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ِحيِم  ْحَمِن الرَّ ِ الرَّ ِ َعلی اَعدائِِهم اَجَمعينَو بِْسِم اّلَله ٍد َو آلِِه الَطاهِرين َو لَعنَُة اّلَله ُ َعلی ُمَحمَّ  َصلَّی اّلَله

ِ السميع العليم مِنَ   اللَُّهمَّ َوفِّقْنا لَِما تُِحبُّ َوتَْرَضی. الشيطان الرجيمِ  نَستعيُذ بِاّلَله

ــــُهمَّ الَْعِن الْعِةــابََة الَّتی جاهَ اَللَُهمَّ الَْعْن  د، َوآِخَر تابِع لَُه َعلی ذلَِک، اَللَـ د َوآِل ُمَحمَّ َل ظالِم َظلََم َحقَّ ُمَحمَّ يَْن، اَوَّ ِِ الُْحســَ َد
 َوشايََعْت َوبايََعْت َوتابََعْت َعلی قَتْلِِه، اَللَُهمَّ الَْعنُْهْم َجميعا  

حِ  ْحَمِن الرَّ ِ الرَّ يِن ِإيَّاَک نَعْبُُد َو ِإيَّاَک نَْستَعيُن بِْسِم اّلَله حيِم مالِِک يَْوِم الدِّ ْحمِن الرَّ ِ َربِّ الْعالَميَن الرَّ راَط ايِم الَْحْمُد ّلِلَه ْهِدنَا الةِّ
الِّينَ   .الُْمْستَقيَم ِصراَط الَّذيَن َأنَْعْمَت َعلَيِْهْم غَيِْر الَْمغُْضوِب َعلَيِْهْم َو الَ الضَّ

که دور از شأن اين ]است[ يک اخالق منفی  هاآنبندی که در تقسيم است مسائل اخالق در موردجلسه بحث در اين 
 .خوردهای تحقيقاتی و پژوهشی به درد میشود و در محل و مکانه مقدس و نورانی است و بايد بحث جلس

 بندی اخالق مثبتتقسیم

شود و شخص اخالقياتی که از بيرون به نفس تحميل می سری يکشود. به دو قسمت تقسيم می طورکلیبه اخالق مثبت 
و در از بين بردن  ،دهد که برای اعمال نيک و صفاِ پسنديده آماده باشدهای متعدد و مکرر خود را عادِ میبا تلقين
شود. مند با بهرهنفس زي آنکه از آورد تا اينو بر نفس فشار می کندمیو بر خود تلقين  کندمیباز تمرين  رذيلهصفاِ 

نفس در  اين که کندمیاز بيرون تحميل بر نفس نيست. بلکه نفس را طوری تربيت  آنيک روش ديگر هم هست که 
 ،فطرِ دیتوحي و در اثر نورانيت ،کندرشد پيدا  ربَ  لقاء ود بتواند در محوريت توحيد تا حدرشد استعدادهای باطنی خ

اطنی رشد  کامل ب آننورانيت باطن و به خاطر  آنصفاِ رذيله به برکت  هرگونهگيرد و تمام صفاِ زيبا از او نشأِ می
 شود. بحث  روش خشکد. جا دارد که در اين جلسه اين دواز ريشه می

تطبيق بدهيم. اين گل را خيلی  با همسازند می سازیگلدر مغازه  توانيم در يک بوته گلی کهمقايسه اين دو روش را می
را  اشپيچیسيمخاص و  رنگ يکپيوندد. کاغذش را در از بيرون به هم می ،آناما همه اجزاء  ؛کنندت میزيبا درس

 پيچانند و يک گل زيبايیآورند و به هم میمی باهمدر يک گل است از بيرون  آنچهگل و تمام  آنمخةوص برای شکل 
گذارند و باعث دهند و در منزل میمی هاآنتومان پول برای  انشود که مردم هزارجذاب می چنانآن که سازند[]می

