
  

 )هر(كتاب مبارزه با نفس يا جهاد اكبر امام خميني                             
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   مي الّله الرحمن الرحبسم
  

شهاى جسمانى داراى فطرت و شخص        وانىي  و ح  عى يموجودى که عالوه بر غرائز طب     .  خلق خداست  ني تر دهيچي و پ  نيانسان شگفت آورتر    تىي و واکن
دب  شد،ي است؛ موجودى که مى اند    دهي موجودات زنده ممتاز گرد    گريروحانى است که از د     ا ت ال  ري انتخاب مى کند و ب ى و ت  جسمانى مشکالت   ش عقالن

وازات ا          شي به زندگى بهتر از پ     ليرا براى ن   ه م ار    ني  پاى خود برمى دارد و ب ه ارث رس       شي خو  اتي  ح خي تالش، ت ارف ب ر مع  از دهي را مى سازد و ب
ه در ه سوسولى اف.  و کشف مجهوالت هموار مى سازدعتي بر طبندگاني آشتري و تسلط ب عتري راه را براى تحوالت سر      و دي مى افزا  انينيشيپ  اهوىي  ک

ه فراموشى سپرده مى شود و آن              قتىي حق عتي انسان و طب   رىي و در غوغاى درگ    شي و مقاصد خو   الي به ام  ليکوششهاى آدمى براى ن    :  بس گرانبها ب
ه خالق ه              هي و تزک  تيو ترب » خود انسان  «گري د رىي و به تعب    انسانى تينفس و جوهر شخص    سانى ک  او را ستى نفس و ساختن انسان متعالى است، ان

  .»من عرف نفسه فقد عرف رّبه«:  واقعى وحى در باب شناختش فرموده اندنياشرف مخلوقات لقب داده و مفّسر
  

شر در پ           روح آدم  تناهىي انگاشتن ابعاد ال     دهي خود فراموشى و ناد    آرى، ى،     ري س  مودن يى و بى توجهى نسبت به استعدادهاى ب االت و فضائل اخالق  کم
تال گرد         دان مب شرى ب د و حاکم دهي دردى است که اغلب جوامع ب دگى ماش   تي  ان وژى و زن اده گرا  ني و همچن نىي تکنول ر   اي  و دناني  سلطه م  پرستان ب

ه مس     شهي  و ناتوانى مکاتب و اندکسوي از مناطق جهان از عي وس بخشى ر ا   رىي روشن و تفس  رىيهاى مختلف در ارائ سان، ب ئن از ان  ري س ني  مطم
ه ترب تهاي ارزش ها و معنومي و پاسداران حراي و انبدي توحاني تنها مناداني منيو در ا.  افزوده اندگانگىي و از خود ب    ىيقهقرا  را سان ان تي  بوده اند ک

دا    قرار داده و همنوا با چراغ عقل    شيوجهه جهاد مستمر خو    الى ه د و   تي و نداى فطرت جامعه انسانى را به سوى کماالت و ارزش هاى متع رده ان  ک
  . همان مجاهدتهاست جهي بر جاى مانده، نتني بشرى از افتخارات و ارزش هاى بزرگ و تمدنهاى راستاتي حخي آنچه که در تارقتايحق
  

ا  شي خو تي گشت در ماهداري پدانيناباورى جهان ني از مردان خدا در ع     کىي اسالمى که در عصر حاضر با همت         انقالب  اي  و اسى ي جنبش س کي  تنه
ود بلکه پ          ه باز        زىي از آن رستاخ شيشورشى مردمى براى سرنگونى نظامى ستمگر نب ده معاصر را ب سان درمان ه ان ود ک  ابىي  فرهنگى و اخالقى ب

ود        مىي انقالب عظ  تي در باب ماه   دشي جاو تنامهي جمهورى اسالمى در وص    انگذاريبن.  خود فرا مى خواند    ىفطرت اله  رده، فرم ه آغاز ک در جهان   «:  ک
ه شما     .  مناسب حجم بزرگى مقصود و ارزشمندى و علّو رتبه آن است           تهاي و محروم  هاي و جان نثار   هايحجم تحمل زحمتها و رنجها و فداکار       آنچه را ک

 مقصدى    ني و ارزشمندتر ني و باالترني و واالتردي مال نثار کرده و مى کن و براى آن جان ودي و دنبال مى کن   ديف و مجاهد براى آن بپا خاست      يملت شر 
 دهي آن و اعي به معنى وستي جهان تا ابد عرضه شده است و خواهد شد و آن مکتب الوهنياست و مقصودى است که از صدر عالم در ازل و از پس ا           

 صّلى  - و شهود است؛ و آن در مکتب محمدى        بي وجود و در درجات و مراتب غ       آن در پهناور     تي آن است که اساس خلقت و غا       عي با ابعاد رف   ديتوح
ام اءي  به تمام معنى و درجات و ابعاد متجّلى شده و کوشش تمام انب- و آله و سّلم    هيالّله عل  ه  همي عل - عظ م اءي  و اول- سالم الّل ه  سالم ال - معّظ  -همي عل ّل

ه خاک   سري  جز با آن متي جمال بى نها به کمال مطلق و جالل و ابىيبراى تحقق آن بوده و راه      ر ملکوت اني  نگردد، آن است ک ان   اني  را ب ر از آن  و برت
  .» موجودى در سراسر خلقت در سّر و علن حاصل نشودچي در آن حاصل مى شود، براى هري از سانيشرافت داده و آنچه براى خاک

  
د         داني  آمدن از م    روني  ب روزي پ:  هدف  ست؛ي هدف ن  و بدست گرفتن حکومت      استي مبارزه و ورود در س     نىي منطق امام خم   در ه خداون ردى است ک  نب

دا تيترب: هدف. هاي َو َقْد خاَب َمْن َدسّ    هايَقْد اْفَلَح َمْن َزکّ   : دي فراوان مى فرما   ديپس از سوگندهاى متوالى و با تأک       الم  ري س در اوست  تي انسان و ه  از ع
وار عبود            طىي مح جادي جامعه و ا   ليتشک: هدف. خاک تا ملکوت اعلى    وه ا       تي  است که تنها خدا در آن عبادت شود و ان ان ي و اخالص و جل ه غ م  ب،ي  ب

اد  و ادي  سازد و توح   ناي بشر را بر پرتو جمال حق در پهنه هستى ب          دگاني و د  دي را محو نما   ىياي نفسانى و شهوات دن    قيظلمتهاى عال   آن را در عي  رفبع
ا   ستي همه ممکن نني اتمامى روابط و مناسبات انسانى حاکم گرداند و   د و        » نفس هي تزک« جز ب ى خبرن ان شرق و غرب از آن ب ه حاکم ه اى ک ، مقول

 جستجو  قتي حقنيهم در دي را باروانشي آن حضرت بر پشهي کالم و اندري و شگفتى تأث نىيجهان خسته امروز تشنه آن است  راز عظمت کار امام خم           
ر مسلحتر   اراني و غلبه رين بر شمش خوروزىي رمز   شعار پافتيآنانکه براى در . کرد ام ب ه آمر   ني بى سالح ام سته ب ا، ي حکومت واب ا تحل ک  لهاى ي ب

ارزه   وهي ش موزش  را در تجربه و آنىي امام خمتيآنانکه موفق.  نخواهند بردىي و اقتصادى مى گردند، ره به جا  اسىيمادى به دنبال عوامل س      هاى مب
  . عاجزندزي انقالب امام نتي و نشناخته اند از درک ماهدهيشنن» جهاد اکبر« سخت دانيبا نفس و نبرد در م

  
ا س                        »  مبارزه با نفس    اي اکبر   جهاد« ه خود سالها ب در عارفى است ک ر گرانق اب حاضر و اث وان کت ادت و معرفت ا      ريعن ر  ري مس ني  و سلوک و عب  پ

ارزات خو  ني و همچنرديت گ را آشکارا بدساسىي از آنکه علم مبارزه س    شيپ) س (نىيامام خم . موديمخاطره را پ   ا تک  شي در بحبوحه مب واره ب  هي  هم
 واقعى در  روزىي حرفه اى جداست و پ    استمداراني معمول و س   اسىي او از جنبشهاى س    ري به رهروان راهش مى آموخت که مس       لي قب ني از ا  باحثىبر م 

  . و نظامى و اقتصادى جز با جهاد اکبر و مبارزه با نفس حاصل نخواهد شداسىيجهاد س
  



 رادي  اهيخطاب به حوزه هاى علم» ١ «گري دامي در نجف اشرف است که در آستانه ماه مبارک رمضان و ا           نىي امام خم  اناتي ب ري کتاب، تقر  ني ا مطالب
شر گرد    روزىي از پ  شي و بارها پ   مي امام تنظ  ارانيفرمودند و به هّمت      ه داهشدارهاى دردمن . دي  انقالب اسالمى در داخل و خارج کشور چاپ و منت  و ن

ام در آن ا     ان ي سخت و توانفرسا، شور ا   امي رهنمودهاى اخالقى حضرت ام شجو    زهي  و انگم د برمى انگ  اني هاى الهى را در طالب و دان  و خت ي متعه
ذر اخالص و ا           گانهي نفس ب  هي نهضت را از راه آنان که با تزک        ريمس ان ي بودند، جدا مى ساخت و ب وب جو م دگان ي در قل ذرى    قت ي حقن ه   مى کاشت؛ ب ک

 و ۵٧ مشت و سالح در سال    کار ي از اعجاز  آن را در روزهاى آتش و خون و پ        ىي صحنه ها  انيسرانجام به مدد الطاف الهى به بار نشست و جهان         
 در جبهه هاى نبرد پس از آن را  انيجي و مناجات بس   کاري شهادت و جلوه هاى وصف ناشدنى لحظه هاى پ         ري مس مودني جوانان مؤمن در پ    ليسبقت خ 

  .بودندد شاه
  

  ی علمی به حوزه هاسفارش
  

 لىي سال تحص  کي  ني در ا. مي مى روشي رو به مرگ پراني و ما پرىيشما جوانان رو به پ    .  از عمر ما گذشت    گري سال د  کي مي الّله الرحمن الرح   بسم
دازه پا        لي چقدر تحص  دي مى دان  د؛ي و اندوخته هاى علمى خود واقف      التيشما به حدود تحص    رده ا        هي  کرده و تا چه ان اال ب  کنيل  د؛ي  هاى علمى خود را ب

دم مثبتى برداشت   د؟ي نفس چه کرد   هي و تزک  هي معارف اله  ه،ي آداب شرع  لي اخالق، تحص  بيراجع به تهذ   ذ   چي ه د؟ي و چه ق ه فکر ته  و اصالح خود   بي ب
  .دياشت خود قدم بلندى بر ندبي اصالح و تهذ و در جهتد،ي نکردرىي عرض کنم کار چشمگدي متأسفانه باد؟ي برنامه اى داشتنهي زمني و در اد؟يبود

  
   به حوزه هاى علمىسفارش

  
ه تعل          هي هاى علم  حوزه رفتن مسائل علمى، ب ا فراگ وى ن     مي همزمان ب وم معن م مسائل اخالقى و عل د ي و تعل واى     .  است ازمن ى ق راهنماى اخالق و مرب

 اي  که مقصد اصلى بعثت انب ه،ي آموختن معارف اله   ب،ي و تهذ  تيى، کالس ترب  برنامه هاى اخالقى و اصالح    . روحانى و مجالس پند و موعظه الزم دارد       
ه ا         .  و رسمى باشد   جي در حوزه ها را    دي السالم مى باشد، با    هميعل ز علمى ب ر توجه مى شود        ني متأسفانه در مراک ه مسائل الزم و ضرورى کمت .  گون

