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 قسمت اول –راهبرد اصلی در نظام تربیت دینی   –تنها مسیر 

 خالصه فهرست
 

 لیفضا تمام حیتسب نخ نفس، با جهاد/ است  ینید یب لیدال از یکی نید معارف یپراکندگ/ میکن درك را ینید يها هیتوص و معارف نظام دیبا) 1-ریمس تنها(
 5 ................................................................................................................................................................................................................................................ است

 اریاخت شدن معنادار يبرا خدا یطراح/ است دهیفا یب »اکبر جهاد« بدون اریاخت و یآگاه/ است انسان فیتعر يمبنا »ها یداشتن دوست با مبارزه) «2-ریمس تنها(
 9 ................................................................................................................................... پنهان يها عالقه به آشکار يها عالقه زا عبور یعنی »اکبر جهاد/ « انسان

 برخالف عمل با افزوده ارزش/ کند ینم دیتول افزوده ارزش ،»تنها عمل«و»علم شیافزا/«افزوده ارزش جادیدرا توانمند موجود تنها انسان) 3-ریمس تنها(
 12 .................................................... داده را مبارزه نیا ۀبرنام نید/میا شده خلق ها یداشتن دوست با یدائم ةمبارز کی يبرا ما/ شود یم دیتول »ها یداشتن دوست«
 نوع انتخاب/ باشند ها رنج و دردها يرایپذ که میکن تیترب يطور را خود فرزندان دیبا/ نید دستورات ۀهم یاصل محور نفس، يهوا با مبارزه) 4-ریمس تنها(

 15 ................................................................................................................................................ صوت+ ییشکوفا عامل خوب رنج/انسان يپا شیپ راه تنها رنج؛
 ییجا در میشو یم مجبور م،ینکن نفس با مبارزه است، الزم که ییجا در اگر/ کنند فرار نفس با مبارزه از توانند ینم هم هوسران يها آدم یحت) 5-ریمس تنها(

 به را ها هیتوص و ینید معارف تمام ح،یتسب نخ مانند نفس يهوا با مبارزه/نفس با مبارزه يبرا خدا کمک ،»رنج« يریفراگ/  میکن نفس با مبارزه ندارد ياجر که
 18 .............................................................................................................. است نفس يهوا با مبارزه ،یزندگ طول در ما کار تنها و نیتر یاصل/ دهد یم وندیپ هم

 درك ۀجینت نیاول/ است یسخت و رنج با ایدن یزندگ یهمراه ا،یدن تیواقع/ کند یم يندارید آماده را ما ،یزندگ بر حاکم يها تیواقع درك) 6-ریمس تنها(
 21 ........................... یغرب يها لمیف انتیخ و دروغ غرب، در یزندگ دادن نشان رنج بدون/»مینباش مقصر دنبال به يفرد يها رنج و مشکالت در: «ایدن تیواقع

 ارتباط و یخداشناس دوم و اول مرحله/خداست راه در ندیکش زجر به کردن دایپ عالقه بلکه ست؛ین غفلت و انکار ها، رنج با برخورد راه نیبهتر) 7-ریمس تنها(
 24 ............................................................................................................................................................................................................................... ست؟یچ خدا با
 لیم و قیعم عالئق کشف يبرا/ برند یم لذت شتریب هرزه افراد از کنند یم نفس با مبارزه که یکسان/نفس ارضاء یعنی نفس، با مبارزه) 8-ریمس تنها(

 28 .............................. ها عالقه نیبهتر انتخاب يبرا است یقدرت عقل/ شتریب لذت به دنیرس یعنی لذت با مبارزه/میکن یقربان را یسطح الیام دیبا ،یخداپرست
 یسطح التیتما با مبارزه/ است قیعم عالئق به دنیرس يبرا يظاهر عالئق از یپوش مچش ،»ریمس تنها/ «دارد وجود یقربان انسان ذات در) 9-ریمس تنها(
 32 .................................................................... ست؟یچ انسان »ییتوانا« و »ییدارا« نیمهمتر/ ستین »هست خدا« مانیا يمحور ۀنقط/ دارد »برنامه« به ازین
 ادامه آخر تا رنج میبدان دیبا/ شوند می خسته خدا براي کشیدن رنج از بعد، به زمان یک از یبرخ/کرد؟ دیتاک رنج بر دیبا ،يندارید ریمس در اچر) 10-ریمس تنها(

 لطافت و طبع رقّت رنج،/ کند ینم رشد و شود می رد آنها کنار از طلبانه تیعاف موانع، يرو از دنیپر يجا به نکند، مشخص رنج با را تکلیفش کسی اگر/ دارد
 38 .......................................................................................................................................................................................................................................... آورد یم
 شودیم بدتر ،یکن فرار رنج از اگر/شودیم کم رنجت ،يریبپذ را رنج اگر/ شد خواهد ادیز یزندگ در ما رنج مینکن برخورد درست رنج با اگر) 11-ریمس تنها(
 43 ............................................................................. خداپرست نه خودپرستم یعنی نشدم شاکر و شدم رنجور اگر/ ینیبب را نعمتها و ینینب را رنج تا ریبپذ را رنج/
 يصدا یب و آرام مرگ باعث ،يپرور تن/ است یطلب راحت نفس، با مبارزه در جوان یاصل مشکل/ است یطلب راحت از يدور باعث رنج به توجه) 12-ریمس تنها(

 48 عاشق عالمت دن،یکش یسخت به عالقه/ یطلب راحت کاهش در فوتبال و يکوهنورد تفاوت/ شود ینم استوار یطلب راحت يرو بر يتقو/ شود یم انسان روح
 زجر انسان یگاه چرا/است يضرور رنج تحمل و نفس با مبارزه مان،یا ینیریش دنیچش يبرا/ مانیا: ینید میمفاه با نفس با مبارزه ۀرابط) 13-ریمس تنها(
 52 ....................................................................................................................................................................................... چشد؟ ینم را مانیا حالوت اما کشد، یم
 از فرار نفس، با مبارزه ترك عامل نیمهمتر/  است نفس يهوا با مبارزه ةزیجا خوب، عبادت/ عبادت: ینید میمفاه با نفس با مبارزه ۀرابط) 14-ریمس تنها(

 داشته نظر اختالف یکس چه با که دیکن یم انتخاب ازدواج هنگام/ شود ینم خوب یلیخ بشود، یخوب آدم اگر باشد، نکرده حل را رنج ۀمسأل که یکس/است رنج
 55 ............................................................................................................................................................................................................................................ !دیباش

 رشد يبرا اول اصل/ است ممکن »نفس با مبارزه« با ا،یدن در بهتر یزندگ/ دهد یم شیافزا را بردن لذت يبرا ما یروح قدرت نفس، با مبارزه) 15-ریمس تنها(
 59 ...................................................................................................................................................................................... است نفس با مبارزه ها، دانشگاه در یعلم

 با مبارزه« یعنی تقوا/ شود یم بزرگ نفسش بدهد، برنامه »نفس با مبارزه« يبرا خودش انسان اگر/ تقوا: ینید میمفاه با نفس با مبارزه ۀرابط) 16-ریمس تنها(
 يضرور يبشر جوامع ۀهم يبرا ،يویدن اهداف به یابیدست يبرا نفس با مبارزه/است نفس يهوا با مخالفت تقوا، رأس»/ یاله دستورات تیرعا« با »نفس
 62 .............................................................................................................................................................................................................................................. است

 با مبارزه/ «نفس با مبارزه »ۀبرنام« تقوا؛/نفس با مبارزه »ةزیانگ« مان؛یا/ تیوال و عبد تقوا، مان،یا:ینید میمفاه گرید با نفس با مبارزه رابطه) 17-ریمس تنها(
 66 ........... شود؟ یم دهیبخش تیوال اهل يخطا چرا/ نفس با مبارزه امتحان نیتر یینها »تیوال/«شدن عبد راه تنها م،یندار آن در ینقش که يا برنامه با »نفس
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 71 ....................................................... يریبپذ را خدا یول تیوال که است نیا خدا مقابل در شدن »من«یب/ است تیوال ن،عرفا ۀنقط نیآخر) 18-ریمس تنها(
 و ما واسطه خدا، یول/ ینیبب را نفس از اطاعت خدا، از اطاعت مقابل در که است نیا توبه نوع نیتر یعال/  داده دستور ما به کرده لطف خداوند) 19-ریمس تنها(

 را توبه راه ندارند، خدا یول با يکار و کنند یم مناجات خدا با فقط که یکسان/ میبرس خدا مالقات ینیریش به و میببر نیب از را نفس يهوا میبتوان تا است، خدا
 75 ......................................................................................................................................................................................................................... اند دهینفهم درست

 مبارزه و تیعبود ةکنند لیتسه امام،/ دید نفس يهوا با مخالفت امتداد در دیبا را بودن موال امر عیمط/ کند یم آسان را نفس با مبارزه ت،یوال) 20-ریمس تنها(
 78 ....................................................................................................................................................................................................................... است نفس يهوا با
 عبادت، سال6000با ستین معلوم/ اهللا یول يبرتر رشیپذ: راه/ »دیایب ام گفته که یراه همان از دیبا: «مغفرت طلب روز شبانه 7 به خدا خپاس) 21-ریمس تنها(

 82 ...................................................................................................................................................... است الزم خدا یول يبرتر رشیپذ/باشد شده خدا لیذل نفس
 نکشند، یسخت حق راه در که یکسان/  ندارد رحم که افتد یم خدا دشمن دست به م،ینده خدا یول به را نفس يهوا با مخالفت تیریمد اگر) 22-ریمس تنها(

 خودمان ورکش در هستند هیسور در که ییها ستیترور از دیبا فردا م،ییایب کوتاه دشمن مقابل در يا ذره امروز اگر/ دیکش خواهند باطل راه در را یسخت همان
 85 ................................................................................................................................................................................................................................ !میکن ییرایپذ
 ثابت خدا یول به تواضع هنگام تنها خدا، به تواضع در انسان صداقت/  تیوال.3 مان،یا.2 عقل،.1 نفس؛ يهوا با مبارزه گانه سه مراحل) 23-ریمس تنها(
 90 ............................................................................................................................................................................................... ؟بشر يهوا ای بشر حقوق/ شود یم
 بد، يها عالقه ما مبارزه ۀلیوس تنها/ »نفس« با »نفس« ةمبارز یعنی نفس با مبارزه/ شود؟ ینم شدن يا عقده باعث عالئق، با مبارزه ایآ) 24-ریمس تنها(

 94 ............................................................................................................. دهد یم شیافزا را »نفس با مبارزه قدرت) «ع(تیب اهل محبت/ است خوب يها عالقه
 با مبارزه« بر انیم راه/  خدا مقابل در ذلت تینها یعنی »اهللا یف فناء/« خداست برابر در نفس تذلل نفس، با مبارزه ریمس در ها رنج همه ۀفلسف) 25-ریمس تنها(

 معشوق لیذل عاشق شود، قیعم محبت اگر/ کند یم لیذل خدا مقابل در را نفس خدا اءیاول به محبت/ است) ع(تیب اهل محبت از نگرفت کمک ،»نفس
 98 .......................................................................................................................................................................................................................................... شود یم
 محبت آن عکس و است، محب يبرا محبوب فداکردن و تصاحب دنبال به خودخواهانه محبت/ اخالص و نفس با مبارزه محبت، ۀرابط) 26-ریمس تنها(
 102 .................... را محبت نه دهند یم شیافزا را یخودخواه ،یغرب یعشق يها لمیف/  شود یم جیترو کننده تصاحب عشق غرب، نگاه در/  است رخودخواهانهیغ
 برابر در نفس ذلّت »نفس يهوا با مبارزه و عبادت طاعات،« یکل هدف/ باشد یحال افتاده و نفس ذلّت دیبا رمضان ماه عبادت روز یس اثر) 27-ریمس تنها(

 105 ........................................................................................................................................................... م؟یکن لیذل خدا مقابل در را خود نفس دیبا چرا/ خداست
 متضرر نیاول ها خانم/ ردیم یم عشق شود، پراکنده جامعه در یهوسران بذر اگر/ عشق دشمن هم است، عقل دشمن هم نفس، يهوا) 28-ریمس تنها(

 هرگونه لذت از باالتر نیاربع يرو ادهیپ لذت/ رساند یم »اخالص« و »عشق« به ادامه، درصورت و ،»عقل« به را انسان »نفس يهوا با مبارزه/ «یبدحجاب
 110 ......................................................................................................................................................................................................................................... یشایع
/ کرد پرواز توان یم »بال در صبر« و »هوس ترك« بال دو با/ »ماتینامال در صبر« و »شهوات ترك« نفس؛ يهوا با مبارزه یعمل يها ه را) 29-ریمس تنها(

 116 .................................................................................................................................................................... دارد ادامه عمر آخر تا و است یدائم نفس با مبارزه
 120 .................................................................................. چه یعنی دشمن بدانند مردم تا داد یم نشان شتریب را دشمن اتیجنا مایس و صدا کاش) 30-ریمس تنها(
 انجام را بشر خیتار تیجنا نیبدتر نمازخوان يا ه عد کربال در که شد چه!/ روند یم دست از سرانجام »نفس گذاشتن رپایز« ونبد ها یخوب ۀهم) 31-ریمس تنها(

 مثل یکسان که است نیا يبرا نفس با مبارزه/  دیآ یبرنم هم کفار از که بکند ییها تیجنا است ممکن نکند، نفس با مبارزه یمذهب کی اگر!/ دادند؟
 126 ............................................................................................................................................................................................ نشوند درست هیسور ياه ستیترور

 مبارزه يبرا نداشتن بنا تیمعنو از يدور آغاز و است، نفس با مبارزه يبنا داشتن تیمعنو آغاز/ است »نفس با مبارزه يبنا« داشتن دوم، قدم) 32-ریمس تنها(
 مبارزه يبنا ،ینید دستورات یبرخ تیرعا باوجود که یکسان عاقبت!/ ندارند نفس با مبارزه يبنا یول روند یم یخصوص ورالعملدست دنبال ها یبعض/  بانفس
 136 ................................................................................................................................................................................................................. ست؟یچ ندارند بانفس

 چقدر نفس با مبارزه شود یم معلوم سلطه، نظام شدن دهیبرچ با/ کنند مبارزه اند نخواسته واقع در ،کنند نفس با مبارزه اند نتوانسته که یکسان) 33-ریمس تنها(
 140 ....................................................................................................................................................................................................................................بوده آسان

 در نفس يهوا با مبارزه کردن نهینهاد ،یفرهنگ کار نیتر يدیلک/ ردیبگ ادی را نفس يهوا با مبارزه دیبا مدرسه، آموزش مراحل در آموز دانش) 34-ریمس تنها(
 نیبهتر گناه ترك/ است »برنامه« داشتن نفس؛ با مبارزه مرحله نیسوم/ شود لیتبد یعموم عزم کی به دیبا نفس، يهوا با مبارزه عزم/ است جامعه فرهنگ

 143 ................................................................................................................................................................................................ نفس يهوا با مبارزه يبرا برنامه
 او یول و خدا دستور با اگر نفس با مخالفت/ ندارند ارزش هم» یآگاه« و» اریاخت« کند، عمل شیها یداشتن دوست مخالف نتواند انسان اگر) 37 -ریمس تنها(

 »نماز« اما ارزشمندترند »تیرضا« و »گناه ترك/«شود یم آغاز جبهه دو در چهاراقدام با» حرکت« نفس، با مبارزه» عزمِ« از بعد/ است نفس با موافقت نباشد،
 148 ........................................................................................................................................................................................................................... مقدم »شکر« و
 153 ................................... ند؟ک یم کمک نفس يهوا ترك در را ما چگونه نماز/ میده انجام »هم با« دیبا را »اقدام چهار« حرکت، ۀمرحل در) 38 -ریمس تنها(
 159 »محبت اظهار« نه است الزم خدا مقابل در »ادب اظهار« نماز در/ است نفس يهوا با مبارزه يبرا نیتمر نیتر گسترده و نیمهمتر نماز،) 39 -ریمس تنها(
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 باعث تیوال رشیپذ چرا بخشند؟ یم راحت را او گناهان رد،یبپذ را تیوال یکس اگر چرا است؟ نید قسمت نیارزشمندتر يتمداریوال چرا) 40-ریمس تنها(
 163 ......................................................................................................................................................................................................... شود؟ یم امتیق در شفاعت
 168 ..........................................................................................................................................................................................................................یلیتفص فهرست
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 )1-تنها مسیر(

 است/ ی نید یب لیاز دال یکی نیمعارف د یپراکندگهاي دینی را درك کنیم/  باید نظام معارف و توصیه
 است لیتمام فضا حیجهاد با نفس، نخ تسب

میـدان   -(ع)صادقدر مسجد امام ) 24داد(حدود ساعتدر اولین ساعات بامماه مبارك رمضان، شبهاي  ان،یپناه نیحجت االسالم و المسلم
 . کند یم یسخنران) ینید تیدر نظام ترب یراهبرد اصل» (تنها مسیر«شب و با موضوع  30به مدت  -فلسطین

 :دیخوان یرا در ادامه مشان یا یجلسه سخنراناولین از  يا دهیگز

 میرا درك کن ینید يها هینظام معارف و توص دیبا

افتد که گاهی اوقات الزم است  بار، ذهن خود را مرتب کند. مانند اتفاقی که در مورد کامپیوتر می ارد که هر چند وقت یکانسان نیاز د •
بندي درستی از اطالعات موجود صورت بگیرد. اگـر نتـوانیم اطالعـات کـامپیوتر را نظـم داده و       هاي اضافی پاك شوند و طبقه فایل

ها و معارف دینـی   افتد. ما توصیه ان درست از آنها استفاده نمود. در ذهن انسان نیز همین اتفاق میتو ، طبیعتاً نمیبندي کنیم فهرست
 ها را سامان دهیم. بایست آن دانیم ولی می بسیاري را می

ـ    ها در ذهن ما باعث می پراکندگی آگاهی • راي شود به جایی نرسیم. یکی از اهداف ما در این سلسله از جلسات این خواهد بـود کـه ب
شوند. باید نظـام   هاي تسبیح پراکنده می ها و معارف دینی، یک نخ پیدا کنیم. نخی که اگر نباشد، دانه هاي تسبیح فضائل، توصیه دانه

 هاي دینی را درك کنیم. معارف و توصیه

خود را درست صرف کنیم/ و امکاناتمان » انرژي«شود  . تنظیم معارف دین حول یک محور اصلی، باعث می1
 هدر دهیم را

هاي دین را حول یک محور اصلی تنظیم کنیم، در خواهیم یافت انرژي خودمان را بر چه امري باید متمرکـز   اگر بتوانیم همۀ توصیه •
دهیم و خواهیم فهمید که از چه چیزي باید مراقبت کنیم و این مراقبت، نتیجه  کنیم؟ در این صورت وقت و امکانات خود را هدر نمی

 دهد.  می

ین معارف از یک پراکنـدگی و  ما نزد عالقمندان به اویژه معارف اخالقی  بهمعارف دینی بسیاري از سفانه متأ •

خـی  ردر بکنند، بلکه  را برطرف نمی و معنوي هم این پراکندگیکتب اخالقی  نظمی برخوردار است و اغلب بی

اخالقـی را در کنـار   و رذائل از فضائل . در بسیاري از کتب اخالقی تعدادي افزایند موارد، بر این پراکندگی می

 معلوم نیست. دقیقا ها با یکدیگر  اند ولی ارتباط آن هم فهرست کرده

شروع  دیبا لتیاز کدام فض ستیدر ذهن عالقمندان، معلوم ن یعدم انسجام معارف اخالق لیبه دل. 3و2
 دینی /پراکندگی معارف دین یکی از دالیل بیکرد؟!

در ذهن عالقمندان بسیاري از اوقات معلوم نیست که از کجـا و از کـدام فضـیلت     انسجام معارف اخالقی ضمن اینکه به دلیل عدم •
زند. درحالیکه در معارف دینی ما، نظم وجود دارد ولی  این شرایط، وضعیت بغرنجی را براي انسان رقم می اخالقی باید شروع کرد؟ و
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معارف ضعیف عمل کنیم و یا عمل به دستورات و معارف را کـاري نشـدنی    شود در برخورد با عدم درك صحیح این نظم، باعث می
 بدانیم. 

 کنند.  اي است که در معارف احساس می دینی کردن برخی از افراد همین آشفتگی یکی از دالیل بی •

تا مدام تردید  از طرف دیگر شناخت و فهم نظام موجود در معارف دینی، براي کسانی که در صدد کار فرهنگی هستند ضروري است •
 نکنند که االن اولویت با کدام کار است؟

دهد/مراقبت  کند / قدرت مراقبت می هاي دینی شوق ما را به حرکت بیشتر می . نظم دادن به دانایی6و5و4
 کند را ثمربخش می

خود نظم دهـیم. ایـن   هاي دینی  خواهیم به معارف و دانایی شود این است که می اولین سخنی که به عنوان یک ضرورت مطرح می •
کنـد   کند. این نظم ما را در مراقبت قدرتمند می کند و شوق ما را براي حرکت بیشتر می گیري برطرف می نظم، مشکل ما را در هدف

 را بسیار ثمربخش نیز خواهد کرد.  ها و مراقبت

 . براي ارزیابی خودمان به این نظم نیاز داریم7

آدم خوبی هستند ولـی خودشـان را آدم    ها یمعارف این است که  بعضو پراکندگی این تشتت یکی از نتایج  •

دانند؛ چون معارفی که  هاي خوبی می هاي بدي هستند ولی خودشان را آدم آدمها هم  بعضیدانند و  خوبی نمی

 . یعنی براي ارزیابی از خود هم نیاز به چنین نظامی داریم. دارند، نظام ندارد

 /از چه کمبودي توبه کنیم؟است ياجات با خدا هم ضرورمن ينظام برا نیشناختن ا. 8

شناختن این نظام براي مناجات با خدا هم ضروري است؛ انسان هنگام مناجات و استغفار باید بداند که از چه کاستی و کمبودي بایـد   •
 توبه کند. انسان باید درد خود را بشناسد تا بتواند به دنبال مداواي آن باشد.

 خط عملیاتی ما، مبارزه با نفس است تسبیح تمام فضایل است / جهاد با نفس، نخ

کنم. جهاد در راه خـدا،   پیامبر اکرم(ص) تعبیري دربارة جهاد با نفس دارند که بنده از این تعبیر براي معرفی موضوع بحث استفاده می •
اي هم دارد؛ اما وقتی  و فضاي بسیار عاشقانه افتد، شهادت در راه خداست کار مهم و باعظمتی است که یکی از اتفاقاتی که در آن می

پیامبر اکرم(ص) از چنین جهادي برگشته بودند، از فضیلت دفاع مقدس همراه با شهادت و جانبازي و ایثاري که در آن وجود داشت، 
کـنم نـخ تسـبیح     مـی برویم. پس موضوع صحبت ما، که تصـور   تعبیر به جهاد اصغر فرمودند و بعد فرمودند حاال به سراغ جهاد اکبر

 است. این همان راهبرد اصلی در تربیت دینی است که چیستی و چگونگی آن را باید توضیح دهیم.» جهاد با نفس«فضائل است، 

 یهر کس مربوط به اشتباهاتآلودگی  زانیم است/در جهاد با نفس  او اهتمام زانیارزش هر کس به م زانیم
 است که در مبارزه با نفس دارد

صلی تربیت دینی، جهاد با نفس است؛ نه موضوعاتی مانند دوري از حسادت، تکبر، تنبلی، حرص، حسرت، صداقت داشـتن،  موضوع ا •

میزان ارزش هر کسی به میزان اهتمامی است که در مهربان بودن و... . خط عملیاتی ما، مبارزه با تمایالت نفسانی است. 
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سی هم مربوط به اشتباهاتی است که در مبـارزه بـا نفـس    جهاد با نفس دارد. میزان آلودگی و سیاهی هر ک

دهد. و اگـر کسـی در    هایی مانند حسادت، تکبر، حرص و...، خود را نشان می اگر کسی در جهاد با نفس ناموفق باشد، در بدي دارد.
ها تجلی  و مقداري در سایر خوبیجهاد با نفس موفق باشد، مقداري از این موفقیت در نماز اول وقت، مقداري در مهربانی با دیگران، 

 کند. می

 هاي جهاد اکبر و جهاد اصغر: مشابهت

توان در دوران جهاد اکبر  هاي نورانی دورة دفاع مقدس را می همان شب »/نورانیت و فضاي معنوي. «1 
 تجربه کرد

فس هم وجود دارد. حتی صفا و زیبـایی  همان فضاي خوش و زیبایی که در جهاد اصغر، قابل تجربه است، در جهاد اکبر و مبارزه با ن •
هـاي نـورانی و زیبـایی کـه در زمـان دفـاع        هاي فضاي جهاد اصغر است. همان شب تر از زیبایی در جهاد اکبر بسیار بزرگتر و جذّاب

تـري را   العـاده  توان در دوران جهاد اکبر تجربه کرد. حتی در جهاد اکبر فضاي معنـوي فـوق   مقدس در جهاد اصغر رونق داشت را می
گیرد، در جهاد اکبر هم وقتـی   فهمیدي که خدا چقدر تو را تحویل می توان تجربه کرد. در جهاد اصغر با گذشتن از جان و مال می می

 آوري. دست می گیرد و نورانیت بیشتري نسبت به فضاي جهاد اصغر به گذري، خدا بسیار بیشتر تو را تحویل می که از هواي نفس می

در جهاد اکبر هم باید دشمن را ببینی تا بتوانی مراقب خودت باشی و از  »/از جانب دشمناحساس خطر . «2
 خدا کمک بخواهی

شود. در جهـاد اصـغر وقتـی     مشابهت دیگر جهاد اکبر و جهاد اصغر در حضور دشمن و خطري است که از جانب دشمن احساس می •
بري و معنویت را تجربـه   شوي، بیشتر به خدا پناه می کند، می دید میکنی و متوجه خطري که از جانب او تو را ته دشمن را حس می

 کنی. در جهاد اکبر هم باید دشمن را ببینی تا بتوانی مراقب خودت باشی و از خدا کمک بخواهی. می

  الَّتـی بـینَ    نَفْسک ترین دشمنان تو، نفس تو است که بین دو پهلوي تو قرار دارد؛ أَعدى عدوك دشمن«فرماید:  رسول خدا(ص) می •
به عالوه اینکه دشمن بیرونی ما در جهاد اکبر یعنی همان شیطان رجیم، ضـعیف قلمـداد شـده      )59/ص1مجموعه ورام/ج»(جنْبیک
 اما باید او را جدي گرفت.  )76نساء/»(إِنَّ کَید الشَّیطانِ کانَ ضَعیفاً ؛است ضعیفحیله شیطان مسلّماً مکر و «است؛ 

 شجاعتی که براي جهاد اکبر الزم است بیش از جهاد اصغر است »/سختی و دشواري و نیاز به شجاعت. «3

هم جهاد اصغر و هم جهاد اکبر هر دو سخت هستند و جهاد در هر دو میدان به شجاعت نیاز دارد. البته شجاعتی که براي جهاد اکبر  •
، ترس از »آبرو«، ترس از دست دادن »لذّت«زم است. ترس از دست دادن الزم است بیشتر از شجاعتی است که براي جهاد اصغر ال

 هاي جهاد اکبر است. گذارد و اینها از دشواري ، روي شجاعت تأثیر منفی می»فرصت«دست دادن 

 اهتمام به خدا و مهم شدن آخرت در جهاد اکبر بیشتر است»/عشق و عالقه به خدا و آخرت. «4

سیج مدرسۀ عشق است و بر عالقه و عشق و محبت به خـدا در دفـاع مقـدس و جهـاد اصـغر تأکیـد       فرمودند ب حضرت امام(ره) می •
شـد و گریـه    کردند. این اهتمام به خدا و مهم شدن آخرت، در جهاد اکبر بیشتر است. کسی که در جهاد اصـغر عاشـق خـدا مـی     می
 کبر بیشتر خواهد داشت.کرد که خدایا من دوست دارم بیایم پیش تو، این احساس را در جهاد ا می



8 

 

 

  ● bayanmanavi.ir ● بیان معنوي رسانیپایگاه اطالع 
 

خداوند عزّ و جلّ مى فرماید: به عزّت و جالل و عظمـت و  «در روایتی از امام باقر(ع) نقل شده است که خداوند متعال فرموده است:  •
 شکوه و بلندى جایگاهم سوگند که هیچ بنده مؤمنى در چیزى از امور دنیا خواست مرا بر خواست خودش مقدم ندارد، مگر اینکه بـه 

؛ قَالَ اللَّه عزَّ و جلَّ: و عزَّتی و جلَالی و عظَمتی و بهائی و علُـو ارتفَـاعی   او غناى نفْس بخشم و هم و غمش را مصروف آخرت سازم
ماوات و األرض  غنَاه فی نَفْسه، و همتَه فی آخرَته و ء منْ أَمرِ الدنْیا إِلَّا جعلْت  هواه فی شَی  على  هواي  لَایؤْثرُ عبد مؤْمنٌ السـ نتو ضَم

این روایت با تعابیري مشابه از دیگر امامان معصـوم نیـز نقـل شـده      )137/ ص2کافی/ج»(رِزقَه ، و کُنت لَه من وراء تجارةِ کُلِّ تاجِرٍ
 است. 
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 )2-تنها مسیر(

است/  دهیفا بی» جهاد اکبر«بدون  اریو اخت یآگاهاست/ انسان  فیتعر يمبنا »ها یتنداش مبارزه با دوست«
 يها آشکار به عالقه يها از عالقهیعنی عبور » جهاد اکبر« / انسان اریمعنادار شدن اخت يخدا برا یطراح

 پنهان 

اي  فایده »هاد اکبرج«فی انسان / آگاهی و اختیار انسان بدون شناخت و معردر » جهاد اکبر«مفهوم غربت 
 ندارد 

و اراده و اختیار اسـت، اشـاره    به اینکه انسان داراي عقل، آگاهی» چیست؟ تفاوت انسان با حیوان«معموالً در پاسخ به این سؤال که  •
» هـا  هفرشـت «و  »حیـوان « بـا » انسان«و وجه تمایز اختیار و آگاهی که به عنوان فضیلت اما سوال این است که این اراده، شود.  می

 ایم؟  اراي آگاهی و اراده و اختیار شدهاي دارند؟ ما براي چه د خورند و چه فایده ، به چه دردي میشود مطرح می

آگاهی و اراده، دو مفهوم بسیار مشهور در حیات انسان هستند. ولی در این میان مفهوم دیگري وجـود دارد   •

» جهـاد اکبـر  «تیار هم فایده نخواهند داشت و آن که غریب مانده است و اگر این مفهوم نباشد، آگاهی و اخ

 . است

گیرد. ما آگاهی و اختیار داریـم کـه چـه     فی انسان مورد استفاده قرار نمیدر شناخت و معرمعموالً مفهوم غریبی است که  جهاد اکبر •
را انتخـاب انسـان، ارزشـمند    ت؟ چـ توانیم انتخاب کنیم، نسبت یکسـانی اسـ   م؟ آیا نسبت ما با چیزهایی که میچیزي را انتخاب کنی

 اساس شانس است؟  آیا بر شود؟ می

 تفاوتی با انتخاب حیوانالّا  و کنددوست دارد، انتخاب سان وقتی ارزشمند است که علیه آنچه انتخاب ان
 داشتنخواهد 

و تمـایالت  ایـن   .اسـت  معنا ت انسان مطرح نباشد، مضحک و بیآزادي انتخاب و اختیار انسان، در صورتی که تمایالتوان گفت  می •
کند. و انتخاب انسان وقتی ارزشمند است کـه   د، تعیین میانتخاب کن دخواه او را با چیزي که میاست که نسبت  هاي انسان گرایش

 نخواهد زد.  رقم، تفاوتی با حیوانات را اوالّا انتخاب  علیه آن چیزي که دوست دارد، انتخاب کرده باشد. و

مبناي » ها داشتنی مبارزه با دوست«راي مبارزه با امیال خودش آفریده شده/ انسان موجودي است که ب
 تعریف انسان

انسان، موجودي است که براي مبارزه با امیال خودش آفریده شده است و الّا اختیار، آزادي و آگاهی انسـان،   •

 هایش مبارزه کند. یفایده خواهند بود. هویت و ذات و مبناي تعریف انسان این است که با دوست داشتن بی

 شود که به هر دو طرف یک انتخاب تمایل داشته باشد  آگاهی و اختیار انسان وقتی معنادار می

بـود. اگـر انسـان بـه یکـی از      خواهـد   معنـا  داشته باشد، اختیار و آزادي او بـی هاي ممکن، تمایل ن اگر انسان به هیچکدام از انتخاب •
. آگـاهی و اختیـار   اسـت  معنـا  ه نداشته باشد، باز هم اختیار بیبه طرف مقابل آن اصالً عالق وهاي ممکن، عالقه داشته باشد  انتخاب
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نتخابی است که شرافت انسانی معنـا  چنین ا در، دیک انتخاب تمایل داشته باشی که شما به هر دو طرف شود انسان وقتی معنادار می
 کند.  ودش، یکی را انتخاب میند تمایلِ خاز بین چ معموالً کند. در واقع انسان پیدا می

تمایـل داراي   دو یا چنـد د تا اختیار معنی پیدا کند؟ اگر نچگونه باشنسبت به یکدیگر چند تمایل انسان این ال دیگر این است که سؤ •
گر میل ا و ماند. باز هم انتخاب معنا نخواهد داشت و انسان حیوان می ،و کشش یک طرف بیشتر نباشد میل یکسان از طرف ما باشند
 معنا خواهد بود. کنیم و باز هم اختیار بی میهمیشه آن را انتخاب طبیعی است که به یک انتخاب، بیشتر باشد، 

ارزش ولی  عالیق کم«در مقابل » عالیق ارزشمند ولی پنهان«طراحی خدا براي معنادار شدن اختیار انسان: 
 »آشکار

خداوند دو نوع عالقـه  و انتخاب انسان طراحی کرده است؛ به این صورت که  براي معنادار شدن اختیار خداوند سیستم جالبی را  •

تر است و عالقـۀ دیگـر،    تر ولی پنهان تر، ارزشمندتر، عمیق در وجود انسان قرار داده است که یکی؛ سنگین

کنـد   تر و باشیرینی کمتر، اما آشکارتر است. و اختیار در این جا معنی پیدا مـی  تر، سبک ارزش تر، کم سطحی

کنـی. از   کنی و به تمایل عمیق و ارزشمندتر مراجعـه مـی   که شما از تمایل آشکار و سطحی خودت عبور می

کند و اصـالً فلسـفه وجـودي     کند و هویت انسانی، تجلی پیدا می اینجا به بعد است که انسان، معنی پیدا می

  انسان، همین است.

تر  تر برسد/تمایالت کمتر و سطحی کند تا به تمایالت عمیقتر عبور  انسان باید از تمایالت کمتر ولی ملموس
 نامند می» هواي نفس«را 

ر عبور کنـد و بـه یـک    ت تر و سطحی ، ملموسشدهکمتر ولی تجربه  تمایلاز یک انسان  کند که اختیار انسان فقط اینجا معنا پیدا می •
 نامند. می »هواي نفس«تر را  کمتر و سطحیهاي  این عالقهتر برسد.  عالقۀ عمیق

همـه چیـز از خـود مـا هسـت و بـه مـا        «فرمایند:  در ارتباط با عبور کردن از عالئق سطحی به عالئق عمیق، میحضرت امام (ره)  •
گردد، عکس العمل ماست. باید توجه داشته باشند، همه توجه داشته باشیم به اینکه آفت انسان، هواى نفس انسان است و ایـن   برمى

فطرت، فطرت توحید است، فطرت کمال طلبى است. کمال مطلق را انسـان   گیرد از آن فطرت توحید. مىدر همه هست، سرچشمه 
بیند این هم نیست. همه عالم را اگر چنانچه  خواهد، لکن وقتى بهش رسید، مى کند که مقام مى فهمد، خیال مى طلبد، خودش نمى مى

که قدرتمندهایى که قدرتشان زیاد است، بیشتر دنبال قدرت هستند، بیشـتر   بینید مى جمع کنند و به دست انسان بدهند، قانع نیست.
ر دنبال توسعه قدرت خودشان هستند. آنها هم اگر فضا را بگیرند و دریا را بگیرند و زمین را بگیرند و آسمان را بگیرند، قانع نیستند. اگ

دهد. باید سرکشى را جلویش را گرفت، و  سان را به باد فنا مىاى که حد و حدود ندارد، ان انسان جلوى خودش را نگیرد، این سرکشى
 )376/ص19صحیفۀ امام/ج.»(جلو بگیرند از هواهاى نفسانى که سرچشمه همه فسادها هست، ...این نَفْس را مهار کرد. 

 خود عبور کندانسان آفریده شده است تا از عالیق سطحی 

. پشت این عالیـق سـطحی، چیـز    مد شود. این عالقه سطحی را باید دور بریزی، رنسان آفریده شده است تا از عالیق سطحی خودا •
شـدن اسـت ولـی خواسـته عمیـق پشـت آن،        دار اید آن را پیدا کرد. مثال خواستۀ سطحی تـو، خانـه  دیگري پنهان شده است که ب

وابسته است، البتـه  هاي سطحی  تهانسان به مبارزه با همین خواس خداخواهی است. آن عالیق پنهان را باید کشف کرد. انسان شدن
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آن برنامه را اسالم ارائـه   باشدبراي مبارزه با هواي نفس، به دنبال برنامه  سیو اگر ک این مبارزه باید با یک برنامۀ صحیح انجام شود
 کرده است.

 شکل گرفته است »اکبر جهاد« معبور کنی پنهان هاي هاي آشکار به عالقه از عالقهاگر 

تـر ولـی    ارزش تر است؛ و دیگري بـی  ولی پنهانارزشمندتر  ی از آنهااي که یک عنی دارد که بین دو چیزي انتخاب کردهاختیار وقتی م •
مبارزه بـا نفـس پدیـد     اکبر شکل گرفته است و عبور کنی؛ جهاد از این عالقۀ آشکار به آن عالقه پنهانپیداتر و آشکارتر است. اگر 

مخالفت با هواي نفس نظام «فرماید:  امیرالمؤمنین علی (ع)  میاست.  ي انساناه آید که نخ تسبیح فضائل و خوبی می

رأس دین مخالفت «یند: فرما می دیگرو در جاي   )32(؛ غررالحکم/حدیث»مخَالَفَۀُ الْهوى  الدینِ  دهد؛ نظَام دین را شکل می
 )35کم/حدیث؛ غررالح رأْس الدینِ مخَالَفَۀُ الْهوىبا هواي نفس است؛ 

از هواي نفس پیـروي نکـن، هـواي نفـس     « هاي دوزخ الهی نوشته شده است: فرمایند: بر یکی از درب (ص) میپیامبر گرامی اسالم •
ئل الروضــه فــی فضــا»(مجانــب الْإِیمــان  فَــالْهوى  الْهــوى  ایمــان را از بــین مــی بــرد؛ و علَــى الْبــابِ الْخَــامسِ مکْتُــوب: لَــا تَتَّبِــعِ

 )177امیرالمؤمنین(ع)/ص

 میرد می بارروزي هفتاد  مؤمن به خاطر مبارزه با نفسمبارزه با نفس سخت است/

به خـاطر مبـارزه بـا    یرند ولی مؤمن م می بار چنین آمده است که: مردم یکحدیث قدسی  دراست.  البته مبارزه با هواي نفس سخت •
سبعینَ مـرَّةً مـنْ مجاهـدةِ      یومٍ  کُلِ  فی  أَحدهم  یموت النَّاس مرَّةً و یموترد؛ می و مخالفت با هواي نفسش روزي هفتاد بار می نفس

  )2916أَنْفُسهِم و مخَالَفَۀِ هواهم (میزان الحکمه/روایت 
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 )3-تنها مسیر(

کند/  ارزش افزوده تولید نمی ،»عمل تنها«و»افزایش علم«انسان تنها موجود توانمند درایجاد ارزش افزوده/
شود/ ما براي یک مبارزة دائمی با  تولید می» ها داشتنی دوست«ارزش افزوده با عمل برخالف 

 ایم/دین برنامۀ این مبارزه را داده ها خلق شده داشتنی دوست

را در  انسان تنها موجودي است که تـوان ایجـاد ارزش افـزوده دارد/ بـا تولیـد ارزش افـزوده، نـوع حیاتمـان        
 کنیم آخرت تعیین می

ایم که در خودمان تغییر و تفاوت ایجاد کنیم و از آن در جهت تولید ارزش افزوده کمک بگیریم. انسان تنهـا   ما براي این آفریده شده •
ی موجودي است که براي ایجاد ارزش افزوده توانمند شده است. مثالً در حیات مادي خودش از گیاهان خشـک و بالاسـتفاده، برخـ   

 کند، که نوعی تولید ارزش افزوده است.  صنایع دستی مانند سبد را درست می

اما تولید ارزش افزوده در بررسی هدف نهایی و آخرت انسان، چه جایگاهی دارد؟ ما با خلق ارزش افزوده، نوع حیـات خودمـان را در    •

و بسیاري از امور دنیـوي مـا از قبـل    ما در تعیین چگونگی دنیاي خود تأثیر زیادي نداریم کنیم.  آخرت تعیین می

تقدیر شده است، ولی در انتخاب نوع حیات اخروي خود و کیفیت آن، اختیار و آزادي داریم و با تولیـد ارزش  

 .کنیم افزوده است که نوع این حیات اخروي را تعیین می

ین جزئیات حیات آخرتش نقش مستقیم و مؤثر فهمد چه مقدار در تعی یکی از دالیل هولناك بودن روز قیامت این است که انسان می •
داشته است. قرار است ما با تولید ارزش افزوده در این دنیا، بر میلیاردها میلیارد سال که انتهایی ندارد و ابـدي اسـت، تـأثیر مسـتقیم     

 بگذاریم.

گـونگی  مـا بـراي انتخـاب چ   » اختیـار «ما بیشتر دنبال حل مشکالت زندگی دنیوي خود هستیم، در حالی که 
 حیات آخرتی ماست

ما به اشتباه مدام  کند. خلقت ما در این دنیا براي تولید ارزش افزوده است و این ارزش افزوده، نوع حیات ما را در آخرت تعیین می •

دنبال حل مشکالت زندگی دنیوي خود هستیم، در حالی که اختیار ما بـراي انتخـاب چگـونگی حیاتمـان در     

  شود. کالت دنیایی ما اصالً حل نمیآخرت است و بسیاري از مش

گذرانیم، گاهی حال  حیات واقعی و اصیل، در آخرت است چرا که حیات در این دنیا همراه با ممات است، نیمی از آن را در خواب می •
خلقت انسان،  ایم؛ ولی در حیات اخروي همیشه سرحال هستیم و انرژي داریم. فلسفه حیات و حوصله انجام کارها را داریم و گاهی بی

تولید ارزش افزوده براي حیات اخروي است و البته پاداش و اجر گرفتن یکی از نتایج ایـن تولیـد ارزش افـزوده اسـت. تولیـد ارزش      
اي در این دنیا از آزادي و اختیار خود سوء استفاده کنند و دسـت بـه فسـاد و     افزوده به قدري مهم است که اگر چه ممکن است عده

 طور صورت گرفته است. ولی بازهم به احترام آن ارزش افزوده، خلقت انسان اینخرابی بزنند 

قدر معاد را مهم  معنی خواهد بود. معاد، اصل حیات است. الزم است آن اگر معاد و زندگی آخرت را در نظر نداشته باشیم، همه چیز بی •
آنان با بهشت چنانند که گویى آن را دیده «ه متقین می فرمایند: ایم؛ چنانچه امیرالمؤمنین علی(ع) در خطب بدانیم که گویی آن را دیده
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  قَد رآهـا فَهـم    و در فضایش غرق نعمتند، و با عذاب جهنم چنانند که گویى آن را مشاهده نموده و در آن معذبند؛ فَهم و الْجنَّۀُ کَمنْ
  )193نهج البالغه/خطبه»(فَهم فیها معذَّبونَ و هم و النَّار کَمنْ قَد رآها  فیها منَعمونَ

 کند  توان ارزش افزوده تولید کرد؟/ افزایش علم و آگاهی، ارزش افزوده تولید نمی چگونه می

توان ارزش افزوده تولیـد   شود که چگونه می با توجه به نقش تولید ارزش افزوده در تعیین نوع زندگی اٌخروي ما، این سؤال مطرح می •
هاي خودش بیافزاید، آیا ارزش افـزوده تولیـد کـرده اسـت؟ خیـر.       کند؟ خیر. اگر کسی بر آگاهی رد؟ آیا علم ارزش افزوده تولید میک

 کند. » کمک«تواند به خلق ارزش افزوده  کند، بلکه علم و آگاهی فقط می ها، ارزش افزوده تولید نمی افزایش معلومات و آگاهی

مثَلُ الَّذینَ حملُوا التَّوراةَ ثُم «فرماید:  کنند، می دارند ولی ارزش افزوده تولید نمی قرآن در مورد کسانی که علم •

 کند.  پس افزایش علم و آگاهی، ارزش افزوده تولید نمی ).5سوره جمعه/آیه»(لَم یحملُوها کَمثَلِ الْحمارِ یحملُ أَسفاراً

 دکن عملِ تنها هم ارزش افزوده ایجاد نمی

ها،  کند. مثالً برخی از موجودات هستند که عمل مداوم دارند و خستگی ناپذیرند مانند مورچه عمل صرف هم ارزش افزوده ایجاد نمی •
شود. پس اصالتاً ارزش افزوده نه با علم و نه بـا   اي تولید نمی کوشی آنها بسیار بیشتر از انسان است، اما ارزش افزوده و با اینکه سخت

 شود.  میعمل تولید 

هایش عمل کند/ارزش افزوده در  داشتنی شود که انسان بر خالف میل و دوست ارزش افزوده وقتی تولید می
 شود مبارزه با نفس ایجاد می

هـا و تغییـر در    داشـتنی  گیـرد، نـوع مواجهـه انسـان بـا دوسـت       کند و علم و عمل را هم به کار می چیزي که ارزش افزوده تولید می •

وقتی با مقاومـت  ها عمل شده باشد.  شود که بر خالف میل و دوست داشتنی است. وقتی ارزش افزوده تولید می ها داشتنی دوست

کنـی، ارزش   مـی  هاي اصیل و عمیـق توجـه    کنی و به گرایش هاي سطحی، از آنها عبور می در مقابل گرایش

  ز مبارزه با نفس.هاي سطحی چیزي نیست ج شود و این مقاومت در مقابل گرایش افزوده تولید می

 اصالً انسان براي مبارزه با نفس و ایجاد ارزش افزوده و مقاومت و ایستادن در مقابل برخی از تمایالت خود انسان شده است. •

موضوع اصلی زندگی است که هر روز و هر لحظه با آن درگیر » ها کنار گذاشتن برخی از دوست داشتنی«
 باعث درك هویت انسانی است ها گفتن به دوست داشتنی» نه«هستیم/ 

هـا،   کنار گذاشتن برخی از دوست داشتنیهایت را کنار بگذاري.  موضوع اصلی زندگی این است که برخی از دوست داشتنی •

بار آن را حل کنی و تمام شود؛ بلکه موضوع اصلی زندگی است کـه هـر روز و هـر     یک مسأله نیست که یک

فس را باید در جاي جاي زندگی و لحظه به لحظه آن دیـد و تشـخیص   لحظه با آن درگیر هستیم. مبارزه با ن

 ها باعث درك هویت انسانی است.  گفتن به دوست داشتنی» نه«داد. 

دهند که باید صبر کنی و رضایت داشته باشی. گاهی هم  گاهی نه گفتن به نفس اینطور است که چیزي را دوست داري و به تو نمی •
اند ولی نباید بـه آن دسـت بزنـی کـه در اینجـا بایـد اطاعـت کنـی. گـاهی           ت داري، آن را به تو دادهاینطور است که چیزي را دوس
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تو، » تقدیر«تو به دست نزدن به یک دوست داشتنی تعلق گرفته است که باید اطاعت کنی و گاهی » تکلیف«

و رضایت؛ همان به نداشتن یک دوست داشتنی تعلق گرفته است که باید رضایت داشته باشی. این اطاعت 

 دهد که موضوع اصلی زندگی بشر است.  مبارزه با نفس را شکل می

اي دارد که دین آن را  ایم/این مبارزه نیاز به برنامه ها خلق شده داشتنی ما براي یک مبارزة دائمی با دوست
 ارائه کرده 

اي دارد که دین آن را ارائه کـرده اسـت. اهمیـت     به برنامهایم و این مبارزه نیاز  ها آفریده شده ما براي نبردي مداوم با دوست داشتنی •
  خلَاف  رشد نفس در مخالفت با اوست؛ فی«توان دید؛ حضرت علی علی(ع) فرمودند:  مبارزه با نفس را در برخی روایات به وضوح می

  خلَـاف   لفت بـا شـهوت اسـت؛ الرُّشْـد فـی     رشد انسان در مخا: «فرماید و در روایت دیگري می )91تحف العقول/ص»(رشْدها  النَّفْسِ
 )214تحف العقول /»(الشَّهوة

رساند، مگر آنکه دینش را بر هوس  بنده، هرگز حقیقت ایمان را به کمال نمى«همچنین از امام جواد(ع) نقل شده است که میفرماید:  •
دینش ترجیح دهد؛ لَن یستَکملَ العبد حقیقـۀَ اإلیمـانِ    افتد، مگر زمانى که هوس خود را بر خود ترجیح دهد، و هرگز به هالکت نمى

ینهعلى د تَهورَ شَهؤْثحتّى ی کلهو لَن ی ،هتوعلى شَه ینَهرَ دؤْث348/ص2(کشف الغمه/ج» حتّى ی.( 

 کند، خوف استها کمک می داشتنی تنها عاملی که ما را در مبارزه با دوست

و اما کسى که از موقعیت پروردگارش ترسیده و از هواى نفس جلوگیرى کرده است، جایگـاهش بهشـت   : «دفرمای خداوند متعال می •
 ) 41و 40نازعات/»(* فَإِنَّ الج�نَّۀَ هى الْمأْوي  است؛ و أَما منْ خاف مقام ربه و نَهى النَّفْس عنِ الْهوى

دانند و یا از کنار آیات مربوط به ترس از خدا و عذاب جهنم، به راحتـی عبـور   ا را نمیها اهمیت و ضرورت ترس از خدمتأسفانه خیلی •
هـا   داشتنی ها است و تنها عاملی که ما را در مبارزه با دوست کنند؛ در حالی که موضوع اصلی زندگی ما مخالفت با دوست داشتنی می

رساند. در روایتی  رین کمک را براي مبارزه با نفس به انسان میکند، خوف است. ترس از جهنم و ترس از مقام ربوبی بیشتکمک می
 .)71/ص2کافی/ج»( کند؛ الْمؤْمنُ لَا یصلحه إِلَّا الْخَوف هیچ چیزي غیر از خوف مؤمن را اصالح نمی«فرمایند: امام صادق(ع) می
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 )4-تنها مسیر(

رزندان خود را طوري تربیت کنیم که پذیراي مبارزه با هواي نفس، محور اصلی همۀ دستورات دین/ باید ف
 ها باشند/ انتخاب نوع رنج؛ تنها راه پیش پاي انسان/رنج خوب عامل شکوفایی +صوت دردها و رنج

 نگاه درستی نیست» خوب بودن، هدف خلقت و مسیر بندگی«عموماً نگاه مردم به 

گیرند؛ یا جزء موضوعاتی هستند که مورد  ام قرار میموضوعاتی که معموالً در جلسات و محافل معنوي مورد توجه و اهتم •
غفلت هستند و نیاز به تذکر، یادآوري و موعظه دارند و یا موضوعاتی هستند که مخاطبین قبالً از آن موضوعات آگاهی 

 آید. شود. البته این صورت دوم بسیار کم پیش می رسانی محسوب می اند که در این صورت این جلسات، نوعی اطالع نداشته
شود بلکه از جنس تغییر نگرش  رسانی محسوب می موضوع مورد توجه این جلسه، نه از جنس موعظه و تذکر است و نه اطالع •

رسانی و موعظه  اي نیست و غیر از اطالع و اصالح فضاي ذهنی است. تغییر نگرش و اصالح فضاي ذهنی، البته کار ساده
حال رشد ما امروزه با آن مواجه است، این است که نگاه اکثر مردم به زندگی و  هایی که جامعۀ خوب و در است. یکی از آسیب

فلسفه زندگی درست نیست. نگاهشان به خوب بودن و هدف متعالی حیات انسان، درست نیست. نگاه عمومی نسبت به مسأله 
ها در این موارد، دقیق  سیاري از نگاهتوان گفت ب اهللا، نگاه درستی نیست. الاقل می تربیت، مسیر عبودیت و سیر و سلوك الی

 نیستند.

ها  بسیاري از اطالعات پراکندة ما از معارف دین، درست است ولی در ترکیب نهایی، برداشت درستی از آن
 نداریم

هایی در مورد  نگرانه حدس کشید، طبیعتاً با یک نگاه جزء وقتی شما در تاریکی مطلق به اجزاء مختلف بدن یک فیل دست می •
پندارید. وقتی پاهاي آن را لمس  زنید، آن را سقفی محکم می زنید. وقتی به شکم فیل دست می اید، می نچه لمس کردهآ

کنید دیواري بلند است.  زنید، تصور می اید. وقتی به پشت فیل دست می هایی محکم دست زده کنید به ستون کنید، فکر می می
یل را ببینید، نگاه شما تغییر خواهد کرد و نگاهی درست از تمام فیل پیدا اگر فضا روشن شود و شما هم از کمی دورتر ف

 کنید؛ نگاهی که دیگر جزئی نیست و در تاریکی هم نبوده است. می
ها نداریم. مثالً  بسیاري از اطالعات پراکنده ما از معارف دینی، صحیح است، ولی در ترکیب نهایی برداشت درستی از آن •

توان  آیا میهمه آیات و روایات، با یکدیگر چگونه است؟ از کجا و از کدام دستور باید شروع کرد؟  ان ایندانیم ارتباط می نمی
عموم معارف دینی را در یک نخ اصلی مانند تسبیح قرار داد و سرنوشت همه را تعیین کرد؟ چگونه 

ترین فایده چنین تغییر ها، پیدا کرد؟ مهم توان نگاه درستی به مجموعه معارف دینی و پیوند بین آن می
  دهیم. نگاهی این است که تکلیف خودمان را تشخیص می

 ما در زندگی یک تکلیف بیشتر نداریم و فقط باید مراقب یک چیز باشیم نه صدها چیز

دهد و  کند، تکلیف خودش را تشخیص می کسی که نگاه درستی به مجموعه معارف دینی پیدا می •
لیف بیشتر نداریم و فقط باید یک چیز را مراقبت کنیم، نه اینکه مراقب فهمد که ما در زندگی یک تک می

 باید دید آن یک تکلیفی که در همه دستورات خوب هست، کدام است؟ .صدها بدي و صدها خوبی باشیم
مهم الْکتاب و یعلِّ«فرماید:  خداوند در قرآن کریم یکی از کارهاي پیامبر(ص) را آموزش حکمت به بندگان خدا ذکر کرده و می •

رسد،  آید و از طریق وحی می در مورد کتاب و حکمت شاید بت کتاب(قرآن) از بیرون می ).164سوره آل عمران/»(و الْحکْمۀَ
ولی حکمت یک جوشش درونی است. اگر کسی حکیم شود، درك درستی از کل دین پیدا کرده است و چنانچه روایتی را هم 
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گوید و من هم  طور باشد که روایت می کند که باید همین شنود، تصدیق و تأییدش می وایت را مینشنیده باشد؛ وقتی آن ر
تواند تصویر درستی  گونه دیده باشد، می ام. حکیم کل این حقیقت را شهود کرده است. اگر کسی دین را این چنین نگاهی داشته

 از دین پیدا کند و آن را به دیگران هم منتقل کند.

 

 مبارزه با هواي نفس، محور اصلی همۀ تکالیف و دستورات دین است/دین، برنامه مبارزه با هواي نفس است

د کند. بهتر شدن و ایجاد ارزش تواند خودش را تغییر و تکامل دهد و ارزش افزوده تولی انسان طوري آفریده شده است که می •
خوب شدن یا بهتر شدن به این افزوده به این نیست که یک آگاهی جدید پیدا کنیم، یا عمل بیشتري انجام دهیم. 

ها، از یک عالقه سطحی بگذریم و به  است که به چیزهایی عالقه داشته باشیم و در نبرد بین این عالقه
 جریان یک تغییر باید به دست آورد.  خوبی را در تر برسیم. اي عمیق عالقه

و برخی از ها دست نزند  انسان به این دنیا آمده است تا چیزهایی را دوست باشد ولی به برخی از آن •
انسان هم » عمل«خدمتگذار این مبارزه است و » علم«در این مسیر، چیزهایی را که دوست دارد، نداشته باشد. 
بارزه باشد و دین هم برنامه مبارزه با هواي نفس است؛ یعنی برنامه وقتی ارزش دارد که در نتیجه این م

هاست. مبارزه با هواي نفس، محور اصلی تعریف هویت انسان و فلسفه خلقت  مبارزه با برخی از عالقه
ها به فلسفه حیات و زندگی انسان را باید اصالح کرد. در واقع مبارزه با هواي  انسان است و سایر نگاه

  همۀ تکالیف و دستورات دین است. نفس محور

ها باشند/ هر چهل روز، یک رنج و بالیی به  باید فرزندان خود را طوري تربیت کنیم که پذیراي دردها و رنج
 رسد مؤمن می

معناي رنج  )4/سوره بلد»(ایم؛ لَقَد خَلَقْنَا الْإِنسانَ فی کَبد ما انسان را در رنج و سختی آفریده«فرماید:  خداوند صراحتاً می •
هایی  خواهد به ما بگوید در این دنیا اتفاق هاي انسان نیست. لذا این آیه می چیست؟ رنج یعنی اتفاقی که مطابق دوست داشتنی

 افتد که مطابق میل شما نیست. این نگاه در تربیت فرزند هم نقش دارد. می
کند و براي مرد  کند، در واقع او را پذیراي رنج می میاگر کسی چنین نگاهی به حیات داشته باشد وقتی فرزندش را تربیت  •

بار بالیی به مؤمن  کند. در احادیث هم ذکر شده است که هر چهل روز یک اش می ها آماده شدن در عرصۀ دردها و رنج
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کند  ن میآید که او را محزو گذرد، جز آنکه برایش مشکلى پیش می چهل شب بر مؤمن نمى فرماید: رسد. امام صادق(ع) می می
  )2/254؛ کافی/ سازد. (الْمؤْمنُ لَا یمضی علَیه أَربعونَ لَیلَۀً إِلَّا عرَض لَه أَمرٌ یحزُنُه و یذَّکَّرُ بِه و متذکرش می

ال یا رسد که این ب گذرد، بالئی به او می هیچ مؤمنی نیست مگر اینکه هر چهل روز که میفرماید:  حضرت در جاي دیگري می •
) نرسد او به بالیی اگر( اینکه  دهد، و یا رسد و خدا در ازاي تحمل آن بال، به او اجر می به مال، یا به فرزندش یا به خودش می

یبه بِبلَاء إِمّا إِلَّا و هو یذْکَرُ فی کُلِّ أَربعینَ یوم یوماً یص  مؤْمنٍ  . (ما منْشود می نصیبش  کجاست از داند نمى که اى غصه و غم
لذا این نگاه که تمام  )114فی ماله أَو فی ولَده أَو فی نَفْسه فَیؤْجرُ علَیه أَو همٍّ لَا یدرِي منْ أَینَ هو؛ جامع االخبار/ص

  .تالش ما را براي بر طرف کردن درد و رنج معطوف ساخته است، نگاه اشتباهی است

 شود هاي خوب عامل شکوفایی ما می رنج؛ تنها راه پیش پاي انسان/ رنج انتخاب نوع

توانیم انجام دهیم و آن هم اینکه نوع رنج را خودمان انتخاب کنیم  هایی که در دنیا وجود دارد، فقط یک کار می در مقابل رنج •
کرد، پس چه خوب است که خودمان به استقبال توان فرار  و با این انتخاب، رنج را بپذیریم و از آن استقبال کنیم. از رنج نمی

هاي خوب را  ها این سختی را به جان بخریم. اگر خوب رنج ببریم و رنج ها برویم و با انجام تکالیف و طاعت رنج و سختی
 شود. انتخاب کنیم، عامل شکوفایی ما می

هم اینکه نوع رنج را خودمان انتخاب کنیم و با  توانیم انجام دهیم و آن هایی که در دنیا هست، فقط یک کار می در مقابل رنج •
توانیم فرار کنیم و یکی از وجوه حکومت خدا،  این انتخاب، رنج را بپذیریم و از آن استقبال کنیم. ما از حکومت خدا نمی

توانیم  مانیم ولی می هاي خدا، همین رنج است. ما در رنج خواهیم بود و در آن باقی می هاي خداست و یکی از سنت سنت
 ها را ببریم. تالش کنیم تا بهترین رنج

 یا کند.  اي، که این رنج انسان را مریض می به عنوان مثالی از رنج بد، اگر شما حسادت کنی در واقع رنج حسادت را پذیرفته •
 نچه را که از دست داده بخورد، رنجی را انتخاب کرده که منشأش چیزي شبیه کفر است.آ حسرت انسان اگر

کشی. یا کار  اند و از این قدرنشناسی رنج می اي و قدر تو را ندانسته توان معرفی کرد: شما محبت کرده نج خوب را هم میچند ر •
 اي، ولی افتخار آن به نام دیگران ثبت شده است. خوبی انجام داده

اند،  ا به نام خودشان ثبت کردهتواند انتخاب کند که از حسادت کردن رنج ببرد یا از اینکه دیگران کار خوب شما ر انسان می •
کنید؟ رنج دوم بهتر است، چون امکان اگر کسی آدم باشد و اهل انسانیت باشد، امکان ندارد  رنج ببرد. کدام رنج را انتخاب می

وقت کسی حقش را نخورد و همیشه انرژي خودش را براي دفاع از خود  حقش را نخورند. اگر کسی اینقدر مراقب باشد که هیچ
گیرند که  أمین منافع خودش صرف کند، او اصالً آدم نیست. به محض اینکه آدم خوبی بشوي، کسانی سر راهت قرار میو ت

خورند. حتی آن زمانی که امام زمان(عج) در اوج اقتدار خواهند بود و غربت ائمۀ دیگر را ندارند، از شدت اذیتی که  حق تو را می
 شود. گاه از رنج مظلومیت فارغ نمی هیچ شود؛ آدم خوب شوند، جگرشان خون می می

کدام رنج بهتر است؟ رنج حسرت خوردن براي از دست دادن دنیا؟ یا رنج شرمندگی پیش خدا؟ دومی بهتر است. چون کسی  •
 هاي با خدا بودن گریه کند. تواند بابت رنج از دست دادن فرصت وقت نمی که حسرت از دست دادن دنیا را در دل دارد، هیچ

اولیاء شود.  هاي خوب را انتخاب کنیم، این رنج عامل شکوفایی ما می توان فرار کرد. اما اگر خوب رنج ببریم و رنج نج نمیاز ر •
اند که حتی یک لحظه هم رنج بد به قلبشان وارد نشود و حتی یک لحظه هم از رنج  کرده خدا مراقبت می

انداخت  شد، صورت مبارکشان بیشتر گل می هایش بیشتر می رنجامام حسین(ع) هم روز عاشورا هر قدر  خوب خالی نباشند.
 شد... تر می و نورانی
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 )5-تنها مسیر(

که الزم است، مبارزه با  ییاگر در جا /از مبارزه با نفس فرار کنند توانند یهوسران هم نم يها آدم یحت
، کمک خدا »رنج« يریفراگ/  میندارد مبارزه با نفس کن يکه اجر ییدر جا میشو یمجبور م م،ینفس نکن

 وندیرا به هم پ ها هیو توص ینیتمام معارف د ح،یمانند نخ تسب نفس يمبارزه با هوا/مبارزه با نفس يبرا
 نفس است يمبارزه با هوا ،یکار ما در طول زندگو تنها  نیتر یاصل /دهد یم

مبارزه با  با هواي نفس است/ ترین و تنها کار ما در طول زندگی، مبارزه مقابل خداپرستی/اصلیی هواپرست
 دهد یم وندیرا به هم پ ها هیو توص ینیتمام معارف د ح،ینفس مانند نخ تسب يهوا

لذا مبارزه با هواي نفس، نظام دین است و مانند نـخ  اساساً در مقابل خداپرستی، یک پرستش کلیدي وجود دارد که هواپرستی است.  •
ول زنـدگی خـود داریـم،    ترین و تنها کاري که ما همیشـه در طـ   دهد. اصلی ه هم پیوند میها را ب تسبیح، تمام معارف دینی و توصیه

دار، هرز  هاي ما به دلیل پرداختن به موارد غیر اولویت مبارزه با نفس است. ولی ما غالباً به این مسأله توجه نداریم و بسیاري از انرژي
 و آن هم مبارزه با نفس است. رود، در حالی که فقط باید یک موضوع را مراقبت کنیم می

ها نیست و تلقی درستی از این معنا وجود ندارد. در حالی که پیامبر اکـرم(ص)   متاسفانه توجه الزم به مسألۀ جهاد با نفس در اکثر آدم •
و جنگ کردن نامیدند » جهاد اصغر«اوج اعمال خوب را که جهاد در راه خداست و در آن قله رفیعی به نام شهادت هم وجود دارد را 

مرْحبـاً بِقَـومٍ قَضَـوا الْجِهـاد      :بعثَ بِسرِیۀٍ فَلَما رجعوا قَالَ  عنْ أَبِی عبد اللَّه ع أَنَّ النَّبِی ص(با تمایالت درونی را جهاد اکبر نام نهادند. 
 )5/12؛ کافی/قَالَ جِهاد النَّفْسِ ؟ص و ما الْجِهاد الْأَکْبرُقیلَ یا رسولَ اللَّه  .الْأَصغَرَ و بقی الْجِهاد الْأَکْبرُ

 کنیمتر تحمل  ها را راحت کند رنج اند، کمک می ها اعم از مؤمن و کافر در رنج آفریده شده اینکه همه انسان

راه تنها نیستید. خداونـد، دنیـا و    مبارزه کنید، در این ي خودها داشتنی خواهید با دوست جهاد بانفس کار سختی است ولی شما که می •
اند،  ها اعم از خوب و بد، مؤمن و کافر همه در رنج آفریده شده انسان کنند. اینکه همۀ ین مبارزه کمک مینظام هستی هم شما را در ا

 کنید. تر تحمل  ها را راحت کند که شما رنج کمک می

 اگـر انـد.   ها در رنج آفریـده شـده   ؛ یعنی همه انسان)4سوره بلد/»(ا الْإِنسانَ فی کَبدلَقَد خَلَقْنَ«فرماید:  خداوند متعال در قرآن کریم می •
یابد. سختی و رنج در مسیر زندگی  کسی دینداري کند، رنج او افزایش نمیاگر دهد و  دینی کند، رنج خودش را کاهش نمی کسی بی

یا أَیّهـا  «فرماید:  میتعبیه شده است؛ خداوند متعال انسان و خلقت و این در هستی وجود دارد مالقات خدا  لحظۀ مرگ و ها تا انسان
یهلَاقا فَمحکَد بِّکإِلَى ر حکَاد انُ إِنَّکرنج فراوان بـه سـوي پروردگـار     و انسان! تو پیوسته با تالشي ا ) یعنی6سوره انشقاق/»(الْإِنس

 .و سرانجام او را مالقات خواهی کرد کنی حرکت می خود

شویم در جایی که اجري  توان فرار کرد/اگر در جاي الزم، مبارزه با نفس نکنیم، مجبور می از مبارزه با نفس نمی
 ندارد مبارزه با نفس کنیم

هـاي هـرزه و    حتـی آدم  تواند از مبارزه با نفس فرار کنـد.  هاي خوب وجود دارد و هیچ کس نمی زجر کشیدن قطعاً براي همۀ انسان •
هاي خـود صـرفنظر    داشتنی شوند از برخی از دوست با نفس فرار کنند و باالخره در مواردي ناچار می مبارزه توانند از هوسران هم نمی

 هاي دل خود مبارزه کنند.   کنند یا با برخی از خواسته
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 شـما در جـایی  اگـر   کـرد. د مبارزه خواهیـ  يي دیگرد، قطعاً در جانکردی مبارزهاگر شما در جایی که الزم بوده مبارزه با نفس کنید،  •
کنید با این تفاوت که دیگر اجر و پاداشی نخواهد ترل شوید خودتان را کن د، قطعاً در جایی دیگري مجبور میرا کنترل نکردی انخودت

 داشت. لذا بهتر است که انسان در همان جایی که دستور و تکلیف الهی وجود دارد، مبارزه با نفس کند.

 ؤمنان براي مبارزه با نفس، قرار دادن سختی براي همه(مومن و کافر) استیکی از کمکهاي خدا به م

سوره »(معارِج علَیها یظْهرُونَ وولَولَا أَن یکُونَ النَّاس أُمۀً واحدةً لَجعلْنَا لمن یکْفُرُ بِالرَّحمنِ لبیوتهِم سقُفًا من فَضَّۀٍ «فرماید:  خداوند می •
کردم کـه   طور باشد که همۀ مردم را به یک چشم نگاه کنم، کاري می خواستم این کند که اگر نمی یعنی خداوند بیان می )33/زخرف

کردم که مؤمنان در دنیا سختی بکشند و کافران راحت باشند، به مؤمنـان   هاي کافران از نقره ساخته شود، یعنی کاري می سقف خانه
رساندم. اما خدا این کار را نکرده است و همه را به یک چشم دیده است.  ایـن تعبیـر     و گرفتاري نمیدادم ولی به کافران بال بال می

اي  ساختم، قابل تأمل است؛ یعنی ببینید اگر سـقف خانـه   هاي کفار را از نقره یا طال می فرماید: سقف خانه که خداوند در آیۀ فوق می
یار کفار است، چگونه خواهد بود؟! ولی خدا این کار را نکرده است و رنج را بـراي همـه   طور باشد، بقیه امکانات رفاهی که در اخت این

 قرار داده است.

تصور کنید اگر رنج و سختی در دنیا، فقط براي مؤمنان بود و کافران زندگی دنیوي راحت و بدون سختی و رنجی داشتند، چنـد نفـر    •
هاي کافران را از نقـره قـرار    کرد(سقف خانه فرماید: اگر خدا این کار را می بل میامام صادق(ع) در توضیح آیه قماند؟!  مؤمن باقی می

من محزون و  مومناگر بنده «فرماید:  ) و در حدیث قدسی می47(الزهد/لَو فَعلَ لَکَفَرَ النَّاس جمیعاًشدند؛  داد)، تمام مردم کافر می می
لَو لَا أَنْ یجِـد عبـدي الْمـؤْمنُ فـی نَفْسـه لَعصـبت الْکَـافرَ بِعصـابۀٍ مـنْ           ؛ستمب دستارى از طال به سر کافر مى ،شد دل شکسته نمى

پس خدا به ما لطف کرده و رنج را براي همه قرار داده است. اینکه رنج براي همه است، کمکی اسـت  ) 2/604علل الشرایع/»(ذَهبٍ.
 هاي دنیا را تحمل کنیم.  تر رنج که راحت

اند و هم در آن دنیـا در رنـج و عـذاب هسـتند و      بینند هم در این دنیا سختی کشیده هاي اهل جهنم این است که می کی از سختیی •
 تحمل این واقعیت برایشان خیلی سخت است.

 یزندگ يها یبه سختتوجه  هاي دنیا / همراهی نظام هستی، کمک دیگر خدا به مومن براي پذیرش رنج
 ها  رنج رشیپذ يبرا یکمک ،ایدن

اي اسـت   رسد. نظام خلقت و طبیعت به گونـه  هاي دنیا به مؤمن می همراهی نظام هستی، کمک دیگري است که براي پذیرش رنج •
اي خطاب بـه فرزندشـان امـام حسـن      البالغه که نامه نهج 31کند. حضرت علی(ع) در نامه  که پذیرش رنج و تحمل آن را ساده می

هاي دنیا  ها، کمک بسیار عالی و خوبی براي پذیرش رنج کنند که فهم دقیق و درست آن ز دنیا اشاره میمجتبی(ع) است، به حقایقی ا
 شود که یک دوره معارف دین است.  است. این نامه سندي باالدستی محسوب می

] للـدنْیا السـاکنِ مسـاکنَ الْمـوتَى و      رِ الْمستَسلمِ [للدهرِ الذَّامِمنَ الْوالد الْفَانِ الْمقرِّ للزَّمانِ الْمدبِرِ الْعم«فرماید:  میحضرت در این نامه  •
) 31بالغه/نامـه نهـج ال ...»(امِ و رهینَۀِ الْأَیامِ الظَّاعنِ عنْها غَداً إِلَى الْمولُود الْمؤَملِ ما لَا یدرِك السالک سبِیلَ منْ قَد هلَک غَرَضِ الْأَسقَ

از و شـته  اى ندا سپرى شدن دنیا چارهگذاشته و در زندگى را پشت سر  کسی که به گذشت زمان،کننده  اعتراف و فانى از پدرىیعنی 
قـرار دارد و در   هـا  بیمـارى ، در دنیـا هـدف   آیـد  به دست نمى است کهچیزى  که آرزومندبه فرزندى پدري که فردا کوچ خواهد کرد 

 ست...دنیا هاي يگرفتار و تیررس مصائب
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کنـد خـود بـه خـود کمکـی از       هاي زندگی دنیا توجه می بیند و به این سختی ها و صفات را در انسان و دنیا می کسی که این ویژگی •
 ها دریافت کرده است.  بیرون براي پذیرش رنج

 ریزي نیست هاي دنیا، به معناي عدم برنامه پذیرش رنج

ها نیست. براي برطرف کردن رنج،  ریزي براي حل مشکالت و برطرف کردن رنج الش و عدم برنامهها به معناي عدم ت پذیرش رنج •
ریزي را خدا به هم ریخت و به نتیجه نرسیدي، باز هم باید لبخنـد بزنـی و راضـی     ریزي کرد ولی اگر این برنامه باید تالش و برنامه

 باشی. 

ولَا تَنس نَصیبک منَ بهرة خودت از دنیا را فرامش نکن؛ «فرماید:  خداوند میکرد؛  ریزي ها هم باید برنامه حتی براي رسیدن به عالقه •
ها  هایت را به هم زد، باز هم باید خوشحال و راضی باشی. از برخی رنج ولی اگر خدا حالت را گرفت و برنامه )77سوره قصص/»(الدّنْیا

ریـزي و   ات را به هم زد، باز هم لبخند بزن. برنامه د ولی در این میان اگر خدا برنامهها را باید انتخاب کر باید فرار کرد و بعضی از رنج
من خدا را آنجایی شناختم که «فرماید  حضرت علی(ع) میگیري الزم است ولی اگر خدا آنها را به هم زد، باید رضایت داشت.  تصمیم
 )247؛ نهج البالغه/حکمتخِ الْعزَائمِعرَفْت اهللاَ سبحانَه بِفَسکرد؛ هایم را خراب می تصمیم

یکی از عالئم خودخواهی و هواپرستی این است که اگر زندگی سخت شد، از روي لج بازي، زندگی را 
 تر کنی سخت

تر کنی. مثالً کسی کـه   بازي، زندگی را سخت یکی از عالئم خودخواهی و هواپرستی این است که اگر زندگی سخت شد، از روي لج •
تر  بازي آن را به شدت بر خودش سخت اش سخت شده، از روي لج کند، رنج و ناراحتی را نپذیرفته است و چون زندگی میخودکشی 

 کند. می

اید، خراب شود؛ نباید کل آن را بشکنید و خراب کنید؛ چون فقط یک قسـمت آن خـراب شـده     اگر یک بخشی از تابلویی که کشیده •
بازي با خدا اسـت   اید. این کار، یکی از عالئم خودپرستی و هواپرستی و لج ر تمام آن را نابود کردهبود، نه همۀ آن، ولی شما با این کا

 که انسان کل زندگی را خراب کند. باید قواعد بازي دنیا را پذیرفت. 

کم  خاطر خدا بگذرد، کمهایش به  پوشی کرد. اگر انسان از دوست داشتنی ها چشم داشتنی ها را پذیرفت و از دوست در راه خدا باید رنج •
 بود که حوادث عاشورا رقم خورد...» خود«رسد و باید از خودش هم بگذرد. و در زمان قربانی کردن نوبت خودش می
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 )6-تنها مسیر(

با رنج و  ایدن یزندگ یهمراه ا،یدن تیواقع /کند یم ينداریما را آماده د ،یحاکم بر زندگ يها تیدرك واقع
/بدون »میبه دنبال مقصر نباش يفرد يها در مشکالت و رنج: «ایدن تیدرك واقع ۀجینت نیاول /است یسخت

 هاي غربی رنج نشان دادن زندگی در غرب، دروغ و خیانت فیلم

با رنج و  ایدن یزندگ یهمراه ا،یدن تیواقع/ کند ا آماده دینداري میرهاي حاکم بر زندگی، ما  درك واقعیت
 است یسخت
دقیقی از بندگی داشته باشیم، ضروري است که تصور دقیقی از زندگی داشته باشـیم. و قبـل از اینکـه تصـور     ما قبل از اینکه تصور  •

روشنی از دین داشته باشیم، نیاز است که تصور روشنی از دنیا داشته باشیم. اگر دنیا را دقیق و روشن بشناسیم، دین را منجـی خـود   
 مقابله با دین را احمقانه خواهیم دانست. شویم و  دانیم؛ از دینداري خود مغرور نمی می

مورد سـرزنش قـرار نگرفتـه     قدر کنند؟ چرا سایر صفات بد کفار این داند که تعقل نمی چرا قرآن در مواجهه با کفار، آنها را کسانی می •
ایط واقعی دنیایی است کنند، شر عدم تعقل آنها مورد سرزنش است؟ مسلّما یکی از چیزهایی که کفار در مورد آن تعقل نمی است که

ها و درك قوانین حـاکم بـر    هایی که زندگی ما را احاطه کرده است. دیدن واقعیت واقعیت ؛را دید ها که در آن قرار داریم. باید واقعیت
 . واقعیت دنیا، همراهی زندگی دنیا با رنج و سختی است.کند هاي الهی، ما را آماده دینداري می هستی و درك سنت

 فراوانی دارد هاي  هاي حاکم بر زندگی، آسیب دون درك سنتدینداري ب
ید و بعد ها را د هاي بسیاري دارد. باید واقعیت هاي حاکم بر زندگی بخواهیم دینداري کنیم، آسیب ها و سنت اینکه بدون درك واقعیت •

ر معرض آسیب جدي قرار خواهـد داشـت.   دهاي حاکم بر زندگی و حیات بشر را نبیند ولی دیندار شود،  تدیندار شد. اگر کسی واقعی
کنی. مهمترین ویژگی این دنیا این  مبارزه با هواي نفس است و اینکه بدانی در چه دنیایی زندگی می نقطه آغاز حرکت، درك فلسفۀ

  هایتان فاصله بیندازد. داشتنی که با سختی همراه است و بنا دارد بین شما و دوستاست 
دین شود و اگر هـم بـه ظـاهر     شده باشد و نقطه آغاز حرکت او نقطه درستی نباشد، ممکن است بعداً بیاگر کسی تصادفاً آدم خوبی  •

دهد. چنین فردي ضربه بیشتري به دیـن   بیند و دین را در خدمت هواي نفس خود قرار می دین نشود، نان خود را در دینداري می بی
 خواهد زد.

ها را یاد دهد. گستره هواي نفس و تجلیـات آن را   داشتنی شیوه دست کشیدن از دوستدین آمده است تا راه مبارزه با هواي نفس و  •
 کند. . براي این دایره گسترده از هواي نفس برنامه الزم است و دین است که این برنامه را ارائه میید که چقدر فراگیر استببین

 کند هایی را براي ما تعریف می رنج» متغیر«و » ثابت«دنیا به صورت 
هـایی را بـراي شـما تعریـف      کند و به صورت ثابت یا متغیر رنـج  هایی که دارد، شما را در این مبارزه با نفس کمک می دنیا با واقعیت •

 کند.  می

(میـزان الحکمـه، حـدیث    » الهِجرانُ عقُوبه العشق«تواند شامل مواردي مانند پیر شدن و قواعدي مانند  دنیا می» ثابت«هاي  رنج-1 •
  .باشد. یعنی شما در این دنیا عاشق هر چیزي بشوید، دچار هجران و دوري از آن خواهید شد ز امیرالمؤمنین ع)ا-13143

 آید. نیز متناسب با شرایط زندگی هر کسی براي او پیش می» متغیر«هاي  رنج-2 •
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 دنیا براي مؤمن رنج دارد و این رنج به نفع او است
تـوان در   کرده است. اینکه دنیا براي مـؤمن رنـج دارد و ایـن رنـج بـه نفـع او اسـت را مـی        شرایط دنیا، رنج را براي همگان تعریف  •

درگاه خدا براى طلب روزى نبود، خـدا آنهـا را از حـالى کـه     ه اگر اصرار این مردم شیعه بفرماید:  هایی دید. امام صادق(ع) می روایت
ح هذه الشِّیعۀِ علَى اللَّه فی طَلَبِ الرِّزقِ لَنَقَلَهم منَ الْحالِ الَّتی هم فیها إِلَى ما لَو لَا إِلْحا( فرمود. داشتند به تنگدستى بیشترى منتقل می

 )264/ 2ی/جکاف؛هو أَضْیقُ منْها

شـود بـر آن    ىموفّق مـ  کند تا اینکه ا دنبال مىمؤمن ریاست و یا تجارتى ر ةبند گاهی فرمود: (ص)به نقل از رسول خدا (ع)امام باقر •
ید چون اگر به آن دست پیـدا  نا امید کناو را و  مانع شوید که او موفق شودگوید:  فرستد و به او مى مىرا خداوند ملَکى اما دست یابد، 

 گویـد:  شود. بعد آن مؤمن هم می آن بندة مؤمن میبا لطف خدا مانع شود که به جهنم برود، لذا آن فرشته  کند این موضوع باعث می
موفـق  داند که خداوند در این کار و برنامه ناظر او بوده است و اگر  : او نمىفرماید میحضرت  !چه کسى مرا بیچاره کرد؟ !چاره شدمبی

و قَـالَ مـا    ...ى ما کَـانَ یهـوى   إِنَّ الْعبد الْمؤْمنَ لَیطْلُب الْإِمارةَ و التِّجارةَ حتَّى إِذَا أَشْرَف منْ ذَلک علَ( کرد. او را وارد دوزخ مى شد می
 )56/صالتمحیص؛ یدرِي أَنَّ اللَّه النَّاظرُ لَه فی ذَلک و لَو ظَفرَ بِه أَدخَلَه النَّار

 به همراه او کسـی یا آن که  :پیش بیایدبرایش ه مورد بسا هر سو چه  در امان نیستمؤمن از یکى از سه چیز  فرمود:(ع) امام صادق •
هـایش،   خواسـته  رسـیدن بـه  و در راه یا آن که در مسیر  اى داشته باشد که اذیتش کند. یا همسایه آزارش دهد.اش باشد که  در خانه

فرسـتد تـا    مـی شد، خداوند شیطانى را بـرایش  کوهى با باالي ؤمنى برکه حتی اگر م چنان .شودچیزى باشد که سبب اذیت و آزار او 
ما أَفْلَت الْمؤْمنُ منْ واحـدةٍ مـنْ   ( هیچ موجودى ترس نداشته باشد. که از دهد قرار می او ا انیس و مونس؛ ولى ایمانش راذیتش کند

هابب هلَیقُ عغْلارِ یی الدف هعکُونُ منْ یم غْضا بإِم هلَیالثَّلَاثُ ع تعتَما اجملَرُب و ثَلَاث  ارج أَو یهؤْذی یهؤْذ2/250 ج/کافی...؛ ی( 

 آیند/عاقل کسی است که آخرت را انتخاب کند  هم دنیا و هم آخرت با سختی به دست می
آید و  که دنیا جز با رنج و مشقّت به دست نمى فهمد کند و می نگاه میپرستان اى هشام! خردمند به دنیا و دنیاامام کاظم(ع) فرمودند:  •

تر اسـت،   کند که پاینده پس آن چیزي را طلب میآید.  نمى دستجز با رنج و زحمت به  همآن  فهمد که میو  کند میبه آخرت نگاه 
ظَـرَ إِلَـى   أَهلها، فَعلم أَنَّها لَاتُنَـالُ إِلَّـا بِالْمشَـقَّۀِ، و نَ     یا هشَام، إِنَّ الْعاقلَ نَظَرَ إِلَى الدنْیا و إِلى(کند  یعنی انسان عاقل آخرت را طلب می

 )1/37؛ کافی/جالْآخرَةِ، فَعلم أَنَّها لَاتُنَالُ إِلَّا بِالْمشَقَّۀِ، فَطَلَب بِالْمشَقَّۀِ أَبقَاهما

ها) را خوشبخت و بدون  اي غرب این است که به دروغ، خودشان(غربی هاي محصوالت رسانه یکی از خیانت
 دهند رنج نشان می

ها، سراغ آن چیزي برویم که ماندگار اسـت   رت براي همه با سختی همراه است، پس باید با پذیرش مشقتبه دست آوردن دنیا و آخ •
اي غـرب ایـن اسـت کـه      هاي محصـوالت رسـانه   هایی که زندگی دنیا براي همه دارد، یکی از خیانت رغم سختی یعنی آخرت. علی

اي  طور نیست ولی هجمه سنگین رسـانه  ت زندگی در غرب ایندهند. در حالی که واقعی خودشان را خوشبخت و بدون رنج نشان می
 غرب باعث شده است که مردم این مشکالت را نبینند و درك نکنند.

 »هاي فردي به دنبال مقصر نباشیم در مشکالت و رنج«اولین نتیجۀ درك واقعیت دنیا: 

ها به دنبال مقصر نباشیم. اگـر چـه در مسـایل کـالن      شود در رنج یکی از نتایج اخالقی شناخت واقعیت دنیا این است که باعث می •
هایی  توان به دنبال مقصر بود (مانند اعالم برائت از آمریکا به دلیل مشکالتی که براي ملت ایران پیش آورده و دشمنی اجتماعی می
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هاي دنیا بـدانیم و دنبـال پیـدا     گیریم، باید آن را در ذیل واقعیت که دارد) ولی در مسایل فردي هنگامی که در رنج و سختی قرار می
 کردن مقصر نباشیم.  

 شویم هاي تنفسی که داریم، شاکر خدا می دومین نتیجۀ درك واقعیت دنیا: به دلیل فرصت

هاي تنفس و راحتی هم خدا بـه   نتیجه دوم درك واقعیت دنیا این است که وقتی فهمیدیم دنیا محل زجر کشیدن است، ولی فرصت •
کنیم که خدا خیلی مهربان است که در دنیایی  کنیم. درك می آوریم، خدا را شکر می تی که منفعتی را به دست میما داده است یا وق

 هاي تنفس بسیاري هم به ما داده است.  که چنین واقعیتی داشته، فرصت

شـود.   او بدهد، شاکر خدا نمی اگر کسی فلسفه حیات دنیا را نبیند و آن را درك نکند، هر قدر هم که خدا نعمت و آسایش و راحتی به •
شود، به جاي شکر؛ حرفش این است که خدایا اصـالً چـرا بیمـاري دادي؟ برخـی از دوسـتان انتقـاد        مثالً وقتی بیماري او خوب می

د خدا کنم: خب! شما خیلی بای کشیم!! به آنها عرض می قدر زجر نمی کنید؟ ما که در این دنیا این کنند که چرا اینقدر تلخ بحث می می
 فهمید که خدا چقدر با ما با مهربانی تا کرده است.  را به خاطر این شرایط شکر کنید. اگر حقیقت حیات را درك کنید، می

 کنی پیدا نمی »گذشته، حال و آینده«درك واقعیت دنیا: رنج و ناخوشی نسبت به  سومین نتیجۀ

ر خوشی و راحتی هسـتیم را قـدر بـدانیم و آن را نـوش جـان کنـیم.       شود همین که االن د وقتی واقعیت دنیا را شناختیم، باعث می •

 انسان معموالً گرفتار سه ناخوشی است:

 هایی که در گذشته داشته است. غصه خوردن و رنج کشیدن به دلیل ناخوشی -1 •

 هاي آینده دارد. صه خوردن و رنج کشیدن به دلیل نگرانی که براي خوشیغ -2 •

هـاي   هـاي خودمـان بـا خوشـی     راي شرایط امروزش که حسادت نام دارد و نتیجه مقایسه خوشیخوردن و رنج کشیدن ب غصه -3 •
 دیگران است. 

توان از این سه ناخوشـی دوري کـرد. االن    این سه ناخوشی همگی بد و مذموم هستند. با شناخت و درك صحیح از واقعیت دنیا، می •
کنـی؟ امـام حسـین(ع) در گـودي      ا با ناخوشی کردن خراب مـی که فرصت خوشی کردن داري و فرصت شکر الهی است، چرا آن ر

 فرمود: الهی رضاً برضائک... قتلگاه با آن همه رنج و مصیبتی که داشت، در حال شکر خدا بود و می
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 )7-تنها مسیر(

در راه  دنیکردن به زجر کش دایعالقه پانکار و غفلت نیست؛ بلکه ها،  راه برخورد با رنج نیبهتر
 ه اول و دوم خداشناسی و ارتباط با خدا چیست؟/مرحلستخدا

 راه صحیح متقاعد شدن به دینداري، شناخت واقعیت دنیا و حیات انسان است

گاهی از اوقات ما نباید به متقاعد بودن خودمان براي دینداري نگاه کنیم، بلکه باید همه چیز را از نو بسازیم. شاید اشکالی در مراتب  •
آیـد کـه    اگر مراتب متقاعد شدن ما براي دینداري درست انجام نشده باشد، مشکالتی پـیش مـی  شته باشد. متقاعد شدن ما وجود دا

 ایم.  اهللا و اطاعت از خدا. یعنی ایمان هست، اما عمیقاً متقاعد نشده چنین عالئمی دارد: کاهل نمازي، کندي در سیر و سلوك الی

اند. این افراد منکر خدا، پیغمبر(ص) و بهشـت و   دینداري عمیقاً متقاعد نشده بسیاري از کسانی که دینداري برایشان سخت است، به •
عـدم  ». چرا این دستور و آن دستور به ما داده شده اسـت؟ «هایی هم در ته دلشان هست که  شوند ولی هنوز چنین سؤال جهنم نمی

 شود به حرف دین درست گوش نکنند.  متقاعد شدن در مورد این سوالها باعث می

دیـن شـروع   » ایمان به غیب«اینجا ما بحث را از ایمان به خدا و غیب، بایدها و نبایدها و دستورات دینی و به طور کلی از بخش  در •
ها، داراي استناد قرآنی و روایی نیز هست. بعد از توجه و درك  ایم. توجه به واقعیت ایم، بلکه از درست دیدن واقعیت شروع کرده نکرده

رسیم. راه متقاعد شدن این است که حرکت خود را از نقطه درستی آغاز کرده باشـیم. نقطـه    ت، به ایمان هم میدرست واقعیات حیا
 آغاز هم شناخت واقعیت دنیا و حیات انسان در دنیا است.

قبل از شنیدن دستورات خدا، تشنۀ  کنیم؟/ چرا باید ابتدا از شناخت واقعیت دنیا و حیات انسان باید شروع 
 خدا شویمدستورات 

بشویم. قبل از اینکـه دسـتورات   » ایمان به خدا«برسیم، تشنه » ایمان به خدا«خواهیم قبل از اینکه به  ما می •

خدا را بشنویم، خودمان را محتاج دستورات خدا ببینیم. قبل از اینکه پیامبران خدا با مـا حـرف بزننـد، درد و    

بیب بیاید و احوال ما را بپرسد، در حالیکه ما هنوز هیچ نیازمندي خودمان به طبیب را درك کرده باشیم. اگر ط

کنیم، ممکن است به طبیب بخندیم و کار او را جدي تلقـی نکنـیم. امـا اگـر بـه       دردي در خود احساس نمی

 کنی.  بري و از آن نوش جان می کنی و لذت می تشنگی رسیده باشی، قدر زالل زمزم دین را درك می

گوید من براي چی باید دینـداري کـنم؟! آنوقـت     از خودش به دین را نفهمیده، دین را عرضه کنی، میاگر به کسی که ضرورت و نی •
چون سؤال این فرد، معترضانه است؛ اگر جواب صحیح هم بشنود، غالباً دوست ندارد متقاعد شود. اگر به کسـی کـه هنـوز بـا درك     

د: براي چی نماز بخوانم، اصالً خـدا چـه نیـازي بـه نمـاز مـن دارد؟       گوی هاي دنیا تشنه دین نشده است، بگویی نماز بخوان! می رنج

پرسـد:   انسان باید ابتدا یک دردي پیدا کند و بعد به او بگویند مرهم درد تو، نماز اسـت. او بـا اشـتیاق مـی    

 پذیرد.  چگونه، چطوري؟ و راحت با جان و دل می
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 بیند ن ببیند، دین را تلخ میدهد/اگر انسان دنیا را شیری شیطان دنیا را شیرین جلوه می

ها  هاي این واقعیت آشنا کن. اگر کسی این تلخی ها را با واقعیت خودشان و واقعیت حیاتشان و با تلخی گوید ابتدا انسان این روش می •
 . کند. روش صحیح و طبیعی آشنایی با دین همین است گردد. دین است که این حیات را شیرین می را دید، دنبال شیرینی می

وقتی تلقی یک انسـان از دنیـا ایـن    دهد.  نقطه مقابل این روش این است که شیطان اول دنیا را براي شما شیرین جلوه می •

. لذت ببرد، دیگر دیندار نخواهد شداز دنیا هرقدر که دلش خواست  توان انسان در این دنیا میشده باشد که 
وجه قبول نخواهد کرد. روش شیطان نیـز همـین    ین منع کرده است، به هیچهایی از این لذت را د اگر به او بگویی فقط یک قسمت

بر -ولی امیرالمؤمنین(ع) ) 39حجر/»(لَأُزینَنَّ لَهم فی الْأَرضِ و لَأُغْوِینَّهم أَجمعین  قالَ رب بِما أَغْویتَنی«دهد؛  است که دنیا را زینت می
 کند.  دنیا را پیش چشمت خراب می -غه البال نهج 31اساس فرازهاي اول نامه

گردي ولی اگر تلقـی شـما از دنیـا ایـن      اگر از ابتدا تلقی شما این باشد که دنیا تلخ است، دنبال شیرینی می •

هـاي   هـا و تلخـی   بینی. لذا ما بحثمان را با شناخت واقعیت باشد که دنیا شیرین است، آنوقت دین را تلخ می

فرماید: ما به هر کس عمر بدهیم، جسم او  بیند. مثالً آیه شریفه می هاي دنیا را می  نابینا نباشد، تلخیاگر کسی  دنیا شروع کردیم.
 ام.  فرماید من این کار را کرده و خدا می )68(و منْ نُعمّرْه نُنَکّسه فى الْخَلْقِ اَفَال یعقلُونَ؛ سوره یس/پوسانیم را می

مبارزه با « ؛ و این یعنی مبارزه با نفس/ی کنار گذاشتن یک عالقه به نفع عالقۀ دیگرها، یعن  انتخاب بین عالقه
 جزء الینفک حیات انسان است و اّلا یا حیوان بود یا فرشته » نفس

شناسی انسان اسـت، قبـل از آغـاز     خدا دوست دارد تو محکم و سخت تربیت بشوي. بزرگ شدن و آدم شدن انسان که ذیل معرفت •
 13مصـباح الشـریعه/  »(مـنْ عـرَف نَفْسـه فَقَـد عـرَف ربـه.      «رسـول خـدا(ص) فرمـود:    ا مطـرح اسـت؛ همـانطور کـه     بحث از خد
  ).4637وغررالحکم/

خواهـد بـین    هـاي مختلفـی دارد. وقتـی مـی     انسان عالقه«گونه است که:  شناسانه به این بحث این ي و انسان»معرفت نفس«نگاه  •
 »شود. اي دیگر کنار بگذارد و مبارزه با نفس از اینجا شروع می باید یک عالقه را به نفع عالقههایش انتخاب کند،  عالقه

ها بگذرد تا بتواند به  تر، پنهان هستند. انسان باید از یکسري از عالقه  هاي با ارزش تر، رو هستند و عالقه ارزش هاي کمتر و بی عالقه •
رفت نفس است و هنوز صحبتی از خدا به میان نیامده.) مبارزه بـا نفـس جـزء الینفـک     تر برسد. (تا اینجا بحث مع هاي عمیق عالقه

خواهد خوب بشود، باید بر سر راه خوب  حیات آدمی است و براي همین آفریده شده است و الّا یا حیوان بود یا فرشته. انسان وقتی می
هـا   ها را دوست داشته باشی ولی از آن ه باشی و بعضی از بديها را دوست نداشت شدنش مانع باشد و مانع یعنی اینکه برخی از خوبی

 عبور کنی.

 مبارزه با هواي نفس خواهد کرد» بی جا«مبارزه با هواي نفس نکند، » به جا«اگر کسی 

و واقعیـت حیـات انسـان بـه ا    تا اینجا به این نتیجه رسیدیم که ابتدا باید سراغ واقعیات تلخ حیات بشر و دنیاي انسان برویم.  •

هایت) مبـارزه کنـی.    ها و خواسته گوید: اي انسان! تو براي بودن و زندگی کردن مجبوري با خودت(عالقه می

هـایی را   هاي خودش برسد و مجبور است براي زندگی کردن خواسته تواند به همه خواسته هیچ انسانی نمی
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در  ا براي تو به ارمغان خواهـد آورد. ترین روحیه ر قربانی کند. بهترین انتخاب و دادن بهترین قربانی، شاداب
 این راه از محبت خدا هم خیلی لذت خواهی برد. 

انسانیت انسان به مبارزه با هواي نفس است و اگر انسان با برنامۀ دین مبارزه با هواي نفس نکند، در جایی دیگر قطعاً مبارزه با هواي  •
 جا مبارزه با هواي نفس نکند، بی جا مبارزه با هواي نفس خواهد کرد.  شود. اگر کسی به مال و مغبون می نفس خواهد کرد ولی لجن

 ایم، باید پس بدهیم هاي دنیایی که از خدا گرفته همۀ نعمت دنیا با ما سازگاي ندارد/

م، همه را بایـد  ای هاي دنیا را در طول چند سال از خدا گرفته این دنیا هم دنیایی است که با ما سازگاري ندارد. ما چیزهایی که از لذت •
 دانند.  اي بیان آن را هم تلخ می دهیم، یک واقعیت است، اگر چه عده کم از دست می پس بدهیم. اینکه قواي جسمانی را کم

دشواري این وضعیت وقتی است که جسم پیر شده و توان بسیاري از کارها را ندارد ولی نفس جوان مانده و میل به خیلی از تمایالت  •
هاى ترقوه او از شدت پیرى سر بـه هـم    نفْس آدم همواره جوان است حتى زمانى که استخوان«فرمایند:  یامبر اکرم میپداشته باشد. 

اند؛ نَفس ابنِ آدم شابۀٌ و لَـو التَقَـت تَرقُوتـاه مـن      آورند، مگر کسى که خداوند دل او را با پرهیزگارى خالص کرده باشد و اینها اندك
رِ، إالّ مبمالکلتَّقوى، و قَلیلٌ ما هل هنَ اللّه ُ قَلبوقتی نفس جوان ماند ولـی جسـم پیـر شـد،      ).20502(میزان الحکمه/حدیث» نِ امتَح

فایـده در دوران   جوانانـۀ بـی   هـاي  هاي پیري را بفهمیم، جوانی کردن و بازي ها و سختی آید؟ اگر تلخی دانی چه بالیی سرت می می
 ذاشت، ولی در عوض در دوران پیري هم جوان خواهیم ماند.جوانی را کنار خواهیم گ

. باید از این تلخی 2. باید تلخی دنیا را دید 1ها نیست/ هاي زندگی، غفلت از این تلخی راه فرار از تلخی
 کند ها انسان را نابود می غفلت نکرد/غفلت از تلخی

هاي دنیاي خودش را ببینـد، ممکـن اسـت دنیـا بـرایش       هاي سرنوشت خودش و تلخی هاي وجود خودش، تلخی انسان وقتی تلخی •
هیجان شود. در اینجا باید به ایـن انسـان گفـت: بیـا و      نور و بی فروغ، بی روح، بی غیرقابل تحمل و سخت شود، یا زندگی برایش بی

ـ  ها غافل نکن. مثالً مرگ را فراموش نکن. راه فرار از این تلخی خودت را از این تلخی هـا نیسـت. غفلـت از     ن تلخـی ها، غفلت از ای
 کند.  ها، انسان را نابود می تلخی

ها، غفلت هم نباید کرد. روح  ها را دید، بلکه از این تلخی هایش تصحیح کرد و تلخی نه تنها باید نگرش به حیات را با توجه به تلخی •
دهیم یک مدتی دلمان از این دنیا بگیرد، از پیشه است. اجازه ب طلب و عاشق طلب است، روح انسان، رهایی طلب و لذت انسان شیرینی

 کم به وضعیت دیگري برسیم. شود، تا کم وضع خودمان و این دنیا دلگیر 

/بهترین راه ها را بپذیریم خدا رنج خاطراین است که دوست داشته باشیم به  خداشناسی »اول«مرحله 
 تها، عالقه پیدا کردن به زجر کشیدن در راه خدا اس برخورد با رنج

هاي دنیا، انکار آنها نیست، بلکه یادآوري آنها است و اینکه به عشقی زندگی کنیم  بهترین راه برخورد با تلخی •

ها را بپذیریم. بهترین راه برخورد بـا   که اساساً دوست داشته باشیم به دلیل رسیدن به آن عشق، این تلخی

عشقی را دوست دارم که حاضـر باشـم بـه     هاي دنیا این است که از رنج بردن لذت ببري و بگویی من رنج

ها را پذیرا باشم. نه اینکه بگویی اگر رنج پیش آمد، به خاطر آن عشق، اشکالی ندارد.  خاطر آن همه این رنج
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هـا را   این مطلب، مرحله اول خداشناسی و ارتباط با خدا است که دوست داشته باشیم به خاطر خدا سـختی 

 بپذیریم. 

بهتـرین  » شود که من به خاطر تو رنج بکشـم؟  خدایا آیا می«رسد که بگوید:  جایی می آدم در مرحله اول به •

هایی که خدا در خلقت بشر قرار داده است؛ انکار، فرار و زرنگی کردن در کاهش رنج  نحوه برخورد با سختی

 نیست، بلکه این است که به زجر کشیدن در راه خدا عالقه پیدا کنی.

اطر خدا زجر بکشد، نه خودش را شناخته است و نه خدا را. کسـی کـه دوسـت    کسی که دوست ندارد به خ •

دارد به خاطر خدا زجرها را پذیرا باشد، از رنج راضی است و خدا هـم از او راضـی اسـت و مـدام بـه خـدا       

(ع) کسی است شود. امیرالمؤمنین ولی یک نگرانی وجود دارد و آن هم جهنم است که دستمایه مناجات او می شود؛ تر می نزدیک
کند. مرحله اول خداشناسی این  که تمام زجرهاي دنیا را برده است ولی نگران زجر آخرت هم هست و از ترس آتش جهنم، گریه می

 است که انسان دوست دارد به خاطر خدا زجر بکشد.

 توسط خدا است» تعیین نوع رنج«خداشناسی و ارتباط با خدا، » دوم«مرحله 

گوید: پس من خودم  گوید بله. خداوند می پرسد آیا دوست داري در راه من زجر بکشی؟ بنده می که خداوند میمرحله دوم این است   •
کنم. مثالً اگر شما دوست دارید صدقه بدهید، خدا انتخاب کند که چـه چیـزي را بایـد صـدقه      دهم و زجر را تعیین می به تو زجر می

داند که چه زجري را انتخاب کند که ضدحال باشد. البتـه خـدا مهربـان اسـت و      ند، میبدهید. اگر قرار باشد خدا نوع زجر را تعیین ک
کند. عاشق خدا یعنی کسی که حتماً باید در راه خدا زجر بکشد و همه زجرها را باید تا آخر بکشد ولی خدا به  ها را رعایت می ظرفیت

 ر اجازه داد که این راه را تا آخر برود و آن هم امام حسین(ع) بود...دهد. خداوند در این عالم فقط به یک نف هر کسی این اجازه را نمی
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 )8-تنها مسیر(

/ برند یلذت م شتریاز افراد هرزه ب کنند یکه مبارزه با نفس م یکسان/ارضاء نفس یعنیمبارزه با نفس، 
 دنیرس یعنی مبارزه با لذت/میکن یرا قربان یسطح الیام دیبا و میل خداپرستی، قیعم ئقکشف عال يبرا

 ها عالقه نیانتخاب بهتر ياست برا یعقل قدرتبیشتر/  به لذت

 انسان براي یک مبارزه و جنگ درونی، یعنی مبارزه با تمایالت خود آفریده شده است

آفریـده  و متعـارض  انسان داراي تمایالت متفاوت «ترین ویژگی انسان که در تعریف او باید لحاظ شود این اسـت:   اصلی •

اند و  به او حق انتخاب داده ،گیرد، به این دلیل که معموالً بر سر دوراهی بین این تمایالت قرار میشده است 

تواند علـم و آگـاهی بـه دسـت      هاي انسان از جمله اینکه می سایر ویژگی »دهند هاي خوبش به او ارزش می براي انتخاب
 بیاورد همه براي این است که بتواند خوب و درست انتخاب کند. 