ر ؛ اين غياجزايش به هم پيوند شده است ،زيبايی از بيرون با همهاما اين گل  .دشونشاط در خود و همه خانواده میايجاد 
است و او را  رشد کرده است و يک روحی دارد و اين روح درونی او بر او مسلط از درونيا درختی است که  گلی آن

ايت باطنی اش همه و همه از هدهايش و حتی رنگش و مزه، حتی گرده]يا درخت[ . تمام ذراِ يک گلکندمیهدايت 
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دارد. انسانی که  وجود آن و اينفرماييد که چه تفاوتی بين شود. مالحظه میدرخت می گل واين گل و اين درخت، 
محور  بر سنفتربيت  بر اساساما انسانی که اخالقش زيبا است و  زيبايی!اما از درون نجوشيده اين اخالقش زيبا است، 

 از کجاست تا به کجا. آنو تفاوِ  کندمیو شکوفا  دهدمیتوحيد از درون روح توحيدی دارد، او را رشد 

 .اندعقل را محور قرار داده هاآنکه همه  بينيممی]توجه کنيم[  هايشاناخالق مثبت اگر به آثارشان و به روش یتمام علما
از جنس اخالق خشک نبوده  اين بزرگوار اخالقعليه البته تعالیاّلَله رضواننراقی  مال احمد مرحوم ةالسعاددر کتاب معراج

روز دنيای اند. حتی مبنا نوشته آنزمان کتاب را بر  آن شرايطاست. اين اخالقش جزو اخالق توحيدی است اما به لحاظ 
 دهد.يی را محور اصلی قرار میگرااما خردورزی و عقل ،ندارد که دين هم

 توجه به تغذیه و رشد عقل

ود اين عقل را را قبول داريم، خ آن همه اينهم نقش دارد و  قدرنايکهعقل  که اينمورد سؤال است اين است  آنچه 
از  چيز. همه ارائه شودکاربردی حل عملی و ما نديديم که يک جواب مثبت و يک راه اينجادر  ؟چگونه بايد تغذيه کنيم

 !؟کنيمرا تربيت  آنهايی چگونه رشد بدهيم و با چه برنامه ؟!اما نگفتيم که خود عقل را چگونه تغذيه بکنيم ،عقل گفتيم
. پيامبر اکرم کندمیهای کور اين مسائل را حل رسد و گرهالسالم به داد ما میعليه بيتاهلکه کلماِ  اينجاستدر 

یَاِم َو ِممَّْن یَْأُمُر » :فرمايدمی عليهاّلَله صلواِ اَلِة َو َالصِّ ُجَل لَیَكُوُن ِمْن َأْهِل َالِْجَهاِد َو ِمْن َأْهِل َالصَّ ِإنَّ َالرَّ
فرمود که هرگاه يک فرد زيبايی .1«َعْقلِهِ بِالَْمْعُروِف َو یَنَْهى َعِن َالُْمنْكَِر، َو َما یُْجَزى یَْوَم َالِْقیَاَمِة ِإالَّ َعَلى َقْدِر 

و اهل جهاد است که  استنماز و روزه اهل هاست و در در عبادِ آن هاآنکه اوج  های زندگی و اخالقی را داشته باشد
َو »ها است، اما در روز قيامت و نهی از منکر و همه اين معروف به امردارد و اهل  ايثارسرسبد است و روح  ]گل[ ديگر

 اندازه بهمقداری است که عقل دارد و  آنها اندازه و قدر همه اين ارزش« َما یُْجَزى یَْوَم َالِْقیَاَمِة ِإالَّ َعَلى َقْدِر َعْقلِهِ 
ها و سخاوِ و همه اينو ايثار زيبايی و نماز  آنو مقدار عقلش پاداش داده خواهد شد نه به مقدار حجم عملش. چون 

است و بقيه همه از بيرون به او چسبيده است. آنگاه حضرِ علی  روييدهيک مقدارش طبيعی است که از روح و درون او 
ياِ در اين زمينه به فراوانی است که ما به لحاظ وقت اِ و روايآ کهفرمايد محل رشد و تغذيه عقل را بيان می السالمعليه

