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 الرحیم الرحمن اهّٰلل بسم
 

 وآله محمد یعل والسالم والصالة العالمین رب هّٰلل الحمد
 الطاهرین الطیبین

 الدین یوم قیام یال اجمعین أعدائهم یعل الدائمة اهّٰلل ولعنة

 مقدمه
 برتددرین بدده خددود یقرآندد خطدداب نخسددتین در سددبحان یخدددا

 کدرد، امر خواندن به را او ،یمصطف محمد حضرت آفریدگان،
 :فرمود کهآنجا 

ْ
ْ
ِْْباْسررِ ْْاْقررأ   رر   بِّ ررِی ْر  ْْالَّ رر   ل  ْ*ْْخ  رر   ل  ْْخ  ررا   نْس  ِْْمررْ ْْاْْلِ رر  

ل  ْ*ْْع 
ْ
ْْاْقررأ   رر   بُّ ر  ْو 

ْ م  ْْك  ْْالَِّی *ْْاْْل  ّلَّ  ْْع  ِ
ّل   َ *  آفرید که پروردگارت نام به بخوان ؛ِبراْل

 تدرین کدریم تدو پروردگار و بخوان*  آفرید علق از را انسان
 .آموخت قلم ۀوسیل به که کس همان*  است[ کریمان]

 همددین از و اسددت یاندددوز دانددش و تحصددیل ۀمقدمدد خواندددن،
 یواال مقدام به رساندنشان وها  انسان هدایت در یاله ۀاراد رهگذر،

 یشدوایانپ و هادیدان راهیابدد کده همدان  می تحقق یاخالق و یانسان
                                                                 

 .1د1، آیات علق. سورۀ 1
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 .است آنان ادیان و یاله رسوالن ییعن هدایت،
 بدوده مطلدوب تداری  طدول در و همداره یاندوز دانش و خواندن

 تدااندد  کرده ترغیدب و تشدویق بددان یآسدمانهدای  مکتب و است
ب که یجای  شدهیدان خدون از واالتدر و ارجمنددتر عالمدان قلم مرک 

 .است شده خوانده
 متعدال یخددا راه در جهداد از مکری قرآن منظر از دانش تحصیل

 بداره ایدن در متعدال یخددا لدذا. اسدت همسانبا آن  حداقل یا برتر
 :است فرموده

ررا م  ْْو  َْْك    رر    واْاْْل ْؤِمن  ِْْلیْنِفررأ  رر   فَّ َْْك  ررْ    ل  ْْف  ررأ  ف  ِْْمررْ ْْن  رر ِّ ْْك  رر  
ِْْفْأق  ْ  ْْ ِْْمرر رر   اِئف  ْط 

رر ا ه  ََّ ف  واْالرریِّ ِ ِْْفِْْلیت  ِلیْنررِیر  ْ ْْو    ُ ررْ  اْق  رر اِْإذ  ع  ج  ْْر  ررِهْ ررْ ِْْإل  ه  لَّ ع  ْْل  و   ر    ؛یْحرری 
 کنندد کدو [ جهداد برای] همگی مؤمنان نیست شایسته و

 تدا کنندد نمدی کدو  ای  دسته آنان از ای فرقه هر از چرا پس
گاهی دین در[ و بمانند ای  دسته]  را خدود قدوم و کنند پیدا آ

 از] آندان کده باشدد دهند؛ بیم بازگشتند آنان سوی به وقتی
 .بترسند[ الهی کیفر

 میدان در را نهفتده اسدرار کشدف و یکنجکاو حس   متعال یخدا
ها  یسختها  انسان کهن روزگاران از لذا است، نهاده ودیعت به افراد

 سدفر بدار شدناخت و داندش کسدب یبدرا و خریدندد می جان به را
 ازای  بهدره تدا کردندد می سفر نزدیک و دور یشهرها به و بستند می

 و یناکام و یسخت هر راه این در آنان. برگیرند دانش ۀخداداد خرمن
 مسدوولیت و برسدند هددف بده تدا خریدند می جان به را محرومیت

 دارد ادامده نیز ما زمان تا روال این. برسانند انجام به را خود سنگین
                                                                 

 .122، آیۀ توبه. سورۀ 1
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 .یافت خواهد ادامه روزگار ۀهمیش تا و
م  بدا اندشد کسدب و علدم تحصدیل کده اسدت توجه قابل و مسل 

 :اند سروده معنا همین در و ندارد یسازگار یطلب راحت
 المعدددددالی تکتسدددددب الکدددددد   بقددددددر

 

 

 اللیددددالی سددددهر یالعلدددد طلددددب ومددددن 
 

 کددددد   غیددددر مددددن یالعلدددد طلددددب ومددددن
 

 
 المحددددال طلددددب فددددی العمددددر أضدددداع 

 

 و*  آیدد مدی دسدت بده یبزرگ و یواالی تالش و کوشش ۀانداز به)
 .کند یدار زنده شب ،خواهد یبزرگ هرکس

 یبزرگ یپ در تالش و کوشش و محنت و رنج تحمل بدون هرکس
 (.است کرده تباه محال یامر یجستجو در را خود عمر*  باشد

 است یتاریخهایی  داستان و مطالب ۀآمد فراهم اختیار، در کتاب  
 عالیقدر مرجع با مؤمنان یدیدارها در و مختلفهای  مناسبت به که

 یشددیراز یحسددین صددادق سددید جحددا یالعظمدد اهّٰلل آیددت حضددرت
 شدواهد آن یطد کده اسدت شدده انیب له معظم توسط یالعال مدظله
 ایدن در آنچده. اند کرده ذکر را علمیههای  حوزه از آشنا نام و یتاریخ

 تددبر و تأمدل ۀبایسدت و کندد مدی یگر جلوه و یخودنمای شاتیفرما
 متعدال یخدا یبرا و خالص باید تحصیل و کار که است این است

 هدر از نیابدد، راه آن در یگسسدتگ و یسسدت باشدد، بیت اهل و
 از و شددود اسددتفاده دانددش و یعلمدد بددار اندددوختن یبددرا یفرصددت
 بدا تدوأم و یافراطد ی  طلبد راحدت البتده که گردد یدور یطلب راحت

نظر یتوجه یب  .است مد 



 

 

 موفقسیمای طلبۀ 

01 

 معاصر بزرگان یعلم ۀسیر و یزندگ از است شده یسع اثر این در
 افدراد العدین نصدب تا شود یاد راهگشا و اثرگذار یموارد نامتأخر و

 .گیرد قرار
 خدود موفقیت ،طلبه و یروحان یک آمده، کتاب این در آنچه بنابر

 سده ایدن یمنها علم که است؛ اخالق و تقوا و یخداترس مرهون را
 بداز یکسد از یرهدگ   هیچ و صاحبش دوش بر است یگران بار مورد
 .کند نمی

 از هدایی آموزه بیدان قالدب در طلبده یدک موفقیت یراهکارها لذا
 مدورد تدا اسدت شدده بیدان یمتق و پارسا مراجع و عالمان یزندگان
 جامعده از طبقده این مشکالت ۀگشایند و گیرد قرار همگان ۀاستفاد

 بایدد طلبده یدک اینکده اسدت ییادآور ۀبایست و شایسته آنچه. باشد
 کسب را بیت اهل یخشنود و سبحان یخدا رضایتتا  بکوشد

 مندزل سر به و بود خواهد او مدام یار توفیق صورت، این در که کند
 .رسید خواهد مقصود
 و عصدمت بیدت اهدل خاص عنایت مورد مختصر این اینکه امید

 و شود واقع زمان امام آقا سرورمان و موال ویژه به و طهارت
 . گیریم قرار پاکان آن یدعا و الطاف مشمول همگان

 .باهّٰلل إال توفیق وما
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 فصل اول:
 عوامل فردی در موفقیت طالب علوم دینی

 

 قرآن با . تعامل1
 :اند فرموده اکرم پیامبر

 قددرآن ؛مصررد   ِحرر    ومررا مشررع   شررا   القرررآن إن  »
 و شدود مدی شدفاعتش پذیرفتده کده است ای کننده شفاعت

 .«شود می تصدیق که است ای شاکی
  :دارد مرحله چهار کریم قرآن با تعامل
 و اعدراب و حرکدات و قواعدد جنبدۀ از قرآن آموختن: اول مرحلۀ

   .دیگران به ها این آموختن و قرائت درست، و تجوید
ر: دوم مرحلۀ   .آن معانی شناخت و قرآن در اندیشه و تدب 
 .قرآن به کردن عمل: سوم مرحلۀ
 .جامعه در آن کردن پیاده: چهارم مرحلۀ
 دوم و اول مرحلدۀ از تدر شارز بدا اخیر مرحلۀ دو که نیست شکی

 در آن سداختن پیاده بدرای و کندد عمل به قرآن که کسی زیرا، است؛
 متعدال خددای چراکده بدود؛ خواهدد او شفیع قرآن بکوشد، جامعه
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 انجدام را کار دو این بتواند که کسی اما. کند نمی رد را قرآن شفاعت
 د؛کر خواهد شکایت وی از قیامت روز در قرآن و کوتاهی کند دهد
 کده اسدت ای شداکی شدده، قدرآن یداد حددی  فرمدودۀ بده که زیرا

 .شود می تصدیق شکایتش

 خداباوری در ماه رمضان . تمرین2
و  خددداباوری تمددرین بددرای مناسدبی فرصددت رمضددان مبددارک مداه

آنجدا  و کسدی ایدد نشسدته جدایی در کندیم فدر . است معادباوری
و  اسدت خبدر بدا شما نهانهای  اندیشه از دارید یقین که دارد حضور

 مواظدب و چقدر کنید می چه موردی چنین در خواند. می را شما فکر
 خددای کند؟ خطور ذهنتان به گناه و فکر خطا اندیشۀ مبادا که هستید
 :است آگاه ماهای  و اندیشه دل راز و از است چنین متعال

ِصر ْب  ل     ْعم  اْت  ِِْب  اَّللَّ  ْو  ْ ْنُت  اْك  ْم     
 
 ْْ ُك  ع  ْم  ه    ْو   خدا باشید هرجا که 1؛ی 

 .بیناست کنید می که کاری هر و به شماست همراه
ْ اِسرَِّ    َ راْ ِْا  ر   ك  راْو  راِْو  ن  ا 

 
 ْ  َ
رْأ   ِْمرْ ْخ  ر   ََّّ  َ ْ  َ را  َ ِْمْث   

ِإْ َْك   روز در 2؛و 
 را آن باشدد هدم خدردل یدک سدبکی بده عملی اگر قیامت

 .و کافی است که ما حسابرس باشیم کنیم می حساب
 انددازۀ بده رنگ خاکستری ریز  های  دانه از متشکل دارویی دلخر

ة  » در تنوین. است خاکشیر . وحددت نده اسدت، تنکیدر تنوین «َحبَّ
 تندوین قسدم ده گویدد مدی صدمدیه شرح در خان علی سید مرحوم
 تندوین اینجدا در. اسدت تدر معدروف آن قسدم شدش هرچند داریم،

                                                                 
 . 1حدید، آیۀ  ۀسور .1

 . 11سورۀ األنبیاء، آیۀ  .2
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ة  »  .است و تهویل تعظیم قامم در حال عین و در تنکیر، تنوین «َحبَّ
 بده هرچندد عملدی هدر: فرماید می گفته پیش آیۀ در متعال خدای

 در را آن بلکه داریم، خبر آن از فقط نه باشد، خردل دانه یک ُخردی
  .آوریم می شمار
 مبدارک مداه و در کندیم تقویت را خود خداباوری   است خوب چه

و  حاضر حال ههم در متعال خدای که کنیم باور اندک اندک رمضان
گاه ما ضمیر و از ناظر،  را متعدال خدای که برسیم جایی و به است آ

 بده عرفده روز در حضرت سیدالشدهدا موالیمان. کنیم مشاهده
 :داشت عرضه چنین متعال پروردگار

 را تو که چشمی باد کور 1؛رقیبا علیه كترا ال عین عمیت»
 .«نبیند خویش ناظر

 دنیدوی رؤیدت نده اسدت، قدیحقی رؤیدت اینجدا در الهی رؤیت
و  علدم جدنس از رؤیت این. شود می انجام سر   چشم با که مجازی

 .است باور

 . معادباوری3
 زمدان کده اسدت عادالنده صددرصد دادگاهی الهی عدل محکمۀ

 خطدورات حتی و و کالن خرد اعمال آن و در کشد می طول فراوانی
 ارقددر حسدداب مددورد هددم و زیرچشددمی دزدیدددههددای  و نگاه قلبددی

 شب یابیم حضور دادگاهی در باشد قرار اگر ما از کدام هر. گیرد می
 در کده هسدتیم مناسدبیهای  پاسد  اندیشدۀ و در بدرد نمی خوابمان

 که کسدی اسدت عجیدب»: خدوانیم میروایت  در. بازگو کنیم دادگاه
                                                                 

 .مفاتیح الجنان، دعای عرفۀ امام حسین .1
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 .«خوابد می چگونه ترسد می جهنم و از است بهشت خواهان
. کندیم ایجداد خدود جدان در را تآخدر به و یقین معادباوری باید

 ،انددد رفته دنیددا و از شددده ناگهددانی و مددر  سددکته دچددار که کسددانی
 . است کوتاه دنیا از دستشان و دیگر شده شروع معادشان

 صرال  ثالث: ولد عن إال   عمله انقط  آدم ابن مات اذا»
 ؛ وقتدیجاریرة وصردقة بعرد  به ینتع  وعلم له یدعو

 کوتدداه نیددک اعمددال از او دسددت رود مددی دنیددا از آدمیددزاد  
 دعدا بدرایش کده صدالحی فرزندد: چیز سه در جز شود می

 . «جاریه و صدقۀ ماند جا به او از که سودمندی دانش کند،
 سدراغمان بده مدر  کندیم و کداری آییم خود به آنکه از پیش مبادا

 خدوب فکدر به کنیم؛ کاری و باشیم خود فکر به است خوب. بیاید
 دارد، الزم و اندریی وقدت که دیگر کارهای فبرخال و تربیت بودن
 کندار و در طلبدد نمدی چنددانی و اندریی وقدت و معادباوری، نفس

 و عدزم تصدمیم عدو  در. اسدت شددنی انجام هم روزانه کارهای
 .طلبد میو پیگیری  جدی

   . گذشت4
 و گذشدت خصدلت دارای کده اسدت ایدن تبلیدغ شدروط از یکی

 ایدن تمدام و تدام   ظهدرم امدام حسدین چراکده باشدیم؛ بخشش
 بده امام، باید راه به دعوتگران عنوان به نیز ما و بودند بزر  خصلت

 خدود بدرای را آن که حسینی راه این در و گردیم آراسته خصلت این
 .بشوییم دست چیزها بسیاری باید از ایم برگزیده
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غ  و اجتمداعی سیاسدی، هدای عرصده در بایدد حسدین امام مبل 
 مکتدب تبلیدغ راه در و باشد آراسته گذشت فو وع صفت به خانوادگی

 امدام کده چدرا تحمدل کندد؛ را هدا سدختی ها و دشواری بیت اهل
ش، دین بلند اهداف تحقق خاطر به حسین را  خود پاك خون جد 

 :است آمده های حضرت سیدالشهدا زیارت از یکی در. کرد نثار
 وحیرة الجهالة من عبادك لیستنقذ  یك مهجته وبذل»
 از را تدو بنددگان تا کرد تو نثار راه در را خونش و 1؛ضاللةال

 .«برهاند گمراهی سرگردانی   و جهالت
 اندواع اسدالم تبلیغ راه در خدا رسول آخرین، و اولین اشرف

 و کدرد ها شدکیبایی سدختی همدۀ برابدر در خرید و جان به را آزارها
 یشدانا بدا بدود کده کسدانی از گذشدت و عفو زمینه این در اش شیوه

 و خدددا رسددول رو دنبالدده بایددد نیددز مددا. کردنددد مددی بدددرفتاری
 .کنیم تحمل ها را اذیت و آزار و باشیم امام صادق و سیدالشهدا

   خویی . نرم5
 و هدا جندگ همۀ رغم علی اش، زندگی در پیامبر موفقیت راز

 و قومش طرف از شان شهادت تا دعوت آغاز اعالن از که فشارهایی
 در کده اصدلی عوامدل از یکی شد، چیست؟ ا مواجهه آن با دیگران

 در کریم که قرآن است همان است نهفته درخشان موفقیت این پس
 :فرماید در این آیه که می جمله از. است فرموده بیان جا چندین

                                                                 
 ،11ص ،8ج  ،الحسددین اإلمددام در اربعددین، موسددوعة . زیددارت امددام حسددین1

 .1111حدی 
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ْل ه ِْلنت  ِ ْاَّللَّ ِْمِّ   ْْح    مِِبْر 
 آنان با الهی رحمت[ برکت] به پس 1؛ف 

 .شدی[ پرمهر و] نرمخو
 فقط نه. کرد نمی درشتی کس هیچ با بود و مهربان و ان نرمخوایش

 در همچندین بلکده دعدوتش، به رفتار مربوط در پیامبر یك عنوان به
 در و بدا فرزنددانش پددر یدك مقام در و همسرش با شوهر یك مقام
ح  نیروهدای کل فرماندۀ سربازانش. ایشان با فرمانده یك مقام مسدل 

 شدود متوقف جنگی که بود کافی ایشان جانب از اشاره یك و بودند
 یدارانش و سربازان از احدی با گفتن سخن ذلك در مع یابد، ادامه یا
 بلکده بردندد، نمی به کار خشونت و تندی دشمنانش با حتی بلکه و

 . گفتند می سخن بردباری و حوصله با و خوش زبان با همیشه
 طدرف زا زیدادی های سختی و فشارها هم رسالت تبلیغ زمینۀ در

 تدا شدد دعدوتش شدیدی بدا های مخالفت و رسید ایشان قومش به
 راه بده بزرگدوار آن بر ضدد ها را این و جز احد و بدر جنگ که جایی

 امین معدروف صادق به ها آن میان در تر پیش که حالی در انداختند؛
ا،. بود  در حضدرت آن که نشده نقل جایی ها در این همۀ وجود با ام 

 آمیدز خشدونت و درشدت رفتار آنان از یکی با سشزندگی مقد   طول
 نداتوانی انسدان هم روحی یا قدرت بدنی نظر از آنکه با باشد؛ کرده
. شد عصبانی می و ناراحت ها انسان بقیۀ مانند نیز ایشان بلکه. نبود

 معدادل قددرتی دد آمدده روایات در که طور آن بدنی د نیروی نظر از
 برخدوردار واالیدی بسیار اخالق از چون اما داشته است، مرد چهل
دت دشدمنانش با حتی و مسلمان با بود،  خدوش، اخدالق   و بدا محب 

                                                                 
 .119سورۀ آل عمران، آیۀ .1
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 و به جذب را دشمنان بزرگش اخالق همین سبب به و کرد می رفتار
تعدداد  نسبت به ایشدان و عالقه و عشق بر و کرد، تبدیل می دوست

 .شد افزوده می دوستانش

   ینیپارسایی از عالمان د آموختن . ضرورت6
 : کنم می مهم توصیۀ دو دینی علوم طالب کلیه به
 و هدا فرصدت شدمردن مغتدنم طریدق از علمی، کسب آمادگی د1

 .آموختن و علم برای آن از گرفتن بهره وقت، بلکه نکردن ضایع
 .«دین در احتیاط» راستین تقوای د2

 کده داشدت دوسدتی خود تحصیل ایام در انصاری مرتضی شی 
 بدیش مجموعا   ها، آن دوی هر روزها از روزی .ندندخوا درس می هم با
: گفدت و کدرد ایشان به رو انصاری شی  دوست .نداشتند فلس یك از
 شدی  کندیم؟ نصف هم با بخریم و نان عدد یك فلس این با موافقید آیا

 در راه   امدا بیداورد ندانی تدا رفدت بدازار به آقا آن و کرد موافقت انصاری
 یدك انددازۀ بده آیدا: گفت او به. برخورد رماخ شیرۀ فروشندۀ به برگشت

. داد شدیره او و بده کرد قبول فروشنده دهی؟ می شیرۀ قرضی من به فلس
 دیددن بدا انصداری شی . شی  برگشت نزد و گذاشت نان وسط را شیره
 کده کجا آوردی؟! ما از را شیره پول: پرسید کرد و تعجب نان روی شیرۀ
شدی  . داد قدر  من به فروش یرهش: گفت او. نداشتیم بیشتر فلس یك

 زندده کده کندی مدی تضدمین تو آیا: گفت و کرد دوستش به رو انصاری
 چدون کدردی؛ می را کدار این بایستی نمی تو را بدهی؟ قرضش تا بمانی

 آن بده شدیره که نان های از کناره من حاال. کرد می سیر را ما هم تنها نان
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 .  گذارم می تو برای را اش بقیه و خورم می است نرسیده
 درس هدم و گذشدت، مداجرا ایدن از سال سی و شد سپری روزها

 انصداری شی  روز، آن در. بازگشت نجف ایران به از انصاری شی 
 وقتی. کرد می تدریس مطهر علوی حرم در و بود شده بزرگی مرجع

 در حدال طدالب و بدود کدرده تمام را درس انصاری شی  رسید، او
 بده شد که صحن وارد قدیمی دوست آن. بودند حرم از شدن خارج
 بدا و کدرد سالم و برخورد بود شدن خارج حال که در انصاری شی 
 رفاقتمدان اگدر شدد می چه: گفت او به خطاب قدیمی دوستی لحن
بده  مدن اما رسیدید بلند مقام این به شما که شد چه یافت؟ می ادامه

 دوسدت یدك لحدن بدا و کرد او به رو انصاری شی  نرسیدم؟ جایی
 نخدوردم را شیره آن من اینکه خاطر به شاید: گفت مزاح به و قدیمی

 .نخورید را آن نتوانستید شما و

 منّیت با . مبارزه7
 : فرماید می متعال خدای

ْ را   ْب  ِ
ْاَّللَّ راِْعْنری  م  ْو  ری  ْ ْنف  ْ ُك  اِْعْنی  آنچده پدیش شماسدت تمدام  1؛م 

 .شود و آنچه پیش خداست پایدار است می
 و مرجعیدت کده زمانی بهایی د در شی  بار یك که است شده نقل

 در رفدت. عدراق عالیدات عتبات زیارت به داشت د را شیعه زعامت
 تدرین بدزر  از آن هنگدام در کده اردبیلدی مقددس بدا اشرف نجف

و  علما از پر که مجلسی در و کرد مالقات بود علمی های شخصیت
                                                                 

 .91نحل، آیۀ سورۀ  .1
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. درگرفدت بح  ای مسأله سر بر دو آن بین بود دینی های شخصیت
 خود نظر توانست بهایی شی  اثبات، و رد   و مناقشات فراوان از پس

 .در بح  پیروز شود و رساند اثبات به را
 السدالم وادی در قبدری سدر بدر بدزر  عالم دو این بعد، روز چند

 اردبیلدی مقددس و نشسدتند کنداری خواندن فاتحه، از بعد و رفتند
 پرداخدت به بح  بهایی شی  با و کشید پیش دوباره را مسأله همان

ۀ با و  خدود نظدر بده نسدبت را بهایی شی  توانست قوی و محکم ادل 
ده ایدن شما ما، روز آن بح  در آیا: گفت بهایی شی  .سازد قانع  ادل 

 روز آن بلده،: اردبیلی گفت ها پی بردید؟ آن به بعدا   یا دانستید می را
 در که را علمی شما مقام اینکه ترس از لکن دانستم می ها را این هم

 شخصدیتتان و سدازم دار خدشه هستید، مذهب مطلقه زعامت مقام
 .نکردم مطرحشان شود، کوچك چشم حاضران در

 ایدن طدی   در و گذرد می حادثه این از سال چهارصد قریب اکنون
 از امدا اندد، شدده تربیدت اشدرف نجف در حوزۀ طلبه هزاران مدت

 ندام کده در حدالی انده اسدتباقی نم هم نامی حتی آنان از بسیاری
 خددا بدرای آنچه زیرا، جاودان است؛ ایشان امثال و اردبیلی مقدس

 و رود مدی بدین از باشدد، خددا غیر برای آنچه و کند می باشد، رشد
 خواهدد بداقی ابدد تدا و ماند اردبیلی باقی مقدس نام. شود می نابود
 .کرد می عمل متعال خدای برای فقط چون ماند

 است علم نورهای  نشانه از . اخالق8
 بده و خواندندد درس که کسدانی از دارد وجدود فراوانی های نمونه
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 تقلیدد مراجدع از یکدی از جملده اجتهاد رسیدند، در باالیی مراحل
 کتدابی زمان مدرجعیتش در و ام، کرده درك را او من که اشرف نجف
 .است ارزشمند علمی جنبۀ از که کرد منتشر و تألیف
 گمدان بده دد آن در و بدود خواندده را کتداب آن ای طلبه گویند می

 تواندد می که کرد می تصور شاید و یافته بود، ضعفی نقاط د خودش
ت در تشکیك برای ضعف نقاط این از . کند استفاده آن مرجع علمی 

نشسدته  عمدوم مدردم پدذیرفتن برای اتاقش در مرجع آن که روز یك
 لحندی با نشست خود جای در آنکه از بعد و شد حاضر نیز او بود،

 کتابت این انتشار با که دانی می آیا: گفت به ایشان خطاب آمیز کنایه
 به و بردی را اشرف شهر نجف آبروی ای؟! شده مرتکب جنایتی چه

 او به امثال و انصاری شی  های کتاب از که شهر این علمی موقعیت
 !زدی لطمه بود آورده دست

 اشددرف نجددف حددوزۀ از کدده کسددی: کدده بددود ایددن طلبدده آن مددراد
 شدی  تألیفدات سدطح در بایدد تألیفداتش شدود مدی التحصیل فارغ

 هدای شدی  کتداب سدطح در چدون کتداب، ایدن اما باشد، انصاری
 !کاهد می نجف حوزۀ مقام از نیست، انصاری

 حدوزۀ و نجدف علمدی حیثیدت با کتابت این با تو: افزود طلبه آن
 بدود؟ چده مرجع آن العمل عکس کنید می فکر !کردی بازی آن دینی

 کده اسدت این من افتخار !کجا انصاری شی  و کجا من: داد جواب
شی  . کنم شرح را ها آن بتوانم و بفهمم را انصاری شی  مطالب

 شداگرد کداش کده کدنم می آرزو من لیکن بود الفقها استاد انصاری
 .بودم می انصاری شی 
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 نقداط یدا خطدایی اسدت ممکدن مدن همچدون کسی از بنابراین،
 هم من آنکه ویژه به باشم، نشده ها متوجه آن که باشد زده سر ضعفی

 شدما خدواهش از لدذا. دارد هدایی لغدزش انسدانی هر و انسانم یك
 .بود خواهم شما سپاسگزار. کنید گوشزد من به ها را آن کنم می

 ُخدرده او بدر تدا رود می مرجع آن نزد آقا آن: کنید دقت داستان این در
. شدود مدی خدارج وی نزد از شرمندگی با اما او بکاهد منزلت از و گیرد

 ندورانیتی از خبر مرجع آن رفتار: گوید می بشنود، را ماجرا این که کسی
 آن اما اند علم رسیده از باالیی مراحل به که کسانی وجود در که دهد می
آن  بده توانسدت می مرجع آن. شود نمی یافت اند، نیاورده دست به را نور

 یدك هم و بدهد، اش علمی سطح فراخور به علمی پاس  یك هم طلبه
 او بده مدثال  . داشت مردم میان در که جایگاهی به سبب اجتماعی پاس 

 کتداب تدو اصدال  : بگوید یا ایراد بگیری؟ من از که هستی که تو: بگوید
 هدا و این یدك از هیچ او اما کنی؟ می آن از را انتقاد این که ای فهمیده مرا

 باعد  بدود فراگرفته را وجودش که نوری آن زیرا نگفت؛ را ها این مانند
 .کند دوری ها پاس  این از امثال تا شد

 کوشدش علدوم تحصدیل و درس در طلبده کده نیست این مقصود
 چددارچوب در خواندددنش درس کدده آن اسدت مقصددود بلکدده نکندد،

 ندور بده یافتن و دست او ترقی باع  که باشد فضائل از ای مجموعه
 .دشون می علم

 زندگی در طلبی . کفایت9
 شدترچرانی بدر خددا رسدول روزی: کده اسدت شدده روایت
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: گفدت شترچران. طلبید شیر او قدری از و فرستاد را کسی. گذشت
و  اسدت قبیله صبحگاهی از شیر، دوشیده نشده است، شراب آنچه
 . ایشان شامگاهان نوشیدن برای ماست های ظرف در آنچه

 زیداد را او فرزنددان و امدوال یا!بارخددا: فرمدود خددا رسول
 چوپدان. طلبیدد شیر او از و گذشت گوسپندچرانی بر سپس. گردان

 ظدرف در هم را ظرفش شیر و دوشید گوسفندان بود پستان در آنچه
 و فرسدتاد گوسدفند بدرایش یدك همراه و کرد خالیخدا رسول
. دهیم می بیشتر بخواهید بیشتر اگر. بود همین داشتیم چه هر: گفت
 قددر بده خددایا، 1؛الكعرا  ارزقه همالل  : »فرمدود خدا رسول
  .«او کن روزی کفاف

 آن بدرای ، اهّٰلل رسدول یدا: کدرد عر پیامبر اصحاب از یکی
 مدا همدۀ کده کردیدد دعدایی را نپدذیرفت شدما تقاضدای که کدسی

 کردیدد کرد دعدایی تأمین را نیازتان که کسی برای و داریم، دوستش
 فرمودند:خدا رسول! نداریم دوسدت را آن ما کدام   هیچ که

ا خیر   وكعی ق    ما إن  »  ارز  هرم  الل   وألهی، كثر مم 
دا   د وآل محم   بسدنده و کم باشدد آنچه ؛الكعا  محم 

[ خدا یاد از] و باشد بسیار که است چیزی از بهتر کند
 قددر محمدد، آل و محمدد بده بارخدایا! .گرداند غافل

 .«کن روزی کفاف
خددا رسول عقل آفریده عزوجل خدای که عقلی ینتر کامل

 دارد کفاف قدر به که کسی زیرا است؛ این عقل منطقش این. است
                                                                 

 .112، ص2، جالکافی .1
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ا است، آسایش در  اندواع معر  در زیاد و مکنت ثروت صاحب ام 
 شود تعهدات افزوده انسان دارایی اندازه هر چون،. باشد می خطرها

 طالدب. شود می تر ونافز بندهایش و قید و بیشتر هایش مسوولیت و
 بداالی مراحدل بده غالبا   که کنید می مالحظه توانگرتر باشد اگر علم
 اش اصلی هدف از او را ثروت، و دارایی این که چرا رسد؛ نمی علم

بلکده  گرداند برمی ایمان از را او که بگوییم خواهیم نمی. دارد می باز
 را شفکدر و وقدت و سدازد مدی مشدغول خدود بده را او ثروت و پول
 دلیدل همدین بده. ماند می عقب ترقی درس و از نتیجه، در گیرد، می

 هددای فقیددر خددانواده از دینددی مراجددع بیشددتر بینددیم مددی کدده اسددت
 غالبدا   ثروتمندد افدراد هدای بچده کده است این دلیلش. اند برخاسته
ر ها برایشان زمینه این در پیشرفت  .شود نمی میس 

 مقصود از کفاف چیست؟
 کفایت و تأمین را انسان سال یك نیاز که است یمقدار آن کفاف،

 : جمله از است، چند چیز هم آن مالك. کند
 . است ضروری فرد خود   معاش تأمین برای که مقداری د
 که نیست زیبنده: مثال   دارد، نیاز آبرویش و شأن حفظ برای آنچه د

 هرچندد رود، خیابدان و کوچده بده کوتداه یدك شدلوار با فقط انسان
 کرامدت بدرای حفدظ امدا کندد، زنددگی همان با تنهایی به ندتوا می

 یدك بدا فقدط اگدر کده چدرا دارد؛ نیاز آن از بیشتر به خود اجتماعی
 و شدأن از و گیدرد می قرار تمسخر معر  در آید کوتاه بیرون شلوار

  .شود می کاسته او شخصیت
 افددراد جهددت آبرومنداندده زندددگی   آوردن فددراهم بددرای آنچدده ددد
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 همدین حکدم در تدوان می هم را میهمانان که دارد، یازن اش عائله
. اوست شوونات از که مهمانداری کسی برای ویژه به دانست افراد

 خدوب و کدار شخصدی هدای هزینده در جویی صرفه شك، بدون
 گیری سخت میهمانانش و خانواده به نسبت اما است ای پسندیده

 آن عکدس بلکده نیسدت، ای کدار پسدندیده کدردن جویی صرفه و
 تالش و کار به را مسلمانان متعال خدای است. وانگهی، صحیح

ار به اقتصادی عدم وابستگی و خودبسایی به رسیدن برای  امر کف 
 بده انددازۀ اینکده دلیدل بده تاجری است ممکن مثال  . است کرده
 امدا کندد رها را خود کار است آورده دست به ثروت و مال کافی

 کنند کار و کسب و تجارت که دهد می پیروانش دستور به اسالم
ار نیفتد دست به مردم و کشور اقتصاد زمام تا  مداومت پس،. کف 
کده  اسدت اجتماعی نیازی بی و کفاف از بخشی تجارت، کار بر

 نیدازی بی و کفاف مرحلۀ به تاجر چند هر است، اسالم مطلوب
 .باشد رسیده شخصی

 و آیدد، مدی مارشد به دام یدك و زائد بقیه بگذریم، که مقدار این از
 .نماید پرهیز کند، از آن آرزویش اینکه جای به باید مسلمان انسان

 روح تعالی هدف با زاهدانه . زندگی11
 اسدت مستحب اما کند؛ زندگی زاهدانه خودش به نسبت باید انسان

 انسدان. باشدد داشدته بخشش و بذل و میهمانانش خانواده به نسبت که
 آن از بیشدتر به و باشد کند قانع می تأمین را نیازش آنچه به باید مسلمان

 .است داده دستور خود اسالم، کهآنجا  در مگر ندوزد چشم
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 انسدان تربیدت اسالم هدف که دهد می ها نشان این امثال ها و این
 را مطلدب ایدن. یابد دست تکامل تعالی و به روحی نظر از تا است

 کده مگدر زمدانی کندد نمی پیدا تحقق هدف این و ایم؛ گفته بارها ما
 خددای. کندد گذشدت اوسدت دلخواه و دارد دوست آنچه از انسان
 : فرماید می متعال

ْ ر    َُّّ حِ
اْت  َ  اِِْمَّ ْنِف ْت  َّتَّ  َ ْ ال  اْاْلِِبَّ ن  ْ ْت  هرگز به نیکوکاری نخواهید  1؛ل 

 .رسید تا از آنچه دوست دارید انفاق کنید
 و بپوشدند تدر شدیك و بخورندد بهتر که کنند می سعی مردم اغلب

 کنندد انفاق و بخشش خواهند می که اما زمانی کنند، زندگی تر مرفه
. دهندد مدی خدورد، دردشان نمی به را آنچه و را کمترین و ترین پست

 ندامرغوب میدوۀ بدهندد، فقیدری بده ای میدوه بخواهندد هرگداه مثال  
 او: گوید می کنی؟ می را کار این چرا بپرسند ها آن از اگر دهند، و می

 فقیدری به پولی بخواهند گاه هر یا .دارد عادت ها میوه این خوردن به
 مقددار کفدایتش همدین گویندد می و دهند می ناچیزی مبلغ بدهند،

 از هددف اینکده از غافل. کند نمی آرزو هم را این از بیشتر و کند می
. شدود می انفاق او به که شخصی نیاز رفع: اول: چیز است دو انفاق

 خودش متعال خدای چراکه کننده؛ انفاق خود رساندن کمال به: دوم
 اسدت کده قدادر چنان گرداند، نیاز بی را او و بدهد فقیر به است قادر

 ایدن سدبحان خددای لیکن اندازد فقر به را شخص و بگیرد را ثروت
 داده قدرار دو هدر تربیدت و آزمدایش و امتحدان به خاطر را اختالف

 : فرماید می است، حکیم که تعالی خدای لذا. است
                                                                 

 .92سورۀ آل عمران، آیۀ  .1
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ْ رات   ُ رْ ْا  ِِْمَّ ْاْْل ْلر    ُ ْنرِْل ت  ْو  رات   ُ رْ ْا  ْم  رْؤِ ْاْْل ْلر   ْاْْل ْلرِ ْت  اِل   ْم  ِ ْاللَّه  َّ  1؛ق 
کدس را کده  فرمدایی هدر آن تویی کده فرمدان !بگو بارخدایا

خواهی فرمانروایی بخشی و از هرکه خواهی فرمانروایی را 
 .باز ستانی

   حقیقی . اخالص11
 بدرای و اسدت دشدوار کلدی طور بده اخدالص مرحلدۀ هبد رسیدن

 اعمدال چگونده دانندد مدی تقریبا   علم، اهل چون دشوارتر؛ علم اهل
 کندد بیند تصدور می را ها آن کس هر که کنند تنظیم نحوی به را خود

 کسی مدتی از بعد وقتی که جایی تا هستند؛ مخلصی واقعا   های آدم
 و است ساختگی اخالصشان شد متوجه دارد نشر و آنان حشر با که

 دچدار علم اهل همۀ به اخالص نسبت نیستند، مخلص در حقیقت
 مدن بده کده آقدایی این: گوید می خودش به و شود می تردید و شك

ت همده اسدت ایدن مخلصدی آدم اینکه تصور  معاشدرت او بدا مدد 
ددب داشددتم،  هددم دیگددران البددد شددد؛ معلددوم بددر مددن بددودنش متقل 

 .طورند همین
 در بددی تدأثیر کند می اخالص به تظاهر که علمی اهل سان، بدین

 از یکدی بندابراین،. گدذارد مدی مخلص علمای واقعا   به نسبت مردم
 و بخشدد آن توفیدق در را تا او بخواهد خدا از باید انسان که اصولی

 برای حقیقتا   کردارش و اعمال که است این کند، کمکش آن ادامۀ بر
 شدود مرجع اینکه برای بخواند درس انسان ندارد ایرادی. خدا باشد

                                                                 
 .21آل عمران، آیۀ   . سورۀ1
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غ یا یك رساند سود مردم به و  و شدهر فدالن عالم یا و سخنران یا مبل 
 اجر از جاندب خددا و ثواب نیت ها به این همۀ باید اما شود؛ آبادی
 کده دهد نمی اهمیت این به دیگر باشد، این هدفش که کسی. باشد

 درسدت. منفدی اید مثبدت چده گویند، می چه دربارۀ او عمرو و زید
 امدا دارد، اثر انسان در روان دو هر دلسردسازی، و تشویق که است
او  در زیدادی تدأثیر چیزهدا ایدن برسدد، اخدالص درجۀ به که کسی
 .گذارد نمی

 مدا در چقدر خواندن یأس آیۀ و تشویق بنگریم، خودمان به بیایید
 قدرار تدأثیر تحدت را مدا صددرصدد کردن اگر دلسرد گذارد؟ می اثر

 مدا درصد اخدالص در یك حتی اینکه بر است دلیلی این دهد، یم
،. ندارد وجود انجدام  کتداب مانندد تدألیف کاری خواستید اگر مثال 

 پشدت یدا حضدورتان در نفدر، یك که کردید مالحظه سپس دهید و
 یا گر مجادله شخصی را شما و کند صحبت می شما ضد بر سرتان،

 مدن! ای نددارد فایدده کدار ایدن: گفتید اگر خواند، می بهمان و فالن
 انجدامش پدس بگویندد؟! سدخن مدن بر ضد مردم و دهم انجامش

 نددارد، وجدود اخالص شما کار در که دهد نشان می این! دهم نمی
 نددادنش انجام باشدد، یعندی کار ترك در دینی مصلحتی که این مگر
 .خودت برای شدن متأثر سبب به نه باشد خدا خاطر به هم

 نفس وایه از . دوری12
 : است فرموده متعال خدای
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و  
ْ
ِْهرىْاْْل رى ر   نَّ  َ ْْ ْا َّ ِِ ر

ِ ْاْْل    ْ*ْف  ْع  ىْالنَّْفس  َن   ِهْو  بِّ ْر  ام   َ ْم  اف  ْ ْخ  اْم  مَّ
 
 1؛و  

که از ایستادن در برابر پروردگارش هراسید و نفس خود  و اما کسی
 .است بهشت او همان جایگاه پس ،داشت را از هوس باز