کند، الجرم باید بعضی از تمـایالت خـود را قربـانی کنـد. از      انسان وقتی از بین تمایالت متفاوتی که در وجودش هست، انتخاب می •
گیرد؛ یعنی انسان موجـودي اسـت کـه     شود. لذا مبارزه با نفس در تعریف انسان قرار می اینجاست که بحث مبارزه با نفس شروع می

یعنی مبارزه با تمایالت خود آفریده شده است؛ و این جنگ درونی به خـاطر تمـایالت متعـارض و     براي یک مبارزه و جنگ درونی،
 متفاوتی است که درون انسان وجود دارد و اگر غیر از این بود، انسان یا فرشته بود و یا حیوان.

 مند ولی پنهان  . عمیق، ارزش2ارزش ولی آشکار  . سطحی، کم1خدا در وجود انسان دو نوع عالقه قرار داده: 

هـاي   براي اینکه مبارزة انسان با تمایالت خود درست شکل بگیرد، خداوند در وجود انسان دو نوع عالقه قرار داده است: یکی عالقه •

این دو نوع عالقـه بـا هـم مسـاوي     ارزش ولی پیدا و آشکار.  هاي سطحی، کم عمیق و ارزشمند ولی پنهان و دیگري عالقه

ارزش هستند ولی چون پنهـان   ارزش یا بی هاي کم تر از عالقه هاي خوب و ارزشمند قوي نیستند بلکه عالقه

هاي عمیق  ارزش خود عبور کند و آنها را قربانی کند تا به عالقه هاي سطحی و کم هستند انسان باید از عالقه

 و خوب خودش برسد.

هـاي خـوب را انتخـاب     ود طبیعتاً انسان همیشه ایـن عالقـه  تر ب هاي خوب و عمیق در وجود انسان آشکار بود، چون قوي اگر عالقه •
تر هستند در اعماق دل انسان پنهان کـرده و   هاي خوب را که قوي گرفت. لذا خداوند عالقه کرد و اصالً مبارزه با نفس شکل نمی می

 تر هستند آشکار قرار داده است.  هاي بد را که ضعیف عالقه

تر هستند و مبارزه با آنها خیلی سخت  هاي بد و سطحی آنها قوي القهکنند ع ها به اشتباه تصور می بعضی
 است

تر هستند و مبارزه با این تمایالت کار بسیار سختی  ارزش در وجودشان قوي هاي بد، سطحی و کم کنند که عالقه ها تصور می بعضی •
برند و دیگر براي این تمایالت بد و سطحی  زه لذت میکم از این مبار ها را شروع کنند کم است. در حالی که اگر مبارزه با این عالقه

 )دگر شهوت نفس، لذت نخوانی ،بدانی اگر لذت ترك لذتارزشی قائل نخواهند بود. (
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خواهید با آن مبارزه کنیـد و چـون    مبارزه با نفس به ظاهر سخت است از این جهت که شما یک عالقه و تمایل ظاهري دارید و می •
کنید. ولی در اصـل ایـن مبـارزه     کنید یک تمایل قوي است و این مبارزه را سخت و دشوار تلقی می فکر می این تمایل، آشکار است

تر است. لذا وقتی این مبارزه را شروع کردیم و کمی جلو رفتیم و کمی لذت  بخش تر و لذت تر و عمیق براي رسیدن به تمایالت پنهان
 خت نیست. فهمیم که اصالً س تمایالت عمیق را چشیدیم، می

ماهیت سختی و رنج این است که چیزي خالف میل انسان باشد و ماهیت لذت و شادي و خوشی این است که چیزي مطابق میـل   •

کنـد و بـه    کند و تمایالت خوب خود را بیدار می وقتی کسی با تمایالت بد خودش مبارزه میانسان باشد. بنابراین 

 هوسـران هـاي هـرزه و    برد که آدم دهد، چنان لذتی می می هاي عمیق و ارزشمند خودش پاسخ مثبت عالقه

 . برند هرگز این لذت را نمی

تر از تمایل بـه شـهوات    بخش تر و لذت بخش در وجود انسان است. این تمایل، بسیار قوي خداپرستی یک تمایل بسیار عمیق و لذت •
برد که هرگـز   کند، لذتی می خدا را راضی می دهد و بت میتر است. لذا کسی که به تمایل خداپرستانۀ خود پاسخ مث است، فقط پنهان

برد. به عنوان مثال، آیا کسی که بـراي راضـی کـردن هـواي نفـس       کند چنین لذتی نمی کسی که هواس نفس خودش را ارضا می
بـرد قابـل    مـی  کند تا خدا را راضی کند؟ قطعاً لذتی کـه دومـی   برد، یا کسی که فحاشی نمی کند بیشتر لذت می خودش فُحاشی می

بـرد یـا    گیرد، لذت بیشتري می کند و انتقام می مقایسه با اولی نیست. آیا کسی که براي راضی کردن هواي نفس خودش تالفی می
 بخشد؟ کسی که براي رضاي خدا می

 دهد هر کس در این دنیا از خدا بیشتر لذت ببرد، خدا به او بیشتر پاداش می

برد به خدا بیشتر بدهکار  برد و در واقع به خاطر لذت بیشتري که می کردن خدا بیشتر لذت می جالب اینجاست آن کسی که از راضی •
دهد. این لطف و کَرم خداست که هر کسـی   دهد و او را در درجات باالتر بهشت جاي می است، خداوند به او پاداش بیشتري هم می

دهد. یعنی هر کس در این دنیا از خدا بیشتر لذت ببرد و و از دنیـا   می بیشتر از خدا بهره ببرد خدا در بهشت هم نعمات بیشتري به او
 دهد. سود بیشتري ببرد، خدا بیشتر به او پاداش می

کند، هرچقدر این فرزند از غذاي مادر بیشتر خوشش بیاید و بیشتر بخورد مادر بیشتر  وقتی یک مادر براي فرزندش غذایی درست می •
 تر است.  همۀ مادرها را خلق کرده است قطعاً از همۀ آنها نسبت به بندگانش مهربان شود. و خداوندي که خوشحال می

نبرد و در گرماي شدید آفتـاب، فرزنـدش را   میدان ۀ ها، مادري را دید که در بحبوح از جنگ پیامبر گرامی اسالم(ص) در جریان یکی •
آیـا از مهربـانی   «این حال یاران خود را خطاب قرار داد و فرمـود:  دهد، در  جا، دارد به او شیر می در آغوش گرفته است و فارغ از همه

نید؟! قطعاً محبت خداوند به شما بندگان از محبت این مـادر بـه طفـل شـیرخوارش بیشـتر      ک این مادر نسبت به فرزندش تعجب می
ــه (ا» اســت. ــه  اوقــف صــبی ...... فقــال: أعجبــتم مــن رحمــۀ هــذه ابنهــا، إنّنّ بابنهــا؛ ریــاض   هــذه  یعــا مــنجم  بکــم  أرحــم  اللّ

 )172/ص2 السالکین/ج

 کارِ شاقّی نکرده؛ اتفاقاً بیشتر لذت برده و بیشتر بدهکار خدا شده کند کسی که مبارزه با نفس می

بـرد کـه    لـذتی مـی   نباید تصور کند خیلی هنر کرده و کارِ شاقّی انجام داده اسـت چـون   کند کسی که با هواي نفس خود مبارزه می •
. او نه تنها از خدا طلبکار نشده، بلکه اتفاقاً بیشتر بدهکار خدا شده است، چرا کـه  برند خود هرگز این لذت را نمی ي هرزه و عرقها آدم
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خواستۀ عمیق دل خود را ارضا کرده است و لذت بیشتري برده است و به همان چیزي که واقعاً عالقه و تمایل داشته رسیده است و 
 ایم.  دهد! و این از لطف خداست، ولی ما نباید تصور کنیم کار زیادي انجام داده کار به او بهشت هم میتازه خدا در قبال این 

 برند/ مبارزه با نفس، یعنی ارضاء نفس کنند از افراد هرزه بیشتر لذت می کسانی که مبارزه با نفس می

برنـد و شـاداب    پردازنـد، لـذت نمـی    ري پنهان خود میهاي عمیق فط کنند به اندازة کسانی که ارضاء خواسته کسانی که هرزگی می •
 هـاي  عالقـه پاسـخ دادن بـه   هاي سطحی نفس براي  ، یعنی عبور از عالقهمبارزه با نفس در واقع یعنی ارضاء نفسچون شوند.  نمی

  نفس. و خوب عمیق

حرام ببرد خداوند لذت معنوي و طعـم   هر کس به خاطر خدا (از ترس خدا) چشم از حرام بردارد و دل ازفرماید:  رسول اکرم(ص) می •
النَّظرَةُ سهم مسموم منْ سهامِ إِبلیس فَمنْ تَرَکَها خَوفاً منَ اللَّـه أَعطَـاه إِیمانـاً    چشاند که او را شاداب و مسرور کند. ( عبادتی به او می

 النِّساء سهم منْ سهامِ إِبلیس فَمنْ تَرَکَه أَذَاقَه اللَّه طَعم عبادةٍ تَسرُّه:  ظَرُ إِلَى محاسن) و (الن145َّ؛ جامع االخبار/ص یجِد حلَاوتَه فی قَلْبِه
و اگر کسی از این هوس صرفنظر کرد و به آن لذت عمیق نرسید و طعم عبادت را نچشـید بدانـد   ) 271/ص14مستدرك الوسایل/ج

 رسید. ه است و الّا به این لذت میکه حتماً به خاطر خدا نبود

 ها و امیال سطحی را قربانی کنیم هاي عمیق و پنهان و میل خداپرستی، باید هوس براي کشف عالقه

ارزش خودمـان مبـارزه    هاي سطحی و بی براي اینکه آن عالقۀ عمیق و پنهان خود (میل به خداپرستی) را کشف کنیم باید با عالقه •
خدایا! مـن فعـالً   «هاي خود را بگیریم. لذا باید سر سجادة نماز بگوییم:  کنیم، یعنی باید جلوي شهوات و هوس کنیم و آنها را قربانی

ام،  ام خبري هست و سخن پیامبر را قبول کرده کنم ولی شنیده هاي سطحی خودم هستم و لذت پرستش تو را درك نمی اسیر عالقه
 » وانم...خ فعالً بدون اینکه لذت نماز را بچشم نماز می

اصالً همین نماز خواندن یک مبارزه با نفس است. چون در آغاز براي ما جذابیتی ندارد و دوست داریم فقط بـراي رفـع تکلیـف، زود     •
نمازمان را بخوانیم و تمام کنیم، ولی براي اینکه حال نفس خودمان را بگیریم و با این هوس مبارزه کنیم باید با آرامش و طمأنینه و 

 له نماز بخوانیم.بدون عج

 مبارزه با نفس یعنی رسیدن به نفس و مبارزه با لذت یعنی رسیدن به لذت؛ اما لذتی عمیق و سرشار

هاي سطحی خود مبارزه کند، قطعاً لذت  هاي عمیق خودش حرکت کند و در این راه با عالقه ها و عالقه وقتی انسان به سمت خوبی •
ت را به ما خواهد چشاند. اساساً مبارزه با نفس یعنی رسیدن به نفس، و مبارزه با لذت یعنی چشد و خداوند به سرعت این لذ آن را می

ها حریص عبادت هستند،  رسیدن به لذت؛ البته یک لذت عمیق و سرشار نه یک لذت سطحی و کم. به همین خاطر است که بعضی
 برند. ونه از زندگی خودشان واقعاً لذت میکنند و اینگ نشینند، و با نفس خود مبارزه می در خانۀ خدا منتظر می

عقل قدرتی است براي »/عقل«زندگی انسان یعنی: انتخاب عالقۀ بهتر نسبت به عالقۀ کمتر به وسیلۀ 
 ها انتخاب بهترین عالقه

درتی در انسـان  این انتخاب به وسیلۀ قـ » انتخاب عالقۀ بهتر نسبت به عالقۀ کمتر«شود:  گونه تعریف می بنابراین زندگی انسان این •
سـپارم و مـن بـه     عقل موجودي بود که وقتی خدا آن را آفرید به او فرمود که من انسان را به تو می». عقل«گیرد به نام  صورت می

  )4/ص1و اکْتُسب بِه الْجِنَان؛ هدایه االمه/ج  الرَّحمنُ  ما عبِد بِه  (الْعقْلُواسطۀ تو پرستش خواهم شد. 
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گویند تو عقل نداري و وقتی بهترین انتخاب را انجام دهـد   کند. لذا وقتی کسی بدترین انتخاب را انجام دهد می فرق می عقل با علم •
 گویند تو عاقل هستی. می

تواند ارزش افزوده تولید کند. انتخاب هم باید بین دو تا عالقه باشد کـه یکـی    وجود انسان آفریده شده است براي انتخاب و اال نمی •
هـاي   هاي عمیق و پنهان است، همـین عالقـه   تر ولی آشکار است. آنچه مانع کشف عالقه تر ولی پنهان است و دیگري ضعیف قوي

هاي سـطحی و آشـکار خـود     ها هستند. لذا انسان باید مدام با هواهاي نفسانی یا عالقه تر و آشکار یعنی همین هواها و هوس ضعیف
دهد. عقـل بـه مـا     انجام می» عقل«هاي عمیق فطري خود برسید. و انسان این کار را با  ه عالقهمبارزه کند و آنها را قربانی کند تا ب

هاي سطحی بگذر تـا بـه آن    تر تو لذت بیشتري دارند، از این عالقه ها عمیق هاي ظاهري را نخور! عالقه گوید: فریب این عالقه می
 هاي عمیق خود برسی. عالقه

  روند؟ یخدا نم ۀچرا گنهکارها در خان

خواهد حساب آنها را برسد. خودشـان بـا    کنند خدا می ترسند و فکر می روند؟ چون از خدا بدجوري می چرا گنهکارها در خانۀ خدا نمی •
 کنند که خدا با آنها قهر است. خدا قهر هستند و فکر می

کنید؟ آیا به خاطر ایـن از خـدا    گیرد و توبه می یچرا دلتان م کنید؟ ترسید، خدا را چگونه تلقی می کنید و از خدا می شما وقتی توبه می •
ترسید خـدا شـما را بزنـد توبـه      ترسید حساب شما را برسد؟! چون می اید و حاال می کنید که حرف خدا را گوش نکرده عذرخواهی می

هـاي   خواسـت عالقـه   مـی خواست شما بیشتر لذت ببرید، خدا  بینید؟ در حالی که خدا می کنید؟ آیا خدا را در طرف مقابل خود می می
ایـد، از شـما ناراحـت شـده      اید و بیشتر لذت نبرده فطري خود را شکوفا کنید و بیشتر لذت ببرید، لذا چون شما به خودتان آسیب زده

 خواهد شما برگردید.  خواهد شما را بزند، بلکه می است؛ از بس که ما را دوست دارد ناراحت شده است. االن هم نمی

فرماید وقتی بندة گنهکـار مـن    کند انگار خداوند گمشدة خود را پیدا کرده است. خدا می اي توبه می : وقتی بندهفرماید یامام باقر(ع) م •
کند و در تاریکی شب آذوقۀ خود را گم کرده است و دارد دنبال آذوقـۀ   کند، مثل کسی هستم که در بیابان سفر می آید و توبه می می

کند و  شود؟! من وقتی بندة گنهکارم توبه می کند، او چقدر خوشحال می خود را پیدا می هتاریکی آذوقگردد که ناگهان در دل  خود می
اللَّه تَبارك و تَعالَى أَشَد فَرَحاً بِتَوبۀِ عبده منْ رجلٍ أَضَلَّ راحلَتَـه و زاده فـی    شوم (إِنَّ قدر خوشحال می گردد همان به سمت من برمی

 )435/ص2کافی/ج»(ایلَۀٍ ظَلْماء فَوجدها فَاللَّه أَشَد فَرَحاً بِتَوبۀِ عبده منْ ذَلک الرَّجلِ بِرَاحلَته حینَ وجدهلَ

 شناسی خود را درست کنیم.        شناسی و حیات باید برگردیم و از اول خداشناسی، انسانلذا   •
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 )9-تنها مسیر(

 عمیق عالئقبه  دنیرس يبرا يظاهر ئقاز عال یپوش چشم ،»ریتنها مس«/ وجود دارد یان قرباندر ذات انس
مهمترین / ستین» خدا هست« مانیا يمحور ۀنقط /دارد» برنامه«به  ازین یسطح التیمبارزه با تما ت/اس

 انسان چیست؟» توانایی«و » دارایی«

بند  14احث گذشته، فهرست و چارچوب مباحث خود را در حجت االسالم پناهیان در این جلسه با مرور فشردة مب

 :خوانید را می نهمین جلسه اي از مباحث مطرح شده در گزیده در ادامه بندي کرد. جمع

کند  ما را هم بهتر می» بندگی«ما را بهتر کند » زندگی«اي که  . نیاز به برنامه براي زندگی و بندگی/ برنامه1
 و بالعکس

اي که زنـدگی مـا را بهتـر     ا براي زندگی بهتر و بندگی بهتر نیاز به یک برنامۀ خوب داریم و اساساً معتقدیم برنامهم نیاز به برنامه: •
 کند.  اي که بندگی ما را بهتر کند زندگی ما را هم بهتر می کند و بالعکس، یعنی برنامه کند بندگی ما را هم بهتر می

در مسـیر ایـن    دینداران/امکان گفتگوي متدینین و غیرمتـدینین: یکسان بودن این برنامه براي دینداران و غیر •
تواند او را براي داشتن زندگی بهتر کمک کند و اگر هم دیندار باشـد او را بـراي بنـدگی     برنامه اگر کسی دیندار نباشد، این برنامه می

کند و بسیاري از روایات مـا هـم بـه     راهم میاي امکان گفتگوي متدینین و غیرمتدینین را ف بهتر کمک خواهد کرد. لذا چنین برنامه
اند که اگر کسی نخواهد متدین باشد، به خاطر زندگی خودش بهتر است از  و روشی را نشان داده  اند. یعنی راه همین سیاق عمل کرده
 این روش بهره بگیرد. 

 باشد» شرایط طبیعی حیات«و » ساختار وجودي انسان«. این برنامه باید متناسب با 2

این برنامه باید متناسب با ساختار وجودي انسان و شرایط طبیعی حیات باشد. یعنی این برنامه نباید خیالی باشد و ربطـی بـه هویـت     •
هـاي حـاکم بـر هسـتی نیـز       هاي حیات دنیا و سـنت  انسانی و ساختار وجودي ما نداشته باشد؛ ضمن اینکه این برنامه باید با ویژگی

 متناسب باشد. 

گیرد؛ مثالً جـوانی یـا سـالمتی     دهد از او پس می هاي حیات دنیا این است که هر چیزي به انسان می ثال یکی از ویژگیبه عنوان م •
 گیرد و این طبع دنیاست.  دهد و بعد می می

متاسفانه اکثر تعلیمات دینی که االن داریم، بـدون توجـه بـه خصوصـیات حیـات اسـت. اساسـاً یکـی از          •

اي از آیات قرآن ناظر بـه   شناسی است. در حالی که بخش عمده ف داریم، حیاتر آن ضعموضوعاتی که ما د

 شناسی است. حیات

هاي انسان موتور محرکۀ  گرایش انسان قلب به معناي محل تمایالت او است/  . مهمترین دارایی3
 هاي اوست فعالیت

مـا    ر واقع مهمترین دارایـی هاي اوست. د مهمترین دارایی انسان، قلب او به معناي محل تمایالت و گرایش •

زنند و در ما انگیـزة حرکـت ایجـاد     هاي ما هستند که ما را با حیات پیوند می هاي ما هستند. گرایش گرایش
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کنند، در واقع تمایالت انسان موتور محرکۀ وجود او هستند. سلطان روح انسان قلب اوست و قلب همان  می

 هایش حرکت کند. ي تأمین خواستهدهد که برا جایی است که به انسان فرمان می

 . مهمترین ویژگی تمایالت انسان، تعارض این تمایالت است/در ذات انسان درگیري وجود دارد4

هاي موجود در میان تمایالت اوست و در این میان انسان مجبور به انتخاب اسـت و   قلب (تمایالت) انسان، تعارض  مهمترین ویژگی •

هـاي   ایم بلکه با عالقـه  نوع عالقه، زاده نشده »یک«یعنی ما با هم به دنبالش خواهد بود.  طبیعتاً مبارزه و سختی و رنج

م. لـذا در ذات انسـان   مانی ایم که سمت هر کدام برویم از تمایالت دیگر باز می و متنوعی زاده شده »متعدد«

 هاي متضاد و متفاوت وجود دارد. یک درگیري همیشگی میان گرایش

فداکاري یعنی گذشتن از یک عالقه به نفع  یک عالقه را به نفع عالقۀ دیگر قربانی کند/انسان ناچار است 
 عالقه دیگر/ در ذات انسان قربانی وجود دارد

هاي مختلفی دارد که برخی از آنها اساساً با هم در تضاد و تعارض هستند و دشمن همدیگر هستند. لـذا در ذات انسـان    انسان عالقه •
جود دارد، یعنی در ذات انسان قربانی وجود دارد؛ چون انسان همیشه مجبور است یک عالقـه را بـه نفـع عالقـۀ     درگیري و مبارزه و
 دیگر قربانی کند. 

تواند به همۀ آنها برسد. لذا  را دوست دارد، ولی نمی» ها عالقه«در ذات انسان این سرگشتگی، حیرت و انتخاب وجود دارد چون همۀ  •
اي دیگـر،    خاب کند. در انتخاب هم فداکاري الزم است، فداکاري یعنی گذشتن از یک عالقه بـه نفـع عالقـه   ناچار است بین آنها انت

 شود با هم داشت. بنابراین در ذات زندگی انسان تلخی و شیرینی با هم است. ها را نمی چون همۀ عالقه

هاي  . عالقه2و » بالفعلسطحی، آشکار و «هاي  .عالقه1. دو گروه عالقه در وجود انسان وجود دارد: 5
 »عمیق، پنهان و بالقوه«

هـاي عمیـق،    عالقـه -2هاي سطحی، آشکار و بالفعل  عالقه-1بندي کالن دو گروه عالقه در وجود انسان وجود دارد؛  در یک دسته •
دعواي اصلی در وجـود   نامند. درگیري و هاي فطري می هاي غریزي و گروه دوم را عالقه پنهان و بالقوه. معموالً گروه اول را عالقه

 است.  انسان میان این دو گروه عالقه

هـا و تمـایالت عمیـق هسـتند کـه       ترند ولی در واقع ایـن گـرایش   هاي سطحی قوي رسد که عالقه اگر چه در نگاه اول به نظر می •
به هیچ وجه قابل مقایسـه بـا   شود، بسیار زیاد است و  حاصل می  هاي عمیق و پنهان ترند. لذتی که در نتیجه پرداختن به عالقه قوي

  شود، نیست. هاي سطحی حاصل می لذتی کم و محدودي که از توجه به عالقه

 ابدی ینم انیبا آنها پا یول ،کند یشروع م یسطح ياز عالقه هااش را  تجربهانسان . 6

یابـد و همـواره    ي سطحی پایـان نمـی  ها شود، هیچ انسانی در عالقه کند اما با آنها ارضاء نمی هاي سطحی شروع می انسان از عالقه •
 سرگشته خواهد بود. 
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هاي سطحی بپردازد، باز هـم اصـرار بـه ایـن      شود و هر قدر هم بیشتر به عالقه هاي سطحی قانع نمی در واقع هیچ انسانی با عالقه •
شود، نشـده   فقط با آن قانع میادامه تجربه دارد، چرا که هنوز قانع و راضی نشده است. او هنوز متوجه عالقه اصلی و عمیق خود که 

 است.

/ نقطۀ  به مالقات خداست اقیاشتو محض  یخدا خواه ،انسان يو فطر قیعم يها عالقه يانتها. 7
 است» دوست دارم خدا را مالقات خدا کنم«نیست، » خدا هست«محوري ایمان 

مالقـات خداسـت.    هاي عمیق و فطري انسان خداخواهی محض، عشق به تقرب و اشتیاق بـه  انتهاي عالقه •

 ،خواهـد  قـدر نمـی   هیچ چیز دیگري را اینانسان است و عشق مرکزي پنهان در قلب انسان همین حب اهللا 

هـاي سـطحی روي آن را گرفتـه اسـت و      ولی این خواسته در قلب انسان محجوب است و غالبـاً خواسـته  

ایـن  » خـدا هسـت  «نیست کـه  نقطۀ محوري ایمان این  گذارد انسان به این خواستۀ عمیق خود برسد. نمی

 »من دوست دارم به مالقات خدا برسم«مقدمۀ ایمان است، نقطۀ محوري ایمان این است که 

 هاي عمیق و بالقوه است هاي ظاهري و بالفعل براي رسیدن به عالقه پوشی از عالقه چشم» تنها مسیر. «8

پوشی کنیم تا به  هاي ظاهري و بالفعل چشم است که از عالقه براي داشتن یک زندگی یا بندگی خوب، این» تنها مسیر«تنها راه یا  •
شـود.   جا آغاز می هاي سطحی خود را قربانی کنیم و مبارزة با نفس و حرکت ما از همین هاي عمیق و بالقوه برسیم. باید عالقه عالقه

که ما را در این راه ببرند. حتی کارکرد اولیاء این است همۀ مفاهیم دینی از جمله ایمان، تقوا، قیامت، جهنم و بهشت و ... کارکردشان 
 شود، البته نقش اباعبداهللا الحسین(ع) در این میان ویژه است.  خدا و محبت به آنها نیز در همین راستا تعریف می

خود، را در قلب  توان آن به سادگی میاست که  »فطري، بالقوه و پنهان«امام حسین(ع) تنها عالقۀ محبت به 
 کشف کرد

ترین فرصت مکاشفۀ فطرت براي انسان است. محبت به امام حسین(ع) تنها عالقۀ فطري، بالقوه و پنهانی است  مام حسین(ع) عالیا •
 توانند.  هایی که زیاد خوب نیستند نیز می تواند آن را در قلب خود کشف و پیدا کند؛ و حتی آدم که انسان به سادگی می

گونه نیست؛  تمام حب الدنیا را در دلت از بین ببري، ولی براي پیدا کردن عالقۀ به حسین(ع) این براي پیدا کردن عالقۀ به خدا، باید •
خواهد حـب اهللا را   شود حسین(ع) را دوست داشت و شیرینی محبت او را تجربه کرد. اگر کسی می یعنی با داشتن حب الدنیا هم می

 به کردن و چشیدن لذت محبت حسین(ع) به این درك برسد. تواند با تجر تجربه کند و بفهمد که از چه جنسی است، می

است /مهمترین دارایی » عقل«بندي بین تمایالت است که نامش  انسان قدرت اولویت» توانایی«. مهمترین 9
 است» عقل«و مهمترین توانایی » تمایالت«

اي باید این کـار   تخاب کنیم، باید ببینیم به چه وسیلهشود با هم داشت و ناچار هستیم بین آنها ان ها را نمی وقتی فهمیدیم همۀ عالقه •
است. پس به طور خالصـه  » عقل«که نام این قدرت بندي بین تمایالت است  را انجام دهیم؟ مهمترین توانایی انسان قدرت اولویت

 انسان عقل است. » توانایی«انسان تمایالت اوست و مهمترین » دارایی«توان گفت: مهمترین  می
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گوید: عشق جاودانه و لذت همیشگی قطعاً بهتر است. در این میان یک درگیري همیشگی بین عقل و هواي نفس به  ما میعقل به  •
تر و  هاي کمتر و سطحی کند ولی هواي نفس گرایش تر و ماندگارتر را انتخاب می هاي برتر و عمیق آید، چون عقل گرایش وجود می

 کند. آشکارتر را انتخاب می

گـردد کـه دیگـر     یتی از رسول خدا(ص)، هر بار که انسان به حرف هوا گوش دهـد، قسـمتی از عقلـش از او جـدا مـی     بر اساس روا •
 )6751حدیث ؛ میزان الحکمه/من قارف ذَنباً فارقَه عقلٌ ال یرجِع إلَیه أبداً(گردد.  برنمی

گاه به  . هیچ2رسد  به آرامش نمی. انسان با ارضاء آنها 1. پرداختن به تمایالت سطحی دو مشکل دارد: 10
 رسد همۀ آنها نمی

بـه   -2رسـد   با ارضاء تمایالت سطحی به آرامش نمی -1کند:  اگر انسان به تمایالت ظاهري خودش تن بدهد دو تا مشکل پیدا می •
ارضاء این تمـایالت  چه به تواند به همۀ این تمایالت سطحی خود برسد. به بیان دیگر،  رسد یا نمی همان تمایالت سطحی هم نمی

 برسد و چه نرسد در هر دو صورت حالش گرفته است.

. براي رسیدن به آنها باید از 2ابتداء قابل تجربه نیستند  .1. پرداختن به تمایالت عمیق دو مشکل دارد: 11
 پوشی کرد هاي سطحی چشم برخی لذت

 افتاد؟ رسیدن به تمایالت عمیق نیز دو مشکل دارد: اگر کسی به دنبال تمایالت عمیق خود برود چه اتفاقی برایش خواهد  •

هاي فطري عمیق خود را تجربه کند و لذت آنهـا را   اول. ابتداء قابل تجربه نیستند؛ یعنی این امکان وجود ندارد که انسان اول عالقه •
 ) است.بچشد، و بعد به دنبال آنها برود. مگر در یک مورد خاص و آن هم محبت به اباعبداهللا الحسین(ع

پوشی کنیم  ها و تمایالت سطحی چشم سري لذت دوم. دومین مشکل تمایالت عمیق، این است که براي رسیدن به آنها باید از یک •
ویـژه اینکـه هنـوز لـذت      خواهد از این تمایالت سطحی بگذرد کمی سخت است، بـه  و آنها را قربانی کنیم. لذا در ابتدا که انسان می

به نتیجـه برسـد.   » کم کم«هاي خود صرفنظر کرده است. اما باید در این مرحله صبر کند تا  ولی از هوس تمایالت عمیق را نچشیده
ها سعادتمند شوند. باید بر این تـرس کـاذب    گذارد انسان نمی شود،» از اینجا رانده و از آنجا مانده«معموالً ترس انسان از اینکه نکند 

 ».خبري هست«د به ما بگویند که نترسیم چون ان غلبه کرد و همۀ انبیاء الهی نیز آمده

بدون «چرا دهد/  دارد و دین برنامۀ این مبارزه را به ما می» برنامه«. مبارزه با تمایالت سطحی نیاز به 12
 مبارزه کرد؟ شود ینم »برنامه

برآیند، سر جمع و فلسفۀ تمـام   دهد. رار میمبارزه با تمایالت سطحی نیاز به برنامه دارد و دین برنامۀ این مبارزه را در اختیار انسان ق •
 . ها هاي دین مبارزه با هواي نفس است، حتی عبادت برنامه

باره همۀ تمایالت ظـاهري خـود را دور بریـزیم! بلکـه      شود مبارزه کرد؟ چون مبارزه به این معنا نیست که یک چرا بدون برنامه نمی •
قربانی کنیم، مثالً اگر گرسنه شدیم باید غذا بخوریم، اگر میل به ازدواج پیدا کـردیم  بسیاري از تمایالت سطحی خود را در ابتدا نباید 

 باید ازدواج کنیم.
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ها همۀ تمایالت و نیازهاي ابتدایی  باره همۀ تمایالت سطحی و ظاهري خود را دور بریزیم و مانند برخی مرتاض اگر قرار بود که یک •
همین اسـت کـه بایـد بـه برخـی از همـین       » برنامه«مهم  هاي نداشتیم. اصالً یکی از سختیخود را قربانی کنیم، نیاز به این برنامه 
 تمایالت سطحی پاسخ مثبت دهیم. 

 با سختی آسانی هم هست، ولی اصل با سختی است . مهمترین ویژگی حیات انسان، رنج است نه لذت/13

 )4د؛ بلـد/ کَب  لَقَد خَلَقْنَا الْإِنْسانَ فی(یا با سختی و رنج است. مهمترین ویژگی حیات انسان، رنج است نه لذت. یعنی اصل در حیات دن •
یعنی با سختی آسانی هم هسـت، ولـی اصـل بـا سـختی      ) 6انشراح/»(إِنَّ مع الْعسرِ یسراً«ها آرامش هم هست.  البته در کنار سختی

براي ما فراهم باشد و مشکل ما فقط این باشد کـه   بخش طور نیست که در دنیا همۀ شرایط براي داشتن یک زندگی لذت است. این
هـا در ذات   ها و محرومیـت  بخش دنیایی دست پیدا کنیم، بلکه سختی هاي سطحی خود بگذریم تا به آن زندگی لذت باید از خواسته

 حیات دنیا نیز وجود دارد.

به صورت ثابت و سازمانی براي همه وجـود دارد یعنـی   ها  سري رنج توان به دو نوع ثابت و متغیر تقسیم کرد. یک هاي دنیا را می رنج •
 ها رنج زایمان دارند و این یک واقعیت است.  ها را بکشند، مثالً زن همه باید این رنج

 فرار کنند » ما ناچاریم رنج بکشیم«خواهند از این واقعیت که  پردازي می ها با خیال خیلی

هـا حاضـر    نکه زندگی انسان چقدر با رنج و سختی توأم است وجود ندارد و خیلیمتاسفانه بسیاري اوقات ظرفیت شنیدن و پذیرش ای •
گـوییم انشـاء اهللا    که ما ناچاریم رنج بکشیم، بپذیرند. از آنجایی که ما دوست نداریم رنج و سختی بکشیم مـی  نیستند این واقعیت را

ها به حدي است  پردازي پردازي بیش نیست. دامنۀ این خیال ها وجود دارد! در حالی که این یک خیال یک راهی براي فرار از این رنج
 هاي ثابت و متغیر دنیا را به زبان بیاوریم.  کنیم فهرست رنج پرداز جرأت نمی طلب و خیال که ما از ترس افراد عافیت

ید با هـواي نفـس و   که سختی در ذات حیات دنیا هست و مبارزه را با» سختی و مبارزه«شود  پس تعریف مختصر زندگی انسان می •
 تمایالت خود انجام دهیم و این دو تا با هم است.

 را ببیند» مرگ«هاي حیات و  گذارد سختی کند و نمی آرزوها و تمنّاهاي نفسانی، آدم را کور می

بیننـد.  هـاي حیـات را ب   خواهنـد واقعیـت   دهنـد و نمـی   و خودشان را فریـب مـی   گویند ها به خودشان دروغ می متاسفانه خیلی از آدم •
ــی ــور مــی  امیرالمــؤمنین(ع) م ــا و تمناهــاي نفســانی، آدم را ک ــد: آرزوه ــد و نمــی فرمای ــانی کن ــد؛ الْأَم ــذارد ببین ــی  گ مــونَ  تُع یع  

  )1417غررالحکم/روایت»(الْبصائرِ

گذارد  دنیا تلخ است و نمی فهماند که واقعاً یکی از محورهاي کلیدي تلخی دنیا اجل (مرگ) است. توجه به مسألۀ مرگ، به انسان می •
هـاي حیـات و    گذارد سختی کند و نمی شیرینی دنیا در کام انسان بنشیند. ولی تمایالت نفسانی و آرزوهاي دور و دراز، آدم را کور می

 )43عیون الحکم/ص»(الْأَجل  حجاب  آرزو حجاب اجل است؛ الْأَملُ«فرماید:  امیرالمؤمنین(ع) میرا ببیند. » مرگ«حتی 

الشَّـیاطینِ    سـلْطَانُ   ؛ الْأَمـلُ چیرگى شیطانها بر دلِ غافالن استسلطنت و  ۀآرزو، مای «فرماید:  امیرالمؤمنین(ع) در جاي دیگري می •
 )1853(غررالحکم/روایت »علَى قُلُوبِ الْغَافلین
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اجلش در برابر دیدگان او بود و آرزویش پشت  آدم علیه السالم پیش از آن که مرتکب گناه شودفرماید:  رسول گرامی اسالم(ص) می •
سرش. اما چون گناه ورزید خداوند آرزویش را جلو چشم او نهاد و اجلش را پشت سرش. این است که آدمى تـا دم مـرگ همچنـان    

الذَّنْب جعلَ اللّه ُ أملَه بینَ عینَیه وأجلَه خَلْفَه، فال  ؛ إنّ آدم قَبلَ أن یصیب الذَّنْب کانَ أجلُه بینَ عینَیه و أملُه خَلْفَه، فلما أصابآرزو دارد
 )756یزالُ یؤَملُ حتّی یموت ؛ میزان الحکمه/روایت

. 2. بپذیریم دنیا تلخ است و 1. تعریف مختصر زندگی انسان: سختی + مبارزه / قدم اول این است که 14
 متلخی مبارزه با نفس را به آن اضافه کنی

گذارد شیرینی دنیا از کامت پایین برود؛ تسلیم شـو. دنیـا همـین اسـت، خـود را       اجل یکی از محورهاي کلیدي تلخی دنیا است؛ نمی •
هاي خاص خودش را دارد، بیا سوار شو برو. بیا از روي دنیا بپر.  توانی دنیا را گول بزنی. دنیا تلخی فریب نده. بیا بر دنیا سوار شود، نمی

اش این است کـه   زند. چاره کند، جگرت را آتش می رود در وجودت، سوراخت می دنیا و آروزهایش بشوي، تیغ و خارش میاگر درگیر 
 از روي آن بپري. بیا لذت ببر. 

هاي حیات دنیا، یـک مقـدار مردانگـی     قدم اول براي لذت بردن، این است که بپذیري دنیا تلخ است. بعد و عالوه بر پذیرش سختی •
مبارزه با هواي نفس خودت کمی به این تلخی اضافه کنی تا در همین دنیا به شیرینی جاودانه برسی. در این صورت دنیا در کنی و با 

 مشت تو خواهد بود و ما سوار بر دنیا خواهیم بود، نه اینکه دنیا و آروزها و تمنّاهاي دنیوي سوار بر ما شوند.

رسیم که دنیا خودش به  یا بگذریم و با هواي نفس خودمان هم مبارزه کنیم، به اینجا میهاي دنیا از دن ها و سختی اگر به خاطر تلخی •
 دهد.  افتد و خودش را در اختیار ما قرار می دنبال ما راه می

اي که هرکس بایـد بـا تمـایالت     دهد و مبارزه که دنیا می اي شود: سختی و مبارزه؛ سختی بنابراین تعریف مختصر زندگی انسان می •
 ی نفسش بکند. سطح

 



38 

 

 

  ● bayanmanavi.ir ● بیان معنوي رسانیپایگاه اطالع 
 

 )10-تنها مسیر(

از رنج کشیدن براي خدا خسته  ،به بعد از یک زمان /برخیکرد؟ دیبر رنج تاک دیبادر مسیر دینداري، چرا 
از  دنیپر ي، به جاندرا با رنج مشخص نک شاگر کسی تکلیف /رنج تا آخر ادامه دارد میبدان دیبا/ شوند می

  آورد یطبع و لطافت م رنج، رقّتکند/  د و رشد نمیشو ها رد میاز کنار آن طلبانه تیموانع، عاف يرو

 اي از مباحث گذشته/ از ابتدا باید قربانی کردن را یاد بگیریم خالصه

چگونگی وجود انسان و اینکه براي چه چیزي آفریده شده  یعنی» هاي وجود انسان واقعیت«در جلسات قبل تالش کردیم بر اساس  •
اي براي رشد خود دست پیدا کنیم. گفتیم کـه   و اینکه چگونه طراحی شده، به برنامه» هاي حیات دنیا قعیتوا«و همچنین بر اساس 

است. انسان از ابتدا الزم است قربانی کردن را یاد بگیرد. در وجود انسان چنـد  » مبارزه با نفس«محور اصلی حرکت در وجود انسان، 
ها برسد. دنیاي ما هم دنیایی است که سرشار از درد و رنج اسـت و بـه اصـطالح حـال     تواند به همۀ آن نوع عالقه وجود دارد که نمی

 گیرد، براي این است که بعد از آن دوباره حالش را بگیرد.  گیرد. و در مواردي هم که او را تحویل می انسان را زیاد می

ینی ارزشمندتر است. خداوند متعال هم که از اذیت علت اینکه در دنیا چنین شرایطی طراحی شده، این نیست که اساساً تلخی از شیر •
ها براي تولید ارزش افزوده و ایجاد تغییر است. چون اصوالً براي ایجاد ارزش افزوده  ها و رنج برد؛ بلکه این سختی شدن ما لذتی نمی

اي  آن برویم، تغییـر و ارزش افـزوده  و تغییر باید از چیزي که دوست داري، بگذریم و الّا اگر چیزي را دوست داشته باشیم و به سمت 
 ایم.  تولید نکرده

کند در دنیا به آن  چرا در این مسیر باید بر رنج تاکید کرد؟/ انسان از بس لذت را دوست دارد، فکر می
 براي جلوگیري از  این اشتباه، باید به رنج توجه کرد رسد/ می

، و مثل حرکت نباتات و حیوانات و مالئکـه نباشـد، بایـد از یـک طـرف      خواهیم قیمت پیدا کنیم و حرکت ما ارزش پیدا کند اگر می •
 اي در جهت خالف خدا ما را بکشاند و از طرف دیگر عالقۀ دیگري ما را به سوي خدا بکشاند.  عالقه

ایم؛ قدمی که به ما قیمت  کنیم، یک قدم به سوي خدا برداشته هر موقع ما خالف امیال سطحی خود عمل می •

با رنج به سمت خـدا  ما افتد، پس  اتفاق میهموارده  (اقدام برخالف امیال سطحی)این صحنه دهد. چون می

 کنیم. حرکت می

چرا در این مسیر، باید بر روي رنج و سختی تاکید کرد؟ چون انسان از بس خوشـی و راحتـی و آسـایش و     •

رد. به ایـن ترتیـب خـودش،    کند که آن را در همین دنیا به دست خواهد آو شادمانی را دوست دارد، فکر می

اندازد. براي اینکه انسان به چنین اشتباهی نیافتد، باید رنج را به اندیشۀ خودش وارد  خودش را به اشتباه می

د. ما نه تنها باید از فواید توجه به رنج و تسلیم شدن به رنج و پذیرش رنج با هم صحبت کنیم، بلکه باید کن

 نظر بگیریم. ضررهاي عدم توجه به رنج را هم در
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باشد، در مراحل نهایی   . کسی که تکلیف خود را با رنج مشخص نکرده1؟ / چرا مسأله رنج را باید حل کرد
 آورد رنج، دوام نمی

اگر کسی مسألۀ رنج کشیدن در دنیا را براي خود حل نکرده و مسیر خود را با موضوع رنج شروع نکند و با آن همراه نباشد، حتی اگر  •
هـا هسـتند کـه در دینـداري و      هایش ظاهري بوده و حتی ممکن است آدم خطرناکی بشـود. بعضـی   شود، احتماالً خوبیآدم خوبی ب

و منتظر هستند به واسطۀ دینداري هم که شـده، یـک زمـانی بـه آسـایش       اند کشند، ولی اصل رنج را نپذیرفته گري رنج می مذهبی
 برسند. 

؟ آنها که عمري را در رنج زهد و عبادت به سر برده بودند! اما وقتی یـک ذره رنـج بـه    چرا خوارج در مقابل حضرت علی(ع) ایستادند •
هایشان از طرف حضرت علی(ع) اضافه شد، بریدند و به روي حضرت علی(ع) شمشیر کشیدند. اگر کسی تکلیـف خـودش را بـا     رنج

 آورد. باشد، در مراحل نهایی رنج، کم می  رنج مشخص نکرده

کشیده است تا به پیغمبري رسـیده   هاي زیادي براهیم(ع) هم داستان رنج مشخص است. حضرت ابراهیم(ع) رنجدر زندگی حضرت ا •
و در مسیر پیغمبري هم رنج کشیده است. بعد هم رنج کشیده است تا خدا به او فرزندي عنایت کرده و در مسیر بزرگ کردن پسرش 

گویـد بایـد    ها را پذیرفته است، خداونـد بـه او مـی    ه ابراهیم(ع) همۀ این رنجحاال کو بنا کردن خانۀ کعبه با پسرش هم رنج کشیده؛ 
در دنیا را براي خودش حـل نکـرده   » اصل رنج کشیدن«ی که ها را پذیرفت؟ کس توان رنج پسرت را هم قربانی کنی! واقعاً چقدر می

 تواند داوم بیاورد.  برد و نمی باشد، در مراحل نهایی می

 شوند/باید بدانیم که رنج تا آخر ادامه دارد نی به بعد از رنج کشیدن براي خدا خسته میها از یک زما بعضی

قدر به عاقبت به خیري توجه داده شده است؟ چون هر کسی براي دین و عبادت، زحمـت بیشـتري    چرا این •

ده بکشد، بیشتر در معرض سقوط است. کسی که یک عمر خودداري کرده است، اگر مسأله رنج را حل نکـر 

توانـد   شود و اگر خدا یک رنج دیگر اضافه کند، دیگر نمـی  باشد، بیشتر در خطر است و مدعی یا طلبکار می

 اند. اند که بریده ها بوده تحمل کند و خواهد برید. و خیلی

رنج، این اسـت کـه    لزوم توجه به هاي شوند. لذا یکی از علت ها از یک زمانی به بعد از رنج کشیدن براي خدا خسته می برخی انسان •
این رنج ادامه پیدا خواهد کـرد و اصـل    بدانی که اگر رنج تو ادامه پیدا کند، از یک جایی به بعد ممکن است دوام نیاوري، مگر اینکه

 استمرار رنج در دنیا را پذیرفته باشی.

ایشان  ایستند و بعضی از  دشان تا آخر میاز میان مؤمنین برخی مردان هستند که صادقانه پاي عه«فرماید:  خداوند در قرآن کریم می •
 منْهم مّن ینتَظرُ و مـا  اند و برخی منتظر شهادتند؛ منَ الْمؤْمنینَ رِجالٌ صدقُوا ما عاهدوا اللَّه علَیه فَمنْهم مّن قَضَى نَحبه و شهید شده
اند. چیزي که مهم است تا آخر ایستادن  سطح شهدا هستند. چون تا آخر ایستاده ، همیعنی منتظران شهادت ).23احزاب/»(بدّلُوا تَبدیلًا

دهد، مربوط به شهید بودنشان نیست، مربوط بـه تـا آخـر ایسـتادن اسـت؛       است. ارزشی که خدا در این ایه به گروهی از مؤمنین می
 اند.  هاشون شهید شدند، و برخی منتظر مانده بعضی

کشند. اکثر رزمندگان صدر اسالم بعد  کند؟ چون همۀ مؤمنین اهل تا آخر ایستادن نیستند؛ نمی نین را جدا میچرا خدا گروهی از مؤم •
شـود از رنـج کشـیدن در راه     از آن همه جهاد در رکاب رسول خدا(ص)، کم آوردند و نابود شدند.  آدم از یک زمانی به بعد خسته می
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چقدر رنج بکشیم؟ بد کردیم تقوا پیشه کردیم؟ بد کردیم دیندار شدیم؟ بد کردیم «ید: گو شود. می خدا، کم کم از خدا طلبکار هم می
 » جهاد کردیم؟ حاال باز هم باید رنج بکشیم؟

کمی شبیه فیزیوتراپی است. در فیزیوتراپی، در ابتدا  همین که انسان به یک رنج عادت کرد، باید رنج را در سطح باالتري تجربه کند. •
 کشد.  د، دردهایش قسمتهاي آخرش است. در دینداري هم همینطور است. معموال در ابتداي راه انسان زیاد زجر نمیدرد چندانی ندار

گیـرد، ببینیـد آیـا     کند ببیند چه کسی تسلیم شده. مدام امتحان مـی  خواهد ببیند کسی تسلیم است، نگاه نمی خداي اسالم، وقتی می •
گوید:  واقعاً تسلیم است؟ به حدي که امام حسین(ع) در مناجات خود در گودي قتلگاه می دهد، ببیند آیا تسلیم است؟ مدام سختی می

 بعد شما ببینید آیا رنجی بوده که خدا به امام حسین(ع) نداده باشد؟ » خدایا من هنوز تسلیم هستم!«

از روي  ، به جاي پریدنش را با رنج مشخص نکند. اگر کسی تکلیف2چرا مسأله رنج را باید حل کرد؟ / 
 شود طلبانه از کنار آنها رد می موانع، عافیت

باشـد، بـه جـاي      اگر کسی تکلیف خود را با رنج مشخص نکـرده دلیل دوم براي اینکه چرا مسأله رنج را باید حل کرد، این است که  •
هاي  ر کردن از کنار موانع و سختی. یعنی در این صورت مسلمانی ما با عبوشود طلبانه از کنار آنها رد می پریدن از روي موانع، عافیت

 ایم.  ، از کنار آن عبور کرده»پریدن از روي مانع«مقابل ما خواهد بود نه با درگیري با آنها. به عبارت دیگر به جاي 

دا آن اند؛ یعنی اگر رنج پیش بیاید، به جاي اینکه به خاطر خـ  کنند در حالیکه با زرنگی مسلمانی کرده ها یک عمر مسلمانی می بعضی •
اما جاهـایی کـه   اند  دستشان بوده و برایشان آسان بوده است، مسلمانی کرده کنند. یعنی جاهایی که راه را بپذیرند، از کنار آن فرار می

. وقتی ما به جاي پریدن از روي مانع، از کنـار  اند  خدا خواسته است که مبارزه با نفس کنند تا رنج بکشند، از کنار آن موانع عبور کرده
 ایم. کنیم، فرصت رشد خود را از بین برده کنیم و خود را از رنج مبارزه با نفس رها می آن عبور می

و توهین شود انسان هیچگاه مورد  باعث میطلبی  / عافیتکنند طلبانه دینداري می ها خیلی عافیت بعضی
 قرار نگیرد شماتت 

چنین مسلمانانی باعث شده است که مورد توهین و شماتت قرار نگیرند و طلبی  کنند؛ عافیت طلبانه دینداري می ها خیلی عافیت بعضی •
البته بایـد توجـه داشـته باشـیم کـه      اند که یک موقع سختی و رنجی نکشند.  یعنی خیلی مواظب خودشان بوده حالشان گرفته نشود.

را براي خودش حل کرده باشد، از اینگونـه  دهد، متناسب با ظرفیت و استعداد افراد است. اگر انسان مشکل رنج  هایی که خدا می رنج
 طلبانه در امان خواهد بود. هاي عافیت ها و دینداري خوب بودن

 اش اشکال دارد امام باقر(ع) به محمدبن مسلم فرمود: تواضع کن! و او فهمید که دینداري

ضع کن. و او این تذکر را پذیرفت. شـاید بـه   محمدبن مسلم آدم محترم و ثروتمندي بود. امام باقر(ع) به او یک کلمه فرمودند که توا •
ام  مشکل من چه بود و دینداري من چه اشکالی داشت که آقا فرمود تواضع کن؟ انگار عمري است دینداري کرده«فکر فرو رفت که 

. یک سبد خرما به کوفه برگشت» کرد. ام و اال نماز باید همه چیز را درست می ولی تکبرم برطرف نشده است. البد یک مانعی داشته
و یک ترازو برداشت و کنار درب مسجد جامع شهر نشست و شروع کرد با صداي بلند خرما فروختن. قوم و قبیله او آمدنـد و گفتنـد:   

موالي من دستوري داده اسـت و  «محمدبن مسلم گفت: » کنی؟! ما را مفتضح کردي و آبروي ما را بردي! این چه کاري است می«
ام و آقایم گفته است برو تواضعت را زیاد کن.  یعنی: من باید حال نفس خودم را بگیرم. من، خراب کرده» کنم. یمن با آن مخالفت نم
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ها را دارم؟ اقوام او وقتی موفـق نشـدند،    ام، پس چرا هنوز این نقطه ضعف طوري حال خودم را بگیرم. اگر من خوب شده من باید این
را به بیابان بردند و گفتند: اگر اصرار داري که مشغول خرید و فروش باشی، (کـار پسـت و    براي اینکه آبروي خودشان حفظ کنند، او

(عـن أبـی النَّصـرِ:    سطح پائین انجام دهی) به آسیابانى بپرداز. محمد بن مسلم هم آسیاب و شترى خرید و به کار آسیابانى پرداخت. 
مسلمٍ فقالَ : کانَ رجالً شَریفا موسرا ، فقالَ لَه أبو جعفرٍ علیه السـالم : تَواضَـع یـا     سألت عبد اللّه ِ بنَ محمد بنِ خالد عن محمد بنِ

ی عِ و صارالجام سجِدعلى بابِ م لَسیزانِ ، و جع المن تَمرٍ مرَةً مإلَى الکوفَۀِ أخَذَ قَوص رَفا انصفلَم ،دحمفقالوا م هقَوم فأتاه ،نادي علَیه
رةِ . فق لَهالقَوص یعِ ما فی هذهن بحتّى أفرَغَ م و لَن أبرَح ، فَهرَنی بأمرٍ فلَن اُخالوالي أمإالّ : فَضَحتَنا! فقالَ : إنّ م یتإذا أب : هقَوم الَ لَه

طحعلَ یالً و جمو ج حىأَ ریینَ ، فهانفی الطَّح دفاقع راءیعٍ و شلَ بِب51نُ؛ اإلختصاص/أن تَشتَغ( 

اش خاصیت رشددهندگی  کند ولی دینداري اگر انسان مسأله رنج را براي خودش حل نکند، دینداري می
 چندانی ندارد

نـدارد! اگـر مـا بـه جـاي      چنـدانی  ات خاصیت رشددهندگی  کنی ولی دینداري اگر مسأله رنج را براي خودت حل نکنی، دینداري می •
زنـم، تواضـع مـن     گفتیم خب: بله! باید تواضع کنم. همین لبخندي که من به دیگران مـی  یم؟ میکرد بودیم، چه میمحمدبن مسلم 

 است. این یعنی از کنار مانع رد شدن و از روي آن نپریدن.

البته همیشه راه این نیست که براي بدست آوردن تواضع کارهاي پست انجام دهید؛ چون درد و دواي هرکس ممکن است متفـاوت   •
ورد را درست انجام دهید و به هر سازي که خدا زد، برقصید. خدا  آ هایی که خداوند براي شما پیش می ها و آزمایش امتحانباشد. ولی 

ند و تو باید مسأله رنج را براي خودت حل کرده باشی. رنجی که ناشـی از پـا گذاشـتن     هر کسی را یک جوري با رنج آزمایش میک
 ل کرده باشی.حت روي هواي نفس است را باید براي خود

ست، اوترین واقعه زندگی  کشد، مرگ است/انسان نباید از مرگ که تلخ هایی که خدا به رخ ما می یکی از رنج
 غافل شود

قدر سخت، وحشت انگیز و هولناك قـرار داده اسـت    کشد، مرگ است. چرا خداوند مرگ را این هایی که خدا به رخ ما می یکی از رنج •
مرگ و زندگی را آفرید ؛ الَّذي «فرماید:  میخواهد تو از روز اول با مرگ زندگی کنی. لذا  برد؟ چون می از بین میها را  که یاد آن لذت

کند؛ گویا خدا مرگ را قبل از زندگی آفریـده اسـت!    بینید که خدا ابتدا مرگ را بیان می در این آیه می) 2ملک/»(خَلَقَ الْموت والْحیاةَ
 ) 2/275کافی/»(واعظا  بِالْموت  اگر مرگ انسان را موعظه کند، کافی است؛ کَفَى«ماید: فر رسول خدا(ص) می

آور اسـت.   کند؛ و مرگ، تلـخ و رنـج   مرگ را فراموش نکنید. ما با تلخی و رنج باید خودمان را تربیت کنیم. مرگ واقعاً آدم را آدم می •
 است، غافل شود. ترین واقعه زندگی انسان انسان نباید از مرگ که تلخ

هـاى غفلـت را از دل    یاد کردن مرگ شهوات و تمایالت نفسانى را در قلب انسان نـابود کـرده و ریشـه   «فرمایند:  امام صادق(ع) می •
هـاى هـوى و هـوس را     کند و نشانه هاى الهى تقویت نموده و طبیعت و فطرت انسانى را لطیف و نرم می کَند، و قلب را به وعده می
کند.... و اگر کسـى از   کند، و دنیا و زندگى دنیوى را در نظر انسان کوچک و خوار مى آتش حرص و طمع را خاموش میشکند، و  مى

جریان مرگ عبرت نگرفته، و در مورد بیچارگى و حالت ضعف، عجز و ذلت خود تفکر نکرده باشد و از مدت طوالنی اقامت در قبر، و 
الشَّهوات   یمیت  ذکْرُ الْموت (تفکر نکند، در چنین کسى خیر و امید سعادتى نخواهد بود.  حالت تحیر و وحشت خود در قیامت و محشر

ی و عرِقُّ الطَّبی الَى وتَع اللَّه داعوبِم ي الْقَلْبقَوی الْغَفْلَۀِ و نَابِتم قْطَعی ی النَّفْسِ وفطْفی ى ووالْه لَامرُ أَعا  کْسنْیقِّرُ الـدحی رْصِ والْح ئُ نَار
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یخ لُّ أَطْنَابا تَحم نْدع کذَل نَۀٍ وةِ سادبنْ عرٌ مۀٍ خَیاعکْرُ سص ف ا قَالَ النَّبِینَى معم وه کُنُ نُـزُولُ  وسلَا ی رَةِ وا بِالْآخهتَشُد ا ونْیامِ الد
ذ نْدۀِ عمقَاالرَّحطُولِ م و زِهجکَثْرَةِ ع و هیلَتلَّۀِ حق و توتَبِرُ بِالْمعنْ لَا یم فَۀِ والص هذبِه تورَ کْرِ الْمۀِ فَلَا خَیامیی الْقف رِهیتَح رِ وی الْقَبف هم

 )171فیه؛ مصباح الشریعه/

 عجیبی ایجاد کرده بود هاي رزمندگان دفاع مقدس لطافت یاد مرگ در /آورد یمو لطافت ت طبع رنج، رقّ

انسان به رنج مرگ توجـه کنـد، روحـش    آورد و اگر  گویا کسی که از مرگ عبرت نگیرد، دیگر آدم شدنی نیست. رنج، رقت طبع می •
لـخ و سـخت ایجـاد    هاي عجیبی ایجاد کرده بود. ولـی راه ت  بین رزمندگان دفاع مقدس، لطافت »یاد مرگ«. شود رقیق و لطیف می

 کربال و امام حسین(ع) ...یاد بر هم دارد؛ لطیف شدن با  لطافت روحی با یاد مرگ، یک راه شیرین و میان
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 )11-تنها مسیر(

، رنجت کم يریاگر رنج را بپذ/ اد خواهد شدیز یم رنج ما در زندگیاگر با رنج درست برخورد نکن
اگر رنجور شدم / ینیرا بب هانعمتو  ینیر تا رنج را نبیرنج را بپذ/ شود می، بدتر یاگر از رنج فرار کن/شود می

 خودپرستم نه خداپرست یعنیو شاکر نشدم 

اصل عمل  /، رنج کشیدن قطعی استو ایجاد ارزش افزوده» مبارزه با هواي نفس«اما براي  ،رنج اصالت ندارد
 صالح انسان، عملی است که در مخالفت با هواي نفس باشد

ها حرکت هاي انسان و حیات، مبارزه با هواي نفس است. وقتی در مسیر دین، کمال و خوبیحرکت ما بر اساس ویژگی مسیر اصلی •
هـا، چـه بـه    داشتنیمبارزه با دوستها است. داشتنیهاي انسان مبارزه با دوستکنید، راه اصلی بر اساس حیات و ویژگیمی

حمیل شود(توسط مقدرات)، رنج نام دارد. البتـه در کنـار   صورت تکلیف باشد(توسط دستورات) و چه بر ما ت

رنج، نعمت هم وجود دارد. مسیر ما، مبارزه با هواي نفس است و رنج، اصالت ندارد ولی براي مبارزه با هواي 
البته  نفس، رنج کشیدن قطعی است. اصل عمل صالح انسان، عملی است که در مخالفت با هواي نفس باشد.

خـواهیم  هاي دیگر متفاوت است؛ ایـن جلسـه مـی   آید، با خیلی از رنجمبارزه با هواي نفس با برنامه الهی پیش مینوع رنجی که در 
 کمی بیشتر در این زمینه گفتگو کنیم.

س هم، ایم و این کار نیاز به مبارزه با هواي نفس دارد و مبارزه با هواي نفرنج اصالت ندارد، اما ما براي ایجاد ارزش افزوده خلق شده •
 رنج دارد.

 ابتدا باید تکلیف خود را با رنج مشخص کند لذاداند، ها درگیر میانسان خودش را بیشتر با ناخوشی

باعث رشـد مـا    ات و اصل اعمال صالح ما کهوردستدر میان تکالیف الهی ممکن است از برخی از دستورات خوشمان بیاید، اما اصل  •
هـا  نفس ما هستند. اصل وضعیت ما نسبت به پروردگار، صبر و رضایتی است کـه در رنـج  شود، اعمالی هستند که مخالف هواي می

ها طبیعی و هستند و شکرش را هم باید به جا آورد، اما اصـل عمـل   ها نیست. گرچه خوشیداریم، اصل وضعیت ما بودن در خوشی
 صالح رنج کشیدن است. چرا؟

و نسـبت بـه    دیـ آیخوشش مطور سرشته شده که از کسی که به او نفع برساند نیقلب انسان ا«فرماید: امام صادق(ع) میاز طرفی،  •
از  ).152/ص8/جیکـاف »(ینْفَعها و بغْضِ منْ أَضَـرَّ بِهـا   منْ   حبِ علَى  جبِلَت الْقُلُوب ؛ کندیدا میرساند، بغض پیکه به او ضرر م یکس

آورد. در نتیجه اگـر بـه   ولی یک رنج کوچک و گذرا را مدام پیش چشم خود می کند،طرف دیگر، انسان صدها نعمت را فراموش می
خواهد میشود. لذا وقتی انسان یک ناخوشی هم داده شود، توجه او به آن یک ناخوشی جلب می انسان صدها خوشی داده شود، ولی

کنـد کـه چـرا ایـن     کشد و به خدا اعتراض میگذارد و یک ناخوشی را وسط میها را کنار میبا خدا تسویه حساب کند، همه خوشی
 ناخوشی را به من دادي؟! 

داند، لذا براي اینکه بتواند به سالمت این مسیر را طی کند، باید درگیر می هابه عبارت دیگر انسان طبیعتاً خودش را بیشتر با ناخوشی •
که رنج نکشی، این یک خیال خام است و اشتباه میاز همان اول تکلیف خود را با رنج مشخص کنیم. اگر نفس تو دنبال این است 

گیر است، مثل زندگی یعنی رنج. به سمت خدا رفتن مثل باال رفتن از یک سرباالیی نفس«گریز باید گفت: کنی. در مقابل نفس رنج
 » سرسره نیست!
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، نج را فراموش کنیمراگر  /اي نخواهد داشتگریزي نکنیم که فایده، دینتقدیر و تکلیف به خاطر فرار از رنج
 شودجریان مبارزه بانفس خراب می

مسیر اصلی ما مبارزه با هواي نفس است و مهمترین مسأله در این مبارزه، رنج است. باید تکلیف خود را بـا   •

هاي مختلف را داشته باشیم و به خاطر فـرار  رنج مشخص کنیم، اصل رنج را بپذیریم، آمادگی مواجهه با رنج
  اي نخواهد داشت.ریزي نکنیم که فایدهگاز رنج، دین

این را هم باید بدانیم که همه مردم در حال رنج کشیدن هستند. اگر کسی لبخند بزند، به این دلیل نیست که رنج کمتري دارد؛ شاید  •
 کنیم.تر است. به هر حال باید تکلیف خودمان را با رنج مشخص کند، یا شاید فهمیدهصبورتر است، شاید حفظ ظاهر می

هاي تکلیفی شود و از رنججریان مبارزه با هواي نفس خراب می و الّاها را باید با چشم باز ببینیم نباید رنج را فراموش کنیم، بلکه رنج •
کنیم. این فرار کردن هم در بیشتر موارد ارتباطی به کم بودن ایمان ندارد. ممکن است کسی بـه بعضـی از دیـن   و تقدیري فرار می

اند و در حالی که او ایمان دارد، اما اهل تحمل رنج نیست. او ایمان دارد، اما به او خبر اشتباه داده» ایمان داشته باش«بگوید: گریزها 
 تواند رنج نکشد و راهی براي فرار از رنج وجود دارد.کند که میمیخیال

 . اگر با رنج درست برخورد نکنیم رنج ما در زندگی زیاد خواهد شد1

فرمایـد رنـج   امیرالمؤمنین(ع) مـی ا رنج درست برخورد نکنیم، رنج ما در زندگی زیاد خواهد شد. روایات در این زمینه زیاد است. اگر ب •
فرمایند: بیتابی ) و در جاي دیگر می5620است؛ الجزَع أتْعب من الصبرِ(غرر الحکم/ صبر کردنرنج ها بیشتر از صبر نکردن در سختی

برد؛ الجزَع عند المصیبۀِ یزیدها ، دهد و صبر کردن رنج آن از بین میها، رنج انسان را افزایش میمواجعه با مصیبت کردن در هنگام
در برابر ناگواریهاى اندك، بیتابى نکنید که این کار شما را بـه  «فرمایند: ) در روایت دیگر می2043غررالحکم/»(و الصبرُ علَیها یبیدها

) امـام  5638غررالحکم/»(اریهاى زیادى مى اندازد؛ ال تَجزَعوا من قلیلِ ما أکْرَهکُم ، فیوقعکُم ذلک فی کثیرٍ مما تَکْرَهونَرنج و ناگو
ازعِ شود؛ المصیبۀُ للصابرِ واحدةٌ ، و للجتابی کند، رنج او دو برابر میفرمایند: کسی که در مواجهه با مصیبت و رنج، بیکاظم(ع) نیز می

 )414اثْنَتانِ(تحف العقول/

 آوریمها را به جا نمیشکر نعمت، اگر با رنج درست برخورد نکنیم. 2

آوریم. خداوند متعال با اینکه ها را به جا نمیافتد این خواهد بود که شکر نعمتدیگري که می ، اتفاقاگر با رنج درست برخورد نکنیم •
بینیم، باز هم اصرار دارد که چرا شـما نعمـت را   کنیم و فقط آن را میولی یک رنج را عمده میبینیم داند ما هزار تا نعمت را نمیمی

 خدا براي کسی که مسأله رنج را حل نکرده باشد، وجود ندارد. » نعمت و رأفت و رحمت و کرم«بینید؟ امکان دیدن نمی

فَـإِنَّ مـع الْعسـرِ یسـرًا * إِنَّ مـع الْعسـرِ       «اسـت.   هـا بـه مـا داده   هـا و نعمـات زیـادي در میـان رنـج     خدا مهربان است و فرصـت  •
هاي خدا را ببینیم، باید مسألۀ رنج را براي این یعنی با رنج و سختی، آسانی و نعمت هم هست. براي اینکه نعمت) 6و5انشراح/»(یسرًا

هـاي خـدا و ... را ببینـیم،    ها، رحمت خدا، کوتاه آمدنها، نعمتخودمان حل کرده باشیم. اگر مسأله رنج جا افتاده باشد، وقتی فرصت
 آید رنج بدهد.اش رنج بکشد. خدا دلش نمیگذارد بندهفهمیم که خدا اصالً نمیمی
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قدرها شویم؟/ وقتی بفهمیم قرار بوده چقدر در دنیا رنج بکشیم ولی عمالً آنچه وقت سرشار از شکر می
 رنج ندیدیم 

بینیم و سرشار شکر خواهیم شد. توجه به ایـن بحـث، بهتـرین درب    انداخته باشیم، فقط لطف خدا را میاگر اصل رنج کشیدن را جا  •
گونه است که بفهمیم قرار بوده چقدر در دنیا رنج و سختی بکشیم، ولی عمالً زنـدگی  کند. فهم شکر اینبهشت را به روي ما باز می

 شود که شاکر باشیم.هم به ما داده شده است. همین باعث میقدرها هم سخت نشده و در کنارش نعمت و راحتی ما آن

گیري خدا را نمیبه ما تخفیف داده/ کسی که این لطف و آسان» تکلیفی«و » تقدیري«هاي خداوند در رنج
 بیند، مسأله رنج را براي خود حل نکرده 

 ها به ما تخفیف داده است:وند در مورد هر دوي این رنجهاي بسیار زیادي به ما برسد اما خدادر تقدیر و در تکلیف، قرار بوده رنج •

 است.هاي تقدیري ما را با راحتی همراه کردهخداوند رنج »فَإِنَّ مع الْعسرِ یسرًا«در مورد رنج تقدیر: با توجه به آیه  -1 •

روزة رمضان، کسانی کـه در سـفر و یـا     در مورد رنج تکالیف هم خدا دوست دارد به ما آسان بگیرد، لذا وقتی پس از بیان وجوب -2 •
خواهـد در  یعنی خدا نمی )185بقره/»(یرِید اللَّه بِکم الْیسرَ و ال یرِید بِکم الْعسرَ«فرماید می کند، بالفاصلهمریض هستند را معاف می

شـود. خداونـد ایـن    سفر برداشته می خواهد به شما آسان بگیرد به همین خاطر وجوب روزه درتکالیف به شما سخت بگیرد، بلکه می
طلبی نیست که مثالً در اینجا به ما لطفی کـرده باشـد و   کند و در مقام توجیه و فرصتقاعده را به عنوان یک اصل و قاعده بیان می

خودش حـل   هاي خدا را ندید، به این دلیل است که مسأله رنج را برايبخواهد آن را به رخ بکشد! هرکسی این لطف و آسان گرفتن
 نکرده است. 

فرماید اگر آب پیدا نشد، تیمم کنیـد، سـپس در   دهد که پیش از خواندن نماز، وضو بگیرید، میدر جاي دیگر پس از اینکه دستور می •
بر شـما تنگـى و مشـقت قـرار دهـد، بلکـه         خواهد با احکامش خدا نمى«فرماید: میگیري(جواز تیمم به جاي وضو)، مورد این راحت

نْ   اهد شما را از آلودگىخو مى لکـ رَجٍ ونْ حم کُملَیلَ ععجیل اللَّه ریدها پاك کند و نعمتش را بر شما تمام نماید، تا سپاس گزارید؛ ما ی
 )6مائده/»(یرید لیطَهرَکُم و لیتم نعمتَه علَیکُم لَعلَّکُم تَشْکُرُونَ

 یعنی خودپرستم نه خداپرست اگر رنجور شدم و شاکر نشدم

قدر رنـج بایـد بدهـد    کسی که اهل تحمل رنج و سختی نیست، درواقع یک آدم خودخواه است. هنوز خداپرست نشده است. خدا آن •
چـه نـوع حسـی     چه تصوري داریم؟ خداپرسـتی  یبنشیند. ما از خداپرست» خدا«از ما جدا شود و به جاي آن » منم زدن«و » من«تا

باید مرده باشد تـا خداپرسـتی حاصـل    » من«که هم موحد بود و هم مشرك؛ هم خداپرستی کرد و هم خودپرستی.  شوداست؟ نمی
 خداپرست.شود؛ شرك خفی همین است؛ بسیار پنهان است. اگر من رنجور شدم و شاکر نشدم یعنی خودپرستم نه 

 بینیهایی که داده میوراء رنجدر رنج را پذیرفته باشی، مهربانی و رحم خدا را خودخواه نباشی و اگر 

بینی. اشک یک مـادر  ها را نمیعمتها و نفرصت بینی؛، مهربانی و رحم خدا را نمیاگر رنج را نپذیرفته باشی •
که کشد، ولی آمپول براي او مفید است. با ایناید؟ اگرچه بچه رنج میزنند، دیدهاش آمپول میرا وقتی به بچه

ریزد. در این حـال،  تواند تحمل کند و آرام اشک میاش الزم است ولی نمیاي بچهداند این رنج برمادر می

  !ت دو تا فحش هم به مادر بدهدبیند، ممکن اسبیند و اشک مادر را نمیاي که فقط رنج خودش را میبچه
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ینی. مهربانی خدا را در اوج گرسنگی بهایی که به تو داده است، میاگر خودخواه نباشی، مهربانی و دلسوزي خاص خدا را در وراء رنج •
دهندة همـان  دار نزد خدا محبوب است، در واقع نشانبینی. اینکه نقل شده بوي بد دهان روزهداري، میو تشنگی خودت در اثر روزه

وقتی نگـاه    )76/ص2ه الفقیه/ج(لَخُلُوف فَمِ الصائمِ أَطْیب عنْدي منْ رِیحِ الْمسک؛ من ال یحضرمهربانی و دلسوزي خاص خداست. 
 سال ماه رمضان در تابستان باشد. کنی هر، آرزو میات ببینیداريمهربان و دلسوزانۀ خدا را در رنج روزه

ولی خدا نگذاشته زیاد  اي،کشیدن به این دنیا آمدهاین است که بفهمی براي رنج  »درك مهربانی خدا«راه 
 رنج بکشی

. راه رسیدن و درك مهربانی خـدا، همـان   دا بخواهید که شاکر شوید. خدا خیلی مهربان اسـت هاي ماه رمضان از خدر شب •

ها بیان شد؛ اینکه انسان بفهمد براي رنج کشیدن به ایـن دنیـا   ها و رنجراهی است که در مورد درك سختی

آفریـدیم، شـما   خدا نگذاشته که خیلی رنج بکشد. اینکه خدا فرموده است ما انسان را در سـختی   ولی آمده
اي کجاست؟! ما که غیر کدام سختی؟! خدایا! این رنج زیادي که در موردش سخن گفته«باید از خدا بپرسی 

 توانی بزنی، که قصه رنج کامالً برایت جا افتاده باشد.و وقتی این حرف را می» بینیم.از خوبی و لطف نمی

بینید که در ازاي کمی رنج کشیدن چه مقدار به ما اجر / مهربانی خدا را بببریم؟ اجرهاي دنیا چگونه از رنج
 دهدمی

خوابیم، یک رنج است شویم و میهاي دنیا ثواب ببریم؛ مثالً اینکه دوست داریم براي خدا کار کنیم ولی خسته میتوانیم از رنجما می •
 رد.کشد، اجر خواهد بطوري از خوابیدن رنج میکند. لذا کسی که اینکه خدا جبران می

یک شب تـب، کفـاره گناهـان    «فرماید: امام صادق(ع) می در روایات متعددي بیان شده که تب و بیماري، کفارة گناهان است. مثالً •
گناهان بیماري، «فرماید: ) و رسول خدا(ص) می193ثواب االعمال/ص»(؛ حمى لَیلَۀٍ کَفَّارةٌ لما قَبلَها و لما بعدها قبل و بعد از آن است

 )65/ص2مستدرك الوسایل/ج»(کند؛ السقْم یمحو الذُّنُوبرا محو می

دهد. چون خدا مهربان است اگر در تقدیر ما رنجی را قـرار  مهربانی خدا را ببینید که با یک مقدار رنج بیماري چه مقدار به ما اجر می •
اش برسد، ولی انگـار دنبـال   کند که الزم است به بندها مقدر میگاهی خدا بالیی رکند. هاي مختلف جبران میداده است، به صورت

فرماید: مالئکۀ دارد. بعد خدا میمیدهی، آن بال را برکنی و کار خیري انجام میگردد تا آن بال را رفع کند، لذا تا دعا میاي میبهانه
دادید؟ حـاال کـه بـال را    رسید چقدر ثواب به او میبال به او می اگر آن«فرماید: گویند: بله برداشتیم. خدا میمن! بال را برداشتید؟ می

 مهربانی خدا را ببینید!» اید، همان مقدار ثواب را به او بدهید!برداشته

 ؛ گله نکنیدهاي دنیا مثل خواب دیدن استسختی

هـاي دنیـا یـک    اي داشته باشد، سـختی هشود. مبادا کسی گلکشیم، گذرا است و سریع هم تمام میهایی که در دنیا میبالها و رنج •
پرید و یک خواب وحشتناك اي که از خواب میبینید، عین خواب دیدن است. لحظههایی که میچشم بر هم زدن است. این سختی

ییـد:  گورویـد، مـی  وقتی هـم کـه از دنیـا مـی    » آه! خواب بود؛ خوب شد خواب بود.«گویید: کشید و با لبخند میاید، یک آه میدیده
 »اش مثل خواب بود ولی من چقدر آنها را جدي گرفته بودم.ها همهها و رنجسختی«
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 رنج را بپذیر تا رنج را نبینی/ رنج را بپذیر تا نعمت را ببینی

ر که بـراي  رنج را بپذیر تا رنج را نبینی. رنج را بپذیر تا نعمت، راحتی و شکر را ببینی. زیبایی خلقت انسان به این رنج است، فقط بپذی •
روند. اگر زاویۀ نگاهت را عوض کنـی خـواهی گفـت:    ها از جلوي چشمت کنار میکم رنجاي بعد خواهی دید که کمشدهرنج آفریده 

رنج را بپذیر تا رنج تو را کور نکند. رنج را بپـذیر و آمـادة رنـج    » قدر ناراضی بودم!همه چیز که خوب و خوش بود! پس من چرا این«
 باش.

 کسی که خودش را ببیند و بخواهد، خودش را پرستیده نه خدا را رتر از خودت نگاه کن/به رنجو

هاي دیدن رنج این است که به رنجورتر از خودت نگاه کنی و شرایط رنج او را در نظـر داشـته باشـی. بگـو: خـدایا!      کی از تاکتیکی •
آیـا دیـدي   «فرمایـد:  خداوند مـی  کند.ندارد و افراط می پرستد، تعادلبخواهی خودش را میکه دلهاي مرا ببخش. کسیخودپرستی

 )23جاثیه/»(فَرَأَیت منِ اتَّخَذَ إِلهه هواه؛ أَ خودش را به عنوان خدا و معبود خودش برگزید؟ يهاکسی را که خواسته

اوند پیغمبر را از کسی کـه تـابع   وقتی خد .شودیده میبه افراط کشبعد شود و یکند، خودخواه میت میش تبعیهاکه از خواسته یکس •
(و ال تُطع منْ أَغْفَلْنا قَلْبه عنْ ذکْرِنا و اتَّبع هواه و کانَ أَمرُه فُرُطـاً؛  فرماید: او دچار افراط است دهد، میهواي نفسش است، پرهیز می

 )28کهف/

، »میـرم برایـت مـی  «رستش، چیـزي اسـت فراتـر از    پرستمت یعنی چه؟ پپرستش خدا یعنی چی؟ پرستش خدا چه حسی دارد؟ می •
بیند. کسـی کـه   کسی مثل پیغمبر(ص) که خودش را نمی پرستد؟دانید چه کسی خدا را میمی». عاشقت هستم«و » دوستت دارم«

را ببـري.   خود را ببیند، و خودش را بخواهد، خودش را پرستیده است نه خدا را. تمرین کن تا به پرستش خدا برسی و بعد لذت عـالم 
 نباید داشته باشی.» من«راز این مطلب و قدم اول در حل این مسأله، پذیرش رنج است. براي ایجاد حس پرستش، 

 شودشود/اگر از رنج فرار کنی، بدتر میاگر رنج را بپذیري، رنجت کم می

پذیري، خداوند قوانین خودش را بـه هـم   را میشود. وقتی رنج شود. اگر از رنج فرار کنی، بدتر میاگر رنج را بپذیري، رنج تو کم می •
فرستد تا از تو عذرخواهی کنند. رنج را بپذیر تا رنج تو کـم شـود و   رساند. همه مالئکه را میزند و از در و دیوار مرهم براي تو میمی

 شکرت زیاد شود.

قدر دلت بـراي مـن آتـش    ن من غصه نخور! اینقدر براي رنج کشیدگویی: خدایا اینرسی که میها را بپذیري، به حدي میاگر رنج •
هـا. چـون   گفت: خدایا من راضی هستمکنم. اینها که چیزي نیست! امام حسین(ع) در گودي قتلگاه به خدا مینگیرد. من تحمل می

 ریزند...ها دارند به هم میندید عرش و کرسی و آسمامی
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 )12-تنها مسیر(

 /است یطلب راحتدر مبارزه با نفس، جوان  یاست/ مشکل اصل یبطل از راحت يتوجه به رنج باعث دور
/ شود یاستوار نم یطلب راحت يبر رو يتقو /شود یروح انسان م يصدا یباعث مرگ آرام و ب ،يپرور تن

 عالمت عاشق دن،یکش یعالقه به سخت /یطلب و فوتبال در کاهش راحت يتفاوت کوهنورد

 فواید توجه به رنج در حیات بشر چیست؟
رسـیدیم.  » تنها مسیر«ها به مسیر مبارزه با نفس به عنوان  جلسه اول به مبانی و اصولی توجه کردیم که در نتیجه تبعیت از آن 8در  •

جلسه اخیر نیز بیشتر به این موضوع توجه کردیم که چرا باید از رنج صحبت کرد. در جلسـه قبـل در مـورد برخـی از فوایـد و       3در 
 کنیم.  کردیم. در این جلسه از جهت دیگري، اهمیت رنج و فایده آن را بررسی میهاي توجه گفتگو  ضرورت

 شود  پردازي می . توجه به رنج مانع خیال1
هـا و   پـردازي  کند و تنها راه خارج کردن انسان از این خیال شود. چون انسان طبیعتاً آرزو تولید می پردازي می توجه به رنج، مانع خیال •

 است که انسان واقعیت و حقیقت رنج را درك نماید.تولید آرزوها، این 

 شود انسان می» صبر«و » شکرگزاري«. توجه به رنج باعث افزایش 2
شود که این شکر، نتیجۀ درك صحیح از جایگاه رنج در حیات است. کسی که اصل را با راحتی  توجه به رنج، باعث افزایش شکر می •

ها در دنیایی به تو رسیده که واقعیت دنیا همراه بـا   کند. اما اگر بدانی که این نعمت نمی اي براي تشکر احساس و نعمت ببیند، وظیفه
 هایی که داري شاکر خواهی بود. سختی است و اساساً این دنیا جاي سختی بوده است، عمیقاً از نعمت

 رود.  فایده دیگر توجه به رنج این است که صبر و تحمل انسان را باال می •

 شود/ اگر دنیا را محل لذت ببینی، دین را محل رنج خواهی یافت ج باعث درك جایگاه دین می. توجه به رن3
کند. وقتی کسی درك کرد که در این دنیا، اصل با رنج بردن است، دین را به عنـوان راه   توجه به رنج، جایگاه دین را بهتر ترسیم می •

بینی؛ اگر دنیـا را محـل    تر می ها همراه ببینی، دین را لذت بخش شتر با رنجها، به راحتی خواهد پذیرفت. هر قدر دنیا را بی کاهش رنج
 شود. ات با دین خراب می لذت ببینی، دین را محل رنج خواهی یافت. اگر به رنج دنیا نگاه نکنی، رابطه

 و فرار نکردن از آن» رنج«نقش مادرها در برقراري ارتباط درست فرزندان با مسألۀ 
و غیرانتخابی هر دو داراي آثار تربیتی باالیی هستند که تا حدي اشـاره کـردیم. مـثالً بـراي درك محبـت خـدا و       هاي انتخابی  رنج •

اي و قرار بوده که چقدر رنج بکشی، اما خـدا ایـن همـه     ها داشته هایی که در حق تو داشته، باید بفهمی که تو چه نسبتی با رنج لطف
 محبت و راحتی داده است.

لف داراي آثار تربیتی بسیار زیادي است؛ البته به هنگام تربیت و انتقال مفاهیم مربـوط بـه   رنج از جهات مخت •

رنج باید با مهربانی و لطافت برخورد کرد. مانند پرستاري که هم به کار مداوا و رسیدگی بـه بیمـار مشـغول    

ت رنـج کشـیدن در   دهد. مادران در آشناکردن فرزندان با مفهـوم رنـج و ضـرور    است و هم به او روحیه می

واقع از اولین سنین خردسالی است که فرزند درد و رنج را اي دارند. در  العاده زندگی و حیات دنیا، نقش فوق

کند ولی جهت دادن آن به عهده والدین و به خصوص مادر است. از برخورد مادر است که فرزند  احساس می
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. یکی از وجوه برخورد خوب این است که مادر رنج شود یکند و از آن گریزان نم ارتباط درستی با رنج پیدا می

تر نکند، بلکه ضمن اینکه با مهربانی بگوید که رنج طبیعی و همیشگی استر، آن را به یک رنج شیرین  را تلخ

 تبدیل کند.

طلبی  مشکل اصلی جوان در مسیر مبارزه بانفس، راحت /طلبی است دوري از راحت.  توجه به رنج باعث 4
 است 

طلـب،   طلب، ثـروت  جوان، مقامگیرد.  الدنیا است که یقۀ انسان را می وجه حب» اولین«طلبی  طلب است و راحت نسان راحتا •

گرایی دارد ولی مشکل اصلی  گرایی و آرمان ریاکار و متظاهر نیست؛ بلکه در مقابل، صفات خوبی مانند عدالت

شـود.   طلبـی مطـرح مـی    سـت کـه شـهوت   طلبـی ا  طلب است، و از همین راحت جوان این است که راحت

 طلبی. طلبی و شهوت طلبی است، بعد لذت اول راحت طلبی اولین بیماري است. راحت

مشکل اول این است که جوان حال ندارد تکان بخورد، یا حال ندارد خودش را جمع و جـور کنـد. وضـعیت     •

ه با نفس باید با چیزهایی مبارزه کرد طلبی فزاینده دارد. در مبارز فعلی برخی از جوانان، حکایت از یک راحت

 طلبی نقش باالیی در خارج شدن از مسیر دارد.  کند و راحت که انسان را از مسیر خارج می

 دهد یبه ما اجازه حرکت نم یطلب راحت شود رنج را فراموش کنیم/ طلبی باعث می راحت

رنج اسـت و   کند دنیاي ما، دنیایی بی پردازي هم ایجاد شود و جوان خیال شود که خیال طلبی باعث می راحت •

دهد راهبرد  طلبی اجازه نمی شود رنج را فراموش کنیم. راحت طلبی باعث می توان راحت بود. راحت در آن می

دهد که با دین  طلبی اجازه نمی دهد، راحت طلبی به ما اجازه حرکت نمی رنج، کار خودش را انجام دهد. راحت

 ارتباط برقرار کنیم.

 الْمشَـقَّۀِ  قَـدرِ   علَـى   الْعمـلِ   ثَـواب اي؛  ثواب عمل به اندازه مشقتی است که براي انجام عمـل کشـیده  «فرمایند:  لی(ع) میحضرت ع •
یه5ثی/حد333غرر الحکم/ص»(ف .( 

 الدنیا اسـت. درواقـع   طلبی یکی از شعبات حب که توجه ندارد که راحت الدنیا نداریم. در حالی گویند الحمدهللا ما حب ها می گاهی جوان •
 .است ایالدن حبجلوة  نیاول یطلب راحت

 الدنیا است حب راحت، از مصادیق حب در دنیا باید مثل یک چریک بود/
طلبی نوعی دنیاطلبی است در حالی که در دنیا باید مثل یک چریک بود. در دوران  الدنیا است. راحت حب راحت، یکی از مصادیق حب •

توانستند روي تشک بخوابند؛ نه اینکه بخواهند با این کار یاد سـنگرهاي   آمدند، نمی ا گاهی به مرخصی میه دفاع مقدس که رزمنده
فهمیدند و لمـس   گیرد. رزمندگان می تر هستم، دلم می نورانی جبهه را زنده کرده باشند، بلکه حرفشان بیشتر این بود که: وقتی راحت

رغـم فشـارهاي سـنگین جسـمانی کـه در       کردنـد و علـی   از آن احساس کراهت می کردند که بیکاري و راحت بودن، بد است و می
طلبـی   کردند و اهل راحت ها وجود داشت، رزمندگان وقت بیکاري خود را به بهترین نحو استفاده می ها، رزم شبانه و آموزش گاه صبح

 نبودند.
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 شود طلبی کاشته می احتشود/ شهوترانی در ر روح انسان می يصدا یآرام و بپروري، باعث مرگ  تن

دهد. مانند هنگامی که شیر گاز بـاز مانـده باشـد یـا دودکـش       پروري یک بیماري است و نوعی مرگ خاموش به روح انسان می تن •
شود در حال مرگ است و آرام  شود؛ در این حال کسی که خواب است متوجه نمی بخاري خراب شده باشد، بعد گاز در اتاق منتشر می

 شود. صدا باعث مرگ روح انسان می پروري هم آرام و بی د. تنمیر آرام می

گیرد. شهوترانی مانند حرکت  قبل از اینکه شهوترانی مطرح باشد، این حب راحت است که یقه انسان را می •
با سرعت باال در یک پیچ بسیار خطرناك است که وقتی ماشین به پیچ رسید، تذکر دادن بـه راننـده بـراي    

شـد و حـب راحـت و     اي ندارد. تذکر دادن باید قبل از رسیدن به این پیچ انجام می فایدهکردن سرعت،  کم
طلبی پیدا کرده بـود، بایـد بـه او تـذکر      طلبی، مکان این تذکر است. جایی که جوان گرایش به راحت راحت

 طلبی است که شهوترانی کاشته شده است.  شدي. در راحت دادي و از قبل، مانع فساد او می می

طلبی جوانان دارد/تفاوت کوهنوردي و فوتبال در کاهش  کوهنوردي گروهی تأثیر خوبی بر کاهش راحت
 طلبی راحت
گیرد. یکی از کارهـایی کـه تـأثیر     طلبی در وجود کسی زیاد شود، او دیگر خیلی از آدم بودن فاصله می ها و مصادیق راحت اگر نمونه •

وردي گروهی است. کوهنوردي مانند فوتبال نیست کـه هیجـان گـل زدن تـو را بـه      طلبی جوانان دارد، کوهن خوبی بر کاهش راحت
توانی هر جایی خسته شدي و دلت خواست، به استراحت  شوي نمی حرکت وادار کند. در کوهنوردي گروهی است که وقتی خسته می

گر به اندازه یک باز و بسته کردن بنـد  کنی، چون ا مانی. در کوهنوردي گروهی ارزش وقت را درك می بپردازي چون از گروه جا می
طلبـی از   هاي بسیاري که در اثر راحـت  کفش از گروه عقب بیفتی، تقریباً قابل جبران نخواهد بود. ولی در زندگی شهري ارزش وقت

کـرده روي   تر باشی. کسی که عادت ها ببري و سالم شود لذت بیشتري از نعمت توان فهمید. کوهنوردي باعث می رود را نمی بین می
ها باشد، از نشستن روي تخته سنگ، لذت بیشـتري   شود ولی کسی که اهل کوهنوردي و اهل سختی مبل بنشیند، زودتر مریض می

 کند. برد و سالم هم زندگی می می

 طلبی است شود / پایۀ تقوي دوري از راحت طلبی استوار نمی تقوي بر روي راحت
شود.  طلبی استوار نمی شود. تقوي بر روي راحت این بیماري، پایه اصلی تقوي حساب می طلبی، بیماري بدي است که دوري از راحت •

پرسد چرا من نباید نگاه حرام داشته باشم؟ اگـر مواظـب    کند و می طلب است، معناي دوري از نگاه حرام را درك نمی کسی که راحت
 طلبی خواهد بود. حتطلبی نباشیم، نگاه غالب ما نسبت به دنیا و حیات، بر اساس را راحت

 ،از خدا غافلدل  خواند/ انسان را به رنج میعشق به خدا / شاخص عشق به خداست »رنج«. طلب 5
 است طلب راحت
 ،از خداغافل ست دارد و دل دوست، رنج و سختى در راه خدا را بسیار دودل انسان خدا«روایتی از حضرت علی(ع) نقل شده است: در  •

؛ زیرا که حـق، سـنگین و   خواهی رسید نیکوکارى بلند به مقام ،رنج و سختى که بى نکنزند آدم! گمان است. پس، اى فر طلب راحت
القَلب المحب للّه ِ یحب کثیرا النَّصب للّه، و القلب الالّهی عنِ اللّه ِ یحب الرّاحۀَ ، فال تَظُنُّ ـ  و باطل سبک و شیرین است؛  تلخ است

 ) 2/87(مجموعۀ ورام/»  و الْباطلَ خَفیف حلْو ونی ک تُدرِك رِفْعۀَ البِرِّ بغَیرِ مشَقّۀٍ ، فإنَّ الحقَّ ثَقیلٌ مرٌّیا بنَ آدم ـ أنّ

رفتند؟  چرا کسی که عاشق خدا است، دوست دارد بیشتر سختی بکشد؟ چرا امام سجاد(ع) به دفعات پاي پیاده به زیارت خانه خدا می •
ترین کارها، پیاده روي براي زیارت است؟ چرا به کسی که پیاده به زیـارت امـام حسـین(ع) رفتـه وعـده داده       با فضیلتچرا یکی از 
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کسى که از منزلش بیرون امام صادق(ع) فرمودند:  ؟ات آمرزیده شد تمام گناهان گذشته چون از ابتداء عمل را شروع کنشود که  می
دارد یـک حسـنه بـرایش     خداوند به هر قدمى کـه برمـى   برودپیاده با پاي اگر  ع) باشد(حسینامام آید و قصدش زیارت قبر حضرت 

قـرار  تا وقتى که مراسم و اعمال زیارت را به پایان برساند که در این هنگام او را از فائزین  ... کند و یک گناه از او محو مى نویسد می
فرماید: از ابتداء عمـل را   مىرسانده و (ص) به تو سالم رسول خدا گوید: و مى آید میاى نزد او  فرشته و وقتی خواست برگردد دهد می

منْ خَرَج منْ منْزِله یرِید زِیارةَ قَبرِ الْحسینِ بنِ علی ص إِنْ کَانَ ماشیاً کَتَب اللَّه لَـه   (. ات آمرزیده شد تمام گناهان گذشتهشروع کن، 
الْعملَ فَقَد غُفرَ لَـک مـا     اللَّه ص یقْرِؤُك السلَام و یقُولُ لَک استَأْنف  أَتَاه ملَک فَقَالَ إِنَّ رسولَ ...و محى عنْه سیئَۀً  بِکُلِّ خُطْوةٍ حسنَۀً

 )132/صاراتیکامل الز؛ مضَى

 رنج و سختی وجود دارد در ذات محبت عبد به موال، هاي زندگی با عشق به خدا چیست؟/ ارتباط رنج

هاي دیگـر مثـل    هاي زندگی با عشق به خدا چیست؟ واقعش این است که محبت عبد به موال غیر از محبت ها و سختی ارتباط رنج •
 بین زن و شوهر یا محبت بین دو رفیق یا دو برادر است. در ذات محبت عبد به موال، سختی وجود دارد.  محبت

شود. ولـی عشـق بـه     شود. مانند عالقه به غذا که با خوردن غذا تمام می شود و تمام می ی بروز داده میمحبت مادر به فرزند به راحت •
تـر اسـت،    هر که در این بزم مقرب«خدا اینطور نیست. هر کس عالقه بیشتري به خدا دارد، باید سختی بیشتري کشیده باشد. چون 

 شود.  وق طوري است که اگر عاشق سختی نداشته باشد، ناراحت میدر اینجا رابطه عاشق و معش». دهند جام بال بیشترش می

 عالمت عاشق است دن،یکش یعالقه به سخت/ بکشد یعاشق خدا دوست دارد در راه خدا رنج و سخت

اگر شما در خیمه امام زمان(عج) باشید و حضرت کارهاي مختلفی را به یارانشـان بسـپارند ولـی بـه شـما       •

شوید. دوست دارید حضرت به شما هم دسـتوري بدهنـد    ما نخواهند، دلگیر میدستوري ندهند و کاري از ش

کنیـد، چـون    که فالنی! برو این کار را انجام بده. اگر به انتخاب خودتان باشد، کار دشوارتر را انتخـاب مـی  

دوست دارید رنج و سختی بیشتري براي حضرت متحمل شوید. رابطه با خدا هم همینطور است، عاشق خدا 

ها را در  ت دارد، در راه خدا رنج و سختی بکشد. عالقه به سختی کشیدن، عالمت عاشق است. این رنجدوس

اند، باید بیدار شد  مثالً نماز شب را در آخر شب قرار داده است. وقتی که همه خواب توان دید. نوع دستورات معشوق هم می
دا به عاشقان است. عاشـقان خـدا دوسـت دارنـد رنجـی را کـه خـدا        رغم رنجی که دارد، لطف خ و نماز شب خواند. این دستور علی

شـب لـذتی    دهـد و در همـان نیمـه    دستورش داده است، پذیرا باشند. این رنج، براي آنها لذت هم دارد، خدا بالفاصله اجرشان را می
شد  ها می قطعه شدن بدن میزان قطعه ها و برند. در کربال هم از روي تعداد زخم برند که افرادي که خواب هستند، چنین لذتی نمی می

 اند... فهمید چه کسانی بیشتر عاشق خدا بوده
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 )13-تنها مسیر(

تحمل رنج و مبارزه با نفس  مان،یا ینیریش دنیچشبراي  رابطۀ مبارزه با نفس با مفاهیم دینی: ایمان/
 چشد؟ یرا نم مانیاما حالوت ا کشد، یانسان زجر م یچرا گاهاست/ يضرور

 رنج یک بحث عالی تربیتی و عرفانی است/ کسب محبت الهی بدون رنج ممکن نیستبحث  

هاي تقدیري و تکلیفی بیان شد. یکی از مطـالبی   در چند جلسه اخیر مطالبی در مورد آثار و برکات توجه به راهبرد رنج و پذیرش رنج •
بت خداوند متعال، بدون رنج ممکن نیست. کسی که که در جلسه قبل مورد اشاره قرار گرفت این مطلب بود که به دست آوردن مح

 محبت خدا را در دل دارد، دوست دارد براي خدا رنج و سختی زیاد بکشد.  

تري دارد و  رنج، شأن بسیار باالتر و شریف ».رنج، ذاتی این دنیا است«تر از این است که بگوییم  تر و عمیق موضوع رنج بسیار عارفانه •
 عرفانی است.  یک بحث عالی تربیتی و 

 استعلت رنج ندانستن  ،رنج يها یاز سخت یکی گذارد / رنج بدون برنامه الهی، آثار خوبی بر روح نمی

را هم در تکلیف و » برنامه رنج«توجه به موضوع رنج و کسب آثار تربیتی آن بدون برنامه ممکن نیست و باید  •

رنـج بـا   «گـذارد.   نیست و آثار خوبی بر روح نمی هم در تقدیر بشناسیم. رنج بدون برنامه، رنج عالی وخوبی

 ست.پروردگار عالم ا لعاده طراح است و این مدیر،ا مربی و مدیري دارد که فوق »برنامه

سـازي یـک تـیم ورزشـی،      دانی. وقتـی مربـی بـدن    هاي رنج این است که علت رنج را نمی یکی از سختی •

ها و  ها و سختی گوید که هدف از این نوع حرکت ها می آندهد، به  هایی را به اعضاء تیم می ها و حرکت سختی

چیزي در مورد فلسـفه  اغلب ها دارد، ولی خدا  ها چیست و این حرکات ورزشی چه اثري روي بدن آن تمرین

 گوید و تو هم باید به کار او، ایمان داشته باشی. کند، نمی هایی که ارائه می رنج

به  چگاهیرا بچشد، ه گرید يها که دوست دارد لذت یکساست؟/ رابطۀ رنج با چشیدن لذت ایمان چگونه 
 رسد ینم مانیلذت ا

هایی مرتبط است. مثالً رنج با عشق به خدا و صبوري کردن مـا  یکی از مسائل مهم در مورد رنج این است که ببینیم رنج با چه چیز •
 است.» ایمان«مرتبط است. اما یکی از موضوعات مهم، ارتباط رنج با 

شود و ایمـان   ها و شهوات باشد، از قلبش حالوت ایمان زدوده می فرماید: کسی که اکثر هم او رسیدن به خوشی خدا(ص) میرسول  •
ام . یـا امـ  )116/ص2حلَـاوةَ الْإِیمانِ(مجموعـه ورام/ج    قَلْبِـه   مـنْ   نَـزَع  ،منْ کَانَ أَکْثَرُ همه نَیلَ الشَّهواتدیگر براي او شیرین نیست؛ 

حـرام علـى   زهد پیشه کننـد؛  دنیا دلهایتان در چشیدن حالوت ایمان بر دلهاى شما حرام گشته مگر آنگاه که «فرماید:  صادق(ع) می
اي مـادر داشـته باشـد،     شیرینی ایمان چیست؟ آیا اینکـه بچـه   )2/128کافی/»(قلوبِکُم أنْ تعرِف حالوةَ اإلیمانِ حتّى تَزهد فی الدنیا

آیا اینکه کسی همسر و خانواده داشته باشد شیرین است؟ اگر کسی مریض شـود و دوسـتان او بـه عیـادتش بیاینـد،       شیرین است؟
شیرین است؟ اگر کسی یک رفیق و دوست بسیار صمیمی داشته باشد، شیرین است؟ اگر کسی مورد تشویق و محبت همـه مـردم   
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کسی شیرینی ایمان  تر است و اگر ها، شیرین ان از همه این نوع شیرینیباشد، شیرین است؟ بله، همه این موارد شیرین است ولی ایم
 کند.  ها را فراموش می را بچشد، شیرینی همه این

 کند گیرد و او را احاطه می آورد/ در اثر ایمان خدا دور انسان را می ایمان انسان را از تنهایی در می

که خدا انیس و مونس انسان شـود. ایمـان بـه خـدا،      شود آورد و باعث می ایمان انسان را از تنهایی در می •

آورد. ایمان بـه   ترین وجود در عالم را به نزدیکی تو می ایمان به خدا، مهربان آورد. انسان را از وحشت در می

خدایی که رحمان و رحیم است، نتایج عجیبی دارد. دنبال هر چیزي غیر از ایمـان بـروي، حـالوت ایمـان را     

کسی که لذت ایمان و شیرینی آن را ها نیست.  ایمان، یک شیرینی در کنار سایر حالوت اي. حالوت نچشیده

 هاي دیگر نخواهد داشت. چشد، جایی براي شیرینی می

براي امام(ره) لذتی نداشت. چون امام(ره) از » روح منی خمینی، بت شکنی خمینی«دادند  لذا وقتی مردم در حسینیه جماران شعار می •
هـا   هاي خدا هیچ بود. امام آنقدر ترك شـهوات و خوشـی   هاي مردم در مقابل محبت لذتی برده بود که این ابراز محبتایمان به خدا 

هاي دیگر را بچشد، هیچگاه به  کرده بود که به لذت ایمان رسیده بود. بر اساس فرمایش رسول خدا(ص) کسی که دوست دارد لذت
هاي دیگر است. لذت و شهوت هـم، منحصـر در شـهوات جنسـی      ر و دلبستۀ لذترسد؛ چه برسد به کسی که پیگی لذت ایمان نمی

گیرد که گاهی سلبی اسـت(مانند غضـب کـه چیـزي را از خـودت دفـع        هاي وجود انسان را در بر می نیست، بلکه همۀ دل بخواهی
 کنی). کنی) و گاهی ایجابی است(که منفعتی را به سمت خودت جلب می می

مؤمنین قرار داده و آن را در قلب آنها زینت داده و زیبا قرار داده است؛ زیبایی و جذابیتی که انسان را مسـت   خداوند ایمان را محبوب •
 )7حجرات/»(قُلُوبِکُم یف نَهیّو ز مانَیالْإِ کُمیو لکنَّ اللَّه حبّب إِلَ«فرماید:  خداوند میکند.  و محسور می

نَحنُ أَقرَب تریم؛  ما از رگ گردن به انسان نزدیک«فرماید:  میگیرد تا احساس غریبی نکند. لذا  ا میخداوند در اثر ایمان دور انسان ر •
و همچنین  )4حدید/»(کُنْتُم نَمایو هو معکُم أَو هر جا که باشید او با شماست؛ «گوید:  ). آیه دیگر می16ق/»(دیمنْ حبلِ الور هیال

تواند دور انسان را  تواند دور آدم را بگیرد. فقط خداوند است که می هیچ انسانی نمی) 115بقره/»(وا فَثَمّ وجه اللّهتُولُّ نََمایأَ« فرماید می
 آورد. تواند تنها زندگی کند. و هیچ کس مانند خدا انسان را از تنهایی در نمی بگیرد و او را احاطه کند. آدم نمی

 آورد ایمان، تنفر از معصیت پدید می

افتد و آن این است که از کفر  شود، اتفاق دیگري هم برایش می چشد و ایمان نزد او محبوب واقع می کسی که حالوت ایمان را می •
آید. از ایمان به غیر خدا و عمل زشت بدش خواهد آمد. اگر کسی زشتی گناه را درك کند و از آن تنفر  و فسوق و عصیان بدش می
کند  فهمد گناه چقدر پلید و زشت است و از ته دل استغفار می ي مناجات با خدا پیدا کرده است؛ چون میپیدا کند، دستمایۀ خوبی برا

 ند.ک و با خدا مناجات می
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 براي چشیدن شیرینی ایمان، تحمل رنج و مبارزه با نفس ضروري است

فرماید:  ي است. امیرالمؤمنین علی(ع) میها به وسیله مبارزه با نفس ضرور براي چشیدن شیرینی ایمان، تحمل رنج و دوري از بدي •
صابِرُوا (نفس خودتان را در انجام طاعات، وادار به صبر کنید و آن را از پلیدي بدي ها مصون نگه دارید تا شیرینی ایمان را بچشید 

 .)81ثیغررالحکم/حد؛ الْإِیمان حلَاوةَ أَنْفُسکُم علَى فعلِ الطَّاعات و صونُوها عنْ دنَسِ السیئَات تَجِدوا

آید نه با کالس اصول عقاید. البته کالس اصول عقاید هـم   ایمان و ارتباط با خدا، با زجر و سختی بدست می •

خوب است ولی براي پاسخ دادن به دشمن. یعنی اگر دشمن بخواهد عقاید و ایمان تو را از تو بگیرد، کالس 

 که ایمانی داشته باشی که دشمن بخواهد آن را بگیرد! اصول عقاید خوب است ولی به شرط این

 چشد؟ کشد، اما حالوت ایمان را نمی چرا گاهی انسان زجر می

کشد، اما این زجر او را  فایده نکشد. چون گاهی اسان زجر می انسان باید خودش را بهتر بشناسد و زجر بی •

است که هنگام سختی، به دنبال جبران این  چشد. یکی از علتها این برد و حالوت ایمان را نمی باال نمی

کنند تا یک  شوند و همه چیز را مراعات می ظاهر باتقوا و زاهدي می مانند برخی که به. ها بوده است سختی

وقتی فرصتی پیدا کنند و همه چیز را جبران کنند. این افراد هرچقدر هم سختی تحمل کنند، حالوت ایمان را 

ها را براي رسیدن به  اند و در واقع این سختی ها بوده رصتی براي جبران سختیچشند چون به دنبال ف نمی

 اند. یک راحتی دنیایی باالتر تحمل کرده

کند ولی به دلیل حب مقامی که دارد در فکر رسیدن به مقامات است، شیرینی  پوشی می به عنوان مثال کسی که از شهوات چشم •
شوند. شهوت مقام، اجازه ورود حالوت ایمان را به  می» خسر الدنیا و اآلخرة«عبارت قرآنی چشد. چنین افرادي مصداق  ایمان را نمی
شوند به همین دلیل است که  هاي خوبی می بندها یک دفعه آدم ها و قداره مسلک دهد. یکی از دالیل اینکه برخی از لوتی قلب را نمی

 ندارند.هاي عرفانی را  وقت شهوت مقام از گذشته خود آگاهند و هیچ

 ؛ نه براي رسیدن به شهوات دیگر.میها را صادقانه تحمل کن و رنج ها یسخت دیرا به ما بچشاند با مانیخدا حالوت ا نکهیا يبرا •
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 )14-تنها مسیر(

 نیمهمتر/ نفس است  يمبارزه با هوا ةزیعبادت خوب، جا عبادت/: ینید میمبارزه با نفس با مفاه ۀرابط
بشود،  یرنج را حل نکرده باشد، اگر آدم خوب ۀکه مسأل یکس/، فرار از رنج استعامل ترك مبارزه با نفس

 !دیاختالف نظر داشته باش یکه با چه کس دیکن یهنگام ازدواج انتخاب م /شود یخوب نم یلیخ

 زند مبارزه با نفس بسیار پیچیده است، چون نفس، به انسان نیرنگ می

طور نیست که به طور مطلق بـا   ها. یعنی این ها است اما نه مطلق دوست داشتنی داشتنی تنها مسیر ما براي کمال، مخالفت با دوست •
ریزي متمرکز و پرهیز از تکثرهاي مضرّ در جریان مبارزه با  ها مبارزه کنیم، بلکه باید با برنامه مبارزه کنیم. برنامه همۀ دوست داشتنی

 نفس الزم است.