 . کنيممیقرائت  هاآنيکی دو تا از 

 

                                                           
ــتاخيز جز به اندازه  -1 ــت، اَما در روز رس ــودپاداش داده نمی عقلشآدمی اهل جهاد و نماز و روزه و امر به معروف و نهی از منکر اس البيان فی مجمع .ش

 . 487، ص 10، ج تفسير القرآن
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 گونگى تغذیه عقلچ

ميزان رشد  .1«َأْفَضُل َالَْعْقِل َمْعِرَفُة َالَْمْرِء نَْفَسُه َفَمْن َعَرَف نَْفَسُه َعَقَل َو َمْن َجِهَلَها َضلَّ »فرمايد: می السالمعليه موال
، کندمیيدا پ خودآگاهیمقداری که از شناخت حقيقت  آنعقل هر انسانی به ميزان مستقيم تربيت نفس او بستگی دارد. 

چگونه کسی ادعا  2«كَیَْف یَْعِرُف َغیَْرُه َمْن یَْجَهُل نَْفَسهُ »فرمايد: می کهاينهمين مقدار عقل او رشد کرده است. تا 
آگاهی به علم ويژه همه فضايل است و چگونه  که اينو آگاهی دارم  دارم علمدانم و عقل دارم و که من می کندمی

الَ تَْجَهْل »فرمايد: خبر است. در روايت ديگر میخودش از حرکت خودش بی کهدرحالی کندیمکسی چنين ادعايی را 
سرچشمه معرفت نفس . عقل بايد بيايد و از اينجاستريشه از  .3«نَْفَسَك َفِإنَّ َالَْجاِهَل بَِمْعِرَفِة نَْفِسِه َجاِهٌل بِكُلِّ َشْيء  

د وگرنه میکناست، حياِ پيدا  قرارگرفتهتمام ابعادی که محور  در شنورانيتو  و آگاهی علم اسيراب و تغذيه شود ت
 .ندارد، جاهل به هر چيزی است خودآگاهیفرمايد که انسانی که از حرکت 

 تخریب اخالق توحیدی برایتالش دشمن 

ها بايیاين زييک اخالقی خواهد شد که  ،تربيت نفس در محوريت توحيد بر اساسپس در اين روش يعنی روش اخالق 
های دشمنان به شکل ،معرفت توحيدی گیکننداز درون ظهور خواهد کرد که متأسفانه به لحاظ اهميت حياتی و تهيه

 .اندهرگونه اقداماِ تخريبی را انجام داده ،اين عليهاند و پاشی کردهحقيقت سماين بر  چنيناينمختلف در طول تاريخ 
ند و تا کنکند که مطرح  جرئتمعنای حقيقی خود کسی  آنصحبت از توحيد به رسيده است که ديگر  جايی بهکار 

خورد. کار را جوری می آنشود، فورا  مارک شرک بر معنا  آنشود، صحبت از تربيت توحيدی به  صحبت از لقاء ربَ 
است و شايد بتوان گفت  افتاده جايک امر محالی  اند، چه آگاهانه و چه ناآگاهانه که مسئله لقاء ربَ خائنانه پياده کرده

گرفت، اين بود هايش از اين شجاعت او نشأِ میاّلَله که شايد همه شجاعتشجاعت امام رضوان ترينبزرگکه شايد 
سيار تذکراِ ب آنو در  اشعار بلند آنو در  ا شجاعت شکست. در تفسير سوره حمدجو خطرناک و مسموم را ب که اين
 آياِ و روايت اتفاقا  تنها راه حياِ و تنفس بر اساسو در بسياری از آثار خود اين جو را شکست و اثباِ کرد که  مهم

اند و اين مشکل يا بر اين بود که يک عده از را از ما گرفته که اينحياتی ما همين بود. ما نياز جدی و حياتی به اين داريم 
 ر اين عةرد بزرگانی از اين قبيلو که امام  طوری آنيک عده از بزرگان  کهاينا فراهم نبود و ي برايشان بزرگان زمينه

