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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

 فطری با اخالق غیر فطری خالقاوت تفا

ساس توحيد فطر شد كه اخالق بر ا سه اين  صفاِ زكروح خاص خودش را دارد  یخالصه بحث جل سبايه تمام  ان ی ان
ند ا ؛ديرویم آناز  درخت،  يیبايز ،ديرویوه از درون روح او ميم يد، مزهرویه عطر گل از درون روح او مكن يمان
ـــت يچيبه هم بپ یمةـــنوع ]به طور[ رونيه از بك ینه مثل درخت ،ديرویاو م ل درخت همه و همه از درونکيه د و درس
ــياخالق در چن ؛دينکب ــدر آن يتواند غینم ؛با روح اســت اخالقِ  يک ین روش َو  َو ما لَِي ال َأْعبُُد الَّذي َفَطَرني» باش

ــليرد باكید احســاس موجو بود با همه دهيخود رســ ِمرد چون به فطراين د يفرماین مآقر .1«ِإلَیِْه تُْرَجُعوَن  م او يد تس
شجاعت  ،سخاوِ دارد ،ندكیم یثارگريا كهكسی ه پس كن مبنا عرض شده يدر ا .شومم نياصال  تسل نمی شود شوم،
 از طبع او تراوش ،ميدانیما نم نامشــان را یه حتك يیبايز یام صــفاتو تم حلم دارد ،ندكیم يیروخوش ،علم دارد ،دارد
ةنوعكیم شد ،یديتوح فطرِن راه ير اياما در اخالق غ .ستين یند م سخاوِ با سان مثال  با  قا  به ياگر عم ،هر چقدر ان

ــم ــتين طور نيه نه اكد يخواهد د ،ر خود فرو بروديدرون ض ــخاوِ يبه ا او را طلبیجاهو  يیعامل خودنما يک ،س ن س
شته ست وادا ستنوع یسكر اگ ؛ا  يکه كد يد دند خواهكاش کنك خودشر يضم ِسرَ در عمق  اگر خوب ندكیم یدو

شته و به طور يبه ا او را یطلبله جاهيذر صفت وادا ساس آ یلكن  ست  یجه قطعين نتيخ ايتار اِ و تجربهياِ و روايبر ا ا
ن ير اياســت و در غ یدار و با صــفاِ ذاتاخالق روح يکاخالق او  ،شــودت يترب ید فطريبر اســاس توح یســكه اگر ك

 . ده بحث جلسه قبل بودکين چيا .است شده پنهانت او ياز من یمن يکاز جان او  عمقیدر صورِ 

 

                                                           
 .22سوره يس، آيه  !شويد؟من چرا كسی را پرستش نکنم كه مرا آفريده ، و همگی به سوی او بازگشت داده می -1
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 های کاذباوت معرفت توحیدی  فطری با عرفانتف

با اكمیعرفان  یه ادعاكاذب ك یهاعرفانن يب یذات یهاچه فرق ،یديدر اخالق معرفت توح ند  ت ين عرفان تربين
باحث ن يا)وجود دارد؟  یديتوح ـــ يکیدر  ارم ندیزان ميه عزكم يردكح عرض ياز جلســـاِ مفةـــال  توض به  توان
از آن  یيک د.شتر باز شويق بيان حقيا ]بايد[ ه امروزكاست  یالزم و مهم یهااز بحث يکی .(ندياش مراجعه فرمایدیس
 : مينکوقت اشاره ب قيناسب ضتبه  ها رافرق

 های کاذب بر اساس تقویت قوه وهم و خیال است عرفان

ست يا[ ]يک فرق سعك یهاه در عرفانكن ا سان را تقو اراده یخاص یهانند با روشكیم یاذب  ال يخ قوه د وننكت يان
سان را تقو وهم هقوو  ضينند و از تقوكت يان سان  یت بع شگفتيآثار عج يکاز ابعاد ان سرا  یزيانگب و  متوجه ان[ ]ان
 یطرف یدياما در عرفان توح ؛دين يا خداتحت عنوان  یحت .بنده اســتيو فر ار جذابيه بســكرســد یم به آن و شــودیم
ساس آ[ اينجادر ست. ]ين طور نيا سان را بر ا سيان ةوم رهياِ و  سنت مع سالمعليهمن يو  ن قابل يه اكد ننكیت ميترب ال
 شود.د مطرح يبا شاءاّلَله خودش ان یه جاكاست  یطوالن یهان بحثيا .ستين [با آن ]عرفان كاذب سهيمقا