 یدك روی دو هوس، و هوا از نفس داشتن باز و خدا قامم از ترس
ه  دهدد؛ مدی تشدکیل مؤمندان در تقدوا و را َوَرع آن مایۀ جان و اند سک 
 کندد مدی هوس خواهد و می آنچه از را خود نفس مؤمن هرگاه زیرا،
 مقددام از هرگدداه و اسددت، ترسددیده پروردگددارش مقددام از دارد بدداز

 پدس،. دارد مدی بداز هوس و اهو از را خود نفس پروردگارش بترسد
 .است شبه تفسیری عطف اینجا در عطف

ت شاید  باشدد این اند شده ذکر سیاق یك در جنبه دو این آنکه عل 
 اسدت؛ دیگران از تر سریع مردم برخی ها در از این یك هر ظهور که

 نتیجده در و ترسند پروردگارشان می مقام از ابتدا مؤمنان بعضی زیرا
 دیگدر، بعضدی و دارندد، مدی بداز هدوس و واهد از را خدویش نفس

 مرتبدۀ به گاه آن دارند می باز خواهش و هوا از را خود نفس برعکس،
 .رسند می مقام پروردگارشان از ترس
 احادید  ایدن. اسدت آمده متعددی احادی  در اساسی اصل این

 و مدردم بده دادن پداداش در خددا میدزان دارند کده اشاره نکته این به
 دو این از آنان برخاسته اعمال که است ها این آن رهایکردا و اعمال

و  طاعات اگر. نفس هوای از ممانعت و خدا، مقام از ترس: شد امر
 باشدند نفدس هدوای از ممانعدت و خددا خدوف از منبع  عبادات،

 .شوند می پذیرفته
                                                                 

 .11و  12. سورۀ نازعات، آیات 1
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 : فرمایند می علی امیرمؤمنان حضرت
ه الدهر ُصمت لو» ره اللی  وقمت كل   برین لرتُقت ثرم   كل 

 بعثك لما ر والمقام الركن بین: قال او ر والمروة الصعا
ة  ي إن ما بلغ، بالغا   هواك م  إال    اهّٰلل رة  عي جن   وإن جن 
 شدب تمدام و بگیری روزه عمر همۀ اگر 1؛ عي نار نار  ي

: فرمودند یا د مروه صفا و میان سپس بگذرانی عبادت به را
هوایدت  بدا جدز را تدو خدا شوی، کشته د مقام و رکن میان

 بهشدت در باشدد بهشدتی اگر. باشد چه هر انگیزد، برنمی
 .«دوزخ در دوزخی باشد اگر و بود خواهی

 تواضع و . فروتنی13
 بددان بایدد دیندی علدوم طالب است که مهمی عناصر از فروتنی

 امددام خشددنودی و بددوده موفقیددت عامددل همینطددور و شددوند آراسدته
 از دور بده دارد مدیوا را انسان که یچیز آورد؛ می فراهم را زمان

 داشدت توجده باید. بپذیرد را حقایق خودخواهی و لجاجت هرگونه
 و بخواهد انسان اگر اینکه چه نیست، سخت چندان بودن فروتن که
 . شد خواهد موفق تردید بی بکوشد، آن آوردن دست به راه   در

 : فرمودند صادق امام
مونه لمن وتواضعوا...»  طلبتم لمن وتواضعوا العلم تعل 

 براطلكم  یرذه  جبرارین علماء والتكونوا العلم، منه
 او از آنکده و آموزید می دانش او به که کسی ؛ برایبحقكم

                                                                 
 .111ص ،11ج األنوار،بحار. 1
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 جبدار عالمانی که مبادا و ورزید فروتنی آموزید، می دانش
 حددق شددما،[ کدداری] باطددل صددورت، آن در کدده باشددید

 . «کند می نابود را تان[بودن  ]
 بایدد نیدز شداگرد باشد، متواضع باید استاد که طور نهما بنابراین

 . باشد چنین
 کلیدد خودخواهی، و بینی خودبزر  از گریز و حق سخن پذیرفتن

 مبتددیای  طلبده زمانی که د بزر  مراجع. است زندگی در موفقیت
 اندد،گدذارده نمدایش بده را پدذیری حق از زیباییهای  نمونه د بودند

 سوی از علمی و منطقی دلیل با که جهت نآ از را خود فتوای چراکه
 . دادند می تغییر باطنی میل با و راحتی به شد، می رد و نقد دیگران
 مندد بهره دلیدل بده پیدامبر خویشاوندان و نزدیکان ازای  عده
 مقابدل، در گرفتندد؛ فاصدله حضرت آن از تواضع، صفت از نبودن

 دلیل به داشتند،ن پیامبر با ای خویشاوندی پیوند هیچ که کسانی
 کده سدلمان مانندد] گرفتندد، قدرار بیدت اهل شدمار در فروتنی،

 واالی ارزش ویژگدی، این و[ خواند بیت اهل از را او پیامبراکرم
 دینی، علوم طلبۀ دو زندگی در کندوکاوی با. دهد می نشان را تواضع

 در کده دارد برتدری جایگداه کسدی آن رسید که خواهیم نتیجه بدین
 رو همدین از و باشدد داشته بیشتری تواضع اجتماعی رفتار و زندگی

 صدفت ایدن بده دیگدران از بدیش دیندی علدوم طالب است شایسته
 . شوند آراسته پسندیده

 بعثددت از پددیش را پیددامبر همسددرش، و مظعددون بن عثمددان
 پیدامبر کده هنگدامی. بودندد شدهره تواضدع بده و شناختند می
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 فصل اول: عوامل فردی در موفقیت طالب علوم دینی

 اکدرم پیامبر. کردند عالما را خود مسلمانی دو آن شد، مبعوث
. کدرد ندازل آیده دو آن دربارۀ خدا و داشت میگرامی  و بزر  را آنان

 مسدلمانان فدرو بسدت، جهان از چشم مظعون، بن عثمان که زمانی
 بوسدید می را او شده، خم نشسته، او پیکر کنار پیامبر که دیدند

 . گریست می سخت و
 تواضدع سدوی به را انسان انش،د که برسند نتیجه این به بایدها  انسان

 شدیطان صدفات از تکبر زیرا کند، می دور تکبر از و راند می پیش بیشتر
 و موفقیدت بده نیدل بدرای وسدیلهتدرین  مهم فروتنی و تواضع اما است؛
 .است مهدی امام عصر، ولی حضرت به شدن نزدیک

 تقوا مختلف . ابعاد14
 است تبلیغ و نفس تزکیۀ آن،ترین  مهم که دارد گوناگونی ابعاد تقوا

فندد، بدان همگان که است عینی واجب نفس تزکیۀ البته و  لدذا مکل 
 برابدر در را خدود بتواندد کده بسدازدای  گونده بده را خدود باید انسان

 و... اقتصدادی سیاسدی، اجتمداعی، مشکالت و زندگی نامالیمات
 .کند کنترل

 سدتاندو و مؤمندان از داشدتن نگداه حرمدت تقوا، سکۀ دیگر روی
 اشرف نجف به زیارت برای بهایی شی  مرحوم. است بیت اهل

س باآنجا  در و شدند مشرف  ایشدان بدا و کردندد دیدار اردبیلی مقد 
 شی  حاضر علمای گواهی بنا به و ظاهر در. داشتند علمی گفتگوی

 . شدند غالب بهایی
 بدرای بزرگدوار دو آن روزی و گذشدت مداجرا ایدن از روز چندین
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س. رفتندد السدالم وادی به اتحهف خواندن های  پاسد  اردبیلدی مقدد 
 ایشددان از بهددایی شددی . دادنددد را بهددایی شددی  روز آنهای  سددؤال

 بعدها اینکه یا نفرمودید بیان و دانستید می راها  پاس  این: پرسیدند
   آوردید؟ دست به

س  . دانستم می آری،: فرمودند جواب در اردبیلی مقد 
 پاسد  در بدود؟ چده پاسد  ندادن و تسکو دلیل: پرسیدند شی 
 و هسدتید شیعه علمای بلندآوازگان و آوران نام از جنابعالی: شنیدند

 . داشتم نگاه حرمت لذا عادی هستم، طلبۀ یک من
 نیداز آن از روسفیدی با خروج برای آمادگی که است امتحان یک این

 .شود نمی حاصلای  لحظه و آنی هرگز و دارد پیگیر تالش و کار به

 است تغییر اساس نفس، تزکیۀ و . تربیت15
 و نمایدد تقویدت جامعده بدا را خدود رابطدۀ کند سعی باید انسان

 و فروتنددی ماننددد اسددالمی، بدده اخددالق پایبندددی طریددق از کددار این
 رحدم، شددنی صله و مهربانی و گذشت و بخشندگی و خوشرویی

 علدم، اهدل ویژه بده همگدان، بدرای اخالقدی های ارزش این. است
 وجدود متفداوتی نسدبت بدا دینددار، در جامعۀ و است شده شناخته

،. نهادینه کدرد و دار ریشه و عمیق ها را آن باید اما دارد،  سدعی مدثال 
 بده اگدر. نماییدد عمل خود نفس هوای برخالف کارها همۀ در کنید

 سعی ندارید، رغبتی به انجام دادن آن اما دارید اعتقاد درستی  کاری
 خود دوست با اگر. کار شوید آن تسلیم تمام بردباری و صبر با کنید

 دیددنش برویدد به کنید سعی هستید عصبانی او از و دارید اختالف
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 فصل اول: عوامل فردی در موفقیت طالب علوم دینی

 مثدل او معاملده بده اگدر و کنید، سالمش رسید می او به وقت هر یا
 اید؛چراکده داده انجدام را خدود وظیفۀ چون شما نشوید دلگیر نکرد

م خواهید می اگر  مانندد: نظدر اخدالق، از بایدد شدوید رهبدر یا عال 
 برای اینکه نه باشید الگو ها، این امثال و خشم فروخوردن و بردباری

 .بریزد هم به اعصابتان یا شوید برانگیخته زود چیزی اندك
 اسدتفاده صدحیح نحدو بده تان زندگی از و کنید عمل درست شما
 آنان با شما برخورد و شما از دیگران که اهمیت ندهید دیگر و کنید،

 : فرماید می خدای متعال زیرا اند؛ نکرده یا اند کرده استفاده
ْ ْ ری  ُت  اْاْهت  ِْإذ  ر َّ رْ َّْ  ْم  ْ ُك  رأُّ  ُ ْ   ْ ْ  ُ ر س  ْنف 

 
 ْ ْ یك  ل  ن  اْع  ْآم  ِی    اْالَّ هی 

 
 1؛ اْ 
 گداه هدر بپردازید، خودتان به اید! آورده که ایمان کسانی ای

 شدما بده سدتا گمراه شدده که کس آن یافتید هدایت شما
   .رساند نمی زیانی

 بده نفدس ریاضدت و تربیدت دربدارۀ آیده ایدن از تر صریح عبارتی
و  فعدل اسم «علیکم» کلمۀ چراکه شود؛ نمی پسندیده یافت اخالق

 کردیدد آغداز از خودتدان اگدر پدس اسدت؛ «بداد شما بر» معنای به
 .شوند هدایت و کنند اقتدا شما روش و راه به نفر ها ده که بسا چه

 است تر سودبخش باشد، تر سخت نفس برای چه . هر16
 : فرمودند که است کرده روایت صادق امام از زراره

 اال   طاعرة هّٰلل كالهما قط   أمران لعلي عرض ما  واهّٰلل»

                                                                 
 .121. سورۀ مائده، آیۀ 1
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هما عم  هما بأشد   گاه هیچ که سوگند خدا به 1؛علیه وأشق 
 طاعدت خددا هم دو هر که نیامد پیش کار دو علی برای

 .«کرد می ها عمل آن ترین سخت به آنکه مگر بود
 اسدت، متعدال خددای رضدایت مدورد کدار دو هدر آنکده بدا پس

 در خودسددازی چدون کدرد؛ مدی را انتخدداب تدر سدخت امیرمؤمندان
 در تدر از سدخت مقصدود است ممکن. است دشوارتر قسم انتخاب

 مقصدود بلکده اسدت تدر سخت بدن برای فقط که نباشد این اینجا،
 بده انسدان، اوقدات بعضی زیرا، هست؛ هم روحی نظراز  تر سخت

ت جسمی و رنج روح، راحتی سبب  مانند. کند نمی احساس را مشق 
 مثدل دد شدب بخوابدد دارد عادت که کسی برای که داری زنده شب

 برای روحی نظر از اما است، سختی کار بدنی نظر از د مردم اغلب
ها  سدال از بعد نزدیك خویشاوندی یا صمیمی دوستی که مثال   کسی
 شخصدی چندین زیرا نیست؛ باشد، چنین آمده نزدش فراق و غیاب

 در بیددار مانددن چراکه نیاید؛ سراغش به خواب اصال   است ممکن
 را آن اصدال   بلکه نیست و دشوار و سخت روح برای موقعیتی چنین

 را او هدا مددت که عزیزی و دوست دیدار به چون کند احساس نمی
 تدر سخت عمدتا   تر سخت از بنابراین، مقصود. است مأنوس ندیده،

 را انسدان که دشواری است و سختی همین و است، روح برای بودن
 .کند می نزدیکترش عزوجل خدای به و سازد می

 مزد برابر دو خود کار برای بارانی روز یك در که ساختمانی کارگر
 احسداس بدهدد دسدت از را کدارش روزی در چندان اگر طلبد، می

                                                                 
 .112ص ،1ج الحدید، ابی ابن البالغه، نهج شرح. 1
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 شدود مدی متحمدل آن روز در کده ضرری زیرا کرد؛ خواهد حتینارا
 گفتده او بده اگدر و اسدت، عادی روز یك در کار سر نرفتن از بیشتر
 بارانی روز یك در کار زحمت از چون باشی خوشحال باید تو: شود

 که را برابری دو مزد من اما: گفت جواب خواهد در ای، یافته نجات
  .دادم دست آورم از دست به وانستمت می روز این در کردن کار با

 هم صدادق کند می کار خدا راه در که کسی به نسبت وضعیت این
 کارهدایی ترین سخت جستجوی در همواره مؤمن  واقعی زیرا است؛
 مدزد و قدرب بده طریق از این تا دارد؛ دوست متعال خدای که است

 : است آمده حدی  در. آید نائل خدا از بیشتری
ة قدر علی العم  ثواب»  بده عمدل پداداش 1؛ یره المشق 

 .«است عمل آن سختی اندازۀ

 نفس تربیت در کاربردی تمرین . یک17

 : اند فرموده که است شده روایت امیرمؤمنان حضرت علی از
هم من»  خدودش که کسی 2؛الشیطان خدع َامن نعسه ات 
هم را  .«ماند امان در های شیطان نیرنگ از بدارد مت 

  :اند فرموده و
هم من»  خودش کس هر 3؛الشیطان غال   قد نعسه ات 
 .«شده است چیره شیطان بر کند متهم را

                                                                 
 .119. غرر الحکم ودرر الکلم، ص1

 .118ص الکلم، درر و مالحک غرر. 2

 .219. غرر الحکم ودرر الکلم، ص3
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ل، قدم در کند تربیت را خود بخواهد انسان گاه هر  همیشه باید او 
هم اش شخصی در رفتارهای را خویش  در که ترتیب این به سازد؛ مت 

 جدای هبد را دیگدران و بگذارد جای دیگران به را خودش قضایا تمام
 قضداوت خود طدوری برای موارد از بسیاری در انسان زیرا خودش؛

 بدرای اگدر موضدوع همان یعنی. دیگر طوری دیگران برای و کند می
 حکدم تمدایالتش و غرایز با هماهنگ ای گونه به بیاید خودش پیش

 برای آنچه با مغایر ای گونه به اتفاق بیفتد دیگران برای اگر و کند، می
 .کند می حکم ،کرده حکم خود
 در بدودن، فقیه و عالم بر عالوه که د طوسی نصیرالدین خواجه از

 حداوی ای نامده شخصدی که شود می نقل بود د نیز مصدر حکومت
 نامده آن در جملده از و نوشت، به ایشان ادبی بی و سرزنش و توبی 
 مدرا امدا اینکده و: ... نوشدت او بده خواجده. «سگ ای: »بود نوشته

 چهار که است حیوانی سگ زیرا نیست؛ درست ای خوانده «سگ»
 سگ. روم می راه پا دو روی من که صورتی در رود می راه و پا دست
 ها گذشته، این همۀ از. نیستم چنین و من است پوشیده مو از بدنش

 سدگ و دد هسدتم آن منطقدی تعریدف حسدب بر د ناطق حیوان من
 . ناطق است غیر حیوان
 و تمجیدد باعد  طوسدی، خواجده پاسد  در مدداری اخالق این

 و خواجدده نفددس بدده اعتمدداد چراکدده نشددانگر اوسددت؛ تحسددین
 بدر کردن عو ، تمرکز در و شخص آن ادب اسائۀ به اش اعتنایی بی

 . است اجتماعی و شرعی مهم امور
 پستچی و بیفتد، اتفاق ما برای موضوعی چنین اگر که صورتی در
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 عبداراتی چنان حاوی که بیاورد ما برای جانب شخصی از را ای نامه
 او بده طوسدی خواجده پاسد  همانندد پاسدخی توانیم می آیا باشد،

 نکنیم؟ آن امثال و مثل معامله به کنیم سعی و بدهیم،

 نفس پرورش و . ریاضت18
 پرورش به نیاز بدون و سرعت با و آسانی به تواند نمی بشری نفس

 اضدتری بده نیداز بلکده شدود راه بده سدر درست و مقدمات، طی و
 : است آمده امیرمؤمنان از فرمایشی در. دارد مستمر

ما»  یروم آمنرة لترأتي برالتقو  أروضرها نعسري هي إن 
 پدرورش و تقدوا ریاضدت بدا را نفسم این من 1؛األكبر الخو 

 .«باشد امان در و آسوده روز، ترین وحشتناك آن در تا دهم می
 هدر هبد نسدبت عیندی واجبات مهمترین از نفس پرورش بنابراین،

غدان و واعظدان دد به مدا نسبت و است، فردی  از دد روحانیدان و مبل 
 و افدراد مدا هدر کددام از چراکه باشد؛ می برخوردار بیشتری اهمیت

 از و کنندد، می پیروی و آموزند می و گیرند می تعلیم هایی گروه بلکه
 واقدع عدالم در اگرچده شما پس، پذیرند. می تأثیر و کردارش گفتار

 کده کسدانی هسدتند زیدرا چنین نیستید؛ عمل در اما دهستی نفر یك
 کنند، پیروی می رفتارتان و اعمال از و دانند می راهنما و رهبر را شما
 از یکدی از داسدتانی برایتدان اینجدا در. عدالم یا باشید خطیب خواه

. کدرد ذکدر بدرایم را آن ایشدان خود که کنم می نقل گذشته علمای
 و درس خداطر بده کده ام خدانواده از یدور سال چند از بعد: فرمود

                                                                 
 به عثمان بن حنیف. ، نامۀ امیرمؤمنان حضرت علی111. نهج البالغه، ص1
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 بستگانم و خانواده دیدن برای بودم، وقتی شده ها جدا آن از تحصیل
 یدك. آمدندد دیدنم می به روستا اهالی بازگشتم، زادگاهم و روستا به

 حمدام خزیندۀ به ورود هنگام آیا: پرسید من از نزدیکان از یکی روز
 این زیرا نه؛: گفتم د؟بگذار را راستش پای اول انسان مستحب است

 هنگدام در راسدت پای و ورود چپ هنگام پای داشتن مقدم د حکم
 حمام مانند جاهای دیگر دربارۀ اما است، مستراح مختص د خروج

 .است نشده روایت مطلبی چنین آب، حو    و
 !گوید می شما قول از فالنی: گفت من به تعجب با

 نقدل مدن از ندهچگو پدس نددارم، اطدالع چیدز ایدن از من: گفتم
 کدرده مدی عمدل آن به مدت این تمام در فالنی اما: گفت !شود؟ می

 پایبندی آن به همه که جایی تا کند، نقل می هم دیگران برای و است
: گفدت مدی عدالم آن !نماید می نقل شما قول از چون دهند می نشان

دب من و  ام ندیدده را حکدم ایدن عمدرم تمدام در زیدرا شددم، متعج 
 بده و کند می نقل من قول از را آن شخص این چگونه پس ام، نشنیده

 از چدون ام، نگفتده او بده را آن مدن که در حالی دهد می نسبتش من
 ندارم؟ اطالع حکمی چنین
 ای کدرده نقل من از شما آیا: پرسیدم او از و خواستم را شخص آن

 راسدت پای اول است مستحب حمام خزینۀ شدن به وارد هنگام که
 مدن: گفتم. بله: گفت چپ را؟ پای شدن خارج هنگام و گذاشت را

امدا  ایدد نگفته من به مستقیما   شما: گفت ام؟ گفته شما به را این کی
 کدردم، نگاه شما به بودیم رفته حمام به هم با شما و من که روز یك

 را خدود راست پای اول ورود هنگام یعنی کنید د می را کار این دیدم
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 عدادت یدك ایدن: گفدتم. دد  را چپتان ایپ خروج هنگام و گذاشتید
 .ندارد آن استحباب به ربطی و است

 نفس تربیت برای بیت  اهل قراردادن . الگو19

 و شدمارند مدی صدوفی را او متصوفه که کسی د بسطامی احوال در
 طاعدت به را نفسم: گفت که است شده د ذکر دانند می عارفش عرفا
. نمودم محروم آب را از او سال یك پس نکرد، اجابتم خواندم، خدا

را  ریاضدت ایدن آیا: که است این شود می مطرح اینجا در که سؤالی
 پذیرد؟! می شرع
 رسدانند مدی نتدایج به را او که مقدماتی تحصیل در نباید انسان آیا

 ایدن به عرف حتی نکند؟ بسنده نتایج به و تنها باشد شریعت پایبند
 خدود خاندۀ را بده میهمدانیانسدان،  کده زمانی. دارد اعتراف مطلب
 نیسدت این معنایش شود، می خوشحال آمدنش از و کند می دعوت

 رفتن باال با مثال   شود، اش خانه داخل ای نقطه هر از راضی است که
 یعندی آن، مخصوص راه از خواهد بلکه می شود، منزل وارد دیوار از
 یدوارد از میهمان اگدر که ندارد دوست انسان همچنین. بیاید در، از

 او اسدت؛ طور همین هم شرع. درآید او بر غفلتا   شود، اش خانه وارد
 . است داده قرار حکمی هر چیزی برای
 بداز آیدا ماسدت، اختیار در که فراوانی روایات و احادی  وجود با
زی هم  حدد چده تدا نیسدت معلوم که هایی راه به بردن پناه برای مجو 

 دلیلی دارد کده چه گهی،دارد؟ وان وجود هستند، نادرست یا درست
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 تربیدت نفدس بدرای دیگری های راه شرعی، های راه وجود با انسان،
 مکدروه یدا حرمدت بده قائدل که است صورتی در این! کند؟ اختراع

 .نشویم ساختگی های این راه از برخی بودن
 نفدس تربیت های راه بیان به خود سیرۀ و احادی  در بیت اهل

 بدا بندابراین، اسدت؛ موجود بزرگواران آن رو اخبا آثار و اند، پرداخته
 کده بپیمداییم را ای خودسداخته هدای راه نیسدت نیدازی ها، آن وجود

مات به سپس و مکروهات به را انسان است ممکن  .بکشانند محر 

 . تربیت نفس21
 و طالب مدرسان جماعت، ائمۀ وعاظ، علما، از اعم علم اهل ما

 باشدیم داشدته قدرار وتقدوا نایمدا ازای  و مرتبده درجده هدر در عزیز
 ندام بده بزرگدی دشدمن وقتدی تا. داریم نفس تربیت به نیاز همچنان

 . هستیم تربیت نیازمند همچنان ما دارد قرار ما درون در «نفس»
 و کلید است نشستهای  دربسته اتاق در که بگیرید نظر در را کسی

 آن هدر کده اسدت خفتدهای  درندده پلنگ اتاق گوشۀ در. ندارد را آن
. بددرد را انسدان زدن هدم به چشم یک در و کند حمله است ممکن

 یدا خوابدد مدی آسدوده درنده حیوان این به توجه بی انسانی چنین آیا
 از کسدی چندین! شدود؟ مدیمعمولی  کارهای و غذاخوردن مشغول

 انسدان نفدس! زندد نمدی پلک و حتی آساید نمی دم یک پلنگ ترس
و  کندد مدی حمله انسان به قینا  ی که استای  گرسنه پلنگ چنین مثل

 . نیست آن بردن بین از به قادر آدمی
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 : است آمده روایت در
ترین  دشدمن 1؛كجنبیر برین التري كنعسر كعدو   أعد »

 . «دارد قرار پهلویت دو میان که است نفسی دشمنانت
 باشدد، و بددنهاد و خیدره ظالم هرقدر شود، تصور که دشمنی هر
 در را جوارحشان مهار که کسانی. است تر خطرناک او از آدمی نفس

 آزاد و زبانشان گیرند نمی را خود و پای دست و جلوی ندارند دست
 در اعتنایندد، بی زندد میسدر آندان از کده گناهدانی به نسبت و است

و  خبرندد، بی خدود کنار در خطرناکی پلنگ چنین وجود از حقیقت
 .بود دیگری گونۀ به و حالشان وضع داشتند خبر اگر
 متوجده که کسی حال به وای و است خطرناک العاده فوق انسان فسن
 نباشد خطر این متوجه انسان که است جایی مصیبت نباشد؛ خطر این

 .نگذارد فرق و گربه درنده پلنگ و میان چیست پلنگ و نداند
 .کنیم تربیت را خود نفس که داریم نیاز و ما است واقعیت یک این

 نفس تزکیۀ اهرترین  . مداومت بر آسان21
 ندارد الزم زیادی زمان که است این نفس تزکیۀهای  ویژگی از یکی

 نفددس تزکیددۀ بددرای. طلبددد مددی راسددتین تصددمیم و عددزم عددو  در و
 وقدت یدک هیچ امور این ولی است الزم مواظبت و مراقبت هشیاری،

 زندگی روزمرۀهای  فعالیت کنار در و کند نمی صرف آدمی از چندانی
 مانندد سدودمندی بسدیار راهکارهدای دیگدر سوی از. اجراست قابل

 مقصدد بده زودتدر و تر آسان را انسان که دارد وجود نیز نفس محاسبۀ
                                                                 

 .19ص ،1ج فقیه، مکتبه انتشارات ورام، ۀمجموع .1
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 در بددکارهای  انسان و کافران که است آمده مجید قرآن در رساند. می
 از و شدوند مدی پشدیمان شددت بده خود گذشتۀ اعمال از قیامت روز

 گرداندد باز دنیا زندگی به دوباره را آنان کنند می درخواست الهی درگاه
جهدان  همدین در مدا کده است شایسته کنند. جبران را خود گذشتۀ تا

رر ِ ْ* بگددوییم: ْاْرِجع  بِّ ْْر  ْكررت     ْ ح اِْفررت  ِْ ررا  ِ ْ رر   ْعم 
 
ررىْ  لِّ ع  پروردگددارا مددرا  1؛ل 

 از تدا و ام کار نیکی انجام دهدم  بازگردانید شاید من در آنچه وانهاده
 .بپردازیم گذشته تدارک به است باقی دمی هنوز ما گران عمر سرمایۀ

 خودسازی و . انفاق22
 : فرماید می کریم قرآن در متعال خدای

ال  اْل   ن  ْْت  ْْاْلِِبَّ َّتَّ َ  اَْ  نِف اْت  ِِْْمَّ    َُّّ حِ
 نخواهید نیکوکاری به هرگز 2؛ت 

 .کنید انفاق دارید دوست از آنچه تا رسید نخواهید
 خودسدازی آن، و شود می خالصه مرا یك در اخالق نهایی هدف

 مسائل دشوارترین و ترین پیچیده از خود و این است، نفس تربیت و
 دشدواری مسدائل اسدت در ممکدن مدردم از بسیاری زیرا باشد؛ می

کده  گفدت توان می حتی. نباشند موفق مسأله این در اما شوند موفق
 آفریددن از متعدال خددای هدف اساسی محورهای از یکی امر این

 نصدب و رسدوالن و پیدامبران و فرسدتادن انسدان و زنددگی و جهان
 کریم قرآن کنیم اهتمام می مالحظه که روست همین از. است اوصیا

 باشد، می امر این تحقق به دعوت جهت در غالبا   شریف احادی  و
                                                                 

 . 122و  99سورۀ مؤمنون، آیات  .1

 .92سورۀ آل عمران، آیۀ  .2
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 فصل اول: عوامل فردی در موفقیت طالب علوم دینی

 نیکوکداری بده هرگدز: »فرمایدد مدی کده شدریفه آیدۀ همین از جمله
 .«کنید انفاق دارید دوست آنچه از تا رسید نخواهید
 اگرچده کندد، انفاق را خود مال اضافۀ یا و پست چیز هرگاه انسان
 کار از هم گرهی است ممکن و کرده انفاق خویش را مال از بخشی

 بده را خود صاحب امکان ندارد شود، حل   شده انفاق او به که کسی
 آنچه دوسدت از که وقتی برخالف. برساند نیکوکاری و نیك ساحل

 انفداقی همدان دقیقدا   ایدن کندد؛ انفاق اوست خود نیاز مورد یا دارد
 کریمده آیدۀ مطلدوب آنچه به را آن و کند می را تربیت نفس که است
 .رساند می است

 خدود، او، چراکده کنندده؛ انفداق به نه و دارد نیاز انفاق به نه خدا
 یدك حتدی که طوری به گرداند نیاز بی و را توانگر مردم همۀ تواند می
 و فقیدر سدبحان لکن خدای باشد، نداشته وجود انفاق محتاج یرفق

و  تربیدت و امتحان تا است داده را قرار کننده انفاق و نیازمند و غنی
 . در میان بندگان باشد خودسازی

 که نان عدد چند شما و باشد ای گرسنه فقیر اگر که نیست شکی
 تربیدت و خودسدازی ایدن بدهید، وی ندارید به ها نیاز آن به خود

 یدك و انفاق اسدت هم شما کار این چند هر کند، نمی پیدا تحقق
 توانسدتید اگدر لکدن شدود، می محسوب پاداش درخور نیك کار

 آنکده یعندی این بدهید، فقیر به دارید، نیاز به آن خود که را نانی
. ایدد رسدیده و خودسدازی نفدس تربیت از باالیی مرحلۀ به شما

  :فرماید می متعال خدای
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ْ او  ِسرری 
 
ْو   ررت  َِ اْو 

ین  ُِ ررِهِْمْسرر َِّّ  َ ْ
ْح   ررام  ع  ْالطَّ رر     بددا را طعددام 1؛ ْطِعم 

  .دهند می اسیر و یتیم و مستمند به داشتنش دوست وجود
 آن بدده و] دارنددد دوسددت را غددذا آن خددود، آنکدده وجددود بددا یعنددی

 بده را «داشدتنش دوست» ضمیر که برخی تفاسیر بر بنا د[ محتاجند
 .دهند می دیگران آن را به د ردانندگ برمی طعام

 خودسازی برای فرصتی رمضان . ماه23
 ایدن معندایش پدس ماسدت، عینی واجبات از خود تغییردادن اگر
 معصیت شود می باع  که را هایی و روش ها راه باید انسان که است
 را آن نبایدد که مطلبی است این و آورد، فراهم خود برای نکند، خدا

 کدار این بده کده را تمهیدداتی و مقددمات باید کهبل گرفت کم دست
 .  داد ریاضت را نفس کرد و تهیه کند کمك می

 شدهوانی غرایدز و ها انگیزه با شدن مواجه هنگام در نفس ریاضت
 همزیسدتی حکدم بده کده ها، آن پیامدهای و و خواهش قبیل: من از

 ردشدوارت بسدیار یابندد، راه مدی او وجود در جامعه و محیط با انسان
ی بسیار ها موانعی این. است  : شاعر قول به و هستند جد 

 والهدددددوی والددددددنیا ونفسددددد  ابلدددددیس
 

 
هدددددم الخدددددالص کیدددددف   أعددددددائ  وکل 

 

 ایدن از رهیدد تدوان چگونه هوس؛ و من نفس و دنیا و ابلیس»
 .«دشمن همه

                                                                 
 .8سورۀ انسان، آیۀ  .1
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 فصل اول: عوامل فردی در موفقیت طالب علوم دینی

 و کنندد، مدی خودنمدایی ما برابر در تمام قدرت با موانع این همۀ
ط برای دت شدان سرکشدی کدردن مهدار هدا و آن بر تسل   ای اراده و هم 

 بسدیار مناسبت ماه رمضان و آییم، چیره ها آن بر تا طلبد می نیرومند
 پیدامبر مداه رمضدان شدریف خطبدۀ در. اسدت خوبی برای این امر

 : که آمده است گرامی
طها ال أن ربكررم  اسررألوا مغلولررة والشرریاطین»  یسررل 

 از پددس، ؛شدوند زنجیدر مدی و غدل در شدیاطین 1؛علریكم
ط شما بر ها را آن که بخواهید پروردگارتان  .«نگرداند مسل 

 ریاضدت بدرای. باشدیم هشدیار و بیددار و برحذر کامال   باید پس،
 زیدرا نددارد، وجدود روزه از تدر بدزر  نفس فرصتی تربیت و روحی
 تمدایالت و شود، کم می شهواتش است، خالی شکمش که انسانی

اره نفس های خواهش و  فضاها این. گردد می ضعیف و ستس اش ام 
 فدراهم روزهدا و ها ماه دیگر از رمضان بیشتر ماه در عالی، شرایط و

 نفسدش کمدك تربیدت در انسدان بده مداه ایدن فضدای یعنی. است
 دادن تغییدر بدرای فرصدتی بده را گرامدی ماه این بیایید پس. کند می

 .کنیم تبدیل حقیقی خودمان

 قلب . اصالح24
 و ایمان داشتن شرط به انسان، که دارد آثاری زندگی در چیزی هر
،. کند درك می ها را آن علم،  و هدا آسدمان ملکدوت دیدن همین مثال 
 ایدن بلکده ندارد، ای به معجزه نیاز کند، پیدا تحقق اینکه برای زمین

                                                                 
 .21ص ،1ج ،طاووس بن دیس ،الحسنة األعمالب اإلقبال .1
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 در پیشداپیش کده است عوامل ای مجموعه بودن فراهم به منوط کار
 را زمدین و هدا آسدمان ملکدوت ۀبینندد. دارد قرار قلب ها اصالح آن

یدک  بده نگداهش اولین با که کرد تشبیه معماری به مهندس توان می
 بده کده حداذقی پزشدك بده یدا کند؛ تعیین می را آن عمر ساختمان،

 آثدار دهد؛ چون تشخیص را او بیماری تواند می بیمار دیدن محض
 گداهآ شدخص به یا بیند؛ می او چهرۀ غیر و چهره در را هایی نشانه و

 فدالن دهدان از کده ای جملده اولدین همدان از که و خطابه لغت در
 .ببرد پی او آوری به زبان تواند می شود می خارج خطیب

 در کده طوری به هسدتند دارا افدراد ایدن کده فنونی و علوم بنابراین،
ص خود چارچوب  بده اثر بر واقع در شناسند، قواعدش را می تخص 

 کده کسی همچنین، .است شده صلحا آنان توجه و خرد گرفتن کار
را  آن و گیرد کار به را قلب باید برسد ملکوت شناخت به خواهد می

 : فرماید می متعال گرداند؛ خدای آماده الهی آیات شناخت برای
ْ   ِ ِّسِّ   

ت  ْلِلْم   ات 
َْل  ِل   ِْفْذ  به یقین در ایدن ]کیفدر[ بدرای  1؛ِإ َّ

 .هاست هشیاران عبرت
 : اند فرموده خدا رسول

 لنظرر آدم، ابن قل  حول یحومون الشیاطین أن   لوال»
 فرزندد قلدب گرداگرد شیاطین که نبود اگر 2؛الملكوت الی
  .«کرد می مشاهده را ملکوت چرخند، می آدم

 کده اسدت آن امثدال و با توجه به این فرمدایش رسدول خددا
                                                                 

 . 11سورۀ حجر، آیۀ  .1

 .٥3٧ص، 1ج، حویزی ،الثقلین نور تفسیر .2
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 مشداهده را ملکوت آنکه برای انسان اند گفته اخالق و نفس علمای
 از آن، رذیلده صدفات برکنددن طریدق از را قلدبش باید نخست ند،ک

. ها بکارد آن جای به را فضائل بذر تا نماید سعی سپس کند، اصالح
 قلدبش از را بددی چیدز، هدر از قبدل کده ایدن اسدت امدر این الزمۀ
 همدان بده و کده توانسدته ای انددازه بده توانست، اگر. سازد کن ریشه

 شدامل را خدود رحمدت و کندد مدی کمك را او متعال خدای نسبت
 شدده روایدت علدی امیرمؤمنان حضدرت از. گرداند حالش می

 : که است
 نعسره علری  اهّٰلل أعانره عبدا   إلیه  اهّٰلل عباد أح    من إن  »

 الهد  مصباح  زهر الخو  وتجلب  الحزن  استشعر
 است ای بنده او نزد خدا بندگان ترین محبوب از 1؛قلبه  ي
 جامدۀ را انددوه پدس کدرده، کمدك نفسش بر را او خدا که

 پدس خدود، رویدین را جامۀ ترس و ساخته، خویش زیرین
 .«است شده برافروخته قلبش در هدایت چراغ

 آن به اصطالحا   و شده تکرار حدی  این در که [پس]=  فاء حرف
 و متفرع قلب شدن نورانی که دارد آن بر گویند، داللت می تفریع فاء

 اسدت الزم راسدتین ای و اراده عزم ابتدا است؛ یگرید امر بر مترت ب
ط هایش هوس و ها خواهش بر بتواند انسان تا  .شود مسل 

  قلب از شیطان . راندن25
 بده شددن آراسدته سدوی بده راهدی رذیلده، صفات از گزیدن دوری

                                                                 
 .81نهج البالغه، خطبۀ  .1
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 امددادها سوی به راهی ها فضیلت شدن به آراسته و ها است، فضیلت
 زور بده بده را خدودش انسدان اوقدات گداهی. الهی است فیوضات و

 کده بیندد مدی حدال، عدین در امدا دارد وامی ها فضیلت جامۀ پوشیدن
 بدرای فقدط فضائل آن که طوری به اند گرفته در میان را او وجود رذائل،
 .روند می بین از سرعت و به گیرند می جای او قلب در محدود مدتی

 ابتددا ایددب خدود اصدالح بدرای انسدان گویندد می اخالق علمای
 کن ریشده اندد انداخته چنگ او قلب در را که رذیله صفات و ها بدی
 احادید . هدا شدوند آن جدایگزین نیدك صفات و ها خوبی تا سازد

 ایدن جملده از کنند؛ می اشاره اجماال   معنا این به که داریم متعددی
 : اند فرموده که خدا از رسول روایت

 لنظرر آدم، ابن قل  حول یحومون الشیاطین أن   لوال»
 فرزندد قلدب گرداگرد که شیاطین نبود اگر 1؛الملكوت الی
 .«کرد می مشاهده را ملکوت چرخند، می آدم

 معندای بده دد آمده معتبر تفاسیر در که گونه آن د ملکوت از منظور
 و گدوش مانند معمولی حواس با که است و چیزهایی امور ماورایی

، ان. شوند نمی دریافت... و چشم  و بیندد نمدی را فرشدتگان سانمثال 
 خشم خددا و خشنودی آثار تمام که چنان شنود، نمی ها را آن صدای

 نداتوان آن، وقدوع از پدیش زلزلده، مقدمات بروز از یا و بیند، نمی را
 را تواندایی ایدن حیواندات برخی به متعال که خدای حالی در. است

 کده طوری بده کنند را احساس زلزله وقوع بودن نزدیك که است داده
 خدود را مکدان کوشند می و کنند می صدا و سر آن دادن رخ از پیش

                                                                 
 .٥3٧ص ،1ج، حویزی ،الثقلین نور تفسیر .1
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 از لدرزه زمین وقدوع از قبدل روز دو یدا یدك شداید حتی. نمایند ترك
 ادراك را چیدزی حیواندات بنابراین،. شوند دور می هستند که محلی

 یدا بیندی پیش از خدردش د و اندیشده وجدود بدا د انسان که کنند می
 . است انناتو آن احساس

 در غدرق را آن تدا چرخند می او قلب گرد بر شیاطین که کسی پس،
 هدا آسمان ملکوت دیدن از کنند، نفسی و معایب روحی های بیماری

 فضدیلت و عقل و اهمیت است، عاجز حکمت شناخت از و زمین و
 هدایی که شدیطان شود می کشاندهآنجا  به نتیجه در و کند، نمی درك را