                                                           
غرر  .نفس خويش است، هرکه نفس خود را شناخت، عقل ورزيده است و هرکه بر نفس خود نادان بود، گمراه شد آگاهی انسان بهبرترين حَد عقل،  -1

 .206، ص 1، ج الحکم و درر الکلم
 .518، ص 1ج . غرر الحکم و درر الکلم. که خود را نشناخته، چگونه ديگری را بشناسدآن -2
 .755، ص 1ج . غرر الحکم و درر الکلم که جاهل به نفس به همه چيز جاهل است.به نفس خود جاهل نباش، چه اين  -3
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ها باشد و هم با صراحت روش خاصی که قابل دريافت برای همه انسان آنکه امام هم با  ، شرايط فراهم نشدباز کردند
 .، باز کرددارند تأکيد آناِ و رواياِ بر يآ کهاين معنا را 

 از زبان قرآندستورالعمل لقاء رب 

ِِّه ...»فرمايد: خداوند می سوره کهف در ِِّه َفْلیَْعَمْل َعَماًل صالِحًا َو ال یُْشِرْک بِِعباَدِة َرب َفَمْن كاَن یَْرُجوا لِقاَء َرب
به خفقان و به وحشت رسيده بود که حتی وقتی صحبت از اين آيه می قدراينتوحيدی و لقاء رب  وصال رکا 1.«َأَحداً 
 بَ روز لقاء ر ،روز قيامت است. البته درست است که روز قيامت ،کردند که منظور از لقاء ربَ جاز میشايد تعبير به مَ شد، 
اسم جالل الهی است  لقاء ربَ  کارانگناهروی خواهد داد. منتهی برای  ديگر بر هر موجودی لقاء ربَ  آنجااما در  ؛است
 چه جور آنجاهست که در قرآن آمده که در  موجوداِ هم لقاء ربَ برای حتی  هرحالبه .اسم جمال الهی است مؤمنينو 

 کنند که لقاء ربَ صحبت می چه جورکنند. در قرآن آمده است که مشرکين و کفار با خداوند با خداوند صحبت می
خواهد بيان چه چيزی را میکند. اين اميد پيدا  ی که اميد دارد که لقاء ربَ کس« یَْرُجوا»فرمايد: اما در اين آيه می؛ دارند
خواهد که به لقاء رب کسی که دوست دارد و می !! ]مگر[خواهد بفرمايد که در اين عالم لقاء رب برايش نيستمی ؟بکند
رسيد يا نه. اين کالم خود  کند، بعد ببيند که به لقاء ربَ ها را رعايت يم. اين دستورالعملادستورالعمل داده ]که[ برسد،

ِّهِ »قرآن است.  اين عمل  «َفْلیَْعَمْل َعَماًل صالِحاً » ؟ل دارد. دستورالعملش چيستدستورالعم« َفَمْن كاَن یَْرُجوا لِقاَء َرب
 ؟را بشناسيم که عمل شايسته است آناش ما فقط بايد به معنای لغوی آيادر قرآن تکرار شده است  قدرناي کهصالح را 

جدی را بکن و مس معروف به امرو جهاد بکن و  بگير روزهنماز بخوان و  ،نعمل شايسته يعنی چه؟ يعنی صله ارحام بک
ها ريز ناي کههای مهمی دارد اين عمل صالح در تربيت نفس دستورالعمل ،نه کهاينيا  ؟منظور اين است آياکن. آباد 

انسان را از درون رشد دهد و هر چه که رشد  کهاينشود تا عمال میاِ  تربيتی و عملی و ترتيبی صورِ بهو  شده است
ت. او اس سوی بهاست و حرکت  در اين راه لقاء ربَ  مبناپس شود.  حاصل کند تا زمينه لقاء ربَ میآزاد  شرکاز  ،دهد

طبيعی رشد  طور بهچون آثار همان اعمال زيباست که  ؛زندسر می انسانآثاری هم از  خدا سوی بهدر راستای حرکت 
َ  .2«...نَْفِسکَ  َو اْذكُْر َربََّک في»فرمايد: قرآن می صراحت بهخواهد کرد.  ت را در حقيقت خودِ به ياد بياور. اين رب