 طرح یک شبهه

 ین چيگر ايد ،ندكیت ميفاكه ين رســاله عمليه دارند و ايرســاله عمل عظام یمان فقهانيه ما در دكت ن اســيال اؤســ 
شود  قا  بحثيجا دارد عم ن شبههيا ]وجود دارد[؟اينها  به نام معرفت و امثال یيهادستورالعمل يک ر آنناكه در كهست 
 .شاءاّلَله انم ينكمیاز آن اشاره  ایهحاال ما به گوش .دارد یمختلف ابعاد و

 جواب اول 

ام ما عظ یفقها. دارد یباطن یزندگ يک سری اوست و یه مربوط به ظاهر زندگك دارد جوارحیاعمال  یسر يکانسان 
ساله عمل سان  یزندگ یام ظاهرکشان عمدتا  مربوط به احهير ستان د يتقل مطابق مرجع ،ندكعمل  آنهابه  یسكه اگر ك ا
رســاله بدون اســتثناء  همان عظام در یند و خود فقهاكیدا ميمســلما  از آتش جهنم نجاِ پو شــود یاهل بهشــت م خود

سائل[ ه ماكاند اجماعا  همه فرموده سالهيا در را ن اعماليمربوط به ا ]م ستيد جايم و تقليدهیم ن ر ط مربوه ك آنچه .ز ا
شيق بيد و حقايبه عقا ست او با ین سان ه سديحقا آنند و به كت كن راه حريا در د خودشيان ز يجا قائدعد در يتقل .ق بر
ستا رسالهيست و در اين وب به سرساله من مثال   ،]هستند[ه يعمل یهارساله آن ه عالوه بركم يبزرگان فقها دار از يیهان را
 یمربوط به اعمال باطندستوراِ  رساله آن و در عه بودهيبزرگ و مهم ش یاز فقها يکیه كعليه اّلَله رضواند بحرالعلوم يس
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سعاده مرحوم نراقمعراجا ي یزيتبر کیزاجواد آقا ملريماّلَله تيالمراقباِ آكتاب ا ي، را فرموده  يکكه  هيعلاّلَله رضوان یال
ش را يهاملدسـتورالعو  یق باطنين حقايمربوط به ا رسـاله ،اسـتنباطاِ خود قوهبود و بر اسـاس  یقدريزرگ و عاله بيفق

ت نفس يربمسائل ت همان دربارهو  ر شدهيثکرا  تيه اخكه يعلّلَله اپرور رضواناّلَله سعادِتيحضرِ آ رساله .است فرموده
 است. 

 جواب دوم 

ست ك آنچه شده قابل دقت ه شود يشبهه باكه اين  و گفته  دگاه روند يد زا]توجه[ هم  يکید به ابعاد گوناگونش بحث 
ما است  نيمنحةر به فرد د یهایژگياز و يکیه كند كیطلوع م به تناسب زمان هك ستما ینيدر اقتضائاِ يمس یاملکت
در  یهمبحث م اين[ ]و ؛است یق باطنين حقايا ین پاسخگويد رودیش ميهر چه زمان پ كه ت دارديامت قابليتا روز ق و

داشته  یمطالعه اجمال يکشما اگر  .است تا به امروز یبركبت يخ از اول غيما در تار ینيداِ ت طلوع اقتضائكروند حر
اج يه احتكد نبو یخودش طور یو زمان یعيطب یهاتيبه لحاظ محدود یبركبت يل غيمردم در اوا ید زندگينيبید ميباش
ــ يکبه  ــد یعلوم خاص ــته باش ــاس آعظام زندگی مردم  یفقها .اِ ]كافی بود[يو آث يهمان احاد و داش و  اِيرا بر اس
مديروا ما هم ،ردندكیت ميرياِ  جد رودمیش يه زمان پكن يا هل بك آيدمیش يپ یديو حوادث  ت يه در زمان ا
. نندكیشـــ  مكن اصـــول را يقواعد ا ،اِياز همان روا ،اِياز همان آ ،نيعظام از همان د یفقها ،نبوده الســـالمعليهم