توانـد دینـداري را هـم بـه نفـع خـودش        زند. نفس حتی می چون نفس، به انسان نیرنگ میکار مبارزه با نفس بسیار پیچیده است،  •
 مصادره به مطلوب کند.

 مهمترین عامل ترك مبارزه با نفس» فرار از رنج« علت توجه به رنج/

توجه کنیم، نیـاز بـه    ترین راه کمال و رشد خواهیم به اصلی علت توجه به رنج در کنار توجه به مبارزه با نفس این است که چون می •
مخالفت با هواي نفس داریم و هواي نفس عملیات اصلی ما در این دنیا است. مهمترین و شاید تنها عامل ترك مبارزه بـا نفـس در   

 میان ما، فرار از رنج است. پس نیاز است که ابتدا از رنج صحبت شود و موضوع رنج درست جا بیافتد. 

کنیم؟ چرا به آیات مربوط به بهشت و جهنم دقیق  ارزه با نفس گوش نمیهاي خوبان براي مب چرا به نصیحت •

ها معموالً، موضوع رنج  اهتمام الزم را نداریم؟ چون ما دوست نداریم اذیت بشویم و رنج بکشیم. ایراد انسان

  ها داریم. ترس از رنج پسندیده نیست و ما حتی نیاز به طلب کردن برخی از رنجاست. 

 و بعد از آن یک راحتی و خوشی طوالنی وجود داردرنج، گذرا است 

شود، لذا باید تکلیف این رنج و نوع برخورد خود را با آن مشخص  ها می ترس از رنج موجب فرار انسان از مبارزه با نفس و سایر خوبی •
چنـد   فرماید: ف متقین میحضرت علی(ع) در وصکنیم. رنج، گذرا است و بعد از آن یک راحتی و خوشی طوالنی وجود دارد. چنانکه 

؛ نهـج  قَصـیرَةً أَعقَبـتْهم راحـۀً طَوِیلَـۀ     أَیاماً صبرُواگذرانند و در پی آن آسایش طوالنی دارند ( روز کوتاه دنیا را با صبر و شکیبایی می
 ).193البالغه/خطبه 

 دالیل به ظاهر دینی  دهد، هر چند با ، نفسش مدام فریبش میرنج را حل نکرده باشد ۀمسألکه  یکس. 1

رنج گاهی به دلیل ترك لذت است و گاهی واقعاً رنج و درد است. اگر مشکل ما با این دو نوع رنج در ابتداي کار حل نشده باشد؛ دو  •
 آید.  مشکل پیش می

ریـب  طلب باشی، نفس تو مدام تـو را ف  اگر ته دلت راحتماند این است که  مشکلی که در ابتداي کار است و باقی می •

هـاي قشـنگی از آیـات و     طلبـی، بهانـه   دینی و راحت گریز باشی، همیشه نفس تو براي بی اگر رنجدهد.  می
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ارةٌ بِالسوء   (.کند؛ چون این نفس، اماره به سوء است روایات برایت درست می لَأَمـ 53؛یوسـف/ إِنَّ الـنَّفْس( 

طلبـی پنهـان خـود را از     هم این است که راحـت  هاي به ظاهر دینی و زیبا علت اصلی فریب خوردن با بهانه

طلبـی و   ایـم. اگـر انسـان موضـوع رنـج و راحـت       ایم و مسأله رنج را براي خودمان حل نکرده ریشه نکنده

 دهد. طلبی را براي خودش حل نکرده باشد، در همان اول راه نفس انسان، او را فریب می خوشی

 اي از نیرنگ نفس ند؟/ نمونهرو شبه می چرا رزمندگان، راه صد ساله را یک

کنند؟ چون رنج جـان دادن را بـراي خـود     رسند که راه صد ساله را یک شبه طی می چرا رزمندگان و مجاهدان راه خدا به مقامی می •
 است.اند. موضوع رنج براي مجاهد فی سبیل اهللا حل شده  اي پیدا کرده هالعاد اند و در نتیجه نورانیت فوق اند و پذیرفته حل کرده

شوي. مثالً اگـر جـایی عصـبانی     زند و متوجه نمی اگر موضوع رنج حل نشده باشد، نفس تو به تو نیرنگ می •

حـق او بـود کـه    «گویـد:   را تحمل نکردي و تو هم ناسزا گفتی، نفس می» برخورد تند دیگران«شدي و رنجِ 

هـا، نیرنـگ    ا دیدن اینطور رنـج کند که ب ولی حل موضوع رنج کمک می» ناسزا بشنود! تو که تقصیر نداشتی!

 نخوري و از تحمل این رنج خوشحال هم بشوي.

 د!کنید که با چه کسی اختالف نظر داشته باشی هنگام ازدواج انتخاب می

ریزي بایـد طبـق    این درك مهم است که انجام تکلیف، موضوع اصلی است و رنج کشیدن در این راه را باید مبنا قرار داد، ولی برنامه •
گریزي فقط بر اساس دستورات و برنامـه الهـی    گریزي باشد، اما در مقام عمل، لذت ه خدا باشد. اگر چه انتخاب دل ما باید لذتبرنام

است نه بر اساس انتخاب ما. لذا اگر یک لذت و خوشی، روزي انسان باشد؛ اگر نخواهد هم به او خواهند داد و همچنین اگـر انجـام   
طلب باشد. باید بپذیریم  طلب و لذت گز نباید آن را ترك کرد. مهم وضعیت دل ما است که نباید راحتیک تکلیف الهی لذت دارد، هر

 هایی را بپذیریم.  که قرار است رنج

است، زیـرا زن و شـوهر دو انسـان    نظرهایی همراه  با مشکالت و اختالف حتماً هر ازدواجی به عنوان مثال،  •

. بنابراین شما هنگام ازدواج در واقـع  خی موارد با هم اختالف دارندها در بر هستند، و طبیعی است که انسان

د! نه اینکه دنبال کسی بگردید که هـیچ اختالفـی بـا    کنید که با چه کسی اختالف نظر داشته باشی انتخاب می

 ها زیبا برخورد کرد. ها را باید پذیرفت و با آن این رنج شما نداشته باشد. 

 شود ، اگر آدم خوبی بشود، خیلی خوب نمینکرده باشد رنج را حل ۀمسألکه  یکس .2

مطلب دیگر در مورد نتیجه نپذیرفتن رنج این است که اگر مسألۀ رنج را براي براي خودت حل نکـرده باشـی، اگـر آدم خـوبی هـم       •

ودشان را خ» من«اند این  عرفا و بزرگان تالش کردهشوي؛ چون انانیت تو باقی مانده اسـت.   بشوي، آدم خیلی خوب نمی

از بـین  » من«اگر است.» شهوتراحتی و میل به «و  »فرار از رنج«هاي بت انانیت،  آخرین محافظاز بین ببرند و 
هـاي مـن    داشـتنی  و دوست» من«شود. انتهاي راه این است که دیگر  اهللا و دست تو یداهللا می اهللا، لسان تو لسان برود، چشم تو عین

بشـویم.  » او«نباشـیم، » مـا «خواهیم به جایی برسیم که  بشویم. می» او« هم در دین هست که هایی است. چنین لذت» او«نیست، 
 براي به اینجا رسیدن، باید تکلیف خودت را با رنج معلوم کنی.



57 

 

 

  ● bayanmanavi.ir ● بیان معنوي رسانیپایگاه اطالع 
 

 هایی را باید ترك کنیم؟ ترك لذت، شیرین است/ براي جلب نگاه خدا چه لذت

قدر شیرین است که زبان حال عرفـا در   پردازي، آن وي و به ترك لذت میش رنج ترك لذت، اگر چه رنج است ولی وقتی وارد آن می •
 » چشم لذات او / مات اویم، مات اویم مات او در بال هم می«ها این بوده است:  این ترك لذت

ارد، خـورد و هـر چـه دوسـت د     خواهد مـی  هر کسی که هر چه دلش می اند: فرموده در روایتی امام صادق(ع) از قول پیامبراکرم(ص) •
و لَبِس ما یشْتَهِی لَـم    مایشْتَهِی أَکَلَ منْ(کند تا اینکه از این وضعیت جدا شود یا این شرایط را ترك کند  پوشد، خدا به او نگاه نمی می

 زم است.ها ال پس براي جلب نگاه خدا، ترك این لذت). 34؛ التمحیص/ص ینْظُرِ اللَّه إِلَیه حتَّى ینْزِع أَو یتْرُك

عبادت/ عبادت خوب، جایزه مبارزه با هواي نفس است/ براي چشیدن شیرینی نماز مبارزه با نفس و رابطۀ 
 باید مبارزه با نفس کرد

یکی از موضوعات مهم، نحوه برقراري ارتباط بین مبارزه با نفس و سایر مفاهیم دینی است. مثالً رابطه عبادت بـا مبـارزه بـا نفـس      •
 اي غیر از هواي نفس است. عبادت در واقع ارتباط مستقیم با خدا است.  دت، مقولهچگونه است؟ عبا

دهـد و   رابطه این دو اینطور است که اگر کسی از صبح تا ظهر مبارزه با نفس کرده باشد، نماز ظهر و عصـر بیشـتر بـه او مـزه مـی      •
 است. عبادت، اگر چه ارتباط مستقیم با خدا است ولـی ایـن   کند. نماز، جایزه آن مبارزه است. نماز مثل لقاءاهللا عبادتش رونق پیدا می

خـواهی درون خانـه    اي کـه االن مـی   اي؟ تو در برون چه کرده مطلب هم در چگونگی آن نقش دارد که قبل از عبادت چه کار کرده
 بیایی؟!

الْعبـادةَ    طَلَـب  إِنَّ مـنْ  ي آن پاك کند؛خواهد عبادتی داشته باشد، باید خودش را برا هر کسی می«فرمایند:  امام حسن مجتبی(ع) می •
 ).236تحف العقول/ص»(تَزَکَّى لَها

به معناي نمـاز  » صالة«درود، بهترین سالم و تحیت است. جمع صالة، صلوات است. و » صالة«عبادت، یعنی ارتباط. معناي لغوي  •
فرستیم،  رود و تحیت به پیامبر اکرم و اهل بیت(ع) میهم در واقع چیزي از جنس صلوات بر رسول خدا(ص) است. اگر در صلوات، د

 اي دارد. خواهیم همین کار را نسبت به خداوند انجام دهیم، که البته عملیات ویژه می» صالة«در 

، ها است و براي فهمیدن نماز و چشیدن آن باید بسیار مبارزه با نفس کرد. کسی که مبارزه با نفس نکرده است نماز نتیجه همه خوبی •
 فهمد، از درك عبادت محروم است. اي که از ارتباط با جنس مخالف چیزي نمی مانند بچه سه ساله

هـا را از   اي الاقل سر نماز مبارزه با نفس کن. از حالل، لباس تهیه کن و در نماز بپـوش. نجاسـت   اگر طی روز مبارزه با نفس نکرده •
جا بیاور. اگر کسی بخواهد طی روز هر طوري که دلش خواست رفتار کند،  بدن و لباس پاك کن. طاهر باش و آداب نماز را خوب به

کند، چه رسد به اینکه بخواهد در نماز هر طوري که دلش خواست رفتار کند. الاقل در نماز مبارزه با نفس  خدا در نماز به او نگاه نمی
 کن.

 داشتنی محدودیت ندارد؟ کدام دوست

اي وجـود دارد کـه بسـیار     ها از روز اول محدودیت داشته باشند. یک دوست داشتنی و عالقـه  داشتنی طور نیست که همه دوست این •
توان طعم آن را چشید و استفاده زیاد از آن اصالً اسراف  و از همان آغاز حرکت نیز می شیرین است، به دست آوردن آن آسان است،
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محبت به اهل بیت(ع)، هدیۀ ویژه پروردگار عالم به امـت   هاي پیغمبر(ص). این نیست و آن هم چیزي نیست جز دوست داشتن بچه
 پیامبر(ع) است. 

گویـد علـی(ع) خـدا اسـت، از شـدت       در این محبت، هیچ محدودیتی نیست. محبت امیرالمؤمنین(ع)، افراط ندارد. البته کسی که می •
 کند. را مطیع و شبیه می محبت به امیرالمؤمنین(ع) نیست، بلکه ناشی از هواي نفس خودش است. شدت محبت، انسان

 اند.  یکی از چیزهایی که دوست داشتن اهل بیت(ع) را ساده کرده است، مظلومیتی است که تحمل کرده •

 حیمفات(زْکیۀً لَنَاو ما خَصنَا بِه منْ ولَایتکُم طیباً لخَلْقنَا و طَهارةً لأَنْفُسنَا و تَشود؛  هر کسی اهل بیت(ع) را دوست داشته باشد، تزکیه می •
 ، زیارت جامعه کبیره)الجنان
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 )15-تنها مسیر(

» مبارزه با نفس«با  در دنیا، بهتر یزندگ /دهد یم شیافزارا لذت بردن ما براي  یمبارزه با نفس، قدرت روح
  ها، مبارزه با نفس است در دانشگاه یرشد علم ياصل اول برا /ممکن است

 . اخروي2. دنیایی 1با نفس: دو هدف عمده براي مبارزه 
خواهیم بـه معرفـی دو هـدف عمـده بـراي       تا اینجاي بحث ضرورت مبارزه با نفس و آثار آن را مورد بررسی قرار دادیم. در ادامه می •

 هدف معنوي و اخروي براي مبارزه با نفس -2هدف دنیایی براي مبارزه با نفس و  -1مبارزه با نفس بپردازیم: 

 دهد رزه با نفس، قدرت روحی ما براي لذت بردن را افزایش میهدف دنیایی: مبا
ها را افزایش بدهیم، توان و قدرت روحی خود را براي لذت  هدف دنیایی مبارزه با نفس این است که به جاي اینکه تعداد و تنوع لذت •

تواند زنـدگی خـود را کنتـرل کنـد و لـذت       بردن افزایش بدهیم تا از زندگی خود لذت بیشتري ببریم. باید بدانیم که انسان وقتی می

، طمع دارند هستندلذت دلبستۀ ها که  بعضیخودش را افزایش دهد که قدرت روحی خود را در مبارزه با نفس افزایش دهد. 

د، براي لـذت بـردن ضـعیف    نبرسند، غافل از اینکه اگر مبارزه نکن هاي فراوان به لذت با نفس، بدون مبارزه

 . شود) قواي روحیشان براي لذت بردن ضعیف می . (توان ود شدنخواه

ها، قدرت روحی و روانی خود را براي لذت بردن افزایش دهید/لذت بیشتر  به جاي افزایش تعداد و تنوع لذت
 از خواب، غذا و امور جنسی 

ي خودش به عنوان هـدف  اگر کسی خداشناس و معادشناس نبود و هدف خالق را از خلقت انسان نخواست ببیند و عالم آخرت را برا •
خواهی و چه توقعی داري؟ به جاي اینکـه بـه فکـر ایـن      تو از همین زندگی مادي خودت چه می«درنظر نگرفت، باید به او بگوییم: 

 بردن خودت را افزایش بدهی، یک کار دیگري بکن؛ قدرت روحی و روانـی خـودت را    هاي خودت یا تنوع لذت باشی که تعداد لذت
 افزایش بده.  براي لذت بردن

هایی به همراه خواهد داشت،  به عنوان مثال، به جاي اینکه از زیاد خوابیدن لذت ببري که عواقب بد و بیماري •

بیا از قدرت سحرخیزي استفاده کن که در این صورت اگر به خدا هم معتقد نباشی در درازمدت، خواب براي 
شتر از امور جنسی هستی، نگاه حرام را کنار بگذار تا از تر خواهد شد. یا اگر دنبال لذت بردن بی بخش تو لذت

خواهی از غذاخوردن لذت ببري، تنوع زیادي در غذا نداشته باش تـا   لذائذ جنسی، بیشتر بهره ببري. اگر می

هاي غضب  تر بشوي باید برخی از جرعه خواهی شادتر و خوشحال از غذاخوردن لذت بیشتري ببري. اگر می
 »را فرو بدهی.

سازد/ زندگی بهتر در دنیا، با  می» مردي براي همۀ فصول«کند و او را  بارزه با نفس ارادة انسان را قوي میم
 ممکن است» مبارزه با نفس«

برنـد و   دم، از شعر، از دریا، کوه و طبیعت لذتی خواهد برد که دیگران نمی بري روح خود را افزایش دهد، از سپیده اگر کسی توان لذت •
 برد.  برد که هر کسی لذت نمی ی لذت میاز چیزهای

عالوه بر اینکه ما به مبارزه با نفس مجبور هستیم، براي داشتن یک زندگی بهتر در همین دنیا به آن نیازمند هستیم و اال وقتی سنّ  •
ارادة انسـان را  نفـس   شد. مبارزه بـا  محوصلگی و ... مواجه خواهی ما باال برود، با مشکالت زیادي مانند ضعف اعصاب، افسردگی، بی
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شود انسان در شرایط مختلف، سختی و آسایش، و تلخ و شیرین  سازد و باعث می می» مردي براي همۀ فصول«را  کند و او قوي می
 زندگی روحیۀ خوبی داشته باشد. 

عدم با  برند/ اند که از لذائذ اولیۀ زندگی هم لذت نمی قدر با هرزگی، روح خود را ضعیف کرده ها آن بعضی
 میا کرده فیمبارزه با نفس، روح خود را تضع

د. بر کند و کسی که روحش قوي باشد از زندگی، بیشتر لذت می مبارزه با هواي نفس، روح انسان را قوي می •

انـد کـه از لذائـذ اولیـۀ زنـدگی       قدر با هرزگی و عدم مبارزه با نفس، روح خود را ضعیف کـرده  ها آن بعضی

برند. اینها چون از نظر روحی قـوي نیسـتند از زنـدگی خـود لـذت       لذت نمی خودشان مثل لذت جنسی هم

 روند تا به خیال خود لذتی ببرند.  شود و لذا به سراغ گناه می برند، اعصابشان خُرد می نمی

فرمـود: چـوب   جنگید؟ حضرت  قدر قدرتمندانه می ها این خورید چطور در جنگ قدر کم غذا می گفتند شما که اینبه امیرالمؤمنین(ع)  •
خورند خیلی محکمتر از چوب درختانی هستند که در کنار آب هستند، لذا من که کمتر  درختانی که در بیابان هستند و آب کمتري می

ف عـنْ قتَـالِ الْـأَقْرَانِ و منَازلَـۀِ     و کَأَنِّی بِقَائلکُم یقُولُ إِذَا کَانَ هذَا قُوت ابنِ أَبِی طَالبٍ فَقَد قَعد بِه الضَّع(تر هستم.  خورم قوي غذا می
؛ نهج البالغه/نامـه  اأَصلَب عوداً و الرَّواتع الْخَضرَةَ أَرقُّ جلُوداً و النَّابِتَات الْعذْیۀَ أَقْوى وقُوداً و أَبطَأُ خُمود الْبرِّیۀَ الشَّجرَةَ الشُّجعانِ أَلَا و إِنَّ

45( 
خدایا! من "ایم، پس به در خانۀ خدا برویم و بگوییم: ظلمت نفسی؛ یعنی  ما با عدم مبارزه با نفس، روح خود را تضعیف کرده متاسفانه •

هـاي مـرا    بـازي  ام، خدایا گناهـان و هـوس   دلی کرده ام! من یک عمر به هواي نفسم گوش کرده و هرزه ام و نابود کرده خودم را زده
پرت، نـاتوان از   ام به یک آدم بدون قدرت تمرکز، حواس ام، تبدیل شده اي براي خودم باقی نگذاشته هببخش، من قوت و قدرت و اراد

توانم به اطرافیان خود خدمت کند، یک آدم  ها دچار ضعف جسمی شده، آدمی که نمی لذت بردن از طبیعت، آدمی که در اثر هوسرانی
 "دعاي کمیل)»(جوارِحی  خدمتک  قَو علَى«ان کن. النفس ... خدایا، دست مرا بگیر و ضعف مرا جبر  ضعیف

کرد: طـی صـحبت کـردن بـا ایشـان متوجـه شـدم کـه آقـاي           ها که نزد آیت اهللا بهجت(ره) رفته بود تعریف می یکی از شخصیت •
از چیست؟ طبیعتاً ناشـی از  ها هنوز به خاطر دارند! این حافظۀ قوي ناشی  بهجت(ره) در آن سن و سال باال، چه جزئیاتی را از گذشته

 گوید.  مبارزه با هواي نفس است، البته با آداب و آیینی که دین به ما می
 تواند آباد کند کسی که قدرت ندارد زندگی درستی داشته باشد، آخرت خودش را هم نمی

زه با هواي نفس کنـد. وانگهـی،   خواهد در همین زندگی دنیایی خودش، ضعیف نباشد و قدرت روحی پیدا کند باید مبار اگر کسی می •
مبارزه با نفس است، و براي تأمین حداقل زندگی است نه حـداکثر  » دنیایی«این هدف اصلی براي مبارزه با نفس نیست. بلکه هدف 

 تواند آباد کند. قدر قدرت ندارد که زندگی درستی داشته باشد، آخرت خودش را هم نمی بندگی. اما کسی که این

د به خلق خدا و به مملکت امام زمان(ع) خدمت کند باید استعداد، قدرت و توانایی این کار خواه کسی که می •

 آید. را داشته باشد و این توانایی با مبارزه با نفس به دست می
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تر باشد/اصل  آنها پایین» آي کی یو«هاي موفقی خواهند شد، حتی اگر  هایی که خودکنترلی دارند، آدم بچه
 ها، مبارزه با نفس است در دانشگاه اول براي رشد علمی

اگر دانشگاهیان ما رازهاي مبارزه با نفس و تأثیر آن بر قدرت روحی و فکري انسان را متوجه شـوند، اصـل    •

این مساله را علم روانشناسی ها براي رسیدن به رشد علمی، مبارزه با نفس و تقوا خواهد شد.  اول در همۀ دانشگاه
عامل اصلی موفقیت و خالقیت علمی نیست، بلکه عامل موفقیـت، یـک   » آي کی یو«گوید که  شناسی مینیز ثابت کرده است. روان

 بینیم همان مبارزه با هواي نفس است.  شود می مفهوم دیگري است که وقتی توضیح داده می

ها را  بازي کنید ولی شیرینی«گویند  گذارند و می گذارند و تعدادي شیرینی هم در آنجا می در آزمایشی، چند دانش آموز را در اتاقی می •
خورنـد،   هـا را مـی   کنند و شیرینی ها گوش نمی برخی از بچه» اي بدهیم. وقت بخورید، تا به شما جایزه نخورید، وقتی ما برگشتیم آن

دد و رصـد زنـدگی   هاي متع کنند. بعد از انجام آزمایش خورند و تعداد کمتري تا آخر صبر می کنند و بعد می برخی دیگر کمی صبر می
خـودکنترلی  انـد و در واقـع    که دیرتر شیرینی را خـورده هایی  که بچهاند  آماري، به این نتیجه رسیده هاي آنها در طی سالها، و بررسی

 . بوده استتر  آنها پایین» آي کیو«هرچند  ؛اند تر بوده در زندگی موفق ،اند بیشتري داشته

ز قواي ذهنی خودش را از بین برده است/هر جایی دیدید براي جوانی که به موسیقی عادت کند، بخشی ا
 دیا نفس نکرده يمبارزه با هوا ییجاها کی دیبدانزندگی دنیایی ضعف دارید، 

ها موسیقی را ترویج ندهید؟ فقط به خاطر حرمت برخی از انواع موسیقی نبود،  چرا مقام معظم رهبري یک زمانی فرمودند در دانشگاه •
گفتند جوانی  آبادي(ره) می خاطر ضرورت حفظ توان علمی و تولید علم بود. حضرت امام(ره) و استاد ایشان مرحوم شاه بلکه بیشتر به

که به موسیقی عادت کند بخشی از قواي ذهنی خودش را از بین برده است و دیگر انرژي و تـوان الزم بـراي کـار علمـی نخواهـد      
 گیرد.  داشت. چون موسیقی تمرکز آدم را می

دهد! ولی مسئله این است که نباید براي ایجاد تمرکز به موسیقی وابسته باشیم، بایـد   گویند: اتفاقاً موسیقی به ما تمرکز می برخی می •
فرمود جوانی که به موسیقی  خودمان بتوانیم به خودمان تمرکز بدهیم و اال قواي ذهنی ما تضعیف خواهد شد. لذا حضرت امام(ره) می

دستگاه تلویزیون یا دستگاه رادیو که آموزنده باید باشد، قدرت بدهد به جوانهاى ما، خاصیت و توان نخواهد داشت. (عادت کند، دیگر 
جوانهاى ما را نیرومند کند، نباید دستگاه تلویزیون جورى باشد که ده ساعت موسیقى بخوانند. جوانى که نیرومند هست از نیرومندى 

صـحیفه  ؛ماند این هم اینقدر با او فرق ندارد، ایـن یـک جور   مثل همان تریاك مى سه،یک حال خَلْبرگردانند به یک حال خُمار و به 
 )205ص،9 امام، ج

 اید.  مبارزه با هواي نفس نکردهکه الزم بوده، هر جایی دیدید براي زندگی دنیایی خودتان ضعف دارید، بدانید یک جاهایی  •
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 )16-تنها مسیر(

، نفسش ه بدهدبرنام» مبارزه با نفس« ياگر انسان خودش برافاهیم دینی: تقوا/ رابطۀ مبارزه با نفس با م
نفس  يرأس تقوا، مخالفت با هوا/ »یدستورات اله تیرعا«با » مبارزه با نفس«تقوا یعنی  /شود یبزرگ م

 است يضرور يجوامع بشر ۀهم يبرا ،يویبه اهداف دن یابیدست يمبارزه با نفس برا/است

 براي دستیابی به اهداف دنیوي، براي همۀ جوامع بشري ضروري استمبارزه با نفس 
در جلسۀ قبل یکی از اهداف کلیدي و مهم براي مبارزه با هواي نفس عنوان شد و مختصراً در مـورد آن مطـالبی بیـان گردیـد. آن      •

تـري   کنـیم از شخصـیت قـوي    هدف این بود که اگر هواي نفس کنترل شود و بتوانیم برخی از امیال سطح پـایین خـود را کنتـرل   
شود به اهداف دنیایی خودمان هم بهتر برسیم. این مبارزه با نفس براي دستیابی به اهـداف دنیـوي،    شویم که باعث می برخوردار می

 براي جامعۀ ما و همۀ جوامع، ضروري است.

روغ بـه آنهـا گفتـه    خورند، به این دلیل است که به د کنند و فریب ابلیس را می اگر مردم جهان، معصیت می •

که با کنار گذاشتن مبارزه با هـواي نفـس، از همـین     شده که با معصیت، لذّت بیشتري خواهند برد؛ در حالی

تـر باعـث    گیري شخصـیت قـوي   ها، ایجاد نظم و انضباط و شکل پذیرش سختی برند. دنیاي خودشان هم لذّت کمتري می
 ر شویم.ت مندي از حیات دنیا، قوي شود که براي بهره می

 تواند آباد کند شود و دنیاي خودش را هم نمی با هواپرستی، انسان ذلیل و ضعیف می

، پس یکی از اهداف مهم مبارزه با نفس، آبادانی زندگی در دنیاست که تمرکـز و  کند تر می ترك لذّت، انسان را براي لذّت بردن آماده •
تواند آباد  شود و دنیاي خودش را هم نمی اپرستی، ذلیل و ضعیف و خراب میکه انسان با هو در حالی دهد، توان بیشتري به انسان می

 کند.

گوید،  کند و دروغ نمی توان دید. مثالً کسی که مبارزه با نفس می کارکرد مبارزه با نفس را در مباحث بهداشت و سالمت روان هم می •
 دنیا الزم است.کند و این آرامش براي زندگی بهتر در  آرامش دارد و استرس پیدا نمی

مبارزه با نفس » اتفاق بسیار مهم«/ ما براي یک  مبارزه با نفس است یهدف فرع ا،یبهتر در دن یزندگ
 مبارزه با نفس، مالقات خدا است یهدف عال کنیم/ می

ن زندگی دنیا اگرچه یکی از اهداف مسلّم مبارزه با هواي نفس، بهتر زندگی کردن در دنیا است، ولی این یک هدف فرعی است، چو •
گـذرد و پایـان    کند به اینکه فقط دنیایش آباد شود؛ دنیایی کـه بـه سـرعت مـی     شود. کدام آدم سالمی قناعت می خیلی زود تمام می

. در واقـع  پذیرد؟ چنین هدفی، یک هدف متعالی و ارزنده نیست که از مبارزه با هواي نفس، به دنبال زندگی بهتر در دنیـا باشـیم   می
در دنیا را نباید هدف اصلی مبارزه با نفس دانست، بلکه یک هدف فرعی و فایده آن باید تلقی کـرد. مثـل اینکـه وقتـی     زندگی بهتر 

شوي، نشیابور هدف سفر شما نیست، بلکه فایـده بـه مشـهد رفـتن اسـت.       ی به مشهد بروي، به ناچار از نیشابور هم رد میخواه می
گیـري، فایـده و    خواهم بروم و هم به نیشابور! چون وقتی هدف عالی را در نظـر مـی   طور نیست که بگویی من هم به مشهد می این

 شود. خود محقق می تر هم خودبه هدف سطح پایین

خواهیم براي یک اتفـاق   تر، محدود کنیم. ما می نباید هدف مبارزه با نفس را به عنوان تنها مسیر، به دنیا و آبادانی آن و زندگی راحت •
نفس کنیم. آن اتفاق مهم چیست که از نظر ساختار دنیا و ساختار انسان، مجبور به مبارزه با نفـس هسـتیم؟ آن   ه با بسیار مهم مبارز
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شوند تا مبارزه با نفس کنیم؟ آن اتفاق مهم چیسـت کـه    اتفاق مهم چیست که براي رسیدن به آن تقدیرات الهی طوري طراحی می
ا نفس کنیم که نه تنها دنیاي ما، بلکه آخرت ما هم آباد شود؟ این هدف عـالی، از قبـل   قدر مبارزه ب قرار است براي رسیدن به آن آن

 براي ما انتخاب شده است و فقط باید آن را بشناسیم.

ترین هدف زندگی و حیات ندارنـد، خوششـان نیایـد ولـی      ها از اینکه خودشان نقشی در انتخاب اصلی گرچه ممکن است برخی آدما •
توانیم آن هـدف را بشناسـیم. از سـازنده     هدف اصلی ما توسط خالق ما از قبل انتخاب شده است و ما فقط میاي نیست، چون  چاره

توانی به آن عشق بورزي.  را درست بفهمی و بشناسی، میانسان باید پرسید که براي چه هدفی ما را خلق کرده است؟ اگر این هدف 
زم براي طی این تنها مسیر را نداشت، او هنوز به ایـن هـدف پیونـد نخـورده     حال بود و انگیزه و قوت و قدرت ال هرکس سرد و بی

کشد و جاذبۀ ماه که باعـث   است. جاذبه این هدف از جاذبۀ زمین و ماه باالتر است؛ همین جاذبۀ زمین که اشیاء را به سمت خود می
 شود. آیا خدا هم، جاذبه دارد؟! مد دریاها می

 ».و إالیـه المصـیر  «، » إنّا هللا و إنّـا إلیـه راجعـون   «ایم که پیش خدا برویم و از او لذّت ببریم؛  آفریده شده بله، خدا هم جاذبه دارد. ما •
اي است که باید از آن عبور کنیم و به محلۀ خودمان برسیم و بهشت محلۀ ما است تا در بهشت اتفـاق شـیرین و    قیامت مانند کوچه

اي براي اینکه پـیش خـدا بـروي و بـراي خـود او سـاخته        تو آفریده شده ناپذیر مالقات با خدا اتفاق بیافتد. وصف

 .اي. هدف تو را خالق تو انتخاب کرده است و فرصتی براي انتخاب هدف اصلی به تو نداده است شده

اي  راي لذّت آفریده شدهاي تا از راحت و لذّت، لذّت ببري. تو ب دهد: تو به دنیا آمده اي؟ خداوند پاسخ می خدایا! تو مرا براي چه ساخته •

ام و آن  العاده بهتر ساخته تو را براي یک لذّت فوقکند.  هاي زودگذر، تو را اذیت می خواهی و لذّت ولی تو لذّت واقعی می

 . انسان براي مالقات با خدا آفریده شده است.لذّت، لذّت مالقات با خدا است

ها  ارند/چگونگی مالقات، بستگی به چگونگی مدیریت رنجها جبراً در مسیر مالقات با خدا قرار د همۀ انسان
 است

کشی، سختی کشیدنی به سمت پروردگارت، تا به مالقات او  کنی و سختی می اي انسان! تو تالش می«فرماید:  خداوند در قرآن می •

یـا ایهـا   «بینید در این آیه تعبیـر   طور که می همان )7(انشقاق/» ربک کَدحاً فَمالقیه  یا أَیها الْإِنْسانُ إِنَّک کادح إِلىبرسی؛ 

هـا جبـراً در    ها را مورد خطاب قرار داده است؛ یعنی همۀ انسان استفاده نشده، بلکه همۀ انسان» الذین آمنوا

هاي خود را طوري مدیریت کند که ایـن   ها و سختی تواند رنج انسان میمسیر مالقات با خدا قرار دارند ولی 

هـا را   نتیجه سختی تواند اَلَکی و بی فیت باالیی برخوردار شود و به نفع انسان تمام شود و یا میمالقات از کی

 تحمل کند؛ بدون آنکه تأثیر مثبتی بر مالقاتش با خدا بگذارد.

 پایان است هیجان مالقات خدا، هیجانی بی

در موردش فکر کنند. اگر کسی کمی صفاي باطن داشـته  توانند  دل نمی هاي سیه بخش است و فقط آدم العاده لذّت مالقات خدا، فوق •
هاي دیگـر فـرق دارد. خـدا، خـالق      تواند شیرینی مالقات با خدا را احساس کند. اما شیرینی مالقات با خدا با همۀ شیرینی باشد، می

» زیبـایی «ست، خدا خالق اینچنین نی است! اگر کسی یک تابلوي زیبا را طراحی کرده باشد، ممکن است خودش زیبا نباشد ولی خدا
پایـان اسـت و در هـر     هیجان مالقات خـدا، هیجـانی بـی   هایی که خلق کرده است زیباتر است.  است و قطعاً خودش از همۀ زیبایی
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خدا، انتها ندارد و لذّت او هم انتهایی نـدارد.   کند. شود که لذّت مالقات قبل را فراموش می مالقات، مؤمن با لذّت جدیدي مواجه می
شود؟ نه! چون در بهشت مالقات خدا هست کـه تکـراري    مکن است براي کسی سؤال پیش بیاید که آیا بهشت، خسته کننده نمیم

 ایم. نیست و ما براي لذّت بردن از خود خود خود خدا آفریده شده

طبق » سمبارزه با نف«افزایش ظرفیت،  باید ظرفیت خود را افزایش دهیم/ راهبراي رسیدن به مالقات خدا، 
 برنامه و دستور خداست

. بعد از توجه به این هدف، الزم است ما براي رسیدن به مالقات خدا، تنها یک مسیر داریم که مبارزه با نفس است •
ها بگذریم. یعنی براي رسیدن به خوشی و لذّت صحبت با خدا در روز قیامـت بایـد از برخـی     ها و دوست داشتنی که از برخی خوشی

 د صرفنظر کنیم. هاي خو خوشی

توان ظرفیت خود را افـزایش   براي رسیدن به مالقات خدا، باید ظرفیت خود را افزایش بدهیم. اما چطور می •

هـا را طبـق برنامـه و     ها پاك شویم و دوسـت داشـتنی   داد؟ راه افزایش ظرفیت این است که از خودخواهی

ریـزي   برنامـه براي مبارزه با نفـس،  واه خودش خ اگر کسی بنا به دل دهد، کنار بگذاریم. دستوري که خدا می

ریزي کنی؟ باز هم که ایـن   خواهی خودت براي خودت برنامه تو می«د: گوی عقل به او می ،کند و تصمیم بگیرد

باقی است و این نقض » تو«هایت را کنار بگذاري، هنوز  خواهی خواستنی می» تو«باقی خواهد بود. وقتی » تو«

 »غرض است.

برنامه بدهد، » مبارزه با نفس«اگر انسان خودش براي  ، دستور گرفتن از خدا است/»من«رفتن  راه از بین
 شود نفسش بزرگ می

هـاي   تواند به مالقات خدا برود که اثـري از خـودش و خواسـته    باقی مانده باشد و کسی می» تو«در کنار خدا نباید اثري از نفسانیت  •
 باشد. هاي خدا ن خودش در مقابل خدا و خواسته

هایت دست برداري و ایـن کـار    ها را کنترل کنی و از برخی لذت کند که تو به دستور خدا، لذّت ریزي و طراحی می خدا طوري برنامه •
اصـلی در  » انگیـزة «، دستور گرفتن از خدا است. »من«باید با دستور و برنامۀ خدا صورت بگیرد، نه با دستور خودت. راه از بین رفتن 

شود. بزرگ شـدن نفـس بـد     طی مسیر را خودت نباید بریزي چون دوباره نفس تو بزرگ می» برنامۀ«است و » لقاءاهللا«تنها مسیر، 
(رسـول  شنوي. است، چون فقط خدا است که متکبر است و اگر تو یک ذره تکبر داشته باشی، طبق روایت بوي بهشت را هـم نمـی  

و نیز امام  538؛ امالی طوسی/ لْبِه مثْقَالُ ذَرةٍ منْ کبرٍ، لَم یجِد رائحۀَ الْجنَّۀِ إِلَّا أَنْ یتُوب قَبلَ ذَلکیا أَبا ذَر، منْ مات و فی قَخدا(ص):  
 )2/310؛ کافی/لَا یدخُلُ الْجنَّۀَ منْ فی قَلْبِه مثْقَالُ ذَرةٍ منْ کبرصادق(ع): 

ایـم. در روایتـی از امـام     اي که خودمان تعیین کـرده  ي که خودش داده است، اطاعت کرد نه آن برنامها خداوند را باید با همان برنامه •
خـواهی؛   طور که تو می خواهم عبادت شوم نه آن طور که خودم می من دوست دارم آن«خداوند به ابلیس فرمود: صادق(ع) داریم که 

ریـزي را   خداوند با تنظیم مقرّرات (تکالیف) و مقـدرات، برنامـه   )1/42(تفسیرقمی/» ا منْ حیثُ تُرِیدإِنَّما أُرِید أَنْ أُعبد منْ حیثُ أُرِید لَ
 نامه را اعالم کرده است. انجام داده و آیین
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را » من«باقی نماند/خداوند با تقدیر و تکلیف، » من«باید با هواي نفس مبارزه کنیم تا اثري از 
 با هواي نفس استدستور، ذات مبارزه گیرد/ می

باقی نماند و این معناي عشق است، کـه بسـیار   » من«ما باید با هواي نفس مبارزه کنیم تا اثري از انانیت و  •

انـد و بـه حقیقـت آن     انـد و بـرایش سـر و صـدا راه انداختـه      هم لذّت دارد ولی بسیاري فقط تار آن را زده

را » مـن «د و این خدا است کـه بـا تقـدیر و تکلیـف،     در مقابل معشوق نباید باش» من«اند. اثري از  نرسیده

 . دادن با خدا است و دستور، ذات مبارزه با هواي نفس است. عبد، منتظر دستور است» برنامه«گیرد.  می

 است» تقوا«، »رعایت دستورات الهی«نام قرآنی  »/رعایت دستورات الهی«یعنی » مبارزه با هواي نفس«

رعایت دسـتورات  «خواهد بود و نام قرآنی » رعایت دستورات الهی«همان » نفس مبارزه با هواي«بدین ترتیب  •

. اینکه در قرآن بر رعایت تقوا توصیه شده، یعنی مواظب دستورات خدا باش. پایۀ تقـوا،  است» تقوا«، »الهی

مبارزه با اگر با دستورات الهی، مبارزه با هواي نفس است، آن هم با رعایت دستورات خدا و نه با میل خودت. 

إنَّمـا هـی نفَسـی اَروضُـها     «چنانکـه حضـرت علـی(ع) فرمودنـد:      نفس کنی، معنایش همان تقـوا اسـت،  

) دستور که از باال بیاید، یک چیز دیگر است. فقط با دستور از بـاال اسـت کـه    45البالغه/ نامه  نهج»(بِالتّقوي

 شود. هواي نفس کشته می

 ایات/ رأس تقوا، مخالفت با هواي نفس است رابطۀ تقوا و مبارزه با هواي نفس در رو
). و بـاز  263(عیون الحکـم  » رأس تقوا، مخالفت کردن با هواي نفس است؛ رأس التُّقی مخالفَۀ الهواء«فرمایند:  حضرت علی(ع) می •

ـ «شود؛  کسی که با هواي نفس خودش مبارزه کند، تقوایش کامل می«فرمایند:  امیرالمؤمنین(ع) می ه اکمـلَ التّقـی  من جاهد نفس «
لَا یفْسد التَّقْوى کند، مگر غلبه شهوات؛  هیچ چیزي تقوا را فاسد و خراب نمی« فرماید:  ) در کالم دیگري می4940(غررالحکم/حدیث

عـون هـواي   خوشا به حال کسی که از فر«فرمایند:  ). در روایتی دیگر حضرت علی(ع) می6003(غررالحکم/حدیث» إِلَّا غَلَبۀُ الشَّهوةِ
(عیـون  »  طُوبى لمنْ عصى فرْعونَ هواه و أَطَـاع موسـى تَقْـواه   نفس خودش سرپیچی کند و از موساي تقواي خودش اطاعت کند؛ 

 ). 5493الحکم/

که خودت بر  دهی تو در حالی به من تذکر تقوا می«فرماید:  مینویسد، خطاب به معاویه  اي که به معاویه می حضرت علی(ع) در نامه •
) 43/ص 2(کنزالفوائد/ج» قَد اتَّبعت هواك ؛تَذْکُرُ التَّقْوى و أَنْت علَى ضدهاکنی؛  کنی و از هواي نفس پیروي می ضد تقوا حرکت می

 یعنی هواي نفس و تقوا ضد یکدیگر هستند.

رد حسابی، و تمام مردي و بهترین مرد، کسی است که م«از قول امام رضا(ع) نقل شده است که: در قسمتی از یک حدیثی طوالنی  •
أم        واه تبعـاً لـ لَ هـ عـالرَّجـل هـو الـذّي ج عمل کلُّ الرَّجل، نر اهللاهواي خودش را در تبعیت از دستور خدا قرار داده است: لکنَّ الرَّج «

  .دینفس را فهم يمبارزه با هوا دستور خدا و تقوا و ۀرابط توان یمنیز  اتیروا نیاز ا ).100/ص 2(مجموعۀ ورام/ ج

کند که از عزیزترین عزیزانت بگذري. اینجا هم باید دنبال دستور خدا بـود. اگرچـه خـانواده و همسـر و      گاهی رعایت تقوا اقتضاء می •
 فرزند، حرمت دارند ولی اگر دستور باشد، باید پذیرفت. کاري که اباعبداهللا الحسین(ع) به زیبایی انجام داد...
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 )17-نها مسیرت(

 ؛امبارزه با نفس/تقو »ةزیانگ« مان؛یا رابطه مبارزه با نفس با دیگر مفاهیم دینی:ایمان، تقوا، عبد و والیت/
» والیت«اي که نقشی در آن نداریم، تنها راه عبد شدن/ با برنامه» مبارزه با نفس/ «مبارزه با نفس »ۀبرنام«

 شود؟ یم دهیبخش تیاهل وال يچرا خطاترین امتحان مبارزه با نفس/  نهایی

 ما همواره مجبوریم با برخی تمایالت خود مخالفت کنیم

در جلسات قبل بحث ما به اینجا رسید که ما مجبوریم با برخی از تمایالت خودمان مخالفت کنیم. این اجبار به دلیل سـاختار وجـود    •

نها راه رشد قواي روحی و حتی جسمی انسـان  تانسان و ساختار حیات است. در مورد ساختار وجودي انسان ذکر شد کـه  

در مورد ساختار حیات هم به دالیلی مانند نرسیدن انسان به آرزوهایش، پیـر و   ها است. داشتنی در مخالفت کردن با دوست
 کند.  ها می داشتنی فرسوده شدن و .... اشاره شد که ما را مجاب به مبارزه با هواي نفس و دوست

 /تقوا؛ برنامۀ مبارزه با نفسبراي مبارزه با نفسانگیزه الزم ایمان؛ 

کند تا بتوانی با  ایمان، براي شما هدف تعیین می انگیزه الزم براي این مبارزه با نفس، ایمان است و برنامه مبارزه با نفس، تقوا است. •
هست که در آن جاودانـه هسـتی. ایمـان    گوید بعد از این دنیا، عالم دیگري  انگیزه و شوق از این میدان پرخطر عبور کنی. ایمان می

کند که خرابی این دنیا حکمتی داشته که به نفع تو بوده است و کسی که تو را در این شرایط قرار داده، برنامه هم داده است؛  بیان می
 بیا و به او اطمینان کن. 

ل کـه االن چگونـه بایـد    بعد از پذیرش ایمان، برنامه عبور از این میدان مین، تقوا است. جواب به این سؤا •

 ها را باید کنار بگذاریم، آغاز دیانت است.  داشتنی حرکت کنیم و کدام یک از دوست

باقی » من«خدا باید بدهد/ برنامه باید طوري باشد که اثري از  برنامه را خود»/عبد بودن«رابطۀ تقوا و 
 نماند

هاي خود بگذریم؟ در  آید که از کدام یک از عالقه این سؤال پیش می ،یمهاي خود بگذر بعد از اینکه پذیرفتیم که باید از برخی عالقه •

هاي خـود بگـذریم و خداونـد بـه مـا       در اصل ما براي رسیدن به خدا قرار شد از برخی عالقهگـوییم:   پاسخ می

رخـی  تو بـاقی نمایـد. لـذا اگـر از ب    » منِ«هاي خودت بگذري تا اثري از  قدر باید از عالقه تو آن«فرماید:  می

نوع مبارزه با نفـس حـداکثر بـه درد      را حفظ کنی، نقض غرض شده است و این» من«ها بگذري ولی عالقه

به خاطر اینکـه  » من«باقی است و اتفاقاً این » من«خورد. اگر خودت برنامه را تنظیم کنی، هنوز  دنیاي تو می

ما » منِ«ریزي کنیم  ر خودمان برنامهاگ» تر هم شده است. ریزي کرده است، بزرگ خودش براي مبارزه برنامه

کند پس باید خود خدا برنامه را بدهد و خدا هم با بیان دستوراتی در حالل و حرام و تعیین امور  تورم پیدا می

 کند.  واجب و عبادات و ..... شروع می

 »عبـد «ر من بخواهم مدیریت کنم، تـو بایـد   اگ«فرماید:  میکند و  مبارزه با هواي نفس را مدیریت میدهد و  به ما برنامه میخداوند  •
هـا را   داشتنی ها و دوست قدر لذت عبد هم مانند برده، هیچ چیزي براي خودش ندارد. قرار هم همین بوده که ما آن» .من باشیذلیل 
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مسـاعی    ر این راه تشـریک ما باقی نماند تا از خود خدا لذت ببریم و این یعنی عبد بودن. د» منیت«کنار بگذاریم که دیگر چیزي از 
هم نداریم که بعضی جاها را خدا نظر بدهد و بعضی جاها را خودمان پیشنهاد بدهیم و بخواهیم کار را با مشارکت جلو ببریم. هر جـا  

گیرد. ولی حاال که عبد شدي هر جا نتوانستی طبـق دسـتور کـار     دهد. خدا سخت نمی هم نتوانستی، باید توبه کنی و خدا مهلت می
 یعنی باید استغفار کنی. » غلط کردم«نی باید بگویی: ک

/این برنامه، »تیمن«رفتن  نیعبد شدن و از باي که خودت در آن نقش نداشته باشی، تنها راه  عمل به برنامه
 همان تقواست

لذت ببري.  اواز  ن انانیت به تو کمک کند تا عبد ذلیل خدا بشوي واي نیاز داري که در از بین برد تو به برنامه •

 اي است که خودت در آن نقش نداشته باشی. برنامهعمل به اش  اگر بخواهد از بین برود، الزمه» من«این

فرمـود: همـین    برنامه یا کتـاب معرفـی کننـد، ایشـان مـی      براي سیر و سلوكکردند که  لذا وقتی از آقاي بهجت(ره) درخواست می •

هاي عملیه اسـت.   به رسالهکردن سیر و سلوك، عمل برنامۀ ه و برنامه طی کردن این رایعنی هاي عملیه!  رساله

کردند. چـون آمـاده بودنـد کـه از جـان       بازي می هاي عملیه عشق رزمندگان در دوران دفاع مقدس با رساله

کرد که دوست داشتند حرف گوش کنند  ها بیدار می خودشان بگذرند، خداوند نوعی حس خداپرستی را در آن

 ت در رساله عملیه است.و بیشترین دستورا

برنامۀ دستور و عبد، کسی است که حاضر است طبق  رساند/ بودن می» عبد«برنامۀ مبارزه با نفس، ما را 
 موالي خود عمل کند

مثل کسـانی کـه رنـج    »! خداپرستی«نه » خودپرستی«شود  مدیریت کنیم، فایده ندارد و باز هم می» خودمان«اگر مبارزه با نفس را  •
کنند. اگر کسی رنج کشید ولی نورانی نشد، باید بداند که بد (اشتباه) رنج کشیده است، یعنی مبـارزه بـا نفـس     ما رشد نمیکشند ا می

. رنج کشیدن در دنیا قطعی است و اگر به خاطر خدا رنج نکشی، به کرده و رنج کشیده ولی نفس و هواي نفس او از بین نرفته است
 خاطر خودت رنج خواهی کشید. 

» دسـتور «کـه حاضـر اسـت     است کسی چون عبد،رساند،  مبارزه با نفس ما را به مقوله عبد میبرنامۀ این  •

اي که یک برده از ارباب خودش دستور گـوش   ، به همان اندازهو طبق برنامۀ موالي خود عمل کند گوش کند

 د.کن می

کنـد. مـأمور راهنمـایی و     ش کردن به دستور) خیلی فـرق مـی  رابطه ما با خداوند و رابطه ما با مأمور راهنمایی و رانندگی (از نظر گو •
دهد تا رانندگی در سطح شهر با نظم و طبق مقررات باشد، و مثالً به اینکه شما داخل ماشین چه  رانندگی فقط یک سري دستور می

کنـد آیـا از    کند و بعد نگاه می میسري مقررات اعالم  طور نیست. یک کنید، کاري ندارد. ولی رابطه پروردگار عالم با ما این کاري می
ها، آن نفسانیت و منیت را از بین ببرد. البته  نفس تو چیزي باقی است یا نه؟ تا اگر هنوز باقی است، به وسیله بقیه امتحانات و سختی

هاي  ه صفات و ویژگیدهد و به عمل کم ما قانع است. باید هم کند و فرصت می خدا با مهربانی و صبورانه، و با گذشت این کار را می
 گیرد.  خدا را ببینیم. خدا با مراعات، هواي نفس را از تو می



68 

 

 

  ● bayanmanavi.ir ● بیان معنوي رسانیپایگاه اطالع 
 

 . با برنامۀ خدا2. براي خدا 1است به عالوة دو ویژگی:» مبارزه با نفس«همان » تقوا«

ه مالقات خدا را بچشیم. ها را با این هدف کنار بگذاریم که به لذت خدا برسیم و به خدا اتصال پیدا کنیم و مز ما باید یکسري از لذت •
 ما به حکم عقل باید مشغول لذت برتر باشیم. 

ایم. ماه رمضان را خـدا قـرار داده اسـت کـه      ها ما باید بسیار توبه کنیم که مشغول خدا به عنوان برترین لذت عالم نبوده در این شب •
م خـدایا! شـما خودتـان مـدیریت بفرمائیـد. خـدا هـم        اي نداریم جز اینکه خودمان را تسلیم کنیم و بگـویی  مشغول او باشیم. ما چاره

تو باید رسی.  اي و به من نمی بله، چارة دیگري نیست! من تو را به چه کسی بسپارم؟ به هر کسی بسپارم، عبد او شده«فرماید:  می

، از خود بري ، فنا کنی. تو باید در راه رسیدن به لذتی که از من می»خدا منِ«عبد من باشی و خودت را در راه 

. و تو هم که قبـول کـردي   گذارم می »عبد«بی خود شوي. پس من خودم باید مدیریت کنم و از امروز اسم تو را 
 »، فقط دنبال دستور من باش.یفیتکلچه و  يریتقدعبد شوي، دیگر باید دستورها را اجرا کنی. هر دستوري که تعیین کردم، چه 

 .رویم بدر طول راه  يها یاز سخت تیو رضا »برنامه«سراغ و پذیرفتیم، باید   کرده را که قبول ندیاصل زجر کشبعد از اینکه  •

» تقـوا «برد بلکـه از   اینجا دیگر نام مبارزه با نفس را به کار نمی» دستور مرا مراقبت کن«فرماید:  دهد، می وقتی خداوند برنامه را می •
جهـت الهـی دارد و فقـط     -1مبارزه با نفسی است که دو ویژگـی دارد:  آورد. تقوا، یک مبارزه با نفس خام نیست.  سخن به میان می

کنی. بنابراین تقوا، همان مبارزه با نفس  کنی، بلکه براي رسیدن به مالقات خدا مبارزه با نفس می براي دنیا مبارزه با هواي نفس نمی
 ولی با برنامۀ خدا.ویژگی دوم آن این است که تقوا همان مبارزه با نفس است  -2است ولی براي خدا 

که بخواهد  یکس قرار داده است /» والیت«به نام  براي امتحان نهایی عدم خودخواهی نفس، خدا فیلتري
 خدا، متکبر است ینه از ول رد،یاز خدا دستور بگ میمستق

ذت ببـرد، و دسـتورات و برنامـه را    کم به خدا برسد و از او ل هایش را به نفع دستورات خدا کنار بگذارد، تا کم داشتنی اگر انسان دوست •
هم خدا تعیین کرده باشد و انسان عبد شده باشد، باز هم یک مشکل باقی مانده است. اگر رضایت در بال هم داشته باشیم، بـاز هـم   

 . باقی مانده باشد» من«ممکن است نفس انسان یک مکري به او بزند. یعنی اگر تمام دستورات را گوش کنیم، باز هم ممکن است

ایم، دیگر چه مرضی ممکن است باقی بماند؟ خـدا   ایم، راضی هم هستیم، عبد هم شده خدایا! تکلیف و تقدیر را که به خودت سپرده •
 » داري.» من«شوي. ما کجا؟ تو کجا؟ انگار هنوز یک کمی انگار داري پسرخاله می«فرماید:  می

» والیـت «یک فیلتر در مسیر بندگی خودش قرار داده است که پذیرش کند، خدا  براي اینکه معلوم شود که نفس ما خودخواهی نمی •
 است.

خواهم مسـتقیم از   خدایا! من می«گوید:  رساند. کسی که می اگر قرار است حرف خدا را بشنویم، این پیامبر است که حرف خدا را می •
اي و  قتی حقیقتاً پا بر روي انانیـت خـودت گذاشـته   تو و«فرماید:  او متکبر است. خدا می» خودت دستور بگیرم، نه از پیامبر و ولی تو

گـوش کـردن   » اي که نه تنها دستور مرا گوش بدهی، بلکه دستورات هر کسی که من گفـتم را هـم گـوش کنـی.     تسلیم من شده
 دستورات هر کسی که خدا گفته است؛ یعنی والیت است. 

سـال   6000است که ابلـیس نتوانسـت بپـذیرد و بعـد از      والیت، نقطه نهایی مشخص شدن پاکی انسان است. والیت همان چیزي •
 گفته است و هنوز انانیت دارد.  معلوم شد دروغ می
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 براي اینکه معلوم شود که واقعاً انانیت از بین رفته است، با والیت باید امتحان شود

توانسـتی نپـذیري، امـا آیـا      ا بـودن را نمـی  کنی یا نه؟ عبد خـد  از روز اول برو در خانه اهل بیت(ع)، ببین به امیرالمؤمنین تواضع می •
ورزي؟ آیا هنوز یک تکبر و علـو روحـی داري؟    حاضري دستور و برتري و فضیلت امیرالمؤمنین(ع) بر خودت بپذیري یا حسادت می

روغـی  این فرق عبد حقیقی بـا عبـد د  » خدایا! شما چه کسی را دوست داري؟ ما نوکر او هم هستیم.«گویی  اگر عبد خدا باشی، می
 است. این فرق مسلمان و مؤمن است.

پذیریم و عبد بودن، وصف ما و تقوا مرام ما خواهد  شد. ما می قرار بود انانیت ما به دستور خدا از بین برود که به کمک تقوا حاصل می •
سنگین نباشد که به حرف کسی  شد. براي اینکه معلوم شود که واقعاً انانیت از بین رفته است، باید با والیت امتحان شود. باید برایت

فرماید: اي پیغمبر! به خداي تو قسم، اگر سنگین باشد براي کسـی کـه    خداوند در قرآن کریم میکه خدا گفته است هم گوش کنی. 
أَنْفُسهِم حرَجاً مما قَضَیت    یجِدوا فیفَال و ربک ال یؤْمنُونَ حتَّى یحکِّموك فیما شَجرَ بینَهم ثُم ال«حرف تو را بپذیرد، او ایمان ندارد. 

 ) 65نساء/»(و یسلِّموا تَسلیماً

 شود؟  چرا خطاي اهل والیت بخشیده می

اگر کسی مرحله والیت را به خوبی طی کرده باشد، چون عبد بودن او محرز شده، اگر جایی هـم خطـا کنـد     •

 یخوب بهولی مرحله والیت را زیادي انجام داده باشد، واب ثاعمال خوب و پربخشند. ولی اگر کسی  راحت می

، نـه  اسـت  شوجـدان براي فریب دادن و ساکت کردن طی نکرده باشد، مریض است. کارهاي خوب او هم 

بـرد. نـزاع اصـلی در عـالم بـین       . او خودپرست است و در خیاالت و اوهام به سـر مـی  براي اطاعت از خدا

ایت خداپرستی این است که تو نه تنها مستقیم از خدا تبعیت کنی، بلکه خداپرستی و خودپرستی است و نه

 وقتی کسی را ولی تو قرار داد، بپذیري. 

قدر از شما دربارة سلمان فارسی تعریف  یک عبد عالی در زمان پیغمبر، سلمان فارسی است. از امام صادق(ع) سؤال شد که چرا ما این •
کنید؟ امام صادق(ع) فرمود: نگو سلمان فارسی، بلکـه بگـو سـلمان محمـدي. بعـد فرمودنـد:        قدر یاد سلمان می شنویم؟ چرا این می
خصـلت  3دانم. فرمود: به این دلیل که سلمان فارسـی   زنم؟ آن فرد گفت نه. نمی قدر از سلمان فارسی حرف می دانید من چرا این می

داد. یعنی سلمان در مبارزه با هواي نفس به  ي خودش ترجیح میداشت: اولین خصلت او این بود که هواي امیرالمؤمنین(ع) را بر هوا
داد، یکـی از دسـتورات ویـژه خـدا کـه       این مرحله رسیده بود که عالوه بر اینکه دستورات خدا را بر هواي نفس خـودش غلبـه مـی   

(ما أَکْثَرَ ما أَسمع منْـک یـا   اد. د داد که هواي دل امیرالمؤمنین(ع) را بر هواي خودش ترجیح می والیتمداري است را طوري انجام می
أَ تَد ،يدمحانَ الْملْمنْ قُلْ سلَک و ،یفَقَالَ: لَا تَقُلِ الْفَارِس !یانَ الْفَارِسلْمکْرَ سي ذدیلَـالٍ:  سخ ثَلَاثلَا. قَالَ: ل :قُلْت کْرِي لَها کَثْرَةُ ذرِي م

ها: إِیثَارهدى  أَحوى  هولَى هع (لَامالس هلَیع) َیننؤْمیرِ الْمأَم  ه؛ امالی شیخ طوسی/ص نَفْس.. و لْفُقَرَاءل هبۀُ: حیالثَّان 133، و( 

 شاید والیت فقیه هم محل امتحان هواي نفس آدم باشد

هواي نفس چیزي باقی مانده است؟ والیت فقیه چقدر به والیت  هواي نفس، داستان ما را ازعبودیت و تقوا به والیت کشانید. آیا ته •
ولـی فقیـه کـه معصـوم     «شـود:   علی بن ابیطالب(ع) ربط دارد؟ شاید والیت فقیه هم محل امتحان هواي نفس آدم باشد. سؤال می

و را نداشـته باشـی، از   ببخشید مگر سلمان فارسی معصوم است؟! شما اگر سلمان فارسی را دوست نداشته باشی و والیـت ا »! نیست
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الْولَایۀُ للْمؤْمنینَ الَّذینَ لَم یغَیرُوا  (اي. اسم مقداد، ابوذر، عمار و حذیفه هم در این مورد ذکر شده است. والیت اهل بیت(ع) خارج شده
ی ذَر الْغفَارِي و الْمقْداد بنِ الْأَسود الْکنْدي و عمارِ بنِ یاسرٍ و جابِرِ بنِ عبد اللَّه و لَم یبدلُوا بعد نَبِیهِم ص واجِبۀً مثْلِ سلْمانَ الْفَارِسی و أَبِ

نْصارِي و عبد اللَّه بـنِ الصـامت و عبـادةَ بـنِ     ب الْأَالْأَنْصارِي و حذَیفَۀَ بنِ الْیمانِ و أَبِی الْهیثَمِ بنِ التَّیهانِ و سهلِ بنِ حنَیف و أَبِی أَیو
اگر  )2/607؛ خصال صدوق/] سعید الْخُدرِي و منْ نَحا نَحوهم و فَعلَ مثْلَ فعلهِم الصامت و خُزَیمۀَ بنِ ثَابِت ذي الشَّهادتَینِ و أبو [أَبِی

ها هستیم، باید گفت تو اگر نوکر نوکرهاي آنها نباشی و به یکـی از نوکرهایشـان    معصوم داریم و نوکر آن14ید ما فقط  گو کسی می
 اي. به همین دلیل عجالتاً به همه احترام بگذار. توهین کنی، از والیت معصومین خارج شده

گوید پیامبر مـن، ایـن    برساند ولی برخی جاها را می ها را خودش تواند همه پیغام خدا براي اینکه برنامه مبارزه با نفس ما را بدهد، می •
هر جا خداوند اطاعـت از  ک) أَیها الرَّسولُ بلِّغْ ما أُنْزِلَ إِلَیک منْ رب(مطلب را تو بگو. از جمله مهمترین این موارد، ماجراي غدیر است.

 »فَـاتَّقُوا اللَّـه و أَطیعـونِ   «و » لطیعوا اللَّه و أَطیعوا الرَّسـو أَ«هایی نظیر  خودش را مطرح کرده است، اطاعت از رسول را هم با عبارت
تقواي خدا داشته باشد و از من اطاعت کنید؛ این حرف تمام انبیاء در قرآن بوده است.  یعنی »فَاتَّقُوا اللَّه و أَطیعونِ« مطرح کرده است.

  خودش سخن گفته باشد.و شاید فقط یک مورد باشد که خداوند تنها از اطاعت 

اي بندگان خدا بدانید وقتی شما تقواي خدا را داشته باشید و از اهل بیت پیغمبر خدا محافظت کنید این «فرمایند:  حضرت علی(ع) می •
ه اید. شکر خدا را در برترین صورت شکر ب اي. و بهترین ذکر خدا را گفته افضل عبادات است و خدا را به افضل عبادت پرستش کرده

فَقَـد    أَهلـه   فـی   نَبِـیکُم   و اعلَموا عباد اللَّه أَنَّکُم إِذَا اتَّقَیتُم اللَّـه و حفظْـتُم  اید؛  اید. و بهترین نوع صبر و شکر را انتخاب کرده جار آورده
 ) 178تحف العقول/ص»(کَرْتُموه بِأَفْضَلِ ما شُکرَعبدتُموه بِأَفْضَلِ عبادته و ذَکَرْتُموه بِأَفْضَلِ ما ذُکرَ و شَ

 اي داشت در کربال فرصت پیدا کرد آن را رو کند هر کس نسبت به ولی خدا کینه

بازي کند و قربانی بدهد. اما در جبهه اشقیاء چه کسـانی   اما در کربال چه خبر بود؟ در جبهه اولیاء که امام حسین(ع) آمده بود تا عشق •
اي یا یک تکبري به  کسانی که کینه -2ها، عشق خود را نشان دهند  عاشق -1خدا تصمیم گرفت در کربال دو اتفاق بیافتد: هستند؟ 

تـوان دیـد    ولی خدا داشتند که ته دلشان رسوب کرده بود، فرصت پیدا کنند رذالت و پلیدي خودشان را نشان بدهنـد. در کـربال مـی   
اي داشت در کربال فرصت  هایشان خوابیده است. هر کس نسبت به ولی خدا کینه ذالتی در دلکسانی که تسلیم والیت نیستند، چه ر

 پیدا کرد آن را نشان بدهد ...
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 )18-تنها مسیر(

 يریخدا را بپذ یول تیاست که وال نیشدن در مقابل خدا ا »من«یب /است تیعرفان، وال ۀنقط نیآخر

» مبارزه با نفس«ارزش،  افزوده تولید کنیم/در عبور از تمایالت کمایم تا با عبور از موانع، ارزش  ما خلق شده
 گیرد  شکل می

ایم تا ارزش افزوده تولید کنیم و در این مسیر، مانع وجود دارد؛ مـانعی   صحبت ما در مورد هواي نفس به اینجا رسید که ما خلق شده •
م. زنـدگی در ابتـدا بـا    تـوانیم بـه رشـد برسـی     هـا مـی   ردن از آنارزش سر راه ما وجود دارد که با عبور کـ  به نام تمایالت پست و بی

هاي کم، عملیات مبـارزه بـا هـواي نفـس شـکل       شود و به مرور با عبور کردن از این تمایالت و خواسته هاي کم شروع می خواسته
د داشت. این مبـارزه بـا نفـس    با نفس، مسیر اصلی حرکت ما است که تا آخرین لحظه حیات در این دنیا ادامه خواه گیرد. مبارزه می

 براي اولیاء خدا هم وجود دارد.

الزمه مبارزه با نفس این است که خدا برنامه مبارزه با نفس را طراحی کند/ مبارزه با نفس یعنی مقابله با 
 قرار دارد» معبود«که در مقابل » من«

الزمه مبارزه با نفس این بتداي مسیر براي خودمان حل کنیم. در مسیر مبارزه با نفس، رنج وجود دارد و موضوع رنج را باید از همان ا •
ها را به صورت تقدیري و تکلیفی براي رشد ما تنظیم کـرده اسـت.    است که خدا برنامه مبارزه با نفس را طراحی کند. خدا هم برنامه

در  ،مبـارزة بـا نفـس   برنامه داده باشد لذا این  خود مبارزه کرده باشی، بایستی حتماً خداوند دستور یا» انانیت«یا » من«با براي اینکه 

شده  دهیاتصال و مالقات با پروردگار عالم آفر يانسان برا. قرار دارد» معبود«که در مقابل  ي»من«یعنی مقابله با واقع 

را کنـار گذاشـته   » مـن «و » نفـس «براي چنین مالقاتی باید . درشد بدون اتصال به معبود معنی ندارو  است

  باشی.

باشد، اصل مذهبی بـودن هـم   » من«است. وقتی عبادت نباید به خاطر» من«تر کردن هاي مختلف، براي ضعیف ها و عبادت طاعتا •
باشد. اگر مذهبی بودن به خاطر خدا نباشـد و بـراي جمـع کـردن اعتبـار باشـد،       » من«و » نفس«باید به خاطر خدا و کوچک کردن

 ریاکاري است.

 هاي خود عمل کنیم/ داشتنی رخالف دوستبراي اینکه رشد کنیم، باید ب
هاي خود عمل کنیم. معناي رشد هم آمادگی بیشتر و بهتر بـراي مالقـات خـدا     داشتنی براي اینکه رشد کنیم، باید بر خالف دوست •

برنامه این راه،  را هم باید کنار گذاشت.» من«و » نفس«ها را باید کنار بگذاریم، بلکه  داشتنی است. براي مالقات خدا، نه تنها دوست
 تقوا و انگیزه آن ایمان به لقاءاهللا است.

الةِ فرماید: از صبر و نماز کمک بگیرید؛  خداوند در قرآن کریم می • الصـ رِ وبتَعینُوا بِالصاس صـبر  ) 45بقـره/ »(و

از  نمونه برجسته رفتار ما در مقابل مشکالت تقدیري است. صاله، نمونه برجسته پذیرش تکلیـف و اطاعـت  

و  هسـتند؛   فرماید: کمک گرفتن از نماز سخت است، مگر براي کسانی که خاشـع  . در ادامه میدستور است

هستند؟ خـود پرودگـار در آیـه بعـد پاسـخ        همان). اما خاشعان چه کسانی»(إِنَّها لَکَبیرَةٌ إِالَّ علَى الْخاشعینَ
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ونَ أَنهُـم   گردند؛  رد و به سوي او باز میکنند خدا را مالقات خواهند ک دهد: کسانی که فکر می می الَّذینَ یظُنـُّ

 )46بقره/»(نملَاقُواْ ربهِم و أَنهُم إِلَیه راجِعو
دارد، از ولی خدا تنفر پیدا » من«کند/کسی که هنوز  اهللا ابالغ می خداوند دستورات خودش را از طریق خلیفه

 کند  می
باقی مانده است. خداوند انسان را بسیار پیچیده آفریده است و با صبر و نمـاز  » من«افی نیستند چون هنوز ایمان و تقوا، به تنهایی ک •

اي  گذشـته » نفس«اي یا خیر؟ براي اینکه معلوم شود تا االن چقدر واقعاً از  شود که آیا واقعاً در مقابل نفس خودت ایستاده معلوم نمی
و نفـس دارد، از ولـی خـدا تنفـر پیـدا      » مـن «کند. اما کسی که هنوز  اهللا ابالغ می یق خلیفهیا نه، خداوند دستورات خودش را از طر

 کند.  می
بعد از اعالن والیت کنند، اتفاقی بود که در روز عید غدیر خم پیش آمد که آن فرد  اي براي کسانی که از ولی خدا تنفر پیدا می نمونه •

اگر دستور خدا این است که من از علی(ع) تبعیت کنم، بگو خـدا همـین   اهللا(ص)!  زد یا رسولصدا علی(ع) از سوي رسول خدا(ص) 
(لَما کَانَ یوم غَدیرِ خُم قَام رسولُ اللَّه ص خَطیباً  ن بالیی بفرستد که مرا نابود کند! و بالیی بر سرش نازل شد و به هالکت رسیداال

لا ععد ثُم هتی خُطْبزَ فجالْفَأَو کلَغَ ذَلا ... فَبهِمطَیإِب اضیب یئتَّى رح هدبِی فَعر ثُم هعبٍ ع فَأَخَذَ بِضَبنَ أَبِی طَالب ـانِ    یمـنَ النُّعـارِثَ بح
ى انْتَهى إِلَى الْأَبطَحِ فَأَنَاخَ نَاقَتَه ثُم عقَلَها ثُم جاء إِلَـى النَّبِـی   الْفهرِي فَرَحلَ راحلَتَه ثُم استَوى علَیها و رسولُ اللَّه ص إِذْ ذَاك بِمکَّۀَ حتَّ

فی أَولنَا و آیۀً فی آخرِنَا  منَ السماء تَکُونُ نَقمۀً ]... و إِنَّه لَمغْضَب و إِنَّه لَیقُولُ اللَّهم إِنْ کَانَ ما قَالَ محمد حقّاً فَأَمطرْ علَینا حجارةً [ص
رِهبنْ دم خَرَج و هأْسلَى رقَطَ عفَس اءمنَ السرٍ مجبِح اللَّه اهمطَحِ رنَ الْأَبم ا خَرَجفَلَم ... یهف تاً فَأَنْزَلَ اللَّهیقَطَ مس ـذابٍ      ولٌ بِعـأَلَ سـائس

دشمن تو فقط همین کسی  کر نکنیا ابالحسن! ف :فرمودند حضرت زهرا(س) بعد از این ماجرا به علی(ع) )504واقعٍ؛ تفسیر فرات/ص
چیـزي  دارنـد امـا    شـان  این کینه و نفرت را نسـبت بـه تـو در دل   هم هستند که  بلکه دشمنان دیگري، ابراز تنفر کردبود که آمد و 

 گویند. نمی

شود، بلکه نباید هیچ تکبر و حسـادتی بـه حضـرت     ر تمام نمیبنابراین همین که انسان نمازخوان بشود، کا •
ت  علی(ع) داشته باشد.  کسانی که مسلمان شده بودند ولی محبت حضرت علی(ع) را نداشتند، در واقع انانیـ

 . خود را کنار نگذاشته بودند
 (ع)یعنی مالقات امام ،حج آخرین نقطۀ عرفان، والیت است/

 نامـۀ  است. آخرین نقطۀ عرفان، والیت است. معناي فناء فی اهللا همین عبارت اسـت کـه در زیـارت   العاده عرفانی  بحث والیت فوق •
تهـذیب  »(و ولْـدي؛ پـدر و مـادر و خـودم و مـال و فرزنـدام فـداي تـو          و مـالی   و نَفْسـی   و أُمی  بِأَبِی أَنْت«خوانیم:  بیت(ع) می اهل

 ) 61/ص6االحکام/ج

بـراي  همه ... طواف کردن، چرخیدن به دور خانۀ کعبه، سعی صفا و مروه و (ع).یعنی مالقات امام ،فرماید: حج امام محمد باقر(ع) می •
؛  لقَـاء الْإِمـام    الْحـجِ   (تَمـام همـۀ آنهـا مقدمـه ایـن نقطـه اسـت.        .برسـی و بـا او بیعـت کنـی     م خـودت این است که به محضر اما

و هـو    ینَـا نَصـرَهم  اس أَنْ یأْتُوا هذه الْأَحجار، فَیطُوفُوا بِها، ثُم یأْتُونَا، فَیخْبِرُونَا بِولَایتهِم، و یعرِضُوا علَ) و (إِنَّما أُمرَ الن549َّ/ص4کافی/ج
عنْ أَبِی جعفَرٍ ) (549/ص4؛ کافی/جبِیده إِلَى صدرِه إِلَى ولَایتنَا ثُم أَومأَ  قَولُ اللَّه و إِنِّی لَغَفَّار لمنْ تاب و آمنَ و عملَ صالحاً ثُم اهتَدى

 یلِ اللَّهخَل یمرَاهلَ إِبی قَوکحی لِ اللَّهی قَوتی«ع فینْ ذُرم کَنْتنا إِنِّی أَسبقی   رینـا لبرَّمِ رحالْم کتیب نْدعٍ عررِ ذي زغَی ـالةَ   بِوادـوا الصم
فَقَالَ ع ما قَالَ إِلَیه یعنی الْبیت ما قَالَ إِلَّا إِلَیهِم أَ فَتَـرَونَ   »فَاجعلْ أَفْئدةً منَ النَّاسِ تَهوي إِلَیهِم و ارزقْهم منَ الثَّمرات لَعلَّهم یشْکُرُونَ
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و اللَّـه مـا فَـرَض علَـیکُم      هذه الْأَحجارِ و التَّمسح بِها و لَم یفْرُض علَیکُم إِتْیانَنَا و سؤَالَنَا و حبنَا أَهلَ الْبیتأَنَّ اللَّه فَرَض علَیکُم إِتْیانَ 
رَه224؛ تفسیر فرات/غَی( 

 والیت، شرط قبولی اعمال است

  عنْـه   ما یسـأَلُ   أَولَ  (قَالَ الصادقُ ع إِنَشود.  الیت باشد، همین نماز هم قبول نمینماز که شرط قبولی تمام اعمال است، اگر بدون و •
قَفإِذَا و دبنَ  الْعیيِ  بدی  فْرُوضِ وامِ الْمینِ الصع فْرُوضَۀِ ونِ الزَّکَاةِ الْمع و فْرُوضَاتالْم اتلَوالص لَالُهلَّ جج اللَّه    فْـرُوضِ والْم ـجنِ الْحع

 هموص و لَاتُهص نْهم ا قُبِلَتهلَیع اتم نَا ثُمتلَایفَإِنْ أَقَرَّ بِو تیلَ الْبنَا أَهتلَاینْ وـلَّ  عج يِ اللَّهدنَ یینَا بتلَایرَّ بِوقی إِنْ لَم و هجح و کَاتُهز و
 )256م یقْبلِ اللَّه عزَّ و جلَّ منْه شَیئاً منْ أَعماله؛ امالی شیخ صدوق/جلَالُه لَ

چیز استوار است: نماز، زکات، روزه، حج، والیـت و هیچکـدام اهمیـت     5اسالم بر «فرماید:  امام محمد باقر(ع) میدیگري در روایت  •
ــینوالیــت را ندارنــد؛ ب  ــلَام لَــى  الْإِســسٍ  عخَم  بِشَــی ــاد ــلَاةِ و الزَّکَــاةِ و الصــومِ و الْحــج و الْولَایــۀِ و لَــم ینَ لَــى الصع  يــا نُــود کَم ء

 )18/ص2کافی/ج»(بِالْولَایۀِ
و بـه  سال عبـادت مقبـول داشـت،     6000ابلیساي دارد؟  اینکه نماز بخوانی و عبادت کنی ولی انانیت خودت را حفظ کنی چه فایده •

اما وقتی که به ولی خدا سجده نکرد، خدا به او گفـت تـو اصـالً     ،زد زد و خدا هم با او حرف می که با خدا حرف می ایی رسیده بودج
گوید اصـالً از اول نیامـده    تا آخر نرفته است! اما خدا می ه راکنی؟ خب بگو شیطان این را خدایا چرا ایمانش را انکار می نداري! ایمان
 است.

اگر نفس خود را بزرگ نگه داشته باشیم، با  پذیرند، اصالً ایمان ندارند/ والیت ولی خدا را نمی کسانی که
 خوریم والیت به مشکل برمی

فرماید:  پذیرند، اصالً ایمان ندارند. خداوند می در سوره نساء هم به این مفهوم تصریح شده است که آنهایی که والیت ولی خدا را نمی •
فَال و ربک ال یؤْمنُونَ حتَّى یحکِّموك فیما شَجرَ بینَهم ثُم « شدند، ایمان نداشتند. ت کردن پیامبر(ص) ناراحت میاز قضاوکسانی که 

خـودت را از بـین   مبارزه با هواي نفس براي این است که نفـس   )65نساء/»(أَنْفُسهِم حرَجاً مما قَضَیت و یسلِّموا تَسلیماً  ال یجِدوا فی
 خوري. ببري و اگر نفس خود را بزرگ نگه داشته باشی، با والیت به مشکل برمی

فرماید: کلمۀ ال اله اال اهللا قلعۀ من است و هر کس داخل این قلعه  خداوند می«فرمود:  (ع) در روایت معروف سلسلۀ الذهبامام رضا •
قَـالَ  ...  حدثَنی أَبِی موسى بنُ جعفَرٍ: به شروطی و من از شروط آن هستم؛ بعد امام رضا(ع) فرمود» شود از عذاب من در امان است.

 قُولُ اللَّهص ی ولُ اللَّهسبٍ ع قَالَ قَالَ رنُ أَبِی طَالب یلی أَبِی عثَندنْحنَ می أَمنصخَلَ حنْ دی فَمنصح إِلَّا اللَّه لَّ: لَا إِلَهج زَّ وذَابِی  عع
 )135/ص2عیون اخبار الرضا ع/ج»(شُرُوطها  قَالَ فَلَما مرَّت الرَّاحلَۀُ نَادانَا بِشُرُوطها و أَنَا منْ

شدن در مقابل خدا این است » من«ها، مرحله اول آمادگی براي مالقات خدا است/بی داشتنی گذشتن از دوست
 که والیت ولی خدا را بپذیري

» مـن «قدمانی به این نتیجه رسیدیم که انسان براي  اینکه خدا را مالقات کند باید هواي نفس خود را کنار بگذارد و از بعد از طی م •
شـدن در مقابـل   » مـن «ها، مرحله اول آمادگی براي مالقات خدا است ولی مهمترین مرحله، بی داشتنی عبور کند. گذشتن از دوست

؛ بلکه منظور این »چشم«که حتی اطاعت از خدا داشته باشی و در مقابل اوامر او بگویی: من شدن این نیست  خداست و منظور از بی
 ».چشم«است که به جانشین خدا و ولی خدا بگویی 
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کند. مثالً اگر مشغول تعقیبات نماز هستی و پـدر و   ها یا مصادیق دیگري نیز پیدا می البته پذیرش والیت؛ در موارد دیگر هم شباهت •
خواهند، مبارزه با هواي نفس این است که تعقیبات را ترك کنی و آن کار را انجام دهی؛ یعنی والیت پدر را هـم   اري میمادر از تو ک

داستان اویس قرنی هم همـین بـوده اسـت.    کند.  در همان حدي که هست، باید پذیرفت و بر عبادت مستحب فرزند اولویت پیدا می
 ر مشرك خود، دیدار پیامبر اکرم(ص) را از دست داد و زودتر برگشت.به خاطر گوش کردن به حرف ماداویس قرنی 

وقتی کسی مذهبی شد، خدا امتحانات خود را براي سنجش تکبر او در مقابل ولی خدا شروع 
 کند/داستان ابن ملجم می

ها وقتی زمـین   ند. مذهبیک ها و امتحانات را براي سنجش تکبر او در مقابل ولی خدا شروع می وقتی کسی مذهبی شد، خدا آزمایش •
رض اهمیـت مـیالد   عـ  مثالً ببینید چه کسی حضرت علی(ع) را به شهادت رسانید؟ هـم شوند.  اي می هاي ویژه خورند، ضدوالیتی  می

یـک  » ابـن ملجـم  «امیرالمؤمنین(ع) در خانه خدا، لحظه شهادت امیرالمؤمنین(ع) است و اینکه به دست چه کسی به شهادت رسید. 
بود. ابن ملجم کسـی بـود کـه یـک گوشـه از نفـس خـودش را در مـورد         دین نبود، او یک فرد مذهبی و متدین  و بی آدم المذهب

 پذیري نگه داشته بود و پنهان کرده بود ولی آن را حل نکرده بود.  والیت

علـی(ع) فرسـتادند. وقتـی     ها انتخاب کردند و بـه نـزد   ابن ملجم کسی بود که مؤمنین یمن از میان خودشان او را به عنوان بهترین •
هاي خود را انتخاب کنید و به نزد ما بفرستید، اهل یمن ابتدا صد نفر از  امیرالمؤمنین(ع) به والی یمن نامه نوشت که ده نفر از بهترین

کردنـد و بـه    نتخابخوبان خود را انتخاب کردند و آنها از بین خود هفتاد نفر و بعد سی نفر انتخاب کردند و آنها در نهایت ده نفر را ا
نزد علی(ع) فرستادند. وقتی این ده نفر به نزد علی(ع) رسیدند ابن ملجم جلو رفت و در مقابل علی(ع) ایستاد و پس از اقرار به والیت 
ا امیرالمؤمنین(ع) با سخنان زیباي خودش، خدمت علی(ع) عرض ارادت کرد. بعد از اینکه سخنانش تمام شد امیرالمؤمنین(ع) نام او ر

فرمود: انا هللا و انـا الیـه   پرسید. و او گفت من ابن ملجم مرادي هستم. اینجا بود که علی(ع) یک دستش را بر روي دست دیگر زد و 
ةً فیهِم عبد الرَّحمنِ بنُ ملْجـمٍ الْمـرَادي   ثینَ عشَرَراجعون... (فَاخْتَار منْهم مائَۀً ثُم منَ الْمائَۀِ سبعینَ ثُم منَ السبعینَ ثَلَاثینَ ثُم منَ الثَّلَا

بینَ یدیه  یهِم السلَام و رحب بِهِم فَتَقَدم ابنُ ملْجمٍ و قَاملَعنَه اللَّه و خَرَجوا منْ ساعتهِم فَلَما أَتَوه ع سلَّموا علَیه و هنَّئُوه بِالْخلَافَۀِ فَرَد علَ
   )260/ص42و قَالَ السلَام علَیک أَیها الْإِمام الْعادلُ و ...بحاراالنوار/ج

 راه چاره براي زمین زدن نفس، روضۀ اباعبداهللا(ع) و اعالم برائت از دشمنان اهل بیت(ع) است

هـاي   بیـت(ع) و روضـه   دشمنان اهل بیت(ع) است. مصائب اهل راه چاره براي زمین زدن نفس، روضۀ اباعبداهللا(ع) و اعالم برائت از •
ها و در کنار قتلگاه درسـت نشـد،    تضعیف انانیت انسان دارد. اگر کسی با روضهکُشد و اثر مستقیم بر  امام حسین(ع) نفس آدم را می

 زند. بیت(ع) هم زانو نمی اهلجاي دیگري نرود. اگر کسی مقابل مصائب اهل بیت(ع) زانو نزد، مقابل اوامر، فضائل و عدالت 
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 )19-تنها مسیر(

ترین نوع توبه این است که در مقابل اطاعت از خدا، اطاعت از  خداوند لطف کرده به ما دستور داده / عالی
نفس را ببینی/ ولی خدا، واسطه ما و خدا است، تا بتوانیم هواي نفس را از بین ببریم و به شیرینی مالقات 

کنند و کاري با ولی خدا ندارند، راه توبه را درست  ی که فقط با خدا مناجات میخدا برسیم/ کسان
 اند نفهمیده

 داد، سرگردان بودیم خداوند لطف کرده که به ما دستور داده است/ اگر خدا به ما دستور نمی

به نوع دیگري(غیر از هواپرستی) هـم  پذیرد، زشتی کار او را  نقطه مقابل خداپرستی، هواپرستی است. اما کسی که دستور خدا را نمی •

خداوند لطف کرده که به ما دستور داده است. اگر خدا بـه مـا دسـتور    توان گفـت   توان ترسیم کرد. به تعبیري می می

دانسته که امکان ندارد ما با برنامۀ خودمان بتوانیم ارزش پیدا کنیم ولی بـا   داد، سرگردان بودیم. خدا می نمی

توانیم ارزش پیدا کنیم، لذا خدا لطف کرده و براي ارزش پیدا کـردن مـا،    باال آمده، می اجراي دستوري که از

 دستور داده است. 

 احترامی به خدایی است که لطف کرده از مقام بلندش کوتاه آمده و به ما دستور داده عصیان، بی

دانسـت کـه بسـیاري از     داد چـون خـدا مـی    دستور مـی خواست مقام بلند خودش را حفظ کند، اصالً نباید به ما   شاید اگر خداوند می •
حال از سر دلسوزي و لطفی که به بندگانش داشت این دستورات را بـه    اعتنایی کنند، ولی با این بندگانش ممکن است به اوامر او بی

  ما داده است.

کند،  و مرتبت و بزرگواري خودش که نگاه می براي این تعبیر، قرائنی هم در قرآن کریم وجود دارد. مثالً خداوند متعال گاهی به شأن •
کسانى که کافر شدند بـر ایشـان یکسـان اسـت چـه      «فرماید:  میکند و  گویی پیامبر گرامی اسالم(ص) را هم از انذار دادن نهی می

) و 6بقره/»(نْذَرتَهم أَم لَم تُنْذرهم ال یؤْمنُونَایشان را انذار بکنى و چه انذار نکنى ایمان نخواهند آورد؛ إِنَّ الَّذینَ کَفَرُوا سواء علَیهِم أَ أَ
ها باشند و آرزوهایشان آنها را مشغول کند که بـزودى   گیرى از لذت رهایشان کن تا بخورند و سرگرم بهره«فرماید:  در جاي دیگر می

 ) 3حجر/»(فَسوف یعلَمون خواهند فهمید؛ ذَرهم یأْکُلُوا و یتَمتَّعوا و یلْهِهِم الْأَملُ

احترامی به خدایی است کـه از جایگـاه و مقـام     قدر بد است؟ چون بی چرا عصیان و عدم اطاعت از خدا این •

رغم اینکه خدا به مـا لطـف کـرده و از مقـامش      بلند خودش خیلی کوتاه آمده و به تو دستور داده است. علی

ارزشـی   ضعیف، که در مقایسه با ذات پروردگـار عـالم موجـود بـی    کوتاه آمده و به ما دستور داده، یک بندة 

احترامی به پروردگار اسـت و   کند!! و این واقعاً بی گیرد و حرف خدا را گوش نمی شود، قیافه می محسوب می

 خیلی زشت است.

 توبۀ حقیقی براي کسی است که دستورات الهی را، محبت خدا به خودش بداند

ه کرد که دستورات خدا را ، لطف و محبت خدا به خویش بدانیم. آن وقـت هـر یـک    توان توب وقتی عمیقاً می •

توبه حقیقی براي این گـروه   اي. اي و رد کرده دستور را که اجراء نکرده باشی، در واقع یک محبت خدا را پس زده
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این هم مربوط به کسانی است که قبـر  بینند. مرحله پائین از  تر توبه، براي کسانی است که عذاب جهنم را می است. یک درجه پائین
تر از این  ارزید. پائین ام، نمی بینند، یعنی کسی که لحظه جان دادن و داخل قبر شدن را ببیند و بگوید: به کارهاي بدي که کرده را می

، مقدرات سال بعـد  مرحله هم این است که آدم شب قدر را در نظر بگیرد و بگوید اگر قرار باشد خدا بر اساس کارهاي سال قبل من
 مرا رقم بزند؛ وضعیت خیلی بدي خواهم داشت.

ترین نوع توبه این است که در مقابل اطاعت از خدا، اطاعت از نفس خودت را ببینی و آن را بسیار زشت بدانی. اطاعت از نفـس   عالی •
 برایت خیلی دلگیر باشد.

 اي در مقابل او از چه چیزي فرمان بردهاي و  حس توبه به این است که ببینی چه کسی را نافرمانی کرده

اي و از  اي. تو خـدا را رهـا کـرده    اي و در مقابل از چه چیزي فرمان برده حس توبه به این است که ببینی چه کسی را نافرمانی کرده •
 )23جاثیـه/ »(إِلهـه هـواه   آیا دیدى کسى که خداي خود را هواى نفسش قرار داده؛ أَفَرَأَیت منِ اتَّخَذَ«اي.  نفس خودت اطاعت کرده

تواند توبه کند کـه از ایـن    کسی میکننـد.   دهند و مدام به او سجده می ها هواي نفس خود را خداي خودشان قرار می بعضی

خودپرستی » ام؟ خدایا چرا من تو را پرستش نکردم و به جاي تو، خودم را پرستش کرده«ناراحت باشد که 

  در مقابل زیبایی خداپرستی باید فهمیده شود.خیلی زشت است. قباحت خودپرستی 

قدر گناه نکنیم تا بتوانیم این را بفهمیم و این احساس زیبا را درك کنیم. زیبایی ایمان و اطاعت از خدا و زشتی عصیان  اي کاش آن •
هایتان زینت داد، و کفر  را در دل خدا ایمان را محبوب شما قرار داد و آن«فرماید:  خداوند میتوان درك کرد.  در مقابل امر خدا را می

قُلُوبِکُم و کَرَّه إِلَیکُم الْکُفْرَ و الْفُسـوقَ و    و فسوق و عصیان را براي شما ناخوشایند قرار داد؛ و لکنَّ اللَّه حبب إِلَیکُم الْإیمانَ و زینَه فی
 الش کنیم از عصیان هم کراهت داشته باشیم.ما که کفر و فسوق نداریم باید ت )7حجرات/»(الْعصیان

ولی خدا، واسطه بین تو و پروردگار عالم است، تا بتوانی هواي نفس را از بین ببري و به شیرینی مالقات 
 خدا برسی

طـور کـه در بحـث     کند این است که پاي اهل بیت(ع) را هم وسط بکشیم. همان یکی از راههایی که به درك این مفهوم کمک می •
بایست دستور از طریق ولی خدا، ابـالغ شـود.    اي نفس بیان شد؛ براي اینکه هواي نفس خودت را با دستور خدا از بین ببري، میهو

 ولی خدا، واسطه بین تو و پروردگار عالم است، تا بتوانی هواي نفس را از بین ببري و به شیرینی مالقات خدا نائل شوي.

همان اندازه زشت است که حرف امیرالمؤمنین(ع) را کنار بگذاري و حرف خودت را گوش  اگر ترك کردن حرف خدا زشت است، به •
کنم؟ لذا وقتـی   احترامی می کنی. قرار بود که من با امر موال رشد کنم، حاال این وسط، موال چه تقصیري کرده است که من به او بی

شود. در مورد بقیه کسانی که والیـت دارنـد هـم بـه      هم راضی نمیکنی، اگر امام زمان(عج) از تو راضی نشده باشد، خدا  استغفار می
توانی خدا را راضـی کنـی؟ و از پـدر و مـادر      ها رنجیده باشد، چگونه می همین ترتیب است. اگر والدین را اذیت کرده باشی و دل آن

 مهمتر امام زمان(عج) است.
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اند/ گناه کردن  رند، راه توبه را درست نفهمیدهکنند و کاري با ولی خدا ندا کسانی که فقط با خدا مناجات می
 نافرمانی امام هم هست

  کند؛ یا ولـی اللَّـه   اي ولی خدا، میان من و خدا گناهانى هست که جز رضاى شما آن را محو نمی«خوانیم:  میدر زیارت جامعۀ کبیره  •
این حس، همان حس توبه است که باید در دل ) 616/ص2من ال یحضره الفقیه/ج»(لَّا رِضَاکُمإِنَّ بینی و بینَ اللَّه ذُنُوباً لَا یأْتی علَیها إِ

کنند و کاري با ولی خدا ندارند، راه توبه را درسـت   یک شیعه به وجود بیاید. در جریان خداپرستی، کسانی که فقط با خدا مناجات می
ها را ببخشد؛ در حالیکه ما با گنـاه کـردن،    زمان(عج) کمک بگیرند تا خدا آنخواهند از امام  اند. نگاهشان درست نیست. نمی نفهمیده

 ایم. امام زمان(عج) را معصیت و نافرمانی کرده

 درود بر اهل بیت(ع) باعث آمرزش گناهان است

ترین آنها بـاخبر   و احمقها  ترین آدم خواهید شما را از زیرك فرماید: از رسول خدا(ص) شنیدم که فرمودند: آیا می امیرالمؤمنین(ع) می •
ها کسی است که از خودش حساب بکشد و بـراي بعـد از مـرگ     ترین آدم کنم؟ گفتند بله یا رسول اهللا(ص). حضرت فرمودند: زیرك

ها کسی است که از هواي نفس تبعیت کند و فقط از خدا آرزوهـاي خـودش را بخواهـد. از حضـرت      ترین آدم خود کار کند، و احمق
گوید: اي نفس این روزي که  کند؟ حضرت فرمود: هر روز به نفس خود می سان زیرك چگونه نفس خود را محاسبه میپرسیدند آن ان

اي؟ آیا حاجت کسی را برآورده کردي؟ بعد از محاسبه اگر خواستی گناهان تو پاك شود  گردد. امروز چه کار کرده گذشت دیگر برنمی
بیت(ع) این است که من نوکر شما هستم. صـلوات   ت. معناي درود بر پیامبر(ص) و اهلبر پیامبر و اهل بیت(ع) صلوات و درود بفرس

گوید دوباره با علی بن ابیطالب(ع) بیعت کـن و ایـن بیعـت را بـراي خـودت       کند. یعنی انسان به خودش می حکم استغفار را پیدا می
گوید من دیگـر بـه    وقتی این کار را انجام دهی، خدا میمجدداً قبول و تأیید کن. و شروع کن به لعنت کردن دشمنان اهل بیت(ع). 

  گیرم، چون تو به دوستان من ابراز ارادت کردي و با دشمنان من دشمنی کردي (أَ لَا أُخْبِرُکُم بِأَکْیسِ خاطر گناهانت گریبان تو را نمی
الْحمقَى   الْکَیسینَ منْ حاسب نَفْسه، و عملَ لما بعد الْموت، و إِنَّ أَحمقَ  الَ: أَکْیسالْکَیسینَ و أَحمقِ الْحمقَى قَالُوا: بلَى یا رسولَ اللَّه. قَ

دمحلَى ملَاةِ عالص یددبِتَج ... .یانالَى الْأَمتَع لَى اللَّهنَّى عتَم ا، واهوه هنَفْس عنِ اتَّبالطَّ م هآل ع  و ـیلینَ عنؤْمیرِ الْمۀَ أَمعیب رَضع بِینَ، وی
قِّهنْ حع یهعافد و یهئشَان و هائدنِ أَعةَ لَعادإِع ا، ولَه ولَهقَب و ،هلَى نَفْسع  ی شَیف شُکأُنَاق تلَّ: لَسج زَّ وع قَالَ اللَّه کلَ ذَلفَإِذَا فَع  نَ ءم

 ) 38مع مواالتک أَولیائی، و معاداتک أَعدائی؛ تفسیر منسوب به امام حسن عسکري ع/ص -الذُّنُوبِ

خواهد بگوید؟ اینکه موالي خودتان، علی(ع) را دوست داشته باشید و با  هاي قدر دربارة امیرالمؤمنین علی(ع) چه می خدا در این شب •
 او تجدید بیعت کنید...
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 )20-تنها مسیر(
کند/ مطیع امر موال بودن را باید در امتداد مخالفت با هواي نفس دید/  والیت، مبارزه با نفس را آسان می

 امام، تسهیل کنندة عبودیت و مبارزه با هواي نفس است

 ها در عذاب، سخت است/ رذالت دشمن را بپذیریم باور به جاودانه بودن برخی از آدم

هـا سـخت اسـت. بـاور بـه       هاي سخت خداوند براي برخی آدم بسیار مهم، باور به جهنم و دوزخ است. باور شکنجهیکی از باورهاي  •
جاودانه و مخلّد بودن در عذاب، باور اینکه کسی براي همیشه در عذاب و در آتش بماند، سخت است. چنین فـردي چقـدر بایـد آدم    

ها خیلـی رذل هسـتند کـه عـذاب الهـی بـه صـورت         ند. باید باور کنیم بعضیرذلی بوده باشد که الزم است تا همیشه در عذاب بما
اینها دشمن واقعى هستند، از آنان بپرهیز، «فرماید:  میهاي رذل  خداوند دربارة گروهی از این آدمشود.  همیشگی شامل حال آنها می

 مهذَرفَاح ودالْع مؤْفَکُونَخدا آنان را بکشد چقدر از حق روگردان هستند؛ هأَنَّى ی اللَّه م4منافقون/»(قاتَلَه(  

ها ممکن است تا این حد رذل و بد باشند. برخی از متدینین که اهل لعن فرستادن  هاي خوب باید باور کنند که بعضی متدینین و آدمه •
، علتش این است که رذالـت  به دشمنان اهل بیت(ع) نیستند(به همین صورت کلی که در زیارت عاشورا آمده و مخل وحدت نیست)

اي عمق پدیده شوم و  اندیشی است که عده اند. به دلیل همین ساده ها و اینکه چنین عذابی براي آنها وجود دارد را باور نکرده این آدم
  کنند؛ ولی دشمن را باید باور کرد. پلید اسرائیل را باور نمی

که بـراي رسـیدن بـه جامعـه      ها سخت است، در حالی ذل بودن برخی از انسانباور کردن وجود دشمن براي افراد ساده و اعتقاد به ر •

هاي  قدر این آدم ها را باور نکنی، آن اگر رذالت برخی از آدمسالم در زمان امام زمان(عج)، باید چنین باوري داشته باشیم. 

کشورهاي منطقه اتفـاق  یی که این اواخر در  ها رذل در مقابل چشمت جنایت خواهند کرد تا باور کنی. جنایت

هـا   اي از انسـان  بهتر است با معرفت و قلب خودت به این باور برسی که عدههاي رذل است.  اي از وجود آدم افتد، نمونه می
 اند که تا همیشه در آتش بمانند. بسیار رذل هستند و مستحق

تـرین و تنـدترین تعـابیر را علیـه      ه) محکـم کلمات حضرت امام خمینی(ره) براي فهمیدن پستی دشمن بسـیار عـالی اسـت. امـام(ر     •
 برند که جاده صاف کن دشمن هستند و اعتقادي به پستی و رذل بودن دشمنان ندارند. هایی به کار می مذهبی

چگونه جاودانگی بعضی در جهنم را باور کنی؟/ کسی که راه آسان والیت را نرفته، خیلی آدم پستی بوده 
 و متکبرند  نی سخت است که بیماردلاست/ پذیرش والیت فقط براي کسا

ها است؛ و راه باور رذالـت و پسـتی برخـی     راه باور جاودانه بودن عذاب جهنم، باور میزان رذالت برخی آدم •

انـد.   ها هم این است که ببینی پذیرش راه اولیاء خدا، چقدر آسان بوده است ولی این عده آن را نپذیرفته آدم

گرو پذیرش فرمان والیت است. اتفاقاً پذیرش فرمان از والیـت، کـار مـا را    اجراي صادقانۀ فرمان خدا در 

هایی را کـه بـا آن    آسان کرده است. اگر آسان بودن پذیرش والیت و فرمان او را قبول کنی، رذل بودن آدم

 اند را باور خواهی کرد. مخالفت کرده

. اصل پذیرش حـرف اولیـاء خـدا یـک     کسی که راه آسان والیت را نرفته است، بسیار آدم رذلی بوده است •

کـه   مخالفت با هواي نفس است ولی پذیرش آن آسان است و چون آسان است باید گفت مرگ بر کسـانی 
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اند. پذیرش والیت فقط براي  اند و عذاب جاودانه بر کسانی باد که از آن سر باز زده این کار آسان را نپذیرفته

 برند.کسانی سخت است که در دل مرض دارند و متک

اند، مستحق عذاب جاودان هستند و هیچ سهمی از ایمان ندارند، به این  براي باور کردن این موضوع که آنهایی که والیت را نپذیرفته •
زنـد، اینهـا سـه گـروه      ها حرف نمی کند و با آن ها نگاه نمی فرماید: در روز قیامت خدا به بعضی امام صادق(ع) میروایت توجه کنید. 