د علماى اخالق، مرب   هي  در آتهياى علم آن است که حوزه هميعلوم معنوى و روحانى رو به کاهش مى رود، و ب      ردان    اني  نتوانن  مهذب و آراسته و م
ى اعظم   مي قرآن کرتي در مسائل مقدماتى مجالى براى پرداختن به مسائل اصلى و اساسى، که مورد عنا             قي کنند؛ و بحث و تحق     تيالهى ترب  ) ص( و نب

 خالل  ر مى باشند، د  هي  که مورد توجه جامعه علممقام،ي عالنيفقهاى عظام و مدرس خوب است   .  السالم است، باقى نگذارد    همي عل اي و اول  اي انب ريو سا 
د  شتري افراد همت گمارند و به مسائل معنوى و اخالقى ب          بي و تهذ  تيدرس و بحث به ترب     ا ن  نيمحصل .  بپردازن  الزم است در کسب ملکات    زي  حوزه ه

  . دهندتي که بر دوش آنان است اهمرىيط ختهاىي مهم و مسئولفي نفس کوشش کرده، به وظابيفاضله و تهذ
  

   به طالبسفارش
  

 گرفتن ادي شما فهي تنها وظدي نکنالي خد،يري جامعه را به عهده بگتي فردا رهبرى و هدادي و مى خواهدي مى کنلي حوزه ها تحصني که امروز در ا    شما
ه    دي  کنتي و تربدي ها خود را چنان بساز     حوزه ني در ا  ديشما با . دي دار زي ن گرىي هاى د  فهيمشتى اصطالحات مى باشد، وظ     ى ب ه وقت  ده اي  ر شه کي  ک

ا بتوان د،ي خود مهذب و ساخته شده باش          د،ي از شما توقع است که وقتى از مرکز فقه رفت         . ديي و مهذب نما   دي کن تي اهالى آنجا را هدا    دي بتوان د،يرفت  دي  ت
م خود را ا    . دي کنتيرب و طبق آداب و دستورات اخالقى اسالمى آنان را ت        ديمردم را بساز   ز عل  اتي  معنود،ي  نکردصالح اما اگر خداى نخواسته در مرک

ا   دي  خواه ني بدب تي بالّله، مردم را منحرف ساخته، به اسالم و روحان         اذي الع دي به هر جا که برو     د،يکسب ننمود  رد شما وظ ر در  . دي  دارنىي سنگ في ک اگ
وده مسائل    دي نباش خود بي و در صدد تهذ    دي خود عمل نکن   فيحوزه ها به وظا     د،ي  و فقهى را درست کن  اصولى  و فقط دنبال فرا گرفتن چند اصطالح ب

ه سبب   . دي بالّله، موجب انحراف و گمراهى مردم شو   اذي بود؛ ممکن است، الع    دي خداى نخواسته براى اسالم و جامعه اسالمى مضر خواه         هيدر آت  اگر ب
ردد کل و مشد؛ي مى باشريشده از اسالم برگردد، مرتکب اعظم کبا نفر گمراه کياعمال و کردار و رفتار نارواى شما    چنانکه  .  است توبه شما قبول گ

د              «تي به حسب روا   ابد،ي تي نفر هدا  کياگر   ر آن مى تاب اب ب ى ي شما خ   تيمسئول » ١» «بهتر است از آنچه آفت ا .  است  ني سنگ  ل  از  ري  شما غ   فيوظ
 ارىيمردم ارتکاب بس.  باشدرام و ممکن است حست،ي نزيعامه مردم مباح است، براى شما جا عامه مردم مى باشد؛ چه بسا امورى که براى فيوظا

ه          ه اسالم و جامع از امور مباحه را از شما انتظار ندارند، چه رسد به اعمال پست نامشروع، که اگر خداى نخواسته از شما سربزند، مردم را نسبت ب
 برمى تي منحرف مى شوند؛ از روحان     نيدم از شما عملى که بر خالف انتظار است مشاهده کنند، از د            اگر مر : نجاستيدرد ا .  مى سازد  ني بدب تيروحان

 هي تجزنند،ي و برخالف نزاکت ببستي روحانى عملى ناشاکيولى اگر از .  مى شدندني فرد بدبکياى کاش از فرد برمى گشتند و به     . گردند، نه از فرد   
ا ي ادار اني سبه افراد نادرست و منحرف وجود دارد و در م           ک اني نمى کنند همچنانکه در م     ليو تحل   مى شود، ممکن    دهي  اشخاص فاسد و زشتکار د        ه

 عطار عمل   کي اگر .  فالن بقال خالفکار استنديلذا اگر بقالى خالف کند، مى گو     .  چند نفر ناصالح و منحرف باشد      اي کي زي ن وني روحان انياست در م  
د ي دهد، نمى گو جام اى ان  ستهي اگر آخوندى عمل ناشا    کنيل.  عطار زشتکار است   زشتى مرتکب گردد، گفته مى شود فالن       د منحرف است،     ن  فالن آخون

ا ب  تي است؛ مسئول  ني سنگلىي اهل علم خفيوظا! گفته مى شود آخوندها بدند     ردم مى باشد   ري از سا شي علم ه   .  م ر ب افى  » اصول «اگ اب  »٢«ک ، کت
ا     »٣«وسائل   ه وظ ا في، به ابواب مربوط ب ه کن  علم ال دي ني مى ب د،ي  مراجع م ب   ي  خطتهاىي و مسئول ني سنگ في تک راى اهل عل در .  شده است  اني رى ب

ا    راي  نمى شود؛ ز رفتهي و در آن حال توبه وى پذست،ي جاى توبه ن  گري است که وقتى جان به حلقوم مى رسد، براى عالم د           تيروا سانى ت د از ک  خداون
 گناه کي از آنکه شي مى شود پدهي آمرزجاهل آمده است که هفتاد گناه از    گري د تيو در روا  » ۴«. اشند که جاهل ب   ردي زندگى توبه مى پذ    قي دقا نيآخر

ر معص        .  ضرر دارد  لىي گناه عالم براى اسالم و جامعه اسالمى خ        رايز» ۵«. ردياز عالم مورد آمرزش قرار گ       مرتکب شود، فقط      تىيعوام و جاهل اگ
ه عمل زشتى       کنيد ساخته است؛ ل ضرر وار  شتنيخود را بدبخت کرده، بر خو      المى منحرف شود و ب ر      دست  اگر ع رده، ب المى را منحرف ک د، ع  زن

أذى مى           تي در روانکهيا» ۶«.  وارد ساخته استانياسالم و علماى اسالم ز   م خود عمل نکرده مت ه عل ه ب المى ک  آمده که اهل جهنم از بوى تعفن ع
المى منحرف شد،    . ار وجود داردي و جاهل در نفع و ضرر به اسالم و جامعه اسالمى فرق بس عالمني ب اي است که در دن    ني، براى هم  »٧«شوند   اگر ع

 مى  تي جامعه را مهذب و هداد،ي نماتيو اگر عالمى مهذب باشد، اخالق و آداب اسالمى را رعا    . ممکن است امتى را منحرف ساخته به عفونت بکشد        
الم صالح        نينکته اش ا  .  بودند شرع مؤدب به آداب     اري اهالى آن بس   دميه آنجا مى رفتم، مى د      که تابستانها ب   ىيدر بعضى از شهرستانها   . کند ه ع  بود ک

ردم آن سامان     تي و هدا  بي شهر و استانى زندگى کند، همان وجود او باعث تهذ          اي جامعه   کياگر عالم ورع و درستکارى در       .  داشتند زکارىيو پره   م
ان ما    مي ا دهيما اشخاصى را د   » ٨«. نکند و ارشاد    غيمى گردد، اگر چه لفظا تبل      وده؛ صرف د   د پن هي  که وجود آن رت ب ان باعث     دني  و عب ه آن اه ب  و نگ

ان    ستي در محله اى که عالم منزه و مهذبى ز:  الجمله اطالع دارم، محالت آن با هم فرق داردیهم اکنون در تهران، که ف     . تنبه مى شد   د، مردم  مى کن
رده است، مى ب   ده،ي نفر منحرف فاسد معمم شده، امام جماعت گرد      کي که   گريه د در محل .  دارد مانىيصالح با ا   ى ي دکان درست ک ه ي طان  بي  اى را فرف



ل،        نيا.  مى شوندتي آلودگى است که از بوى تعفن آن اهل جهنم اذ        نيهم. داده، آلوده و منحرف ساخته است      ى عم الم ب الم سوء، ع ه ع  تعفنى است ک
زوده باشند؛ آنچه     زىي در آنجا چ نکهينه ا .  آزارد مى شامه اهل جهنم را      گريه بار آورده، و بوى آن در جهان د         ب اي دن نيعالم منحرف، در هم    ه او اف  ب

سده جو    .  خارج از عمل ما نمى دهند     زىيبه ما چ  .  است دهي گرد هي ته اي دن ني است که در ا    زىيدر عالم آخرت واقع مى شود چ       المى مف وقتى بنا باشد ع
د؛ ل      اي دننيعه اى را به عفونت مى کشد؛ منتهى در ا باشد، جام ثيو خب  ا احساس نمى کن وى تعفن آن     کني بوى تعفن آن را شامه ه الم آخرت ب  در ع

ار آورد    ني نفر عوام نمى تواند چن    کيولى  . درک مى گردد   ه ب ه اسالمى ب اه يعوام ه .  فساد و آلودگى در جامع ه داع      چگ د ک ازه نمى ده ه خود اج  هي  ب
  »٩«. اذا فسد العالم، فسد العالم:  را به فساد مى کشاندىياي که دنست عالم فاسد اني کند؛ اتيداشته باشد، ادعاى نبوت و الوه تيامامت و مهدو

  
  
   نفسهي و تزکبي تهذتياهم

  
ان در مراک       شترشاني انبوهى شده اند بتي سازى کرده باعث گمراهى و انحراف جمع ني که د  آنان د؛ بعضى از آن وده ان م ب م تحص   اهل عل رده  ليز عل  ک
ه در هم        کى ي سيرئ» ١٠«.  اند دهي کش اضتهاير رق باطل ا تحص      ني از ف رده است  لي حوزه هاى م ذ  التشي چون تحص  کنيل .  ک ا ته وأم  هي  و تزکبي ب  ت

ار آورده است  ىينبوده، در راه خدا قدم برنمى داشته، خباثت را از خود دور نساخته بود، آن همه رسوا         سان خباثت را   .  به ب ر ان  روني  از نهادش ب اگ
 وارد شد، شاخ و ثي مرکز خبنيعلم وقتى در ا.  اى بر آن مترتب نمى شود بلکه ضررها دارد    دهي نه تنها فا   دي نما لينکند، هر چه درس بخواند و تحص      

اه  نيهر چه ا  .  مى شود  ثهي به بار آورده شجره خب     ثيبرگ خب  ردد، حجاب ز    ري  و غ اهي در قلب س     مي مف ه   . ى شود  م ادتري  مهذب انباشته گ در نفسى ک
ور   .  است شتريلذا شّر عالم فاسد براى اسالم از همه شرور خطرناکتر و ب           . العلم هو الحجاب االکبر   : مهذب نشده، علم حجاب ظلمانى است       است، علم ن

  . را گسترده تر مى سازداهىي و قلب فاسد دامنه ظلمت و ساهيولى در دل س
  

ردد         شتري  طلب باعث دورى ب      اي در نفس دن   مى کند،    کي که انسان را به خدا نزد      علمى اه ذى الجالل مى گ م توح .  از درگ راى غ   دي عل ر ب م اگ دا  ري  ه  خ
ر   . باشد، از حجب ظلمانى است؛ چون اشتغال به ما سوى الّله است   رآن ک د، ج          مياگر کسى ق ه حفظ باشد و بخوان ا سوى الّل ارده قرائت لم ا چه  ز را ب