ـــ  مك ]بلکه[ نندكیاختراع نم به لحاظ عادِ مردم آن زمان  .نندكیش ما   یفقها و آيدمیش يپ يیهامخالفت يکا
ــوندیروبرو مها ن مخالفتيآن زمان با ا تيزفهم ــوان ید بهبهانيمرحوم آقا وح یزندگ .ش ــه اگر خوب برريعلاّلَله رض  یس

ا ت كرده اســـتتحمل  يی راهایو چه ســـخت كردهجاد يعه ايشـــ یدر روند فقه یميه چه انقالب عظكد يم ديشـــود خواه
ــخگو بهند زمان امروز كیباالخره اثباِ م لم ع قواعد هكاز جدی دارد ين آيدمیش يه پك یدين به حوادث جديد يیپاس

 امعهجبه  يیما در پاسخگو یاصول یفقها علما و یدين شود و چه تحول جديتدو اِياِ و رواين آيبر اساس هم اصول
ان يجر نياز اه بكنند کب یات بســـتهيهوديت و يحين مســـيل به ديتبدن ما را يد عده يک گذارندیو نم ]ايجاد می كنند[

 آيدمیش يپ یاِ باالترزمان اقتضائ م ]در طول[ينيبیلم اصول مع در روند یثال  وقتا مي ؛[است ]آمده خيتار ]در[مفةل 
از د يه باكند كیاثباِ م اين را تيمرجع ،ل شــوديتبد یزكت مريمحور يکه به كند كیاقتضــاء منياز دارد و ه جامعه ك

ـــت ]می گذارد[. ]اين[ اختراعيه تقلكن ياثباِ ادر  یبياثر عج يکن انقالب يباز ا .ردكد يتقلاعلم   د از اعلم واجب اس
 ودشمیتر املكها هرچه عقلو  رودمیش يه هر چه زمان پكن ماست ين عظمت و اعجاز ديا]بلکه[  ،نبوده یح انةاريش

بدعت  گوييمیم بکند، یاركن يه همچنير فقيغ يکكند. اگر طلوع می شتريما ب نيی دق باطنيحقا ،كندمیو جامعه رشد 
ــتهيدر د ــراجامع یز فقهاا یجمع یاما وقت ،ن گذاش ــن یليبا ادله خ را یمطلبط يالش  ینيد ین مبنايا ،نندكیاثباِ م روش



گاه  6 2-یدروتیحاب اخالق یغ یدفتاوت اخالق وتیح         |                               ی پاک فطرتپای  ندا

 یســتيه باكند كیاثباِ م ،رودمیش يه پكه به اقتضــاء زمان يعلاّلَله ه امام رضــوانكن يومت در دکمســهله ح .ندكیدا ميپ
 .ط فراهم باشدياگر شرا ،ل بدهدکيتش را یزكومت مرکح ،هيفق

ــهلهيبنابرا ــت ين یز اختراعيچ يکمعرفت نفس  ن مس ــت  یقتيحق يک]بلکه[ س هر چه  و رودیمش يه هر چه زمان پكاس
ه يپایاِ بياِ و فرضــيمشــت نظر يکه ك یســوادیاذب و بك یهاهر چه روانشــناس و دنرســمیبســت ها به بنتبکم

 را مســائل[] نين اياز د ینند و جداكیم یباز یقت انســانيت حقيدهند و با روح و روان و شــخةــیرا مبنا قرار م یتجرب
ساس حق]معرفت نفس[  ،دهدیپاسخ م سانيبر ا س]علم[  يکم ياز داريما ن. دهدیجواب م یقت ان شنا ساس  ه برك یروان ا
ـــت تدويد ـــ]علمنه  ،مينكن ين هس ـــناس ـــان هك یلکال یه مغزهاك ی[ روانش  یاج به دارو و درمان دارند براياحت خودش

حال یایعل .طبابت است ن جوان قابلياه ك كنندال يز گناه خيگناه و تجو هاینند و با دستور عملكز يتجو ما یهاجوان
 .دنبشو یررسايد[  بب]خودش  یه در جاك ]هستند[ يیهاها بحثنيا