. کسانی که براي 3اند  اند و یا جنگیده ه . کسانی که در مقابل اولیاء خدا ایستاد2اند  کسانی که جایگاه امامت را غصب کرده. 1هستند: 
منِ ادعى إِمامۀً منَ   یماند. (ثَلَاثَۀٌ ال یکَلِّمهم اللَّه یوم الْقیامۀِ و ال یزَکِّیهِم و لَهم عذاب أَل دو گروه اول یک ذره سهم از اسالم قائل شده

  )373/ص1اللَّه لَیست لَه و منْ جحد إِماماً منَ اللَّه و منْ زعم أَنَّ لَهما فی الْإِسلَامِ نَصیباً؛ کافی/ج

 یابد / والیت، مبارزه با نفس را آسان ها کاهش می رسد، رنج وقتی مبارزه با نفس به موضوع والیت می
 کند می

هایی که در جلسات قبل مورد اشاره قرار گرفت، در مخالفت با هواي نفس بود، ولی وقتی مبارزه با نفس به موضوع والیت  همه رنج •

رنج اطاعت از خدا و انجـام تکـالیف و   رود.  کند. اینجا کار آسان است و رنج مبارزه از بین می ها کاهش پیدا می رسد، رنج می

هاي سـالم گذاشـته اسـت تـا راه      رود. خدا، موال را براي آدم پذیرش والیت از بین می رضایت به تقدیر، در

کننـد و آن راه را   شود؛ باز هم پشت می طوالنی و سخت را آسان کند و خدا کسانی را که وقتی راه آسان می

ضعیفی که مریض نباشـد، وقتـی بـه     خدا امیرالمؤمنین علی(ع) را گذاشته تا دینداري آسان شود. آدمکند.  روند را لعنت می نمی
گوید: آقا! شما چقدر خوبید! شما که آمدید، قصه عوض شد و کارها آسان شد! من چـون شـما را ندیـده بـودم،      رسد می ولی خدا می

 دین بودم. لذا از این به بعد دیندار خواهم بود. بی

این قاعده خارج اسـت؛ ولـی کسـی کـه بـا جلـوه علـی بـن         کند. البته کسی که جاهل است، از  والیت، مبارزه با نفس را آسان می •
 کند، خیلی آدم رذلی است. شود و والیت او را رد می ابیطالب(ع) مواجه می

 باور نکرد، کربال را ببیند نپذیرفتند هرکس رذالت کسانی که والیت علی(ع) را

بال را ببیند. همۀ کسانی کـه خـون بـه جگـر حضـرت      بودن را باور نکرد، کر  اگر کسی رذالت کسانی که والیت علی(ع) را نپذیرفته •
هایی که در کربال مرتکب شـدند را   ها، این جنایت علی(ع) کرده بودند، در کربال رذالت خودشان را نشان دادند. در کدام یک از جنگ

 اي نیست، کربال محل باالترین معارف است. انجام داده بودند؟! کربال، جاي ساده

ها و تاختن بر  ها را در کجا پنهان کرده بودند؟ نعل تازه زدن به اسب اي، تفسیر او را در کربال ببین. این کینه یدهاگر ابن ملجم را نفهم •
هاي امام حسین(ع) براي چه هدفی بـوده اسـت؟ اینکـه     بدن شهدا چه نفعی براي دشمن داشته است؟ زدن با چوب نیزه به سر بچه

 نیست. اینکه کسی از بغض علی(ع)، امام حسین(ع) را بکشد؛ ساده نیست.کسی علی(ع) را دوست نداشته باشد، ساده 



80 

 

 

  ● bayanmanavi.ir ● بیان معنوي رسانیپایگاه اطالع 
 

امام، تسهیل کنندة عبودیت و مبارزه با هواي نفس است/ مطیع امر موال بودن را باید در امتداد مخالفت با 
 هواي نفس دید

ود، کارها آسان است. امام، تسـهیل  ش اگر مراحل قبلی مبارزه با نفس سخت است، در عوض وقتی والیت امیرالمؤمنین(ع) مطرح می •
شود. در مسیر مبارزه با نفـس، تمـام    تر می کنندة عبودیت و مبارزه با هواي نفس است. از این نقطه به بعد دشمنی با اولیاء خدا جدي

 کند. ها کاهش پیدا می رسیم، رنج بحثها دربارة رنج در مراحل مقدماتی بود؛ وقتی به موضوع والیت می

پس هر فقیهى که مراقب نفس و حافظ دین خود اسـت و بـا نفـس خـود     «عروفی از امام حسن عسکري(ع) آمده است: در روایت م •
، حافظاً  الْفُقَهاء صائناً لنَفْسه  منَ  کَانَ  باشد، بر عوام است که از چنین فقیهى تقلید کنند؛ فَأَما منْ کند و مطیع امر موال مى مخالفت می

هیندوهلقَلِّدأَنْ ی امولْعفَل لَاهورِ مأَمیعاً لطم ،اهوهفاً لخَالدر این روایت مطیع امر موال بودن را بایـد در امتـداد   )27/131وسائل الشیعه/»(، م
 مخالفت با هواي نفس دید. این دو در یک راستا هستند.

 بیشتر به روضه امام حسین(ع) برود اگر براي کسی مخالفت با هواي نفس سخت است، پس او باید

اگر براي کسی مخالفت با هواي نفس سخت است، پس او باید بیشتر به روضه امام حسین(ع) بـرود. ایـن    •

کننـدة بنـدگی و    اند، اگر با استفاده از این نعمت کـه جـذاب و تسـهیل    نعمت والیت را که رایگان به ما داده

راي خودمان آسان نکنیم، در ایـن صـورت خودمـان را مسـتحق     مخالفت با نفس است، مبارزه با نفس را ب

 عذاب جهنم خواهیم یافت.

  علَـیکُم   و أَتْممـت   بِإِقَامۀِ حافظه  الْیوم أَکْملْت لَکُم دینَکُم«) فرمودند: 3مائده/»(الْیوم أَکْملْت لَکُم دینَکُم«امام صادق(ع) در تفسیر آیه  •
تمعرِنَا  ینأَمالنَّفْسِ ل یملتَس یناً أَيد المالْإِس لَکُم یتضر نَا وتلَایدر اینجـا   )23/ص3مناقب آل ابیطالب/ج»(بِو»    ـالمالْإِس لَکُـم ـیتضر
 تسلیم بودن نفس به امر ائمۀ هدي(ع) است. »دیناً

ا أَحلَـى   «ابیت و شـیرینی خاصـی دارد.   کنندة حرکت در این مسیر است؟ چون امام جذ چرا امام تسهیل • فَمـ

کُماءمامام جذاب و زیبا است، ناز است. اگر کسی آدم 276/ص2عیون اخبار رضا ع/ج -زیارت جامعه»(أَس (

کسی که به نماز اول وقت عالقه ندارد، وقتی به  تواند تأثیر امام را بر تسهیل دینداري بفهمد. حسابی دیده باشد می
شـود. امـام دل را جـذب     ) عالقمند شود و بفهمد امام زمان(عج) نماز اول وقت را دوست دارد، اهل نماز اول وقت مـی امام زمان(عج

  معالم  علَّمنَا اللَّه  بِمواالتکُم« خوانیم: توان اهل دینداري شد و دین را فهمید. در زیارت جامعه می کند و با محبت امام است که می می
توانـد ایـن کـار را     ایجاد اتحاد بین مردم و در جامعه هم کار آسانی نیست و فقط والیت مـی  )277/ص2عیون اخبار رضا ع/ج»(دیننَا

  همان)»(و بِمواالتکُم تَمت الْکَلمۀُ و عظُمت النِّعمۀُ و ائْتَلَفَت الْفُرْقَۀُ«انجام دهد. لذا در ادامه چنین آمده است: 

 توان به والیت رسید/ با ورع به سمت والیت برویم و با والیت، ورع را باال ببریم می فقط با ورع

توان به والیت رسید، ورع نیز مرحلۀ آخر تقوا است. ورع، ترك آسان هواي نفس است، یعنـی در ایـن مرحلـه دیگـر      فقط با ورع می •
مالك این امر (والیت)، ورع است چرا که به والیت ما جز بـا   امیرالمؤمنین(ع) به سلیم فرمود:مبارزه با هواي نفس آسان شده است. 

 ) 827/ص2کتاب سلیم بن قیس/ج»( لأَنَّه لَا ینَالُ ولَایتُنَا إِلَّا بِالْورع  هذَا الْأَمرِ الْورع  توان رسید؛ یا سلَیم إِنَّ ملَاك ورع نمى
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شود. عشق بـه امیرالمـؤمنین(ع)، ورع را    رع را باال ببریم. اینطوري ورع هم آسان میباید با ورع به سمت والیت برویم و با والیت، و •
هـا اسـت. در زیـارت جامعـه      برد. عشق به علی(ع) عشق به همـه خـوبی   دهد و ورع عشق به امیرالمومنین(ع) را باال می افزایش می

 » فَرْعه و معدنَه و مأْواه و منْتَهاه إِنْ ذُکرَ الْخَیرُ کُنْتُم أَولَه و أَصلَه و«خوانیم:  می

کند این است که ولی خدا، مظلوم است. وقتی مظلومیت علی(ع) را هنگام شهادت  اما علت اینکه ولی خدا، مبارزه با نفس را آسان می •
 شود... حضرت زهرا(س) ببینی، مبارزه با نفس برایت آسان می

 



82 

 

 

  ● bayanmanavi.ir ● بیان معنوي رسانیپایگاه اطالع 
 

 )21-تنها مسیر(

اهللا/  راه: پذیرش برتري ولی»/ ام بیاید باید از همان راهی که گفته«شبانه روز طلب مغفرت:  7پاسخ خدا به 
 سال عبادت، نفس ذلیل خدا شده باشد/پذیرش برتري ولی خدا الزم است6000معلوم نیست با

 »ام بیاید باید از همان راهی که گفته«پاسخ خدا به عابد بنی اسرائیل: 

ت و به فرمودة رسول خدا(ص) بدبخت کسی است که در این ماه از مغفرت خداوند محروم شود. ماه رمضان ماه مغفرت اس •
اند که حداکثر استفاده از این ماه و شبهاي آن را داشته باشند. اگر کسی در این ماه از اجابت پروردگار عالم محروم  همه مشتاق

دة بیشتر از این ماه باعظمت و براي اینکه به اهمیت راه و ها راه نجات پیدا نخواهد کرد. براي استفا شود، به این سادگی
 ببریم، به این روایت توجه بفرمایید. مسیري که باید در پیش بگیریم، بیشتر پی

فرماید: یکى از علماى بزرگ بنى اسرائیل، به حدى خدا را عبادت کرد که مانند خالل،  امام صادق(ع) می •
ریق وحى به پیغمبر آن زمان فرمان داد که به او بگو: به عزّت و جالل و ضعیف و باریک شده بود. خداوند از ط

مانند پیه که در اثر حرارت در دیگ ذوب  -قدر مرا عبادت کنى که بدنت آب شود سوگند که: اگر آن  جبروتم
ام به  کنم مگر آنکه از همان راه و بابی که من دستور داده این اطاعت و عبادت را از تو قبول نمی -شود مى

منْ أَنْبِیائه فی زمانه قُلْ لَه و  إِنَّ حبراً منْ أَحبارِ بنی إِسرَائیلَ عبد اللَّه حتَّى صار مثْلَ الْخلَالِ فَأَوحى اللَّه إِلَى نَبِی سوى من بیایی؛
ى تَذُوب کَما تَذُوب الْأَلْیۀُ فی الْقدرِ ما قَبِلْت منْک حتَّى تَأْتینی منَ الْبابِ الَّذي عزَّتی و جلَالی و جبرُوتی لَو أَنَّک عبدتَنی حتَّ

 ). 203أَمرْتُک(ثواب االعمال و عقاب االعمال/

 اهللا راه: پذیرش برتري ولی»/ ام بیاید باید از همان راهی که گفته«شبانه روز طلب مغفرت:  7پاسخ خدا به 

حضرت موسی(ع) از کنار مردي عبور کردند، دیدند دستش را درِ خانه  فرمایند: امام صادق(ع) در روایت دیگري می •
خدا به عبادت باال برده است. از او عبور کردند. بعد از یک هفته دوباره دیدند دست او درِ خانه خدا باال است. 

تش را به سمت تو باال گرفته است و از تو حضرت موسی(ع) صدا زدند: خدایا این بنده تو است که دس
اي. خداوند وحی فرستاد که  خواهد. اما هنوز جوابش را نداده حاجتی دارد. هفت روز است که از تو مغفرت می

دهم مگر از  قدر دعا کند که دستهایش قطع شود، یا زبانش قطع شود، من جوابش را نمی اي موسی! اگر آن
ه مرَّ موسى بنُ عمرَانَ ع بِرَجلٍ و هو رافع یده إِلَى السماء یدعو اللَّه فَانْطَلَقَ موسى فی حاجت؛ ایدام بی آن دري که به او گفته

ر كدبذَا عه با رفَقَالَ ی اءمإِلَى الس هدی عافر وه و هإِلَی عجر امٍ ثُمۀَ أَیعبس اتنْذُ فَبرَةَ مغْفالْم أَلُکسی و تَهاجح أَلُکسی کإِلَی هیدی عاف
أَو اهدقُطَ یستَّى یی حانعد ى لَووسا می هإِلَی ى اللَّهحقَالَ فَأَو لَه تَجِیبامٍ لَا تَسۀِ أَیعبس تَّى یح لَه تبتَجا اسم انُهسل عنْقَطابِ ینَ الْبی منیأْت

 ) 1/224(المحاسن/ الَّذي أَمرْتُه
گیرد کدام باب  آن راه و بابی که باید از آن راه خدا را عبادت کنیم و اال هر چه که عبادت کنیم، نتیجه نمی •

ولی اگر از  گیرند شما را تحویل نمی دهی، انجام هم کاري هر نشوي، وارد آن از اگر که کجاست؟  آن درب چیست و است؟
 بخشند. هر دو مطلب را باید قبول کرد. دقت و صفاي باطن نیاز دارد. اي تو را می راه آن وارد بشوي به اشاره
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 امام صادق(ع): نفست را با پذیرش فرمان مافوق ذلیل کن

کند و کسی کـه   خالفت میفرمایند: نفس خودت را ذلیل کن با تحمل فرمان کسی که به عنوان مافوق تو، با تو م امام صادق(ع) می •
اي به فضل او براي اینکه با او مخالفت نکنی؛ ذَلِّلْ نَفْسک بِاحتمالِ مـنْ خَالَفَـک ممـنْ هـو      نسبت به تو برتري دارد و تو اقرار کرده

)فَهئَلَّا تُخَالل هبِفَضْل تا أَقْرَرفَإِنَّم کلَیالْفَضْلُ ع نْ لَهم و قَک15/554کافی/فَو.( 

تواند در  تواند پدر و مارد در محیط خانه، فرمانده در محیط پادگان، رییس شما در اداره و .... باشد. این حدیث می این مافوق می •
کند براي اینکه به خدا برسی، نفس تو  فلسفه اخالق جاي داشته باشد؛ نه اینکه صرفاً یک گزاره اخالقی باشد. چون بیان می

 شود.باید ذلیل 
البته روشن است که پذیرش فرمان ما فوق، تا جایی است که مخالف دستور خدا نباشد؛ همانطور که در قرآن کریم، این مطلب  •

 ) 15و لقمان/ 8در مورد پدر و مادر بیان شده است. (عنکبوت/

ادت، نفس سال عب6000باید با هواي نفس مبارزه کنیم تا ذلیل خدا شویم، و به خدا برسیم/معلوم نیست با
 ذلیل خدا شده باشد

براي اینکه به جایی برسی، نفس تو باید ذلیل شود. براي ذلیل شدن نفس باید با آن مبارزه و مخالفت کرد. براي مبارزه و  •
مخالفت با نفس باید فرمان مافوق وجود داشته باشد. تنها مسیر این است و انسان مجبور به مبارزه با هواي نفس است. انسان 

به  -تاوقتی که متکبر است -مبارزه با هواي نفس بکند تا ذلیلِ خدا شود و بتواند به خدا برسد. امکان ندارد یک آدم متکبرباید 
 نباید داشته باشی تا بتوانی به خدا برسی.» من«خدا برسد. راه رسیدن به خدا تذلل است. یعنی 

شود و براي خودش مقام و جایگاهی در نظر  ررو میکم پ اما غالباً اگر نفس انسان با خدا تنها باشد، انگار کم •

رود. لذا معلوم نیست در اثر ارتباط مستقیم با خدا، تذلل در مقابل  او در مقابل خدا از بین نمی» من«گیرد و  می

شود، پیامش این است که اگـر شـش هـزار     خدا حاصل شود. اینکه عبادت شش هزار ساله ابلیس نابود می

 را عبادت کنی، معلوم نیست نفس در اثر این عبادت، ذلیل خدا شده باشد. سال هم مستقیم خدا

 علت انتخاب شدن موسی(ع) براي صحبت با خدا» ذلیلِ خدا بودن/«اهمیت ذلیلِ خدا شدن 

الى به امام باقر(ع) فرمود: خداوند تبارك و تعتوان به این روایت اشاره کرد که  در مورد اهمیت ذلیل شدن نفس در مقابل خدا می •
دانى چرا از میان همۀ مردم تو را براي سخن گفتن با خودم برگزیدم؟ موسى(ع) عرض کرد: پروردگارا،  موسى(ع) وحى فرستاد: آیا می

تر از تو نسبت  تر و خاکسارتر و فروتن دانم، خداوند فرمود: من بندگانم را زیر و رو کردم (آزمایش نمودم) و در میان آنها ذلیل نه نمى
نهى. یعنى اظهار کوچکى و ناچیزى  شوى، روى خود را بر خاك مى د ندیدم، اى موسى براى اینکه چون تو از نماز فارغ میبه خو

م ذَاك قَالَ فَأَوحى الَ یا رب و لنمایى؛ أَوحى اللَّه عزَّ و جلَّ إِلَى موسى ع أَنْ یا موسى أَ تَدرِي لم اصطَفَیتُک بِکَلَامی دونَ خَلْقی قَ می
اً أَذَلَّ لی نَفْساً منْک یا موسى إِنَّک إِذَا صلَّیت اللَّه تَبارك و تَعالَى إِلَیه أَنْ یا موسى إِنِّی قَلَّبت عبادي ظَهراً لبطْنٍ فَلَم أَجِد فیهِم أَحد

 ). 2/123وضَعت خَدك علَى التُّرَابِ(کافی/
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 ، راه ذلیلِ خدا شدن / باید قبول کنی ولی خدا از تو برتر است»پذیرش برتري ولی اهللا«

راه چیست؟ اگر من بخواهم به خداي متکبر راه پیدا کنم، باید متذلل شوم. فلسفه مبارزه با نفس این است که نفس را خوب  •
کند و تو باید قبول کنی که او از تو برتر  ودش را معرفی میخواهی این کار را بکنی، خداوند ولی خ زمین بزنی و وقتی می

گوید را هم  است. به غیر از پذیرش برتري او بر خودت، باید دستورات خدا را نیز از او دریافت کنی و دستوراتی که خوش می
 مانند دستورات خدا بپذیري.

هایش بشکند یا زبانش قطع شود؛ یا اگر  کند که دستقدر دستش را در خانۀ من دراز  فرماید اگر کسی آن اینکه خداوند می •
کنم، این راه همان راه  ام نرفته باشند؛ قبول نمی قدر عبادت کند که مانند پیه داخل دیگ، آب شود اگر از راهی که من گفته آن

 والیت است که باید از آن طریق دستور خدا را دریافت کرد.

 اهللا بخشش آدم(ع)، تواضع به ولی اهللا/ علت علت هالکت ابلیس، تکبر به ولی

ابلیس، خدا را معصیت کرد و هالك شد چون معصیت او همراه با «امام حسن عسکري(ع) از قول پیامبر اکرم(ص) فرمودند که:  •
تکبر نسبت به حضرت آدم بود و حضرت آدم، خدا را معصیت کرد ولی سالم ماند و هالك نشد چون معصیت خودش را با تکبر بر 

بیت(ع) همراه نکرد. و این سخن خدا است که اي آدم! ابلیس در تو، مرا عصیان کرد و نسبت به تو تکبر  اسالم(ص) و اهل پیامبر
شد چه رستگارشدنی! و تو مرا با خوردن از شجره،  کرد، رستگار می نشان داد و هالك شد. اگر نسبت به تو با دستور من تواضع می

رسی؛ عصى اللَّه إِبلیس، فَهلَک لما کَانَ معصیتُه  محمد و آل محمد(ص) به تمام رستگاري میمعصیت کردي و با تواضع در مقابل 
یصعقَارِنْ بِمی ا لَممل کلهی لَم و ملرَةِ، فَسبِأَکْلِ الشَّج مآد ى اللَّهصع و ملَى آدرِ عببِالْکمحلَى مرَ عالتَّکَب هأَنَّ ت کذَل بِینَ، والطَّی هآل و د

 :الَى قَالَ لَهتَع اللَّه»لَالزَّ جع ظَّمع رِي، وبِأَم لَک اضَعتَو لَو و ،لَکفَه کلَیرَ عتَکَب و ،یسلإِب یکی فانصع ما آدا یکُلَّ الْفَلَاحِ کَم ی لَأَفْلَح
 )1/53احتجاج طبرسی/»(ت عصیتَنی بِأَکْلِ الشَّجرَةِ، و بِالتَّواضُعِ لمحمد و آلِ محمد تُفْلح کُلَّ الْفَلَاحِأَفْلَحت، و أَنْ

شب قدر، شب عذرخواهی از امام زمان(عج) است/ پذیرفته شدن توبه ما منوط به جلب رضایت امام 
 زمان(عج) است

زمان(عج) است. پذیرفته شدن توبه ما هم منوط به جلب رضایت امام زمان(عج) است. در شب قدر، شب عذرخواهی از امام  •
اعمال را به دست حضرت    طور که در روز قیامت پرونده دهند همان شب قدر پرونده ما را به دست امام زمان(عج) می

 دهند. امیرالمؤمنین(ع) می
قدر ایمان بیاورید که آن مخصوص على بن ابى طالب و یازده فرزند او  به شب«فرمایند:  پیامبر اکرم(ص) خطاب به اصحابشان می •

  ). 1/533کافی/»( لعلی بنِ أَبِی طَالبٍ و لولْده الْأَحد عشَرَ منْ بعدي -آمنُوا بِلَیلَۀِ الْقَدرِ إِنَّها تَکُونُ  باشد؛ (بعد از من) می

والیت نیز به همین دلیل  رکاري دلش خواسته انجام داده، نماز بیاگر شهوترانی زشت است، چون انسان ه
 زشت است

شود،  کار زشتی محسوب می -به این دلیل که انسان هر کاري دلش خواسته انجام داده است-اگر شهوترانی و فساد و گناه  •
والیت  هاي بی نمازخوانوالیت هم زشت است چون انسان هر کاري که دلش خواسته انجام داده است. اتفاقاً  نماز بی
جنگیدند حرمت اسراي سپاه اسالم را  اند. کفار وقتی با پیامبر می اند که کفار هم آن کارها را نکرده هایی را انجام داده جنایت

 هاي خردسال امام حسین(ع) را هم نگه نداشتند... والیت در کربال حرمت بچه هاي بی داشتند ولی نمازخوان نگاه می
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 )22-رتنها مسی(

افتد که رحم ندارد /  اگر مدیریت مخالفت با هواي نفس را به ولی خدا ندهیم، به دست دشمن خدا می
اي در  کسانی که در راه حق سختی نکشند، همان سختی را در راه باطل خواهند کشید/ اگر امروز ذره

ر کشور خودمان پذیرایی هایی که در سوریه هستند د مقابل دشمن کوتاه بیاییم، فردا باید از تروریست
 کنیم!

 ، عالمت صحت ایمان و صداقت در مخالفت با هواي نفس»ولی خدا«پذیرش فرمان 

اي که خداوند داده و مقدراتی که براي  بعد از اینکه انسان قبول کرد با هواي نفس خود مبارزه کند و این مبارزه را هم با برنامه •
براي اینکه منیت تو از بین برود، فقط اینکه «گوید:  یف شود، حاال خداوند به او میاو تضع» منِ«او طراحی کرده انجام دهد تا 

اي است و چه بسا در  کند، زیرا انسان موجود پیچیده در مقابل خداي خود تواضع کنی کافی نیست و داللت بر پاکی تو نمی
فرستم تا به تو دستور بدهد. تو باید در  م را مینهان خانۀ دل خود هنوز از تکبر چیزي باقی گذاشته باشد. لذا من ولی خود

شود در این ادعا که  مقابل ولی من تواضع کنی و به دستور او گوش کنی. اکنون اگر به فرمان ولی من گوش کنی، معلوم می
 »حاضري به خاطر خدا و با دستورات او با هواي نفس خود مخالفت کنی، صداقت داري.

نجش صدق ادعاي ما در مخالفت با هواي نفس، به واسطۀ سلسله مراتبی است که خداوند سنجش صحت ایمان ما، و س •
آید و به رسول خدا(ص)،  متعال در نظام عالم طراحی کرده است. یعنی بحث لزوم اطاعت کردن، یک پله از خداوند پایین می

هاي دیگري مانند  تر به صورت هاي پایین تب در پلهرسد. البته این سلسله مرا امیرالمؤمنین(ع)، ائمۀ هدي(ع) و امام زمان(ع) می
 اطاعت از پدر و مادر نیز وجود دارد.

 پذیر نیست مهار کردن نفس، فقط با اطاعت از دستورات مستقیم خدا امکان

وتن ما باید نفس خود را مهار کنیم، و منیت و تکبر نفس خود را بگیریم و نفس خود را در مقابل پروردگار عالم ذلیل و فر •
پذیر نیست، چون نه امکان دریافت دستور از خدا به صورت  کنیم، و این مسأله به واسطۀ دستور مستقیم پروردگار عالم امکان

رساند؛ لذا  مستقیم براي همه وجود دارد و نه نفس انسان نهایت پاکی خود را با صرف اطاعت مستقیم از خدا به اثبات می
مثل پدر و مادر را قرار داده که باید حرف آنها را گوش کنیم. -بعد از او یک سلسله مراتبی خداوند در این میان، ولی خود و 

یعنی پدر و مادر هم جزئی از همین سلسله مراتب هستند که با اطاعت از آنها، در جایی که الزم است، تکبر و منیت ما تضعیف 
 شود. مان در مقابل خدا ذلیل می شود و نفس می

بِاحتمالِ   نَفْسک  کند؛ ذَلِّلْ نفست را ذلیل کن، با تحمل کسی که مافوق تو است و دارد با تو مخالفت می«فرماید:  یامام صادق(ع) م •
یعنی مدیریت مخالفت با هواي نفس خود را به مافوق خودت بده. مثالً مافوق  )243/ص8کافی/ج»(ممنْ هو فَوقَک  خَالَفَک  منْ

اي که شوهر والیت دارد. این سلسله مراتب مافوق در  هایی شوهران آنها هستند؛ یعنی در همان محدوده ینهها در یک زم خانم
 هاي اجتماعی و حیات بشر وجود دارد. انواع بخش

 مدیریت هواي نفس هرکس باید با مافوقی باشد که خدا براي او تعیین کرده

اي ما، مافوق ما هستند، لذا باید بخشی از مدیریت مخالفت با هواي نفس همۀ ما براي خودمان مافوق داریم. مثالً پدر و مادره •
خود را به پدر و مادر خود بدهیم. خداوند در قرآن کریم چندین مرتبه به لزوم تبعیت از این مافوق تأکید فرموده و بعد از اینکه 

» اعبدوا اللَّه و ال تُشْرِکُوا بِه شَیئاً و بِالْوالدینِ إِحساناًو «فرماید: به پدر و مادر نیکی کنید  ، میدهد به خدا شرك نورزید دستور می
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و نباید طوري با آنها برخورد کنیم که  )23اسراء/»(فَال تَقُلْ لَهما أُف«هم نباید به آنها بگویید: » اُف«فرماید حتی  ) و می36(نساء/
 ن و احترام به پدر و مادر، مخالفت با هواي نفس با سلیقۀ آنهاست.دلشان بشکند و از ما ناراحت شوند. اقتضاء این احسا

مدیریت هواي نفس من باید با مافوقی باشد که خدا او را تعیین کرده است. هر کسی باید ببیند که در  •
ها نیز در  سلسله مراتبی که خداوند تعیین فرموده، مافوق او چه کسی است تا از او تبعیت کند، مافوق

اند. مثالً براي یک خانم، شوهر او مافوقش است، براي  لف توسط خداوند متعال تعیین شدهدرجات مخت
است و بعد از او و در نیابت از او » االعظم ولی اهللا «آقایان، پدر و مادر مافوق هستند، و مافوق مطلق هم 

  قرار دارد. » ولی فقیه«
آورد منتها باید ببینی مقابل چه مافوقی  س است و تواضع میاساسا پذیرش مافوق خودش یک مرتبه از مراتب سالمت نف •

شوي آنکه خدا تعیین فرموده است یا آنکه طاغوت وار خودش را بر تو تحمیل کرده است و خدا دستور اطاعت او را  خاضع می
 نداده است.

 امام صادق(ع): نفست را با تحمل کسی که فضلی بر تو دارد ذلیل کن

هایی نسبت به تو  رماید: نفست را با تحمل کسی که فضلی بر تو دارد ذلیل کن؛ یعنی اگر خداوند به کسی برتريف در ادامۀ روایت می •
  داده است، مدیریت مخالفت با هواي نفس خود را به او بده. در اینصورت تو به فضل او اقرار کردي تا با او مخالفت نکرده باشی؛ ذَلِّلْ

کنْ  نَفْسالِ ممتبِاح  خَالَفَک  فَهئَلَّا تُخَالل هبِفَضْل تا أَقْرَر؛ فَإِنَّمکلَیالْفَضْلُ ع نْ لَهم و قَکفَو ونْ همبه عنوان  )243/ص8کافی/ج»(م
طور که از پزشکان حضرت امام(ره)  مثال طبیب نسبت به بیمار، برتري دارد و بیمار باید به سخن طبیب خود گوش کند. لذا آن

العاده تسلیم دستور طبیب خود بود. اینها همه مراتبی از روحیۀ والیت پذیري است. با  نقل شده، ایشان در مقام یک بیمار، فوق
تر از خودش را بپذیرد متکبر  تواند تشخیص یک متخصص اینکه طبیب، ولی انسان نیست ولی از نظر اخالقی کسی که نمی

 است.

 قائل نباشد؛ آدم خودپسندي است کسی که براي احدي، برتري و فضلی

و کسی که براي احدي، برتري و فضلی قائل نباشد؛ آدم خودپسندي است؛ و منْ لَا یعرِف لأَحد «فرماید:  امام صادق(ع) در ادامه می •
بِرَأْیِه بجعالْم وتري  باالخره انسان بافضیلت راز تکوینی این سخن این است که سر راه همۀ ما )243/ص8کافی/ج»(الْفَضْلَ، فَه

قرار خواهد گرفت که باید به برتري او اعتراف کنیم و البته اعتراف کردن به فضل و برتري دیگران، کار هر کسی نیست. 
شوند که آنها تکلیفشان معلوم است و دچار  ها هم براي آنکه خود را خالص کنند اصال براي کسی فضل قائل نمی بعضی

 ترین روحیه است.اند که بد عجب شده
بیت(ع) و ائمۀ هدي(ع) یا  اهل» مافوق«اند مصداق اتم و اکمل براي  در شرح اصول کافی در خصوص روایت فوق، آورده •

 دهم تا حسن تربیتی و اخالقی اطاعت از مافوق بهتر فهمیده شود. است. ولی من بحث را توسعه می» والیت«همان 

 افتد که رحم ندارد ولی خدا ندهیم، به دست دشمن خدا می اگر مدیریت مخالفت با هواي نفس را به

افتد؟ در این صورت مدیریت مخالفت با  اگر در این مسیر، مدیریت مخالفت با هواي نفس با ولی خدا نباشد چه اتفاقی می •
را بر ما مسلط خواهد هاي روزگار  ترین آدم هواي نفس ما به دست دشمن ما خواهد افتاد و او دیگر رحم ندارد. یعنی خدا رذل

 کرد و این یک قاعده و سنت الهی است.
اگر مدیریت مخالفت با هواي نفس خود را به دست ولی خدا ندهی، مجبور خواهی شد با مدیریت اراذل و اوباش عالم مخالفت  •

 با هواي نفس بکنی و راه دیگري هم وجود ندارد.
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 کنند؟ ، مردم راحت زندگی میگفت» چشم«آیا در مصر که سی و پنج سال به آمریکا 

اگر انسان کمی با دستور ولی خدا با هواي نفس مخالفت کرد و در راه حق مقاومت کرد، یک عمر آسایش خواهد داشت، اما  •
کنند و وقتی سلطه  اگر با مدیریت ولی خدا، با هواي نفس مخالفت نکرد، استکبار و اراذل و اوباش عالم بر او سلطه پیدا می

 ردند زندگی راحتی نخواهد داشت.پیدا ک
گفت. آیا االن زندگی راحتی دارند؟! » چشم«اش کشور مصر است که سی و پنج سال به آمریکا  نمونه •

ترین وضع اقتصادي و فرهنگی در منطقه را داشته باشد. مصر دروازة ورود  توانست پیشرفته مصر می
چ کمبودي ندارند، ولی به خاطر اینکه به معرفت به اروپا بوده است. مردم مصر و سرزمین مصر هی

 کند. داد می گفتند، به این وضع گرفتار شدند که امروز فقر و فالکت در آنجا بی» بله«آمریکا 
هاي ما در انعکاس خبرهاي مربوط به اوضاع منطقه و کشور مصر، یک زبان دیپلماسی خُشک و رسمی که  متاسفانه رسانه •

توانند اوضاع واقعی مردم منطقه را به  اند؛ در صورتی که با چند تا مستند می ت را اتخاذ کردهمربوط به جلسات سران دول اس
 خوبی نشان دهند.

ببینید امروز مملکت عراق چقدر زیر سلطۀ آمریکا قرار دارد. با اینکه آمریکا سربازهاي خود را از عراق بیرون برده، ولی سلطۀ  •
تخانۀ آمریکا (با چند هزار نفر کارمند) شاید در عراق باشد. آمریکا خودش نفت عراق را خود را قطع نکرده است. بزرگترین سفار

دار عراق است! الاقل یک مقدار هم در  دهد، گویا خزانه ها می فروشد و مبلغی هم بابت فروش نفت عراق به خود عراقی می
را در عراق ببینید. روزي چندنفر باید در عراق کشته  دارد تا بلکه وجاهتی پیدا کند! ناامنی جهت آباد کردن عراق قدم بر نمی

  ها راضی بشوند؟ شوند تا آمریکایی

 د!کنن باور  ها رذالت دشمن را آیا باید تکه تکه شویم تا بعضی

د تا خود کنند. اینگونه افرا بینند و وجود دشمن را باور نمی هاي دنیا را نمی قدر نادان هستند که این واقعیت ها آن متاسفانه بعضی •
فهمند که چیزي به نام دشمن، و چیزي به نام استکبار وجود دارد. آیا حتماً  و جامعۀ خود را به دست دشمن نابود نکنند، نمی

 حرف! کنند؟ باور  ها رذالت دشمن را باید تا آنجا به دشمن فرصت بدهیم تا امنیتمان از بین برود و تکه تکه بشویم تا بعضی
 !دارد غربت هنوز ما ۀجامع در زدن انقالبی

شود مذاکره کرد، مگر اینکه به شدت در مقابل ما  ها مذاکره کنیم که .../ با استکبار نمی هنگامی باید با غربی
 شود با آنها گفتگو کرد ذلیل بشود/ فقط از موضع قدرت می

نکه به شدت در مقابل ما ذلیل بشود. زیرا شود کرد، مگر ای باید در مقابل مدیریت استکبار جهانی بایستیم. با او مذاکره هم نمی •
 کند. تا ببیند ما اهلِ کوتاه آمدن هستیم، بالفاصله پررویی می

ها مذاکره کنیم که وقتی روي میز مذاکره محکم مشت خودمان را کوبیدیم و  ما هنگامی باید با غربی •
چون ». چشم«یالنه بگویند ها را از سوریه بیرون بکشید تا با شما حرف بزنیم، ذل گفتیم که تروریست

شود با آنها گفتگو کرد و اال اگر در موضع ضعف بخواهیم با آنها گفتگو کنیم، آنها  فقط از موضع قدرت می
گویند که حزب اهللا و مقاومت سوریه را در اختیار ما قرار دهید تا همه را گردن  کوبند و می روي میز می

 اهللا و از مقاومت، حمایت نکنید.  ین است که از حزبهاست که حرف اولشان هم بزنیم! آنها سال
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هایی که در سوریه هستند در کشور  اي در مقابل دشمن کوتاه بیاییم، فردا باید از تروریست اگر امروز ذره
 خودمان پذیرایی کنیم!

ما حتی باید بررسی کنیم که اروپا چگونه جرات کرده است شاخۀ نظامی حزب اهللا لبنان را جزء  •
اي  ها قرار دهد؟ چه عواملی موجب شده به خود اجازة چنین ظلمی را داده است؟ اگر امروز ذره یستترور

هایی که در سوریه هستند در کشور خودمان  در مقابل دشمن کوتاه بیاییم، فردا باید از تروریست
 پذیرایی کنیم!

لفت با هواي نفسِ تو، به دست دشمن خدا اگر مدیریت مخالفت با هواي نفس خودت را به ولی خدا ندهی، مدیریت مخا •
زنیم که مدیریت مخالفت با هواي نفس ما به دست عدو خدا  افتد و او دیگر رحم ندارد. در واقع ما در روز قدس فریاد می می

 د.نیست، بلکه به دست ولی خدا است. باید از خدا بخواهیم مدیریت مخالفت با هواي نفس ما را به دست ولی خدا حفظ کن

کسانی که در راه حق سختی نکشند، همان سختی را در راه باطل خواهند کشید/کوفیانی که سختی مقابله 
با معاویه در رکاب علی(ع) را تحمل نکردند، همان سختی را در رکاب یزید و در جنگ با حسین(ع) تحمل 

 کردند و هزاران کشته دادند

(امام صادق(ع) اعلَم أَنَّه منْ ند، همان سختی را در راه باطل خواهند کشید. بنا بر سنت الهی کسانی که در راه حق، سختی نکش •
جۀِ عدو جۀِ ولی اللَّه ابتُلی بِأَنْ یمشی فی حالَم ینْفقْ فی طَاعۀِ اللَّه ابتُلی بِأَنْ ینْفقَ فی معصیۀِ اللَّه عزَّ و جلَّ و منْ لَم یمشِ فی حا

مردمی که در کوفه براي علی(ع) بهانه آوردند که هوا گرم است، سرد است، سخت است و... ) 4/412؛ من ال یحضره الفقیه/ اللَّه
ها از علی(ع) تبعیت نکردند که بجنگند، کارشان به جایی رسید که به اشارة یزید بن معاویه، سیدالشهداء(ع) را  و با این بهانه
 شان هم هزاران نفر کشته دادند.کشتند و خود

کسانی که قرار بود پاي رکاب امیرالمؤمنین(ع) در نبرد با معاویه شهید بشوند، کارشان به جایی رسید که پاي رکاب یزید، در  •
نبرد با امام حسین(ع) کشته شدند و به درك واصل شدند. یعنی کسانی که از حق دفاع نکردند، کارشان به جایی رسید که از 

 طل دفاع کردند.با

» چشم«دادند / کسی که در مقابل استکبار  ها براي اهداف خود سربازان هندي را به کشتن می انگلیسی
 رسد که باید براي اهداف استکبار کشته شود بگوید، کارش به جایی می

ینید ما چه وضعی داشتیم و کرد. بب هاي منطقه از جوانان و سربازان ایران استفاده می یک زمانی غربیها براي سرکوب قیام •
امام(ره) با انقالب ما را به کجا رساند که نه تنها براي دشمن نبرد نکنیم بلکه علیه او مقاومت کنیم. یعنی ما جوانان و 

 هاي خودش برسد! این وضع ما بود! دادیم براي اینکه آمریکا در منطقه به خواسته سربازهاي خود را به کشتن می
کردند تا اهداف استعماري خود را در کشورهاي دیگر دنبال کنند و این  ها از سربازان هندي استفاده می یک زمانی انگلیسی •

دادند. یعنی کسی که در مقابل استکبار  سربازان بدبخت را براي بسط سلطۀ استعماري خود در کشورهاي دیگر به کشتن می
 ه باید براي اهداف استکبار کشته شود.رسد ک بگوید، باید تا آخر برود و کارش به اینجا می» چشم«

هاي ناشی از ظلم  خواهد که سختی دهد و حتی فقط از تو نمی یعنی اگر به دشمن خدا چشم بگویی، او به تو زندگی راحتی نمی •
 چون حیف است براي سلطۀ من سرباز خودم کشته شود! گوید باید براي من کشته بشوي!  او را تحمل کنی، بلکه می

قات نیازي نیست با دشمن بجنگیم، فقط کافی است روحیۀ جهادي داشته باشیم. سگ هار را اغلب او •
الزم نیست بزنی، فقط کافی است از مقابل او فرار نکنی. اگر سنگ را برداري بالفاصله سرِ جایش 
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 کشد! باید با دشمن با روحیۀ انقالبی نشیند و حتی مانند سگی که سنگ خورده باشد زوزه هم می می
 شود.  برخورد کرد واال همۀ ملت متضرر می

 فطرت بایستند هاي پست  سیاستمداران ما باید در مقابل این گرگ

فطرت بایستند. در مجلس شوراي اسالمی علیه  هاي پست  سیاستمداران ما باید یکی از دیگري بهتر در مقابل این گرگ •
گیري مختصري انجام شد؛ ولی الزم است همۀ  رده بودند، موضعاهللا لبنان را تروریست اعالم ک شرم که حزب اروپائیان بی

اي کوتاه بیاید، و عزتمندانه دفاع نکند و  ها ذره شرم العمل محکمی نشان بدهند. هر کس در مقابل این بی سیاستمداران عکس
 کند. شجاعانه حمله نکند، دچار ذلت خواهد شد و خداوند اسباب این ذلت را فراهم می

قاومت عزتمندانه و تهاجم شجاعانه به دشمن باید با حکمت و تدبیر و توام با واقع بینی باشد، ولی این هم از اهم البته این م •
 هاي عالم است که خداوند متعال به یاري کنندگان و مقاومت کنندگان در برابر دشمن وعدة نصرت داده است. واقعیت

 



90 

 

 

  ● bayanmanavi.ir ● بیان معنوي رسانیپایگاه اطالع 
 

 )23-تنها مسیر(

.والیت / صداقت انسان در تواضع به خدا، تنها 3.ایمان، 2.عقل، 1س؛ گانه مبارزه با هواي نف مراحل سه
 شود/ حقوق بشر یا هواي بشر؟ هنگام تواضع به ولی خدا ثابت می

در مقابل » والیت. «3در مقابل هواي نفس » ایمان. «2در مقابل هواي نفس » عقل. «1مراحل مبارزه با نفس؛ 
 هواي نفس

شود. اگر در اوایل  به مدیریت مبازه با هواي نفس توسط والیت منجر میمسیر مبارزه با نفس، در نهایت  •
مبارزه با نفس، عقل در مقابل هواي نفس بود؛ در مراحل بعد ایمان است که در مقابل هواي نفس قرار 

 گیرد.  گیرد و بعد، نهایتاً این والیت است که در مقابل هواي نفس قرار می می
کند که دورترین منافع را ببین ولی هواي نفس تو را دعوت به  قل توصیه میع . عقل در مقابل هواي نفس:1 •

 کند. ترین منافع می سطحی
کند ایمان شکل نگیرد.  کند ولی هواي نفس تالش می ایمان، هدف و انگیزه را ایجاد می . ایمان در مقابل هواي نفس:2 •

 دهد. اگر کسی از هواي نفس تبعیت کند، ایمان را از دست می
برنامۀ مبارزه با نفس است که » تقوي«ریزي الزم است. و  براي مبارزه با نفس، برنامه والیت در مقابل هواي نفس:. 3 •

باید دستورات را از خدا بگیري و این دستورات را ولی خدا باید به تو » من«کند. براي تضعیف  را بیان می» من«روش تضعیف 
ست و باید در مقابل ولی او تواضع کنی. پذیرفتن برتري او و فضیلت او در این ابالغ کند. دستور گرفتن از خدا، مستقیم نی

کند را بپذیري و هم دستوراتی که خودش  تواضع هست. در این مرحله، هم باید دستوراتی را که ولی خدا از جانب خدا بیان می
گیرد و براي مقابله با  قرار می» والیت«مقابل دهد را بپذیري تا انانیت تو از بین برود. پس در این مرحله، هواي نفس در  می

 هواي نفس باید دستورات ولی خدا را بپذیري.

 کسی که دین خود را از امام(ع) نگرفته باشد، از هواي نفس خود تبعیت کرده

و منْ «د: هاي زیادي وجود دارد. از امام رضا(ع) در مورد معناي این آیه سؤال ش در مورد رابطۀ هواي نفس با والیت روایت •
تر است از آنکه از هواى نفس خود بدون هدایت خدا پیروى کند؛  أَضَلُّ ممنِ اتَّبع هواه بِغَیرِ هدى منَ اللَّه؛ چه کسى گمراه

منظور کسى است که دین خویش را به رأى و نظر خود گرفته باشد نه از امامى از میان ائمۀ «) حضرت فرمود: 50قصص/»(
قَالَ یعنی منِ اتَّخَذَ دینَه رأْیه  - و منْ أَضَلُّ ممنِ اتَّبع هواه بِغَیرِ هدى منَ اللَّه-فی قَولِ اللَّه عزَّ و جلَّ  أَبِی الْحسنِ ع هدي؛ عنْ

  ).1/374(کافی/ »أَئمۀِ الْهدى  منْ  بِغَیرِ إِمامٍ
شود، با آنچه در در مورد دستور گرفتن از ولی خدا براي مخالفت با هواي نفس مطرح شد، تطبیق  آنچه در این روایات بیان می •

کند. با این نوع روایات نباید صرفاً یک برخورد تعبدي داشت، بلکه باید آنها را مبنا و  دارد و همان عملیات فکري را تأیید می
 روش مخالفت با هواي نفس براي همگان دانست.

 شود در تواضع به خدا، تنها هنگام تواضع به ولی خدا ثابت می صداقت انسان

گردد. اگر والیت فردي مثل خودت که بر تو فضل  ها به خداوند، در نوع برخوردشان با والیت مشخص می تواضع واقعی انسان •
ع والیت باید تحلیلی و شود. با موضو اي و در اینجا است که والیت اصل می و برتري دارد را بپذیري، در واقع تواضع کرده

تعقلی برخورد کرد و آثار آن را در تمام اجزاء دین بررسی کرد. آنچه از مجموعۀ بسیاري از آیات قرآن، روایات، و نیز 
 شود. شود، این است که صداقت انسان در تواضع به خدا، تنها هنگام تواضع به ولی خدا ثابت می هاي عقلی روشن می بررسی
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خداوند امر خلقش را به پیامبرش واگذار کرده است تا «فرمودند:  میق(ع) شنیدم که صاد امام و) ع(باقر امام زا گوید می زراره  •
دهد بپذیرید و از هر چه  کردند که هر آنچه پیامبر به شما (دستور) می  ببیند اطاعتشان چگونه است؟ سپس این آیه را تالوت می

ما آتاکُم الرَّسولُ  -زَّ و جلَّ فَوض إِلَى نَبِیه ص أَمرَ خَلْقه لینْظُرَ کَیف طَاعتُهم ثُم تَلَا هذه الْآیۀَکند، دوري کنید؛ إِنَّ اللَّه ع نهی می
  )1/266کافی/»(فَخُذُوه و ما نَهاکُم عنْه فَانْتَهوا

پیامبرى برانگیخته است، خدا را دیدار  به مرا که یکس آن به قسم«: فرمود) ص(خدا رسول که کند می روایت) ع(صادق امام  •
 کند اگر کسى با اعمال هفتاد پیامبر، خدا را دیدار کند، اما والیت اولو االمرِ ما خاندان را به همراه نداشته باشد، خداوند از او نه

ا، لو أنّ رقِّ نَبِیثَنی بالحعالیۀِ توبه و بازگشتى مى پذیرد و نه فدیه اى؛ و الّذي ببِو لْقَهلَم ی ا ثُمعینَ نبیبلِ سماللّه َ بِع یالً لَقج
 )115اُولی األمرِ منّا أهلَ البیت ما قَبِلَ اللّه ُ منْه صرْفا و ال عدالً(امالی مفید/

وز قیامت کسی با قسم به کسی که جان محمد به دست اوست، اگر در ر«فرماید:  در رویات مشابه دیگري، رسول خدا(ص) می •
کند مگر اینکه با والیت من و اهلبیت من آمده باشد؛ و الَّذي نَفْس محمد  عمل هفتاد پیامبر وارد شود، خداوند از او قبول نمی

امالی »(ه حتَّى یلْقَاه بِولَایتی و ولَایۀِ أَهلِ بیتینَبِیاً ما قَبِلَ اللَّه ذَلک منْ  سبعینَ  بِیده، لَو أَنَّ عبداً جاء یوم الْقیامۀِ بِعملِ
 )140طوسی/

 کسی که اعتقاد به والیت اهل بیت(ع) نداشته باشد، اهل دوزخ است حتی اگر تمام عمرش عبادت کند

ها براي نماز  که شباى دارم  گوید: بر امام صادق(ع) وارد شدم و به آن حضرت عرض کردم: فدایت شوم، همسایه میسر مى •
کند و یا دعا  خواند و گریه و زارى مى شوم که یا مشغول خواندن قرآن است و آیات را مکرّر مى شب از صداي او بیدار می

کند. امام (ع) فرمود: اى میسر، آیا به آنچه تو  کند. درباره او تحقیق کردم، به من گفتند: او از همه محرّمات الهى دورى مى مى
 داند. دارى(والیت ما اهلبیت) معتقد است؟ گفتم: خدا مىاعتقاد 

بیت(ع) ندارد.  این گذشت تا آنکه سال بعد به حج رفتم و از حال آن مرد پرسیدم، متوجه شدم که هیچ معرفتی به والیت اهل •
رمود و پرسید: وقتى خدمت امام صادق (ع) رسیدم و از حال آن مرد به حضرت خبر دادم، همان سخن سال گذشته را تکرار ف

آیا به آنچه تو اعتقاد دارى معتقد است؟ گفتم: نه. فرمود: اى میسر، کدام نقطه روى زمین از همه جا حرمتش بیشتر است؟ 
دانند. حضرت فرمود: اى میسر، میان رکن و مقام باغى از باغهاى بهشت  گفتم: خدا و رسول او و فرزند پیامبرش بهتر مى

اى   هاى بهشت قرار دارد. به خدا قسم اگر خداوند به بنده ل خدا(ص) و منبرش نیز بوستانى از بوستاناست، و میان قبر رسو
عمر طوالنی بدهد تا اینکه او میان رکن و مقام، و میان قبر و منبر پیامبر، هزار سال خدا را عبادت کند، و سپس او را مظلومانه 

حالى مالقات کند که به والیت ما معتقد نباشد، بر خدا سزاوار است که او را بر در بسترش مانند گوسفند سر ببرند، و خدا را در 
 روي صورت در آتش دوزخ بیاندازد.

کَرِّره و یبکی و یتَضَرَّع و إِما ما تَالیا کتَابه ی(دخَلْت علَى أَبِی عبد اللَّه ع فَقُلْت لَه جعلْت فداك إِنَّ لی جاراً لَست أَنْتَبِه إِلَّا بِصوته إِ •
یا میسرُ یعرِف شَیئاً مما أَنْت علَیه قَالَ قُلْت  داعیاً فَسأَلْت عنْه فی السرِّ و الْعلَانیۀِ فَقیلَ لی إِنَّه مجتَنب لجمیعِ الْمحارِمِ قَالَ فَقَالَ

 لَمأَع لَاللَّهع خَلْترِ فَدذَا الْأَمنْ هئاً مشَی رِفعلَا ی تُهدجلِ فَونِ الرَّجع أَلْتنْ قَابِلٍ فَسم تججقَالَ فَح رْتُهع فَأَخْب اللَّه دبى أَبِی ع
ئاً مشَی رِفعی یاضامِ الْمی الْعا قَالَ فثْلَ می ملِ فَقَالَ لرِ الرَّجۀً قَالَ بِخَبرْمح ظَمالْبِقَاعِ أَع رُ أَيسیا ملَا قَالَ ی قُلْت هلَیع ا أَنْتم

برِ و الْمنْبرِ روضَۀٌ قَالَ یا میسرُ ما بینَ الرُّکْنِ و الْمقَامِ روضَۀٌ منْ رِیاضِ الْجنَّۀِ و ما بینَ الْقَ  قُلْت اللَّه و رسولُه و ابنُ رسوله أَعلَم
نَ الْقَبیا بیمف قَامِ والْم نَ الرُّکْنِ ویا بیمف اللَّه رَهمداً عبأَنَّ ع لَو نَّۀِ واضِ الْجنْ رِیم هرَاشلَى فع ذُبِح امٍ ثُمع أَلْف هدبعرِ ینْبالْم رِ و

یکبه علَى منْخرَیه فی نَارِ  بش الْأَملَح ثُم لَقی اللَّه عزَّ و جلَّ بِغَیرِ ولَایتنَا لَکَانَ حقیقاً علَى اللَّه عزَّ و جلَّ أَنْمظْلُوماً کَما یذْبح الْکَ
 )210؛ ثواب االعمال صدوق/  جهنَّم
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 کند شد را قبول نمیبیت(ع) شک داشته با اي که در مورد ما اهل خداوند عمل بنده

ایم. ما به  ما براي خوب بودن و انجام دادن چند کار خوب آفریده نشدهکند که  تعابیر چنین روایاتی تأیید می •
ایم تا با هواي نفسمان مبارزه کنیم و این مبارزه نهایتاً به پذیرش و تبعیت از والیت ختم  این دنیا آمده

 شود.  می
 ذبح اي هزار سال در بین رکن و مقام خدا را عبادت کند و بعد هم مظلومانه مثل گوسفند  بنده اگر«پیامبر اکرم(ص) فرمودند:  •

 اهل آنها اگر است؛ شده می هدایت آنها هدایت با و کرده می اقتدا و تأسی آنها به که شود می محشور کسانی همان با او شود،
شود؛ لَو أَنَّ عبداً عبد اللَّه أَلْف عامٍ ما بینَ  می جهنمی هم او باشند، جهنمی آنها اگر و شود می بهشتی هم او باشند، بهشت

قْتَدینَ یالنَّفَرِ الَّذ عم اللَّه ثَهعظْلُوماً لَبم شالْکَب حذْبا یکَم ذُبِح قَامِ ثُمالْم الرُّکْنِ ویرَتیرُ بِسسی و ماهدي بِهتَدهی و إِنْي بِهِم نَّۀً   هِمج
 ).27/180بحار االنوار/»(نَاراً فَنَار  فَجنَّۀٌ و إِنْ

اي که در مورد ما اهل بیت  خداوند عمل بنده«از امام باقر(ع) و امام صادق(ع) نقل شده است: در روایت دیگري از امالی مفید  •
  ).3امالی مفید/»(لُ اللَّه عملَ عبد و هو یشُک فینَاکند؛ نَحنُ أَهلَ الْبیت لَا یقْب شک داشته باشد را قبول نمی

 در قرآن/هواي نفس علت مخالفت با انبیاء» هوي«اهمیت 

زند؛ و ما ینْطقُ عنِ  پیامبر از روي هواي نفس حرف نمی«فرماید:  می هاي پیامبر اکرم(ص)، قرآن به عنوان یکی از ویژگی •
مسألۀ مهمی است و پیامبر(ص) اهل آن نیست. این نوعی نگاه مثبت را » هوي«شود تبعیت از  یمعلوم م ).3(نجم/ »الْهوى

 دهد. نشان می» هوي«براي دوري از 
کند. مانند این آیه  تعابیر دیگري هم در قرآن وجود دارد که کسانی که اهل تبعیت از هواي نفس هستند را به سگ تشبیه می •

خواستیم درجات و مقاماتش را به وسیله آن آیات باال  و اگر مى«ائیل(بلعم باعورا) است: اسر که دربارة یکی از علماء بنی
هاىِ زودگذرِ دنیایى تمایل پیدا کرد و از هواى نفسش پیروى نمود، پس مثَل او  بردیم، ولى او به امور ناچیز مادى و لذت مى

زبانش را بیرون   رد، و اگر به حال خودش رها کنی، باز همآو اگر به او هجوم ببرى، زبانش را بیرون مى  مانند سگ است که
شود). این داستان  زند.(از شدت هواپرستی، یک حالت عطش نامحدود پیدا کرده که هیچگاه از دنیا سیر نمی آورد و لَه لَه می مى

لَد إِلَى الْأَرضِ و اتَّبع هواه فَمثَلُه کَمثَلِ الْکَلْبِ إِنْ و لَو شئْنا لَرَفَعناه بِها و لکنَّه أَخْگروهى است که آیات ما را تکذیب کردند؛ 
  ).176(اعراف/» تَحملْ علَیه یلْهثْ أَو تَتْرُکْه یلْهثْ ذلک مثَلُ الْقَومِ الَّذینَ کَذَّبوا بِآیاتنا

پیمان گرفتیم و پیامبرانى به سوى   خدا و پیروى از موسى اسرائیل بر اطاعت از  ما از بنى«فرماید:  خداوند در آیۀ دیگري می •
آورد که مطابق هواي نفسشان نبود(دلخواهشان نبود)، برخی از  ایشان فرستادیم، هرگاه پیامبرى احکام و قوانینى براى آنان مى

و أَرسلْنا إِلَیهِم رسالً کُلَّما جاءهم رسولٌ بِما إِسرائیلَ   کشتند؛ لَقَد أَخَذْنا میثاقَ بنی کردند و برخی را مى پیامبران را تکذیب می
 )70(مائده/ »أَنْفُسهم فَریقاً کَذَّبوا و فَریقاً یقْتُلُون  التَهوى

 تبعیت کند» هواي مردم«تواند از  قرآن: حق نمی

خداوند با هواي نفس آنهاست. تواند از هواي مردم تبعیت کند، چون در میان مردم نظراتی هست که منطبق  حق نمی •
ها و زمین و آنچه که در آنها است به فساد و تباهی کشیده  اگر حق، از هواي نفس مردم تبعیت کند، آسمان«فرماید:  می
  )71(مؤمنون/ »شود؛ و لَوِ اتَّبع الْحقُّ أَهواءهم لَفَسدت السماوات و الْأَرض و منْ فیهِن می

آیا دیدي آن کسی را که هواى نفس خود را خداى خود گرفت و خدا او را با داشتن علم «فرماید:  آیۀ دیگري میخداوند در  •
کند آیا باز هم  گمراه کرد و بر گوش و قلبش مهر زد و بر چشمش پرده انداخت، دیگر بعد از خدا چه کسى او را هدایت مى
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بصرِه غشاوةً فَمنْ   سمعه و قَلْبِه و جعلَ على  علْمٍ و خَتَم على  ه هواه و أَضَلَّه اللَّه علىشوید؟! أَفَرَأَیت منِ اتَّخَذَ إِله متذکر نمى
 )23(جاثیه/ »یهدیه منْ بعد اللَّه أَ فَال تَذَکَّرُون

 اند رار دادهق» هواي بشر«را معادل » حقوق بشر«ها  در غرب هواپرستی تئوریزه شده است/غربی

دهد که تبعیت از هواي نفس چه آثار و نتایج سوئی به دنبال دارد و باید به شدت از پیروي نفس پرهیز  این آیات نشان می •
دهند. به بیان دیگر  کرد. ولی متأسفانه در غرب، هواپرستی تئوریزه شده است و هر چه هواي نفس بخواهد، حق را به او می

در ساختارهاي مختلف غرب نفوذ کرده است و » هوي«اند. این تبعیت از  قرار داده» هواي بشر«دل را معا» حق بشر«ها  غربی
هاي این دومینو  اندازد. ممکن است سقوط اولین مهره قوانین حاکم بر غرب و مرتبط با تفکر غربی، دومینوي فساد را راه می

خوب و باارزشی که سر راه باشد را هم خواهد انداخت و از شود، هر مهرة  خیلی مهم نباشد، ولی وقتی این دومینو شروع می
 بین خواهد برد.

هایی که از پدر  هاي اولیه با پیشنهاهایی مانند ایجاد خط تماس مستقیم براي بچه به عنوان مثال این دومینوي فساد را در مهره •
ین دومینو شروع شود، اقتدار مثبت والدین کنند که در ظاهر چیز بدي نیست اما وقتی ا و مادر خود شکایت دارند، شروع می

ترها و ارکان خانواده را تهدید خواهد کرد؛ چنان که برخی از نتایج آن را در غرب مشاهده  براي تربیت فرزندان، احترام بزرگ
ی، گرایش به کنیم. دومینوهایی مانند از بین بردن اقتدار مثبت مرد در خانواده، برابري ارث زن و مرد برخالف احکام اله می

 ساختارها و نوع قوانین غربی و.... برخی از این دومینوها هستند.
 دومینوهاي فاسدي هم بودند که در اصل از زمان رسول خدا(ص) شروع شدند اما فساد و تباهی خود را در کربال نشان دادند... •
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 )24-تنها مسیر(

تنها »/ نفس«با » نفس«با نفس یعنی مبارزة  شود؟/ مبارزه اي شدن نمی آیا مبارزه با عالئق، باعث عقده
را » قدرت مبارزه با نفس«هاي خوب است/ محبت اهل بیت(ع)  هاي بد، عالقه وسیلۀ مبارزه ما عالقه

 دهد افزایش می

 یکی از موضوعات بسیار مهم در راه مبارزه با نفس، محبت است

تواند به دنیا یا به خدا و  شود، محبت است. محبت می جه مییکی از موضوعات بسیار مهم که در راه مبارزه با نفس قابل تو •
کنیم و بعد به موضوع محبت اهل  اهل بیت(ع) تعلق بگیرد. ابتدا رابطه بین مبارزه با هواي نفس و اصل محبت را بیان می

 بیت(ع) که جدا از پذیرش والیت و مدیریت آنها است، خواهیم پرداخت.

هاي دیگر انسان  ارزش، عالقه هاي بی با نفس/تنها ابزار مبارزه با عالقه مبارزه با نفس یعنی مبارزة نفس
 است

مبارزه با هواي نفس، یعنی مبارزه با بخشی از تمایالت سطحی که در وجود انسان قرار دارد. این مبارزه  •
ها هم در وجود انسان هستند. پس مبارزه با  باید توسط بخش دیگري از تمایالت صورت بگیرد که آن

ها. این  ها توسط برخی از دیگر عالقه نفس یعنی مبارزة نفس با نفس. یعنی مبارزه با برخی از عالقه
 دهد. مبارزه در درون نفس آدم است و مدیریتی که بیرون از نفس ما وجود دارد، فقط برنامه می

هاي  گر فقط عالقههاي دیگر هستند. ا ها، عالقه تنها ابزار مبارزه با نفس و مبارزه با برخی از عالقه •
توان کرد. در واقع به هنگام مبارزه با نفس دو عالقه در مقابل  اي نمی سطحی داشته باشیم، مبارزه

دهیم. این لحظه، لحظۀ انتخاب است و با انتخاب خوب  گیرند و ما، یکی را ترجیح می همدیگر قرار می
ارزش باید توسط  هاي بی رزه با عالقهتوان ارزش تولید کرد و ارزش خود را به اثبات رسانید. مبا می

 اي با ارزش صورت بگیرد. عالقه

شود؟/روانشناسان غربی: هر چه دلت خواست انجام بده تا  اي شدن نمی ها، باعث عقده آیا مبارزه با عالقه
 راحت شوي

ها باعث ایجاد  با عالقه هنگام مبارزه با نفس و کنار گذاشتن یک عالقه، ممکن است این سؤال به ذهن برسد که آیا مبارزه •
در شرایطی مطرح » ها داشتنی کنار گذاشتن برخی از دوست«ویژه آنکه توصیۀ  شود؟ به اي شدن نمی مشکالتی مانند عقده

شود که شما هر چیزي را که دوست دارید، در رفتار خود تجلی بدهید تا  شناسی توصیه می شود که در برخی از نظریات روان می
 راحت بشوید.

اگر چیزي شما را خوشحال کرده بود؛ مثالً با فوت پدر، ارث زیادي «گرا این است که:  شناسان غرب صیه برخی از روانتو •
ها را به خود بگیرید! برعکس،  زده نصیب شما شده بود و خوشحال بودید، دلیلی ندارد در مجلس عزا شرکت کنید و قیافۀ ماتم

شود.  شود و یک کار با ارزش محسوب می کار در فرهنگ غرب، صداقت نامیده میاین » بهتر است شادي خود را بروز بدهید!
حیایی رواج پیدا  شود که بی قدر این صداقت عمده می ها، آن بخواهی رسد که به نفع تخلیۀ نفس و دل لذا کارشان به آنجا می

 هاي دیگر را ذبح کرد. توان ارزش کند. ولی به خاطر صداقت نمی می
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جنس خودم پیدا  من بعد از مدتی زندگی مشترك احساس میل به هم«گوید:  کند می که در غرب زندگی می یا مثالً فردي •
این فرد » جنس خودم دارم!  کردم و آن را صادقانه با همسرم در میان گذاشتم، از او طالق گرفتم و اکنون زندگی خوبی با هم

اي نفس خودش دارد، که غیر از سطحی بودن، محدودکنندة در فرهنگ غرب نوعی احساس راحتی کاذب از پاسخگویی به هو
 .هستند »کاذب« نیازها احساس از برخی که بدانیم باید بسیاري از استعدادهاي دیگر او است. 

. خواستۀ دیگري را در مقابلش 2. به آن پاسخ بده تا راحت شوي 1دو شیوة مواجهه با نیازهاي کاذب/ 
 تقویت کن تا از آن خالص شوي

اي  نه! زشت است. این چه خواسته«گوید:  اگر چنین احساسی در جامعه ما براي کسی پیش بیاید، آن فرد با خودش می ولی •
است؟ اصالً چرا من باید چنین احساسی داشته باشم؟ مدیریت کالنی که در جامعۀ اسالمی وجود دارد، به من گفته است که 

نیاز کرده است؛ ما نَهى  خدا از چیزي نهی نکرده، مگر اینکه انسان را از آن بی« اند: امیرالمؤمنین(ع) گفتهاین کار ممنوع است. 
اللَّه  نْ شَیع انَهحبنْه سأَغْنَى ع إِلَّا و وقتی این مدیریت عالی گفته است که ممنوع است، بعد پس من  )3786غررالحکم/»( ء
 »کنم که چنین نیازي دارم. خود می بی

شود. در غرب  شود بلکه با کمک حیا، با این هواي نفس مبارزه می جامعۀ غربی پشت سر صداقت پنهان نمی این هوس، مانند •
گذارند. یکی از عوامل رونق پیدا کردن صداقت در غرب،  شود که نفس خودت را راحت کن و اسم آن را صداقت می گفته می

 ند.کن شناسان هم به آن توصیه می هایی است، که روان چنین وضعیت
گوید: این خواسته تو، کاذب است؛ با آن  شناسی اسالمی را رعایت کند به چنین فردي می شناسی که بخواهد انسان اما روان •

مقابله کن و رابطه خودت را با خدا تقویت کن تا این احساس تضعیف شود. این دو تفکر و تمدن متفاوت است که اولی توصیه 
گوید یک خواسته دیگر را تقویت کن تا از این خواستۀ بد  راحت شوي، ولی نگاه دوم میات پاسخ بده تا  کند به خواسته می

 خالص شوي.

 کنی کند؛ چون با پرداختن به یک عالقۀ خوب، با یک عالقه بد مبارزه می اي نمی مبارزه با نفس، آدم را عقده

زند؟  د و به آدم لطمه میشو اي شدن می آیا پاسخ ندادن به یک خواسته، باعث بروز مشکالتی مثل عقده •
شوي با هواي نفس خود مبارزه نکن و راحت باش؛ این مبارزه به تو  گویند چون اذیت می در غرب می

زند. چون وقتی با یک عالقۀ بد مبارزه  گوئیم مبارزه با نفس به آدم صدمه نمی زند. ولی ما می صدمه می
کنی و اگر این عالقۀ خوب تقویت شود،  مبارزه میکنی، در واقع به وسیله یک عالقه خوب داري با آن  می

 .هاي نفس) خواهد بود مبارزه با هواي نفس مساوي با ارضاء نفس(یکی از خوسته
بري، یا از اطمینان پیدا کردن به معاد و اینکه آنجا تو را تحویل  مثالً از خدا خوشت آمده و از پاسخ مثبت دادن به خدا لذت می •

گذاري، در  و به نفع اطمینان کردن به خدا و معاد، وقتی یک خواستۀ سطحی و نفسانی را کنار می بگیرند، خوشت آمده است
تر، روحت جال و  اي، لذا در اثر ارضاي این خواستۀ مهمتر و اصیل واقع یک دلبخواهی و یک خوشایندي مهمتر را تأمین کرده

 دهد. تري به تو دست می کنی و احساس آرامش عمیق صفا پیدا می
تر بگذري،  تر است و اگر به خاطر تامین این عالقه، از یک عالقه سطحی دارتر و عمیق عالقۀ تقرب به خدا در شما ریشه •

شوي که آن ناراحتی بخواهد برایت  اي، و دیگر ناراحت نمی تري رسیده شوي. چون به یک گرایش و عالقه عمیق اي نمی عقده
 عقده شود.

دهد که شیرینی و حالوت آن را در قلبش  یک حرام چشم بپوشد، خداوند ایمانی به او میفرماید کسی که از  در روایت می •
؛ مستدرك  تَه فی قَلْبِه(النَّظرَةُ سهم مسموم منْ سهامِ إِبلیس، فَمنْ تَرَکَها خَوفاً منَ اللَّه أَعطَاه إِیماناً یجِد حلَاوکند  احساس می

پوشد، به یک محبت دیگري جواب داده است. باالخره آن محبتی که کمک  . کسی که از حرام چشم می)14/268الوسایل/
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پوشی کنی وجود دارد یا نه؟! اگر چنین محبتی هست، االن پاسخ داده شده و باید کیِف کرده باشی. شما  کرد از نگاه بد، چشم
کنی و دچار عقده هم  ر اثر همین محبت مبارزه با نفس میبیت(ع) را تقویت کرده باشی، د اگر محبت خودت به خدا و اهل

 اي. شوي چون به یک محبت پاسخ مثبت داده نمی

 هاي کم ارزش را محدود کنیم به اندازه ظرفیتمان، باید پاسخ به محبت

ارزش. البته نوع برخورد با  هاي کم و بی هاي بد و محبت مبارزه با هواي نفس یعنی مبارزه با محبت •
ها را کنار بگذاریم. شما بخشی از کارهایی که دوست دارید،  طور نیست که همه آن ي کم، اینها محبت

 هاي کم ارزش را باید محدود کرد.  هر چند کم ارزش هستند را باید انجام دهید ولی محبت
هاي  اسخ دادن به محبتکردند، ولی ما به اندازه ظرفیتی که داریم باید پ هاي کم ارزش را خیلی محدود می اولیاء خدا محبت •

تر است.  هاي عمیق هاي بد، محبت هاي کم و کنار گذاشتن محبت کم ارزش خود را محدود کنیم. وسیلۀ محدود کردن محبت
 تر را تقویت کرد و این کار تا حدي امکان دارد. هاي عمیق باید محبت

 ستها دشوار نی تري که تقویت آن هاي عمیق افزایش حب اهللا سخت است/ محبت

آید  اي حب دنیا در دل وجود داشته باشد، یک ذره هم حب اهللا به دل نمی افزایش حب اهللا کار آسانی نیست چون تا وقتی ذره •
هاي  باید از محبت بنابراین  )2513؛ غررالحکم/ (کَما أَنَّ الشَّمس و اللَّیلَ لَا یجتَمعانِ کَذَلک حب اللَّه و حب الدنْیا لَا یجتَمعان

توان از ترس از جهنم استفاده کرد تا حب  می -2تر از حب اهللا است.  حب بهشت و رضوان الهی آسان -1دیگر استفاده کرد: 
الدنیا در دل انسان کم شود. عالقه به نسوختن اگر چه خوف است ولی در آن یک عالقه است، خوف از جهنم که عالقه به 

هاي بد این است  راه دیگر براي تضعیف عالقه -3شود، خودش عاملی براي مبارزه با نفس است.  نسوختن است، اگر تقویت
که عالقه به عذاب نشدن در دنیا را وسط بکشیم. براي خودمان یادآوري کنیم که اگر این گناه را انجام دهی در همین دنیا 

 هاي ما در دنیا مربوط به گناهان ما است. تاريشود؛ چون بسیاري از گرف مشکالت جدي و عذاب دنیوي برایت حاصل می

هاي خوب است/ باید براي  هاي بد، عالقه هاي خوب/تنها وسیلۀ مبارزه ما عالقه  سطوح مختلف عالقه
 هاي خوب وقت گذاشت و تمرین کرد تقویت عالقه

است. وسط » حب اهللا«هاي خوب،  هاي خوب است. اوج عالقه هاي بد، عالقه تنها وسیلۀ مبارزه ما عالقه •
تر از آن، ترس از جهنم است که البته از شوق به بهشت  هاي خوب حب به بهشت است و پائین عالقه
ها  هاي دنیوي است. همۀ این عالقه تر از ترس از جهنم، ترس از عذاب شود. و پائین تر حاصل می راحت

هاي اخروي قرار دارند  اي دنیوي تا عذابه فشار قبر و سختی جان دادن، و حاالت مرگ هم بین عذابدر انسان هست. 
ها وقت گذاشت،  ها وقت گذاشت و روایات مربوطه را بررسی کرد. باید حسابی براي افزایش این محبت که باید روي این عالقه

خوب را هاي  ها را تقویت کرد. خدا در ماه رمضان تقویت عالقه تمرین کرد، در مورد آنها فکر کرد و مطالعه کرد و این عالقه
 کند. تسهیل می

هاي خوب است. هر گناهی که ترك شود، هر خشمی که فرو خورده  ماه رمضان یک فرصت خیلی عالی براي تقویت عالقه •
توانی وقت بگذاري، و  کند ولی مستقیم هم می هاي خوب را تقویت می شود، هر رعایت امر الهی که انجام شود، عالقه

کند. نفس مطمئنه و  پردازد، نفس او جال و نشاط پیدا می هاي خوب می که به محبت هاي خوب را تقویت کنی. کسی عالقه
 کند. راضیۀ او جال پیدا می
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بیت(ع) است/ محبت اهل  برد، عالقه به اهل تر انسان را جلو می اي که سریع هاي خوب، عالقه در بین عالقه
 دهد را افزایش می» قدرت مبارزه با نفس«بیت(ع) 

شوید، حکمت از شما گرفته  برد. اگر به هواي نفس گوش کنید، نامتعادل می هاي کم را از بین می ع)، محبتبیت( محبت اهل •
هاي خوب خودش را تقویت کند، تعادل پیدا  رود. ولی اگر کسی محبت  شود، قدرت تولید فهم و معرفت انسان از بین می می
 کند. می

ها و وسوسه گناه است، و محبت ما رضاى  ) موجب شفاى از پلیدى و بیماريبیت(ع یاد ما اهل«فرماید:  امیرالمؤمنین(ع) می •
 )114/ تحف العقول»(الرَّیبِ و حبنَا رِضَا الرَّب  و وسواس  و الْأَسقَامِ  الْوغَلِ  پروردگار است؛ ذکْرُنَا أَهلَ الْبیت شفَاء منَ

ستى پیشوایان از خاندان مرا نصیبش فرمود در حقیقت به خیر دنیا و آخرت رسول خدا (ص) فرمود: هر کس را که خداوند دو •
رسیده است، پس تردیدى نداشته باشد که او در بهشت است؛ زیرا در دوستى خاندان من بیست خصلت وجود دارد که ده مورد 

حرص به عمل و پاکدامنى در دین و  هائى که در دنیا است، زهد و از آنها در دنیا و ده مورد از آنها در آخرت است. اما خصلت
دارى و ناامیدى از آنچه در دست مردم است و نگهدارى  زنده میل به پرستش خدا و توبه پیش از مرگ و شادمانى در شب

احترام امر و نهى خداوند، نهم کینه دنیا، دهم سخاوت. و اما آنچه در آخرت است: دفتر حسابى براى او باز نشود و میزانى براى 
  بر پا نگردد و نامه او به دست راستش داده شود و فرمان بیزارى از آتش براى او نوشته شود و رویش سفید گردد و از جامه او

هاى بهشتى بر او پوشانیده شود و در باره صد نفر از خانواده خویش شفاعتش پذیرفته گردد و خداى عز و جل با نظر رحمت به 
در بهشت درآید. پس خوشا به حال   ى بر سرش گذاشته شود و دهم آنکه بدون حسابهاى بهشت او نظر فرماید و از تاج

الدنْیا و الْآخرَةِ فَلَا یشُکَّنَّ أَحد دوستان خاندان من؛ قَالَ رسولُ اللَّه ص منْ رزقَه اللَّه حب الْأَئمۀِ منْ أَهلِ بیتی فَقَد أَصاب خَیرَ 
ف رَةِ أَأَنَّهی الْآخا فنْهشْرٌ مع ا ونْیی الدا فنْهشْرٌ ملَۀً عی عشرون خَصتیلِ بأَه بی حنَّۀِ فَإِنَّ فی الْج و دا فَالزُّهنْیی الدی فا الَّتم

 ةِ وادبی الْعۀُ فالرَّغْب ینِ وی الدف عرالْو لِ وملَى الْعع رْصى الْحابٍ فَطُوبسرِ حنَّۀَ بِغَیخُلُ الْجدرَةُ یاشالْع و ... تولَ الْمۀُ قَببالتَّو
 ).2/515(الخصال/ »لمحبی أَهلِ بیتی

شود و هر قدر محبت اهل بیت(ع) را افزایش  هر قدر مبارزه با هواي نفس بهتر انجام شود، محبت اهل بیت(ع) هم بیشتر می •
کند. فقط کاري نکنیم که روز قیامت شرمنده اباعبداهللا الحسین(ع) بشویم  مبارزه با هواي نفس افزایش پیدا می دهی، قدرت

ارزید که بیش از این او را دوست داشته باشی؟ چرا اجازه ندادي دلت را کامل  قدر نمی که خدا بفرماید آیا حسین(ع) من آن
 ببرد؟! ...
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 )25-تنها مسیر(

یعنی نهایت ذلت در » فناء فی اهللا/«ها در مسیر مبارزه با نفس، تذلل نفس در برابر خداست  فلسفۀ همه رنج
، کمک گرفتن از محبت اهل بیت(ع) است/ محبت به اولیاء خدا »مبارزه با نفس«بر  مقابل خدا / راه میان

 شود کند/ اگر محبت عمیق شود، عاشق ذلیل معشوق می نفس را در مقابل خدا ذلیل می

یعنی نهایت » فناء فی اهللا«ف مهم مبارزه با هواي نفس، ذلیل کردن نفس در مقابل پروردگار عالم است/ هد
 ها در مسیر مبارزه با نفس، تذلل نفس در برابر خداست ذلت در مقابل خدا/ فلسفۀ همه رنج

ما در مبارزه با هواي نفس، ذلیل در جلسه گذشته به بحث رابطه محبت با مبارزه با هواي نفس رسیدیم. یکی از اهداف مهم  •
کردن نفس در مقابل پروردگار عالم است. ذلیل شدن در مقابل خدا، به این معنا است که در مقابل کس دیگري کرنش 

 نخواهد کرد. ذلیل شدن در مقابل خدا، تنها راه عزیز بودن در مقابل غیرخدا است.
گذاریم. چنین عبادتی را  شویم و صورت را روي زمین می مام وجود خم میکنیم و با ت ما در هر رکعت نماز، دو مرتبه سجده می •

کنیم، در حالیکه سجده هیأت بدن آدم را در  کنیم و به آن افتخار می بینیم. ما رسماً سجده می امروزه در سایر ادیان نمی
دهیم. ذلت مقابل خدا،  را انجام میدهد ولی چون این اظهار ذلت در مقابل خدا است ما با افتخار آن  وضعیت خوبی قرار نمی

 مهم است و باید بدان پرداخت.
که در ابتداي نماز است و مهمترین جایی است که باید حضور قلب در آن داشته باشی، باز هم صحبت از کبریایی » اهللا اکبر« •

تمرین کنیم که من باید پیش خدا خدا است و اشاره به ذلتی دارد که ما در مقابل خدا داریم. این مطلب را خیلی باید با خود 
کنند. فناء فی اهللا یعنی نهایت ذلت و فروتنی در مقابل پروردگار  یاد می» فناء فی اهللا«ذلیل شوم. عرفا از این مطلب با عبارت 

 عالم.
کبریایی دارد و ما کند. خداوند با ما رابطه  زشتی کلمه تکبر در مورد خدا وجود ندارد و خداوند رسماً خودش را متکبر معرفی می •

هایی  ها و اذیت اي که ما باید در خودمان از بین ببریم، تکبر است و فلسفۀ همه رنج رابطه ذلیالنه با خدا داریم. اولین بیماري
 کنیم، تذلل نهایی نفس است. که در مسیر مبارزه با نفس تحمل می

کند و به راحتی  کبر، روزانه رشد میکنند که متکبر هستند / ت اغلب کسانی که متکبر هستند، باور نمی
 توان آن را از بین برد نمی

خدا در موردش فرمود: او تکبر کرده و جزء بار به خدا گفت: نه!  مبارزه با تکبر بسیار مهم است، چون ابلیس هم فقط یک •
). همچنین قرآن 34بقره/»(و استَکْبرَ و کانَ منَ الْکافرینَ  أَبىو إِذْ قُلْنا للْمالئکَۀِ اسجدوا لآدم فَسجدوا إِالَّ إِبلیس «کافران است 

  أَستَجِب لَکُم إِنَّ الَّذینَ یستَکْبِرُونَ عنْ عبادتی  و قالَ ربکُم ادعونی«فرماید تکبر کرده است:  کند، می در مورد کسی که دعا نمی
فرماید: فَسمیت دعاءك عبادةً، و تَرْکَه استکْبارا؛ دعاي  ) (امام سجاد(ع) در شرح این آیه می60غافر/»(سیدخُلُونَ جهنَّم داخرینَ

 متکبر که کنند نمی باور هستند، متکبر که کسانی اغلب است، قرآن تصریح مورد که تکبري این رغم علی  صحیفه سجادیه)45
 .برد بین از را آن توان نمی راحتی به و کند می رشد روزانه تکبر، عالوه به. هستند
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» خدایا دوستت دارم«نماز، مهمترین برنامۀ تربیتی براي از بین بردن تکبر در مقابل خدا است/ با گفتن 
 توان تکبر را از بین برد نمی

ز، اهللا اکبر است. با مهمترین برنامه تربیتی براي اینکه انسان تکبري در مقابل خدا نداشته باشد نماز است و مهمترین ذکر نما •
خدایا من دوستت «یادآوريِ کبریایی خدا باید با تکبر خودت مبارزه کنی و اال با قربان صدقه رفتن براي خدا و گفتنِ اینکه 

 رود. توان تکبر را از بین برد. یک متکبر باید تکبر ما را از بین ببرد و با تکبر خدا است که تکبر ما از بین می نمی...» دارم و 

مهمترین آرزوي فطري انسان بزرگ شدن است/ راه درست بزرگ شدن، اتصال به بزرگ است نه تکبر/ اگر 
 شود انسان خودش را در نهایت کوچکی ببیند، به بزرگ متصل می

ها قرار داده است. به حدي  مهمترین آرزوي فطري انسان بزرگ شدن است و خدا این عالقه به بزرگ شدن را در وجود انسان •
گذارند. حب مقام یک جلوه  اي دنیا و آخرت خود را براي آن می کند و عده تکبر در مواردي مانند حب مقام ظهور پیدا می که

درست است که تکبر بد است ولی یک ریشۀ شود.  تکبر است ولی آخرین صفتی است که از قلوب صدیقین خارج می
، ولی اگر عجله »خواهیم بزرگ شویم ما می«گوید:  فطري دارد که منحرف شده است. فطرت الهی ما می

  کنیم و مسیر غلطی را براي بزرگ شدن انتخاب کنیم، اسم ما متکبر خواهد بود.
راه درست براي بزرگ شدن، متصل شدن به بزرگ است؛ به خداي بزرگ. عالقه به کبریایی که در وجود انسان هست، اگر بد  •

شود. اگر انسان خودش  حاصل می» متصل شدن به بزرگ«درست ارضاء شود، شود و اگر  و غلط ارضاء شود، تکبر حاصل می
خواهد، خیلی تذلل  ها نیست، خیلی سجده می شود. ولی به این راحتی را در نهایت کوچکی ببیند، به بزرگ متصل می

 خواهد. می

 پنج قدم براي توجه و تذلل در نماز

گیرد؟ این خاکساري را ببین! سجده،  در نماز در چه شرایطی قرار میبه این ظاهر و هیأت خودت در نماز توجه کن، جسم تو  •
نوعی ادب است پس آن را درست اجرا کن. در نماز براي اینکه توجه پیدا کنی، قدم اول: توجه به رفتار است، قدم دوم: توجه 

در اذکار نماز هست، قدم پنجم: طور کلی  به گفتار است، قدم سوم: تفکر در گفتار و قدم چهارم: عواطف و محبتی است که به
کند که در  عواطف و محبتی است که بطور جزئی در هر ذکري از اذکار نماز هست. این توجه در نماز ما را به این جلب می

 ها که آرزوي بزرگ شدن دارند، راهشان همین است. مقابل خدا ذلیل شویم. انسان
کند و کسی که تکبر داشته باشد،  ده است. خدا از خودش بسیار تعریف میخدا، کبریایی دارد و این کبریایی در قرآن ترسیم ش •

آید، ولی تکبر خدا را نباید در مقابل  اي هستند که از صحبت در مورد تکبر خدا خوششان نمی آید. عده از این کار خدا بدش می
بر، صفت دیگري در خداوند متعال رحمت خدا دانست، بلکه غضب خدا است که در مقابل رحمت قرار دارد. در مقابل صفت تک

 آید. توان گفت خدا هم متکبر است و هم متواضع. خدا اصالً متواضع نیست و از کبریایی خودش کوتاه نمی وجود ندارد. نمی

روزه است و با نمازِ روزانه باید آن را به تذلل تبدیل  اي نیست که ما از تکبر جدا باشیم/تکبرِ ما همه لحظه
 ر همۀ رذائلکرد/ تکبر، ماد

خواهیم به مالقات خدا برویم ولی به مالقات خدایی بزرگ و متکبر. نماز، هم تمرین و هم تمناي لقاءاهللا است.  ما می •
اول نماز است. رابطه ما و خدا تذلل و » اهللا اکبر«ارزشمندترین فعل نماز و اوج نماز، سجده است. مهترین جاي توجه در نماز، 
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روزه است و باید با نمازِ روزانه آن را تبدیل به تذلل کنیم. بسیاري از  است. تکبر در وجود ما، همهتکبر در مقابل همدیگر 
 هاي روحی ما مانند حسادت، بخل، طمع و .....گاهی هست و گاهی نیست؛ ولی تکبر مشکل همیشگی ما است. بیماري

اي که  نیم، مانند ماهیبی شدن است ولی آن را نمی ها، بزرگ ترین درخواست همه ما آدم محوري •
اي نیست که ما از تکبر جدا باشیم. و آن را نخواهیم و در حسرت آن  پرسید آب کجاست؟ لحظه می

نباشیم. تکبر، مادر همۀ رذائل است. درجه ذلت ما نزد خدا یکسان نیست ولی خوش به حال کسی که در 
 ترین فرد در خانه خدا باشد. جمع ما ذلیل

رسید؟/ اگر » ذلت«به » محبت«شود از  تا با پروردگار عالم تناسب پیدا کنیم / چگونه میباید ذلت پیدا کنیم 
 شود محبت عمیق شود، عاشق ذلیل معشوق می

جلوة کبریایی چطور در مسیر مبارزه با هواي نفس، از محبت به ذلت رسیدیم؟ هدف مبارزه با هواي نفس، لقاءاهللا است.  •
مقدم است و ما باید ذلت پیدا کنیم تا با پروردگار عالم تناسب پیدا  (جل جالله) به همه جلوات» اهللا«

بشویم که همان فناء فی اهللا است. مهمترین درخواست انسان هم بزرگ شدن است » من«کنیم؛ باید بی
که البته بدون سر و صدا و خاموش است، و تکبر، مرگ بی صدا است. ما آرزو داریم بزرگ شویم و البته 

بزرگ شویم و توهم بزرگ داشتن داشته باشیم، یا از راه نامشروع به بزرگ شدن برسیم.  جا نباید بی
  این عالقه به بزرگ شدن در وجود ما هست براي اینکه فقط خدا را دوست داشته باشیم.

آورد، محبت است. اگر محبت عمیق شود، عاشق ذلیل معشوق  یکی از چیزهایی که ذلت عمیق می •
کند، محبت عمیقی نیست، تقلبی است. محبت، عاشق را  ه تو را ذلیل معشوق نمیشود. آن محبتی ک می

کند که اگرچه لیلی، ظرف او را  قدر خوار و خفیف می کند تا منت بکشد. محبت، عاشق را آن ذلیل می
اگر با دیگرانش بود میلی/ چرا «گوید:  شکسته و در مقابل جمع او را سرافکنده و ذلیل کرده است می

 »را بشکست لیلی؟!ظرف م
شد حضرت امام(ره)  المؤمنین(ع) رفتی، روح و قلب خودت را در مقابل ایشان تذلل بده. این است که باعث میامیر حرم وقتی  •

بیت(ع) ابراز  هر روز کنار ضریح امیرالمؤمنین(ع) زیارت جامعه بخواند. ببینید چقدر امام(ره) تذلل خودشان را در مقابل اهل
 کردند. می

بر مبارزه با نفس، کمک گرفتن از محبت اهل بیت(ع) است/ محبت به اولیاء خدا نفس را در مقابل  میان راه
 کند خدا ذلیل می

خوبی با هواي نفس مبارزه کند، باید بداند که راه میان  تواند به کند، نمی کند. اگر کسی هر چه تالش می عشق؛ آدم را ذلیل می •
ها  تر از سایر محبت اثر محبت به اولیاء خدا که راحتبیت(ع) باید کمک گرفت.  بر هم وجود دارد. از محبت اهل

ابیطالب(ع) را به خاطر خدا  بن کند. چون ما علی است، این است که نفس را در مقابل خدا ذلیل می
دوست داریم و وقتی کسی را به خاطر خدا دوست داریم، مانند این است که خود خدا را دوست داریم 

) چون ولّی خدا است، او را دوست داریم. وقتی محبت به 476أَحبنَا فَقَد أَحب اللَّه؛ امالی صدوق/(منْ 
  شود. بیت(ع) تو را ذلیل خدا کند، مبارزه با هواي نفس مثل آب خوردن، راحت می اهل
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 از را ما که است اهلبیت راه و محبت راه مستقیم، راه)/ ع(صادق امام زبان از  تفسیر اهدنا الصراط المستقیم
 دارد/ تواضع به اولیاء خدا در سورة حمد تبعیت هواي نفس بازمی

اى مؤمن نیست جز آنکه مرا بیش از خود دوست دارد و خاندان مرا بیش از خاندان خودش  بنده«امبر اکرم(ص) فرمودند: پی •
بی أَحلأَه و هنْ نَفْسم هإِلَی بتَّى أَکُونَ أَحح دبنُ عؤْمدوست دارد و ذات مرا بیش از ذاتش دوست دارد؛ لَا یهلنْ أَهم هإِلَی   و

 ).335امالی صدوق/»( عتْرَتی أَحب إِلَیه منْ عتْرَته و ذَاتی أَحب إِلَیه منْ ذَاته
خدایا! ما را به راه راست هدایت فرما، و راهنمائیمان کن که «امام جعفر صادق(ع) در تفسیر اهدنَا الصراطَ الْمستَقیم، فرمود:  •

تا پوچ و تباه  ،ا به محبت تو برساند، و ما را از پیروى هواى نفس خود باز داردراهى را برگزینیم که ما ر
تَقسالْم رَاطنَا إِلَى الصدشیمِ نگردیم، راهى که مانع گردد تا بر طبق خواسته خود عمل کنیم و در گرداب نیستى دچار گردیم؛ أَر

معانی »(فَنَهلک محبتک و الْمبلِّغِ إِلَى دینک و الْمانعِ منْ أَنْ نَتَّبِع أَهواءنَا فَنَعطَب أَو نَأْخُذَ بِآرائنَاأَرشدنَا للُزُومِ الطَّرِیقِ الْمؤَدي إِلَى 
  ).33االخبار شیخ صدوق/

تفسیر »( تَقیم هو أَمیرُ الْمؤْمنینَ(ع)راه مستقیم، امیرالمؤمنین علی(ع) است؛ الصرَاطُ الْمس«در جاي دیگر امام صادق(ع) فرمودند:  •
 ).31و تأویل اآلیات الظاهرة فی فضائل العترة الطاهرة/ 4/384صافی/

کند تا ببیند حال تو  ، خداوند به اولیاء خودش اشاره می»ما را به صراط مستقیم راهنمایی کن«در سوره حمد بعد از تقاضاي  •
خدایا ما را به راه کسانیکه به «گویی  و می )6حمد/»(صرَاطَ الَّذینَ أَنْعمت علَیهِم«نی: خوا میچگونه است؟ وقتی این آیه را 

شوند و  باید نسبت به کسانی که خدا به آنها نعمت داده، کسانی که هیچگاه گمراه نمی» اي هدایت کن ها نعمت داده آن
 اشته باشی.بیت(ع)، تواضع د کند، یعنی اهل هیچگاه خدا بر آنان غضب نمی

پرسند: پس ما  شوند و می اي هستند که از اینکه خدا به کسان دیگري نعمت داده است، ناراحت می عده •
کنیم که خدایا ما را هم به راه کسانی  چی؟! خُب چرا به ما نعمت ندادي؟! ولی در این آیه قرآن تقاضا می

کنند،  ا هم بده. کسانی که اینطوري دعا میها را به م اي ببر، نه اینکه نعمت آن ها نعمت داده که به آن
کنید. خداوند به راه  خوانید به اولیاء خدا تواضع می یعنی تواضع به ولی خدا دارند. وقتی سوره حمد را می

ها (صراط تقوي، صراط فضایل اخالقی، صراط  کند و به هیچکدام از دیگر صراط اولیاء خودش اشاره می
گوید ابتدا از کنار ولّی من عبور  کند، بلکه می دهند و ...) اشاره نمی میها، صراطی که بهشت  همه خوبی

 کن ببینم وضع و حال تو نسبت به برتري ولی من چگونه است؟
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 )26-تنها مسیر(

رابطۀ محبت، مبارزه با نفس و اخالص /محبت خودخواهانه به دنبال تصاحب و فداکردن محبوب براي 
شود  کننده ترویج می ودخواهانه است / در نگاه غرب، عشق تصاحبمحب است، و عکس آن محبت غیرخ

  دهند نه محبت را  هاي عشقی غربی، خودخواهی را افزایش می / فیلم

 تواند کسی را مقرب کند رابطۀ محبت و مبارزه با نفس از دریچۀ اخالص/ عمل بدون اخالص، ذاتاً نمی

نشده و نیاز به تأمل بیشتري دارد. در جلسه قبل از باب ذلت نفس در  بحث رابطۀ محبت و مبارزه با هواي نفس هنوز کامل •
، وارد بحث محبت »اخالص«مقابل کبریایی خدا وارد بحث محبت شدیم، و در این جلسه از باب مفهوم دیگري به نام 

 شویم، تا مسیر اصلی بحث را بهتر ببینیم. می
(عیون  »اخالص غایت دین است؛ الْإِخْلَاص غَایۀُ الدین«فرماید:  (ع) میامیرالمؤمنیناخالص یکی از مفاهیم برجستۀ دینی است.  •

خواهیم به این نقطه برسیم. اخالص نه تنها غایت دین است بلکه از همان ابتداي حرکت  ، یعنی در نهایت می)20الحکم/ص
 پذیرد. اي را نمی مورد نیاز است چون خداوند هیچ عمل غیرمخلصانه

پذیرد، چه معنایی دارد؟ آیا معنایش این است که عمل شما واقعاً عمل است ولی  بدون اخالص را نمی اینکه خداوند عمل •
آید؟ یا معناي آن این است که عمل بدون اخالص، اصالً عمل نیست که بخواهد شما  پذیرد و خوشش نمی خداوند آن را نمی

تواند کسی را  ه که نیست. عمل بدون اخالص ذاتاً نمیرا به سمت خدا حرکت دهد. نپذیرفتن عمل، بر اساس تعارف و سلیق
تواند مکان شما را در عالم تغییر دهد و شما را باالتر  مقرب کند. این عمل مخلصانه است که اثر وضعی در عالم دارد و می

ام دهیم. اینکه عمل ببرد. در مسیر مبارزه بانفس قرار بود نفس را ذلیل و کوچک کنیم نه اینکه به نفع نفس کارهاي خوبی انج
شود، دلیلش این است که ذاتاً قابل پذیرش نیست و بدون اخالص در واقع هیچ اتفاقی نیافتاده  غیر مخلصانه پذیرفته نمی

  است.
ماهیت حرکت تعالی بخش انسان از ابتدا تا انتها این است که خالف نفس خود عمل کند، نفسی که همه چیز را مال خود  •

کند. اینجا است که خدا  ارهاي خوب مانند نماز اول وقت را هم مال خود کرده و به نفع خود مصادره میکند. نفس حتی ک می
روي یا به دنبال  کند که ببیند آیا باز هم به دنبال نماز اول وقت می گاهی اوقات شما را با کار مهمتري از نماز، امتحان می

 روي؟ ارد، میتر است و بر نماز اول وقت اولویت د کاري که ضروري

 تر است که علیه خودت باشد، نه به نفع خودت عملی مخلصانه

تر است؟ عملی که علیه خودت باشد، نه به نفع خودت. یعنی عمل باید طوري باشد که تذلل در مقابل خدا  چه عملی مخلصانه •
، چون چنین عملی به عمل را تشدید کند. شرط عمل مخلصانه این است که براي کسب وجاهت و محبوبیت نزد مردم نباشد

شود اخالص این است که عمل تو براي دیده شدن توسط مردم  شود. وقتی که گفته می براي خود و به نفع خود منجر می
 نباشد، یعنی براي خودت نباشد. عدم اخالص، کشاندن به طرف خود است و اخالص براي خدا کار کردن است.

 »او«. عالقه به تصاحب شدن توسط 2براي خود . عالقه به تصاحب کردن 1دو مدل زندگی: 

ما دو نوع زندگی داریم. به بیان دیگر دو نوع نگاه و درك از حیات وجود دارد که کامالً مجزا از یکدیگرند  •
اي  کشد. اگر عالقه و در همه زندگی جاري است. در نگاه اول انسان همه چیز را به سمت خودش می

آید، این است که چه کسی به  معیار اینکه از چه کسی خوشتش میهست، محور همه آنها خودش است. 
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کنی همه چیز را براي خودت  نفع او بوده است. در این نگاه به زندگی، خودت محور هستی و تالش می
 تصاحب کنی. این نگاه، نگاهی برخالف اخالص است. 

 دوست. است شدن تصاحب کهبل نیست، کردن تصاحب ها، تالش و  ها اما در نگاه دوم، علت همه محبت •
 در نگاه مدل دو  این. بکشی خودت سمت به را چیز همه اینکه نه شوي، کشیده »او« سمت به داري
 رسند.  ها هیچگاه به بلوغ کافی براي درك زندگی نوع دوم نمی ر قرار دارند. بعضییکدیگ مقابل

خواهی؟  ست داري؟ چه چیزي را میکنی که چه چیزي را دو در مدل اول زندگی، شما فقط به این فکر می •
آید؟  چه چیزي را دوست دارد؟ او از چه چیزي خوشش می» او«پرسی  ولی در مدل دوم زندگی مدام می

» من«کند همه چیز را به سمت  ها دو نگاه و دو نوع حس و دو نوع محبت هستند که یکی تالش می این
 است.» او«بکشد و دیگري فقط به دنبال 

نه به دنبال تصاحب و فداکردن محبوب براي محب است، اما محبت غیرخودخواهانه در محبت خودخواها
هاي عشقی  شود/فیلم کننده ترویج می پی فدا کردن محب براي محبوب است / در نگاه غرب، عشق تصاحب

 دهند نه محبت را غربی، خودخواهی را افزایش می
کند؛ محبتی است که در آن  شدیدي که آدم را ذلیل معشوق می شود که محبت ارتباط محبت با اخالص هم اینجا مشخص می •

و الَّذینَ آمنُوا أَشَد حبا «که در قرآن فرمود » اشد حباً«دوست داري تصاحب بشوي، نه اینکه تصاحب بکنی. آن 
لَّههم از همین جنس است.)160بقره/»(ل ، 

هاي  اي به دیدن فیلم ردند دیگر کسی عالقهک اگر مردم زشتی محبت در مدل اول را به درستی درك می •
کند دیگري را به تصاحب خود درآورد را مشمئزکننده  عشقی امروزي نداشت و این نگاه که تالش می

کند همه چیز را به نفع خودش مصادره  شود که عاشق تالش می دید. در نگاه غرب، عشقی ترویج می می
ولی توصیه دین این  ها آورده است، نه محبت را. میان خانواده هاي عمیقی را به کند و این نگاه، خودخواهی

(مثال: مؤمن به دهد، به میل خانواده رفتار کند و فقط به دنبال نفع و ضرر خودش نباشد.  است که کسی که خانواده تشکیل می
ؤْمقُ اشتهاى خانواده خود غذا مى خورد و منافق خانواده اش به اشتهاى او غذا مى خورند؛ الْمنَافالْم و ،هالیةِ عوأْکُلُ بِشَهنُ ی

کند زن و مرد به موجودات خودخواهی تبدیل  هاي مختلف تالش می غرب از راه  )21/542یأْکُلُ أَهلُه بِشَهوته؛ وسائل الشیعه/
 شوند که در اثر محبت به خویشتن، همه چیز را به سمت خویش بکشد.

نبال خودت و تصاحب کردن منافع نباشی، تمرین اخالص است. محبت منهاي تصاحب کردن تالش براي اینکه فقط به د •
 شود. است که ارزش دارد ولی امروزه خیلی کم فهمیده می

اي دیگر را  راز حسادت به ولی خدا/کسی که به دنبال تصاحب کردن است، وقتی توجه ویژه خدا به بنده
 کند بیند، به او حسادت می می

براساس تصاحب شدن چه فرقی با محبت براساس تصاحب کردن دارد؟ شرح حال کسی که براساس تصاحب محبت کردن  •
گر از درت برانی، ور نزد خود بخوانی، رو کن به هرکه خواهی، گل پشت و رو «گوید:  کند این است که می شدن محبت می

 ».ندارد
ران باشد. چون عاشق فقط به دنبال تصاحب کردن است. هاي زمینی این حرف معنی ندارد که معشوق براي دیگ اما در عشق •

شود. کسی که با ادعاي  طور نیست و اتفاقاً راز حسادت به ولی خدا در اینجا معلوم می ولی در عشق به خدا و اهل بیت(ع) این
د محبت و بیند خدا کس دیگري را مور محبت به خدا به دنبال تصاحب کردن بوده است و اخالص نداشته؛ هنگامی که می

کنی؟! پس  وقت تو به کس دیگري محبت می ام، آن ام و تو را عبادت کرده گوید من آمده شود و می لطف قرار داده، ناراحت می
 کنم. من هم به او حسادت می
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این برخوردهاي از روي حسادت با حضرت علی(ع) بسیار زیاد بوده است. چون کسانی که اندك خدمتی به اسالم و پیامبر  •
هاي ویژه  (ص) کرده بودند، توقع داشتند رسول خدا(ص) را در باند و جریان خودشان تصاحب کنند. ولی وقتی محبتاکرم

کردند. در حالی که اگر محبت این  آمد و به علی(ع) حسادت می دیدند، کُفرشان درمی پیامبر(ص) به حضرت علی(ع) را می
رو کن به هرکه خواهی، گل پشت و رو «گفتند:  د به پیامبر(ص) میدسته براي تصاحب شدن بود، نه براي تصاحب کردن، بای

 ».ندارد
 داري روزه چه تأثیري روي اخالص دارد؟/ در روزه از تالش براي تصاحب کردن دست برمی

 )1/99احتجاج/»(إِخْلَاصِخداوند روزه را براي تثبیت اخالص قرار داد؛ فَجعلَ اللَّه...الصیام تَثْبِیتاً للْ«فرماید:  حضرت زهرا(س) می •
طبق فرمایش حضرت ثمرة روزه کسب اخالص است. اما باید دید که روزه چه ارتباطی با اخالص دارد و چه تأثیري روي 

 اخالص دارد؟
ترین چیزهایی است  کنی. روزه ترك طبیعی کنی، امکان اخالص پیدا می گیري و از خوردن و آشامیدن پرهیز می وقتی روزه می •

داري. کسب اخالص هم چیزي از جنس تصاحب  دوست دارد. در روزه از تالش براي تصاحب کردن دست برمی که نفس
 شدن است، نه تصاحب کردن. البته کسب اخالص کار سختی است.

