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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 ال د، َوآِخَر تابِع لَُه َعلی ذلَِک، اَللَـ د َوآِل ُمَحمَّ َل ظالِم َظلََم َحقَّ ُمَحمَّ يَْن، اَللَُهمَّ الَْعْن اَوَّ عِصــابََة الَّتی جاَهَدِ  الُْحســَ
 ْت َعلی قَتْلِِه، اَللَُهمَّ الَْعنُْهْم َجميعا  َوشايََعْت َوبايََعْت َوتابَعَ 

يِن ِإيَّاکَ  حيِم مالِِک يَْوِم الدِّ ْحمِن الرَّ ِ َربِّ الْعالَميَن الرَّ ِحيِم الَْحْمُد ّلِلَه ْحَمِن الرَّ ِ الرَّ راَ   نَعُُُْد َو ِإيَّاَک نَْستَعيُن اْهِدنَا الصِّ بِْسِم اّلَله
الِّينَ  الُْمْستَقيَم ِصراَ  الَّذينَ   .َأنَْعْمَت َعلَيِْهْم غَيِْر الَْمغُْضوِب َعلَيِْهْم َو الَ الضَّ

 های عملی چیستی و لزوم برنامه

ويم و های عملی بشوارد برنامه داگر خداوند عنايت کن ]بگويد و[ های عملی راحقير قصد داشت که از اين جلسه برنامه
ــتند های نظری مقدمهمام بحثواقع ت در کهوارد حقايق معانی الفاظ عُارا  بشــويم  ــيد که قُا از  ا. منتههس به ذهنم رس

 رنامهعزيزان بيايد که اسـاسـا  ب ای که ای بسـا به ذهن بعضـی ازها يک پاسـ  متتصـری راجع به آن شـُههبيان اين برنامه
 شناسند واخالقی را میواجُا  اخالقی و محرما  ، خوانندعملی يعنی چه و در مسائا اخالقی يک کتاب اخالق را می

ا هاين و همه شده بيانکه اين برنامه در کجای شرع مقدس آمده است و همه مسائا در شرع حال اين !شودکار تمام می
 ؟!برنامه هست و برنامه ديگر در مورد تربيت نفس يعنی چه

 منشا شبهه در مورد برنامه عملی 

شُهه در ضيه واقع از آن اين  شی ق سياهر مثال آوردهشود که دمی نا سد.سفيد می و اند مارگزيده از طناب  های گروه تر
و کذای خودشان  های کذااشتاص منحرف و شيادان مزدور از سوی دشمنان دين با برنامه ،های کاذبعرفان، انحرافی

ر حی اســت که بهای صــحيواقع هدفشــان ملُس کردن همان برنامه کنند و دراثرا  بســيار ســوئی را در جامعه ايجاد می
صومين عليه سنت مع ساس کتاب و  ست، تداعی میما سالم ا صحُت از برنامه میکه  شودال ای هد آن برنامهشووقتی 

 .آيد[]به ذهن می مضری که اثرا  سويی دارد

 پاسخ شبهه 

ستاين کهدرحالی سفارش اکيد موالی متقيا ؛طور ني ست و اين  سراپا برنامه ه صال   سالم احضر  علی عليه ندين ما ا ل
ــيما ــته باش ــت که در تمامی امور نظم داش ــتای تربيت نفسهايی رو اين برنامه .س بر  فستهذيب ن و ا که بزرگان در راس
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يسـت که چيزی ن يکای نيسـت و چيز تازه يکاند يک امر ابداعی نيسـت و اسـاس کتاب سـنت تدوين و تنظيم فرموده
ـــد. اينمن ـــها را فقهای عظيمای آيا  و روايا  دارد. اينها همه مُندرآوردی باش ـــاسأالش آيا  و روايا   ن ما بر اس

 اند.و تدوين نموده استنُا  کرده

گی های زندقدر توانايی دارد که در هر بعدی از برنامهدهد که اينالسالم را نشان میاين اعجاز قرآن و کالم معصوم عليه
ـــان بتواند برنامه بدهد و روی نظم خ ـــت که اين کبگيرداصـــی بتواند قرار انس جام ار را ان. اين قدر  فقهای دين ماس

سالهمی ستای که ما از مرجع تقليدمان داريم اين خودش برنامهعمليه دهند. همان ر صی  ۀدر يک محدود امنته ؛ای ا خا
است. همان هتر از اينوسيع. دين ما ظرفيتش کنيم[]استفاده میکه ما در عُادا  و مطهرا  و در برخی از مسائا زندگی 