شناخت حقيقت خود را بيه روح و حقكاز دارد يما به شدِ ن امروز جامعه ساس  م آشنا قت عاليقت خود با حقيابد و بر ا
ـــود و ـــاس حقا یزندگ ش ـــت  یاز جدين يک ]اين[ ،ب ندهديخودش را فر ؛ندكم يها تنظتيق و واقعيرا بر اس ه ه بكاس

دا يد عمق پدارخواه ناخواه از ين نيرده اکليو در سطح جهان مخةوصا  در طبقه تحة هباز شد ینشيب يکت انقالب كبر
 ،اِياِ و روايه بر اســاس آك هســتند عظامی یفقها[ اين]پاســخگوی  ،ســنت اســتو تاب ك ،نيا یند و پاســخگوكیم

ستنباط فقه ستورالعمل ترب یاله یوح ینند و بر مبناكیم یا اِ و يآاز  ه بندهكدارد  یقرآن ین باز مبنايدهند و ایم یتيد
 .كنمبه عنوان نمونه عرض می یاشاره جزئ اِيروا

 چند نمونه از آیات و روایات برای تطبیق جواب دوم

َعها»ند: يفرمایدر قرآن م ُ نَْفساااإ ِإالَّ ُوسااْ ن يا ،وســـعت اورد مگر به اندازه ک  نيلکت یســـك خداوند به 1«ال یُکَلُِّف اّلَله
سعت  ست ك .كندمیباز  یدانيم يکو ست  ینيدام متخةص دكو دام علم ه سعت يد مراتب ايبياه كه شخص م ران و
ست  ینيدام متخةص دك ؟بکند سعت وجود راافراد  بيايد هكه سب و ستعداد و روح یبه تنا ربوط به م مکن حشایو ا
 ؟ بکندم ين تنظيبر اساس د راآنها  ی  زندگيوظا

                                                           
 .286سوره بقره، آيه  .كند، تکلي  نمیچ كس را، جز به اندازه تواناييشخداوند هي -1
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صادقيمثال  رواا ي سالمعليه ت امام  صول  ال ستند فراوان هاتيل رواياز اين قب یافكدر ا شاره يکحال من  ،ه یم نمونه ا
ِسکُُم َالِْعبَاَدةَ »د: يفرمایم ،نمك ُهوا ِإلَى َأنُْف كه ت اس یلكدستور  يک نيا .دينکل نيتحمبه نفستان  راعبادِ  .1«الَ تُکَرِّ
. است تراهكست و در عبادِ كجا يت و تناسب افراد چسيراهت چكميزان  ]بگويد[ هك خواهدمی یتخةة يکن اآل
  كند. باز   تناسب را نيه اك خواهدمی یت تخةةيبرنامه خاص ترب يک

ـــوره رعد مكقرآن  ِ َحقَّ ِجهاِدهِ  ىَوجاِهدوا فِ »د: يفرمایه در س با اّلَله ِن یالدَ  ىم فِ یکم َوما َجَعَل َعلَ کُهَو اجتَ
؛ كندمیدعوِ  قله ۀقل آنما را به  ،د حق جهاد راينكه جهاد كد يفرمایه ميآ در اول هكد ينكیدقت م .2«...َحَرج  ِمن 
ست.  ردهکن یريسختگ ن برايتانيه خداوند در دكد يفرمایصله مه بالفايآ طرفاين از  دان يمكه ست ا یمطلب يکن ياا
 يکن عبادِ يقله با اآن ه كانســان  هردان در خود وجود يم ،جامعه افراددان در يم ،جامعه یدان در فضــايم .كندمیباز 
ــ برنامه ــة ــ یميتنظ یتخة ــعت خودش تربيس را در جاكه هر كخواهد یم را یخاص ر ه بزرگان ما بك كندت يگاه وس

ـــاس آ م ينظرا ت یعالئمهر مرحله از اينها  یبرا ،اندردهكم يتنظ ت نفسيترب یبرا ، اصـــول و فروعی رااِياِ و رواياس
 يکه اينکه[ ]ن ردندك  ار راكن ي. فقها اردندكتشاف كاِ اياِ و رواي]بلکه[ بر اساس آردند کرا اختراع ن هانيا ؛اندردهك