 .دهند می سوقآنجا  به را او اند، کرده احاطه را قلبش که

 قلب پاکسازی های راه و . ابزارها26
 کده دارد وجدود هدایی راه و ابزارهدا قلب اصالح و پاکسازی برای

 طریدق از هدم این و است متعال برای خدای ها اخالص آن از یکی
 اسدت شدده روایت پیامبر از. شود می حاصل ممارست و اراده

 : فرمودند که
رت صباحا   أربعین  هّٰلل خلصأ من»  الحكمرة ینابی  تعج 

 خددا بدرای روز کدس چهدل هدر 1؛لسرانه علی قلبه من
زبدانش  بدر او قلدب از حکمدت های چشمه ورزد اخالص

 .«شود می جاری
 غبدار آیندۀ در تواندد نمدی انسدان که طور همان است؛ آینه مانند قلب

 باشدد گرفته ذائلر زنگار اگر هم قلبش ببیند، به خوبی را خودش گرفته
                                                                 

 . 81ص دوم، جزو ،11ج، نواربحاراأل .1
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 :  است فرموده عزوجل خدای .کند مشاهده را خدا ملکوت تواند نمی
ْ ره  ْآ ات  رِهْ ل  ِلیْتْع  اْت  ِإذ  ْو  ْ ل  هُب   ْتْق  ِجل  ْو  ْاَّللَّ  ِْك  اْذ  ِْإذ  ِی    ْالَّ اْاْْل ْؤِمن     ِإَّنَّ 

ْ ر    ل  كَّ    َ ْ ْ ِ
هُبِّ ْر  ح   راْو  ان  ِْإمی  ْ هْْت  ا   اندد کده   انیمؤمنان همان کس 1؛ز 

هایشان بترسدد و چدون آیدات او بدر  چون خدا یاد شود دل
آنان خوانده شود بر ایمانشان بیفزاید و بدر پروردگدار خدود 

  .کنند توکل می
 ترسددان تعددالی خدددای شدددن یداد هنگددام در اینددان هددای دل چدرا

 اسدت؛ آباد اساس از هایشان دل چون: که است این پاس  شود؟ می
 را خدود های زندگی دوره شنوند می را متعال خدای نام که زمانی لذا
 خدود هدای بددی در و کنندد مدی بازخوانی ها را آن و آورند می یاد به

 .طلبند می آمرزش خدا از گناهان بابت و نمایند درنگ می
. است شدنی اما است دشوار وظیفۀ یك اخالص که نیست شکی

 قرار نفس ر  مستم محاسبۀ وظیفۀ متعال، برای خدای اخالص از بعد
ل. دارد  و ابزارهدا دیگر از او از کمك طلبیدن و سبحان خدای به توک 

 سداختن و جایگزین رذائل از قلب کردن پاك در الهی امداد های راه
 .است فضائل

 ناشددنی جددا و پیوسدته هم بده هدای حلقده با ای زنجیره ابزارها این
ت ما بر که داریم سبحان مسألت خدای از. است  آراسدته راه نهد و من 
 .فرماید آسان را برایمان رذائل از جستن دوری و فضائل به شدن

                                                                 
 . 2سورۀ انفال، آیۀ  .1
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   دعا در . ایثار27
 فرمودند:  که است آمده حضرت امام حسن از حدیثی در

 جمعتها لیلة محرابها  ي قامت  اطمة أمي رأیُت »
ضر  حتری سراجدة راكعة تزل  لم رب  عمرود ات   الص 

یهم والمؤمنات للمؤمنین تدعو وسمعتها  وُتكثر وتسم 
ا ، یا: لها  قلت بشيء. لنعسها تدعو وال لهم الدعاء  ُام 

 ُبني، یا:  قالت لغیرك؟ تدُعوِن  كما لنعسك تدُعوِن  ال لم
 شدب در کده دیددم را فاطمده مدادرم 1؛الردار ثم   الجار
 و رکدوع بده صدبح تدا و اسدت ایسدتاده در محرابش جمعه
 مدؤمن دعدا مدردان و زندان بدرای شدنیدم. رفت می سجود

دا برد می نام را آنان یکایك و کند می  دعدا بدرای خدودش ام 
 دعدا خودتدان بدرای چدرا مادرجدان،: گفتم او به کند. نمی
 .«خانه بعد همسایه اول! پسرم: کنید؟! فرمود نمی

 ابتدا شخص ها آن در که دارد وجود بیت اهل از فراوانی ادعیۀ
 اغفرلي الّلهم»: انندم. دیگران برای سپس کند دعا می خودش برای

 مدأثور حددی  این اما« ...و ولوالدي اغفرلي الّلهم. وللمؤمنین
 یك سر   از است، مختصر و کوتاه آنکه با ،زهرا حضرت فاطمۀ از

 و ایثددار آن و دهددد مددی خبددر مهددم بسددیار امددر یددك و خدداص
 ارزش کدم را دعا مردم از بسیاری شاید .دعاست در ازخودگذشتگی

 زحمدت نده پدول دارد بده احتیاج نه کردن دعا که لیلد این به بدانند
                                                                 

 اربلی، عیسی بن الغمة، علی کشف ؛1حدی  ،181ص ،1 ج صدوق، شی  الشرائع، . علل1
 .118ص ،1ج
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 را دعدا ارزش زهدرا حضدرت امدا بدرد، می زیادی وقت نه و دارد
 هدای راه از یکی مصداق دعا. دارند خبر آن تأثیر میزان از دانند و می

 خددای یعندی چیدز، هر بر توانای و چیز هر آفریدگار   با گفتن سخن
 دفدع او را بالیدی هدر و دهدد او مدی را نعمتدی هدر که است سبحان

 بدرای دعا کردن بر را دیگران برای دعا بزرگوار بانوی آن لذا کند؛ می
 .داد می ترجیح خودش

   علم بازار در . خبرگی28
 است این آن و کنم جلب مسأله یك به را شما نظر مایلم اینجا در

 تجداری، معدامالت و اقتصداد و کداال در دنیدای کده طور همدان که
 جدای به تقلبی فروختن کاالهای یعنی«غش   و غل  » نام به ای پدیده

 بسدیار چده. اسدت گونده این نیز علم بازار در اصل داریم، کاالهای
 حق جامۀ باطل و شود می تحریف ها حقایق آن در که است مواردی

 و برهدان جدای بده دد نمدا حق اسدتدالل  باطدل   د مغالطه و پوشد می
 .نشیند می حقیقی استدالل
 یاقوت و عقیق توانند می کارشناس و خبره افراد فقط که نهگو همان

 دهندد، معمولی تشدخیص های سنگ از را های قیمتی سنگ دیگر و
 توانند می دست هستند که چیره و خوانده درس علمای تنها همچنین

تمییدز  پداك از را ناپداك و سدازند جددا باطل از را حق علم، بازار در
 و زیدان. شناسدند بداز اصدل و الصخ از را تقلبی ناخالص و دهند

 اسدت؛ مدادی امدور در زیدان از بدتر علم بسیار بازار در ناخالصی
،  هدا، سدنگ در و خبره کارشناس با مشورت بدون نفر، یك اگر مثال 
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 فقدط بخدرد، گران بسیار قیمت با را ارزش بی سنگی عقیق، جای به
دا اسدت داده دسدت از مبلغ زیدادی  هدای مغالطده بده کده کسدی ام 

 عالم یك دهد؛ می دست از آخرت را و دنیا شود، گرفتار کننده گمراه
 گمدراه شددن مدانع بلکده رسداند نمدی سود خودش به فقط وارسته،
غیدر  ادیدان در فراوان خرافات دیگر وجود نکتۀ .شود می نیز دیگران

 بپردازیدد علم تحصیل به را سالی چند باید شما لذا است؛ آسمانی
 نمایید تقویت را خود علمی های توانایی کنید و مباحثه یکدیگر با و
 شدوید رو روبده بدا آن اسدت ممکن که ای مغالطه هرگونه برابر در تا

 پاسد  علمدی درسدت   روش بدا شبهات به و نکنید ناتوانی احساس
 برپدا و اسدالم انتشدار بده موفق که است صورت این در دهید؛ تنها

 .شوید می دین داشتن

 است نور . علم29
 : اند فرموده خدا رسول

 ندوری علدم، 1؛یشاء من قل   ي  اهّٰلل یقذ ه نور العلم»
 .«افکند می بخواهد کس که هر دل در را آن خدا که است

 کده علمدی و اسدت چیدز یدك خواندن درس که بدانند باید علم اهل
 هدر تحصیل، و درس زیرا، است؛ دیگری چیز خواهد متعال می خدای
 ایددن خدود، خددودی   بده باشددد، و فراگیدر یددقعم و دار دامنده هددم انددازه

 اگدر مدثال  . معرفت باشد و علم برای ای مقدمه تنها که دارد را شایستگی
و  اصدول و فقه و منطق و عربی زبان و بخواند درس سال ها ده شخصی

                                                                 
 .121ص نوار،األ مشکاة .1
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 دسدت اطالعات سری یك به فرا بگیرد، ها را این جز و بالغت و فلسفه
 در فراواندی احادید  و خواهدد مدی خددا کده آن علمی اما است، یافته

 هدر قلدب در خدا که نوری است همان شده، وارد آن ارزش و فضیلت
 :  فرماید می متعال خدای افکند؛ می بخواهد خود که

ْ ر 
ِْمْ ُْن  ه  اْل  م  اْف  ر  ُْن  ه  ْل  ِ ْاَّللَّ  ع  ْیَْ ْ ْ َْل  م   نوری کس هر به خدا و 1؛و 

 .بود نخواهد نوری هیچ او را باشد نداده
 مطالدب و باشدد پرمطالعده و بداهوش بسیار نفر یك است مکنم

 کده گونده آن د خدا نزد در ضرورتا   چنین شخصی اما بداند را زیادی
 حددی  در. شدود قلمداد نمی عالم د است آمده شریف احادی  در

 : فرمودند خدا رسول که است آمده
 برتدری ؛أدنراكم علی كعضلي العابد علی العالم  ض »

 .«شماست فرد بر کمترین من برتری همانند بدعا بر عالم
 فقدط کده باشد کسی آن   از بزرگی برتری چنین که است معقول آیا

 !دارد؟ زیادی معلومات
 علدم مطلدق بده انسان دستیابی برای ای مقدمه علمی تحصیالت

 شدریف احادید  مطلدوب که چیزی یعنی همان د نور آن اما. است
 امدا امدور چشدیدنی بیدلق از و اسدت دیگدری چیدز خدود دد است

 مثدالی ذهدن، بده معندا ایدن تقریدب بدرای .باشد می ناشدنی وصف
ت و لذیذ خوراك میان است فرق: آوریم می  دومدی مقدمۀ اولی .لذ 

 باشدد، فراهم لذیذ خوراك هرگاه که نیست چنین ضرورتا   اما است،
ت هم  که بنشیند ای سفره کنار در کسی چنانچه مثال  . یابد تحقق لذ 

                                                                 
 .12سورۀ نور، آیۀ  .1
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 باشدد مشدغول او ذهن لیکن دارد ها وجود خوراکی لذیذترین آن در
 آیدا خدورد، چده مدی نداند که آورد فشار وی بر چنان شدیدی درد یا

 لذیدذ است نهاده شده برابرش در که غذایی چند شخصی هر چنین
 قدانع و گرسنه که شخصی برعکس، برد؟ باشد، از خوردن لذت می

 نان مانند ای ساده غذای ردنخو از ممکن است باشد خاطر آسوده و
 .ببرد زیادی لذت هم نمك و

 کده اسدت آن معنایش نشود، حاصل انسان برای چیزی چنین اگر
 و پدول همانندد نیز، او معلومات و است، حاصل نشده هنوز نور آن

 کده گونده همان. باشدند محدود می توانایی   و قدرت فقط... و قدرت
خصوصدی  شخصدیت و موقعیدت خدود صاحب برای پول و قدرت
 و اصدطالحا   کده کسدی و د معلومات دارای شخص کنند، می ایجاد
 تعبیدر بده کده ندوری آن اگدر دد شدود اطالق می «عالم» او به مجازا  

 در «افکندد بخواهد مدی کس هر دل در را آن خدا» شریف احادی 
 خددای خواست  . داشت خواهد را وضع همین نیز نباشد، وجودش

 را چیدزی متعال خدای چراکه نیست؛ قیاتفا و سبب بی سبحان هم
ح بی  و دارد علمی احاطۀ جهات به همه او چراکه خواهد؛ نمی مرجِّ
 .تواناست کاری هر بر

 بخوانید دقیق و متقن را . درس31
 عوامدل آن بده کده هسدت نحو در مورد علم   فارسی زبان به ابیاتی
 ونچد و کدردم حفدظ در کودکی من را ابیات این گویند، می منظومه

 از پنجداه بدیش گذشدت وجود با هم، هنوز بودم، کرده حفظ خوب
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 .دارم یاد به را ها آن سال،
ب بده «منیدة المریدد» کتاب در ثانی شهید  دیندی علدوم طدال 

 خودم نظر هم من. کنند تکرار مرتبه را هفت درس که کند می توصیه
 شدما بده و کدنم ضدمیمه مدی اسدت، کدرده توصیه ایشان آنچه به را

 و مرتبه چهار را درس هر الاقل نتوانستید، بار هفت اگر که یمگو می
 : نمایید تکرار زیر به ترتیب

 کده نحدوی بده اجمدالی مطالعدۀ با ولو درس، آن مطالعۀ پیش د1
 ذهدن کده شود می باع  زیرا، بگیرد؛ ذهن جای در آن درصد پنجاه
 در اینکده جدای شود، بده آزادتر دیگر درصد پنجاه به پرداختن برای

 در کده مقددار آن. کندد درس تمام صرف را خود نیروی درس مدت
 اسدتاد تددریس هنگدام فهمدش نیدز در شدده، فهمیده پیش مطالعه

 بده شود می سعی نشده که فهمیده هم مقدار آن و شود، می تر راحت
 .شود فهمیده درست شکل

گاهانه حضور د2 ال مشارکت و درس در آ  و بح  و مستمر در فع 
 .استاد گفتگوبا

 آن کدامال   اینکه تا اید گرفته که درسی چندبارۀ یا یك بازخوانی د1
 .دریابید را

 . درس کردن مباحثه بر مواظبت د1
 نقل د عروة الوثقی صاحب د یزدی طباطبائی کاظم محمد سید از
 ایدن به است، کرده تکرار بارها را «جواهر» ایشان کتاب که شود می

. کدرد مدی مباحثده خود درسی همبا  را کتاب دوبار روزی که ترتیب
 روز عصر  همدان دوم بار و کردند می مباحثه هم با صبح مثال   بار یك
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 ماده همان سید. کردند می مباحثه دوباره را صفحه چند یا یك همان
 در بدار یك نمدود، مدی مطالعده اول مباحثدۀ از قبدل بار را یك درسی
 کده دانیدد می آیا. آخر مباحثۀ بعد از هم بار یك و مباحثه، دو فاصلۀ

 چده ثمدری یزدی سید سوی از جواهر کتاب بارۀ پنج مطالعۀ این
 را فقیهدی کمتدر کده بدود «الدوثقی العدروة» کتاب اش ثمره داشت؟

 عروه بر ای حاشیه آن کنار در و باشد داشته رسالۀ عملیه که یابید می
 .باشد نداشته

 افتاده پا پیش و کوچك مسائل به ندادن . اهمیت31
 و ذوق در اخدالق، در تفداوت بدر عدالوه مدردم، که نیست یشک
 دارد کدار و سر مردم با که کسی بنابراین، .نیستند جور یك نیز سلیقه

 در ویژه به این مسأله. کند پوشی چشم ارزش بی و پست امور از باید
 ارتباط مردم با اینان زیرا دارد؛ اهمیت روحانیان و عالمان خصوص

 هسدتند؛ دیگدران از بیشتری مشکالت معر  در لذا نزدیك دارند،
 رد   را نظرشان مخالفت یا ای مسأله روحانیان در با افراد بعضی چون

 افرادی گاه حتی ها متفاوت است، آن با شان سلیقه و ذوق یا کنند می
قددرار  ناسدزا و لعددن آمداج را روحانیدان و علمددا کده شددوند مدی پیددا

 تلف عمرشان شوند، سرگرم آن و این به روحانیان اگر پس. دهند می
 گشدت خواهدد ضدایع جهدت بدی نیرویشان زندگی و و شد خواهد

 .آورد بار به سودی آنکه بی
 بدا و داشدته دوسدت قلبدا   را مدؤمن که اند آموخته ما به ما ائمۀ
 خودمان، تربیت بر عالوه بتوانیم، تا باشیم سازش داشته زبان منافق
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 مندافق، دشمنان از ای عده که ندکن می نقل .دهیم تغییر نیز را جامعه
د فرزند  در مرحدوم آن اما رساندند، قتل به را شیرازی ارشد مجد 
 قداتالن از و اتخداذ نکدرد بردبداری موضدع جدز ها موضعی آن برابر

 ایشدان شدرعی حدق   آنکه با کرد. گذشت تمام سماحت با فرزندش
 بدرایش هدم کدار این و کندد، مطالبده را فرزنددش خدون بود که این

 را کدار این امدا بدود مهیدا او کارها بدرای همۀ چراکه بود؛ پذیر امکان
 برای مسلمانان را و خودش نیروهای تمام توانست نمی وگرنه نکرد،

دت سدینۀ روی بدر زمدان آن در کده بریتانیدا استعمار با رویارویی  ام 
 .نماید بود، بسیج انداخته بختك

 افتداد؛ اتفداق نیدز اصفهانی ابوالحسن سید برای مسأله همین
 آنکه با سید اما شد بازداشت قاتل و قتل رسید به ایشان فرزند یعنی

انه بود، فرزندش بهترین داغدار  را قاتل که خواست از مسووالن مصر 
 .شد آزاد قاتل ترتیب، بدین و کنند آزاد

 هدا آن در کده مهدم امور به پرداختن و اخالق و توجه همین آری،
 به را اصفهانی سید که بود گیرد، ر میقرا مد  نظر عموم مصلحت

 و کوچك به امور هرگاه انسان زیرا، رساند؛ رفیعی و بلند مقام چنان
 علدوم طلبۀ. رسید نخواهد مهم و بزر  امور به بپردازد افتاده پا پیش

 تدألیف، یدا و منبر یا تدریس یا درس میدان به ورودش آغاز دینی در
 و پرداختن اما شود، می وارد داری دامنه و رؤیاهای بزر  آرزوهای با

 متوقدف و کندد را او زندگی حرکدت یابس و رطب به شدنش سرگرم
 را بده حرکدت اصدال   که را رؤیاهایش و آرزوها نتیجه، در و سازد می

 .کند می مواجه شکست با بود، کرده ها شروع آن خاطر
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 ماست کردارهای گرو در ما های . جان32
 مدا از هریدك. دیگران دست در نه ماست خود دست در کار زمام

 رسدول فرمودۀ معنای است این اوست؛ دست خود در نفسش زمام
 : فرمایند می که خطبه این در اکرم

  عكوهرررا بأعمرررالكم، مرهونرررة أنعسررركم إن  »
 گرو کردارهای در شما های جان همانا 1؛...باستغعاركم

 [گدرو از] هدا را آن خدود، طلبدی   آمرزش با پس شماست،
 .«کنید آزاد

 رهن یا گرو دیگری به را اش خانه هرگاه ما از یك هر که طور همان
 در تواندد نمدی نکندد آزاد رهن از را آن پول با دادن که زمانی تا بدهد

 شماست؛ کردارهای گرو نیز در های شما جان کند، تصرف خانه آن
 خواب و و آمد رفت و ها اندیشه و سخنان و ها نگاه این گرو در یعنی

 بددا پدس. چیزهاسدت ایدن گددرو در شدما هدای جدان یدداری و...ب و
 جملده گفدتن بدا یعندی سدازید، آزاد گدرو هدا را از آن طلبدی آمرزش

ی  اهّٰلل استغعر» ا «إلیه واتوب رب   نیدز نفس و تربیت ریاضت باید ام 
 تصمیم فقط باید. است عینی واجبات امر از این باشد؛ همراه آن با

 عنایدت توفیدق هدم متعال خدای بکنیم، را کار این آهنگ و بگیریم
 .کرد خواهد

 را خدود جدان کنند می سفارش ما ای به خطبه در خدا رسول
 ربي اهّٰلل استغعر» و گفتن لفظی استغفار والبته کنیم آزاد استغفار با

                                                                 
کدد بداب ،111ص ،12ج الشدیعه، وسائل .1  ،91ج ،األنواربحدارد؛ االجتهدا اسدتحباب تأ

 .رمضان شهر صوم وجوب، 11باب ،111ص
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 عبدارت بده. آن کدل نده اسدت، استغفار از جزئی تنها «إلیه وأتوب
 بده کدردن بسدنده بدا فقدط هآمد روایات در که حقیقی استغفار دیگر

 .شود نمی حاصل لفظی استغفار
 بداز باشیم نفس ریاضت و ورع و تقوا مراتب از ای مرتبه هر در ما
ل برای جا هم  .است موجود و ترقی تحو 

 شیطان . مبارزه با33
 تمامدا   مدا عمل و کار و کنیم تربیت اخالص با را خودمان باید ما
 کده چدرا بمدالیم؛ خاك به را طانشی بینی تا متعال باشد خدای برای
 : فرمایند می امام

تان آدم إلبن» ة: ُلم  ة و الَمَلك ِمَن  ُلم   1؛الشریطان مرن لم 
 و فرشته از خطوری: خطور است گونه دو آدم، فرزند برای

 .«شیطان از خطوری
 او از لدذا شناسدد، مدی را شدیطان کسدی هدر از بهتر معصوم امام
 شناسددد، مددی امددام کدده طددور آنرا  آن مددا لددیکن کنددد، مددی دوری

 .کردیم می دوری آن از امام مانند باید وگرنه شناسیم نمی
 درنده حیوان از یا خو درنده آدم از چگونه ما از یك هر که اید دیده

 اگدر. شناسدیم مدی را دو ایدن ما که است علتش این !کنیم؟ می فرار
 یدك شدود شدما گفتده به و بخوابید بخواهید و باشید اتاقی در شب
 تدا یدا رسدد مدی هم به هایتان پلك آیا است شده پنهان اتاق در افعی
 دشدمن او اسدت؛ تر خطرناك افعی از شیطان !مانید؟ بیدار می صبح

                                                                 
 .81ص ،1ج الشرائع، علل .1
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 پدس اسدت، داشته برحذر آن از را ما خدا که دشمنی چنان ماست،
فرصدت  آنکده از پیش نخوریم، را فریبش و باشیم برحذر آن از باید

ر و آید چیره ما بر د نخواسته یخدا و د برود دست از  کند خود مسخ 
 حدی  در نبخشد؛ سودی دیگر پشیمانی شویم اما پشیمان گاه آن و

 : است آمده
ر  شرر   خیر  یغل  ولم سنة أربعین الرج  بلغ إذا»  قب 

 هرگداه 1؛ال یعلر  هذا وجه: وقال عینیه، بین الشیطان
 لدبغا اش بدی بر او خوبی و رسد سالگی چهل به انسان

 رویی این: گوید می و بوسد می را اش پیشانی نشود شیطان
 .«شود نمی رستگار که است

 از نبایدد باشدد رسدیده بیشدتر یدا چهدل سن به که هم کسی البته
ل شددود، نومیددد خدددا رحمددت  یددك سددن   ایددن در شدددن امددا متحددو 

ْباشدد:  مدی همدراه زیادی دشواری با و استثناست راِْإ َّ ْْم  ر   َِ ْْر  ِبِّ  2؛ر 
 .کند پروردگارم رحم که آن مگر

 کنندد خرد را شیطان پیشانی اینکه بر دارند بیشتری قدرت جوانان
 هدا آن بدر شیطان آنکه از پیش باید پس خاك بمالند، به را اش بینی و

 او بندد از شدن که خالص چرا بکنند؛ کاری و بشتابند یابد، قدرت
کده  داندد مدی و داندد، می را این شیطان و شود، می دشوارتر آینده در

 بدا مبدارزه در اش اراده و قدوا برسدد، سدالگی چهدل بده وقتی انسان
 .کند رحم او به خدا که کسی شود مگر می ناتوان شیطان

                                                                 
  .291ص نوار،األ مشکاة .1
 .11ورۀ یوسف، آیۀ س .2
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   . اندیشیدن به بهشت34

 و باشدیم بهشت فکر در دیگران از بیشتر باید دینی علوم طالب ما
 کده اسدت ایدن فدر  اوال   چون باشیم؛ را داشته آن به رسیدن شوق
ت  بدوده سدبحان رضدای خددای جلب راه، این به ما آوردن روی عل 

 پدس،. داریدم چیزهدا ایدن از بیشتری شناخت عموما   ما ثانیا   است،
 در خود نفس به و باشد، بهشت اندیشۀ در دیگران از بیش طلبه باید

 کدار ایدن بده همده از او کده چدرا کمدك کندد؛ اخالص بر پایداری
کدرده  سدبحان تدرك خدای خاطر به را یادن او چون است؛ سزاوارتر

 و مدالی نبودیم وضدع طلبه اگر ما از بسیاری که نیست شکی است.
 آن و ایدم شسته دست دنیا از که حال پس، داشتیم؛ بهتری اقتصادی

ی تا ولو د ایم را فروخته  تدا ورزیم اهتمام و تمرکز اندکی بیاییم د حد 
 بهشت متعال خدای چراکه باشد؛ مان بهشت شده خریداری کاالی

 شما و است، اخالص آفریده با نیکوکاران و مخلص مؤمنان برای را
تمام  را راه پس اید؛ پیموده را مسافتی خودتان اختیار با طالب آقایان
 زحمدت کردید تحمل را کردن شروع زحمت که گونه همان و کنید،

 .نمایید هم تحمل را راه بردن پایان به
 آغداز ها خصلت ترین آسان از و کنیم حانامت حاال همین از بیایید

 کده مردم آغاز کنیم همۀ با رویی گشاده از. باالتر رویم سپس نماییم
 خددای چراکده خندیدن نیسدت؛ دائم معنای به مردم با رویی گشاده
 :است فرموده کرده، نکوهش را خنده متعال
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ْلیْضح ك  ا ْْف  ِلیل  ْلیَّْك  اْق  اْو  ِثی   و ندنددبخ کدم بایدد پس، 1؛ك 
 .بگریند بسیار

 را شدما غمگیندی شخص اگر که است آن رویی گشاده از مقصود
 در تدأثیرش رفتدار این که دانیم می. برود از بین اندوهش و غم ببیند
 بدا کنیدد مدی شدما سدعی اوقدات گاهی. است گفتار از بیشتر مردم

 سدینۀ از را انددوه و غم برادرتان با کردن صحبت بیشتر یا ساعت نیم
 برخدورد اسدت ممکدن که حالی در گیرید، نمی جواب و بزدایید او

 او حدال یدافتن بهبود در رویی خوش با رو شدن روبه و او با خوبتان
 لدذا. کشد نمی طول دقیقه هم یك گاه عمل این آنکه با بگذارد تأثیر

 : است آمده صادق امام از حدی  در
 رغید بدا را مدردم 2؛ألسرنتكم بغیرر النرا  دعاة كونوا»

 .«کنید دعوت هایتان زبان
 رو گشاده شویم می رو روبه کسی هر با که کنیم تجربه بیایید پس،
دا است دشواری کار اجماال   اگرچه زیرا مأیوس نشویم؛ و باشیم،  ام 

 . یافتنی است تحقق مواظبت، و ممارست با

   نفس دشمنترین  سرسخت . شناخت35

 : است شده روایت صادق امام از
 شريء  لری  أعرداءكم تحذرون كما وائكمأه احذروا»

                                                                 
 .82سورۀ توبه، آیۀ  .1

 .18ص ،2ج ،1111 د تهران یة داالسالم دارالکتب ،ینیکل ،یکاف .2



 

 

 موفقسیمای طلبۀ 

66 

باع من للرجال أعد   خدود نفس هواهای از 1؛أهوائهم ات 
زیدرا  کنیدد؛ مدی حذر دشمنانتان از که چنان باشید حذر بر

 .«نیست هواهایشان پیروی از بدتر دشمنی ها انسان برای
 و شدر   از را خدود بخواهد و باشد داشته خطرناکی دشمن انسان اگر
 حدذر بدر او از اسدت نشسته که جایی در طبعا   نگه دارد، ردو او گزند

 نگدرد، مدی او به و محتاطانه کند می جمع را خود حواس تمام است،
و  باشدد کتدابی خوانددن یدا دیگدری با کردن صحبت مشغول چه اگر

 آمدده مجلدس آن بده دشدمنش چرا که بپرسد خودش از است ممکن
 هدر است؟ تصادفی مدنشآ یا دارد او به سوئی نسبت قصد آیا است؟

 و تدرس با بیاورد غذایی برایش اگر. کند می حذر وی از ببیند را او جا
احتیداط  و درندگ کندد دعدوت جدایی به را او اگر کند، می نگاه تردید

 هدوای بدا. کندد ترتیب عمدل می همین کارهایش به همۀ در و کند می
 در عندیی بود طور همین باید انسان است دشمن باالترین که هم نفس

 آورد مدی بده زبدان که ای کلمه هر یا دهد می انجام انسان که کاری هر
 .باشد آمیخته نفس هوای با مبادا تا باشد بیدار و کند درنگ باید

 آخدر سداعات و بدود افتداده بیماری بستر در خطیبی که کنند می نقل
 حالدت بود، رفته عیادتش به که کسانی از یکی. گذراند را می خود عمر

 آنکه با ریزد، می اشك چشمانش از دیدم: است کرده وصف چنین را او
 بدود کدرده الحسدین  اباعبدداهّٰلل بده خدمت در که زحماتی خاطر به

ت. باشد متعال خدای فراوان اجر منتظر بایست می . او پرسدیدم از را عل 
                                                                 

 . 111، ص2ی، جکاف .1
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: گفدت و کرد اشاره بود او نزدیك که آبی حو  به و شد بیشتر اش گریه
 از بدیش زحمداتم اما ام گرفته اشك مردم از حو  این آب زهبه اندا من

 خواسدتم مدی بدود؛ خدودم برای باشد تعالی رضای خدای محض آنکه
   .کنم راضی را نفسم و شوم مشهورتر

 شود می داده روزی باشد، داشته تقوا که . کسی36
 : فرماید می قرآن در متعال خدای

ْ ْ رر م  ِ ْْو  رر ََّْْ ْ ْْاَّللَّ  رر ع  ْْیَْ ه  رر ْْل  خْ ام  رر ج  ْ*ْْأ  ه  ْقرر ْ ْْو  ْأز  ِْْمرر یرر    َْْ   ْْ ِسرر     1؛یحْت 
 شددنی بیرون راه او برای[ خدا] کند پروا خدا از هرکس و

 او بده کندد  نمدی را حسابش که جایی از و*  دهد می قرار
 . رساند  می روزی

 از و بافدت می سبد اسرائیل بنی عابدان از مردی: که است شده نقل
 سدرای َدر   بر روزی. کرد می تأمین را اش هو خانواد خود زندگی راه این

 سدلطان همسدر. بدود سیما خوش مردی او. گذشت سالطین از یکی
 .آورد قصر به را مرد آن تا فرستاد را کسی. افتاد او به چشمش

 زیدر عابد مرد. کرد نامشروع تقاضای عابد از آمد، ملکه نزد چون
 بدرای عابدد. نددبک را کدار ایدن بایدد که اصرار کرد ملکه. نرفت بار

 اجازه که سلطان خواست همسر از: اندیشید ای چاره خود خالصی
 کده کدرد اشاره خدمتکاران به ملکه. کند تمیز را قصر بام پشت دهد

 عبدادت بده را عمدرم مدن: گفت خودش با مرد. برند بام را باالی او
 سدپس. سازم نمی تباه ساعتی به را همه عبادت آن هرگز و ام گذرانده

                                                                 
 . 1سورۀ طالق، آیۀ  .1
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 . اندازد زیر به قصر بام از را خودش گرفت تصمیم
 از تدرس در مدرد ایدن شددن فنا بگوید خواهد می داستان این آنچه

 او زیدرا اسدت؛ نفسدش هوای با مبارزه در او قدرت و مقام پروردگار،
 به تعالی و تبارك خدای اما گرفت، قصر بام خود از افکندن به تصمیم
 کدار این هم جبرئیل. زمین بگذارد بر و بگیرد را او داد دستور جبرئیل

 .سلطان گریخت همسر چنگ از و نرسید عابد به گزندی و کرد را
 بددون بدود، گذاشدته جا سلطان قصر در را سبدهایش کهآنجا  از
 خدوراك و خدورد بدرای معمدول، طبدق بدا آن کده پولی بدون و سبد

 .بازگشت همسرش نزد بخرد، چیزی اش خانواده
 زندش بده سپس. هیچ: گفت عابد ی؟ا خریده چه گفت همسرش

. اندد ها گرسدنه آن نکنند خیال تا همسایگان کند روشن را تنور گفت
 آمدد همسایه از زنان یکی اتفاقا  . کرد اطاعت را شوهرش دستور زن

 زن. بردار تنور از خودت برو: گفتند. خواست آتش ها قدری آن از و
 نزدیدك ننانتدا: گفدت و هدا برگشدت آن پدیش و برداشت رفت آتش

 کندار همسدرش و عابد آورید؟ بیرون نمی تنور از چرا بسوزد، است
 و خوردندد آوردند و در را ها نان. دیدند نان واقعا   آن در و آمدند تنور

 مگدر نبدود ایدن و. اسدت ها داده آن به خدا را روزی این که دانستند
 مصدداق و پروردگار، مقام از ترس و نفس هوای از نتیجۀ جلوگیری

 .و آخرت دنیا در بردن سود یعین

 دنیا یا نفس . کرامت37
 منقدول الحسدین بدن حضدرت علدی سجاد امام از روایتی در
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 : اند فرموده ایشان که است
نیا علیره هانت نعسه علیه َكُرمت َمن»  کدهکسدی 1؛الرد 

 . «گردد ارزش  بی نظرش در دنیا دارد، گرامی را خود نفس
 شدود مدی سردرگمی و مشکل دچار خود دنیایی امور در که کسی

 درهدم خدانوادگی و اجتماعی مشکالت بروز یا بیماری اثر در مثال  
 . است ارزش بدون و قیمت بی او نزد نفسش ریزد، می

 زیدرا نیسدتند، جمدع قابدل یکددیگر با دنیا کرامت و نفس کرامت
 نفدس کرامدت تنهدا و دانسدت ارزش بدا ها را این دوی هر توان نمی

 . دنیا نه و برساند انسانی عالی مراتب به را فرد تواند می که است
 یعندی اسدت، همدین نیدز سدجاد حضدرت فرمایش مضمون

 زیداد یدا کدم و دنیدایی امور برای دارد ارزش او نزد نفسش که کسی
 تدا زیدرا گدردد، نمدی مشدکل دچدار و شود نمی ها ناراحت آن شدن

 امدا کند می دنیایی مشکالت حل در سعی است ممکن که جایی آن
ر او برای دنیا نتوانست، که هم کجا هر  . شود نمی آخ 

 اعضدای مشدکالت مانند دارد وجود شکلی هر به دنیا مشکالت
 آیدد، درد بده بددن از عضدوی روزی اگر مثال   که انسان بدن داخلی
 درصددد بلکده کندد نمدی بدرفتاری خود، دردناک عضو آن با انسان

 . آید برمی آن درد و مشکل رفع
 یدا خودکشدی مرتکدب یدا و کنندد مدی ظلدم دیگران به هک کسانی

 اول روز از کده هسدتند کسدانی جملده از نیدز شدوند مدیدیگرکشی 
 جددایی بدده لددذا اسددت، نداشددته قیمتددی و ارزش آنددان نددزد نفسشددان

                                                                 
  .218ص ،یحران شعبه ابن العقول، تحف .1
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 . دهند می دست از را خود آخرت و دنیا که رسند می
 یدا و کرامدت خدود دنیوی امور و شهوت برای بخواهد انسان اگر

 . است ساخته کرامت بی را خود نفس مقابل، در شود، قائل زشیار
 بده واندد  کرده زنددگی نفدس کرامدت با تاری  طول در که کسانی

 کده اسدت سدال سدالیان اکنون اند، شده تبدیل دیگران برای الگویی
 کده اباذر مانند ،اند شده تاری  طول در انسان هزاران برای سرمشقی

 عندوان بده همدواره وی ندام اکرم برپیام اصحاب هزاران میان از
 .درخشد می الگو یک

 های علمی فعالیت رکن حلم، و . صبر38
 : است آمده شریف حدی  در

ه بالحلم كعلی»  کده حلدم بده بداد تدو بدر 1؛العلم ركن  إن 
  .«است علم اساس

 عبدارت روایدات، و زبان شرعی و اصطالح لغت در چیز هر رکن
 را نظدر ومدورد مطلدوب فایدۀ چیز نآ نباشد، اگر که است چیزی از

 نظیدر: و شدروط اجدزا تمدام کده رکعتی چهار نماز مثال برای. ندارد
 یدک فاقدد و فقدط باشد داشته را... و تشهد سجدتین، قیام، قرائت،

 حدج همچندین. اسدت نماز رکن رکوع زیرا است؛ باطل باشد رکوع
 ف،طوا نماز احرام، طواف، چون: اعمالی مجموعه از است عبارت
 در وقوف ولی گیرد انجام اعمال این همۀ اگر ولی... و تقصیر حلق،

 نبوی روایت در زیرا است؛ نشده گزارده حجی نشود، انجام عرفات
                                                                 

 .218ص، 12ج ،بحاراألنوار .1
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 واجب نماز نه عرفات. «است عرفه حج ؛َعَر ة   الحج: »است آمده
 عرفدات در وقوف بدون حج حال این با ولی واجب، دعای ونه دارد
 . نیست حج

م، تعلیم، نظیر: ما علمیی ها فعالیت  صدورتی در... و مباحثه تعل 
 علدم رکدن حلدم، زیرا باشد؛ نمی ثمربخش نباشد همراه حلم با که

 چنددانی ثمدر دد است اخالق سررشتۀ که د حلم بدون و علم است
 . داشت نخواهد

 درستی به اگر که دارد وجود غضب نام به نیرویی انسان وجود در
 اسدت، و سدودمند الزم بشدر نوع بقای برای گیرد قرار استفاده مورد
. داشدت خواهدد ویرانگدری آثدار نشدود کنتدرل کده صورتی در ولی

 بسیار فواید هر کدام که گاز انریی یا و آب برق نیروی مانند درست
 خواهدد مخدرب نشدود مهار اگر ولی خداستهای  نعمت و از دارد
 در شود، یم انسان در غضب قوۀ و مهار کنترل باع  که چیزی. بود

 تدوان مدی حقیقدت در. شده اسدت نامیده «حلم» اخالق اصطالح
 ناپسدند یدا پسدندیده موارد در تواند میکه  دانست نیرویی را «علم»

 دهنددۀ و جهت نیرو این مهارکنندۀ «حلم» و گیرد قرار استفاده مورد
 است، دینی علوم تحصیل مشغول که کسی. است مثبت مسیر در آن

و  گذشدته از دد قیامدت در و حتدی دد بعد سال اهپنج خواهد می اگر
 حلدم ویژه و به اخالق پی در باید باشد، خشنود خود علمی کارنامۀ

 قدرار خدود کار اساس را ورزیدن حلم علم، اهل اگر. باشد ورزیدن
. ببرندد بدین از جا یک را خود تالش سال پنجاه ثمرۀ بسا چه ندهند،

 کنتدرل اگدر ولدی دارد ربسدیا ثمرات برق یا آب نعمت همانند علم
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 . شد خواهد بدل ویرانگر نقمتی به نشود،
 و مدردی مدینده والدی بدن مدروان، عبدالملک جانب از شخصی

 سدتم العابددین زین حضرت به هرکس از بیش وی. بود ستمگر
 همچدون نیدز و او برگشدت و ورق گذشت روزگاری اما. داشت روا

. گرفدت قدرار عبددالملک غضب و مورد شد سرنگون دیگر ظالمان
 دادخدواهی بدرای دارد شدکایت او از هدرکس کرد اعالم عبدالملک

 او از سدجاد امدام هدر کدس، از قبدل کدرد مدی گمان وی. بیاید
 سدجاد امام اما. بود هراسناک بسیار بابت این و از کنند می شکایت

 مدرا سدخن کده کسدانی و به ندارم شکایتی تو از من: فرمودند او به
 حداجتی اگر آنکه دیگر. نکنند شکایت تو از گویم می نیز شنوند می