ـــت، در آيا  و روايتيک مُاحث پراکنده ادبيا در نحوی را که ]علم[  ها را اين متتصـــر در آن نحوآمده ،ای اس
 بيايد. قوانين مدونی در صور  بههمه باشد و  ه برایاستفادقاباکه  ندطوری تنظيم ک

سائا اخالقی و امروز جامعه  ست که در م سری برنامه ،تربيت روحی ما در يک وضعيتی ا  اباقهای مدون و نياز به يک 
 و بدعت نيست.  چيز تازه يکدسترسی دارد که از آن نتيجه بگيرد. اين برنامه تربيت نفس 

 سابقه برنامه عملی

سلم ووآلهعليهّلَله ایاکرم صل به رسول خود حضر  پيامُر ،عنوان اولين مربی تربيت نفس بهاولين برنامه را خداوند متعال 
بزرگان ما اين حديث را که حديث معراج نام  اســت واجرا  که بســيار مدون و منظم و قابا تربيتی هایداد. دســتورالعما
اند. حديث معراج ســراپا تنظيم فرموده های دقيق و منظم تربيتی رااند و بر اســاس آن حديث چه برنامهدارد توضــيد داده

همه امت  نامه[،]بر اين وجود وســلم باعليهاّلَله نظيم شــده اســت. خود پيامُر صــلوا دســتورالعما تربيتی نفس اســت که ت
 کردند. خود موالمیفرمودند و اصحاب خاص را تربيت خاصی خاصی تربيت می ۀرا در يک محدود هرکسی ،اسالمی

ق الم ]همين طور[؛ امام صــادالســ؛ ائمه عليهمکردند[الســالم برخی از اصــحابش ]را همينطور تربيت میعليهاميرالمومنين 
همان  تربيت فرموده بودند که اآلن های تربيتی منظمیرالعمادســـتو و هاعنوان بصـــری را تحت يک برنامه الســـالمعليه

 بازُايی ، به نحو زياّلَله تحريری که متتصر در اين امر هستندبزرگان متصوصا  حضر  آيت ،حديث عنوان بصری را
 اند. اش را بيان فرمودهو برنامه بيت نفستر کرده و در آنجا مراتب

شته بزرگان  شتيم که  يیفقهاو در گذ سالهدا صی برای تربيت نفس ر شتند که ما از آن خا ضيدا ق وقت گذر ها به لحاظ 
 کنيم تا به اصا مطلب برسيم. می
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ای است که در کتاب و سنت به داليا خاصی به آن خورد؛ برنامه همان مُاحث پراکندهپس اينکه برنامه به چه دردی می
 اشد.استفاده نيازمندان مربو  به آن ب قاباکند که طوری تنظيم می ،ها را يک متتصر فقيهشده است؛ اين بيانروش 

 های عملی در گذشتهکنندگان از برنامهعلت محدود بودن استفاده

ق پيدا توفي عدم دسـترسـی عامه مردم به بزرگان، عده خاصـی وبه لحاظ دوری مردم  ومنتهی درگذشـته به لحاظ خفقان 
ضر آنمی ستفاده  هاکردند از مح سطد مرحوم عالمه طُاطُايی میا ضرکنند. در  ست از مح ضی توان ست مرحوم قا فاده ا

د باال و طاســتاد خيلی ســعليه اســتفاده کند. اّلَله آبادی رضــواناّلَله شــاهاز آيت شــد کهم خمينی پيدا میکند. در ســطد اما
سطد باال سير الی اّلَله درلذا دستورالعما ؛شاگرد هم خيلی  سطد باال و خاصی ب های تربيت نفس  ودند. گذشته در يک 

شده و مورد استقُال عمومی قرارگرفته يک وضعيت جديدی  در عامه مردم باز استعدادهاامروز به برکت انفجار نور که 
کنند؛ اآلن دين ما و فقهای های جامعه کار مینيازمندیو که در ســاير مســائا را پيش آورده که بزرگان دين ما همچنان 

 کنند.تنظيم  برنامه اند برای مشکال  و نيازهای اقتصادی در دنياهما خودشان را آماده کرد أنشالعظيم

 دهنده اعجاز و جامعیت اسالم استهای تربیت نفس نشانبرنامه

ت عظم ،دهندها اعجاز قرآن ما را نشــان می]در اشــتُاه هســتيم[، اين ]حاال اگر[ ما بگوييم اين برنامه ها بدعت هســتند 
ـــان می ـــادی که پيش میدارند که به پيچيده دهند که اين توانايی راقدر  فقهای ما را نش ـــکال  اقتص يد، آترين مش
ــان بدهند که قابا ــد و مردم اراهکاری نش ــائا نظاجرا باش ــی يک برنامه ،امز آن نتيجه بگيرند. در مس ــاس  خود قانون اس

