیگران تذکر و راهنمایی و نهی از منکر الزم است )البته با وجود شرایط نهی از 



   27 

 

 پایگاه ندای پاک فطرت مباحثی پیرامون طلبگی

بیند می گه خدا داردی، مایستهمی راه خلوت تا چراغ قرمزه شب در چهاری سه، شب نصف شب دوی؟ گرفته چی
کند که آقا چراغ قرمز برای ترافیک است و نمی توجیه، اطاعت از قانون کشور اسالمی واجبه با اون دید نگاه میکند

گذارد یعنی دیدگاهش برای اجرای قانون یک نمی و خلوته بزن برو. ببینید ایمان بینهنمی خطر نباشد. حاال که کسی
را شکوفا میکند. اش شه اما خودشو داره رشد میده. لیاقت باطنیمی و دقیقه اونجا معطلاین د، دیدگاه توحیدی است

خودش رو رشد ، کنه. داره روحش رو ورزش میده. قوی میشه. یک انسان متعبد برای امر خدا میشهمی داره ورزش
 برکاتش در عالم دیگر ظهور خواهد کرد .، داده

 د و تربیت خودای برای رشرعایت قانون جامعه بهانه

شاید خودش رو بصورت یک حیوان موش در  اون بدبخت. بوده در واقع خودش رو تربیت کردهای این یک بهانه 
و دزدکی چیزی را ، ور اون ور موش میزد این، نشد هیچ طوری، خودشو داره پست میکند، بیاره روز قیامت در

 سوراخی. تا یه خلوتی ببیند بیاد ضرر بزنه این حقیقت خودش تا خش خشی بیاد فورًا فرار کند، بخواهد بردارد مثالً 
یه  در باشگاه، بودهای اون یه بهانه، رو داره یک موش تربیت میکند. نمیدونه از خودش داره چه چیزی درست میکنه

بر هر گونه ده تا در زندگی در برامی کنه این داره عضالت خودشو رشدمی آقایی میره با میل و دنبل و آهن آالت کار
ه است ک صورت ظاهر یک مساله امر ساده ظاهری. این؟ اما صورت ظاهر چی بوده، استقامتش را ببره باال سختی

آرامش  این استراحت این، یعنی حق همه طالب عزیزه، شد وقتی ساعت فالن خاموشی، من حواسم َجمع است
 نن قانون را رعایت میکنه. میگوید کارشناسان ایاین وقتی بینشش باز بشه با دید توحیدی ای، مدرسه حق همه است

 نظر شخصی نیست نظر کارشناسی است. نظر محققین است.اند، نظر رو داده

 نقش امر به معروف و نهی از منکر در نظام اسالمی

هر شخص دستورات و قوانین مربوط به اون سیستم مقدس را به عنوان ، پس در جامعه اسالمی و توحیدی به هرحال
بحث ، کندنمی کند و اگر کسی را دید که رعایتمی دارد اینها رو عمل، تربیت نفس خود با دید بندگی خدایی یک

اگر رفیقش دید که . شود امر به معروف و نهی از منکر یکی از واجبات دینی ماست که باید در جای خودش بحث
، دلسوزانه، دوستانه، انه تذکر دهد.صمیمانهکند خیلی صمیممی کند تکرارنمی کند رعایتمی کند خطامی تخطی

نگذارد فضای محیط خودش مثل کشتی که سوراخی فرو برد بعد یواش یواش یه نفر باشد بعد . بکنداش یادآوری
از همون دفعه اول خیلی صمیمانه و دلسوزانه یاداوری بکنیم اون وقت خواهیم دید که در جامعه . دو نفر بعد ده نفر
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کنند و این معنا قابل فهم نیست برای کسی که از فضای توحیدی می فراد هستند که جامعه را مدیریتتوحیدی خود ا
 محروم است.

یت در جامعه توحیدی  چگونگی مدیر

بجای اینکه فکرشان را مشغول بکنند این  شودمی فرصت زیادی باز؟ آنگاه مدیریت این تشکیالتها چطوری است
این ، خودی وقت تلف کندبی جای اینکه نیم ساعت وقت را برای همچون چیز خطا را چه جوری برطرف کنیم به

کار . کندریزی میگذارد در حرکتهای پیش رو برنامهمی باالتر وقتای نیم ساعت را با فکری آزاد اینها رو در برنامه
 است که برای کار رشد یک حرکت است.نه درگیر شدن برای چیزهای جزئی بیخودی که اینها ظلمی، یک مدیر
به این ، کشیدمی که مدیر باید اینها را باالای خواهد وقتش را برای چیزهای مهمتر بگذارد و مجموعهمی مدیری که

نه یک حکومت کنترل . چیزهای جزئی معطل بشه و مجموعه محروم شوند. پلیس در نظام اسالمی یک راهنما است
یم بردارد به جان مردم بیفتد درخیابان و آن افتضاحاتی که دارید کننده آنچنانی که در حکومتهای دیگر شالق را

است که اگر افراد یک موردی را شناسی بینید. پلیس در نظام اسالمی شخصیت راهنمای جامعه هست. یک قانون
منکِر عامه عالوه بر امر به معروف و نهی از . بکنند.اگر غفلتی هم کرد تذکری بدهداش متوجه نیستند او را راهنمایی

جامعه. خدا توفیق دهد انشاء الله ما بتوانیم آن جامعه توحیدی که در قرآن و روایات ترسیم شده و اهل بیت علیهم 
السالم در خفقان ستمگران در تاریکی تاریخ در جهل انسانهای حق نشناس و قدر نشناس و ناشکر از نعمتهای بلند 

رو هایی عده معدودی از اصحاب خود را توانستند یک همچون جامعه ناچار بودند خون دل بخورند و، الهی والیت
کمیلها  و ... انگشت شمار بودند ، سلمانها، ابوذرها، تشکیل بدهند و اگر چه اینها تعدادشون کم بود فقط مقدادها

نورهای جذاب و  امروز ما بعد از هزار و چند سال به برکت آن. درخشدمی اما برکات اونها امروز دارد در جهان بشر
زندگی روزمره پا گذاشتیم و اومدیم با اهداف این چنینی های شویم و به همه منافع و جذبهمی درخشان داریم جمع

اسالمی بود که و لو ظاهرا خیلی های با تحمل این مشکالت. به برکت جذب به درخشندگی و لذت اون جامعه
 .انگشت شمار بود تعدادشون
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 عدم تعارض و تنافی بین روش تربیتی اساتید در ارتباط با مسائل علمی

سؤالي که از بعضي از عزیزانی که خدمتشان بودیم مطرح است این توهم است که تعارضي و منافاتي بین روش 
د تربیتي در ارتباط با مسائل علمي به نظر رسیده که خدا توفیق دهد که در حد امکان این جلسه هاي بعضي از اساتی

مشغول  گویند که خیلي وقت براي علم نگذارید ومطلب بیشتر توضیح داده شود. اینکه بعضي از اساتید تربیتي مي
کید دارند که قوي درس بخوها تقوا و پاکي خودتان باشید و برخالف بعضي انید و وقت زیاد به مطالعه و علم تأ
ا تربیت اشخاص ر، اواًل اساتید تربیتي که براساس فطرت توحیدي؟ بگذارید . خوب این تضاد بر چه اساس است

کید دارند و از نظر اصل تربیتي هم به روش این شان کنند اینها بدون استثناء همهمي بر اهمیت علم و دین شناسي تأ
ان یکي از اصول مسلمش، ست. و آن اینکه اساس تربیت اینگونه اساتید که اصولي دارندبزرگوارها مطلب واضح ا
 مراقبه و محاسبه هست .

تر قهرچه عمی و ضرورتًا شخص مراقب باید آشنا بشود به احکام دیني خود و وظایف دیني خود و عقاید دینی خود و
دارد.  ر کیفیت مراقبه و محاسبه روزانه او اثر مستقیمد، دینش را بشناسدتر دقیقتر آشنا بشود و صحیح، آشنا بشود

استاد تربیت نفس براساس توحید فطري باشد و اصل تربیتش مراقبه و محاسبه باشد ، پس چگونه میشود شخصی
گاهي از دین نداشته باشد یا اینکه ناقص و ناصحیح دینش را، آن شخص، اما آن سالك چه در عقائد چه دراحکام ، آ
 ناقص بداند و ضعیف باشد .، لچه در مسائ

مراقبه و  که تربیتشان براساس !این ردیف اساتید هست، ز استادالبته اگر مورد خاصي پیش بیاید ) که منظور بنده ا
محاسبه است( شاید یك موردي پیش بیاید که از این ردیف از اساتید براي یك فردي به لحاظ مشکالت خاص 

ز مخصوص برای او تجوی، یك دستور خاصي، فرد در بعضي مسائل افراط کردهبه عنوان طبابت که آن ، شخصي او
خودش را مریض ، در اثر عدم آشنایي به روش مطالعه و روش دین شناسيها کند . که در اثر یك سري افراط کاري

 به مشکالت خاص خود آن گرفتار شده و استاد بخواهد براي خصوص طبابت او یک دستورات خاصی بدهد، کرده
تواند قاعده کلی برای امور تربیتی کلی باشد. و اگر فردی خصوصیات خاص که مربوط به شخص اوست و این نمی

تواند و جایز هم نیست بیاید و نمی شخص، هایی داده که او طبابت شودخودش را دارد و استاد برای او یک برنامه
اه جاروجنجالی ر، ان یک برنامه استاد مطرح بکندبه عنو، به عنوان یک قاعده مطرح بکند، برای عموم نقل بکند

و از این قبیل مسائل . این صحیح نیست. چون شرایط تربیتِی یک سری مسائل عمومی افراد )یک طرف ، بیندازد
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اما شرایط تربیتِی هر شخص به تناسب وضعیتی او متفاوت است. پس این هرگز صحیح نیست که ما ، قضیه است(
این را به عنوان یک قاعده کلی  ، ط به خود ما میشود و به تناسب وضعیت روحی خود ما هستکه مربوهایی برنامه

بسا مسائل دیگری پشت سرش بیاید. پس اصل در این است که این ردیف از اساتید بلحاظ اینکه ای مطرح کنیم.
خوب  ،عد دیگری هم داردقوا، اصول دیگری هم دارد -البته یکی از اصول -مراقبه و محاسبه یک اصل تربیتی هست

کید دارند که نه فقط برای جوانشناسی دین تحصیل ی هاضرورت دارد. حتی این اساتید آنقدر به فهم صحیح دین تأ
 یک خانمی که خانه دار هست . ، حتی برای یک خانه دار، کرده

گاهی دین، )در روایات داریم(که در زمان ظهور حضرت که خانم خانه دار در  رسد به جاییانسانها میشناسی آ
در سطح جامعه وسعت و رشد پیدا خواهد کرد. شناسی او فقیه است. اینقدر دین، اش که چهاردیواری استخونه

نهضت سوادآموزی بگذاریم که آقا ، شود ما برای یک خواندن و نوشتناست . چطور میشناسی دین، اصاًل اصل
فتند گخوب اشتباه کردند گذشتگان ما که علم را یاد نگرفتند.سابق می همه باید این خواندن و نوشتن را بلد باشند .

برای یک شهر یک نفر باسواد باشد که خواندن و نوشتن بلد باشد که اگر مثال کسی فرزندش که در غربت است نامه 
یم د او تنظهمه بیاورند پیش آن شخص تا او بخواند و نامه الزمش را بنویسد و یا مثال اگر سندی الزم ش، نوشت
 کند. 

سال  ۸0گوییم این آقا االن متوجه است که دین ما فرموده که همه باید باسواد باشند.در مورد نهضت سوادآموزی می
 الاقل پالک یک خانه را بخواند، رود یک جاییگوید باالخره وقتی میمی؟ دارد این دیگه چرا باید سواد یاد بگیرد

بر ی شناسدین که از این مسئله مهمتر است. این دین، س حاال که اینطور هستگوییم پکه در کوچه گم نشود. می
ی اساتید تربیتی است که براساس مراقبه و محاسبه تربیت همه مسلمین و انسانها یک امر واجب است. این عقیده

عداد یک کسی استشود. مربوط به استعدادهای افراد است. مشکل از اینجا ناشی می، کنند. اما آنچه مشکل استمی
گوییم می ،اش به دالیل مختلف ضعیف است. متأسفانه اینطور هست دیگر که برای یک لباس دوختنشناسی دین

تومان هم اضافه بگیره عیب ندارد.  10اش چی باشد شرایطش چی باشد. باید یک خیاطی باشد که این خیاط تجربه
را  ترسم آستینشوری بدوزد آن وقت من نتوانم بپوشم. میاش را اینطترسم یک وقت یقهخوب می: گوید؟ میچرا

دهم دست االن می، هزار تومان دادم به پارچه 50، هزار تومان 20اینجوری بکند.  من لباسم گران قیمت است. 
 ه بعدکنیم کخورد. ببینید کت و شلوار بیرونی را مالحظه میُمدش به هم می، یک ذره این ور اون ور شود، یک آقایی

گوییم این پارچه را دست هر کس ندهم. این گذرد یک ذره آستینش این ور اون ور نشود. میاز دو سه سال که می
 ، روح خودمان را، این وجود خودمان را، هزار تومان پول دادم .اما یک بار هم نشده درون این لباس 50ارزش دارد. 
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بدانیم که این اصولی دارد این هم یک قواعدی دارد. الکی حقیقت خودمون را به اندازه همین مقدار اهمیت دهیم و 
ای استعدادمون رو گاهی خاموش نیست که ما هر طور شده در تربیت خودمون به هر روشی پیش آید عمل کنیم. فله

کنیم .انواع و اقسام زنیم. گاهی مطابق استعدادمون عمل نمیزنیم گاهی جهتش را به هم میکنیم .خراش میمی
ای که برای یک چیزهای ابتدائی کنیم . عوامل موفقیت در تحصیل علم را )به همان اندازهرا قاطی هم میها ریخودس

آید. شویم و مشکل پیش میخورد و مریض میکنیم. آن وقت استعدادمان به هم میگذاریم( توجه نمیوقت می
شود. حاال چکار کند خوب اینجاست وبرو میر، خوب این استاد تربیتی با یک مریضی که همه چیزش به هم خورده

بره  کند همش با کتاب ورکه مشکل اصلی مربوط به استعداد افراد است. مثاًل فرض بفرمائید شخصی خیال می
شود خوب این یکی از ابزارهای موفقیت در تحصیالت علم همه اون که نیست بخواند و بخواند انسان باسوادی می

خوام این خونه کلنگی رو که چند سال است که خود سر رشد کردم یک روحی ه االن من میاین باید بشینه ببینه ک
خواهم این خونه را دو مرتبه اصالح کنم باید به هم ریخته با عوامل بیماریهای گوناگون تا حاال نرسیدم حاال می

ما  مربوط به این نیست کهگردد به این مشکل استعدادها .این چکار کنم. خوب اینجاست که مشکل اساسی بر می
 گوید رها کن. گوید قوی درس بخوان و یکی میبگوییم یک استادی می

 جمِع عاشق، حاال خدا توفیق بدهد که بعضی از موارد موفقیت در تحصیل را عرض بکنیم.الحمد الله این جمع
 شود.در محضرشون اشاره میعاشق عمل و تقوا هستند. آن مقدار که در توان هست خیلی اجمالی به بعضی ها، علم

میان شکنم با این همه تواضع و خستگی کاریمخصوصًا اساتید بزرگوار که بنده خیلی احساس شرمندگی می
 دهند. در تحصیل علم ما چند نکته را بایستی خوب دقت کنیم.کنند.به ما درس یاد مینشینند و تحمل می

 تحصیلعوامل رشد استعداد  

 انگیزه 

خواهیم درس بخوانیم . چون درباره انگیزه جلسات مشخص باشد برای چه میمان ه هست. باید انگیزهاول انگیز 
ل است ی یک محصآن منبع انرژی و منبع تولید اراده، کنیم. انگیزهدیگر زیاد بحث نمی، گذشه مطالبی بحث شده

ایش را اصالح بکند. هر مقدار انگیزه هکه به دنبال تحصیل علم است. باید روی آن فکر بکند و کار کند. انگیزه
اش هم باال باشد. چون انسان آلوده باشد این مقدار در تحصیل علم شکست خواهد خورد ولو استعداد علمی

گرفتم. آن  ۷کنیم وسیعتر از شکستی است که مثاًل من درس یاد نگرفتم و نمره شکست به آن معنا که ما عرض می
 صیبت بزرگی است .شکست به معنای اعم خودش یک م
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اهر کنند به ظقرآن تعبیراتی دارد برای آنهایی که خدا آنها را به حال خودشان وا گذاشته است. آنها پیشرفت می
 برد تا آن بالیی که یک روزی به سرشان خواهد آمد دیگر آن را نبینندکه اینها را بیشتر در غفلت فرو میهایی پیشرفت

آن عذاب باید  1ن عذاب دردناکی که این عالم ظرفیت آن را ندارد که آن بر آن وارد شود.و قابلیتی پیدا بکنند برای آ
وارد عالم وسیعتری با بدنی با استعداد دیگر که آن عذاب به آن وارد شود. روایات هم که پر است برای معنای 

 استدراج و مهلت خدا. خالصه انگیزه خیلی تعیین کننده است. 
بیشتری برخوردار خواهد شد. انگیزه البته ی بکند به همان اندازه از ارادهتر را عمیقاش انگیزههر چه انسان بتواند 

 صبرها، انسان در هر کاری است و برای او نشاط خواهد داد. در برابر مشکالت و سختیی یکی از منابع مهم اراده
 گونش را برایش اثر خواهد گذاشت.تمرکز قوای گونا، و وسعت وجودی و ظرفیت خواهد داد و ابتکاراتش را

 سالمتی جسم و اعصاب 

دوم توجه به سالمتی جسم و اعصاب است مخصوصًا در مراحل ابتدائی. ما نگاه نکنیم بزرگاِن خیلی سطح باال را 
که آنها روحشان به قدرتی رسیده که توانایی مدیریت جسمشان را دارند. این مربوط به مرحله خاصی از تربیت است 

بسا روحشان بتواند جسمشان را مدیریت کند. حتی ای در محدوده ماها نیست. آنها اگر دو ساعت هم بخوابندکه 
. به تعبیر روایات و بزرگان یک ساعت خواب آنها خوشا به حال اونها آن دو ساعت خوابشان مثل خوابهای ما نیست.

 اند بهخواهند بکنند و خسته شدهه استراحت میسال عبادت ماها . یک تکیه کردن آنها ک ۷0بسا ای بهتر است از
یک ساعت تکیه کردن آنها با آن حال وهوایی که دارند بهتر از چندین سال عبادت چند عابد ، متکایی تکیه بکنند

. ما روحمون خودمون را با اونها مقایسه کنیم توانیمو روایات پر است از شبیه این عبارات. خوب ما نمی 2است
مونیم که چرا به من مثاًل اخم یلی ضعیفه.اگر  االن به ما یک اخمی بکنند چند روز در غم و غصه اون میمتأسفانه خ

شویم. یک خورده رفیقمون یک استادی یک شاگردی در رویم داغون میور میها پیچیم . ساعتکردند. به هم می
خواد ه هم . این روح که به هم خورد حاال این میریزیم بدرسمون همه را می، نمازمون، موافق میل ما نباشدای مسئله

رود حال اومده خوام راه آن عالم بزرگ را بروم. در همه کارها راه اون بزرگ را نمیکه می، دو ساعت هم استراحت کنه
ک بهانه یها، خوابید یه احساس عجیبیه دیگه. یکی از بیچارهتو اینجا راه اون بزرگ را برم. فالن بزرگوار دو ساعت می

کنه با یک خودش را بدبخت می، گذاشت. خودشخودش به خودش کاله می، گفتتراش برای نفس خودش می

                                                 
 (54و  53فذرهم فی غمرتهم حتی حین )سوره ی مومنون آیات،  فتقطعوا اءمرهم بینهم زبرا کل حزب بما لدیهم فرحون- 1
ِک -  2 ُه َعَلْیِه َو آِلِه : َساَعٌة ِمْن َعاِلٍم َیتَّ ی َاللَّ ِه َصلَّ بار , جامع اِلخ ي َعَلی ِفَراِشِه َیْنُظُر ِفي ِعْلِمِه َخْیٌر ِمْن ِعَباَدِة َاْلَعاِبِد َسْبِعیَن َعامًا.)َعْن َجاِبٍر َقاَل َقاَل َرُسوُل َاللَّ

 (.3۷, صفحه  1جلد 



   34 

 

 پایگاه ندای پاک فطرت مباحثی پیرامون طلبگی

آقا من در زندگی : گفتمی اخالقش چطور. بعد، کشید. اون وقت درسش چطوربعد سیگار می؛ سری اشتباهها
پس چیز مجازی است. من هم به کشید. خوب من هم فهمیدم که مرحوم عالمه طباطبایی دیدم که او سیگار می

بینیم انسان بخواهد خودش رو فریب بده چه جوری است. من عرض کردم اواًل قول وفعل معصوم هوس افتادم. می
 علیه السالم حجت است.اما غیر معصوم فعلش حجت نیست. ثانیًا بزرگان شرایط خاص خودشان را دارند .