 و رفتدار حلدم ایدن. کدنم نمدی دریغ شود، می روا دستم به که داری
 شدواهد نیدز بیت و اهل امامان دیگر سیرۀ در حضرت بزرگوارانۀ

 : است آمده روایت در زیرا گیرد؛ قرار ما الگوی باید که دارد بسیار
 پیدرو، هدر هماندا 1؛به یقتد  اماما   مأموم   لك  وإن اال»

 . «کند می اقتدا وی به که دارد پیشوایی
 مدال تقاضدای و آمدد سیدالشدهدا حضرت نزد اعرابی مردی

 سددؤاالتی وی و از دادنددد قددرار آزمددون مددورد را او حضددرت. نمددود
: گفدت اعرابدی چیست؟ به مرد زینت: پرسیدند جمله از. پرسیدند

 چه؟ نبود چنین اگر: پرسیدند حضرت. باشد توأم حلم با که علمی
 اگدر: پرسدیدند حضرت. باشد همراه جوانمردی با که ثروتی: گفت

 حضدرت. باشدد قدرین صدبر بدا کده فقدری: گفت چه؟ نشد هم آن
                                                                 

 .فیحن بن عثمان به علی نارمؤمنیام ۀنامنهج البالغه،  .1
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 سرش بر آسمان ازای  صاعقه: گفت چه؟ نشد هم آن اگر: پرسیدند
 ایدن از حضدرت! اسدت آن شایسدته زیدرا بسوزاند؛ را و او آید فرود

 .فرمودند عطا توجهی قابل جایزه او و به شدند خشنود پاس 

 علم حقیقی . حامالن39
 : فرمودند امیرمؤمنان حضرت علی

 حلدم[ پیدامبر خانددان] 1؛ِعلِمِهرم َعن ِحلُمُهم یخِبُرُكم»
 . «کند می حکایت شان[سرشار] علم از شان[بسیار]

 که «العلم َحَملة» تعبیر. و تحمیلی حملی: است گونه دو بر علم
 تنهدا. اسدت دیدن حملی جنبۀ به ناظر است آمده فراوان یاتروا در

 علدم اسدت ممکدن هرچندد است، ثمربخش که است حملی علم
 حدامالن بده مربوط حملی علم. شود منجر حملی علم به تحمیلی

 پدول، همچدون آن صداحبان دست در تحمیلی علم ولی است علم
 زاریابد نگداه علدم بده تحمیلی علم صاحبان. است ابزار یک صرفا  
 . ندارند علم با ذاتی و رابطۀ و عالقه دارند
 : است آمده روایات در

هُ  یقِذُ هُ  نور   العلُم »  ندوری علدم 2؛یشاءُ  من قلِ    ي الل 
 . «افکند می بخواهد هرکه دل در خدا که است

 و هدر رود پیش اخالق همپای که است علمی علم، این از منظور
 نیدز وی اخدالق شدود، مداتمعلو به تبدیل انسان مجهوالت اندازه

                                                                 
 .1118ص ،2، جالحکمة میزان .1
 .121ص نوار،األ مشکاة .2
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 و بده شود اصالح نیز او اخالقی و رذائل روحی و ظلمات یابد ارتقا
 در که متقیان موالی فرمایش اساس بر. گردد تبدیل اخالقی فضائل
 انددازه و هدر است علم آیینۀ حلم شد، اشاره بدان گفتار این ابتدای

 دترمند بهره علدم ندور   از باشدد، آراسدته اخالقدی فضائل به شخص
 متفاوت و درجات و ضعف شدت دارای علم، رو این از. بود خواهد

 ندور باشد، بیشتر و حلم حسنه اخالق از انسان بهرۀ قدر و هر است
 . بود خواهد تر افزون وی در علم
 حقیقدی علدم خددا رسدول و تقریر و کردار گفتار کهآنجا  از

 رسدول از مطلب و هزاران بودند عالم نیز جناب آن اصحاب است،
 مرتبده یدک در همگدی ایشدان اصحاب اما. بودند شنیده خدا

 دربدارۀ نمونه برای. داشت هم با بسیاری تفاوت و درجاتشان نبودند
 : است آمده مجید قرآن در آنان از برخی

ْ ْ ِِمَّ ْ ْْو  ْ ل ك   َْْ اِبِْْم   ْعأ  ْْاْْل      َ راِف ن  ِمرْ ْْم  ْهرِ ْْو 
 
رِ ْْ  واْاْْل ِی ن  رأ    ْْم  ْح  

رر ف  ْْاِ ْالنِّ ررْ ْْ   ه  م  ْعل  ْْت  ْحرر  
ررْ ْْن  ه  م  ْعل  ْْن  ْ هُب   یِّ ع  ررن  ِ ْْس  ت  ررأَّ ْْم  َّ

 
ْْث و   ْْ ررأ  ُّ ِْْإل  اب 

رری  ْع 
ْ ِظر  

 هسدتند شدما پیرامدون کده نشینانی  بادیه از برخی و 1؛ع 
 خدو نفداق بدر[ ای  عدده نیدز] مدینده سداکنان از و منافقند

 بده ،سدیمشنا می را آنان ما شناسی  نمی را آنان تو ،اند  گرفته
 بدزر  عذابی به سپس کنیم  می عذاب بار دو را آنان زودی

 . شوند  می بازگردانیده
 دربارۀ بلکه است، نیامده مشرکان یا و نصارا یهود دربارۀ تعبیر این
 آمدده آیده ایدن تفسدیر در. بودند پیامبر با که شده وارد کسانی همان

                                                                 
 .121سورۀ توبه، آیۀ  .1



 

 

75 
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و  روح قدبض زمدان بده مربدوط یکدی عدذاب دو این میان از: است
و  قیامدت عدذاب دو، این از و پس است قبر عالم به مربوط دیگری
 اصدحاب میدان در دیگدر سدوی از. شد خواهد آنان گیر دامن جهنم
 در ترتیدب به که بودند نیز سلمان ابوذر، مقداد، چون: کسانی پیامبر

 درجدات ایدن و البتده داشتند قرار ایمان و دهم نهم هشتم، درجات
 . باشد می وممعص غیر به مربوط
 با که است و آخرت دنیا سعادت و منشأ دارد قیمت علمی آن تنها

 تواندد مدی کده اسدت علدم همدین و تنها باشد همراه و حلم اخالق
 هددایت. شدود آندان و هددایت خددا بنددگان از دسدتگیری موجب
 و اخدالق نفدس و تهدذیب نیست ممکن صرف علم با فقط دیگران
 . طلبد می علمی

 حلدم بدر اخالقدی، فضدائل تمام میان از یادشده یت  روا در اینکه
 کمداالت دیگر سرن  صفت این که دهد می نشان است، شده تأکید

 آن شدد باعد  کده است حلم صفت همین. است فاضله و صفات
 دل در را ارجمندشدان و پددر حسدن امدام بغدض که شامی مرد

 .شود آنان مجذوب داشت،
 اگر وحتی کنید ایجاد خود در اندک اندک را حلم صفت بکوشید

 شدمار در شداءاهّٰلل ان تدا بیارایید صفت این به را خود نیستید، حلیم
 و قیدل تحمیلی علم خدا یاری و به گیرید قرار حقیقی علم حامالن

 .شود حملی و علم نور به تبدیل وقال،
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 اماره نفس فروع از یکی . خودنمایی41
ررا ْْم  ْ ُك  ِْْعنرری  رری  رراْ نف  م  ْْو  ِ اَّللَّ ررِْعنرری  ْب   فددانی شماسددت نددزد آنچدده 1؛ا  
ماند خواهد باقی خداست نزد و آنچه شود می

 و معندوی سیاسدی دینی، زعامت بهایی شی  که زمانی دراند  آورده
 منصدب و دارای اول طدراز عالمان و از داشت برعهده را شیعه جامعۀ

 و در آمدد عدراق در عالیدات عتبات زیارت به بود، «االسالمی شی »
 عالمان از که مجلسی در. نمود دیدار اردبیلی مقدس اب اشرف نجف

کنده نجف و دینی علمیهای  و شخصیت  اردبیلدی مقدس میان بود آ
 علمددی و گفتگددوی بحدد  مسددأله یددک درخصددوص بهددایی و شددی 
 پیدروز بهدایی شی  فراوان،های  و اثبات رد و مناقشه از پس. درگرفت

ترین  بزر  اردبیلی مقدس هنگام آن در. نمود ثابت را خود و رأی شد
 بده بزرگدوار دو ایدن بعد روز چند. بود اشرف نجف علمی شخصیت

 در فاتحده خوانددن از پدس. رفتندد السالم وادی قبرستان به هم اتفاق
 کشدید پیش را گذشته بح  همان اردبیلی و مقدس نشستندای  گوشه

 پدذیرفتن بده را بهدایی و شی  آورد و استواری متین دالیل بار این ولی
 آن در روز آن را دالیدل ایدن: گفت بهایی شی . نمود قانع خود دیدگاه

 ایدن: گفدت اردبیلدی مقددس کدردی؟ مطالعده یا دانستی می مجلس
 شدی  منصدب در شما کهآنجا  از ولی دانستم می هم روز آن را دالیل

 و سیاسدی علمدی شخصدیت به نداشتم دوست دارید قرار االسالمی
 .  شوید کوچک حاضران مچش و در شود وارد آسیبی شما

                                                                 
 .91سورۀ نحل، آیۀ  .1
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 و از گدذرد مدی سال چهارصد به نزدیک اردبیلی مقدس روزگار از
و  خواندده درس نجدف علمیدۀ حدوزۀ در نفدر هزاران تاکنون روز آن

 برجدای ندامی حتدی آنان از بسیاری از ولی اند، شده التحصیل فارغ
 ماندد مدی برجدا باشدد خددا برای آنچه است آن علت. است نمانده

 علمی شکست اردبیلی مقدس. است فانی ماست نزد در آنچه ولی
 شکسدت علمدی، معروف شخصیت یک مقام به تا خرید جان به را

 . نشود وارد
 شدما و عملکرد اید ایستاده اردبیلی مقدس مقام در امروز نیز شما

. شدود مدی و یادتدان نام رفتن بین از یا شما نام ماندن جاوید موجب
 مدا» فهرسدت در کده کندد مدی عیدینت مدا از هر کددام عملکرد نوع

و  گدردد مرقدوم «عندداهّٰلل مدا» فهرسدت در ناممان یا باشیم «عندکم
 نتدوانیم شاید کنیم مراجعه و تراجم تاری  کتب به اگر. بماند جاوید

و  معاصدران بیدابیم؛ را ایشدان معاصدران از نفدر پنجداه از بدیش نام
ه این از بیش مراتب به ایشان روزگار هم علمای  اما حتدیاند  بوده عد 
 بده جهدان همدۀ کده اسدت ایدن علت است؛ نشده ثبت نیز نامشان

 : فرماید می متعال خدای خداست؛ دست
ْ ِ َّْْلِلَّ ْمررأ  ِْْمرر ْاْْل  َّْرر   ِمرر ْق  ْْو  ْعرری   آن   از و آینددده گذشددته در کددار 1؛ب 

  .خداست
 دارد خددایی رندگ آنچده داده وعدده خدا همین دیگر سوی از

و  شدود مدی فندا اسدت مربوط اماره نفس به و آنچه است جاوید
 . ماند نمی پایدار

                                                                 
 . 1سورۀ روم، آیۀ  .1
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 است نفسانی شهوات از یکی و خودنمایی تظاهر یا الظهور حب
و  خدود دارد دوسدت و هدرکس دارد وجودها  انسان همۀ نهاد در که

 از را و دیگدران بنمایاند دیگران به را خویش مثبت و نقاطها  توانایی
گاه آن  . کند آ

 بده اعمالشدان نامدۀ کده و کسدانی صالحان مت،قیا روز در حتی
 داخدل بهشدت بده گویندد می آنان و به شود می داده راستشان دست
 : گویند می شوید

ْْ ا ْ ِمْْل یت  ْْق  م     را*ْ ْعل  ِِْْب  رأ  ف  ِْْلْْغ  بِّ رِ ْْر  ل  ع  ج  ْْو  ِْْمر   ِم   ای  1؛اْْل ْكرأ 
 و از آمرزیدد مدرا پروردگدارم کده دانستند می من قوم کاش

 . داد قرار شدگان میگرا
داره نفدس فدروع از یکدی کده پلیدد خصدلت و این شهوت این  ام 

 اگدر اما. شود نمی رام خود خودی   و به است عالج نیازمند باشد می
 بده را آن و مهدار نمایدد رام را آن و پیگیدری قداطع تصدمیم با انسان
 .گردد می نائل بسیاریهای  موفقیت به گیرد، دست

 مبّلغان برای خلق نحس کفایی . وجوب41

 بدود او خلق ُحسن ،پیامبر اکرمهای  موفقیت عامل مهمترین
 : است فرموده زمینه این در قرآن که

ْیْ  َ ْْل  ْ َْْك    ِْْفْْل ك  َِ  
س  ْْر  ِ ْْاَّللَّ ة  ْس  

 
 ْْ ن    س   در شدما بدرای قطعدا   2؛َ 

 . نیکوست سرمشقی خدا رسول[ به اقتدا]
                                                                 

 . 21و  21سورۀ یس، آیات  .1
 . 21. سورۀ احزاب، آیۀ 2
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غان باید پس ْعْ مبل  َِّتْْاْ ف  ِْْهىِْبالَّ ر   س  َْ
 
 ْْ    َ ری  ای  شدیوه بده را بددی 1؛السَّ

دغ. دهندد قرار خود تبلیغی امور سرلوحۀ را کن دفع نیکو  دیدن مبل 
، احقاق   پی   در نباید  کاری چنین. باشد کنندگان اهانت از خود حق 

غ برای اما است، جایز هرچند خددای  واقدع بده نیست؛ روا دین مبل 
 اعدالم واجدب را حسنه اخالق هک است نفرموده مقرر چنین متعال

 هددایت برای نیک اخالق دیگر، سوی از اما باشد، آور التزام تا کند
 دد اسدت مشهود رسول خدا تبلیغی سیرۀ در که همچنان د مردم
 هرگاه و دارد کفایی وجوب نیک اخالق   نتیجه، در. است الزم امری

 در هامدروز کده. بدود خواهدد عینی واجب نباشد، «الکفایة فیه من»
غان و است چنین ایران و عراق  .است نیاز بسیار شایسته، به مبل 

 نفس رستگاری عوامل و . ضرورت42
 گنداه دام در او افکنددن فدرو پدی در همدواره و چمدوش انسان، نفس

 آن و گیدرد دست به را سرکش نفس زمام که است کسی رستگار. است
 یدا باشدد اشدتهد مندزل در العالجی صعب بیمار کسی اگر. سازد رام را

 هدر به آن درمان برای است طبیعی باشد، ای بیماری چنین گرفتار خود،
 .باشد می آن درمان برایای  چاره و راه یافتن دنبال به و زند می دری

 تنها این کنند، معرفی دارو فالن را دردی درمان طب، علم در اگر
 بدر است؛ حصر مفهوم دارای بلکه نیست، صرف خبری جملۀ یک
رْیْ شریفۀ: آیۀ سیاق نهمی ْْق  ر  

ْفل  ر ْ   راْم  ه  َكَّ  پداك را آن کدس هدر کده 2؛ز 
                                                                 

 . 91سورۀ مؤمنون، آیۀ  .1

 . 9سورۀ شمس، آیۀ  .2
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خباری بر عالوه شد رستگار قطعا   گردانید  مفهدوم حامل دارد، که ا 
. است دانسته نفس تزکیۀ در منحصر را رستگاری راه که است حصر

 تدالش، ایدن از جزئدی. کندد تالش باید رستگاری برای انسان پس
 توسل به متعال خدای که است کسانی به توسل ردیگ جزء. دعاست

 معصدومین ائمدۀ همدان کده اسدت، کدرده امدر هدا آن به جستن
 انسدان. است نفس محاسبۀ و مراقبه آن، اجزای از دیگر نیز. هستند

 کدار بده خدویش نفس درمان و اصالح برای راها  چاره این همۀ باید
 اسدت، شدده شدارهها ا آن شقاوت به قرآن در که کسانی بیشتر. گیرد

 بدرای بلکده اند، نداشدته رسدتگاری بده تمدایلی خود که نبوده چنین
 .اند نکرده کافی تالش آن به رسیدن

 ایمانی باالی مقامات از سقوط . در نظرداشتن خطر43
 مقامدات بده انددازه و هدر دارد قرار سقوط خطر در همیشه انسان

 لحظده هر و است خطر معر  در بیشتر باشد رسیده ایمانی باالی
 غفلت لحظه یک با را خود تالشها  و سال کند سقوط است ممکن

 در نخسدت سدرمنزل از سر راه، پیمودن عمر یک از و پس سازد تباه
 باشیم داشته قرار و ایمان علم از مقامی هر در نیز علم اهل ما. آورد

 مراقب همیشه و باید هستیم نفس و تربیت مراقبت نیازمند همچنان
 . شیمبا خود نفس

 زبیدر اسدالم، صددر در افدرادی چندین روشدنهای  نمونه از یکی
 و مددافع اسالم، پیامبر مدافع ،خدا رسول پسرعمۀ زبیر. است

بیسدت و پدنج  خدا رسول از پس. بود امیرمؤمنان حضرت علی
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دورۀ  ایدن طدی داندد مدی خدا و بود امیرمؤمنان محضر در سال
 و چده دیدد و چده شنید چه ایشان مبارک دهان از بیست و پنج ساله

 امثدال در ما که گهرباری زبیر خیلی بیش از آن احادی . بردها  بهره
 مستقیم را ایم دیده قرآن تفسیرهای  و کتاب الشیعه وسائلهای  کتاب

. اسدت دیده نزدیک و از شنیده امیرمؤمنان علی ُدرربار کالم از
 نهایدت یو ب نیست بحرالعلوم و سید اردبیلی مقدس مانند حضرت

 کدردن و قیداس دارد وجدود کسدانی و چندین حضدرت میدان درجه
 از یکدی. خطاسدت اساسا   عادیهای  انسان با علی امیرمؤمنان

 کده کسدانی که است این خوب و غیر خوبهای  انسانهای  تفاوت
 از دیگران از و بیشتر دارند اعتقاد آنان به بیشتر نزدیکند آنان به بیشتر

 سدال همه این که کسی بگیرید نظر در اکنون. دکنن می استفاده آنان
 خدا رسول رحلت از پس و فقط داشته سر و کار امیرمؤمنان با

 از چقددر اسدت، بوده امیرمؤمنان در خدمت بیست و پنج سال
 چندین. است شنیده ایشان از فراوانی احادی  و چه برده بهره ایشان
 ولی داشت عرفتم امیرمؤمنان به نسبت دیگران از بیش بسیار کسی

 ورطدۀ در را او نفدس پلنگ نیک، سابقۀ همه این وجود با نهایت در
 متقیدان مدوالی کده رسدید جایی به و کار غلتاند وجهنم تباهی
 : فرمودند او دربارۀ

را رجال   الزبیر مازال»  ابنره نشرأ حتری البیرت أهر  من 
 مدا خویشدان از مدردی زبیدر همدواره 1؛عبرداهّٰلل المشئوم

 . «آمد پدید عبداهّٰلل او شوم پسر وقتی تا دبو بیت اهل
                                                                 

 .211ص ،1ج ،ةالغاب ُاسد ؛111ص ،1ج د،یالفر العقد ؛111حمکت البالغه، نهج .1



 

 

 موفقسیمای طلبۀ 

81 

 از و پدس برآیدد پسرش از اطاعت پی در که شد باع  زبیر نفس
 .شود جهنمی سال، بیست و پنج

 علم تحصیل راه در . استقامت44
 شدیطانی تسدویالت اثدر و بدر مشکالت ازای  پاره خاطر به نباید

 و خسدته ددلسر علم طلب مسیر در[ شیطان و اغوای و مکر فریب]
 را کمرشدکنی و فقدر امتحاندات راه ایدن در گذشدته علمدای. شویم
 کده اسدت شدده ها وارد آن از برخی احواالت و در کردند می تحمل

و  خرماهدا و از آوردندد نمدی دسدت به گوشت یا نان ماه شش حتی
 بدرای ریختندد مدی دور روز پایدان در کسدبه که کیفیتی بیهای  میوه

 . کردند یم استفاده زندگی گذران
 کده آیدد مدی دسدت بده معصومان ارزشمند بیانات مطالعۀ از

 دیگدر خیدر امور همۀ بر بیت اهل معارف و گسترش علم طلب
. شدود ها می نیکی بقیۀ و سبب مقدمه علم طلب چراکه دارد؛ برتری

 و سدید رضدی و سید قولویه، ابن طوسی، کلینی، چون: کسانی اگر
 و میددراث فرهنددگ امددروزه ،آمدنددد نمددیبر علددم طلددب در مرتضددی

 الهدی تعدالیم از بسدیاری از و ما رسید نمی دستمان به بیت اهل
 تالش فراوان نمودندد مسیر این در بزرگواران این. ماندیم می بهره بی

 معدارف این تا کردند صرف را خود و عمر کشیدند بسیار و زحمت
 گام هرا این در خود قدر به که ماست نوبت اکنون. برسد ما دست به

 .کنیم تالش معارف این گسترش در خود سهم و به برداریم
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 علمی برای کسب موفقیت دنیا به وابستگی . دوری از45
 : است آمده روایت در

 نوری علم 1؛یشاء من قل   ي اهّٰلل یقذ ه نور   العلم»
 کدده خدود بنددگان از هریدک قلدب در خددا کده اسدت

 . «افکند  می بخواهد
ق  که کسی شک بی  دنیدوی و شدهوات دنیدا بده کمتدری خاطرتعل 
 مدا میدان در. افکندد مدی وی دل در را علدم ندور متعال خدای دارد،

و  دارند فراوان خاطر تعلق دنیا و مال دنیا به هنوز که کسانی بسیارند
 خاطر  به که  کسی اند؛ نگسسته دنیوی شهوات به را خود عالقۀ رشتۀ

 تعلدق دنیدا  بده هندوز زند،  یم هم  به کدورتیاش  خانواده با غذا نوع
 وابسدته دنیدا  بده کندد  مدی مجادله خود شوهر با که زنی دارد، خاطر
 دنیدا بده هندوز آزارندد، مدی را و مادرشدان پددر کده فرزندانی است،

 موفدق علدم طلدب در باشد دنیا دلبسته که و کسی دارند؛ دلبستگی
 .شد نخواهد

 دنیوی و امور دنیا را مالکمان نباید نیز غیرمؤمنان قبال در حتی ما
. اسدت نبدوده چنین بیت و اهل خدا رسول شیوۀ زیرا دهیم؛ قرار

 روا سدتم ایشدان بده کده مشرکانی درقبال خدا رسول مثال برای
 نظر مد را خدا خشنودی زدند،  می سنگ حضرت آن و به داشتند  می
های  و حسداب مدادی و امور دنیا به عنایتی و کمترین دادند می قرار

 ایدن تنهدا نده جناب آن بینیم می که روست همین از. نداشتند یویدن
 دعدا بده دسدت آندان هددایت بدرای بلکه کردند، نمی نفرین را افراد

                                                                 
 .121ص االنوار، مشکاة .1
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 : داشتند می عرضه چنین الهی درگاه و به داشتند میبر
هم» هم قومي اهدِ  الل   مدرا قدوم خددایا! 1؛یعلمرون ال  رإن 

 .«نادانند چراکه کن هدایت
 از را حقیقدی علم و نور شود موفق خواهد می اگر دین علم طالب

 تعلدق رشتۀ باید باشد، حقیقی نور محل او و جان کند دریافت خدا
و هددا  خوردنی شخصددیت، دنیددوی، عددزت جمددال، بدده را خددود

 وابسدتگی اندازه هر. بگسلد و تعلقات تنعمات و دیگر ها  آشامیدنی
ی میزان باشد کمتر دنیا به او  در بیدت اهل و ندور خددا ندور تجل 

 .بود خواهد تر  افزون وی جان

   پیشرفت و ترقی کوشی و تالش، شرط . سخت46

 : فرماید می متعال خدای
ْ ْ
 
ْْو   راِ ْْل یس  نْس  ِْْلْْلِ راِْإ َّ ىْم  رع  ْ*ْْس  ْْو  َّ 

 
 ْْ رْعیه  ْْس  رْ ف   بدرای و 2؛ رأ  ْس 

 او کوشدش [نتیجده] و. نیسدت او تالش جز حاصل انسان
  .شد خواهد دیده بزودی

 و داشدت شداگرد صدها جواهر صاحب مرحوم معروف است که
 نقددی یا اشکالی یا پرسشی هر که کرد تشویق می و ترغیب ها را آن
 کنند مطرح جلسۀ درس همان در رسد، می ذهنشان به پیشنهادی یا
 رسوخ طالب اذهان در مطالب علمی، مناقشۀ و بح  رهگذر از تا

                                                                 
 .298ص ،11ج نوار،بحاراأل .1

 .12و  19. سورۀ نجم، آیات 2
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 آنکده از بعدد اشدرف، نجدف تابسدتان   داغ روزهای از یکی در .کند
 طدالب از یدك هیچ دید کرد، را تمام درس( جواهر صاحب) شی 
: فرمدود آندان بده خطداب. نکدرد مطرح را سؤالی یا اشکال یا انتقاد
مطلبدی  ای طلبده هیچ و نشنیدم انتقادی هیچ. است شده چه امروز

 ! است؟ ُمنزل وحی من تدریس آیا! نگفت؟
 پشدۀ وجدود خاطر به دیروز ما هک است آن حقیقت: گفتند طالب

ت و زیاد  از ایدام آن در دد کندیم مطالعده نتوانسدتیم گرمدی هدوا شد 
 .  د نبود خبری پنکه برقی حتی و کننده خنك و تهویه های دستگاه

 مدن و بدود زیداد پشه دیشب. است درست: گفت جواهر صاحب
هدا  آن شدر   از را خودم کردم سعی چه هر و اذیت شدم شما مثل هم

 بدرای که دانستم می را موظف خود چون ذلك مع.نشد کنم، صخال
 یدادم آمدد. نبدود کنم، خیالم راحت مطالعه امروز درس کردن آماده

 و برخاسدتم. داریدم مانندد انباری متدروك اتاق یك بام، پشت در که
 بدا را هدایم کتداب و بسدتم کمدرم بده ُلنگدی درآوردم و را هایم لباس

 اتداق آن در .نشسدتم مطالعه به و رفتم قاتا آن به و برداشتم چراغی
ا رفتند می باال بدنم از و بود حشرات انواع  .کردم نمی اعتنایی ام 

 منزلدت و مقدام آن بده جدواهر صاحب که شد باع  ها این آری،
 باید د شود موفق خواهد می اگر د علم بنابراین، طالب. برسد علمی
 کندار در و درس بخواندد خدوب و کندد کوشدش و جددیت و تالش

 و متعددال خدددای بدده توجدده و اخددالص زیددور بدده را هددا خددود این
 .نیز بیاراید بیت اهل
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   امروز و دیروز نبودن . یکسان47
 : اند فرموده صادق امام

 یومره آخرر كان ومن مغبون  هو یوما  إسَتو  من»
هما  برابدر روزش بدا هدم دو کدس هدر 1؛ملعون  هو شر 

باشدد  رش بددترروز دیگد کدس هدر و است، مغبون باشد
 .«است ملعون

 : اند فرموده نیز امیرمؤمنان حضرت علی
 کسدی زیدرك 2؛أمسره من خیرا   یومه كان من الكی »

 .«باشد دیروزش از بهتر امروزش که است
 هدر شدامل آمدده شدریف حددی  دو این در که وضعیتی سه این
 بازاری جاهل، یا باشد عالم: باشد خواهد که می هر شود، می فردی

 انسدان که است مغبون این معنای. زن یا باشد مرد کارمند، یا دباش
 را قیمتدی ارزان ء شی یا بفروشد نازل قیمتی با را گرانبهایی ء شی یك

 و افسدوس معاملده این نتیجۀ که است بدیهی بخرد؛ گرانی با قیمت
 .است پشیمانی

 تواندد مدی بدهد دست از را ثروتش یا کند مالی ضرر انسان اگر
 تدوان نمدی هرگدز را عمدر در خسدارت کند امدا جبران را نآ روزی
 انسانی هر. گردد دیگر برنمی رفت دست از آنچه زیرا، کرد؛ جبران

وضدعیت  دو از یکدی مطابق را اش زندگی روزهای یا خود عمر که
 کسی. است باخته را عمرش و کرده زیان قطعا   کند سپری شده یاد

                                                                 
 .121، ص18ج . بحاراألنوار،1
 .1191حدی  الکلم، ودرر الحکم . غرر2
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از  را ثدروتش کده اسدت کسدی مانندد هم باشدد مثل او روز دو که
 . باشد داده دست

ب یا در علم تحصیل در که کسی همچنین  از متعال خدای به تقر 
و  خدانواده بدا خدوب تعامدل و مدردم بده خددمت و عبدادات طریق

 عمدرش که است کسی مانند نکند، ترقی دوستانش و خویشاوندان
 کسدی دد آمده گفته پیش حدی  در که طور د آن زیرك. است باخته را

 د خدا به پناه د شده و لعنت باشد، بهتر دیروزش از امروزش که است
 .باشد بدتر دیروزش از امروزش که است کسی

 اسددت. بخشدیده انسدان بده فراواندی هدای نعمدت متعدال خددای
 آن متعال خدای که عقل و زندگی و و چشم گوش چون هایی نعمت

داده اسدت.  قدرار عقداب و ثواب معیار را قدرتی برای کار و تولید و
 و اسدتفاده درسدت شدکل بده هدا نعمدت این از باید انسان بنابراین،

 امدروز   که کند تالش توان تمام تا با بگیرد و تصمیم کند برداری بهره
 بدر تدا باشدد اش ماه گذشته از بهتر او ماه این و دیروزش، از بهتر او

آخدرت  و دنیدا در و نخورد، افسوس اش زندگی روزهای و ها ساعت
 .آید نائل سعادت و توفیق به

  سودمند علم جستجوی . در48
 : است آمده شریف حدی  در

م العلم لی » ما بالتعل   یریرد من قل   ي یق  نور هو وإن 
 کده اسدت نوری بلکه نیست آموختن علم، به 1؛یهدیه أن  اهّٰلل
 .«افتد می کند، هدایتش بخواهد خدا که هر قلب در

                                                                 
 .119، صثانی شهید ،المرید ُمنیة ؛121، صاألنوار مشکاة .1
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 دهد می خرج به که کوششی با دافشاه به رسیدن در اقبال انسان
 اگر کند می تالش پول برای که کسی مثال  . مستقیم دارد نسبت غالبا  

 دسدت پدول از مقددار مضداعفی بده کندد برابر دو را کارش ساعات
و  علدم راه در کده کسدی است؛ گونه این نیز معنوی امور در. یابد می

 .شدد خواهدد او نصدیب بیشدتری بهدرۀ بکشد زحمت بیشتر دانش
 امدور در کده اسدت ایدن در معندوی و مدادی امدور میان فرق منتها،

،. است از کمیت مهمتر کیفیت معنوی  بخواهدد شخصدی اگر مثال 
 را او توجده امیدد آنکده به اما، کند پیدا محبوبیت دیگر شخصی نزد
ب نظرش در تا نماید جلب خود به  طدوالنی زمانی مدت شود، مقر 

 شخص آن طرف از معکوسی اکنشو با است ممکن نزدش بنشیند،
 و گردد او از شخص آن نفرت باع  کار  او این بسا چه شود، مواجه

 ولدی شدود، وی دورتدر از او، بده شدن نزدیك جای به ترتیب، بدین
 کده معناسدت بدان این. باشد بهتر بنشیند تری کوتاه مدت اگر شاید

 . کمیت و زحمت نه است کیفیت معنوی امور در تر معیار مهم
 و کنندد تدالش و جددیت بایدد دیندی علدوم طدالب که نیست شکی
 کده جایی تا گیرند، کار به علم راه در را خود تمام توان و بکشند زحمت

 چده هدر: »اسدت ایدن جویندۀ علم به علم حال زبان: است شده گفته
دا ،«بددهم تدو بده را خدودم از بخشی تا بده من به داری کده آنجدا  از ام 

 نیدز آن جوینددۀ کده علمدی یعنی)است  ودمندس علم واقعی، مطلوب
 آمدوختن و زحمت با لذا ،(برد سود آن آخرت از و دنیا در دیگران مانند
 .  باشد داشته وجود نیز باید دو این اگرچه شود، نمی مقایسه زیاد
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  خالقیت و نوآوری راه . خودسازی،49
بتدای ا در انحراف این غالبا   به وجود آید، انحرافی مردم در گاه هر

 همدراه درسدت و نیکو نصیحت با اگر و است سطحی انحرافی کار
 ایدن آمیدز، خشدونت هدای روش بدا اما رود بین می از تدریجا   باشد،

 انسدان در خدوب معمدوال   رفتدار. شدود مدی عمیق سطحی انحراف
. کندد مدی اصدالح را او انحدراف و گدذارد مدی مثبدت منحرف تأثیر

 واقدع مدؤثر افدراد، بدا تعامدل در روش ایدن که آید می ندرت پیش به
 در وقتدی رو، همدین از. مؤمن باشدند افراد آن اگر مخصوصا   نشود،
 و کداوش جستجو خود گذشتۀ علمای زندگی مهم های جنبه برخی

 را راه اخالقدی روش عمدل بده همدین که کنیم می مشاهده کنیم، می
. کنندد خلدق و ابداع را جاویدانی و ستر  کارهای گشود تا برایشان

 آن و ایدن برابدر در منفدی خدود احساسدات ابدراز از کده کسانی اما
 اثر رفتدار بر بزر  مردان آن را آنچه اند نتوانسته اند، نکرده خودداری

 .کنند خلق اند، آفریده خود واالی اخالقی  
ت آن پس، د به که مهمی عل   تدا داد را امکدان ایدن شیرازی مجد 

 را مردمدی نیروهدای تمدام و بجنگدد خود زمان مهاجمان اشغالگر با
 بده نکردن اعتنا و کوچك از کارهای کردن دوری کند، بسیج آنان ضد

 مقدام با آن د اگر که دانست می پیشاپیش بزرگوار این چراکه آنهاست؛
 بپدردازد شدخص بهمان و فالن معایب و ها کاستی به د دارد که واالیی

 بدا مبدارزه بده کندد نمدی پیددا مجدال دیگر شود، این چیزها سرگرم و
 داشدتند وجدود عدالم زمان دو در همان که حالی در. بپردازد استعمار

مطلدب  اجتمداعی های عرصه در لذا، هستند؛ منفی جنبه نمایندۀ که
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 بیشتر شاید شود برده نامشان اگر و شود، نمی نقل دو آن از ذکری قابل
 موقعیدت از آنکه آنان با باشید. شنیده را آنان نام نیاورید که یاد به شما

 امدا اندد، بوده شیرازی، برخوردار مجدد سطح در حتی باالیی، علمی
 .شوند دور تاری  از گردید باع  آنان منفی اجتماعی تعامل

 بدا و دهد قرار توجه مورد را موضوع این مؤمن انسان اگر بنابراین،
 منافق از اعم مؤمن، غیر با و ورزد محبت و صمیمانه دوستی مؤمن

 جهدت در خدود، اصالح عالوه بر تواند می کند، پیشه مدارا کافر، و
  .بردارد بلندی گام مردم هدایت

 آخرت و دنیا سعادت . راه51
 : فرمایند می خدا پیامبر

 انسددان 1؛واآلخرررة الردنیا بخیررر ذهر  الُخلرر  َحِسرُن »
 .«است را برده آخرت و دنیا خیر اخالق خوش

 نیك میان همواره باشد که یا مرتبه هر و شهر هر و جا هر در انسان
د بد و  وجدود نیکدی و خیر انگیزۀ یك انسان وجود در است؛ زیرا مرد 

داره نفس همان که بدی و انگیزۀ شر   یك و است عقل همان که دارد  ام 
 بددی و انگیزۀ شر بر او در خیر انگیزۀ باشد خو نیك انسان اگر. است
 شدد، خواهدد او نصدیب آخدرت و دنیدا خیر نتیجه در و آید می چیره

 .را آخرت نه و دارد را دنیا نه که بدخویی برخالف انسان
 است کلمه یك جوابش باشد؟ خو نیك تواند می انسان چگونه اما

 کلمده یك آن به عمرش آخر تا لحظه همین تواند از می انسانی هر و
                                                                 

 .11ی دح ،12ص صدوق،  یش خصال .1
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 آمدده رضدا حدی  امام در که است همان کلمه این کند. عمل
 . «عزمة هي إّنما: »ندفرمای می کهآنجا  است،

 باشدد اخالق خدوش کده بگیدرد قاطعانه تصمیم انسانی هر پس،
 .شد خواهد موفق حتما  

 ها و سدختی در باشدد، راسدتگو کده اسدت کسی خوی نیك انسان
 گشداده و خدوش روی بدا همیشده با مدردم باشد، شکیبا نامالیمات

 گذشتبا و کند بردبار می بدی او به که کسی به نسبت کند، برخورد
 .اخالقی محاسن دیگر و باشد،

 و گرفت باقر امام بر را راه نصرانی مردی که است شده روایت
 جدواب حضرت! هستی[ گاو] بقر تو: گفت د به خدا پناه د ایشان به

 شخصدی گداه هر پس. بردباری است این .هستم باقر من نه،: دادند
 که است صورت در این. ورزید بردباری باید کرد حرمتی بی شما به

ارادۀ  و عدزم بده نیاز هم این. آورید می دست به را آخرت و دنیا خیر
 .انجامد می توفیق به نهایت در که دارد قوی

ت این  کده بگیدرد تصمیم گاه هر علم طالب مثال   است؛ زندگی سن 
 کاسدب یدا شد، خواهد تبدیل عالم یك به باشد بزودی اخالق خوش
 خواهدد تاجر بزودی باشد خالقا خوش که بگیرد قاطع تصمیم هرگاه
 شد خواهد محبوب همسرش خوش، اخالق با شوهر همچنین شد،

خددای  محبوب هم اخالق خوش انسان: دیگر عبارت به. بالعکس و
 تصور که است اشتباه پس. دارند دوست را او مردم هم و است متعال
 شدرع که حدودی در کار این بله، داد. بدی با را جواب بدی باید کنیم

 :  فرماید متعال می خدای. است جایز کرده معین
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ِنْ م  ی  ْف  ْ ْْاْعت  یك  ل  واْع  ی  اْعت  یِهْْف  ل  اِِْبِْثِ ْْع  ی  ْم  ْ ْْاْعت  یك  ل  پدس  1؛ع 
ی کرد، شما بر کس هر ی شدما بدر که گونه همان تعد   تعدد 

ی او بر کرده،  .کنید تعد 
 .نیست مستحب حتی یا و واجب [مثل به معامله] کار این اما

   . دنیاگریزی51
 اینکده جملده از دارد، وجدود فراواندی روایدات عالم و علم دربارۀ

 : فرمایند می خدا رسول
 فقیهدان 2؛الدنیا  ي یدخلوا لم ما الرس  أمناء العقهاء»

 . «باشند نپرداخته دنیا به که زمانی تا رسوالنند امینان
 : اند فرموده نیز

 . «پیامبرانند انوارث عالمان 3؛األنبیاء ورثة العلماء»
 و کندد بیت اهل و متعال خدای متوجه را خود قلب که عالمی

 زمان هر در مسوولیت داشتن لحاظ و خداپروایی بر را خویش نفس
 کسدانی یدا کسدی مصدداق و بدوده پیامبران وارث بپروراند، مکان و

 طلدب برایش ماهیان و چرندگان پرندگان، فرشتگان، که بود خواهد
 . کرد خواهند مغفرت
دتش و تدالش اندیشه، تمام پرداخت و دنیا به عالمی اگر حال  هم 

 ایدن مصدداق قطعا   و اوست وبال علمش باشد، دنیا به رسیدن برای
                                                                 

 . 191سورۀ بقره، آیۀ  .1
 .11، ص1ی، جکاف .2
 . 11ص ،1 ج ،کافی .3
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 : فرمایند می که است سجاد امام سخن
 ُكْعررا   ِإال   َصاِحُبهُ  یْزَدْد  َلْم  ِبهِ  یْعَمْ   َلْم  ِإَذا اْلِعْلَم  َ ِإن  ...»