ا  ن ما و بر اســاس آيا  و روايأالشــوســيله فقهای عظيمه ؟!  قانونی که بوييم اســت بدعت اســتما بگ حکومتی اســت.
شور تدوين و  شده و اين قانون و مديريت ک ستنُا   س تنظيما شده؟! همان علم ، تشده ا صوحاال آيا اين بدعت  ل که ا
ــتنُا  احکام فقهای ما اســت، مرحوم آيت که قُا از  راه انداخت یانقالبعليه، تعالیاّلَله اّلَله وحيد بهُهانی رضــوانپايه اس

بر   ،های مردم طوری بود که زندگی مردم در حد خودنيازمندی ،اوايا غيُت حضر  ان ايشان به لحاظ اقتضای زمانزم
ــوم عليهچرخيد و نيازی نظواهر احاديث می ــائا جديدی که در زمان معص ــالمُود که به مس  از متون روايا  و، نُود الس

بی به راه که توانســت يک انقالها کشــيد تا اينقدر چه ســتتیشــود. اين بزرگوار و اين فقيه عالی آيا ، برنامه اســتنُا 
اديث ايم. از متون خود احقرآن گرفته بيندازد و اثُا  کند که ما همين اصـــول و قوانين اســـتنُا  احکام را از متون خود

کند تنظيم می نياز جامعه را تدوين و ،بدعت نيست. فقيه است و اجازه استنُا  دارد و بر اساس قوانين استنُا و ايم گرفته
 کند.کند و مشکا اين انسان را حا میاش را مشتر میو برنامه
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 عظمت قم 

ــر به های کم نگيريم. قم ويژگیما قم را  ــومين عليهفردی دارد. ويژگیمنحص ــالم در باره نقش قم دهايی که معص ر الس
م قنقش فقهای  روزاند. از آن زمان عظمت و ريشه در اصالت فقهای در قم مطرح بوده و در دنيا روزبهآخرالزمان فرموده

و  شصتز را هم بگويم که بيش ا اين .کنمشود. بنده قصد داشتم در مورد خود قم بيشتر صحُت بدارد بيشتر روشن می
السالم در خاک قم مدفون ممعصومين عليهوثوق السالم و از اصحاب خاص و مورد مچند نفر از اصحاب معصومين عليه

ه يکی از گردد بريشـه مردم قم  برمی داشـتند. اصـال   السـالم[]با ائمه عليهم اسـت که در زمان حياتشـان ارتُا  مسـتقيمی
ها ينرسد که االسالم که نسا او هم در تاري  به حضر  هود پيامُر میوالی متقيان علی عليهاصحاب خاص حضر  م

سان شيعه در ان ستند. اينچنينی که  صيلی ه شر و نمو  میآهای ا کند و اين قدر  و توانايی را دارد که فقهايی نجا دارد ن
شده که به را ضم  شکا را که حتی میتربيت کند که اين فقها که آنچنان دين در آنها ه سؤال و م ر هر دتوانند هرگونه 

شه ستفاده عملی و نت قاباکنند و ها را تُديا به عما ها و تئوریدهند و نظريهبرنامه  ای از جهان پيش بيايدگو بتش يجها
 باشد.

 هر علمی نیاز به متخصص دارد 

العزم قضيه و جريان حضر  موسی که پيامُری اولوبگذريم از  حاال ها چه هستند؟برنامه برای تربيت نفس يعنی چه و اين
خاص تربيتی به آن معنای خاصــش  اما در مســئله و با آن عظمت و با آن اعجازها و جرياناتی که در قرآن آمده اســت؛

ست به دنُال جناب حضر که بينيم می ر به دنُال حضر  خض زم ]طوری[عپيامُر اولوال]اين[  !ه جورچهم  آن ،خضر ا
ست که ]بايد توجه کرد[  ست که  که چه خُری درا ستورالعما اينراه ا ست که آن د ضر ا ای هچنين به دنُال جناب خ

ـــه قرآنی دارد. چطور اين !ردخاص را بگي  که نرمش را از يمخواهيک برنامه خاصـــی می مانما برای تربيت بدنها ريش
قدر ورزش بشــود. برای نفس که اين چطور باشــد و چه موقعاش بايد برنامه د؛اش چه جور باشــتغذيه کجا شــروع کنيم؛