زندگی بزرگان در سطح خودشان مربوط به وضع خودشون است . اونها از این هم باالتر مواردی پیش آمده که برای 
کند بعضی کارهایی بکنند تا بعضی ظنها و گمانها را باالخره رد و پایش راگم بکنند. یا اسرار زندگیشون ایجاب می

. این دخواهند مدیریت خاص خودشون را بکننبعضی شرایطی پیش میاید که باید با بعضی اعمال اون شرایط رو می
دهها دلیل دارد برای خود اون بزرگوار به شرایط زندگی خاص اون بزرگوار. هیچ ربطی به تجویز سیگار ندارد . از 
همه اینها باالتر چطور شده  شما اگر اینقدر عاشق عالمه طباطبایی هستید چرا نماز شبش رو هم به اندازه سیگار 

مه چرا استقامت عال؟ کنیدی سیگار دنبال نمیشده به همین اندازهچرا درس خوندنش رو که عالمه ؟ کنیددنبال نمی
چرا استقامت او را در غربت با اون سن و سالش با اون وضع و اوضاع ؟ کنیدرا در مشکالت اقتصادیش دنبال نمی

ا و فوق ت زیبچرا هزاران صفا؟ کنیدچرا اون شدت مراقبه و محاسبه او را دنبال نمی؟ کنیدواحوالش این را دنبال نمی
 کشم.دی که من سیگار میحاال اومدی نفست رو فریب می؟ کنیدالعاده او را دنبال نمی

ی که ااصولی باید مقایسه بکنیم نه سلیقه، خواهیم خودمون را با بزرگان مقایسه بکنیممی شه. اگر ماخوب این نمی
ین رو بیاریم به مشاورمون مطرح کنیم و او روحیات با خیال سلیقه خودمون باشد. اگر نکات قوتی از بزرگان داریم ا

دهد کارهایی که فشار بر ما را بررسی کند و ببیند در چه حدی هستم . در این مرحله ابتدائی ما روحمون اجازه نمی
اعصابمون بیاد آنها را انجام دهیم.ما اون مقدار کارهایی که مربوط به سالمتی اعصاب و جسممون هست اونها رو 

 ستی به عنوان وظیفه رعایت بکنیم.بای
بعضی موادی که تاثیر جّدی دارد در سرحال های توجه به تقویت اعصاب و رفع کمبودهای جسمی مخصوصًا کمبود

بودن انسان و رشد ذهنی انسان و پرهیز از غذاهایی که تأثیر مستقیم دارد در کم هوشی و کم حافظگی انسان.جا 
و یکی دو جلسه از محضر آنها استفاده بشود که گذشته از تحلیل سیاسی خاص دارد از یک متخصص دعوت بشود 

سیاستی بکار بردند که ، مسلمینی در تغذیه چگونه در دخالت مرموزانهها خودش که این یهود و صهیونیست
ن پرخاصیت با منابع عظیم در سرزمین خودمای مسلمانها مخصوصًا در کشور ما آن غذاهای طبیعی کم هزینه

جهات قوای مختلف وجودیمان را ی ی عقب زنندهبادست خودمان آنها را کنار بزنیم وغذاهای مسموم کننده
وادار کنند. ما در همین ، دیگرهای جایگزین بکنند و با دست خودمان خود را به خودکشِی ذهن وحافظه وسالمتی
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این گیاهان ، کندمی گونی ده گونی تا چشم کار هایمان میتوانیم )به وقت رویش آن گیاهان( برویم دو گونی سهکوه
بحانه در ص، در  غذاها در ِدِسر، بیاوریم در دم کردنی، را پر کنیم بیاوریم بدون اینکه یک ریالی هزینه کرده باشیم

بسیار پر خاصیت و مقوی استفاده کنیم. اینگونه نیست که ما بگیم آقا پول ندارم چگونه بروم همیشه چلوکباب 
اینها خوبه. اّما فقط اینها نیست که ما بگیم چون اینها را ما نداریم دیگه ؟ عسل بخورم کیلویی فالن قدر؟ بخورم

هم کوه نوردی هست وهم صحرا نوردی و هم هر چه میخواهی پرکن تا دو ، موندیم. هوا که یک خورده خوب شد
 ،برای ما از این راه چه شدهها صهیونیستای سال دیگه تمام نشود. مفت و رایگان است. خالصه اینکه خطر ریشه

توان گذراند.اگر این حرکت جابیفتد )خدا طول عمر با عزت عطا کند نمی یک داستان غم انگیز دارد. واالن هم که
یک اند توانستهها و در پشت کار عنایت دارند یک عده از این شخصیت 1کنندمی مقام معظم رهبری را که پشتیبانی

به کار بیندازند در جامعه(. خوب عمده تقویت جسم و « تغذیه و طب سنتی»ویک حرکتی در این راهجانی بگیرند 
حداقل استفاده از این هوای  ایم.کم حوصله؛ را خیال میکنیم بد خوابیمهایش رفع کمبودهایی است که ما خیلی

یم از طلوع آفتاب نیست. آنها دیگههنگام سحر که بستگی به خودمان دارد. یا خود هوا یک موادی دارد که در بعد 
 روند و ....... که اشاراتی شد.

عرض شد تقویت جسم واعصاب و رفع کمبودهای جسمی مخصوصًا بعضی از مواد مهم آن که آشنایی مختصری 
تأثیر مستقیم در روحیات انسان دارد و هرکس مزاج ها با علوم طب اسالمی وآشنا شدن با مزاج خودش که این مزاج

را مناسب با آن بکند. این خیلی اثر جالبی دارد در اش دش را  بشناسد و مطابق مزاج خودش عمل بکند. تغذیهخو
جهات مختلف آرامش روحی و فکری خودش. و مطالبی مفصل است که اگر فرصتی شد متخصصینی دعوت بشود 

 چیزهایی است که عرض کردیم کماستفاده بشود. مخصوصًا نوع تغذیه ونحوه تغذیه خیلی مهم است که اینها یک 
کنیم نمی را چیزی حساب 2ندارد اّما برکاتش خیلی فراوان است.مامثاًل زیاد جویدن غذاای خرج یا اصاًل  هزینه

شنیدم که زیاد جویدن غذا می توانید آزمایش بکنید. یکی از عزیزان خودش اعتراف میکرد که من بارهامی شما
کردم. در یک جریانی واقع شدم شرایطی نمی کردم و چیز مهّمی حسابنمی گوش اثرات زیادی دارد ولی اصالً 

                                                 
 (https://tn.ai/1244580« )های من احیای "طب اسالمی" در کشور استیکی از دغدغه»مقام معظم رهبری:  1
َکَل  َمْن   :َقاَل َأِمیُر اْلُمْؤِمِنیَن  - 2 َعامَ  َأ َعاَم َو ُهَو َیْشَتِهیِه َو َلْم َیْحِبِس اْلَغاِئَط ِإَذا َأَتی  َعَلی الطَّ غًا َو َتَرَك الطَّ َعاَم َتَمضُّ َقاِء َو َأَجاَد الطَّ َلْم َیْمَرْض ِإالَّ َمَرَض النَّ

 اْلَمْوت
تها دارد دست از غذا بکشد و بول خود را حبس نکند ، به هیچ مرضی غیر از مرگ مبتال نشود. هر کس خوراك را پاکیزه خورد و خوب ِبَجَود و تا زمانیکه اش

 14۶مکارم اِلخالق، ص: 
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پیش آمد که غذا را زیاد بجوم . همان لحظه آثارش را احساس کردم که چقدر جالب بود. چقدر راحتی در گوارش 
 1خودش ومسائل دیگر... 

شود از  باعجله خوردن غذا می ه تولیدخالصه اینها ظاهرًا چیزی نیستند اما خیلی تعیین کننده است. سموماتی ک
 خیال انسان را تحریکی چقدر قوه، .خوب با اینها وقت را نگیریم.همین طور پرخوری سموماتی که تولید میکند

آورد .اصاًل گرسنگی تعریف دارد. گرسنگی این نیست که ما دلمان بخواهد ِهی می بارهایی کند و چه مصیبتمی
گرسنگی کاذب هستند. بزرگان متخصص در این رشته حاال تحقیق کردند. ها گرسنگیچیزی بخوریم. خیلی از 

 برای خواستن یک چیزی اعصاب چه جور تحریک؟ آیدمی گرسنگی را تعریف کردند که گرسنگی چه جوری بوجود
 شمااند بکاذهایشان شود توی معده گرسنگی را چگونه دخالت میدهند.اینها خیلیمی گازهایی که تولید؟ شودمی
خواهید آزمایش بکنید خودتان آزمایش کنید . هر چند گرسنه هستید خوب یه چهار پنج لقمه بخورید و یک می

خوب ، دقیقه10رود بعد از می حادثه یا یک اتفاق بیافتد که مجبور بشوید برید دنبال اون حادثه که غذا خوردن یادت
 20نگی نیست. ازبین رفت. متخصصین دراین امر حدود حواست جمع میشه برمیگردید سرسفره دیگر اون گرس

ایجاد گرسنگی میکند اینها چند ، دقیقه زمان تعیین کردند. اون گازهای خاصی که تحریکات خاص در اعصاب
که فروکش کردند گرسنگی از بین رفت. یعنی ها کند. همینمی دقیقه فروکش 20لقمه غذا که به معده رفت بعد از 

ر دیگ، الزم که ما خوردیم شاید اوایل که بدآموز بار آمده اعصابمان دیگر عادت کرده و از این مسائل اون مقدار ماده
کند که گرسنه است درحالی که این طور نیست می شود .انسان خیالمی که بر اساس این عادتها تحریکات ایجاد

را که خوردیم با اون حال گرسنگی دست از بینیم هر چند هم گرسنه بودیم مقدار الزم می ما چند مدت تمرین کنیم
غذا برداریم. یواش یواش اون ولع وحرصی که سر سفره داشتیم از بین رفت. چون بد آموز شده این اعصاب ما عادت 

خواهد بخش بینیم چقدر لذتمی کرده است. به مرور اگر چند روز خواستیم مجاهده بکنیم دیگر اون عادت بره کنار
واهد چقدر انسان سبک خ؛ با حالت گرسنگی دست از سفره کنار بکشیم، ا خوردیم به حد کافیشد. یک خورده غذ

راحتی خواهد داشت. اینها همه َسّم است که با دست خودمون تولید میکنیم  به خونمان به ، شد. احساس سبکی
مات، ُمخمان  ارد بعدًا میبینیم من درسانواع ضررها دارد. اون غذایی که خوردیم اصاًل هیچ خاصیتی ندمان توهُّ

میگویم برای اینکه من پول ندارم هر روز چلوکباب بخورم بدنم رو قوی بکنم.  مربوط به ؟ توانم بخوانم . چرانمی

                                                 
اِدِق  - 1 َها َساَعٌة اَل ُتْحَسُب ِمْن َأْعَماِرُکم َأِطیُلوا اْلُجُلوَس  َقاَل: َعِن الصَّ  َعَلی اْلَمَواِئِد َفِإنَّ

 141مکارم اِلخالق، ص:  طول بدهید ؛ زیرا این ساعتي است که از عمر شما به حساب نمي آید. نشستن بر سفره)غذا خوردن( را
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؟ دانیممی چقدر قدرشان را، خواهدنمی اون نیست . آن چیزهایی که حاال دم دستمان است مفت مفت یک ریال هم
هزار تومان باشد که چلو کباب باشد و  10یست که همیشه بگوییم هر روز مثاًل اینطور ن؟ کنیممی چقدر رعایت

 فالن باشد.
نوع  ۷0. نزدیک به 1اینها چقدر لذتش را خواهد داد. خوب یک ذّره نمک است قبل از شروع غذا چه خواصی دارد

شد نه خانگی بای بته سرکه.بعد از غذا یک قاشق چایخوری سرکه خیلی فوائد عجیبی دارد ال2مریضی را دفع میکند
قطره بعد از غذا 20-10که اینها اکثرا اسیدی و شیمیایی هستند. سرکه خانگی باشد یک قاشق چایخوریای کارخانه

. یا مثاًل یک نیم استکان یا یکی دو قاشق آب غوره بخورید 3این را بخوریم. چه فوائد عجیبی در روایات آمده است
دارد.علی اّی حال بنده چند نمونه عرض کردم که عزیزانمان اهمیت مطلب هایی یتکه آبغوره چقدر فوائد و خاص

 را توجه کنند و بروند در این رشته یک خورده مطالعاتی برای مزاج خودشان داشته باشند.
کنند که اگر هر روز ناهار و می خورند با شرایط تغذیه این قدر قوت در خودشان احساسمی همون نان خالی که

 چلوکباب بخورند شاید آن تاثیر را نداشته باشد. شام

 تأثیرات خواب اول شب و سحرخیزی( أ

روایات آمدند همه نتیجه تحقیقات اینها این شده که آقا شما هر چه زودتر ، قرآن، پزشکان، روانشناسان، دانشمندان
هر چقدر ، شهمیتر پر نشاطات گیزند، میشویدتر سحر هرچه زود بیدار بشید با نشاط، شویدمیتر بخوابید سرحال

ها ساعت، زود بخوابید خستگی روح بهتر برطرف میشه. اصاًل خداوند در ساعات اول شب اصاًل اثر گذاشته

                                                 
ْرَیاِق  :َقاَل َأِمیُر اْلُمْؤِمِنیَن  - 1 اُس َما ِفي اْلِمْلِح اَلْخَتاُروُه َعَلی التِّ َعاِم َفَلْو َعِلَم النَّ ِل الطَّ ِب  اْبَدُءوا ِباْلِمْلِح ِفي َأوَّ  .اْلُمَجرَّ

، ص: 3من ال یحضره الفقیه، ج  . گزیدندشده برمیدانستند ، آن را بر تریاِک تجربهغذای خود را با نمك آغاز کنید . اگر مردم آنچه را در نمك هست می
357 

ِه  - 2 ِه  َعْن َأِبي َعْبِد اللَّ َو اْخِتْم ِباْلِمْلِح َفِإنَّ َمِن اْفَتَتَح َطَعاَمُه ِباْلِمْلِح َو َخَتَم ِباْلِمْلِح  اْلِمْلِح بِ  َیا َعِليُّ اْفَتِتْح َطَعاَمَك ِلَعِليٍّ  َقاَل: َقاَل َرُسوُل اللَّ
 ُعوِفَي ِمِن اْثَنْیِن َو َسْبِعیَن َنْوعًا ِمْن َأْنَواِع اْلَباَلِء ِمْنُه اْلُجَذاُم َو اْلُجُنوُن َو اْلَبَرُص.

فرمود: ای علی! غذاي خود را با نمك شروع نما و با نمک ختم کن. همانا هرکسی  به امام علي  -آله صلي الله علیه و -: رسول خدا امام صادق 
نگي و پیسي مي که غذاي خود را با نمك شروع نماید و با نمک ختم کند، از هفتاد و دو نوع  بال و آفت در امان خواهد بود که برخی از آنها ُجذام، دیوا

 326، ص: 6یة(، جاْلسالم -الکافي )ط  .باشد
َضا  - 3 ُجُل ُج  َأنَّ َرُجاًل َکاَن ِعْنَد الرِّ َمْت ِإَلْیِه َماِئَدٌة َعَلْیَها َخلٌّ َو ِمْلٌح َفاْفَتَتَح علیه السالم ِباْلَخلِّ َفَقاَل الرَّ ْلِمْلِح ِعْلُت ِفَداَك َأَمْرَتَنا َأْن َنْفَتِتَح ِباِبُخَراَساَن َفُقدِّ

ْهَن  ُل َهَذا َیْعِني اْلَخلَّ َو ِإنَّ اْلَخَل َفَقاَل َهَذا ِمثْ   َو َیِزیُد ِفي اْلَعْقِل. َیُشدُّ الذِّ
السالم با سرکه آغاز کرد. آن ای گستردند که در آن ، سرکه و نمك بود. امام علیهبود. در این هنگام ، نزد ایشان سفره مردی در خراسان ، نزد امام رضا 

بخشد و عقل را این ، همانند آن )یعنی نمك( است. سرکه ، ذهن را استحکام می»فرمود:  .ای که با نمك ، آغاز کنیمما فرمودهمرد گفت: فدایت شوم! به 
 329؛ ص ۶اْلسالمیة( ؛ ج -الکافي )ط «.  کندافزون می
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قبل از اذان صبح نصف شب به بعد ، خاصیت اول شب هم این است. هرچقدر زود بیدار میشیم، خاصیت دارند
شه می با نشاطام روحیه، م استعدادم .... عمرم پر برکت میشهخودم رشد میکنم خود، دیگر وقت بیداری است

کردند البته با دو واسطه این را شنیدم که فرموده می کند. از مرحوم آیت الله مرندی این رو نقلمی اعصابم تغذیه
رکس در اون ساعات سحری تا طلوع آفتاب خداوند یک موادی قرار داده که مخصوص اون ساعاته. فقط ه»: بودند

خودمون ، ما با دست خودمون«. پیدا نمیشهها کند. که در هیچ یک از داروخانهمی بیدار بماند اون مواد رو استفاده
فرماید اون موقع اصال از می کنیم.می کنیم از یک سری چیزها و دست نیاز بسوی این و اون درازمی را محروم

، کنه بیدار بمونهنمی هر گنه کاری توفیق پیدا، که هرکسی فرمایند آن ساعات از ساعاتی استمی ساعات بهشته.
ببرد. ای حتی کسی که گناه بکنه اون موقع خوابش سنگین میشه. این شخص لیاقت ندارد از برکات اون ساعات بهره

 را ببرد .اش چون نتوانسته بهره؟ زنه خسته است. چرامی اگر بیدار هم بشود تا شب چرت
کند که چه قدرتی دارد در روایات و در علوم گوناگون اهمیت اون. البته ما فعاًل بحث می عجزهسحرخیزی که واقعًا م

کنیم همون ِصرف بیدار ماندن . خدا روحش را شاد کند رحمة الله علیه حضرت آیت الله سعادت نمی نماز شب را
رد. داای هم اثرات فوق العاده همون، فردموند که حتی در رختخوابت هم بیدار شدی تو رختخوابت هستیمی پرور

دعا  ،تونی قبل از اذان صبح بلند شوی مریض هستی سرما خوردی به هردلیلی نماز شب هم نتونستینمی حاال تو
همین که تو رختخوابش هم انسان تو این موقع بیدار باشد آثار خاص خودش را دارد.حاال چه رسد که ، هم نتونستی

خاص ونماز شب استفاده های مطالعات وبرنامه، پر برکت عمرهای شنگ از اون وقتانسان انگیزه دار بلند شود ق
 کند که از عهده این ناقابل خارج است که بتواند درباره  نماز شب بحث کند.

 ؟ بینمنمی را آناثر ، چرا با اینکه سحرخیزی دارم

خواهیم از یک طرفش می یم. اون وقتریزمی زندگیمان خیلی چیزها را با دست خودمون به همهای ما در سیستم
خوب حاال مجموعًا اگر رعایت بشه منو به کمال خواهد رساند. ، اینها مجموعاً  بهم مربوط هستند، درست بشه

این مَثلش به این میماند که ماشینی رو   !کو! این همه روایات میگن چنین و چنان، سحر یه خورده زود بلند شدم
خراب شده هی استارت میزنه با  بهترین اش عاده با سرعت و با دوام بخری و مثاًل پالتینخیلی مدل باال و فوق ال

گفتین آقا این ماشین با سرعت فالن هم میرود و واژگون هم می گه شما کهمی تکان هم نمیخوره.، بنزین و الستیک
ابزار به همدیگر مربوط است. همه سیستم یعنی تمام ، گن آقا این سیستم استمی نمیشه و چنین و چنان و .... 

بادوام باالی کوه هم برود دره هم برود ، بله این ماشین چقدر راحتمجموعًا اگر همراهی کنند ببین چه خبر میشه. 
گن آدم سحر بلند بشه می آقا اینکهکل سیستم رو معطل کرده. ، کندنمی هیچ چی نشه  این یکی از اجزایش کار
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 خوابم، خوابیدممی وضعم بدتر شده است.تا ساعت هشت، نشاط میشه با روحیه میشه عمرش با برکت میشه با
 اشکالس همهچنین بودم و چنان بودم  امروز یک ساعت زودتر پا شدم بدتر شد. ، در کالس سرحال بودم، آمدنمی

ب خواب اول ش، ه روزانهدر جواب به او میگوییم آقا این یک سیستم است. مراقبخواب و کسل و حواسم پرت و .... 
عرض کنم بقیه موارد همه ، شام آنچنانی، صبحانه قوی، تغذیه، سحرخیزی، برای افرادی که نیاز دارند مخصوصاً 

زندگی بزرگان را بخوانید بعضی از بزرگان در احواالتش هست که تا اذان صبح ، بله ببین چه خبره، وقتی رعایت شد
 ،دو کالس درس تموم میشدش تو همون حوزه مکتب امام صادق علیه السالم. فرمود برای شاگردامی دوتا درس را

 اند.ببینید برکت عمر را از کجا آوردهها شما اون وقت در خواب هستید و چه  عمر با برکتی داشتند. عالمه مجلسی

 برنامه صبحگاهی

ثار ه صبحگاهی درباره برکات و آمتخصصین درباره این برنام، هایی که صبحگاهی است این رو کم نگیریمبرنامه
اون یک تحقیقات بسیار شیرین و جالب علمی  دارند. این اکسیژن هوای بین الطلوعین  با اکسیژن هوای بعد از 

ها در رگها ریه کنید اینها دراین استشمامی که می، تفاوت دارد. این استنشاق، کندطلوع آفتاب که تغییر فضا پیدا می
کند و با تمام اند که از این منطقه گذر میا دارد. یک رگهایی اخیرًا دانشمندان کشف کردهاثرات خاص خودش ر

م که خیال نکنی، آب به اینها برخورد کند، قسمتهای حساس بدن در ارتباط هست که اینها اگر به آب برخورد کند
ضاع است در عالم جسممان فقط به این قسمت آب رفت. این عصب در قسمتهای حساس بدن اثر مستقیم دارد. او

که حاال بزرگان روش شگفت انگیز مطالبی دارند خودتون فرمودید. حاال مسائل روحیش به جای خودش باشد. 
نند کشیم اصاًل خود فضای عالم تفاوت دارد. از مرحوم شیخ بهایی نقل میهمین بیداری که ما همون موقع بیدار می

ضی از شاگردانش اصفهان رفته بودند و در اوایل شب رسیده بودند. توصیه اش دیدم  که با بعبنده در زندگینامه
کنند که زود باشید از این شهر جمع و جور بشیم و زود رد بشیم. باالخره تا بیایند جمع و جور بشوند و شام می

ی هر موندنگه که این شهر خیلی شگذره. یک مقداری راه رفته بودند شیخ بهایی میبخورند و ...  نصف شب می
 ؟کنند که این دو تا مطلب متضاد به این صورت چه توجیهی دارداست. برگردیم و بمانیم. شاگردانشون تعجب می

 : کنندسؤال می
آمدم دیدم که از آسمان بالهایی به این شهر وارد میشه که خطرناکه . ما نصف بله من اوایل شب که می: فرمایدمی

گرداند از این زنه و اون بالها رو برمیدیدم از اصفهان یک سری شهابهایی میمی ونشب به بعد که اومده بودیم بیر
اهل تهجد هستند و نور تهجد اونها ، شهر . متوجه شدم که اینجا یک عده انسانهایی هستند که اهل نماز شب

 بشه .  شدند که به این شهر بال نازل اون بالهایی را که روز گناه کارها باعث می، گرداندبرمی
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برای ما نصف شب با االن با ظهر ؟ فهمیم چه خبرهبینند که چه خبرهایی است در عالم. ما که نمیخوب بزرگان می
 کنه . با عصر با صبح هیچ فرقی نمی

نه مثل روز ، مخصوص خودش است، دونند نصف شب به بعد تا طلوع آفتاب چطور در رنگ هوایشبزرگان می
یه وضع خاصی برای خودشان دارند . چطور هوای جو موادی که تو هوایش ، است. روز است و نه مثل شب شب

یاد آن مواد میروند . مثل بعضی گلهایی هستند که بهار می، بعد از آن زمان، است مخصوص اون موقع هست
 گردند . رویند و برمیگذره اینها نهایت یک هفته سریع میمی

اند هدیدیم چند نفر از اصفهان آمد، ت ما رفته بودیم کوه . به قله کوه رسیدیمگفیکی از کوهنوردهاِی کوه میشاب می
 کنید .و اونجا گفتیم شما اینجا چکار می، انداونجا چادر گذاشته

گفتند یک سری گلهایی هست که ما در اند . خودشان میمحقق اند.دیدیم اینها محقق در گیاهشناسی و داروسازی
روند و در همین یکی دو هفته فصلشونه . ما اومدیم آیند و خیلی زود میاینها خیلی زود می تحقیقاتمون رسیدیم که

  .ها که ایامش است اینها را بچینیمبه خاطر اونها و حاال درست فصل ایام اون گلهاست . اینجا چادر زدیم که این گل
یاه گ، سبزی هست، اینجا چمن است، ها ماهگیم بله آقا دهما می، آورد که چه خبرهخوب ببینید هر کسی سردر نمی

بینیم که نه در الی اینها یه چیزهایی است که یک هفته میاد و میره و تمام میشه . یه درخت هست.بعد می، است
سری موادی هست آنطور که معلومه آن مواد در سالمتی جسم ما موثر است. انگار خدا یه مواد خاصی را برای 

انصافها بیفتد. وقتی که بی هل سحرخیزی گذاشته. اونها که امکان ندارد گیِر بعضی از اینبرای ا، مؤمنین گذاشته
 رود .می خواد طلوع کنه دیگه اون موادآفتاب می

اونی که بیدار ، از نظر توفیقات هم همینجور است. اون موقع در عالم خبرهایی هست که در ارتباط با روح انسان
این نیست که ما اش ا خواهد برد. اونی که تو خوابه دیگه محروم شد و رفت . همهاش رهست از اون حقایق بهره

خوام عالمه بشم. نفس انسان یک موجود بسیار خیال کنیم مثاًل یک کتاب را زورزورکی بخوانم و بگم آقا من می
هوایش  وب چطور رنگای است که با همه ابعادش بایستی این استعداد باز بشود تا این رشد پیدا بکند. خپیچیده

مخصوص برای خودشه . یه سری مواد هم برای خودش دارد.یک سری ایجاد استعدادها و توفیقات مخصوص امروز 
 برای اون ساعت خودشه. قبل از اون ساعت و بعد از اون ساعت دیگه اونها نیستند .