 ها عزيزان مالحظه بفرمايند که ذکر اصال  يک نوع زندگی است. دیسی آنمعانی مفةلی دارد که در  ،ذکر

                                                           

، آيه سوره کهف !، و هيچ کس را در عبادِ پروردگارش شريک نکندهد، بايد کاری شايسته انجام دکه به لقای پروردگارش اميد دارد پس هر ... -1
110. 
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 ، یک نیاز درونى استلقاء رب  

فراموش  درجه را بيستايم و هوای زير . در اتاق نشستهوجود داردما اصال  فراموش کرده بوديم که يک نوع هوای سردی 
هوا  آن رتبهم دو و درجه قرار گرفتيم، اين برايمان ذکر شد بيستدر فضای زير  کههمينايم و هيچ احساسی نداريم. کرده

 فراموشمان محسوس شد. اين آب را فراموش کرديم که بخوريم. اسمش را هم درجه برایبيست و فضای زندگی در زير 
جود يک مام ودرجه قرار گرفتيم و با ت پنجاهکه در بيابانی با گرمای باالی  لحظه آنمان رفت. از ذهن چيز همهکرديم و 

نيست و بحث  عقلی استدالالِبحث از  اينجا. در کنيممیوجود به آب توجه پيدا  با همهشد، ايجاد نياز جدی به آب 
جنس خلقت ما از آب است و موجوديت ما به آب ربط دارد، لذا از  کهآنجايی ازوجودمان و  نِ ونيست. از در آموزش

 ای کهاند است برايش اثباِ نکرده ماهه يککه  ایبچهزند و يک احساسی است. مثال  مان توجه به آب فرياد مینودر
طور نيست که به او استدالل اين !باش اوبه نام آب است و از فردا تو به ياد  چيزی يکدر عالم  که نابد ،ماهه يک ۀبچ

 کندمیآيد که احساس نياز شديدی پيدا ای میاز آب است به همين خاطر لحظهدرون وجودش چون اند. اين بچه کرده
به آب بستگی از وجودمان  درصدی چندما که  ،حال سازد. حاال به هر زبانی.او را به آب متوجه می ،و اين نياز از درون

اين زندگی است. حال  ،ذکر است يک اين ؛شودمان میبرایيک امر جدی  آنبه  توجه تشنگیدر حال  طوراين دارد،
ربط دارد و در اثر عوامل مختلف او را فراموش کرديم،  که تمام موجوديت ما بر اسم الهی ربط دارد و بر حضرِ ربَ 

های فکری و ذهنی و احساسی و اشتهايی و همه اينگيریدر حقيقت خود وقتی در انسان ايجاد شد، تمام جهت ذکر ربَ 
رود و تمام حقيقی هم از بين می طور بهرود و طبيعی تمام صفاِ رذيله از بين می طور بهو  کندمیها نقطه تمرکز پيدا 

 . کندمیحقيقی هم ظهور پيدا  ورط بهو  کندمیصفاِ نورانی و الهی از او ظهور پيدا 

َأ َو لَْم »فرمايد: های زندگی انسان است. میقرآن مسائلی را در اين زمينه بيان فرموده است که نزديک به تماشای زيبايی
ماواِت َو اْْلَْرَض َو ما بَیْنَُهما ِإالَّ بِالَْحقِّ  یَتََفكَُّروا في ُ السَّ که  بينشی اين .1«...َأَجل  ُمَسمًّي وَ  َأنُْفِسِهْم ما َخَلَق اّلل ه

می ،خود از حرکتشود. تفکر می خودتفکر در حقيقت  ،تفکرش کهمحور توحيد،  بر نفسمسير تربيتی  در کندمیباز 
 ندخورشيد و ماه بک وبه اين ساختمان و درخت  توجه که مستقيما  تفکری  شود. فرق داردگذرد و وارد تفکر در عالم می