ه واهيد چخبگويند که ديمی اســت و برداريد و اين چيزها را بتوانيد و اصــال  برنامه می ،ظريف و لطيف و پيچيده اســت
ـــت. ؟!کار ـــت. ما برای يک نجاری بايد چند روز دوره بُينيم و يا ب اين مطلب اصـــال  منطقی نيس ای راين حکم عقا اس
 !خواهد باشدهر چه که میو  یولی برای تربيت نفس ديم ؛کشی و يا برای هر کاریسيم

شُهه که برن سته خواهد چامه میاين  ست؛ اما همين ،کار و برای چی ا شن ا ضد و رو ستش خيلی وا طور که نفس پا
 ارد.د اهميت اندازه ه همانب ]است و[ تر از آنبسيار پيچيده است و تربيت بر اساس سير الی اّلَله بسيار پيچيده

 



گاه  7 معیل یبرانمه ها گاهیاج ینیت ب           |                               یپای  پاک فطرت ندا

 ویژگی استاد تربیتی 

ستاد تربيتی همهای ويژگی واند کسی را تکند که می طور نيست که هرکسی ادعاو دقيق است و اينالعاده ستت فوق ا
ـــاره فرموده و بزرگان کند. ويژگیتربيت  ـــُی اش  صـــراحت به ها رااينهايی را در روايا  داريم. خود قرآن به تناس
 .اندفرموده

ستاد هایيکی از ويژگی  ستورالعما می ا سی د شد تا وقتی برای ک شته با ستنُا  دا شد. اجازه ا ست که فقيه با هد داين ا
شته باشد که تشتير بدهد که من در شرايط روحی اين شتر چگونه آن حکم الهی را در اينجا نم و کاجرا  اجازه دا

ساس کدام روايت و سته را ت بر ا ساس اين قاعده ]اين کار[ از مثا اين ناچيز برنمینظيم حکم اين ن يد که آکنم. لذا بر ا
آنجايی که اقتضای زمان ما طوری شده که به لحاظ اقُال عامه يک وضعيتی خاصی  م؛ ولی ازمهم بزن دست به اين کار

شدهپي سد. کما اينکه در دا  شکا به نحوی به حداقا بر طور همين امورا  ديگر هم، بزرگان يک ترتيُی دادند که اين م
شده  يانباست. يک قاضی محکمه بايد يک فقيه مسلمی باشد. با آن شرايط خاص و ستتی که برای يک قاضی محکمه 

های خاصــی در تشــکيا اســت؛ اما به لحاظ اقتضــای زمان طوری شــده اســت که در همه مناطق افرادی در يک محدوده
ــی موارد خيلی ابتد ــه های الزم يک مراحلی را اجازه دارند که انجام بدهندپرونده و در اجرای بعض ــيص  .ايی با آن خص

 که درخواهد. کما اينشرايطی را میالو يک فقيه جامع ]خاص[ وگرنه در مقام اجرای حکم و صدور حکم يک نظار 
ــت  ــته اطُا حق بر اين اس ــرايبس اما از ،کندکه مريض را يک طُيب حاذق معاينه کند و تجويز نس ــعيت ط و وکه ش ض

يک شـرايط خاصـی را انجام بدهد تا  ،يک دانشـجوی عزيزشـده که مراحا مقدماتی را  داده، ترتيُی شـده پيداخاصـی 
شرايط خاص خودش را دارد و در مسائا  ،رسد به نظر خود اين طُيب حاذق برسد. حاال اين مشکامرحله اصلی که می

شود و برنامه بنيست که هر بیطور  است و اين تربيتی نفس هم از اين قُيا مقوله دهد و يا سر و پايی مثا اين ناچيز بلند 
 ســـری مثال  يک تربيت روحی متصـــوص الی اّلَله داشـــته باشـــد. ما فقط مقداری که در خدمت عزيزان هســـتيم، يک

ـــت و اج های مقدماتی که در يک محدودهمهکنيم. چون برناهای مقدماتی را عرض میبرنامه ن در ازه بزرگاعمومی اس
  .شودبا يک احتيا  خاصی و با يک رعايت مالحظا  خاصی عرض می کهداده شده  اين محدوده

 هاپیشرفت در امور مقدماتی در اثر جدیت در برنامه

سی اين برنامه ،آن از پس  ستعداد خودش خوب بهها را هرک سب ا ست که بتواند عما بکند،  تنا ر[ مقدار در اث]طُيعی ا
ـــد. ن عما و برنامهتوجه و جديت در اي چيزهايی را که قُال  به آن توجه  يکها يک تأثيرا  باطنی ايجاد خواهد ش