ن فضا کسی قابلیت نداره که پا به او بعضی از بزرگان تعبیرشون اینه که اصاًل از اوقات بهشته. چطور در بهشت هر
ذارد  گحق الناس نمی، گذارداینجا هم همینطور. هر کسی قابلیت ندارد از این فضا تنفس کند. گناهان نمی، بگذارد
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و عوامل دیگر. انسان زورزورکی نماز خودش رو که اون هم معلوم نیست که قضا بشه یا نه. محروم است. در جهنم 
 بهشتی که خدا برایش قرار داده. پس استعداد یه چیز عجیبی است .  یز بهرهغفلت محروم است ا

 عالج سوء تغذیه با برنامه غذایی کم خرج 

خیال نکنیم سوء تغذیمون مثاًل همش باید فرض بفرمائید با غذاهای گران قیمت به اصطالح تأمین شود . خوب 
ه. شه دیگواد که زورکی این چیز رو حفظ بکنه. نمیخکسی که کمبود فسفر دارد هی فشار میاره فکرش رو می

ود یا مثال کمبود پروتئین دارد همین طور کمب؟ اعصابش رو خورد میکنه . این باید متوجه باشد که مشکل از کجاست
کنه خسته و خموده . میگه آقا من احساس میوار فالن ویتامین دارد بدنش فالن عفونت دارد متوجه نیست. هی مرده

 ،خوابمخوام میچرا فالن میشم. چرا هی می، ام سر میرهآقا من چرا حوصله، ساعت هم خوابیدم باز هم چرا کسلمده 
اش این نیست که با ذکر و دعا و معجزه و ... بگویم که یا خوب همه؟ خوابماش میچرا هی همه، چرا نشاط ندارم

قوانین هم قرار داده دیگه. اینطور نیست که ما همیشه امام زمان من اومدم اینجا خودت درست کن دیگه. خوب خدا 
، در علوم گیاهی مخصوصا، بخواهیم غذاهای گران قیمت بخوریم. ما یک دور از کتابهای تغذیه متخصصین

استفاده بکنیم. اونجا جالب نوشته. احادیثشون مخصوصًا . دیگه این خیلی چیزهای کم خرج و به قول  شاءاللهان
 تونیم استفاده کنیم .ین اینها را میمعروف  باال نش

نتها م، تونند مطالعه کنند. مثاًل فرض کنید همون کشمشکنم البته خود عزیزان میبنده از باب مثال عرض می
الزم شناسی کشمش انواع و اقسامی دارد. همون کشمش مویز در روایت اومده . خواصش دیگه آزمایشگاه میوه

قتی فرمود دیگه معلومه که خاصیتش فوق العاده خواهد بود. همون ناشتا که بلند میشید ندارد. معصوم علیه السالم و
وی کم یا زیاد بندازیم ت، یک مشت از اون بیست و یک عدد طبق روایت، برای مراسم صبحگاهی، برای سحرخیزی

 . 1دهنمون بمکیم مثل شکالت 
یی کرده در سوء تغذیه ما مسلمانها که از راه تغذیه چه روزی بحث بشه که متأسفانه این غرب چه جنایتها شاءاللهان

هاشون راه بیفته و چه مسائل خاص خودش . این غذاهای پر بالی بزرگی به سر ما آورده. به خاطر اینکه کارخانه
 مویز را، ما ده تا هفتاد دونه همان کشمش اند.اند و بجایش پفک نمکی و شکالت و ... دادهخاصیت ما را گرفته

اشتا که بلند شدیم قشنگ مثل شکالت بمکیم اونقدر بمکیم بمکیم خورد بکنیم خورد بکنیم بجوییم بجوییم که ن
 تمام وجودمون را بره هضم بشه . حاال مقایسه بکنیم با صندوقچه شکالت . 

                                                 
ِل ا:امیرالمومنین علیه السالم فرمودند- 1 َکَل إحدی وِعشریَن َزبیَبًة َحمراَء ِمن أوَّ همن أ  .َعنُه ُکلَّ َمَرٍض وُسقٍم  اِر، َدَفَع الّلهلنَّ

 (.351، صفحه ۶کند.) الکافی، جلد ای را از او دور میدرستیهر کس در ابتدای روز ، بیست و یک مویِز سرخ بخورد، خداونْد هر بیماری و ناتن
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کنیم د میقوایی در بدنمون ایجا، کنیم. اما با این مویزدر اون صندوقچه خودمون رو با دست خودمون مسموم می
برنامه داشته باشیم.اگر احساس ، که تا شبش هم انرژیش رو شاید احساس بکنیم. خوب مثاًل از کالس در آمدیم

کنیم اون موقع این یه علتی داره. خوب من سحرخیزی داشتم نباید هیچ ضعفی نداشته باشم مثاًل.ولی ضعف می
کمبودها است. خوب یک مشت سنجد  برعکس شد. این مربوط به سحرخیزی نیست مربوط به یک سری

 پرخاصیت اعجوبه است . 
کنه که هیچ چی نخوره و تو زندگی فقط سنجد بخوره. پوستش اند که آدم خیال میدر خواص سنجد چیزهایی گفته

از کالس اومدیم بیرون یه مشت برداریم بخوریم ببینیم ضعفموم چقدر  1مغزش یه خاصیت.، یه خاصیت داره
خیلی ارزون همان گندم که دیگه ارزونترینه. قشنگ بشوییم و پاک کنیم و آشغالها را تمیز کنیم پاک  برطرف میشه یا

 قابلمه توی یه چیزی بریزیم دو روز بمونه همینجور تو، کنیم و تمیز بشوریم بریزیم بمونه دو روز توی آب یه کاسه
ش بکشیم گاهی هم آب بپاشیم که خشک نشه آب. دو روز که تموم شد بریزیم آب را بیرون. یه دستمال خیسی رو

پر از هر چی بخوای ، که اسمش جوانه سه روزه استریزی هایروز بعدش دستمال را برداریم که جوانه، دستمال
دونم بره و ... خدا الحمد الله در این یک مشت جوانه توش هستش دیگه. هر چه شما در اون چلو کباب و آهو و نمی

کنه البته اگر یک مشت مزاجت تومان نمیشه( قرار داده است. زیادش هم ضرر می 1000ی گندم )دم دست کیلوی
نمک بپاش بریز تو غذا بخور این چقدر کمبودهای بدن را جبران ، کشه خشکش کن آردش کن شکر بریزنمی
ی سه سه تا قیس احساس قوت و نشاط میکنه . کم خرج . و باال نشین.  یه، کند. انسان خود به خود سرحال میشهمی

یه دونه هر روز . آیا این ، خواد یک کیلو یه جا مثاًل سه تا دونه حتی یک دونه اگه امکان مالی مون کمهنمی؛ تا دونه
مدیم  خیس بمونه از کالس که در او، شب بگذاریم توی لیوان آب؟ خوبه یا مثاًل فالن قرص فالن شربت که دکتر داده

یه خورده دیگه خودش رو بخوریم. ، بتش رو اول آبش رو بنوشیم و شربت رویه خورده احساس ضعف کردیم شر
روایت داریم که روی میوه مایعات نخوریم.معده را فاسد میکند.ضررهایی دارد. اول آبش را بخوریم شربتش هم 

 خوردنیه یه خورده دیگه قیسیش رو بخوریم .

                                                 
ُن الْ )َسِمعُت َأبا َعبِدالّله  علیه السالم َیقوُل ِفی الُغَبیرا:( ِ ِإنَّ لَ  -1 ُه ُیَسخِّ ْحَم َو َعْظَمُه ُیْنِبُت اْلَعْظَم َو ِجْلَدُه ُیْنِبُت اْلِجْلَد َو َمَع َذِلَك َفِإنَّ ُکْلَیَتْیِن َو ْحَمُه ُیْنِبُت اللَّ

اَقْیِن َو َیْقَمُع ِعْرَق  ي السَّ ْقِطیِر َو ُیَقوِّ  اْلُجَذام َیْدُبُغ اْلَمِعَدَة َو ُهَو َأَماٌن ِمَن اْلَبَواِسیِر َو التَّ
ست ااز امام صادق علیه السالم درباره سنجد شنیدم که می فرمودند: گوشت سنجد برای گوشت، هسته آن برای استخوان و پوست آن برای پوست مفید 

از بدن ریشه کن می  و در عین حال کلیه ها را گرم، معده را ضدعفونی کرده و بازدارنده از بواسیر و تسلسل بول است. ساق پا را تقویت و جذام را
 (361، ص 6االسالمیه( ج  -)کافی)ط.کند
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طرف میشه. خالصه اینها را از باب مثال عرض کردم بنده یه دونه دو دونه سه دونه.به تدریج این کمبودهای جسم بر
نه متخصص در این رشته هستم و نه اطالعات کافی در این مسائل دارم. از باب مثال عرض کردم که علمای گذشته 

برای جسمشون از این چیزهای  ماشاءاللهاینجور بودند شما اگه زندگی علمای قدیم رو مطالعه کرده باشید اینها 
اما کم هزینه و پرفایده استفاده میکردند. به سالمتی خودشون اهمیت میدادند و دکتر هم نیاز نداشتند . حاال ساده 

، اون وضع جسمی اون وضع اختالل اعصاب خیلی هاش جبری شده، به هر حال ما گرفتار این زمان شدیم جبراً 
 ،لی داشته باشیم خوبه که کتاب طب الصادقاون یک بحث خودشو داره. به هر حال در این زمینه اگه یک مطالعه ک

اند مورد اعتماد اونها را مطالعه کنید و طب النبی )علیهم السالم( این کتابهای طبی که بزرگان نوشته، طب الرضا
 متفاوته .ها خودتون مزاج خودنتون را بشناسید که مزاج

رحالش س، ه یک میوه برای این مزاج خیلی مفیدهبیناگه انسان مزاجش را نشناسه یک وقت میها، بعضی از این مزاج
 کنه. همین میوه این یکی را دل مرده می، میکنه

-دو که می، کشیمنفس عمیق که چند تا می، این هم مربوط به قسمت سالمتی جسم و اعصاب است.سحرخیزی

، دمم آقا من زود بلند شهیچ این حرف درست نیست که بگی؛ سالمتی جسم را رعایت میکنیمهای رویم و این برنامه
کالس خوابم گرفت. اصاًل این حرف غلط اندر غلطه و این برخالف نص صریح قرآن و روایات است. برخالف 

گیره یه چیزهای دیگه هست. مبادا ما هم چنین اشتباه بزرگی را بکنیم و از صریح علم است. علت اینکه خوابم می
 ،روند و نفس عمیق و اینهاشوند با نشاط دو میدوستان بلند می بزرگ الهی در هنگام سحری کههای این نعمت

چیزهای دیگری است که یکی از علتهایی که عرض کردم همون سوء تغذیمون ، خودشون را محروم کنند و علت
تونیم این رو آزمایش کنیم و لذتش رو ببینیم . یک مقدارش مربوط کم خرج و پرارزش میهای است که به این روش

زیاد ی هااستنشاق برنامههای هایی است عالوه بر تقویت تغذیه اون برنامهضعف اعصاب است که اون هم برنامهبه 
پرهیز از پرخوری و کم خوری و از این قبیل مسائل خیلی مؤثر خواهد افتاد و همچنین های جویدن غذا و برنامه

تابهای به ک شاءاللهانب دیگری که در این زمینه گذریم و مطالخواب اول شب. چون جلسه قبل گفتیم دیگه ازش می
 تخصصی مراجعه شود. این بحث استعداد یه خورده طوالنی هست.

ن که ما باید ای، استعداد تحصیل علمی است، یکی از عوامل مؤثر، عرض شد که برای موفقیت در تحصیل علم
ا بفضل ت، ز عوامل تخریب استعدادها پرهیز کنیماستعداد را ُمدام رشد بدهیم و عوامل تربیت آن را جدی بگیریم و ا

الهی بعنایت الهی این استعداد شکوفا بشود. آنگاه ببنیم که علم چقدر شیرین است. یک حیاتی است از حیاتهای 
طیبه. آنگاه انسان از شیرینی علم آنچنان مست خواهد شد و از آن دل نخواهد َکند که دیده شده در زندگی بعضی 



   44 

 

 پایگاه ندای پاک فطرت مباحثی پیرامون طلبگی

گاهی از شدت سختی آن ، انسان هستهای شته که در معرض موت بودند )که سخت تریِن لحظهاز علمای گذ
هایی هست در شود. از شدت سختی نه اینکه فراموشکار باشد و توفیقمی انسان به فراموشی عجیبی گرفتار، لحظه

االتش توجهش به این هست دیدند که این بزرگوارها بهترین ح، انسان( در برابر چشم شگفت زده همههای آن لحظه
که حتی یک مسئله علمی در آن لحظه یاد بگیرد. یا گاهی آمدند سؤال کردند که برای دیگران تعجب بود که این چه 

تکان خوردن نداشت انگار یک نشاط آمد و از آن حال ی دیدند آقایی که حال وحوصله؟ وقت سوال کردن است
ی مریضی یادش رفت. خالصه هر چه بتوانیم د به پاسخ دادن. انگار همهوهوا تکان خورد. نیمه خیز شد و شروع کر

اش یین علم شیرینخود به خود ا، را پرهیز کنیمهایش عوامل استعداد تحصیل علم را تربیت کنیم وموانع و مّخرب
 خواهد شد. جاری

 فشارهای فکری وها پرهیز از دغدغه

هم موجب از بین رفتن یک سری  کند ومی ن را به شدت تخریبیکی دیگر از اموری که هم استعداد علمی انسا 
ربط بی فشارهای فکر است که عمدتًا هم زاید و وها این فشارات فکری است. دغدغه، شودمی مواد مفید بدن

 هستند.
لغو را  ربط را مخصوصًا وبی دیگر از عواملی که در رشد استعداد انسان اثر خوبی دارد اینکه کلیه افکار و خاطرات

ای خلوت بکند و بگوید که من با ورود در این از ذهن خود بیرون کند و بنیشند با خودش صحبت بکند چند دقیقه
آید خاطراتم میاد تا ام از اون روز اول کودکی که یادم چه جور میفضای نورانی انگار یک تولد جدیدی پیدا کرده

ام من االن وارد یک برهه جدیدی از عمرم یدم و خداحافظی کردهای هست از اونها برامروز هر چه که در هر باره
ام و تمام یک تولد جدیدی در یک عالم جدیدی پیدا کرده، امی جدیدی از زندگی شدهوارد یک مرحله، امشده

اصاًل مربوط به من هم  خاطراتم را مخصوصًا خاطراتی که ربطی چندان به من ندارد حاال خیلی از خاطراتم را که
هر تک تک اینها یک سمی است که ، گذارندباشد اینها را به مرور از ذهنم بیرون کنم اگر به اینها میدان بدهم  نمی

شیطان از هرتک تک اینها استفاده خواهد کرد و ذهن ما را همیشه آشفته خواهد کرد خوب تا یک چیزی به ذهنم 
ام با گانهحاال دوران کودکی و بچه، ت حاال دوران جاهلیت که قبل از این دورانمآمد بگو ولش کن به من مربوط نیس

الس بله در فالن ک، هی ور برویممان یک پشری خودم به خودمون بریزیم به هم اما اگر بنا باشد با خاطرات گذشته
ر دائم اینطو، کردنجور میپسر عمویم ای، فالن مهمانی فالن مثاًل قوم و خویشم، کردفالن همکالسیم اینطور می

دانم فالن همسایه اینطور شد فالن جا بهمان شد این خاطرات وسیله نفوذ شیطان است و شکلهای گفت نمیمی
گوناگون انسان را عالوه بر اینکه اینها را بیرون بریزیم و خیلی از مسائلی که االن هم به من چندان مربوط نیست 
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چطور  ،مان مثاًل فالن جریان اتفاق افتاده استای اومد که بلی در خانوادهیه خاطره اینها را هم حتی بریزیم کنار تا
با یه تحریک ، این شیطان هی میاد ما را با یه توجیهی، شودبهمان می، شودفالن می، شهچطور می، شودمی

ه نیروی فکر ما را ب کند و فکری ما رو به خودش جلب میاحساساتی با یک نوع باالخره ایجاد تشویشات خاطره
جواب  زود، چه کاری از من ساخته است، صفر برساند لذا خیلی راحت بگوئیم که خوب االن من چه کار باید بکنم

تم من که خودم نیستم من یک نیرویی هس، تربیت خودمه، بدهیم و بگوییم که  االن مسئولیت سنگینم درس خوندنه
 ،م نیستم که بگم عیب نداره قاطی مسائل بشم از دست من چه  بر بیایدمن تنها خود، ی جامعه اسالمیبرای آینده

ر از کند غیکند و چه مشکلی را حل میتازه من بیخودی بشینم تا صبح این افکار ذهنم ور بروم چه دردی را دوا می
ال اقل من برم دنباش اخر اینه السرباری برای جامعه خواهم شد نتیجه، اینکه فردا من سرباری برای اونها خواهم شد

سربار همه خانواده نشم که این همه مشکالت دارند ، الاقل فردا سربار دیگری نشوم، وظیفه خودم دنبال کار خودم
 های گوناگون اجازه ندهیم ذهنمون مشغول شود.یه مشکلی هم من به روی آن مشکالت اضافه بکنم . به شکل

 راهکار رهایی از فشارات فکری

ی ا همهدیگر باید ب، صل علوم دینی از آن لحظه که توفیق پیدا کرد به این مکان مقدس پا بگذاردمخصوصًا یک مح 
ذهنی وفکری مبارزه بکند و کنار بریزد و به شیطان اجازه های قدرت با استعانت از خدای متعال با هرگونه دغدغه

شنید بن، اال که خدا این توفیق را بهش دادفکری مشغول بکند. حی هر ساعتی به یک دغدغهای ندهد او را هر دقیقه
هیچ ، یک خلوتی بکند .با خودش بگوید من االن در این عالم در کره زمین در آسمان و روی زمینای چند دقیقه

خیال  از هر چیزی. کار اصلی من در این چند سال فقط درس خواندن هست و فقط خودسازی بی کاری ندارم. 
، فرع است .در نهایت انسان خیلی باال برود اصل، در رابطه با صحت جسم استکردن.ورزش و ... هم چون 

ها خودسازی کردن است ودرس خواندن هم باز فرع برآن است که راِه آن را صحیح وعمیق بشناسد. بقیه دغدغه
مادرم و اگر اینطور شد این استعداد به شکل عجیبی باز خواهد شد وگرنه هرکسی به نوعی بگوید پدر. دیگه رفت

دانم در مدرسه در نمی اینطور شد برادرم اینطور شد خواهرم اینطور شد طایفه اینطور شد رفیقم اینطور. مسجد و
درآمدم چه ؟ زندگیم چه خواهد شد؟ فردا چه کاره خواهم شد؛ کوچه در محل کار اینطور بود خاطراتش بیاید برود

اینها به عنوان مثال بود که ؟ فالن چی چی؟ کنم چیمس؟ ازدواجم چی؟ شغلم چه خواهد شد؟ جور خواهد شد
 ،داریم و دیدیم شیطان ول کِن ما نیستای برایتان عرض کردم. اینها همه از طرف شیطان است. ما هرگونه دغدغه

 خواهی دوا بکنی.می چه دردی را، را میکنیها بگوییم حاال تو این فکر
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 ه نحوه مواجهه با مشکالت ناخواسته و وظیفه طلب

، شوش بکنهو مر پیش اومد که خواست فکرمن، فرض بفرمائید مشکالت ناخواسته: پس اگر مسائل دیگری از قبیل
واد خاش فکر ما را به خودش مییه جریانی پیش اومد مثاًل ما از فضای خانواده یک مریضی است که طوری مریضی

اومده که االن باالخره ناخواسته فکر مرا به خودش  مشغول بکند یا مثاًل اعضای خانواده یا حادثه تلخی برایش پیش
کنید  فرض: مشغول کند باز در این جور جاها هم سعی بکنیم فکرمون را نگذاریم به این مسائل مشغول بشود مثالً 

دهم اما که اگر تو اون حادثه نوعی ماهم در ارتباط هستیم خوب بگم من اون چه در توانم هست رو انجام می
خواست  این است که خدا چه بخواهد اون چه که خدا خواهد خواست اونچه که خدا اراده کرده اونمطلب واقع

م برای کنیه امتحانی است برام پیش اومده  تااینکه ببینم من چگونه در این امتحان حواسم را جمع می .خواهد شد 
ودی خونم چرا بیخاون درسم را می خوب من که کاری ازدستم ساخته نیست  به جای، ادای وظیفه اصلی تحصیالتم

ام به خدا جدی باشم . دعایی دم خوب شاید من درسم را خوب بخوانم و در بندگیاین وقتم را به دست شیطان می
خواستم بگذارم برای اون برای رفع مشکلی همه چی کند که بیش از اون چه من وقت میاز من خداوند قبول می

خواهم بکنم خدای گم البته قیاس نمیکند نمیخدا خودش کمک می، کندیخدا خودش عنایت م، دست خداست
 نکرده اینکه مثاًل درست نیست اما برای تقویت ذهنه دیگه . 