الى چ        ر شما درس بخوان  .  نمى شود   اودي  عا زىي حجاب و دورى از حق تع الم شو    د،ي زحمت بکش  د،ي اگ ى با د،ي ممکن است ع ه م دي  بداندي  ول  اني  ک
مال شدن چه آسان، آدم      «: ندي مى گو  نکهي مى فرمود ا   ه،ي، رضوان الّله تعالى عل    »١١« استاد ما    خ،يمرحوم ش .  فاصله است  لىيخ» مهذب«و  » عالم«
ضا   ! ن چه مشکل، آدم شدن محال است           مال شد   :  گفت ديبا. ستي ن حيصح»  چه مشکل  نشد واز       ليکسب ف سانى و م ال تي  آدمني و مکارم ان  في از تک
وم شرع    لي اکنون که مشغول تحص      ديگمان نکن .  مشکل و بزرگى است که بر دوش شماست        اريبس وم است مى            د،ي مى باش    هي عل ه اشرف عل ه ک  و فق

 شما،  التياگر تحص.  اى ندارددهي فاچي علوم هني اگر اخالص و قصد قربت نباشد، ا  .دي خود عمل کرده ا    في و تکال  في و به وظا   د،ي راحت گري د د،يآموز
دم گذاشته باش       ني  در ا  تي کسب مقام و مسند، عنوان و شخص       ه،ي بالّله، براى خدا نباشد و براى هواهاى نفسان        اذيالع ال     د،ي راه ق راى خود وزر و وب  ب

  . وزر و وبال است خدا باشد،ري اصطالحات اگر براى غنيا. دياندوخته ا
  
ذ        ادتري  اصطالحات هر چه ز      نيا ا ته ر ب ه ضرر دن     بي شود، اگ راه نباشد، ب ه مسلم   اي  و تقوى هم ام مى شود   ني و آخرت جامع ستن ا  .  تم ا دان  ني تنه

ود       ديعلم توح. اصطالحات اثرى ندارد   د ب ال خواه وأم نباشد وب م توح       .  هم اگر با صفاى نفس ت ه عل الم ب ه ع رادى ک سا اف د و طوا   بدي چه ب  را فىيودن
د، ل           نيچه بسا افرادى که هم     .  کردند نحرفم رى دارا بودن ه نحو بهت ى وارد        کني اطالعات شما را ب د وقت شده بودن  چون انحراف داشتند و اصالح ن

ردد    در ذه شتري  نفس باشد، هر چه ببي اصطالحات خشک اگر بدون تقوى و تهذ    نيا.  را گمراه و منحرف ساختند     ارىي بس دنديجامعه گرد  ن انباشته گ
ه را اصالح نما       رهي بختى که باد نخوت بر او چ       رهيو عالم ت  . ابدي توسعه مى    شتري نفس ب  رهيکبر و نخوت در دا     د خود و جامع  و جز  د،ي  شده نمى توان

سلمانيز راى اسالم و م هي نتني ب الها تحصج ار نمى آورد؛ و پس از س ه ب ولي اى ب وه شرعى، برخوردارى از حق وم و صرف وج  اىيق و مزا عل
ا ا       ني مى گردد و ملتها را گمراه و منحرف مى سازد؛ و ثمره ا             ني اسالم و مسلم   شرفتياسالمى، سّد راه پ    ودن در حوزه ه ا و ب  مى  ني  درسها و بحثه

ه اسالم و                       اي قرآن به دن   قتيشود که نگذارد اسالم معرفى گردد، حق       سبت ب ه ن انع معرفت جامع  تي  روحان عرضه شود؛ بلکه وجود او ممکن است م
  .گردد

  
 ملتى را رهبرى  د،ي و مؤثرى براى اسالم و جامعه باش       دي عضو مف  دي که اگر بخواه   دي توجه داشته باش   دي با د؛ي نکن لي تحص د،ي درس نخوان  مي نمى گو  من

رده صاحبنظر باش      مي فقاهت را تحک     هي  الزم است پا   د،ي از اساس اسالم دفاع کن     د،يکرده به اسالم متوجه ساز     دا    د؛ي ک ر خ  دي وانى نخواسته درس نخ  اگ
ه در        لي البته تحص  د؛ي علوم اسالمى استفاده کن    ني از حقوق شرعى محصل    دي نمى توان  د؛يحرام است در مدرسه بمان     ان طور ک ا هم  علم الزم است؛ منته

راى تحص     . دي  کوشش کنزي در راه اصالح خود ن    د،يمسائل فقهى و اصولى زحمت مى کش       ه ب دمى ک م برمى دار  ليهر ق راى کوب   ق د،ي  عل م ب دن ي دمى ه
  .دي و تقوى، برداراتي معنولي قواى روحانى، کسب مکارم اخالق، تحصتيخواسته هاى نفسانى، تقو

  
ذ      ني ا ليتحص ضا  لي نفس و تحص     بي علوم در واقع مقدمه ته ارف اله     ل،ي ف ا پا       ه،ي  آداب و مع ه نمان      اني  مى باشد؛ ت ه نت   دي  عمر در مقدم ا   جه ي ک  را ره
را مى گ   ني  نفس مى باشد، ابيفى عالى و مقدس، که عبارت از خداشناسى و تهذ       شما به منظور هد   . ديساز وم را ف ه دست    دي  و باد،ي ري عل  در صدد ب
  .دي کنتي به مقصود اصلى و اساسى خود جددني براى رسد؛ي کار خود باشجهي ثمره و نتوردنآ

  
 نفس خود دي بالي ضمن تحصد،يو مادامى که در حوزه به سر مى بر. دي در صدد اصالح خود باشدي از هر کار باشي پد،ي وقتى وارد حوزه مى شوشما

ده گرفت     اي  و در شهر و دي رفتروني تا آن گاه که از حوزه بد؛ي کنبيرا تهذ  ر عه ى را ب رى ملت ى رهب ردار شما، از     د،ي  محل ال و ک ردم از اعم ضا  م  ليف
ارغ        . دي مهذب ساز   د،ي خود را اصالح کن    دي آنکه وارد جامعه گرد     از شي پ ديبکوش.  اصالح شوند  رند،ياخالقى شما، استفاده کنند، پند گ      ه ف ون ک ر اکن اگ

  .ديي خود را اصالح نمادي نمى توانگري آن روز که اجتماع به شما روى آورد دد،يياي نفس برنبي در مقام اصالح و تهذديالبال مى باش
  
ه است  شي  رني از آنها، براى بعضى، هم   کىي. مى دارد  باز   لي و تحص  بي کرده، از تهذ   چارهي که انسان را ب    زهاستي از چ  لىيخ ه   !  و عمام ى عمام وقت

اره را ز             دي  باز مى ماند؛ مق    لي اگر مهذب نباشد از تحص     د،ي بلند گرد  شيکمى بزرگ شد و ر     د نفس ام ردد؛ مشکل است بتوان اى    ري  مى گ ذارد و پ ا گ  پ
 و سى  ستي  بنيو سالگى درس مى رفته است، در صورتى که در سن ب الرحمه، در سن پنجاه و د    هي، عل »١٢« طوسى   خيش. درس کسى حاضر شود   

ه رشته تحر          ني در هم  اي را گو  بيکتاب تهذ !  کتابها را نوشته است    نيبعضى از ا   اه و دو سالگى در حوزه    . »١٣« در آورده ري  سن و سال ب و در پنج
د پ   . است  دهي الرحمه، حاضر مى شده که به آن مقام رس    هي، عل »١۴« مرتضى   ديدرس مرحوم س   دا نکن واى  تي  از کسب ملکات فاضله و تقو   شيخ  ق



د      دي انسان کمى سفشيروحانى ر  از مى مان ات ب ام برک وى و از تم ا ر .  و عمامه بزرگ گردد، که از استفاده هاى علمى و معن ارى   دي سف شي ت شده ک  ن
ه او روى آورد و در م            شيپخدا نکند انسان    . ديي فکرى به حال خود نما     دي مردم قرار نگرفته ا    ه تا مورد توج   د؛يکن ه ب سازد جامع  اني  از آنکه خود را ب

ان اخت   .  کند که خود را مى بازد؛ خود را گم مى کند      داي پ تىيمردم نفوذ و شخص    ل از آنکه عن ساز      اري قب وده شود خود را ب  و اصالح  دي از کف شما رب
دا نزد ديدرس و بحث اخالص داشته باش در   د؛ي اخالقى را از خود دور کن      لي رذا د؛ي اخالق حسنه آراسته شو    هب. ديکن ر در  .  سازد کي  تا شما را به خ اگ

د بب                         .  خالص نباشد، انسان را از درگاه ربوبى دور مى کند          تيکارها ن  از کنن ه عمل شما را ب ى نام اد سال وقت ه پس از هفت د، يطورى نباشد ک اذ ي  العنن
 شد؟ پس از هفتاد سال صداى آن از قعر جهنم ري که به جهنم سرازدي ادهيرا شن» نگس« آن هيقض. ديبالّله، هفتاد سال از خداوند عز و جل دور شده ا   

ى حضرت رسول         . ديبه گوش رس   ود پ  ) ص(به حسب نقل رد يفرم رد، و در ا           رم ه م ود ک اد ساله اى ب نم مى رفت       ني  هفت ه جه اد سال رو ب !  مدت هفت
ذ نهيدر زم. دي به فکر باشديبا! ديي جهنم کسب نماني و عرق جب   نيميا کد    کمتر، در حوزه ها ب     اي شتري مبادا پنجاه سال، ب    ديمواظب باش » ١۵«  و بي ته
د و نص         د؛يي نما ني استاد اخالق براى خود مع     د؛ي کن مي نفس و اصالح اخالق برنامه تنظ      هيتزک ه، پن  نمى  ودروخ . دي  دهلي تشک حتي جلسه وعظ و خطاب

ود                  طور از داشتن مربى اخال     نياگر حوزه ها هم   . توان مهذب شد   د ب ا خواه ه فن ه و     . ق و جلسات پند و اندرز خالى باشد، محکوم ب م فق چطور شد عل
 اى ته استاد و مدرس الزم است، کسى خودرو و خودسر در رش   اي دارد، درس و بحث مى خواهد، براى هر علم و صنعتى در دن           ازياصول به مدّرس ن   

ه تعل   نيقتري و دقنيفتري و از لطايخالقى، که هدف بعثت انب علوم معنوى و اکني و عالم نمى شود، لهيمتخصص نمى گردد، فق  م  مي علوم است، ب  و تعل
ى ي جل دي ام س   دهيکرارا شن  !  ندارد و خودرو و بدون معلم حاصل مى گردد؟         ازىين م اخالق و  معنو      » ١۶ «ل ه و اصول، م     اتي معل  خي ش رحوم  استاد فق

  .، بوده است»١٧«انصارى 
  
سادها و رذا ها،يدي  پلها،ي کنند؛ انسان بسازند؛ بشر را از زشت  تيد که آدم ترب    مبعوث شدن  ني خدا براى ا   اىيانب ضا    لي  ف ا ف  و لي اخالقى دور سازند، و ب

ه انب    نيچن» ١٨«. بعثت التّمم مکارم االخالق : آداب حسنه آشنا کنند    ام داشته ک در اهتم وده   را اي  علمى که خداوند متعال نسبت به آن آن ق  مبعوث فرم
ار       تي به آن اهم   ستهي حوزه هاى ما رواجى ندارد، و کسى به طور شا          است، اکنون در   ا ک  نمى دهد؛ و بر اثر کمبود علوم معنوى و معارف در حوزه ه