هايی از درون به فضا الهی پيدا خواهد شد که اين چيزهای جديدی در احساس خودش و يک شکوفايی يکنداشت و 
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ـــاس کردند که چيزهايی را ـــوند به برکت هميدارند متوجه می عده از عزيزان که احس ـــيار ن برنامهش های مقدماتی بس
ــت مربوقت وقتی مراجعه بفرمايند خدمتابتدايی، آن ــؤاال  که هس ــا  س ــتيم و اين جلس ــان هس ــم اش ز و  به اين قس

ست صی و يک يک نه ؛سؤاال  ا شت سؤاال   سؤاال  فرعی سری  که وقتی هم که عزيزانی که دارند کار  ؛سری 
ــونکنند و واقعا  يک چيزهايی متوجه میمی ــود. د وقت آنها هم ش ــت. هرچند که ما گرفته ش ــت نيس ر اخالقا  داين درس

س ستيم و هر  ستيم] شودالی که مطرح میؤخدمت عزيزان ه ستگو[ ه شان رعايت  هماما عزيزان  ،پا  فرمايند که ازخود
را  هايیباالخره يک چيزدر هر خطی  ،کنندها گفته شد، آن عزيزانی که خوب برنامه را عما میاين به بعد که اين برنامه

وقتی حتی متوجه نشــدند بعد از مد  زمانی، در وقت پاســ  به ســؤاال  حضــوری  يکمتوجه شــدند و يا حتی اگر 
به  نظر کهها را به بزرگان و اساتيد صاحبشود اينشان هستيم تا بُينيم که اگر اين عزيزان استعدادشان شکوفا میخدمت

ــانلحاظ کمُود وقت ــند نمی، ش ــتند کنند وکه عامه افراد را قُول رس ــتعد هس به ]هم  پذيرند ومی فقط افرادی را که مس
ند از آن علت[ اينکه اين عزيزان فاده بهتر بتوان ـــت ند و هم آن عزيزان آنها اس پذيرندکن . اين هم [، ]معرفی کنيمها را ب

اّلَله که شاءان د اگر به ذهن کسی بيايدامه شاحيانا  وقتی صحُت از برن ای کهمتتصر توضيحی بود در مورد پاس  به شُهه
  .شوداين رفع 

 فطرتمطالعه جدی جزوه 

که اين جزوه  که عرض کرديخواهش ديگرم اين بود  ـــروران و اين عزيزان تهيه ای را  ند و م اين س جدی  طور بهکن
ست. هر ا ای شدهجزوهو  نداهکردها را جمع نيست. عزيزان يادداشت کتاب به صور [] مطالعه بفرمايند. الُته اين جزوه
 ایبرنامه کنيد که هم زمينه استعداد ذهنی نسُت بهمطالعه  دقت بهکند. اين را شويد کفايت میمقداری که بتوانيد متوجه 

دست  ها بيشتر بهشود و نحوه استفاده از آنهايی که عرض میشود و هم آمادگی برای برنامهکنيم آماده که ما عرض می
شديم عزيزان بيايد و هم اينکه از وقت شيم. چون در ارتُا  با اين برنامه وقتی وارد عما  ستفاده را کرده با مان حداکثر ا

ب تناســ بهکســی  ســری ســؤاالتی در هر نفس شــديم يک ســؤاال  خاصــی پيش خواهد آمد. از آن لحظه که درگير با
سؤاال  در شده که آن  سعی  ضيد داده  آن حاال  خودش پيش خواهد آمد که   که اگر ،شودجزوه به مقدار الزم تو

شتر نمی ،فرمايندبمطالعه  دقت بهعزيزان  ستفاده را میديگر احتياجی به مراجعه بي و داليا  .نيمکشود و از وقت حداکثر ا
ـــنهاد می ـــت که اين جزوه را ما به عزيزان پيش دقت مطالعه ه بکنيم که حتما  اين جزوه را تهيه بفرمايند و ديگری هم هس

ـــاءهم انمان ريزیکه برای نحوه برنامه ،بفرمايند که  ايیهآيد چه توفيقرياضـــت پيش می هايی که دراّلَله اعم از آفتش
 تر باشد.اّلَله روشنشاءجهت هم ان اين د ازآيپيش می
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 کتاب شرح حدیث عنوان بصری

ــت ،اين جزوه از بعد  ــری اس ــرح دادهآيتهمان کتابی که  ،کتابی که تحت عنوان حديث بص  اّلَله تحريری اين را هم ش
 .بشويمها اّلَله تعالی از جلسه بعد اگر خداوند توفيق بدهد وارد برنامهشاءمطالعه بفرماييد که ان است، حتما  
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