اگر شما در یک استانداری یک مأموریت و جایگاه خاصی داشتید اون جا فورًا الزم نبود خودتون تو حادثه فرو برید 
داییم همه هستند خودشون ، عمویم، دم داداشزنم و این را انجام میتلفنی را می دیگه مایه تلفنی من فالن یا فالن

ها خودم را دروداغون بکنم اگر یه تلفنی بزنم به فالن مسئول اون جا کشند اون جا من الزم نیست مثل اونرا می
مان را با خدا قوی ا رابطهکند این یک احساس آرامشی دارید برای مطلب اگر مها را یک جا میخودش کار تمام اون

ایم از فضای دنیا گرایی بیاییم بیرون وارد فضای اخالص و عبودیت قرار بکنیم و واقعًا در این میدان که قرار گرفته
بگیریم اگر خدا اجازه بدهد و خدا بخواهد امکان دارد با یکی دو رکعت نماز هدیه ما برای حضرت برای شهید حتی 

کار صدها امر ظاهری که ما میخواستیم انجام بدهیم خودمون را دربوداغون بکنیم این اثرش برای عالم ربانی اون 
یاد که اگر ما در زندگی خالصانه قرار بگیریم چگونه خداوند اگر صالح بداند روبگذارد یعنی همین باورمون نمی

 گینیم ستیم که مشغول به کار سنما به دنبال کار سنگینی ه، کنیمفراراز مسئولیت نمی، کنیمچون ما تنبلی نمی
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 طلبه برود کار کند مفت خور نباشد: پاسخ به شبهه

ط تحصیل کارگری کنید و وس، کشاورزی کنید، کنند که آقا شما برید تابستان کار کنیدمثاًل بعضی از افراد القا می
 دونم احتیاج به فالنندارید نمی هم برید یه کاری پیدا کنید اون جا هم اون را انجام بدید دیگه احتیاج به شهریه

خواد مفدخور باشید شما برید دسترنج خودت کارکن خرج زندگیتو دربیارید درستو خواد داشته باشید شما نمینمی
گاهند یا توکلشون ضعیفه هنوز اون معنای جایگاه محصل علوم دینی رو اگر کسی  هم بخوان اینجور افراد یا ناآ

دنبال علم خودش باشد خدا ، ایط خاصی اهداف سربازی حضرت دنبال تربیت خودشبخواهد حقیقتًا با اون شر
شم این خاطرات شوم غم و غصه و مشکالت او را کفیل او میحودش وعده فرموده که من روزی او را کفیل او می

ا ن روایت ری بعد انشالله عیرفت با عجله آمدم اسناد و مدارک روایت االن دستم نیست تا از روش بخونم جلسه
میخونم و به استناد خودش که ببینم مطلب چقدر مهمه.  ما اون مقدار که وقت میگذاریم بریم کار اقتصادی بکنیم 
که شهریه نگیریم این کار را اگر جدی برای خود درس خوندن بزاریم تازه کم میاریم برای درس خوندن برای تربیت 

 خودمون تا وقتمون رو تو اینها پخش بکنیم .
ای مخصوصًا عرض کردم تا پایه شش خوب خدا خودش ما درسمون را قوی بخونیم هر فکرتون این چیزها آمد که

دونم زندگی اهل و عیالم نمی؟ چطور خواهد شد؟ فردا چطور مسکنم، داد من باالخره فردا من زندگی میخوام بکنم
خواد بیاد یک جواب عرض کردیم فوری ها میتا این، چنین است و چنان، آینده شغلم چه خواهد شد، چه خواهد شد

ام را درست انجام بدم خداخودش وعده داده بگیم من وقتم را برای چی هدر بکنم اگر وظیفه، شیطان را بزنیم دهنش
 است ِمن حیُث ال یحتِسب . 

هر  رساندخواهد خدا بهش میرسد از همون جایش بیش از آنچه که خودش میاز جایی که انسان ذهنش نمی
 خدا اراده کرده منو پاک، مشکلی هم پیش آمد اثر گناه خودم است ربطی به این ندارد که بگیم که خدا وعده داده بود

خواهد که ذهن ما را به یک چیز مشوش منو تو همین مشکالت پاک بکند یعنی از هر راهی که شیطان می، بکند
ماهم به شکلهای ، آیدشکلهای گوناگون که شیطان میبکند از همین جا ما محکم این ریسمان را بگیریم و به 

انسان جدا شدن از خاطراتش از ، سنگین باشد، مختلف او را پس بزنیم شاید اوایل یه خورده این کار سخت باشد
مسائلش اون وقت استمرار مطلب و استعانت از خدای متعال خواهد دید که یواش یواش توانستیم ، وضعیتش

ویشاتی بیرون کنیم به عنوان یک وظیفه کار ما یک عده که میخواهند القاکنند که مفت خوری دهنمون را از هر تش
شود گاهی برای خودمون هم باورمان می، خوردهمه شاید چنین و چنان است می، هست آخوند مفت خور است

ند که اگر این نظر دادهکند متخصصترین کار را اتفاقًا یک آخوند متعهد دارد میدر حالی که اینطور نیست سنگین
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ساعت کار کارگری کرده است و کار بزرگی را برعهده  ۶ساعت کار فکری بکند انگار   1، ساعت کار ۶یک نفر 
ساعت باید خودش تو اون پیاده بکنه   24کند این کار اهمیتش چقدره گرفته است و اگر بداند که کاری که دارد می
شود که انسان مسئولیتش کنه در خودش و اینها باعث میخوری نمیوقتش رو اون وقت احساس بیکاری و مفد

اش شاداب بماند تا بتواند به یاری خداوند تر باشد و نگذارد اینها را شیطان پراکنده به ذهنش بیاورد و روحیهجدی
 بودند .

م و وظیفه و مادرم کمک بکنالبته بعضی اشخاصی که اصرار دارند که من مثاًل بایستی اال و باال باید بروم و به پدر 
دارم و مسئولیتم سنگین است یا اال و باال باید ازدواج بکنم یا اال و باال باید هنری از دستم بربیاید دنبال اون هنر 
خودم کسب معاش خودم باشم اگر چنین وضعیتی پیش آمد خوب بتوانیم اشخاص این باالخره جواب است که آقا 

نین وضعی خواهید در چیید حوزه با این شرایط درس بخوانید شما چه اعتبار دارید که میشما مجبور نیستید حتمًا بیا
وسیله تشویش خاطر دیگران بشوید اینطور تشویشات خودت بشی و مسایل دیگر که هم اصرار دارید بر نظر خودت 

مان تمًا ما باید در این ساختمجبور نیستید که ارُض الله واسع در خدا باز است به روی همه باز است الزم نیست که ح
در این میز و صندلی باید قرار بگیریم اونها را باهم جمع بکنیم خوب اگر واقعًا یک پیش آمد که تکلیف ، قرار بگیریم

شد که برویم و به امور پدر و مادرمان برسیم تکلیف شد واقعًا بله شاید هم باشد همچون اتفاقی خوب ما خیلی 
یزی رکنیم و میریم دنبال اون وظیفمون اصلیمون انجام بدهیم و در کنار اون برنامهافظی میراحت از این فضا خداح

توانیم بخوانیم قرار نیست که این درسها حتمًا توی صندلی بخوانم  توی کالس و کنیم همین درسها را میمی
می همه جا امکانات ارتباط با لله به برکت نظام اسالشود خواند الحمدا در همه جا میچهاردیواری بخوانم این ر

 ازدواج بکنم و کار و شغلی پیدا بکنم و، ترین اساتید است برم و به امورات پدر و مادرم برسماستاد است با قوی
ام مخصوص برای ریزی تنظیم بکنم یک ساعت دو ساعت هم در کنار کل زندگیبرای زندگی خودم یه برنامه

 ،هم بنشینم از اساتید نوار استفاده بکنم و یک استادی از اهل محل پیدا بکنم ام خوب تو اون دو ساعتشناسی دین
ی پایه باالتر از خودم که با استعداد است با او و با یک بزرگواری قرار بگذاریم امام جماعت بزرگوار مسجدی طلبه

م بخوانم و و با اوم اخالص محضرش بنشینیم و هرکدام دو ساعت بنشینیم و قشنگ این علوم را بخوانیم و با پشتکار
ام و هم دین ام بودهام و هم دنبال زندگیام و هم خدمت به پدر و مادر کردهیه مدت زمان دیگر ببینم هم کار را کرده

م اپس راه بسته نیست و به هیچ احدی هم آزار و اذیت نکرده، برم به لطف خداشناسیم را خیلی قوی دارم پیش می
تواند بگوید آقا شما با ام و در برابر هیچ احدی هم مسئول نیستم و فردا هم کسی نمینزده و هیچ نظمی را برهم

واهد خاید و االن وظیفه دارید که مردم را هدایت بکنید خدا هم از من هیچ مسئولیتی نمیشهریه من به اینجا رسیده



   49 

 

 پایگاه ندای پاک فطرت مباحثی پیرامون طلبگی

گاینها را خواندهشناسی چون من روی وظیفه دین اه باشم و دینم را عمیق و درست بفهمم و ام که درجه اول خودم آ
 راه هم همینه .

ایم که به عنوان متخصص در این راه بخوانیم بقیه  یک وظیفه همگانی است جدای تخصصی که ما آمدهشناسی دین
گاه باشیم کما اینکه در موقع ظهور حضرت روایت است که حتی خانمها هم در خانه فقیه  که ما یک محدوده آ

یعنی چه یعنی علم برای کشاورزی هم میخواهد باشد و برای دکتر هم میخواهد باشد و کارگر هم  خواهند شد
 خودش .شناسی میخواهد باشد هرروزموظف هست یکی دوساعت وقت بذاره برای دین

ًا تاین قابل توجه هر فرد مسلمان است و خالصه زیاد وقت عزیزان را نگیریم این افکار و خواطر این مسائل که صور
گذارد آنجنان که باید انسان از خورد و نمیرسد اینها مثل خوره مغز انسان را میهم گاهی موجه به نطر می

 ،گیرد و برای مبارزه با این یک توجه به اهمیت مسئولیت کار بودتمرکز خاطرش را از او می، فرصتهایش استفاده کند
خواهد آن خواهد شد سپاریم که خدا هرچه میر را به خدا میدهید و کاسه در حد وظیفه انجام می، بیخیالی تمام

 در یک آرامش قرار بدهیم. شاءاللهانو با این عقیده خودمون 

 ؟ با مشکالت خانوادگی چگونه برخورد کنم

این ، بخواهی فکر آن را بکنی و درس نخوانی، االن که کتاب جلو دستت است، خوب مشکل خانوادگی داری 
کنم می فردا وباِل آن مشکل هستم. اگر واقعا یک وظیفه شرعی احساس، د. اگر من درس نخوانممشکل را حل نکر

شود. از هردو که عاّلف نمی اون دیگه با درس جمع، که شرایط خانودگی طوریست که بایستی بروم  به کار آنها برسم
دیواری نیست. حوزه آن درسها و  موندم. مجبور هم که نیستم در این چهار دیواری بمانم. حوزه فقط این چهار

کماالت و آن علومی است که در هر جا و هر نقطه ممکن است بدست آید. در این صورت یک دفعه قطع بکنم بروم 
من است و تکلیف شده است( ی ام )اگر حاّد است و منحصرًا فقط به دست من حل میشود و وظیفهبه گرفتاری

د متعدهای خود سری و اینکه خودم صاحب تشخیص هستم. با مشاوره نه، تشخیص یک اهل فن آن هم با برسم.
ه الحمدلل. درب خدا باز است. درس همه جا هست آنگاه بروم.، مادر باشم وقتی رسیدم به اینکه باید خدمت پدر و

می ساعته درس 24هم تنظیم بکنم مخصوص برای حوزه.در حوزه  ای امکانات هست. در کنار آن برنامه یک برنامه
رسم. هدف این می سال 5خوانم و در می ساعت2رسیدم. اونجا روزی می خواندم و در سه سال مثال فالن مرحله

ساله برسم یا ده ساله برسم. هدف این است که من در راه کسب دین خدا قدم بردارم. اوست که قبول 3نیست که من 
فقیه بشود یک ریال هم ارزش نداشته باشد. همش بسا یک کسی در حوزه در عرض پنج سال ای خواهد کرد یا نه.

کند و توانش می بسا یک نفر تا آخر عمر فقط در فهم رساله کار ای جاه طلبی و خودنمایی و ... و بدون تهذیب. و
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گذارد. طبق برخی روایات که خالصًا لوجه خداوند او را اصال به حساب فقیه می، شرایطش این است، این است
خواهم دینم را یاد بگیرم مطابق دینم عمل نمایم و خالف وظیفه می ای ندارد غیر از این کهیچ انگیزهالله است و ه

شود. در روز چون با این دید در راه تحصیل علم است این به عنوان یک فقیه دین محشور می، عمل نکرده باشم
خدا آن را ؟ خواهد به دست بیاوردمی چه هاانسان هست که از اینی قیامت طبق بعضی از روایات عمده آن انگیزه

او در راه است. تا آخر عمر توانش این بود روی ؟ نه این که دیگران بهش چی بگن؟ خواهد قبول کندمی چه جور
 کند و دامداریمی تکلیف شرعی آمده بود اینجا درس بخواند. روی تکلیف شرعی رفته االن در روستا کشاورزی

کند وآزاد از هرگونه هوسی می داند خوب عملمی خواند و دین خود را هر چهمی رااش هکند و کنارش هم رسالمی
را بررسی کرد مشاوره کرد از متخصصین اش فقط خدا هست و خودش.. خوشا به حال چنین انسانی. هر کجا وظیفه

تو هیچ ربطی ندارد. تو برو این مشکل زندگی به ؛ و آنها دیدند که آقا این پدر ومادر دیگه هیچ ربطی به تو ندارد
َدرَست را بخوان. استعداد تو حیف است. االن برای تو یک واجب عینی است. استعداد تو طوریست که االن به درد 

را داشتیم هنگام جنگ. یک رزمنده اش خورد. تو این مشکل را تحمل کن. کما اینکه مانمونهمی اسالم و مسلمین
حاال واجب عینی شده باید برود.لذا از همه ؛ افتاده و مشکالت گوناگونمادرش پیِر از کار ، پدرش مریض

؟ من چیستی االن وظیفه. نیستمای خداحافظی کرد و رفت و گفت من خدا دارم. آنها را که من نیافریدم. من کاره
اش هاین وظیفچند تا ُخبره دنبال وظیفه باشد. ممکن است بگوید نه آقا تو الزم است درس بخوانی. ی با مشاوره

 هست و لو ماهی یک بار هم نتواند به والدین سر بزند.

 ؟ ی ازدواج چه باید کردبا دغدغه

ی کنند. اینکه دیگه شیطان است. مثاًل دغدغهمی فکری ایجادهای خودشان برای خودشان مشغلهها متاسفانه بعضی
خواند. این عین گفته شیطان است. می درس گویند ازدواج بکن آدم بهترها میبعضی. ازدواج. خیلی مّضر است

فرمایند روایاتی که درباره ازدواج هست که خداوند می نظر بزرگان  عکس این است.؟ طبق کدام مبنا؟ کدام بعض
اینها در مورد هر محصّلی بخصوص محّصل دینی ، اگر ازدواج کنی چه میشه و چه میشه؛ کندمی روزی را زیاد

ام عام و مطلق داریم کلی داریم که یک قیدی یک مخصص آمده این را استثنا کرده در استثناست. ما خیلی احک
همون مقدار این شیطان به همان ، شرایطی. هرچه که ما فکرمان به این جور چیزها مشغول بشود، مورد یک قشری

ای بر، خودش داردالبته حاال یک کسی امکانات منحصر بفردی برای  استعداد علمی ما را از ما میگیرد.، درصد
خواند. این می شناسیم فالن رفیق ما ازدواج کرد و خیلی هم خوب درسمی اون عمومیت ندارد. که مثال ما، ازدواج

ی کلی نیست. اون مربوط به شخص و شرایط منحصر به فرد او است. اگر کسی ازدواج موارد خواص به عنوان قاعده
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اما اینها کافی نیست. ازآن لحظه ؛ ی اینها هم برایش مهیا باشدهمه، درآمدش، ممکن است مسکنش روزیش، کرد
تواند شانه خالی کند. یا باید با یک کسی ازدواج کنه نمی که عقد خوانده شد آن مسئول شد به مدیریت آن شخص.

و  بد اینکه خیلی تواند از خودش دفاع کند.نمی زبانی باشد که هر بالیی به سرش بیارندبی که آدم ضعیف عاجز
معصیت است. روایت داریم بترس از ظلم به کسی که غیر از خدا هیچ کسی را ندارد. این که خیلی سیلی سختی 

 خورد. بروم کسی را پیدا کنم هر بالیی به سرش بیاورم صداش در نیاد.می را انسان
. ُبردمی ِکشد.می اد توهر مقدار که دفاع میکند همون مقدار از ذهن واستعد، یا اون شخص از خودش دفاع خواهد

کند. مالحظه تو را نمی تواند دفاع کند ولی دفاعمی دهدمی زند.و یا اینکه انسانیت به خرجمی تمرکزت را به هم
 با این عقد یک سری تعهدات بر تو نسبت به او واجب شد.. تو تعهد دادی؟ رودمی میکند. آخه تو تعهدت به کجا
خی ممکن است بر ب توفیق است. اگر دنبال آن بروی یک نوع دیگر درد سر است.اگر دنبال او نروی یک نوع سل

خوانند و بگویند ازدواج کردم خوب درس خواندم. پیشرفت را ما می کنند که خوب درسمی افراد پیشرفت را خیال
ا استخدام خوانم و یک مدرکی بگیرم برم یک جمی باید جامع در نظر بگیریم. خوب آقا چیزی نیست که تندتند

مام شرایط جامع ت، پیشرفت که از دیدگاه سرباز حضرت . پیشرفت این نیست. بشوم بعد کارها رو به راه است و...
کنیم و مین است. این خودش یک نوع استدراک شاید باشد که ما خیال بکنیم وقتی به کسی ظلم بکنیم حقش را ادا

خیلی خیلی استثنایی که یک نفر یک فرد جامع الشرایطی  خوانیم و درسمون پیشرفت کرد. مگرمی خوب هم درس
شود به طور صدرصد. می تأمیناش باشد. خوب یک کسی مثاًل شرایط مالیش جوری هست که از یک جایی هزینه

ردا او بابای توست نه بابای خانم تو. ف البته بدون منت پدر که مثاًل بابای من قول داده تامین کند. نه این نمیشود.
 هست که حاال دیگه واردش نمیشویم که وقتمون را میگیرد .هایی دگی مسائل خاصی دارد. اینها یک بحثزن

ا اند و در بعضی از شهرهشود بعضی عزیزان مراجعه کردهفکر ازدواج که یک فکر خطرناکی است که گاهی مثال می
زیزان متوجه این ع، انه در جاهای دیگر این هستچنین اتفاقی خیلی نادر شاید بیفته اما متأسف الحمدللهاینجا ، البته

گن آقا شما ازدواج را این احادیثی که درباره این یان به اونها میافتند به عنوان مشاور مینیستند دام چه کسانی می
اره کنند فرد بیچشودچه میشود یه تحریکاتی ایجاد میریزد چه میای که خود به خود میروزی، هست سنت حسنه

بیند که خادم شیطان ر عزیزی که با اون صفای باطن خودش آمده بود در اینجا خادم اسالم بشه یه وقت میسرو
گه آخه ثواب است . یک عده پرسیم از این آقا که شما چرا اینقدر دنبال این مسائل هستید میشده و وقتی می

ه کنیم کن تو خدا وعده داده خوب عرض میگه که تو فکر روزیش را نکگویند این احادیث روایات این طور میمی
آیات ، ما این مدیریت نداره روایات ما«ص وقد خ عاٍم  مامن»دونیم که در قوانین دینمان در اصولمان که مگر ما نمی
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اینطور نیست که ما این روایات را ، هایی هم آمدهما مطلق نیستند در روایات ما ایات ماقیدهایی هم آمده مختص
ود روی اون حکم صادر بکنیم و بیاییم یک سری اصولی را زیر پا بگذاریم به خاطر یک فرد . این روایات بگیریم و ز
این همه روش ما نور ، گیریمهمه صحیح است اما با شرایطی که چرا ما یه روایت را می، کنهکی رد می، همه درسته

 دیم و خودمون و دیگران را روایت دیگری .می
ناات رابعدش بگذاریم بعد به یک متخصص مراجعه بکنیم و از نظر اون استفاده بکنیم و ببینیم بعدش بگذاریم استث

کند در مورد محصل علوم دینی وظیفه ما چی هست این در مورد محصل مخصوصا محصل علوم دینی صدق نمی
و  ( را کنار بگذاریم   توانیم با یک روشهای خاص اینگونه خیاالت) این مسائل یه جور دیگری است اتفاقًا ما می

کند مثاًل توجه کنیم که خوب من حاال ازدواج کردم خوب خیلی خوب این یک مسئولیتی است خدا هم کمک می
بندم یه نونی نیست که بخرم تازه برای نون هم مسئولیت دارم یه عهد و پیمانی است که می، کنمکه من قبول می

 اگرنون رابخرم زیرپابذارم خورد بشه 
 گذارم وآرم تو قفس میه است نعمت خدا است خوب حاال این را اقدام بکنم انسان آزادی را مثل یک پرنده میگنا

میره بموند بموند در برابر عهد و میره میمی مسئولیت دارم نسبت به او اینطور نیست که بگم به درک اینکه باالخره
 داره او به عنوان یک انسان اینها را باز باید تأمینل رو حی بندم فقط نون و پنیر اون نیست که خیلی مسائپیمان می

وب مسئولیتهای سنگینی در برابراین  انسان دارم که باید به جا بیاورم خ، بکند برای او امنیت روحی را باید تأمین بکنم
ناه ول نیستم که این گگیم و شرایطمان را او هم اگر قبول کرد دیگه من مسئرویم که این را میآقا ما دنبال کسی می

 داند و یک سری مسائلی را او به عنوان بدیهیاتسرباز حضرت می، دیگری است برای اینکه او مرا به عنوان یک طلبه
اعتقاد دارد که وقتی کسی سرباز حضرت شد دیگه شرط اینجور مسائل برای او الزم نیست این تقریبًا اینها را رعایت 

شخصیت من یک سری مسائل را برای همه وعده ، دهدی مسائلی را برای او وعده میجایگاه من یکسر، خواهد کرد
دهد و عالوه بر اونها که این شخص باالخره از دو حال خارج نیست یا یک انسان نجیب زبان اطمینان می، دهدمی

با  ابتای است خوب این دیگه ظلم به همچین انسانی اون وقت طرف حسابش اون نیست دیگه طرف حسبسته
خداست کسی که زبان بسته باشد و نتواند از حق خود دفاع بکند و ما هم از اون سوء استفاده بکنیم از وضعیت او 

اگر یه آدم چموشی باشد هی نق خواهد زد به هیچ ، خدا به ما سیلی خواهد زد، آن وقت دیگر طرف ما خداست
ز نق زدن با کدوم حواس جمعی درس بخوانم و من که خواهم بخونم بعد ازنه خوب ماکی درس میای نق میبهانه

اینها را حتی ، خواهم افکار موجب خودم را که مربوط به پدر و مادرم است و برادر و خواهرم استوقتی حتی  می
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سعی بکنم کنار بزنم تا این مسئولیت سنگین را به عهده بگیرم حاال چقدر این غفلت است که خودم به دست خودم 
 دیگری را بیاورم و ضمیمه بکنم .یک انسان 

کید دار، چنین مشکالتی تا پایه ششم را انسان تمام نکرده این به نظر متخصصین امر ند محصل فرمایش بزرگان که تأ
رگرده این ره و باش هم زیاد نرود و اگر خونه میتواند امکان دارد به خونهعلوم دینی تا پایه ششم بایستی حتی اگر می

رفت تو خونه با اعضای خانواده قاطی شد یکمسئله اون جا پیش بیاد یک هفته برای او دیگه بس است  چند مدتی که
برای تشتط خاطر او این مگر ضرورتی ایجاد بکنه تا امکان دارد از پدر و ، برای حواس پرتی او برای اوقات تلخی او

ا خوب این ت، ن مهمه سنگینه و فالن استمادرش اجازه بگیرد و عذرخواهی بکند طوری تفهیم بکند که درسهای م
فرمایند که اصاًل فکر ازدواج نباید بیاید به ذهنش و اجازه ندهد ذهنش خوب لذا تا پایه شش مخصوصًا می، بتواند