ه اصال     تي و روحانتي را از معنوارىي رخنه کرده و بستي در روحان وىي که مسائل مادى و دن     دهيبه آنجا رس   د روحان نمى  دور داشته است ک  تي  دانن
  . داشته باشددي اى دارد، چه برنامه اى بافهي نفر روحانى چه وظکي چه، عنىي

  
 دست و پنجه نرم گراني دستگاه، جاه و مقامى به چنگ آورند و با دگر،ي جاى داي و بروند در محل خود،       رندي بگ ادي فقط در صددند چند کلمه       هايبعض
رفتن فالن   ليطورى نباشد که از اّول نظر و هدف شما از تحص! با کدخدا چه کنمرا بخوانم، مى دانم   » شرح لمعه «بگذار  : مانند آنکه مى گفته   ! کنند  گ

اى فالن ده گرد  اي  فالن شهر سي رئديمسند و به دست آوردن فالن مقام باشد، و بخواه        ه ا   . دي  آق سانى و آرزوهاى     ني ممکن است ب  خواسته هاى نف
راى خود جز      سي رئ دىي  هم مدت مد هيمعاو. دي کسب نکرده ازىيتى چ و بدبخاني ولى براى خود و جامعه اسالمى جز ز     د،ي برس طانىيش ى ب ود؛ ول  ب

  . اى نگرفتجهيلعن و نفرت و عذاب آخرت بهره و نت
  

ذ زي آنان را ند،ي اى شدفهي طااي جامعه سي که وقتى رئ   دي کن بي است خود را تهذ    الزم دم بردار     . ديي  نمابي ته ه ق راى اصالح و ساختن جامع  هدف  د؛ي ب
ذ انَّ :  خداوند متعال مقلب القلوب است، دلها را به شما متوجه مى سازدد،ياگر براى خدا قدم بردار.  باشدني به اسالم و مسلم شما خدمت  وا َو  َنيالَّ  آَمُن

ى   د،ي فداکارى کند،يشما در راه خدا زحمت بکش    » ١٩«.  َلُهُم الرَّْحمُن ُوّدا   ْجَعُلَيَعِمُلوا الصَّاِلحاِت سَ   د شما را ب ر در ا     خداون ذارد؛ اگ  اي  دنني  اجر نمى گ
د روز د  تهاي و شخص  اهوهاي ه نيا. ستي ن زىيچ ايدن.  عالم نداد چه بهتر    نياگر جزا و پاداش شما را در ا       . نشد، در آخرت پاداش خواهد داد      ه  گر ي چن  ب

  .اهد بود و تمام نشدنى خوتناهىي مى رسد، مانند خوابى از جلو چشم انسان مى گذرد، لکن اجر اخروى ال انيپا
   به حوزه هاهشدار

  
  ]هشدار به حوزه ها[
  

د و موعظه را    تي سوء برنامه هاى اخالقى و اصالحى را بى اهمغاتي و تبلهاي است دستهاى ناپاکى با سمپاش   ممکن راى پن  وانمود کرده، منبر رفتن ب
ان را ا       مي در مقام اصالح و تنظ      بزرگ علمى، که   تهاىيبه شخص » منبرى« جلوه دهند، و با نسبت دادن        ريبا مقام علمى مغا    ا هستند، آن ار  ز حوزه ه  ک

د، و در         هي  عل ر،ي  حضرت ام   نکهيغافل از ا  !  منبر رفتن و موعظه کردن را ننگ بدانند        ديامروز در بعضى حوزه ها شا     . باز دارند  رى بودن سالم، منب  ال
  . بودندني چنزي السالم، نهمي، عل ائمهريسا.  مى کردندىي و راهنمااري فرموده، آگاه، هوشحتيمنابر مردم را نص

  
ردد؛       جهي از حوزه ها رخت بربندد، و در نت      اتي و اخالق  اتي سوء را نمودند تا معنو     قاتي تزر ني عناصر مرموزى ا   ديشا ا فاسد و ساقط گ  حوزه هاى م

راد ح               ها،ي خود خواه  ها،يدسته بند  ل                نفاقها و اختالفات، در داخل حوزه ها، خداى نخواسته، رخنه کند؛ اف د و در مقاب م افتن ه جان ه ا ب  گريکد يوزه ه
ا دست    ند،ي نمابي و تکذني را توه  گريصف بسته همد   د ي و در جامعه اسالمى بى آبرو شوند، تا اجانب و دشمنان اسالم بتوانند بر حوزه ه  و آن را ابن

م پاشاندن آن   ي  آن باشند کوببانيزى که ملتها پشت ملتها برخوردار است، و تا رو بانىيبدخواهان مى دانند که حوزه ها از پشت       . از هم بپاشند   دن و از ه
  .ستيممکن ن

  
د،                    ني آن روز که افراد حوزه ها، محصل       ولى د دستگى درست کردن  حوزه ها، فاقد مبانى اخالقى و آداب اسالمى شده به جان هم افتادند، اختالف و چن

 مى  ست  آنان دبانىي و پشتتي شده از حماني بدبتيملت اسالم به حوزه ها و روحانمهذب و منزه نبودند، به کارهاى زشت و ناپسند دست زدند، قهرا  
 ني دولتها از روحانى و مرجعى مى ترسند و حساب مى برند، براى ادينياگر مى ب.  راه براى اعمال قدرت و نفوذ دشمن باز مى گرددجهيکشد، و در نت  

د،  وحانى رکياز ملتها مى ترسند؛ و احتمال مى دهند اگر اهانت، جسارت و تعرض به               قتي ملتها برخوردار است؛ و در حق      بانىياست که از پشت     کردن
  .زندي آنان به پا خهي علدهيملتها بر آنان شور

  
ان  را بدنام نموده و به آداب و اخالق اسالمى مؤدب نبودند، در جامعه ساقط شده ملت هم از دستشگريکدي با هم اختالف کردند و     وني اگر روحان  کنيل

 آن ختگى از زرق و برق زندگى و جلوه هاى سا        د؛ي حزب الّله باش   د؛يملت انتظار دارند که شما روحانى و مؤدب به آداب اسالمى باش           » ٢٠«. مى رود 
 خاطر او تي در راه خداى تعالى و براى رضاد؛ي نورز غي گونه فداکارى در   چي آرمان هاى اسالمى و خدمت به ملت اسالم از ه          شبردي در راه پ   د؛يزيبپره

 و استي تمام هّم شما دنعهي به جاى توجه به ما وراء الطبدندي اّما اگر بر خالف انتظار دد؛ي به احدى توجه نداشته باشکتاي و جز به خالق د،يقدم بردار 
ا    د،ي  و شخصى کوشش مى کن       وىي براى جلب منافع دن    گرانيهمانند د  ر سر دن   گريکد ي ب افع پست آن دعوا دار   اي  ب رآن را، الع   اد،ي  و من  اذي سالم و ق



 منحرف  د،ي دکانى در آورده اصورت را به ني خود د ىياي دن ني و ننگ  في به مقاصد شوم و اغراض کث      دني و براى رس   د،ي خود قرار داده ا    چهيبالّله، باز 
ا روى غرض ورز        نياگر بعضى معمم  .  بود ديو شما مسئول خواه   .  مى شوند  نيمى گردند؛ بدب   افع دن      شخصى    هاى ي سربار حوزه ه ه   وىي و جلب من  ب

د، ي رقابت نماگريکدي درست کنند، در تصدى بعضى امور با اهوي هند،ي نما قي را هتک کنند، تفس    گريجان هم افتند، همد    د، ي سر و صدا راه ب  ن ه  ندازن  ب
عنوان امانت به دست ما سپرده است؛   مقدس اسالم را به نيخداى تبارک و تعالى د    .  اند دهي ورز انتي کرده اند؛ به امانات الهى خ      انتياسالم و قرآن خ   

د؛ ا انت ي امانت بزرگ را حفظ نموده به آن خني دارند افهي امانتدار الهى هستند، و وظ   وني امانت بزرگ خداست؛ علما و روحان      مي قرآن کر  نيا  ني  نکنن
  . بزرگ اسالم استامبري به اسالم و پانتي خوىي و اختالفات شخصى و دنهايکدندگي

  
افع دن ذي تازه اگر از لذا! دي ندار اي شما که دن   است،ي براى چه مى باشد؟ اگر براى دن       ها،ي و جبهه بند   هاي اختالفات، چند دستگ   ني نمى دانم ا   من  وىي  و من

ا و    ىينروحا. دي فقط عبا و عمامه اى به ارث برده باش         تي و از روحان   د،ي روحانى نباش  نکهي جاى اختالفات نبود؛ مگر ا     ديهم برخوردار بود   ا م راء  که ب
ه خود را پ   ىي زنده و صفات سازنده اسالم برخوردار است، روحان        مي که از تعال   ىي ارتباط دارد، روحان   عهيالطب ى طالب عل    عهي و ش روي  ک ن اب ى ب  هي  عل

ه خاطر آن اختالف راه ب    اي دناتي به مشتهستيالسالم مى داند، ممکن ن    ه ب دازد ي توجهى داشته باشد، چه رسد ک از حضرت   روىي  پهي  داعهشما ک  ! ن
ا ه    ديني بب د،ي الاقل در زندگى آن مرد بزرگ کمى مطالعه کن         د،يدار) ع (ني المؤمن ريأم ه پ   چي واقع شا   روىي  گون  از اي  آ د؟ي  از آن حضرت مى کن       عتىي و م

ى آال    ار مى بند   دي  مى دان زىي  آن حضرت چ شي زهد، تقوى، زندگى ساده و ب ه ک وار   اي  آد؟ي  و ب ارزات آن بزرگ ا  از مب م و ب ب  ازاتي  و امتگرىدادي  ظل
ود چ   دهي که از طبقات محروم و رنجدىيهايري مى کرد و دستگ    دگاني و ستمد  ني که از مظلوم   غىي بى در  بانىيطبقاتى، و دفاع و پشت     اع مى نم  زىي  اجتم

ه در داشتن ا      مسلمان گري د با فرق شما    ن،ي؟ بنابرا »٢١« تنها داشتن زّى ظاهرى اسالم است        »عهيش« معناى   اي آ د؟ي و عمل مى کن    د؟يمى فهم   ني ان، ک
  د؟ي بر آنان دارازىي چه مى باشد؟ چه امتدترند،ي جلوتر و مفعهي از شلىيامور خ

  
 دني است که مى خواهند در چپاول ملتها و بلع   ني کشت و کشتار به راه انداخته اند، براى ا         دهي که امروز قسمتى از جهان را به آتش و خون کش           ىيآنها
د، ي سبقت گ  گريکدي ها و دسترنج آنان بر       هيسرما ه اسم آزاد                   في و کشورهاى ضع     رن ذا ب د؛ ل اده را تحت سلطه و اسارت خود درآورن  ى، و عقب افت

اع از استقالل و تمام           ادى، دف او         تي عمران و آب ه عن ده ي فر ني ارضى کشورها، و ب  هر روز در گوشه اى از جهان آتش جنگ را شعله ور                گر، ي د بن
وده، صح    ا،ي  دعوا به حسب منطق اهل دننيا. زندير ملتهاى بى پناه فرو مى ر  ُتن بمب آتشزا بر س     ونهايليساخته، م  ا آن مغزهاى آل ا   حي ب ه ج  مى  و ب