   بگويد.را  یزيچ کيو  ايديب ایوچهكسر  یسروپایآدم ب

 آگاهى از اصول عرفان حقیقى است  ،اذبک یهابا عرفان اصل مبارزه

ست.د يلك ،ندکدا بيها را پین آگاهيعلوم و ان يا یسكاگر  ستش ا جامعه  درو  نندکد بياذب تولكهزاران مدل عرفان  د
سدنگاه اول آنها را میهمان در  ،بريزند سد اگ را هانياما اگر ا .خوردینم بيفرو  شنا شنا اذب كصد تا عرفان  رخوب ن
سد و برا را شنا سه هم  دهدام كهر  یب  .سته دارد. احتمال انحراف برايش یبرايش تازگم يکصدو بگذارد،ساعت جل

لماء ه توسط عكاست  یقياصول عرفان حق همانت يو رشد و توجه و ترب یآگاه، اذبك یهابا عرفان پس اصل مبارزه
 و خاص خودشان ]ذكر شده است[ یهام شده و با برنامهيتنظ مفةل خودشان یهان در رسالهيمتخةةن و يد یو فقها
سا صل ابل هكدهد ینش ميب یطورن را ان شنا  او یو با ترفندهاس يبتواند با ا یش  مكقت خودش را يحق یوقت شود.آ
توجه باشد تواند میم یق اوليدارد به طر یطانيه رنگ شك یتمام امور و كندمی یشناسطانيش]اين آگاهی[ برايش  ،ندك
 . دهددستش میبه فرمول را و 

                                                           
دســت از آن بداريد كه رانده و مانده از آن  )يعنی تا شــوق و رغبت داريد به عبادِ پردازيد و چون كســل شــويد، عبادِ را بر خود بدخواه نکنيد -1

 .86، ص 2، ج الکافي(. نگرديد
شما را برگزيد، و در دين ) -2 سالمو در راه خدا جهاد كنيد، و حَق جهادش را ادا نماييد! او  سنگين وا شما قرار ندارد ( كار  سوره حج، آيه سختی بر   .
78. 
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 انتظار فرج یعنى تزکیه

ـــانه نفس اكيه انتظار فرج با تزكم يت هم دارين در روايبنابرا   یعنيار فرج عالمت انتظكند. دا میيها در واقع تحقق پنس
شكه م ينكیعرض م رارا  کت یه .کم نه اخالق خشينكباز عرض . هكيتز ساس[ هكيتز .ودخلط ن ت سا معرفت نفس ]بر ا
ا در بر و تمام ابعاد او ر یو نظام یو اقتةاد یو خانوادگ یو فرد یو اجتماع یاسيس، انسان یتمام ابعاد زندگ آن ه بعدك
  .نمكه نفس بر اساس معرفت نفس عرض كيتزيک نمونه از  گيرد.می

 ای از آیات ناظر به تزکیه نفسنمونه

نند به عنوان كیه صادر مك یادستور مراقبه و محاسبهما  الشأنميعظ یت نفس فقهايترب یهاد در برنامهييفرض بفرما ال  مث
صل  يک ستناد م یاتيِ و رواايه آكا شر  18 هيها آاز آن يکی .نندكیرا ا ست سوره ح َن یَها الَّذیا أَ ی»د: يفرمایه مكا

َ َخب َ ِإنَّ اّلَله َمْت لَِغد  َو اتَُّقوا اّلَله َ َو لْتَنُْظْر نَْفٌس ما َقدَّ َ »ن ي. ا1«تَْعَمُلوَن ٌر بِما یآَمنُوا اتَُّقوا اّلَله چرا  را« اتَُّقوا اّلَله
َ »اول كه فرموده بود  ؟رار فرمودهکت  كه اســتن يمنؤه خطاب به مكن يا [ يا ]نکته بعدی كه قابل توجه اســت ؛«اتَُّقوا اّلَله

 دهتوجه نفس به خودش، چه قاع نيا [نکه]ايا ي ؟دارد یچه نســـبتمان با تقوا يا .به اوســـت یتقوا ،مانيط ايشـــرا از يکی
ـــتا بيدر ا خواهدمیرا  یمهم ن چه قاعدهيا ،اره فرموده دوبك یبعد ی«اتَُّقوا»؟ ندكان يب خواهدمی را یمهم ان ين راس
از شده ه بكاست  یراه يکها نيا ؛نديفرماینم مطالب را یمين جور ديما هم یفقها هكاست  مستنداتی يکها نيا ؟ندك