 دو روایت در باب محبت

طاعت خدا را دوست  اگر خواستی ببینی که در تو خیري هست، به قلبت نگاه کن. اگر اهل«فرمایند:  امام محمد باقر(ع) می •
آمد، و اهل معصیت را  آمد، پس در تو خیري هست. و اگر از اهل طاعت خدا بدت می داشتی و از اهل معصیت خدا بدت می

آید و انسان با همان چیزي است که دوستش دارد؛ إِذَا أَردت أَنْ  دوست داشتی در تو خیري نیست و خدا هم از تو خوشش نمی
 و اللَّه یحبک و إِنْ کَانَ ک خَیراً فَانْظُرْ إِلَى قَلْبِک فَإِنْ کَانَ یحب أَهلَ طَاعۀِ اللَّه و یبغض أَهلَ معصیته فَفیک خَیرٌتَعلَم أَنَّ فی

اللَّه رٌ وخَی یکف سفَلَی هتیصعلَ مأَه بحی و ۀِ اللَّهلَ طَاعأَه ضغبب ینْ أَحم عم رْءالْم و ضُکغب2/127کافی/»(   ی.(  
هر کس که به خاطر خدا دوست داشته باشد و به خاطر خدا دشمنی کند و به خاطر خدا عطا کند «فرمایند:  امام صادق(ع) می •

 )2/124 کافی/»(للَّه، فَهو ممنْ کَملَ إِیمانُه  از کسانی است که ایمانش کامل شده است؛ منْ أَحب للَّه و أَبغَض للَّه و أَعطى

 بیت(ع) است توان اخالص را تجربه کرد در محبت اهل اي که به سهولت می لحظه
بیت(ع) را دوست داشته  توانند اهل هاي خودخواه هم می بیت(ع) در این شرایط یک فرصت استثنایی هستند که حتی آدم اهل •

سوزاند و در اوج محبت است که دیگر خودت نیستی و فقط او  ست که محبت به ائمه(ع) آدم را میباشند. دلیلش هم این ا
ها و  بیت(ع) است. این مطلب را در روضه توان اخالص را تجربه کرد در محبت اهل اي که به سهولت می هست. آن لحظه

سوزي. اگر در این حال به تو  براي دیگري می توانی تجربه کنی که دیگر براي خودت نیستی و بیت(ع) می هاي اهل مظلومیت
ام چیزي را تصاحب کنم. من  گویی: من به دنبال پاداش نیستم. من نیامده بگویند که این عزاداري، پاداش و اجر هم دارد، می

 هاي حسین(ع)... خواهم براي او باشم، براي حسین(ع) و بچه می
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 )27-تنها مسیر(

طاعات، عبادت و مبارزه با «حالی باشد/ هدف کلی  باید ذلّت نفس و افتادهاثر سی روز عبادت ماه رمضان 
 ذلّت نفس در برابر خداست/ چرا باید نفس خود را در مقابل خدا ذلیل کنیم؟» هواي نفس

نیاز دارند/ باید » نیت مخلصانه«و » معرفت«داروهاي روحی برخالف داروهاي جسمی، براي اثرگذاري به 
 ایجاد کند و تکبرمان را تضعیف کند» تذلّل«ست نماز در ما بدانیم که قرار ا

ندارد؛ یعنی اوالً نیازي نیست بدانیم یک قرص در » نیت«و » معرفت«براي اینکه دارو بر جسم انسان اثرگذار باشد، نیازي به  •
ف کنیم. زیرا در هر صورت دهد و ثانیاً الزم نیست قرص را به نیت خوب شدن گلودرد مصر سیستم بدن ما چه کاري انجام می

 قرص یا دارو اثر خودش را بر جسم انسان خواهد داشت؛ چه معرفت و نیت داشته باشیم و چه نداشته باشیم.
نیت «و هم به » معرفت«اما داروهایی که براي روح انسان هستند، برخالف داروهاي جسمی، براي اثرگذاري، هم به  •

 العاده نیازمند هستند. فوق» مخلصانه
هاي ما بلکه براي همۀ فحشاء و منکرها درمان و پیشگیري محسوب  به عنوان مثال نماز براي درمان بسیاري از بیماري •

اما نماز با این عظمت، اگر بخواهد بر روح ما اثر بگذارد، هم نیاز  )45عنِ الْفَحشاء و الْمنْکَرِ؛ عنکبوت/  (إِنَّ الصالةَ تَنْهىشود  می
 دارد و هم نیاز به نیت مخلصانۀ ما دارد. به معرفت ما

اگر ما به طور دقیق بدانیم و معرفت داشته باشیم که نماز چه اثري بر روح ما دارد، و نیت ما هم در جهت همین اثرگذاري  •
و » تذلل«ما باشد، در این صورت است که نماز ما واقعاً مؤثرتر خواهد بود. یعنی به طور مشخص باید بدانیم که نماز دارد در 

خواهم با  خدایا! من می«کند، و بعد هم موقع نماز خواندن نیت کنیم که  کند و انانیت و تکبر ما را تضعیف می فروتنی ایجاد می
اگر این معرفت و نیت را در نمازهاي خود داشته باشیم، ». این نماز، فروتنی و تواضعم افزایش پیدا کند و تکبرم ضعیف شود

 کند. دا تحقق پیدا میتقرّب به خ
کند و ثانیاً آن چیزي را که فهمید واقعاً اراده کند.  تواند در این مسیر حرکت کند که اوالً بفهمد دارد چه کار می انسان وقتی می •

اگر » کن و چشم بسته در دجله انداز / که ایزد در صحراي محشرت دهد باز! تو نیکی می«طور نیست که بگوییم:  اصالً این
کند به خاطر این است که واقعاً این فهم و این  قدر به تدبر، تعقل، معرفت نفس و تفقه و فهم دقیق دین دعوت می ما ایندین 

 معرفت، فایده و اثر وضعی دارد.
نباید از کنار مفاهیم کلیدي دین که در دین به آنها اهمیت داده شده است، راحت رد شویم بلکه باید فکر کنیم که چرا دین ما  •

قدر به این موضوع اهمیت داده است؟ خیلی بد است که انسان قدرت فهم خود را براي درك دقایق دینی مصرف نکند و  ینا
 ها دیگر نماید. آن را در سرگرمی

ترسیم، باید از نفهمیدن عمیق مفاهیم کلیدي دین بترسیم/رسول خدا(ص): اف  طور که از سرطان می همان
 را به فهم دین اختصاص ندهد بر مسلمانی که یک روز از هفته

ترسیم، از نفهمیدن عمیق مفاهیم کلیدي دین بترسیم و وحشت کنیم، چون در این صورت  طور که از سرطان می باید همان •
 شود. انسان به اشتباهات وحشتناك ناخواسته دچار می

ک فهم سطحی از معارف دینی متوقف ها هستند که عمق معرفتی ندارند و در ی اللهی ها یا حزب متاسفانه بعضی از مذهبی •
ها یک فهم سطحی نسبت به مفهوم کلیدي و عمیق  دانند. مثالً بعضی کنند که همۀ مفاهیم دینی را می اند و تصور می شده

 تري از آن نیستند. شود و به دنبال فهم عمیق محدود می» پرهیز از گناه«کنند که این مفهوم باعظمت در  تقوا دارند و فکر می
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دهند و این خیلی بد است. رسول  ها هستند که زحمت فهم عمیق دین را به خودشان نمی اسفانه خیلیمت •
اُف بر هر مسلمانى که در هفته یک روز را قرار ندهد که در آن روز، امر «فرمایند:  گرامی اسالم(ص) می

کُلِ  دین خود را بفهمد و بیاموزد، و دربارة معارف دین خویش سؤال کند؛ أُفمٍ  للسلُ  معجی  لَا یکُلِ  ف  
تَفَقَّهماً یوۀٍ یعمج  یهف  هینرَ دأَم  هیننْ دأَلُ عسی 1/225(محاسن/ »و( 

اي که از دین دارند اکتفا  گذارند و به همان فهم سطحی و عوامانه ها وقت چندانی براي فهم دین خود نمی متاسفانه بعضی •
شود که دیگران را از دین گریزان  شود و یا موجب رفتاري می نگري یا موجب دین گریزي خود فرد می سطحیکنند. و این  می
» ام در چه راهی صرف کردي؟! این هوش و فهمی که به تو داده«کند. در حالی که خداوند از آنها خواهد پرسید که  می

ها صرف سرگرمی و امور دیگر کنند ولی صرف دین  کنند، بعضی ها این هوش و استعداد را فقط صرف کنکور می بعضی
 کنند. خودشان نمی

دینی یعنی حماقت، نفهمی و  هاي باهوش و فهمیم است/ بی فکري و براي آدم دین بیشتر یک مقولۀ روشن
 گري عوامی

از کشورها  هاي باهوش و فهمیم است. به عنوان مثال بررسی جالبی در یکی فکري و براي آدم دین بیشتر یک مقولۀ روشن •
کرده و لیسانس به باال  اند اکثراً افراد تحصیل هاي اخیر به تشیع مشرف شده داد، کسانی که در سال انجام شده بود که نشان می

کند یک نوع حماقت در وجود او دیده  گري. هر کسی با دین مخالفت می دینی یعنی حماقت، نفهمی و عوامی هستند. بی
خرد و نادان هستند؛ ذلک بِأَنَّهم قَوم ال  براي اینکه آنها مردمى بى«فرماید:  ها می نخداوند در مورد ایشود.  می

  )58مائده/»(یعقلُون

هاي جاهل به اندازة  دین نیستند /مذهبی هاي جاهل بالي جان دین هستند، افراد بی آنقدر که مذهبی
 جهالت برخی افراد مذهبی استکشیم به خاطر نفهمی و  منافقین، خطرناکند / هر چه رنج می

ها و باشعورهاست. نزاع میان انقالبی و غیرانقالبی نیست بلکه  دین نیست، بلکه نزاع نادان دار و بی درواقع نزاع اصلی نزاع دین •
کند، بر سر فهم و شعور است؛ و دین چه دردي  شعور است. نزاع اصلی همانطور که قرآن هم اشاره می نزاع میان شعور و عدم

هاي خوبی که  هایی که اهل فهم و شعور نیستند. این افراد گاهی در کنار گرایش کند از جانب برخی از مذهبی را تحمل می
 زند. دارند با نادانی خود به دین ضربه هم می

دین را  شان خورده و کمانه کرده و االن این احساس و ادعا را دارند که همۀ ها هستند که مفاهیم دینی به گوش برخی مذهبی •
توانند به  دین تا این حد نمی شود که افراد بی قدر بالي جان دین می بلد هستند! گاهی اشتباهات این افراد مذهبی جاهل آن

 دین لطمه بزنند.
دار و آدم فاسقی که بلد است چگونه از زبانش استفاده  منافق سرزبان -1فرماید: دو گروه کمر مرا شکستند:  امیرالمؤمنین(ع) می •

آدم مذهبی نفهم و جاهل. (قَطَع ظَهرِي  -2کند،  زند که مردم خوششان بیاید ولی خالف دین عمل می هایی می ند و حرفک
نُسکه عنْ جهله فَاتَّقُوا  فسقه و هذَا بِرجلَانِ منَ الدنْیا رجلٌ علیم اللِّسانِ فَاسقٌ و رجلٌ جاهلُ الْقَلْبِ نَاسک هذَا یصد بِلسانه عنْ

 اللَّه ص یقُولُ یا علی هلَاك أُمتی علَى الْفَاسقَ منَ الْعلَماء و الْجاهلَ منَ الْمتَعبدینَ أُولَئک فتْنَۀُ کُلِّ مفْتُونٍ فَإِنِّی سمعت رسولَ
عالم فَاسقُ یصد عنْ علْمه بِفسقه و جاهلٌ نَاسک   اثْنَانِ  و نیز: قَطَع ظَهرِي 69/ص1الخصال/ج ؛ یدي کُلِّ منَافقٍ علیمِ اللِّسان

  )82/ص1و مجموعۀ ورام/ج 245یدعو النَّاس إِلَى جهِله بِنُسکه؛ غررالحکم/
بیت(ع) این گروه به اندازة  شود، در حالی که در کالم اهل متاسفانۀ به خطر گروه دوم یعنی افراد مذهبی جاهل کمتر توجه می •

هاي  کنید رنج ایم. االن شما فکر می هاي زیادي متحمل شده زنند. ما همواره از این دو گروه رنج منافقین به جامعه ضربه می
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همین نفهمی و جهالت  کشیم به خاطر نفهمی و جهالت برخی افراد مذهبی است. جامعۀ ما در اثر چیست؟ االن هر چه رنج می
 شود. شود و به انحراف و تشتّت تبدیل می کم جمع می هاي مذهبی کم آدم

اي است و چنین نیست که صرفاً چند مفهوم ساده باشد که یک بار آن را بشنویم و یاد بگیریم و تمام  دین پدیدة بسیار پیچیده •
ست که نیاز به دقت و تعمق دارد. دین نه تنها نیاز به شود و دیگر نیازي به تعمق و تفکر نداشته باشد. دین موضوعی ا

 متخصصینی دارد که باید به آنها مراجعه نماییم بلکه تک تک ما هم براي درك عمیق دین باید کار کنیم.

علی(ع): نفس خود را با طاعت پروردگار ذلیل کن/ نفست را محاسبه کن و ببین که آیا بعد از انجام یک 
 یا نه؟ طاعت، ذلیل شده است

فرمودند: نفس خود را با طاعت پروردگار پردازیم که  در ادامۀ بحث مبارزه با هواي نفس به یک روایت از امیرالمؤمنین(ع) می •
اگر طاعت کردي و بعد دیدي که نفست ذلیل نشده است، در واقع  )255عیون الحکم/ص»(بِالطَّاعۀِ  نَفْسک  ذلیل کن؛ ذَلِّلْ

اي  اي یا اینکه نفست هم در آن طاعت شریک بوده است. مثالً دیده اي بلکه طاعت نفس خود را کرده طاعت خدا را نکرده
دهی و هم دستور پروردگار را اجرا  یعنی دیدي در انجام این طاعت، هم نفس خودت را حال می» هم فال است و هم تماشا«

 اي. کنی، و به همین خاطر آن طاعت را انجام داده می
دهد که فقط از خدا اطاعت کنیم، بلکه هم از نفس خود اطاعت  ن است که نفس ما اجازه نمیمشکل ما ای •

گیرم! اگر همیشه و  من شریک نمی«فرماید:  کنیم و خداوند هم به ما می کنیم و هم از خدا اطاعت می می
ت نیت توانی نیت مخلصانه داشته باشی الاقل در برخی از اعمال و طاعات خود در همۀ اعمال نمی

مخلصانه داشته باش و فقط براي من باشد، یعنی جاهایی که نفست تمایل ندارد، آن طاعت را انجام 
(سمعت أَبا عبد اللَّه ع یقُولُ  »پسندد انجام بدهی. هایی را که نفست می طور نباشد که فقط طاعت بده و این

 رُ شَرِیکلَّ أَنَا خَیج زَّ وع صاً؛ کافی/قَالَ اللَّهی خَالا کَانَ لإِلَّا م لْهأَقْب لَم لَهملٍ عمی عرِي فی غَیعم نْ أَشْرَكرُ  2/295مو أَنَا خَی
  )1/72؛ وسائل الشعیه/ شَرِیک فَمنْ عملَ لی و لغَیرِي فَهو لمنْ عملَه غَیرِي

 /نتیجۀ طاعت باید ذلت بیشتر نفس دربرابر خدا باشد چرا باید نفس خود را در مقابل خدا ذلیل کنیم؟

اي، طاعت خدا بوده و نفست در انجام آن شریک  خواهی ببینی که واقعاً طاعتی که انجام داده اگر می •
تر شده  است، نفست را محاسبه کن و ببین که آیا بعد از انجام آن طاعت، نفست در برابر خدا ذلیل  نبوده

شوند، (مثالً به خاطر پول،  ها در این دنیا ذلیل می طور که بعضی شود؟ همان شود چگونه می ذلیل مینفس وقتی  .است یا نه
کنند) باید نفس ما در مقابل خدا ذلیل بشود. باید ببینیم که  گري می ي کنند یا تکد خودشان را در مقابل دیگران خوار و ذلیل می

هاي پست نفس خودمان ذلیل  ا ذلیل کنیم یا اینکه ما در مقابل خواهشآیا حاضر هستیم واقعاً نفس خود را در مقابل خد
 هستیم؟

خواهیم خدا را مالقات کنیم و کسی که در مقابل  چرا باید نفس خود را در مقابل خدا ذلیل کنیم؟ چون می •
 .خدا ذلیل نشده باشد امکان راه یابی به ساحت مقدس قرب الهی را ندارد
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و » عبادت«، »طاعات«حالی باشد/ هدف کلی  اه رمضان باید ذلّت نفس و افتادهاثر سی روز طاعت و عبادت م
 ذلّت نفس در برابر خداست» مبارزه با هواي نفس«

هاي ما در این ماه درست بوده است یا نه باید ببینیم که آیا  خواهیم ببینیم که طاعت االن که آخر ماه رمضان است اگر می •
خواهیم نماز خودمان را به  بریم یا نه؟ مثالً وقتی می ترسیم و حساب می آیا االن از خدا بیشتر میایم یا نه؟  تر شده حال افتاده

 تأخیر بیاندازیم یک مقدار بیشتر بترسیم.
 حالی باشد. ها باید ذلّت نفس و افتاده در آخر ماه رمضان بعد از سی روز طاعت و عبادت، اثر این طاعت •
ا هواي نفس، ذلّت نفس است. نفس انسان باید در مقابل خدا ذلیل و فروتن بشود و این هدف کلی طاعت، عبادت و مبارزه ب •

 ذلیل شدن هر جاي دیگر و در مقابل هر کس دیگري اگر زشت است، در مقابل خدا خوب است.
ته یک نمونۀ عالی براي فهمیدن اهمیت ذلّت نفس این است که براي قبولی طاعات خود بیش از خود طاعت اهتمام داش •

اید، براي قبولی آن  تان را قبول کند بیشتر از عملی که انجام داده براي اینکه خدا عمل«فرماید:  امیرالمؤمنین(ع) میباشیم. 
  )64/ص1مجموعۀ ورام/ج»(تالش کنید و زحمت بکشید؛ کُونُوا بِقَبولِ الْعملِ أَشَد اهتماماً بِالْعمل

ایم نسبت به  هایی که انجام داده ایم باید بیش از طاعت ایم و عبادت انجام داده روزه گرفتهحاال که در طول ماه مبارك رمضان  •
ها نگران باشیم و درِ خانۀ خدا التماس کنیم تا این اعمال ما را قبول کند، در این صورت است  قبول شدن یا نشدن آن طاعت

 ایم. ل خود مغرور نشدهدهد که ما به این اعما که نفس ما ذلیل خواهد شد. چون نشان می

 دهد انسان هرکاري انجام بدهد تا نفسش را ذلیل کند، نفسش همان کار را سرمایۀ عجب خود قرار می

ها و  ایم، باید بیشتر از آن زحمت بکشیم تا این روزه ایم و روزه گرفته چرا حاال که سی روز زحمت کشیده •
که هر » خودخواهی«و » خودپسندي«ارد به نام هاي ما قبول شود؟ چون نفس انسان یک بیماري د طاعت

دهد. یعنی  دهد تا او را ذلیل کند، اتفاقاً همان کار را سرمایۀ عجب خودش قرار می کاري انسان انجام می
این بیماري نفس   کشی کند! خواهد گردن اي تا گردن نفس را بشکنی، می با همان کاري که انجام داده

 .جلوگیري از آن واقعاً سخت است که» عجب«انسان است به نام 
پذیرد، اما اگر بتوانی او را به  کند و نمی گویی که در مقابل خدا سجده کن، ابتدا مخالفت می مثالً وقتی به نفس خودت می •

» ولی عجب سجدة قشنگی کردم!«گوید:  زند و می سجده کردن وادار کنی، بالفاصله وقتی سرت را از سجده برداري مهم می
 کند. خودپسندي مییعنی 

 کند تر از گناه نکردن است/ چون عذرخواهی، انسان را ذلیل خدا می عذرخواهی از گناهان مهم

تر از گناه نکردن است؟ چون عذرخواهی کردن در مقابل خدا انسان را خوار و  چرا عذرخواهی کردن ما از بابت گناهان ما مهم •
» گناه نکنیم و از گناه نکردن دچار عجب شویم.«اي خدا مهم است نه اینکه کند و همین ذلیل شدن در مقابل خدا بر ذلیل می

داند که گناه  کند که گناه کند تا دچار عجب نشود چون خدا می اش را رها می اصالً به همین خاطر است که گاهی خداوند بنده
أَبداً؛   بِذَنْبٍ  مؤْمنٌ  ما ابتُلی  رٌ للْمؤْمنِ منَ الْعجبِ و لَو لَا ذَلک(إِنَّ اللَّه علم أَنَّ الذَّنْب خَیبراي بندة مؤمن از عجب بهتر است 

  )313/ص2کافی/ج
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  هاي سی روز ماه رمضان از بین خواهد اگر خواهش و تمنا براي قبولی عمل نباشد، همۀ طاعت

کشی کنید و بگویید:  خود امتحان کنید. به درگاه خدا منّتتوانید اثر اهتمام براي قبولی عمل را بر روح و جان  همین االن می •
خورد ولی  هاي من اصالً به درد نمی کنم، این ماه رمضان را از من قبول کن! درست است که طاعت خدایا! خواهش می«

یت. همین که و نوران» تذلل«افتد؟  ببینید با همین مناجات کوتاه چه اتفاقی در روح ما می» کنم که قبول کنی التماس می
 شوي. کنی به التماس براي قبولی عمل، باصفا می شروع می

هاي سی روز ماه رمضان از بین  هاي و مناجات اگر این خواهش و تمنا براي قبولی عمل نباشد، و این تذلل نباشد همۀ طاعت •
 خواهد رفت و دست خالی خواهیم ماند.

 نرسیم، معلوم است طاعت ما درست نبودهتذلل نفس هدف طاعت است و اگر بعد از طاعت به تذلل 

شود که یک جایی  تذلل نفس هدف طاعت است و اگر طاعت کرده باشیم ولی به تذلل نرسیم، معلوم می •
کند. ضجه زدن و تمناي  از طاعت ما اشتباه بوده است. این تذلل در پیشگاه خداست که آدم را حفظ می

کند و اال اگر این تمنا نباشد چه بسا خود نماز آدم  حفظ می قبولی نماز کردنِ بعد از نماز است که آدم را
 را فاسد کند. چون اگر این تمنا نباشد، عجب خواهد آمد.

ها و  از طاعت -2هاي ما را قبول کند  تمنا کنیم که خدا طاعت -1حاال که آخر ماه رمضان است دو تا کار باید انجام دهیم:  •
هاي ما ناقص بود و اصالً  ها و طاعت خدایا! ببخش که این عبادت«فار کنیم و بگوییم ایم استغ هایی که انجام داده عبادت

 تواند براي ما تذلل و فروتنی بیاورد. این حالت است که می» هاي ما را ندیده بگیر. متناسب شأن تو نبود. اصالً این عبادت
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 )28-تنها مسیر(

هوسرانی در جامعه پراکنده شود، عشق  هواي نفس، هم دشمن عقل است، هم دشمن عشق/ اگر بذر
، و درصورت ادامه، به »عقل«انسان را به » مبارزه با هواي نفس«ها اولین متضرر بدحجابی/  میرد/ خانم می

 روي اربعین باالتر از لذت هرگونه عیاشی رساند/ لذت پیاده می» اخالص«و » عشق«

 چیست؟» به کمک عقل احساسات خود را کنترل کنیم«معناي دقیق 

شود که ما باید به کمک عقل علیه احساسات خود قیام کنیم یا احساسات خودمان را کنترل کنیم و بر آنها  معموالً گفته می •
ها  شود) اصل این سخن درست است اما خیلی غلبه کنیم. (و گاهی به جاي کلمۀ عقل از فکر یا علم یا ایمان هم استفاده می

 شود. ناي دقیق و صحیح اینگونه سخنان، چیزي نیست که معموالً برداشت میبرداشت دقیقی از آن ندارند. مع
شود که باید به وسیلۀ عقل، ایمان، علم یا تفکر با هواي نفس خودتان مخالفت کنید، همۀ  اگر گفته می •

اینها معناي دقیقش این است که به کمک عقل و علم و ایمان، تمایالت خوب خودتان را بیدار و تقویت 
و بعد توسط این تمایالت خوب علیه تمایالت بد خود اقدام کنید. عقل، ایمان، علم و اندیشه همگی کنید 

 هاي خوب هستند. کنندة عالقه بیدارکننده و تقویت

هاي برتر انسان است/ عقل قدرتی است که تمایالت انسان را مدیریت  کنندة عالقه عقل بیدارکننده و تقویت
 کند می

هاي بد، تنها  هاي بد خودمان را کنترل یا محدود و ممنوع کنیم. براي کنترل این عالقه ي از عالقهسر خواهیم یک ما می •
هاي خوبی هستند که یا فطرتاً در دل ما هستند و باید شکوفا شوند و یا بالفعل هستند و فقط باید  اي که داریم عالقه وسیله

هاي  هاي خوب و برتر انسان است و بعد شما با کمک این عالقه القهکنندة ع مدیریت شوند. عقل در واقع بیدارکننده و تقویت
 برید. هاي بد خود را از بین می خوب، عالقه

آیند تا پیامبر درونی ما که عقل است را مورد  کند. پیامبران الهی نیز می عقل قدرتی است که تمایالت انسان را مدیریت می •
الت مختلفی که در درون ما وجود دارد. قدرت عقل همیشه ما را به سمت خطاب قرار دهند. عقل یعنی قدرت مدیریت تمای

 گوید که ارزشمندترین تمایل را انتخاب کن و پاسخ بده. کند و به ما می میل برتر هدایت می

 دهد اندازد و میل برتر را به ما نشان می عقل چراغ می

را بخوریم. در   مان آن  رغم میل کند، باید علی اي تجویز می  شویم و پزشک براي ما داروي تلخ و بدمزه مثالً وقتی بیمار می •
زنیم چون عقل  را کنار می» تمایل به نخوردن داروي تلخ«کنیم و  اینجا ما به وسیلۀ عقل با هواي نفس خود مبارزه می

ه داریم که با هم در در واقع اینجا دو تا عالق». زنده ماندن و سالمتی خود را به دست آوردن، میل برتر است«گوید:  می
آید و در این میان چراغ  عالقه به سالمتی یا زنده ماندن. عقل می -2عالقه به نخوردن داروي تلخ -1گیرند:  تعارض قرار می

 کنیم. دهیم و آن را انتخاب می دهد و ما تمایل برتر را تشخیص می اندازد و میل برتر را به ما نشان می می
کند. لذا مثالً کسی که براي خرید یک پیراهن به فروشگاه  رزشمندتر و انتخاب برتر هدایت میعقل ما را به سمت تمایل ا •

 گویند او عقل ندارد. تر بخرد، می تر، آنهم با قیمت گران تر و نامناسب تر، زشت رود، اگر یک پیراهن قدیمی می
بر دیگر » ها تمایل به برترین«ل است که به عنوان گذارد و این عق علم در چنین موقعیتی فقط اطالعات را در اختیار انسان می •

 شود. کند، و موجب بهترین انتخاب می تمایالت تاثیرگزاري می
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 ها مبتنی بر عقل است؛ حتی عقل تجربی امروز اکثر دفاعیات از ارزش

ورداري از عقل است؛ عقل ها بیشتر عقالنی شده است تا اعتقادي. و نیاز اول ما برخ اي هستیم که دفاع از ارزش االن در دوره •
معاش، عقل سیاسی و عقل براي تأمین منافع ملی. یعنی یک زمانی، اگر بیشتر بر اساس اعتقادات از انقالب خودمان دفاع 

مان مبتنی بر عقل است؛ حتی عقل تجربی. مثالً یک زمانی عقل  هاي انقالب کردیم ولی االن اکثر دفاعیات ما از ارزش می
گفتیم که اگر دنبال دموکراسی  رسید که دموکراسی غربی غلط است و باید با استناد به آیات و روایات می تجربی انسان نمی

ها را زیر پا نگذارید. ولی االن عقل بشر رشد کرده است و بر اساس عقل و  غربی هستید، الاقل مراقب باشید امر خدا و ارزش
خوبی نیست. و فجایع دمکراسی غربی را با چشمان غیر مسلح نیز  توان ثابت کرد که دموکراسی غربی چیز تجربۀ بشري می

 توان دید. می

قدر فضا شفاف شده که اگر فقط به دنبال  بینی قابل درك است/االن آن امروز تمام ارزشها با عقالنیت و واقع
 ایم ها را هم حفظ کرده تأمین منافع خودمان باشیم، ارزش

هاي نظام و انقالب  النیت است و باید به شیوة عقالنی از ارزشامروز نزاع بر سر عقالنیت و عدم عق •
دفاع کنیم. چون تجربۀ شکست خوردة نظام سلطه که شالودة آن کفر و الحاد است در مقابل ماست. اگر 

 نمایی است. نفاقی هم در جامعه وجود داشته باشد، این نفاق و دورویی بر سر عقل
کنند؛ همان  ب و نیرنگ، از عقالنیت و واقع بینی سوء استفاده میها در فضاي سیاسی جامعه با فری بعضی •

کنند، امروز تکیه گاه  دهند، و مؤمنین به درستی بر آن تأکید می ها شعارش را می اي که بعضی بینی واقع
بینی و عقالنیت تکیه و استدالل کنیم. امروز با رشد  ها است، و ما کافی است بر همین واقع دفاع از ارزش

 بینی قابل درك و فهم است. ها با عقالنیت و واقع ها، تمام ارزش ها و تجربهعقل
قدر فضاي  هاي اسالمی را حفظ کنیم ولی االن آن گفتیم: هم باید به منافع خودمان نگاه کنیم و هم ارزش سال پیش می سی •

ایم.  ها را هم حفظ کرده شیم، ارزشسیاسی جهان واضح و شفاف شده است که حتی اگر فقط به دنبال تأمین منافع خودمان با
  هاي سیاسی هم باید خودشان را بر این اساس بازتعریف کنند که دقیقاً در کجاي عقالنیت سیاسی امروز قرار دارند. جریان

دارند. المللی و دیدن دم این و آن امنیت و رفاه را در کشور نگه  خواهند تنها با تکیه به بهبود روابط سیاسی و بین ها می بعضی •
کرد یعنی بدون اینکه کنترل شدیدي از مرزهاي  اي امنیت خود را حفظ می سوریه یک چنین کشوري بود که با معادالت منطقه

کرد امنیت خود را حفظ کند. ولی این امنیت  خود داشته باشد صرفاً با روابط خوب با همسایگانش و کشورهاي منطقه سعی می
ون اگر این همسایگان یا کشورهاي منطقه به هر دلیلی تصمیم بگیرند که چند لشکر از پذیر است چ بسیار شکننده و آسیب

 شود آنها را کنترل کرد؟! ها را وارد کشور کنند دیگر چگونه می تروریست
داند که دشمن هر لحظه به  داند که کوتاه آمده در برابر دشمن خالف منافع ملی ماست و چه کسی نمی چه کسی امروز نمی •

 ها نیاز به اعتقادات محکم انقالبی هم ندارد. شود. فهم این واقعیت نفوذ و سلطه است و هیچ خیر خواهی از او دیده نمی دنبال

 کوبد/ دشمنِ عقل، هواپرستی است هاي بد می هاي خوب را بر سر عالقه عقل عالقه

د این عقل است که با هواي نفس مبارزه گوین هاي خوب است و اگر می هاي بد با کمک عالقه مبارزه با هواي نفس و عالقه •
 کوبد. هاي بد می دارد و بر سرِ عالقه هاي خوب را برمی کند یعنی اینکه عقل عالقه می

فی   أَنْظَرُهم  النَّاسِ  کند؛ أَعقَلُ ترین مردم کسی است که خیلی بیشتر به عاقبت نگاه می عاقل«فرماید:  امیرالمؤمنین(ع) می •
تر است و طبیعتاً  عاقل» شود بعداً چه می«هر کس بیشتر به این فکر کند که  )542/روایت217رالحکم/صغر»(الْعواقب
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کند در  کند و سعی می تر از او حتی مراتب بهشت را هم محاسبه می کند و عاقل ترین انسان، قیامت را هم محاسبه می عاقل
 مراتب باالي بهشت جاي بگیرد.

هاي دمِ دستی رسیدگی کن و به فکر فردا  داشتنی گوید به همین دوست ن هواي نفس میدشمنِ عقل هواپرستی است، چو •
 نباش! ولی عقل به فکر فردا و فرداهاي دورتر است.

هواي نفس، هم دشمن عقل است، هم دشمن عشق/ اگر بذر هوسرانی در جامعه پراکنده شود، عشق 
 ها اولین متضرر بدحجابی میرد/ خانم می

شود، بلکه هواي نفس  کند و اگر هواي نفس غلبه کند، عقل نابود می هواي نفس مبارزه می نه تنها عقل با •
کند. عشق به معنایی که در ادبیات عرفانی ما آمده است  دشمن عشق نیز هست و با عشق هم مبارزه می

 همان محبت شدید است که بیشتر در امور معنوي قابل تحقق است. 
ها محافظان مستحکم حیا و حجاب خواهند شد.  جا بیانداریم خود خانماگر همین مفهوم را در جامعه  •

داند که اگر حجاب خود را رعایت نکند با این کارش زمینۀ هوسرانی را در  چون آن خانم خودش می
رود. چون اگر بذر هوسرانی  ها می دهد و در این صورت دودش اول به چشم خود خانم جامعه افزایش می
توانند با همسر  ها نمی شود و مرد شود، عشق یعنی محبت عمیق و دراز مدت نابود می در جامعه پراکنده

طور  شود همان ها کوتاه می ها مثل عمر دوران بازي فوتبالیست در این صورت عمر مفید خانمخود عاشقانه برخورد کنند. 
اي ندارند،  اندازند و این زنان چون غالباً خانواده که در جهان غرب عمر مفید زنان کوتاه است و بعد از یک سنّی آنها را دور می

بقیه عمر را باید با سگ و گربۀ خود زندگی کنند و گویی زنِ غربی هم این مسأله را پذیرفته است؛ اینگونه است که در غرب 
 شود. با زنان مثل کاال برخورد می

ها به جوانان گفته  ي از فیلمهوسرانی موجب شده عشق و محبت در جهان غرب بمیرد/دروغی که در بسیار
 شود می

هوسرانی موجب شده عشق و محبت در جهان غرب بمیرد. متاسفانه کمتر فیلم یا سریال یا مستندي که این واقعیت را به  •
توان ساخت که هم  هاي روابط زن و مرد می هاي زیادي با سوژه زنان و مردان جامعۀ ما نشان دهد ساخته شده است. فیلم

 و هم به جاي اینکه هرزگی را تقویت کنند، هرزگی را نابود کنند. جذاب باشد
رغم  توانند علی شود که دختران و پسران می ها به جوانان ما دروغ گفته می متاسفانه در بسیاري از فیلم •

هوسرانی و هرزگی در نهایت به عشق خودشان هم برسند و خوشبخت هم بشوند. این دروغ است چون 
 کند.  برد همانطور که عقل و اندیشه را از نابود می عاطفه را از بین می هواي نفس، عشق و

روي اربعین باالتر از لذت  ها را تجربه کند/لذت پیاده تواند باالترین لذت کسی که عقل داشته باشد می
 هرگونه عیاشی

، »هواي نفس«مردم اثبات کنیم که قدر رشد کرده است که نیازي نیست با آیه و روایت بخواهیم به  االن دیگر عقل مردم آن •
کند و انسان را  عاطفه را بیشتر می» مبارزه با هواي نفس«شود فهمید  کند. به تجربه می هم عقل را و هم عشق را نابود می

 کند. اینها واقعیاتی هستند که امروزه در اطراف ما و جهان ما قابل مشاهده هستند. هاي عمیق و درازمدت می اهل عالقه
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تواند با همین بهشت و یا باالتر از آن یعنی  که عقل داشته باشد و به آیندة دورتري مانند بهشت هم نگاه کند، میکسی  •
توانند چنین لذتی را  ترین جاها نمی ها در هرزه ترین آدم بازي کند و چنان لذتی ببرد که هرزه چنان عشق» مالقات با خدا«

روي اربعین به سمت کربال وجود دارد،  توان به لذت غیرقابل وصفی که در پیاده میتجربه کنند. به عنوان یک مثال قابل لمس 
برند که در هیچ جاي  ناشدنی چنان لذتی می کنند از آن فضاي وصف اشاره کرد. کسانی که در این مراسم باشکوه شرکت می

 توانند ببرند. عالَم کسانی که دنبال هرزگی و عیاشی هستند چنین لذتی را نمی

 کنند واقعًا مظلوم و قابل ترحم هستند/باید برایشان دعا کرد رانانه زندگی می سانی که هوسک

ها دعا کرد. اینها مجروح و معلول  کنند واقعاً مظلوم و قابل ترحم هستند. باید براي این بیچاره رانانه زندگی می کسانی که هوس •
اند و مثل کسی که تصادف کرده و بدنش مجروح شده، روح  روحی و ذهنی هستند. اینها روح و نفس خود را مجروح کرده

اند، غافل از اینکه لذت واقعی در مبارزه با هوا  رانی رفته ها براي لذت بردن به دنبال هوس اند. این بیچاره خودشان را نابود کرده
 اند. شده و فریب خورده  رانی. در واقع به اینها دروغ گفته و هوس است نه در هوس

 شوي عقل خودت دینداري و مبارزه با نفس کنی، عاشق هم می اگر با

برم چون لذت  ممکن است این سؤال مطرح شود که: اگر من بخواهم با عقل خودم دینداري کنم، از دینداري کردن لذت نمی •
شق خالف شوي. چون ع در عشق است. پاسخ این است: اگر با عقل خودت دینداري کنی و مبارزه با نفس کنی، عاشق هم می

 عقل نیست. هرچند ممکن است که عشق خالف عقل دنیانگر باشد ولی اساساً خالف عقل نیست.
گوید که به نفع خودت است که به سوي خدا حرکت کنی، به نفع خودت است که گناه نکنی، به نفع خودت  عقل به تو می •

کردید به خود کرده و اگر بدى و ستم کردید باز به اگر خوبی و احسان « گوید:  عقل به تو میاست کارهاي خوب انجام بدهی. 
الْفرَار منْ   لَا یمکنُ«گوید:  ) عقل به تو می7اسراء/»(اید؛ إِنْ أَحسنْتُم أَحسنْتُم لأَنْفُسکُم و إِنْ أَسأْتُم فَلَها خود کرده
  )845/ص2مصباح المتهجد/ج»( حکُومتک

شوي که اتفاقا به حسب عقل مجبورش هستی،  رانی برداري عاشقِ آنی می قتی دست از هوسشود؟ و اما عشق کجا پیدا می •
بینی کسی جز او الیق عاشقی نیست. در این  اي و ثانیاً می کنی چون هرزگی نکرده یعنی اوالً استعداد عاشق شدن پیدا می
ت مجبور هستی و این یک رابطۀ عاشقانۀ بسیار آید چون تو به خدایی که معشوق توس میان یک ترکیب بسیار نادر به وجود می

 کند. دهد که تو را در خود فنا می انگیز را شکل می عجیب و حیرت
کند مگر اینکه آن  محبت خدا آتشی است که به چیزي عبور نمی«فرماید:  امیرالمؤمنین علی(ع) دربارة شدت عشق به خدا می •

این محبت به کسی است که عاقالنه به او  )192مصباح الشریعه/ص»( ء إِلَّا احتَرَق شَی  علَى نَار لَا تَمرُّ  اللَّه  سوزاند؛ حب را می
مجبوري و عاشقانه به او وابسته هستی. اگر با این نگاه و روحیه به سراغ مناجات بروي زبان مناجات را خیلی بهتر متوجه 

 خواهی شد.

 بیند چقدر به این خدا مشتاق است ر است، و بعد میفهمد که به خدا مجبو ابتدا انسان با عقلش می

بیت(ع) چیز  فهمی که جز محبت خدا و اهل کند که به سمت خدا حرکت کند؛ چون با عقل خودت می عقل آدم را مجبور می •
را دوست خواهد دیگري در این عالم مزّه ندارد، و راه سعادت دیگري غیر از این وجود ندارد. و کسی که واقعاً بیمار نباشد اینها 

 داشت و راهی جز این ندارد که به سمت اینها حرکت کند.
 بیند که چقدر به این خدا مشتاق است و او را دوست دارد. فهمد که به خدا مجبور است و بعد می ابتدا انسان با عقل خودش می •
چه رسد به اینکه بخواهد عاشق آن  شود کنند که اگر کسی به چیزي مجبور باشد دیگر به آن عالقمند نمی ها تصور می خیلی •

 توانیم عاشق هم باشیم. طور نیست. یعنی ما با اینکه مجبور به خدا هستیم ولی می شود! ولی در مورد خداوند این
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شود، ولی این  کند که با عقلت بفهمی در حرکت به سوي خدا منافعت تأمین می عشق از آنجایی طلوع می
 منافع را نبینی!

فهمی  داري با عقل خودت می اي به بعد هر قدمی که به سوي خدا برمی کند که دیگر از یک مرحله طلوع میعشق از آنجایی  •
 برد. بینی و فقط این عشق به خداست که دارد تو را جلو می شود، ولی این منافع را نمی که منافعت دارد تأمین می

عقل بگوید به ضرر توست و عشق بگوید نه به نفع  شود نزاعی بین عقل و عشق است معنایش این نیست که اگر گفته می •
توست، بعد تو الزم باشد به حرف یکی از عقل یا عشق گوش کنی! این برداشت نسبت به نزاع عقل و عشق اشتباه است. 

ا عقل بگوید: نگاه کن که این کار به نفع تو است! ولی عشق به تو بگوید چشمت ر«برداشت درست در این باره این است که: 
بیند  به اینکه به نفع توست ببند و فقط به خاطر محبت او حرکت کن و جلو برو. اگر چشمت را به روي منافعی که عقلت می

کردي و به نفع  اي. در حالی که اگر چشمت را باز می ببندي و با عشق خودت جلو بروي باز در مسیر عقالنیت حرکت کرده
 »کردي. انتخاب میکردي، باز هم همین راه را  خودت نگاه می

 اوج اخالص تعبیر دیگري از عشق است

) اخالص به این )165بقره/»(أَشَد حبا للَّه«اوج اخالص هم تعبیر دیگري از عشق به معناي فوق است (عشق به معناي  •
ولی به آن نگاه نکنی اي براي تو دارد  دهی چه منافع مادي و معنوي گویند که بفهمی و بدانی این کاري که داري انجام می می

 و فقط براي خدا انجام دهی. عشق هم همین هست.
خدایا! اگرچه این کار به ضرر من است ولی فقط به خاطر تو انجام «کنند معناي اخالص این است که:  ها فکر می خیلی •

اهند سرِ خدا منّت بگذارند! خو قدر ناشیانه و غیرمعقول است! انگار می کنند که عشق و اخالص، این ها فکر می خیلی» دهم! می
در حالی که هر یک قطرة خونی که انسان در راه خدا بدهد، خدا در مقابلش کرور کرور پاداش خواهد داد، ضمن اینکه آن 

شود، طبق تقدیر الهی، مقدر بوده عمرش به پایان برسد ولی خدا به او لطف کرده و منّت  کسی که در راه خدا کشته می
ین فرصت را داده که خونش در راه خدا ریخته شود. (بر اساس آیات و روایات، جهاد در راه خدا، مرگ کسی را گذاشته و به او ا

یقُولُونَ کند و کسی که زمان مرگش فرا رسیده باشد، اگر از جهاد هم فرار کند، در خانۀ خودش از دنیا خواهد رفت؛  نزدیک نمی
رِ شَینَ الْأَمکانَ لَنا م ما  لَو فیء کُنْتُم نا قُلْ لَولْنا هاهالْقَتْلُ إِلى  قُت هِملَیع بالَّذینَ کُت رَزلَب کُموتیهِم؛ آل عمران/  بضاجِع154م(  

 »نگاه نکن که به نفع توست«گوید  ولی عشقت می» به نفع توست«گوید  معناي عشق این است که عقلت می

خ مشخصی از دنیا بروي، پس دعا کن شهید بشوي، چون شهید شدن مرگ (اَجل) را وقتی قرار است در تاری«گوید  عقل می •
گوید که شهادت به نفع تو است. اما بعد از اینکه فهمیدي که به نفع تو است، عاشقانه شهید شدن  عقل می» کند. نزدیک نمی

 یعنی حتی این منفعت را هم نگاه نکنی.
بیند. معناي  بیند و فقط خدا را می شود را نمی اي که در راه خدا نصیبش می دنیوي اگر انسان عاشق باشد، همۀ منافع اخروي و •

رغم اینکه به ضرر توست ولی برو!  عشق این نیست که عقلت بگوید این کار به ضرر تو است ولی عشقت بگوید که علی
این کار به نفع توست ولی  درست است که«گوید  ولی عشقت می» به نفع توست«گوید  معناي عشق این است که عقلت می

 »به این منافع نگاه نکن و فقط براي محبت خدا انجام بده.
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 با هواي نفس مبارزه کن تا به عقل برسی، بعد ادامه بده تا به عشق و اخالص برسی

لمؤمنین(ع) امیراپس هواي نفس مبارزه کن تا به عقل برسی، بعد این مبارزه با نفس را ادامه بده تا به عشق و اخالص برسی.  •
تواند اخالص داشته باشد؟! کَیف یستَطیع الْإِخْلَاص منْ  کسی که هواي نفس بر او غلبه کرده است چگونه می«فرماید:  می

   )516غررالحکم/ص»(یغْلبه الْهوى
عاشق خدا هستی یا نه! آیا به  دهد تا ببیند که آیا خداوند برخی از منافع طاعات و عبادات تو را در همین دنیا به تو نشان می •

کند براي همین است و  اي هدیه می هاي خارق العاده کنی یا نه. اینکه خداوند متعال به عرفا کرامات و قدرت این منافع نگاه می
 کنند. اگر آنها به این نتایج سرگرم و دلمشغول شوند از همۀ مراتب معنوي خود سقوط می
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 )29-تنها مسیر(

صبر «و » ترك هوس«با دو بال »/ صبر در نامالیمات«و » ترك شهوات«مبارزه با هواي نفس؛  هاي عملی ه را
  توان پرواز کرد/ مبارزه با نفس دائمی است و تا آخر عمر ادامه دارد  می» در بال

دهد و هم در  مروري بر مباحث گذشته/حیات و خلقت انسان طوري طراحی شده که هم دنیا به ما زجر می
 زجرهایی تعبیه شده است وجود ما

اي از مطالب عنوان شده در  شود، در ابتدا خالصه در این جلسه که جلسۀ پایانی بحث محسوب می •
ه عملی یا چند قاعدة عملیاتی براي مدیریت مبارزه با هواي  کنیم و در انتها چند را جلسات قبل ذکر می

 کنیم.  نفس بیان می
صرفنظر از  -2انسان براي رشد یافتن به وسیلۀ رنج و سختی آفریده شده است  -1گفتیم فلسفۀ خلقت انسان این است که  •

اي است که باید زجر بکشد. چون انسان چندین نوع تمایل دارد که  فلسفه و هدف خلقت انسان، ساختار وجودي انسان به گونه
انسان در دنیا، در بستر زندگی و حیاتی قرار  -3هایش برسد  تواند به همۀ خواسته اینها با هم در تعارض هستند و لذا انسان نمی

دارد که این زندگی با انسان سرِ ناسازگاري دارد، لذا محال است شما در مسیر زندگی خود با افرادي مواجه نشوید که در اثر 
 سوء تفاهم یا به دالیل دیگري به شما بدي کنند.

دهد و هم در وجود خودمان یک زجرهایی  دنیا به ما زجر می خداوند حیات و خلقت انسان را طوري طراحی کرده است که هم •
(لَقَد تعبیه شده است؛ چه به سمت خدا حرکت کنیم و چه نخواهیم به سمت خدا حرکت کنیم این زجرها وجود خواهد داشت. 

  )4کَبد؛ بلد/  خَلَقْنَا الْإِنْسانَ فی

مدیریت کنیم/ در مقام مدیریت زجر باید براي وقتی تحمل زجر در دنیا حتمی است، پس باید این زجرها را 
 مبارزه با هواي نفس خود برنامه داشته باشیم

ها را  رسیم که باید این زجرها و رنج وقتی فهمیدیم که تحمل زجر و سختی در دنیا براي ما حتمی است، به این نتیجه می •
. هدفی 3ها ببریم و  برداري را از تحمل رنج هترین بهره. ب2ها را کاهش دهیم و  . در حد امکان مقدار رنج1مدیریت کنیم، تا 

طور نباشد که زجرها را تحمل کنیم  نشویم. یعنی این» خَسرَ الدنْیا و الْآخرَه«که براي این زجرها وجود دارد را محقق کنیم و 
د براي مبارزه با هواي نفس خودمان مان نشود. لذا خود ما در مقام مدیریت زجر بای اي نبریم و در آخرت چیزي نصیب ولی بهره

 برنامه داشته باشیم.
مسیر » تمام«ها، تنها مسیر زندگی انسان است. و مربوط به  ها و سختی برنامۀ مبارزه با هواي نفس و مدیریت کردن رنج •

یا اجزائش است یا نتیجۀ  است،  ها، یا مقدمه ها و برنامه زندگی، یعنی از ابتدا تا انتهاي عمر انسان است. سایر مفاهیم، توصیه
 این مبارزه است.

دهد. هدف مبارزه با هواي نفس نیز، خوب بودن، رشد استعدادها، تعادل روحی و  ایمان به ما انگیزة مبارزه با هواي نفس می •
راي کسب استعداد و آمادگی ب«تر مبارزه با هواي نفس  بسیاري فواید دنیوي و اخروي و مادي و معنوي است اما هدف عالی

 است.» لقاء اهللا
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اگر به میل و تشخیص خودمان مبارزه با هواي نفس را مدیریت کنیم، در واقع باز هم از هواي نفس تبعیت 
 شود ایم/مبارزه با نفس بدون دستور نمی کرده

ماهیت عملیات ما » مبارزه با هواي نفس«وقتی فهمیدیم که ما باید این زجر و رنج را مدیریت کنیم، و  •
یریت زجر در دنیاست، حاال اگر بخواهیم به میل و تشخیص خودمان مبارزه با هواي نفس را براي مد

مدیریت کنیم، دوباره تبعیت از هواي نفس اتفاق خواهد افتاد. چون به دستور نفس خودمان داریم با 
 شود. کنیم و این نقض غرض است و انانیت و کبریایی نفس گرفته نمی نفس خود مبارزه می

رساند. در واقع اگر به میل خودمان  کند و به اوج پاکی نمی سختی کشیدن و هر مبارزه با نفسی آدم را از تکبر پاك نمی هر نوع •
خواهیم با هواي نفس خودمان مبارزه کنیم  شود. یعنی اگر می تر و بزرگتر می مان فربه با هواي نفس خود مبارزه کنیم، نفس

فایده خواهد بود. لذا خدا لطف کرده است و از طریق پیامبرانش به ما  و اال مبارزه بیباید یک کس دیگري به ما دستور بدهد 
دهیم،  گوییم خدا لطف کرده است که به ما دستور داده؟ چون خیلی از کارهاي خوبی که ما انجام می دستور داده است. چرا می

و باید انجام دهیم (مثل صدقه دادن به فقیر)؛ اما  توانستیم تشخیص دهیم کار خوبی است اگر دستور خدا نبود خودمان هم می
مان تقویت نشود؛ چون اگر در مسیر تربیت خودمان،  مان بزرگ نشود و انانیت»منِ«خدا لطف کرده و به ما دستور داده است تا 

 شود. بزرگ می» من«همیشه بر اساس تشخیص خود عمل کنیم این 

، پاسخی ندارد/فروتنی و عبودیت راه »اتصال به بزرگ«ز ما دوست داریم بزرگ باشیم ولی این تمایل ج
 اتصال به خدا

رسیم. و مفهوم عبودیت و بندگی در بحث مدیریت مبارزه با هواي نفس وارد  العاده مهم عبودیت می در اینجا به مفهوم فوق •
با خداي بزرگ ارتباط و اتصال پیدا  شود. ما در مقابل کبریایی خدا باید از خودمان تواضع و فروتنی نشان دهیم تا بتوانیم می

کنیم. ما دوست داریم بزرگ باشیم ولی این تمایل جز اتصال به بزرگ، پاسخی ندارد. مثل حضرت امام(ره) که با کوچکی درِ 
خانۀ خدا به عزت و بزرگی رسید و اال اگر از طریق دیگري بخواهیم به این تمایل خود پاسخ دهیم و بزرگ شویم، کارمان به 

(من مات و فی قَلبِه مثقالُ ذَرةٍ من خواهیم شد که بوي بهشت هم به مشام ما نخواهد رسید. » متکبر«کبر خواهد کشید و ت
  )537کبرٍ لم یجِد رائحۀَ الجنَّۀِ؛ امالی شیخ طوسی/ص

با هواي نفس/تقوا،  دومین مفهوم در جریان مبارزه» والیت«شود/  ما در تبعیت از ولی خدا نابود می» انانیت«
 برنامۀ مبارزه با نفس

» والیت«وقتی قبول کردیم که در مدیریت مبارزه با هواي نفس، باید خدا به ما دستور بدهد، مفهوم کلیدي و فرخندة به نام  •
ستورها کند بلکه براي اینکه نفس ما واقعاً ذلیل شود، بخشی از د شود. یعنی خدا همۀ دستورها را خودش صادر نمی مطرح می

آید که از دستور یک  ما در تبعیت از ولی خدا نابود خواهد شد، چون آدم زورش می» انانیت«کند. در اینجا  را ولی خدا صادر می
آدمی مثل خودش اطاعت کند. البته خداوند اطاعت کردن از ولی خودش را براي ما آسان کرده است و گلِ سرسبد عالم را 

 دستور دهد.مأمور کرده است تا به ما 
» والیت«است و دومین مفهوم » عبودیت«کنیم،  پس اولین مفهومی که در جریان مدیریت هواي نفس با آن برخورد می •

 شود. گفته می» تقوا«رسد که همان اوامر و نواهی خداوند است که به آن  است. بعد نوبت به برنامۀ مبارزه با هواي نفس می
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 . صبر در نامالیمات2. ترك شهوات 1/ دو بخشِ مبارزه با هواي نفس: هاي عملی مبارزه با هواي نفس ه را

پردازیم و چند قاعدة عملیاتی براي مدیریت کردن هواي  هاي عملی مبارزه با هواي نفس می در ادامۀ بحث، مختصراً به راه •
ترك شهوات -1انجام دهیم: کنیم. مبارزه با هواي نفس دو بخش دارد که این دو بخش را باید در کنار هم  نفس معرفی می

 صبر در نامالیمات-2
خواهید (نهایتاً لقاءاهللا)  گویم که شما به آنچه می من به حق به شما می«امام صادق(ع) به یکی از اصحاب خود فرمود:   •

نامالیمات؛ رسید مگر با صبر کردن در برابر  رسید مگر به ترك آنچه میل و شهوت دارید و به چیزهایی که آرزو دارید نمی نمی
تحف »(ما تُرِیدونَ إِلَّا بِتَرْك ما تَشْتَهونَ و لَا تَنَالُونَ ما تَأْملُونَ إِلَّا بِالصبرِ علَى ما تَکْرَهونَ  لَا تُصیبونَ  إِنَّکُم  لَکُم  بِحقٍّ أَقُولُ
  )208و امالی مفید/ 305العقول/ص

نند ولی حاضر نیستند در بال و مصیبت صبر کنند/ با دو بالِ ها حاضرند شهوت و گناه را ترك ک بعضی
 توان پرواز کرد می» صبر در بال«و » ترك هوس«

ها نیز  هاي مذهبی حاضرند شهوت و گناه را ترك کنند ولی حاضر نیستند در بال و مصیبت صبر کنند. بعضی بعضی از آدم •
ترك کنند. در صورتی که این دو باید با هم باشد تا نتیجه بدهد. چون حاضر هستند در بال صبر کنند ولی حاضر نیستند گناه را 

تواند پرواز کند، یکی اینکه وقتی هوسی به سراغش آمد، آن را ترك کند و گناه را کنار بگذارد و دیگر  انسان با دو بال می
 اینکه وقتی بالیی بر سرش آمد صبر کند.

بروید و «خواهد فقط  فرمود که دستورالعمل نمی دستور العمل بدهید، ایشان می پرسیدند که به ما از حاج آقاي دوالبی(ره) می •
دهیم و مراقبتی که در ترك معصیت  چون مردم معموالً رضایت را کم دارند. همان کارهاي خوبی که انجام می» راضی باشید!

دو بال باالخره از زمین جدا شویم و پرواز همراه باشد، به ما کمک خواهد کرد با این » رضایت«دهیم اگر با چاشنیِ  انجام می
 را آغاز کنیم.

ها و نامالیمات در  که آدم در مقابل سختی صبر کردن در نامالیمات هم خودش مبارزه با هواي نفس است. گاهی اوقات همین •
ش خودش و شود. گاهی اوقات انسان مشکل دارد ولی باز هم پی زند مبارزه با هواي نفس محسوب می دل خودش نق نمی

داند  شود و رضایت خدا را به دنبال دارد. چون خدا می زند و این هم مبارزه با هواي نفس محسوب می خداي خودش لبخند می
 کند. ها باز هم به رضاي خدا راضی است و شکر می رنج  رغم این کشد ولی علی اش چقدر دارد رنج و سختی می که بنده

داد، خون  هاي حضرت جان می روز عاشورا و آن موقعی که علی اصغر(ع) بر روي دستترین بالهاي  امام حسین(ع) در سخت •
ما نَزَلَ بِی   علَی  کنم و راضی هستم (هونٌ فرمود: خدایا من این بال را تحمل می میکرد و  علی اصغرش را به آسمان پرتاب می

 گویند. ه این میب» راضیۀً مرْضیۀً« )117اللَّه؛ لهوف/ص  أَنَّه بِعینِ

 هر روز و در هر حالتی باید دأب انسان مبارزه با هواي نفس باشد

خواهد حالش اصالح شود و نفسش سالمت شود باید مرام خود را این قرار دهد  کسی که می«فرماید:  امیرالمؤمنین(ع) می •
و سلَامۀَ نَفْسه فَلْیجعلْ   حاله  ؛ و منْ أَراد إِصلَاحاش این باشد) که در هر حالی مبارزه با هواي نفس کند (یعنی عادت، بنا و برنامه

هر روز و در هر حالتی باید دأب انسان این باشد که با هواي  ) 98/ص1ارشاد القلوب/ج»(دأْبه مجاهدةَ النَّفْسِ عنْد کُلِّ حالٍ
 د.نفس خودش مبارزه کند و یک لحظه نباید از این امر غافل شو

 مبارزه با نفس دائمی است و تا آخر عمر ادامه دارد
حضرت فرمود: در مخالفت با هواي نفس است. پرسیدند: چه موقع راه رسیدن به راحتی چیست؟ «از امام صادق(ع) پرسیدند:  •

احۀِ؟ فَقَالَ ع: فی خلَاف الرَّ  شود؛ قیلَ لَه: أَینَ طَرِیقُ رسد؟ حضرت فرمود: اولین روزي که وارد بهشت می عبد به راحتی می



119 

 

 

  ● bayanmanavi.ir ● بیان معنوي رسانیپایگاه اطالع 
 

یعنی مبارزه با نفس دائمی  )370تحف العقول/ص»(الْهوى. قیلَ: فَمتَى یجِد عبد الرَّاحۀَ؟ فَقَالَ ع عنْد أَولِ یومٍ یصیرُ فی الْجنَّۀ
مدام با هواي نفس خودش مخالفت کند، چه کند باید  است و تا آخر عمر ادامه دارد. یعنی تا وقتی انسان در این دنیا زندگی می

کردند، البته  در مراحل ابتدایی باشد و چه در مدارج و مراتب باال باشد. یعنی عرفا و بزرگان ما هم تا آخر عمر مبارزه با نفس می
 در سطح خودشان.

قدر لذت و  دهم/ ذکر خدا آن خدا: اگر بندة من بیشتر مشغول من باشد، شهوت او را در مناجات قرار می
 گیرد شیرینی دارد که جاي شهوت را می

چیزي که بر عبد من غالب است اشتغال به من  فرماید اگر بدانم آن پیامبر گرامی اسالم(ص) فرموده است: خداوند متعال می •
ام این چنین  دهم. وقتى بنده است (یعنی اگر ببینم که بندة من بیشتر مشغول من است) شهوت او را در دعا و مناجات قرار می

شوم. این بندگان، دوستان حقیقی من هستند، اینها کسانى هستند که هرگاه  شد، اگر بخواهد خطایى مرتکب شود، مانعش مى
ی الاشْتغَالُ بِ  علَى عبدي  أَنَّ الْغَالب  ؛ إِذَا علمت دارم بخواهم اهل زمین را هالك کنم، به خاطر آنها، هالکت و عقوبت را برمى

نَقَلْت  تَهوشَه  وهسنَ أَنْ ییب و نَهیب لْتح وهسأَنْ ی ادفَأَر کي کَذَلدبی فَإِذَا کَانَ عاتنَاجم ی وأَلَتسی مف  کقّاً أُولَئی حائیلأَو کأُولَئ
لأَنْ أُه تدینَ إِذَا أَرالَّذ کقّاً أُولَئطَالُ حۀًالْأَبقُوبع ضالْأَر طَال -کالْأَب کلِ أُولَئنْ أَجم منْها عتُهیو250عدة الداعی/ص»(ز(  

اگر کمی تالش و فعالیت کنید و درگیري خود را غالباً مبارزه با هواي نفس قرار دهید خواهید دید که پروردگار با شما چقدر  •
اند و به ذکر او مشغولند. ذکر  جزء کسانی قرار دهد که از شهوات غافل شده قشنگ برخورد خواهد کرد. از خدا بخواهیم ما را

 گیرد. قدر لذت و شیرینی دارد که جاي شهوت را می خدا آن
رسول خدا(ص): رضایت خدا در ناراحتی نفس است / راه موافقت حق، مخالفت نفس است/هر وقت دیدیم با 

 ایم کردهحق موافق نیستیم، یک جایی مطابق میل نفس عمل 

توانم به معرفت حق برسم؟ حضرت فرمود: با معرفت نفس. پرسید: چگونه با حق  کسی از رسول خدا(ص) پرسید: چگونه می •
توانی موافق حق بشوي. (لذا هر وقت دیدیم که با حق موافق نیستیم باید بدانیم که  موافق باشم؟ فرمود: با مخالفت نفس می

ایم.) پرسید: چگونه به رضایت حق برسم؟ فرمود:  ایم و به هواي نفس خود بله گفته هیک جاهایی به نفس خودمان حال داد
نفس خودت را ناراحت کن تا خدا از تو راضی شود. پرسید: چگونه به وصال حق برسم؟ فرمود: از خودت هجرت کن تا به خدا 

کن و وقتی به تو دستور داد، حرف او را توانم به طاعت حق برسم؟ گفت: از نفس خودت نافرمانی  برسی. پرسید: چگونه می
هاي نفس خود  گوش نکن و با آن مخالفت کن. پرسید: چگونه به ذکر حق بپردازم؟ فرمود: نفس خود را فراموش کن (خواسته

دور توانم به حق نزدیک و مقرّب شوم؟ فرمود: با  را فراموش کن) و به آن فکر نکن تا خدا را به یاد بیاوري. پرسید: چگونه می
توانم با حق انس بگیرم؟ فرمود: با وحشت از نفس، یعنی هر وقت از هواي نفس و  شدن از نفس و انانیت. پرسید: چگونه می

ها  وقت است که با خدا اُنس پیدا خواهی کرد. پریسید: همۀ این انانیت خودت وحشت کردي و برایت اصًال دلچسب نبود آن
فَقَالَ ع   معرِفَۀِ الْحقِ  إِلَى  الطَّرِیقُ  فَقَالَ یا رسولَ اللَّه کَیفا علیه نفس خودت کمک بگیر؛ آید؟ فرمود: از خد چگونه به دست می

ه فَکَیف الطَّرِیقُ إِلَى رِضَاء لَ یا رسولَ اللَّمعرِفَۀُ النَّفْسِ فَقَالَ یا رسولَ اللَّه کَیف الطَّرِیقُ إِلَى موافَقَۀِ الْحقِّ قَالَ مخَالَفَۀُ النَّفْسِ قَا
فَقَالَ یا رسولَ اللَّه فَکَیف الطَّرِیقُ الْحقِّ قَالَ سخَطُ النَّفْسِ فَقَالَ یا رسولَ اللَّه فَکَیف الطَّرِیقُ إِلَى وصلِ الْحقِّ قَالَ هجرُ النَّفْسِ 

 سِ فَقَالَ یا رسولَ اللَّه فَکَیف الطَّرِیقُ إِلَى ذکْرِ الْحقِّ قَالَ نسیانُ النَّفْسِ فَقَالَ یا رسولَ اللَّهإِلَى طَاعۀِ الْحقِّ قَالَ عصیانُ النَّفْ
أُنْسِ الْحقِّ قَالَ الْوحشَۀُ منَ النَّفْسِ  لَىفَکَیف الطَّرِیقُ إِلَى قُرْبِ الْحقِّ قَالَ التَّباعد عنِ النَّفْسِ فَقَالَ یا رسولَ اللَّه فَکَیف الطَّرِیقُ إِ

  )246/ص1عوالی الئالی/ج»( فَقَالَ یا رسولَ اللَّه کَیف الطَّرِیقُ إِلَى ذَلک قَالَ الاستعانَۀُ بِالْحقِّ علَى النَّفْس
ا در مخالفت با هواي نفس خودمان کمک خدایا! ما ر«دعا و خواستۀ ما در پایان ماه رمضان از خداوند متعال این است که  •

 »کن.
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 )30-تنها مسیر(

 داد تا مردم بدانند دشمن یعنی چه کاش صدا و سیما جنایات دشمن را بیشتر نشان می
راهبرد اصلی »(تنها مسیر«هر هفته با سخنرانی حجت االسالم علیرضا پناهیان و با موضوع (ع) نیرالمومنیام نیمحب ئتیه یجلسات هفتگ

را  جلسـه  سی امین اي از مباحث مطرح شده در گزیده در ادامه شود. یبرگزار منظام تربیت دینی) و در ادامۀ مباحث ماه مبارك رمضان در 
 :خوانید می

 گرفت فرا می» علم مبارزه با نفس«چرا خدا به لقمان حکمت داد؟/امام صادق(ع): لقمان 

دگی است و در نهایت براي تعالی و بهبود زندگی و بن تنها مسیر »جهاد با نفس«در جلسات قبل دریافتیم  •
ها  کار به سراغ راهپس از پذیرفتن این اصل طبیعتاً باید  .است تنها راه براي رسیدن به قرب پروردگار متعال

 . ی برویمعمل و اقدامات

د نیاز در این زمینه هاي مور باشیم و آگاهی» علمِ مبارزه با نفس«در این مسیر، به عنوان مقدمه باید به دنبال  •
هاست که ضمن  اي از آگاهی را فرا بگیریم. یادگرفتن چنین علمی خیلی ارزشمند است. این علم مجموعه

 کند.  هاي آن را براي ما مشخص می هاي جهاد با نفس و پیچیدگی بیان مبانی، راه

شمندي شد؟ امام صادق(ع) در پاسخ، ابتدا به شیوة قدر آدم ارز از امام صادق(ع) پرسیدند چرا خدا به لقمان حکمت داد و چرا این •
گرفت و علم  کرد و عبرت می فرماید: لقمان کسی بود که فکر می میکنند و بعد  زندگی و برخی رفتارهاي خوب لقمان اشاره می

و و خودش را از شرّ  دید تا بوسیلۀ آن بر هواي نفس خود غلبه کند و با نفس خود مجاهده نماید مبارزه با هواي نفس را آموزش می
و حکْمته الَّتی   شیطان محافظت کند.. به همین دلیل بود که خداوند به لقمان حکمت و عصمت داد؛ سأَلْت أَبا عبد اللَّه ع عنْ لُقْمانَ

حسبٍ و لَا مالٍ و لَا أَهلٍ و لَا بسط فی جِسمٍ و لَا جمالٍ و لَکنَّه کَانَ رجلًا ذَکَرَها اللَّه عزَّوجلَّ، فَقَالَ: أَما و اللَّه ما أُوتی لُقْمانُ الْحکْمۀَ بِ
فَکَانَ یداوِي قَلْبه بِالْفکْرِ بِه منَ الشَّیطَانِ  و یجاهد بِه هواه ُو یحتَرِز  نَفْسه  بِه  ما یغْلب  ... و یعتَبِرُ و یتَعلَّم  قَوِیاً فی أَمرِ اللَّه متَورعاً فی اللَّه

  )162/ص2؛ تفسیر قمی/ج فَبِذَلک أُوتی الْحکْمۀَ و منح الْعصمۀَ -و کَانَ لَا یظْعنُ إِلَّا فیما ینْفَعه -و یداوِي نَفْسه بِالْعبرِ

 داشته باشیم» مبارزه با هواي نفسهاي  راه«باید یک برنامۀ آموزشی براي 

هاي مبارزه با هواي نفس باید آموزش ببینیم و یک برنامۀ آموزشی داشته باشیم. باید به دنبال آموختن علم  ما براي درك مبانی و راه •
بنامند، ولی » نفسعلم تهذیب «و یا به تعبیر بهتر » علم تربیت«یا » علم اخالق«جهاد با نفس باشیم. البته ممکن است این علم را 

 ) 6427؛ غررالحکم/نظام الدینِ مخالَفَۀُ الهوي (است.» نظام دین«در واقع این دانش به تعبیر امیرالمومنین(ع) آگاهی از 

یداوِي کرد؛ فَکَانَ  ها مداوا می لقمان قلب خود را با فکر کردنِ زیاد و نفس خود را با عبرت«فرماید:  امام صادق(ع) در ادامۀ روایت می •
توان دریافت، و  ها نیز می یعنی بسیاري از مسائل این علم را با فکر کردن و عبرت گرفتن از تجربه »قَلْبه بِالْفکْرِ و یداوِي نَفْسه بِالْعبر

مبارزه با توانند هم جهت با دین، انسان را در مسیر  دین تنها یک راهنماست. الزمۀ این سخن آن است که علوم تجربی هم می
خورد فرقی با تجربه ندارد. عبرت یعنی از تجربیات  که در روایات زیاد به چشم می» عبرت گرفتن«هواي نفس کمک کنند. تعبیر 

هاست که طی قرون و اعصار در موضوعات مختلف انباشته شده  خوب استفاده کردن و علوم تجربی منظم شدة تمام تجربیات انسان
هاي دین  تواند علوم تجربی را راهنمایی کند و علوم تجربی هم در مسیر رشد خود حتماً به همان حرف یو نظم گرفته است. دین م

 رسند.  می
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 دهد/لقمان عالوه بر حکمت، عصمت هم یافته بود مبارزه با نفس به انسان حکمت می

در آن باشد. (تبعیت کردن از هواي نفس شد مگر به چیزي که نفعش  فرماید: لقمان نزدیک نمی امام صادق(ع) در ادامه روایت، می •
به ضرر انسان است و نفع انسان در مخالفت با هواس نفس است) به همین دلیل (یعنی به دلیل فراگیري دانش مبارزه با نفس و 

هنْفَعا ییمنُ إِلَّا فظْعکَانَ لَا ی فَ -ممارست در جهاد با نفس و ...) به لقمان حکمت و عصمت داده شد؛ و حنم ۀَ وکْمالْح یأُوت کبِذَل
 (منبع پیشین) »الْعصمۀَ.

دهد و راه طوالنی فهمیدن  دهد و او را تولیدکنندة علم قرار می به این فکر کنید که چرا مبارزه با نفس به انسان حکمت می •
 رساند؟ صمت اکتسابی میکند؟ و چرا انسان را به حد ع ترین قواعد عالم را براي او کوتاه و سهل می پیچیده

 بود» مبارزه با نفس«خدا به لقمان عصمت عنایت کرد، چون واقعًا دنبال 

براي » عصمت«برخی وقتی سخن از عالوه بر حکمت، به لقمان عصمت هم عطا کرد. بر اساس فرمایش امام صادق(ع)، خداوند  •
ه سخن گفتن از عصمت اکتسابی در اثر تقوا و مبارزه با هواي کنند. در حالیک شود، حساسیت منفی پیدا می غیر از ائمۀ معصومین می

اگر خداوند متعال، حسن نیت را در کسی ببیند او را در «فرماید:  امام باقر(ع) میآمده است. مثالً  ها نفس و اخالص بارها در روایت
شود عصمت اکتسابی.  این می) 301اعالم الدین/ص»(بِالْعصمۀ  اکْتَنَفَه أَحد منْ نیۀٍ حسنَ تَعالَى اللَّه علم دهد؛ إِذَا پناه عصمت قرار می

 خداوند به لقمان هم، عصمت عنایت کرده است، چون او واقعاً دنبال مبارزه با نفس بوده است. 

منحصر به نبى  ، اصال تحققشعصمت«؛ اما بر این که ، عصمت استشرط نبوت و وصایتفرمایند:  آیت اهللا بهجت(ره) در بیانی می •
؛ من احتمال حسابى، حتى دهیم ) احتمال عصمت مى(علیهم السالمزیرا در زید بن على بن الحسین .، دلیل نداریم»و وصى است

معصوم «مى گوید:  -گویا در تفسیرش  -باالتر از احتمال مى دهم، که ایشان معصوم از خطیئه بوده نه معصوم از خطا. در جایى 
با آن )؛ اما هم خودش و هم پسرش (یحیى) گفتگو نکردهکه پیداست در این مساءله با معصوم (علیه السالم »همان پنج تن بودند

شد، حق  م زید را رحمت کند؛ اگر پیروز مىخدا عموی« :معصوم از خطیئه بودند. و امام صادق (علیه السالم) فرموده است ،اش جوانى
ابوالفضل و على بن حسین (که در کربال شهید شد) و این همه اصحاب همین طور در حضرت » .گذاشت ما را به ما وا مى
شود بگوییم عصمت  . و همچنین براى مقداد و سلمان؛ آیا مىها محرز استبت احتمال نیست واقع عصمت در اینسیدالشهداء؛ صح

علم و عمدا،  و عامدا؛ از روىمعصیت بجا نیاوردیم عالما «ندارند؟ بلکه نزدیک عصر ما هم دیده شده کسانى که مدعى بودند: 
 )58/(گوهرهاى حکیمانه» .معصیت بجا نیاوردیم

به سادگی  انجام دهیم چیست؟/» جهاد با نفس«بعد از کسب آگاهی، اولین اقدامی که باید در مسیر 

 توان اولین اقدام را تعریف کرد چون وجود انسان ذوابعاد است نمی

این سؤال مطرح نها مسیر ما مبارزه با نفس است و به اهمیت و ضرورت آن پی بردیم، بعد از کسب آگاهی و وقتی پذیرفتیم که ت •
توان اولین اقدام را در وجود انسان تعریف کرد  به این سادگی نمی شود که اولین اقدامی که باید در این مسیر انجام دهیم چیست؟ می

آید که اولین اقدام در کدام  گوییم، این سؤال پیش می سخن می چون وجود انسان داراي ابعاد مختلف است و هروقت از اولین اقدام
 هاي وجودي انسان؟  ساحت از ساحت
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به عنوان مثال، از جهت انواع روابط انسان، شاید بتوان گفت، از جهت رابطۀ انسان با خدا، اولین اقدام درست کردن نماز است، و از  •
شود گفت که من اول باید چشم  ست. در رابطۀ با کنترل رفتار نیز به سادگی نمیجهت رابطه با اطرافیان، اولین اقدام ظلم نکردن ا

 خود را کنترل کنم یا اول گوش یا زبان خود را کنترل کنم.

، در مرتبۀ »عمل و رفتار«همچنین انسان غیر از اعمال و روابط مختلف، مراتب وجودي مختلفی هم دارد. یعنی عالوه بر مرتبۀ  •
آید: آیا  هایی پدید می هایی انجام دهد. در اینجا نیز پرسش تواند فعالیت هم می» احساسات و عالیق«در مرتبۀ  یا» فکر و اندیشه«

ها و احساسات؟ در اینجا هم  اولین اقدام، اقدام در مرحلۀ اندیشه است یا اقدام در مرحلۀ عمل و رفتار است یا اقدام در مرحلۀ گرایش
 اولین اقدام در کدام مرتبه یا مرحله باید باشد. توان تعیین کرد که به سادگی نمی

ها است. زیرا این یک واقعیت روشن است که تا وقتی انسان  شود اولین قدم، اقدام در مرحلۀ گرایش البته از یک جهت گفته می •
کند، این است که  ده میرود. اما آنچه مسئله را پیچی گرایش به فهمیدن یک مسئله یا انجام یک عمل نداشته باشد، به سراغ آن نمی

هایی را قرار داده است. به همین دلیل است  ها، گرایش خداوند انسان را بدون گرایش نیافریده، و از همان ابتدا فطرتاً در تمام انسان
و نیاز نیست. چون یک سلسله گرایشات خوب در انسان موجود هستند   که در بسیاري از مواقع، اولین اقدام، اقدام در مرحلۀ گرایش

 به کسب آنها نیست. 

به نفس خود/باید یک برداشت » بدترین دشمن«پس از آگاهی: داشتن نگرش » مبارزه با نفس«اولین قدم 

 بسیار بد و دشمنانه از نفس داشته باشیم

توان  م میهاي روح انسان که موجب شده معرفی اولین قدم بسیار سخت باشد، یک اقدام را به عنوان اولین قد با همۀ پیچیدگی •
معرفی کرد و آن هم اینکه انسان در مسیر مبارزه با هواي نفس، در اولین قدم به دنبال این باشد که نگرشی که به نفس باید پیدا 

اي باشد  باید به گونه» انانیت خود«و به » نفسِ خود«کند، همان نگرشی باشد که به بدترین دشمن خود دارد. یعنی نگرش انسان به 
 وجود بسیار بدي بداند و از او یک برداشت دشمنانه داشته باشد.که او را م

کند؛ باید نگاه ما به نفس بسیار با ثبات و عمیق باشد و این نیاز به دقت و صرف وقت دارد؛ که ضمن مبارزه با  آگاهی کفایت نمی •
 هواي نفس باید انجام بگیرد. 

 است و حتی با نفس خودشان رفیق هستند!ها قبول ندارند که نفس آنها موجود بد و خطرناکی  خیلی

کنند و حتی با نفس خودشان رفیق هستند! در حالی  ها قبول ندارند که نفس آنها موجود بدي است و از آن احساس خطر نمی خیلی •
م که که واقعاً باید این اتفاق براي ما بیفتد که نفس خودمان را دشمن خودمان بدانیم و این احساس و نگرش را داشته باشی

هاي پست و نفسانی ما (که همان هواي نفس است) بسیار بد و خبیث هستند و اگر آن را دشمن خود ندانیم و با آن مبارزه  گرایش
 منطق و خطرناك تبدیل خواهد شد. نکنیم، به یک موجود لوس، نُنُر، بی

 دشمن خود بدانیم براي مبارزه با نفس، باید ابتدا نفس را پیامبر(ص): بدترین دشمن تو نفس توست/

  بدترین دشمن تو نفس توست که در درون توست؛ أَعدى عدوك«فرماید:  پیامبر گرامی اسالم(ص) می •

کک  نَفْسینْبنَ جیی بام/ج»( الَّتخواهد ما  ) باید باور کنیم که نفس ما دشمنی است که می59/ص1مجموعۀ ور
نفس خطرناك را ارباب خودمان قرار ندهیم، بلکه حتی با او رفاقت و  را ذلیل و نابود کند. نه تنها باید این
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اعتنایی و غفلت از این  تفاوت هم نباید باشیم. چون بی دوستی هم نباید داشته باشیم و حتی نسبت به او بی

کند. براي مبارزه با نفس، باید ابتدا نفس را طرف مقابل خود  رحم و خطرناك، ما را بیچاره می دشمن بی
 ببینیم و او را دشمن بدانیم، تا او را زمین بزنیم و اال او ما را به زمین خواهد زد. 

باید احساس خودمان را نسبت به نفس خود تغییر دهیم و او را واقعاً دشمن خود بدانیم؛ دشمنی که هر  •

حساس امنیت کاذب خواهد به ما صدمه بزند و ما را ذلیل کند. نباید در خوش خیالی به سر ببریم و ا لحظه می
 هاي پنهان او بیفکند. ما را در دام دشمنی

بر تو واجب است/اي کاش صدا و سیما جنایات » جهاد با دشمن«امام کاظم(ع): مجاهده با نفس، مانند 

 داد تا مردم بدانند دشمن یعنی چه؟ دشمن در منطقه را نشان می

ودت مجاهده کن تا او را از هوي باز بداري که این کار مانند جهاد با دشمن فرماید: با نفس خ امام کاظم(ع) به یکی از یاران خود می •
كودع ادکَجِه کلَیع اجِبو ا فَإِنَّهاهونْ ها عهتَرُدل کنَفْس داه399تحف العقول/ص»(بر تو واجب است؛ ج( 

مقدار بیشتر به  جنایات دشمن را یکپذیرفت که جنگ منطقه و  اي کاش صدا و سیماي ما این راهبرد را می •
داد تا مردم بدانند دشمن یعنی چه؟ مثالً یک مقدار به آن چندصد نفري که سر بریده شدند  مردم نشان می

 را درك کنند.» دشمن«پرداخت تا مردم ببیند و مفهوم  یا یکی یکی با گلوله کشته شدند، می

هیچ آدم عاقلی به  کند ما را از دشمن غافل کند/ ی می/ ابلیس سعمیندار یخوب يباور و دشمن یشناس دشمن

کند/ فیلمی که باید یک بار نگاه کنیم و بارها به آن فکر  اعتنایی نمی دشمنِ خونی و تا دندان مسلح خود بی

 کنیم

کند ما  سعی میگونه مفاهیم، کمی در ادبیات ما غریب هستند. ابلیس هم خیلی  باوري خوبی نداریم و این شناسی و دشمن ما دشمن •
را خام کند و از دشمن غافل کند. االن که دشمن هست چرا نباید متوجه باشیم و چرا باید حضور او را نادیده بگیریم؟ هیچ آدم عاقلی 

 کند.  رحم خود احساس امنیت نمی کند. هیچ آدم با شعوري در کنار دشمن بی اعتنایی نمی به دشمن خونی و تا دندان مسلح خود بی

و بارها به آن فکر  نگاه کنیمیک بار برند باید  دهد سر یک کشیش مسیحی را می لمی که نشان میآن فی •

کند ببینیم که چگونه این کار را  . باید قیافۀ آن کسی که خیلی راحت دارد سرِ آن کشیش را جدا میکنیم
زنید؟  ا بیفتد او را نمیدشمن را باور کنیم. اگر چنین دشمنی به دست شمرذالت و خباثت دهد تا  انجام می

باید این براي ما جا بیافتد که نفس ما دشمن  .»نفس ما بدتر از آن دشمن است«فرماید:  امام صادق(ع) می

 زنیم، نفس خودمان را هم بزنیم و آن را ذلیل کنیم.  طور که دشمن خود را می ماست و باید همان

 مان آسان خواهد شد هاي مؤمنین به ما، براي نفس ماست تحمل دشمنی ، ترین دشمن اگر بفهمیم دشمن

الْجِهاد   فی  ترین دشمنان با شماست؛ و اللَّه اللَّه اهللا اهللا در جهاد با نفس که دشمن«فرماید:  امیرالمؤمنین(ع) در وصیت خود می •
لْأَنْفُسِ؛ فَهِیى  لدلَکُم  أَع ودهاي  نفس ماست، تحمل دشمنیان م ترین دشمن که دشمن اگر ما بفهمیم )2/352دعائم االسالم/»( الْع
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مختصر مؤمنین در اطراف ما برایمان آسان خواهد شد. البته حساب کفار و منافقان معاند که با اسالم و مسلمین دشمنی دارند 
 جداست؛ با آنها هم باید دشمنی کرد.

 امیرالمؤمنین(ع): آغاز گناهان، تصدیق نفس و اعتماد به آن است

ابتدا و آغاز گناهان تصدیق کردن نفس (یعنی نفس خود را تکذیب نکنیم و فکر «فرماید:  یرالمؤمنین(ع) در ادامۀ وصیت خود میام •
 النَّفسِ، تَصدیقُ المعاصی أولَ کنیم نفس ما خوب است و خطري ندارد) و تمایل پیدا کردن و اعتماد به هواي نفس است؛ وإنَّ

الزمۀ ترك این اولین گناه این است که ما ابتدا نفس را تکذیب کنیم یعنی با آن بد  )2/352دعائم االسالم/»( الهوى إلى والرُّکُونُ
 بشویم.

یک موجود خبیث، کثیف،  انسان نفس غیر از دشمن گرفتن نفس، باید به زشت بودن نفس هم توجه کنیم/

 غیانگر استطو حیا  بی

دشمن گرفتن آن است. اما غیر از دشمن گرفتن نفس، باید به زشت بودن نفس هم  بنابراین اولین قدم ما تکذیب کردن نفس و •
گوییم نفس بد، منظورمان همان بخش پست  وقتی میغیانگر است. طو حیا  یک موجود خبیث، کثیف، بی انسان نفستوجه کنیم. 

 خداگونه است.  نفس است که تمایل به دنیا دارد، و الّا روح انسان مراتب بسیار زیبایی هم دارد که

لباسی و غذاهاي  پوشی و خوش اي احمد! با خوش«فرماید:  خداوند متعال در حدیث معراج خطاب به حبیب خود رسول اکرم(ص) می •
اي  هاست و نفس رفیق هر بدي نشینی مأنوس نباش و خود را زینت نده و به سراغ این کارها نرو، نفس محل همۀ بدي لذیذ و خوش

شود  کند کارهاي بد انجام دهی، وقتی سیر می کشاند و تو را وادار می کشانی و او تو را به معصیت می طاعت میاست. تو او را به 
شود  شود و وقتی غنی می کند و عصبانی می شود غضب می کند و وقتی فقیر می شود شکایت می کند و وقتی گرسنه می طغیان می

ر چیزي ممکن است احساس غنی شدن پیدا کند؛ مثالً گاهی کافی است که کند (غنی شدن هم فقط با مال نیست، با ه تکبر می
بِلینِ اللِّباسِ و طیبِ الطَّعامِ و لَینِ الْوطَاء فَإِنَّ النَّفْس مأْوى   کند) ؛یا أَحمد لَا تَتَزَینُ نفس انسان ببیند حقّ با اوست، بالفاصله تکبر می

ا تَکْرَه و تَطْغَى إِذَا کُلِّ سوء، تَجرُّها إِلَى طَاعۀِ اللَّه و تَجرُّك إِلَى معصیته و تُخَالفُک فی طَاعته و تُطیعک فیم کُلِّ شَرٍّ و هی رفیقُ
تَغْنَترُ إِذَا استَتَکَب و إِذَا افْتَقَرَت تَغْضَب و تاعتَشْکُو إِذَا ج و ت383واهر السنیۀ فی األحادیث القدسیۀ/صالج»(شَبِع( 

کند/ مثل نفس، مثل خَرزهره  کشد و نه پرواز می خورد ولی نه بار می مثَل نفس مثَل شترمرغ است، خیلی می

 است

کند و  کند و نه پرواز می خورد ولی نه بارکشی می مثَل نفس مثَل شترمرغ است، خیلی غذا می«فرماید:  در ادامۀ این حدیث قدسی می •
) است که ظاهرش زیبا ولی بسیار تلخ و سبز شهیو هم یسم يا درختچهزهره (نام  دهد و مثَل نفس مثَل خر هیچ خدمتی انجام نمی

 »نُه حسنٌ و طَعمه مرٌّلَو  لَىبدمزه است؛ مثَلُ النَّفْسِ کَمثَلِ النَّعامۀِ؛ تَأْکُلُ الْکَثیرَ و إِذَا حملَ علَیها لَا تَطیرُ و مثَلُ الدفْ

به صافى و زیبایى آن نگریست و  (ع). امامگذاشتندو در برابر آن حضرت  ندآورد (ع)اى خدمت امیر المؤمنین ظرف فالودهروزي  •
خود را به : همانا حالل، پاك و نیکوست و این حرام نیست، اما من خوش ندارم نفْسِ چشید، و فرمودآن را و به آن زد انگشت خود را 

اُتی أمیرُ المؤمنینَ علیه  ( ام. این ظرف را از جلو من بردارید. پس، آن را برداشتند. ت دهم که تاکنون بدان عادت ندادهچیزى عاد
فَلَه ، ثُم سلَّها و لَم یأخُذْ منه شَیئا، و السالم بِخوانِ فالوذَجٍ ، فوضع بینَ یدیه فنَظَرَ إلى صفائه و حسنه ، فوجِئَ بِإصبعه فیه حتّى بلَغَ أس
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ها، ادونَفسی ما لَم اُع دوأن اُع نّی أکرَهرامٍ، و لکبِح وو ما ه باللَ طَیو قالَ: إنَّ الح هعظَ إصبتَلَمنّی، فرَفَعوهع ؛ محاسن رفَعوه
/2/409( 

 (ع)المؤمنینخدمت امیر) و کشمش و روغن (حلوایى تهیه شده از آرد و خرمامقدارى خَبیص: صادق (ع) به نقل از پدرانش فرمودامام  •
مند  ترسم نفْسم به آن عالقه ی، اما م: نهآیا آن را حرام مى دانید؟ فرمود :ردن آن خوددارى ورزید. عرض کردندآوردند، حضرت از خو

 میرَ الْمؤْمنینَ علی بنَ أَبِی طَالبٍ ع أُتی بِخَبِیصٍ فَأَبى أَنْ یأْکُلَه فَقَالُوا لَه أَ تُحرِّمه قَالَعنْ جعفَرٍ الصادقِ إِنَّ أَ(شود و به دنبال آن بروم.
و  134(امالی مفید/یاتکُم الدنْیا و استَمتَعتُم بِهاأَذْهبتُم طَیباتکُم فی ح -لَا و لَکنِّی أَخْشَى أَنْ تَتُوقَ إِلَیه نَفْسی فَأَطْلُبه ثُم تَلَا هذه الْآیۀَ

 )2/409اند (محاسن/ ) مشابه همین داستان را براي حضرت رسول(ص) نیز نقل کرده1/59الغارات/

م نفس خودم پاسخ مثبت بده ۀبه خواست نجایاگر من او توضیح دادند که  ،بود نخوردندخوشمزه خیلی چون درواقع حضرت امیر(ع)  •
 آید.  ، و بعد دیگر انسان از پس آن برنمیکردن یخواه ادهیبه نق زدن و ز کند یشروع م گرید يو جاها شود ینفس پررو م نیا

هاي نفس  دربارة نفس باید انجام شود/ از همان اول باید در مقابل خواسته »کشت دیگربه را دم حجله با«
 مییآ یآن برنم هدةعاز دیگر و  شود یپررو ملوس و ا و الّ ایستاد

شود و بعد  باید از همان ابتدا به نفس خودمان جواب منفی بدهیم و اال این نفس، لوس و نُنُر و پررو می •
هایش هم تمامی ندارد و  کند به نق زدن و دیگر از عهدة آن برنخواهیم آمد؛ خواسته جاهاي دیگر شروع می

عاقل کسی است که از همان اول در مقابل  تا انسان را بدبخت نکند دست بردار نیست. پس آدم

 هاي نفس خود بایستد، و آخر کار او را ببیند. خواسته

دربارة نفس باید انجام شود. روي نفس را از همان اول باید » گربه را دم حجله باید کشت«گویند:  اینکه می •

شود، دیر  زود عصبانی می آییم. نفس پررو، کم کنیم و اال وقتی قدرت پیدا کند دیگر از پسِ آن برنمی
شود، و هزاران خصلت بد  برد، زود شاکی می شود، زودرنج خواهد شد، دیر لذت می اي می بخشد، کینه می

 کند که آدم را بیچاره خواهد کرد. دیگر پیدا می

 برویم؟! یبه سراغ امور فرع شهیهم یو اخالق يمعنو يها در درس و بحثچرا 

ها برویم و روي آنها کار کنیم؟ مثالً چرا باید ابتدا  القی چرا همیشه به سراغ امور فرعی یا سرشاخههاي معنوي و اخ در درس و بحث •
کس شاکر نشود و آخرش هم بگوییم  برویم که با هم صحبت کنیم و همه هم خوششان بیاید ولی بعد هم هیچ» شُکر«به سراغ 

دهد  مگر این نفسِ سرکش و خبیثی که داریم به ما اجازه می» م!کاش ما هم بتوانیم شاکر بشوی  شُکر عجب چیز خوبی است! اي«
 شاکر بشویم؟!

وقتی ما ویم؟ کند که ما اهل صبر بش صحبت کنیم؟ مگر این نفس لوس و نُنُر ما قبول می» صبر«چرا باید ابتدا در مورد موضوع  •
یعنی مبارزه با هواي -حبت کنیم که مسیر اصلی ... ص و» سخاوت«، »صبر«، »شُکر«دربارة مفاهیم زیبا و خوبی مثل  یمتوان می

به خودمان در این صورت سخن گفتن از هر فضیلتی براي ما مفید خواهد بود و تذکرات موثري خواهند بود؛  ؛نیمرا طی ک -نفس
 ...» ام، بی صبر شدم، ناشاکر شدم، با سخاوت نشدم و من چون مبارزه با هواي نفس نکرده« فت:گخواهیم 
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 )31-سیرتنها م(

اي  ه روند!/ چه شد که در کربال عد سرانجام از دست می» زیرپا گذاشتن نفس«ها بدون  همۀ خوبی
نمازخوان بدترین جنایت تاریخ بشر را انجام دادند؟!/ اگر یک مذهبی مبارزه با نفس نکند، ممکن است 

هاي  که کسانی مثل تروریستآید / مبارزه با نفس براي این است  هایی بکند که از کفار هم برنمی جنایت
 سوریه درست نشوند

ها بعد از نماز مغرب و عشاء، در محل مسجد امام صادق(ع) واقع در میدان فلسطین بـا   جلسات هفتگی هیئت محبین امیرالمومنین(ع) جمعه
ر ادامۀ مباحث بسیار مهم ماه مبارك راهبرد اصلی در نظام تربیت دینی) و د»(تنها مسیر«سخنرانی حجت االسالم علیرضا پناهیان و با موضوع 

 : خوانید این مبحث را می سی و یکمین جلسه اي از مباحث مطرح شده در گزیده رمضان برگزار می شود. در ادامه

اینکه نفس را دشمن تلقی کنیم، کار دشواري است و نیاز به تلقین دارد/ متاسفانه ابلیس و هواي نفس ما 
 اند رفتهادارة تلقین ما را به عهده گ

در جلسه قبل عرض شد که بعد از آگاهی از ضرورت مبارزه با نفس، قدم اول این است که نفس خود را دشمنِ خودمان تلقی کنیم و  •
خود داریم. اینکه نفس را » بدترین دشمن«از نفس خود نفرت داشته باشیم. یعنی نگرش ما به نفس باید نگرشی باشد که نسبت به 

شـود. حضـرت    بسیار دشواري است و نیاز به تلقین، تفکر و تأمل دارد و با اکتفا کردن بـه آگـاهی حـل نمـی     دشمن تلقی کنیم، کار
کنند که این تکرار چرا؟ و  اي داشتند. (... و بعضیها خیال می امام(ره) در خصوص اهمیت و نقش تلقین در رشد معنوي تاکیدهاي ویژه

ساختن انسان مفید است تلقین است. انسان خودش هم اگر بخواهد سـاخته بشـود،   حال آنکه الزم است. یکی از چیزهایی که براي 
باید آن مسائلی که مربوط به ساختن خودش است تلقین کند به خودش، تکرار کند. یک مطلبی که تأثیر در نفس انسان باید بکند، با 

 )397، ص: 13 صحیفه امام، ج» کند تلقینات و تکرارها بیشتر در نفس انسان نقش پیدا می

انسان باید خودش قدرت تلقین کردن به خود را داشته باشد و وقتی را براي تلقین به نفس قرار دهد. ولی متأسفانه زندگی روزمره ما  •
ها و سخنان اطرافیان عواملی هسـتند کـه موجـب     ها، فیلم دهند و رسانه ها را دیگران براي ما انجام می گونه شده است که تلقین این

 شوند.  ز بیرون میتلقین ا

ها، حسرت از گذشته و  کنیم غالباً سخنان منفی و ناشکرانه و غیرخداپسندانه، حسادت اگر هم خودمان چیزي را به خودمان تلقین می •
اش تلقین منفی است، و خبر چندانی از تلقین مثبت نیست. این یعنی ابلیس و هواي نفـسِ مـا ادارة    جا از آینده است. همه نگرانی بی

اند. باید یک مدتی تلقین کردن به خود را به عهده بگیریم و امور خوب را به خود تلقین کنـیم و وقتـی از    لقین ما را به عهده گرفتهت
بدترین دشمن ما نفـس ماسـت و بایـد بـا او مبـارزه      «عهدة تلقین به خود برآمدیم، در رأس امور، این را به خودمان تلقین کنیم که 

 » کنیم.

، سرانجام »زیرپا گذاشتن نفس«ها بدون  ها و زیبایی آورد/ همۀ خوبب ها را می همۀ خوبی» فسدشمنی با ن«
 روند! از دست می

گونـه   شناس (ره) و آیت اهللا خوشوقت(ره) ابتدا همـین  یقیناً اولیاء خدا مثل حضرت امام(ره)، آیت اهللا بهجت(ره)، و امثال آیت اهللا حق •
 اند. ی رسیدهاند که به جای ها را برداشته قدم
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کند که از ایشان پرسیدیم حضرت امام (ره) در عرفان عملی هم کـار کـرده بـود؟ پـدرم      فرزند آیت اهللا العظمی بهجت (ره) نقل می •
فرمود: بله. بعد گفتم شما از ایشان چیزي بگویید. پدرم فرمود: یک دفعه منزل ایشان مهمان بودیم و خورشت قورمه سبزي آورده  می

خواهم نخورم. چون خیلی ایـن غـذا را دوسـت     خوري؟ گفت: خیلی دوست دارم، می نخورد. من پرسیدم براي چه نمیبود و خودش 
 )06/03/92خواهم نخورم. (گفتگوي حجت االسالم علی بهجت با خبرگزاري فارس؛ دارم، می

نـد، از غـذایی کـه دوسـت دارد، امـا      خواهند از مراتب عرفان عملی امام(ره) یک مثال یـا خـاطره ذکـر کن    وقتی آیت اهللا بهجت می •
توانستند از میزان معرفت امام(ره) به خدا، یا از محبتشان به اهلبیت، یا حتـی از تقیدشـان    زند. آیت اهللا بهجت می خورد حرف می نمی

ش بگـذارد، هـم   زنند؟ براي اینکه کسی که نفسش را زیـر پـای   داشتنی مثال می به نماز اول بگویند، اما چرا از مخالفت با یک دوست
کند. ضمن اینکه شما هـر وجـه مثبـت دیگـري را      بیت و هم تقید به نماز اول پیدا می کند، هم عالقۀ به اهل معرفت به خدا پیدا می

رونـد و   هایش سرانجام از دست می ها و خوبی دربارة یک آدمی بگویید، اگر اهل این نباشد که نفسش را زیر پایش بگذارد، آن زیبایی
 وزي تبدیل به زشتی شوند.چه بسا ر

دانند و این یک خطر بزرگ است!/ اگر مبارزه با هواي  بسیاري از متدینین نفس خود را دشمن خود نمی
 هاي ما در خدمت هواي نفس ما قرار گیرد ها و خوبی نفس نکنیم، ممکن است تمام مهربانی

و نـه بسـیاري از کارهـاي خـوب     » مسیر، جهاد بـا نفـس اسـت   تنها «قدم اول بعد از فهمیدن اینکه براي رسیدن به قرب پروردگار  •
هاي دیگر همه از لوازم، مقدمات و یا شعبات جهاد با نفس است)، این است که از نفـس خـودت نفـرت     دیگر(که تمام اقدامات و قدم

از آن به عنـوان دشـمن   داشته باشی، ازش بترسی، مراقبش باشی، و او را زمین بزنی. یعنی نگرش شما نسبت به نفس منفی باشد و 
(امیرالمؤمنین(ع): زمانى که به نفْس خود بیشترین اعتماد را دارى، از فریب او بیشتر برحذر باش؛ کُن أوثَقَ ما تَکونُ تنفر داشته باشی. 

  )530بنَفسک، أحذَر ما تَکونُ من خداعها؛ غررالحکم/

؛ میـزان   (أَعدى عـدوك نَفْسـک الَّتـی بـینَ جنْبیـک     سـان نفـس اوسـت   با وجود تأکیدهاي مکرر دین بر اینکه شدیدترین دشمن ان •
دانند؛  شان را دشمن خودشان هم نمی شان دشمن نیستند و حتی نفس ، اما شاید بشود گفت اغلب متدیننین، با نفس)12182الحکمۀ/

بـه، مبـارزه و جنـگ و جهـاد بـا نفـس خـود        و این یک خطر بزرگ است! کسی که با نفس خود دشمن است، هر روز در حال مراق
 )3492(امیرالمؤمنین(ع): ینْبغی للعاقلِ أنْ الیخْلو فی کُلِّ حالَۀٍ عن طاعۀِ ربه و مجاهدةِ نَفْسه؛ غررالحکم/است.

نفرتی کـه بایـد نسـبت بـه      ، کینه و نفرت وجود دارد یا نه؟ متاسفانه کینه و»نفس«باید ببینیم آیا در دلِ ما نسبت به دشمنی به نام  •
 نفس خود داشته باشیم، در اغلب ما نیست. 

هر یک از ما باید هر روز در احوال خود نگاه کند و ببیند در طول روز چند بار نفس خود را زمین زده و چند بار از نفس خود شکسـت   •
فست، بلند شـدي و نمـاز خوانـدي؛ ایـن یعنـی      کردي ولی برخالف هواي ن خورده. مثالً امروز براي خواندن نماز اول وقت تنبلی می

توانستی به جـاي آن کـار مفیـدتري     بار نفست را زمین زدي. اما بعد پاي تلویزیون نشستی و فیلمی را که الزم نبوده ببینی و می یک
 انجام بدهی، دیدي. و وقتی تصمیم گرفتی بلند شوي، نتوانستی و تنبلی کردي، پس از نفست شکست خوردي. 

بررسی کن ببین چندبار نفس را زمین زدي؟ و چندبار نفست تو را زمین زد؟ مسئلۀ اصلی این است.  هر روز •

اینکه که من این چندتا خوبی را دارم، من آدم مهربانی هستم، اهل بخشش هستم، ... اینها را بگذار کنـار و  
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کنـد و انسـان را بـه     دوا نمـی  خیلی به اینها غرّه نشو، اینها بدون مبارزه بـا نفـس، دردي را از روح انسـان   

هـاي مـا در    ها و خـوبی  رساند. زیرا اگر مبارزه با هواي نفس نکنیم، ممکن است تمام مهربانی سرانجام نمی

هاي ما به نفع  سوار ماست و دارد از همۀ خوبی» نفس امارة بالسوء«خدمت هواي نفس ما قرار گیرد؛ در واقع 

اي هسـتی، اینجـا یـک بخشـش از      تو آدم بخشنده«گوید:  به ما میمان  کند. مثالً نفس خودش استفاده می

کنیم نه  یعنی در جهت هواي نفس خودمان بخشش می» خودت نشان بده تا لذتی ببرم و اعتباري پیدا بکنم!

 در جهت مخالفت با نفس!

نیست،  هاي تو نیست! دشمن تو رفتارهاي بد تو هم مسئله و دعواي اصلی بر سر نفس است. دشمن تو بدي •

خواهـد، و بـا همـان کارهـاي      دشمن تو نفس تو است! همان نفسی که برخی اوقات از تو کارهاي خوب می

سال عبادت ابلیس، او را از جهنم نجات نداد. لذا انسانی کـه   6000برد! همانطور که  خوب تو را به جهنم می

هـایش سـرانجام    هـا و زیبـایی   ، خوبیهایی دارد، اگر نفس خود را زیر پا نگذاشته باشد وجوه مثبت و خوبی

 تبدیل به بدي و زشتی خواهند شد.