بیاید تا بخواد تو ذهنش بیاد در جا خفه بکند و اون را تو ذهنش و با قدرت تمام مبارزه بکند با او اگر یک وقت ذهنش 
داند چه خبری خواهد شد اون وقت که تصمیم به ازدواج خوام ازدواج کنم خدا میه من بعد از پایه شش میاومد ک

 ،شد شروع شد اون وقت حاال وقتش اجازه ندهد اصاًل به ذهنش بیاد تا پایه شش اگر انسان دقیق  عمیق اندیشه نکند
عرض شد که صرف نمره نیست ژرف ، نوزدهه، تههای من بیسژرف نگری نکند نمره بیست که مثاًل بگه همه نمره

اندیشی در این قوانین علمی و اون پایه شش اگر اصول عقلی علوم پایه شش عمیق فهم شد اون وقت از پایه شش به 
ری پخته است و یک س، داند تجربه داردبعد دیگر خمیر مایه علوم عقلی را که انسان گرفت بعد از اون آزاد هست می

الن دهند که تا پایه شش خوب مثاًلبرم فگر مسلط شده است و حتی بعضی از بزرگان اجازه تبلیغ هم نمیمبانی را دی
 فالن جا را . ، فالن جلسه را فالن برنامه را، هیئت را اداره کنم

 نظر بزرگان در مورد تحصیالت مقدمات طلبه

خواهد باشد اصاًل ذهنش را باید می و سالی اگر کسی آمد بزرگان نظرشان اینست طلبه بایستی در هر سن ۶تا پایه 
بلکه حظ بکند  علوم دینی را عمیق بفهمد. نه حس کند.ی تا یک دور اصول اولیه .۶از همه چی تخلیه کند تا پایه 

خواهد راهگشای مشکالت دینی مسلمین و مومنین می ی اسالمی باشد. فردااگر واقعا میخواهد به درد خور جامعه
ای پادگانی کشوری رفت ِهی نگوید که بگذار آقا رساله خواهد یک شهری یک روستایی یک ادارهیم باشد. فردا

داند بالفاصله بگوید و این می نگاه کنم بعد بگویم. درست است که) انسان باید تواضع بکند و اگر هم جواب را
یشه بگم نمیدونم نیدونم نمیدونم افتخار بزرگیست که انسان بگوید نمیدانم) اّما این به آن معنا نیست که هم

شود. خوب ما اینجاست که آن ریشه شخصیت دینی و رهبری اینجور که نمی؟ کنیمی نمیدونم. پس اینجا چکار
خوب شاید کسی استعداد قوی دارد در چهار  .۶را قوی کنیم تا پایه بندی اش نرا محکم و استخوااش جامعه را ریشه
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اصل و ِپی تحصیالت اصلی  ۶ر. اون یک حرف دیگریست. اّما باالخره دروس تا پایه سال اینها را بفهمد. چه بهت
می شود. مسائل ریزترتر مییک رهبر دینی است. آن هم در چنین دوره و زمانی که روز به روز زمان پیچیدهی آینده

ن صورت بگیرد. زمان حل مسائل از دیدگاه دی، شود. تشخیص مسائلمی شود. ترکیب مسائل با همدیگر گوناگون
قدیم نیست که بگیم آقای روستایی )میرود بیابان و سر در نمیاورد( االن بیام بهش یک مسئله بگیم همه مشکلش 

کند. جوان که میخواهد از تو می مسائل روانشناسی دخالت، بینید در یک مسئلهمی شود کاری ندارد. االنمی حل
ال یک نهادی را مدیریت کنید رهبری دینی بکنید این نیست که بگید یک خواهید مثمی یک سوال بپرسد یا شما که

سیاست ، اینجا دخالت دارد مسائل سیاسیشناسی دهیم. مسائل روانمی پرسد و ما جوابمی آید مسئلهمی روستایی
 ،منطقه یک جور دخالت دارد سیاست جهانی یک جور دخالت دارد قانون اصول سیاسی که یک چیز دیگریست

ک جور دخالت دارد. مسائل علوم روز یک جور دخالت دارد .هر علم روزی برای خودش یک شبهاتی برای خودش ی
 ،ی القاء شبهات شیطانیمسئله، ی نفوذ مرموزانه دشمنانمسئله، ی آزادی جامعهباز کرده در ایجاد مساله. مساله

و عوامل گوناگون دیگری. اینها االن ترکیب  و مسائل دیگر ی سردرگمی جوان در یک همچین دوره و زمانیمسئله
تی مسئول هدایت دینی یه همچنین تشکیال، ای که جنابعالی مسئول عقیدتی این تشکیالت هستیدشده در این اداره

م ببینیم چی بگذار استفتا کنی. این که نشد؟ حاال بیایید بگویید که آقا بگذار رساله نگاه کنم جوابش چیه، هستید
تره. نعوذ بالله این که از همه افتضاح. قرار بگیریم ازخودمان یک فتوایی صادر کنیمای یک مخمصه یا در؟ هست

ها گفتند که فرصت را از دست ندهید. این پایهمی اینها را به ما ها!گفتندمی اینها را به ما !گوییم آخمی اونجا است که
گفتند می ب بفهمید حاّلجی کنید یک مطلب را ریز کنید. ِهیقوی بخوانید.عمیق بخوانید. مطلب را خو ۶را تا پایه 

ی انبساطت را هی تمرین کن. عضالت قبل از کالس پیش مطالعه کن. ذهنت را ورزش بده. مطلب را بِکش. و قوه
خواهد حل بکند. می ِحفَظت را رشد بده قدرت بده. با این درگیرِی با مطلب. در کالس ببین االن استاد چه جوری

گفتند اما دیگه چه می تمرکز و بعد یک مباحثه جّدی بعد یک تحقیق بعد یک تمرین بعد یک تدریس. هی اینها را با
اول یا دوم و مرور کنم. حاال ی عمر گذشت.االن وقت ازدواج است. حاال باید برم ازدواج بکنم یا بروم پایه؛ فایده

اول یاد بگیرم یا همه چی را ول کنم بگم از اول اشتباه کردم وقت کار است یا بایستی همش خراب بکنم. دو مرتبه از 
های به هر حال پس اشتغاالت فکری خیلی مضر است در حساسیت و پا شوم بروم دوباره یک صنعتی پیدا کنم.

 که مربوط به زندگی فعلی ما نیست.مورد. حّتی بامورد بی بیجا و



   55 

 

 پایگاه ندای پاک فطرت مباحثی پیرامون طلبگی

 ؟مالک در شوخی صحیح چیست

گاهانه باشداگها فلذا بعضی شوخی  گاهانه باشد خدای نکرده این یک گناه نابخشودنی است. اگر ناآ وخی و ش، رآ
کردند. اواًل می مزاح خوب است. ولی حکمت آمیز باشد.خوب ما بخوانیم ببینیم حکمای بزرگ ما چه جور مزاح

بریم  را داشتیم اون وقت خود اون استعداد یک مطلبی است. اگر استعدادش؟ ببینیم اصاًل استعدادش را داریم یا نه
؟ کردمی ببینیم جناب بهلول آثارش را بخوانیم ببینیم چه جور مزاح؟ کنندمی بشناسیم آشنا بشیم چه جور مزاح

افتد تمام وجودش از ته دل می حکمت آمیز و پر از درس. معنا آنقدر عمیق است که آدم یک هفته دیگه یادش
ود. لطیفه بود. دقیق بود. حاال من دارم فهم میکنم مطلب را.یا مثال از گیرد که مطلب چقدر لطیف بمی اشخنده

و از این قبیل بزرگان آشنا بشود.اگر استعداد ندارد مجبور نیست یک وقت یک شوخی بکند دل کسی ؛ ماّل نّصرالدین
ید مؤمن هم بشکند یا خدایی نکرده اهانت یک مومن باشد. عمده  برای ما إدخال سرور مؤمن است. کاری کن

 مزاح باشد مطلقا. خیلی کارها هست که مااش خوشحال بشود.یکی از عوامل خوشحالی مزاح است نه اینکه همه
توانیم خیلی باوقار و متین باشد و دل یک مؤمن را خوشحال کنیم.مثال دیدم رفیقم درس را خوب نتوانسته بفهمد. می

ن مطلب استاد اینجوری میخواست بگوید.مطلب رابرایش باز دقیقه صمیمانه بگیم آقا او 10چقدر زیباست بشینیم 
خواستم مشکل عزیز را که می کنم تو اون لحظه که قربة الی اللهمی کنم. شیر فهمش کنم. ببینم چه توفیقی پیدا

)البته نه باید خجالت بکشد( حاال شرایطش را فهمیدم و اون را یادش دادم کمکش کردم رشد  کشیدمی خجالت
چه چیزهایی اون لحظه خودم خواهم فهمید. عالوه بر ثوابی که دل او را خوشحال کردم.یا مثال مشکلی دارد بکند. 

 تواند بگوید. درونش پر از آتش است. من هم خسته از در اومدمنمی مشکل خانوادگی دارد. به کسی هم مشکلش را
 و متوجه نیستم که دارم دل او را االن آتشخواهم کسی را پیدا بکنم باهاش مزاح کنم. خوب یک شوخی میکنم می
زنم. خوب به جای اون بشینم غم خواری کنم. بشینم از یاد خدا از قدرت صبر در برابر مشکالت بگویم. ازآیات می

روایات که این همه توصیه به صبر کرده. یک خورده باهم بشینیم از نورانیت این آیات صحبت کنیم این آقا وسعت 
د. این مشکل برایش تحمل پذیر باشد. یک خوشحالی بیاید. این شد ادخال سرور مؤمن. دیدم االن وجودی پیدا کن

تواند. زود کمکش بکنم. ادخال سرور مؤمن أصل است. مزاح یکی ازعواملش است. یکی نمی کند کهمی یک کاری
یش آمده است. خوب رفیق من از عوال خوشرویی به روی مؤمن است. و لو االن خانواده تلفن زده و یک ناراحتی پ

چه کار کند. چرا نارحتیم را به او منتقل کنم. او چه کار بکند.درست است او وظیفه دارد از من غم خواری کند ولی 
را بین خودم وخدایم نگه دارم.یا مثال در حجره ام من هم در مقابل وظیفه دارم مشکلم را به او منتقل نکنم. غم وغصه

چه کار کند. اون هم برای خودش مشکالتی ای که مشخص شود ناراحتی دارم. حاال هم حجره رفتارم را طوری کنم
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دارد. باالخره اون هم انسان است. مشکل را به خدا مطرح کنم. من صاحب دارم. به موال علی باور داشته باشم که 
تارم مطرح کنیم.اما دیگه رفبا اطمینان با خود حضرت صحبت بکنم. حاال در یک مرتبه نهایی با مسئولین مدرسه 

او چه کند. علی أّی ؛ ی دل مردگیم را بیارم تو حجره بریزم تو دوش رفیقمهمه، خستگیم را، را همه اخم و َتخمم را
 ،بدن را مثل خوره، مورد اینها فکر آدم را فشار میاورد. هر چه به فکر فشار بیاید. اینهای بیحال این حساسیت

 ،آبمیوه، ی خالِص طبیعی بخوریید و یک دو ساعت دیگه هم یک میوهعسل کره، ا صبحخورد. شممی موادش را
مورد. با آن درگیر های بیاز اون طرف هم یک خوره تو فکر و خیالت یک فشار میاوری و حساسیت؛ بخورید

 ی.خودبی رودمی شودمی بدون اینکه یک بیل و کلنگی بزنید تخلیهها ی این ویتامینشوی. همهمی

 پوشش  و ی رفتارنحوه

شتی گرفتن کها، نباید تحریکاتی بشود که خدایی نکرده شیطان از آن سو استفاده بکند. مخصوصًا بعضی شوخی 
یادآوری از باب مصداِق مطلب است(. ما هر چه بتوانیم  ها.نعوذ بالله. یا بعضی گوشیها. )البته در اینجا نیست

رویم این صحیح می ضای محدود است. این جا ما وقتی با زیر شلواری بیروناینجا یک ف؛ لباسمان باوقار باشد
گه عریان است دی، نیست. خود عبا واقعًا یک لباس دینی اسالمی ماست. البته چون حقیر از این لباسهای مقدس

ا شما که این توفیق بیان کند. امّ ، فرمایندمی کند از زیبایی این لباس از برکات این لباس آنطور که بزرگاننمی جرأت
جمع و جور باشد.اما لباسی که خدایی نکرده عامل ، متین، را پیدا کردید این خیلی زیباست که انسان با لباِس عبا

وسوسه شیطانی باشد انسان یک وقت موجب گناه در ذهن کسی باشد باعث یک گناهی باشد. اگر یک وقت کسی 
خوب او مطرح کند در ، طوریست که نیاز به ازدواج داردش اطبع روحیش و جسمیاش احساس کرد طبع زندگی

عرضه بکنیم که چه جور رفتار بکند چه جور رعایت بکند تا خیاالت ازدواج به حداقل برسد یا ها به اونها مشاوره
 از بین برود انشالله. و مسائل دیگری از این قبیل.

یفات و توصیفات دیگران  تعر

 کنند توصیفشمی گیرند تعریفشمی شنایان اقوام هی دور و َبرآدم رایمون دوستان آمثاًل یک وقت رفتیم محل زندگ
شود که ما گیرند که راستی باورمان میمی برند. لذا خیلی حواسمون جمع باشد. طوری دور ما رامی کنند باالمی

اده و خاله زاده و عمه زاده اون عموز، هم مسجدی من، نظِر هم کالسی َمن است.نظر رفیق، دیگه آیت الله شدیم. آن
و دایی من که با حال وهوای خودش از دور یک چیزی نگاه میکند. زود باورمان نشود تعریف و توصیف آنها. یکی 

کند.اینها همه اشتغاالت فکری میاورد. ما خیلی می کند یکی تبرک میکند. اون یکی چه کارمی التماس دعایمان
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اولین وظیفه رسیدن به پدر ومادرمان است. تا میتوانیم در فضایی قرار ، خانه رفتیم. باید از خدا کمک بخواهیم
پیش بیاید حواس ما را پرت کند. حاال اومدیم دوهفته دنبال اون گرفتاری تازه میخواهیم به ای نگیریم که یک حادثه

ت ل کنیم توخونه بشینیم خدممادرمان است. بریم آنها را خوشحا پدر و، خودمان بیاییم هفته بعدی اومد. اول وظیفه
آنها و به کارهایشان برسیم قربة الی الله. با آنها بگوییم بخندیم خوشحالشان کنیم. اگه وقت اضافی داشتیم بعد 

عمه و... با یک محدودیت خاص خودش. خوب بقیه کارها در حد ضرورت ، برادر، ی ارحام نزدیک خواهرصله
فرار کنیم تا یواش یواش ذهنمان ، دهیم حواس ما را پرت خواهد کردمی حتمالتوانیم از چیزهایی که امی باشد. تا

را از خیلی چیزها ِبُبریم. تا برسیم به اینکه این تمرکز باال برود. اگر ممکن بود روزهای تعطیلی را اینجا بمونیم. برای 
م اینجا اگر راضی بشوند ما بمانی نیم.هایی والدین را راضی بکها را بریزیم. با یک بهانهتعطیلیمون بهترین برنامه

فرمودند یکی از نزدیکانشان می. خیلی فرصت بزرگی است. یک کتابی اسمش یادم رفت از آیت الله سبحانی ظاهراً 
تا سفره باز بشود این فرصتی ؛ آمدند برای نهارمی شانکه از محل کار به خانههایی ایشان این کتاب را در آن فرصت

زش استفاده کردند و شده آن اها دقیقه بشود در اون فرصت10دقیقه فوقش ۷، دقیقه5، شود ده دقیقهکه سفره باز ب
 کتاب.

 اجتماعی در دوره مقدمات-میزان توجه به مسائل سیاسی

بعد عدم اشغاالت فکری که عرض کردیم این توضیح عرض بشود که عدم اشتغاالت فکری عرض شد که از هرچی 
ی هست. منتها این به این معنی نیست که مثال ما دیگه اخبار گوش نکنیم. یکسری چیزهایی که غیر ازدرس وخودساز

که مربوط به اطاعت امر مقام والیت است بگیم نه به من مربوط نیست که من بشینم فقط درسم را بخونم. خوب  
 الی الله است. سیر این سیر، اینها یک نوعی عمل به وظیفه هست. عرض شد که هرچه که مربوط به وظیفه هست

یعنی انسان خودش را در همین قانون وظیفه محوری خودش را ، تزکیه نفس، خودسازی، سیر الی الله، و سلوک
 کند که در بحث خودش انشالله یه خورده بیشتر بحث خواهد شد.می تنظیم

گذرد. می چهاش و جامعهخوب همین گوش دادن به اخبار یکی از وظایف فرد است مخصوصًا که اجمااًل بداند که ت
هر مسلمان  است مخصوصًا یک محصل ، نماز جمعه این یکی از وظایف اصلی یک محصلهای دقت در خطبه

نماز جمعه این یک ضروریات است واز های علوم دینی که چکیده جریانات سیاسی اجتماعی مسلمین در خطبه
 آشنا شویم وجزء وظایف است جزء ست ما بایستی به آناین قبیل وظایفی که مربوط به اطاعت اوامر مقام والیت ا

مثاًل چند تا روزنامه باید بخوانم و فالن ، کنند اینها نباشدمی هم که  متأسفانه افراطها است. البته بعضیسازی خود
نه دیگه اینها مخصوصًا  ، چه و چههای را باید بخوانم و انواع اخبارهای خارجی را صداهای بیگانه را تحلیلها مجله
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هستند متأسفانه درسش را هم درست و حسابی ها اینها یک امر زایدی است. بعضی4، 3، 2، 1های برای سطح پایه
کند. درس خودش را هنوز زور زورکی می هنوز رساله را خوب بلد نیست حاال شروع میکنه نظریه پردازی، بپرسی

 انگار که سالها صاحب نظر چندین ساله هست.؛ کندمی عجیب و غریبی هایگیرد ولی تحلیلمی 10، 12مثال یک 

 برای طلبه هاها داشتن مبنا و عنصر فقاهت در تمامی زمینه

خوب اینها افراط است ما در هر ُبعدی چه بخواهیم اقتصاددان باشیم و در مسائل اقتصادی نظر بدهیم چه در مسائل  
از ای چه در هر رشته، ظریه پردازی( چه در مسایل مدیریتی اجتماعینهای سیاسی تحلیل بکنیم)البته تحلیل

اینه  اساسی چند تا است یکیش اینه. اونهای باید بدانیم که ما بادیگران یک فرق اساسی داریم. البته فرقها، رشته
اه فقاهت دارند اینها منهای دیدگ، خواهن باشندمی سیاسی باشند هرچی، خواهن بشنمی که دیگران اگر اقتصاددان

 مرا که با: آزاد و باز است. موال علی علیه السالم فرمودند کهشان کنند. اینها خیلی میدانمی اینها را نظریه پردازی
خوب بابا من دستامو بندگی ، کند کشور داری بلد استمی گویید معاویه چنین وچنانمی کنید ومی معاویه مقایسه

کنم. مثل معاویه می . این طور نیست که اینها رو بلد نیستم. من با یک معیاری حرکتتقوای الهی دستامو بسته، الهی
های نیست که شیطان مربی اوست. وهر چیزی هم که دلش بخواد به هر شکلی آزاد است. خوب این نظریه پردازی

.. اینها میدانشان و علوم روانشناسی وچه وچه.ها، هر رشته از رشتههای سیاست مدار و مدیریت، رادان اقتصاد
می کنند .اّما یک محصل علوم الهی در آینده که ان شا ءاللهمی دستشان باز است. هرطور دلشان خواست عمل

 این با اونها درگیر است. چرا که اینها هرچه جامعه را خراب، از جامعه اسالمی باشدای خواهد رهبر یک مجموعه
این بزرگوار مسئولیت دارد اونها ؛ با اون غرب زدگی هاشونشان، هایمدیریتبا اون شان، تقواییبی کنند با اونمی

رو درجامعه پاک کند. نجاسات آنها را کثافات اونها را که از غرب و از دیدگاههای ملحدین و کفار و مشرکین 
جامعه به عنوان یک خواهد در می برداشته. که معلوم نیست از کدام مکتب از کدام دیدگاه در آمده و افکار آنها را

دیدگاه مترقی مطرح بکند و جامعه را به گند بکشد که مسئولیت سنگین اونها بر عهده شما بزرگوارهاست که بخواهید 
اینها را پاک کنید و جامعه را و متفکرین را و نظریه پردازان را جهت بدهید در جهت دید فقاهتی. این کار بسیار 

 سیاسی خاصی بدهید باید در فقاهت عمق -ا بخواهید یک تحلیل اجتماعی سنگینی است وسختی است . شما فرد
داشته باشید تا بتوانید آن راجهت فقاهتی بدهید. تا بتوانید جامعه را پاک کنید از سموماتی که در افکار عزیزان 

خواهد یاد می ایجاد میکنند. بنابراین فقاهت را کسی که زور زورکی ادبیات راها مخصوصًا در قشر تحصیل کرده
یک نیم ساعت ؛ شوممی یک جلسه تقویتی حوصله ندارد بیاید منطق که خسته، زور زورکی منطق را یاد بگیرد، بگیره
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می فردا ،با این کم حوصلگی بخواند، حوصله ندارد بیاید در تقویتی مثالادبیات درس خودش که کار اصلیش است
 خواهد برود جامعه را به سمت فقاهت بکشد .

می افراط است ذهنهای ما رو مشغول4، 3، 2، 1های پایههای مخصوصًا دراین مرحلهها ذا این جور افراط کاریل
باز شد مان حوزه را قوی خواندیم واستعداد فقاهتیهای سال دیگه که این درس 10سال دیگر 5کند. اگر بعد از 

الحمدلله حوزه مبارکه امام صادق علیه السالم با یک توانیم انتخاب کنیم.، میخواهیمای میهر رشته، اونگاه بله
القل ؟ 3پایه  2پایه  1پایه ؟ کندمی کند.پایه چند قبولمی جامعه راتخصصیهای ابتکار عمِل پیش رو دارد این نیاز

بله  هداشته باشد. اون گاشناسی را که یک قدرت استنباط تحلیل فکری از دین10را بخواند پایه ۸رابخواند یا ۶پایه 
ها وارد شود فضای اقتصاد شود. میدانش باز است انواع روزنامه هارا بخواند انواع مجله، اگر استعداد اقتصادی دارد

تواند وارد میدان بشود می قوی با دید فقاهتی ی را بخواند انواع صداهای بیگانه را گوش کند. چون االن با یک بنیه
رو به راحتی بگیرد ومواد اینها رو تبدیل بکند به یک دیدگاههای مفید برای  و هرگونه افکار منفی فلسفه باطل دنیا

ر در ه، مدیریتی وارد میدان بشودهای استعداد دارد در کار، جامعه . استعداد دارد که در مسائل سیاسی پیش رود
فسانیت ودیگر گرفتار نبخواهد مؤثر خواهد شد. برای این که یک انسانی است از نظر تقوا نفسش را کشته ای زمینه

او نفس دخالت بکند. خالصًا لوجه الله است با شجاعت با شهامت های او در موضع گیریهای نیست که در تحلیل
داند که این انحراف جامعه از این دیدگاه چه جور باید می فقاهتی قابل اطمینانی دارد.ی و از نظر علمی هم بنیه

خواهد می یت یک محصل علوم دینی است. پس بنابراین ماهر چه که دلماناصالح شود. خوب این مسیر سیر ترب
که االن  این استاش الزمه، که یک فرد سیاسی باشیم روانشناس باشیم جامعه شناس باشیم هر چه بخواهیم باشیم

س نباید پرا با استنباط فکری با قدرت علمی عمیق ریشه دار با فهم مطلب پیش بریم. مان درس حوزوی ترین قوی
ت نداریم وق، افراط بکنیم و نه باید تفریط بکنیم. بگیم ما درس داریم ما وقت حوصله اخبار گوش دادن را نداریم

گاهیی .نخیر اونهایی که در محدوده یکی از وظایف اولیه گاهی اجتماعی آ های یک مسلمان است این است که آ
 الزم را داشته باشد.