هِ  َن مِ  یْزَدْد  َوَلْم   نشدود، عمدل بددان که علمی 1؛ُبْعدا   ِإال   الل 
 از او دوری بدر جدز و نددارد فزونی صاحبش برای کفر جز

 .«افزاید نمی خدا
 . برد پناه خدا به شومی فرجام چنین از باید که

 کده اسدت آن بهتدر دنیاسدت، متوجه فکرش و قلب که عالمی
 دو راهدی این سر بر شما و ما که باشیم داشته توجه نباشد. عالم
 کده باشدیم عالمدانی شدمار در بایدد یا که معنا بدین داریم، قرار

 کده باشدیم عالمانی دسته آن از ناکرده خدای یا پیامبرانند وارثان
 از آندان دوری روز هدر و هستند خدا از شدن دور حال در هماره

 . شود می بیشتر خدا
 ارادۀ و عدزم تصدمیم، بده شدن الهی عالم و دنیا از گزیدن دوری

 : فرماید می متعال خدای که چنان دارد، نیاز استمرار و قوی
ذا ِِ
ْْف  ْمت  ْل  ْ ْْع  كَّ ت    ْْف  ْْح   ِ  خددا بر پس کردی، عزم چون و 2؛اَّللَّ

 .  کن توکل
 بده جوییدد، اسدتعانت متعال خدای از الهی، این آموزۀ پس طبق

اره نفس با و شوید متوسل بیت اهل  بده و داریدد درون در کده ام 
 انسان، وجود از خارج که شیطان با و خواند می فرا دنیاپرستی سوی

 مانندد و یابیدد رهایی آفت دو هر از تا بجنگید کند، می وسوسه را او
                                                                 

 .11ص ،1ج کافی، اصول .1
 .119سورۀ آل عمران، آیۀ  .2
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 شدریف مرتضدی، سدید مفیدد، شدی : چدون گذشته، بزر    عالمان
 کده بزرگدوارانی همدان شوید؛ بحرالعلوم سید و طوسی شی  رضی،

 . شوند می واند  شده برخوردار آنان دانش از دیگران و خودشان

   جاودانگی عامل دو ها و پرهیزگاری، فرصت از استفاده. 52
 طدالب ویدژه بده کردگان، تحصدیل کده دارد وجود مهم توصیۀ دو
 : باشند داشته التزام آن به باید دینی علوم

 باید طالب لذا شود، سپری اندوزی دانش راه در باید عمر تمام. 1
 و هفته ایام تعطیالت مانند تعطیل، روزهای حتی وها  لحظه تمام از

 و بیفزاینددد خددود علمددی اندوختددۀ بددر و جسددته ها بهددره مناسددبت
 جبدران جمعده و شدنبه پنج روزهدای در را رفته دست ازهای  فرصت

 کردندد؛ مدی عمدل گونده این گذشدته بزر  عالمان که بدانند و کنند
 دیگر البته و پشتکار اب که انصاری شی  و مفید شی : چون عالمانی

 . بخشیدند جاودانگی را خود نام الزمهای  ویژگی
 مناسدبت بده بدودیم معدال کدربالی در که زمانی قبل دهۀ چندین

 حضرت راحل مرجع) اخوی مرحوم همراه به )غدیر( االکبر عیداهّٰلل
 بدرای( شدیرازی حسدینی محمدد سدید حداج العظمی اهّٰلل آیت

 اشرف نجف به غدیر عید روز در امیرمؤمنان مخصوص زیارت
 . گزیدیم اقامت دینی مدارس از یکی در و شدیم مشرف

 زیدرزمین وارد اخدوی مرحدوم گشتیم، می باز زیارت از که بار هر
 بودیم، اشرف نجف در که روزی سه و شب دو مدت در و شدند می

ها  )فضیلت« واالضداد الفضائل» عنوان تحت اخالقی کتابی ایشان
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 . کردند تألیف (ها رذیلت و
 البتده و باشدد گونه این باید زمان هر و جا هرها  فرصت از استفاده

 . باشند داشته بارزی نقش باید معنا این در نوجوانان و جوانان
 اسدت، حقیقدی تقدوای به پایبندی توجه، بایستۀ سفارش دیگر. 2
 خدود ایمدان و پرهیزگداری بر باید دینی علوم طالب و علم اهل لذا

 و تددر محکددم معدداد و سددبحان خدددای بدده را خددود اعتقدداد ه،افددزود
 کریم قرآن از را اموری تواند چنین می مؤمن انسان. کنند تر دار ریشه

 عدزم و اراده بده البته کند، که کسب بیت اهل شریف احادی  و
 .دارد نیاز زندگی در آن کردن عملی نیز و محکم

 خددانمی ادهشدداهز سددرد، نسددبتا   شددبی در و گذشددته روزگدداران در
 .دید راه سر بر دینیای  مدرسه که گشت می بازاش  خانه به دیرهنگام

تصدمیم  بدود، ترسدیده سخت مسیر خلوتی و شب تاریکی از که او
 وارد انگیدزه همدین بدا و کندد سپری مدرسه آن در را شب گرفت که

 . شد مدرسه
 در   شداهزاده و بدود مدرسده در مجرد طلبۀ یک تنها شب آن اتفاقا  

 شدد؛ رو روبده جدوان دختدری بدا در، گشودن با طلبه و زد را او اقات
 آن در خداطر اطمیندان   بدا را شدب تدا بود آورده پناه او به که دختری
 . داد راه خود اتاق به را او لذا کند، سپری مدرسه

 به بامدادان و خوابیدآنجا  در صبح تا خاطر آرامش   با نیز شاهزاده
 قدرار بازخواسدت مدورد پددر سوی از چون و بازگشت خویش خانۀ

 . بازگفت برایش را خود ماجرای تمام گرفت،
 بدرای را کسدانی بدود نکدرده بداور را خدود دختدر گفتدۀ که پادشاه
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 آمددن بدا و شدود مطلدع ماجرا از تا داد گسیل یادشده طلبۀ احضار
 و دختدر بده شددن نزدیک از را او طلبه تقوای که دریافت وی طلبه،
 تشدکر او از تدا شدد آن بر لذا بود، باز داشته او با کردن گفتگو حتی
 و دیدد او انگشدت روی بدر سوختگی تازۀ آثار هنگام، آن در که کند

 . شد جویا را آن علت
 گذشته شب تو جوان دختر. مجرد و جوانم من: گفت جوان طلبۀ

می شخص چون و کرد سپری من اتاق در را  نداشدت، حضدور سدو 
 او، برابدر در شکسدت تدرس از مدن و گذاشت وسوسه بنای شیطان

 بدا را شدهوت هیجدان تدا کدردم مدی نزدیک آتش به را خود انگشت
 . نشانم فرو آتش سوزش
 دام از مدرا متعدال خددای و رسداندم صدبح به را شب ترتیب بدین
اره نفس و شیطان  . داد نجات ام 

 او سدخن: گفدت شدنید را جدوان طلبدۀ سخنان که خانم شاهزاده
 امددا کددردم، مدی حددس سدوخته گوشددت ویبدد مدن و اسددت درسدت

 . کند می چنین خود با او دانستم نمی
 بده را خدود دختر شنید، را دخترش تأیید و طلبه سخنان که پادشاه
 از یکدی بعددها پرهیزگدار جدوان   طلبدۀ و درآورد طلبده آن همسری

 . بود «میرداماد جناب» او که شد شیعه بزر  عالمان
 و باشد امان در و ببرد پناه آن به دختری کهای  مدرسه چنین وجود

 . است مبارک و برکت و خیر پر ای، طلبه چنان
 از خدود، وجدود در پرهیزگداری بیشدتر هرچده کردن نهادینه برای

 خوانددن و شدب نمداز بدر و کنیدد پرهیدز د کالن و خرد د محرمات
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 مفداهیم و الفداظ در تددبر و تأمدل و کمیل دعای جمله از دعاهایی
 امدام بده توسدل و حسدین امدام زیدارت. کنیدد مداومت دعاها
 کده باشدد است، توجه درخور امور دیگر بامدادان، هر در زمان

ۀ عنایت مورد رهگذر این از  . گیرید قرار حضرتش خاص 
 از امدا بودندد، مفیدد شی  درس هم و معاصر بسیاری طالب

 یجاودانگ این و شد جاودانه و ماندگار مفید شی  نام تنها آنان میان
 .بود پارسایی و پرهیزگاری به وی پایبندی برکت به

   تقوا و علم در گرفتن . پیشی53
 امدور تحصدیل بده شان و اندیشۀ همت سطح معموال   عادی مردم
 و ثدروت دنیوی امور در کوشند می و هریک باشد می محدود دنیوی
و  مردان که حالی در. باشند تر پیش خود اطرافیان از و منصب و جاه

 امدور صدرف را خدود همدت قدرآن، فرمدان به عمل در خدایی زنان
. کنندد می جاوید و سعادت خدا خشنودی آوردن دست و به اخروی

 : فرماید می بهشت جاودانهای  نعمت دربارۀ مجید قرآن
ْ ه  ام  ِْْخت  ِفِْْمْس   ْْو  ِل   ِسْْذ  راف  ن  ْلیت  ْْف  ر    اِفس  ن   مهدر[ که ای باده] 1؛اْْل ت 

 بدر بایدد مشدتاقان[ هدا نعمدت] ایدن در و اسدت مشك آن
 .گیرند پیشی یکدیگر

 کارهدای در و مسدابقه رقابت به را ما شریفه آیۀ این در مجید قرآن
 بده کده کداری و هر دارد وسیعی مفهوم «خیر. »کند می دعوت خیر

 اسداس این بر. است «خیر» مصداق باشد دیگران به خدمت نوعی
                                                                 

 .21سورۀ مطففین، آیۀ  .1
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... و ایمدانی و خدواهران انبرادر حوائج برآورده کردن فقرا، به اطعام
 بایدد مدا قرآنی،های  آموزه اساس و بر هستند، خیر مصداق همگی

 . بگیریم پیشی یکدیگر ازای  پسندیده کارهای چنین انجام در
 و تقدوا؛ از: علدم عبارتند که است چیز دو خیرات تمام سرسلسلۀ

 و تقددوا علددم. باشددد همددراه الزم شددرایط بددا کدده صددورتی در البتدده
 دو ایدن صدرف را خدود عمدر کسدی و اگر هاست خوبیین تر خوب
 روسدفیدتر بیدت و اهدل خددا رسدول ندزد آخدرت در کند نیکی

 بیشتری تقرب ورزد، بیشتری تالش وادی این در و هرکه بود خواهد
 . داشت خواهد بزرگواران آن به

و  داشدته وجدود کسدانی علمیههای  حوزه و همۀ روزگاران همۀ در
 افدراد   ایدن وجود ولی کنند می استفاده سوء علمیه حوزۀ از که دارند

 مانند درست. ندارد حوزه در و تقوا علم مرکزیت با منافاتی معدود،
 ولدی بدود و تقدوا علدم مرکدز کده و معصدومان خدا رسول خانۀ
ه  حضدور از و هدفشان داشتند نمی نگاه راها  خانه این حرمتای  عد 

 . است نبوده و تقوا علم آوردن دست به مقدس اماکن این در
 تواندد و می دارد بیشدتری و قددرت شددت نیدز اتم سالح از علم
ا.باشد ویرانگر بسیار  تمام باشند، هم با و تقوا علم که صورتی در ام 

 تقدوا بددون علدم ولی داشت خواهند پی در را و آخرت دنیا خیرات
 هستند منحرف بیت اهل مکتب از که کسانی. شرهاست بدترین

 انحرافددی، و خطددوط مکاتددب بنیانگددذاران و پیشدداهنگان هویژ و بدده
 خیر عمل. دورند به الهی تقوای و از برخوردار علم سالح از همگی

 نتیجدۀ بلکده نددارد ثمری تنها نه باشد علم بدون که صورتی در نیز
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 : است آمده نبوی شریف روایت در. داشت خواهد معکوس
را َأكَثرَر  ُد یعِسر مرا كراَن  ِعلرم   َغیرِ  َعلی َعِمَ   َمن»  ِمم 

 آنکده از بدیش بپدردازد عمدل به علم، بدون هرکه 1؛یصِلُ  
 . «بود خواهد و خرابی تباهی موجب دهد، سامان

 و دیگدر زهدرا حضرت درس و جلسۀ خدا رسول محضر
 و بزرگدانی اسدت بدوده علمیده حدوزۀ نوعی به همگی دین پیشوایان

 انصداری، عبدداهّٰلل جدابربن مقدداد، عمدار، سدلمان، ابدوذر، چون:
 حدددوزۀ آموختدددۀ داندددش أرت بن و خبددداب مظعدددون بن عثمدددان

و  حمدق عمدربن اشدتر، مالدک که طور همان بودند خدا رسول
 و از بودندد پرهیزکداران موالی حوزۀ محصول بکر ابی محمدبن

 . آموختند را و آسمانی الهی معارف ایشان محضر
 ابویوسدف ندام بده شخصدی جعفر بن موسی حضرت زمان در

 عباسدی هدارون سوی و از ابوحنیفه، شاگردان از که زیست می قاضی
: داشدت عرضده امدام به مسجد الحرام در روزی. بود القضات قاضی

 تواندد مدی مسیر طی در شود می مشرف خدا خانۀ حج به که کسی آیا
 شدد شهر وارد وقتی: پرسید. دادند منفی پاس  امام برود؟ سقف زیر

 تمسخر حالت با قاضی ابویوسف. ندارد اشکالی: فرمودند امام چه؟
 چده حالدت دو ایدن مگدر: و گفدت و خندیدد کرد تکرار را امام کالم

 دین با شما. نیست بردار قیاس دین: فرمودند امام دارند؟ هم با تفاوتی
 خددا رسدول کده کندیم می را کاری همان ما ولی کنید، می بازی
 طدی جنداب آن. اند ودهفرم ایشان که گوییم می را و همان دادند انجام

                                                                 
 .11ص ،1جکافی،  .1
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 و صدورت سدر روی دسدت ولدی آزرد مدی را صورتشان آفتاب مسیر،
 .رفتند می سایه به شدند می شهر وارد که و هنگامی نهادند نمی خود

 و ما است و علم تقوا ماند میجا  به انسان برای عمر پایان در آنچه
 شدیمبکو. بگیریم و پیشی کنیم رقابت یکدیگر با امر دو این در باید

 کسدب در بداال، علمی و آمادگی بیت اهل علوم کسب بر عالوه
 باشدند هدم بدا وقتدی و تقدوا علم چراکه. کنیم تالش حقیقی تقوای

 و تقوا علم جهت از که انسانی زیرا شوند؛ و خیر اثر منشأ توانند می
 گفتگدو، جملده یک با بتواند است ممکن دارد، قرار باالیی مرتبۀ در

 و سدبب کندد دعدوت راسدت راه بده را باطدل َرقو ف   مکاتب علمای
 سدعی ایدن بدر عدالوه. شود خدا بندگان از شماری بی خیل هدایت

 بده و خددمت راه این به را و دوستانتان خویشاوندان از افرادی کنید
 .  نمایید دعوت بیت اهل و معارف علوم

 خیر امور تمام مقدمۀ علم . طلب54
 : آمده است نبوی شریف روایت در

هُ  َك َسلَ  ِعْلما   ِ یهِ  یْطُلُ   َطِریقا   َك َسلَ  ْن َم »  َطِریقرا   ِبرهِ  الل 
ةِ  ِإَلی ِإن   اْلَجن   اْلِعْلرِم  ِلَطاِلرِ   َأْجِنَحَتَها َلَتَضُ   اْلَماَلِئَكةَ  َو

ا هُ  ِبهِ  ِرض  ِإن  رَماءِ  ِ ري َمرْن  اْلِعْلرِم  ِلَطاِلِ   یْسَتْغِعُر  َو  الس 
ْرِض  ِ ي َوَمْن  ی اأْلَ  بدرای هدرکس 1؛اْلَبْحرِ  ِ ي ْلُحوِت ا َحت 
 راه بهشدت سدوی بده را او خددا بپوید راهی اندوزی دانش

 زیر خرسندی سر از را خودهای  بال و فرشتگان برد خواهد
                                                                 

 .91، ص 1 ی، جکاف .1
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 در کده چیزهدایی و همدۀ گسدترانند می دانش جویندۀ پای
 علدم طالدب برای دریا ماهیان حتی هست و زمین آسمان
 . «کنند می آمرزش طلب

 مبددارک وجددود از و مسددلما   باشددد مددی صددحیحه وایددتر ایددن
 ایدن در کده ماننددی بی فضدائل. اسدت شدده صدادر اهّٰلل رسول

 مخصدوص نده است علمی طالب هر برای همگی شده ذکر روایت
 خواندن درس به شروع جوانی وقتی که معنا بدین معنا؛ تمام به عالم
 ضدائلیف مشدمول شدود عدالم آنکده از و پدیش ابتددا همان از نمود

 فرشدتگان یعندی. اسدت رفته سخن آن از حدی  این در که شود می
 دریاهای  و ماهی گسترانند می پایش زیر او احترام به را خودهای  بال

 . کنند می استغفار برایش
ْجِنَحَتَها َتَضع  »

َ
 هایشدان بال او احترام به که معناست بدین یا «أ

. گسدترانند مدی او پدای یرز را هایشان بال اینکه یا آورند می فرود را
 آدمیدان ما مالئکه، آفرینش و نوع جنس به توجه با که است روشن
 معندای بده آن نکدردن حدس و البته کنیم نمی حس را چیزی چنین

 چدون دیگدرهای  پدیدده از بسیاری همانند درست نیست، آن نبود
 و از دارد حقیقدت ولدی شود نمی احساس هرچند که زمین جاذبۀ

 . بریم می پی بدان آن آثار
 پددای زیدر را خددودهدای  بال فرشددتگان کده نددداریم روایدت در مدا
 بده مطلدب ایدن. کنندد پهدن دیگدری شدخص یدا نمازگزار دار، روزه

 علم جایگاه و حساسیت و اهمیت دارد اختصاص دانش جویندگان
 تمدام روایدت، ایدن اسداس بدر دیگدر سدوی از. رساند می را و عالم
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 علم طالب برای جان و بی جاندار شیایو ا و چرنده درنده حیوانات
 را او وخطاهدای گناهان خواهند میخدا  و از کنند می مغفرت طلب

 . بپوشاند خود واسعۀ رحمت به
 مسیر در شیطان، اغوای اثر و بر مشکالت ازای  پاره خاطر به نباید
 راه ایددن در گذشددته عالمددان. شددویم و خسددته دلسددرد علددم طلددب

 حدال شدرح و در کردندد مدی تحمدل را کمرشکنی و فقر امتحانات
 بده گوشدت یدا نان ماه شش حتی که است شده ها وارد آن از برخی
 در کسدبه کده کیفیتدی بیهای  و میوه خرماها و از آوردند نمی دست
 . کردند می استفاده زندگی گذران برای ریختند می دور روز پایان
 طلدب کده آیدد می دست به معصومان ارزشمند بیانات مطالعۀ از
 برتدری دیگدری خیر کار هر بر بیت اهل معارف و گسترش علم
 اگدر. شدود هدا مدی نیکی بقیدۀ و سبب مقدمه علم طلب چراکه دارد

 و سدید رضدی و سدید قولویده، ابدن طوسدی، کلینی، چون: کسانی
 و میدراث فرهندگ امدروزه آمدندد، نمدی بدر علدم طلب در مرتضی

 الهدی تعدالیم از اریبسدی از و ما رسید نمی دستمان به بیت اهل
 کردند و زحمت تالش مسیر این در بزرگواران این. ماندیم می بهره بی

 بده معدارف ایدن تدا کردندد صرف را خود و عمر متحمل شدند بسیار
 گدام راه ایدن در خدود قددر به که ماست نوبت اکنون. برسد ما دست

  .کنیم تالش معارف این گسترش در خود سهم و به برداریم
 از بدودن و برحدذر و هشدیاری پیشدگیری از است عبارت که تقوا

 برای الزم شرط دنیا، و زیور زر از بودن و دور شیطان و وسوسۀ گناه
 رساند می سود شیطان به داشتای  فایده اگر تقوا بی علم. است علم
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 فصل اول: عوامل فردی در موفقیت طالب علوم دینی

م فرشتگان همۀ از که  با بکوشید. شد گمراه نهایت در ولی بود تر عال 
گرفتده  نظدر در برایتدان خددا که واالیی اتمقام به و تقوا علم کسب
 زمدان وامدام بیدت اهدل ندزد صورت آن در که یابید دست است

 . بود خواهید سعادتمند و آخرت دنیا و در و سربلند مقرب
. است حقیقی عالمان آن   از مقامترین  مهم و اولیا انبیا مقام از بعد

 عمدر. روشدیدنف ارزاندی بده را وجودتدان و گوهر بدانید را خود قدر
 نیسدت؛ کدافی بیدت اهدل معدارف تمدام تحصدیل بدرای انسان

 همۀ توان قدر و به نکنید تلف را عمرهای  لحظه از یک هیچ بکوشید
 لحظۀ لحظه و برای نمایید بیت اهل علوم آموختن صرف را عمر
 . نمایید ریزی برنامه خود عمر

 موفقیت عالمان عامل . سه55
 راه بهتدرین بلکده و ایم، گرفتده پیش را خوبی خیلی راهها  طلبه ما

 شود می استفاده اطهار ائمۀ احادی  و شریفه آیات از اما است،
 بدزر  انسان هر. است مطلب سه مستلزم راه، این از برداری بهره که
 بدا یافتده اسدت، دسدت مدوفقیتی بده گذشته در که فقیهی و عالم و

 اندازه هر به نیز ما کدام هر و است بوده مطلب سه این از گیری بهره
 و قیامدت روز در انددازه همدان به باشیم، مند بهره مطالب این از که

 . بود خواهیم سعادتمند قبر اول شب
 مدا همدۀ که است مهم مطلب سه آن اخالق، و اجتهاد اخالص،

 . دهیم قرار خود زندگی سرلوحۀ باید
 ار برای مطالعه آن دوستی بود. نوشته کتابی شخصی که است نقل
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 گم را کتاب که شد مدعی فرد آن مدتی از پس اما گیرد می امانت به
 مدن، کتاب دیدم مدتی از پس: گوید می کتاب نویسندۀ. است کرده

 ناراحدت تنهدا نده مدن امدا است، شده عرضه بازار در دیگری نام با
 تمدام من نام به کتاب آن اگرچه زیرا شدم، هم خوشحال بلکه نشدم
 اسدتفاده قابدل دیگدران بدرای سرانجام که مبود ولی خوشحال نشد،
 . است «اخالص» حقیقت این که است، شده
 اصددفهانی، ابوالحسددن سددید اهّٰلل آیددت عامددۀ زعامددت دوران در

. بدود نمدوده زخمدی را ایشدان و کرده حمله ایشان منزل به شخصی
 اسدت زخمی آقاهای  دست که شوند می متوجه روز آن فردای مردم

 ایشدان مندزل بده همگدی موضدوع، بده بدردن پی و عیادت برای لذا
 کند، معرفی را مهاجم شخص که کنند می تالش چه هر اما روند می

 نزدیکدان بده حتدی و کند می خودداری کار این از اصفهانی اهّٰلل آیت
 . است «فاضله اخالق» از حاکی این که گوید، نمی هم خود

 تفدریح و تاسدتراح نیازمندد خدود، جسمانی نیاز اندازۀ به انسان
 و علدم کسدب و اجتهداد و تدالش راه در بایدد عمر مابقی اما است
 . شود صرف دانش
: اسدت گفتده شدیرازی عبددالهادی سدید مرحدوم که کنند می نقل

 سدید مرحدوم آیدت اهّٰلل بده را آن تا شد داده من به استفتا یک روزی،
بدرای  کده بدود صدبح اذان هنگدام لدذا بددهم، اصفهانی ابوالحسن

 وقتدی اما خواستم، ورود اجازه و رفتم ایشان منزل پاس  به دریافت
 و اسدت پراکنده ایشان اطراف در استفتا تعدادی شدم،دیدم وارد که

 را آن پاسد  و کردند جداها  نامه دیگر میان از را آن بالفاصله ایشان
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 مشدغول و ام نشسدته حدال بده تدا شدب اول از من: فرمودند و دادند
 . ام نخورده شام هم هنوز و باشم می تسؤاال این جواب نوشتن
 . دارد پی در نیز را مرجعیتی چنان آن تالش، چنین این
 بلکده را، خدود کشور و شهر تنها نه و مردم تمام تا کنید سعی باید

 زیربندای البتده کده کنید راهنمایی مستقیم صراط به و هدایت را دنیا
 اخدالق و اجتهاد اخالص، مهم: صفت سه همین داشتن آن محکم

 .است نیکو

 «سجادیه صحیفۀ» کتاب به . توجه56
 است ناشناخته« سجادیه صحیفۀ» شریف کتاب مردم عموم برای

 مبدارک اثر این مطالب در پیش از بیش بایستی نیز علم اهل حتی و
ر و تأمل  بیشدتر روح باها  عبادت شود و تر عمیق معرفت تا کنند تدب 

 .صورت پذیرد
 ایدن زیدرا کندیم، مطالعده دقت با را آن از مقداری روزانه بجاست

 در و افزایدد می را ما علمی گوناگونهای  توان و معنوی نیروی کتاب
 .شویم می تواناتر تبلیغ و هدایتگری در نتیجه،
 بدود بالغی علوم متخصص و ادیب که تسنن اهل عالمان از یکی

 که دریافت و شد شیفتۀ آن شریف، کتاب این ازای  جمله خواندن با
: عبدارت خوانددن بدا او. نیست عادی انسانی گفتار کتاب، محتوای

هم»  در کده گداه آن بارخددایا! 1؛الضررورة عنرد كبر اصول إني ألل 
ت  احسداس تدو[ قدرت مدد] به باشم ضعف شدت و ضرورت قدو 

                                                                 
 صحیفۀ سجادیه، دعای مکارم األخالق. .1
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ع مذهب به «کنم می  .گروید تشی 

 باشید کمال به رسیدن در خود مسیر . مراقب57
 قدرار انحدراف مسدیر در کمدال، بده یدنرسد بدرای باشیم مواظب

 و سیر و کاذبهای  عرفان با و نزنیم گول را خود ناخواسته و نگیریم
 ظلمدت و تبداهی مسیر در ،بیت اهل غیر از گرفته نشأت سلوک

 صدحیح نفسدی مخالفدت هدر و ریاضدت هدر چراکده. نگیریم قرار
 سدیرۀ از دوری اثر بر که استهایی  آسیب همان ها، این و باشد نمی
 هایی، انسدان چندین که آید میپدید  ها انسان در اطهار ائمۀ پاک

 .داشت خواهند را باعوراها بلعم شوم عاقبت
 کده مطلبدی آن کده بده اسدت این شدن کامل و شدن نمونه شرط

 و نبدوی  ریشدۀ کده رفتارهدایی نده کنیم، عمل فرمودند بیت اهل
 .ندارند علوی

 رمضان کمبار درماه مبّلغان وظیفۀ . دو58

غان و علما آقایان شرعی وظیفۀ  مداه در ویژه بده و همیشده برای مبل 
 و بدوده عینی واجب دو این از یکی: است مطلب دو رمضان مبارک

 هددایت آن و اسدت کفدایی واجدب دومدی و اسدت نفدس تزکیۀ آن
 . باشد می دیگران

 خدود از تعریدف و خودسدتایی نفس تزکیۀ از مراد که باشد روشن
 شدده سدتایش نفدس   تزکیۀ مراد بلکه شده، مذمت آن کهچرا نیست،

 : فرموده آن دربارۀ قرآن که است
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ْیْ ْْق    
ْفل  اْم  ْ   ه  َكَّ  را خویشدتن هرکده شد رستگار تحقیق به 1؛ز 

 .نمود تزکیه و پاک
 .است مطلوب معنا این به نفس تزکیۀ

م مطلب اما و  دیگدران ارشداد و هدایت بوده، کفایی واجب که دو 
 شیوۀ شروط و با هم آن منکر، از نهی و معروف به امر مانند: است.

اسدت  وجدود مقددمات منکر، از نهی و معروف به امر آن؛ صحیح
 مطلق واجب مردم هدایت بیان دیگر به. کفایی این واجب به نسبت
 بتواند و بداند که حدی در فردی هر برای وجودش مقدمات و است

 ایدن بده که بودند افرادی کفایت، اندازۀ به اگر حال. شود می واجب
 نباشدد چندین اگدر و شدود مدی سداقط دیگران از بپردازند مسوولیت

 خداکی کدرۀ این در جایی کمتر در شاید امروزه. است عینی واجب
 .باشد داشته وجود کننده کفایت

 درون نهفتۀ . استفاده از نیروی59
 از کددام است. هر نهفتهای  العاده فوق توان ما از یک هر وجود در
 شدمار بدی و برکدات و خددمات فراوان آثار منشأ توانند می علم اهل

های  و کوشش و خدمات افتخار پر زندگی سخن، این شاهد  . باشند
 ما مثل موفق، افراد. اند زیسته می ما از پیش که است موفقی عالمان

 در فقدط مدا بدا تفاوتشدان. بودندد برخدوردار ما شبیه امکاناتی و از
 . دادند می خرج به که بود بیشتری «هدو ز ُجهد»

                                                                 
 . 9سورۀ شمس، آیۀ  .1
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و  و عبدادت و هددایتگری تدالش و ببینیدد بخوانید را پیامبر تاری 
 پیدامبر دربدارۀ مستشدرقان از یکدی. اسدت بوده چگونه ایشان جهد
 مدردم روی بیشدتر خدود اخالق با محمد: گوید می اکرم
 . خود علم با تا نهاد، تأثیر

 آن کدران بی علدم زیدرا نددارم؛ قبدول صددرصد را سخن این بنده
 بعد و روزگاران روزگار آن و خردمندان و نصارا یهود بزرگان حضرت

 ایشدان ساز و انسان هدایتگرانه اخالق ولی درآورد، زانو به را خود از
 . داشت افراد و تحول هدایت در مهمی نقش
 و علمدای دیدن و پیشوایان خدا رسول های مجاهدت باید نیز ما

و  تدالش خدود تدوان انددازۀ و بده دهدیم قرار خود لگویا را ربانی
 .کنیم کوشش
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 :دّوم فصل
 دینی علوم طالب موفقیت اجتماعی عوامل

 

 تبلیغ راه در گذشتگی جان . از61
 خددمت در را عمدرش و کرد می زندگی کوفه در جوانی گویند می

 والیدت دربدارۀ زیدادی و احادید  گذراندده بیدت اهدل علوم به
 بده رفقدایش هدا را کده آن بدود کرده آوری جمع پیامبر بیت اهل

 در تدا ببدرم بیدرون کوفه از را اوراق این خواهم می: گفت و داد نشان
 خطرنداك کدار ایدن: گفتندد او بده رفقایش. نمایم مناطق منتشر بقیۀ

م جوان کهآنجا  از اما است.  کار این که شده قیمتی هر بود به مصم 
 چون در برود بصره به که کردند پیشنهاد او به رفقایش دهد، انجام را

 بر اصفهان شهر به رفتن از را او و دارد، وجود شیعه کمی تعدادآنجا 
 .داشتند حذر

 و کدرد انتخداب را اصفهان همان هایش نوشته تبلیغ برای او لیکن
 گرسدنگی مانند را، سفر رنج و بربست این شهر سوی به سفر رخت

نده حیوانات خطر و دانی و هزنانرا و در   هدر بودندد کده مدأمور جال 
ع به که را کسی  شدروع و خریدد جان به بکشند، کند می دعوت تشی 
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 بدود کدرده یادداشدت کده را احدادیثی و کدرد خود تبلیغی به فعالیت
 .رسید شهادت به راه در این هم سرانجام و داد انتشار

 و هدا تالش با که ما گذشتۀ صالح عالمان و جوان این شك، بدون
 قیامت روز در شد، تبدیل شیعی شهر یك ها اصفهان به آن زحمات

 و خدا رسول خود ها را پاداش آن و داشت خواهند باالیی بسیار مقام
 .داد خواهند اطهار ائمۀ

 امدر یدك تبلیغدی، کدار در مشدکالت و ها مشقت با شدن مواجه
 راه در مشدکالت و اذیدت و آزار از مدا نبایدد بنابراین، است؛ بدیهی
 گذشدتگان به با اقتدا باید بلکه بترسیم، بیت اهل فرهنگ ترویج
 . کنیم ها رنج و ها دشواری نذر را خودمان خویش، صالح

ران و از عالمان یکی «عطیه»  بیدادگری ترس از او. است کوفه مفس 
 شدرایط تدرین سدخت در اش با خانواده و بود آواره سال بیست َحجاج
 از در یکدی را او ملعدون حجداج دت،مد ایدن از بعد. کرد می زندگی
ق چهارصدد را او داد دسدتور و کرد دستگیر ایران مناطق  ضدربه شدال 

َکَنند ریشش و بزنند  احادید  وی کده بود آن خاطر به ها این همۀ. را ب 
 .کرد نقل می را زهرا حضرت فاطمۀ مناقب به مربوط

 یدنا. آیندد مدی شدمار به ارزش بدا امور از تبلیغی کار های سختی
 ها آن تلخی عاقبت و دارند بزرگی ارزش نزد خدا در دردها و ها رنج

 گدرفتن به درس را ما معصومین ائمۀ و کریم قرآن. است شیرین
 مراجعده تداری  صفحات به اگر. اند خوانده فرا گذشتگان زندگی از

 در دد کدوفی جدوان آن امثال د بسیاری مؤمنان که دید کنید، خواهید
 هدای تازیانده زیدر اندد و گرفتده قرار ها و شکنجه اآزاره انواع معر 
دان  خدالص و زحمدت رندج از بزودی نیز شماها. اند داده جان جال 
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برابدر  در کده باشدید کسدانی از وقدت یدك مبدادا پس شد؛ خواهید
 پدس،. کنید شرمندگی و تقصیر احساس کبری حضرت صدیقۀ

 ایدن در را ای کلمده هدیچ و کوچك نشدمارید ای را تبلیغی کار هیچ
 و سداده بده ظداهر کلمۀ یك حتی شاید زیرا نگیرید؛ کم دست زمینه

 افدراد کده شدود ایدن به منجر شود می خارج دهانتان از که اهمیت کم
 بسدیاری و شوند هدایت و بینا بیت اهل نورانیت به برکت بسیاری

 صدورت ایدن در شدوند، شیعه شناسید ها را نمی آن شما که کسانی از
 صرف را عمرتان ایامی از که کردید زیبایی و خوب کار گفت توان می

از  باشدید آنچده مطمدون پدس. نمودید بیت اهل علوم نشر و تبلیغ
 عمدل بده راه ایدن در کده تالشدی هدر و اید کرده تحمل سختی و رنج

 مشدمول و عنایدت مورد و است محفوظ خدای عزوجل نزد اید آورده
 .بود خواهید ماألعظ  اهّٰلل حضرت بقیة موالیمان دعای

  جهانیان به قرآن و بیت اهل . معرفی61
 آسدیا، در کنندد؛ مدی زنددگی دنیدا در آدم میلیون صدها که بدانید

 ایدن از کنیدد سدعی پدس. جاهدای دیگدر و افریقدا، امریکدا اروپا،
 بیدت اهل و پیدامبر سدیرۀ و تاری  و کنید استفاده آزاد فضاهای

 درصدد ندود زیدرا برسانید؛ نسانها ا میلیون این همۀ به را اطهار
 امدا شناسدند نمدی را بیدت اهل یا نیستند مسلمان یا افریقا مردم

 اگر اند، شده مغزی شستشوی که افراد متعصبی حتی. نیستند معاند
 عددو  بشناسددند را بیددت اهل و گرامددی رسددول حقیقددی چهددرۀ

 یدك یدا داسدتان یدك کلمه یا یك شاید زیرا گردند؛ برمی و شوند می
 مانندد. سدازد دگرگون را انسان زندگی راست و درست عبارت سطر
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 جدر   حدرف بده توجده اما شناخت نمی را بیت اهل که آن عالمی
ن  »  : داد تغییر را او مسیر زندگی شریفه، آیۀ این در «م 

ْ ی  ع  ْْو  ْْاَّللَّ  ِی    ن  اْالَّ ر اْآم  ِمل  ع  ح اِتْْو  ِْ را ْْالصَّ ْ  ْْ ِْْمر ة  ْغِفرأ  اْم  ْجرأ 
 
ْْو   ِظرت   1؛ع 

 شایسدته کارهای و آورده ایمان که برخی از کسانی به خدا
 . است داده وعده بزرگی پاداش و آمرزش اند، کرده

 در و اندیشدید و کدرد تددبر و تأمدل شدریفه آیدۀ ایدن در عالم این
 و یافدت را حدق سرانجام و کرد تاری  جستجو و احادی  و ها کتاب

 کدده اصددحاب رسددید یجددهنت ایددن بدده او. ورزیددد پایددداری آن راه در
هدا  آن همدۀ و نیستند آمرزیده یا و صواب بر همگی خدا رسول

 و روزه و نمداز آوردن جا به یا خدا رسول صحابی بودن خاطر به
 . باشند نمی مأجور... و حج

 و کنیدد اقتددا خددا رسول به کردار و گفتار در باید شما پس،
 اخدالق و ایدداریپ و نماییدد، پیداده خدود زندگی را در ایشان روش

 در نفدر هدا میلیدون که بیاموزید؛ زیرا حضرت آن از را نیکو و خوش
 رسددم و راه بددا شددما واسددطۀ بدده و سددبب بدده تددا منتظرنددد جهددان

 و زبان و قلم با و کریم، قرآن راه با شما، طریق از و پیامبراعظم
 محدروم هدا را آن پدس. شدوند آشدنا بیدت اهدل راه با شما، رفتار

 بایدد بکوشددید و شدوید موفدق زمیندده ایدن در آنکده ایبدر و نکنیدد،
 .کنید فعالیت گسترده سطح در و بیاموزید،

   دین . برپاداشتن62
 : فرماید می متعال خدای

                                                                 
 . 29سورۀ فتح، آیۀ  .1
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رر ا ِقیم 
 
 ْْ ْْالرریِّ    رر اْو    ق  أَّ ف  ت   آن در و داریددد برپددا را دیددن 1؛ِفیررِهْْت 

 .نکنید اندازی تفرقه
 : فرماید می و

ْ ِْْإ َّ ْْالیِّ    ِْْعْنری  ِ ْْاَّللَّ م  ْسرل   همدان خدا نزد دین حقیقت در 2؛اْْلِ
 .است اسالم

 خددای کده گیدریم مدی نتیجده مبارکه، آیۀ دو این میان ای مقایسه با
 و اسدالم داشدتن پدا بدر موجب که دادن کارهایی انجام به را ما متعال

 تدوان می را اسالم پا داشتن بر. است کرده امر شود می آن کلمۀ اعالی
یدك  اسدالم چراکده کدرد؛ تشدبیه ساختمان یا عمارت یك نساخت به

 و هدا ارزش و عقائدد و اخالقیدات از ای مجموعده بدرای کلدی عنوان
 از ای مجموعده کده اسدت انسدان در زنددگی گوناگون آداب و احکام
 ایدن دیدن پا داشتن بر از مقصود. کند می تعیین ها را آن شرعی احکام
 و ملتدزم بددان زن، و مدرد و بدزر  و کوچدك از مردم، همۀ که است

 اعدم دین داشتن پا بر بنابراین،. کنند عمل آن احکام به و پایبند باشند
 التزام و ایمان مستلزم دین داشتن پا بر. آن است شناخت و فهمیدن از
 .است احکام آن همۀ کردن پیاده و دین قوانین به

  مردم مشکالت و نیازها رفع برای . تالش63
ب از یکی  اشدرف نجدف شدهر در کدوفی محمد شی  نام به طال 

 از یکدی شدد. او منتقل کوفه شهر به از مدتی پس و داشت سکونت
 از و کدرد خدود انتخداب سدکونت بدرای را کوفده مسدجد های غرفه

                                                                 
 . 11سورۀ شوری، آیۀ  .1
 .19سورۀ آل عمران، آیۀ  .2
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 داسدتان ایدن. داشدت اهتمام سهله مسجد زیارت بر که بود کسانی
 ابوالحسددن سددید جندداب شددیعه، بددزر  مرجددع عصددر مربددوط بدده

 مقدداری با دینار یك هر طلبه به روزها آن در. شود می اصفهانی
آن  طدالب و داد مدی شدهریه مداه یدك خدوراك و خورد اندازۀ به نان

 .گرفتند می سید حساب به ها نانوایی از را نان مقدار
 و رفدت مدی اشدرف نجدف بده بار یك ای هفته کوفی محمد شی 

 بتواندد تدا کدرد می خشك ها را آن و خرید ماست می و پنیر مقداری
 هدم ندان یدك وعدده آن کندار در و کندد اسدتفاده هفتده یدك ظرف

 او بده آمدد، می اضافه غذایش اگر نیز کوفه مسجد خادم. گرفت می
. گریسدت و رفدت ابوالحسدن سید نزد محمد شی  یك روز. داد می