افع  هي سرما م،يري  بگمي فالن مملکت را مى خواه   ندي مى گود،ياگر بپرسند چرا دعوا دار  .  جا ندارد  زي اختالف شما طبق منطق آنان ن      کني ل د؛ينما  و من
 چه اي از دنشما گفت؟ دي چه جواب خواهد،ي بر سر چه دعوا مى کند،يولى اگر از شما سؤال شود براى چه اختالف دار       . باشد از آن ما     ديفالن کشور با  
اه   گران ي دگاري به شما مى دهند، از پول س »هيشهر« به اسم اني شما، که آقاانهي درآمد ماه  د؟ي که بر سر آن دعوا داشته باش       ديبهره اى دار    در هر م

م  کي  مى فرستد، تن در واشنگشي کشکي براى   »کانيوات« بودجه اى که     دمي د -ستي ن ادمي که درست    - مجله اى  ايمن در روزنامه    ! کمتر مى باشد    قل
 حي صحديه دار زندگى و وضعى کني شما با اايآ!  مى باشدشتري دارند ب عهي که حوزه هاى ش    ىي از تمام بودجه ها    دميحساب کردم د  .  درشتى است  اريبس

  د؟يري و در مقابل هم جبهه بگدي داشته باشتيياست با هم اختالف و دو
  
راى آن است   ني شما هم چنانيو اگر در م.  برمى گردداي تمام اختالفاتى که فاقد هدف مشخص و مقدسى باشد به حب دن          شهير  اختالفاتى وجود دارد، ب

ا د    کي  محدود مى باشد، هر ايکه منافع دنو از آنجا . دي نکرده ا روني را از دل ب    ايکه حب دن   ه دست آوردن آن ب راى ب ه رقابت برمى خ   گرى ي ب . زدي  ب
ردد               زي ن گرىي د د،يشما خواهان فالن مقام    ه حب دن         کنيل .  همان مقام را مى خواهد، قهرا منجر به حسادت و برخورد مى گ دا، ک ردان خ  را از دل اي  م

د         بي مصا نياه با هم برخورد نداشته چن      گ چي کرده اند، هدفى جز خدا ندارند، ه       رونيب ار نمى آورن ام پ    .  و مفاسدى به ب ر تم  الهى امروز در   امبراني اگ
الى  اي است؛ دلها همه متوجه به حق تعالى بوده از حب دنکىي هدف و مقصد راي و اختالف نخواهند داشت؛ زتيي هرگز با هم دوند،ي شهر گرد آ کي  خ

  .است
  
ون مشاهده مى شود، بترس        نيزندگى و سلوک شما، ا   اعمال و کردار شما، وضع       اگر ه اکن  و دي  برواي  خداى نخواسته از دن  نکه ي از ادي طور باشد ک
 از آنکه فرصت از دست شيپ. دي بمانبي و از شفاعت آن حضرت بى نص       د،ي موفق به توبه نگرد    نکهي از ا  دي بترس د؛ينباش) ع( على بن ابى طالب      عهيش

 مگر مذهب     د؟يمگر شما اهل دو ملت هست       .  غلط است  تهايي و دو  هايري جبهه گ  نيا. دياختالفات مبتذل و رسوا دست بردار      نياز ا . ديشيندي چاره ب  برود
   آخر چرا؟د؟ي صفا و صداقت و برادرى ندارگريکدي چرا با د؟يشما شعب مختلف دارد؟ چرا متنبه نمى شو

  
ردد  بر آن مترتب م   رىي اختالفات خطرناک است؛ مفاسد جبران ناپذ      نيا ه ضا        : ى گ د؛ شما را در جامع ا را ساقط مى گردان رو مى    عيحوزه ه ى آب  و ب

 لت، مکي جامعه، کي تيثي بار نمى آورد، بلکه به ضرر آبرو و حزىي شما تمام نمى شود، تنها براى شما آبرو ر اني فقط به ز   هاي دسته بند  نيا. سازد
ر مفاسدى       .  اسالم تمام مى گردد    انيو به ز   اهى نابخشودنى و در پ          اختالفات شما اگ ر آن مترتب شود، گن الى از بس    شگاهي ب ارک و تع د تب  ارىي خداون

وار مى سازد                 نکهيمعاصى اعظم است، براى ا     وذ و سلطه دشمن هم راى نف رده راه را ب رهم زدن     ديشا .  جامعه را فاسد ک راى ب  دستهاى مرموزى ب
»  شرعىفيتکل«خم نفاق و شقاق بپاشد، افکار را مسموم و اذهان را مشوب کرده،  مختلف تطي کند و به وساجادي نفاق و اختالف اهيحوزه هاى علم  

ه  ندهي در آد ساقط گردند و نتوانندندي اسالم مفهي افرادى که براى آتلهي وسني تا بدد،ي شرعى در حوزه ها فساد برپا نمافهاىي تکلنيدرست کند و با ا   ب
 شرعى من فهي اقتضا مى کند، وظني شرعى من چنفي که تکل ديخود را بازى نده   . دي باش اريه و هوش  الزم است آگا  . اسالم و جامعه اسالمى خدمت کنند     

سان را  ي گاهى هواها و خواسته هاى نفسانى به اسم وظ        د؛ي مى نما  نيي تع فىي و وظا  في براى انسان تکال   طانيگاهى ش .  و چنان است   نيچن فه شرعى ان
 و حب نفس است؛   اي حب دن  نيا. دي نما ىي بدگو نىي که کسى نسبت به مسلمانى اهانت کند؛ از برادر د          تسي شرعى ن  فهي وظ نيا.  وا مى دارد   ىيبه کارها 

ار  اهل اّن ذلک لحّق تخاصم     :  تخاصم تخاصم اهل نار است     ني مى نشاند؛ ا   اهي روز س  ني است که انسان را به ا      طاني ش ناتي تلق نيا نم   » ٢٢«.  الّن در جه
نم ته   دي بداند،ي دعوا داراياگر شما بر سر دن. نزاع و دعوا مى کنند، به هم پنجه مى زنند      نزاع و خصومت وجود دارد؛ اهل جهنم         راى خود جه  هي  که ب

دگان خداست   شانياهل آخرت با هم در صلح و صفا هستند؛ قلبها . امور اخروى دعوا ندارد   . دي و رو به جهنم مى رو      ديمى کن  دا و بن .  مملو از محبت خ
  . محبت الّله مى باشدهي دارند؛ محبت بندگان خدا همان ظل محبت خداوند است؛ ساماني کسانى است که به خدا امحبت به خدا موجب محبت به

  
 اعمال بشر چموش ني جهنم با اعمال و کردار زشت انسان روشن مى گردد؛ اد؛ي آتش جهنم را شعله ور نساز   د؛ي آتش روشن نکن   شي با دست خو   شما

ردار خو         )  در حالى که خاموش بود     مياز جهنم گذشت  (» ٢٣« خاِمَدٌة   یُجزنا و ه  : دفرمو. است که آتش افروزى مى کند      ال و ک  آتش   شياگر بشر با اعم
 رخت بربندد گري جهان به جهان دنيوقتى انسان از ا.  اقبال به جهنم استعتي جهنم است؛ اقبال به طب    عتي طب نيباطن ا .  جهنم خاموش است   فروزد،ين

  َوَجُدوا ما َعِمُلوا حاِضرًا» ٢۴«. ُکْميدْيد که ذِلَک ِبما َقدََّمْت او پرده ها پس برود، مى فهم



  
ردد   دهي از انسان سر مى زند در آن جهان د         اي دن نيتمام اعمالى که در ا    » ٢۵« ْن  :  مى شود؛ در برابر وى مجسم مى گ لْ َيَفَم اَل َذرٍَّة خَ ْعَم  َو َرُهيَ  رًايْ  ِمْثق

ا ف     ىيگو.  گردد ى منعکس م  گريتمام اعمال و کردار و گفتار انسان در جهان د         » ٢۶«. َرُهَيّرًا   ِمْثقاَل َذرٍَّة شَ   ْعَمْلَيَمْن   ردارى ي از زندگى م  مى شود و     لمب
  :همه اعمال و حرکات ما را، عالوه بر شهادت اعضا و جوارح، به ما نشان خواهند داد. در آن جهان نشان داده خواهد شد و قابل انکار نخواهد بود

  
رار داده نمى توان  اي  را ناطق و گوزيدر مقابل خداوند که همه چ» ٢٧«.  ٍءی اْنَطَقَنا اللَّه الَّذى اْنَطَق ُکلَّ شَ   قاُلوا ال زشت خود را انکار کن    دي  ق  و دي  اعم

  .دييپنهان نما
  

 دىي فشار قبر، عالم برزخ، مشکالت و شدا  ازد؛ي آور ادي به   دي عقبه هاى خطرناکى که دار     د؛ي عواقب امور را بسنج    د؛ي باش شي دور اند  د؛ي فکر کن  کمى
دگى  را عقبات خطرناک را باور داشته باشد، روش خود    نياگر انسان واقعا ا . دياقال جهنم را باور داشته باش     . ديکه به دنبال آن است غفلت نکن        در زن

ا و آزاد نخواه  ني  اد،ي امور داشته باش  ني به ا  نيقي و   مانيشما اگر ا  . عوض مى کند   ه ره راى        ست؛ي  زدي  گون وده ب ان خود را حفظ نم دم، و زب م، ق  قل
  . کرددي نفس خود کوشش خواهبياصالح و تهذ

  
  ] الهى اتيعنا[
  

ل داده؛ ن    تي  تبارک و تعالى چون به بندگانش عنا      خداوند ان عق ه آن ذ روىي  داشته، ب وده؛ انب تي  عناهي  و تزکبي ته دا   اي  و اولاي  فرم ا ه  تي فرستاده، ت
ر ا .  جهنم نگردندمي و دچار عذاب الند،ي نماشوند و خود را اصالح    ذ  هي  ماهايريشگي  پني و اگ ه و ته سان نگرد بي تنب ان ا  د،ي  ان  راههاى  ز خداى مهرب

ان را متوجه مى نما     هاىيبا گرفتار:  او را متنبه مى سازد  گريد ر، مرض، آن د  . دي  گوناگون، ابتالئات، فق اهر و   کي  حاذق،  بي  طبکي مانن  پرستار م
  . خطرناک روحى عالج بخشدهاىيماري را از بضي بشر مرنيشد که امهربان، مى کو

  
الى توجه پ          دي مى آ  شي پ شي ابتالئات برا  ني حق باشد، ا   تي بنده مورد عنا   اگر ردد   داي  تا بر اثر  آن به حق تع د و مهذب گ  از ري  است و غ نيراه هم .  کن
د ي اى به دست ن جهي راه هم نتنيو اگر از ا. ردي بگجهي نت تاديماي راه را بپني اشي با پاى خو   دي ولى انسان با   ست؛ي راهى ن  نيا راه معالجه   شر و ب ام  گم

شارها           افت،ينشد و استحقاق نعمتهاى بهشتى را ن       زع و جان دادن ف ع ن ردد و متوجه شود       ىي در موق د، بلکه برگ ر او وارد مى کن ر     .  ب ر اث م اگ از ه ب
ه              ىيآن، فشارها و عذابها    در قبر و عالم برزخ و در عقبات هولناک بعد از             د،ينبخش ردد و ب زه گ اک و من نم  وارد مى آورد تا پ رود جه ام ا .  ن ا  ني تم  ه
شد چه طور؟    اتي عنانياگر با تمام ا. دي نمارىي است از جانب حق تعالى که از جهنمى شدن انسان جلوگ   اتىيعنا  و توجهات حقه بارى تعالى معالجه ن

 واقع نگردد، و محتاج باشد  ؤثر معالجات م  نيچه بسا که انسان مهذب و اصالح نشود و ا         . ت مى رسد   عالج که همانا داغ کردن اس      نيناچار نوبت آخر  
  . در آتش خالص و پاک گردددي که باىي مهربان بنده خود را به آتش اصالح کند؛ همانند طالميکه خداوند کر