فت ه راه معرك یعظمت یطرف ول يکن انقالب يتمام عظمت ا ؛هيعلاّلَله امام رضـوان دربارهردم كو در جلسـه قبل عرض 
ن صورِ واضح باز يق به ايان حقيا كه ردكیاقتضاء نم خ گذشتهيدر تار و ه در جامعه گذشتهكردند كباز با جرأِ را 
صيهردند و كباز  را ن ]راه[يا ؛شود ش هعدر جامرا  يیهاو نمونه ردندك تو شدر افراد  انخود جت و ح ددنيعمال  تحقق بخ
اد يرفمعرفت نفس را  و یتيعرفان ترب مطالبشــان و هايشــاننامهتيوصــ كه د مايشــه ی، علماما یشــهدا .ردندكتمام را 
ض .بخشيدندتحقق ]اين مطلب را[ ه ك ندبود یاروانك يکها نيا ،زندیم نبوده  یتهور و یز نظريچ يکها تبکم یمثل بع
ـــك ـــت که باالخره ش ار كن يا د آقايتواند بگوینم یچ احديو امروز ه ردكت يتثب و ردكاده يپ هايش رانمونه بخورد.س

ست شدنیار كن يا ،سخت ا ست ن ست ار مربوطه به زمان كن يا ،ا ضائش اين بودو جاهليت ا مه را ه ، ]بلکه[آن زمان اقت
 .دادند در عمل جواب

                                                           
ـــانی كه ايمان آورده -1 ـــتاده و از خدا بپرهيزيد كه ايد از )مخالفتای كس ( خدا بپرهيزيد و هر كس بايد بنگرد تا برای فردايش چه چيز از پيش فرس

 .18سوره حشر، آيه  !خداوند از آنچه انجام می دهيد آگاه است
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ـــدر  بر ت ين تربيه اكامروز جا دارد  یتياز ابعاد ترب یهر بعد یلكنفس و به طور  یتيترب یهااِ و برنامهياخالق یبررس
ه ك ستاعمل و آسان به تناسب هر شخص  قابل ،ین سختيدر ع راهی است كهشود و تر باز قيعم ید فطرياساس توح
دست ما را به  ق را داد وين توفيه اكم و رحمان يمهربان و رح یخدام به ينكیر مکردند و ما شكن راه را باز يبزرگان ما ا

ـــپرد و نور واليوال  و اين دنيا یهايکیتار و عتيعالم طب یهاچ و خمين پيه ما در اكداد  ما قرار ت را چراغ راهيت س
 .بکنيم یبه لط  او سالم ط عمرمان را اگر خدا بخواهد یاچند لحظه ین زندگيم ايبتوان ینفسان یهاوحشت

 نفس  تزکیه برای شروع دستورالعمل مقدماتى

ّلَله اتيه حضـــرِ آك یث عنوان بةـــريتاب شـــرح حدكمراجعه بفرمايند[  نعزيزاه بحث شـــده ]ك]فطرِ[  ن جزوهيا
ستورالعملكح داده ين را توضيا یتخةة یليه خك یرتحري ستهاه د صادقك يی ا سالمعلی ه امام  ةر به عنوان ال  یب

سا است یالبته صورِ مقدمات هكاست  دیسیبعد  ،رده باشندكها را اگر افراد خوب مطالعه نيفرموده و ا ش ين براتا ان
و  یچند تا دسـتورالعمل مقدمات دیسـین يدر ا .دريافت نمايداز بزرگان  را یدسـتوراِ اصـل آنكه شـود يدا پ یدگاآم
ست  يیابتدا یليخ شدند آنها كی زانيرحمان عزشاءاّلَله انه كا  یزيجه و چياگر نت ،نندكنند و عمل كرا گوش ه عالقمند 

ه در كد يبزرگان و اسات ازنند كشرفت يم تا اگر بهتر پيشان باشرحمان در خدمتشاءاّلَله ان دمتوجه شدن ناشیهااز عمل
 .دييتابند استفاده بفرمایا ميّلَله به دند الحمديفقه مثل خورش
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