 ت طلبگیاز جمله نعم؛ توجه به نعمتها

انسان مخصوصًا در مکتب امام صادق علیه السالم و در تحصیالت علوم  عامل دیگر در شکوفایی استعدادخوب 
عظمایی را که خداوند عنایت های این است که انسان جایگاه خودش را بشناسد و آن نعمت، دینی خیلی مؤثراست

بودم که اینقدر پربرکت نازل ها این نعمتی شایستهفرموده اینها یه خورده روی آن فکر کند که راستی خدایا من 
های نعمت؛ را خدا عنایت فرمودهها والیت اهل بیت )ع( و خیلی از نعمت، بندگی خدا، کرامت انسانی؟ فرمودی
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خوِد محصل علوم الهی شدن خودش یک نعمت خاصی است که دیگران از آن ، وجودیمان و در راستای این نعمتها
سر رفت. هر وقت شیطان خواست وسوسه بکند و بر مان اهی خلوت بکنیم. هر وقت حوصلهمحروم هستند. گ

 که خدا عطا فرموده است.هایی خیاالتمان سوار شود فورًا این قوه خیالمان را جهت بدهیم به سمت نعمت

 فرق حوزه و دانشگاه 

 از رفیقم. فالنی مثال االن درشانزده سالگی اینجا مثل دانشگاه نیست که شما بگید آقا من مثاًل چهار سال دیر ماندم
خوانم. درست هست باالخره این عمر را بایستی می سالگی هنوز پایه اول1۷خواند من االن درمی درس خارج

حضرت قبول فرمود سربازی ؛ که خدا قبول فرمودای قدرش رو بدانیم اما این هم باید دقت کنیم که از اون لحظه
توانیم پیروز باشیم. این راه مثل دانشگاه نیست که بگیم می از اون لحظه ما، ضا قرار بگیریمخودش را که در این ف
میلیون تومان سود 3آمدم االن لیسانسم را گرفته بودم استخدام شده بودم هرسال الاقل می من اگر دو سال زودتر

سال فرض کنید که از  2چون من مثال میلیون  از جیبم رفته ضرر کردم. ۶داشتم.ولی االن هفت هشت میلیون مثال 
شدم استخدام می شد.  فالن سال اگه من دانشگاه قبولمی فالنام رفیقم عقب موندم این طور نیست.خدمت سربازی

مهمی بود اون دیگه وقتش گذشت من محروم شدم. هی افسرده نشم که از دستم رفت بخاطر یک سال دیر شدن 
سال هم درس خارج بخواند هفت سال هم از ما  5-4. امکان داره یک شخصی .اصاًل سالی در اینجا مطرح نیست

افتد . یک کسی هم همون پایه اول می سیاه رو به جهنم، جلوتر زده اما خدا این را قبولش نکند بخاطر اینکه رذایل
ق خدمت به خواند به عشمی درس را، اومده اتصالش را با خدا و حضرت برقرار کرده با صداقت تمام و بندگی

از آن روز اول موفق شده و راهش را به سمت اون قله موفقیت ، حضرت از همان اول که دارد صرف را شروع میکند
سال 5استخدامی نیست که بگه زود زود بخوانم شان پیش میبرد. اهل مکتب امام صادق  علیه السالم اینها روزی

ل میشد هفت میلیون پو، ن پول میگرفتم االن شش میلیوندیگه استخدام بشوم که هر سالی مثال ششصد هزار توما
سال 10کند.لذا شاید کسی باشد برود می موفقیتش به مقدار عنایتی است که حضرت به او، .هرکس خوشبختیش

متر رفته آسمان و وقتی بنا است 100هم درس خارج بخواند و به اون باالباالهای پیشرفت ظاهری برسد اما انگار 
رفتم اوج نمی خوردم ومی کاش در همین پایه اول زمینای شود میگویدمی همین که در زمین داغون ،زمین بخورد

متری. امکان دارد کسی همون سال اول حوزه همون روز بسم الله الرحمن الرحیم تصمیم گرفته که بنده خوب 100
 ،خاطرات، یولد جدیدی پیدا کرد همهدیگه بنا شد همه چیز قبل از دوران حوزه را بگذارد کنار. یک ت، خدا باشد

همه را دیگه گذاشت دم ، افکار، محل کار، محله، محیط، امورات زندگی خانواده، زندگیهای روشها، روش
له کرد و دفن کرد و جدا شد. گفت من از امروز تولد جدیدی پیدا کردم و اومدم در بندگی با صداقت خدا و ، آستانه
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کند. پس در اینجا این مهم نیست که می داره زندگی، که بریدهای لش. از اون لحظهسرباز حضرت شوم. خوشا بحا
ما مثال یک سری چشم و همچشمیهای ظاهری ما را مشغول خودش بکند وتوجِه اینکه اون چطور شد این یکی 

ها میاط تفریطکند وگاهی انسان را به یک سری افرمی چطور شد. اینها کار شیطان است که میاد اشتغاالتی ایجاد
توان گفت که می اندازد. خوب ما توجه بکنیم که خدا نعمتی که به ما داده جایگاه ما چیز دیگری است. به جرأت

و زندگیهای روی ها جایگاه یک محصل علوم دینیه یک جایگاه منحصر به فردی است. در کل مقامات وجایگاه
ت قرآن وروایات است که کسی توفیق پیدا بکند که بخواهد زمین نظیری ندارد و این ادعا نیست. این صریح آیا

 زندگیش در راستای کسب معرفت الهی باشد . حاال وقت نیست که روایاتش را که پر است بخوانیم.

 مطالعه زندگی بزرگان و احادیث درمورد طالب علم

کند زود بیاییم زندگی یکی از خواهد مشغول بمی شوید شیطان میاد شما را به چیزهاییمی گاهی دیدید کم حوصله
حل اینجا م؟ ام .من کجا اینجا کجااینجا من آمده؟ بزرگان را بخوانیم ببینیم بله من جای چه کسی االن نشستم

رهبرها ، هبودها بوده. امام خمینیها بوده. اینجا محل تربیت شیخ انصاریها تربیت شیخ مفیدها بوده شیخ طوسی
...اینها از حوزه اومدن بیرون.بدانم که من ها عالمه طباطباییها بوده آیت الله مطهری هاآیت الله مشکینی، بوده

پایم را جای کی گذاشتم.برداریم احادیث فراوانی را که درباره طالب علم است بخوانیم.همین که احساس کردید 
فشارات  ،بکندتان د افسردهبکنتان شیطان میخواهد شما را به فکرهای  بیخودی در ذهنتان مشغول بکند و خسته

زود پناه ببرید به اهل بیت علیهم السالم و فرمایشاتشان. به بزرگان و تربیت شدگاِن ممتاز ، بیخودی و خیاالتی بکند
ام. هر کسی را راه نمیدن هر کسی را اجازه نمیدن چقدر دوستان خودتون بودند این مکتب. من هم چون جایی آمده

بنده خودم دوستانی را میشناسم که لیسانس االن دم دستشان است به خاطر یک ماه ؟ ید کودادمی که باهم امتحان
که سنش زیاده به خاطر یک ماه هر چی واسطه این ور اونور آخر هم نشد. موند بیرون توفیق پیدا نکرد بیاید به این 

ند اومدیم اینجا. توفیقاتی نصیب هم که داشت اینطور نیست که خیلی راحت ما رو اجازه دادای فضا با همه عالقه
، یمو به آنها متوجه نباش؟ فردا چه مسئولیتهایی داریم؛ جایگاه خودمان را ندونیم، شده که اگر ما قدر اینها را ندونیم

 کند.می کند و از راه منحرفمی خوب این طبیعی است که شیطان میاید وسوسه
آن غوطه ور هستیم. به جایگاه خودمون توجه داشته باشیم  پس مطلب دیگر توجه به نعمت عظمایی است که ما در

ند کانتظار دارد ... توجه به این مطلب استعداد ما را خیلی شکوفا می، دقت داره، که حضرت چقدر به ما عنایت داره
 دارد.مورد بازمیبی و از اشتغاالت
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 کندمی وقتی کاری خالف اراده من شد توجه به اینکه خدا چگونه مرا تربیت

ایام والیت و ایام دفاع از حریم مقدس والیت و ایام الگوسازی در ایثار و شهادت در حفظ والیت اهل بیت و عشق 
های و معرفت نفس و توجه و تهذیب است) که در انسانسازی  به والیت اهل بیت و ایامی است که حسن چله و خود
ناخت کند و توفیق شمند خداوند از برکات این ایام بهره، مد(مستعد زمینه ایجاد شده تا بتواند والیت را بهتر بفه

صحیح از والیت اهل بیت علیهم السالم را عطا کند و توفیق دفاع از حریم مقدس والیت تا مرز شهادت نصیب 
برای شادی روح مطهر حضرت موالی متقیان امیر المومنین علیه السالم و شهدای کربال صلوات ختم ، بفرماید
 سرحال هستند. بحث به جاهای، عزیزان این ساعت خواب آلود نیستند، وب برنامه با اینکه ناخواسته شدکنید. خ

آورد تا می یک مقدار سنگینی رسیده است. خواست خدا همیشه این است که بر خالف میل انسان کارها را پیش
ست. هر جا دیدیم کاری موافق انسان در همین مسائل که بر خالف میلش است تربیت بشود  و این سنت الهی ا

ما پیش آمد و بر خالف انتظار ما شد و اراده ما شکست در این جاست که ریزی بر خالف برنامه، میل ما نیست
چگونه دارد دل مرا ، کندمی خیلی باید حواسمان را جمع کنیم و دقت کنیم که خداوند دارد اآلن چگونه مرا تربیت

حقیقت من که پنهان بود ظهور کند و وضعیت خودم برای خودم کشف بشود و ، رون آنتا اینکه از د، ریزدمی به هم
رشد بکنم. برای اینکه خداوند توفیق بدهدانشاءالله بتوانیم از این ، یک قدمی در تربیت حضرت رب جلو بیایم

ان وسوسه شیط هاالهی را برده باشیم صلواتی ختم کنید. این موقعهای نعمتی سحری حداکثر بهرههای فرصت
خدا سرازیر هست و شیطان کهال هست که این انسان نتواند از آن بهره ببرد و های چون عنایت، شودمی خیلی قوی

ی ان شاء الله خداوند از این کسالتها ما را نجات بدهد و ان شاء الله جلسه؛ کندمی خاصی ایجادهای یک کسالت
تی که دشمن شکن و شیطان شکن باشد نورانی کنیم جلسه را و ما را مورد عنایت حضرت قرار بدهد یک صلوا

 عرایض را شروع بکنیم. 

 ژرف نگری عامل دیگر برای باال بردن استعداد علمی انسان

باال برود. بعضی مطالبی عرض شد مان علمی چکار بکنیم تا استعداد علمیهای عرض شد که در تقویت استعداد
تی با اون وضعی، عزیزان الحمد لله اونها را توجه دارند تا رسیدیم به تمرکز ذهن کنیمنمی چون وقت تنگ هست تکرار

استعداد پیدا کند برای ، دهیم تا اینکه عمق پیدا کندمی که در پیش مطالعه و اینها که عرض شد ذهن را مرتبًا نرمش
در مطلب است. یک وقت هست برد ژرف نگری می ژرف نگری. پس یکی دیگر از عواملی که استعداد انسان را باال

 یه وقت هست که در فهم خودمان ژرف نگری، فهمیممی یک وقت هست مطلب رو، کنیممی که ما مطلبی را حفظ
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 دهد و واقعًا معجزهمی برد قوه استنباط او را رشدمی کنیم. این ژرف نگری هست که استعداد علمی انسان را باالمی
متوجه باشیم که یک امر محال نیست و یک امر مخصوص یک ، مقدار باز شودکند. برای اینکه ژرف نگری یک می

 ایناش این نتیجه، تواند این ژرف نگری رو پیدا بکندمی عده خاص نیست. هر انسانی اگر به توان خودش توجه کند
ز بشود. مثاًل دیگر خواهد شد که اون علم که به عنوان ابزار بود در عمق وجودمان باال بیاید و خود علم در خودش با

شود. خیلی فرق دارد کسی که علم منطق رو حفظ می دارای فکر منطقی، خواندنمی علم منطق فقط، این شخص
کرده یا قواعد اون رو فهمیده با کسی که اینقدر در این علم بر اثر ژرف نگری رشد کرده که دارای فکر منطقی شده 

خوبه اما اون ، مسئله ریاضی دانستن، ریاضی کردنهای فرمول حفظ، است. این مهم است. علم ریاضی خواندن
 ،این یک چیز دیگری است. این از ژرف نگری، فکر ریاضی باشد، غیر از آن است که انسان دارای مغز ریاضی باشد

 شود. می از تربیت در آن علم حاصل

 با ذکر چند مثال  اصولی فکر کردن در استنباط احکام

این یک چیز دیگری است. یک مثالی عرض ، اصولی فکر کردن در استنباط احکام، ستعلم اصول یک چیزی ا
اما باز  ،بیست سال هم با ترازو سر و کار داره، یک کسی هست که با ترازو سر و کار دارد: بکنیم از مطلب بگذریم

دی ریخته یا کم ریخته است. بینه مقداری زیامی گذارهمی ریزه )میبینیم که در ترازومی که مثاًل جنس رو تو پاکت
اما یک کس دیگر این استعداد رو در خودش باز کرده که با چند مورد وزن ، کنه تا این رو درست کنهمی کم و زیاد

می فهمد که این یک کیلو هست یا نیم کیلو هست. ترازو کهمی گیره تقریباً می کشیدن اآلن تا یه چیزی رو دستش
ار سه ب، گیریباز هم باری اندازه، شاید با متر سر و کار دارهها شه. یک کسی مثاًل سالمی گذاره یه مقدار کم یا زیاد

کند راحت میگه بله می باید اونو با متر اندازه بگیرد. اما یه کسی طوری خودش رو تربیت کرده تا یک چیزی را نگاه
متر رو میگه  10اما کسی ، این ور و اون ور شد بینی چندسانتی مترمی گیریمی سانتیمتر میشه. وقتی اندازه 150این 
همون ، متره مثاًل. ذهن این خودش شده متر 10متر رو میگه این  50متره این با یک اختالف مثاًل عجیب یا  20

ده اما عضالت اون می اون ترازو و متر یک آلتیه که به ما یک چیزی رو نشون، وسیله سنجش شده. اون سنگ
 دیگر خودش آن ابزار شده است. ببین چقدر فرق داره.، خودش اصاًل ترازو شده، اس اوناحس، روح اون، شخص

 خوانیم همه اون علوم در وجود ما هستمی علومی که

در وجود ما هست. اینها که در اصطالحات ها ی آنو ریشه، خوانیم همه اون علوم در وجود ما هستمی ما علومی که
آید. این اصطالح یه چیز می رو اگر با اونها بیگانه بدانیم اون وقت برامون فشار خودمون، خونیممی ما داریم   
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یه  ،یک سال شاید طول بکشه تازه من با این چیزها انس بگیرم، چه چیزیه این اصطالح، چه خبره، جدیدیه انگار
، اون اصطالح پیدا کنم، مفهوم کند. اما یه وقت توجه به اونمی ی من ِهی اینو ردناآشناست. حافظه، چیز بیگانه ایه

از اون الفاظ بگذرم اون مفهوم را توجه کنم و اون مفاهیم رو در اندیشه خودم به طور واقع بینانه نگاه کنم اونها رو 
اصاًل با اون زندگی ، با اون آشنا هستم، دونم مطلب چیهمی برم ببینم تو وجود این مطلب چیست. اصالً ، ول کنم بره

می بازگو، کنهمی یادآوری، کنهمی تنظیم، کنهمی این علم که میاد این رو ردیف، طالح یک آلتی استکردم. این اص
 دونستم. می من اینو، کنه ولی اگر این اصطالحات نبود

 مثال در منطق برای اینکه علوم در وجود ما هست

و این ت، تو این زمان، ن تو این مکانبرای حتی یک بچه پنج ساله بگیم که آقا همین اآل، مثاًل شما در همون منطق
کنه می قبول، کنهمی هم روز است. ببین این بچه از تو چه سوالی، وضعیتی که تو اینجا هستیم االن هم شب است

نه. این قابل جمع نیست. در شرایط واحد از تمام جهات زمان و مکان و همه اینها قابل جمع نیست. اون ؟ از تو
 ،این فکر منطقیه این احساس منطقیه، این انسان متوجهه، ید. این علم در وجود انسان هستدونمی چیزیه که همه

 نه اینکه هیچ کدام نباشد در یک چیز، نه باهم رفع میشه، بینید که یه چیزهایی هست که نه با هم جمع میشهمی پس
خوای بگذار. هر می گذار هر عنوانخوای بمی واحد نه اینکه هر دو تا با هم باشند. حاال تو بیا براش هر اسمی

، مقیض بگذار، حاال اسمشو نقیض بگذار، گیم اینمی کنیممی خوای بگو. ما اونی که احساسمی اصطالحی
میخوای مترت ازپارچه ، میخوای مترت از آهن باشد، خوای بگذار.اینها یک آلتهمی دقیض بگذار.هر چی

ی که مهمه احساس درونی علمی است که در درون تو هست. که با باشدمیخوای مترت از تخته باشد یک آلته.اون
شه نمی باالخره باید یکی از آنها باشد، دونی که دو تا چیز با هم در شرایط واحدمی همه وجود این را تو متوجهی.

اون ، هاونگا، هم با هم باشه.وقتی ما توجه به اون علمی که در وجودمون هست این رو توجه کردیم، که هم نباشه
تونیم ، میبینیم که در بعضی جاها قابل جمع نیست اما قابل رفع هستمی مطلب دیگه حل شده. ما مثاًل چیزی رو

تونه یک جا با هم جمع بشه. بر نمی اما، هر دو رو برداریم در یک چیز واحد در یک شرایط واحد همه جهاتش
یه بچه چهار ، یه کسی بگه خرما هم سیاهه هم سفیده عکس اون اولی که هیچ کدام از دو تا ممکن نبود. اونوقت

بینید کسی حتی الف با هم این علم در انسان هست دیگه.می، کنه. میگه ما رو مسخره کردینمی ساله هم اینو قبول
د و سفی، میگه نمیشه. چون قابل جمع نیست، هم سیاهه هم سفیده، گوییم این شیءنخونده به محض اینکه می

تونیم مثال گردو رو بهش بدیم بگیم ببین نه سفیده نه سیاهه. می امکان نداره اما قابل رفعه.، جمع بشه سیاه یک جا
تونه می تونه با هم جمع بشه از اون ورنمی میگه بله راسته. خوب از این ور، هر دو رو رفع کردیم و برداشتیم از این
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 نّد بذار هر چی، ضّد بذار، خوای بگذارمی و هر چیاز هم جدا بشه در یک چیز واحد. خوب حاال این را اسمش
 کنیم. نمی خوای بذار. ما با الفاظ بازیمی

 نتیجه توجه کردن به حقیقتی که در وجود ما هست

اونوقت چه ، اینو وقتی ما توجه کردیم، اون که برامون مهمه حقیقتی است که ما با همه وجود اونو قبولش داریم
ما وقتی این چنین ، فرماید استاد بزرگوارمی شیم به مامی وقت وقتی ما این اصطالح رو متوجهگیریم.اونای مینتیجه

استدالل رو رها کردیم ، ذهنمون رو، به ذهنمون فشار نیاوردیم، در عمق وجودمون اون رو مصداقش رو پیدا کردیم
با همه وجود اون رو در وجودمون  ،استقبال کردیم، وحشی نشدیم برای اون اصطالحات برای اون علم، باز کردیم

مثال تو ها ا صدم، کتاب یکی مثال مثاًل گفته به ما، نتیجه این میشه که تو مثال؟ هضم کردیم اونگاه نتیجه چه میشه
اون مطلب در وجودمون وقتی ، این یه چاشنی میشه، میشهای نتیجه چه میشه اونها یه جرقه، زنهمی وجودمون موج

شود می اون علم اونوقت فکرمون منطقی میشه. نتیجه چه میشه نتیجه این، وجودمون میشه، زندیم دهها نمونه موج
می دانم. ببین چقدر کیمی دانم. اآلن در این علم دانستم کهمی دانستم کهنمی دانستم ولیمی که من قباًل این رو

ل جمع باشد نه قابل رفع باشد.من همچنین دانستم دو تا چیز در یک شرایط خاص خودش نه قابنمی تونه بگه که من
نمی دانیم. لذا اثرمی دانستیم کهنمی منتها، دانیممی خوام بفهمم. همهمی دونستم برای اولین بارنمی چیزی رو

گذاشت برامون. یه نظم خاصی در وجودمون در فکرمون پیدا نکرده بود. حاال این همه کالس که اومدیم این همه 
همه دست به دست هم دادند. هرکس یک نوعی تا باالخره این ، خادمین اسالم، علماء، بزرگاناند زحمتها کشیده

دانستم منتها غافل از این بودم. این رو می که بدانم که این را، کالس فراهم شده من نشستم اینجا برای همین مطلب
م وقتی دانست، بریزه بیرون، ن بیاد بیروناز معدن وجود م، متوجه بشه. این از بطن وجود من از زیر خاک وجود من

که قبال هایش کند در وجود انسان. دانستهمی اینها نظم پیدا، دهدمی این به سرعت انسان را رشد، دانم این رامی که
 ریزه. می اونجا قوای باطنی انسان رو بیرون !کند. هانمی اینها اون نظم خاصی پیدا، پخش و پال بود

 یس هنگام منظم شدن مولکولهای آهنمثال قوه مغناط

 با اینکه اونها هم نظمی، میله آهن مولکولهایش با نظم خاصی چیده نشده، شما االن مثال یک آهن را درنظر بگیرید
دهی این می وقتی این رو در یک میدان نیروی خاصی قرار، اما اون نظم خاصی که مورد نظره، برای خود دارد

همین آهن که ، بینی نیروی مغناطیسی بیرون زدمی ی تنظیم میشه. همین که تنظیم شددر یک نظم خاصها مولکول
ما از بیرون چیزی بهش ندادیم تا ، زنه بیرونمی خاصیت بود اآلن این قوه مغناطیسی رو با همه وجودشبی خنثی و
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، بود در هم بر هم قاطی همدیگه اینجوری نبود ریخته، فرمائیدمی اونها به نظم بیافتد. شما اآلن کتابها را مالحظه
، چه احساسی داشتید، شدیدمی فرش روی اونها افتاده بود پتو روی اونها افتاده بود میز یه وری افتاده بود. وارد اینجا