  
راى  » ٢٩«.  محفوظ باشد مانشاني و کسانى است که اصل اتياى اهل هدابر» حقب «ني شده که اتيروا» ٢٨« اْحقابًا   هاي ف َني الِبث فهي شر هي آ لي ذ در ب

ه د  ىيمبادا کار به جا. هر حقبش چند هزار سال است خدا مى داند   . ميمن و جنابعالى است اگر مؤمن باش       ا مف ني  اگر ي برسد ک ع  ثر و مؤ دي  عالجه  واق
ا     باشد،ازي دوا نني به آخرمي مقمي نعاقتينگردد و براى استحقاق و ل      سوزد ت  و الزم شود که، خداى نخواسته، انسان مدتى در جهنم برود و در آتش ب

د يرا ب» ٣٠« االْنهاُر ِتَها و استعداد بهره مند از َجّناٌت َتْجرى ِمْن َتحْ        اقتي پاک گردد، ل   طانىي ش ثي اخالقى، آلودگى هاى روحى، و صفات خب       لياز رذا  . اب
ى   تي آنان تا آن درجه گسترده نشده باشد که رحمت و عناتيست که دامنه گناه و معص تازه مربوط به آن دسته از بندگانى ا   نيا ان بکل  حق تعالى از آن

ردود         ىخدا نکند که انسان بر اثر کثرت معاص       .  ذاتى براى بهشت رفتن داشته باشند      اقتيسلب گردد، و هنوز ل     ده و م الى ران  از درگاه حضرت بارى تع
نم راه د           گردد و از رحمت الهى محروم شود       ود در آتش جه د داشت    گرى ي، که جز خل  تي  خداى نخواسته، از رحمت و عنا   نکه، ي از اديبترس .  نخواه

د    قاتي باشد که توفطورىمبادا اعمال شما، کردار و گفتار شما، . دي و مورد خشم و غضب و عذاب او واقع شو         ديالهى محروم گرد    را از شما سلب کن
  .ديزي از آتش جهنم بپرهد؛ي کف دست نگهداراني اى مقهي دقدي سنگ گرم را نمى توانکيشما االن . نباشدو جز خلود در نار براى شما راهى 

  
ا، را از قلب خود دور کن         ني ا. ديزي بر روني ب ت،ي آتش ها را از حوزه ها، از جامعه روحان         نيا ا، نفاقه دا حسن سلوک داشته       . دي  اختالف ه ا خلق خ ب
ار زشت و نا  د،ي خوب نباش انشي و طغانيالبته با گناهکار به خاطر عص. ديفت و مهربانى به آنان بنگر و با نظر عطو د؛ي معاشرت کن  کوين  درست  و ک

ر حذر دار   د،ي و او را از آن نهى کن دياو را به رخش بکش     دا ن     . دي  ولى از هرج و مرج، آشوب و بلوا، خود را ب دگان خوب و صالح خ ا بن . دي  کنکى يب
د چو    کشان،ي اند به خاطر اعمال نتيطر علمشان، کسانى را که در صراط هدا آنان را که عالم اند به خا       ادان ان دگان خداى   ن و آنان را که جاهل و ن  بن
ذ  دي شما مى خواه. ديمهذب شو. دي صداقت و برادرى داشته باش د؛ي مهربان باش  د؛ي خوشرفتارى کن  د؛يياند،              احترام نما                ه اى را ته  و بي جامع

ا گران ي کسى که نتواند خود را اصالح و اداره کند چه گونه مى خواهد و مى تواند د   د،يارشاد کن  د     د؟ي نما و اداره ىي را راهنم اه شعبان چن ون از م  اکن
  .دي و با سالمت نفس وارد ماه مبارک رمضان شود،ي چند روز موفق به توبه و اصالح نفس گردني در ادي نمانده است، بکوششيروزى ب

  
  
   ]هياجات شعباننکاتى از من[
  
  د؟ي مناجات کردچي خداى تبارک و تعالى را ه- ماه دستور خواندن آن وارد شدهني که از اول تا آخر ا-»٣١ «»هيمناجات شعبان« ماه شعبان با ني ادر
  
 مناجات حضرت   نيارد شده که ا دعا و ني درباره ا  د؟ي استفاده نمود  تي نسبت به مقام ربوب    شتري و معرفت ب   ماني عالى و آموزنده آن در ا      ني از مضام  و
ا و منا     . »٣٢« السالم، با آن خدا را مى خوانده اند          همي عل ن،ي السالم، و فرزندان آن حضرت است؛ و همه ائمه طاهر          هي عل ر،يام  دهي  دجاتى و کمتر دع

ه اى جهت   قتي مناجات در حقنيا. ده اندآن را مى خوانده اند و با آن خدا را مناجات مى کر) ع( شده باشد که همه ائمه ريشده که درباره آن تعب    مقدم
ر ارج   ي  باشد که به انسان آگاه ملتفت انگ ني براى ا دي ماه مبارک رمضان مى باشد؛ و شا       في وظا رشيتنبه و آمادگى انسان براى پذ      ره پ زه روزه و ثم

  .آن را تذکر دهد
  



واران داشتند و احکام     گرىي با لسانهاى دهيلسان ادع. رموده اند فاني بهي از مسائل را با لسان ادع   ارىي السالم، بس  همي عل ن،يائمه طاهر  ه آن بزرگ  ک
سان                قي مسائل دق  عت،ياکثرا مسائل روحانى، مسائل ماوراء طب     .  فرق دارد  لىي مى فرمودند خ   انيرا ب  ا ل ه است، ب ة الّل ه معرف  الهى و آنچه را مربوط ب
  .ندي چه مى خواهند بفرمامي و اصوال نمى فهمم،ي معانى توجه ندارني و متأسفانه به امين را تا آخر مى خواهيولى ما ادع.  فرموده انداني بهيادع

  
ور، فتصل       ک،ي نظرها إلاءي و انر ابصار قلوبنا بضک؛ي کمال االنقطاع إل   یالهى هب ل  : مي مناجات مى خوان   ني ا در وب حجب الن صار القل  حّتى تخرق اب

  »٣٣«.  قدسک ارواحنا معّلقة بعّزريإلى معدن العظمة و تص
  
راى      دني از فرارس   شي پ  دي  معنا باشد که مردان آگاه الهى با       ني ا انگري ب دي شا کي کمال االنقطاع إل   ی جمله الهى هب ل    نيا ارک رمضان خود را ب اه مب  م

   انقطاع و اجقتيصومى که در حق
  

ه ا      کسى داده ک ان ي سند ن د      م ان ي ا ديشا .  شما ثابت بمان ار    » ۵۴«باشد،   » مستودع  «م ارک و    رد،ي  از شما بگ    طاني ش  و آخر ک د تب ا عداوت خداون  و ب
ان ينشسته، و آخر کار خداى نخواسته بى ا) ع( عمر از نعمتهاى الهى استفاده کرده، سر سفره امام زمان کي. دي برواي او از دناىيتعالى و اول  ا  م  و ب
  .دي خود جان بسپرنعمتيدشمنى با ول

  
رق ظاهر         اي دن نيا. ديي قطع نما  د،ي دار ايتى به دن   اگر علقه، ارتباط، و محب     ديبکوش ام زرق و ب اچ  شي با تم ل محبت باشد، چه        زتري ن ه قاب  از آن است ک

نج  اي  مسجد و محراب و مدرسه و    ني  و اديي شماد؟ي که به آن دل ببند   دي چه دار  ايشما از دن  .  مظاهر زندگى هم محروم باشد     نيرسد که انسان از هم      ک
 داراى اي و تازه اگر همانند اهل دند؟ي و جامعه را فاسد کنديي اختالف نماجادي رقابت کرده اگريکديه بر سر مسجد و محراب با   است ک  حي صح ايخانه؛ آ 

ا ع            ديزندگى مرفه و مجللى باش     ه همان دي ني عمر مى ب  اني  پس از پا د،ي و نوش سپرى ساز     شي و خداى نخواسته، عمر خود را ب د  ک  خواب خوشى   ن
ى ي که خ  نيبنابر ا  (نيري زندگى زودگذر بظاهر ش    نيا.  شما خواهد بود   ريبانگي گر شهي هم اتشيوبات و مسئول  گذشته است، ولى عق    در )  بگذرد  نيري ش  ل

ه دن   الي که خايتازه اهل دن .  گاهى نامتناهى است   اي متناهى چه ارزشى دارد؟ عذاب اهل دن       ريمقابل عذاب غ   د ب ه ي دست  اي  مى کنن ام مزا افت  و اي  و از تم
د دن  الي خود مى نگرد، و خستي و محل ز طي مح چهي را از در   ايهر کسى دن  .  بهره مندند، دچار غفلت و اشتباه مى باشند        منافع آن  ان است   اي  مى کن  هم

ام ا  اي  دنني ا. دي  مى نما ري و آن را کشف و سافته،ي از آن است که بشر تصور کرده بر آن دست        تري عالم اجسام وسع   نيا. که او دارد   ا تم زار  ني  ب و  اب
وده چه           گري عالم د  دي د دي با نيبنا بر ا  » ۵۵« نظر رحمة    هاي وارد شده که ما نظر إل      تي در روا  ليوسا ه آن نظر رحمت فرم  که خداوند تبارک و تعالى ب

دن عظمت چه      .  و چه گونه استستيکه انسان را به آن فرا مى خواند چ     » معدن عظمت «.  گونه مى باشد   د مع ه بفهم مى  بشر کوچکتر از آن است ک
  .باشد

  
 هي براى شما تهعهي و درجات رفهي مقامات عالد،ي کنروني حّب نفس و حّب جاه را از دل بد،يي عمل خود را صالح نماد،ي خود را خالص کنتي اگر نشما

ا، ي و ماف  اي مقامى که براى بندگان صالح خدا در نظر گرفته شده، تمام دن           . و آماده مى باشد    وه هاى ساختگى، در م       ه ا آن جل در پش     ب ه ق ل آن ب  زىيقاب
م  عهي و درجات رفهي مقامات عالني تا آنجا که به ادي و ترقى دهدي خود را بساز  د،يو اگر توانست  . دي برس هي مقامات عال  ني به چن  ديبکوش. ارزش ندارد   ه
ه ا  دني و خدا را براى رس      د؛يبى اعتنا باش   ادت نکن  ني  ب ادت و کبر    د،ي  امور عب ل او  » ۵۶ «دي و را بخوان است ا ىياي  بلکه چون سزاوار عب و در مقاب

ا ا  اي آ. دي  اافتهيدست » معدن عظمت«را پاره کرده به » حجب نور«آن وقت است که . دييسجده کرده سر به خاک بسا     ه    ني  شما ب ردارى ک ال و ک  اعم
  د؟يابي دست دي مقامى مى توانني به چند،ي راهى که مى روني با اد،يدار
  
ه هاى   ني هاى ائمه طاهر   هي  گردي  مى کنالي از عقبات هولناک و آتش جهنم بآسانى ممکن خواهد بود؟ شما خ     زي نجات از عقوبات الهى و گر      ايآ  و نال

  اموزند؟ي بگراني بوده و مى خواسته اند به دميبراى تعل) ع(حضرت سجاد 
  

دا مى گر         اتي با تمام آن معنو    آنان ه داشتند از خوف خ ام شامخى ک ستند راهى    ستند؛ي  و مق ه در پ   و مى دان د پ شيک در مشکل و    مودنش ي دارن  چه ق
 جهنم مى گذرد، اني آخرت مى باشد و از مگرشي و طرف داي طرف آن دنکي عبور از صراط، که هاىي ناهموارها،ياز مشکالت، سخت. خطرناک است