 کند باید دشمنی نفس با خودمان را لمس کنیم و بفهمیم که این دشمن خطرناك ما را رها نمی

تـا وقتـی   زند.  کند و قطعاً به ما ضربه می باید دشمنی نفس با خودمان را لمس کنیم و بفهمیم که این دشمن خطرناك ما را رها نمی •
مـان بـدترین دشـمن ماسـت،      که این دشمن را از بین نبري، از او در امان نخواهی بود. اگر بتوانیم این نگرش را پیدا کنیم که نفس

به کمک عقلت، با هواي نفست مقاتله کن و بجنگ تا رشد کنی؛ «امیرالمؤمنین(ع) فرمود: توانیم با او مقاتله و جنگ کنیم.  آنوقت می
ولْ هكقَاتشْدر کلتَم کقْلبِع مجاهده به معناي کوشش بسیار و مبارزه است، امـا مقاتلـه صـریحاً بـه      )818غررالحکم/حدیث»( اك

انـد،   معناي جنگیدن است؛ جنگی که در آن قصد کشتن وجود دارد. لذا حضرت دربارة کسانی که در مبارزه با هواي نفس پیروز شـده 
   )193(نهج البالغه/خطبۀ » اند؛ میتَۀً شَهوتُه خود را کشته شهوت و هواي نفس«فرماید:  می

، یعنی بجنگ به قصد کشت؛ چرا؟ چـون  »قاتل نفسک«، فرمودند: »از هواي نفست تبعیت نکن«حضرت در روایت قبلی نفرمودند:  •
ا ... باالخره ضربۀ خودش را بزند. لذا باید آید، ت نشیند، اگر یک دفعه تبعیت نکنی، مرتبۀ دیگر می این نفس با تبعیت نکردن کنار نمی

 »میتَۀً شَهوتُه«آنقدر با نفست بجنگی تا مرگش اعالم شود: 

یعنـی بـه    )6160کنز العمال/حدیث»(استَعیذوا باللّه من الرَّغَبِ«فرمایند:  اي دیگر اعالم می رسول خدا(ص) هم خطر نفس را به گونه •
کند. مردم چـه چیـزي را خیلـی بـد      یدي به یک چیزي پیدا کنی. زیرا همین میل شدید، تو را نابود میخدا پناه ببر از اینکه میل شد

فرمایـد: از   بریم.  اما رسـول خـدا(ص) مـی    برند؟! شاید بگویند: از سرطان یا از تصادف به خدا پناه می دانند و از آن به خدا پناه می می
وقت یـک چیـزي را زیـاد     خدایا! دل ما را حفظ کن یک«چیزي، به خدا پناه ببر! بگو: رغبت پیدا کردن، و از شدیداً متمایل شدن به 

 ما باید چنین نگاهی به تمایالت نفسانی پیدا کنیم.» دوست نداشته باشی.
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اهمیت مجاهده با نفس در حاالت پنجگانه / نگرش ما به نفس با نگرش آیات و روایات به نفس خیلی فاصله 
 دارد

سده علَـی النَّـار(من ال   فرماید: منْ ملَک نَفْسه إِذَا رغب و إِذَا رهب و إِذَا اشْتَهی و إِذَا غَضب و إِذَا رضی حرَّم اللَّه ج امام صادق(ع) می •
جهنم را بر او فرمایند کسی که در چهار لحظه بتواند مالک نفس خودش باشد، خداوند آتش  امام صادق(ع) می )4/400یحضره الفقیه/

بیند این نفسش مایل به چیزي شده یا از چیزي ترسیده، در این دوتا لحظه بتوانـد   وقتی که می »:إِذَا رغب و إِذَا رهب«کند.  حرام می
چه خبر است؟ با چه منطـق و مالکـی ناگهـان عاشـق     «مالک نفس خودش باشد. اگر نفست مایل به چیزي شد، باید بهش بگویی 

مالکش بشو! اگر از چیزي ترسیدي یا نفرت پیدا کردي، به حرف نفست گوش نکـن؛  » کنی. کنی اینقدر اصرار می خود می یشدي؟ ب
 » چه خبر است اینقدر شلوغش کردي؟«به نفست بگو: 

ود، و وقتی کـه راضـی   ش کند یا غضبناك می : وقتی که نفس شهوتی پیدا می»و إذا إشتَهی و إذا غَضب و إذا رضی«فرماید:  میبعد  •
کند، در این مواقع، باید بتوانی مالک نفس خودت باشی. انسان اصالً نبایـد بـه خـودش حـق بدهـد       جا پیدا می شود و آرامش بی می

چه خبر است عصبانی شدي؟ چه چیزي را خیلی دوست داشتی و اصرار داشتی که به تو برسـد کـه   «عصبانی بشود؛ به نفست بگو: 
هـم ریختـه. تـو حـق نـداري عصـبانی        خود دوست داري و اصرار داري، که حاال چون بهش نرسیدي، اعصابت به ینرسیده؟ اصالً ب

فـردا   چرا ناراحت شدي؟ چرا دلت رفت؟ چرا زیادي خوشحال شدي؟ چـه خبـر اسـت؟ پـس    «با نفست بجنگ، بهش بگو: » بشوي.
 بگیر یقۀ نفس خودت را.» خواهی چه بالیی سر من دربیاوري؟ می

و در همـۀ ایـن   » إذا رغب، إذا رهب، إذا اشتهی، إذا غضب، إذا رضـی «گانه  هاي پنج فرماید اگر در همۀ این حالت صادق(ع) می امام •
. آیا این نتیجه دوانی کند، خدا بدنت را بر جهنّم حرام خواهد کرد ها مالک نفس خودت شدي و نگذاشتی این نفس راحت اسب لحظه

کند با رفع عذاب الهی! از آنطرف بهاي بهشت هم جهـاد بـا نفـس     فس چه ارتباط مستقیمی پیدا میکمی است؟! ببینید مجاهدة با ن
 )4756(امیرالمؤمنین(ع): جِهاد الهوي ثَمنُ الجنّۀِ؛ غررالحکم/است

ـ   این پنج حالت، شامل اغلب حاالت انسان را شامل می • ه چیـزي یـا   شود؛ انسن یا راضی است، یا ناراحت و عصبانی، یا تمایـل دارد ب
 ماند؟  خیالی برایش می ترسد از چیزي. آنوقت اگر کسی بخواهد در این حاالت مالک نفسش باشد، آیا فرصتی براي آرامش و بی می

کند و چه نقشی در عالم هستی دارد که جهنم و بهشت ما بسته به جنگ بـا   ببینید چقدر این نفس وحشتناك است، چه کارهایی می •
 این نفس است. 

ن من! نگرش ما به نفس با نگرشی که آیات و روایات به نفس دارند، خیلی فاصله دارد. ما نیاز داریم که این نگرش خودمان را دوستا •
فرمودند، تکـرار و تلقـین اسـت.     سال سلوك معنوي، تاکید می 60هاي مهم که حضرت امام(ره) هم بعد از  اصالح کنیم. یکی از راه
ا مرور و تامل در روایات در جلسات معنوي صورت گیرد همین توصیۀ امام(ره) است. مـرور و تامـل در   تواند ب یکی از کارهایی که می

روایات مربوط به دشمنی و جهاد با نفس، بخش مهمی از عملیات تلقین است؛ تلقین براي اینکه نفرت از نفس پیدا کنیم، براي اینکه 
 خواهند در ما ایجاد شود. ه خدا و اولیاء خدا میدشمنی نفس برایمان جا بیفتد، براي اینکه این نگرش ک

خواستند، این بود که  هایی که حضرت آیت اهللا بهجت(ره) در پاسخ کسانی که از ایشان توصیه براي سلوك معنوي می یکی از پاسخ •
تر فکر کنید. بعد این را در هر روز، یک روایت از کتاب (جهاد النّفس) وسائل الشیعه را مطالعه کنید. در واضحاتش بیش«می فرمودند: 

 )143نکته هاي ناب/»(اید! خودتان می بینید که سر یک سال، عوض شده
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خدایا من را رها نکن «(ع)/ امیرالمؤمنینجایگاه مبارزه با هواي نفس در دعاي تعلیمی رسول خدا(ص) به 
 »که میل من مخالف میل تو باشد

یطالب(ع) دعایی را یاد دادند که باز هم در این دعا جایگاه محوري هواي نفـس را  بن اب رسول خدا(ص) از قول خداوند متعال به علی •
جانم! خداوند متعال به من فرموده است که: هـرکس بـین دو امـري کـه      علی«شود دید. رسول خدا(ص) بنابر این نقل فرمودند:  می

ابق آنچه من دوست دارم عمل کند و خالصـه اینکـه   خواست نظر من(خدا) را بداند و مط داند کدامش بهتر است مردد شد، و می نمی
کـه تـو بـه    -دهـم  خدایا! من به علم تو که همۀ کائنات را در بر گرفته قسمت مـی «...دوست داشت من برایش انتخاب کنم، بگوید: 

و من را رهـا  «فرماید:  تا اینکه می» پسندي بکشانی که من را به همان سمتی که می -هواي نفس و ظاهر و باطن من عالم هستی
نکن که میل من مخالف میل تو باشد، یا خواستۀ من غیر از خواستۀ تو باشد و با قدرت خودت، من را به سمت چیـزي کـه دوسـت    
داري ببر و با قدرت خودت آنچه دوست داري را بر آنچه من دوست دارم غلبه بده، تا اینکه با هواي تـو هـواي مـن تنظـیم بشـود!      

اي و سرِیرَتی و علَـانیتی؛ فَصـلِّ علَـی    ی أَسأَلُک بِالْقُدرةِ الَّتی زویت بِها علْم الْأَشْیاء کُلِّها عنْ جمیعِ خَلْقک، فَإِنَّک عالم بِهو(...اللَّهم إِنِّ
ا اسیمرِضًا ف لَک ا تَرَاهی إِلَی متیبِنَاص فَعاس و هآل و دمحلَـی   مع یـهلُ فأَتَّک و ککْمبِح یهضَی فراً أَرأَم کی ذَلنلْزِمتَّی یح یهف تَخَرْتُک

مـا  «رتک الَّتی تَقْضـی بِهـا،   ید مجانباً، اغْلب بِقُدقَضَائک و أَکْتَفی فیه بِقُدرتک و لَا تَقْلبنی و هواي لهواك مخَالفاً، و لَا بِما أُرِید لما تُرِ
تببلَی » أَحع»تببنْ أَح؛ مستدرك الوسائل/»مايوه اكو6/244، بِه( 

شود؟ / راهکار ابلیس و راهبرد  اهمیت عمل نکردن به میل نفس/ نفس انسان چگونه بزرگ و پررو می
 امیرالمؤمنین(ع)!

کند که به میل نفسش عمل کند؟ اهمیتش به این است که اگـر در  مگر چقدر اهمیت دارد که انسان مراقبت  •

عمل کنی، ممکن است براي یکی دوبار عیبی نداشته باشد؛ اما ایـن   -که گناه نباشد-قدم اول به میل نفست 

کنـد، و   شود و بعد از چند قدم قطعاً تو را به گناه وادار مـی  تر می قوي -وقتی که به میلش عمل کردي-نفس 

شود، و وقتی که  توانی مقاومت کنی. یعنی وقتی به میل نفست عمل کردي، نفست بزرگ و پررو می یقطعا نم

اگر یـک هنرمنـد انیمیشـنش را     شود. بزرگ شد، ایستادن در مقابل او و به حرفش گوش نکردن، خیلی سخت می
هاي معمـولی، کـه گنـاه هـم      قتی دو جا در زمینهتواند این مفهوم مهم و مغفول را به سادگی براي مردم جابیندازد. و درست کند، می

بـرو! خجالـت بکـش. مـن را     «گفتـی   گفت گناه بکن، مـی  شود. دیروز اگر می نیست، به حرف نفس گوش کردي، نفست بزرگ می
من دلم : «گوید اما دو جا که گناه نبود و به حرفش گوش کردي و گُنده شد، ایندفعه با صداي کلفت می» خواهد به گناه وادار کند. می
 »رسد گویی: چشم چشم، چشم، زورم به تو نمی می» «خواهد باید این گناه انجام شود! می

گیرند و مـن را   کنند و حال من را می برم، اما آنها توبه می کنم و به جهنّم می بندگان خدا را هالك می» گناه«گوید: من با  ابلیس می •
گویند: ما  کنم، و اینها می وادار می -نی به چیزهایی که دوست دارند ولی گناه نیستیع-کنند. بعد من آنها را به هواي نفس هالك می

فهمند که دارند  روند به جهنّم، اما چون نمی کنند که راهشان درست است، بعد انتهاي این مسیرشان می که گناه نکردیم، و خیال می
(ص):إنّ إبلیس قالَ: أهلَکتُهم بِالذُّنوبِ فـأهلَکونی باالسـتغفارِ، فلَمـا    (قال رسول اهللاکنند.  روند، دیگر توبه هم نمی به سوي جهنّم می

 )21389رأیت ذلک أهلَکتُهم باألهواء، فهم یحسبونَ أنّهم مهتَدونَ فال یستَغفرونَ؛ میزان الحکمه/
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هایتـان رخصـت    بـه نفْـس  «فرمایند:  میشاره امیرالمؤمنین(ع) دقیقاً به همین راهبرد(عمل نکردن به میل نفس) در برخورد با نفس ا •
هایتان مماشات نکنید که مماشات کردن با آن شما را بـه   برد و با نفْس هاي ستمکاران می ندهید که این رخصت دادنها شما را به راه

 تُـداهنوا فـیهجم بکُـم اإلدهـانُ علَـی      کشاند؛ ال تُرَخِّصوا ألنفُسکُم فتَذهب بکُم الـرُّخَص مـذاهب الظَّلَمـۀِ، و ال    گناه و معصیت می
به نفْس خود در پیروي از هوس و برگزیدن لذّت هاي دنیا رخصت مده «فرمایند:  ) و در جاي دیگر می86المعصیۀِ(نهج البالغه/خطبه

» الدنیا ؛ فیفسد دینُک و ال یصـلُح  شود و درست نمی شود؛ ال تُرَخِّص لنفسک فی مطاوعۀِ الهوي و إیثارِ لَذّات که دین تو خراب می
 )10400(غرر الحکم/حدیث

هر که در آنچه دوست دارد بر نفْـس خـود آسـان    «فرمایند:  می امیرالمؤمنین(ع) به فرآیند بزرگ و پررو شدن نفس هم اینگونه اشاره •
ــن ســامح نف    ــدازد, م ــج و زحمــت ان ــه رن ــش او را ب ــدارد نفْس ــرد، در آنچــه دوســت ن ــرَه   گی ــا یک ــه فیم ــب أتعبت حــا ی ــه فیم س

هاي خـود دارنـد،    ها گرایش شدید به شهوت ها را سرکوب کنید؛ زیرا که نفْس این نفْس«فرمایند:  میو یا ) 8782غررالحکم/حدیث»(
طُلَعۀٌ إن تُطیعوها تَزِغْ بِکُـم إلـی    کنند؛ اقمعوا هذه النُّفوس ؛ فإنّها اگر از آنها اطاعت کنید، شما را به سوي بدترین فرجام منحرف می

نَ    هر کس با نفس خود سازشکارى کند، نفسش او را به ارتکاب گناهان می«) و 2559غررالحکم/حدیث»(شَرِّ غایۀٍ ن داهـ کشاند؛ مـ
 )9022غررالحکم/»(نفسه هجمت به على المعاصی المحرَّمۀِ

 ترسید تان می د، همچنان که از دشمنانهاي خودتان بترسی امام صادق(ع): از نفس

جـوري کـه از    تـان، همـان   بترسید از هواي نفـس  )2/335کافی/»(احذَروا أَهواءکُم کَما تَحذَرونَ أَعداءکُم«فرماید:  امام صادق(ع) می •
 ترسید.  تان می دشمنان

هاي دوران دفاع مقدس هم همیشه دشمن  اند. حتی جوان دهشنوند که دشمن را از نزدیک نچشی البته االن این حدیث را جوانانی می •
کردند. اما جوانی کـه اصـالً    آمد که دشمن را از نزدیک لمس می کردند، فقط برخی اوقات شرایطی پیش می را از نزدیک تجربه نمی

ن فرمایش امام صادق(ع) عمـل  خواهد دشمن را تصور کند و دشمنی او را لمس کند، تا بتواند به ای دفاع مقدس را ندیده، چگونه می
 کند؟ کار راحتی نیست. 

ء أَعدى للرِّجالِ  نیست؛ فَلَیس شَی» پیروي از هواي نفس«براي انسان، هیچ دشمنی، شدیدتر از «فرماید:  میدر ادامۀ روایت، حضرت  •
هِمائواعِ أَهنِ اتِّب2/335کافی/»(م( 

تر تر از بردة  بیفتد/امیرالمؤمنین(ع): تابع هواي نفس ذلیلزشتی و پستی هواي نفس باید براي ما جا 
 زرخرید 

. هواي نفس را دشمن خـود بـدانیم   1بندي مباحث گذشته این شد که نسبت به هواي نفس خود باید دو احساس داشته باشیم.  جمع •
ک چیز متعفن داریم. ما باید به کمـک  هواي نفس را زشت، کریه و پست بدانیم. نگاه ما به نفس باید همان نگاهی باشد که به ی-2

مرور و تکرار و تفکر در آیات و روایات آنقدر این دو مطلب را به خودمان تلقین کنیم، که این دو احساس را نسبت به نفس خودمـان  
دادنـد تـا مـا ایـن     شان را انجـام   ها را در این زمینه به ما زدند؛ تمام تالش پیدا کنیم. ائمه هدي(ع) سنگ تمام گذاشتند و همه حرف

شـان در ایـن زمینـه     بیت(ع) را به کار بگیریم براي اینکه کلمات نورانی تمان به اهل مسائل براي ما جا بیفتد. ما هم باید تمام محبت
 برایمان جا بیفتد. 
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المؤمنین(ع) است که تواند به ما کمک کند، این فرمایش امیر یکی از روایاتی که براي تلقین زشتی و پستی تبعیت از هواي نفس می •
شود؛  اي است که خرید و فروش می تر از عبد و برده کند ذلیل هایش بر او غلبه پیدا می داشتنی کسی که شهوات و دوست«فرماید:  می

اي کـه خریـد و    برده توانید نسبت به ذلت و بیچارگی یک حاال ببینید می )709غررالحکم/ص»(الرِّقِّ  مملُوك  منْ  مغْلُوب الشَّهوةِ أَذَلُ
 شود احساس دقیقی داشته باشید یا نه.  فروش می

 کند امام کاظم(ع): کسی که به نقایص نفس خود رسیدگی نکند، هواي نفس بر او غلبه می

کند و کسـی کـه (بـه     کسی که به نقایص نفس خود رسیدگی نکند، هواي نفس بر او غلبه می«فرماید:  امام موسی بن جعفر(ع) می •
چیرگی مداوم هواي نفس) مدام در حال ناقص شدن و کم شدن است (و در نتیجه هر روز وضعش بدتر از دیروز است) مرگ  واسطۀ

 مـن ال یحضـره  »(یتَعاهد النَّقْص منْ نَفْسه غَلَب علَیه الْهـوي و مـنْ کَـانَ فـی نَقْـصٍ فَـالْموت خَیـرٌ لَـه          لَم  براي او بهتر است؛ منْ
بینید در اینجا کاري به این ندارد که چقدر آدم خوبی هستی و چندتا خوبی یا بدي داري، بلکـه   طور که می همان )382/ص4الفقیه/ج

هـاي خـودت نبـاش، بلکـه در درون      ها و خوبی فرماید باید مدام به نفس خود رسیدگی کنی. یعنی در بیرون دنبال فهرست بدي می
 اي. اي و چند بار از آن شکست خورده کرده  د بار بر نفس خود غلبهخودت به دنبال این باش که چن

هاي  به جنایت -هاي سوریه مثل تروریست-ها  شود بعضی یک راز مهم در موضوع مبارزه با نفس/ چه می
 زنند؟ وحشیانه دست می

از حوادث تاریخی و حتی حوادث کنونی  در موضوع مبارزه با نفس یک راز مهم وجود دارد که اگر به این راز پی ببریم، ریشۀ بسیاري •
اید که چگونـه   ها در سوریه را دیده فهمیم. مثالً این روزها شما برخی از تصاویر مربوط به وحشیگري و جنایت تروریست منطقه را می

هـا بـه ایـن حـد از      د بعضـی شو کنند، اما چه می برند و تیرباران می ها را سر می کشند یا بچه گناه را زنده زنده به آتش می هاي بی آدم
هـا نیسـت و بایـد رذالـت اینهـا را       اند؟! قصه بـه ایـن سـادگی    اند یا دچار سوء تفاهم شده رسند؟ آیا اینها صرفاً اشتباه کرده رذالت می

 یابی کرد.  ریشه

 باره دست به جنایت زد؟! /چرا اولین جنگ بشریت بین دو خداپرست بود؟/ چرا قابیل که اهل عبادت بود یک
 اي نمازخوان بدترین جنایت تاریخ بشر را انجام دادند؟! ه چه شد که در کربال عد

دانید که قابیل آدم کافري  است؟ چون می  چرا خداوند اولین جنگ تاریخ حیات بشر را بین دو آدم خداپرست (هابیل و قابیل) قرار داده •
دهیم  ربانی او قبول نشد؛ مثل خیلی از کارهاي خوبی که ما انجام مینبود، حتی اهل عبادت بود و براي خدا قربانی داده بود و فقط ق

خور نبـود؟   خور و یک حالل باره دست به جنایت زد؟ چرا اولین جنگ تاریخ بشر، بین یک حرام شود. ولی چه شد که یک و قبول نمی
 خوان نبود؟ نماز و یک نماز چرا بین یک بی

؛ امـالی   (لَا یوم کَیومـک یـا أَبـا عبـد اللَّـه     ، جنایت کربال و قتل اباعبداهللا الحسین(ع) است.باالترین جنایتی که در عالم رخ داده است •
زنند! چه شد یک عدة بـه ظـاهر مسـلمان یـا      بینیم یک عده آدم نمازخوان دست به جنایت می در کربال هم دوباره می )116صدوق/

 د؟!نمازخوان بدترین جنایت تاریخ بشر را انجام دادن
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کارانه آدم نکشتند/ دلیل  خواندند، جنایت ها به اندازة سازمان منافقین خلق که نماز می شاید مارکسیست
 هاي سوریه که اهل نماز و دیانت هستند چیست؟ جنایات وحشیانۀ تروریست

ایـم ولـی شـاید     را دیـده  هـا  هاي تروریستی مختلفی داشتیم؛ هم جنایت منافقین و هم مارکسیت در تاریخ انقالب خودمان هم گروه •
 کارانه آدم نکشتند! خواندند، جنایت ها به اندازة منافقین سازمان مجاهدین خلق که نماز هم می مارکسیست

سابقه  کشند که بی قدر وحشیانه آدم می هایی که به ظاهر مسلمان هستند، آن امروز هم در سوریه، تروریست •

گـري از سـوي    وحشـی   بینیم. دلیل ایـن  هایی می ا و جنایته است؛ از کافران و ملحدان کمتر چنین قساوت

قدر متشرّع هسـتند کـه    هاي سوریه آن کسانی که اهل نماز و دیانت هستند چیست؟ برخی از این تروریست

شدند عمل منافی عفت انجام دهند. ولی با وجود  اگر مفتی آنها به جهاد نکاح فتوا نداده بود، هرگز حاضر نمی

 کشند!  هاي بیگناه را می نید چقدر راحت آدماین تشرّع، ببی

شود؟/ اگر  آیا کسی که یک مقدار اهل مذهب و دیانت شد ولی مبارزه با هواي نفس نکرد، خیلی وحشی می
آید/ خوارج  هایی بکند که از کفار هم برنمی یک آدم مذهبی مبارزه با نفس نکند، ممکن است جنایت

 ین(ع) جنگیدند و شکم زن حامله را دریدندترین گروهی که با امیرالمؤمن مذهبی

دهد کسی که یک مقدار مذهبی شد و اهل دین و دیانت شد ولی مبارزه بـا هـواي نفـس نکـرد، خیلـی وحشـی        آیا اینها نشان نمی •
یت تاریخ دهد اولین جنایت تاریخ، یعنی قتل هابیل توسط قابیل از همین نوع بوده و بزرگترین جنا شود؟ شواهد تاریخی نشان می می

 هاي امروز در سوریه و جاهاي دیگر نیز از همین نوع است.  گري در کربال هم از این نوع بوده است. وحشی

اي بـه یـک    قدر متشرّع بودند که وقتی اشتباهاً در مزرعه ترین گروهی بودند که با امیرالمؤمنین(ع) جنگیدند. خوارج آن خوارج مذهبی •
خباب   بن خوارج مردي به نام عبداهللا   وقت همین ، بالفاصله رفتند تا از صاحب آن حاللیت بطلبند! آنچهارپا، تیر زدند و آن را کشتند

را به جرم محبت امیرالمؤمنین(ع) یا کافر ندانستن علی(ع) در مقابل همسر باردارش سر بریدند و بچۀ او را هم مهدورالـدم دانسـته و   
 ) 5/237تند(موسوعۀ التاریخ االسالمی/شکم همسر باردارش را شکافته و بچه را هم کش

کـدام از اینهـا     زند؟ آیا این عادي اسـت؟! هـیچ   گري و جنایتی دست می چطور یک انسان به چنین وحشی •

کند. همـۀ   دهندة یک واقعیت مهم است و از برخی قواعد عالم هستی حکایت می تصادفی نیست بلکه نشان

ر مذهبی و متشرع، مبارزه با نفس نکنـد و مطیـع هـواي نفسـش     گوید که اگر یک آدم به ظاه اینها به ما می

تـر بشـود؛ از ایـن آدم     تواند از آدم کافر و ملحدي که همیشه مطیع هواي نفسش است، وحشـی  باشد، می

 زند! هایی سر بزند که از کافران و ملحدان هم سر نمی مذهبی ممکن است جنایت

شود که از آدمی که ادعاي دین و ایمان دارد ولی مطیـع هـواي    رد، انصافی دیده میگاهی اوقات از آدمی که ادعاي دین و ایمان ندا •
 شود که حد و حساب ندارد. هایی مرتکب می ها و خیانت بینیم. این آدم مدعیِ دیانت، جنایت نفس خودش است، این انصاف را نمی

اي کـه هسـت بـه نـوعی      ینیم، بلکه هر کسی در هر عرصهکشی بب ها را در آدم مذهبی کار بودن این  طور نیست که حتماً جنایت این •
بینید که بچه مذهبی بوده ولی چون مطیع هواي نفسـش   دهد. مثالً گاهی یک عنصري در عرصۀ رسانه می رذالت خود را نشان می

م دهد. یعنـی  کارهایی انجا هایی حاضر است بکند که یک آدم ملحد حاضر نیست چنین  هایی حاضر است ببندد و تخریب است دروغ
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طور تخریب کند. یک آدم مذهبی و نمازخوان که مطیع هواي نفس باشـد، گـاهی در رذالـت     یک آدم ملحد حاضر نبود کسی را این
 آید. دهد که از یک کافر ملحد هم برنمی کند و کارهاي زشتی انجام می غوغا می

 ي خود پنهان نشوندها مواظب باشند براي فرار از مبارزه با نفس، پشت دیندار مذهبی بچه

کند. مثالً اگر با شوهرش دعوا کند، شوهرش  اي که مطیع هواي نفسش باشد، تبعیت خودش از هواي نفس را توجیه می مذهبی بچه •
کشـد و همـۀ    کند و بـه لجـن مـی    کشد. یا آقاي مذهبی اگر با خانمش دعوا کند، او را تکفیر می کند و او را به لجن می را تکفیر می

کند. ابلیس هم روز اول همین کار را کرد. ابلیس در توجیه سـجده نکـردنش    هاي خود را پشت سر توجیهاتش مخفی می هواپرستی
مـنْ نـارٍ و خَلَقْتَـه مـنْ       اي؛ قـالَ أَنَـا خَیـرٌ منْـه خَلَقْتَنـی      اي و او را از خـاك آفریـده   من از آدم بهترم، مـرا از آتـش آفریـده   «گفت: 
  )12اعراف/»(طین

ها مواظب باشند براي فرار کردن از مبارزه با نفس، پشت دینداري خود پنهان نشوند. مبارزه با هواي نفس اصلش براي ما  مذهبی بچه •
ها است نه براي کافران. جهاد با نفس براي کسانی نیست که در اروپا و کشورهاي دیگر هستند و از دین و ایمان  مؤمنین و نمازخوان

 برند.  ه آنها هم اگر مبارزه با نفس کنند سود میاند. اگرچ چیزي نشنیده

هاي سوریه درست نشوند/ مسأله صرف یک  مبارزه با نفس براي این است که کسانی مثل تروریست
 برداشت اشتباه نیست

کـه  هاي سوریه درست نشـوند. بـراي اینهـایی     مبارزه با نفس براي اصالح کافران نیست، براي این است که کسانی مثل تروریست •
دهند. وقتی  هاي وحشتناك انجام می سوزانند و جنایت ها را زنده می برند، آدم هاي دینی قوي دارند ولی امروز دارند بچه سر می تعصب

 »زود باشید مرا بکشید تا به مالقات پیامبر(ص) بروم!«گویند:  کنند می هم دستگیرشان می

تواند اشتباه کند؟ باالخره  اند! مگر یک آدم چقدر می یا اشتباه به عرضِ آنها رساندهاند  تصور نکنید این افراد تنها دچار سوء تفاهم شده •
تواند دچار اشتباه بشود و از روي نفهمی جنایت کند. باالخره انسان وجدان و فطرت دارد.  هر آدمی عقل و شعور دارد و تا این حد نمی

 پس مسأله صرف یک برداشت اشتباه نیست. 

هاي  کند که آدم ت سر عبادتش بزرگ شود، یک جایی که فرصت پیدا کند جنایتی میاگر نفس انسان پش
 دهند معمولی انجام نمی

وقتی یک آدم مومن و مذهبی، به هواي نفس خود رسیدگی نکرد و نفس خود را رصد نکرد (به نقایص نفس  •

نفس اماره  خود رسیدگی نکرد؛ لَم (هنْ نَفْسم النَّقْص داهتَعشود و چون پشت سر عبادت قرار  بزرگ می اش ی

شود. لذا یک جایی که فرصت پیـدا کنـد،    شود. یعنی نفسش پشت سر عبادت بزرگ می گیرد، دیده نمی می

 دهند. هاي معمولی انجام نمی کند که آدم جنایتی می

ا را بـه اشـتباه   کنند، به خاطر نفسانیت آنهاست که آنه هاي متدین که خطاها و اشتباهات بزرگ می اغلب آدم •

هایی که جاهل و نادان هستند، تبعیت از هواي نفس، آنها را به اینجا رسانده و اگر تبعیت  اندازد. اغلب آدم می

 رسیدند. از هواي نفس نکرده بودند به این جهالت نمی
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 گویا مؤمنِ هواي نفس پرست، تا قبل از ظهور نباید باقی بماند

فس امتحان خواهیم شد. گویا مؤمنِ هواي نفس پرست تا قبل از ظهور نباید باقی بمانـد و بایـد   همۀ ما در موضوع تبعیت از هواي ن •
خواهیم هواي نفس را از دلِ ایمانی ما خارج کند و هواي نفس ما را پشت سر ایمان  غربال شود و به حسابش رسیده شود. از خدا می

 ما متورم و پنهان و جنایتکار نگه ندارد.

 شود بر این نفس ذلیل کننده و ذلیل شده غلبه کرد، درِ خانۀ اباعبداهللا(ع) و کنار گودي قتلگاه است ...    تنها جایی که می •

 



136 

 

 

  ● bayanmanavi.ir ● بیان معنوي رسانیپایگاه اطالع 
 

 )32-تنها مسیر(

 يمبارزه با نفس است، و آغاز دور يبناداشتن  تیآغاز معنو است/» نفس مبارزه با يبنا«دوم، داشتن قدم 
 يبنا یول روند یم یدنبال دستورالعمل خصوص ها یضبع/ مبارزه بانفس  يبنا نداشتن برا تیاز معنو

 نفس ندارندمبارزه با يبنا ،ینیدستورات د یبرخ تیباوجود رعاکسانی که عاقبت  /مبارزه با نفس ندارند!
 چیست؟

 نفس، هم زشت است و هم خطرناك قدم اول در مبارزه با نفس، تنفر از نفس و دشمن دانستن اوست/

پیـامبر گرامـی اسـالم    قدم اول در مبارزه با نفس این است که ما نگرشی منفی نسبت به نفس پیدا کنیم.  شد،همچنانکه قبال گفته  •
(مجموعـۀ  »  الَّتی بینَ جنْبیک  نَفْسک  بدترین دشمن تو نفس توست که بین دو پهلوي تو قرار دارد؛ أَعدى عدوك«فرماید:  (ص) می

اند که ما نسبت به نفس خود چنین موضعی داشته باشیم. البته باور این مسـأله دشـوار اسـت.     ستهبیت (ع) خوا اهل )59/ص1ورام/ج
توان از تلقین، تفکر و تذکر استفاده کرد. در روح انسان تمایالتی وجود دارد که معموالً با تعبیر  براي باور کردن دشمن بودن نفس می

 واند عامل جهنّم ما بشود.ت کنند و می از آن یاد می» هواي نفس«و یا » نفس«

قدم اول، تنفر از نفـس اسـت. بـه     هایی هستند که باید آنها را دفع و دفن کرد. هم مانند جسم انسان، سموم و آلودگیدر روح انسان  •
کننده است و هم قبـیح و کثیـف    هم هالك». خطرناك«است و هم » زشت«عالوة اینکه نفس، دشمن هم هست. یعنی نفس هم 

 این دشمن، دشمنِاول باید نگرش درستی به نفس پیدا کرد؛ البته اینکه با این دشمن، دشمن شویم کار سختی است.  است. در قدم
  تواند انسان را به لجن بکشد. کشد، دشمن بیرونی نمی پستی است و آنقدر که این دشمن درونی، انسان را به لجن می

کـه مبـادا    انـد  / اولیاء خدا هم مراقب بودهما بالقوه داریم بهجت: آن چه معاویه و یزید بالفعل داشتند اهللا تیآ
 کنیم /باید همیشه با سوءظن با نفس خود برخورد میاسیر نفس شوند

ترسی. اسیر نفس شـدن، خیلـی قبـیح اسـت.      اگر نفس خود را دشمن خودت بدانی، از اسیر شدن در دست این دشمن خطرناك می •
افتـد بـا    اگر باور کنیم نفسِ ما دشمن ماست، با تمام اتفاقاتی که در نفـس مـی   اسیر نفس شوند.ند که مبادا اولیاء خدا هم مراقب بود

 (ع): نیرالمؤمنیام؛ نهج البالغه/خطبه متقین؛ »یعملُ األعمالَ الصالحۀَ وهو علی وجلٍ«(امیرالمؤمنین (ع):  کنیم. سوءظن برخورد می
» أحذَر ،کهاکُن أوثَقَ ما تَکونُ بنَفسداعن خ530؛ غررالحکم/»ما تَکونُ م( 

ها این طور نیست که آن و خیلى به خود مغرور نشویمآن چه معاویه و یزید بالفعل داشتند ما بالقوه داریم. «فرمودند:  اهللا بهجت می آیت •
قدر با مـا دشـمن اسـت کـه     ) یعنی نفس آن271در محضر بهجت/ شماره » (!بریم به خدا پناه مى از جهنم آمده باشند و ما از بهشت.

تواند با ما این کار را بکند و ما را به جایی برساند که مانند شمر و یزید و معاویه باشیم. اگر واقعـاً نفـس را دشـمن خـود بـدانیم،       می
 کنیم. همیشه با شک و سوءظن با آن برخورد می

هر معصـیت و ظلمـى کـه در    «دادند:  ختلف تذکر میهاي م آقاي بهجت همین مطلب را که در روایات ما هم مکرر آمده، به عبارت •
ها براى ما تحقّق پیدا نکند و به آزمایش آنها مبتال نشـویم!  وه وجود دارد. خدا کند شرایط آندیگران بالفعل موجود است، در ما نیز بالق

الم از    بد نبینیم! حضرت عیسىو خوب را  خدا به ما توفیق و تنبه دهد که اگر در ابتال و آزمایش قرار گرفتیم، بد را خوب، علیـه السـ
کرد. ما خرابیم، خدا کند بفهمیم که خرابیم، تا به فکر اصالح و  و نمى فهمد که نمى فهمد، فرار مىاحمق یعنى کسى که نمى فهمد 
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سـت، در هـر   ضاللت و فساد، بالفعـل ا  يرؤسا نیا ۀآن چه در هم«فرمودند:  ) یا می175/شماره 1در محضر بهجت»(درمان برآییم.
 )25/مانهیحک يگوهرها»(کدام از ما که خدا معصومش نکند و خدا او را حفظ نکند، بالقوه است.

دهنـده   نجـات » مخالفت با نفس يبنا«م/ خود داشته باشی »بناي مبارزه با نفس«عزم است؛ یعنی  ین قدمدوم
 است

را گـوش   حـرف نفـس خـود   کـه   مبنا داشته باشییعنی . میبناي مبارزه با نفس داشته باشیعنی به صورت جدي  ؛قدم دوم عزم است •
وقتی انسان بنا داشته باشد که نفسش را تحویل نگیـرد، ممکـن اسـت یـک جـایی از دسـتش در بـرود و        . مذلیل کنیو او را  منکنی

مبارزه کند، اگـر زمـین   اشتباهی بکند، اما خدا دست او را خواهد گرفت. لذا در روایت آمده است که وقتی مؤمن بنا دارد با نفس خود 
: انَّ الْمؤْمنَ معنی بِمجاهدةِ نَفْسه لیغْلبها علَى هواها فَمـرَّةً  )ع( امام باقر(دهد.  کند و باز هم مبارزه را ادامه می بخورد خدا او را بلند می

یفْزَع إِلَـى  ةً تَصرَعه نَفْسه فَیتَّبِع هواها فَینْعشُه اللَّه فَینْتَعش و یقیلُ اللَّه عثْرَتَه فَیتَذَکَّرُ و و یخَالف هواها فی محبۀِ اللَّه و مرَّ یقیم أَودها
إِنَّ الَّذینَ اتَّقَوا إِذا مسهم طـائف مـنَ الشَّـیطانِ     -اللَّه یقُولُالتَّوبۀِ و الْمخَافَۀِ فَیزْداد بصیرَةً و معرِفَۀً لما زِید فیه منَ الْخَوف و ذَلک بِأَنَّ 

ـ    ییحاال ممکن است خطـا  م،یمبارزه با نفس را داشته باش يبنا دیبا )285؛ تحف العقول/تَذَکَّرُوا فَإِذا هم مبصرُونَ  یانجـام شـود، ول
 .دهنده استنجات داشتن » مخالفت با نفس يبنا«نفس 

اگر خدا ببیند کسی بناي مبارزه نفس دارد، اما زمین  زه با نفس، زمین خوردن تا حدي یک امر طبیعی است.مبارمسیر در  •

کند که بلند شود و جبـران کنـد، چـون بنـاي      گیرد؛ کمکش می خورده و گرفتار گناهی شده، زیاد سخت نمی

ید بنا داشتن بر مبارزه با نفـس چـه فایـدة بـا     مبارزه با نفس داشته ولی در راه دچار اشتباه شده است. ببین

البتـه وقتـی کمکـت     کنند. عظمتی دارد؟ چون بنا داشتی که مبارزه با نفس بکنی، وقتی زمین خوردي کمکت می
کردند باید کمک را بپذیري و برخیزي. اما کسی که اساساً بنا نداشته باشد مبارزه با نفس بکنـد، احتمـاال بـویی از معنویـت هـم بـه       

 شامش نخواهد رسید و عنایتی هم به او نخواهد شد. م

 منظور از متقین در آیات ابتدایی سورة بقره  بنا داشتن بر مبارزه با نفس، ریشۀ استغفار است/

هاي استغفار است. کسی که مواظب بوده گناه نکند و یا گناه را شکسـت خـوردن از نفـس     بنا داشتن بر مبارزه با نفس، یکی از ریشه •
بینـد. ولـی    ؛ چون عیبی در خـود نمـی  »من براي چه باید استغفار کنم؟!«پرسد:  ، وقتی گناه کند استغفار خواهد کرد. والّا فرد میبداند

 بینی. وقتی بنا داشته باشی، تازه عیوب و معاصی خود را می

؛ معناي متقین در اول قرآن، به احتمال زیاد ایـن  )2(بقره/» ذلک الْکتاب ال ریب فیه هدى للْمتَّقینَ«فرماید:  میدر ابتداي سورة بقره  •
مطابق  ي تقوا داشته باشند یعنی بناي مراقبت و مبارزه با هواي نفس دارند. تقوا، یعنی مبارزه با هواي نفس،»بنا«است که کسانیکه 

 . یمخوبی باش هاي آدمآرزو داشته باشیم که  ؛ و این غیر از این است که صرفاًاهللا الی ببه انگیزة تقرّ ،ها و دستورات الهی برنامه

 روش تربیتی نادرست برخی والدین

برخی از پدر و مادرها بنا ندارند که فرزندانی باتقوا تربیت کنند، بلکه تنها به دنبال تربیت فرزندان اسـتاندارد   •

ج کند، شغل و ماشین هستند، و استاندارد هم از نظر آنها این است که فرزندشان، دانشگاه قبول شود، ازدوا

باکالس داشته باشد، اهل روابط اجتماعی و لبخند به دیگران باشد، بتواند از حق خودش دفاع کند، و آبرویی 
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دانند.  براي پدر و مادرش دست پا کند. ولی اینکه زندگی فرزند آنها ربطی به خدا هم داشته باشد را مهم نمی

ادب باشـد. آدم بایـد    آدم نباید بی«گویند  که به فرزند خود می روش تربیتی برخی از پدر و مادرها این است

هیچگـاه بـه فرزندشـان    ». هاي نفس مبـارزه کنـد   آدم باید با خواسته«نه اینکه بگویند » اخالق باشد خوش

هاي دلت مبارزه کنی. یعنی اگر االن دوست داري کاري را انجـام   اي که با خواسته تو خلق شده«گویند:  نمی

آن عالقۀ تو ارزش ندارد، جلوي نفس بایست، مهم این است که جلـوي نفـس بایسـتی و بـا آن      دهی، ولی

 »مبارزه کنی. مهم این نیست که رفتار خوبی از خودت نشان بدهی ولو مطابق نفسانیاتت هم باشد.

هـا   عضـی ب /مبارزه بـانفس  يبنا نداشتن برا آغاز دوري از معنویت و است، آغاز معنویت بناي مبارزه با نفس
 !مبارزه با نفس ندارند يروند ولی بنا دنبال دستورالعمل خصوصی می

فرمـود:  هایمان طبق دستور خدا، برخورد کنیم؛ و الّا ممکن است شامل این آیه باشـیم کـه    داشتنی بنا را بر این بگذاریم که با دوست •
بنایی براي مبارزه با نفس ندارند و آغاز دوري از معنویت، نداشتن ایـن   ها چنین بعضی. )179(اعراف/» لّأُولئک کَالْأَنْعامِ بلْ هم أَضَ«

 بنا است. 

هـاي   شود و دستورالعمل وقتی بناي مبارزه با نفس داشته باشی، حرکت شروع می آغاز معنویت هم داشتن بناي مبارزه با نفس است. •
عمومی است. البته گاهی از اوقات برخـی از اولیـاء خـدا،    شود. دستورالعمل هم همین دستورهاي  از زمین و آسمان سرازیر می جزئی

دهند، اما مهم این است که بنا بر مبارزه با نفس داشته باشیم، و به همان دستورات عمـومی   الزم باشد دستورالعمل خصوصی هم می
 گوش فرا بدهیم. 

نفس ندارند؛ اینها کارشان ها هستند که دنبال دستورالعمل خصوصی هستند، ولی هنوز بنا بر مبارزه با  بعضی •

فایده است. اگر کسی در فضوالت نفس زندگی کند، بوي خوش از او به مشام نخواهد رسید. وقتـی هـر    بی

خوانی، یعنی خدایا! من بنا دارم امروز گناه نکنم و از هواي نفسم تبعیـت   روز صبح دعاي روزهاي هفته را می

 نکنم، و از تو تبعیت کنم.

 !مبارزه بانفس ندارند يبنا، ینیدستورات د یبرخایت وجود رعها با یبعض

رغم رعایت برخی دستورات دینی، بنا ندارند مبارزه با هواي نفس کنند، بلکه بنا دارند دین را هم در خدمت نفس خـود   ها علی بعضی •
 وند. ، و چه بسا مورد نفرت پروردگار هم واقع شرندیگ یخاص خدا قرار نم تیمورد عنا نهایا قرار دهند.

مبارزه با نفس یعنی بنا داشته باشی اگر خدا برخـی از   داشتن براي مبارزه با نفس صبر و رضایت است. بنایکی از لوازم  •

را از تو بگیـرد، بـا صـبر و     ها  هایت را از تو گرفت، صبر کنی. اگر خدا خواست برخی از نعمت داشتنی دوست

، خانه، آسـایش و آبـروي خودمـان در راه اوامـر تقـدیري و      رضایت برخورد کنی. آیا ما بنا داریم از سالمتی

هایمان برسیم آیا بنا داریم که صبر کنیم؟ آیا بنـا   تشریعی خدا بگذریم؟ اگر خدا نگذاشت به دوست داشتنی

هرکس چنین  ، بگوییم چشم؟!»هایت دست بردار از فالن دوست داشتنی«بر این داریم که اگر خدا دستور داد: 
 شود.  تر می هایش، نمازش و زندگیش نورانی باشد، سجدهبنایی داشته 
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کسب و تقویت عزم و بناي مبارزه با نفس، دعـا اسـت/ تجربـۀ لحظـات جـدایی از نفـس در        هاي یکی  از راه
 روضۀ امام حسین(ع)

خواستن از خدا براي عـزم و   عزم و بناي مبارزه با نفس را باید از خدا بخواهیم. دعا و ، دعا است.و تقویت عزمکسب  هاي راه یکی از •
کند. بسیاري از شهدا وقتی واقعاً از خـدا شـهادت    بنا داشتن الزم است. اگر با خدا مناجات کنیم و از او بخواهیم، خدا حتماً کمک می

 زد. کرد و شهادت را برایشان رقم می کردند، خدا هم عزمشان را تقویت می خواستند و اعالم آمادگی می می

ین آثار تربیتی ذکر کربال و روضۀ امام حسین(ع) این است که مهمترین جایی است که لحظات جدایی از حب نفس را یکی از مهمتر •
هاي خـودم نیسـت، بـراي کسـی گریـه       کنم. براي نیازمندي خدایا! من دیگر براي خودم گریه نمی«گویی:  توان تجربه کرد. می می
 مطرح نیستی.» خودت«دیگر » است... کنم که در کربال به روي زمین افتاده می
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 )33-ریتنها مس(

شدن نظام سلطه،  دهیبا برچ /اند مبارزه کنند اند مبارزه با نفس کنند، در واقع نخواسته نتوانسته که یکسان
 مبارزه با نفس چقدر آسان بوده شود یمعلوم م

در مبارزه با  ریفراگ یناتوان /نداند مبارزه کن اند مبارزه با نفس کنند، در واقع نخواسته که نتوانسته کسانی
شود مبارزه با نفس چقدر  با برچیده شدن نظام سلطه، معلوم می /طاغوت است  ۀاز سلط ینفس ناش يهوا

 آسان بوده

راه مبارزه با نفس، یک راه بسیار نورانی و زیبا است که در جلسات قبل تالش کردیم این راه را بهتر بشناسیم. اولین قدم بعد از ایـن   •
شناخت، پیدا کردن نگرشی بود که در آن نفس را دشمن خود بدانیم تا واقعاً مبارزه با نفس را شروع کنیم. قدم دوم، عزم اسـت کـه   

اند مبـارزه بـا    که نتوانسته کنی. کسانی داشته باشی، توانایی بر مبارزه با نفس پیدا می» عزم«کند.  العاده آسان می رفتن این راه را فوق
 اند که مبارزه کنند. ر واقع نخواستهنفس کنند، د

ها توانایی طی این مسیر را دارند. انشـاءاهللا وقتـی    این ناتوانی فراگیر در مبارزه با هواي نفس ناشی از سلطۀ طاغوت است و الّا انسان •
ا تحمیل و تلقـین کـرده،   ه که بشریت را در جهان به بردگی کشیده است و بد بودن را در مرحلۀ اول، او به انسان»  نظام سلطه«این 

ها  کنند، به راحتی انسان نابود شود؛ همه خواهند دید که مبارزه با نفس چقدر آسان بوده است. افراد رذلی که براي نظام سلطه کار می
 ها را در عذاب مخلّد کند.  دارند و حق چنین افرادي این است که خداوند آن ها باز می را از رسیدن به باالترین سعادت

کنـی راه   کنم. وقتی عزم بر مبارزه با نفس می نگاه می» عزم«گویم مبارزه با هواي نفس آسان است، چون به آثار با برکت  ینکه میا •
 شود.  عنایت پروردگار عالم هموار میاز  د شدنمن براي بهره

با دل قصـد خداونـد متعـال را    «فرمایند:  امام جواد(ع) میتوان به این روایت توجه کرد.  ، می»عزم«براي توجه بیشتر به فعل درونی  •
 مـنْ   أَبلَـغُ  بِـالْقُلُوبِ  تَعالَى اللَّه إِلَى رساند تا اذیت شدن جوارح بدن انسان به واسطه عمل؛ الْقَصد نمودن، انسان را بهتر به مقصود می

 کـه  نیاز به کار و عمل ویژه و سختی نیسـت، فقـط همـین    در راه مبارزه با نفس  )368/ص2کشف الغمه/ج»(الْجوارِحِ بِالْأَعمالإِتْعاب 
 شوند. هاي راه آسان می قصد و عزم داشته باشی که در راه رسیدن به قرب خدا مبارزه با نفس کنی، سختی

ادعیه که کنند و هم در دو مورد از  روایتی در مورد عزم داریم که هم آیت اهللا العظمی بهجت(ره) در پیام معنوي خود به آن اشاره می •
ترین توشه راحل به سمت تو، عزم و اراده  خدایا! من فهمیدم با فضلیت«خورد:  از امام باقر(ع) و امام صادق(ع) نقل شده، به چشم می

تملع قَد لِ  أَنَّ أَفْضَلَ  است؛ والرَّاح ادةٍ  زادإِر زْمع کاي که در راه و مسیر به  یعنی مهمترین توشه )815/ص2مصباح المتهجد/ج»(إِلَی
 توان داشت، عزم و اراده است. سمت خدا می

، در انـد  نوشـته  به درخوست جماعتی از مؤمنین و مؤمنـات بـراي نصـیحت   که رضوان اهللا تعالی علیه در پیامی آیت ااهللا بهجت(ره)  •
عزم راسخ ثابت دائم بر ترك «یمان، موفقیت به خواهیم که عیدي ما را در اعیاد شریفۀ اسالم و ا از خدا می«فرمایند:  انتهاي پیام می

پاسخ به سوالی دربـارة اینکـه بـا چـه     و در  )35به سوي محبوب، ص»(قرار بدهد که مفتاح سعادت دنیویه و اخرویه است» معصیت
 المعصیۀائم علی ترك بسمه تعالی ـ العزم الثابت الد «اند:  نوشته ؟توان بر تقوي و سیر به سوي خداوند متعال قوت پیدا نمود کاري می

 )66به سوي محبوب، ص»(فی االعتقاد و العمل
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 وقتی عزم و ارادة مبارزه با نفس داشته باشی، حتی اگر گاهی زمین بخوري، واقعاً زیاد اهمیتی ندارد

ست که عزم کنـیم و  . مهم این اندارد یتیاهمزیاد واقعاً  ،يبخور نیزم یاگر گاه یحت ،یمبارزه با نفس داشته باش ةعزم و اراد یوقت •
معنـی بِمجاهـدةِ نَفْسـه لیغْلبهـا       إِنَّ الْمؤْمنَ«فرمایند:  امام باقر(ع) میکند.  اش را خدا دستگیري می در این عزم ثابت قدم باشیم، بقیه

و ۀِ اللَّهبحی ما فاهوه فخَالی ا وهدأَو یمقرَّةً یا فَماهولَى هاللَّـه...   ع شُـهنْعا فَیاهوه تَّبِعفَی هنَفْس هرَعرَّةً تَص284تحـف العقـول/ص  »(م( 
یک مرتبـه بـا خـواهش    مؤمن سخت متوجه جهاد با نفس است و در رنج و تالش است تا بر هواى نفس خود غلبه کند، حاال یعنی 

کند و مشـکل او   کند ولی خدا او را بلند می از نفس خود تبعیت میزند و  کند، یک بار هم نفس او را زمین می نفس خود مخالفت می
ایـن اسـت کـه    شود،  رود، بصیرت او زیاد می سمت توبه و ترس از خدا میکند. او هم به  کند و ضایعاتش را جبران می را اصالح می

که تقوي دارند  کسانییعنی  )201اعراف/»(نتَذَکَّرُوا فَإِذا هم مبصرُو إِنَّ الَّذینَ اتَّقَوا إِذا مسهم طائف منَ الشَّیطانِ«فرماید:  خداوند می
 کنند. بصیرت پیدا می شوند و متذکر می ،رسد میاز سوى شیطان به آنان  اي  هوسوسوقتی 

قرار است ما اراده  الاقل بناي رعایت اوامر خدا را داشته باشد/عزم، یکی از معانی تقوا / یکس یعنی یمتق
 دو خدا دست ما را بگیر کنیم

د. البته تقوي درجات مختلف دارد. تقوي در درجه اعلی مراقبت کنمتقی، کسی است که بنا دارد یعنی ، عزم است. یکی از معانی تقوا •
این است که بناي مخالفت با هواي نفـس خـود را در   تر  ها را محقق کرده است ولی در درجات پائین در شرایطی است که تمام عزم

 یان اطاعت از خدا دارد. جر

پذیرفته شدن اعمـال فقـط    اگر )27(مائده/» إِنَّما یتَقَبلُ اللَّه منَ الْمتَّقینَ«قرآن فرموده است: ه خداوند در شاید به همین علت باشد ک •
نخواهند توانست قدم از قـدم  اند که  که در مراتب پائین تقوي قرار دارند و تازه شروع کرده کسانیدرجات عالی تقوي باشد،  متعلق به

 بردارند! پس علی القاعده پذیرفته شدن عمل باید به درجات ابتدایی تقوي هم تعلق بگیرد. 

به این معنی باشد که قرآن فقط افرادي را که  )2بقره/»(ذلک الْکتاب ال ریب فیه هدى للْمتَّقینَ«فرماید:  میشاید این آیه کریمه که  •
در اوج کند که  رعایت اوامر خدا را داشته باشد هدایت خواهد کرد و منظور این نیست که قرآن فقط کسانی را هدایت میالاقل بناي 
  هیچ معصیتی نکنند.تقوا باشند و 

یم، کـه  برد. بنا نیست که این راه را ما خودمان بـرو  مهم این است که فرد عزم کرده و در مسیر قرار بگیرد، خدا در بقیه راه، او را می •
بنا است ما اراده کنیم و خدا دست ما را بگیرد. مثال ما در ایـن راه  » خدایا من نتوانستم بیایم!«اگر شکست خوردیم بخواهیم بگوئیم 

برد و فرمان هم دست او است ولـی   زند و قایق را جلو می اي است که همراه پدرش قایق پدالی سوار شده باشد. پدر پا می مانند بچه
کنـد او هـم در حرکـت     تأثیري دارد،  فکر می طرف پا را بر روي پدال گذاشته و پا زدن او هیچ تاثیري ندارد و تالش بی پسر که آن

کنیم و مسلماً او موثرتر از ماست. انگار فقـط اراده   قایق نقشی دارد. ما نقش اندکی در رسیدن به ساحل داریم چون با خدا حرکت می
 م.کنیم که سوار این قایق شوی می

شـویم. و بخـاطر اینکـه در اثـر      اگر مسیر مبارزه با نفس را اینطور نبینیم در صورت موفقیت در مبارزه با هواي نفس دچار عجب می •
 کند.  عجب خراب نشویم، خدا از اول بسیاري از توفیقات را از ما سلب می
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 اشدکند که عزم اخالص داشته ب عزم؛ اولین مرحله اخالص است/ خدا کسی را پاك می

اش دوست دارد مخلص شود، خداونـد زنـدگی او را اداره خواهـد کـرد.      عزم، اولین مرحله اخالص هم هست. اگر خدا بفهمد که بنده •
فرماید:  رسول گرامی اسالم(ص) میتواند مخلص شود، مهم این است که عزم کرده باشد مخلص شود.  کسی که به این سادگی نمی

آورد،  ام را نگاه کنم و ببینم که از روى اخالص و براى خشنودى من طاعتم را بـه جـا مـى    دل بنده فرماید: هرگاه خداوند متعال می«
 عبـد  قَلْبِ علَى أَطَّلع ما جلَّ و عزَّ اللَّه قَالَ ص: اللَّه رسولُ شوم؛ قَالَ گیرم و به او نزدیک می اصالح و تربیت او را خودم به عهده می

لَمفَأَع یهف بی  الْإِخْلَاصِ  حتطَاعهِی  لجول و غَاءتی ابرْضَاتإِلَّا م تلَّیتَو هتَقْوِیم و تَهاسیس و تنْه تَقَرَّب92مصباح الشریعه/ص»(م( 

هایشـان   د از بـدي کند که حاضـر نیسـتن   گیرد. خدا کسانی را پاك نمی کسی که واقعاً بخواهد مبارزه با نفس کند، خدا دست او را می •
هایش که حسادت نسبت به علی بـن ابیطالـب(ع) بـود را     دست بردارند. دلیل اینکه زبیر گمراه شد این بود که نخواست یکی از بدي

 هایمان را نباید از خدا پنهان کنیم. از بديهیچکدام لذا کنار بگذارد. 

ار مؤثر است. مثالً بـراي سـحرخیزي، عـزم سـحرخیزي داشـتن      کند. عزم براي انجام عمل هم بسی عزم، رفتن این راه را آسان می •
خوابـد و موفـق بـه سـحرخیزي      خورد یا زودتـر مـی   کند. کسی که عزم نماز شب خواندن دارد، شب کمتر غذا می مشکل را حل می

 شود. ولی خود عزم هم بسیار موثر است.  می

 تواند باعث تقویت عزم شود  تواند عزم انسان را از بین ببرد/ذکر و محاسبه نفس می غفلت می

هم عاملی اسـت کـه   » ذکر«تواند عزم انسان را از بین ببرد همچنانکه به فکر بودن و  برد؟ غفلت می چه چیزي عزم ما را از بین می •
داشتیم ها بگذرد و یادمان نیاید چه عزمی  ایم پرت شود و ساعت تواند باعث تقویت عزم شود. ما وقتی حواسمان از عزمی که کرده می

 شود.  کم کم عزممان ضعیف می

امام موسـی بـن جعفـر(ع)    قدر مهم است که  تواند تقویت عزم را به دنبال داشته باشد. محاسبۀ مداوم نفس آن محاسبه نفس نیز می •
نْ      کسی«فرماید:  می ا مـ فـی کُـلِّ     نَفْسـه   لَـم یحاسـب    که هر روز نفس خود را محاسبه نکند، از ما اهل بیـت(ع) نیسـت؛ لَـیس منـَّ
کنـد و حتـی موجـب     دارد و حفـظ مـی    تداوم عزم، با محاسبه نفس است و محاسبه نفس، عزم را نگه می )453/ص2کافی/ج»( یوم

  شود. تقویت آن می
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 )34-تنها مسیر(

، ترین کار فرهنگی آموز در مراحل آموزش مدرسه، باید مبارزه با هواي نفس را یاد بگیرد/ کلیدي دانش
نهادینه کردن مبارزه با هواي نفس در فرهنگ جامعه است/ عزم مبارزه با هواي نفس، باید به یک عزم 

است/ ترك گناه بهترین برنامه براي » برنامه«عمومی تبدیل شود/ سومین مرحله مبارزه با نفس؛ داشتن 
 مبارزه با هواي نفس

 د مبارزه با نفس کنیم اگر دین هم نداشته باشیم، براي زندگی بهتر در دنیا بای

توان به آن مسیر دعـوت کـرد.    ترین افراد را هم می ایمان اي است که بی به گونه» تنها مسیر«مسیر مباحث مبارزه با نفس به عنوان  •
ـ   هم معتقد باشد و ببیند که ناچار است در دنیا زندگی کند، درك می» دنیا«اگر کسی فقط به  راي کند که این دنیا قواعدي دارد کـه ب

بهتر زندگی کردن در آن باید طبق آن قواعد حرکت کند. اگر دین هم نداشته باشیم، براي اینکه در دنیا بهتر زندگی کنیم، باید مبارزه 
 با نفس کنیم. 

ریزي صحیح و دقیق براي  شود بشر از یک برنامه اگر کسی اصل مبارزه با نفس را بپذیرد و کمی عقل داشته باشد کم کم متوجه می •
هاي خدا در این باره مراجعه نماید. آنگاه از سر عقل و به انگیزة بهتر زنـدگی کـردن    مبارزه با نفس عاجز است و بهتر است به برنامه

 هم که شده بسیاري از دستورات دینی را رعایت خواهد کرد.

 »عزم مبارزه با نفس«و » نگاه دشمنانه به نفس«هاي اول و دوم در مبارزه با نفس:  قدم

طور که بیان شد؛ قدم اول در راه مبارزه با نفس این است که نگاه خود به نفس را نگاهی دشمنانه قرار دهیم و اصل مبارزه بـا   مانه •
این دشمن را به لحاظ روحی، عمیقاً باور کنیم. دشمن دیدن نفس، آثار بسیار گرانبهایی دارد؛ یکی از آثارش ایـن اسـت کـه دشـمن     

تر عمل خواهیم کرد. به عـالوه اینکـه در روابـط     یز جلوه خواهد کرد، و در مبارزه و جهاد با دشمنان شجاعانهبیرونی در مقابل ما ناچ
آوریم، و تا با هر کسی مشکلی پیـدا کـردیم بالفاصـله او را     عادي اجتماعی بسیاري از افراد را در اطراف خود، دشمن به حساب نمی

 دشمن به حساب نخواهیم آورد.

آورد. چنین عزمـی اگـر در یـک خـانواده      و بنا داشتن براي مبارزه با نفس است. این عزم، در فرد نورانیت به دنبال میقدم دوم، عزم  •
دهد. اگر عزم در جامعه فرهنـگ بشـود    باشد، آن خانواده را آباد خواهد کرد. این عزم اگر در یک مدرسه باشد، فضاي آن را تغییر می

 کرد.  آن جامعه را از فساد، سالم خواهد

کند/ راه اتحاد در ادارة مدرسه/  هاي خوب را عملیاتی می عزم مبارزه با نفس، تمام شعارها و آرمان
 آموز در مراحل آموزش مدرسه، باید مبارزه با هواي نفس را یاد بگیرد دانش

تواند پـر کنـد. اگـر در     ا نمیفرق عزم داشتن و عزم نداشتن براي مبارزه با نفس چیست؟ چیزي جاي عزم بر مبارزه با هواي نفس ر •
یک جمعی مانند یک مدرسه، همه افراد صرفاً ایمان به خدا داشته باشند، و از برنامه و انگیزة مشـترکی برخـوردار نباشـند در مرحلـه     

شوند. گاهی ایمان هست ولی اعتراض به خدا در مورد مشکالت و بالها هم هست. گاهی ایمان هست، ولـی   عمل دچار مشکل می
دهد حرف خدا را گوش کنیم. در حالیکه عزم بر مبارزه با هواي نفس منطق و انگیزة صبر در بال و صبر بر معصـیت   لی اجازه نمیتنب

 شود. کند و تبدیل به یک اصل پذیرفته شدة عمومی می و طاعت را تقویت می
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نباشند، ولی بر سر راه خوب شدن توافق نداشته هاي بدي  هاي خوبی باشند، یا آدم اینکه در یک مدرسه همه تصمیم داشته باشند آدم •
باشند باز مشکلی حل نخواهد شد، چون طریق خوب شدن و شاخص خوب بودن تنها در مبارزه با نفس قابل تعریـف اسـت. وقتـی    

راه بـد   طریق خوب بودن و بد نبودن معلوم نباشد، باز هم تشتّت، زمین خوردن و ناراحتی و نارضایتی باقی خواهد مانـد. کسـی کـه   
کند. ولی اگر کسی بنا و عزم براي مبـارزه بـا هـواي نفـس و      شود و آن را رها می نبودن را نداند، از تالش براي بد نبودن خسته می

کنـد و   دهد و آرزوها براي خوب بودن و بد نبودن، معنی پیدا می هایش داشته باشد، ایمان، ثمرات خودش را نشان می دوست داشتنی
شود. کسی که بنا بر مبارزه با نفس دارد و این راه را دوست دارد، دلیلی براي خسته شدن ندارد. چون  سته هم نمیشود؛ خ محقق می

هایش بردارد. عزم داشتن بر مبارزه  داشتنی خسته شدن یعنی غلبۀ هواي نفس و او تصمیم دارد با همین مبارزه کند و دست از دوست
 کند. را عملیاتی می هاي خوب با نفس، تمام شعارها و آرمان

سند تحول در آموزش و پرورش علی القاعده باید اساس و مبنایش مبارزه با هواي نفس باشد؛ هر چه از  •

هایی مانند ایمان و اخالق در آن استفاده شود جایگزین این محور عملیاتی در تعلیم و تربیت قرار  عبارت

تعلیم و تربیت در مدرسه، مبارزه با هواي نفس را  آموز در مراحل گیرد. مسأله مهم این است که دانش نمی

طور باشد، دین را هم منجی خودش خواهد دانست نه آنکه دین را مزاحم خود  بپذیرد و یاد بگیرد، که اگر این

 بداند. 

ایجاد عزم مبارزه با نفس در «شود ولی در آنها ضد  ها ظاهراً خالف شرع واضح دیده نمی در برخی فیلم
 رسد، دروغ است ل شده/ داستانی که در آن انسان به همۀ آرزوهایش میعم» جامعه

ها همین قدر  شود که ممکن است در ظاهر بدي خاصی نداشته باشند ولی براي این فیلم ها و آثار سینمایی انتقاداتی می گاهی از فیلم •
شود بر خالف عزم براي  ود؛ بلکه آنچه دیده میش ها دیده نمی بدي کافی است که عزمی بر مبارزه با هواي نفس در متن داستان آن

 شود.  مبارزه با هواي نفس است. این موجب اشاعۀ فرهنگ هواپرستی می

اش برسد و بیننده هم معطل است که ببیند آیا  داشتنی مثالً در تمام طول فیلم، بازیگر نقش اول فیلم به دنبال این است که به دوست •
ها، ممکن است ظاهراً خالف شرع واضحی وجود نداشته باشـد ولـی     رسد؟ در این دست فیلم ا نمیرسد ی اش می داشتنی او به دوست

 ضد ایجاد عزم براي مبارزه با هواي نفس در جامعه عمل کرده است. 

شـده   ترتیب جلو رفتن داستان در یک فیلم خوب و واقعی، باید اینگونه باشد که یک تقاضا و محبتی در دل بازیگر نقش اول ایجـاد  •
شود؟ باید در جریان روند داسـتان   رسد و راه دیگري براي رشد او باز می اش نمی باشد، و بیننده منتظر باشد ببیند چگونه او به خواسته

شـود؟ اگـر او    شود؟ اگر یک گره از کار او باز شد، باید دید گره بعدي چگونه بسته مـی  منتظر باشد ببیند، چه زمانی حال او گرفته می
گیري در دنیا از ناحیـه خـدا بـه صـورت      خودش را اصالح کرد، باید دید عیب بعدي او چه خواهد بود؟ جریان مستمر حال یک عیب

رسـند و ایـن واقعیـت اسـت. ایـن       ها به همه آرزوهایشان نمی تقدیري باید در هر داستانی دیده شود و اال داستان دروغ است. انسان
رسد که حال او در بالء و  ر جریان مبارزه با نفس وجود دارد و انسان در این راه به جایی میگیري، از طرف خود ما هم د داستان حال

 )193منْهم فی الْبلَاء کَالَّتی نُزِّلَت فی الرَّخَاء؛ نهج البالغه/ خطبۀ   أَنْفُسهم  (نُزِّلَترخاء یکسان است. 
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هواي نفس در فرهنگ جامعه است/ عزم مبارزه با هواي ترین کار فرهنگی، نهادینه کردن مبارزه با  کلیدي
 نفس، باید به یک عزم عمومی تبدیل شود

عزم براي مبارزه با هواي نفس تنها یک مسألۀ فردي نیست. فرهنگ یک جامعه تنها در صورتی متعالی خواهد شد، که در آن جامعه  •
دیـن   خواهانه و هواپرستانه برخورد کردن از طرف دینـدار و بـی  یک عزم عمومی براي مبارزه با هواي نفس وجود داشته باشد و خود

قبیح باشد. جامعۀ انسانی فقط در این صورت روي سعادت، آرامش، رشد، فالح و رستگاري را خواهد دید. عزم براي مبارزه با هـواي  
 کند. ی مینفس را باید به یک عزم عمومی تبدیل کرد. اگر این عزم در جامعه جاري شود، جامعه را نوران

ترین کـار فرهنگـی، نهادینـه کـردن      که اهل کار فرهنگی هستند، به این مطلب کلیدي و مهم توجه داشته باشند که کلیدي کسانی •
شـود،   مبارزه با هواي نفس در فرهنگ جامعه است. اگر عزم عمومی نباشد، فرهنگی وجود نخواهد داشت و آن چیزي که ساخته می

عزم عمومی در مبارزه با هواي نفس در جامعه وجود داشته باشد، جامعه آرام و روابط بـین افـراد عـالی     فرهنگ غلط خواهد بود. اگر
اي، شبیه جامعه بعد از ظهور امام زمان(عج) خواهد شد. اگر قبل از ظهور هم بخواهیم مورد مشابهی را درنظر  خواهد بود. چنین جامعه

طلب در زمان دفاع مقدس ایجاد شـده بـود. مـورد دیگـر      زمندگان مخلص و شهادتبگیریم، شبیه فرهنگ نابی خواهد بود که بین ر
مشابه قبل از دفاع مقدس؛ جامعه کوچک اصحاب امام حسین(ع) است که اگرچه عمر کوتاهی داشت، ولـی در هـیچ کجـاي دیگـر     

 مانند آن پیدا نشده است.

 اولویت دارد ت به انجام کار خوباست/ ترك گناه نسب» برنامه«سومین مرحله مبارزه با نفس؛ داشتن 

بعد از عزم، نوبت برنامه است. یک برنامۀ چند وجهی که طی آن باید بطور همزمان به چند نوع فعالیت اقدام کرد، که البته از جهـت   •
حظـه  اهمیت ممکن است یکسان نباشند ولی در کنار هم قابل اجرا هستند. چون انسان در طول بیست و چهار ساعت و یا در یک ل

ها نیز همزمان ما را به اجراي فـرامین مختلـف دعـوت     تواند انجام دهد. با توجه به ذوابعاد بودن وجود آدمی دستورالعمل چند کار می
 کنند. می

کسی نباید با سلیقه خودش مبارزه با هواي نفس کند، بلکه باید طبق دستور مبـارزه کـرد. اگـر    قبال گفته شده  •

راز دسـتورات الهـی هـم     نباشد مبارزه با نفس نیست؛ بلکه پرداختن به نفس است.مبارزه با نفس، طبق دستور 
» امـر «دهد. البته اساساً انسان با  شود که اصالً خدا چرا دستور داده است. دستور، لطف خداست و بیشتر ما را رشد می اینجا معلوم می

 کند. ، بهتر مبارزه با هواي نفس می»دستور«و 

دستور به انجام کارهاي خوب. اکثر دستورات دینی، دستور بـه  -2ها  دستور به ترك بدي -1ی دو نوع هستند؛ دستورات در تقسیم کل •
رسـند از   ترك کارهاي بد هستند؛ یعنی اکثراً سلبی هستند نه ایجابی، برخی از موارد هم مانند خمس و زکات که ایجابی به نظر مـی 

توانند سلبی محسوب شوند. ولی دستوراتی ماننـد نمازخوانـدن،    موال هستند، میاین جهت که شامل ترك و کنار گذاشتن بخشی از ا
دستور به «تواند همزمان چند دستور را اجرا کند، انسان  وضو گرفتن و کسب درآمد، ایجابی هستند. همانطور که قبال گفتیم انسان می

 تواند اجرا نماید.   می» دستور به فعل«را همزمان با » ترك

ور (ترك گناهان و انجام کار خوب)، ترك گناه بر انجام کار خوب اولویت دارد؛ اولویت داشتن ترك گناه به این معنا است بین دو دست •
که مواظبت بر ترك گناه باید بیشتر از مواظبت براي انجام کار خوب باشد. البته اولویت گناه نکردن به معناي تعطیل شدن انجام کار 

 خوب نیست.
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کنـد. در   اي مبارزه کرد که دعوت به گنـاه مـی   ویت دارد و در جریان مبارزه با هواي نفس، اول باید با دوست داشتنیگناه نکردن، اول •
کند. در مورد ترك گناه بزرگ و ترك گناه کوچک هـم   اي مبارزه کرد که دعوت به مقدمه گناه می مرحله دوم باید با دوست داشتنی

ن آن را در برنامه دخالت داد. راه مبارزه با نفس، اگر چه ممکن است در ظاهر سخت بـه نظـر   توا هایی وجود دارد که می بندي اولویت
 شود. هایی که براي آن وجود دارد، بسیار راحت خواهد بود. وقتی به مبارزه با نفس اقدام کنیم، کار آسان می برسد ولی با برنامه

عنوان مهمترین کار خوب ضروري اسـت. نمـاز بـه تـرك گنـاه کمـک        در میان دستورات الهی در انجام کار خوب، توجه به نماز به •
ایـن  ) 45عنکبـوت/ »(عنِ الْفَحشاء و الْمنْکَرِ  کند؛ إِنَّ الصالةَ تَنْهى نماز از فحشاء و منکرات جلوگیرى مى«فرماید:  خداوند میکند.  می

وري از گناه کمک گرفت. و هم اهمیـت نمـاز را در تـاثیرش    دهد ترك گناه خیلی مهم است که باید از نماز براي د آیه هم نشان می
 دهد.  براي ترك گناه نشان می

هایتان را ببندید تا عجائـب عـالم را ببینـد؛     چشم«پیامبر اکرم(ص) فرمودند: در مورد ترك گناه اشاره به این روایت مناسب است که  •
کُمارصا  غُضُّوا أَبجبعما حرم اهللا علیکم تَرَونَ الْع9(مصباح الشریعه/ص»  ئ ( 

گیرنـد. و تنظـیم آنهـا     تعداد کارهاي بدي که انسان باید ترك کند، زیاد است که البته بسیاري از آنها به نوبت سر راه انسان قرار می •
 توسط امتحانات و مقدرات الهی خواهد بود. 

ه، معضل اصلی این است که انسـان متقاعـد   در ترك گنابراي ترك گناه، باید مسأله خط قرمز بودن گناه را جا انداخت.  •

نشده است که باید گناه را ترك کند. مشکل اصلی کسی که متقاعد نشده، این است که اصل مبارزه با هواي 

 نفس که باید طبق دستور باشد، را نپذیرفته است.

را ندانم آن را  من تا فلسفه کاري«ندارد/ این نگاه به اصطالح روشنفکري که » چرا؟«کنار گذاشتن گناه، 
 غلط است» دهم انجام نمی

وقتی اصل ضرورت مبارزه با نفس جا افتاده باشد و این اصل مهم را هم پذیرفته باشیم که برنامۀ این مبارزه با نفـس بایـد از جانـب     •
باید بتواند ما را متقاعـد   »امر خدا«دیگر نفسِ  -توانیم متوجه بشویم چه هواي نفسی را باید ترك کنیم چون ما اکثراً نمی-خدا بیاید 

 گردیم؟  شویم؟ یا بازهم دنبال دلیل می کند که آن را ترك کنیم. آیا واقعاً ما با صرف امر و نهی خدا متقاعد می

دهم. یک روشنفکر هـم وقتـی    این نگاه به اصطالح روشنفکري، نگاه اشتباهی است که من تا فلسفه کاري را ندانم آن را انجام نمی •
پذیرد، بدون آنکه علـت دسـتورات او را    کند و نظر پزشک را کامل می رود، حرف پزشک را مانند مردم عوام قبول می ینزد پزشک م
 مفصالً بداند.

آید و هیچ معصیتی نیست مگر اینکه با یک شهوت و  هیچ طاعتی نیست، مگر اینکه آدم خوشش نمی«فرمایند:  حضرت علی(ع) می •
نْ طَاعا مخوشی همراه است؛ مشَی نْ ۀِ اللَّها مم و ی کُرْهی فأْتإِلَّا ی ء  شَی ۀِ اللَّهیصعی می فأْتإِلَّا ی ة   ءو176البالغه/خطبـۀ   نهـج »(شَـه( 

باید  چرا من«پرسند:  ها می ها است. وقتی بعضی ندارد. برنامۀ مبارزه با نفس، براي مبارزه با دوست داشتنی» چرا؟«کنار گذاشتن گناه، 
زنی خـودش بشـود و    خود این سؤال، عالمت آن است که به گناه عالقه دارد، در اینجا باید فرد متوجه چانه» این گناه را ترك کنم؟!

 ».آید باید آن را ترك کنی اتفاقا چون دوست داري و خوشت می«بعد صریحاً به خودش بگوید: 
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ك گناه بهترین برنامه براي مبارزه با هواي نفس اند/ تر ها با یک ترك گناه به خیلی جاها رسیده بعضی
 است

کند، آنچنان اشتیاقی براي مالقات  رسد که دوست داري مکروه را هم ترك کنی. کسی که گناه نمی اگر گناه نکنی، کار به جایی می •
او قربانی بدهد. گاهی افراد با یک هایش را به خاطر  خواهد کل دنیا را به خاطر خدا ترك کند و همه دارایی کند که می با خدا پیدا می

دیگري غیر از مالحظۀ خـدا    اند. البته نباید در این ترك گناه هیچ مالحظۀ اند؛ یک گناه را ترك کرده ترك گناه به خیلی جاها رسیده
 مطرح باشد. ترك گناه بهترین برنامه براي مبارزه با هواي نفس است. 

شـود. رابطـۀ    شود؛ و محبـت او بـه اهـل بیـت(ع) زیـاد مـی       علیهم السالم مقرب میاگر کسی ترك گناه کند روحش به معصومین  •
سازد. اگر اهل ترك گناه باشی، نام امام حسین(ع) را کـه   کند و تنهایی را بر طرف می بیت(ع) وجود انسان را پر می آمیز با اهل محبت

 خود خواهی شد ...   بشنوي از خود بی
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 )37 -تنها مسیر(

مخالفت با  /هم ارزش ندارند »یآگاه«و  »اریاخت«عمل کند،  شیها یداشتن واند مخالف دوستاگر انسان نت
با  »حرکت«مبارزه با نفس، » عزمِ«بعد از  /نباشد، موافقت با نفس استاو  ینفس اگر با دستور خدا و ول

 مقدم» شکر«و » نماز«ند اما ندترشمارز »تیرضا«و » ترك گناه«شود/ آغاز می در دو جبههچهاراقدام 

عالیق «به سمت » عالیقِ پیدا«ارزش افزوده؛ نتیجه عبور از  در چه شرایطی انتخاب بین عالیق معنا دارد؟/
 است» پنهان

ماند و نه مجبور  انسان، موجودي جدا از حیوان و فرشته است. فرق انسان با حیوان و فرشته این است که نه در حد حیوان باقی می •
بلکه به او اختیار داده شده که به باال یا پائین برود. البته اینها توصیف است و تعریف دقیق هویت انسان شاید است مثل فرشته باشد، 

تواند خودش و محیطش را تغییر بدهد. الزمه  تواند ارزش افزوده تولید کند. یعنی انسان می این باشد که انسان موجودي است که می
اش عمل کند یا مثل  ها قیام کند؛ و اال اگر بنا باشد طبق عالقه شته باشد و علیه آن عالقههایی دا این تغییر این است که عالقه

کنند. ولی انسان قرار است تغییر کند و الزمۀ این تغییر  شان عمل می حیوان خواهد بود یا فرشته؛ چون حیوان و فرشته طبق عالقه
، در واقع بخشی از تعریف و ماهیت انسان است، نه یک توصیۀ اش حرکت کند. پس مخالفت با عالقه این است که خالف عالقه

ها، توضیح و تفصیل  ها هست یا برخی از عالقه مهم به انسان. البته میزان و چگونگی این مخالفت و اینکه آیا مخالفت با همۀ عالقه
 زیادي دارد که که در جلسات قبل به آن پرداخته شد.

رود. اگر دو نوع عالقۀ مساوي در دل داشته باشد، همیشه حیران  ، طبیعتاً به دنبال آن میاگر انسان یک نوع عالقه داشته باشد •
رود. پس قرار گرفتن بر  تر می ماند که به سمت کدام یک برود و اگر این دو نوع عالقه، نامساوي باشند همیشه دنبال عالقۀ قوي می

با هواي نفس، و مبارزه با عالیق ممکن باشد. امکان مبارزه با عالقه و سر دو راهی را باید به شکلی تصور کرد که انتخاب، مبارزه 
 آید؟  تولید ارزش افزوده چه زمانی پدید می

تر؛ ولی عالقه  تر وجود دارد و یک عالقه قوي آید که یک عالقۀ ضعیف زمانی پدید میارزش افزوده  دیامکان مبارزه با عالقه و تول •
تر را فراهم  شود که امکان مبارزه با عالیق سطحی تر، ظاهرتر است. در اینجا تعادلی ایجاد می عیفتر است و عالقه ض تر، پنهان قوي
 کند. می

اگر انسان نتواند مخالف  /عمل کند اش یداشتن مخالف دوست تواند یاست که م لیدل نیانسان به ا يارزشمند
 هم ارزش ندارند یو آگاه اریخود عمل کند، اخت يها یداشتن دوست

شود. ماهیت تولید ارزش افزوده ارتباطی به آگاهی  کت انسان از عالقۀ پیدا به سمت عالقۀ پنهان باعث تولید ارزش افزوده میحر •
رع ندارد، زیرا در اینجا آگاهی نفش یک ابزار را دارد. ماهیت تولید ارزش افزوده را به اراده و اختیار هم نباید مرتبط کرد، زیرا آنها ف

براي انسان ارزش و برتري نسبت به حیوان و فرسته ایجاد  نفسه یف -اي نشود اگر از آن استفاده -د. اراده و اختیاراین ماجرا هستن
اي که در انسان و  خواهد چه کار کند؟ غذا بخورد؟ خب براي این کار، همان غریزه کنند، مهم این است که انسان با این اراده می نمی

تواند مخالف  چه نیازي به اراده است؟ ارزشمندي انسان به این دلیل است که میحیوانات مشترك است، کافی است، 
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هاي خود عمل کند،  داشتنی آیند. اگر انسان نتواند مخالف دوست اش عمل کند. در اینجا اختیار و آگاهی به کمک می داشتنی دوست
 اختیار و آگاهی هم ارزش ندارند.

 با نفس خود مخالفت کند تواند بیشتر انسان موفق، کسی است که می

بله انسان حق انتخاب دارد  »!تو حق انتخاب داري«گویند:  دهند و مدام به او می در غرب انسان را فریب می •

ولی این انتخاب فرع بر چیز دیگري است. انسان براي این حق انتخاب دارد که بتواند ارزش افزوده تولید 

  د که بتواند خالف میلِ خودش عمل کند.تواند ارزش افزوده تولید کن کند و وقتی می

اگر کسی طبق میل سطحی اولیه، غریزي و حیوانی خود عمل کند، از انتخاب خود استفاده نکرده است. اگر  •

کسی بخواهد از این حق انتخاب استفاده کند، به نوعی باید علیه خودش (یعنی علیه عالیق سطحی خودش) 

تواند خالق میل خودش عمل  ارزش و هویت انسان به این است که میاز این حق انتخاب استفاده کند. اصل 

گردد با ادبیات فرادینی و غیر متدینانه  این مطلب به انسان بودن انسان برمی شود. کند و این باعث تولید ارزش افزوده می
تر نیستند،  هاي با استعدادتر، موفق انسانگویند لزوماً  شناسی می توان آن را براي همۀ مردم جهان جا انداخت. اخیراً در روان هم می

تر هستند. پس موضوع مبارزه با عالقه، یک  هاي خودشان مخالفت کنند، موفق توانند بیشتر با خواسته هایی که می بلکه انسان
 موضوع اصیل انسانی است؛ حتی قبل از اینکه دین به سراغ ما آمده باشد.

 خدا نباشد، موافقت با نفس است/ دستور خدا، لطف خداستمخالفت با نفس اگر با دستور خدا و ولی 

ها مخالفت کرد؟ برنامۀ این مخالفت چگونه است؟ در جواب به این سؤال،  توان با دوست داشتنی بحث بعدي این است که چگونه می •
دیگري غیر از خودش باشد. اگر خودش مبارزه کند، این مبارزه باید به دستور فرد  هاي داشتنی خواهد با دوست گفتیم که اگر کسی می

است و این یعنی مبارزة واقعی با نفس انجام نشده است. اگر مبارزه   به دستور فرد دیگري نباشد، در واقع به میل خودش مبارزه کرده
آید و به  با عالیق، با دستور خود انسان باشد، مخالفت با خود نیست بلکه موافقت با خود است. در اینجا خدا به کمک انسان می

دهد. در واقع خدا لطف کرده است که به ما دستور داده است؛ دستور خدا، در واقع محبت و لطف خدا به ما  انسان برنامه و دستور می
 شود.  محسوب می

عملیات  بخش براي اجراي اي نجات آید. دین، به برنامه شود، پاي دین به میان می از این جا به بعد که نیاز به دستور خدا ضروري می •
خواهی از خدا تبعیت کنی، خدا خیلی بزرگ است و ما خیلی از خدا کوچکتریم، لذا ما اگر  شود. وقتی می ارزش افزوده تبدیل می

ایم. براي اینکه واقعاً هنر کرده باشیم و امر خدا را اطاعت کرده باشیم تا رشد کنیم،  دستورات خدا را گوش کنیم، خیلی هنري نکرده
فرستد و بحث والیت پیش  دهد که از کسی مثل خودمان اطاعت کنیم که دوست خدا است. خدا، انبیاء و اولیاء را می خدا دستور می

کنی، آن قدر منیت تو از بین  خواهی با هواي نفس خودت، مخافت کنی؛ وقتی حرف خدا را گوش می آید. یعنی شما که می می
 کنی. رود که وقتی حرف ولی خدا را گوش می نمی

آید و در متن مخالفت با  توان گفت: در متن تعریف انسان، مخالفت با عالقه پیش می ه طور خالصه میب •

 آید.  والیت پیش میبحث آید و در متن دستور خدا و دین،  عالقه، دین و دستور خدا پیش می
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عزم (بناي -2تفکر (نگرشِ منفی به نفس) -1هاي اول و دوم مبارزه با نفس در کالم حضرت امام(ره):  قدم
 مبارزه)

است. یعنی باید نفس را دشمن » نگرشِ به شدت منفی نسبت به نفس«بعد از این مقدمات گفتیم که قدم اول براي حرکت، داشتن  •
خود بدانیم. دومین قدم، عزم است و اینکه بناي مبارزه با نفس داشته باشیم. حضرت امام(ره) جمالت زیبایی در این مورد دارند. 

بدان که اول شرط مجاهده با نفس و حرکت «فرمایند:  را تفکر بیان کرده و می اهللا شاه آبادي(ره) قدم اول قول مرحوم آیت ایشان از
در یک فضا هستند؛ نگرش با آگاهی حاصل » تفکر«و » نگرش) «6شرح چهل حدیث/ص»(است» تفکّر«به جانب حق تعالى 

 توان این تغییر نگرش را انجام داد. کر کرد. با تفکر میشود، بلکه باید وقت گذاشت و در مورد آن تف نمی

منزل دیگر که بعد از تفکر از براى انسان مجاهد پیش «فرمایند:  بیان کرده و می» عزم«حضرت امام(ره) در ادامه، قدم دوم را  •
). این بنا 7هل حدیث/ص(شرح چ»مقام است عبارت است از بنا گذارىو عزمى که مناسب با این  ... است» عزم«آید، منزل  مى

باید بنا بر مبارزه با نفس داشت، اگر چه ممکن است چند جا هم  هاي خودش مبارزه کند. گذاشتن، یعنی فرد بنا داشته باشد با عالقه
 موفق نشوید. توجه داشته باشید که بنا داشتن، با اراده کردن متفاوت است. اراده، هنگام فعل و انجام کار است. 

توان زندگی بدون جنگ داشت. کسی که در درون خودش بنا را بر مبارزه گذاشته باشد،  با مبارزه همراه است، نمی زندگی انسان •
دانید یکی از اولین اتفاقات در تاریخ حیات  طور که می پذیرد. همان تر می وقتی که دستور جهاد با دشمن بیرونی هم صادر شود، راحت

ها معموالً این بازي را دوست دارند. لذا در  هاي کودکان هم جنگ است و بچه یکی از بازيبشر، جنگ هابیل و قابیل بوده است. 
ها با یکدیگر را گرفت بلکه ضمن مراقبت از خط قرمزها باید به آن  روش تربیتی صحیح نباید به طور مطلق جلوي جنگ کردن بچه

 کند.  پیدا می دهد وجود انسان با نبرد شکل جهت داد. مواردي از این دست نشان می

؛ دو فعل »شکر«و » رضایت/«عمل قلب -2عمل اعضاء -1شود:  حرکت در دو جبهه آغاز می» عزم«بعد از 
 برند  قلبی که شما را تا بهشت می

بندي از مباحث گذشته به همراه برخی نکات جدید بود. اما در ادامه بحث، پس از عزم، به حرکت  تا اینجاي بحث یک مرور و جمع •
 م.رسی می

؛ یکی »عمل با اعضاء و جوارح«شود. یکی در جبهه  بعد از اینکه عزم کردي و بنا را بر مبارزه گذاشتی، حرکت در چند جبهه آغاز می •
که همان عمل با اعضاء و » فعل بیرونی«توان به دو قسمت تقسیم کرد:  انسان را می» فعل«به بیان دیگر، ». قلب و روح«در جبهه 

 که در واقع عمل با قلب و روح است.» باطنی«یا » رونیفعل د«جوارح است و 

لذا در توانند به دو بخش سلبی و ایجابی تقسیم شوند.  هر یک از این دو نوع فعلِ درونی و بیرونی (فعل ظاهري و باطنی) می •
 چهار کار را انجام داد. نیا دیکه  بعد از عزم، با میدار یرونیو ب یمجموع چهار نوع فعل درون

 نیبنابراباشد. » ترك نواهی پروردگار«-2تواند و  باشد و می» انجام اوامر الهی«-1تواند  می» فعل بیرونی«ا اعضاء و جوارح یا عمل ب •
 ترك کار بد و انجام کار خوب. شوند؛ یم میبه ترك و انجام تقس یو جوارح يافعال ظاهر

شکر براي «باشد. افعال باطنی و قلبی نیز به » شکر«-2تواند  باشد و می» رضایت«-1تواند  می» فعل باطنی«عمل قلبی و روحی یا  •
 شوند.  شکر جنبۀ ایجابی دارد و رضایت جنبۀ سلبی. تقسیم می» ها رضایت براي نداشته«و » ها داشته
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ه باید کار در جریان مبارزه با نفس به آن توجه کنیم. یعنی در عین اینک رضایت و راضی بودن، در واقع یک فعل درونی است که باید •
و تالش کرد و وضعیت موجود را تغییر داد، رضایت هم باید داشت. رضایت، یک فعل روحی بسیار مهم است؛ حتی براي اجابت دعا 

کسى که در دلش هوایى جز رضایت از خدا نگذرد (جز خوشنودي از خدا «فرمایند:  امام سجاد(ع) میباید از شرایط موجود راضی بود. 
یهجس فی قَلْبِه إِلَّا الرِّضَا أَنْ یدعو   لَم  لمنْ  کنم که خداوند دعایش را مستجاب کند؛ أَنَا الضَّامنُ ) من ضمانت مىدر دلش خطور نکند

لَه ابتَجسفَی 2/62کافی/»(اللَّه( 

بود دهد. بنابراین اگر انسان البته انسان در عین حال که راضی است باید تالش کند طبق دستور خدا وضعیت فعلی خودش را به •
تواند راضی باشد، باید  تالش کند، همین تالش عبادت است. اگر کسی نمی شا دستور خدا براي تغییر وضع زندگیراضی باشد اما به 

 همان رضایت است.» صبر جمیل«صبر کند. البته 

ده است. رضایت و شکر دو فعل قلبی هستند که هایی که خدا به ما دا دومین فعل درونی و قلبی، شکر است؛ شکر به خاطر نعمت •
 توان همزمان داشت؛ یعنی هم راضی بود و هم شاکر. برند. این دو فعل را می شما را تا بهشت می

 مقدم هستند» شکر«و » نماز«ارزمشندترند اما » رضایت«و » ترك گناه«

در جلسات قبل قبالً  -یعنی ترك گناه-مورد ترك نواهی الهی است. در» انجام اوامر«و » ترك نواهی«گفتیم که فعل بیرونی شامل  •
نماز ) 45عنکبوت/»(عنِ الْفَحشاء و الْمنْکَرِ  إِنَّ الصالةَ تَنْهى«فرماید:  خداوند میصحبت شد. در میان اوامر الهی اولین کار نماز است. 

توانی کنار بگذاري و  تر می نجام دهی، کارهاي سلبی را راحتدر بین تمام کارهاي سلبی و ایجابی، اول است. اگر این کار ایجابی را ا
یعنی باید از صبر و نماز براي طی مسیر کمک  )45بقره/»(و استَعینُوا بِالصبرِ و الصالةِ«فرماید:  خداوند میانجام ندهی. همچنین 

که  -تر است، تقدم و اولیت دارد. چون به ترك گناه حتتر است، اما نماز خواندن چون را و مهممندتر  بگیریم. (البته ترك گناه ارزش
 کند) کمک می -تر است سخت

شود مگر آنکه ابتدا کند انسان از  بدان که هیچ راهى در معارف الهیه پیموده نمى«فرماید:  حضرت امام(ره) هم در ادامۀ آن کالم می •
از اخالق حسنه از براى او به حقیقت پیدا نشود، و ممکن ظاهر شریعت. و تا انسان متأدب به آداب شریعت حقه نشود، هیچیک 

نیست که نور معرفت الهى در قلب او جلوه کند و علم باطن و اسرار شریعت از براى او منکشف شود. و پس از انکشاف حقیقت و 
  )8شرح چهل حدیث/ص»(بروز انوار معارف در قلب نیز متأدب به آداب ظاهره خواهد بود.

کند، و  عزم مى کم انسان را بى جرئت بر معاصى کم«فرماید:  در ادامه به یکی از عوامل مهم تضعیف عزم، اشاره میحضرت امام(ره)  •
گوش  ،فرمودند بیشتر از هر چه مى -دام ظلّه-بادي] آ ا[مرحوم ایت اهللا شاهرباید. استاد معظّم م این جوهر شریف را از انسان مى

) یعنی اینکه موسیقی گوش کردن بیشتر از هر چیزي 8شرح چهل حدیث/ص »(کند. ز انسان مىکردن به تغنّیات سلب اراده و عزم ا
 کند.  عزم انسان را تضعیف می

عمل نیاز است که دو مورد ظاهري و دو مورد باطنی است. در این اعمال، موارد ایجابی را رتبۀ اول اقدام قرار  4براي مبارزه با نفس  •
ها است ولی  ، نماز جایگاه نخست را دارد. شکر هم فعل درونی ایجابی است چون در مورد داشتهدهیم و بین کارهاي ایجابی می

تر از رضایت است. اگر انسان شکر کند،  ها است، در فضاي سلبی قرار می گیرد. لذا همیشه شکر راحت رضایت چون در مورد نداشته
کار ایجابی داراي اولویت و تقدم هستند.(گرچه ترك گناه  دو»  شکر«و » نماز«تواند برسد. پس  به مرور به رضایت هم می

 ارزشمندتر است.) 
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 امام حسین(ع): هم در مقابل آنچه دوست نداري صبر کن و هم در مقابل آنچه دوست داري

ما تَکْرَه فیما   در آنچه حقّ براي تو الزم کرده، در مقابل چیزي که دوست نداري صبر کن؛ اصبِرْ علَى«فرمایند:  امام حسین(ع) می •
کلْزَمقُّ  یر تکلیف کرده  یعنی در مقابل چیزهایی که حقّ بر ما )85نزهه الناظر و تنبیه الخاطر/ص»(الْحیا دستور داده یا براي ما مقد

یزي که کند، در مقابل چ در آنچه هواي نفس تو را به سمتش دعوت می«فرماید:  حضرت در ادامه می .مکرده است، باید صبر کنی
این چهارچوب به تعابیر مختلف در کلمات معصومین(ع)  همان)»( دوست داري صبر کن؛ و اصبِرْ عما تُحب فیما یدعوك إِلَیه الْهوى

 براي ما بیان شده است.

 



153 

 

 

  ● bayanmanavi.ir ● بیان معنوي رسانیپایگاه اطالع 
 

 )38 -تنها مسیر(

نفس کمک  ير ترك هوانماز چگونه ما را د /میانجام ده» با هم« دیرا با» چهار اقدام« ت،حرک ۀدر مرحل
 کند؟ یم

انجام دهیم: شکر، رضایت، ترك کارهاي بد، انجام کارهاي » با هم«را باید » چهار اقدام«در مرحلۀ حرکت 
 خوب   

مقدماتی بیان کردیم و بعد از این دو مرحله،  هاي را به عنوان قدم» عزم«و » نگرش دشمنانه به نفس«براي مبارزه با هواي نفس،  •
سري اقدامات باطنی باید انجام دهیم و  گفتیم در مقام حرکت، باید چهار اقدام را با هم انجام دهیم؛ یک». حرکت«مرحلۀ رسیدیم به 

شود هیچ کدام را نادیده گرفت و  کار کنیم؛ نمی» باهم«سري اقدامات ظاهري. در هر دو بخش اعمال باطنی و ظاهري باید  یک
 بعد پرداخت. براي یک مدتی تعطیل کرد و فقط به یک 

و » شکر«است و در مقام اعمال باطنی نیز دو فعل عمده داریم: » انجام کارهاي خوب«و » ترك کارهاي بد«اعمال ظاهري شامل  •
شکر اساساً یک فعل قلبی است که مربوط به چیزهایی است که داریم. رضایت هم یک فعل باطنی دیگر است که ». رضایت«

ریم. شکر و رضایت در واقع از یک جنس هستند و باید به طور همزمان انجام شوند. چون انسان مربوط به چیزهایی است که ندا
 همواره یک چیزهایی دارد که باید شکر آن را بجا آورد و یک چیزهایی ندارد که باید نسبت به آن رضایت داشته باشد.

شود که  نمی«پرسند:  ها می بعضیکنیم  ها تأکید می داشتنی وقتی بر مبارزه با هواي نفس و ترك دوست •

پس انسان از کجا انرژي و انگیزه  هاي خود را کنار بگذارد و ترك کند؛ داشتنی ها و دوست انسان همۀ لذت

دارید و  ها یخوش  هاي خود را ترك کنید، باز خیلی این است که شما هر چقدر هم که لذت شپاسخ» بگیرد؟!

» ها داشته«برداري درست از  هاي خود شکر کنید. این یعنی بهره ، به خاطر همین داشتهبرید ها می خیلی لذت

مثل کسی که از غذاي افطاري و سحري به خوبی  راضی باشد.» ها نداشته«نسبت به تا دهد  که به انسان انرژي می
 هاي خود را تحمل کند. روزه بگیرد و نداشته ،کند تا بتواند در طول روز برداري می بهره

جزء » غیبت«اولین گناهی است که باید ترك شود/ از همه مهمتر و» ظلم به دیگران«بد در میان کارهاي 
  هایی است که باید ترك شود  اولین ظلم

کارهاي ایجابی،  -2کارهایی سلبی، یعنی کارهایی که نباید انجام دهیم -1طور که گفتیم، افعال ظاهري بر دو نوع هستند:  همان •
ظلم «دهیم. در میان همۀ کارهایی که نباید انجام دهیم، یکی را دین جلو آورده و اولویت داده و آن یعنی کارهایی که باید انجام 

است و بعد از آن » ظلم به دیگران«است. یعنی در میان گناهان و کارهاي بد، اولین کاري که باید ترك شود » نکردن به دیگران
 است.» ظلم به دیگران«ولین کاري که باید از انجام آن جلوگیري کنیم است. پس در برنامۀ مبارزه با نفس ا» ظلم به خود«ترك 

دارد. مثالً گرفتن جان دیگران بدتر از دزدیدن پول دیگران است. حتی گاهی اوقات » االهم فاالهم«خودش » ظلم به دیگران«البته  •
، غیبت کردن است. »بردن آبروي دیگران«دیق بردن آبروي دیگران بدتر از این است که جان آنها را بگیریم. یکی از موارد و مصا

غیبت «هایی است که باید از آن جلوگیري کنیم. پس  رسیم که غیبت جزء اولین ظلم لذا با یک محاسبۀ ساده به این نتیجه می
 ظلمی است که در جریان مبارزه با نفس باید ترك آن را در اولویت قرار دهیم.» کردن
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هاي خودمان  داشتنی ارزه با هواي نفس هستیم، باید در مقام عمل یک خط قرمزهایی را در دوستفعالً که در مراحل مقدماتی مب •
خواهد که به دیگران ظلم کنیم، باید مراقب باشیم  هاي ما از ما می داشتنی رعایت کنیم؛ اولین خط قرمز این است که وقتی دوست

 که هرگز به کسی ظلم نکنیم. 