ورود پيدا  ،المو از حقيقت خود به ع کندمیحقيقت خود حرکت  طرفبهتفکر  ر مستقيم نيست.تفک وقت يک يا اينکه
معنايی  نآيک معنای ديگر خواهد داشت. چه معنايی؟  ت و يا به خورشيد و يا به ماه. تفکر از اين مسير به درخکندمی
 ؟چيست آناست.  نيافتنیدستها يک حقيقت معنايی که برای انسان آناست.  درگم آنسرگردان و حيران و سر دنيا که
 که اينذهنی و وهمی نيست  چيز يک قابل حس است. چيز يکتماشايی است و  چيز يکحق  حق است. خودِ  خودِ  آن

                                                           
 .8ه ... سوره روم، آي!ها و زمين و آنچه را ميان آن دو است جز بحق و برای زمان معيَنی نيافريده است؟، آسماننان با خود نينديشيدند که خداوندآيا آ -1
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 و انگور لفظی اوزوم و عنب عليه فرمود ما دعوایاّلَله کنند. امام رضوانمیو دعوا جنگ  آنبر روی  الفاظ صورِ به همه
حقيقت  آن از غير ،لفظخواستم. که من همان را می گويندمیببينند ]آن چيز را[ هستند که اگر  چيزی يکنداريم. همه 
فاظ بازی میها برای اين است که ما بر روی الها و دعواها و بيار و ببرها و جبهه و جناحاختالف همه ايناست. علت 

همه به  اينجادر  ،شود سوحسبينی مبينش حقيقت که اينشود تربيت طوری  سنتو بر اساس کتاب  کنيم. اگر نفس
يز چ آنمگر کسی کور باشد و يا لجوج باشد که  ؟تالف دارد امروز که اآلن روز استاند. چه کسی اخوحدِ رسيده
 قدراين. حق يمخواستگويند که همان را میمی ها، همه انسانشودروشن  روشن است اگر قدرآنحقيقت ديگری است. 

سنت قرار  و تابک بر اساسموازين اصول تربيتی و  بر اساسشود و نفس درست شن است که اگر انسان صحيح تربيت رو
ماواِت َو اْْلَْرَض َو ما »فرمايد که دهد و میخواسته است. قرآن چقدر مژده میبگيرد همان را می ُ السَّ ما َخَلَق اّلل ه

 .است[] ری است که خيلی تماشايی و زيباياين مسير، مس. کنيم. خلقت ما حق استمشاهده میحق را « بِالَْحقِّ بَیْنَُهما ِإالَّ 

 هیچ است تمام دنیا در برابر لقاء رب  

ُ ِمْن َشيْ  َأ َو لَْم یَنُْظُروا في»فرمايد: می ماواِت َو اْْلَْرِض َو ما َخَلَق اّلل ه  کنندتماشا نمی آيا آنها 1«...ء  َمَلكُوِت السَّ
 که اينداند شويم، يک پرنده هم میبه يک باغی که وارد می ؟موجوداِ رااشياء و ها و زمين و همه ملکوِ آسمان

از انسان  چيزی آنبرگ گل است.  اينخاک است و  که اينداند يک گوسفند هم می ؛سنگ است و اين گياه است
 چيزيک ،، اين عالم را، ملکوِ خودش رااين سنگ را و گلکه تماشا کند ملکوِ اين اين است توقع است  وانتظار 

رذايلی را که ناشی از عدم توجه به  آن ههم خودخودیبهچنينی قرار بگيرد تماشايی است. اگر کسی در يک فضای اين
 ایدورافتادهسيار کوچک و اگر کسی از يک روستای بخشکد. میاز او  خداوند است از غير بهخداوند است و توجه 

رشد کرده و اآلن هم در آزمايشگاه خودش و يا از  چنينايناست و  قرارگرفتهآمده و در مراکز جدی علمی و تربيتی 
ين بلند و در فضای چن چنانآندر فضای تحقيقاتی  ؛ديگر برود جایبهکند که دل نمیکند[ و ]کار میکتابخانه دانشگاه 
که به او بگويی رد و يا اينحاال اگر به او بگويند که کسی در روستا به مرغ تو سنگ زد و مرغ تو مُ  ،کندمیلطيفی زندگی 