دا      دينداشته همواره از عقوبات شد     گاه آرام    چي روى ه  ني و عقبات هولناک آن، آگاه بودند؛ از ا        امت،ي از عوالم قبر، برزخ، ق     شتند؛خبر دا  ه خ  آخرت ب
  .پناه مى بردند

  
ه   د؟يي خود برآبي در مقام اصالح و تهذ دي چه وقت مى خواه    د؟ي ا افتهي عقبات هولناک توانفرسا چه فکرى کرده و چه راه نجاتى            ني براى ا  شما  شما ک

واى خود مسلط مى باش         د،ي جوانى دار  روىي ن د،ياکنون جوان  وز ض  دي بر ق ر شما چ    و هن ه فکر تزک     رهي عف جسمى ب ر ب شده است، اگ  و ساختن  هي  ن
 و دي  و مقاومت را از دست داد  مي اراده، تصم   روىي شد و ن   رهي که ضعف، سستى، رخوت و سردى بر جسم و جان شما چ            رىي هنگام پ  د،ي نباش شيخو

ه برمى دار  د،ي هر نفسى که مى کش     د؟ي و مهذب کن   دي خود را بساز   دي ساخت، چه گونه مى توان     اهتري قلب را س   تيبار گناه و معص     و هر  د،ي  هر قدمى ک
اال رود، ا   .  شود شتري ممکن است ظلمت و تباهى ب      دهي که از عمر شما مى گذرد، اصالح مشکلتر گرد         اىلحظه   ا سعادت     ني هر چه سن ب افى ب  امور من

ه  دي  نمى تواند؛ي و تقوى شولتي و کسب فضبيبه تهذ مشکل است موفق  گري د ديدي که رس  رىي شده قدرت کمتر مى گردد؛ پس، به پ        ادتريانسان ز   توب
ر ترک الزم است      ابد؛ي توبه با لفظ اتوب إلى الّله تحقق نمى   راي ز د؛يکن دامت و عزم ب ه        مانىيپش . »۵٧« بلکه ن سانى ک راى ک اه ب ر ترک گن  و عزم ب

د، حاصل نمى شود         ديف س  تي خود را در گناه و معص       شي و دروغ مرتکب شده، ر     بتي هفتاد سال غ   ايپنجاه سال    رده ان ا پا  نيچن .  ک سانى ت  عمر  اني  ک
ا جوان هست   ) مي و مشکالت آن واقف   بي و به مصا   مي ا دهي رس رىيما به پ  . ( کند دي سر و روى آنان را سف      رىي که گرد پ   ننديجوانان ننش . نديمبتال  ديشما ت

ام ده    ديمى توان  ا ن   د؛ي  کارى انج سانى، مشته     هواه  دي  مى توان   دي  و اراده جوانى دار     روي  ت  را از خود دور  وانى،ي  و خواسته هاى ح     ى،ياي  دن اتياى نف
  .ديساز

  
. دي و فرسوده شو  ري پدي نگذارد؛ي فکرى کن  ديتا جوان .  کار از کار گذشته است     رىي در پ  گري د د،ي اگر در جوانى به فکر اصالح و ساختن خود نباش          ولى

اال رود ر       کني مى باشد؛ ل      في هاى فساد در آن ضع      زهي و ملکوتى است و انگ     فيقلب جوان لط   و   شهي  هر چه سن ب اه در قلب ق ر مى   تري گن  و محکمت
د آ     :  است تيچنانکه در روا  . ستي که کندن آن از دل ممکن ن       ىي تا جا  گردد؛ ه يقلب انسان ابتدا مانن ورانى است       ن سان     .  صاف و ن ه از ان اهى ک و هر گن

ر او   تي کرده، ممکن است شب و روزى بدون معصاهي که قلب را سىيجاتا » ۵٨ «ابد،ي بر روى قلب فزونى مى اهي نقطه سکيسربزند،   ار ب  پروردگ
د                 د،ي که رس  رىيو به پ  . نگذرد از گردان ه صورت و حالت اول ب ر خداى نخواسته خود را اصالح نکرد            .  مشکل است قلب را ب ا قلبهاى   دي شما اگ  و ب



ه   و امانات الهى را که با کمال طهارت  ني کرد؟ اديخدا را چه گونه مالقات خواه    د،ي رفت اي چشمها، گوشها، و زبانهاى آلوده به گناه از دن         اه،يس اکى ب  پ
   داشت؟ديشما سپرده شده چه گونه با آلودگى و رذالت مسترد خواه

  
ان شماست، ا     ني شماست، ا  اري چشم و گوش که در اخت      نيا ه تحت فرم ا آن ز    ني  دست و زبانى ک ه ب ه ا -دي  مى کن ستي  اعضا و جوارحى ک ات   هم مان

 ت کرد آلوده مى گردد؛ خداى نخواسته اگر به محرمادايخداوند متعال مى باشد که با کمال پاکى و درستى به شما داده شده است؛ اگر ابتال به معاصى پ 
   اماناتني اديو آن گاه که بخواه.  مى کنددايآلوده شود، رذالت پ

  
ه    م؟ي شما گذاشت  اري  طور در اخت ني امانت را اني گونه است؟ ما انيامانتدارى ا ممکن است از شما بپرسند که راه و رسم         د،ي مسترد دار  را ه ب ى ک  قلب

ود؟ د  ني  امي بود؟ چشمى که به شما سپرد ني چن ميشما داد  ه ب ه در اخت   گر ي گون رار داد  اري  اعضا و جوارحى ک وده و کث ني چن مي  شما ق  در ود؟ ب في  آل
   کرد؟دي چه گونه مالقات خواهدي که به امانتهاى او کرده اىيانتهاي خني را با ا داد؟ خداى خوددي سؤالها چه جواب خواهنيمقابل ا

  
ار جوانى     ني  براى شما چندان نفعى ندارد؛ اگر اوىي در صورتى که از نظر دند،ي راه گذاشته اني جوانى خود را در ا    د؛ي جوان شما ا و به ات گرانبه  اوق

أم   اي بلکه دند،ي ضرر نکرده اد،يرا در راه خدا و هدفى مقدس و مشخص به کار انداز  ه هم     کنيل .  است ني و آخرت شما ت ر وضع شما ب وال  ني اگ  من
دا سخت مسئول    شگاهي  در پگري سپرى شده است؛ و در عالم دهودهيباشد که اکنون مشاهده مى گردد، جوانى خود را تلف کرده و لباب عمر شما ب    خ

الم د  زيو کردار مفسده انگ اعمال ني افري بود؛ در صورتى که کديو مؤاخذ خواه  ه ع ردد؛ در ا   گر ي شما تنها ب ا مشکالت،   زي  ناي  دنني  محدود نمى گ  ب
  . افتاددي بختى خواهرهي بوده در گرداب بال و تباني و گوناگون دست به گردي شدهاىي و گرفتارب،يمصا

  
  
  ]گريهشدار د[
  
ابودى شما و حوزه     منانهيما گرد آمده اند؛ نقشه هاى اهر شراموني از هر طرف و هر طبقه پادىيدشمنان ز :  است کي شما تار  هيآت راى ن  خطرناکى ب

د؛  دهي  براى اسالم و مسلمانان د قي عملىي اند؛ خوابهاى خدهي براى شما دقي عملىي استعمار خوابهاى خادىي در دست اجرا مى باشد؛ ا  هيهاى علم   ان
راى شما کش              اکى ب د دهيبا تظاهر به اسالم نقشه هاى خطرن ذ هيا فقط در سا  شم .  ان  مفاسد و  ني  ادي  مى توان ح،ي صح بي  و نظم و ترت ز،ي  تجهب،ي ته

ذرانم و د      . دي و نقشه هاى استعمارى آنان را خنثى کن    د،يمشکالت را از سر راه خود بردار       رم را مى گ ون روزهاى آخر عم  اني  مز زود ااي  ري من اکن
نم  نىي بشي براى شما پاهىي و روزهاى س   کي تار ندهيشما مى روم، ولى آ     ر خود را اصالح نکن   .  مى ک ضباط در امور    د،ي  مجهز نگرد د،ي اگ  نظم و ان

ه شئون د            .  بود دي خداى نخواسته محکوم به فنا خواه      هي در آت  د،يدرسى و زندگى خود حکمفرما نساز      ر هم ى يتا فرصت از دست نرفته، تا دشمن ب  و ن
ا خ     د؛ي شو  داري ب د؛ي فکرى کن  افته،يعلمى شما دست ن    ه پ ذ         .دي زي ب ام ته ه اول، در مق نظم   د؛يي  نفس و اصالح خود برآ   هي  و تزک  بي در مرحل  مجهز و م

ه بها     دي  حوزه ها را منظم کنند؛ اجازه نده       ندياي ب گراني د دي نگذار د؛ي نظم و انضباط برقرار ساز     هي در حوزه هاى علم    د؛يشو ه  دشمنان، ب ان ي انکه ي ان  ن
د، ي دست ب هي در حوزه ها گرد آمده اند، به حوزه هاى علم          ارهکي و مشتى ب   ستي کارى از آنان ساخته ن     ستند،ي ن قيال ه اسم نظم و اصالحات،     ندازن  و ب

د      ان نده   . حوزه ها را فاسد سازند، و شما را تحت سلطه خود درآورن ه دست آن نظم و مهذب شو     . دي بهان ر شما م ا  د،ياگ ه جه  شما تحت نظم و    ت هم
راى  د؛ي شما خود را مجهز و مهذب کن.  نفوذ کنندتي و جامعه روحانهيارند که در حوزه هاى علم به شما طمع نمى کنند؛ راه ند     گراني باشد، د  بيترت  ب

  .دي آماده سازدياي بشيپ حوزه هاى خود را براى مقاومت در برابر حوادثى که مى خواهد د؛ي شواي مهدياي بشي از مفاسدى که مى خواهد پرىيجلوگ
  

ه زم     ني ا د؛يار د شي در پ  اهىي خداى نخواسته روزهاى س    شما ه ي طور ک دى خواه     ن ام ح    ادىي ا. دي  ددي  است، روزهاى ب د تم  اتي ثي استعمار مى خواهن
الم م   .  و با حّب نفس و حّب جاه و کبر و غرور نمى توان مقاومت کردد؛ي کن ستادگىي در مقابل ا   دي ببرند، و شما با    نياسالم را از ب    الم سوء، ع  توجه ع

دم را الهى کن  .  است شتري بگرانيو ضررش از د. دي باشد، نمى تواند با دشمنان اسالم مبارزه نمااستي و ر عالمى که در فکر حفظ مسندا،يبه دن   د،ي ق
 سرباز  کي  دي که من بادي کنتي و تربدي نکته را در قلب خود بپروران    نياز هم اکنون ا   . دي مبارزه کن  دي آن وقت مى توان    د،يي نما روني را از دل ب    ايحّب دن 

روم ني براى اسالم کار کنم تا از ب  دياشم و براى اسالم فدا شوم؛ من با       مسلح و اسالمى ب    ه درست نکن    .  ب راى خود بهان ه امروز مقتضى ن   دي ب . ستي  ک
ه   .  آدم مى ترسند ز استعمار از انسان مى ترسند؛ اادىيا. دي انسان باشکي و خالصه د،ي اسالم به درد بخورهي تا براى آت  ديکوشش کن  استعمارگران، ک

 داي آدم در مملکتى پکياگر . از آدم مى ترسند.  شود تي و علمى ما آدم ترب     نىي ببرند، نمى گذارند در دانشگاههاى د      غماي ما را به     زيهند همه چ  مى خوا 
  .شد، مزاحم آنان مى شود و منافع آنها را به خطر مى اندازد