واقعاً » جمع شده است» مرنج و مرنجان«صایح در دو کلمه همۀ ن الصۀخ«گوید:  که میمشهور سخن  این •

 نیزمرنجان یعنی همان ترك ظلم به دیگران، که مهمترین ترك گناه است. مرنج آمیزي است.  سخن حکمت

مبارزه با  براي» مرنجان«و » مرنج«هاست. پس هر دو دستورِ  همان رضایت و راضی بودن نسبت به نداشته

 . شوند محسوب میهاي ترك هواي نفس  ترین قدم کلیدياز دو،  ت. اینهواي نفس اس

 مهمتر از همه است» نماز«در میان کارهاي خوب، 

خواهیم دربارة نقش برجستۀ نماز در مسیر  است. در این جلسه می» نماز«در میان کارهاي خوب، آن عملی که مهمتر از بقیه است  •
ینیم در مسیر ذلیل کردن نفس و در مسیر اتصال ما به خداي باعظمت که راهش کشتن خواهیم بب مبارزه با نفس بحث کنیم. می

 نفس است، نماز چه نقشی دارد؟ 

یعنی از نماز و از صبر  )45بقره/»(و استَعینُوا بِالصبرِ و الصالةِ«فرماید:  خداوند میکند.  نماز، شما را در مبارزه با هواي نفس تقویت می •
کند در مسیر مبارزه با هواي نفس، حرکت کنیم و در سه  ه دربارة صبر بعداً بحث خواهیم کرد). نماز به ما کمک میکمک بگیرید (ک

 کند. ترك گناه) به ما کمک می-3رضایت -2شکر -1اقدام مهم دیگر (یعنی 

 در برخی آیات قرآن مهمترین کارکرد نماز، مبارزه با هواي نفس اعالم شده است

نماز «فرماید:  میقرآن خداوند نماز را دقیقاً در نقطۀ مقابل شهوات و هواي نفس قرار داده است. مثالً در این آیه که  در برخی از آیات •
یه در این آ )45عنکبوت/»(عنِ الْفَحشاء و الْمنْکَرِ  أَقمِ الصالةَ إِنَّ الصالةَ تَنْهىد؛ کن نماز از فحشاء و منکرات جلوگیرى مى را اقامه کن،

خواهد. لذا در اینجا  دهد و فحشاء و منکر نیز همان چیزهایی است که نفس ما از ما می نماز را نقطۀ مقابل فحشاء و منکر قرار می
هاي  کند. چرا که در جریان مبارزه با هواي نفس ما باید با آن خواسته مهمترین کارکرد نماز را در واقع مبارزه با هواي نفس اعالم می

 »! نه«مان خواست بگوییم  شود مبارزه کنیم، نه اینکه به هر چیزي دل منجر به فحشاء و منکر مینفسانی که 

فَخَلَف منْ بعدهم خَلْف أَضاعوا الصالةَ و اتَّبعوا «دهد این آیه است:  آیۀ دیگري که نماز را در مقابل شهوات و هواي نفس قرار می •
واتهاي خوبی که به حضرت نوح(ع) و ابراهیم(ع) ایمان آوردند و هدایت  قبل از این آیه، خداوند از آدمدر آیات  )59مریم/»(الشَّه

هاي خوبی نبودند؛ آنها کسانی  هاي خوب، گروه دیگري آمدند که آدم بعد از این آدم«فرماید:  فرماید. در این آیه می شدند، تعریف می
یعنی باز هم خداوند در این آیه، نماز را نقطۀ مقابل شهوات و هواي نفس » کردند. بودند که نماز را ضایع کرده و از شهوات تبعیت

 دهد. قرار می

 کند؟/ در ذات نماز یک عملیات مبارزه با نفس نهفته است نماز چگونه ما را در ترك هواي نفس کمک می

ت؟ نماز چگونه ما را در ترك هواي نفس کمک باید ببینیم نقش نماز در مقابلۀ با فحشاء و منکر و انواع شهوات و هواي نفس چیس •
است. چون خود نماز ابتداء یک کار » عملیات نماز«کند؟ اولین اثر نماز در اینکه ما اهل مبارزه با هواي نفس شویم، اثر تربیتی  می

هاي معمولی مثل  و آدمها  نیست که آدم از انجام آن کیف کند و لذت ببرد. الاقل براي مبتدي نشین چسب و دل انگیز، دل شهوت
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خوانند کاري نداریم.) در ذات نماز یک عملیات مبارزه با نفس  خودمان اینطور نیست. (فعالً به کسانی که مانند عرفا عاشقانه نماز می

 خود باید با هواي نفسش مبارزه کند. به نهفته است؛ یعنی انسان براي اجراي عملیات نماز، خود
دلچسب باشد. نماز مثل  تواند هم نزدیک است طبیعتاً نمی هاي آن خیلی به ک عمل تکراري است و زماناوالً از آنجایی که نماز ی •

بار انجام دهیم و از آن لذت ببریم، بلکه یک عمل روزانۀ مداوم با فاصلۀ کم و نزدیک  اي یا ماهی یک دعاي کمیل نیست که هفته
مان بزنیم و نماز  راي انسان دلچسب نباشد. گاهی اوقات باید از خوابشود که به طور طبیعی نماز ب به هم است. این موجب می

بخوانیم؛ مثل نماز صبح. گاهی در اوج خستگی باید نماز بخوانیم؛ مثل نماز مغرب و عشاء. گاهی نیز وقتی سرگرم کار هستیم، باید 
جور  روز، طوري طراحی شده که هر کدام یک شبانهآن را قطع کنیم و برویم نماز بخوانیم؛ مثل نماز ظهر. یعنی اوقات نماز در طول 

 !گیرد حال آدم را می
ثانیاً خود عملیات نماز هم براي ما زیاد شفاف نیست؛ مثالً اینکه چرا نماز صبح دو رکعت است؟ چرا در هر رکعت باید دوبار سجده و  •

نماز «اي ما زیاد شفاف نیست. از سوي دیگر بار رکوع انجام دهیم؟ دلیل مقدمات نماز مثل وضو و پاك بودن لباس هم بر یک
همه در صفوف منظم » االحرام تکبیرة«گیرد؛ اینکه با  جور دیگري حال انسان را می قدر بر آن تأکید شده است، یک که این» جماعت
ها به صف  قط صبحدهند. تازه سربازها نیز در پادگان معموالً ف خاص را انجام میها، یک عملیات  گیرند و مثل پادگان قرار می

 شویم! شوند، ولی در نماز جماعت هر روز سه بار به صف می می
کنید و اگر نماز را ترك کرد آنها را ادب  امرنماز خواندن  به را فرزندانتان ت سالگی به بعد،هفسن  ازفرماید:  رسول اکرم(ص) می •

بِالصلَاةِ و هم أَبنَاء سبعٍ و اضْرِبوهم علَیها و هم أَبنَاء عشْر؛ عوالی   وا أَولَادکُمکنید (قال رسول اهللا(ص) مخَاطباً لأَولیاء الْأَطْفَالِ مرُ
نداریم و اگر هم دلش نخواست باید » خواهد دلم می«این نوع برخورد براي آن است که بچه بفهمد در این کار  )328/ص1الآللی/ج

هاي خودشان رفتار  بخواهی سالگی یاد بگیرند که مخالف دل ها باید از همان هفت ز خواندن کند. بچهبه زور، خودش را وادار به نما
نماز یکی از مهمترین مواقف تمرین این موضوع است. البته پدر و مادرها نباید در مجبور کردن فرزندان به نماز افراط کنند،  کنند و

 براي نماز بیدار نشد او را به تلخی بیدار نکنید. فرمود اگر بچۀ شما صبح مثالً حضرت امام(ره) می
گیري نماز  به اینکه نماز حال شما را بگیرد، تن بدهید/ مقید بودن به نماز اول وقت، یعنی تن دادن به حال

 سرِ یک زمان خاص

توجه کنید و بگذارید » گیرد را می نماز دارد حال نفس شما«باید به اولین اثر نماز در تقویت مبارزه با هواي نفس توجه کنید. به اینکه  •
نماز این کار را به خوبی روي شما انجام دهد و این اثر را بر شما بگذارد. یعنی به اینکه نماز حال شما را بگیرد، تن بدهید. لذا آیت 

گویید  نمازي که شما می خواهید به جایی برسید نماز اول وقت را ترك نکنید. از ایشان پرسیدند این فرمود اگر می اهللا بهجت(ره) می
که مقید باشید نمازتان را اول وقت  نه! همین«کند منظورتان نماز با توجه و حضور قلب است؟ ایشان فرمود:  چیز را درست می همه

 »بخوانید.
جه و حضور هاي خاص. نماز اول وقت حتی اگر همراه با تو گیري نماز سرِ زمان مقید بودن به نماز اول وقت یعنی تن دادن به حال •

واقعاً  خواهی بلند شوي و نماز اول وقت بخوانی بار که می قلب هم نباشد، این اثر تربیتی خود را خواهد داشت. ممکن است یک
طور طبیعی در انسان هست،  حالش را داشته باشی، اما دفعۀ بعد و در نوبت بعدي حال نماز خواندن را نداشته باشی، این نوسانات به

بت از خودت شکایت نکن؛ اتفاقاً گاهی در اوقاتی که حال نماز خواندن نداري، وقتی بلند شوي و مؤدبانه نماز بخوانی لذا از این با
 کنی. بیشتر رشد می
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حاال تا آخر وقت نماز، فرصت دارم، هر وقت حال داشتم نماز «اگر اول وقت، حالِ نماز خواندن نداشتید، نباید پیش خود بگویید:  •
ها فریب ندهید، چون اثر تربیتی این  خودتان را با این حرف» طوري توجه و حضور قلبم سر نماز بیشتر خواهد بود... خوانم! این می

، حال خودتان را با نماز اول وقت »خوانم! هر وقت حال داشتم نماز می«رسد. پس نگویید که  نماز هرگز به نماز اول وقت نمی
نیست و یک فرصت چند ساعته براي نماز خواندن به ما داده شده ولی این فرصت بگیرید. درست است که نماز اول وقت واجب 

اگر مانعی ندارید همان اول وقت نماز  دارند. خاصی مشکل جدي ومانع ناتوانی یا اند که واقعاً  چند ساعته را براي کسانی گذاشته
 مبارزه کنید. تان نفس يبا هوااول وقت،  تان را با این نماز اول وقت بگیرید و به کمک نماز بخوانید و حالِ نفس

هاي دیگر، مبارزه با هواي نفس  کند، آیا وقت کسی که وقت نماز، از ترس خدا خودش را جمع و جور نمی
  خواهد کرد؟!  

ه حتی قدر تنبل است ک خواهید در مبارزه با هواي نفس تقویت شوید؛ در خود نماز مبارزه با هواي نفس کنید. کسی که آن اگر می •
کند؛ آیا وقتی مهمان نیست و خودش تنهاست خانه را جمع  خاطر مهمان جمع و جور نمی آید خانه را به اش می وقتی مهمان به خانه

و جور خواهد کرد؟! اگر کسی در وقت نماز که پاي خدا در میان است و ترس از خدا و آتش جهنم در میان است، خودش را براي 
 هاي دیگر مبارزه با هواي نفس خواهد کرد؟! کند و بلند نشود نماز بخواند، آیا در وقتنماز خواندن جمع و جور ن

چون خود نماز یک تمرین است براي مبارزه با هواي  )عنِ الْفَحشاء و الْمنْکَرِ  تَنْهى(دارد؟  انسان را از فحشاء و منکر بازمی«چرا نماز  •
ند به زمان نماز هم خیلی توجه کنید و خودتان را به نماز اول وقت مقید کنید که همین ا نفس. جداي از محتواي نماز، بزرگان فرموده
 نماز اول وقت آثار تربیتی بسیار خوبی دارد. 

یکی از نکاتی که باید در مورد نماز توجه کنیم این است که انسان قرائت نمازش را درست کند؛ همین کار ساده، اثر تربیتی زیادي  •
باز هم براي اینکه حال نفس » سریع نمازت را بخوان و تمامش کن«تان گفت که  همچنین در موقع نماز اگر نفس روي انسان دارد.

، نه اینکه اذکار نماز را خیلی سریع و تر کنید خود را بگیرید، نماز را با حوصله و تأمل بخوانید و با گفتن اذکار مختلف کمی طوالنی
ها نماز را  تان بچسبد و از نماز کمک بگیرید. بعضی بگذارید مبارزه با هواي نفس در نماز به دل .ودجویده بخوانید تا زود تمام ش جویده

خوانند که  شان را نگیرد، یا طوري نماز می خوانند که نماز حال مثالً یک موقعی نماز می )59ة؛ مریم/أَضاعوا الصال(کنند. ضایع می
الَّذینَ هم عن صلَاتهِِم *فَویلٌ لِّلْمصلِّینَ«فرماید:  میها  ال دربارة برخی از نمازخوانشان گرفته نشود. لذا خداوند متع حالِ نفس

إِنَّ الْمنافقینَ یخادعونَ اللَّه و هو «فرماید:  مییک جاي دیگري هم کسالت در نماز را عالمت نفاق اعالم  )5و4ماعون/»(نساهو
 )142نساء/»( لَى الصالةِ قاموا کُسالىخادعهم و إِذا قاموا إِ

انسان براي اینکه با نماز،  نماز بخواند/ »با ادب«نماز بخواند، لذا فعالً باید » با توجه«تواند  انسان ابتداء نمی
 آدم شود باید به تلخی و سختی نماز تن دهد

د از نماز خواندن لذت ببرند. خواهن خواهند مویز شوند! یعنی از همان ابتدا می ها غوره نشده می بعضی •

البته خوب است انسان از نماز لذت ببرد، ولی اینها » کار کنیم که از نماز خواندن لذت ببریم؟! چه«پرسند:  می

بخش  راحت و لذتبرایشان خواهند نماز خواندن مثل بستنی خوردن  غالباً دنبال لذت معنوي نیستند، بلکه می

ینکه سرِ نماز درگیر مبارزه با نفس هستند! اینها اساساً با فلسفۀ زندگی آشنا نیستند و توجه ندارند که اینها ناراحت هستند از ا باشد!
هایش بایستد. لذا خداوند نماز را طوري طراحی فرموده  داشتنی از دوست  کل مسیر زندگی همین است که انسان در مقابل بعضی
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انسان با «اش براي این است که  ی سرِ نماز توجه پیدا نکند و به عمق آن نرسد؛ همهاست که انسان ابتداء از نماز لذت نبرد، به سادگ
 لذا انسان براي اینکه با نماز خواندن آدم شود باید به تلخی و سختی نماز تن دهد.  ». سختیِ نماز، آدم شود

بخواند تا به » با ادب«، لذا فعالً باید نمازش را بخواند و از نمازش لذت ببرد» با توجه«تواند نماز  طبیعی است که انسان ابتداء نمی •
مرور به جایی برسد که با توجه و لذت نماز بخواند. مرحوم سید مرتضی(ره) آخر عمرش وصیت کرد همۀ نمازهایش را قضا کنند! 

جا است؛ چون از  نخواندید! فرمود: مشکل در همی چون تردید داشت نمازهایش درست باشد. گفتند شما که با عشق و لذت نماز می
 ترسم به خاطر نفسم نماز خوانده باشم! بردم می نمازم خیلی لذت می

احترامی به  گویند؟/چون ترك نماز لذت ندارد و فقط از روي بی چرا کسی که نماز را ترك کند به او کافر می
 خداست

گویند اما کسی که  دام باشد) به او کافر نمیچرا کسی که زناکار است (و حتی ممکن است حکم او اع«از امام صادق(ع) پرسیدند:  •
امام صادق(ع) فرمود: کسی که مرتکب زنا شده در اثر فشار شهوت این گناه بزرگ را گویند؟  نماز را ترك کرده است به او کافر می

جود ندارد غیر از این انجام داده است اما کسی که نماز نخوانده است چه شهوتی موجب شده نماز نخواند؟ وقتی در ترك نماز لذتی و
و سئلَ ما بالُ الزَّانی لَا تُسمیه کَافراً و تَارِك الصلَاةِ قَد سمیتَه اعتنایی کرده؛  نیست که امر خدا را کوچک و سبک شمرده و به آن بی

هها أَشْبم و یأَنَّ الزَّانفَقَالَ ل کی ذَلۀُ فجا الْحم راً وخْفَاف کَافتا إِلَّا استْرُکُهلَاةِ لَا یالص تَارِك و هبا تَغْلأَنَّهةِ لوکَانِ الشَّهمل کلُ ذَلفْعا یاً إِنَّم
إِلَیها و کُلُّ منْ تَرَك الصلَاةَ قَاصداً إِلَیها فَلَیس یکُونُ  اًبِها و ذَلک لأَنَّک لَا تَجِد الزَّانی یأْتی الْمرْأَةَ إِلَّا و هو مستَلذٌّ لإِتْیانه إِیاها قَاصد
 )2/386کافی/»(کُفْرقَصده لتَرْکها اللَّذَّةَ فَإِذَا نُفیت اللَّذَّةُ وقَع الاستخْفَاف و إِذَا وقَع الاستخْفَاف وقَع الْ

برد؟! نه! به  خواند آیا از نماز نخواندنش خیلی لذت می یچاره کرده است اما کسی که نماز نمیکند، شهوت او را ب کسی که گناه می •
هیچ وجه. چرا ما اول موضوع نماز را مطرح کردیم؟ چون براي ترك نماز، فشار شهوت سنگینی روي تو نیست، فقط به خاطر تنبلی، 

لذتی ندارد. این تنبلی را به خاطر نماز کنار بگذار، تا خداوند آن شود و  خاصیتی است که اینها شهوت محسوب نمی عرضگی و بی بی
نماز سد الهی است. یعنی نماز، آدم را از «فرماید:  امام صادق(ع) میکنند، کمکت کند.  جاهایی که شهوات سنگین به تو حمله می

است؛ الصلَاةُ حجزَةُ اللَّه و ذَلک أَنَّها تَحجزُ الْمصلِّی عنِ » الْمنْکَرِ عنِ الْفَحشاء و  إِنَّ الصالةَ تَنْهى« دارد و این شرح آیۀ معاصی باز می
 )166توحید شیخ صدوق/ص»(عنِ الْفَحشاء و الْمنْکَر  إِنَّ الصالةَ تَنْهى -الْمعاصی ما دام فی صلَاته قَالَ اللَّه عزَّ و جلَّ

حضرت فرمود: شود.  خواند ولی کارهاي خیلی بدي هم مرتکب می ک جوانی هست که همراه شما نماز میبه پیامبر(ص) گفتند ی •
طور شد و آن جوان توبه کرد؛ أَنَّ فَتًى منَ الْأَنْصارِ کَانَ  کند. چند وقت نگذشت که همین نمازش یک روزي او را از گناه جدا می

یوماً ما. فَلَم یلْبثْ أَنْ   فَوصف ذَلک لرَسولِ اللَّه ص فَقَالَ إِنَّ صلَاتَه تَنْهاه  الْفَواحش  و یرْتَکبیصلِّی الصلَاةَ مع رسولِ اللَّه ص 
کند!  خواند و شب دزدي می فالنی روز نماز می«در روایت دیگري هست که به رسول خدا(ص) گفتند:  )4/118تفسیر صافی/»( تَاب

  بِاللَّیلِ. فَقَالَ إِنَ ند که نماز او روزي او را از این کار بازخواهد داشت؛ قیلَ لرَسولِ اللَّه ص إِنَّ فُلَاناً یصلِّی بِالنَّهارِ و یسرِقُحضرت فرمود
لَاتَهه  صع4/162و تفسیر نورالثقلین/ 79/198بحاراالنوار/»( لَتَرْد( 

که مؤمن نمازش را رعایت کند شیطان همیشه از مؤمن وحشت دارد و  مادامی«فرماید:  امام رضا(ع) از قول رسول خدا(ص) می •
کند؛ لَا  کند و او را دچار گرفتاریهاى بزرگ مى شود و جرأت پیدا می ترسد. اما وقتی نمازش را ضایع کرد، شیطان بر او دلیر می می
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افَظَ عا حنِ مؤْمنَ الْمراً مطَانُ ذَعزَالُ الشَّیسِیالْخَم اتلَونَ -لَى الصهعم  فَإِذَا ضَیظَائی الْعف هقَعأَو و هلَیرَّأَ عصحیفۀ امام »( تَج
 )42رضا(ع)/ص

براي رعایت ادب سرِ  امام رضا(ع) توصیۀ/سرِ نماز چگونه است؟» خواهد دلم می«عملیات مبارزه با تنبلی و 
 نماز
ادبی سرِ نماز  حالی و بی گیرد؟ عملیات مبارزه با تنبلی و بی سرِ نماز چگونه انجام می» خواهد می دلم«باید دید عملیات مبارزه با  •

اگر خواستی نماز بخوانی، با کسالت براي نماز بلند «فرماید:  حضرت میچگونه است؟ امام رضا(ع) به این سؤال پاسخ داده است. 
با سکون و وقار نماز بخوان... وقتی خواستی سرِ نماز در مقابل پروردگارت نشو؛ با چرت نماز نخوان، با عجله نماز نخوان بلکه 

خواهد او را تنبیه کند، در مقابل خداوند بایست. (این ادب نماز است؛ حتی اگر گناهی  بایستی، مثل بندة گنهکاري که موالیش می
طرف نگاه نکن، با ریش و سایر جوارح  طرف و آن ینهایت را صاف و محکم قرار بده، نفس خودت را اذیت کن، به ا نکرده باشی) قدم

هایت را نشکن، و بدنت را نخواران، به دماغ و لباست دست نزن و بازي نکن، همیشه در طول نماز  خودت بازي نکن، انگشت
إِلَى الصلَاةِ فَلَا تَقُوم   تَقُوم  أَنْ  که ایستاده هستی نگاهت به محل سجده باشد. با طمع، و خوف و رغبت نماز بخوان؛ فَإِذَا أَردت مادامی

 کُونِ ولَى السا عیهنْ تَأْتلَک یاً وتَلَاهلَا م جِلًا وتَعسلَا م ساً وتَنَاعلَا م لًا وتَکَاسا مهعاً إِلَیاضتَوم الْخُضُوع و الْخُشُوع کلَیع ةِ والتُّؤَد قَارِ والْو
رِ فَقف بینَ یدیه کَالْعبد الْآبِقِ الْمذْنبِ بینَ و عزَّ متَخَاشعاً علَیک خَشْیۀٌ و سیماء الْخَوف راجِیاً خَائفاً بِالطُّمأْنینَۀِ علَى الْوجلِ و الْحذَ للَّه جلَّ

لْتَفت یمیناً و شمالًا و تَحسب کَأَنَّک تَرَاه فَإِنْ لَم تَکُنْ تَرَاه فَإِنَّه یرَاك و لَا تَعبثْ یدي مولَاه فَصف قَدمیک و انْصب نَفْسک و لَا تَ
لَا بِشَی و کتیحلَا  بِل و کبِأَنْف لَا تُولَع و نَکدب کلَا تَح و کابِعأَص علَا تُفَرْق و کارِحونْ جم ء وزجلَا ی و تَلَثِّمم أَنْت لِّ ولَا تُص و بِکبِثَو

یک الْجزَع و الْهلَع و الْخَوف و ارغَب مع للنِّساء الصلَاةُ و هنَّ متَنَقِّبات و یکُونُ بصرُك فی موضعِ سجودك ما دمت قَائماً و أَظْهِرْ علَ
 )101فقه الرضا(ع)/ص»(ى اللَّه عزَّ و جلَّذَلک إِلَ

اي، با دست و سر و ریش خودت بازي نکن و سر نماز  وقتی براي نماز ایستاده«فرماید:  امام باقر(ع) هم در یک روایت مشابهی می •
پا را به هم نچسبان و زیاد  بار روي پاي دیگر تکیه نکن و روي هر دو پا تکیه کن، دو پا و یک بار روي این فکر و خیال نکن ... یک

ما أَقْبلْت علَیه و لَا تَعبثْ فیها بِیدك هم از همدیگر باز نکن؛ إِذَا قُمت فی الصلَاةِ فَعلَیک بِالْإِقْبالِ علَى صلَاتک فَإِنَّما یحسب لَک منْها 
لَا تُح و کتیحلَا بِل و کلَا بِرَأْس ثْود  کزْ  نَفْستَفلَا تَح و لَا تَلَثَّم و وسجالْم کلُ ذَلفْعا یلَا تُکَفِّرْ فَإِنَّم طَّ ولَا تَتَم و بلَا تَتَثَاء و  لَا تَفَرَّج و

کیاعرذ لَا تَفْتَرِش و کیملَى قَدلَا تُقْعِ ع یرُ وعالْب تَفَرَّجا ی3/299/کافی»(کَم( 

اند؟ به خاطر اینکه رعایت ادب در مقابل پروردگار خیلی مهم است  بیت(ع) به این جزئیات در آداب نماز خواندن تأکید فرموده چرا اهل •
هللا اند ادب نماز خواندن را به ما یاد بدهند. باید دقت کنیم که فعالً مؤدبانه نماز خواندن را یاد بگیریم تا انشاءا بیت(ع) خواسته و اهل

توفیق نماز خواندن عارفانه و عاشقانه را هم پیدا کنیم. در متنِ نماز تمرین مبارزه با هواي نفس است و یکی از اصول مبارزه با هواي 
توانی، قدرت  توانی مبارزه با هواي نفس کنی، مبارزه کن که قدرت بگیري تا براي جاهایی که نمی جاهایی که می«نفس این است: 

 سازي براي ورزشکاران است.     کار مثل تمرین بدن این» پیدا کنی
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 )39 -تنها مسیر(

در مقابل خدا » اظهار ادب«در نماز / نفس است يمبارزه با هوا يبرا نیتمر نیتر گستردهو  نینماز، مهمتر
 »اظهار محبت«الزم است نه 

  نفس است نماز، مهمترین اقدام براي مبارزه با هواي قدر اهمیت دارد؟/ چرا نماز این

به  -تواند از طریق تقدیر الهی باشد و می تکالیف الهی باشداز طریق  تواند که این مبارزه می- ها ما در مسیر مبارزه با دوست داشتنی •
. خواندن نماز ترك گناه، : عمل باطنی شکر، عمل باطنی رضایت،را برشمردیم قدم کلیدي  چهاررسیدیم و  ي عملیاتیها اولین قدم

تر از عمل باطنی است.  آسان به اختصار این است که عمل ظاهري ،دلیل اهمیت نمازمورد قبل مقدم است. نماز بر هر سه ه گفتیم ک
توان به سرعت انجام داد. مثالً  را می ظاهري ولی عمل ،اي نیست کار ساده دل انجام عمل باطنی سخت است، چون راضی کردن

به اعماق جان نفوذ نکند، ولی باالخره عمل انجام شده  ظاهري خواند. هرچند این عملتوان فوري وضو گرفت و دو رکعت نماز  می
 و اثر خاص خودش را هم خواهد داشت.

ولی  ،توان هم نماز خواند و هم گناه نکرد چه میگیرد. اگر ، در رتبه دوم قرار میدر مقایسه با عملی عبادي مانند نماز نیزترك گناه  •
عنِ   إِنَّ الصالةَ تَنْهى«فرماید:  خداوند میگیرد. کما اینکه  کمک می تري است براي ترك گناه کار راحت که نانسان از نماز خواند

  )45عنکبوت/»(الْفَحشاء و الْمنْکَرِ

انسان را  از دو جهت نماززیرا مهمترین اقدام براي مبارزه با هواي نفس است. نماز اولین اقدام و از جهتی  •

کند.  را آسان میمبارزه با هواي نفس  کهنماز یک اثر تربیتی دارد  -1کند:  واي نفس کمک میدر مبارزه با ه

. (این دو غیر از مطلب جلسه قبل است که گفتیم خود کند نماز انگیزة انسان را در مبارزه با هواي نفس تقویت می -2
 نماز یک مبارزه با هواي نفس است)

نماز، شبیه آداب  .کند که مبارزه با هواي نفس را آسان می ي نفس اثر وضعی و تربیتی نماز استر مبارزه با هوااثر نماز د اولبخش  •
دهد؟ مقررات ارتش و انضباط اجتماعی آن باعث  آیین و مقرراتی که در ارتش وجود دارد، چه کاري انجام می نظامی در ارتش است.

در زیر آتش و حمله دشمن، سربازي که به هنگام خطر و خود شوند تا بردار نیروي مافوق  شود نیروهاي زیردست، مطیع و فرمان می
برخی آداب عادت به اطاعت کرده است، در چنین شرایط سختی هم فکر جان خودش را نکند و دستور را بپذیرد. در ارتش، با رعایت 

کسی  کند. ر شرایط سخت را آسان میپذیري د رعایت آداب ارتش، فرمان شود. باختن در هنگام ضرورت تعلیم داده می نظامی، جان
ن را آیین و عملیاتی را در صبحگاه، ظهر و شامگاه طراحی کرده است که باید آ ارزه با نفس کند، خداوند براي اوخواهد مب میهم که 

ز عالقه داشته سربااي را باید رعایت کرد، چه  . در ارتش هم انضباط تعریف شدهو اینکه حال عبادت هم نداشته باشدد، ولانجام ده
  .باشد و چه نداشته باشد

نه  الزم استمقابل خدا  در» اظهار ادب«کند/در نماز  اثر تربیتی نماز این است که مبارزه با نفس را آسان می
 رد؟یگ یم يشترینماز، بهره ب یتیاز اثر ترب یچه کس اظهار محبت/

طور که قبالً  و همان .کند و آن را براي انسان آسان می دهد تمرین می اثر تربیتی نماز این است که انسان را در مبارزه با هواي نفس •
 شود. ها آفریده شده است. اینجاست که نقش نماز برجسته می داشتنی ا دوستبراي مبارزه ب اساساً انسان بیان شد،
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ن و محبت پیدا کردن به حال داشت ارتباطیهمیشگی است که یک خصوصیت  ست و ادبهنگام نماز خواندن، اظهار ادب الزم ا •
محبت. دوست داشتن به تنهایی کنند تا اظهار  هایشان بیشتر اظهار ادب می و حتی در مناجات هایشاندر نماز نیزندارد. اولیاء خدا 

) خداوند متعال به رسول اکرم(صداراي نتیجه شود.  این محبت و دوست داشتنتا  کردزیادي ندارد، بلکه بعد از آن باید تبعیت  فایدة
قُلْ إِنْ کُنْتُم تُحبونَ اي پیغمبر! به آنها بگو اگر خدا را دوست دارید از من تبعیت کنید، تا خدا هم شما را دوست بدارد؛ «فرماید:  می

نفس آدمى بر  «فرماید:  امیرالمؤمنین(ع) میاست.  »هوي«در جهت مخالف  اساساً ادب )31عمران/ آل»(یحبِبکُم اللَّه  اللَّه فَاتَّبِعونی
بهترین چیزي «اند:  امام صادق(ع) هم فرمودهو  )247/مشکاة األنوار»(النّفس مجبولَۀٌ على سوء األدبِ ؛سوء ادب سرشته شده است

  )8/150/کافی»( الْآباء لأَبنَائهِم الْأَدب  گذارند ادب است؛ إِنَّ خَیرَ ما ورثَ که پدران براي فرزندان خود به ارث می

، نباشد. ادب،  رفتاري طبق برنامه است و بهترین ادب در مقابل »خواهد دلم می«یعنی رفتاري که از سر ادب  •

تر  گیرد؟ کسی که نماز را مؤدبانه بهره بیشتري می اثر تربیتی نمازپروردگار عالم، نماز است. چه کسی از 

 بخواند.

کسان باشند، آن کسی که ادب بیشتري داشته باشد، در نزد خداوند برتر است. پرسیدند اگر دو نفر با هم ی«فرماید:  امام جواد(ع) می •
طور که نازل  فهمیم اما برتري او نزد خداوند به چیست؟ حضرت فرمود: به قرائت صحیح قرآن، همان برتري او در نزد مردم را می

ما اجتَمع رجلَانِ إِلَّا کَانَ أَفْضَلُهما عنْد اللَّه ندن خداوند؛ ایم و دعا کردن و خوا طور که گفته شده و روایت کردن احادیث ما همان
یثَنَا کَما قُلْنَا و فَقَالَ بِقرَاءةِ الْقُرْآنِ کَما أُنْزِلَ و یرْوِي حد ؟یا ابنَ رسولِ اللَّه قَد عرَفْنَا فَضْلَه عنْد النَّاسِ فَما فَضْلُه عنْد اللَّه :فَقیلَ .آدبهما

 )1/160 ارشاد القلوب/»( یدعو اللَّه مغْرَماً بِدعائه

رعایت بیشتر کس ادب نماز را است/هر  براي مبارزه با هواي نفس ز و مقدمات آن، یک برنامۀ مستمرنما
 نفس است يمبارزه با هوا يبرا نیتمر نیتر نماز گسترده /شود کند، بهتر آدم می

نماز خواندن نوعی مبارزه با هواي نفس نیاز دارد. حتی انجام مقدمات نماز هم مخالفت با  واست همراه تلخی  ی سختی ونوع بانماز،  •
حضرت یحیی(ع)، ابلیس را دید  مثالً براي اینکه نماز خوبی بخوانی، نباید پرخوري کرده و از طعام سیر باشی. هواي نفس نیاز دارد.

 :بري؟ شیطان گفت می ت. پرسید: اینها چیست که با خودکشید میخود  به دنبالها را  و آن داشته دوش که زنجیرهایی ب در حالی
اندازم تا به سمت خودم بکشم و اسیرشان کنم. حضرت یحیی(ع) پرسید: براي ما هم زنجیر داري؟  اینها را به دست و پاي مردم می

شود.  خوري و حال نماز از شما گرفته می این است که گاهی غذا زیاد می کنم . زنجیري که براي شما استفاده میبلهشیطان گفت: 
ما اهل  :فرمایند امام صادق(ع) در ادامۀ روایت میخورم که دیگر شکم خود را از غذا پر نکنم.  حضرت یحیی گفت: سوگند می

إِبلیس لیحیى بنِ زکَرِیا ع و إِذَا علَیه معالیقُ منْ  ظَهرَ ؛بیت(ع) هیچگاه شکم خود را از غذا پر نکردیم، تا بتوانیم راحت نماز بخوانیم
کُلِّ شَی نِ آدنْ ابا متُهبی أَصالَّت اتوالشَّه هذفَقَالَ ه یسلا إِبیقُ یالعالْم هذا هى میحی فَقَالَ لَه ءا شَینْهی ملْ لقَالَ فَه م بقَالَ ر ا ءم

تنِ  شَبِعع لَّ  فَثَقَّلَتْکل یسلقَالَ إِب داً وامٍ أَبنْ طَعی مطْنلَأَ بأَنْ لَا أَم لَیع لَّهى لیحالذِّکْرِ قَالَ ی لَاةِ والص داً ثُمماً أَبلسم حأَنْ لَا أَنْص لَیع ه
رٍ أَنْ لَا یعملُوا للدنْیا ه علَى جعفَرٍ و آلِ جعفَرٍ أَنْ لَا یملَئُوا بطُونَهم منْ طَعامٍ أَبداً و للَّه علَى جعفَرٍ و آلِ جعفَقَالَ أَبو عبد اللَّه ع یا حفْص للَّ

 )2/440محاسن/»(أَبداً

خواهد. خود نماز هم  مبارزه با هواي نفس می ،شود) (که پرنبودن شکم یکی از این مقدمات محسوب مینماز هم این یعنی مقدمات •
اولین نوع اثر  ترین تمرین براي مبارزه با هواي نفس است و از این نماز باید براي مبارزه با نفس در کل زندگی کمک گرفت. گسترده



161 

 

 

  ● bayanmanavi.ir ● بیان معنوي رسانیپایگاه اطالع 
 

واي نفس است. این جریان، تربیتی نماز این است که خود نماز و مقدمات آن، یک برنامه مستمر، فراگیر و تکراري براي مبارزه با ه
 شود. خود به خود مبارزه با هواي نفس را براي انسان تسهیل خواهد کرد. هر کسی بیشتر ادب نماز را رعایت کند، بهتر آدم می

 است لقاء اهللاي براي  نماز مقدمه /کند را یادآوري می -»مالقات خدا«یعنی -ما  هدف خلقت ،نماز

دهد و آن را  افزایش میرا شما براي مبارزه با هواي نفس  هواي نفس، این است که نماز انگیزةا بخش دوم اثر نماز در مبارزه ب •
وقتی که امیرالمؤمنین علی(ع) صداي اي از مالقات با پروردگار عالم است.  کند. چون نماز نشانه کند. نماز انگیزه تولید می تقویت می
 ،ابا کردندش که کوهها از پذیرفتن رسید؛ امانتی اداي امانتفرمودند: وقت  ید و میپر شنیدند، رنگ از صورت مبارکشان می اذان را می

أَنَّه کَانَ ع إِذَا حضَرَه وقْت الصلَاةِ تَلَونَ و تَزَلْزَلَ فَقیلَ لَه ما لَک ؛ ولی انسان این امانت را پذیرفت. االن باید این امانت را تحویل بدهم
و اءقُولُ جفَیالَى  قْتتَع ا اللَّهرَضَهانَۀٍ عا الْإِنْسانُ  أَملَهمح لْنَها .. ومحنَ أَنْ ییالْجِبالِ فَأَب ضِ والْأَر و ماواتلَى السرِي   عی فَلَا أَدفی ضَعف

 )2/124مناقب آل ابیطالب ع/»(أُحسنُ إِذَا ما حملْت أَم ال

لذا  فرع هستند. اهدافمالقات خداست و بقیه  اندازد؛ اصل و هدف خلقت و حیات ما دف و غایت زندگی میبه یاد هرا  ما ،نماز •
 اي براي مالقات خدا است. نماز مقدمه دهند. ي از بهشت است که به آدم میا یاد اصل ماجرا باشیم. نماز، قطعهبه باید همیشه 

لقاء اهللا است. هدف مبارزه با هواي نفس هم همین  ،کند. نماز ا یادآوري میهدف خلقت ر ،ایم؟ نماز ما براي چه چیزي آفریده شده •
ایم که هدف مبارزه با هواي نفس، اتصال به پروردگار عالم است. چون فرق ما با حیوان و فرشته این است  است. قبالً صحبت کرده

، ایمان توانند تغییري در خود بوجود بیاورند. نماز شته، نمیکه ما خودمان باید لیاقت مالقات با خدا را به دست بیاوریم ولی حیوان و فر
دهد. نماز ایمان انسان را به معاد که  ست، افزایش میایز مبارزه با هواس نفس در آنجاها براي جو بشارت انسان را به معاد که همۀ

حضور پروردگار عالم را در  ،نماز دهد. ایش میکند، در آنجا است) افز که مبارزه با هواي نفس نمی (براي کسیها ها و عقاب تمام عذاب
 کند. مقدرات ما تقویت می

 زندبپیوند اصلی خلقت نماز این قدرت را دارد که شما را با هدف 

اینکه خودش یک اثر تربیتی دارد و یک مبارزه با  اولکند.  کمک میبه انسان نماز به دو صورت براي مبارزه با هواي نفس  بنابراین •
گیزه و ایمان ما را تقویت ان دوم اینکه نماز، .خواهد مینماز هم مبارزه با هواي نفس  شود و حتی مقدمات حسوب میمهواس نفس 

شود. اینکه بزرگانی مانند  مبارزه با هواي نفس را تقویت نماید، مبارزه با هواي نفس براي او بسیار آسان می کند. هر کسی انگیزة می
اي داشتند، به این دلیل است که واقعاً نماز این قدرت را دارد که شما را با  نماز تأکید ویژه بهجت(ره) بر یت اهللا قاضی(ره) و آیت اهللاآ

دهد. اگر جاذبه هدف،  زند. و اگر کسی پیوند محکمی با هدف داشته باشد، مسیر و راه را هم به درستی تشخیص میبهدف پیوند 
 هدف دهد. جاذبۀ و دقت را هم افزایش میپیوند با هدف، سرعت  .کند بور میها ع کسی را به سمت خود بکشد، از تمام سنگالخ

 اصل دین و دنیاي ما نماز است. توان گفت شود و به تعبیري می براي ما با نماز تقویت می

 فحشاء و منکر است و باید از او اطاعت کرد/اطاعت از نماز یعنی پرهیز از فرمانده  ،نماز

پرستیدند را  هایی که پدرانمان می دهد که ما عبادت بت اي شعیب آیا نماز تو، دستور می«یب(ع) گفتند: طبق آیه قرآن به حضرت شع •
 ه نماز در بین تمام دستورات دینی،رسد ک به نظر می )87هود/»(قالُوا یا شُعیب أَصالتُک تَأْمرُك أَنْ نَتْرُك ما یعبد آباؤُنارها کنیم؟ 

رسد. نماز چنین جایگاه مهمی دارد. درباره نماز  بقیه دستوراتی است که به پیغمبر می حدي که گویا نماز فرماندةکلیدي دارد به  نقشی
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کسی که از نماز اطاعت نکند، در واقع نماز نخوانده «فرماید:  پیغمبر گرامی اسالم(ص) میبه عنوان نمونه، ت بسیار زیادي داریم. اایور
است که از فحشاء و منکر پرهیز داشته باشید؛ ال صالةَ لمن لم یطعِ الصالةَ، و طاعۀُ الصالةِ أن تَنهى است و اطاعت از نماز هم این 

اي. دستور نماز این  اگر از نماز اطاعت نکنی، نماز نخوانده ؛خودش فرمانده است ،نماز) 79/198بحاراالنوار/»(عنِ الفَحشاء و المنکَرِ
 پرهیز داشته باشی. است که از فحشاء و منکر

کسی که نمازش او را از فحشاء و منکر نهی نکند، این نماز به جز دوري از خدا، چیزي به او اضافه «اند:  فرمودهدر یک روایت دیگر  •
نماز بخوانیم تا انگیزة ما براي باید  )20083کنزالعمال/»(کند؛ من لم تَنهه صالتُه عنِ الفَحشاء و المنکَرِ لَم یزدد منَ اللّه ِ إالّ بعدا نمی

این است که از فحشاء و منکر جدا شده باشیم. اگر نماز  هم تقویت شود. عالمت تقویت شدن انگیزه حرکت و مبارزه با نفس
اگر نماز  و اي. قطع کرده و پیوند خودت را با هدف )2/224کَفَر؛ عوالی اللئالی/ فَقَد متَعمداً الصلَاةَ  تَرَك  (منْاي  کافر شده ،نخوانی

 (روایت فوق: لَم یزدد منَ اللّه ِ إالّ بعدا)کند. اثر نگذارد، تو را از خدا دور میروي تو بخوانی و 

خواند و هر  شود و هر کس زیاد بخوابد، نماز کم مى پرخورى نکنید، زیرا پرخورى، باعث پرخوابى می«حضرت عیسى (ع) فرمود:  •
و منْ أَکْثَرَ النَّوم أَقَلَّ   رود؛ یا بنی إِسرَائیلَ لَا تُکْثرُوا الْأَکْلَ فَإِنَّه منْ أَکْثَرَ الْأَکْلَ أَکْثَرَ النَّوم از غافالن بشمار مىکس نماز کم بخواند 

بلَاةَ کُتنْ أَقَلَّ الصم لَاةَ وین  الصلنَ الْغَافام/»( ماین یعنی نماز، ضد خوردن و  )19/188الحدید/ ابی )و (شرح ابن1/47مجموعۀ ور
 نماز، مقدماتی براي مبارزه با هواي نفس دارد. خوابیدن زیاد است. در واقع

 تر نماز از نظر قرآن  افزایش انگیزه؛ اثر مهم

دهد. اثر دوم  فزایش میطور که بیان شد، اثر اول نماز که یک اثر وضعی و تربیتی است، این است که قدرت مبارزه با نفس را ا همان •
دهد. در بین  دهد و از این جهت انگیزة ما را براي مبارزه با نفس افزایش می نماز این است که پیوند ما را با مبدأ و معاد افزایش می

ز از فحشاء و منکر باز نماز را برپا دار، نما«فرماید:  خداوند میداند.  می  تر این دو اثري که نماز دارد، قرآن مجید ویژگی اثر دوم را قوي
عنِ الْفَحشاء و الْمنْکَرِ و لَذکْرُ اللَّه   و أَقمِ الصالةَ إِنَّ الصالةَ تَنْهىاندازد؛  دارد ولی از آن مهمتر اینکه شما را به یاد خدا می می
تر از همه چیز است و ما  اثر نماز که ذکر خدا است، بزرگ این ) 14؛ طه/أَقمِ الصالةَ لذکْرِي). نماز ذکر خدا است.(45عنکبوت/»(أَکْبرُ

 سوره عنکبوت) 45دهد. (رك: تفسیر المیزان، ذیل آیه رساند. توجه به مبدا و معاد به انسان حیات و جان می را به هدف می
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 )40-تنها مسیر(

ان او را راحت گناه رد،یرا بپذ تیوال یاگر کسچرا  است؟ نیقسمت د نیارزشمندتر يتمداریچرا وال
 شود؟ ؟ چرا پذیرش والیت باعث شفاعت در قیامت میبخشند یم

مسأله اصلی بشر، قرار ندادن هواپرستی به جاي  مبارزه با هواي نفس، محور اصلی رشد انسان است/
 خداپرستی است

شدن انسان است. در واقع طور که در جلسات قبل بیان شد، مبارزه با هواي نفس مبناي تولید ارزش یا مبناي ارزشمند  همان •
کند، و او را در مسیر اصلی خلقت قرار  شود و برایش تولید ارزش افزوده می ترین موضوعی که موجب ارزش یافتن انسان می محوري

هاي خودش مبارزه کند. این مخالفت، محور رشد انسان است. براي کمال، یک راه بیشتر  دهد، این است که با برخی از عالقه می
که همان راه مبارزه با هواي نفس است. همۀ اعمال خوب، یا داراي مقدماتی براي مبارزه با هواي نفس هستند یا لوازم و نیست 

 آید.  براي مبارزه با هواي نفس به کمک انسان می ها نتایج آن

این بحث، یک بحث اعتقادي  دهیم ولی توان گفت ما یک نظام اخالقی را ارائه می این بحث، صرفاً بحثی اخالقی نیست، البته می •
کنی دین را بپذیري یا نپذیري، موضوع هواي نفس مطرح است. بعد که دین را پذیرفتی و  نیز هست. یعنی از ابتدا که فکر می

خواهی در این راه سالم بمانی و رشد کنی و  خواهی اجرا کنی، باز هم موضوع هواي نفس مطرح است. بعد که اجراء کردي و می می
ت قبول شود، باز هم موضوع هواي نفس مطرح است. اگر به مراتب باال رسیدي، هنوز هم موضوع هواي نفس مطرح است. کارهای

 هاي خوب بگذري.  هاي خوبی هست که باید به خاطر خدا از آن دوست داشتنی داشتنی در مراتب باال هم دوست

ار ندادن هواپرستی به جاي خداپرستی باید متوجه باشیم که مسأله اصلی ما چیست؟ مسأله اصلی بشر، قر •

تواند هواي نفس ما  اي می تر بیاورد، لذا هر عالقه اي است که انسان را پائین ، هر عالقه»هواي نفس«است. 

ما است و این نزاع » خودخواهی«. محور هواي نفس هم -اي که انسان دارد با توجه به سطح و مرتبه -باشد 

 د. تا پایان عمر انسان ادامه دار

اوامر الهی به اندازه امر به والیت، مخالف  یک ازهیچ چرا والیتمداري ارزشمندترین قسمت دین است؟/
 هواي نفس انسان نیست

خواهیم از این زاویه به موضوع والیت بپردازیم که اگر محور تولید ارزش براي انسان، مخالفت با  حاال می •

پذیري و تبعیت از والیت ولی خدا،  که والیت، والیت توان توضیح داد ها است، چگونه می داشتنی دوست

 ارزشمندترین قسمت دین است؟

سابقاً به این بحث پرداختیم که اگر مبارزه با هواي نفس، محور تولید ارزش در وجود آدمی است؛ چرا نماز عمود خیمه دین است؟  •
اي اینکه اهمیت والیت را نیز بیشتر درك کنیم باید آن را در ترین برنامۀ مبارزه با هواي نفس است. بر ترین و منظم چون نماز دائمی

هاي  جریان مبارزة دائمی با هواي نفس براي خودمان تحلیل کنیم. مثالً تبعیت از پدر و مادر چرا اهمیت دارد؟ چون یکی از برنامه
پدر و مادر چیزي را دوست دارند که فرزند  اي است که بین پدر و مادر با فرزند وجود دارد. جدي مبارزه با هواي نفس، تفاوت سلیقه
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هایی بین پدر و مادر و  شود. خداوند بطور طبیعی تفاوت اي همیشگی براي فرزند می دوست ندارد و این مبارزه با هواي نفس، برنامه
 فرزند قرار داده است که محل رشد و کمال یافتن فرزند است. 

شود؛ به این صورت که در این سن غریزة  ان آغاز سن تکلیف در انسان ایجاد میهاي مبارزه با نفس در هم یکی دیگر از زمینه •
شود.  شود و لذا نوجوانی که تازه به سن تکلیف رسیده است به صورت کامالً جدي درگیر مبارزه با نفس می جنسی در انسان فعال می

کند، لذا بستري براي مبارزه با  ن سن نوجوانی ازدواج نمیشود. چون معموالً کسی در ای اینجا دوباره اهمیت مبارزه با نفس دیده می
 گیرد.  نفس در مسائل شهوانی برایش شکل می

و مهمی است که خداوند براي قوي شدن و رشد کردن ما، جدي  قدر مسألۀ آن ها نفس و دوست داشتنیاین مبارزه با هواي  •
نگاه  مبارزه با هواي نفس توان از زاویۀ ال و رفتارها را میاعم ت. همۀگیري این مبارزه قرار داده اس بسترهاي مختلفی را براي شکل

 گیرد، تکالیف مختلف اجتماعی و فردي و ....  کرد؛ مباحث خانوادگی، مقدراتی که سر راه انسان قرار می

شود؟ چرا اهمیت والیت  یچرا اگر والیت نباشد، نماز هم قبول نم یح داد که چرا والیت رکن دین است.توان توض میاز این زاویه،  •
حتی دستور به جهاد و  الیت، مخالف هواي نفس انسان نیست.خیلی باال است؟ براي اینکه هیچ امري از اوامر الهی به اندازه امر به و

 . قدر مؤثر باشد اینمبارزه با هواي نفس  در جهتتواند  تبعیت از والیت نمیدستور به  دن در راه خدا هم به اندازةکشته ش

بخشیده  تر /کسی که والیت را بپذیرد، گناهانش راحتاست انسان ترین مخالفان با هواي نفس والیت مخالف
 شود می

دین بدانیم، را مهمترین اصل » والیت«اگر محور تولید ارزش توسط انسان را مبارزه با هواي نفس بدانیم، و از طرف دیگر  •
اگر کسی والیتمدار شود، در حال سر بریدن  انسان است و لفان با هواي نفسترین مخا توان گفت؛ والیت مخالف القاعده می علی

ود، در واقع سر نفس خور را بریده است. به همین دلیل است که اگر کسی والیت را بپذیرد، والیتمدار شکه کسی  نفس است.
 گیرند. مدارها قرار می مقابل والیتندارها اینطور نیست و در نقطۀ  بخشند. اما بخشش گناهان والیت گناهان او را راحت می

ق مدار هستند، علنی در راه عر ایم بعضی از شیعیان شما که والیت ندارها نزد امام رضا(ع) آمدند و گفتند ما دیده چند نفر از والیت •
در راه یعنی این است که منظورمان گفتند نه آقا!  !خوب است و این در راه هستند،خورند. امام رضا(ع) فرمودند: الحمدهللا که آنها  می

تند: خُب عرق نعنا که اشکال ندارد! (حضرت گفبه تعبیري حضرت  !خورند ، عرق میو به صورت علنی در مسیر عبور و مرور دیگران
 ) آنهاو به این صورت خواستند با اغماض از کنار این موضوع بگذرند اشاره کردندوجود دارد،  »نبیذ«کلمۀ به معناي دیگري که براي 

مدار هم عرق بخورد،  والیتفرد بر فرض اگر یک و  خورد؛ مدار عرق نمی والیت :خورند. آقا فرمودند سکر میگفتند: نه! عرق یعنی م
شما چه کسی را اما دهد.  گیرد و نجاتش می شفیع دارد که دست او را می ي مهربان، یک پیامبر رئوف و امامروز قیامت یک خدا

فَقَالَ الْحمد للَّه الَّذي نَ الْمنَافقینَ قَالَ لأَبِی الْحسنِ الثَّانی ع إِنَّ منْ شیعتکُم قَوماً یشْرَبونَ الْخَمرَ علَى الطَّرِیقِ (أَنَّ رجلًا م دارید؟
یعنْ شآخَرُ فَقَالَ إِنَّ م تَرَضَهاع و نْهزِیغُونَ علَى الطَّرِیقِ فَلَا یع ملَهعج جِدی فَإِنَّه منْهم نْکُوبا الْملَهالنَّبِیذَ ... قَالَ فَإِنْ فَع شْرَبنْ یم کت

لُوفاً؛ مشارق د أَنْت روحک فی برَهوت مرباً رءوفاً و نَبِیاً عطُوفاً و إِماماً لَه علَى الْحوضِ عرُوفاً و سادةً لَه بِالشَّفَاعۀِ وقُوفاً و تَجِ
 فَقَالَ و اللَّه لَأَسوءنَّه منْ عنْ فُرَات بنِ أَحنَف قَالَ: کُنْت عنْد أَبِی عبد اللَّه ع إِذْ دخَلَ علَیه رجلٌ منْ هؤُلَاء الْمالعینِ) و (289االنوار/ص

  شْرَبونَالَ و ما بأْس بِالنَّبِیذ أَخْبرَنی أَبِی عنْ جابِرِ بنِ عبد اللَّه أَنَّ أَصحاب رسولِ اللَّه ص کَانُوا یالنَّبِیذَ فَقَ  ... إِنَّ شیعتَک یشْرَبونَ  شیعته
رُ مأَطْه کَى وتُنَا أَزیعرَ فَقَالَ شکسالْم یکنا أَعالنَّبِیذَ إِنَّم یکنأَع سالنَّبِیذَ فَقَالَ لَییسسر هِمائعی أَمطَانِ فلشَّیل رِيجلَ   نْ أَنْ یإِنْ فَع و
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الْح نْدع اً لَهیلو طُوفاً وع غْفَارِ لَهتاً بِاالسنَبِی وفاً وءاً ربر جِدفَی منْهخْذُولُ مالْم کذَلوترَهبب کابحأَص تَکُونُ و لُوفاً وضِ ولْ  ووفاً؛ مه
 )40التمحیص/ص

 زند چون پذیرش والیت، ریشه هواي نفس انسان را می چرا والیت ارزشمندترین امر دین است؟/

نْ دانَ اللَّه ال یملکُونَ الشَّفاعۀَ إِلَّا منِ اتَّخَذَ عنْد الرَّحمنِ عهداً قَالَ إِلَّا م  (قَولُهاند.  اگر کسی والیت داشته باشد، وعدة شفاعت به او داده •
) و (رسولُ اللّه ِص: شَفاعتی الُمتی من أحب أهلَ 1/431؛ کافی/ فَهو الْعهد عنْد اللَّه  بعده  بِولَایۀِ أَمیرِ الْمؤْمنینَ و الْأَئمۀِ منْ

 توانید به دست بیاورید.  می منطق این مطلب را در بحث مبارزه با هواي نفس )39057بیتی؛کنزالعمال/روایت 

اند:  فرمودهها است، چرا والیت ارزشمندترین امر دین است، به حدي که  داشتنی اگر اصل تولید ارزش افزوده در مخالفت با دوست •
»بِشَی نَادی لَم يا نُودکَم ۀ  ءلَایلَ» بِالْوسٍ علَى خَمع لَامالْإِس ینامام محمد باقر(ع): ب) لَم ۀِ ولَایالْو و جالْح مِ ووالص الزَّکَاةِ و لَاةِ وى الص

بِشَی نَادی يا نُودکَم ۀ؛ کافی/  ءلَایزند.  کند و ریشه هواي نفس را می چون والیت، سرِ هواپرستی انسان را از بدنش جدا می) 2/18بِالْو
 شود موال.  شوي عبد و والیت می شوم. یعنی تو می صاحب اختیار تو می گوید اختیارت را به من بده؛ من چون والیت می

خواهد دستور به نماز بدهد، ولی  خواهد بکند؟! مثالً می والیت اختیار ما را در دست بگیرد، مگر چه کار می پرسند حاال اگر ها می خیلی •
دهم! در حالی که اصالً والیت  کنم ولی اختیارم را نمی یخواهد بگوید گناه نکن؛ بسیار خُب، گناه نم خوانم. می من خودم نماز می

خواهد و دادن اختیار سخت است. به عنوان مثال اگر کسی بخواهد از خانۀ شما استفاده کند، در اختیار او قرار  همین اختیار تو را می
زنید. این فرق اطاعت و والیت  نمی  اضاکنندهدهید تا مثالً روضه یا مراسم دیگري در آن برگزار کند ولی سند آن را به نام فرد تق می

 داده است.» ولی«پذیرد، خودش را وقف کرده است و اختیار خود را به طور کامل به  است. کسی که والیت را می

 ولی، صاحب اختیار است پذیرش والیت یعنی اختیار خودت را به ولی خدا بدهی/

اي. مبارزه با نفس  اي و به عالقۀ آن جواب مثبت داده حرف نفس را گوش کردهپذیرش یا تبعیت از هواي نفس، یعنی یک جاهایی  •
اي. چرا والیت  پذیري یعنی اینکه کالً نفس تو رفته است و عبد شده اي. اما والیت هاي نفس مبارزه کرده یعنی با برخی از خواسته

دیگر  ،»دارممن دوست «اي، رفته است؛ یعنی  مهمترین رکن دین است؟ چون ریشۀ هواي نفس را زده است، خود نفس را داده
شود.  اموال او هم می شود، صاحب دهد، بلکه صاحب اختیار فرد می دیگر فقط پیغام نمی (ص)معنایی ندارد. والیت یعنی اینکه پیغمبر

یعنی پیامبر(ص)  )6احزاب/»(أَنْفُسهِمبِالْمؤْمنینَ منْ   النَّبِی أَولى«فرماید:  قرآن میشود.  با این روش است که ریشۀ نفس کنده می
از پیامبر(ص)  فرماید: نتیجۀ اینکه امام صادق(ع) میها بیشتر است.  ها از خود آن صاحب اختیار مردم است و اختیارش در مورد آدم

مانت کرده است. کند و این را ض ت این است که اگر کم آوردید، موالي شما جبران میخود مؤمنین نسبت به آنان اختیاردارتر اس
 قَولُ: فَقَالَ ذَلک؟ معنَى ما: لَه فَقیلَ »بعدي منْ بِه أَولَى علی و نَفْسه منْ مؤْمنٍ بِکُلِّ أَولَى أَنَا: قَالَ ص النَّبِی أَنَّ ، ع اللَّه عبد أَبِی عنْ(

نْ: ص النَّبِیم ناً تَرَكید اعاً أَوضَی فَعلَی نْ وم الًا تَرَكه مثَترو1/406/یکاف؛  فَلو هثَتروالًا فَلم نْ تَرَكنْ ) و (مم ناً تَرَكید اعاً أَوضَی 
لَیفَع إِلَ و2/176تفسیر قمی/»(ی( 
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داشتنی  ستقدر دو ولی خدا آن کسی که والیت را نپذیرفته، یعنی اصل ماجراي دین را هنوز نپذیرفته است/
 کند هاي او پذیرش والیت را آسان می است که دیدن مهربانی

کسی که والیت را نپذیرفته، یعنی اصل ماجراي دین را هنوز نپذیرفته است. کسی که نپذیرفته پیغمبر(ص)، موالي او است؛ پس چه  •
فت و به جهنم رفت، یعنی هیچ کدام از چیزي را پذیرفته است؟! ابلیس هم همه چیز را پذیرفته بود ولی سروريِ آدم را نپذیر

فَاعتَبِرُوا بِما کَانَ منْ فعلِ اللَّه بِإِبلیس إِذْ أَحبطَ عملَه الطَّوِیلَ و جهده (امیرالمؤمنین ع: اي نداشت.  ها و نمازهاي او برایش فایده عبادت
 )192البالغه/خطبه ؛ نهجنَۀٍو کَانَ قَد عبد اللَّه ستَّۀَ آلَاف س دالْجهِی

قدر  درست است که پذیرش شخص دیگري به عنوان صاحب اختیار انسان به طور طبیعی براي انسان دشوار است، اما ولی خدا آن •
کند. امیرالمؤمنین(ع) که موال و صاحب اختیار ما  هاي ولی خدا پذیرش والیت را آسان می داشتنی است که دیدن مهربانی دوست
گونه  طوري است که ما دوست داریم آن کند؛ اصالً علی(ع) دقیقاً همان هاي خود را رعایت می موالیی است که واقعاً زیردست است،
 باشد. 

خواهد و  خواهید بروید، بروید. دشمن مرا می من موالي شما هستم؛ اگر می در شب عاشورا به یارانشان فرمود:امام حسین(ع) هم  •
اي ندارد. مرا خواهند کشت،  خواهید بمانید، فایده  محبت هم میاي ندارد، اگر از روي  یستید هم فایدهبا من را خواهند کشت. اگر

یت أَبرَّ و لَا أَفْضَلَ منْ أَهلِ منْکُم و لَا أَهلَ ب (ثُم جاء اللَّیلُ فَجمع الْحسینُ ع أَصحابه ... فَقَالَ أَما بعد فَإِنِّی لَا أَعلَم أَصحاباً أَصلَحبروید. 
جوابی بدهند. امام حسین(ع) فرمود: عباسم! با شما همه متحیر مانده بودند که چه  )90فَإِنَّهم لَا یرِیدونَ غَیرِي؛ اللهوف/ص  بیتی ... 

در مقابل موالي خودش ساکت بود به  هم هستم! امام حسین(ع) با این کار چند نشانه زد. یکی اینکه عباس(ع) که مانند عبدي
حرف بیاید و چیزي بگوید. دوم اینکه عباس(ع) به دیگران یاد بدهد که چه جوابی باید بدهند. شرح کالم حضرت عباس(ع) این بود 

ما بعد از  توانیم بگیریم، یعنی برگردیم و شما شهید شوید و خوریم و جلوي شهید شدن شما را نمی که: آقا! ما که به درد شما نمی
شما زنده باشیم؟! یا ابا عبداهللا به ما رحم کن! بعد از حضرت عباس(ع) دیگران یاران اباعبداهللا(ع) هم تبعیت کردند و کالم 

ک لنَبقَى بعدك لَا أَرانَا اللَّه ذَلک أَبداً بدأَهم . (فَقَالَ لَه إِخْوتُه و أَبنَاؤُه و أَبنَاء عبد اللَّه بنِ جعفَرٍ و لم نَفْعلُ ذَلابالفضل(ع) را ادامه دادند
دادند،  ها کشته شوند. اگر حضرت اجازه نمی سپس امام حسین(ع) اجازه داد که آن ؛ همان) بِذَلک الْقَولِ الْعباس بنُ علی ع ثُم تَابعوه

ت دادند. اخالق امام زمان(عج) هم مثل اخالق امام حسین(ع) است. باید از حضرت رفتند. آقا اذن شهاد گشتند و می همه باید برمی
 خواهش کنیم تا اجازه بدهد که در راهش جانبازي کنیم و شهید شویم، نه اینکه جان خود را برداریم و فرار کنیم.

در جهت  کالم پیامبر(ص) و امام هادي(ع) در مورد صاحب اختیار بودن حضرت علی(ع) /پاداش کسی که
 اطاعت از امامش مبارزه با نفس کند

آیا «پیامبر(ص) در روز عید غدیر خم فرمودند: براي درك صاحب اختیار بودن ولی خدا، آیات و روایات بسیاري وجود دارد. از جمله  •
مردم گفتند بله، خدا شاهد است که » سهِمأَنْفُ  منْ  بِالْمؤْمنینَ  أَولى  اختیارتر نیستم؟ أَلَست  من از مؤمنین نسبت به خودشان صاحب

طور است. بعد حضرت فرمودند: پس هر کسی که من صاحب اختیار او هستم، از این به بعد علی(ع) صاحب اختیار او است؛  همین
ستند والیت علی(ع) را بپذیرند و ها خیلی زود کم آوردند و اصالً نتوان ) بعضی67(معانی االخبار/ص» فَعلی مولَاه  فَمنْ کُنْت مولَاه

ص علیا ع یوم غدیر خم، و   اهللا  رسول  تحمل کنند لذا تقاضاي عذاب کردند. و عذاب هم نازل شد و در جا به جهنم رفتند.(لما نصب
ى رأسه فقتله، و الفهري، فقال: ... فرماه اهللا بحجر عل  قال: من کنت مواله فعلی مواله، ... فقدم على النبی ص النعمان بن الحارث
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از اینجا به بعد بود  )5/485و البرهان فی تفسیر القرآن/ج 10/530و مجمع البیان/ 8/57؛ کافی/ أنزل اهللا تعالى: سأَلَ سائلٌ بِعذابٍ واقعٍ
 که آنهایی که مخالف والیت حضرت علی(ع) بودند، مخالفت خود را پنهان کردند.

دهم پیغمبر اکرم(ص) ابالغ کرد آنچه که درباره تو از طرف  من شهادت می«فرمایند:  یریه میامام هادي در زیارتی به نام زیارت غد •
أَنَّه دلَّغَ  خدا نازل شده بود؛ أَشْهب ؛ و پیامبر(ص) امر خدا را افشاء و علنی کرد  قَدیکف ا أَنْزَلَهم نِ اللَّهعلنی کردنی که ممکن است  -ع

و طاعت و والیت تو را بر امت خود واجب کرد، و بیعت تو را بر گردن آنها انداخت؛ فَصدع بِأَمرِه و أَوجب  -دها را هم برانگیز مخالفت
، ب اختیارتر از خودشانعلَى أُمته فَرْض طَاعتک و ولَایتک و عقَد علَیهِم الْبیعۀَ لَک؛ و تو را صاحب اختیار مردم قرار داد، صاح

 هِمنْ أَنْفُسینَ منؤْملَى بِالْمأَو لَکعج همچنان که خداوند پیغمبر(ص) را اولی بالمؤمنین من انفسهم قرار داده بود؛ و اللَّه لَهعا جکَم
ى علَیهِم فَقَالَ أَ لَست قَد بلَّغْت ها و گفت: آیا من ابالغ کردم؟ گفتند بله؛ ثُم أَشْهد اللَّه تَعالَ کَذَلک؛ پس خدا را شاهد گرفت بر آن

 )97/360(بحاراالنوار/»فَقَالُوا اللَّهم بلَى

هر یک از دوستان خدا با نفسش مخالفت کند، در جهت اطاعت از امامش و «از پیامبر گرامی اسالم(ص) نقل شده است: در روایتی  •
با ما خواهد بود؛ ما نَظَرَ اللَّه عزَّ و جلَّ إِلَى ولی لَه یجهِد  -بهترین رفقا باشندجایی که رفقاي او -دلسوزي براي امامش؛ در رفیق اعلی

 )1/404کافی/»(  الْأَعلَى  الرَّفیقِ  معنَا فی  نَفْسه بِالطَّاعۀِ لإِمامه و النَّصیحۀِ إِلَّا کَانَ
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 21 ........................................................................................................................ دارد یفراوان  يها بیآس ،یزندگ بر حاکم يها سنت درك ونبد يندارید
 21 ............................................................................................................................. کند یم فیتعر ما يبرا را ییها رنج »ریمتغ« و »ثابت« صورت به ایدن
 22 .......................................................................................................................................................... است او نفع به رنج نیا و دارد رنج مؤمن يراب ایدن

 22 ............................................................................................ کند انتخاب را آخرت که است یکس عاقل/ندیآ یم دست به یسخت با آخرت هم و ایدن هم
 22 ................................. دهند یم نشان رنج بدون و خوشبخت را) ها یغرب(خودشان دروغ، به که است نیا غرب يا رسانه محصوالت يها انتیخ از یکی

 22 ................................................................................................ »مینباش مقصر دنبال به يفرد يها رنج و مشکالت در: «ایدن تیواقع درك ۀجینت نیاول
 23 ............................................................................................ میشو یم خدا شاکر م،یدار که یتنفس يها فرصت لیدل به: ایدن تیواقع درك ۀجینت نیدوم
 23 .................................................................................... یکن ینم دایپ» ندهیآ و حال گذشته،« به نسبت یناخوش و رنج: ایدن تیواقع درك ۀجینت نیسوم

 ارتباط و یخداشناس دوم و اول مرحله/خداست راه در دنیکش زجر به کردن دایپ عالقه بلکه ست؛ین غفلت و انکار ها، رنج با برخورد راه نیبهتر) 7-ریمس تنها(
 24 ............................................................................................................................................................................................................................... ست؟یچ خدا با

 24 ................................................................................................................ است انسان اتیح و ایدن تیواقع شناخت ،يندارید به شدن متقاعد حیصح راه
 24 ..................................... میشو خدا دستورات ۀتشن خدا، دستورات دنیشن از قبل/ م؟یکن  روعش دیبا انسان اتیح و ایدن تیواقع شناخت از ابتدا دیبا چرا
 25 ................................................................................................... ندیب یم تلخ را نید ند،یبب نیریش را ایدن انسان اگر/دهد یم جلوه نیریش را ایدن طانیش

 و است انسان اتیح نفکیال جزء »نفس با مبارزه/ «نفس با مبارزه یعنی نیا و گر؛ید ۀعالق نفع به عالقه کی گذاشتن کنار یعنی ها،  عالقه نیب انتخاب
 25 ................................................................................................................................................................................................... فرشته ای بود وانیح ای الّا

 25 .............................................................................................. کرد خواهد نفس يهوا با مبارزه »جا یب« نکند، نفس يهوا با مبارزه »جا به« یسک اگر
 26 ...................................................................................................... میبده پس دیبا م،یا گرفته خدا از که ییایدن يها نعمت ۀهم/ ندارد يسازگا ما با ایدن

 نابود را انسان ها یتلخ از غفلت/نکرد غفلت یتلخ نیا از دیبا. 2 دید را ایدن یتلخ دیبا. 1/ستین ها یتلخ نیا از غفلت ،یزندگ يها یتلخ از فرار راه
 26 ............................................................................................................................................................................................................................... کند یم

 زجر به کردن دایپ عالقه ها، رنج با برخورد راه نیبهتر/میریبپذ را ها رنج خدا خاطر به میباش داشته دوست که است نیا یخداشناس» اول« مرحله
 26 .................................................................................................................................................................................................... است خدا راه در دنیکش

 27 .................................................................................................................. است خدا توسط »رنج نوع نییتع« خدا، با ارتباط و یخداشناس »دوم« مرحله
 لیم و قیعم عالئق کشف يبرا/ برند یم لذت شتریب هرزه افراد از کنند یم نفس با مبارزه که یکسان/نفس ارضاء یعنی نفس، با مبارزه) 8-ریمس تنها(

 28 .............................. ها عالقه نیبهتر انتخاب يبرا است یقدرت عقل/ شتریب لذت به دنیرس یعنی لذت با مبارزه/مینک یقربان را یسطح الیام دیبا ،یخداپرست
 28 ................................................................................................... است شده دهیآفر خود التیتما با مبارزه یعنی ،یدرون جنگ و مبارزه کی يبرا انسان
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 28 ................................................................. پنهان یول ارزشمند ق،یعم. 2 آشکار یول ارزش کم ،یسطح. 1: داده قرار عالقه نوع دو انسان وجود در خدا
 28 ............................................................ است سخت یلیخ آنها با مبارزه و هستند تر يقو اآنه یسطح و بد يها عالقه کنند یم تصور اشتباه به ها یبعض
 29 .................................................................................................................... دهد یم پاداش شتریب او به خدا ببرد، لذت شتریب خدا از ایدن نیا در کس هر
 29 ................................................................................. شده خدا بدهکار شتریب و برده لذت شتریب اتفاقاً نکرده؛ یشاقّ کارِ کند یم نفس با مبارزه که یکس

 30 ........................................................................... نفس ارضاء یعنی نفس، با مبارزه/ برند یم لذت شتریب هرزه افراد از کنند یم نفس با مبارزه که یکسان
 30 ......................................................................... میکن یقربان را یسطح الیام و ها هوس دیبا ،یخداپرست لیم و پنهان و قیعم يها عالقه کشف يبرا

 30 ............................................................................. سرشار و قیعم یلذت اما لذت؛ به دنیرس یعنی لذت با مبارزه و نفس به دنیرس یعنی نفس با مبارزه
 30 ................................ ها عالقه نیبهتر انتخاب يبرا است یقدرت عقل/»عقل« ۀلیوس به کمتر ۀعالق به نسبت بهتر ۀعالق انتخاب: یعنی انسان یزندگ
 31 ................................................................................................................................................................................. روند؟ ینم خدا ۀخان در گنهکارها چرا

 یسطح التیتما با مبارزه/ است قیعم عالئق به دنیرس يبرا يظاهر عالئق از یپوش چشم ،»ریمس تنها/ «دارد وجود یقربان انسان ذات در) 9-ریمس تنها(
 32 .................................................................... ست؟یچ انسان »ییتوانا« و »ییدارا« نیمهمتر/ ستین »هست خدا« مانیا يمحور ۀنقط/ دارد »برنامه« به ازین

 32 ............................................. بالعکس و کند یم بهتر هم را ما »یندگب« کند بهتر را ما »یزندگ« که يا برنامه/ یبندگ و یزندگ يبرا برنامه به ازین. 1
 32 ................................................................................................... باشد »اتیح یعیطب طیشرا« و »انسان يوجود ساختار« با متناسب دیبا برنامه نیا. 2
 32 ................................................. اوست يها تیفعال ۀمحرک موتور انسان يها شیگرا/ است او التیتما محل يمعنا به قلب انسان  ییدارا نیمهمتر. 3
 33 ................................................................................. دارد وجود يریدرگ انسان ذات در/است التیتما نیا تعارض انسان، التیتما یژگیو نیمهمتر. 4

 وجود یقربان انسان ذات در/ گرید عالقه نفع به عالقه کی از گذشتن یعنی يفداکار/ کند یقربان گرید ۀعالق نفع به را عالقه کی است ناچار انسان
 33 .................................................................................................................................................................................................................................... دارد

 33 ................................ »بالقوه و پنهان ق،یعم« يها عالقه. 2 و »بالفعل و آشکار ،یسطح« يها عالقه.1: دارد وجود انسان وجود در عالقه گروه دو. 5
 33 .................................................................................................. ابدی یمن انیپا آنها با یول کند، یم شروع یسطح يها عالقه از را اش تجربه انسان. 6
 دارم دوست« ست،ین »هست خدا« مانیا يمحور ۀنقط/  خداست مالقات به اقیاشت و محض یخواه خدا انسان، يفطر و قیعم يهاعالقه يانتها. 7

 34 .......................................................................................................................................................................................... است »کنم خدا مالقات را خدا
 34 ................................................................. است بالقوه و قیعم يها عالقه به دنیرس يبرا بالفعل و يظاهر يها عالقه از یپوش چشم »ریمس تنها. «8

 34 ........................................... کرد کشف خود، قلب در را آن توان یم یسادگ به که است» پنهان و بالقوه ،يفطر« ۀعالق تنها) ع(نیحس امام به محبت
 »عقل« ییتوانا نیمهمتر و »التیتما« ییدارا نیمهمتر/ است »عقل« نامش که است التیتما نیب يبند تیاولو قدرت انسان »ییتوانا« نیمهمتر. 9

 34 .................................................................................................................................................................................................................................. است
 35 ...................................... رسد ینم آنها ۀهم به گاه چیه. 2 رسد ینم آرامش به آنها ارضاء با انسان. 1: دارد مشکل دو یسطح التیتما به پرداختن. 10
 35 . کرد یپوش چشم یسطح يها لذت یبرخ از دیبا آنها به دنیرس يبرا. 2 ستندین تجربه قابل ابتداء. 1: دارد مشکل دو قیعم التیتما به پرداختن. 11
 35 ..................... کرد؟ مبارزه شود ینم» برنامه بدون« چرا/ دهد یم ما به را مبارزه نیا ۀبرنام نید و دارد »برنامه« به ازین یسطح التیتما با مبارزه. 12
 36 ................................................................. است یسخت با اصل یول هست، هم یآسان یسخت با/ لذت نه است رنج انسان، اتیح یژگیو نیمهمتر. 13
 36 ............................................................................................... کنند فرار »میبکش رنج میناچار ما« که تیواقع نیا از خواهند یم يپردازالیخ با ها یلیخ

 36 ..................................................................................... ندیبب را »مرگ« و اتیح يها یسخت گذارد ینم و کند یم کور را آدم ،ینفسان يتمنّاها و آرزوها
 37 .. میکن اضافه آن به را نفس با مبارزه یتلخ. 2 و است تلخ ایدن میریبپذ. 1 که است نیا اول قدم/  مبارزه+  یسخت: انسان یزندگ مختصر فیتعر. 14

 ادامه آخر تا رنج میبدان دیبا/ شوند می خسته خدا براي کشیدن رنج از بعد، به زمان یک از یبرخ/کرد؟ دیتاک رنج بر دیبا ،يندارید ریمس در چرا) 10-ریمس تنها(
 لطافت و طبع رقّت رنج،/ کند ینم رشد و شود یم رد آنها کنار از طلبانه تیعاف موانع، يرو از دنیپر يجا به نکند، مشخص رنج با را تکلیفش کسی اگر/ دارد

 38 .......................................................................................................................................................................................................................................... آورد یم
 38 ............................................................................................................................... میریبگ ادی را کردن یقربان دیبا ابتدا از/ گذشته مباحث از اي خالصه

 به دیبا اشتباه، نیا  از يریجلوگ يبرا/ رسد یم آن به ایدن در کند یم فکر دارد، دوست را لذت بس از انسان/ کرد؟ دیتاک رنج بر دیبا ریمس نیا رد چرا
 38 .................................................................................................................................................................................................................... کرد توجه رنج
 39 .................................... آورد ینم دوام رنج، ینهای مراحل در باشد،  نکرده مشخص رنج با را خود تکلیف که کسی. 1/  کرد؟ حل باید را رنج مسأله چرا
 39 ................................................................... دارد ادامه آخر تا رنج که میبدان دیبا/شوند می خسته خدا براي کشیدن رنج از بعد به زمانی یک از ها یبعض
 40 ... شود می رد آنها کنار از طلبانه تیعاف موانع، يرو از دنیپر يجا به نکند، مشخص رنج با را تکلیفش کسی اگر. 2/  کرد؟ حل باید را رنج مسأله چرا

 40 ......................................... ردینگ قرار شماتت و توهین مورد هیچگاه انسان شود یم باعث طلبی عافیت/ کنند می دینداري طلبانه عافیت خیلی ها بعضی
 40 ............................................................................................. دارد اشکال اش يندارید که دیفهم او و! کن تواضع: فرمود مسلم محمدبن به) ع(باقر امام
 41 .................................................. ندارد یچندان یرشددهندگ تیخاص اش يندارید ولی کند می دینداري نکند، حل خودش يبرا را رنج مسأله انسان اگر
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 41 ............................................. شود غافل اوست، زندگی واقعه ترین تلخ که مرگ از نباید انسان/است مرگ کشد، می ما رخ به خدا که هایی رنج از یکی
 42 ..................................................................... بود کرده جادیا یبیعج يها لطافت مقدس دفاع رزمندگان در مرگ ادی/ آورد یم لطافت و طبع رقّت رنج،

 شودیم بدتر ،یکن فرار رنج از اگر/شودیم کم رنجت ،يریبپذ را رنج اگر/ شد خواهد ادیز یزندگ در ما رنج مینکن برخورد درست رنج با اگر) 11-ریمس تنها(
 43 ............................................................................. خداپرست نه خودپرستم یعنی نشدم شاکر و شدم رنجور اگر/ ینیبب را نعمتها و ینینب را رنج تا ریبپذ را رنج/

 مخالفت در که است یعمل انسان، صالح عمل اصل/ است یقطع دنیکش رنج افزوده، ارزش جادیا و» نفس يهوا با مبارزه« يبرا اما ندارد، اصالت رنج
 43 ............................................................................................................................................................................................................ باشد نفس يهوا با

 43 ............................................................................... کند مشخص رنج با را خود فیتکل دیبا ابتدا لذا داند،یم ریدرگ هایناخوش با شتریب را خودش انسان
 44 ...... شودیم خراب بانفس مبارزه انیجر م،یکن فراموش را رنج اگر /داشت نخواهد يادهیفا که مینکن يزیگرنید ف،یتکل و ریتقد رنج از فرار خاطر به
 44 ................................................................................................................................ شد خواهد ادیز یزندگ در ما رنج مینکن برخورد درست رنج با اگر. 1
 44 ............................................................................................................................... میآورینم جا به را هانعمت شکر م،ینکن برخورد درست رنج با اگر. 2

 45 ................................................... میدیند رنج درهاقآن عمالً یول میبکش رنج ایدن در چقدر بوده قرار میبفهم یوقت/ م؟یشویم شکر از سرشار وقت چه
 45 . نکرده حل خود يبرا را رنج مسأله ند،یبینم را خدا يریگآسان و لطف نیا که یکس/ داده فیتخف ما به »یفیتکل« و »يریتقد« يهارنج در خداوند

 45 ............................................................................................................................................ خداپرست نه خودپرستم یعنی نشدم شاکر و شدم رنجور اگر
 45 ............................................................................ ینیبیم داده که ییهارنج وراء در را خدا رحم و یمهربان ،یباش رفتهیپذ را رنج و ینباش خودخواه اگر
 46 ............................................... یبکش رنج ادیز نگذاشته خدا یول ،ياآمده ایدن نیا به دنیکش رنج يبرا یبفهم که است نیا» خدا یمهربان درك« راه

 46 ..................................................... دهدیم اجر ما به مقدار چه دنیکش رنج یکم يازا در که دینیبب را خدا یمهربان/ م؟یببر اجر ایدن يهارنج از چگونه
 46 ........................................................................................................................................................... دینکن گله است؛ دنید خواب مثل ایدن يهایسخت
 47 .............................................................................................................................................. ینیبب را نعمت تا ریبپذ را رنج/ ینینب را رنج تا ریبپذ را رنج
 47 ................................................................................... را خدا نه دهیپرست را خودش بخواهد، و ندیبب را خودش که یکس/ کن نگاه خودت از رنجورتر به

 47 ........................................................................................................................ شودیم بدتر ،یکن فرار رنج از اگر/شودیم کم رنجت ،يریبپذ را رنج اگر
 يصدا یب و آرام مرگ باعث ،يپرور تن/ است یطلب راحت نفس، با مبارزه در جوان یاصل مشکل/ است یطلب راحت از يدور باعث رنج به توجه) 12-ریمس تنها(

 48 عاشق عالمت دن،یکش یسخت به عالقه/ یطلب راحت کاهش در فوتبال و يکوهنورد تفاوت/ شود ینم استوار یطلب راحت يرو بر يتقو/ شود یم انسان روح
 48 ......................................................................................................................................................................... ست؟یچ بشر تایح در رنج به توجه دیفوا
 48 .........................................................................................................................................................................شود یم يپرداز الیخ مانع رنج به توجه. 1
 48 ............................................................................................................................ شود یم انسان »صبر« و »يشکرگزار« شیافزا باعث رنج به توجه. 2
 48 .............................................................. افتی یخواه رنج محل را نید ،ینیبب لذت محل را ایدن اگر/ شود یم نید گاهیجا درك باعث رنج به توجه. 3

 48 .......................................................................................................آن از نکردن فرار و »رنج« ۀمسأل با دانفرزن درست ارتباط يبرقرار در مادرها نقش
 49 ........................................................... است یطلب راحت بانفس، مبارزه ریمس در جوان یاصل مشکل/ است یطلب راحت از يدور باعث رنج به توجه.  4

 49 ................................................................................................ دهد ینم حرکت اجازه ما به یطلب راحت/ میکن فراموش را رنج شود یم باعث یطلب راحت
 49 .........................................................................................................................است ایالدن حب قیمصاد از راحت، حب/ بود کیچر کی مثل دیبا ایدن در
 50 ............................................................................ شود یم کاشته یطلب راحت در یشهوتران/ شود یم انسان روح يصدا یب و آرام مرگ باعث ،يپرور تن

 50 .................................................... یطلب راحت کاهش در فوتبال و يکوهنورد تفاوت/دارد جوانان یطلب راحت کاهش بر یخوب ریتأث یگروه يکوهنورد
 50 ........................................................................................................... است یطلب راحت از يدور يتقو یۀپا/  شود ینم استوار یطلب راحت يرو بر يتقو
 50 ................................................. است طلبراحت خدا، از غافل دل/ خواند یم رنج به را انسان خدا به عشق/ داستخ به عشق شاخص» رنج« طلب. 5

 51 .......................................................................... دارد وجود یسخت و رنج موال، به عبد محبت ذات در/ ست؟یچ خدا به عشق با یزندگ يها رنج ارتباط
 51 .......................................................................... است عاشق عالمت دن،یکش یسخت به عالقه/ بکشد یسخت و رنج خدا راه در دارد دوست خدا عاشق

 زجر انسان یگاه چرا/است يضرور رنج تحمل و نفس با مبارزه مان،یا ینیریش دنیچش يبرا/ مانیا: ینید میمفاه با نفس با مبارزه ۀرابط) 13-ریمس تنها(
 52 ....................................................................................................................................................................................... چشد؟ ینم را مانیا حالوت اما کشد، یم

 52 ...................................................................................... ستین ممکن رنج بدون یاله محبت کسب/ است یعرفان و یتیترب یعال بحث کی رنج بحث
 52 ......................................................................... است رنج علت ندانستن رنج، يها یسخت از یکی/  گذارد ینم روح بر یخوب آثار ،یاله برنامه بدون رنج
 52 .................................. رسد ینم مانیا لذت به چگاهیه بچشد، را گرید يها لذت دارد دوست که یکس /است؟ چگونه مانیا لذت دنیچش با رنج ۀرابط

 53 ................................................................................. کند یم احاطه را او و ردیگ یم را انسان دور خدا مانیا اثر در/ آورد یم در ییتنها از را انسان مانیا
 53 .................................................................................................................................................................................. آورد یم دیپد تیمعص از تنفر مان،یا

 54 ......................................................................................................................... است يضرور نفس با مبارزه و رنج تحمل مان،یا ینیریش دنیچش يبرا



172 

 

 

  ● bayanmanavi.ir ● بیان معنوي رسانیپایگاه اطالع 
 

 54 ......................................................................................................................................... چشد؟ ینم را مانیا حالوت اما کشد، یم زجر انسان یگاه چرا
 از فرار نفس، با رزهمبا ترك عامل نیمهمتر/  است نفس يهوا با مبارزه ةزیجا خوب، عبادت/ عبادت: ینید میمفاه با نفس با مبارزه ۀرابط) 14-ریمس تنها(

 داشته نظر اختالف یکس چه با که دیکن یم انتخاب ازدواج هنگام/ شود ینم خوب یلیخ بشود، یخوب آدم اگر باشد، نکرده حل را رنج ۀمسأل که یکس/است رنج
 55 ............................................................................................................................................................................................................................................ !دیباش

 55 ........................................................................................................................... زند یم رنگین انسان به نفس، چون است، دهیچیپ اریبس نفس با مبارزه
 55 ............................................................................................................................ نفس با مبارزه ترك عامل نیمهمتر »رنج از فرار/ «رنج به توجه علت
 55 ................................................................................................................................ دارد وجود یطوالن یخوش و یراحت کی آن زا بعد و است گذرا رنج،

 55 ..................................................................... ینید ظاهر به لیدال با چند هر دهد، یم بشیفر مدام نفسش باشد، نکرده حل را رنج ۀمسأل که یکس. 1
 56 ...................................................................................................................... نفس رنگین از يا نمونه/ روند؟ یم شبه کی را ساله صد راه رزمندگان، چرا

 56 ......................................................................................................................... !دیباش داشته نظر اختالف یکس چه با که دیکن یم انتخاب ازدواج هنگام
 56 .................................................................................................... شود ینم خوب یلیخ بشود، یخوب آدم اگر باشد، نکرده حل را رنج ۀمسأل که یکس. 2

 57 .............................................................................................................. م؟یکن ترك دیبا را ییها لذت چه خدا نگاه جلب يبرا/ است نیریش لذت، ترك
 57 ............................. کرد نفس با مبارزه دیبا نماز ینیریش دنیچش يبرا/ است نفس يهوا با مبارزه زهیجا خوب، عبادت/ عبادت و نفس با مبارزه ۀرابط
 57 ............................................................................................................................................................................... ندارد؟ تیمحدود یداشتن دوست کدام

 رشد يبرا اول اصل/ است ممکن »نفس با مبارزه« با ا،یدن در بهتر یزندگ/ دهد یم شیافزا را بردن لذت يبرا ما یروح قدرت نفس، با مبارزه) 15-ریمس تنها(
 59 ...................................................................................................................................................................................... است نفس با مبارزه ها، دانشگاه در یعلم

 59 ................................................................................................................................................. ياخرو. 2 ییایدن. 1: نفس با مبارزه يبرا عمده هدف دو
 59 ............................................................................................................ دهد یم شیافزا را بردن لذت يبرا ما یروح قدرت نفس، با مبارزه: ییایدن هدف

 59 .................... یجنس امور و غذا خواب، از شتریب لذت/دیده شیافزا بردن لذت يبرا را خود یروان و یروح قدرت ها، لذت تنوع و تعداد شیافزا يجا به
 59 ............... است ممکن »نفس با مبارزه« با ا،یدن در بهتر یزندگ/ سازد یم »فصول ۀهم يبرا يمرد« را او و کند یم يقو را انسان ةاراد نفس با مبارزه

 60 میا کرده فیتضع را خود روح نفس، با مبارزه عدم با/ برند ینم لذت هم یزندگ یۀاول لذائذ از که اند کرده فیضع را خود روح ،یهرزگ با قدر آن ها یبعض
 60 ............................................................................................... کند آباد تواند ینم هم را خودش آخرت باشد، داشته یدرست یزندگ ندارد قدرت که یکس
 مبارزه ها، دانشگاه در یعلم رشد يبرا اول اصل/باشد تر نییپا آنها »وی یک يآ« اگر یحت شد، خواهند یموفق يها آدم دارند، یخودکنترل که ییها بچه

 61 ...................................................................................................................................................................................................................... است نفس با
 ییجاها کی دیبدان د،یدار ضعف ییایدن یزندگ يبرا دیدید ییجا هر/است برده نیب از را خودش یذهن يقوا از یبخش ند،ک عادت یقیموس به که یجوان

 61 ........................................................................................................................................................................................... دیا نکرده نفس يهوا با مبارزه
 با مبارزه« یعنی تقوا/ شود یم بزرگ نفسش بدهد، برنامه »نفس با مبارزه« يبرا خودش انسان اگر/ اتقو: ینید میمفاه با نفس با مبارزه ۀرابط) 16-ریمس تنها(

 يضرور يبشر جوامع ۀهم يبرا ،يویدن اهداف به یابیدست يبرا نفس با مبارزه/است نفس يهوا با مخالفت تقوا، رأس»/ یاله دستورات تیرعا« با »نفس
 62 .............................................................................................................................................................................................................................................. است

 62 ................................................................................................... است يضرور يبشر جوامع ۀهم يبرا ،يویدن اهداف به یابیدست يبرا نفس با مبارزه
 62 ...................................................................................................... کند آباد تواند ینم هم را خودش يایدن و شود یم فیضع و لیذل انسان ،یهواپرست با

 مالقات نفس، با مبارزه یعال هدف/ میکن یم نفس با مبارزه »مهم اریبس اتفاق« کی يبرا ما/  است نفس با مبارزه یفرع هدف ا،یدن در بهتر یزندگ
 62 ........................................................................................................................................................................................................................... است خدا
 63 ........................................................ است ها رنج تیریمد یچگونگ به یبستگ مالقات، یچگونگ/دارند قرار خدا با مالقات ریمس در جبراً ها انسان ۀهم
 63 ...................................................................................................................................................................... است انیپا یب یجانیه خدا، مالقات جانیه

 64 .......................... خداست دستور و برنامه طبق »نفس با مبارزه« ت،یظرف شیافزا راه/ میده شیافزا را خود تیظرف دیبا خدا، مالقات به دنیرس يبرا
 64 ................................ شود یم بزرگ نفسش بدهد، برنامه »نفس با مبارزه« يبرا خودش انسان اگر/ است خدا از گرفتن دستور ،»من« رفتن نیب از راه
 65 ......... است نفس يهوا با مبارزه ذات دستور،/ردیگ یم را »من« ف،یتکل و ریتقد با خداوند/نماند یباق »من« از ياثر تا میکن مبارزه نفس يهوا با دیبا
 65 ................................................................... است »تقوا« ،»یاله دستورات تیرعا« یقرآن نام/ »یاله دستورات تیرعا« یعنی »نفس يهوا با مبارزه«

 65 ..................................................................................................... است نفس يهوا با مخالفت تقوا، رأس/ اتیروا در نفس يهوا با زهمبار و تقوا ۀرابط
 با مبارزه/ «نفس با زهمبار »ۀبرنام« تقوا؛/نفس با مبارزه »ةزیانگ« مان؛یا/ تیوال و عبد تقوا، مان،یا:ینید میمفاه گرید با نفس با مبارزه رابطه) 17-ریمس تنها(

 66 ........... شود؟ یم دهیبخش تیوال اهل يخطا چرا/ نفس با مبارزه امتحان نیتر یینها »تیوال/«شدن عبد راه تنها م،یندار آن در ینقش که يا برنامه با »نفس
 66 ................................................................................................................................................. میکن مخالفت ودخ التیتما یبرخ با میمجبور همواره ما
 66 ................................................................................................................................... نفس با مبارزه ۀبرنام تقوا؛/نفس با مبارزه يبرا الزم زهیانگ مان؛یا
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 66 ............................................................... نماند یباق »من« از ياثر که باشد يطور دیبا برنامه/ بدهد دیبا خدا خود را برنامه/»بودن عبد« و تقوا ۀرابط
 67 ...................................... تقواست همان برنامه، نیا/»تیمن« رفتن نیب از و شدن عبد راه تنها ،یباش نداشته نقش آن در خودت که يا برنامه به عمل
 67 .................................. کند عمل خود يموال ۀبرنام و دستور طبق است حاضر که است یکس عبد،/ رساند یم بودن »عبد« را ما نفس، با مبارزه ۀبرنام

 68 ................................................................................................... خدا ۀبرنام با. 2 خدا يبرا. 1:یژگیو دو ةعالو به ستا »نفس با مبارزه« همان »تقوا«
 خدا، یول از نه رد،یبگ دستور خدا از میمستق بخواهد که یکس/  است داده قرار »تیوال« نام به يلتریف خدا نفس، یخودخواه عدم یینها امتحان يبرا

 68 ........................................................................................................................................................................................................................ است رمتکب
 69 ....................................................................................................... شود امتحان دیبا تیوال با است، رفته نیب از تیانان واقعاً که شود معلوم نکهیا يبرا

 69 ......................................................................................................................................................................... شود؟ یم دهیبخش تیوال اهل يخطا چرا
 69 ................................................................................................................................................ باشد آدم نفس يهوا امتحان محل هم هیفق تیوال دیشا
 70 .......................................................................................................... کند رو را آن کرد دایپ فرصت کربال در داشت يا نهیک خدا یول به نسبت کس هر

 71 ....................................................... يریبپذ را خدا یول تیوال که است نیا خدا مقابل در شدن »من«یب/ است تیوال عرفان، ۀنقط نیآخر) 18-ریمس تنها(
 71 ......................................... ردیگ یم شکل »نفس با مبارزه« ارزش، کم التیتما از عبور در/میکن دیتول افزوده ارزش موانع، از رعبو با تا میا شده خلق ما

 71 ....... دارد قرار »معبود« مقابل در که »من« با مقابله یعنی نفس با مبارزه/ کند یطراح را نفس با مبارزه برنامه خدا که است نیا نفس با مبارزه الزمه
 71 ........................................................................................................................ /میکن عمل خود يها یداشتن دوست برخالف دیبا م،یکن رشد نکهیا يبرا

 72 .................................................... کند یم دایپ تنفر خدا یول از دارد، »من« هنوز که یکس/کند یم ابالغ اهللا فهیخل قیطر از را خودش دستورات خداوند
 72 .......................................................................................................................................... )ع(امام مالقات یعنی حج،/ است تیوال عرفان، ۀنقط نیآخر
 73 ....................................................................................................................................................................................... است اعمال یقبول شرط ت،یوال

 73 ...................... میخور یبرم مشکل به تیوال با م،یباش داشته نگه بزرگ را خود نفس اگر/ ندارند مانیا اصالً رند،یپذ ینم را خدا یول تیوال که یکسان
 73 ............ يریبپذ را خدا یول تیوال که است نیا خدا مقابل در شدن »من«یب/است خدا مالقات يبرا یآمادگ اول مرحله ها، یداشتن دوست از گذشتن

 74 ............................................... ملجم ابن داستان/کند یم شروع خدا یول مقابل در او تکبر سنجش يبرا را خود متحاناتا خدا شد، یمذهب یکس یوقت
 74 .................................................................................... است) ع(تیب اهل دشمنان از برائت اعالم و) ع(اباعبداهللا ۀروض نفس، زدن نیزم يبرا چاره راه

 و ما واسطه خدا، یول/ ینیبب را نفس از اطاعت خدا، از اطاعت مقابل در که است نیا توبه نوع نیتر یعال/  داده دستور ما به کرده لطف خداوند) 19-ریمس تنها(
 را توبه راه ندارند، خدا یول با يکار و کنند یم مناجات خدا با فقط که یکسان/ میبرس اخد مالقات ینیریش به و میببر نیب از را نفس يهوا میبتوان تا است، خدا

 75 ......................................................................................................................................................................................................................... اند دهینفهم درست
 75 .......................................................................................... میبود سرگردان داد، ینم دستور ما به خدا اگر/ است داده دستور ما به که کرده لطف خداوند

 75 ................................................................................... داده دستور ما به و آمده کوتاه بلندش مقام از کرده لطف که است ییخدا به یاحترام یب ان،یعص
 75 .............................................................................................................. بداند خودش به خدا محبت را، یاله دستورات که است یکس يبرا یقیحق ۀتوب

 76 ...................................................................... يا برده فرمان يزیچ چه از او مقابل در و يا کرده ینافرمان را یکس چه ینیبب که است نیا به توبه حس
 76 .................................................... یبرس خدا مالقات ینیریش به و يببر نیب از را نفس يهوا یبتوان تا است، عالم پروردگار و تو نیب واسطه خدا، یلو

 77 .......................... هست هم امام ینافرمان کردن گناه/ اند دهینفهم درست را توبه راه ندارند، خدا یول با يکار و کنند یم مناجات خدا با فقط که یکسان
 77 .............................................................................................................................................................. است گناهان آمرزش باعث) ع(تیب اهل بر درود

 مبارزه و تیعبود ةکنند لیتسه امام،/ دید نفس يهوا با مخالفت امتداد در دیبا را بودن موال امر عیمط/ کند یم نآسا را نفس با مبارزه ت،یوال) 20-ریمس تنها(
 78 ....................................................................................................................................................................................................................... است نفس يهوا با

 78 ..................................................................................................... میریبپذ را دشمن رذالت/ است سخت عذاب، در ها آدم از یبرخ بودن جاودانه به باور
 سخت یکسان يبرا فقط تیوال رشیپذ/ است بوده یپست آدم یلیخ نرفته، را تیوال آسان راه که یکس/ ؟یکن باور را جهنم در یبعض یجاودانگ چگونه
 78 .............................................................................................................................................................................................. متکبرند و  ماردلیب که است

 79 ............................................................. کند یم آسان را نفس با مبارزه ت،یوال/  ابدی یم کاهش ها رنج رسد، یم تیوال موضوع به نفس با مبارزه یوقت
 79 ............................................................................................................... ندیبب را کربال نکرد، وربا رفتندینپذ را) ع(یعل تیوال که یکسان رذالت هرکس

 80 ......................................... دید نفس يهوا با مخالفت امتداد در دیبا را بودن موال امر عیمط/ است نفس يهوا با مبارزه و تیعبود ةکنند لیتسه امام،
 80 ............................................................................. برود) ع(نیحس امام روضه به شتریب دیبا او پس است، سخت نفس يهوا با مخالفت یکس يبرا اگر

 80 .................................................................................. میببر باال را ورع ت،یوال با و میبرو تیوال سمت به ورع با/ دیرس تیوال به توان یم ورع با فقط
 عبادت، سال6000با ستین معلوم/ اهللا یول يبرتر رشیپذ: راه/ »دیایب ام گفته که یراه همان از دیبا: «مغفرت طلب روز شبانه 7 به خدا پاسخ) 21-ریمس تنها(

 82 ...................................................................................................................................................... ستا الزم خدا یول يبرتر رشیپذ/باشد شده خدا لیذل نفس
 82 ............................................................................................................................ »دیایب ام گفته که یراه همان از دیبا: «لیاسرائ یبن عابد به خدا پاسخ
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 82 ................................................................... اهللا یول يبرتر رشیپذ: راه/ »دیایب ام گفته که یراه همان از دیبا: «مغفرت طلب روز شبانه 7 به خدا پاسخ
 83 .............................................................................................................................................. کن لیذل مافوق فرمان رشیپذ با را نفست): ع(صادق امام

 83 ................................... باشد شده خدا لیذل نفس عبادت، سال6000با ستین معلوم/میبرس خدا به و م،یشو خدا لیذل تا میکن مبارزه نفس يهوا با دیبا
 83 ........................................................................................ خدا با صحبت يبرا) ع(یموس شدن انتخاب علت »بودن خدا لِیذل/« شدن خدا لِیذل تیاهم

 84 ............................................................................................... است برتر تو از خدا یول یکن قبول دیبا/  شدن خدا لِیذل راه ،»اهللا یول يبرتر رشیپذ«
 84 ................................................................................................................ اهللا یلو به تواضع ،)ع(آدم بخشش علت/ اهللا یول به تکبر س،یابل هالکت علت
 84 .................................................... است) عج(زمان امام تیرضا جلب به منوط ما توبه شدن رفتهیپذ/ است) عج(زمان امام از یعذرخواه شب قدر، شب
 84 ................................................ است زشت لیدل نیهم به زین تیوال یب نماز داده، انجام خواسته دلش يهرکار انسان چون است، زشت یشهوتران اگر

 نکشند، یسخت حق راه در که یکسان/  ندارد رحم که افتد یم خدا دشمن دست به م،ینده خدا یول به را نفس يهوا با مخالفت تیریمد اگر) 22-ریمس تنها(
 خودمان کشور در هستند هیسور در که ییها ستیترور از دیبا فردا م،ییایب کوتاه دشمن مقابل در يا ذره امروز اگر/ دیکش خواهند باطل راه در را یسخت همان

 85 ................................................................................................................................................................................................................................ !میکن ییرایپذ
 85 ................................................................................................... نفس يهوا با مخالفت در صداقت و مانیا صحت عالمت ،»خدا یول« فرمان رشیپذ

 85 ................................................................................................................... ستین ریپذ امکان خدا میمستق دستورات از اطاعت با فقط نفس، کردن مهار
 85 ................................................................................................................. کرده نییتع او يبرا خدا که باشد یمافوق با دیبا هرکس نفس يهوا تیریمد

 86 ........................................................................................................................... کن لیذل دارد تو بر یفضل که یکس تحمل با را نفست): ع(صادق امام
 86 ........................................................................................................................ است يخودپسند آدم نباشد؛ قائل یفضل و يبرتر ،ياحد يبرا که یکس
 86 ............................................................................ ندارد رحم که افتد یم خدا دشمن دست به م،ینده خدا یول به را نفس يهوا با مخالفت تیریمد اگر

 87 ................................................................................................... کنند؟ یم یزندگ راحت مردم گفت، »چشم« کایآمر به سال پنج و یس که مصر در ایآ
 87 ......................................................................................................................................... !کنند باور  را دشمن رذالت ها یبعض تا میشو تکه تکه دیبا ایآ

 شود یم قدرت موضع از فقط/ بشود لیذل ما مقابل در شدت به نکهیا مگر کرد، مذاکره شود ینم استکبار با.../  که میکن مذاکره ها یغرب با دیبا یهنگام
 87 .............................................................................................................................................................................................................. کرد گفتگو آنها با

 88 .................................. !میکن ییرایپذ خودمان کشور در هستند هیسور در که ییها ستیترور از دیبا فردا م،ییایب کوتاه دشمن مقابل در يا ذره امروز اگر
 نکردند، تحمل را) ع(یعل رکاب در هیمعاو با مقابله یسخت که یانیکوف/دیکش خواهند باطل راه در را یسخت همان نکشند، یسخت حق راه در که یکسان

 88 ............................................................................................ دادند کشته هزاران و کردند تحمل) ع(نیحس با جنگ در و دیزی رکاب در را یسخت همان
 يبرا دیبا که رسد یم ییجا به کارش د،یبگو »چشم« استکبار مقابل در که یکس/  دادند یم کشتن به را يهند سربازان خود اهداف يبرا ها یسیانگل

 88 ................................................................................................................................................................................................. شود کشته استکبار اهداف
 89 .................................................................................................................................. ستندیبا فطرت  پست يها گرگ نیا مقابل در دیبا ما استمدارانیس

 ثابت خدا یول به تواضع هنگام تنها خدا، به تواضع در انسان صداقت/  تیوال.3 مان،یا.2 عقل،.1 نفس؛ يهوا با مبارزه گانه سه مراحل) 23-ریمس تنها(
 90 ............................................................................................................................................................................................... بشر؟ يهوا ای بشر حقوق/ شود یم

 90 ..................................... نفس يهوا مقابل در »تیوال. «3 نفس يهوا مقابل در »مانیا. «2 نفس يهوا مقابل در »عقل. «1 نفس؛ با مبارزه مراحل
 90 ................................................................................................................ کرده تیتبع خود نفس يهوا از د،باش نگرفته) ع(امام از را خود نید که یکس

 90 ................................................................................................................. شود یم ثابت خدا یول به تواضع هنگام تنها خدا، به تواضع در انسان صداقت
 91 ........................................................................ کند عبادت عمرش تمام اگر یحت است دوزخ اهل باشد، نداشته) ع(تیب اهل تیوال به اعتقاد که یکس

 92 ......................................................................................................... کند ینم قبول را باشد داشته شک) ع(تیب اهل ما مورد در که يا بنده عمل خداوند
 92 ............................................................................................................................................. اءیانب با مخالفت علت نفس يهوا/قرآن در »يهو« تیاهم

 92 ............................................................................................................................................................. کند تیتبع »مردم يهوا« از تواند ینم حق: قرآن
 93 ................................................................................... اند داده قرار »بشر يهوا« معادل را »بشر حقوق« ها یغرب/است شده زهیتئور یرستهواپ غرب در

 بد، يها عالقه ما مبارزه ۀلیوس تنها/ »نفس« با »نفس« ةمبارز یعنی نفس با مبارزه/ شود؟ ینم شدن يا عقده باعث عالئق، با مبارزه ایآ) 24-ریمس تنها(
 94 ............................................................................................................. دهد یم شیافزا را »نفس با مبارزه قدرت) «ع(تیب اهل محبت/ است خوب يها عالقه

 94 .................................................................................................................................... است محبت نفس، با مبارزه راه در مهم اریبس موضوعات از یکی
 94 ............................................................. است انسان گرید يها عالقه ارزش، یب يها عالقه با مبارزه ابزار تنها/نفس با نفس ةمبارز یعنی نفس با مبارزه

 94 ................................................. يشو راحت تا بده انجام خواست دلت چه هر: یغرب ناسانروانش/شود؟ ینم شدن يا عقده باعث ها، عالقه با مبارزه ایآ
 95 ....................يشو خالص آن از تا کن تیتقو مقابلش در را يگرید ۀخواست. 2 يشو راحت تا بده پاسخ آن به. 1/ کاذب يازهاین با مواجهه ةویش دو

 95 .............................................................. یکن یم مبارزه بد عالقه کی با خوب، ۀعالق کی به پرداختن با چون کند؛ ینم يا عقده را آدم نفس، با مبارزه
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 96 .......................................................................................................................... میکن محدود را ارزش مک يها محبت به پاسخ دیبا تمان،یظرف اندازه به
 96 ........................................................................................................ ستین دشوار ها آن تیتقو که يتر قیعم يها محبت/ است سخت اهللا حب شیافزا

 نیتمر و گذاشت وقت خوب يها عالقه تیتقو يبرا دیبا/ است خوب يها عالقه بد، يها عالقه ما مبارزه ۀلیسو تنها/خوب يها  عالقه مختلف سطوح
 96 .................................................................................................................................................................................................................................... کرد
 شیافزا را »نفس با مبارزه قدرت) «ع(تیب اهل حبتم/ است) ع(تیب اهل به عالقه برد، یم جلو را انسان تر عیسر که يا عالقه خوب، يها عالقه نیب در
 97 .............................................................................................................................................................................................................................. دهد یم

 با مبارزه« رب انیم راه/  خدا مقابل در ذلت تینها یعنی »اهللا یف فناء/« خداست برابر در نفس تذلل نفس، با مبارزه ریمس در ها رنج همه ۀفلسف) 25-ریمس تنها(
 معشوق لیذل عاشق شود، قیعم محبت اگر/ کند یم لیذل خدا مقابل در را نفس خدا اءیاول به محبت/ است) ع(تیب اهل محبت از گرفتن کمک ،»نفس