 پتو جای، حتی میز جای خودش، حتی موضوعات چقدر دقیق، چه دقیق !دیدید به، دو روز دیگر تشریف آوردید
اون موجود پخش و پال رو نظم دادید. ، هیچ چی اضافه نکردید، ضافه نکردید شما اینجابینید چیزی ا؛ میخودش

َکنه.ما نمی از اینجا آدم دل، یک چیزی اینجا اآلن بیرون اومد به نام زیبائی، ارتباطشونو با هم دیگه هماهنگ کردید
 خاصیت شدیم. بی دانیم منتها پخش و پال شدهمی خیلی چیزها

تا ، فرماید ما احساس بیگانگی نکنیم با اون مطلبمی خونیم وقتی استاد یک مطلبی رو به مامی سما در کالس در
ن و وهم شیطا، فشار. این عدم پذیرش میاره، سختی، نگرانی، رعب، یک حالت وحشی پیدا کنیم برای اون. وحشت

ر الهی و توحیدی قرار بگیریم. اما خواهند ما در مسینمی ذارن ونمی کنند. چون اونهاو عوامل دیگه هم کمک می
 ،فکرمون رو، رها کنیم خودمون رو، از طرفی وقتی ما با اون مأنوس بشیم اون رو یک جرقه و چاشنی قرار بدهیم

 ه غوغاببینیم چ، توجه عمیق به اون چیزهایی که داریم، ببینیم مصداقهای اون رو در وجودمون توجه به اونها بکنیم
، کنم از خودممی تو کتاب استاد یک دونه مطلب به من درس گفت. من دهها مطلب از او کشف کند در وجود ما.می

 سانیه وقت ان، اون یه تابلویی رو به من نشان داد من از اون چیزهای دیگر. خوب ببین فکر فلسفی هم همین طوره
ما ، اینها در وجود ما هستهمه ، مغز فلسفی دارد، یک وقت انسان فکر فلسفی دارد، خواهد فلسفه بخواندمی

 شما مالحظه بفرمائید هیچ وقت: داریم. این رو یه مثالی عرض بکنیم مطلب را جمع و جورش کنیم از این جهت
کنید. نمی این کار را هیچ وقت، خوام چاه ما آب داشته باشدمی آیید برای چاه از حوض آب بریزید پر کنید کهنمی

 ریزی . می کشی بیرونمی ز چاه آب روقاعده چیز دیگری است. ا، برعکس
ما باید از درون این رو بیرون بکشیم و بیاریم تو ، علم اینطوره . علم در وجود ما هست و در چاه وجود ما دفن شده

ریزم تو ب، توکتاب تو مقاله.اینطور نیست که من این علم رو از این حوزه بردارم، تو فکرمون، تو حافظه مون، ذهنمون
ش از حقیقت وجود، علم پیدا کنم. پس کسی که این نکته ظریف رو توجه نداشته باشد که از چاه وجودش، وجودم

اینهاست که مسیر انسان ، کند از حافظه بیرون بیاورد و به خودش علم بدهدمی و سعی؛ این علم رو باید بریزد بیرون
این یک  ،مباحثه کنیم، پیش مطالعه کنیم، اه کنیمکند. اگر با این دید ما به مطالب نگمی رو در فضای علمی متقابل

 خواهد شد.بخش بینیم مطلب چقدر شیرین و لذتمی نگرش واقع بینانه میشه. حقیقت بینانه میشه. و
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 نحوه یاد گرفتن مباحث نقلی

، فظ کنیمحاونگاه بعضی از علومی رو که عقلی نیستند نقلی هستند که باید از بیرون بریزه تو ذهنمون و اونها رو  
اون ذهن اونقدر ، خواهیم دید که وقتی انسان این استعداد ژرف نگری رو عمیق کرد و رشد داد در مباحث علمی

آن مسائل نقلی نوعی با عقل ی گیره برای اینکه رابطهمی اونها رو، میره باال که در مباحث نقلی هم زوداش آمادگی
مده جنسًا مشترک است اگر چه صورتًا و نوعًا یه وضع خاص خودش در ارتباط است. بدون عقل این علم بیرون نیا

تواند زمینه دریافت مطلب رو می اینجاست که این رو اگه از این جهت قبول کنه که روش کار کنه اون هم، رو دارد
از اونها  ابه ما داده ولی متأسفانه م، قرآن، بگیرد و سختش نباشد. اینها یک رموزی است که اهل بیت علیهم السالم

 زنند. می کنند و به ما هم ریشخندمی روند اونها رو استفادهمی غافلیم و دیگران

 خالصه بحث ژرف اندیشی

در مورد ژرف اندیشی که عرض شد که ما صرف روخوانی مطلب کافی نیست که حفظ کنیم عبارت را بلکه باید 
م خود ژرف اندیشی کنیم ژرف نگری کنیم و عرض مطلب را بفهمیم و فهم مطلب هم کافی نیست بلکه باید در فه

شد که مسئله ژرف اندیشی یک چیز اینقدر هم سخت و سنگینی نیست بلکه هر انسانی با مختصر توجه و مختصر 
خودش اینها را به عنوان یک واقعیت در وجود ها دقت خواهد دید که جدای از این اصطالحات و عبارت پردازی

د و مثالهایی عرض کردیم . جلسه قبل که در علم منطق مثاًل عرض شد که یک کودک وجود دار، فهمدخودش می
پنج ساله هم اگر دقت بکند به رفتار و برخی از برخوردهای او در برابر کارها و گفتارهای غیرمنطقی خواهم دید که 

ی ر غیرمنطقی است و مثالهایبیند که این امکند با آنکه الفبایی هم بلد نیست اما او با همه وجودش میقبول نمی
در واقع انسان با معانی ، کنیم که وقت عزیزان را زیاد نگیریم پس در علومعرض شد که از تکرارش خودداری می

ای است و این را اگر تطبیق بکند در اندیشه او در کند یه چیز تازهآنها آشنا است و اینکه توجه به آنها نکرده خیال می
ی فکر فلسف، شودی فکر منطقی میاندیشه، شود که به مرور زمان خود اون اندیشهجاد میفکر او یک قدرتی ای

امور دیگر که مسائلی عرض کردم در علوم نقلی هم ی شود و بقیهفکر اصولی می، شودفکر ریاضی می، شودمی
 تواند دریافت کندبا هم به راحتی میها وقتی این فکر به این صورت تربیت شد اون

. 
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 رشد استعداد علمیانع بودن گناه در م

بود که علمای اخالق و علمای تربیت نفس که در تربیت شاگردان خود در تعلیم  بحث درباره رشد استعداد علمی
ع کنند  که استاد تربیتی مانتوهم میها دهند که چگونه این تعلیم صورت بگیرد. بعضیعلوم مختلف هشدار می

 ،ه بزرگ و تهمت بزرگی است براساتید اهل تربیت. آنها نه تنها مانع تحصیل علم نیستنداین اشتبا، تحصیل علم است
اد اش از طریق رشد استعدکنند متربیها سعی میاستفاده عمیق از علوم نظری را دارند. آن، بلکه بیش از هر کسی

برود.  ذهن و فکر و عدم فهم علوم پیشنه اینکه از طریق فشار بر؛ بشودمند به آن علوم دسترسی پیدا کند و بهرهعلمی
 عرض شد.مطالبی درباره رشد استعداد علمی

که آیات و روایات عنایت خاصی را در زمینه استعداد رشد علمیخدا توفیق بدهد در این جلسه هم یک بحث مهمی
یق بدهد به . خدا توفشروع کنیم. شاید دراین جلسه نتوانیم بحث را به آخر برسانیم. بحث بسیار عمیق است، دارند

 پرهیز از گناه و اهمیت پاکی روح و قلب.: طورخیلی خالصه به عرض برسد و آن عبارت است از

 پرهیز از گناه و اهمیت پاکی روح و قلب

لکه ب، قوی خواهند شد، که مربوط به قلب استاز طریق پاکی روح و قلب عالوه بر اینکه خود آن استعداد علومی
گذارد. یک نورانیت و قدرت استعداد باالیی خواهد داد که این فکر نورانی و فکر انسان هم اثر میاین پاکی بر ذهن 

 بلکه از طریق درک و فهم عمیق، هم به برکت آن پاکی روح خواهد توانست نه تنها از علوم در حد حفظ استفاده کند
اوانی هست که بنده مقداری که خدا توفیق بدهد بشود. دراین باره آیات و روایات فرمند آن موضوعات هم از علم بهره

 نمایم.عرض می

 تاثیر گناه بر زایل شدن عقل انسان

این عبارت از کالم معصوم )ع( خیلی ، الهی اثرات عجیبی دارد(های در مورد گناه )و آثار گناه که در سلب نعمت
ِمْن َقاَرَف َذْنبًا َفاَرَقُه َعَقَل اَل » : رمایندفخواهم از عین روایت را بخوانم. پیامبراکرم )ص(میکه می؛ صریح است

همین عبارت یک سطری کفایت ، اگرهیچ روایتی نبود؛ ی روایات را موقتًا بگذارید کنار.اصاًل همه 1«َیْرِجَع ِإَلْیِه َأَبدًا 
ری علت گرفتا کند و مخصوصًا درباره رمز پیروزی و یاکرد برای عمق و عنایتی که انسان خودش به خودش میمی

ود شعقلی از او خارج می، اگرکسی گناهی را مرتکب شود: فرمایدمان این عبارت کافی است. میتحصیل علمی
گردد. خب عقل مرکز ادراکات انسان است. دیگر بر نمی؛ شود که ال َیرجُع إلیه أبدااز او جدا می، کندمفارقت می

                                                 
 1۶0، ص ۸المحجة البیضاء، ج - 1
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ش ها هم به مرور قوه خودطبیعی است که آن یکی، آن ضعیف بشودی باطنی حافظه و فکر انسان است. اگرعقل قوه
 اش ضعیف است. اینها یکضعیف شد عقلاش را از دست خواهد داد. البته به این معنا نیست که اگر کسی حافظه

، جهل، ظریفی است که در شرح حدیث عقل و جهل مفصاًل توضیح عرض شده است. فرق بین عقلهای بحث
ی عقلش گذارد اما اگرکسقلب و روح. اگرعقل کسی ضعیف بشود قطعًا به مراتب پایین اثر می، رفک، حافظه، نفس

قوی بشود ممکن است این مراتب پایین به عوامل دیگری بستگی داشته باشد که ضعیف بشود. بنابراین یک وقت 
امل ت. ضعف عقل عوضعیف است زود سوء ظن نکنیم و بگوییم که عقل او ضعیف اساش اگر دیدیم کسی حافظه

د شوفهم مطلب کم می؛ گذاردها هم اثرمیمختلفی دارد که یکی از عوامل این هست که اگر از عقل کم شود براین
 ،بیند یک مطلبی که خیلی واضح و بدیهی استآورد میهرچه که خودش فشار می، گیردعمق مطلب را انسان نمی

ای از فرماید برویم بررسی کنیم چه گناهی از آن صادر شده که قوهبرای این آقا اصاًل قابل حس نیست. حضرت می
 ،شیطانهای کند. به جای اینکه دست و پا بزند و گرفتار وسوسهجا ظهور میعقلش از او جدا شده و اثرش این

به ، لشکتوانم موفق بشوم به خاطر فالن موهمیات و خیاالت بشود و گناه را دوش این و آن بیندازد که اگر من نمی
خواهد من را تنبیه کند. ها بیاید بگوید خدا میفالن چیز است. به جای این، به خاطر فالن کس، خاطرفالن علت

بروم علت گناهم را پیدا کنم. استغفار بکنم تا به برکت استغفار این عقل دوباره برگردد. شما عزیزان استحضار دارید 
کاری نگینی برای بعضی از گناهان ذکر شده است. این مربوط به آن گناهبسیار سهای که در روایات و آیات ُمجازات

شود. فراوان است از این قبیل آیات و روایات. مثاًل فالن گناه را اگر کسی بکند درجهنم است که موفق به توبه نمی
، نداگرفالن گناه را بکاصاًل بوی بهشت را نخواهد شنید. ، به طور ابدی خواهد ماند یا اگر فالن گناه را مرتکب شود

شود و ابدًا به اگرفالن گناه را بکند مقداری از عقلش از او جدا می؛ هرگز مغفرت و رحمت خدا به او نخواهد رسید
ها مربوط به آن کسی است که توبه نکند. اما اگرکسی موفق به توبه شد و متوجه شد این جور عبارت، گردداو برنمی

برود و بگردد و پیدا کند. اگرقابل جبران هست جبران کند. استغفار کند  ، گیردت میکه این مشکل من از کجا نشأ
ر بسا همان توبه واقعی یک اثای دهد.و برای همیشه این را به طورجدی ترک بکند. البته خدا او را دو مرتبه شفا می

عادی هست قرار بگیرد. پس کسی در تکامل او داشته باشد و آنچنان قوی شود که بهتر از آن کسی که در شرایط 
ه توبه افتد متوجه بشمارد که هیچ وقت به یاد توبه از گناه نمیشود واین گناه را آن قدر کوچک میگناهی مرتکب می

گردد. اما وقتی در فکر پاکی خودش شد آنگاه طبیعی است که هیچ وقت همین عقل به او برنمی؛ شوداز آن گناه نمی
آنوقت همین عقل که فرار کرده بود بر ، متوجه شد و در صدد توبه و استغفار جدی قرارگرفت دقت کرد و گناهش را

 های خیلی قابل توجهی دراین موضوع هست.شود. عبارتاز وضع قبلی میتر گردد و قویمی
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 نقش سبک شمردن گناه

ُنوِب َما»: فرمایددر روایتی دیگر امیرالمؤمنین علیه السالم می آن ، ها. شدیدترین گناه1«اْسَتَهاَن ِبِه َصاِحُبه َأَشدُّ الذُّ
آن را سبک بشمارد. این مربوط به غفلت انسان است. انسان هرچه لطافت روحیش ، گناهی است که صاحب آن گناه

، ددهد. شما بدن پوست خودتان را مالحظه بفرماییاو را آزار می، شودهای ریز را هم متوجه میباال برود آن مقدار گناه
شاید  ،تان است. یک قاشق گرم معمولی را به دستتان بگیریدتر و زبرتر از پوست صورتتان کلفتپوست دست

. اما پوست از این استتر چون آن پوست لطیف، سوزدفورًا می، اما اگر بگیرید به پوست صورتتان، احساسی نکنید
دارد و پرت دستتان آجر را بر می، خوردبار میصورتتان گرد و غ؟ همین حالت را دارد؟ در درون چشم یعنی چه

کند و هیچ احساسی درون ندارد. اما چون پوست درون چشم آن قدر لطیف است که از همین آجر که به آن می
چنان عذاب ، آیداز همان آجر یک غباری به آن پوست بخورد انگار انسان چشمش دارد در می، کنیدطرف پرت می

حساس است. ، شودقدر لطافت این چشم زیاد است که متوجه میکشد. اینها دست میدهد که از همه کارمی
اندازد و آب دهنش را می؟ گویند من که گناه نکردم. مگر چی شدهکنند بعد میهایی هستند که گناه را میانسان

ه خدایی مریض باشد بند، متوجه نیست که شاید یک مومنی، ریزدرود. در کوچه و بیابان آب دهن میگذرد میمی
اثر شدید بگذارد. در طول زندگی هر وقت اش به مریضی، و وقتی چشمش به آن آب دهن بیفتد دلش به هم بخورد

چرا من کارم این طوری ؟ گوید مگر چکار کردمکند. این آقا میآید حواس او را پرت میآن کثافت به یادش می
چرا من همیشه فالن ؟ شوماند. چرا من برای نمازشب دیر بیدار میمخوانم یادم نمیمثاًل هرچه درس می؟ شودمی

و... . ام پاک و پاک هستم. کسی را عذابی نداده؟ اممگر من چکار کرده؟ آخه چه شده است؟ گرفتاری را دارم
ت که اصاًل به کشد. اثر همین گناه اسافتد آزار میهردفعه یادش می، داند آن بدبخت که دلش به هم خوردهنمی

اگر این کار بخواهد صادر ، آورد. اما یک کسی روحش لطیف باشد ظرافت و لطافت روحیش باال برودحساب نمی
ا گردد این اشتباهاتش رزود بر می، کندکند. ناراحت است استغفار میبشود با همه وجودش احساس شرمندگی می

ها یک نکات ظریفی است. این کالم صریح امام د. ایننکند یک مرد مومن از دست من آزار ببین، اصالح کند
"أَشّد". شدیدترین گناهان آن است که انسان : فرمایدهای نفیسی در این روایت هست. میمعصوم)ع( است. عبارت

ه یک لحظه از دهانم پرید ب، گوید فکرم ناراحت بود و از دست فالنی عصبانی بودماین گناه را سبک بشمارد. می
 ای حق زندگی و آرامش دارد. آرامش روحی حق اوست. ناراحت بودم. این هم حجره؛ ای چیزی گفتمهم حجره

                                                 
 354نهج البالغه، حکمت  - 1
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 کوچک شمردن و اسرار بر انجام گناه

( بزرگترین گناه در پیش خدای سبحان آن گناهی 1) أعظُم ذنوَب ِعنَد الله سبحاَنُه ذنُب َصُغَر ِعنَد صاحبه: فرمایدمی
)أعظُم : فرمایدآن بزرگترین گناه پیش خداست. در روایت دیگر می، شودرده میاست که پیش صاحبش کوچک شم

یکی دیگر از مطالب که درباره ، ( خیلی جای تحلیل و دقت دارد این روایت2رَّ علیه عاِملهالذنوب عندالله َذنُب أص
د شمارا کوچک مییکی اینکه آن ر، یکی کوچک شمردن آن بود که خیلی بزرگ است: اندگناهان کوچک فرموده

هیتلرها و... مالئکه هستند ، اوباماها، هاصدام، هاهای الت خیابانگوید جواناعتماد ندارد. می، کنداسرار بر آن می
ای تواند ازچه راهی نفوذ کند آن وقت چشم ما بگویم کههاست. شیطان میهاست و جهنم مال آناصاًل خدا با آن

این حالیش نیست هر روز هزار تا از آن ، ار هیچ هر روز هزار از آن آجرها را دستبابا این آجرها را با دست و ک
ها و کنیم که صدامجور مقایسه نمیکنیم اینجور مقایسه میچرا این، آجرها را که چی شد که غباری افتاد به مغز

ال دهد آن عذاب مها چه عذابی مینخدا به آ، توانیم نگاه کنیمنمی، هیتلرها عذابشان را که حتی عذاب آنها را ببینم
شود که انسان شود که آن گناه خودم  است و عذاب نخواهم کشید و این باعث میخودش است. این دلیل را نمی

فرماید همین اصرار برگناه خودش گناه کبیره است. اصاًل اینکه یک کوچک شمردن گناه را اصرار و تکرارکند. می
، کندکند عادت کرده تکرار مییک وقت یک کسی یک کار خیلی ضعیف را اصرار می، هددکسی گناه کبیره انجام می

 است که )َجهُل مرٍد بعلومه( هایی خود این کار گناه کبیره است. این عبارت

 لذت بردن از گناه

ه خود تقا بلذت بردن ازگناه خودش اعظم از ار. مواظب باشید از گناه لذت نبرید: فرماید کهدر یک عبارت دیگر می
ِبِه.آن گناه است.  ْنِب َفِإنَّ َااِلْبِتَهاَج ِبِه َأْعَظُم ِمْن ُرُکو اَك َو َااِلْبِتَهاَج ِبالذَّ چون این احساس خودش  .مواظب باشد3ِإیَّ

چقدر شیرین است انسان توفیق پیدا کند هر روز برای خودش برنامه  بزرگتر از لذت گناه بودن از ارتکاب به آن گناه.
احادیث خودش غذای روح است و های حدیث مأنوس باشد. همین انس با کتابهای رد چند دقیقه با کتابگذا

 برد.استعداد را باال می، آوردقوت عقل می، آوردپاکی می

                                                 
 . 3141غرر الحکم : - 1
 201, صفحه  1غرر الحکم , جلد - 2
 108, صفحه  2کشف الغمة في معرفة اِلئمة , جلد - 3
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 جلوگیری از ارتکاب گناهنقش استاد در 

را ما از حاال خوب ها ن و... اینقرآ، رمز رشد استعدادها را که بزرگان تربیت به ما فرمودند اهل بیت شاءاللهان 
شود. اول دریافت کنیم و دچار وهمیات نشویم که استاد تربیتی تا وقتی که برویم این مانع درس خواندن شما می

صد تا آیة الکرسی ، طبقه بسازیم 10شود که روی دیوارگلی ساختمان شب بخوابیم وآب هویج بخوریم و... نمی
 ،گوید هزار... بخوانگوید اما غیر متخصص میرا به ما گفتند. متخصص همان را می هاهر وقت رفتیم این، بخوان

ها بعد هم برو درکوچه، شودروز روزه بگیرد. یک ماه دیگر دیوانه می 2ای هفته، فالن بکن، آیة الکرسی بخوان 100
را احساس کردم فالن جا اینطور حضرت ، الهام شد، خیلی چیزها در دلم افتاده، فهمیمبگوکه ما خیلی چیزها را می

خواهد ما را کنیم. متخصص همان است میاین چیزهای خیاالتی که بعد هم بگوییم که ما سیر و سلوک می، شد
استاد ، سال دیگر هم باشد 10تربیت کند و تا زمانی که این مرحله از وضعیت انسان درست نشده تا ای ریشه

مگر ، همان استاش ور باید انسان بماند آخر هم از دست برود برنامهبرد. همان طمتخصص به مرحله بعد نمی
 ،اهمیت مطلب را متوجه بشود خودش به خودش به اذن خدا به فضل الهی رشد بکند، اینکه روی آن کار بکند

 مواظب باش، حواست را جمع کن !گوید نهگفت برو بخند و بگو و...االن میفهمد همان استادی که میوقت میآن
ناه این اثرات گ، گناه این هست، ها را انجام بدهحتی ازخوابت هم استفاده کن این برنامه، به بیهوده گویی نیفتی

که این هم در مرحله خودش ، های ریز را هم هستند حواست را جمع کن که چکارکنیهست حتی مواظب باشد گناه
 کند. تربیت می

 گناههای صورت

یعنی ضایع کردن قوه عقل و ها الهی از جمله از بزرگترین نعمتهای بردن هرگونه نعمت بحث در اثر گناه در از بین
از دست دادن علمی که انسان بهره برده بود و در یک کالم خاموش کردن و پایمال کردن استعدادهای علمی و درک 

ارد با ه وضعیتی در انسان دحقایق بود و اگر بخواهیم اول خود از گناه یک تصویری بکشیم که گناه چه صورتی و چ
یکی دوتا مثالی خیلی میانبر به اصطالح  از آن بگذریم تا از روایات استفاده کنیم. شما اگردقت فرموده باشید 
هرچیزی در وضعیت خود به یک نظامی پا برجا است که هر اندازه به این نظامی که این شی به آن پا برجاست 

رود. ¬به همان اندازه موجودیت آن شئ به طرف زوال و نابودی می، شودمی زدهای ضربه، شودوارد میای خدشه
گاهی به تدریج بوده و محسوس نیست. هرکاری که ، گذاردمی منتها گاهی این محسوس است و به سرعت اثرش را