 در هدا سدال مدن: گفدت کنی؟ گریه می چرا: پرسید او از سید وقتی
 دیدم را ایشان یك مرتبه و بودم الحسن حجةبن آقایم جستجوی

این  چگونه: پرسید سید. کردم شان گم شناختم وقتی و نشناختم اما
 پیداده سدهله مسدجد بده کوفده مسدجد راه در: گفت داد؟ رخ اتفاق

 مدن بده او. اسدت مدن سدر پشدت کردم کسی احساس که رفتم می
 مقددار و یك دینار از: گفتم خوری؟ می کجا از! محمد شی : گفت

 مدن بده. کندد مدی کمك طالب به اصفهانی ابوالحسن سید که ینان
 تداالر در و بگدذار وقتدی خدودت از: »بگو سید ابوالحسن به: گفت

 سدید. «کندیم مدی مدا کمکدت بپدرداز، مردم حوائج رفع به و بنشین
یادداشدت  را سدفارش ایدن و برداشدت ای ورقه بالفاصله ابوالحسن

 کارهای اثر بر که زمان هر :است گفته سید که اند کرده نقل. کرد
 فشدار و خسدتگی احسداس هدایم بده مسدوولیت پدرداختن و روزانه

 مددوالیم حضددرت سددفارش و داشددتم برمددی را ورقدده ایددن کددردم مددی
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ت و  قوا تجدید و رفت می بین از ام خستگی و خواندم می را حج 
 .کردم می روحیه
 و العصدر صداحب مددوالیمان توصدیۀ امدا رفت، ابوالحسن سید

. اسدت همگدان برای سفارشی و است بداقی هدمچنان زمانالد
: مثدل عبداراتی از باید و مجال بدهیم، خستگی به نباید ما بنابراین،

... دارد و ارزش وقدتم یدا نیسدت مدن شدأن در یا نیست من کار این
 رفدع راه را در خدود اوقات بیشتر اطهار ائمۀ چراکه کنیم؛ دوری

 اوقات از عزیزتر و تر مقدس که ما توق. گذراندند می مردم نیازهای
 .نیست آن بزرگواران

 کردار با گفتار بودن . همراه64
 و خیدزد، برنمدی دل از کندد نمی عمل آن به اش گوینده که سخنی

 غالبدا   یعندی نشدیند، نمی دل در الجرم دل برنخیزد از که هم سخنی
 هآمدد شدریف در حدی  چون آوردیم «غالبا  » قید. گذارد نمی تأثیر

 : که است
ة أه  من أناسا أن  » لعوا الجن   أهر  مرن أنرا  علی اط 

 عملناهرا بأشریاء تأمروننا كنتم قد: لهم  قالوا النار،
ة  دخلنا ا:  قالوا. الجن   إلری ونخرال  بهرا نرأمركم كن 
 آتدش اهدل از مردمانی به بهشت اهل از مردمانی ؛غیرها

 امدر هداییکار بده را ما که شما: ها گفتند آن به و نگریستند
. شددیم بهشدت وارد و بستیم کار به ها را آن ما و کردید می

 ولدی کدردیم مدی هدا امدر آن بده را شما ما: دوزخیان گفتند
 .«دادیم می انجام را خالفشان خودمان
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 چندد هدر دارد تدأثیر اوقدات گداهی سخن، که دهد می نشان این
 با دی ح این که دانست باید اما. عمل نکند آن به خود، اش گوینده

 در نکندد آن عمدل بده اش گوینده که سخنی فرماید: می که احادیثی
 کده اسدت ایدن مقصدود زیرا ندارد؛ منافاتی بخشد، نمی اثر دیگران

دیگدران را  تواندد نمی تنهایی به سخنی چنان یا گونه است، این غالبا  
 اهدل بده اسدت همچنان هشداری حدی  این ذلك، مع. کند تربیت

یان و علم راسدتی  به نشود، توجه آن به اگر بلکه و مردم، دایته متول 
 است. کمرشکن

 زبان غیر به مردم کردن . دعوت65
غ روش  طبیعدی زیدرا دارد؛ تبلیغ در را تأثیر باالترین او رفتار و مبل 

 و مدا صدداقت و رفتدار و اعمدال بدا ما مردم از تأثیرپذیری که است
 مدا برخورد رفتار و ایدب. دارد تناسب گفتارمان با کردارمان مطابقت

 کده باشدد ای گونده به ایمدان و علم نظر از مردم ترین ضعیف با حتی
 انسدان اوقدات گاهی. نگذارد جای ها بر آن ذهن در از ما بدی تأثیر

 هرگونده از باید بلکه باشد، کافی نمی تنهایی به این اما نیست متکبر
 اسدت متکبدری آدم او کنندد تصدور دیگدران شدود باع  که رفتاری

 همچندین و فروتندی و خوشدرویی و رویدی گشداده پس،. کند پرهیز
 هدای دل در عمیقی تأثیر بردباری، و دادن خوب گوش و بیان زیبایی

 امدام از. اسدت بیشتر به مراتب گفتار و سخن تأثیر از که دارند مردم
 : که فرمودند است شده روایت صادق
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 زبدان بدا نده را مردم 1؛السنتكم بغیر النا  دعاة كونوا»
 .«خوانید فرا ینیک سمت به[ عمل با بلکه]

 مردم همۀ با رویی . گشاده66
 خدوش روی با شود می رو روبه کس هر با شایسته است که انسان

 باشد مسلمان غریبه، یا باشد خویشاوند خواه برخورد کند، گشاده و
 بسیار کار نیز این باشد؛ یا نداشته باشد داشته او با ای رابطه کافر، یا

کندد  تجربده کدار را ایدن بگیدرد تصدمیم کسدی اگر. است دشواری
 هیچگداه تواندد مدی انسان چگونه. کرد خواهد لمس را اش دشواری
 بدا نشدود نمایدان او چهرۀ در رنجیدگی و آثار نشود آزرده و ناراحت

 رفتارهدای و های گونداگون سلیقه و ذوق او محیط و جامعه در آنکه
و  ها درگیری و ها دشمنی و ها کینه عالوۀ به دارد، وجود نقیض و ضد

 شدما بدا یکدی آن کندد، مدی حسدادت شدما بده یکی این. منازعات
 اش ذائقه غیره و درس یا خوراك و در خورد دیگری ورزد، می عداوت

 کده زندد مدی خطدایی سدر دوسدت یدك از گداه. نیست یکی شما با
 وشفرامد خطدا را آن اسدت زده سر او به نسبت خطا آن که شخصی

 آن یداد بده وقدت هدر بلکده بگدذرد، آن بدر سال ولو پنجاه کند نمی
 عوامل این همۀ وجود با کسی که بنابراین،. شود می ناراحت افتد می

 با همگان همچنان و کند ایستادگی آن برابر در و کنترل را خود نفس
 . است بزرگی بسیار انسان باشد، رو گشاده

                                                                 
 .18ص ،2ج ،(1111 د تهران) هیاالسالم دارالکتب ،ینیکل ی،کاف .1
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 : که است آمده خبر در
 . «است خندان و خوشرو مؤمن 1؛َبش   َهش   المؤمن»

 در هرچندد باشدد، داشدته بشاش ای قیافه و چهره باید مؤمن پس،
 شدده تربیدت نفدس و قدوی امدر ارادۀ و ایدن باشدد، ناراحدت باطن

 حدال را بده انسدان کده است طوری نفس طبیعت چون خواهد؛ می
 شدرایط و زنددگی هدای بحدران سدبب بده بلکده، گذارد نمی وا خود
 برابدر در رویدی تدرش بده را انسدان اوست، خالف میل که گونگونا

امیرمؤمندان . مدؤمن باشدد انسدان   کده این مگر خواند می فرا دیگران
 : فرمایند می مؤمن وصف در علی حضرت

 مدؤمن 2؛قلبره  ري وحزنره وجهه  ي بشر  المؤمن»
 .«او دل در و اندوهش اوست چهره در اش شادی

 مردم با داشتن . انصاف67
ه موردی، در مؤمن راگ  طرف با بلکه نیست او با حق   که شد متوج 

 یدا شداگردش یدا باشدد اسدتادش طرف خواه آن د باشد می مقابلش
 او با که دیگری هر شخص یا همکارش یا خویشاوندش یا دوستش

خدود  نظر و حرف از و کند اقرار او بودن برحق به باید د دارد تعامل
 ایمان تابع که باشد تواند می هایی نفس در فقط خصلت این. برگردد

 : فرماید می حق   غیر تابع نفس   وصف تعالی در خدای. خردند و
ا ِإذ  ْْو  ِْْقیر   رره  رِ ْْل  ْْاتَّ ْْاَّللَّ  ْترره  ی  خ 

 
 ْْ ة  ْْاْلِعررْلَّ ِ

ْ
ث  گفتدده او بدده هرگدداه و 3؛ِبراْْلِ

                                                                 
راری، مشارق .1  . 111ص الد 

 .  112نهج البالغه، حکمت .2
 .221سورۀ بقره، آیۀ  .3
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 .گیرد می را او گناه بترس، نخوت خدا از: شود
 را خدود نفدس که کسانی مگر ندهست گونه این مردم بیشتر احتماال  

 مدؤمن بده اگدر پدس. کنندد تربیت غرایزشان ها و خواهش برخالف
دت ،«بتدرس خددا از: »شدود گفته  احسداس گنداه را و معصدیت ذل 

 را او گنداه نخدوت نباشدد حقیقی مؤمن انسان، اگر اما کرد، خواهد
 .کند می کشی و گردن گیرد می

  شخصی دیدیم که زدیم می قدم جایی در برادران از یکی با روزی
او  و زد َتَشدر او به برادر آن. گوید می بیراه و خدا بد به د  باهّٰلل العیاذ د

ا داشت، باز کار این را از  مدن: گفدت و مدا کدرد به رو شخص آن ام 
 آری،! غافدل نده جداهلم نده. زنم می را ها حرف این عمدا   و دانم می
 . بود گرفته را او گناه گونه نخوت این

 قلدب صدمیم از کده کنیدد برخدورد کسی با آید می پیش ندرت به
 همگدانی موعظدۀ و پندد نصیحت، از د مقصودم بپذیرد را نصیحت

 بلکده کندد، مدی سدخنران ایدراد یدا منبری که سخنانی مانند نیست،
به  اگرچه د است آن مناسب موقعیت در و مستقیم نصیحت مقصود

 از غالبدا   انسدان، سنف. باشد هم مالیمت و لطف با و درست شیوۀ
 موضدعش چندد هدر شدود، نمدی آن و تسدلیم کندد نمی تبعیت حق

 دیگدران و بده خدود بده کند می سعی کسی هر بلکه نباشد؛ صحیح
 .است دانسته می را حقیقت و بوده درست او موضع که کند وانمود

 ستایش نداشتن خوش و نکوهش داشتن . دوست68
 : ودندفرم که است شده روایت خدا پیامبر از

ائم وی »  اال   الصرو  لصراح  وی  و للقائم وی  و ِللص 
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 مرن اال  :  قرال مرن؟ اال   ، اهّٰلل رسرول یرا:  قیر ... من
هت  واسرتح    المدحرة وأبغر  الردنیا عن نعسه تنز 
مة  بدر وای خوان، شب نماز بر وای گیر، روزه بر وای 1؛المذ 
 کده پیداسدت چندین روایت از... ]کسی مگر پوش پشمینه

 حضدرت بده[ اسدت، لدذا کرده سکوت اینجا در رتحض
 "مگدر: فرمودندد کسی؟ چه مگر ، اهّٰلل یا رسول: شد عر 
 دارد دشمن را و ستایش کند دوری دنیا از او نفس که کسی

 .«بدارد" دوست را نکوهش و
 از یکی که شود می استفاده دیگر احادی  و شریف حدی  این از
 و تدأثیر او در نکوهش و ستایش که است این تربیت انسان های پایه

 کدردار و اعمدال در دو این اینکه آثار به رسد چه نکند ایجاد تغییری
 . شود نمایان او

 را تمجیدد و تعریف و ستایش خود اولیۀ طبیعت حسب بر انسان
 بده رسدیدن بدرای و آیدد، نمدی خوشدش از نکدوهش و دارد دوست
 به نیاز دارد وشخ را و نکوهش دارد مبغو  را ستایش که ای مرحله

 از اینکده بعدد مگدر نیسدت ممکدن ملکده این تحصیل و دارد ملکه
ت و دنیا از را خودش  . دارد دور آن های لذ 
 باشد، عدالت ملکۀ به رسیدن از دشوارتر ملکه این تحصیل شاید

ب آثار از هم بیشتر ملکه این آثار اما  . است عدالت ملکۀ بر مترت 
 سدتایش از کده نیسدت ایدن آمدده حدی  این در آنچه از مقصود

ر  دوسدت را نکدوهش یدا و است، که ستایش جهت آن از باشد متنف 
                                                                 

 . 281جامع السعادات، ص .1
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تش این بلکه است، نکوهش که جهت آن از بدارد  اگدر کده است عل 
 انسدان ارزش از غالبدا   کندد، کدار سدتایش و مددح خداطر به انسان

ر یا فخرفروشی یا غرور به واسطۀ یا کاهد؛ می . هدا ایدن جز یا و تکب 
 انسدان شدود می باع  است؛ چون عکس بر نکوهش، که حالی در

از  بایدد انسدان: دیگدر عبدارت به. کند اصالح را اعمالش و اخالق
 زیدان او بده آن بدر مترتدب آثدار چدون باشدد متنفدر ستایش و مدح

 را آن مدؤمن. اسدت چندین نیدز داشتن نکدوهش دوست. رساند می
 کده دلیدل بده ایدن بلکده باشد خوب نکوهش که این نه دارد دوست

 بدرای و شدود می خود های عیب متوجه غالبا   شود می نکوهش وقتی
  .اوست نفع به نکوهش نتیجۀ پس کوشد، ها می آن اصالح
 دوسدت و سدتایش و مددح از نفدرت مرحلدۀ به انسان اینکه برای
 زمدانی و دارد، بسدیار تمرکدز و مراقبت به برسد نیاز نکوهش داشتن  

 خواهدد مدردم ترین گاه آسوده آن شود ملکه نای تحصیل به موفق که
 کده او فهمیدد خواهند اند نرسیده ملکه این به که کسانی حتی و بود،

 نیدز پیدامبر از خبدری در. اسدت تر آرام و تر ها آسوده آن همۀ از
 : فرمودند که است آمده

ما» باع النا  هلك إن   در مدردم 1؛الثنراء وح    الهو  بات 
 و مددح داشتن دوست و از هوس یپیرو واسطۀ به حقیقت

  .«اند شده هالك ثنا
 و افکندد می هالکت به را انسان گاه ثنا و مدح داشتن دوست زیرا

                                                                 
 .212ص، 1ج ،الدین علوم احیاء .1
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 معدر  در بیشدتر شدود سدتایش و بیشدتر مددح انسدان از چده هر
 .باشد تربیت کرده را خویش نفس که کسی مگر است محرمات

   فروتنی رأس در ستایش و مدح از داشتن . نفرت69
 : است شده روایت پیامبر از

 در 1؛والتقرو  برالبر   ترذكر أن تكر  أن التواض  رأ »
 بدده باشددی خددوش نداشددته کدده اسددت ایددن فروتنددی رأس

 .«شوی یاد تقوا و نیکوکاری
 نداشدته خدوش دد باشد نیکوکار چه اگر د انسان که است شایسته

 نیکدی، بده انسدان ستودن زیرا است؛ آدم نیکوکاری او بگویند باشد
 دلیدل همین به. افزاید واقعیت نمی بر چیزی نکند، خراب را کار گرا

نیکوکدار  را او نددارد خدوش حقیقدی نیکوکدار بینیدد مدی کده است
ده از خدود کده تواضدع اوج این و بخوانند،  اسدت، اخدالق هدای قل 

 .آید می شمار به
 انسدان   بندابراین، دارد، بددی آثدار سدتایش و مددح اوقات، گاهی
 دیدوار در کده کند می تصور کسی مانند خود را دح،م دارندۀ ناخوش

 تدرس از ولدی بیندد سوراخی می سقوط، به ُمشرف قدیمی اتاق یك
 خدود دست باشد... و سمی مار یا گزنده حشرۀ سوراخ آن در اینکه

 جدا هدر که است ای گونه به انسان طبیعت زیرا برد؛ نمی آن را داخل
 و مددح در زیان وجود. یزدگر میآنجا  بدهد از زیان و گزند احتمال
 مگدر اسدت احتمدالی قدوی بلکه نیست احتمال یك صرف ستایش

                                                                 
 . 281، ص2ادات، ججامع السع .1
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 دسدت ای ملکده بده و کندد تربیت خوب را خودش انسان که زمانی
 .دارد مصون آن بد آثار از او را که یابد

   تأثیرناپذیری و تأثیرپذیری . حقیقت71
 بده شنکدوه یدا ستایش از انسان نپذیرفتن تأثیر که نیست پوشیده

 را سددتایش شددیرینی و نکددوهش وی تلخددی کدده نیسددت آن معنددای
 شدادی خشدم و کده معناسدت این به بیشتر بلکه کند، نمی احساس

 شدده روایت پیامبر اکرم از. آورد در عقلش ارادۀ تحت را خود
 : فرمودند که است

كم»  شما نیرومندترین 1؛الغض  عند نعسه ملك من أشد 
 .«باشد دار یشتنخو هنگام خشم در که است کسی

 خشدمگین گداه و ناراحت شنیدن ناسزا یا شدن نکوهش از انسان
 اسدت چیزی این. کند برخورد منفی خود با خشم نباید اما شود می
 روایدت .دارند داللت آن ، روایات بربیت اهل سیرۀ بر عالوه که

 عبددود بدن عمدرو بدر چون امیرمؤمنان حضرت علی که است
ط گشت،  بده زبدان مدردم کده شدد باع  کار این. تنکش را او مسل 

 ایراد حضرت آن عمل از و حذیفه بگشایند، علی از گیری خرده
 علدی بدزودی .حذیفده ای باش ساکت: فرمودند پیامبر. گرفت
 عمرو بر را اش ضربه سپس علی. گفت خواهد را درنگش علت

 علدت پیامبر آمد، چون و[ رساند هالکت به را او و] فرود آورد
 .پرسید ایشان از را ارشرفت

                                                                 
 . 11دی ح ،118، ص11، جنواربحاراأل .1
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 و اندداخت تدف صورتم در و گفت ناسزا مادرم به او: گفت علی
 باشدم، کشته خودم خاطر به بکشم را او آن لحظه در اگر که ترسیدم من
 .کشتم را او خدا به خاطر سپس شود آرام خشمم تا کردم رهایش لذا

 از را انسدان صدورت ایدن در کده اسدت راسدت یا نکوهش و ستایش
 ایدن در کده اسدت دروغ یدا و سدازد، مدی آگاه او هست در که یقتیحق

ری و چده برداشدت جامعده که فهماند می او به حالت . دارد او از تصدو 
 در او و بده سدازد مدی تدر آگداه را او دروغ، ستایش داشتن ناخوش پس،

 راسدت نکوهش   داشتن دوست و کند، می کمك مردم موعظۀ و هدایت
 دهدد تغییر شدن بهتر جهت در را رفتارش که کند می بیشتر کمك او به
 آندان ارشداد و موعظده برای نتیجه، در نماید و رفتار صادقانه جامعه با تا

 در نیرومنددی شایسته تدأثیر فردی   اخالق   زیرا آورد؛ می دست به توفیق
و  مشدروع هدای ریاضدت با را خودش انسان هرگاه و دارد مردم هدایت

 خدددای از طلبیدددن کمك و دعددا و دهددد، ریاضددت دانسددته، و آگاهاندده
 .شود می موفق کند، حتما   آن ضمیمۀ را سبحان

 شوید بستگان و خانواده رفتاری . الگوی71
 آن حدال عین و در کنیم احیا خود در را پیامبر اکرم سنن باید

 گفدتن، سدخن ببیندیم کده معنا بددین. دهدیم انتقدال نیز دیگران به را
 خویشاوند با حضرت آن برخورد و غذاخوردن و برخاست، نشست
 . دهیم قرار خود عمل وجهۀ را و آن است بوده چگونه و بیگانه

 خدیجده حضدرت همسران برخی از پیشوایان معصوم ما مثل
. بودندد بدد بسدیار همسرانشدان از و برخدی و پارسدا، خدوب بسیار

 از یکدی پیدامبر کده اسدت شدده نقدل جدایی تداری  در آیدا بنگرید
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 حضرت آن دربارۀ هرگز چیزی چنین! باشند؟ زده را خودهای  زوجه
 : است فرموده قرآن. است نشده نقل اطهار و ائمۀ

ْ ِ اللَّ ْْو 
ْخات  ْْف     ه  َّ ُ  ز 

ْْن  ِعظ  ه  َّ ْْف  وه  َّ أ  اْهَ  ِْْفْْو 
ِ
اِجع ْاْْل ض 

ْ ه  َّ اَِّْأُب   اندرز دارید، بیم شان نافرمانی از که را زنانی 1؛و 
( نشد واقع مؤثر و اگر) کنید ها دوری آن از بستر و در دهید

 . بزنید ها را آن
ْْ»تفسدیر  و در دارد را خدود خداص شدرایط حکم این ه  َّ اَّْرِأُب  « و 

 مانند به چیزی باشد چنین اگر که است آمده مسواک چوب روایت،
 . برد می میان از را و نزاع اختالف که است مزاح

 بدا مدا از یدک هدر رفتدار کندد مدی اقتضدا نبوی سنت به پایبندی
ها  عمده دختر ها، خاله دختر خواهران، که باشدای  گونه به همسرش
و هددا  و همکالس همسددرمان خویشدداوند و دختددران زنددان و دیگددر

 .بود علم اهل هم ما همسر کاش بگویند همسایگانش
 الگوی را اهّٰلل رسول سیرۀ نیز خویشاوندانمان با رفتار در باید

 کده داشدتند بدد عموی شش کم دست آن حضرت. دهیم قرار خود
 بده دسدت پیدامبر و علیه رفتند دنیا از شرک حالت و با بودند مشرک

 . زدند می افروزی جنگ و احیانا   منفی اقدامات
 را او و ما ماست برادر پسر شخص این: گفتند می مردم ها به آن
 رسدول همده این با. نیاورید ایمان او به شناسیم، می شما از بهتر
 کده آنان از یکی. نکردند رفتار تندی به آنان با گاه هیچ خدا

 افراط پیامبر با دشمنی در قدری به و همسرش خود باشد ابولهب

                                                                 
 . 11سورۀ نساء، آیۀ  .1
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 سدوره این. گردید نازل آنان نکوهش در مستقلی سورۀ که کردند
 هدیچ شخصا   ابولهب بر ضد و پیامبر بود متعال خدای جانب از

 .نکردند اقدامی

 مردمهای  گرفتاری رفع برای آبرو گذاشتن . گرو72
 و عدزت آبدرو کده ببینید تا بگذارید گرو خدا راه در را خود آبروی

 انسدان که است شده نازل آیه مگر. شد خواهد گذشته از بیشتر شما
 بیمداراش  خدانواده یا بخرد خانه خواست خودش وقتی و فقط فقط

 بگویدد کده اسدت نشدده ندازل ای آیه آسمان از بگیرد؟ قر  شدند
 . بگیرد قر  تواند می خودهای  گرفتاری برای فقط انسان

 از یکدی بدا دوسدتی واسدطۀ و بده بدود خیدر اهل که علما از یکی
 نقدل بدرایم شدد می خیر واسطۀ نیازمندان حوائج برای تقلید مراجع

 گرفتداری فدالن بدرای خواسدت من از نیازمندی شخص که کرد می
 مرجدع آن با را موضوع تیوق. بگیرم برایش تقلید مرجع آن از مبلغی
 اسدتیجاری عبادت ولی ندارم پولی فعال  : فرمود کردم، مطرح تقلید

 حدال  : گفت او ولی. رساندم نیازمند آن اطالع به را موضوع. هست
 تقلیدد مرجع آن از خودم لذا. بخوانم نماز توانم و نمی ندارم را نماز
و  آوردم جا بده را و نمازهدا گدرفتم را اسدتیجاری نماز سال یک مبلغ
 . دادم او به را پول آن کنم، مطرح نیازمند آن با را موضوع آنکه بدون
 کندد قر  مسلمانان حوائج رفع برای انسان که دارد اشکالی چه

 را نیکوکدار شدخص ایدن امثدال قیامدت روز بیفتدد؟ زحمدت بده یا
 کده دارم یاد به. کنند می حاضر الهی پیشگاه در هم را و ما آورند می

 مرحدوم کده آقایان از یکی خدمت خیری کار به تشویق برای زمانی



 

 

017 

 فصل دوم: عوامل اجتماعی موفقیت طالب علوم دینی

 بده خدا اهّٰلل شاء ان. ندارم فعال   داشت اظهار ایشان. رفتم است شده
 ضدمیمه را آیده ایدن بالفاصدله بعدد! بددهم هدم مدن تدا بدهدد من

 : دادند قرار فرمایششان
رر ا  َ ْنِف

 
رراْو   ررْ ِِْْمَّ ل ك  ع  ْْج  ِف   ل  خْ

ْسررخ   در را شددما چددهآن از و 1؛ِفیررِهْْم 
 . کنید انفاق ،کرده[ دیگران] جانشین آن[ از استفاده]

 بدرای را آیه این متعال خدای ببخشید!: کردم عر  ایشان به بنده
 برای هم دیگر آیۀ یک ولی. هستند دارا که است فرموده نازل کسانی
 هدا فرمدوده آن بده. ندارندد مال چنددانی که است کرده نازل کسانی

 : کنم جایگزین برایتان من تا بدهید یازمندانن به شما: است
ا م  ْْو  ْ ُت  َْ ْنف 
 
ِْْمْ ْْ  ت 

َْْش  ه    ْْف  ه  ِلف  ْْیخْ ه    ْْو  ی  ْْخ  اِزِق    کده چیدزی هر 2؛الأَّ
و  دهد می را آن عو  متعال خدای کنید، انفاق خدا راه در
 . است دهندگان روزی بهترین   او

 تدا بدهیدد نیازمندان هو ب کنید قر  ندارید اگر فرماید می آیه این
 .کنم جایگزین من

   سکوت زاییدۀ . حکمت،73
 : فرمودند که است شده روایت خدا پیامبر از

رة والكرالم ذه  السكوت»  و طالسدت، سدکوت 3؛ ض 
  .«نقره سخن

 نقدره از تدر گران طال که دانیم می اما ارزشمندند دو هر نقره و طال
                                                                 

 . 1سورۀ حدید، آیۀ  .1

 . 19سورۀ سبأ، آیۀ  .2

 .12میزان الحکمة، ج .3
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. اسدت شدده لحداظ نیز شرعی احکام در تفاوت قیمت، این. است
 این. است نقره درهم ده هزار یا طال دینار هزار مسلمان مرد دیۀ مثال  

 نسدبت میدان مانندد را سکوت و سخن میان نسبت شریف، حدی 
 طدال و دارد قیمدت یدك نقره که طور همان. دهد می قرار طال و نقره
 .کرد مقایسه گونه این توان می نیز سخن با سکوت را قیمت، یك

 صدورت ایدن در باشدد، مدی واجب گفتن سخن که هست وقت یك
 وقتی مانند. ندارد ترجیح گفتن سخن بر کردن که سکوت نیست شکی

 کدردن سدکوت وقدت یك و. کرد از منکر نهی و معروف به امر باید که
 مانندد شدود، می مرتکب گناهی نکردن سکوت با انسان و است واجب
مدوقعیتی،  چندین رد بینجامدد. نفدس قتدل بده نکردن سکوت که جایی

   .باشد نمی جایز گفتن سخن بلکه و دارد برتری سکوت
 نیسدت، مدوارد ایدن امثال به ناظر شریف حدی  که است روشن

  سدکوت: اینکده آن و اسدت اخالقی یك حقیقت بیان درصدد بلکه
 بده دد باشد نداشته آن وجود بر سخن ترجیح برای عاملی چنانچه د

مثدال  یدك با توان می را موضوع. ستا تر باارزش و بهتر خود خودی  
 اسدت، تر گران گندم از برنج گفتیم اگر: داد توضیح عینی و ملموس
 همدۀ به نسبت و ها و موقعیت شرایط همۀ در که نیست این معنایش

گنددم  از بدرنج گدوییم: مدی حدال، ایدن با بلکه است. گونه این افراد
 .است چنین غالبا   چون است؛ تر گران

 سدکوت کده اسدت ایدن شده یاد شریف حدی  صودمق بنابراین،
 برای عاملی که تا زمانی است، سودمند از سخن تر باارزش سودمند
 دیگدر روایتی در. باشد وجود نداشته دیگری ها بر آن از یکی ترجیح

 : است آمده
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ره منره  رادنوا صرموتا   المرؤمن رأیتم إذا»  یلقری  إن 
 نزدیدك او بده خمدوش دیدیدد را مدؤمن هرگداه 1؛الحكمة

 .«آموزد می حکمت او زیراکه شوید؛
 «صدامت» مبالغه صیغۀ آمده، حدی  این در که «صموت» کلمۀ
 تدرین بداارزش و ترین گران هم حکمت. بسیار خاموش یعنی است،

 .است زندگی در چیز
 خاموشدی از حکمدت غالبدا   کده آیدد برمی شریف حدی  این از

ر و تأمدل ۀزاییدد حکمدت چراکه از سخن؛ تا آید برمی بیشتر  و تددب 
 یابند. می تحقق و سکوت تأمل در همه، ها این و است، اندیشیدن

 پیشرفت راه . خاموشی،74
 انسدان تکامدل پیشرفت و برای راه ترین سریع و بهترین خاموشی،

 احسداس آنچده اینکه به دارد شدید گرایش طبیعتا   انسان زیرا است؛
 بیشدتر کده صدورتی در آورد، زبان به شناسد می و داند می کند و می
 تناسدب کندد مدی صدرف راه در این که وقتی با ارزش، نظر از ها، آن

ر و تأمل آنکه حال. ندارد  مدردم بده اگدر. دهدد می بهتری نتایج تفک 
 نگرندد، مدی بزرگی و احترام دیدۀ به مکتشفان و مخترعان و نوآوران

 حاصدل بیشدتر زنددگی هدای عرصده همۀ در که نوآوری بدانیم باید
 .گفتن حاصل سخن تا است ورزی اندیشه و أملت

 شهوات و پول به حال آن در دارد، لب بر خاموشی ُمهر مؤمن اگر
 ها فضیلت و هدایت و خیر راه در ارتقا و به تعالی بلکه اندیشد، نمی

                                                                 
 .191ص العقول، حفت .1
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 نددوآوری اش اسددت، اندیشدده چنددین چددون و اندیشددد، مددی کمددال و
 و ترقدی هدای افدق و نشدیند مدی بدار بده کردارش و گفتار و کند، می

 .شود می باز برابرش شکوفایی در
 زنددگی واقعیدت از مثدال یدك بداز ذهن، به موضوع تقریب برای
 قبل و بخرد کاالیی بخواهد شخصی اگر: آوریم ملموس می و مادی

 آن کده برسد نتیجه این به کند شاید اندیشه و تأمل اندکی خریدن از
 جای دیگری در تر ارزان یمتق با تواند می ها، ویژگی همان با را کاال

 خرید به اندیشه و درنگ بدون شخص همین اگر اما کند خریداری
 و بهتددر چددون شددود پشددیمان اسددت ممکددن مبددادرت نمایددد کدداال
 .است داده دست از را ترش ارزان

،. اسدت صادق نیز معنوی امور در وضعیت همین  در طلبده مدثال 
 تدر کوتداه هددف به نرسید برای مسیر اینکه کدام و ها درس انتخاب

 چگونده که اندیشد این می به سخنران کند، می اندیشه و تأمل است،
ار سطح غ ببرد، باال را حض  آغداز  را جواندان هدایت آنکه از پیش مبل 

 و تأمدل بدا رهبر، و عالم و مجاهد هکذا و کند، می ریزی کند برنامه
ر،  جسدتجو هددف به رسیدن برای راه ترین و سریع ترین آسان از تدب 

 دسدت بده و خاموشدی سدکوت طریق از جز ها همه این و کنند، می
آن  مقایسدۀ و امدور در دقت و تأمل با و خاموشی واسطۀ به. آید نمی

 بده کده هنگدامی. اندد رسیده خود بزر  مقامات به بزرگان است که
 را دیدن مراجدع و علمدا و تداری  کندیم مدی مراجعده بزرگان زندگی

 و و اندیشده سکوت اهل بسیار اینان که نیمک می مالحظه خوانیم می
 .اند بوده تأمل
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 چیست؟ خاموشی
 نگویدد؛ سدخن مطلقدا   انسدان که نیست این خاموشی از مقصود

 گفتن از سکوت است، مذموم بیهوده های که پرگویی گونه همان زیرا
 است این شده خواسته از انسان آنچه بلکه. باشد می مذموم نیز حق

 تر وقت، باارزش چراکه نگذراند؛ فایده بی سخنان به را خود وقت که
 جبران قابل وقت اما است جبران قابل طال و پول. طالست و پول از

 : است آمده علی امیرمؤمنان از در حدیثی. نیست
ه»  1؛بهرا إال    التبیعوها الجنة إال   ثمن ألنعسكم لی  إن 

 بده جدز را آن پدس بهشت ندارد، جز بهایی شما های جان
 .«نفروشید تبهش

 حدداکثر خدود عمدر هدای ساعت از انسان است سزاوار بنابراین،
 بهتدرین بده امدوالش از برداری بهره در که طور همان. ببرد را استفاده

 پداش و ریخت را هایش بینید دارایی می لذا اندیشد، می ممکن وجه
 واجدب اسدت که جایی در ها جز آن کردن انفاق از حتی و کند نمی

 آنکه با د دهد نمی است، واجب آنچه از بیشتر و ورزد می خودداری
 از را انسان زندگی رفتنش دست از و آید می دست آسان به نسبتا   پول
 و ثدروت چراکده باشدد؛ گونده باید این نیز انسان وقت د برد نمی بین

 خرج آن را چگونه بداند که کند می ایجاب و اوست حقیقی سرمایۀ
 . نفروشدش ارزش بی چیزهای به و کند

 و سدکوت بده را خدود بگیدریم تصدمیم اکندون هم از بیاییدد پس،
 بلکده یابدد نمی تحقق باره یك هم این. عادت دهیم وقت از استفادۀ

                                                                 
 . 11دی ح ،18، ص11ج ،بحاراألنوار .1
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 بده و شدود مدی کم شدروع از و آید، می دست به ریاضت و تمرین با
هدر  بگیرد تصمیم شخص که صورت این به. یابد می افزایش تدریج

ن ساعتی در روز  از بعدد مگدر نگوید سخن و کند توجه خود هب معی 
 چندد مدثال   و بگویدد، سخن آن به راجع آنچه باید دربارۀ اندیشیدن

 سداعت دو بده را یدك سداعت سدپس دهد، ادامه منوال این به هفته
 ادامه دهدد، روش این به ماه یك یا دوهفته مثال   مدت و دهد افزایش

 ایدن تدا بیفزاید ویشخ نفس   مدراقبت سداعات بدر زمدان مرور به و
 .شود برایش ملکه حالت

 مردم هدایت های راه از یکی . مدارا،75
 از کدده اسدت رسدیده فراواندی روایدات و احادید  مددارا، دربدارۀ

: مدثال   بدرد؛ پی اسالم در مدارا جایگاه بلند به توان ها می آن مجموع
 : فرمودند که است شده روایت پیامبر از

 مدداراکنان کدس هدر 1؛یدا  شره مرات مداریا   عاش من»
 .«رود دنیا از شهید کند زندگی

 : است آمده حضرت آن از دیگر روایتی در
رري أمرنرري»  بإقامررة أمرنرري كمررا النررا  بمررداراة رب 

 فرمود امر مردم کردن با مدارا به مرا پروردگارم 2؛العرائ 
 .«کرد امر واجبات دادن انجام به که همچنان

 : اند فرموده و
                                                                 

ال، کنز .1  .1111و 1111حدی  العم 

 . 1دی ح ،111ص ،2ج ،کافی .2
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 مدردم بدا کدردن مددارا بدرای مدن 1؛النا  ةبمدارا بعثت»
 .«ام شده برانگیخته

 : است شده روایت نیز مجتبی حسن امام از
 مدردم، بدا کدردن مددارا 2؛اإلیمران نص  النا  مداراة»

 .«است ایمان نصف
 لحداظ به متفاوتند قیافه و رنگ و شکل نظر از که گونه همان مردم

 هدیچ تقریبدا  . دارندد فدرق هدم بدا نیدز سلیقه ذوق و و خوی و خلق
 یکی مدارا. دیگری باشد مانند جهت هر از که شود نمی پیدا انسانی

. گذاشدت تدأثیر مدردم در تدوان می آن طریق از که است هایی پل از
 روایدت امیرمؤمندان از. کندد مدی فرق سازش و با مداهنه مدارا
 : فرمودند که است شده

 الحر   ري والترداهنوا  ترداهنوا، أنعسكم الترخصوا»
 کدده ندهیددد خددود رخصددت هددای نفددس بدده 3؛ تخسررروا

 کده نکنید کاری سازش حق کار در و شوید، می کار سازش
 . «بینید زیان می

 کاری سازش و مدارا میان . فرق76
 کداری سازش که است این کاری سازش و مدارا میان اصلی فرق

 شدخص بدا کده کسدی. نیسدت و تربیدت هددایت راه در مداهنه یا
 و اهدم   رعایت کردن هدفش دهد می نشان کاری زشسا گنهکاری

                                                                 
 . 81ص نوار،األ ةمشکا ؛122ص ن،یالواعظ روضة ؛129ص ،(صدوق) یامال .1

 . 111ص ،2ج، البیت أهل مؤسسة، الرضا فقه؛ 111ص ،2ج، کافی .2
 .12ص ،2ج ،بحاراألنوار .3
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 بندابراین، است. گنهکار رضایت جلب غرضش بلکه نیست، مهم  
 احتدرام خواهدد می مثال  . آید می کنار او با شخصی خاطر منافع به

 از ندوایی و نان به یا آورد، به دست را او محبت یا گنهکار شخص
 .برسد او

 آن خدداطر بدده نسددانا و اسددت مددذموم کدداری سددازش و مداهندده
 بده متعدال خددای کده اسدت روایت شدده لذا. شود می حسابرسی

 را عدذاب نفدر هدزار صدد تو قوم از من: »فرمود وحی پیامبر شعیب
. را خوبانشان از هزار شصت و را آنان بدهای از هزار چهل. کنم می

 چدرا؟ را خوبدان آری، را بددها پروردگدارا!: عرضده داشدت شعیب
 مداهنه و سازش گنهکاران آنان با: فرمود وحی او به عزوجل خدای
 .«نگرفتند خشم من خشم برای و کردند
ا  درسدت هدای راه به توسل و معرفت و دانش و درایت از مدارا، ام 
 مسدیر این در او داشتن نگه باقی یا حق مسیر انسان به کشاندن برای

 برابدر در انسدان کده موضدع است این مدارا: دیگر عبارت به است؛
و  مردم جذب به مشروع، اما گوناگون طرق به که باشد طوری دممر

 . کند خدمت فضیلت و اخالق و اسالم به آنان هدایت

 کنیم؟ مدارا کسی چه . با77
: اندد کدرده تقسیم گروه چهار به نقش، لحاظ از را اولیه مسلمانان

 سهم و نقش آنکه بدون اند بوده پیشگام اسالم آوردن در فقط بعضی
 .باشند داشته ای مالحظه قابل موضع و

 سهمی و نقش اما نبودند پیشگام اسالم پذیرش در اگرچه بعضی
 چهدارم گدروه و داشدتند، را امتیداز هدر دو سدوم گروه داشتند، مؤثر
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 .نداشتند ها را آن از یك هیچ
 پیشدگام امدا اندد داشدته نقدش کده کسدانی یعنی دوم، گروه نمونه
 خددا رسدول رکداب در که درجندگ است شخصی آن نبودند،

 او به جنگ آنکه شد بدون کشته سپس گفت شهادتین و آورد اسالم
 .بگیرد ای روزه یا بخواند نمازی آن از بعد دهد مهلت
 زیدرا باشد؛ گروه این مصادیق از تواند می نیز ریاحی یزید بن حر  

 یعنی. کشیدند شمشیر حسین امام روی که به بود لشکری در او
 جنگ آغاز از پیش اما بود، بیت اهل توز ینهک دشمنان صفوف در

بده  شددن ملحدق از بعدد کده حالی در رسید، شهادت به و کرد توبه
 زیدرا بخواندد؛ صحیح نماز یك نشد موفق شاید بیت اهل جناح