 98 .......................................................................................................................................................................................................................................... شود یم
 در ها رنج همه ۀفلسف/ خدا مقابل در ذلت تینها یعنی »اهللا یف فناء/ «است عالم پروردگار مقابل در نفس کردن لیذل نفس، يهوا با مبارزه مهم هدف

 98 ............................................................................................................................................................. خداست برابر در نفس تذلل نفس، با مبارزه ریمس
 98 ................................. برد نیب از را آن توان ینم یراحت به و کند یم رشد روزانه تکبر،/  تندهس متکبر که کنند ینم باور هستند، متکبر که یکسان اغلب
 99 ........................... برد نیب از را تکبر توان ینم »دارم دوستت ایخدا« گفتن با/ است خدا مقابل در تکبر بردن نیب از يبرا یتیترب ۀبرنام نیمهمتر نماز،

 ند،یبب یکوچک تینها در را خودش انسان اگر/ تکبر نه است بزرگ به اتصال شدن، بزرگ درست راه/ است شدن بزرگ انسان يفطر يآرزو نیمهمتر
 99 .................................................................................................................................................................................................... شود یم متصل بزرگ به

 99 ................................................................................................................................................................................... نماز در تذلل و توجه يبرا قدم پنج
 99 ......................... رذائل ۀهم مادر تکبر،/ کرد لیتبد تذلل به را آن دیبا روزانه نمازِ با و است روزه همه ما تکبرِ/میباش جدا تکبر از ما که ستین يا لحظه

 معشوق لیذل عاشق شود، قیعم محبت اگر/ د؟یرس »ذلت« به »محبت« از شود یم چگونه/  میکن دایپ تناسب عالم پروردگار با تا میکن دایپ ذلت دیبا
 100 ........................................................................................................................................................................................................................... شود یم

 100 ................................... کند یم لیذل خدا مقابل در را نفس خدا اءیاول به محبت/ است) ع(تیب اهل محبت از گرفتن کمک نفس، با مبارزه بر انیم راه
 به تواضع/ دارد یبازم نفس يهوا تیتبع از را ما که است تیاهلب راه و محبت راه م،یمستق راه)/ ع(صادق امام زبان از  میالمستق الصراط اهدنا ریتفس
 101 .................................................................................................................................................................................................. حمد ةسور در خدا اءیاول

 محبت آن عکس و است، محب يبرا محبوب فداکردن و تصاحب دنبال به خودخواهانه محبت/ اخالص و نفس با مبارزه محبت، ۀرابط) 26-ریمس تنها(
 102 .................... را محبت نه دهند یم شیافزا را یخودخواه ،یغرب یعشق يها لمیف/  شود یم جیترو کننده تصاحب عشق غرب، نگاه در/  است رخودخواهانهیغ

 102 .................................................................... کند مقرب را یکس تواند ینم ذاتاً اخالص، بدون عمل/ اخالص ۀچیرد از نفس با مبارزه و محبت ۀرابط
 102 ..................................................................................................................................... خودت نفع به نه باشد، خودت هیعل که است تر مخلصانه یعمل
 102 ................................................................................... »او« توسط شدن تصاحب به عالقه. 2 خود يبرا کردن تصاحب به عالقه. 1: یزندگ مدل دو

 در/  تاس محبوب يبرا محب کردن فدا یپ در رخودخواهانهیغ محبت اما است، محب يبرا محبوب فداکردن و تصاحب دنبال به خودخواهانه محبت
 103 ................................................... را محبت نه دهند یم شیافزا را یخودخواه ،یغرب یعشق يها لمیف/شود یم جیترو کننده تصاحب عشق غرب، نگاه
 103 .................... کند یم حسادت او به ند،یب یم را گرید يا بنده به خدا ژهیو توجه یوقت است، کردن تصاحب دنبال به که یکس/خدا یول به حسادت راز

 104 ..................................................................................... يدار یبرم دست کردن تصاحب يبرا تالش از روزه در/ دارد؟ اخالص يرو يریتأث چه روزه
 104 ................................................................................................................................................................................................. محبت باب در تیروا دو

 104 ..................................................................................................... است) ع(تیب اهل محبت در کرد تجربه را اخالص توان یم سهولت به که يا لحظه
 برابر در نفس ذلّت »نفس يهوا با مبارزه و عبادت طاعات،« یکل هدف/ باشد یحال افتاده و نفس ذلّت دیبا رمضان ماه عبادت روز یس اثر) 27-ریمس تنها(

 105 ........................................................................................................................................................... م؟یکن لیذل خدا مقابل در را خود نفس دیبا چرا/ خداست
 جادیا »تذلّل« ما در نماز است قرار که میبدان دیبا/ دارند ازین »مخلصانه تین« و »معرفت« به ياثرگذار يبرا ،یجسم يداروها برخالف یروح يداروها

 105 ....................................................................................................................................................................................... کند فیتضع را تکبرمان و کند
 فهم به را هفته از روز کی که یمسلمان بر اف): ص(خدا رسول/میبترس نید يدیکل میمفاه قیعم دنینفهم از دیبا م،یترس یم سرطان از که طور همان

 105 ....................................................................................................................................................................................................... ندهد اختصاص نید
 106 ........................................... يگر یعوام و ینفهم حماقت، یعنی ینید یب/ است میفهم و باهوش يها آدم يبرا و يفکر روشن ۀمقول کی شتریب نید

 به میکش یم رنج چه هر/  خطرناکند ن،یمنافق ةانداز به جاهل يها یمذهب/ ستندین نید یب افراد هستند، نید جان يبال جاهل يها یمذهب که آنقدر
 106 ............................................................................................................................................................ است یمذهب افراد یبرخ جهالت و ینفهم خاطر

 107 ................... نه؟ ای است شده لیذل طاعت، کی انجام از بعد ایآ که نیبب و کن محاسبه را نفست/ کن لیذل پروردگار طاعت با را خود نفس): ع(یعل
 107 ......................................................................... باشد خدا دربرابر نفس شتریب ذلت دیبا طاعت ۀجینت/ م؟یکن لیذل خدا مقابل در را خود نفس دیبا چرا
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 در نفس ذلّت »فسن يهوا با مبارزه« و »عبادت« ،»طاعات« یکل هدف/ باشد یحال افتاده و نفس ذلّت دیبا رمضان ماه عبادت و طاعت روز یس اثر
 108 .................................................................................................................................................................................................................. خداست برابر

 108 ..................................................................... دهد یم قرار خود عجب یۀسرما را کار همان نفسش کند، لیذل را نفسش تا بدهد انجام يهرکار انسان
 108 ................................................................................... کند یم خدا لیذل را انسان ،یعذرخواه چون/ است نکردن گناه از تر مهم گناهان از یرخواهعذ
 109 ................................................................................. خواهد نیب از رمضان ماه روز یس يها طاعت ۀهم نباشد، عمل یقبول يبرا تمنا و خواهش اگر

 109 ......................................................................... نبوده درست ما طاعت است معلوم م،ینرس تذلل به طاعت از بعد اگر و است طاعت هدف نفس تذلل
 متضرر نیاول ها خانم/ ردیم یم عشق شود، پراکنده جامعه در یهوسران ذرب اگر/ عشق دشمن هم است، عقل دشمن هم نفس، يهوا) 28-ریمس تنها(

 هرگونه لذت از باالتر نیاربع يرو ادهیپ لذت/ رساند یم »اخالص« و »عشق« به ادامه، درصورت و ،»عقل« به را انسان »نفس يهوا با مبارزه/ «یبدحجاب
 110 ......................................................................................................................................................................................................................................... یاشیع

 110 ......................................................................................................................... ست؟یچ »میکن کنترل را خود احساسات عقل کمک به« قیدق يمعنا
 110 ................................................ کند یم تیریمد را انسان التیتما که است یقدرت عقل/ است انسان برتر يها عالقه ةکنند تیتقو و دارکنندهیب عقل
 110 .................................................................................................................................................. دهد یم نشان ما به را برتر لیم و اندازد یم چراغ عقل
 111 ......................................................................................................................... یتجرب عقل یحت است؛ عقل بر یمبتن ها ارزش از اتیدفاع اکثر امروز
 را ها ارزش م،یباش خودمان منافع نیتأم دنبال به فقط اگر که شده شفاف فضا قدر آن االن/است درك قابل ینیب واقع و تیعقالن با ارزشها تمام امروز

 111 ........................................................................................................................................................................................................... میا کرده حفظ هم
 111 .................................................................................................. است یهواپرست عقل، دشمنِ/ کوبد یم بد يها عالقه سر بر را خوب يها عالقه عقل
 112 ........ یبدحجاب متضرر نیاول ها خانم/ ردیم یم عشق شود، پراکنده جامعه در یهوسران بذر اگر/ عشق دشمن هم است، عقل دشمن هم نفس، يهوا

 112 ................................................. شود یم گفته جوانان به ها لمیف از ياریبس در که یدروغ/ردیبم غرب جهان در محبت و عشق شده موجب یهوسران
 112 ............................................... یاشیع هرگونه لذت از باالتر نیاربع يرو ادهیپ لذت/کند تجربه را ها لذت نیباالتر تواند یم باشد داشته عقل که یکس

 113 .................................................................................... کرد دعا شانیبرا دیبا/هستند ترحم قابل و مظلوم واقعاً کنند یم یزندگ رانانه هوس که یکسان
 113 ......................................................................................................................... يشو یم هم عاشق ،یکن نفس با مبارزه و يندارید خودت عقل با اگر

 113 ............................................................................ است مشتاق خدا نیا به چقدر ندیب یم بعد و است، مجبور خدا به که فهمد یم عقلش با انسان ابتدا
 114 ........................................ !ینینب را منافع نیا یول شود، یم نیتأم منافعت خدا يسو به حرکت در یبفهم عقلت با که کند یم طلوع ییآنجا از عشق

 114 ........................................................................................................................................................................ است عشق از يگرید ریتعب اخالص اوج
 114 ........................................................ »توست نفع به که نکن نگاه« دیگو یم عشقت یول »توست نفع به« دیگو یم عقلت که است نیا عشق يمعنا

 115 ................................................................................................. یبرس اخالص و عشق به تا بده ادامه بعد ،یبرس عقل به تا کن مبارزه نفس يهوا با
/ کرد پرواز توان یم »بال در صبر« و »هوس ترك« بال دو با/ »ماتینامال در صبر« و »شهوات ترك« نفس؛ يهوا با مبارزه یعمل يها ه را) 29-ریمس تنها(

 116 .................................................................................................................................................................... دارد ادامه عمر آخر تا و است یدائم نفس با مبارزه
 116 ........ است شده هیتعب ییزجرها ما ودوج در هم و دهد یم زجر ما به ایدن هم که شده یطراح يطور انسان خلقت و اتیح/گذشته مباحث بر يمرور
 داشته برنامه خود نفس يهوا با مبارزه يبرا دیبا زجر تیریمد مقام در/ میکن تیریمد را زجرها نیا دیبا پس است، یحتم ایدن در زجر تحمل یوقت
 116 .............................................................................................................................................................................................................................. میباش
 دستور بدون نفس با مبارزه/میا کرده تیتبع نفس يهوا از هم باز واقع در م،یکن تیریمد را نفس يهوا با مبارزه خودمان صیتشخ و لیم به اگر
 117 .......................................................................................................................................................................................................................... شود ینم
 117 ............................................ خدا به اتصال راه تیعبود و یفروتن/ندارد یپاسخ ،»بزرگ به اتصال« جز لیتما نیا یول میباش بزرگ میدار دوست ما
 117 ......................... نفس با مبارزه ۀبرنام تقوا،/نفس يهوا با مبارزه انیجر در مفهوم نیدوم »تیوال/ «شود یم نابود خدا یول از تیتبع در ما »تیانان«
 118 ............................................................... ماتینامال در صبر. 2 شهوات ترك. 1: نفس يهوا با مبارزه بخشِ دو/ نفس يهوا با مبارزه یعمل يها ه را

 پرواز توان یم »بال در صبر« و »هوس ترك« بالِ دو با/ کنند صبر بتیمص و بال در ستندین حاضر یول کنند ترك را گناه و شهوت حاضرند ها یبعض
 118 ................................................................................................................................................................................................................................. کرد
 118 ................................................................................................................................. باشد نفس ياهو با مبارزه انسان دأب دیبا یحالت هر در و روز هر

 118 ........................................................................................................................................................ دارد ادامه عمر آخر تا و است یدائم نفس با مبارزه
 119 ..... ردیگ یم را شهوت يجا که دارد ینیریش و لذت قدر آن خدا ذکر/ دهم یم رارق مناجات در را او شهوت باشد، من مشغول شتریب من ةبند اگر: خدا

 لیم مطابق ییجا کی م،یستین موافق حق با میدید وقت هر/است نفس مخالفت حق، موافقت راه/  است نفس یناراحت در خدا تیرضا): ص(خدا رسول
 119 ........................................................................................................................................................................................................ میا کرده عمل نفس

 120 .................................................................................. چه یعنی دشمن بدانند مردم تا داد یم نشان شتریب را دشمن اتیجنا مایس و صدا کاش) 30-ریمس تنها(
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 120 ............................................................................................ گرفت یم فرا »نفس با مبارزه علم« لقمان): ع(صادق امام/داد؟ حکمت لقمان به خدا چرا
 120 ................................................................................................................. میباش داشته »نفس يهوا با مبارزه يها راه« يبرا یآموزش ۀبرنام کی دیبا

 121 ............................................................................................... بود افتهی هم عصمت حکمت، بر عالوه لقمان/دهد یم حکمت انسان به نفس با مبارزه
 121 .................................................................................................................... بود »نفس با مبارزه« دنبال واقعاً چون کرد، تیعنا عصمت لقمان به خدا
 وجود چون کرد فیتعر را اقدام نیاول توان ینم یسادگ به/ ست؟یچ میده انجام »نفس با جهاد« ریمس در دیبا که یاقدام نیاول ،یآگاه کسب از بعد

 121 ......................................................................................................................................................................................................... است ذوابعاد انسان
میباش داشته نفس از دشمنانه و بد اریبس برداشت کی دیبا/خود نفس به »دشمن نیبدتر« نگرش داشتن: یآگاه از پس »نفس با مبارزه« قدم نیاول
 ....................................................................................................................................................................................................................................... 122 
 122 ......................................................................... !هستند قیرف خودشان نفس با یحت و است یخطرناک و بد موجود آنها نفس که ندارند قبول ها یلیخ
 122 ......................................................................... میبدان خود دشمن را نفس ابتدا دیبا نفس، با مبارزه يبرا/ توست نفس تو دشمن نیبدتر): ص(امبریپ

 بدانند مردم تا داد یم نشان را منطقه در دشمن اتیجنا مایس و صدا کاش يا/است واجب تو بر »دشمن با جهاد« مانند نفس، با مجاهده): ع(کاظم امام
 123 ............................................................................................................................................................................................................ چه؟ یعنی دشمن
 خود مسلح دندان تا و یخون دشمنِ به یعاقل آدم چیه/ کند غافل دشمن از را ما کند یم یسع سیابل/ میندار یخوب يباور دشمن و یشناس دشمن

 123 ............................................................................................................. میکن فکر آن به بارها و میکن نگاه بار کی دیبا که یلمیف/ کند ینم ییاعتنا یب
 123 .................................................................. شد خواهد آسان مان يبرا ما، به نیمؤمن يها یدشمن تحمل ماست سنف ،دشمن نیتر دشمن میبفهم اگر
 124 ................................................................................................................................. است آن به اعتماد و نفس قیتصد گناهان، آغاز): ع(نیرالمؤمنیام
 124 ......................... است انگریطغ و ایح یب ف،یکث ث،یخب موجود کی انسان نفس/ میکن توجه هم نفس بودن زشت به دیبا نفس، گرفتن دشمن از ریغ

 124 ................................................... است خَرزهره مثل نفس، لمث/ کند یم پرواز نه و کشد یم بار نه یول خورد یم یلیخ است، شترمرغ مثَل نفس مثَل
 از گرید و شود یم پررو و لوس الّا و ستادیا نفس يها خواسته مقابل در دیبا اول همان از/ شود انجام دیبا نفس ةدربار »کشت دیبا حجله دم را گربه«

 125 ....................................................................................................................................................................................................... مییآ یبرنم آن ةعهد
 125 .......................................................................................................... !م؟یبرو یفرع امور سراغ به شهیهم یاخالق و يمعنو يها بحث و درس در چرا

 انجام را بشر خیتار تیجنا نیبدتر نمازخوان يا ه عد کربال در که شد چه!/ روند یم دست زا سرانجام »نفس گذاشتن رپایز« بدون ها یخوب ۀهم) 31-ریمس تنها(
 مثل یکسان که است نیا يبرا نفس با مبارزه/  دیآ یبرنم هم کفار از که بکند ییها تیجنا است ممکن نکند، نفس با مبارزه یمذهب کی اگر!/ دادند؟

 126 ............................................................................................................................................................................................ نشوند درست هیسور يها ستیترور
 126 .......... اند گرفته عهده به را ما نیتلق ةادار ما نفس يهوا و سیابل متاسفانه/ دارد نیتلق به ازین و است يدشوار کار م،یکن یتلق دشمن را نفس نکهیا

 126 ................................. !روند یم دست از سرانجام ،»نفس گذاشتن رپایز« بدون ها ییبایز و ها خوبب ۀهم/ آورد یم را ها یخوب ۀهم »نفس با یدشمن«
 و ها یمهربان تمام است ممکن م،ینکن نفس يهوا با مبارزه اگر!/ است بزرگ خطر کی نیا و دانند ینم خود دشمن را خود نفس نینیمتد از ياریبس

 127 .......................................................................................................................................................... ردیگ قرار ما نفس يهوا خدمت در ما يها یخوب
 128 ................................................................................. کند ینم رها را ما خطرناك دشمن نیا که میبفهم و میکن لمس را خودمان با نفس یدشمن دیبا

 129 .................................................. دارد فاصله یلیخ نفس به اتیروا و اتیآ نگرش با نفس به ما نگرش/  پنجگانه حاالت در نفس با مجاهده تیاهم
 130 .......... »باشد تو لیم مخالف من لیم که نکن رها را من ایخدا)/ «ع(نیرالمؤمنیام به) ص(خدا رسول یمیتعل يادع در نفس يهوا با مبارزه گاهیجا

 130 .......................................... )!ع(نیؤمنرالمیام راهبرد و سیابل راهکار/  شود؟ یم پررو و بزرگ چگونه انسان نفس/ نفس لیم به نکردن عمل تیاهم
 131 ...................................................................................................... دیترس یم تان دشمنان از که همچنان د،یبترس خودتان يها نفس از): ع(صادق امام
 131 ............................................................. دیزرخر ةبرد از تر تر لیذل نفس يهوا تابع): ع(نیرالمؤمنیام/فتدیب جا ما يبرا دیبا نفس يهوا یپست و یزشت
 132 ........................................................................................ کند یم غلبه او بر نفس يهوا نکند، یدگیرس خود نفس صینقا به که یکس): ع(کاظم امام

 132 .......................... زنند؟ یم دست انهیوحش يها تیجنا به -هیسور يها ستیترور مثل- ها یبعض شود یم چه/ نفس با مبارزه موضوع در مهم راز کی
 نمازخوان يا ه عد کربال در که شد چه/ بود؟ خداپرست دو نیب تیبشر جنگ نیاول اچر! /زد؟ تیجنا به دست باره کی بود عبادت اهل که لیقاب چرا
 132 ...................................................................................................................................................................... !دادند؟ انجام را بشر خیتار تیجنا نیبدتر
 اهل که هیسور يها ستیترور ۀانیوحش اتیجنا لیدل/ نکشتند آدم رانهکا تیجنا خواندند، یم نماز که خلق نیمنافق سازمان ةانداز به ها ستیمارکس دیشا

 133 ......................................................................................................................................................................................... ست؟یچ هستند انتید و نماز
 نکند، نفس با مبارزه یهبمذ آدم کی اگر/ شود؟ یم یوحش یلیخ نکرد، نفس يهوا با مبارزه یول شد انتید و مذهب اهل مقدار کی که یکس ایآ

 133 ...... دندیدر را حامله زن شکم و دندیجنگ) ع(نیرالمؤمنیام با که یگروه نیتر یمذهب خوارج/ دیآ یبرنم هم کفار از که بکند ییها تیجنا است ممکن
 134 ........................................................................................... نشوند پنهان خود يندارید پشت نفس، با مبارزه زا فرار يبرا باشند مواظب ها یمذهب بچه

 134 ...................................... ستین اشتباه برداشت کی صرف مسأله/ نشوند درست هیسور يها ستیترور مثل یکسان که است نیا يبرا نفس با مبارزه
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 134 .......................... دهند ینم انجام یمعمول يها آدم که کند یم یتیجنا کند دایپ فرصت که ییجا کی شود، بزرگ عبادتش سر پشت انسان نفس اگر
 135 .................................................................................................................................... بماند یباق دینبا ظهور از قبل تا پرست، نفس يهوا مؤمنِ ایگو

 مبارزه يبرا نداشتن بنا تیمعنو از يدور آغاز و است، نفس با مبارزه يبنا داشتن تیمعنو آغاز/ است »نفس با مبارزه يبنا« داشتن دوم، قدم) 32-ریمس تنها(
 مبارزه يبنا ،ینید دستورات یبرخ تیرعا باوجود که یکسان عاقبت!/ ندارند نفس با مبارزه يبنا یول روند یم یخصوص دستورالعمل دنبال ها یبعض/  بانفس
 136 ................................................................................................................................................................................................................. ست؟یچ ندارند بانفس

 136 ..................................................................... خطرناك هم و است تزش هم نفس،/ اوست دانستن دشمن و نفس از تنفر نفس، با مبارزه در اول قدم
 با سوءظن با شهیهم دیبا/شوند نفس ریاس مبادا که اند بوده مراقب هم خدا اءیاول/ داریم بالقوه ما داشتند بالفعل یزید و معاویه چه آن: بهجت اهللا تیآ

 136 ............................................................................................................................................................................................. میکن یم برخورد خود نفس
 137 .................................................... است دهنده نجات »نفس با مخالفت يبنا« خود/ میباش داشته» نفس با مبارزه يبنا« یعنی است؛ عزم قدم نیدوم
 137 ....................................................................................... بقره ةسور ییابتدا اتیآ در نیمتق از منظور/ است استغفار ۀشیر نفس، با مبارزه بر داشتن بنا

 137 ............................................................................................................................................................................... نیوالد یبرخ نادرست یتیترب روش
 يبنا یول روند یم یخصوص دستورالعمل دنبال ها یبعض/ بانفس مبارزه يبرا نداشتن بنا تیمعنو از يدور آغاز و است، نفس با مبارزه يبنا تیمعنو آغاز

 138 ..................................................................................................................................................................................................... !ندارند نفس با مبارزه
 138 ..................................................................................................................... !رندندا بانفس مبارزه يبنا ،ینید دستورات یبرخ تیرعا باوجود هایبعض

 139 ................................. )ع(نیحس امام ۀروض در نفس از ییجدا لحظات ۀتجرب/ است دعا نفس، با مبارزه يبنا و عزم تیتقو و کسب يها راه از  یکی
 چقدر نفس با مبارزه شود یم معلوم سلطه، نظام شدن دهیبرچ با/ کنند مبارزه اند نخواسته واقع در کنند، نفس با مبارزه اند نتوانسته که یکسان) 33-ریمس تنها(

 140 ....................................................................................................................................................................................................................................بوده آسان
 با/  است طاغوت ۀسلط از یناش نفس يهوا با مبارزه در ریفراگ یناتوان/ کنند مبارزه اند نخواسته واقع در نند،ک نفس با مبارزه اند نتوانسته کهیکسان
 140 ...................................................................................................................... بوده آسان چقدر نفس با مبارزه شود یم معلوم سلطه، نظام شدن دهیبرچ
 141 .......................................................................... ندارد یتیاهم ادیز واقعاً ،يبخور نیزم یگاه اگر یحت ،یباش داشته نفس با زهمبار ةاراد و عزم یوقت
 141 ................... ردیبگ را ما دست خدا و میکن اراده ما است قرار/  تقوا یمعان از یکی عزم،/باشد داشته را خدا اوامر تیرعا يبنا الاقل یکس یعنی یمتق

 142 ............................................................................................. باشد داشته اخالص عزم که کند یم پاك را یکس خدا/ است اخالص مرحله نیاول عزم؛
 142 .................................................................................... شود عزم تیتقو باعث تواند یم نفس محاسبه و ذکر/دببر نیب از را انسان عزم تواند یم غفلت

 رد نفس يهوا با مبارزه کردن نهینهاد ،یفرهنگ کار نیتر يدیکل/ ردیبگ ادی را نفس يهوا با مبارزه دیبا مدرسه، آموزش مراحل در آموز دانش) 34-ریمس تنها(
 نیبهتر گناه ترك/ است »برنامه« داشتن نفس؛ با مبارزه مرحله نیسوم/ شود لیتبد یعموم عزم کی به دیبا نفس، يهوا با مبارزه عزم/ است جامعه فرهنگ

 143 ................................................................................................................................................................................................ نفس يهوا با مبارزه يبرا برنامه
 143 .............................................................................................................. میکن نفس با مبارزه دیبا ایدن در بهتر یزندگ يبرا م،یاشب نداشته هم نید اگر
 143 ............................................................................................ »نفس با مبارزه عزم« و »نفس به دشمنانه نگاه: «نفس با مبارزه در دوم و اول يها قدم
 با مبارزه دیبا مدرسه، آموزش مراحل در آموز دانش/ مدرسه ةادار در اتحاد راه/ کند یم یاتیعمل را خوب يها آرمان و شعارها تمام نفس، با مبارزه عزم
 143 ................................................................................................................................................................................................. ردیبگ ادی را نفس يهوا
 به انسان آن در که یداستان/ شده عمل »جامعه در نفس با مبارزه عزم جادیا« ضد آنها در یول شود ینم دهید واضح شرع خالف ظاهراً ها لمیف یبرخ در
 144 .............................................................................................................................................................................. است دروغ رسد، یم شیآرزوها ۀهم
شود لیتبد یعموم عزم کی به دیبا نفس، يهوا با مبارزه عزم/ است جامعه فرهنگ در نفس يهوا با مبارزه کردن نهینهاد ،یفرهنگ کار نیتر يدیکل
 ....................................................................................................................................................................................................................................... 145 

 145 ....................................................................... دارد تیاولو خوب کار انجام به نسبت گناه ترك/ است »برنامه« داشتن نفس؛ با مبارزه مرحله نیسوم
 146 ..................... است غلط »دهم ینم انجام را آن ندانم را يکار فلسفه تا من« که يروشنفکر اصطالح به نگاه نیا/ ندارد »چرا؟« گناه، گذاشتن کنار
 147 ............................................................. است نفس يهوا با مبارزه يبرا برنامه نیبهتر گناه ترك/ اند دهیرس جاها یلیخ به گناه ترك کی با ها یبعض

 او یول و خدا دستور با اگر نفس با مخالفت/ ارندند ارزش هم» یآگاه« و» اریاخت« کند، عمل شیها یداشتن دوست مخالف نتواند انسان اگر) 37 -ریمس تنها(
 »نماز« اما ارزشمندترند »تیرضا« و »گناه ترك/«شود یم آغاز جبهه دو در چهاراقدام با» حرکت« نفس، با مبارزه» عزمِ« از بعد/ است نفس با موافقت نباشد،

 148 ........................................................................................................................................................................................................................... مقدم »شکر« و
 148 ...................................... است »پنهان قیعال« سمت به »دایپ قِیعال« از عبور جهینت افزوده؛ ارزش/ دارد؟ معنا قیعال نیب انتخاب یطیشرا چه در

 اریاخت کند، عمل خود يها یداشتن دوست مخالف نتواند انسان اگر/ کند عمل اش یداشتن دوست مخالف تواند یم که است لیدل نیا به انسان يارزشمند
 148 ............................................................................................................................................................................................... ندارند ارزش هم یآگاه و

 149 ......................................................................................................................... کند مخالفت خود نفس با شتریب تواند یم که است یکس موفق، انسان
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 149 ......................................................................... خداست لطف خدا، دستور/ است نفس با موافقت نباشد، خدا یول و خدا دستور با اگر نفس با مخالفت
 150 .................................................. )مبارزه يبنا( عزم-2) نفس به یمنف نگرشِ( تفکر-1): ره(امام حضرت کالم در نفس با مبارزه دوم و اول يها قدم
 150 ....... برند یم بهشت تا را شما که یقلب فعل دو ؛»شکر« و »تیرضا/« قلب عمل-2 اعضاء عمل-1: شود یم آغاز جبهه دو در حرکت »عزم« از بعد
 151 ................................................................................................................... هستند مقدم »شکر« و »نماز« اما ارزمشندترند »تیرضا« و »گناه ترك«

 152 ..................................................................................... يدار دوست آنچه مقابل در هم و کن صبر يندار دوست آنچه مقابل در هم): ع(نیحس امام
 153 ................................... کند؟ یم کمک نفس يهوا ترك در را ما چگونه نماز/ میده انجام »هم با« دیبا را »اقدام چهار« حرکت، ۀمرحل در) 38 -ریمس تنها(
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	تنها مسیر –  راهبرد اصلی در نظام تربیت دینی – قسمت اول
	فهرست خلاصه

	(تنها مسیر-1) باید نظام معارف و توصیههای دینی را درک کنیم/ پراکندگی معارف دین یکی از دلایل بیدینی  است/ جهاد با نفس، نخ تسبیح تمام فضایل است
	باید نظام معارف و توصیههای دینی را درک کنیم
	1. تنظیم معارف دین حول یک محور اصلی، باعث میشود «انرژی» خود را درست صرف کنیم/ و امکاناتمان را هدر دهیم
	2و3. به دلیل عدم انسجام معارف اخلاقی در ذهن علاقمندان، معلوم نیست از کدام فضیلت باید شروع کرد؟!/پراکندگی معارف دین یکی از دلایل بیدینی
	4و5و6. نظم دادن به داناییهای دینی شوق ما را به حرکت بیشتر میکند / قدرت مراقبت میدهد/مراقبت را ثمربخش میکند
	7. برای ارزیابی خودمان به این نظم نیاز داریم
	8. شناختن این نظام برای مناجات با خدا هم ضروری است/از چه کمبودی توبه کنیم؟
	جهاد با نفس، نخ تسبیح تمام فضایل است / خط عملیاتی ما، مبارزه با نفس است
	میزان ارزش هر کس به میزان اهتمام او در جهاد با نفس است/ میزان آلودگی هر کس مربوط به اشتباهاتی است که در مبارزه با نفس دارد
	مشابهتهای جهاد اکبر و جهاد اصغر:
	1. «نورانیت و فضای معنوی»/ همان شبهای نورانی دورۀ دفاع مقدس را میتوان در دوران جهاد اکبر تجربه کرد
	2. «احساس خطر از جانب دشمن»/ در جهاد اکبر هم باید دشمن را ببینی تا بتوانی مراقب خودت باشی و از خدا کمک بخواهی
	3. «سختی و دشواری و نیاز به شجاعت»/ شجاعتی که برای جهاد اکبر لازم است بیش از جهاد اصغر است
	4. «عشق و علاقه به خدا و آخرت»/اهتمام به خدا و مهم شدن آخرت در جهاد اکبر بیشتر است

	(تنها مسیر-2) «مبارزه با دوستداشتنیها» مبنای تعریف انسان است/ آگاهی و اختیار بدون «جهاد اکبر» بیفایده است/ طراحی خدا برای معنادار شدن اختیار انسان / «جهاد اکبر» یعنی عبور از علاقههای آشکار به علاقههای پنهان
	غربت مفهوم «جهاد اکبر» در شناخت و معرفی انسان / آگاهی و اختیار انسان بدون «جهاد اکبر» فایدهای ندارد
	انتخاب انسان وقتی ارزشمند است که علیه آنچه دوست دارد، انتخاب کند و الّا تفاوتی با انتخاب حیوان نخواهد داشت
	انسان موجودی است که برای مبارزه با امیال خودش آفریده شده/ «مبارزه با دوستداشتنیها» مبنای تعریف انسان
	آگاهی و اختیار انسان وقتی معنادار میشود که به هر دو طرفِ یک انتخاب تمایل داشته باشد
	طراحی خدا برای معنادار شدن اختیار انسان: «علایق ارزشمند ولی پنهان» در مقابل «علایق کمارزش ولی آشکار»
	انسان باید از تمایلات کمتر ولی ملموستر عبور کند تا به تمایلات عمیقتر برسد/تمایلات کمتر و سطحیتر را «هوای نفس» مینامند
	انسان آفریده شده است تا از علایق سطحی خود عبور کند
	اگر از علاقههای آشکار به علاقههای پنهان عبور کنیم «جهاد اکبر» شکل گرفته است
	مبارزه با نفس سخت است/مؤمن به خاطر مبارزه با نفس روزی هفتاد بار میمیرد

	(تنها مسیر-3) انسان تنها موجود توانمند درایجاد ارزش افزوده/«افزایش علم»و«عمل تنها»، ارزش افزوده تولید نمیکند/ ارزش افزوده با عمل برخلاف «دوستداشتنیها» تولید میشود/ ما برای یک مبارزۀ دائمی با دوستداشتنیها خلق شدهایم/دین برنامۀ این مبارزه را داده
	انسان تنها موجودی است که توان ایجاد ارزش افزوده دارد/ با تولید ارزش افزوده، نوع حیاتمان را در آخرت تعیین میکنیم
	ما بیشتر دنبال حل مشکلات زندگی دنیوی خود هستیم، در حالی که «اختیار» ما برای انتخاب چگونگی حیات آخرتی ماست
	چگونه میتوان ارزش افزوده تولید کرد؟/ افزایش علم و آگاهی، ارزش افزوده تولید نمیکند
	عملِ تنها هم ارزش افزوده ایجاد نمیکند
	ارزش افزوده وقتی تولید میشود که انسان بر خلاف میل و دوستداشتنیهایش عمل کند/ارزش افزوده در مبارزه با نفس ایجاد میشود
	«کنار گذاشتن برخی از دوست داشتنیها» موضوع اصلی زندگی است که هر روز و هر لحظه با آن درگیر هستیم/ «نه» گفتن به دوست داشتنیها باعث درک هویت انسانی است
	ما برای یک مبارزۀ دائمی با دوستداشتنیها خلق شدهایم/این مبارزه نیاز به برنامهای دارد که دین آن را ارائه کرده
	تنها عاملی که ما را در مبارزه با دوستداشتنیها کمک میکند، خوف است

	(تنها مسیر-4) مبارزه با هوای نفس، محور اصلی همۀ دستورات دین/ باید فرزندان خود را طوری تربیت کنیم که پذیرای دردها و رنجها باشند/ انتخاب نوع رنج؛ تنها راه پیش پای انسان/رنج خوب عامل شکوفایی +صوت
	عموماً نگاه مردم به «خوب بودن، هدف خلقت و مسیر بندگی» نگاه درستی نیست
	بسیاری از اطلاعات پراکندۀ ما از معارف دین، درست است ولی در ترکیب نهایی، برداشت درستی از آنها نداریم
	بسیاری از اطلاعات پراکندۀ ما از معارف دین، درست است ولی در ترکیب نهایی، برداشت درستی از آنها نداریم
	بسیاری از اطلاعات پراکندۀ ما از معارف دین، درست است ولی در ترکیب نهایی، برداشت درستی از آنها نداریم
	ما در زندگی یک تکلیف بیشتر نداریم و فقط باید مراقب یک چیز باشیم نه صدها چیز
	مبارزه با هوای نفس، محور اصلی همۀ تکالیف و دستورات دین است/دین، برنامه مبارزه با هوای نفس است
	باید فرزندان خود را طوری تربیت کنیم که پذیرای دردها و رنجها باشند/ هر چهل روز، یک رنج و بلایی به مؤمن میرسد
	باید فرزندان خود را طوری تربیت کنیم که پذیرای دردها و رنجها باشند/ هر چهل روز، یک رنج و بلایی به مؤمن میرسد
	باید فرزندان خود را طوری تربیت کنیم که پذیرای دردها و رنجها باشند/ هر چهل روز، یک رنج و بلایی به مؤمن میرسد
	انتخاب نوع رنج؛ تنها راه پیش پای انسان/ رنجهای خوب عامل شکوفایی ما میشود

	(تنها مسیر-5) حتی آدمهای هوسران هم نمیتوانند از مبارزه با نفس فرار کنند/ اگر در جایی که لازم است، مبارزه با نفس نکنیم، مجبور میشویم در جایی که اجری ندارد مبارزه با نفس کنیم / فراگیری «رنج»، کمک خدا برای مبارزه با نفس/مبارزه با هوای نفس مانند نخ تسب...
	هواپرستی مقابل خداپرستی/اصلیترین و تنها کار ما در طول زندگی، مبارزه با هوای نفس است/ مبارزه با هوای نفس مانند نخ تسبیح، تمام معارف دینی و توصیهها را به هم پیوند میدهد
	اینکه همه انسانها اعم از مؤمن و کافر در رنج آفریده شدهاند، کمک میکند رنجها را راحتتر تحمل کنیم
	از مبارزه با نفس نمیتوان فرار کرد/اگر در جای لازم، مبارزه با نفس نکنیم، مجبور میشویم در جایی که اجری ندارد مبارزه با نفس کنیم
	یکی از کمکهای خدا به مؤمنان برای مبارزه با نفس، قرار دادن سختی برای همه(مومن و کافر) است
	همراهی نظام هستی، کمک دیگر خدا به مومن برای پذیرش رنجهای دنیا / توجه به سختیهای زندگی دنیا، کمکی برای پذیرش رنجها
	پذیرش رنجهای دنیا، به معنای عدم برنامهریزی نیست
	یکی از علائم خودخواهی و هواپرستی این است که اگر زندگی سخت شد، از روی لج بازی، زندگی را سختتر کنی

	(تنها مسیر-6) درک واقعیتهای حاکم بر زندگی، ما را آماده دینداری میکند/ واقعیت دنیا، همراهی زندگی دنیا با رنج و سختی است/ اولین نتیجۀ درک واقعیت دنیا: «در مشکلات و رنجهای فردی به دنبال مقصر نباشیم»/بدون رنج نشان دادن زندگی در غرب، دروغ و خیانت فیلمه...
	درک واقعیتهای حاکم بر زندگی، ما را آماده دینداری میکند/ واقعیت دنیا، همراهی زندگی دنیا با رنج و سختی است
	دینداری بدون درک سنتهای حاکم بر زندگی، آسیبهای  فراوانی دارد
	دنیا به صورت «ثابت» و «متغیر» رنجهایی را برای ما تعریف میکند
	دنیا برای مؤمن رنج دارد و این رنج به نفع او است
	هم دنیا و هم آخرت با سختی به دست میآیند/عاقل کسی است که آخرت را انتخاب کند
	یکی از خیانتهای محصولات رسانهای غرب این است که به دروغ، خودشان(غربیها) را خوشبخت و بدون رنج نشان میدهند
	اولین نتیجۀ درک واقعیت دنیا: «در مشکلات و رنجهای فردی به دنبال مقصر نباشیم»
	دومین نتیجۀ درک واقعیت دنیا: به دلیل فرصتهای تنفسی که داریم، شاکر خدا میشویم
	سومین نتیجۀ درک واقعیت دنیا: رنج و ناخوشی نسبت به «گذشته، حال و آینده» پیدا نمیکنی

	(تنها مسیر-7) بهترین راه برخورد با رنجها، انکار و غفلت نیست؛ بلکه علاقه پیدا کردن به زجر کشیدن در راه خداست/مرحله اول و دوم خداشناسی و ارتباط با خدا چیست؟
	راه صحیح متقاعد شدن به دینداری، شناخت واقعیت دنیا و حیات انسان است
	چرا باید ابتدا از شناخت واقعیت دنیا و حیات انسان باید شروع کنیم؟/ قبل از شنیدن دستورات خدا، تشنۀ دستورات خدا شویم
	شیطان دنیا را شیرین جلوه میدهد/اگر انسان دنیا را شیرین ببیند، دین را تلخ میبیند
	انتخاب بین علاقهها، یعنی کنار گذاشتن یک علاقه به نفع علاقۀ دیگر؛ و این یعنی مبارزه با نفس/ «مبارزه با نفس» جزء لاینفک حیات انسان است و الّا یا حیوان بود یا فرشته
	اگر کسی «به جا» مبارزه با هوای نفس نکند، «بی جا» مبارزه با هوای نفس خواهد کرد
	دنیا با ما سازگای ندارد/ همۀ نعمتهای دنیایی که از خدا گرفتهایم، باید پس بدهیم
	راه فرار از تلخیهای زندگی، غفلت از این تلخیها نیست/1. باید تلخی دنیا را دید 2. باید از این تلخی غفلت نکرد/غفلت از تلخیها انسان را نابود میکند
	مرحله «اول» خداشناسی این است که دوست داشته باشیم به خاطر خدا رنجها را بپذیریم/بهترین راه برخورد با رنجها، علاقه پیدا کردن به زجر کشیدن در راه خدا است
	مرحله «دوم» خداشناسی و ارتباط با خدا، «تعیین نوع رنج» توسط خدا است

	(تنها مسیر-8) مبارزه با نفس، یعنی ارضاء نفس/کسانی که مبارزه با نفس میکنند از افراد هرزه بیشتر لذت میبرند/ برای کشف علائق عمیق و میل خداپرستی، باید امیال سطحی را قربانی کنیم/مبارزه با لذت یعنی رسیدن به لذت بیشتر/ عقل قدرتی است برای انتخاب بهترین علاق...
	انسان برای یک مبارزه و جنگ درونی، یعنی مبارزه با تمایلات خود آفریده شده است
	خدا در وجود انسان دو نوع علاقه قرار داده: 1. سطحی، کمارزش ولی آشکار 2. عمیق، ارزشمند ولی پنهان
	بعضیها به اشتباه تصور میکنند علاقههای بد و سطحی آنها قویتر هستند و مبارزه با آنها خیلی سخت است
	هر کس در این دنیا از خدا بیشتر لذت ببرد، خدا به او بیشتر پاداش میدهد
	کسی که مبارزه با نفس میکند کارِ شاقّی نکرده؛ اتفاقاً بیشتر لذت برده و بیشتر بدهکار خدا شده
	کسانی که مبارزه با نفس میکنند از افراد هرزه بیشتر لذت میبرند/ مبارزه با نفس، یعنی ارضاء نفس
	برای کشف علاقههای عمیق و پنهان و میل خداپرستی، باید هوسها و امیال سطحی را قربانی کنیم
	مبارزه با نفس یعنی رسیدن به نفس و مبارزه با لذت یعنی رسیدن به لذت؛ اما لذتی عمیق و سرشار
	زندگی انسان یعنی: انتخاب علاقۀ بهتر نسبت به علاقۀ کمتر به وسیلۀ «عقل»/عقل قدرتی است برای انتخاب بهترین علاقهها
	چرا گنهکارها در خانۀ خدا نمیروند؟

	(تنها مسیر-9) در ذات انسان قربانی وجود دارد/ «تنها مسیر»، چشمپوشی از علائق ظاهری برای رسیدن به علائق عمیق است/ مبارزه با تمایلات سطحی نیاز به «برنامه» دارد/ نقطۀ محوری ایمان «خدا هست» نیست /مهمترین «دارایی» و «توانایی» انسان چیست؟
	1. نیاز به برنامه برای زندگی و بندگی/ برنامهای که «زندگی» ما را بهتر کند «بندگی» ما را هم بهتر میکند و بالعکس
	2. این برنامه باید متناسب با «ساختار وجودی انسان» و «شرایط طبیعی حیات» باشد
	3. مهمترین دارایی انسان قلب به معنای محل تمایلات او است/ گرایشهای انسان موتور محرکۀ فعالیتهای اوست
	4. مهمترین ویژگی تمایلات انسان، تعارض این تمایلات است/در ذات انسان درگیری وجود دارد
	انسان ناچار است یک علاقه را به نفع علاقۀ دیگر قربانی کند/ فداکاری یعنی گذشتن از یک علاقه به نفع علاقه دیگر/ در ذات انسان قربانی وجود دارد
	5. دو گروه علاقه در وجود انسان وجود دارد: 1.علاقههای «سطحی، آشکار و بالفعل» و 2. علاقههای «عمیق، پنهان و بالقوه»
	6. انسان تجربهاش را از علاقه های سطحی شروع می کند، ولی با آنها پایان نمییابد
	7. انتهای علاقههای عمیق و فطری انسان، خدا خواهی محض و اشتیاق به ملاقات خداست / نقطۀ محوری ایمان «خدا هست» نیست، «دوست دارم خدا را ملاقات خدا کنم» است
	8. «تنها مسیر» چشمپوشی از علاقههای ظاهری و بالفعل برای رسیدن به علاقههای عمیق و بالقوه است
	محبت به امام حسین(ع) تنها علاقۀ «فطری، بالقوه و پنهان» است که به سادگی میتوان آن را در قلب خود، کشف کرد
	9. مهمترین «توانایی» انسان قدرت اولویتبندی بین تمایلات است که نامش «عقل» است /مهمترین دارایی «تمایلات» و مهمترین توانایی «عقل» است
	10. پرداختن به تمایلات سطحی دو مشکل دارد: 1. انسان با ارضاء آنها به آرامش نمیرسد 2. هیچگاه به همۀ آنها نمیرسد
	11. پرداختن به تمایلات عمیق دو مشکل دارد: 1. ابتداءً قابل تجربه نیستند 2. برای رسیدن به آنها باید از برخی لذتهای سطحی چشمپوشی کرد
	12. مبارزه با تمایلات سطحی نیاز به «برنامه» دارد و دین برنامۀ این مبارزه را به ما میدهد/ چرا «بدون برنامه» نمیشود مبارزه کرد؟
	13. مهمترین ویژگی حیات انسان، رنج است نه لذت/ با سختی آسانی هم هست، ولی اصل با سختی است
	خیلیها با خیالپردازی میخواهند از این واقعیت که «ما ناچاریم رنج بکشیم» فرار کنند
	آرزوها و تمنّاهای نفسانی، آدم را کور میکند و نمیگذارد سختیهای حیات و «مرگ» را ببیند
	14. تعریف مختصر زندگی انسان: سختی + مبارزه / قدم اول این است که 1. بپذیریم دنیا تلخ است و 2. تلخی مبارزه با نفس را به آن اضافه کنیم

	(تنها مسیر-10) چرا در مسیر دینداری، باید بر رنج تاکید کرد؟/برخی از يك زمان به بعد، از رنج كشيدن براي خدا خسته ميشوند/ باید بدانیم رنج تا آخر ادامه دارد/ اگر كسي تكليفش را با رنج مشخص نكند، به جای پریدن از روی موانع، عافیتطلبانه از كنار آنها رد ميشو...
	خلاصهاي از مباحث گذشته/ از ابتدا باید قربانی کردن را یاد بگیریم
	چرا در این مسیر باید بر رنج تاکید کرد؟/ انسان از بس لذت را دوست دارد، فکر میکند در دنیا به آن میرسد/ برای جلوگیری از  این اشتباه، باید به رنج توجه کرد
	چرا در این مسیر باید بر رنج تاکید کرد؟/ انسان از بس لذت را دوست دارد، فکر میکند در دنیا به آن میرسد/ برای جلوگیری از  این اشتباه، باید به رنج توجه کرد
	چرا در این مسیر باید بر رنج تاکید کرد؟/ انسان از بس لذت را دوست دارد، فکر میکند در دنیا به آن میرسد/ برای جلوگیری از  این اشتباه، باید به رنج توجه کرد
	چرا مسأله رنج را بايد حل كرد؟ / 1. كسي که تكليف خود را با رنج مشخص نكرده باشد، در مراحل نهايی رنج، دوام نمیآورد
	بعضیها از يك زماني به بعد از رنج كشيدن براي خدا خسته ميشوند/باید بدانیم که رنج تا آخر ادامه دارد
	چرا مسأله رنج را بايد حل كرد؟ / 2. اگر كسي تكليفش را با رنج مشخص نكند، به جای پریدن از روی موانع، عافیتطلبانه از كنار آنها رد ميشود
	بعضيها خيلي عافيتطلبانه دينداري ميكنند/ عافيتطلبي باعث میشود انسان هيچگاه مورد توهين و شماتت قرار نگیرد
	امام باقر(ع) به محمدبن مسلم فرمود: تواضع کن! و او فهمید که دینداریاش اشکال دارد
	اگر انسان مسأله رنج را برای خودش حل نكند، دينداري ميكند ولي دینداریاش خاصیت رشددهندگی چندانی ندارد
	يكي از رنجهايي كه خدا به رخ ما ميكشد، مرگ است/انسان نبايد از مرگ كه تلخترين واقعه زندگي اوست، غافل شود
	رنج، رقّت طبع و لطافت میآورد/ یاد مرگ در رزمندگان دفاع مقدس لطافتهای عجیبی ایجاد کرده بود

	(تنها مسیر-11) اگر با رنج درست برخورد نکنیم رنج ما در زندگی زیاد خواهد شد/ اگر رنج را بپذیری، رنجت کم میشود/اگر از رنج فرار کنی، بدتر میشود /رنج را بپذیر تا رنج را نبینی و نعمتها را ببینی/ اگر رنجور شدم و شاکر نشدم یعنی خودپرستم نه خداپرست
	رنج اصالت ندارد، اما برای «مبارزه با هوای نفس» و ایجاد ارزش افزوده، رنج کشیدن قطعی است/ اصل عمل صالح انسان، عملی است که در مخالفت با هوای نفس باشد
	انسان خودش را بیشتر با ناخوشیها درگیر میداند، لذا ابتدا باید تکلیف خود را با رنج مشخص کند
	به خاطر فرار از رنج تقدیر و تکلیف، دینگریزی نکنیم که فایدهای نخواهد داشت/ اگر رنج را فراموش کنیم، جریان مبارزه بانفس خراب میشود
	1. اگر با رنج درست برخورد نکنیم رنج ما در زندگی زیاد خواهد شد
	2. اگر با رنج درست برخورد نکنیم، شکر نعمتها را به جا نمیآوریم
	چه وقت سرشار از شکر میشویم؟/ وقتی بفهمیم قرار بوده چقدر در دنیا رنج بکشیم ولی عملاً آنقدرها رنج ندیدیم
	خداوند در رنجهای «تقدیری» و «تکلیفی» به ما تخفیف داده/ کسی که این لطف و آسانگیری خدا را نمیبیند، مسأله رنج را برای خود حل نکرده
	اگر رنجور شدم و شاکر نشدم یعنی خودپرستم نه خداپرست
	اگر خودخواه نباشی و رنج را پذیرفته باشی، مهربانی و رحم خدا را در وراء رنجهایی که داده میبینی
	راه «درک مهربانی خدا» این است که بفهمی برای رنج کشیدن به این دنیا آمدهای، ولی خدا نگذاشته زیاد رنج بکشی
	چگونه از رنجهای دنیا اجر ببریم؟/ مهربانی خدا را ببینید که در ازای کمی رنج کشیدن چه مقدار به ما اجر میدهد
	سختیهای دنیا مثل خواب دیدن است؛ گِله نکنید
	رنج را بپذیر تا رنج را نبینی/ رنج را بپذیر تا نعمت را ببینی
	به رنجورتر از خودت نگاه کن/ کسی که خودش را ببیند و بخواهد، خودش را پرستیده نه خدا را
	اگر رنج را بپذیری، رنجت کم میشود/اگر از رنج فرار کنی، بدتر میشود

	(تنها مسیر-12) توجه به رنج باعث دوری از راحتطلبی است/ مشکل اصلی جوان در مبارزه با نفس، راحتطلبی است/ تنپروری، باعث مرگ آرام و بیصدای روح انسان میشود/ تقوی بر روی راحتطلبی استوار نمیشود/ تفاوت کوهنوردی و فوتبال در کاهش راحتطلبی/ علاقه به سختی ک...
	فواید توجه به رنج در حیات بشر چیست؟
	1. توجه به رنج مانع خیالپردازی میشود
	2. توجه به رنج باعث افزایش «شکرگزاری» و «صبر» انسان میشود
	3. توجه به رنج باعث درک جایگاه دین میشود/ اگر دنیا را محل لذت ببینی، دین را محل رنج خواهی یافت
	نقش مادرها در برقراری ارتباط درست فرزندان با مسألۀ «رنج» و فرار نکردن از آن
	4.  توجه به رنج باعث دوری از راحتطلبی است/ مشکل اصلی جوان در مسیر مبارزه بانفس، راحتطلبی است
	راحتطلبی باعث میشود رنج را فراموش کنیم/ راحتطلبی به ما اجازه حرکت نمیدهد
	در دنیا باید مثل یک چریک بود/ حب راحت، از مصادیق حبالدنیا است
	تنپروری، باعث مرگ آرام و بیصدای روح انسان میشود/ شهوترانی در راحتطلبی کاشته میشود
	کوهنوردی گروهی تأثیر خوبی بر کاهش راحتطلبی جوانان دارد/تفاوت کوهنوردی و فوتبال در کاهش راحتطلبی
	کوهنوردی گروهی تأثیر خوبی بر کاهش راحتطلبی جوانان دارد/تفاوت کوهنوردی و فوتبال در کاهش راحتطلبی
	کوهنوردی گروهی تأثیر خوبی بر کاهش راحتطلبی جوانان دارد/تفاوت کوهنوردی و فوتبال در کاهش راحتطلبی
	تقوی بر روی راحتطلبی استوار نمیشود / پایۀ تقوی دوری از راحتطلبی است
	5. طلب «رنج» شاخص عشق به خداست/ عشق به خدا انسان را به رنج میخواند/ دل غافل از خدا، راحتطلب است
	ارتباط رنجهای زندگی با عشق به خدا چیست؟/ در ذات محبت عبد به مولا، رنج و سختی وجود دارد
	عاشق خدا دوست دارد در راه خدا رنج و سختی بکشد/ علاقه به سختی کشیدن، علامت عاشق است

	(تنها مسیر-13) رابطۀ مبارزه با نفس با مفاهیم دینی: ایمان/ برای چشیدن شیرینی ایمان، مبارزه با نفس و تحمل رنج ضروری است/چرا گاهی انسان زجر میکشد، اما حلاوت ایمان را نمیچشد؟
	بحث رنج یک بحث عالی تربیتی و عرفانی است/ کسب محبت الهی بدون رنج ممکن نیست
	رنج بدون برنامه الهی، آثار خوبی بر روح نمیگذارد / یکی از سختیهای رنج، ندانستن علت رنج است
	رابطۀ رنج با چشیدن لذت ایمان چگونه است؟/ کسی که دوست دارد لذتهای دیگر را بچشد، هیچگاه به لذت ایمان نمیرسد
	ایمان انسان را از تنهایی در میآورد/ در اثر ایمان خدا دور انسان را میگیرد و او را احاطه میکند
	ایمان، تنفر از معصیت پدید میآورد
	برای چشیدن شیرینی ایمان، تحمل رنج و مبارزه با نفس ضروری است
	چرا گاهی انسان زجر میکشد، اما حلاوت ایمان را نمیچشد؟

	(تنها مسیر-14) رابطۀ مبارزه با نفس با مفاهیم دینی: عبادت/ عبادت خوب، جایزۀ مبارزه با هوای نفس است / مهمترین عامل ترک مبارزه با نفس، فرار از رنج است/کسی که مسألۀ رنج را حل نکرده باشد، اگر آدم خوبی بشود، خیلی خوب نمیشود/ هنگام ازدواج انتخاب میکنید که ...
	مبارزه با نفس بسیار پیچیده است، چون نفس، به انسان نیرنگ میزند
	علت توجه به رنج/ «فرار از رنج» مهمترین عامل ترک مبارزه با نفس
	رنج، گذرا است و بعد از آن یک راحتی و خوشی طولانی وجود دارد
	1. کسی که مسألۀ رنج را حل نکرده باشد، نفسش مدام فریبش میدهد، هر چند با دلایل به ظاهر دینی
	چرا رزمندگان، راه صد ساله را یکشبه میروند؟/ نمونهای از نیرنگ نفس
	هنگام ازدواج انتخاب میکنید که با چه کسی اختلاف نظر داشته باشید!
	2. کسی که مسألۀ رنج را حل نکرده باشد، اگر آدم خوبی بشود، خیلی خوب نمیشود
	ترک لذت، شیرین است/ برای جلب نگاه خدا چه لذتهایی را باید ترک کنیم؟
	رابطۀ مبارزه با نفس و عبادت/ عبادت خوب، جایزه مبارزه با هوای نفس است/ برای چشیدن شیرینی نماز باید مبارزه با نفس کرد
	کدام دوستداشتنی محدودیت ندارد؟

	(تنها مسیر-15) مبارزه با نفس، قدرت روحی ما برای لذت بردن را افزایش میدهد/ زندگی بهتر در دنیا، با «مبارزه با نفس» ممکن است/ اصل اول برای رشد علمی در دانشگاهها، مبارزه با نفس است
	دو هدف عمده برای مبارزه با نفس: 1. دنیایی 2. اخروی
	هدف دنیایی: مبارزه با نفس، قدرت روحی ما برای لذت بردن را افزایش میدهد
	به جای افزایش تعداد و تنوع لذتها، قدرت روحی و روانی خود را برای لذت بردن افزایش دهید/لذت بیشتر از خواب، غذا و امور جنسی
	به جای افزایش تعداد و تنوع لذتها، قدرت روحی و روانی خود را برای لذت بردن افزایش دهید/لذت بیشتر از خواب، غذا و امور جنسی
	به جای افزایش تعداد و تنوع لذتها، قدرت روحی و روانی خود را برای لذت بردن افزایش دهید/لذت بیشتر از خواب، غذا و امور جنسی
	مبارزه با نفس ارادۀ انسان را قوی میکند و او را «مردی برای همۀ فصول» میسازد/ زندگی بهتر در دنیا، با «مبارزه با نفس» ممکن است
	بعضیها آنقدر با هرزگی، روح خود را ضعیف کردهاند که از لذائذ اولیۀ زندگی هم لذت نمیبرند/ با عدم مبارزه با نفس، روح خود را تضعیف کردهایم
	کسی که قدرت ندارد زندگی درستی داشته باشد، آخرت خودش را هم نمیتواند آباد کند
	بچههایی که خودکنترلی دارند، آدمهای موفقی خواهند شد، حتی اگر «آی کی یو» آنها پایینتر باشد/اصل اول برای رشد علمی در دانشگاهها، مبارزه با نفس است
	جوانی که به موسیقی عادت کند، بخشی از قوای ذهنی خودش را از بین برده است/هر جایی دیدید برای زندگی دنیایی ضعف دارید، بدانید یک جاهایی مبارزه با هوای نفس نکردهاید

	(تنها مسیر-16) رابطۀ مبارزه با نفس با مفاهیم دینی: تقوا/ اگر انسان خودش برای «مبارزه با نفس» برنامه بدهد، نفسش بزرگ میشود/ تقوا یعنی «مبارزه با نفس» با «رعایت دستورات الهی»/ رأس تقوا، مخالفت با هوای نفس است/مبارزه با نفس برای دستیابی به اهداف دنیوی، ...
	مبارزه با نفس برای دستیابی به اهداف دنیوی، برای همۀ جوامع بشری ضروری است
	با هواپرستی، انسان ذلیل و ضعیف میشود و دنیای خودش را هم نمیتواند آباد کند
	زندگی بهتر در دنیا، هدف فرعی مبارزه با نفس است / ما برای یک «اتفاق بسیار مهم» مبارزه با نفس میکنیم/ هدف عالی مبارزه با نفس، ملاقات خدا است
	همۀ انسانها جبراً در مسیر ملاقات با خدا قرار دارند/چگونگی ملاقات، بستگی به چگونگی مدیریت رنجها است
	هیجان ملاقات خدا، هیجانی بیپایان است
	برای رسیدن به ملاقات خدا، باید ظرفیت خود را افزایش دهیم/ راه افزایش ظرفیت، «مبارزه با نفس» طبق برنامه و دستور خداست
	راه از بین رفتن «من»، دستور گرفتن از خدا است/ اگر انسان خودش برای «مبارزه با نفس» برنامه بدهد، نفسش بزرگ میشود
	باید با هوای نفس مبارزه کنیم تا اثری از «من» باقی نماند/خداوند با تقدیر و تکلیف، «من» را میگیرد/دستور، ذات مبارزه با هوای نفس است
	«مبارزه با هوای نفس» یعنی «رعایت دستورات الهی»/ نام قرآنی «رعایت دستورات الهی»، «تقوا» است
	رابطۀ تقوا و مبارزه با هوای نفس در روایات/ رأس تقوا، مخالفت با هوای نفس است

	(تنها مسیر-17) رابطه مبارزه با نفس با دیگر مفاهیم دینی:ایمان، تقوا، عبد و ولایت/ ایمان؛ «انگیزۀ» مبارزه با نفس/تقوا؛ «برنامۀ» مبارزه با نفس/ «مبارزه با نفس» با برنامهای که نقشی در آن نداریم، تنها راه عبد شدن/«ولایت» نهاییترین امتحان مبارزه با نفس/ چ...
	ما همواره مجبوریم با برخی تمایلات خود مخالفت کنیم
	ایمان؛ انگیزه لازم برای مبارزه با نفس/تقوا؛ برنامۀ مبارزه با نفس
	رابطۀ تقوا و «عبد بودن»/برنامه را خود خدا باید بدهد/ برنامه باید طوری باشد که اثری از «من» باقی نماند
	عمل به برنامهای که خودت در آن نقش نداشته باشی، تنها راه عبد شدن و از بین رفتن «منیّت»/این برنامه، همان تقواست
	برنامۀ مبارزه با نفس، ما را «عبد» بودن میرساند/ عبد، کسی است که حاضر است طبق دستور و برنامۀ مولای خود عمل کند
	«تقوا» همان «مبارزه با نفس» است به علاوۀ دو ویژگی:1. برای خدا 2. با برنامۀ خدا
	برای امتحان نهایی عدم خودخواهی نفس، خدا فیلتری به نام «ولایت» قرار داده است / کسی که بخواهد مستقیم از خدا دستور بگیرد، نه از ولیّ خدا، متکبر است
	برای اینکه معلوم شود که واقعاً انانیت از بین رفته است، با ولایت باید امتحان شود
	چرا خطای اهل ولایت بخشیده میشود؟
	شاید ولایت فقیه هم محل امتحان هوای نفس آدم باشد
	هر کس نسبت به ولی خدا کینهای داشت در کربلا فرصت پیدا کرد آن را رو کند

	(تنها مسیر-18) آخرین نقطۀ عرفان، ولایت است/ بی«من» شدن در مقابل خدا این است که ولایت ولی خدا را بپذیری
	ما خلق شدهایم تا با عبور از موانع، ارزش افزوده تولید کنیم/در عبور از تمایلات کمارزش، «مبارزه با نفس» شکل میگیرد
	لازمه مبارزه با نفس این است که خدا برنامه مبارزه با نفس را طراحی کند/ مبارزه با نفس یعنی مقابله با «من» که در مقابل «معبود» قرار دارد
	برای اینکه رشد کنیم، باید برخلاف دوستداشتنیهای خود عمل کنیم/
	خداوند دستورات خودش را از طریق خلیفهالله ابلاغ میکند/کسی که هنوز «من» دارد، از ولیّ خدا تنفر پیدا میکند
	آخرین نقطۀ عرفان، ولایت است/ حج، یعنی ملاقات امام(ع)
	ولایت، شرط قبولی اعمال است
	کسانی که ولایت ولیّ خدا را نمیپذیرند، اصلاً ایمان ندارند/ اگر نفس خود را بزرگ نگه داشته باشیم، با ولایت به مشکل برمیخوریم
	گذشتن از دوستداشتنیها، مرحله اول آمادگی برای ملاقات خدا است/بی«من» شدن در مقابل خدا این است که ولایت ولی خدا را بپذیری
	وقتی کسی مذهبی شد، خدا امتحانات خود را برای سنجش تکبر او در مقابل ولیّ خدا شروع میکند/داستان ابن ملجم
	راه چاره برای زمین زدن نفس، روضۀ اباعبدالله(ع) و اعلام برائت از دشمنان اهل بیت(ع) است

	(تنها مسیر-19) خداوند لطف کرده به ما دستور داده / عالیترین نوع توبه این است که در مقابل اطاعت از خدا، اطاعت از نفس را ببینی/ ولیّ خدا، واسطه ما و خدا است، تا بتوانیم هوای نفس را از بین ببریم و به شیرینی ملاقات خدا برسیم/ کسانی که فقط با خدا مناجات می...
	خداوند لطف کرده که به ما دستور داده است/ اگر خدا به ما دستور نمیداد، سرگردان بودیم
	عصیان، بیاحترامی به خدایی است که لطف کرده از مقام بلندش کوتاه آمده و به ما دستور داده
	توبۀ حقیقی برای کسی است که دستورات الهی را، محبت خدا به خودش بداند
	حس توبه به این است که ببینی چه کسی را نافرمانی کردهای و در مقابل او از چه چیزی فرمان بردهای
	ولیّ خدا، واسطه بین تو و پروردگار عالم است، تا بتوانی هوای نفس را از بین ببری و به شیرینی ملاقات خدا برسی
	کسانی که فقط با خدا مناجات میکنند و کاری با ولیّ خدا ندارند، راه توبه را درست نفهمیدهاند/ گناه کردن نافرمانی امام هم هست
	درود بر اهل بیت(ع) باعث آمرزش گناهان است

	(تنها مسیر-20) ولایت، مبارزه با نفس را آسان میکند/ مطیع امر مولا بودن را باید در امتداد مخالفت با هوای نفس دید/ امام، تسهیل کنندۀ عبودیت و مبارزه با هوای نفس است
	باور به جاودانه بودن برخی از آدمها در عذاب، سخت است/ رذالت دشمن را بپذیریم
	چگونه جاودانگی بعضی در جهنم را باور کنی؟/ کسی که راه آسان ولایت را نرفته، خیلی آدم پستی بوده است/ پذیرش ولایت فقط برای کسانی سخت است که بیماردل و متکبرند
	وقتی مبارزه با نفس به موضوع ولایت میرسد، رنجها کاهش مییابد / ولایت، مبارزه با نفس را آسان میکند
	هرکس رذالت کسانی که ولایت علی(ع) را نپذیرفتند باور نکرد، کربلا را ببیند
	امام، تسهیل کنندۀ عبودیت و مبارزه با هوای نفس است/ مطیع امر مولا بودن را باید در امتداد مخالفت با هوای نفس دید
	اگر برای کسی مخالفت با هوای نفس سخت است، پس او باید بیشتر به روضه امام حسین(ع) برود
	فقط با ورع میتوان به ولایت رسید/ با ورع به سمت ولایت برویم و با ولایت، ورع را بالا ببریم

	(تنها مسیر-21) پاسخ خدا به 7 شبانه روز طلب مغفرت: «باید از همان راهی که گفتهام بیاید»/ راه: پذیرش برتری ولیالله/ معلوم نیست با6000سال عبادت، نفس ذلیل خدا شده باشد/پذیرش برتری ولی خدا لازم است
	پاسخ خدا به عابد بنی اسرائیل: «باید از همان راهی که گفتهام بیاید»
	پاسخ خدا به 7 شبانه روز طلب مغفرت: «باید از همان راهی که گفتهام بیاید»/ راه: پذیرش برتری ولیالله
	امام صادق(ع): نفست را با پذیرش فرمان مافوق ذلیل کن
	باید با هوای نفس مبارزه کنیم تا ذلیل خدا شویم، و به خدا برسیم/معلوم نیست با6000سال عبادت، نفس ذلیل خدا شده باشد
	اهمیت ذلیلِ خدا شدن /«ذلیلِ خدا بودن» علت انتخاب شدن موسی(ع) برای صحبت با خدا
	«پذیرش برتری ولیّ الله»، راه ذلیلِ خدا شدن / باید قبول کنی ولیّ خدا از تو برتر است
	علت هلاکت ابلیس، تکبر به ولیالله/ علت بخشش آدم(ع)، تواضع به ولیالله
	شب قدر، شب عذرخواهی از امام زمان(عج) است/ پذیرفته شدن توبه ما منوط به جلب رضایت امام زمان(عج) است
	اگر شهوترانی زشت است، چون انسان هرکاری دلش خواسته انجام داده، نماز بیولایت نیز به همین دلیل زشت است

	(تنها مسیر-22) اگر مدیریت مخالفت با هوای نفس را به ولیّ خدا ندهیم، به دست دشمن خدا میافتد که رحم ندارد / کسانی که در راه حق سختی نکشند، همان سختی را در راه باطل خواهند کشید/ اگر امروز ذرهای در مقابل دشمن کوتاه بیاییم، فردا باید از تروریستهایی که در...
	پذیرش فرمان «ولی خدا»، علامت صحت ایمان و صداقت در مخالفت با هوای نفس
	مهار کردن نفس، فقط با اطاعت از دستورات مستقیم خدا امکانپذیر نیست
	مدیریت هوای نفس هرکس باید با مافوقی باشد که خدا برای او تعیین کرده
	امام صادق(ع): نفست را با تحمّل کسی که فضلی بر تو دارد ذلیل کن
	کسی که برای احدی، برتری و فضلی قائل نباشد؛ آدم خودپسندی است
	اگر مدیریت مخالفت با هوای نفس را به ولیّ خدا ندهیم، به دست دشمن خدا میافتد که رحم ندارد
	آیا در مصر که سی و پنج سال به آمریکا «چَشم» گفت، مردم راحت زندگی میکنند؟
	آیا باید تکه تکه شویم تا بعضیها رذالت دشمن را  باور کنند!
	هنگامی باید با غربیها مذاکره کنیم که .../ با استکبار نمیشود مذاکره کرد، مگر اینکه به شدت در مقابل ما ذلیل بشود/ فقط از موضع قدرت میشود با آنها گفتگو کرد
	اگر امروز ذرهای در مقابل دشمن کوتاه بیاییم، فردا باید از تروریستهایی که در سوریه هستند در کشور خودمان پذیرایی کنیم!
	کسانی که در راه حق سختی نکشند، همان سختی را در راه باطل خواهند کشید/کوفیانی که سختی مقابله با معاویه در رکاب علی(ع) را تحمل نکردند، همان سختی را در رکاب یزید و در جنگ با حسین(ع) تحمل کردند و هزاران کشته دادند
	انگلیسیها برای اهداف خود سربازان هندی را به کشتن میدادند / کسی که در مقابل استکبار «چَشم» بگوید، کارش به جایی میرسد که باید برای اهداف استکبار کشته شود
	سیاستمداران ما باید در مقابل این گرگهای پست فطرت بایستند

	(تنها مسیر-23) مراحل سهگانه مبارزه با هوای نفس؛ 1.عقل، 2.ایمان، 3.ولایت / صداقت انسان در تواضع به خدا، تنها هنگام تواضع به ولی خدا ثابت میشود/ حقوق بشر یا هوای بشر؟
	مراحل مبارزه با نفس؛ 1. «عقل» در مقابل هوای نفس 2. «ایمان» در مقابل هوای نفس 3. «ولایت» در مقابل هوای نفس
	کسی که دین خود را از امام(ع) نگرفته باشد، از هوای نفس خود تبعیت کرده
	صداقت انسان در تواضع به خدا، تنها هنگام تواضع به ولی خدا ثابت میشود
	کسی که اعتقاد به ولایت اهل بیت(ع) نداشته باشد، اهل دوزخ است حتی اگر تمام عمرش عبادت کند
	خداوند عمل بندهای که در مورد ما اهلبیت(ع) شک داشته باشد را قبول نمیکند
	اهمیت «هوی» در قرآن/هوای نفس علت مخالفت با انبیاء
	قرآن: حق نمیتواند از «هوای مردم» تبعیت کند
	در غرب هواپرستی تئوریزه شده است/غربیها «حقوق بشر» را معادل «هوای بشر» قرار دادهاند

	(تنها مسیر-24) آیا مبارزه با علائق، باعث عقدهای شدن نمیشود؟/ مبارزه با نفس یعنی مبارزۀ «نفس» با «نفس»/ تنها وسیلۀ مبارزه ما علاقههای بد، علاقههای خوب است/ محبت اهل بیت(ع) «قدرت مبارزه با نفس» را افزایش میدهد
	یکی از موضوعات بسیار مهم در راه مبارزه با نفس، محبت است
	مبارزه با نفس یعنی مبارزۀ نفس با نفس/تنها ابزار مبارزه با علاقههای بیارزش، علاقههای دیگر انسان است
	آیا مبارزه با علاقهها، باعث عقدهای شدن نمیشود؟/روانشناسان غربی: هر چه دلت خواست انجام بده تا راحت شوی
	دو شیوۀ مواجهه با نیازهای کاذب/ 1. به آن پاسخ بده تا راحت شوی 2. خواستۀ دیگری را در مقابلش تقویت کن تا از آن خلاص شوی
	مبارزه با نفس، آدم را عقدهای نمیکند؛ چون با پرداختن به یک علاقۀ خوب، با یک علاقه بد مبارزه میکنی
	به اندازه ظرفیتمان، باید پاسخ به محبتهای کم ارزش را محدود کنیم
	افزایش حبّ الله سخت است/ محبتهای عمیقتری که تقویت آنها دشوار نیست
	سطوح مختلف علاقههای خوب/تنها وسیلۀ مبارزه ما علاقههای بد، علاقههای خوب است/ باید برای تقویت علاقههای خوب وقت گذاشت و تمرین کرد
	در بین علاقههای خوب، علاقهای که سریعتر انسان را جلو میبرد، علاقه به اهلبیت(ع) است/ محبت اهل بیت(ع) «قدرت مبارزه با نفس» را افزایش میدهد

	(تنها مسیر-25) فلسفۀ همه رنجها در مسیر مبارزه با نفس، تذلل نفس در برابر خداست /«فناء فی الله» یعنی نهایت ذلت در مقابل خدا / راه میانبُر «مبارزه با نفس»، کمک گرفتن از محبت اهل بیت(ع) است/ محبت به اولیاء خدا نفس را در مقابل خدا ذلیل میکند/ اگر محبت ع...
	هدف مهم مبارزه با هوای نفس، ذلیل کردن نفس در مقابل پروردگار عالم است/ «فناء فی الله» یعنی نهایتِ ذلت در مقابل خدا/ فلسفۀ همه رنجها در مسیر مبارزه با نفس، تذلل نفس در برابر خداست
	اغلب کسانی که متکبر هستند، باور نمیکنند که متکبر هستند / تکبر، روزانه رشد میکند و به راحتی نمیتوان آن را از بین برد
	نماز، مهمترین برنامۀ تربیتی برای از بین بردن تکبر در مقابل خدا است/ با گفتن «خدایا دوستت دارم» نمیتوان تکبر را از بین برد
	مهمترین آرزوی فطری انسان بزرگ شدن است/ راه درست بزرگ شدن، اتصال به بزرگ است نه تکبر/ اگر انسان خودش را در نهایت کوچکی ببیند، به بزرگ متصل میشود
	پنج قدم برای توجه و تذلل در نماز
	لحظهای نیست که ما از تکبر جدا باشیم/تکبرِ ما همهروزه است و با نمازِ روزانه باید آن را به تذلل تبدیل کرد/ تکبر، مادر همۀ رذائل
	باید ذلت پیدا کنیم تا با پروردگار عالم تناسب پیدا کنیم / چگونه میشود از «محبت» به «ذلت» رسید؟/ اگر محبت عمیق شود، عاشق ذلیل معشوق میشود
	راه میانبُر مبارزه با نفس، کمک گرفتن از محبت اهل بیت(ع) است/ محبت به اولیاء خدا نفس را در مقابل خدا ذلیل میکند
	تفسیر اهدنا الصراط المستقیم  از زبان امام صادق(ع)/ راه مستقیم، راه محبت و راه اهلبیت است که ما را از تبعیت هوای نفس بازمیدارد/ تواضع به اولیاء خدا در سورۀ حمد

	(تنها مسیر-26) رابطۀ محبت، مبارزه با نفس و اخلاص /محبت خودخواهانه به دنبال تصاحب و فداکردن محبوب برای محب است، و عکس آن محبت غیرخودخواهانه است / در نگاه غرب، عشق تصاحبکننده ترویج میشود / فیلمهای عشقی غربی، خودخواهی را افزایش میدهند نه محبت را
	رابطۀ محبت و مبارزه با نفس از دریچۀ اخلاص/ عمل بدون اخلاص، ذاتاً نمیتواند کسی را مقرب کند
	عملی مخلصانهتر است که علیه خودت باشد، نه به نفع خودت
	دو مدل زندگی: 1. علاقه به تصاحب کردن برای خود 2. علاقه به تصاحب شدن توسط «او»
	محبت خودخواهانه به دنبال تصاحب و فداکردن محبوب برای محب است، اما محبت غیرخودخواهانه در پی فدا کردن محب برای محبوب است / در نگاه غرب، عشق تصاحبکننده ترویج میشود/فیلمهای عشقی غربی، خودخواهی را افزایش میدهند نه محبت را
	راز حسادت به ولیّ خدا/کسی که به دنبال تصاحب کردن است، وقتی توجه ویژه خدا به بندهای دیگر را میبیند، به او حسادت میکند
	راز حسادت به ولیّ خدا/کسی که به دنبال تصاحب کردن است، وقتی توجه ویژه خدا به بندهای دیگر را میبیند، به او حسادت میکند
	راز حسادت به ولیّ خدا/کسی که به دنبال تصاحب کردن است، وقتی توجه ویژه خدا به بندهای دیگر را میبیند، به او حسادت میکند
	روزه چه تأثیری روی اخلاص دارد؟/ در روزه از تلاش برای تصاحب کردن دست برمیداری
	دو روایت در باب محبت
	لحظهای که به سهولت میتوان اخلاص را تجربه کرد در محبت اهلبیت(ع) است

	(تنها مسیر-27) اثر سی روز عبادت ماه رمضان باید ذلّت نفس و افتادهحالی باشد/ هدف کلی «طاعات، عبادت و مبارزه با هوای نفس» ذلّت نفس در برابر خداست/ چرا باید نفس خود را در مقابل خدا ذلیل کنیم؟
	داروهای روحی برخلاف داروهای جسمی، برای اثرگذاری به «معرفت» و «نیّت مخلصانه» نیاز دارند/ باید بدانیم که قرار است نماز در ما «تذلّل» ایجاد کند و تکبرمان را تضعیف کند
	همانطور که از سرطان میترسیم، باید از نفهمیدن عمیق مفاهیم کلیدی دین بترسیم/رسول خدا(ص): اف بر مسلمانی که یک روز از هفته را به فهم دین اختصاص ندهد
	دین بیشتر یک مقولۀ روشنفکری و برای آدمهای باهوش و فهمیم است/ بیدینی یعنی حماقت، نفهمی و عوامیگری
	آنقدر که مذهبیهای جاهل بلای جان دین هستند، افراد بیدین نیستند /مذهبیهای جاهل به اندازۀ منافقین، خطرناکند / هر چه رنج میکشیم به خاطر نفهمی و جهالت برخی افراد مذهبی است
	علی(ع): نفس خود را با طاعت پروردگار ذلیل کن/ نفست را محاسبه کن و ببین که آیا بعد از انجام یک طاعت، ذلیل شده است یا نه؟
	چرا باید نفس خود را در مقابل خدا ذلیل کنیم؟ /نتیجۀ طاعت باید ذلت بیشتر نفس دربرابر خدا باشد
	اثر سی روز طاعت و عبادت ماه رمضان باید ذلّت نفس و افتادهحالی باشد/ هدف کلی «طاعات»، «عبادت» و «مبارزه با هوای نفس» ذلّت نفس در برابر خداست
	انسان هرکاری انجام بدهد تا نفسش را ذلیل کند، نفسش همان کار را سرمایۀ عُجب خود قرار میدهد
	عذرخواهی از گناهان مهمتر از گناه نکردن است/ چون عذرخواهی، انسان را ذلیل خدا میکند
	اگر خواهش و تمنا برای قبولی عمل نباشد، همۀ طاعتهای سی روز ماه رمضان از بین خواهد
	تذلل نفس هدف طاعت است و اگر بعد از طاعت به تذلل نرسیم، معلوم است طاعت ما درست نبوده

	(تنها مسیر-28) هوای نفس، هم دشمن عقل است، هم دشمن عشق/ اگر بذر هوسرانی در جامعه پراکنده شود، عشق میمیرد/ خانمها اولین متضرر بدحجابی/ «مبارزه با هوای نفس» انسان را به «عقل»، و درصورت ادامه، به «عشق» و «اخلاص» میرساند/ لذت پیادهروی اربعین بالاتر از ...
	معنای دقیق «به کمک عقل احساسات خود را کنترل کنیم» چیست؟
	عقل بیدارکننده و تقویتکنندۀ علاقههای برتر انسان است/ عقل قدرتی است که تمایلات انسان را مدیریت میکند
	عقل چراغ میاندازد و میل برتر را به ما نشان میدهد
	امروز اکثر دفاعیات از ارزشها مبتنی بر عقل است؛ حتی عقل تجربی
	امروز تمام ارزشها با عقلانیت و واقعبینی قابل درک است/الان آنقدر فضا شفاف شده که اگر فقط به دنبال تأمین منافع خودمان باشیم، ارزشها را هم حفظ کردهایم
	عقل علاقههای خوب را بر سر علاقههای بد میکوبد/ دشمنِ عقل، هواپرستی است
	هوای نفس، هم دشمن عقل است، هم دشمن عشق/ اگر بذر هوسرانی در جامعه پراکنده شود، عشق میمیرد/ خانمها اولین متضرر بدحجابی
	هوسرانی موجب شده عشق و محبت در جهان غرب بمیرد/دروغی که در بسیاری از فیلمها به جوانان گفته میشود
	کسی که عقل داشته باشد میتواند بالاترین لذتها را تجربه کند/لذت پیادهروی اربعین بالاتر از لذت هرگونه عیاشی
	کسانی که هوسرانانه زندگی میکنند واقعاً مظلوم و قابل ترحم هستند/باید برایشان دعا کرد
	اگر با عقل خودت دینداری و مبارزه با نفس کنی، عاشق هم میشوی
	ابتدا انسان با عقلش میفهمد که به خدا مجبور است، و بعد میبیند چقدر به این خدا مشتاق است
	عشق از آنجایی طلوع میکند که با عقلت بفهمی در حرکت به سوی خدا منافعت تأمین میشود، ولی این منافع را نبینی!
	اوج اخلاص تعبیر دیگری از عشق است
	معنای عشق این است که عقلت میگوید «به نفع توست» ولی عشقت میگوید «نگاه نکن که به نفع توست»
	با هوای نفس مبارزه کن تا به عقل برسی، بعد ادامه بده تا به عشق و اخلاص برسی

	(تنها مسیر-29) راههای عملی مبارزه با هوای نفس؛ «ترک شهوات» و «صبر در ناملایمات»/ با دو بال «ترک هوس» و «صبر در بلا» میتوان پرواز کرد/ مبارزه با نفس دائمی است و تا آخر عمر ادامه دارد
	مروری بر مباحث گذشته/حیات و خلقت انسان طوری طراحی شده که هم دنیا به ما زجر میدهد و هم در وجود ما زجرهایی تعبیه شده است
	مروری بر مباحث گذشته/حیات و خلقت انسان طوری طراحی شده که هم دنیا به ما زجر میدهد و هم در وجود ما زجرهایی تعبیه شده است
	مروری بر مباحث گذشته/حیات و خلقت انسان طوری طراحی شده که هم دنیا به ما زجر میدهد و هم در وجود ما زجرهایی تعبیه شده است
	وقتی تحمل زجر در دنیا حتمی است، پس باید این زجرها را مدیریت کنیم/ در مقام مدیریت زجر باید برای مبارزه با هوای نفس خود برنامه داشته باشیم
	اگر به میل و تشخیص خودمان مبارزه با هوای نفس را مدیریت کنیم، در واقع باز هم از هوای نفس تبعیت کردهایم/مبارزه با نفس بدون دستور نمیشود
	ما دوست داریم بزرگ باشیم ولی این تمایل جز «اتصال به بزرگ»، پاسخی ندارد/فروتنی و عبودیت راه اتصال به خدا
	«انانیت» ما در تبعیت از ولیّ خدا نابود میشود/ «ولایت» دومین مفهوم در جریان مبارزه با هوای نفس/تقوا، برنامۀ مبارزه با نفس
	راههای عملی مبارزه با هوای نفس/ دو بخشِ مبارزه با هوای نفس: 1. ترک شهوات 2. صبر در ناملایمات
	بعضیها حاضرند شهوت و گناه را ترک کنند ولی حاضر نیستند در بلا و مصیبت صبر کنند/ با دو بالِ «ترک هوس» و «صبر در بلا» میتوان پرواز کرد
	هر روز و در هر حالتی باید دأب انسان مبارزه با هوای نفس باشد
	مبارزه با نفس دائمی است و تا آخر عمر ادامه دارد
	خدا: اگر بندۀ من بیشتر مشغول من باشد، شهوت او را در مناجات قرار میدهم/ ذکر خدا آنقدر لذت و شیرینی دارد که جای شهوت را میگیرد
	رسول خدا(ص): رضایت خدا در ناراحتی نفس است / راه موافقت حق، مخالفت نفس است/هر وقت دیدیم با حق موافق نیستیم، یک جایی مطابق میل نفس عمل کردهایم

	(تنها مسیر-30) کاش صدا و سیما جنایات دشمن را بیشتر نشان میداد تا مردم بدانند دشمن یعنی چه
	چرا خدا به لقمان حکمت داد؟/امام صادق(ع): لقمان «علم مبارزه با نفس» فرا میگرفت
	باید یک برنامۀ آموزشی برای «راههای مبارزه با هوای نفس» داشته باشیم
	مبارزه با نفس به انسان حکمت میدهد/لقمان علاوه بر حکمت، عصمت هم یافته بود
	خدا به لقمان عصمت عنایت کرد، چون واقعاً دنبال «مبارزه با نفس» بود
	بعد از کسب آگاهی، اولین اقدامی که باید در مسیر «جهاد با نفس» انجام دهیم چیست؟/ به سادگی نمیتوان اولین اقدام را تعریف کرد چون وجود انسان ذوابعاد است
	اولین قدم «مبارزه با نفس» پس از آگاهی: داشتن نگرش «بدترین دشمن» به نفس خود/باید یک برداشت بسیار بد و دشمنانه از نفس داشته باشیم
	خیلیها قبول ندارند که نفس آنها موجود بد و خطرناکی است و حتی با نفس خودشان رفیق هستند!
	پیامبر(ص): بدترین دشمن تو نفس توست/ برای مبارزه با نفس، باید ابتدا نفس را دشمن خود بدانیم
	امام کاظم(ع): مجاهده با نفس، مانند «جهاد با دشمن» بر تو واجب است/ای کاش صدا و سیما جنایات دشمن در منطقه را نشان میداد تا مردم بدانند دشمن یعنی چه؟
	دشمنشناسی و دشمنباوری خوبی نداریم/ ابلیس سعی میکند ما را از دشمن غافل کند/ هیچ آدم عاقلی به دشمنِ خونی و تا دندان مسلح خود بیاعتنایی نمیکند/ فیلمی که باید یک بار نگاه کنیم و بارها به آن فکر کنیم
	اگر بفهمیم دشمنترین دشمن، نفس ماست تحمل دشمنیهای مؤمنین به ما، برایمان آسان خواهد شد
	امیرالمؤمنین(ع): آغاز گناهان، تصدیق نفس و اعتماد به آن است
	غیر از دشمن گرفتن نفس، باید به زشت بودن نفس هم توجه کنیم/ نفس انسان یک موجود خبیث، کثیف، بیحیا و طغیانگر است
	مَثَل نفس مَثَل شترمرغ است، خیلی میخورد ولی نه بار میکشد و نه پرواز میکند/ مثل نفس، مثل خَرزهره است
	«گربه را دم حجله باید کشت» دربارۀ نفس باید انجام شود/ از همان اول باید در مقابل خواستههای نفس ایستاد و الّا لوس و پُررو میشود و دیگر از عهدۀ آن برنمیآییم
	چرا در درس و بحثهای معنوی و اخلاقی همیشه به سراغ امور فرعی برویم؟!

	(تنها مسیر-31) همۀ خوبیها بدون «زیرپا گذاشتن نفس» سرانجام از دست میروند!/ چه شد که در کربلا عدهای نمازخوان بدترین جنایت تاریخ بشر را انجام دادند؟!/ اگر یک مذهبی مبارزه با نفس نکند، ممکن است جنایتهایی بکند که از کفار هم برنمیآید / مبارزه با نفس ب...
	اینکه نفس را دشمن تلقی کنیم، کار دشواری است و نیاز به تلقین دارد/ متاسفانه ابلیس و هوای نفس ما ادارۀ تلقین ما را به عهده گرفتهاند
	«دشمنی با نفس» همۀ خوبیها را میآورد/ همۀ خوببها و زیباییها بدون «زیرپا گذاشتن نفس»، سرانجام از دست میروند!
	بسیاری از متدینین نفس خود را دشمن خود نمیدانند و این یک خطر بزرگ است!/ اگر مبارزه با هوای نفس نکنیم، ممکن است تمام مهربانیها و خوبیهای ما در خدمت هوای نفس ما قرار گیرد
	بسیاری از متدینین نفس خود را دشمن خود نمیدانند و این یک خطر بزرگ است!/ اگر مبارزه با هوای نفس نکنیم، ممکن است تمام مهربانیها و خوبیهای ما در خدمت هوای نفس ما قرار گیرد
	بسیاری از متدینین نفس خود را دشمن خود نمیدانند و این یک خطر بزرگ است!/ اگر مبارزه با هوای نفس نکنیم، ممکن است تمام مهربانیها و خوبیهای ما در خدمت هوای نفس ما قرار گیرد
	باید دشمنی نفس با خودمان را لمس کنیم و بفهمیم که این دشمن خطرناک ما را رها نمیکند
	اهمیت مجاهده با نفس در حالات پنجگانه / نگرش ما به نفس با نگرش آیات و روایات به نفس خیلی فاصله دارد
	جایگاه مبارزه با هوای نفس در دعای تعلیمی رسول خدا(ص) به امیرالمؤمنین(ع)/ «خدایا من را رها نکن که میل من مخالف میل تو باشد»
	اهمیت عمل نکردن به میل نفس/ نفس انسان چگونه بزرگ و پُررو میشود؟ / راهکار ابلیس و راهبرد امیرالمؤمنین(ع)!
	اهمیت عمل نکردن به میل نفس/ نفس انسان چگونه بزرگ و پُررو میشود؟ / راهکار ابلیس و راهبرد امیرالمؤمنین(ع)!
	اهمیت عمل نکردن به میل نفس/ نفس انسان چگونه بزرگ و پُررو میشود؟ / راهکار ابلیس و راهبرد امیرالمؤمنین(ع)!
	امام صادق(ع): از نفسهای خودتان بترسید، همچنان که از دشمنانتان میترسید
	زشتی و پستی هوای نفس باید برای ما جا بیفتد/امیرالمؤمنین(ع): تابع هوای نفس ذلیلتر تر از بردۀ زرخرید
	امام کاظم(ع): کسی که به نقایص نفس خود رسیدگی نکند، هوای نفس بر او غلبه میکند
	یک راز مهم در موضوع مبارزه با نفس/ چه میشود بعضیها -مثل تروریستهای سوریه- به جنایتهای وحشیانه دست میزنند؟
	چرا قابیل که اهل عبادت بود یکباره دست به جنایت زد؟! /چرا اولین جنگ بشریت بین دو خداپرست بود؟/ چه شد که در کربلا عدهای نمازخوان بدترین جنایت تاریخ بشر را انجام دادند؟!
	شاید مارکسیستها به اندازۀ سازمان منافقین خلق که نماز میخواندند، جنایتکارانه آدم نکشتند/ دلیل جنایات وحشیانۀ تروریستهای سوریه که اهل نماز و دیانت هستند چیست؟
	آیا کسی که یک مقدار اهل مذهب و دیانت شد ولی مبارزه با هوای نفس نکرد، خیلی وحشی میشود؟/ اگر یک آدم مذهبی مبارزه با نفس نکند، ممکن است جنایتهایی بکند که از کفار هم برنمیآید/ خوارج مذهبیترین گروهی که با امیرالمؤمنین(ع) جنگیدند و شکم زن حامله را دریدند
	آیا کسی که یک مقدار اهل مذهب و دیانت شد ولی مبارزه با هوای نفس نکرد، خیلی وحشی میشود؟/ اگر یک آدم مذهبی مبارزه با نفس نکند، ممکن است جنایتهایی بکند که از کفار هم برنمیآید/ خوارج مذهبیترین گروهی که با امیرالمؤمنین(ع) جنگیدند و شکم زن حامله را دریدند
	آیا کسی که یک مقدار اهل مذهب و دیانت شد ولی مبارزه با هوای نفس نکرد، خیلی وحشی میشود؟/ اگر یک آدم مذهبی مبارزه با نفس نکند، ممکن است جنایتهایی بکند که از کفار هم برنمیآید/ خوارج مذهبیترین گروهی که با امیرالمؤمنین(ع) جنگیدند و شکم زن حامله را دریدند
	بچهمذهبیها مواظب باشند برای فرار از مبارزه با نفس، پشت دینداری خود پنهان نشوند
	مبارزه با نفس برای این است که کسانی مثل تروریستهای سوریه درست نشوند/ مسأله صرف یک برداشت اشتباه نیست
	مبارزه با نفس برای این است که کسانی مثل تروریستهای سوریه درست نشوند/ مسأله صرف یک برداشت اشتباه نیست
	مبارزه با نفس برای این است که کسانی مثل تروریستهای سوریه درست نشوند/ مسأله صرف یک برداشت اشتباه نیست
	اگر نفس انسان پشت سر عبادتش بزرگ شود، یک جایی که فرصت پیدا کند جنایتی میکند که آدمهای معمولی انجام نمیدهند
	گویا مؤمنِ هوای نفس پرست، تا قبل از ظهور نباید باقی بماند

	(تنها مسیر-32) قدم دوم، داشتن «بنای مبارزه با نفس» است/ آغاز معنویت داشتن بنای مبارزه با نفس است، و آغاز دوری از معنویت بنا نداشتن برای مبارزه بانفس / بعضیها دنبال دستورالعمل خصوصی میروند ولی بنای مبارزه با نفس ندارند!/ عاقبتِ کسانی که باوجود رعایت ...
	قدم اول در مبارزه با نفس، تنفر از نفس و دشمن دانستن اوست/ نفس، هم زشت است و هم خطرناک
	آیتالله بهجت: آن چه معاويه و يزيد بالفعل داشتند ما بالقوه داريم/ اولیاء خدا هم مراقب بودهاند که مبادا اسیر نفس شوند/باید همیشه با سوءظن با نفس خود برخورد میکنیم
	دومین قدم عزم است؛ یعنی «بنای مبارزه با نفس» داشته باشیم/ خود «بنای مخالفت با نفس» نجاتدهنده است
	بنا داشتن بر مبارزه با نفس، ریشۀ استغفار است/ منظور از متقین در آیات ابتدایی سورۀ بقره
	روش تربیتی نادرست برخی والدین
	آغاز معنویت بنای مبارزه با نفس است، و آغاز دوری از معنویت بنا نداشتن برای مبارزه بانفس/ بعضیها دنبال دستورالعمل خصوصی میروند ولی بنای مبارزه با نفس ندارند!
	بعضیها باوجود رعایت برخی دستورات دینی، بنای مبارزه بانفس ندارند!
	یکی  از راههای کسب و تقویت عزم و بنای مبارزه با نفس، دعا است/ تجربۀ لحظات جدایی از نفس در روضۀ امام حسین(ع)

	(تنها مسیر-33) کسانیکه نتوانستهاند مبارزه با نفس کنند، در واقع نخواستهاند مبارزه کنند/ با برچیده شدن نظام سلطه، معلوم میشود مبارزه با نفس چقدر آسان بوده
	کسانیکه نتوانستهاند مبارزه با نفس کنند، در واقع نخواستهاند مبارزه کنند/ ناتوانی فراگیر در مبارزه با هوای نفس ناشی از سلطۀ طاغوت است / با برچیده شدن نظام سلطه، معلوم میشود مبارزه با نفس چقدر آسان بوده
	وقتی عزم و ارادۀ مبارزه با نفس داشته باشی، حتی اگر گاهی زمین بخوری، واقعاً زیاد اهمیتی ندارد
	متقی یعنی کسی لااقل بنای رعایت اوامر خدا را داشته باشد/عزم، یکی از معانی تقوا / قرار است ما اراده کنیم و خدا دست ما را بگیرد
	عزم؛ اولین مرحله اخلاص است/ خدا کسی را پاک میکند که عزم اخلاص داشته باشد
	غفلت میتواند عزم انسان را از بین ببرد/ذکر و محاسبه نفس میتواند باعث تقویت عزم شود

	(تنها مسیر-34) دانشآموز در مراحل آموزش مدرسه، باید مبارزه با هوای نفس را یاد بگیرد/ کلیدیترین کار فرهنگی، نهادینه کردن مبارزه با هوای نفس در فرهنگ جامعه است/ عزم مبارزه با هوای نفس، باید به یک عزم عمومی تبدیل شود/ سومین مرحله مبارزه با نفس؛ داشتن «ب...
	اگر دین هم نداشته باشیم، برای زندگی بهتر در دنیا باید مبارزه با نفس کنیم
	قدمهای اول و دوم در مبارزه با نفس: «نگاه دشمنانه به نفس» و «عزم مبارزه با نفس»
	عزم مبارزه با نفس، تمام شعارها و آرمانهای خوب را عملیاتی میکند/ راه اتحاد در ادارۀ مدرسه/ دانشآموز در مراحل آموزش مدرسه، باید مبارزه با هوای نفس را یاد بگیرد
	در برخی فیلمها ظاهراً خلاف شرع واضح دیده نمیشود ولی در آنها ضدّ «ایجاد عزم مبارزه با نفس در جامعه» عمل شده/ داستانی که در آن انسان به همۀ آرزوهایش میرسد، دروغ است
	کلیدیترین کار فرهنگی، نهادینه کردن مبارزه با هوای نفس در فرهنگ جامعه است/ عزم مبارزه با هوای نفس، باید به یک عزم عمومی تبدیل شود
	سومین مرحله مبارزه با نفس؛ داشتن «برنامه» است/ ترک گناه نسبت به انجام کار خوب اولویت دارد
	کنار گذاشتن گناه، «چرا؟» ندارد/ این نگاه به اصطلاح روشنفکری که «من تا فلسفه کاری را ندانم آن را انجام نمیدهم» غلط است
	بعضیها با یک ترک گناه به خیلی جاها رسیدهاند/ ترک گناه بهترین برنامه برای مبارزه با هوای نفس است

	(تنها مسیر- 37) اگر انسان نتواند مخالف دوستداشتنیهایش عمل کند، «اختیار» و «آگاهی» هم ارزش ندارند/ مخالفت با نفس اگر با دستور خدا و ولی او نباشد، موافقت با نفس است/ بعد از «عزمِ» مبارزه با نفس، «حرکت» با چهاراقدام در دو جبهه آغاز میشود/«ترک گناه» و ...
	در چه شرایطی انتخاب بین علایق معنا دارد؟/ ارزش افزوده؛ نتیجه عبور از «علایقِ پیدا» به سمت «علایق پنهان» است
	ارزشمندی انسان به این دلیل است که میتواند مخالف دوستداشتنیاش عمل کند/ اگر انسان نتواند مخالف دوستداشتنیهای خود عمل کند، اختیار و آگاهی هم ارزش ندارند
	انسان موفق، کسی است که میتواند بیشتر با نفس خود مخالفت کند
	مخالفت با نفس اگر با دستور خدا و ولی خدا نباشد، موافقت با نفس است/ دستور خدا، لطف خداست
	قدمهای اول و دوم مبارزه با نفس در کلام حضرت امام(ره): 1-تفکر (نگرشِ منفی به نفس) 2-عزم (بنای مبارزه)
	بعد از «عزم» حرکت در دو جبهه آغاز میشود: 1-عمل اعضاء 2-عمل قلب /«رضایت» و «شکر»؛ دو فعل قلبی که شما را تا بهشت میبرند
	«ترک گناه» و «رضایت» ارزمشندترند اما «نماز» و «شکر» مقدم هستند
	امام حسین(ع): هم در مقابل آنچه دوست نداری صبر کن و هم در مقابل آنچه دوست داری

	(تنها مسیر- 38) در مرحلۀ حرکت، «چهار اقدام» را باید «با هم» انجام دهیم/ نماز چگونه ما را در ترک هوای نفس کمک میکند؟
	در مرحلۀ حرکت «چهار اقدام» را باید «با هم» انجام دهیم: شکر، رضایت، ترک کارهای بد، انجام کارهای خوب
	در میان کارهای بد «ظلم به دیگران» از همه مهمتر و اولین گناهی است که باید ترک شود/«غیبت» جزء اولین ظلمهایی است که باید ترک شود
	در میان کارهای خوب، «نماز» مهمتر از همه است
	در برخی آیات قرآن مهمترین کارکرد نماز، مبارزه با هوای نفس اعلام شده است
	نماز چگونه ما را در ترک هوای نفس کمک میکند؟/ در ذات نماز یک عملیات مبارزه با نفس نهفته است
	به اینکه نماز حال شما را بگیرد، تن بدهید/ مقید بودن به نماز اول وقت، یعنی تن دادن به حالگیری نماز سرِ یک زمان خاص
	به اینکه نماز حال شما را بگیرد، تن بدهید/ مقید بودن به نماز اول وقت، یعنی تن دادن به حالگیری نماز سرِ یک زمان خاص
	به اینکه نماز حال شما را بگیرد، تن بدهید/ مقید بودن به نماز اول وقت، یعنی تن دادن به حالگیری نماز سرِ یک زمان خاص
	کسی که وقت نماز، از ترس خدا خودش را جمع و جور نمیکند، آیا وقتهای دیگر، مبارزه با هوای نفس خواهد کرد؟!
	انسان ابتداءً نمیتواند «با توجه» نماز بخواند، لذا فعلاً باید «با ادب» نماز بخواند/ انسان برای اینکه با نماز، آدم شود باید به تلخی و سختی نماز تن دهد
	چرا کسی که نماز را ترک کند به او کافر میگویند؟/چون ترک نماز لذت ندارد و فقط از روی بیاحترامی به خداست
	عملیات مبارزه با تنبلی و «دلم میخواهد» سرِ نماز چگونه است؟/توصیۀ امام رضا(ع) برای رعایت ادب سرِ نماز

	(تنها مسیر- 39) نماز، مهمترین و گستردهترین تمرین برای مبارزه با هوای نفس است/ در نماز «اظهار ادب» در مقابل خدا لازم است نه «اظهار محبت»
	چرا نماز اینقدر اهمیت دارد؟/ نماز، مهمترین اقدام برای مبارزه با هوای نفس است
	اثر تربیتی نماز این است که مبارزه با نفس را آسان میکند/در نماز «اظهار ادب» در مقابل خدا لازم است نه اظهار محبت/ چه کسی از اثر تربیتی نماز، بهره بیشتری میگیرد؟
	نماز و مقدمات آن، یک برنامۀ مستمر برای مبارزه با هوای نفس است/هر کس ادب نماز را بیشتر رعایت کند، بهتر آدم میشود/ نماز گستردهترین تمرین برای مبارزه با هوای نفس است
	نماز، هدف خلقت ما -یعنی «ملاقات خدا»- را یادآوری میکند/ نماز مقدمهای برای لقاء الله است
	نماز این قدرت را دارد که شما را با هدف اصلی خلقت پیوند بزند
	نماز، فرمانده است و باید از او اطاعت کرد/اطاعت از نماز یعنی پرهیز از فحشاء و منکر
	افزایش انگیزه؛ اثر مهمتر نماز از نظر قرآن

	(تنها مسیر-40) چرا ولایتمداری ارزشمندترین قسمت دین است؟ چرا اگر کسی ولایت را بپذیرد، گناهان او را راحت میبخشند؟ چرا پذیرش ولایت باعث شفاعت در قیامت میشود؟
	مبارزه با هوای نفس، محور اصلی رشد انسان است/ مسأله اصلی بشر، قرار ندادن هواپرستی به جای خداپرستی است
	چرا ولایتمداری ارزشمندترین قسمت دین است؟/هیچ یک از اوامر الهی به اندازه امر به ولایت، مخالف هوای نفس انسان نیست
	ولایت مخالفترین مخالفان با هوای نفس انسان است/کسی که ولایت را بپذیرد، گناهانش راحتتر بخشیده میشود
	چرا ولایت ارزشمندترین امر دین است؟/ چون پذیرش ولایت، ریشه هوای نفس انسان را میزند
	پذیرش ولایت یعنی اختیار خودت را به ولیّ خدا بدهی/ ولیّ، صاحب اختیار است
	کسی که ولایت را نپذیرفته، یعنی اصل ماجرای دین را هنوز نپذیرفته است/ ولیّ خدا آنقدر دوستداشتنی است که دیدن مهربانیهای او پذیرش ولایت را آسان میکند
	کلام پیامبر(ص) و امام هادی(ع) در مورد صاحب اختیار بودن حضرت علی(ع) /پاداش کسی که در جهت اطاعت از امامش مبارزه با نفس کند
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