ست. مثاًل ته اما برعلیه آن نظامی که آن شئ برآن نظام وابسته است اقدامی کنیم در آن نوعی گناه است که انجام گرف
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را با دندانش میشکند این دندان نظام مخصوصی که به آن پا ای فهمد بادام یا هسته میوهنمی وقتی یک کودکی
کند و یک َتَرک نامرئی درآن ایجاد میشود و همان اندازه می واردای این هسته برخالف دوام آن دندان ضربه، برجاست

 دهد و تهدید¬گیرد و همان اندازه دندان را به طرف نابود شدن سوق میمی مبرخالف نظام این دندان آنجا کاری انجا
نمی کند و بچه خیلی خوشش بیاید و حرف مادرش را گوشنمی کند. اگر چه این وضعیت را آن موقع احساسمی

 جایی و بطوری که پنهان میشود دور از چشم مادر در یک، کند از شکستن این بادام و هستهمی کند و از بس کیف
کند می دهد و کیفمی هرچه قدر دلش میخواهد چهارتا ده تا دوازده تا هر روز این کار را انجام، خلوتی گوشه

کند که مادرم نفهمید و ندانست. هیچکس مانع من نشد خیلی راحت توانستم ِکیف بکنم می واحساس پیروزی هم
ن بچه است آن نظامی هست که این دهان و دندان او وابسته و لذت ببرم. اما توجه نیست که نزدیکترین چیزی که با آ

بیند که آن نظام برخالف این دوامی که باید داشته باشد به آن خدشه وارد شد. آن نمی و پا برجای آن نظام است. او
گذارد. یم ترک جزیی که برداشته شد این بذر گناه برخالف این نظام  کاشته شد. آنجا به مرور همین نکته اثرش را

 گیرد که اجازهمی بیند دندان همچون دردیمی حاال بستگی به عمق این وضعیت دارد. چند سال دیگر یک وقت
 دیگرغذا، کوبد. فریاد و دادش همه جا را گرفتهمی دهد حتی نیم دقیقه بخوابد. از شدت عذاب سرش را به دیوارنمی
کند که دندانش می فالن رفت. این شخص خیال لذت، لذت آب خنک رفت، تواند بخورد لذت غذا رفتنمی

درحالی که اینطور نیست. این اثر وضعی آن کاری بود که به تدریج بذرش کاشته ؛ امشب درد گرفته است، امروز
شد و اثر وضعی آن امروز ظهورپیدا کرد.این نعمتی که خدا به او داده بود برخالف نظام آن با او رفتار کرد. خب این 

ها و کارهایی که انسان برعلیه نظام خلقت خودش و موجودیت ¬توانیم متوجه بشویم ولی خیلی ازگناهمی دمثال را زو
، سال 10شود اتفاقًا بعضی ازگناهها هست که اثر آنها نمی فهمد و متوجهنمی کند و هیچ چی هممی خودش اقدام

دردی که خواهد گرفت عمیق ترخواهد شد.  وتر ماند اثرش عمیقمی کند. هر چه این ¬سال ظهور می ۸0، سال 15
دردی در همان موقع متوجه شده بود خیلی زود میتوانست این را ترمیم بکند و با ¬اگر این بچه با یک مختصر دندان

این درمان سخت تراست.گناه ، زمان دورترتر  نامرئیتر  ماند نامرئیمی یک مختصردرد تمام میشد. اما هرچه این
 گوناگونی دارد که ما دیگر وارد آن نمیشیم.های یش این است. گناه صورتهایکی ازصورت

 تاثیر گناه بر درجه وجودی انسان

این یک صورت وضعی ازگناه است که انسان هرکاری که ازش صادر میشود تکان میخورد. هر نیتی در وجود سیال 
رشدش باال ، رودمی وجودیش باالی شد درجهگذارد. این کار اگر با نیت خوب باشد و گناه نبامی انسان اثرش را

رود به طرف عدم و همان عذاب و درد عدمی آن می وجودیش پایینی میرود. اگر برخالف خودش باشد آن درجه
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اگر بماند در این عالم و اثرش ظهور نکند این معلوم است ها کند تا جایی که اگر بعضی از گناهمی نعمت را احساس
 درد و عذابی که این، خداوند اراده کرده عذاب و درد بسیار سنگین براو وارد کند، ود. این گناهکه خیلی خطرناک ب

ها در این عالم بیاید نه تنها آن شخص را از آن عذابای آدم هم خودش ظرفیت ظهورآن عذاب را ندارد. اگر جرقه
د بسوزاند. هم این عالم ظرفیت ظهورآن را امکان دارای یک قاره، استان، یک کشور، بزرگی میسوزاند یک منطقه

، عذابها را ندارد و هم جسم این انسان که دراین نظام است قابلیت ظرفیت آن عذاب را ندارد. با خوردن آن عذاب
این جسم یک دفعه از بین میرود خدا اراده کرده این عذاب دریک عالم دیگری باشد که هم نظام آن عالم وسعتش 

 10، وارد میشود در محدوده خود آن اثربگذارد و جسمی باشد از این انسان با یک عذاباین قدرهست که وقتی 
یک میله چودنی را یک ضربه به ، آن جسم مثل فنری مالحضه فرمودید، هزاران عذاب آن جسم از بین نرود، عذاب

ضربه وارد  11نیست که  ایدیگر میله، تا ضربه خرد شد 10همان یک ضربه مال آن تمام شد با ، شکندمی آن بزنید
، تا میشود دوباره برمی گردد به حالت اول، زنیممی شود اما فنراین طوری نیست اگر یک فنر را هزار بار ضربه

این جنسی که از این جسم مادی ، هزار بار بازهم همان وضع اولی 10هرچقدرهم بیشترضربه زده شود باز وضع اول 
با یک ضربه خرد شد واز بین رفت اما بدنی که ما درعالم بعدی داریم ، شد ما داریم این با یک سوختن دیگرتمام

گردد  را دوباره برمیها را بهش بزنید این سوختنها تا ابد هست این ضربه، میلیاردها، این جنسش اینطوری نیست
تباه بیندازد ند واین به اشبه وضع اولی پس معلوم میشود اگرانسان گناهی بکند و اثر وضعی ناگوار آن را دراین عالم نبی

این انسان را و خیال کند که آزاد هست و لو هست هیچ کنترلی برایش دراین عالم نیست و هیچ حکومتی باالی 
سرش نیست و این خودش است و هرچه بخواهد آن معلوم میشود خداوند عذاب او را یک عذابهای خاصی برایش 

لذا گناه یک اگرانسان بفهمد که خطرش چقدرزیاد است درنابودی ، امیخواهد وارد کند که دراین عالم این عذابه
کند برای اینکه رشد فکریش به می کند چرا بچه این اشتباه رامی آنوقت خودش را کنترل، خودش را، انسان خودش

 4کند می ساله هست این ازاین بدتر بر علیه خودش اقدام 1,2که ازاین هم کوچکتراست بچه ای اینجا نرسیده بچه
چشم ، خزد میرود سماور جوشیده را که  میخواهد با آن بازی کند بریزد دست وپایش را فلج کندمی دست و پا

کند پس ما دراین نمی چون درک؟ دود با آن بازی کند. چرامی خیلی هم باعشق و عالقه، وگوشش را از بین ببرد
با تمام عمرمان در محضراهل بیت)علیه السالم ( باشیم این فضای نورانی خدا توفیق داده زندگیمان را آوردیم اینجا 

بیش ای خدایا من مثل بچه، ارزد انسان پناه بیاورد به یک مکان مقدسی که تصمیم گرفته و از خدا کمک خواستهمی
ناه پ، دانمنمی خیر و شرم را، فهمم خدانمی ماهه در محضرتوهیچی 1,2ی بچه، ساله 12، 10حاال نه بچه ، نیستم

آوردم به این مکان مقدس که قانون تورا که توسط پیامبرواهل بیت)علیه السالم( به من رساندی من اینها را بشناسم 
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هیچی نفهمم همین قدر که توفرمودی نکن ، رشد فکریم باال باشد و بفهمم چه، شعورم، و اینها را بدانم وچه خودم
گویم می برخالف میل خودم هم باشد، گویم چشممی مفهمیدم که چرا خب چه بهتر نفهمیدم ه، بگویم چشم

، چون وقتی که مارک گناه روی آن آمد، گویم چشممی کیف هم بکنم فرمودی نه، اگرهم خوشم هم بیاید، چشم
اصاًل به یک نامحرمی نگاه بکنم همان درجا پلک برود ، اینطور نیست که گناه را من االن بکنم، کار تمام شد

کنم خدا نکند که اراده کرده من این گناه را بکنم یک عذاب دردناکی در عالم بعد نمی این کار را پس بهتر، درچشمم
آتشی درچشمم فروبرود آن چشمم از بین رفتنی نیست و استمرار عذاب. اصاًل آمدم به این مکان ی مرتبًا آن میله

ه ازمن صادر  میشود فورًا در باطن من فهمیدم که دراین عالم هرچ، مقدس هدفم فقط همین است هیچ هدفی ندارم
دانم را باش چه بفهمم چه نفهمم چه فلسفه، افتد پس آمدم اینجا دستوراتی که تو دادی بکنمی یک حقیقتی اتفاق

، شناسمبتر بگویم چشم اینها را بشناسم دقیق، چه ندانم اینها را انجام بدهم رشد کنم وآنهایی را هم که فرمودی نکن
اسم تا هدف ازخلقت من در این عالم که برای همین که آنها را انجام بدهم رشد کنم وسعت وجودم وسیعتر بشن

کهکشانهایش برای من یک زندان و قفس کوچکی است این قدر ی آنقدر وسعت پیدا کند که دیگر این عالم با همه
عت پر باز کنم بروم با آن وس، ان شداینقدراین عالم با آن همه وسعتش تنگ دارد میشود زند، روح من وسعت پیدا کرد

زندگی برخوردار باشم غیرازاین هیچ هدفی نبود به این عالم آمدم ، زندگی آنهای وجودی درآن نظام باالتر از قابلیت
و همین طور به شدت این بهداشت وعواملش را بشناسم در بهداشت روحم عوامل مریضی واز بین بردن اینها را هم 

ودش این یک بحثی هست که درجای خ، به جد کنترل کنم تا مبادا درعالم بعد گرفتار عذابی بشوم اینها را، بشناسم
، بردمی مفصل انشا ءالله عرض خواهد شد حاصل کالم این بود که گناه است که استعدادهای انسان را ازبین

 کند.می استعدادها را شکوفا، برد و کنترل گناه برعکسمی را ازبینها نعمت

 ه در آیات و روایاتگنا

َها »: فرمایدمی ازآیات وروایات استفاده کنیم حضرت رسول الله )صلی الله علیه وآله(هایی نمونه  ُنوَب َفِإنَّ ُقوا الذُّ اتَّ
ِذي َکاَن َقْد َعِلَمهُ  ْنَب َفَیْنَسی ِبِه اْلِعْلَم الَّ فرماید می قدرصحیح حضرتچ 1«َمْمَحَقٌة ِلْلَخْیَراِت ِإنَّ اْلَعْبَد َلُیْذِنُب الذَّ

کنند البته که بنده می نگه دارید ازخطرگناهان پس البته آنها خیرات آن چیزها را محو، ازگناهان خودتان را کنترل کنید
جلسه قبل روایت را ، گیردمی سپارد ازاومی علمی را که یاد گرفته بود به فراموشی؟ کند چه میشودمی یک گناهی

                                                 
اِعي، َرَوی اْبُن َمْسُعودٍ  - 1 ُة الدَّ َها َمْمَحَقٌة ِلْلَخْیَراِت  ُعدَّ ُنوَب َفِإنَّ ُقوا الذُّ ُه َقاَل: اتَّ ِبيِّ ص َأنَّ ِذي َکاَن َقْد َعِلَمُه َو  َعِن النَّ ْنَب َفَیْنَسی ِبِه اْلِعْلَم الَّ ِإنَّ اْلَعْبَد َلُیْذِنُب الذَّ

ْنَب َفُیْمَنُع ِبِه ِمْن ِقَیاِم اللَّ  ا َبَلْونِإنَّ اْلَعْبَد َلُیْذِنُب الذَّ ْزَق َو َقْد َکاَن َهِنیئًا َلُه ُثمَّ َتاَل ِإنَّ ْنَب َفُیْحَرُم ِبِه الرِّ ِة ِإَلی اُهْم َکما َبَلْونا َأْصحاَب اْیِل َو ِإنَّ اْلَعْبَد َلُیْذِنُب الذَّ ْلَجنَّ
 3۷۷؛ ص ۷0بیروت( ؛ ج -بحار اِلنوار )ط  .آِخِر اآلَْیاِت 
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درروایت  دیگرمیفرماید ، م. فرمود عقلی ازاو میرود دراین روایت فرموده علمی از او میرودعقل خواندیی درباره
هیچ نعمتی 1«ما ذالت ِنعَمُة وال نظارَة عیٍش إاّل بّذنوٍب إجَتَره, إّن الله لیَس بظالم للعبید» : موال علی )علیه السالم (

لذت زندگی از بین نمیرود مگر به گناهی ، دل زندگی آرامش، هیچ نشاط زندگی، شود هیچ گوارایی زندگینمی زایل
داشته اش مشکالتی در زندگیاش خواهد بندهنمی که آن را مرتکب شدند البته که خدا به بندگانش ظالم نیست او

آن ، کریم که، گیرد خدا کریم استنمی یک نعمتی داد آن را از اواش باشد.در روایت دیگری است که اگر برای بنده
 ،خود اوست که گناهی از او صادر میشود، یک نعمتی را از او بگیرد، که کل وجودش غبار نیستای بنده؟ به کیهم 

ُه  َما َأْنَعَم »: کند. در روایت دیگر امام صادق )علیه السالم ( میفرمایدمی استحقاق  زایل شدن آن نعمت از او پیدا اللَّ
ْلب ُیْذِنَب  َحّتی، اهُ َعْبٍد ِنْعَمًة َفَسَلَبَها  ِإیَّ  َعلی ُجَل ُیْذِنُب » : در روایت دیگرمیفرماید 2«َذْنبًا َیْسَتِحقُّ ِبذِلَك السَّ  ِإنَّ الرَّ

ْیِل  ْنَب َفُیْحَرُم َصاَلَة اللَّ ْحِم  الذَّ یِن ِفي اللَّ کِّ َئ َأْسَرُع ِفي َصاِحِبِه ِمَن السِّ یِّ می هیمیفرماید شخص گنا 3« َو ِإنَّ اْلَعَمَل السَّ
 سرعت، بعد باالخره از نماز شب محروم میشود پس البته عمل َسیئه اثرش در انسانهای کند همان شب یا شب

اثرش از سرعت اثر کارد تیز به گوشت سریع تراست. کارد تیز را که گاهی شاید دیده باشید خیلی تیزاست پوست 
رعت بشوید میفرماید تا گناهی از انسان صادر بشود سمیوه میکنین با مختصراشتباه دیدید گوشت را برید تا متوجه 

َمْت َأْیِدیُکْم : در روایت دیگر میفرماید پیامبراکرم )ص(، اثرش از آن َو َما  ،َما اْخَتَلَج ِعْرٌق َو اَل َعَثَرْت َقَدٌم ِإالَّ ِبَما َقدَّ
ْکَثُر. همان که مریض شدید رگ ( َعْنُه َأ ُه )َعزَّ َو َجلَّ ی جریانش به هم خورد این نبض که به هم میخورد از َیْعُفو اللَّ

 لرزد مگر اینکه کاری انجام دادید که اثرآن بود و البته خدا خیلی از گناهان رانمی خورد  و قدمینمی مریضی به هم
زندگیش  ،فرساینده، بخشد یک بنده خدایی که فصل امتحانات است دیگرمشکل سختی داشت خیلی دلخراشمی

ه بود اوداده بودند ناامید کنندی است که تیره و تار کرده است. این آقا جواب آخری که اطباء برای وابستهچندین سال 
گویند که ؟ میو ائمه)علیه السالم ( کوام گفت من دیگر از خدا قهرکردهمی آمده بودها بعد ازچندین سال آن سختی

ارم توسل و گریه زاری هست هرچه بخواهی در این کار نذرهم دادم چندین سال است که ک، توسل کنید و دعا کنید
رفت خالصه به اودر آنجا تذکری می من خیلی امیدوار بودم چنین و چنان بودم خیلی تند، آخر هم شد این جواب

این شما هنوز یک نعمت از شما میخواهد سلب بشود تازه آن هم صحبتش هست ، به خودت بیا، داده شد که فکرکن
داغون شدید این همه دارید به همه چی پرتوقع که من چنین سال دیگر فقط یک نعمت این همه در به بعد شاید چند

                                                 
 ما ذالت ِنعَمُة وال نظارَة عیٍش إاّل بّذنوٍب إجَتَره, إّن الله لیَس بظالم للعبید >>: 102؛ ص 10؛ جبیروت(  -بحار اِلنوار )ط  -1
ِه علیه السالم َیُقوُل:   ۶۷9؛ ص 3دارالحدیث( ؛ ج -ي )ط الکاف -1 ُه َعلی َما َأْنَعَم »َأَبا َعْبِد اللَّ اُه، َحّتی اللَّ  َذْنبًا َیْسَتِحقُّ ِبذِلَك  ُیْذِنَب  َعْبٍد ِنْعَمًة َفَسَلَبَها  ِإیَّ

ْلب  السَّ
ُجَل ُیْذِنُب -3 ْیِل  ِإنَّ الرَّ ْنَب َفُیْحَرُم َصاَلَة اللَّ ح وسائل الشیعة ؛ ج الذَّ یِن ِفي اللَّ کِّ َئ َأْسَرُع ِفي َصاِحِبِه ِمَن السِّ یِّ      .ِم 302ْ؛ ص 15َو ِإنَّ اْلَعَمَل السَّ
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 که االن درآن غرقهایی وچنان و نماز و غیره. خب شما انصاف بیار که از موی سرت گرفته تا ناخن پایت این نعمت
همه نعمت به شما داده شده چقدر قدرآن را در یکی از اینها اگر از تو برود از این هم بدتر هم میشود این ، شدی

ن چقدر حاال در برابر آ؟ چقدر شکر آن را به جا آوردید چقدر به شما در برابر این نعمتها انجام وظیفه کردید، دانستید
نشدم از این چشمم گریه و اشک بریزد به عنوان اظهار ، حاال شکر که هیچ چی من که خودم نمازشب؟ گناه کردید
به خدا که خدای که همچنین چیزی به من دادید من االن خجالتی نصف شب پاشدم گریه کنم به شرمندگی 

اگر هم کردم شیطان  نگذاشت یک عجبی ام، خاطرعجز و ناتوانی که چه رسد که گناهانم این کار را که نکرده
کرد اما در عوض به جای  نجسش، من را ازآنجا بیرون انداختند، بالفاصله با آن نفوذ داد در بهشت نماز شب من

نامحرم فقط آن جنس مخالف ، به نامحرم نگاه کردم، شکر این چقدر از این چشم به اسرار دیگران تجسس کردم
 ،آقا به خانم همان که به نیت خدایی نکرده سوء و لوآقا به آقا نگاه بکند این یک نوع گناهی است، خانم به آقا، نیست

ام خدایا کافی بود برای همین یک گناه همان دوران بچگی، ی همین یک نعمت استرا نکردم برااش این شکرگذاری
توهرکدام یک های نعمتی که ازمن صادرشد مرا درجا یک رعد وبرقی بیاید آنجا داغون بکند درحالی که با همه

ها من ن نعمتگناهی اگر که خیلی مقدس باشم سعی کنم که درزندگی نباشد یکی ازآنها صادر بشود در برابر ای
 «وما اصاَبُکم مصیبٍة و بما َکَسَبت ایدیکم و یأتوا أن َکثیرٍ » : مستحق چه عذابی هستم. لذا خداوند دراینجا میفرماید

وما یعفواالله »کند می است و خداوند در این آیه میفرماید که در تفسیراین آیه حضرت به این آیه استنادای این یک آیه
کثر ، بخشدمی خدا آنها را به خاطر رحمتش، صادر میشود اکثر از این استغفار بکنیدها ی گناهاز شما خیل« أنُه أ

 2و  1به ، کرد االن معلوم نبود که این زندگی ما چون درنعمت هستیم اینها رانمی عفومی کند که اگرآنها را عفو
میرند اجل می آنهایی که در اثر گناه« جالَمن یموُت بالذنوِب اکثٌر ِمن َمن یموت  باال»روایت بسنده کنیم میفرماید

ِبي اْلَحَسِن ُموَسی ع َقاَل َسِمْعُت »میرند می کنند اینها بیشتر از کسانی هست که با اجل خودمی زود رس پیدا
َ
ِِل

َضا ع َیُقوُل  َما َأْحَدَث  الرِّ ُنوِب َما َلْم َیُکوُنوا َیْعَمُلوَن َأْحَدَث  ُکلَّ ُه َلُهْم ِمَن اْلَباَلِء َما َلْم َیُکوُنوا َیْعِرُفوَن  اْلِعَباُد ِمَن الذُّ  1«اللَّ
 این دیگر کاماًل اثر گناهی که از انسان صادر میشود نه تنها در وجود خودش حتی در نظام آفرینش چه وضعیتی پیدا

کید دارد میفرماید که هر زمان که بندهمی د که ی را اختراع کننجدیدهای گناهگان کند خیلی سلیس در این روایت تأ
ود که ها هنوز به ذهنش نیامده بابلیس صفت، این انسان فریب خورده ابلیس، سابقه قبلی نداشت این انسان شرور

»  :همچون مدل گناهی هم میشود تازگی انسان این گناه را اختراع کرد سابقه قبلی نداشت حادث شد میفرماید
همین گناه اختراع شده که سابقه نداشت انجام بگیرد اثرش یک «نوا َیعرفون أحَدَث الله َلهم ِمَن البالء ما لم یکو

                                                 
 2۷5؛ ص 2( ؛ جاْلسالمیة -الکافي )ط  1-
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اثر خواهد داد که آن بال هم ، یک ناراحتی جدیدی را برای ایشان ظهورخواهد داد، یک مصیبت، یک بالء، حادثه
تازه ، صالً انبود ، از گذشته اطالع نداشت، چنین بالیی، سابقه قبلی نداشت هیچ انسانی از وجود چنین مصیبتی

پدید آمد این روایت خیلی قابل دقت است وجا دارد که روی آن یک تحقیق عمیقی صورت بگیرد و ربط عمل انسان 
ت قبلی که عرض شد درپاکی نفسمان اهمیهای با نظام آفرینش به این ترتیب ازاستعداد علمی ما عالوه براین بحث

زیبایی تماشایی علم را در باغ و های منظره، ا تماشا کنیممراقب شدن هست که به لطف خد دادن و حساس بودن و
ا م درون وجودمان آنها یک عالمتهای خطی وخطوطی درتابلومی دهند و که از وکتابهایمان ومان، بوستان کتابخانه

د مس شونمی علم دراثرپاکی میتوانیم فرو برویم که اینجاست که خداوند فرمود قرآن راهای داخل آن شهرآن زیبایی
کرد مگرآنهایی که مطهر هستند این آیه یک کلیدی است برای خیلی ازمعارف که حاال در وقت خود بیشتر از 

 .کنیممی محضرقرآن و اهل بیت)علیه السالم( استفاده