 یدابن: »کدرد عر  حسین امام به شود، نقل می او از که طور آن
 پدس ایسدتادم، در برابرتدان کده بدودم کسی نخستین من ، اهّٰلل رسول
 .«باشم شما رکاب در شهید اولین دهید اجازه
 و نده اندد بدوده پیشدگام نده که کسانی یعنی چهارم، گروه نمونۀ اما
 و آورد مدی اسدالم کده اسدت ای ساله مثال  هفتاد پیرمرد آفرین، نقش

 روزه و خواند نماز می. کند می خود اسالمی تکالیف انجام به شروع
 را دیدن در سدختی تحمدل امدا آورد مدی جا به را عباداتش و گیرد می

 برابدر در و سدختی بدا شددن مواجده هنگدام اسدت و ممکن ندارد،
 سختی اولین با یا کند، شانه خالی اسالم از الهی امتحان ترین ساده

 بده این افدراد، امثال با. شود معصیت مرتکب آید می پیش برایش که
 بایدد نیدز جواندان با هک چنان کرد؛ مدارا باید ایمانشان، ضعف دلیل
 .شوند ور غوطه گناهان در و بگریزند راه از تا مبادا نمود مدارا
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 است مهّم  بر اهّم  داشتن مقدم . مدارا،78
 از گروهدی بدرای را جلسداتی معال   کربالی در این، از ها پیش سال
 و دیدن اصدول بیدان بده جلسدات آن کده در بودم داده تشکیل جوانان
 طالب بر جلسات، عالوه آن در. پرداختم می اسالمی آداب و احکام
ه دینددی، علددوم  و روشددنفکران برخددی و دانشددجو جددوان ای عددد 
 از یکدی در. کردندد مدی شدرکت نیدز جدیدد مدارس آموختگان دانش

 شناختمش، نمی و بودم ندیده در جلسه را او قبال   که جوانی جلسات،
 گویا د اردد در دست طال انگشتری دیدم. کرد جلب خود به مرا توجه

 انگشدتر پوشیدن از را او بالفاصله که ندیدم صالح اما د بود داماد تازه
 هدم و کدرد می شرکت که بود ای جلسه اولین هم چون کنم؛ طال نهی

 او، بدا برخدوردم اولین همان در اگر که لذا ترسیدم شناختم، نمی را او
 از مدن تدرس البتده. شرکت نکند ما جلسات در دیگر کنم نهی را وی

ایدن  تدرك کده بدود ایدن از ترسدم بلکده نبدود نکردنش شرکت صرف
 .  بکشاند نادرستی های راه به را او است ممکن جلسات
 کدار: فرمودندد مدن بده کدردم، نقل پدرم مرحوم برای که را ماجرا

 ادامده جلسدات در حضدورش بده و ابتدا بیاید بگذار. کردی خوبی
. بیاموزد ها را بر آن مترت ب نواهی و اوامر و دین فروع و اصول تا دهد
 منکدرات تدرك به اقدام برای اش اراده و شد قوی ایمانش آنکه از بعد

ت گرفت،  بگدویی و کندی مطدرح برایش را مسأله توانی می آنگاه قو 
 دارد احتمال کنی نهی را او حاال اگر همین زیرا نیست. جایز کار این
 مددارا انیمعد از یکدی ایدن پدس .نکند شرکت جلسات در دیگر که

 هنگدام تعدار ، در مهم   بر اهم   داشتن مقدم یعنی. شود می شمرده
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 در آندان نگهداشدتن یا اسالم به مردم کردن هدایت خاطر به هم آن
 . آن احکام و اصول به پایبند ماندن و اسالم

 مدارا الگوی برترین خدا . رسول79

 خواهدد مالحظده کند جستجو خدا رسول سیرۀ در که کسی
 مشدربی و مسدلك هدر با مردم، با اوج مدارا در حضرت آن هک کرد
 کده بدرای کارهدایی بزرگدوار آن بینیم می کمتر که جایی تا دارد، قرار
 جدای بلکه برد، می کار به را «حرام» کلمه نمود ها اجتناب آن از باید

: فرمودندد مدی مثال   کرد، می استفاده دیگری تعبیرات کلمات و از آن
 گونده ایدن چراکده «خدوش نددارم مدن» ،«کدنم نمی را کار این من»

به  تعبیرات این از هم مردم گذاشت، می اثر شنونده در بهتر تعبیرات
ای  منفدی واکنش کمترین که آن بدون بردند می پی کار آن بودن حرام
 .دهند نشان
 آن خدودداری خدا رسول سیرۀ در مردم با مدارا های نمونه از

 مبدادا تدا بودندد، قتدل مسدتحق کده بود کشتن منافقانی از حضرت
 رها را آنان لذا بدفهمی شوند، دچار اسالم به نسبت مردم از بعضی

 : فرمودند که است شده روایت پیامبر از. کرد می
ي لوال»  حتری بقوم استعان محمدا إن  : یقال أن أكر  أن 
 اگدر 1؛كثیرر قوم لضربت أعنا  قتلهم، بعدو   ظعر إذا

 کمدك ای عدده از محمدد: شدود فتهگ ندارم خوش که نبود
 کشدت، را عدده آن شدد پیدروز دشدمنش بر و چون گرفت

                                                                 
 .1دی ح ،1باب المرتد، حد   ابواب الشیعه، وسائل ؛111ص ،الروضة .1
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 .«زدم می را زیادی عده گردن
 مگر کند نمی احدی قتل به اقدام خدا پیامبر که نیست شکی

 بده دد اسدت امری رساندن قتل به زیرا قتل باشد؛ مستحق که زمانی
 یا مکروه یا مستحبقتل  ما. حرام و واجب میان دایر د فقیهان تعبیر
واجدب  روزه یدك کده روزه مانندد فرائضدی بدرخالف. نداریم مباح

 قتل اما. مکروه روزه یك و مستحب روزه یك حرام، روزه یك داریم،
 مانندد: حرام یا و مهدور الدم، شخص مانند: کشتن است واجب یا

 عددۀ گدردن» اینکه فرمدوده پس،. است مصون خونش که شخصی
لدی، حکدم به بنا که است این معنایش «زدم می را زیادی عدده  آن او 

 تدر، مهدم ای مسدأله خاطر به پیامبر منتها اند، بوده قتل مستحق
 و شددن دور باعد  اسدت ممکدن اسدالم کده به نشدن بدبین یعنی

 . است نکرده اجرا را حکم شود، آن از مردم رمیدن
. ددار اهمیدت شریعت در اندازه چه تا مدارا که دهد می نشان این
 و اهدم   قاعددۀ پایدۀ بر شخصی و مادی امور انسان در که گونه همان

 بده کده اهمیتدی و حسب مصلحت بر د گاه مثال  . کند می رفتار مهم  
کده  حالی در دهدد مدی پول زیادی مبلغ نفر یك به د رسد می نظرش

 را خدود وقت از ها ساعت گاه یا دهد، نمی دیگری به را مبلغی چنان
 وقدت چند دقایقی جز دیگری برای اما کند صرف می شخصی برای
 و مهدم   و اهدم   بایدد قاعددۀ کهآنجا  نیز، مدارا مسألۀ در. گذارد نمی

 پیامبران. است طور همین کرد، رعایت را دومی بر اولی داشتن مقدم
 ها، آن تبع به و او معصوم بیت اهل و ما پیامبر ویژه به و رسوالن،

 راه ایدن بر و اند داشته را شیوه همین همواره صالحان، و و علما اولیا
 .اند رفته رسم و
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 مبلغان نحوۀ عملکرد از جامعه . اثرپذیری81
 مکروهدی هدر که ادعا این با را مکروهات نباید دینی طالب علوم

 مسدتحبی هر اینکه بهانۀ به را مستحبات یا آورند؛ جا به است، جایز
 تدودۀ و عدوام ودشد می کار باع  این چراکه کنند؛ ترك است، جایز
 .کنند انگاری سهل هم محرمات و واجبات در حتی مردم
 تدرك را مکروهدات یعندی دد کنندد عمل فضائل طالب به اگر اما

د را خود فقط و جا آورند به را مستحبات و نمایند  و واجبدات بده مقی 
 عدادل مدردم هدم تدودۀ کده گدردد می موجب این د ندانند محرمات

 . باشند پایبند شرعی حدود و حد   کلیۀ به یعنی باشند،
 واجب اما است خوب خلق ُحسن: بگوید نباید دینی طالب علوم

در بعضدی از  اخالقدی، بدد یدا: باشم؟ آن ملتزم به چرا پس نیست،
 نمداز  : یدا ملتزم باشدم؟ آن ترك به باید چرا پس است، مکروه موارد

 امحتس آن در اگر بنابراین و نیست واجب اما دارد فضیلت وقت اول
 هدم اش بهانده و. هدا این امثال و کند، نمی وارد خللی به عدالتم کنم

 که است کسی آن مردم باتقواترین»: که باشد این موارد این تمام در
 .«کند عمل واجبات به

 آن در وی کده محیطدی بماندد، حدد   همدین در طلبده یا عالم اگر
 آن در هسدتند، او رفتار ناظر و شاهد اشخاصی که و کند می زندگی

 او از یدك درجده همیشده هدا آن چراکده شدد؛ نخواهند متوقف حد
 ورطدۀ در افتادن جز نیست چیزی اینجا، در درجه، آن و ترند، پایین

 شخصدی ببیند وقتی عامی فرد چراکه واجبات؛ کردن و ترك گناهان
 آفتداب طلدوع بده ماندده را لحظداتی صدبح نمداز اوست الگوی که

 هرگداه ببیندد و. کرد خواهد اعتنایی مک واجب اصل به او خواند، می
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 جلدوه اهمیدت بدی او نظدر در حرام دهد، می انجام مکروه عمل وی
 یدك یا عالم مرد یك اینکه: گفت خواهد زبان حال به و کرد خواهد

 تدرك را عمل بهمان دهد یا می انجام را عمل فالن است فاضل سید
 ت؟ اس انتظاری چه هستم عادی فردی که من از پس کند، می

س که کسی اگر حال  تدرك را واجبدی اسدت علم اهل لباس به ملب 
 غیبت یا بکشد ناحق به را شخصی مثال   جا آورد، به را حرامی یا کند
 خواهندد کافر مردم که تودۀ اینجاست بزند، تهمت مؤمنی به یا کند
و  فضدائل بده التزام و پایبندی در باید دینی علوم طلبۀ بنابراین،. شد

 از زمینده دو ایدن در هرچده زیدرا دهد؛ نشان ای ویژه تعنای اخالق
هدا  این به مردم پایبندی سطح بالتبع، برخوردار شود، باالتری سطح

 .رود می باال نیز
 فندون و علدوم سایر از را اخالق که است هایی تفاوت از یکی این
 .سازد می متمایز... و خطابه فلسفه، اصول، بالغت، فقه، مثل:

 گفتار کردن اثربخش در عمل . نقش81
 : است فرموده کریم قرآن در متعال خدای

ا هی 
 
ْْ رى ِی    ن  اْالَّ ام  ْْت  َِْْل  ق  ل     اْت  ْْم    ْْ ل     ْفع  ْ*ْْت  ِب   اْك  ت  َْ ْْم  ِْْعنی  ِ  ْاَّللَّ

 
ر اْ  ق  ل  ْت 

ْ   ْ ا ْْم  ر    ل  ْفع   چیدزی چدرا ایدد! آورده ایمدان کده کسانی ای 1؛ت 
 ناپسدند سدخت خددا زدند دهیدد؟ انجام نمی که گویید می

 .ندهید انجام و بگویید را چیزی که است
 بده که را کسانی متعال خدای که شود می فهمیده کریمه آیۀ این از

 دو اینجدا در امدا. دارد مدی دشدمن کنندد، عمل نمی گویند می آنچه
                                                                 

 .1و 2سورۀ صف، آیۀ  .1
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 : کرد خلط هم با ها را آن نباید وجود دارد که مسأله
 ناسدازگاری قدبح از اسدت عبارت آن و است اخالقی اول، مسألۀ

 . کردار با گفتار
 کده اسدت این از عبارت آن و است شرعی مسألۀ یك دوم، مسألۀ
 .شود نمی ساقط آن به نکردن بهانۀ عمل به گفتن، وجوب  
 کده کسی بر حتی است واجب منکر از نهی و معروف به امر مثال  

 .ایسدتد نمدی بداز منکدر ارتکاب از و کند عمل نمی معروف به خود
،  ای نمونه را خمر و شرب گیریم می معروف از ای نمونه را نماز مثال 

فی شخص هر. ُمنکر از  : دارد وظیفه دو دو، این از یك هر در مکل 
 امر را دیگران باید هم و بخواند نماز باید خودش هم اول مورد در

 خمدر شدرب بایدد خدودش هدم دوم، در مورد و. کند آن خواندن به
 .کند نهی آن از را دیگران دارد وظیفه هم و نکند

 دو نکندد خوانددن نماز به امر هم و نخواند نماز هم که کسی پس،
 از هدم را دیگدران و بخورد شراب که یا کسی. است شده مرتکب گناه

 اگرچدده. داده اسددت انجددام معصدیت دو نکنددد نهددی خددوردن شدراب
 نمداز خدودش امدا کندد مدی خوانددن نمداز بده امر را دیگران که کسی

 مرتکدب خدودش لکدن کندد مدی نهی خواری شراب یا از خواند، مین
 فرمدوده خددا چراکده خشم خداسدت، مستحق شود، می خمر شرب
 و انجدام بگوییدد را چیدزی کده است ناپسند سخت خدا نزد: »است

 بده امدر وظیفدۀ شددن سداقط معندایش وجده هدیچ به این اما «ندهید
 مسدتقل وظیفدۀ وهدا د این بلکده باشدد؛ منکر نمدی از نهی و معروف
ف شخص و هستند  که همچنان شود، ها مؤاخذه می آن ترك برای مکل 

مات دیگر ارتکاب و واجبات دیگر ترك برای  .شود می مؤاخذه محر 
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 دیگران با صحیح ارتباط . شیوۀ82
 خدود طدرف به مالیمت و نرمش طریق از توان می عموما   را مردم
 تنددی و شود می انآن الفت و انس باع  و رأفت محبت کرد، جلب

 و محبدت بتواندد اگدر انسدان بنابراین،. رماند می ها را آن خشونت و
و  امور در ندهد، فراری خود از را آنان و آورد دست به را مردم الفت

 را بردبداری مدا. کندد مدی حاصدل بیشدتری توفیدق خویش کارهای
 دیگدر و داریم، دوست دادن نیکی به بدی را پاس  ما داریم، دوست

 اگدر مثال  . اند گونه هم این دیگران پس. داریم دوست را نیك هایکار
جدز  شدود؟ برخورد ما با چگونه داریم دوست سر زند ما از لغزشی

. سر زند دیگری از لغزش آن اگر است همچنین گذشت؟ و بردباری
 بده نسبت که خواهد می دلش و دارد، را دوست برخورد همین نیز او

 را آنچده همدواره ما بایدد پس. دهیم خرج به گذشت و بردباری وی
 نسدبت و بدداریم، دوسدت نیز دیگران برای داریم دوست خود برای

 مدا بده نسدبت را کار ها همان آن مایلیم که بکنیم را کاری به دیگران
 خودش باید آید، می پیش که اموری انسان در بنابراین،. دهند انجام

 .بگذارد جای خودش به را دیگران و دیگران، جای به را
 ایشدان از و آمد شیرازی تقی محمد شی  نزد شخصی روزی،
 از که کسی در شی  د بدهد او به استیجاری و روزه نماز که خواست

ددت طددرف  شددرط را عدددالت آورد جا مددی بدده قضددا روزۀ و نمدداز می 
مدرد  آن. نددارم چیدزی کده فعدال  : فرمدود او بده شدی  د دانست می

 پدول مقداری بعد، مدتی! رفت و گفت ناسزا شی  به و شد عصبانی
 گرفدت تصدمیم شدی . آوردند شی  برای و روزه نماز قضای جهت

 بده. کندد ارسدال گفته بود، ناسزا ایشان به که مردی آن برای را ها آن
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دت طرف از که کسی در شما مگر: شد گفته ایشان  روزۀ یدا نمداز می 
 اگدر: تنددگف. چرا: فرمود دانید؟ نمی شرط را عدالت آورد جا قضا به

. اسدت افتاده عدالت از مؤمن به ناسزا گفتن با بوده هم عادل مرد آن
 اسدت؛ توجده داشدته اش گفتده بده او کده نیست معلوم: گفت شی 

ت از چراکه  .نداشت خوبی حال فقر شد 
 سدزاوار براسدتی القددر جلیل عدالم ایدن از واال اخالق این آری،
 آمدده پدیش ما خود یبرا قضیه این اگر است؛ زیرا ستایش و تمجید

 او یدا ناسدزاگویی کدرد؟ شدی  کده کردیم می را کاری همان آیا بود،
 اگدر تدازه سداخت؟ می تردید و شك دچار عدالتش در را ما حداقل
ی را او حالت پرخاشگری   همین صرف: که نگوییم  معصیت به تجر 

 ایدن غالبا   است که طوری انسان طبیعت زیرا کنیم؛ می تلقی ظلم و
 جدادۀ از را وی تدا کند القا می او به را دیگران قبال در منفی تلقینات
 .سازد نیکو منحرف اخالق

 الهی امتحانات دشوارترین برای . آمادگی83
 آزمدوده اخدالص مسدألۀ در دیگدران از بیشدتر دیندی علوم طالب

 جایگداه چندان بده د خواندن درس بر اثر د گاه ایشان زیرا شوند؛ می
 ایشدان در فدریفتن سبب، بدان شیطان، که یابند می دست اجتماعی

 بده بلغدزد، دد نکدرده خدای د آنان از یکی اگر چراکه کند؛ می طمع
 مدثال   شد؛ خواهند گمراهی و لغزش دچار بسیاری او، جمع واسطۀ

 وجوهدات و برسدد مقدام مرجعیدت بده ایشان از فردی که هنگامی
د و گرامیداشدت و احتدرام از و شدود آورده گرد برایش  ت مدردممحب 

  منبری یك یا باشد مرجع یك نمایندۀ که هنگامی یا گردد، برخوردار
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 این چراکه باشد، اجتماعی باالی موقعیت هر یا صاحب و معروف،
 ایدن به و باشد هشیار ابتدا از همان باید شخص و اند فریبنده چیزها

 . دهد ادامه هشیاری
ی از ناشی لوازم این به انسان اگر بنابراین،  مثدل وولیت،مسد تصد 

 داشدته نظر مادی، درآمدهای دیگر و پول اعتبار یا و احترام و هیبت
 بده اسدت، کشیده بسیاری که رنج و سخت زحمات وجود با باشد،

 و کردی چیزها این خاطر به کردی کاری هر تو: شد خواهد گفته او
 بدرای. ندداری چیدزی مدا ندزد دیگدر بنابراین، رسیدی؛ ها هم به آن

 نویسددندۀ: بگوینددد مددثال   ات تددا دربدداره کددردی کددار آوازه و شددهرت
 عمدل عدالمی اهدل یدا اسدت، توانایی سخنران یا است دستی چیره

 کده کسدی امدا. شدی نائل ات خواسته به و ها، این مانند یا و است،
 دیگدر نه و مقام نه و بوده پول ها نه آن از قصدش و کرده را کارها این

از  هدم خددا است، داده جامان رضای خدا محض بلکه دنیوی امور
 .داد خواهد او به را پاداش بهترین و کرد خواهد قدردانی او عمل

  رود کنار ها پرده آنکه از قبل و بگذرد زمان آنکه از پیش بیایید پس
 از و بگیدریم عبدرت دد نیسدت گدرفتن عبدرت دیگر زمان گاه آن و د

 تفطددر بدا انسدان وقتدی بیداموزیم؛ زیدرا درس دیگدران  سرگذشدت
ص انسان فقط که کند می درك خویش  نه است و پاداش سزاوار ُمخل 

آثدار  ایدن و دارد طبیعدی و وضعی آثار اخالص اینکه و دیگری کس
 بده بایدد بنابراین پس ماند، می باقی قیامت روز تا او اعقاب در حتی

 و خواندددنش درس و اعمددالش آیددا و ببینددد کنددد مراجعدده خددودش
 هم را دیگری یا چیزهای دهد می انجام خدا برای حقیقتا   را جهادش

کده  بدانندد باید علم اهل ویژه به سازد؟ می شریك سبحان خدای با
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 بدیش هدا را آن شیطان چون است؛ تر بزر  و تر ها سخت آن آزمایش
 در فریبنددۀ و انگیدز وسوسده عوامل و دهد، قرار می هدف دیگران از

 بدودن انددك هم ناین سخ گواه. باشد بیشتر است ممکن آنان برابر
 .است مخلصین

 . سعی کنیم جزو صالحان باشیم84
 : است آمده روایت در

 صرلحت صلحا إذا: امتي من صنعان واالمراء العلماء»
 دو فرمانروایدان و علمدا 1؛امتري  سدت  سدا وإذا امتي
 صدالح امدتم یابندد صالح اگر که هستند من امت از دسته
 . «گراید فساد به امتم شوند، فاسد اگر و یابد

 در زنددان و قددرت پدول، فرمانروایدان، کده است این سخن جان
 و بدوده الگدو عالمدان اما کشند، می بیراهه به را مردم و دارند اختیار

 اعتقاد عالم یک به که مردمی رو این از کنند، می پیروی آنان از مردم
 گدرفتن روزه یا خواندن نماز به را آنان که نیست عالم از ترس دارند،

 از دیگران کند خالفی او اگر حال اوست، به اعتقاد بلکه دارد، می وا
 و داده نشدان خدود از العمل عکس و یا آموزند می را کردن خالف او

 .شوند می فاسد

  فرهنگی کار اثربخشی . عوامل85
 شمار به ترین کار مهم بلکه و ترین کارها مهم از فرهنگی کار چون

 کددار یددك بدده تبدددیلش و آن قیددتموف تضددمین بددرای لددذا آیددد، مددی
                                                                 

 . 12ص ،یعامل حر العقول، تحف؛ 12دی ح ،111ص صدوق،ی شی  امال .1
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 : از عبارتند شرط سه این و آید فراهم سه شرط است الزم ثمربخش،
 و اسدت ندور بیدت اهل اندیشدۀ اینکده بده داشدتن اطمینان د1

 اندیشه این از ها انسان میلیون اینکه و دلیل روشن، و فروزان مشعلی
 انیآسد وظیفدۀ انبدوه این جمعیت به آن رساندن وظیفۀ و محرومند،

 مضداعف در تدالش مسدتلزم خدود مسوولیت، سنگینی این. نیست
 هدای تداریکی مدردم از ساختن آزاد برای نور این فرهنگ نشر جهت
گاهی و جهل  .است ناآ

 ها تحقق آن اهداف و بنشیند ثمر به ما کارهای خواهیم می اگر د2
 برایمدان شدرع کده باشدد راهدی بدا هایمان منطبق فعالیت باید یابد،

 آن مدا حکایدت حکایدت صدورت، ایدن غیر در است، کرده ترسیم
 رعایددت را رانندددگی و راهنمدایی عالئددم کدده بدود خواهددد ای رانندده

  پیمدوده طدوالنی مددتی کده را مسیری شود می بعد معلوم. کند نمی
 آغداز نقطۀ به مسیر تصحیح باید برای و است نبوده نظر مورد مسیر

 فعالیدت راه فرهنگ در که نیکسا عموم: تر دقیق عبارت به. گردد باز
 امامدان کده کنندد عرضده مردم به را چیزی همان دقیقا   باید کنند می

 اندوار و هدا نشدانه بزرگدواران ایدن کده چر خواهند؛ می بیت اهل
 .هستند هدایت

 تعدابیر زیبداترین با و ها شیوه ترین موفق طبق بر کار است الزم د1
 امامدان از کده ای هادعید هدای شدیوه درست همانندد پذیرد، صورت
 زیبایی و و فصاحت بالغت اوج در یعنی. است رسیده معصوم

 .بلند معانی از برخوردار حال عین در و تعبیر،
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 نویسندگی و سخنوری به ورزیدن . اهتمام86
 اهتمدام مهدم جنبه دو این به آغاز همان از باید دینی علوم طالب

 موهبدت از لحانمصد و رهبدران و همۀ پیامبران چراکه دهند؛ نشان
 را ای عدالم برجسدته کمتدر همچندین. اندد بوده برخوردار سخنوری

. باشد نورزیده عنایت نویسندگی به اش جوانی همان از که یابید می
است  برخوردار بیشتری تمرکز قدرت از اش جوانی در چراکه انسان

. است مواجه کمتری مشکالت با غالبا   و بازتر است برایش میدان و
، د فرد مثال   متأهدل فدرد و دارد، فرد متأهل از کمتری مشکالت مجر 

 آنکده یدك و است، دار بچه متأهل از کمتر مشکالتش ندارد بچه که
 فرزندد دو صداحب کده اسدت کسدی از کمتر مسوولیتش دارد فرزند
 هدایش فرصدت شدود بیشتر انسان عمر سان، هرچه همین به. است
 .شود می بیشتر هایش مسوولیت و کمتر
 بده بدرود، دست از ها فرصت و ها زمان آنکه از پیش باید راین،بناب
 در. ورزید مبادرت د نویسندگی و د سخنوری ُبعد دو این دادن رشد
 : دارد وجود بایستۀ توجه نکتۀ سه اینجا

 سازنده:  نقد پذیرش. الف
 قدرار نقدد مدورد تولیدشدان ها یدا آن کار اینکه از اشخاص بعضی

 وجدود خطاهایی نگارشش در که داده شود تذکرها  آن به مثال   گیرد،
 ناراحدت ندامطلوبی هسدت، موارد اش سخنرانی و خطابه در یا دارد
 در آن، از امدا پذیرندد مدی را نقدد اگرچده دیگر، بعضی و. شوند می

 سومی گروه. گیرند نمی بهره هایشان توانایی شکوفایی رشد و جهت
 را آندان نقدد و کنند نقد ها را آن خواهند دیگران می از که هستند هم

 .بخشدند را کمدال خدود کار طریق این از تا پذیرند می باز آغوش با
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 شما بکوشید از دسته سوم باشید.
سان کردن پیدا. ب  خوب:  مدر 

 و او هدای راهنمدایی و تجربده از بدردن بهره و استاد به کردن تکیه
 و بهتدر کده شدود مدی موجدب وی، در محضدر ممارسدت و تمرین
 زود اسدتاد خدوب بده یدافتن دست از نباید. رسید هدف به تر سریع
 . است یابنده جوینده: اند گفته چراکه شد؛ نومید

 متون:  حفظ. ج
 رشدتۀ بده درسدی علوم از یکی در که مطالبی و اشعار کردن حفظ

 نگدارش و هدا سدخنرانی در اینکده بر است، عالوه شده کشیده نظم
،. سدازد ماندگارتر مدی ذهن در را مطالب آید، می کار به کتاب  مدثال 

 باشدید، کرده تدریس هم بار ها ده و خوانده را شرائع کتاب شما اگر
 را آن از زیدادی بخدش اسدت ممکدن سدال، بیسدت از گذشت بعد

 کنیدد حفدظ را فقهی منظومۀ آن، یك کنار در اگر، اما کنید فراموش
 سدایر همچندین اسدت. بود خواهد پایدارتر ماند، می ذهن در آنچه
 .غیره و نحو، در مالك ابن الفیه مانند درسی مواد

   تحریفات کشف و نبوی سنت و سیره . بازنگری87
 ابدد تا و بوده دور به کریم قرآن ساحت از همیشه تحریف، دست

 : فرماید می متعال خدای زیرا ماند؛ خواهد دور به
ا ِْْإنَّ ْح  
اْن  ْلن  ْلَّ ْْن  ْْك  اْالیِّ ِإنَّ ْْو  ه  ْْل  ح اِفظ      بده را قدرآن این ما تردید  بی 1؛ْ 

 . بود خواهیم آن نگهبان قطعا   وایم   کرده نازل تدریج
 و تحریدف دستخوش نبوی سنت و سیره نظیر دیگر، چیزهای اما

                                                                 
 .9سورۀ حجر، آیۀ  .1
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 . است شدههایی  دگرگونی
 جملده از دارد؛ وجدود فراوانیهای  نمونه موضوع، این اثبات برای

 ازای  مجموعده دیر،الغد ارزشدمند کتداب در امینی عالمۀ اینکه
 و کدرده نقل را( سنت اهل) عامه کتب در موجود ساختگی احادی 

 از: گوید می سائب بن فرات از نقل به نعیم ابو: است آورده جمله از
 علدی؟ یدا بدود ابدوبکر مسلمان، نخستین: پرسیدم مهران بن میمون
 و آورد اسدالم راهدب، بحیدرای زمان در ابوبکر قسم، خدا به: گفت
 هم ازدواج به ها را آن تا شد واسطه خدیجه[ حضرت] و پیامبر میان

 !بود علی والدت از ها پیش این همۀ و درآورد
 زاده امیرمؤمندان والدت از پدیش سدال سدی خدا رسول

 اسدالم مکدرم نبدی بعثت از پیش سال ده امیر حضرت و شدند
 و مودنفر دعوت اسالم به را مردم پیامبر سال ده این در. شدند متولد

 ممکن چگونه حال. نداشت وجود اسالمی ظاهر، به مدت این طی
 هندوز پیدامبر و نشدده اعدالم اسالم آیین هنوز که دوره این در است

 نموندۀ! باشد؟ آورده اسالم ابوبکر است نفرموده آغاز را خود دعوت
 و رضدا امدام موالیمان تاری  در که است طبری به مربوط دیگر
 روی زیداده پی در الرضا موسی بن علی: سدنوی می شهادتشان سبب

 . کرد فوت ناگهانی صورت به انگور، خوردن در
 صورت به و راه میانۀ در موسی بن علی: است گفته نیز خلدون ابن

 .رفت دنیا از ناگهانی
 عامده مهدم مصادر از حجر ابن نوشتۀ «المحرقه الصواعق» کتاب

 . است دهش چاپ جدید و سنگی شکل به بارها که باشد می
 پدیش سال پنجاه حدود کتاب این د سنگی و نه د جدید چاپ اولین



 

 

 موفقسیمای طلبۀ 

051 

 ایدن وقتدی. دارم را آن ازای  نسخه نیز بنده که گرفت صورت قاهره در
 نسدخۀ بدا را است چاپی همه که آن، از پسهای  نسخه دیگر و نسخه
 متعددی تغییرات و تحریفات کنیم می مقایسه کتاب این سنگی چاپ

 کتاب این سنگی و قدیم نسخۀ در نمونه کنیم. برای می همشاهد آن در
 :  فرمودند که کند می نقل خدا رسول از حجر ابن

 . «است عبادت علی کردن یاد 1؛عبادة علي ِذْكر»
 کندیم مدی مراجعه آن از پسهای  چاپ و قاهره چاپ به وقتی ولی

 . است شده حذف کتاب از حدی  این بینیم می
ا شددریف: آیددۀ ذیددل ابکتدد ایددن مؤلددف همچنددین رری  ْْه  ا   ررأ  ِِْْ ْح  

ْ   َِ ْسرت   مدی منتهدی] مدن سدوی بده[ کده] راسدت است راهی ینا 2؛م 
 و) اسدت علدی راه فقدط خددا بده رسیدن راه که کند می نقل [شود 

 بده مراجعده بدا. اسدت( طالدب ابی بن علدی موالیمان او منظور
 راه» تعبدار جای به بینیم می بعدیهای  چاپ و قاهره چاپ نسخۀ

 راه: »اندد نهاده را عبدارت ایدن «اسدت علدی راه فقط خدا به رسیدن
 ! «است مستقیم صراط و میانه راه خدا به رسیدن

 برای و کشف توانند می علما فقط را آن مانند و تحریفات قبیل این
 . است امروز علمای مسوولیت این و کنند بازگو مردم
 دست به آن طی که دش سپری سیاهیهای  دوره تاری ، گذشتۀ در

. طلبیدد می وقتها  سال و بود دشواری کار جزئی، معلومات آوردن
 بسیار دانش تحصیل آمده، وجود به که جدیدی وسایل با امروزه اما

 نوین، ابزارهای و مناسبهای  فرصت. است شده گذشته از تر آسان
                                                                 

 .112ص ،11 ج؛ بحاراألنوار، 111ص ،2ج ،ةالست الصحاح من ةالخمس فضائلی، آباد روزیف .1
 .11سورۀ حجر، آیۀ  .2
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 مهیدا را الزم امکاندات و نگذاشدته کسدی برایای  بهانه و عذر دیگر
گیری از ایدن  پس سزاوار است طالبان علوم دینی با بهره .است دهکر

 لوازم در این مسیر بکوشند.

 تبلیغات در فضای آزادی فرصت از . استفاده88
ع گرانسنگ مکتب کنده تشی   نداب و حقایق وحیانیهای  آموزه از آ

و  واقعدی غیدر و امور خرافات از پر دیگر مکاتب که حالی در است
 صدورت بده تشدیع حقدایق اگر که صورتی در. باشد می عقالنی غیر

 را آندان یقیندا   شود بیان دیگر کشورهای مردم برای و شایسته صحیح
اند  جاذبه قانون همانند حقایق، این زیرا. داد خواهد قرار تأثیر تحت

و  رنگ هر از افراد همۀ و برای کشورها و همۀ زمین جای همه در که
 . کند می عمل یکسان به باشند که نژادی

 که کسی امروزه. دارد تفاوت گذشته روزگار با جهان امروز فضای
و  شدکنجه بدا کندد بیدان را تشدیع و معدارف امیرمؤمنان فضائل

 یک بیان بسا چه گذشتههای  زمان در. شد نخواهد مواجه... و اعدام
شدخص  مدر  بده منجر بیت اهل فضائل در نبوی سادۀ حدی 

 ایدن در کدهاند  شیعه و علمای راویان انبوه سخن این شاهد. شد می
 بده معدارف ایدن تدا کردند بسیاریهای  و فداکاریها  فشانی جان راه

کنده و فضای اختناق آن امروزه. برسد ما دست  و سدرکوب ستم از آ
 بدرای مسداعدی و فضدای امکانات فرصت، و شیعیان، شده سپری
 در شدیعیان های ماهواره شمار شاید. دارند بر حق تشیع عقائد تبلیغ
های  شدبکه دیگدر هدزارم یدک بده و کیفدی کمی نظر از حاضر حال

 بدده دیددن تبلیددغ در امددروز، کدده دارد جددا. نرسددد دنیدداای  مدداهواره
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ز جدیدهای  آوری فن زنددۀ هدای  زبان به را معارف و این شویم مجه 
 بده افراد شمار بی خیل ورود و شاهد نماییم عرضه جهانیان به جهان
 . باشیم تشیع

 در کلیسدا دو کده کدرد مدی زنددگی لبنان در مسیحی کشیش یک
. داشددت نددام «کددرم یوسددف خددوری» و بددود وی نظددر زیددر بیددروت

. اسدت مسیحی کشیشان تشریفاتی و مناصب مقامات از «خوری»
 نتیجۀ و در کرد گفتگو او با شیرازی حسن سید شهید اخوی مرحوم

 ولدی شدد، تبددیل قدمی ثابت و شیعۀ مسلمان به وی گفتگوها این
 رد   در کتابی اخوی مرحوم خواهش به او. نکرد اظهار را خود اسالم

 مرحدوم و از نگاشدت اسدالم مبدین دین حقانیت و اثبات نصرانیت
 چداپ اگدر زیدرا نکندد؛ منتشدر را کتاب این کرد درخواست اخوی

 او مواجب است شده مسلمان فهمیدند می کلیسا و مقامات شد می
 کده اخوی مرحومهای  تالش که بود حالی رد این. کردند می قطع را

 کشدیش آن گذشدتۀ حقدوق معدادلای  ماهیانده حقدوق خواست می
 به را کتاب این گرفتند تصمیم لذا. نرسید جایی به کند تأمین برایش

 اجدازه و حتدی کنندد چاپ مطمونای  چاپخانه و در پنهانی صورت
 دیگدر کشدورهای بده را و همده بماندد لبنان در آن نسخۀ یک ندهند

 لبنان کاردینال شب همان شد چاپ کتاب اینکه محض به. بفرستند
 یدک ایدن کدرد گمدان ابتددا در کدرم یوسدف. طلبیدد را کرم یوسف

 ارتبداطی وی کتاب به کرد نمی تصور و هرگز است معمولی مالقات
 را کتداب آن از نسخه یک کاردینال شگفتی کمال با اما. باشد داشته

 سدخت کده کرم یوسف. شد جویا را موضوع و داد قرار وی برابر در
 بدود، ندیدده را کتاب آن هنوز خودش بسا و چه بود شده زده شگفت
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 و کاردیندال نداشدت دربر سودی ولی بتراشدای  و بهانه عذر کوشید
 بده خدودش بده را کتداب ایدن و انتسداب خبدر ایدن خواست وی از

 سدایکلی دو کلیدد و اال   کندد تکدذیبها  روزنامده در علنی صورت
 نومسددلمان کشددیش آن نهایددت در. دهددد تحویددل را نظددرش تحددت

 الحیلی لطائف و با بنویسد نامه توبه که کرد راضی را کلیسا مقامات
 . کرد خالی شانه کتاب آن رسمی تکذیب از

 برای حرفی انصافا   دیگر و ادیان مذاهب اصحاب امروز جهان در
 حقیقدت در آندان. اندد بهره بی الهدی نداب معارف و از ندارند گفتن
 دسدت به طال جای و به زند می رنگ را زغال که هستند کسی مانند
و  مسدیحی و جواندان مدردم عمدوم میدان، این در اما. دهد می مردم

 نددای کده داریدم مسدوولیت و مدا شدوند می تلف که هستند یهودی
غان است شایسته. برسانیم افراد این گوش به را اسالم  نکتۀ سه به مبل 

  دهند: این زمینه اهمیت اساسی در
ای  مداهوارههای  شدبکه جملده از نوینهای  آوری فن از استفاده. 1

ع؛ و نشر معرفی برای   تشی 
 بده بتدوان که شکلی به بیگانههای  زبان به و تسلط شدن مجهز. 2
  نمود؛ بیان را بیت اهل و معارف اسالم خودشان زبان
 طالیدی فرصدتی کده فعلدیهای  و آزادی باز فضای از استفاده. 1

 . است تشیع نشر برای

   انحرافات از جامعه . زدودن89
 اگدر که بدانند و هستند جامعه هدایت و اصالح مسوول علم اهل
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 کدرد نظر صرف آن از نباید باشد داشته تأثیر آنان سخنان درصد یک
 و نوشتاریهای  رسانه مجالس، هیوت، یعنی: آن، مقدمات از و باید

 زمینده ایدن در اینترنت و ماهواره جمله از نوین، شنیداری و دیداری
 . کرد استفاده

 کده بودندد خطابده مشغول کوفه مسجد در امیرمؤمنان روزی
 شددند هراسان مردم. شد وارد مسجدهای  درب از یکی از ایدهایی

 . نهراسید آن از دارد کار من با جانور این: فرمودند آنان به امام و
 حضدرت کندار در و رفدت بداال منبرهای  لهپ از و آمد و آمد ایدها

 هنگام آن از درب این. بازگشت و کرد نجوایی ایشان با و گرفت قرار
 چندد هدر از بدین بدردن بدرای معاویده شدد. الثعبان باب به معروف

 بدا و ننشسدت بیکدار امیرمؤمنان حضرت علدی از فضیلت یک
 درب انهمد کندار را آن و آورد هند از را فیلی عمروعاص فکری   هم

 . شد معروف الفیل باب به درب این نتیجه در و بست مسجد
ه اخیدر هدای سدال این در  مدن ندزد کده عدراق مدردم ازای  از عدد 

 مقدس شهر از و عراق از ما گفتند کجایید؟ اهل پرسیدم آمدند، می
 باب، این گفتم و کردم ها تعریف آن برای را جریان این. هستیم کوفه
 علدی امیرمؤمندان فضیلت سبب به نام نای و است الثعبان باب

 را حضدرت آن فضیلت تا نهاد آن بر معاویه را الفیل باب نام و است
 . کند محو

 کدده گفددتم نیددز آمدنددد مددن نددزد کدده کوفدده مسددجد مسددووالن بدده
 آن بدر را الثعبدان بداب ندام و بردارندد را الفیدل بدابهدای  کاری کاشی

 جابجدایی ایدن هزینه مامیت حاضرم که شدم ها متذکر آن به و بگذارند
 و آمدد من نزد مسووالن از یکی سال یک از پس. بگیرم عهده به راها  نام
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 .  دادم او به رااش  من نیز هزینه دادم، انجام را گفتید آن چه من: گفت
 شدهر بده راجع کتابی و آمد من نزد عراق از شخصی پیش چندی

 بداب دیددم کدردم دقت کوفه مسجد نقشۀ در وقتی. داد من به کوفه
های  فضدیلت از یکدی خددا لطدف به و نموده درج آن در را الثعبان

 . شد ماندگار و ثبت آن در علی امیرمؤمنان حضرت
 کده رسدد مدی انحدراف و فرومایگی از مرحله این به گاهی انسان

 شدما. کندد نمدی تحمدل را حقیقدت و پاکان فضائل از اندازه همین
 زدوده، را انحرافدات و کنید روشن را جامعه باید مبلغان و روحانیان

 .بنمایانید همگان به را روشن و مستقیم مسیر

 جامعه در اهل باطل و اهل حق . معرفی91
 تشدخیص اهدل حدق از را اهدل باطدل بخواهند اینکه از مردم عمدۀ

 دیندی علوم طالب و مبلغان و علم اهل وظیفۀ این و دارند غفلت دهند
 .  نمایند تبیین مردم برای را مطلب این خاصی ظرافت با که است

 مدوال آن که کنید مشاهده تاری  در آن را بارز نمونۀ توانید می شما
 یعندی مبطدل آن مقابدل در و اسدت علدی امیرمؤمنان حضدرت

 . باشد می سفیان ابی معاویةبن
 را خدود خطیر و واقعی مسوولیت باطل و حق معرفی در علما اگر

 مبطدل رو دنباله گمراه و سرگردان مردم و ندهند انجام احسن نحو به
 و بدود خواهد السافلین اسفل در دینی عالم و مبلغ آن جایگاه شوند

 را مردم و بزداید راها  تاریکی زیرکی و دوراندیشی با اگر آن مقابل در
ق وجود شمع گرد تا کند آشنا با حق  بداالترین بده شدوند جمدع ُمح 

 .شد خواهند مفتخر درجات
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 ها افکنی شبهه قبال در اومتمق و . مقابله91

 پدی در و هستند افکنی شبهه حال در دشمنان که امروز جامعۀ در
 سدوق ظلمدات و بددبختی و گناه به مسیر را آنان که هستند امر این

 این آماج مقابل در شکیبایی و حوصله و صبر با باید علم اهل دهند،
 و دقدت بدا را مسدائل و کنندد مقاومت و بگیرند قرارها  پراکنی شبهه

 معارف ترویج و زدایی شبهه بر و نموده حالجی خود خاص ظرافت
 نسدل هددایت و نشناسدند پا از سر طهارت و عصمت بیت اهل

 .دهند قرار تبلیغ در خود اول اولویت و ضرورت را جوان

 دیگران استعدادهای . شکوفایی92
 محددود منبدر و کتداب بده تنهدا و دارد وسدیعی دامندۀ هدایتگری

 دیگر ها ُبعد این مانند و دیگران استعدادهای پرورش چراکه ،نیست
 بدیش و کدم و دنیا در کههایی  آزادی این با امروزه. است هدایتگری

 و مشکالت هدایتگری و اصالح دارد، وجود اسالمی کشورهای در
 بسدیار تداری  طدول در که چیزی است، شده تر آسان حق به دعوت
پدس بکوشدیم  .شدد می تمام انسان جان بهای به گاهی و بود دشوار

 های نهفتۀ در درون دیگران پی ببرید. تا به استعداد

  خشونت و ظلم فرهنگ با مقابله در حسینی منابر از استفاده. 93
 در حسدین امدام برکدت به که است رمضان، زمانی مبارک ماه

 کس هر بایست و می شود می برپا منابر جهان، های سرتاسر حسینیه
 کشی  معاویهشیعه با فرهنگ و کند ایفا را خود نقش ن نحو،بهتری به
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 اسدت تکدرار حدال در شدده و آغداز گذشدتههای  دهه در مجددا   که
 بده کشدتارها ایدن نشدود، جلدوگیری فتنده ایدن از اگر و کنند مقابله

 . شد خواهد کشانده نیز دنیا آزاد کشورهای
 را خدود ولیتمسو هستند که جهان نقطه از هر در بایست می شیعیان

 .کنند دفاع آنان از و ادا کشورها سایر مظلوم شیعیان حقوق احقاق در

 حقیقی اسالمهای  زیبایی معرفی . ضرورت94
 برخی در آزادی وجود آن و نموده چهره جهان در ای پدیده امروزه

 اسالم با کشورها این نوعا   و است اسالمی غیر و اسالمی کشورهای
 اسدت، نرسیده آنان به چراکه اند، بیگانه امیرمؤمنان و خدا رسول

 آن بدا بدیش و کدم و شناسدند می و دیده را عباسی و اموی اسالم اما
 را آن و هسدتند بددبین اسدالم به کشورها این متأسفانه. هستند آشنا

  القاعدده طالبدان، اعمدال در را اسدالم چراکه دانند، می بدای  پدیده
 مبددارک نددام و اهّٰلل اال هالدد ال پددرچم زیددر کدده بیننددد مددی داعددش و

 بده دسدت اسدالم ندام بده و شدده، جنایدت مرتکب پیامبراکرم
 زده، جمعی دسدته کشدتار و قتدل غدارتگری، و چپاول گری، وحشی

 چندین زنندد؛ مدی آتدش و برندد می سر را مرد و زن کوچک، و بزر 
 . است شده معرفی آنان به اسالمی

 همددۀ بددا را نددانامیرمؤم و خدددا رسددول اسددالم داریددم وظیفدده مددا
 امیرمؤمندان و اکرم پیامبر اینکه و کنیم معرفی آنان به هایش زیبایی

 مسدلمانان غیدر و مسدلمانان بدا و کردندد حکومدت علی حضرت
 .داشتند عطوفت و مهر با آمیخته و انسانی العاده فوق رفتاری
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 امروز اسالم دیروز، . اسالم95
 پیامبراکرم توسط نآ اجرای و شدن پیاده با اول روز در اسالم

 و واقعدی اصیل، اسالمی ،علی امیرمؤمنان وسیلۀ به آن از پس و
 !است اسالم آن اسم فقط که امروز مانند نه بود، بخش نجات

 و اسدالم بدا دشمنی شدت در را یهود کریم قرآن در متعال خدای
 و خددا پیدامبر بدا آندان زیدرا برد، می نام مشرکان از پیش مسلمانان،

 بدا امدا داشدتند، پا به افروزی جنگ هم و کردند جنگ هم نمسلمانا
 شدریف کتاب در که باقر امام فرمایش به که بینیم میوجود این 

 از اخالقی مسائل از شدن برخی مطرح با است، شده نقل نیز کافی
 اسدالم بده مدردم از بسدیاری اسالم صدر در خدا پیامبر سوی

ددت کده گرویدندد  گسددتردۀ و عدام ردنآو اسددالم اصدلی سدبب و عل 
 اسالمی، حق بر مسائل   این اگر نیز اکنون که بود، همان نیز یهودیان

 و بیشدتر برسد، مردم گوش به و گردد مطرح جهان از ای نقطه هر در
مندد  عالقه و ترغیب اسالم مبین دین به را جهان مردم گذشته از بهتر
 فتح و پیروزی از پس اکرم پیامبر که کاری همان مانند. کند می

 اذهبروا،: »فرمودندد مشدرکان تمدامی به خطاب و دادند انجام مکه
 از خدود کدار ایدن بدا و «هسدتید آزاد همده برویدد، ؛الطلقراء أنتم

 سدوی بده آندان جدذب باع  البته که گذشتند افروز جنگ مشرکین
 . گرویدند اسالم به موج موج کریم، قرآن تعبیر به که شد اسالم

 جدزو تواندد مدی که جوان یک امروزه که نیست حیف راستی به آیا
 صدحیح شناخت عدم خاطر به باشد، مردم و اسالم به خدمتگزاران

 برود؟ بین از اسالمی، اخالقیات و اعتقادات درست و
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   مردم . هدایت96
 واجدب کده دانیدد مدی و هسدتید اصدول و فقه طالب   آقایان، شما
 من» که است زمانی آن و شود، می واجب عینی به تبدیل گاه کفایی

 و هددایت واجبات کفدایی، از یکی. باشد نداشته وجود «الکفایه به
 کدافی افدراد تعدداد امروز آیا: پرسم می من لیکن. است مردم ارشاد

 شدمار ایدن ارشداد و هدایت برای آیا دارد؟ وجود مردم برای هدایت
گاه غافل مسلمانان   از انبوه  بده رسدد چه د دین اصول و فروع به و ناآ

 بندابراین، خیدر. وجود دارد؟ کافی اندازۀ به نیرو د دیگر ادیان وانپیر
ایدن  بده پرداختن و است عینی واجب یك نیز کردن هدایت و ارشاد
 : هستند مهم دو هر که دارد الزم مقدمه دو وظیفه

 اسالمی علوم تحصیل: اول مقدمۀ
 آمدوزان دانش الخصوص علی و جوانان ویژه به زمان، این در مردم،

مات و واجبات که دارند کسی نیاز به شدیدا   دانشجویان و  به را محر 
کندده آن بیشتر اذهان زیرا بیاموزد؛ آنان  صددها بلکده و هدا از ده ها آ

بده  کسدی منتظرندد و اسدت اسدالمی قوانین و اسالم در مورد سؤال
 و علدم بده نیداز مدا کدار ایدن بدرای و بدهد، پاس  آنان های پرسش

 بدده آسددانی بدده توانددد نمددی هددر شخصددی ؛داریددم عمیددق تحقیقددات
 و دهی به پاس  اطالع، و علم بدون و دهد پاس  ایشان های پرسش

 بده نیاز کارها این بلکه بپردازد، مناظره و بح  و نوشتن و سخنرانی
گاهی زمینه  . دارد علمی کامل و آ
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یبایی: دوم مقدمۀ  گفتار و نوشتار در تعبیر ز
 وعداء و قالب و ظرف منزلۀ به دممر ارشاد و هدایت در بیان و قلم
 ظرفی در اگر باشد، خوشمزه و لذیذ هم هر اندازه غذا. است ارشاد
 بده رغبدت کسدی ممکدن اسدت شود گذاشته غیربهداشتی یا کثیف

طدرف  بده را دسدتش کده نیفتد فکر این به انسان و نکند، آن خوردن
 در چراکده نه؛ یا است خوشمزه ببیند تا کند دراز حتی غذایی چنین
 را معمدولی غدذای یك اگر اما. است شده قرار داده نامناسبی ظرف

 و شوق با ها، دست پیش از ها چشم بیاورند، شیك و تمیز ظرفی در
 .نباشد اول غذای آن مانند کیفیتش چند هر خورند می را آن رغبت

 نوشدتن چده هدر. اسدت بیدان و قلم همان ارشاد و هدایت ظرف  
 سدخن و قدرآن بده. بدود خواهدد و بیشتر ترنیز به تأثیر باشد، زیباتر
 الگدو نیسدتند؟ ما ها برای این آیا بنگرید، بیت اهل و پیامبر
 تعبیدر و سدبك زیبایی به چرا اما است، ارشاد و هدایت کتاب قرآن

 دارد؟ اهتمام
 سدخن. اسدت هددایت فرایندد از جزئدی ایدن که است این پاس 

 و مشددرك داندانشددمن از بسددیاری. طددور همددین نیددز معصددومان
 کدریم در قدرآن تعبیدر زیبدایی همدین رهگدذر از یهودی و مسیحی
 مدردم هددایت برای مطلوب و مهم امر یك زیبایی. اند شده هدایت

 عدالوه بلکه باشد، درست مطلب که نیست کافی باشد؛ بنابراین می
 . باشد برخوردار تعبیر نیز و سبك زیبایی از باید آن، بر

 برابر مشکالت در صبر و جوانان . هدایت97
 ایدن رسالت خاندان پیرو فرهیختگان   و روحانیان فعلی مسوولیت
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 امیرمؤمندان و خددا رسدول در متبلدور حقیقی اسالم که است
 هدیچ از راه ایدن در و بیاموزندد جواندان بده را طالدب ابی بن علی

 فرهندگ با را جامعه بزر  قشر این طور همین. نکنند دریغ کوششی
 بدر یافتگدان   پدرورش همین تا بپرورانند معصوم چهارده علوم و

 بده را خدود همقطداران دیگدر ،بیدت اهل فرهنگ و آموزه اساس
 . کنند هدایت پاک خاندان این بخش   نجات نور   سوی
  اسدت شدده روایدت العابدین زین امام از شریف، حدی  در

 : فرمودند که
 عرن ضاال   تُرد    ألن: ...موسی إلی تعالی اهّٰلل أوحی»

 نهارهرا بصریام سرنة، مائة عبادة من كل أ ض   نائي،
 ای: ]فرمدود موسدی حضرت به متعال خدای ؛لیلها وقیام
 بدازگردانی، راه بده مرا، پیشگاه از ای کرده گم راه اگر[ موسی

ها  شدب و برسانی شب به روزه به را روزها که سال یکصد از
 موسدی. اسدت بهتدر تدو بدرای کنی، سپری عبادت به را

 کیسدت؟ کدرده، گدم را حضدرتت پیشگاه آنکه: کرد عر 
 امدام آنکده 1؛تعرِّ ره زمانه بإمام الجاه : »رسید خطاب

 .  «کنی آشنا زمانش امام با را او تو و نشناسد را خود زمان
 از جواندان کردن برخوردار و آموزش راه در کهای  وظیفهترین  مهم

 : است مقوله دو دارید برعهده بیت اهل فرهنگ
 شیعه؛ جوانان به مناظره فن   آموختن. 1
 . آنان به اسالمی واالی اخالق آموختن. 2

                                                                 
 .21دی ح ،119ص ،11ج الوسائل، مستدرک .1
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 «األولیداء حلیدة» کتداب. بدود عامده علمای از اصفهانی نعیم ابو
 عایشده، عثمدان، عمدر، ابدوبکر، اولیدا، از او مدراد و اوسدت نوشتۀ

 از همچنددان ابددونعیم،. اسددت آنددان امثددال و معاویدده حفصدده،
 و کوشش با اما. رفت دنیا از عقیده همین بر و ودب دور بیت اهل

ع نور به ابونعیم نوادگان   مؤمنان، فداکاری  در و یافتندد هددایت تشدی 
 امدت، افتخدار کده درآمدندد بیدت اهدل شیعیان و موالیان شمار

 بداقر محمدد شدی  عالمده بحداراألنوار، گرانسدنگ کتداب صاحب
 . است اصفهانی ابونعیم نوادگان از یکی مجلسی

 امدر ایدن تحقق برای و نهند می گام راه این در که کسانی تردید، بی
 شد خواهند رو روبه فراوانی مشکالت وها  سختی با کنند، می اقدام

 اطرافیدان و نزدیکدان از تنگناها، و مشکالت از بخشی که بسا چه و
 صدبر، تحمل، با مسائل این تمام اما شود، تحمیل آنان بر خودشان

 . شد خواهد آسان پایداری و مراراست و اراده
 بن حضددرت علددی امیرمؤمنددان موالیمددان کدده داشددت توجدده بایددد

های  سدختی بدزر ، امدام همین و ماست الگوی بهترین طالب ابی
 :  فرمودند کهآنجا  تا دیدند، می خود اطرافیان از ویژه به مردم، از فراوانی

 وأنرتم اداو  ربكرم أن اریرد مرن وإلی بمن ولكن...»
 ضرلعها أن یعلم وهو بالشوكة، الشوكة كناقش ئی؟دا

 را خود درد خواهم می که با و کسی چه کمک با اما 1؛معها
 همانندد مدن. درد   همدان شدمایید آنکده حال و کنم درمان
 کندد بیرون پای از را خاری خار، نوک با بخواهد که کسی

 . «است متمایل خار به خار که داند می و
                                                                 

 .122در جنگ صفین، شماره نهج البالغه، خطبۀ امیرمؤمنان علی .1
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 و ورزیدنددد صددبوری بزرگددوار امددام آن احددوال، ایددن تمددام بددا
 دادندد، انجدام آنچده در و خریدندد جان به را آزاری و هرسختی

 .بودند موفق و استوار

 دیگران هدایت . ارزش98
 فراواندیهدای  پاداش و مقامدات بده تدوان می نفر یک هدایت   با گاه
 مسدیحی نوجوانی اهوازی مهزیار بن علی مثال عنوان به. یافت دست

ع بده افدرادی، یدا شیعی فرد یک هدایتگری اب اما بود،  مدذهب و تشدی 
 را خدود زمدان امام که رسید منزلتی چنان به و آورد روی بیت اهل

 پدیش در فراواندی اسدتقامت و صدبر راه ایدن در او البته. کرد مالقات
 برخدوردار پاداشدی از کرده هدایت را او که کسی سخن، جان. گرفت
 الهدی پداداش از پایده بددان کرد می ختم را قرآن بار هزار اگر که است
 بده بکوشدیم و باشیم هدایتگر رفتارمان و کردار با باید پس. رسید نمی
 :  فرمودند صادق امام اینکه چه شویم، تبدیل الگو

 بدا کده] زبدان بدا نده 1؛ألسنتكم بغیر النا  دعاة كونوا»
 .«کنید دعوت حق به را مردم خود[ اعمال

 جهانیان هدایت برای . آمادگی99
 مسدلمان میلیاردشان پنج حداقل دنیا میلیاردی هفت جمعیت از

 و یهدودی مسیحی، پرستی، بت بودایی،: مانندهایی  آیین پیرو نبوده،
 یعندی ملحدد، میلیدارد یدک گفدت تدوان می حتی و هستند زرتشتی

 وانگهدی،. هسدت نیدزهدا  آن تمام برای قرآن اما دارد، وجود دین بی
                                                                 

 .18ص ،2ج ،(1111 د تهران) هیاالسالم دارالکتب ،ینیکل ی،کاف .1
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 یدا هزارم یک شاید نیستند، معاند غیرمسلمان اردمیلی پنج این تمام
 البتده. باشند داشته عناد و ناسازگاری سر اسالم با آنان هزارم ده یک

 شستشدوی اسدت ممکن زیرا دارد، وجود آنان بودن متعصب امکان
م ولی باشند، یافته پرورش اسالم با ضدیت بر و شده مغزی  آن مسل 
 حتدی دارندد و را یتهددا قابلیدت جمعیدت ایدن غالدب کده است

 و خددوب نیددز قابلیددت منحددرف و بددد معنددا تمددام بددههای  انسددان
 . شوند شایسته کامال   انسانی است ممکن و دارند را شدن هدایت
 توشدۀ و کرد پیدا آمادگی غیرمسلمانان همۀ هدایت برای باید پس
 پرسدتان، بت و ادیدان سدایر پیروان که داشت توجه و برگرفت علمی

 دانشدگاه، اسدتادانهدا  میلیون بلکده نیسدتند، عادی های انسان همه
 ادبیدات و زبدان بده بایدد آندان بدا که دارند روحانی و فرهیخته طبقۀ

 .گفت سخن خودشان

 عبادت صد سال از برتر گمراهان . هدایت111
 احیدا و عبدادت به رمضان را مبارک ماه تمام کسی اگر کنید فر 
 ترتیدب همین به نیز های سال سال بلکه و دیگرهای  ماه در و بپردازد
 چقددر بپدردازد، نیداز و راز و عبدادت بهها  شب و بگیرد روزه روزها

  داشت؟ خواهد مقامی چه قیامت روز در و دارد ثواب و اجر
 امدا بود خواهد برخوردار بسیاری اجر و مقام از فردی چنین قطعا  

 و تبدارک خددای پدیش کده دارد وجود دیگری شخص وجود این، با
 آن و اسدت برخوردار عابد فرد آن از باالتر و اصلح مقامی از الیتع

 نقدل کده روایتی به آنکه شرط به شما خود جز نیست کسی شخص
 . کنید عمل کنم می
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 فصل دوم: عوامل اجتماعی موفقیت طالب علوم دینی

 شدده نقل قدسی حدیثی سجاد حضرت از شریفی روایت در
 تبارک خدای: فرمودند حضرت که است چنین آن مضمون که است

 که کسدی! موسدی یدا: فرمدود عمران بن موسی به خطاب تعالی و
 سدال صدد از من نزد است افضل او عمل کند، هدایت را ضال یک

 نیاز و راز و عبادت ها به شب و بدارد روزه روزها که عبادت شخصی
 چده؟ یعندی «ضال» خدایا: کرد عر  موسی حضرت. بپردازد
 : فرمودند پاس  در تعالی و تبارک خدای

 زمدان امام به نسبت آنکه 1؛ هتعر   زمانه، بإمام الجاه »
گاه و جاهل خود  .«بشناسانی او به را امامش باشد، ناآ

 زمدان امدام بده ضدال، فرد این تا است شده سبب که شخصی آن
ای  درجده و مقام متعال خدای نزد کند، پیدا شناخت و معرفت خود
 و راز و عبادت به روز شبانه صدسال که کسی از باالتر مراتب به دارد

 .است پرداخته زنیا

 یابید دست جوانها  صد به جوان یک هدایت . با111
 مداه همچون تبلیغی مناسبهای  فرصت از گیری بهره با کنیم سعی

 آندان شدبهات بده و کدرده جمدع خود دور راها  جوان رمضان، مبارک
 کده نماییم تربیت اخالق و اعتقاد محور دو حول را آنان و دهیم پاس 

 نجدات تواندد مدی را دیگر نفر صدها گاهی دشو خوب جوان یک اگر
 فاسددی میدوۀ مانندد شدود فاسدد جدوانی یدک متأسفانه اگر اما دهد

 .  کرد خواهد خراب نیز را دیگر سالمهای  میوه که شد خواهد
                                                                 

 .21دی ح ،119ص ،11ج الوسائل، مستدرک .1
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اندد  فرموده نیز آن به امر و بوده نماز به ملتزم خود اکرم پیامبر
 نمدودن کامدل یبدرا شدم مبعوث من»: فرمایند می حال عین در اما

 سوی از دیگران ارشاد در تواند می که است نوری اخالق ؛1«اخالق
 .باشد داشته بسزایی تأثیر ما

 است تبلیغ . هدف،112
 تبلیدغ برای دیگر های مناسبت و رمضان مبارك ماه در که برادرانی

 و هدا بخدش و دیگدر کشدورهای و شهرها مردم به هدایت و ارشاد و
س هددف که بدانند دبای روند، می روستاها  از نهدایی و غایدت مقدد 

 تبلیدغ اند، آموخته ها حوزه در دینی علوم از آنچه و خواندنشان درس
 علمیده های حوزه در که چیزهایی تمام: علمی اصطالح به است، و

مه، اند مقدمه مثابه به هست  .است تبلیغ و ذوالمقد 
 طحس اختالف حسب بر تبلیغ ابزارهای و مراحل که است درست

 بدرای وقتدی خطیدب مدثال   کند، می فرق و مستمعان، حضار تنوع و
 اش شیوه کند می ها سخنرانی تحصیلکرده و روشنفکران از جماعتی

 اسدت، امدا متفاوت هستند، عوام های توده شنوندگانش که زمانی با
 که است چیزی این و دارد، را خود اهمیت تبلیغ صورت، دو هر در
 .آموزد می ما به کریم، قرآن در انگیز نکتۀ شگفت آن

 اکرم پیامبر وقتی که است این قرآن در موجود اشارۀ آن اما و
 او بده متعدال خددای گیدرد، مدی قرار مورد خطاب امری ابالغ برای

 بددون و و مسدتقیما   شخصدا   حضدرت آن خدود کده دهد می دستور
                                                                 

ما» .1 َم  ُبِعْثُت  ِإن  َتمِّ ْخالِ   َمكاِرَم  أِلُ  .182ص ،18ج، بحاراألنوار، «اأْلَ
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 فصل دوم: عوامل اجتماعی موفقیت طالب علوم دینی

 خطداب سدبحان خددای. کند ابالغ مردم عموم به را امر آن واسطه،
 : فرماید می اش امبر گرامیپی به

...ْْ ْ ْْق  اِج   ْزو  ِْْْل  اِت   ا   راِتْْو  ِنس  ْْو   دخترانت و زنان به 1؛...اْْل رْؤِمِن  
 ....بگو مؤمنان زنان به و

ْ ْ ْْق  واْلِلَِّی    رأ  ف  ر اِْإْ ْْك  ه  اندد   ورزیدده کفدر که کسانی به 2؛...نیْت 
 ....ایستند باز اگر بگو
ْ ْ ْْق  ْْلِلَِّی    ن  واْ اآم  ْْ ْغِفأ  ْْلِلَِّی      ْْ  ایمدان که کسانی به 3؛... ْأج    

 خددا[ پیدروزی] روزهدای بده که کسانی از تا بگواند   آورده
 ....درگذرند ندارند امید
ْ ْ اْ اْق  هی 
 
 ْْ و   اِفأ   . کافران ای: بگو 4؛اْلك 

 خددای. فرمان واسطۀ بی و مستقیم ابالغ یعنی این و ها،این امثال و
 َسدرور و األربداب رب   و اسدت، چیدز همده و معبدود ، آفرینندهتعالی

 و برتدرین و مخلوقدات نیدز اشدرف پیدامبر و باشدد، می َسروران
ا هاست، آن باالترین  تمدام که خواهد می از پیامبرش سبحان خدای ام 
 .دهد مخاطب قرار ها شخصا   آن ترین پایین تا را مردم اقشار و طبقات

 غتبلی برای . آمادگی113

 هدا همدان آن وظیفدۀ که بدانند باید اوال   روند می تبلیغ که برادرانی
                                                                 

 . 19سورۀ احزاب، آیۀ  .1
 .18سورۀ انفال، آیۀ  .2

 .11سورۀ جاثیه، آیۀ  .3

 . 1ورۀ کافرون، آیۀ س .4
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 صدرف را خدود وقدت بیشتر بزرگواران آن. است پیامبران وظیفۀ
 بدرای و کار این برای را خود باید ثانیا   .کردند تبلیغ های پایه تحکیم

 آمداده مواجده شدوند، هدا آن بدا اسدت ممکن که گوناگونی سؤاالت
 اسدت ممکدن کده ای سفیهانه حتی و ساده های پرسش از و نمایند،

 مدردم از باز آغوش با بلکه نشوند، ناراحت شود آنان سؤال از احیانا  
 . نیستند سطح یك در و مردم یکسان همۀ که بدانند و کنند، استقبال
غان از یکی روزی  تدرین عجیدب امدروز: گفدت و آمدد من نزد مبل 

 فکر چیزی هر به: گفت الی؟سؤ چه: گفتم .شد پرسیده من از سؤال
 بود؟ چه سؤال: گفتم. سؤال این به اال   بودم کرده

 مدن از را صدحابه از یکدی مدادر ندام و آمدد نزدم شخصی: گفت
 آن ندزد بعدد. کنم مراجعه منابع بده به اجازه: گفتم او به من. پرسید

 .دادم را جوابش و رفتم شخص
 دیدن اصدول از نده صحابی فالن مادر نام دانستن که است درست

 امدا... نه  و اسالم آداب از نه اخالقیات، نه از آن، فروع از نه است،
غ  و حلدم بددون کده علدم چدر باشدد؛ بردبدار و پرحوصدله باید مبل 

 دد نخواسته خدای د علم اوقات گاهی بلکه ندارد، ای فایده بردباری
 :  گوییم می دعا در. باشد می وبال صاحبش

 .«شکیبا و بردبار و ندهبخش 1؛أناة ذو حلیم كریم»
 را همگدان بلکده نکنیدد رد بکند، سؤالی هر چه اگر را، کس هیچ

دَردش و فهدم فراخدور بده هر کس به کنید سعی و بپذیرید  پاسد  خ 
                                                                 

 مفاتیح الجنان، دعای شب نیمه شعبان. .1
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 فصل دوم: عوامل اجتماعی موفقیت طالب علوم دینی

 بدده امامددان کددردن اقتدددا مددا کددردار و اعمددال در اصددل اگددر. دهیددد
 : اینکه و است، معصوم

م»  لهرم موالالز زاه  عنهم والمتأخر مار  لهم المتقد 
 و شدده خدارج دین از ها جلوتر رود آن از کس هر 1؛الح 

 کس همراه هر و شود، می نابود بماند عقب آنان از کس هر
 .«رسد می مقصد به کند حرکت ایشان

 را آندان و بگشداییم مدردم همدۀ بدرای را خدود های سینه باید پس
 اذهانشدان در و گذرد می هایشان دل در هر سؤالی که نماییم تشویق

 از معصدوم و امامدان اعظدم پیدامبر سدیرۀ چراکه بپرسند؛ گردد، می
 .است بوده گونه این حضرت آن بیت اهل

 مبلغان برایای  ماهواره کانال 1511 . ضرورت114
 درای  مداهواره کاندال هدزار سده حدود که بدانند مبلغان و طالب

 نطاغوتیدا جویی سلطه و بشر تباهی برای معموال   که دارد وجود دنیا
 مبلغدان الاقدل بشدر سدعادت و حق دادن نشان برای کنند، می تبلیغ
 باشدند داشدته اختیار درای  کانال ماهواره پانصد و هزار یک باید دین

 نهادینده جامعده در را جویی حقیقدت و تقدوا روح رهگذر، این از تا
 .بکوشند راه این در تالش تمام با و کنند

 تبلیغ هنگام به دیگران توهین یا اهانت با برخورد شیوۀ. 115
 زد، شدما به تهمتی یا کرد اهانت شما به کسی تبلیغ هنگام به اگر

                                                                 
 مفاتیح الجنان، زیارت جامعه کبیره. .1
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 کدریم قرآن که هرچند. نکنید مثل به معامله و نروید در کوره از زود
 : فرماید می کهآنجا  دهد می شما به را حقی چنین

ِنْ م  ی  ْف  ْ ْْاْعت  ْیك  ل  وْاْْع  ی  اْعت  ْیِهْْف  ل  اِِْبِْثِ ْْع  ی  اْم  ْ ْْْعت  ْیك  ل   پدس 1؛ع 
 کرده یتعد   شما بر که گونه همان کرد یتعد   شما بر هرکس

 .کنید یتعد   او بر
 آور الدزام و اسدت رخصدت یک فقط ای، اجازه چنین حال، این با

 : فرماید می نیز سو آن از زیرا نیست؛
ْعْ ف  َِّتْْاْ  الَّ ِْْب ِْْهى  س    َْ

 
 ْْ    َ ی  نیکدو ای شدیوه به را بدی 2؛السَّ

 .کن دفع
 آزار را شدما یا داشت روا شما به نسبت ناشایستی رفتار کسی اگر

 همسدان   رفتداری انجدام   و او دادن آزار حدق مقابل، در نیز شما داد،
 به سفارش اخیر آیۀ این در متعال خدای اما دارید، وی با را رفتارش
 .است کرده( أحسن) نیکوتر رفتاری

 خدا رسول تبلیغی موفقیت . ابزارهای116

 ابزارهدای. است اسالم پیغمبر ،اهّٰلل ماسوی در شخصترین  موفق
 تداری  در. دفداع مانندد بودندد دنیدوی برخی اسالم پیامبر موفقیت

 نجدات را پیدامبر جان امیرمؤمنان که است شده ذکر جا صدها
 و یدار دیگدر جاهدای بسدیاری و حنین و ُاحد و عقبه قبیل از. دادند

                                                                 

 . 191سورۀ بقره، آیۀ  .1
 .91سورۀ مؤمنون، آیۀ  .2
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 فصل دوم: عوامل اجتماعی موفقیت طالب علوم دینی

 سخن این. فرمود محافظت ایشان جان از و بود پیامبر مددکار
 : است مشهور

 اسررتقام مررا خدیجررة ومررال علرري سرری  لررو ال»
 نبددود خدیجدده امددوال   و علددی شمشددیر اگددر 1؛اإلسررالم

 .«گشت نمی پابرجا اسالم
 حضدرت، آن دفداع و الهدی نصرت و امیرمؤمنان یاری سوای اما

 داشدت،هدا  انسان جان   در اسالم نفوذ بر عمیقی تأثیر ایشان اخالق
 واالی اخدالق همین اسالم پیشبرد عامل ترین مهم بنده عقیدۀ به که

 .بود ایشان

 تبلیغی فرصت بهترین رمضان . ماه117

 مگدر. اسدت کفایی واجب و الزم امری تبلیغ سال، طول تمام در
 باشدد، هم مقصر اگر جاهل چون جاهل؛ نه و باشد قاصر که کسی
 و کند نمی تالش خود مسأله ستندان برای و داند نمی که کسی یعنی

 او دوش از دادن یدداد دیگددران بدده و آمددوختن وجددوب مددورد ایددن در
 اسدت؛ معدذور عادل خدای پیشگاه در قاصر اما. شود نمی برداشته

 .«العقاب یستحق ال القاصر»
 بده رمضدان مبارک ماه اما شد، غافل تبلیغ از نباید سال طول تمام در
 .است تبلیغ برای تری مناسب فرصت ،دارد کهای  ویژه مواهب دلیل

                                                                 

 . 22ص ،2ج ،مازندرانی ،طوبی هشجر ؛11ص ،2ج ،امین محسن سید ،الشیعة أعیان .1
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 فردی توان با متناسب . تبلیغ118
 ربدانی و علمای دین و پیشوایان خدا رسولهای  مجاهدت باید

 .  کنیم و کوشش تالش خود توان اندازۀ و به دهیم قرار خود الگوی را
 تدن سده کده است آمده علی متقیان موالی از شریفی حدی  در

 خدا، رسولای   :داشت عرضه آنان از یکی و آمدند خدا رسول نزد
و  دارم طددال( گددرم 12 معددادل وزن، تقریبددا   واحددد) اوقیدده یکصددد مددن
 دیندار یکصد من: گفت دیگری. دهم صدقه را آن از اوقیه ده خواهم می

. دهدم مدی صددقه را آن از دینار و ده دارم طال( گرم چهار معادل تقریبا  )
 صددقه خددا راه در را آن از دیندار یکو دارم دینار ده من: گفت سوم نفر
 اسدت؛ یکسدان شدما همدۀ پاداش: فرمودند خدا رسول. دهم می

 .  است داده صدقه را خود دارایی دهم یک کدام هر چراکه
 و سدومی گدرم چهل و دیگری گرم چهارصد نفر یک مثال این در

 پاداش پیامبر نظر از ولی است داده صدقه خدا راه در طال گرم چهار
 قددم خدود و تدوان وسدع نسدبت بده هدرکس چون است؛ یکی همه

 یدک جدای بده سدوم نفر اگر یادشده مثال در بنابراین. است برداشته
 گدرم چهارصدد از داد می صدقه طال گرم هشت یعنی دینار دو دینار

 . داشت بیشتری ثواب بود داده صدقه اول نفر که طالیی
 نکندیم و فراموش کنیم فعالیت و توانمان توشه اندازۀ به باید نیز ما

 نیرو انسان. دارد وجود ما در و هدایت تبلیغ برای بسیاری نیروی که
 کندد کدار خدود و نیدروی تدوان از تدر کدم و اگر دارد بسیاری و توان

 . است کرده کوتاهی
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 کندیم، و فعالیدت خددمت خدود واقعدی توان اندازۀ به کنیم سعی
 . دشو ما ناخوشی یا خستگی باع  زیاد تالش هرچند
و  و تبلیدغ و خددمت فعالیدت اثر بر انسان که ندارد اشکالی هیچ
 کده کندد نداخوش را خودشای  گونه به اگر بله. شود ناخوش ارشاد
 بدرای اطبدا اجمداع به پرخوری. است حرام شود وی فوت به منجر

 را فقیده کددام ولدی شدود مدی ناخوشدی و موجدب اسدت مضر بدن
 بده بیداری شب! است؟ حرام یپرخور باشد داده فتوا که شناسید می

 ولدی اسدت زیانبار انسان سالمت برای و جدید قدیم اطبای اجماع
اندد  گفته فقدط بلکده است؛ حرام بیداری شب است نگفته کس هیچ

 .است مکروه
و  خدود و تربیدت نفدس و تزکیدۀ دین تبلیغ راه در اگر اینکه غر 

 .ندارد اشکالی هیچ شوید ناخوشی دچار دیگران

   جوانان به های تبلیغی فعالیت از بخشی دادن صاص. اخت119
 بدیش نوجوانان و جوانان به خود تبلیغیهای  فعالیت طی بکوشید

 مدورد را جواندان ازای  عدده شدما از کدام هر و کنید توجه گذشته از
 ابتددا از بزرگدان و خوبدان همۀ که نکنید فراموش. دهید قرار تربیت
 قدرار دیگدری مسدیر در ابتددا نانآ از بسیاری بسا چه و نبودند خوب

 چده. پیوسدتند خوبدان جمدع بده تبلیغیهای  تالش اثر بر و داشتند
 و بزرگدان جدزءها  فعالیت همین اثر بر که کافرانی و گمراهان بسیار

 . شدند ائمه اطمینان مورد اصحاب
 هدددایت نبودنددد شددیعه ابتدددا در کدده عمیددر ابددی ابددن و زراره اگددر
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 را جدوانی اگدر اساسدا   داشتند؟ سرنوشتی چگونه شدند، امروز نمی
 بده هددایت، کده بدانیدد بدود دورتدر راست راه از که کردید مشاهده

. شدود صدرف او برای بیشتری تالش و هزینه باید و است نیازمندتر
 :است آمده و شده تأکید جوانان مسولۀ به فراوان روایات، در

 .  «!ابیدر را جوانان 1؛علیكم باألحداث»
 ایدن از ایشدان هدف ،سیدالشهدا حضرت زیارات از یکی در
 : است شده بیان گونه این فشانی جان همه

رالَلةِ  ِمرَن  َك ِعبراَد  ِلیسرَتنِقذَ  َك  یر ُمهَجَترهُ  َوَبَذَل »  الض 
 حسدین امدام پروردگدارا! 2؛كَوالشِّ  َوالَعَمی َوالَجهالةِ 

 از را بندگانت تا داد تو راه در سخاوتمندانه را خود دل خون
 . «برهاند شک و گمراهی و ادانین

و  علدم اهدل ما است گمراهی از مردم هدایت حضرت آن هدف اگر
 مدا از یدک هر بکوشیم و باشیم حضرت آن راه رو دنباله باید نیز مبلغان

 .برداریم گامیها  حیرت وها  جهالت رفع و واال هدف این تحقق در

 اسالم یغتبل برای کشورها در نسبی آزادی از گیری بهره. 111
 کده دارد وجدود کوچدک و بدزر  کشدور دویست از بیش امروز

 دارد، وجود اسالم تبلیغ برای نسبی آزادی کشور 112 در کم دست
م. آن جز و عراق ایران،: مانند  و در اسدالم تبلیغ که است این مسل 

                                                                 
ُهمَ إِ  ِباأَلحداِث  َعَلیَك » :صادق ماما .1  زیدرا دریاب، را جوانان ؛َخیر   ُك ِّ  إلی أسَرُع  ن 

 .11دی ح ،91ص ،8ج کافی،«. آورند می روی خیر کارهای به تر سریع آنان که
 . مفاتیح الجنان، زیارت اربعین امام حسین .2
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 نیدز مدردم و اسدت ممکدنها  سدرزمین سدایر برای کشورها این از
 از انفرادی، تبلیغی  های  فعالیت و نرانیسخ با کار این و شنوند می

های  رسدانه وسدیلۀ بده ای، تلویزیدونی مداهوارههای  شبکه رهگذر
 کار بخش این در. است پذیر امکان نوشتاری و دیداری و شنیداری

 راه ایدن در کسدانی آری،. اسدت بدوده ضدعیف و انددک اما شده،
 ولدی دهد، پاداش خدایشان که کشند می زحمت و کنند می تالش

ْ ْ الهی: فرمان با اندازه این اْق  اْ   هیُّ 
 
 ْْ اس  ْْالنَّ ِْْإّنِّ  َ س   ْْر  ِ ْ ْْاَّللَّ ْیك  اِْإل  یع  ِ َج 

1 
 چنین به خود توان حد   در باید هرکسی و ندارد تناسب و سازگاری
 سددایر سددپس و بددود اهّٰلل رسددول آن اول مخاطددب کدده فرمددانی

 .بپوشاند عمل جامۀ مسلمانان،
 و علمدا طبقدۀ یکی دارند، سنگین مسوولیتی دسته دو میانه این در

 را اسددالم بددیش و کددم علمددا چراکدده هسددتند، فرمانروایددان دیگددری
 راهنمایان و الگو عنوان به را آنان مردم و هستند آشنا آن با و شناخته
 .دارند قبول را ایشان و پذیرفته خویش
 رد را ثدروت و حاکمیت و قدرت که هستند فرمانروایان دوم دستۀ

 .دارند دست
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