دهد. که کسی آمد و ديوار باغ تو را خراب کرد و يک متر از زمين تو کم شد، هيچ احساسی از خودش نشان نمی
 کهنايه، او چطور است؟ او به خاطر يک وجب از و بيرون نيامده و رشد نکرد برادری که در روستا مانده آن کهدرحالی

بپرسی که چه  اواگر از  !دآورو چه باليی بر سر خودش می کندمیناراحتی  قدر شود چهطرف  طرف و آن ديوارش اين
و يا آقا شما چرا اند تر بستهزودگويد که ده دقيقه آب را می ،ایای و به اين شکل درآوردهاندهشده که سرِ را شک

قدر کوچک چ چيز يکگوسفندش را کنترل نکرد و آمد در باغ گوجه من افتاد. برای  گويدمی ،ناراحت هستی ينقدرا
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 زندگی شود که همهباعث می و وابستگی بستگیدلخوشحال است که امروز گاوش يک کيلو بيشتر شير داده است. اين 
مند است چه های فوق حقايق بهرهزندگی در باالست. وقتی از اين لذِ آنی توجهش به يک اينبه يک نقطه بخورد. 

 احساس نيازی به اين قةر دارد.

لکوتی مبسيار برتر و سری حقايق  از يک تا نفس و روحت ،ز بين ببريدچقدر که شما بخواهيد که ا اين حسادِ را هر
، کل هستندزندگی  گرنظاره ءاشياالم ملکوتی که در ع ِ نکند.اين نفس را نگه داشته که حساد تغذيه نکند زورزورکی

او برايش  نبود و بودکند و کل اين عالم را اصال  به پر کاهی حساب نمی ؛عالم طبيعت مفهومی نداردته دره و روستای  اين
ِ بکند و يا خودنمايی بکند يکی است که بخواهد برای او پز بدهد آزمايشگاه  تزوير بکند. برای آقايی که در ريا و ،و شهر

. فلذا با توجه کند[]هيچ توجه نمی شد رو و زير، به او بگوييد که اصال  اين روستا کندمیخودش با لوازم خودش زندگی 
اند اعمال آمده ،شانقواعد محکم آن بر اساس ،ما و مکتب اهل معرفت از دين فقهای ، بزرگان ما وبه آياِ و رواياِ

ما را به توحيد اند که کردهقابل عمل و در راستای تربيتی و اند و کاربردی و اعمال صالح را طوری تنظيم کرده دينی
 های خودش را دارد. برساند. اين اخالق يک اخالق خاصی است که ويژگی

هايی در اين دیشد و سیهايی در اين زمينه مند شدند در سال گذشته که يکسری بحثاگر عزيزان در اين راستا عالقه 
را اگر عزيزان مالحظه بفرمايند و گوش کنند  هاآنهای مقدماتی در اينجا عرض شده است، دستورالعمل هست وزمينه 
احساس  ن يکروهايی را متوجه شدند که از دچيزيک هادستورالعملکنند و بعد اگر به برکت عمل به آن عمل  هاآنو به 

اّلَله از اساتيد و بزرگان در شاءفرمايند تا مناسب آن بشود که انبرا  هاآن ،نورانی خودشان داشت دروناز  هاآنخاصی به 
سير کنيم مثال  خواهيد بگذاريد زيرا با الفاظ بازی نمیاين مسير استفاده بکنيم و کمک بخواهيم. حاال اسمش را هر چه می

حيد ذاريد و تهذيب نفس بگذاريد. اخالق عملی بر اساس توبگذاريد يا معرفت نفس بگذاريد و يا تزکيه نفس بگ اّلَله 
اين عمل صالح با آن معنای واقعی فرمايدمیبگذاريد. هرچه که اسمش را بگذاريد مهم نيست مهم اين است که قرآن 

 برساند و يا تزکيه نفسی که بر آن تأکيد هم دارد.  اش اميد است که ما را به آن لقاء ربَ 
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