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مبارزه با هوای نفس
محور اصلی دستورات دین

اشــــــــاره
سلسلٍ جلسات حجت االسالم ي المسلمیه
پىاَیان در شبُای ماٌ مبارک رمضان 29
با مًضًع ” تىُا مسیر“ (راَبرد اصلی در
وظام تربیت دیى )
در ادامٍ گسیدٌ ای از مباحث مطرح شدٌ در
چهارمین جلسه را م خًاوید:

عوَهاً ًگاُ هزدم تِ ” خَب تَدىّ ،ذف خلقت ٍ هس٘ز تٌدذیدٖ“ ًدگداُ
درستٖ ً٘ست.
هَؾَػاتی کِ هؼوَالً دس جلسات ٍ هحافل هؼٌَی هَسد تَجِ ٍ اّتوام قرشاس
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هی گیشًذ؛ یا جضء هَؾَػاتی ّستٌذ کِ هَسد غفلت ّستٌذ ٍ ًیاص تِ تزکش ،یرادوٍسی
ٍ هَػظِ داسًذ ٍ یا هَؾَػاتی ّستٌذ کِ هخاقثیي قثالً اص وى هَؾرَػرات وگراّری
ًذاضتِ اًذ کِ دس ایي غَست ایي جلساتًَ ،ػی اقالعسساًی هحسَب هیضَد .الثترِ
ایي غَست دٍم تسیاس کن پیص هیویذ.
هَؾَع هَسد تَجِ ایي جلسِ ًِ ،اص جٌس هرَػرظرِ ٍ ترزکرش اسرت ٍ ًرِ
اقالعسساًی هحسَب هی ضَد تلکِ اص جٌس تغییش ًگشش ٍ اغرال

فؿرای رّرٌری

است .تغییش ًگشش ٍ اغال فؿای رٌّی ،الثتِ کراس سرادُ ای ًریرسرت ٍ غریرش اص
اقالعسساًی ٍ هَػظِ است .یکی اص وسیةّایی کِ جاهؼۀ خَب ٍ دس حال سضذ هرا
اهشٍصُ تا وى هَاجِ است ،ایي است کِ ًگاُ اکثش هشدم تِ صًذگی ٍ فلسفرِ صًرذگری
دسست ًیستً .گاّطاى تِ خَب تَدى ٍ ّذفِ هتؼالی حیات اًساى ،دسست ًریرسرت.
ًگاُ ػوَهی ًسثت تِ هسألِ تشتیت ،هسیش ػثَدیت ٍ سیش ٍ سرلرَا الری اهللً ،رگراُ

دسستی ًیست .الاقل هیتَاى گفت تسیاسی اص ًگاُّا دس ایي هَاسد ،دقیق ًیستٌذ.
تس٘ارٕ اس اطالعات پزاکٌذٓ ها اس هعارف دٗي ،درست است ٍلدٖ در
تزک٘ة ًْاٖٗ ،تزداشت درستٖ اس آىّا ًذارٗن.
ٍقتی ضوا دس تاسیکی هكلق تِ اجضاء هختلف تذى یک فیل دست هری کطریرذ،
قثیؼتاً تا یک ًگاُ جضءًگشاًِ حذسّایی دس هَسد وًچِ لوس کشدُایذ ،هری صًریرذ.
ٍقتی تِ ضکن فیل دست هیصًیذ ،وى سا سقفی هحکن هیپٌذاسیذٍ .قتی پاّای وى سا
لوس هیکٌیذ ،فکش هیکٌیذ تِ ستَىّایی هحکن دست صدُایذٍ .قتی تِ پطرت فریرل
دست هیصًیذ ،تػَس هیکٌیذ دیَاسی تلٌذ است .اگش فؿا سٍضي ضَد ٍ ضوا ّرن اص
کوی دٍستش فیل سا تثیٌیذً ،گاُ ضوا تغییش خَاّذ کشد ٍ ًگاّی دسست اص تورام فریرل
پیذا هیکٌیذ؛ ًگاّی کِ دیگش جضئی ًیست ٍ دس تاسیکی ّن ًثَدُ است.
تسیاسی اص اقالػات پشاکٌذُ ها اص هؼاسف دیٌی ،غحیح استٍ ،لی دس تشکیرة
ًْایی تشداضت دسستی اص وىّا ًذاسین .هثالً ًویداًین استثاـ هیاى ایيّرورِ ویرات ٍ
سٍایات ،تا یکذیگش چگًَِ است؟ اص کجا ٍ اص کذام دستَس تایذ ضشٍع کشد؟
ویا هی تَاى ػوَم هؼاسف دیٌی سا دس یک ًخ اغلی هاًٌذ تسثیرح قرشاس داد ٍ
سشًَضت ّوِ سا تؼییي کشد؟ چگًَِ هیتَاى ًگاُ دسستی تِ هجوَػِ هؼاسف دیٌی ٍ
پیًَذ تیي وى ّا ،پیذا کشد؟ هْوتشیي فایذُ چٌیي تغییش ًگاّی ایي است کِ ترکرلریرف
خَدهاى سا تطخیع هیدّین.
ها در سًذیٖ ٗک تکل٘ف ت٘شتز ًذارٗن ٍ فقط تاٗذ هزاقة ٗدک ید٘دش
تاش٘ن ًِ صذّا ی٘ش
کسی کِ ًگاُ دسستی تِ هجوَػِ هؼاسف دیٌی پیذا هیکٌذ ،تکلیف خَدش سا
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تطخیع هیدّذ ٍ هی فْوذ کِ ها دس صًذگی یک تکلیف تیطتش ًذاسین ٍ فقف ترایرذ
یک چیض سا هشاقثت کٌین ًِ ،ایٌکِ هشاقة غذّا تذی ٍ غذّا خَتی تاضین .تایذ دیذ
وى یک تکلیفی کِ دس ّوِ دستَسات خَب ّست ،کذام است؟
خذاًٍذ دس قشوى کشین یکی اص کاسّای پیاهثش(ظ) سا وهَصش حرکرورت ترِ
تٌذگاى خذا رکش کشدُ ٍ هیفشهایذ ٍٓ” :یٔؼٓلِّؤْٔنٔ الْکِتابٓ ٍٓ الْحِکْوٓۀَ“

(سرَسُ ول ػرورشاى )461

دس هَسد کتاب ٍ حکوت ضایذ تت کتاب(قشوى) اص تیشٍى هیویذ ٍ اص قشیرق ٍحری
هی سسذٍ ،لی حکوت یک جَضص دسًٍی است .اگش کسی حرکریرن ضرَد ،دسا
دسستی اص کل دیي پیذا کشدُ است ٍ چٌاًچِ سٍایتی سا ّن ًطٌیذُ تاضذ؛ ٍقرتری وى
سٍایت سا هیضٌَد ،تػذیق ٍ تأییذش هیکٌذ کِ تایذ ّویيقَس تاضرذ کرِ سٍایرت
هیگَیذ ٍ هي ّن چٌیي ًگاّی داضتِام .حکین کل ایي حقیقت سا ضَْد کشدُ است.
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اگش کسی دیي سا ایيگًَِ دیذُ تاضذ ،هیتَاًذ تػَیش دسستی اص دیي پیذا کٌذ ٍ وى
سا تِ دیگشاى ّن هٌتقل کٌذ.
هثارسُ تا َّإ ًفس ،هحَر اصلٖ ّؤ تکال٘ف ٍ دستَرات دٗي است ٍ
دٗي ،تزًاهِ هثارسُ تا َّإ ًفس است.
اًساى قَسی وفشیذُ ضذُ است کِ هیتَاًذ خَدش سا تغییش ٍ تکاهل دّرذ ٍ
اسصش افضٍدُ تَلیذ کٌذ .تْتش ضذى ٍ ایجاد اسصش افضٍدُ تِ ایي ًریرسرت کرِ یرک
وگاّی جذیذ پیذا کٌین ،یا ػول تیطتشی اًجام دّین .خَب ضذى یا تْتش ضذى تِ ایري
است کِ تِ چیضّایی ػالقِ داضتِ تاضین ٍ دس ًثشد تیي ایي ػالقِ ّا ،اص یرک ػرالقرِ
سكحی تگزسین ٍ تِ ػالقِای ػویقتش تشسین .خَتی سا دس جشیاى یک تغییش تایرذ ترِ
دست وٍسد.
اًساى تِ ایي دًیا وهذُ است تا چیضّایی سا دٍست تاضذ ٍلی تِ تشخی اص وىّرا

دست ًضًذ ٍ تشخی اص چیضّایی سا کِ دٍست داسدً ،ذاضتِ تاضذ .دس ایي هسیش” ،ػلن“
خذهتگزاس ایي هثاسصُ است ٍ ”ػول“ اًساى ّن ٍقتی اسصش داسد کِ دس ًتیرجرِ ایري
هثاسصُ تاضذ ٍ دیي ّن تشًاهِ هثاسصُ تا َّای ًفس است؛ یؼٌی تشًاهِ هثاسصُ تا تشخی اص
ػالقِ ّاست .هثاسصُ تا َّای ًفس ،هحَس اغلی تؼشیف َّیت اًساى ٍ فلسفِ خلقرت
اًساى است ٍ سایش ًگاُ ّا تِ فلسفِ حیات ٍ صًذگی اًساى سا تایذ اغرال

کرشد .دس

ٍاقغ هثاسصُ تا َّای ًفس هحَس ّوۀ تکالیف ٍ دستَسات دیي است.
تاٗذ فزسًذاى خَد را طَرٕ تزت٘ت کٌ٘ن کِ پذٗزإ دردّا ٍ رًج ّدا
تاشٌذّ .ز یْل رