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ِ  بِْسمِ  ْحَمنِ  الّلَ ِحيمِ  الرَّ ه  َصلَّی وَ  الرَّ د   َعلی الّلَ ِ  لَعنَةه  وَ  الّطاهِرين آلِهِ  وَ  مهَحمَّ  اَجَمعين اَعدائِِهم َعلی الّلَ

ِ  نَستعيذه  هِحب   لَِما َوفِّقْنا اللَّههمَّ  الرجيِم. الشيطان مِنَ  العليم السميع بِالّلَ  َوتَْرَضی ت

لَ  الَْعنْ  اَللّههمَّ  د َحقَّ  َظلَمَ  ظالِم اَوَّ د، َوآلِ  مهَحمَّ َسيَْن، جاَهَدتِ  الَّتی الْعِصابَةَ  الَْعنِ  اَللّـههمَّ  ذلَِک، َعلی لَهه  تابِع َوآِخرَ  مهَحمَّ  الْحه
 َجميعا   الَْعنْههمْ  اَللّههمَّ  قَتْلِِه، َعلی َوتابََعْت  َوبايََعْت  َوشايََعْت 

ِ  بِْسمِ  ْحَمنِ  الّلَ ِحيمِ  الرَّ ِ  الَْحْمده  الرَّ ْحمنِ  الْعالَمينَ  َربِّ  لِلَّ حيمِ  الرَّ ينِ  يَْومِ  مالِکِ  الرَّ هده  ِإيَّاکَ  الدِّ راَط  ْهِدنَاا نَْستَعينه  ِإيَّاکَ  وَ  نَعْب  الصِّ
ْستَقيمَ  وِب  غَيْرِ  َعلَيِْهمْ  َأنَْعْمَت  الَّذينَ  ِصراَط  الْمه الِّينَ  لَ  وَ  َعلَيِْهمْ  الَْمغْضه  الضَّ

 بپردازيم یمختلف موضوعات به که داريم نياز ماندينی و الهی بلند معارف راستای در ما که است اين لسهج اين موضوع
ه  کدام هر هااين مجموع و  زلل سرچشمه آن از مندیبهره برای و کندمی باز معارف اين در را ما وجودی ابعاد از عدیب

 را مقدماتی باحثم ما .بگيرد را عزيزان وقت که نيست استاد حد در حقير بنده البته کند.می آماده باشيم مندبهره بايد که
 ان شد باز خصوص اين در هايیزمينه يک اگر شاءالّلَ  ان .رسانيممی سروران خدمت بگيريم ياد است لزم راه اين در که

  شد. خواهيم مندبهره هستند که اساتيد و بزرگان محضر از شاءالّلَ 

 تقویت آنعقل و 

 خود برای که است آن تقويت و عقل بحث همان ،شود بحث آن مورد در است لزم که ديگری موضاعات از يکی
 .است ایکننده تعيين جايگاه مباحث اين در عقل جايگاه .کند رشد بايد مرتبا   عقل اين غذاها آن با که دارد غذاهايی

ُجلَ  َرأیتُمُ  إذا» :فرمايندمی سلّم و آله و عليه الّلَ  صلی اکرم پيامبر الة   كَثيرَ  الرَّ يام   كَثيرَ  الصَّ  َحتّى ب ه   تُباهوا َفال ، الصِّ

 آدم هچ اين که نکنيد مباهات او به گيردمی روزه بسيار خواند،می نماز بسيار کسی ديديد اگر. 1«َعقُلهُ  كَيَف  تَنُظروا
  است. چگونه شعقل که کن توجه اينکه تا ،است ایالعادهفوق

ُجلَ »: فرمايدمی را اين از بالتر حضرت الة   أهل   م ن و ، الج هاد   أهل   م ن لَيَكوُن  الرَّ يام   و الصَّ  مأُمرُ یَ  م مَّن و ، الصِّ

 اينکه نه باشد جهاد اهل از شخص البته .2«َعقل ه   َقدر   َعلى إلّ  الق ياَمة   یَومَ  یُجزى ما و ، الُمنكَر   َعن   یَنهى و ب الَمعروف  
 موقع هر ستا نماز اهل ؛شودمی محسوب جهاد اهل ،ستا جبهه در کجاست؟ فالنی بپرسی وقت هر ؛ستا جهادگر

 تعارف یچا و بآ موقع هر هست، صيام اهل هست؛ نماز مشغول مسجد در ،ستا سجاده سر کجاست؟ فالنی بپرسی

                                                           
 26ص ،1، جالکافي .هروقت به مردى برخورد کنيد که پرنماز و روزه است به او ننازيد تا ميزان عقلش را مالحظه کنيد -1
، تفسير نور الثقلين.شودو نهی از منکر است، اّما در روز رستاخيز جز به اندازه خردش پاداش داده نمی آدمی اهل جهاد و نماز و روزه و امر به معروف -2
 381ص ،5ج
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 واياتر در آن برای باليی مقام خيلی که منکر از نهی و معروف به امر از و ؛ستا روزه هميشه است، روزه گويدمی کنی
  شد. خواهد داده پاداش و اجر است، داشته عالم اين در که عقلی اندازه به قيامت روز ؛باشد اينها اهل از است، آمده

 مورد در هک را بحثی يک عليه الّلَ  رضوان امام البته شودمی مطرح که است عقل مورد در مهم موضوعات از يکیبنابراين 
  کنند. مطالعه عزيزان است مهمی کتاب خيلی که است آورده آنجا در است جهل و عقل جنود

 رابطه بين علم و معرفت

 عليه علی لمو که است مهم دو اين اطبارت و معرفت جايگاه علم، جايگاه که است معرفت و علم بين رابطه ديگر موضوع
فة   ل قاحُ « فرمايد:می اينطور دو اين ارتباط مورد در السالم راَسةُ  الَمعر  لم   د  لم   ل قاحُ  ، الع  رُ  الع   حضرت. 1«الَفهمُ  و التََّصوُّ

 که ؛کندیم بارور را علم که است فهم و تصور اين اينکه کما ودشمی عقل شدن بارور باعث که است علم اين فرمايدمی
  .رود بال موضوع اهميت به مانتوجه تا ميخوانم روايت دوتا يکی بنده .ستا کليدی موضوع اينها رابطه کرديم عرض

َفةُ  ل  الَعق أفَضلُ » فرمايد:می السالم عليه رضا امام نسان   َمعر   بالترين کنيم بندیدرجه را عقل بخواهيم. اگر 2«نَفَسهُ  اإل 
  است. کرده پيدا شناخت خودش عملکرد ازو  خودش به نسبت که است کسی عقل يا است عقلی ،آن

 ویت آنقبصيرت و عوامل ت

 هشد فراوانی هایبحث بصيرت مورد در است. بصيرت موضوع شود، بحث آن مورد در دارد جا که ديگری موضوع
 يک شودمی مطرح بصيرت عنوان iب اشتباها   چيزهايی چه و چيست؟ آن تقويت عوامل چيست؟ بصيرت اينکه اما است؛

 بينیپيش در ،اشخاص به نسبت گيریموضع در سياسی، قضايای تحليل در مسائل، تحليل در .است مهمی بسيار طلبم
 کسی بسا ای و شود تحليل بصيرتی نگاه با چگونه وليت کالم و امام کالم اينکه در بدهيم، انجام که حوادثی بين لزم

 بتکمر ار اشتباهاتی گاها   مسائل تحليل در و دهد تشخيص نتواند رهبری کالم محکمات با را رهبری کالم شابهاتمت
 المک مثل امامت کالم ،شوند[]دچار می آقا حضرت رهنمودهای و سخنرانی از بعد بعضا   که اختالفاتی اين و است شده
 تدرس و نکند تحليل درست را وليت مقام محکمات شخص اگر ،دارد محکمات خدا کالم و السالم عليهم بيت اهل

 در خصوصا   زندگی امور همه   در البته ایکنندهتعيين قشن بصيرت اينجا و کندمی گير متشابهات در ،نکند پيدا شناخت
 دارد. اجتماعی امور

 

                                                           
 7622ح غرر الحکم و درر الکلم،  .است بارور شدن شناخت به تحصيل دانش است؛ بارور شدن دانش به تصّور و فهم ]درست و دقيق آن[ -1
 3220غرر الحکم و درر الکلم، ح  انسان است.برترين خرد ورزى، خودشناسی  -2
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 زبان با خواهدمی حضرت عبارتی! چه. 1«البَصيرة   ف ْقدان   م ن أْهَوُن  البَصر   َفْقدُ » فرمايد:می السالم عليه علی مول لذا
 چه .تاس تار و تيره او زندگی فهمندمی همه ،است کور و ندارد چشم که آدمی يک کند؛ بيان را بصيرت اهميت مادری

 همه با ،عضالت همه با است، پهلوان يک دارد، ایالعادهفوق هيکل يک .کندمی زندگی جور چه و است ایزندگی جور
 :دفرمايمی حضرت ؟!دارد معنی چه او زندگی برای جهان ندارد؛ چشم ولی ،ثروتش فالن، استعدادهای همه با تندروی،

  باشد. نداشته بصيرت انسان اينکه از است آسان خيلی «أْهَوُن » اين ،ندارد چشم که کسی

 تَْعمى َمن ىاألعم إنَّما بَصُرُه، یَْعمى َمن األعمى ليَس » فرمايد:می سلم و اله و عليه الّلَ  یصل اکرم پيامبر جايی در
 بصيرت بحث حال .ندارد بصيرت که است کسی کور گويند،می کور]به او[  بيندمین سرش چشم اين که کسی. 2«بَصيرتُهُ 

 ندهب روايت دو يکی بگذريم. حال بخوانم مورد اين در رواياتی داشتم قصد بنده که است مهمی العادهفوق مبحث يک
 بر غفلت اگر. 3«َقلبُهُ  ماَت  الَغفَلةُ  عَليه   َغَلبَت َمن» فرمايد:می السالم عليه علی مول نخوانم. مورد اين در آيدمی حيفم
 کنندیم هوشبی را او مرکزحس که آدمی يک. ميردمی همگی او احساس مرکز او، زندگی هستی مرکز کند غلبه کسی

  !غفلت اهل دارد؟ احساسی چه

َلت َغفَلُتهُ  طالَت َمن» فرمايد:می جايی يک در غفلت برای موقع به و کند پيدا ادامه شخصفلت غ اگر. 4«َهَلكَتُهُ  تََعجَّ
 غفلت اين خودِ  .رودمی هالکت سمت به که نيست متوجه اما ؛رودمی هالکت سمت به سرعت به نکند، اقدام زدايی

 جلوی بزیس يک وقتی مثال   بالتشبيه رود،می هالکت سمت به کند احساساگر چون ؛شود متوجه فرد که گذاردنمی
 اّما ،کندمی يفیک چه و رودیم سبزی دنبال دوان دوان ]گوسفند[ اين ،ببرند کشتارگاه سمت به را او تا گيرندمی گوسفند

 قرار لوگ روی چاقو و زنندمی زمين به را او که موقع نآ تا باشد، متوجه تواندنمی و برندمی هالکت به را او که داندمین
 السالم معليه بيت اهل که معرفتی و بصيرتی هایبينش اين با انسان اگر ندارد. فايده عجب که فهمدمی آنجا دهند،می
 منِ  است. هنبود گوسفند مختص اين اصال   که ديد خواهد شود آشنا برسانند دنيا اين در بينش آن به را انسان خواهندمی

 سوی به ديدم فقط لحظه نآ و شدم کشيده هاسبزه دنبال به من غفلت با که امبوده اينطور ديگر، جور يک هم انسان
  شود. بحث بايد خودش جای در شاءالّلَ  ان که هست ایدهنده تکان آيات باره اين در ام.کرده حرکت هالکت

 عبودیت و مفهوم و ابعاد آن

 عنایم اگر .است عبوديت مبحث شود، بحث فرهيختگان و نورانی مجالس گونه اين در دارد جا که ديگری وعضمو
 ابعاد حيحص و درست و فرموده بيان را ينا بزرگان و قرآن و السالم عليهم بيت اهل که آنطور نشود باز درست عبوديت

 را بيچاره انانس اين خدا عبوديت نامه ب شيطان که آيدمی پيش اشتباهاتی يکسری جا ازهمين ،نشود باز آن واژه   مفهوم و
                                                           

 6536غرر الحکم و درر الکلم، ح  .تر از نداشتن بينش و بصيرت استتر و قابل تحملنابينايی، آسان -1
 243ص  1ج کنز العّمال  .کور آن نيست که چشمش نابينا باشد بلکه کور ]واقعی[ آن کسی است که ديده بصيرتش کور باشد -2
 8430حغرر الحکم و درر الکلم، . ميردآن که مغلوب غفلت شود، دلش می -3
 8318حغرر الحکم و درر الکلم،  .هر که غفلتش به درازا کشد، هالکتش شتاب گيرد -4
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. الی قربة کشدمی خودش عبوديت به  از روايت اين .است دقيقی و باريک نکته   عبوديت از درست تعريف و شناخت الّلَ
یَّةُ » فرمايد:می السالم عليه صادق امام بوب يَّةُ  كُنُهَها َجوَهَرة   الُعبود  یَّة   ف ي ُفق دَ  َفما ،الرُّ بوب يَّة   يف   ُوج دَ  الُعبود   وما ، الرُّ

بوب يَّة   َعن   َخف يَ  یَّة   ف ي ُاصيبَ  الرُّ  عبوديت فرمودند اول   شود. باز و صحبت هاساعت روايت اين روی دارد جا .1«الُعبود 
 حرکتی هر .آيدمی وجود به اقسام و اصناف و امواج نآ حرکت از که است حرکتی مرکز جوهره که ؛است ایجوهره

 است. آن جوهره به مربوط شودمی ايجاد صورتی هر به

 شکل، ،تصفا همه افتدمی حرکت به وقتی هست سيب درخت هسته در که ایجوهره کنيممی عرض مثالی بالتشبيه
 همه آن خواص ميوه، شکل ،برگ رنگ برگ، شکلِ  کند؛می بروز و ظهور که است نآ دارد که هرچه و مزه رنگ،
 را نآ خود خواص افتد حرکت به وقتی بادام هسته   جوهره درحاليکه کند.می بروز و ظهور که است جوهره به مربوط

 حال آخر. الی و خربزه ۀجوهر ،هندوانه جوهره   همينطور آخر. لیا و آن رنگ و آن خواص و برگ شکل دهد؛می بروز
 اين از بيايد در حرکت به اين ]جوهره[ اگر .است شده کاشته انسان زمين در که است ایجوهره عبوديت اين فرمايدمی

 مرغی اگر .کندمی بروز خودش هایشکل و رنگ درخت در منتهی کند؟ بروز خواهدمی چه انسان وجود خاکی زمين
 پرهايش، ؛است درختی نوع يک هم اين افتد حرکت به اشجوهره خوابدب مرغ تخم روی آفرينش نظام منظم قوانين آن با

 هقو جوهره وقتی مثال   حال کند.می بروز جوهره اساس بر آخر الی و جور يک منقارش رنگ منقارش، پرهايش، رنگ
 موجودی ترينکامل اما .[گيردمی خودش به] را حرکت آن خواص گيردمی قرار سيستمی هر در افتدمی حرکت به برق
 توضيح تحضر ديگر آنوقت ]انسان است[. اکبر الّلَ  ،شد خواهد چه فتدبي حرکت به اگر عبوديت يعنی آن جوهره که
 است. ایالعادهفوق و مفصل مطلب که دهندمی

 اعتقاداتشناخت، تعميق و اصالح 

 عتقاداتا اصالح و تعميق شناخت، مسئله داريم آن بر عميق نياز ما و شود باز مباحث اين در دارد جا که ديگری موضوع 
 آن به و مکردي درست خدايی خودمان ذهن در تقليدی گرفتيم، محيط از ،گرفتيم مادر و پدر از ما که توحيدی .است

 با که گوييممی جاهل اعراب به ما اينکه کما ،امکرده درست خودم برای خودم که است خدايی اين ؛کرديم پيدا اعتقاد
 را کار همين هم من کند.می عبادت واقعا   و کندمی عبادت را آن و کرده درست بتی سنگ و چوب از خودش دست

 آن اگر .2«فس  النَّ  َحياةُ  التَّوحيدُ » فرمايد:می السالم عليه علی مول آنوقت .شود باز فطرت درون از بايد توحيد کنم.می
 همچنين .است سازسرنوشت و مهم بحث يک موضوع اين که بخشدمی حياتی يک نفس برای شود باز توحيدی بينش
نيا ف ي كُنْ » فرمايد:می السالم عليه علی مول که است خبرهايی چه و اسراری چه ،آخرت تعميق  ف ي و ب بََدن َك، الدُّ

رة    .هست خودش جای در کبری قيامت بله ؛شد خواهد قيامتی روزی يک اينکه بحث پس. 3«َعَمل َك  و ب َقلب َك  اآلخ 

                                                           
 536 ص مصباح الشريعة. ، در ربوبيّت يافت گرددت؛ پس، آنچه در عبوديت يافت نشودعبوديّت گوهرى است که باطن آن ربوبيّت اس -1
 540 حغرر الحکم و درر الکلم،  .توحيد، زندگی بخش جان است -2
 7164 حغرر الحکم و درر الکلم،  . با پيکر خود در دنيا باش و با دل و َعَملت در آخرت -3
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 صريح لسالما عليه مول کالم اصال   .برسی آخرت به بايد الن همين است. دقت داشتن به نياز قيامت معنای با آخرت اينجا
رة   ف ي و» است.  قتیو اينکهل[ ]مث نه ،شود باز آخرتی سيستم در بايد آنقدر هابينش اين يعنی «َعَمل َك  و ب َقلب َك  اآلخ 

 رفط يک در ست،ه صحرايی ،سته ایزلزله ،سته قيامتی بله که کنيم درست چيزی خود ذهن در آخرت گويندمی
 مرکز]در[  »ب َقلب َك « ناآل همين شود.می روشن تکليفشان کی که اندمانده هم مردم و است آتش ديگر طرف در و باغ

 که تسه رواياتی بدهد. انجام احساس آن با را عمل آن و آخرت اين بايد همگی احساست مرکزو  حياتت مرکز و قلبت
 شود.می بررسی خودش خاص بحث در مفصل

 س فرمایشات اهل بيت عليهم السالمآرامش حقيقى در گرو تربيت نفس بر اسا

 اين اريم،د نياز آرامشی يک به است تالطم در ناآل انسان روح و ذهن و است ريخته همه ب دنيا که وضعيتی اين در :ؤالس
  آوريم؟ بدست را آرامش اين چطور کرد، پيدا تواننمی جايی در را آرامش

 خيلی پاسخ يک اما کرد؛ تمام را قضيه ابعاد نتوان شايد ساعت دو يکی در و است محوری التؤازس يکی اينپاسخ: 
 و الؤس اين تا کنيم باز خاصی جلسه يک جواب و الؤس برای بعد هایفرصت برای تا کنيم عرض را مجملی و کوتاه
 و]دارد[  درون ريختگی همه ب احساس نگرانی، احساس اضطراب، احساس که کسی رود. پيش هم با هماهنگ هاجواب
 در انسان که هاستفرصت ترينمناسب اين]برای[  ؛کندمی وحشت و ترس احساس و شده شديدتر احساس اين گاهی

 شما یوقت مثال   دهد.می رخ برايش یاحساس چنين اين که است موجودی چه اين راستی که بازگردد خودش به لحظه آن
 سنگ ربه  ض وقتی که است سيالی مايع يک آب که داريد را احساس اين زمان هم کنيدمی پرتاب استخر آب به را سنگی

 جاک موج اين که داريم توجه و است تماشايی لحظات آن در جاموا زيبای هایخوردگی چين اين کنممی وارد آن بر را
 طور ينا دارد که است چيز چه اين که کندمی احساس سوزاندمی آتشی يک را انسان دست وقتی کند.می بروز و ظهور

 از ولو زنيمیم سنگی گوسفند يک به ما وقتی است؛ اين در گوسفند و انسان يک بين فرق کند؟می ايجاد من در را اثر
 ضمح به بزنند انسان به متری هزار يا صد فاصله از را اين اگر اما ،کندمی درد احساس فقط گوسفند نزديک، خيلی فاصله

 زد؟ من به ار سنگ اين کسی چه و خورد من به کجا از سنگ اين که کندمی توجه ملأت بدون و بالفاصله سنگ برخورد
 وچکیک به نسبت روحش بزرگی به باتوجه توجهی يک ،گرفتن درد حال در سريعو  همزمان ،خورد من به کجا اين

 بال را مراتبی و کندمی پيدا رشد آرام آرام انسان روح وقتی تربيتی مسائل در بنابراين گرفت؛ شکل او در گوسفند روح
 ناراحتی و اضطراب موج اين و نشسته که کيست اتاق اين در الن راستی که شودمی متوجه را اين خود خودی به آيدمی

 و دشو تربيت روح اين که مقداری به اما شود،می ايجاد او در عميقی الؤس يک ؟کندمی متالطم را او امواج ،ناآرامی و
 قرار طرابیاض و وضع چنين در را من متعال خدای که]برسد[  اين حکمت و فلسفه به تازه و کند پيدا لطافت و کند رشد
 اين حل ایبر اقدامی هر ما نشود باز درست معنا اين تا .بکنم کشف را خودم ،خودم که بيايد پيش فرصتی يک تا داد

 و تندهس تسکين همه است کرده وارد غرب که راهکارهايی همه ناي .بود خواهد تسکينی های اقدام کنيم پيدا مشکل
 وقتی اما ؛ستا آشغال برود بنداز گوييممی کنيممی پيدا جايی در را ایمهره و پيچ يک ما اينکه مثل .نيست واقعی درمان
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 دارای سيستم ناي در پيچ اين چون بودم پيچ همين دنبال من آهان گوييممی کنيممی پيدا مربوطه سيستم کارگاه يک در
 السالم ليهمع بيت اهل تربيتی هایروش و السالم عليهم بيت اهل از وقتی تا انسان کند.می پيدا معنا و است مهمی معنای

 از شکالتم حل برای شود[ و]می بشناسند را انسان تا نيستند انسان اصال   که نهايیآ و مشرکين دامن به دست و است دور
 وقتی ولی ؛معناستبی بسا ای و سنگين برايش مطالب گونه اين و است ضعيف بسيار روحی اين تبعا   ،کندمی تقليد آنها
 نشيآفرو سانیان سيستم در اضطراب همين اصال   که فهميد خواهد تازه گرفت قرار السالم عليهم بيت اهل تربيت مسير در
 بردمی نآ از را عالی بهره و کندمی را استفاده بهترين آن از و کندمی پيدا را معنا آن ؛دارد معنايی يک و دارد جايگاهی او
 ما اينها همه که امعن اين برای بود ایاشاره مختصر يکبنابراين  کند. خاموش روشی هر به را آن تسکينی بخواهد اينکه تا
  کند.می آگاه نفس تربيت مسئله اهميت به را

 الناسجبران حق

 یو سلوک و سير پيشرفت مسير در اينکه از رداد ترس فرد و شده انجام قبال   که هايیالناسحق جبران برای ال:ؤس
  کرد؟ توانمی چه باشد، ثيرگذارأت

 دارد بستگی الناسحق اما .است سلوک و سير پيشرفت سيرم در بزرگ مانع يک و خطرناک عامل يک الناسحقپاسخ: 
 اين ؛باشد تنشکس را مؤمن دل زدن، تهمت شده، حرفش زنش با کسی، آبروی بردن کردن، يبتغ مثل باشد حيثيتی که

 نشکسته را خدا بنده دل اگر است؛ شکستن دل مهم اول صورت در است. مالی الناسحق دوم صورت .دارد صورت يک
 از مبرو دوباره من که نيست لزم ،امزده تهمتی او به من که ندارد اطالع و است شده غيبت او از که داندنمی شخص و

 را عيبش اشدرباره که الف آقای پيش روممی مثال   .کنممی جبران غيابا   اينجا بشکنم؛ را دلش تازه بگيرم حالليت شخص
 که یشخصيت آن تا نبوده اينطور امکرده اشمسخره که فالنی که کنممی تحقير را خودم گيرم،می پس را حرفم امگفته

 اي شنيده بالخره امشکسته را کسی دل اگر اما دهم. انجام خير اعمال او حق در و کنم ترميم را کردم ردخه  او غياب در
 اينجا در .خوردنمی درد به هاجبران اين امنياورده دست به را دلش تا و بياورم دست به را دلش بايد اينجا ،گفتم مستقيم
 اگر اما ؛کنندمی رشد هم خودشان حتی گذرندمی و آيدمی دست به دلشان زود هابعضی ؛دارند جالبی هایبحث بزرگان

 يتشحالل دارد وظيفه که نصاب حد هزاندا به فرد اينجا ،بخواهد فرد زا شده ضايع حقش که ایازاندازه خارج و کند لج
 شود مشخص اگر مالی الناسحق در اما .سپاردمی خدا به را اشبقيه و دهدمی انجام خير اعمال او حق در و گيردمی را

 جبران را دهز که خسارتی و بگيرد حالليت شده هرطور و کند پرداخت شده قيمتی هر به را حقش بايد کيست مال که
 شهری يک زا مثال   نيست اينها از کدام هيچ امکان اگر کند. مراجعه او وّراث به کرده فوت فرد و نيست امکانش اگر .کند
 مسئول و گويندمی مظلمه ردّ  اين به، کجاست کيست و داندنمی و نيست پيدايش الن و زده خسارتی کسی به شدهمی رد
 او با را هقضي ،رودمی او اختيار صاحب هنمايند يا رفته او پيش که است وليت مقام و تقليد مرجع آن صاحبو  مالکو 

 لبمط است. شده بخشيده ديگر اين کرد مصالحه و کرد حالل او که مقدار هر .کندمی صالحهمه  او با و کندمی مطرح
 کانام که اندازه هر است. عمل امکان مسئله دارند، نظر اتفاق آن روی هم بزرگان و است دقت قابل اينجا که ديگری
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 مثال ،کنم جبران خواهممی و شدم بيدار حال ،داشتم اشتباهاتی م،کرد غفلت وقت يک حال ؛داريم مسئوليت هست عمل
 را ایسدهمف ولی هست آن امکان يا ،نيست کنم پيدا را آنجا و بروم اينکه امکان الن امزده خسارتیو رفته شهری يک

 اتفاق کشیحيثيت دعوايی، لی،مشک ناراحتی، بگيرم حالليت آقا آن از بروم اگر است وریط شرايطم و کندمی ايجاد
 خير عمالا و کنيممی جبران منمؤ آن حق در اغياب  همين قدر که  ما ،نيست امکان که هرکجا ؛نيست امکان پس ،افتدمی

 بيش .بخشيدمی را ما خودش کرم و لطف به خدا که هستيم اميدوار ،کنيممی شريک خير اعمال در را او و دهيممی انجام
 اشاره ريطتف و افراط بحث در شاءالّلَ  ان .آيدمی هاراه اين از شيطان گاهی چون کنيم؛ وارد فشار خودمان به نبايد اندازه از

 را گناه تعداداس چون ،انداختمی گناه به وقتی يک .کندیم سوءاستفاده تفريط و افراط از چگونه شيطان که کنيممی
 شمريض ،کند ايجاد او در توبه فشارات و اعصاب فشارات توبه در افراط با خواهدمی دارد توبه استعداد که الن ؛داشت

 از ارجخ .کند دنبال جدی بايد را آن هست امکانش که مقدار آن ،خير نه باشد. نداشته را محاسباتش حوصله تا کند
 از ،باشد عبرت درس برايت اين بايد حال بگويد ،کند دارجهت را فشارش بايد بلکه ،کند وارد فشار خيلی نبايد امکان

 و مواظب راقبم از اين به بعد و کندمی پيدا که عبرتی بسا ای ؛باشد خودش مراقب کنی جمع بيشتر را حواست بعد به اين
 بحث هب مربوط الؤس اين البته بود. خواهد جبران بهترين مؤمن آن برای کندمی پيدا که رشدی همين خود، است خودش

 اينها از برخی .نيست نظری و ذهنی صرفا   مباحث اين که کرد خواهم عرض فردا بندیجمع در حقير که است عملی
نابراين ب کرد. خواهد باز را اينها باطن نورانيت و طهارت و دهيم انجام را اينها شاءالّلَ  ان که است عملی فضاهای به مربوط
 دهد انعمرش طول خدا و داريم که اساتيدی و عليه الّلَ  ةرحم خمينی امام مثل وليت ،باشد جامع شرايط دارای اگر استاد
 اتیعملي فضای فضا، چون و شد خواهد او رشد منشاء استادی چنين از اطاعت است مشخص آنجا ،باشد الشرايط جامع
 استاد مبانی هب مربوط استاد عملی روش که چرا شود؛می متحير و پراکنده او نفس کند استفاده متعدد جاهای زا اگر است
 اما .است وديتعب روش و توحيد همه نيست بيشتر چيز يک مبنا اما ،باشند پيامبر هزار چهار و بيست و صد شايد .نيست

 حضرت جريان و موسی حضرت با خضر حضرت جريان مثل .است متفاوت اقتضائات تناسب به هاروش چقدر که بينيدمی
 ود بين در فرد اگر فلذا است. يکی مبانی چه چنان ،است طبيعی هاروش در اختالف بنابراين ؛قرآن در هارون با موسی
 اينکه مثل .کند پيدا را خود تکاملی سير آن تواندنمی و زندمی پس را آن نفس که است طبيعی شود تربيت متفاوت روش

 ابتدا مانه از خواهدمی کند،نمی صحبت فارسی هم کلمه يک و کندمی صحبت عربی اول از زبان استاد نفر يک مثال  
 زود بعدا   و کرده کسب آمادگی تا کند وادار ادبيات قواعد مورد در را فکرش تمرکز ،خاصی فشار يک با را مخاطبش

 و بالغت و نحو و صرف قواعد است کرده شروع اول از است کرده عمل اين برعکس درست استادی يک بگيرد. ياد
  کند. مکالمه وارد خواهدمی تازه ديگر سال سه دو تمرين و لغت

 ؛است جزء به لک از اساتيد از برخی و ستا کل به جزء از استادها از بعضی سليقه   ]است که[ روش دوتا اين پس بنابراين
جامع کلمه معنای هب که آنهايی تواند سير تکاملی خود را طی کند[.تربيت باشد نمیطبيعی است که فرد اگر ]تحت هر دو 

 عمدتا   ما که است اورمش عمدتا   ناقابل حقير اين هستند مشاور اينها ؛کرد تلقی استاد معنای به شودنمی غالبا ند،نيست الشرايط
و  آيدیم خوب ؛خواهدمی راهنمايی ،اردد لتیاؤس کند،می پيدا اطمينان بزرگواری يک کنيممی مطرح وقتی را مباحث
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 .است درستی راه يک دنبال به واقعا   چون .کندمی عمل را آن و رودمی حالتش و ساحسا با متناسب و گيردمی مشاوره
 ناي .دهد انجام را آن بايد که کندمی حکم او بر عقل داد خواهد نشان را درست راه مشاور که کرد پيدا اطمينان اگر

 اختارس در خاصی کار نکرد عمل اگر و است شده معرفی او به درست راه اينکه لحاظ به ،گويدمی او به عقل را «بايد»
  نيست. عملياتی معنای آن به تربيت تحت چون ،نيست اشوجودی

 فردی يک د؛شومی ضايع وقتش ببيند اگر دارد حق هم مشاور بگيرند، خيلی را مشاور وقت شايد که هستند هم هابعضی
 پرسد[می] است خودش شخصی منافع دنبال يا ندارد تربيت به ربطی هيچ که جزئی و خودیبی التؤس يک همش آمده

 حق شاورم به بايد کندنمی عمل هامشاوره آن به ببيند اگر .دارد حق نداد وقت او به استاد و مشاور اگر ،است گيروقت و
  .ندهد وقت شخصی چنين به خودش، عمر حفظ ضرورت جهت به اگر بدهيم

 سؤال: )سؤال واضح نيست(

 پاسخ:

 او در وفقيتم و پيروزی عوامل هم که است پيچيده ابعاد با موجودی يک انسان چون شود. حل تربيتی مسير در بايد اينها
 و عقل جنود ]کتاب[ کرديم عرض که همين .هستند جنگ در دائما   اينها و تخريب و بازدارنده عوامل هم و دارد وجود
 شکرل عدد پنج و هفتاد عقل برای متعال خدای که است؛ بوده همين برای بفرمايند مطالعه عزيزان را امام حضرت جهل
 در و هستند جنگ در دائما   انسان بدن کشور در لشکرها اين است. داده لشکر پنج و هفتاد هم جهل برای و است داده

 قدارم به مسئله اين شاءالّلَ  ان جهل و عقل لشکرهای جهل، و عقل کتاب مطالعه با که است غوغايی يک انسان وجود
 ملع خودسر ديگر آنجا بگيرد قرار مقدماتی تربيتی خصوصهب تربيتی فضای در که کسی البته شود. باز تواندمی زيادی

 .زندمی سپ را اين نفس که کنندمی عمل دفعه يک هابعضی چون شود؛می باز برايش مطالب مرحله به مرحله ؛کندنمی
 و کند هضم بتواند و باشد داشته را آنها عمل ظرفيت نفس تا مرحله به مرحله بگيرد، انجام بايد تدريج به تربيتی مسائل
 بايستی ربيتیت فضای در نفس خورد.می شکست و شودمی خفه اين ال و کند پيدا قابليت بالتر مرحله   برای و کند رشد
 رگانبز از احوالتی و شوندمی احساساتی ،خوانندمی هايیکتاب سری يک اشخاص بعضی گاها   .کند رشد مندقائده

 ایدهقعه  را او و کنندمی چموش بالخره را نفس اين که دهندمی انجام خودسر کارهايی و دنشومی احساساتی خوانندمی
 جاهای به کندمی که هايیمجاهده رغم علی اينکه بجای ؛کندنمی همراهی تربيت برای ديگر ]نفس[ اصطالح به و کنندمی

 گيرد.می منفی هایجواب برسد، خوبی

 

 

 



وج         |                               گاه  11 2-دیتی  بماحث عق  -نایلجسه اب دان ش  ی پاک فطرتپای  ندا

 سؤال: )سؤال واضح نيست(

 پاسخ:

 هدف آن هب که دهدمی تشخيص اوبرای  مربی که هدفی و هرکس ظرفيت متناسب که است همان معنايش عدالت اتفاقا  
 ذرگ کدام از او تربيت مسير در اهداف و چيست افراد ظرفيت که داندنمی کسی خدا جز .اوست روزی و سهم ،برسد

 اين بر لدلي اين کند قضاوت ظاهر صورت به و ظاهر حسب به انسان اگر و است عدالت عين اين ،بگذرد بايد امتحانات
 قضاوت خودش شخصی هایقضاوت با و است شناخته را کندمی امتحان خدا اينکه نه و امتحان نه و انسان نه که است

 .آيدمی پيش مشکل و اختالفو  کندمی
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