  
ه مقاومت و   دي اگر منظم و مجهز نگرد. دي کنستادگىيشمنان اسالم ا و در مقابل نقشه هاى شوم د   د؛ي انسان کامل شو   د؛ي خود را بساز   دي موظف شما  و ب

وان   د،ي  مى روني هم خود از بد،ي نپردازدي اسالم وارد مى آ کري ضرباتى که هر روز بر پ      هيمبارزه عل  م احکام و ق انى مى ساز    ني و ه  و د؛ي اسالم را ف
ا و طالب در رأس، و د   . دين، مسئول مى باش  شما علما، شما اهل علم، و شما مسلمانا.  بودديشما مسئول خواه    مسلمانان پس از شما    گر يشما علم

م و ب دي اراده خود را قوى کنديشما جوانها با. »۵٩ «تهّيکّلکم راع و کّلکم مسئول عن رع    : مسئول اند  و . ديي  نماستادگىي ا دادگرىي  تا در مقابل هر ظل
  .ديي و مقاومت نماستادگىي است که اني ممالک اسالمى، بسته به اتيثيح اسالم، و تيثي شما، حتيثيح: دي چاره اى ندارنيجز ا

  
الد اسالمى و حوزه هاى              نيدست استعمار و خائن   . دي و کشورهاى اسالمى، را از شر اجانب حفظ فرما         ن،ي متعال اسالم، مسلم   خداوند  به اسالم را از ب
و       .  کوتاه کند  هيعلم اع از ق ام را در دف ر   نيانعلماى اسالم و مراجع عظ رآن ک ان هاى مقدس اسالمى موفق و مؤ     شبردي  و پمي مقدسه ق د دي  آرم . ارد ب

ان اونيروح ه وظ سئولني سنگفي اسالم را ب ازدري خطتهاىي و م نا س اه و آش ونى آگ ان در عصر کن اى علم.  آن ز روحانهيحوزه ه  را از تي و مراک
وم مسلمانان توف       .  استعمار مصون و محفوظ بدارد     ادىيدستبرد و نفوذ دشمنان اسالم و ا        خودسازى،  قي به نسل جوان روحانى و دانشگاهى و به عم

 نورانى و انقالبى قرآن   ميملت اسالم را از خواب غفلت، سستى و رخوت و جمود فکرى برهاند، تا با الهام از تعال                 . دي فرما تي نفس عنا  هي و تزک  بيتهذ
ود آ ه خ د؛يب ا خن ه پ دي ب ازن اد و هي و در س انگىي اتح تعمار و دشمنان د دست اگ هيريس شورهاى اسالمى قطع نمان د،ي اسالم را از ک ه آزادى، ن  و ب

  »۶٠«. َربِّنا و َتَقبَّْل ُدعاَء. َني صبرًا و َثبِّْت اْقداَمنا َو اْنُصْرنا َعَلى القوِم الکافرنايربَّنا اْفِرْغ َعَل.  گردندلياستقالل، و مجد و عظمت از دست رفته خود نا
  
  

  دهيز برگفرازهاى



  
  . صفات وارسته انسانى در انقطاع کامل إلى الّله نهفته استتمام

  
  . ارزش نداردزىي در مقابل آن به قدر پش- با آن جلوه هاى ساختگى-هاي و ما فاي که براى بندگان صالح خدا در نظر گرفته شده، تمام دنمقامى

  
  . محبت باشد از آن است که قابلزتري ناچشي با تمام زرق و برق ظاهراي دننيا

  
   متناهى چه ارزشى دارد؟ري در مقابل عذاب غنيري زندگى زودگذر بظاهر شنيا

  
  .دي خدا انسان را به حجابهاى ظلمانى و نورانى محجوب مى نماري به غتوجه

  
   و غفلت از خداونداي اگر موجب توجه انسان به دنوىي امور دنهيکل
  

  . شود، باعث حجب ظلمانى مى شودمتعال
  

  .ديزي از زرق و برق زندگى و جلوه هاى ساختگى آن بپرهد؛يّله باش الحزب
  

  . توجهى داشته باشداي دناتي به مشتهستي السالم مى داند، ممکن نهي على بن ابى طالب علعهي و شروي که خود را پىيروحان
  
  . برمى گردداي تمام اختالفاتى که فاقد هدف مشخص و مقدسى باشد به حب دنشهير
  
شر را از زشت         تي مبعوث شدند که آدم ترب     نيا براى ا   خد اىيانب سادها و رذا    ها،يدي  پل ها،ي کنند؛ انسان بسازند؛ ب ضا         لي  ف ا ف  و لي اخالقى دور سازند و ب

  .آداب حسنه آشنا کنند
  
  . خداوند متعال مقّلب القلوب است، دلها را به شما متوجه مى سازدد،ي براى خدا قدم برداراگر
  
  .دياحدى توجه نداشته باش به کتاي به خالق جز
  

  . و کثرت معاصى کدر مى شوداي صاف و روشن است، و بر اثر توجه فوق العاده به دننهي انسان مانند آقلب
  
   و در مهمانسراىافتي چگونه مى توان در محضر ربوبى حضور هي و قالبهي اخالقى، معاصى قلبلي آلودگى هاى روحى، رذابا
  
  مى باشد وارد شد؟» ةمعدن العظم« االرباب که رّب

  
سنج    د؛ي باش شيدوراند! دي شو داري از خواب غفلت ب    د؛يزي از عواقب امور بپره    د؛ي خدا بترس  از ه دار    د؛ي عواقب امور را ب اکى ک ه هاى خطرن ه  دي  عقب  ب
  .شت انسان روشن مى گرددجهنم با اعمال و کردار ز! دي که به دنبال آن است غفلت نکندىي از فشار قبر، عالم برزخ، مشکالت و شداد،يادآوري

  
  . اقبال به جهنم استعتي جهنم است؛ اقبال به طبعتي طبنيباطن ا.  جهنم خاموش استفروزد،ي آتش نشي بشر با اعمال و کردار خواگر
  

  . استدهي گردهي تهاي دنني است که در ازىي در عالم آخرت واقع مى شود چآنچه
  
  .مي مى روشي رو به مرگ پراني و ما پرىيشما جوانان رو به پ! ديشيندي از آنکه فرصت از دست برود چاره بشيپ

  
ذرد، اصالح مشکلتر گرد         د،ي  هر قدمى که برمى دار د،ي نفسى که مى کش    هر ه از عمر شما مى گ اهى     ده،ي  و هر لحظه اى ک  ممکن است ظلمت و تب
  . شودشتريب

  
  .دي را از خود دور سازوانىي و خواسته هاى حىياين داتي هواهاى نفسانى، مشتهدي مى تواندي و اراده جوانى دارروي نتا
  

 و محکمتر مى گردد تري گناه در قلب قوشهي هر چه سن باال رود ر      کني مى باشد؛ ل   في هاى فساد در آن ضع     زهي و ملکوتى است و انگ     في جوان لط  قلب
  .ستي که کندن آن از دل ممکن نىيتا جا

  
  .لکه ندامت و عزم بر ترک الزم است بابد؛ي با لفظ اتوب إلى الّله تحقق نمى توبه

  
  .دي و با نظر عطوفت و مهربانى به آنان بنگردي معاشرت کنکوي خلق خدا حسن سلوک داشته، نبا
  
  .دي کنکىي بندگان خوب و صالح خدا نبا
  

  .ستي مسلمان نقتي مسلمانان از دست و زبان و چشم او در امان نباشند، در حقگري که دکسى



  
  .ا اهانت به خداست به بنده خداهانت

  
  .دي به صبغه او درمى آجي متابعت کرد، بتدرطاني که دنبال هواى نفس رفت و از شکسى

  
  . مملو از محبت خدا و بندگان خداستشاني آخرت با هم در صلح و صفا هستند؛ قلبهااهل

  
  . بندگان خدا همان ظّل محبت خداوند استمحبت

  
  . امانتدار الهى هستندونيحان امانت بزرگ خداست؛ علما و رومي کرقرآن

  
  . مردم مى باشدري از ساشي علما بتي است؛ مسئولني سنگلىي اهل علم خفيوظا

  
  .ستي جاى توبه نگري است که وقتى جان به حلقوم مى رسد، براى عالم دتي روادر
  
  . عالمى منحرف شد، ممکن است امتى را منحرف ساخته، به عفونت بکشداگر
  
  . مى کندتي جامعه را مهّذب و هداد،ي نماتيشد، اخالق و آداب اسالمى را رعا عالمى مهّذب بااگر
  
  . نفسى که مهّذب نشده، علم حجاب ظلمانى استدر
  

  . را گسترده تر مى سازداهىي و قلب فاسد دامنه ظلمت و ساهي نور است، ولى در دل سعلم
  

  . از درگاه ذى الجالل مى گرددشتري دورى ب طلب باعثاي مى کند، در نفس دنکي که انسان را به خدا نزدعلمى
  

  . خدا باشد از حجب ظلمانى استري هم اگر براى غدي توحعلم
  
  . اى بر آن مترتب نمى شود بلکه ضررها دارددهي نه تنها فادي نمالي نکند، هر چه درس بخواند و تحصروني انسان خباثت را از نهادش باگر
  

  . مى کشاند را به فسادىياي فاسد است که دنعالم
  
  .دي حرام است در مدرسه بماندياگر خداى نخواسته درس نخوان:] خطاب به طالب[
  
 اتي معنولي قواى روحانى، کسب مکارم اخالق، تحصتي خواسته هاى نفسانى، تقو دني قدمى هم براى کوب    د،ي علم برمى دار   لي قدمى که براى تحص    هر

  .ديو تقوى بردار
  
  . اى ندارددهي فاچي علوم هنيا اخالص و قصد قربت نباشد، اگر
  

  .دي مهّذب سازد،ي خود را اصالح کندي از آنکه وارد جامعه گردشي پديبکوش
  
  .دي مردم را بسازدي تا بتواندي خود مهّذب و ساخته شده باشد،ي شما توقع است که وقتى از مرکز فقه رفتاز
  
ا     ] و[ده   نفر گمراه ش   کي به سبب اعمال و کردار و رفتار نارواى شما           اگر سان پ    .  دي مى باش  رياز اسالم برگردد، مرتکب اعظم کب د ان دا نکن  از شيخ

  . کند که خود را مى بازدداي پتىي مردم نفوذ و شخصانيآنکه خود را بسازد جامعه به او روى آورد و در م
  
  .دي و اصالح کندي از کف شما ربوده شود خود را بسازاري از آنکه عنان اختقبل
  
  . سازدکي تا شما را به خدا نزددي در درس و بحث اخالص داشته باشد؛ي اخالقى را از خود دور کنلي رذاد؛يه آراسته شو اخالق حسنبه
  
  . خالص نباشد، انسان را از درگاه ربوبى دور مى کندتي در کارها ناگر
  
  .دي نظم و انضباط برقرار کنهي حوزه هاى علمدر
  
  .دي کنستادگىي در مقابل ادي ببرند و شما بانياسالم را از ب اتيثي استعمار مى خواهند تمام حادىيا

  
  . حّب نفس و حّب جاه و کبر و غرور نمى توان مقاومت کردبا
  

  .دي باشد، نمى تواند با دشمنان اسالم مبارزه نمااستي عالمى که در فکر حفظ مسند و را،ي سوء، عالم متوجه به دنعالم



  
 .دي مبارزه کندي آن وقت مى تواند،يي نماروني دل ب را ازاي حّب دند،ي را الهى کنقدم


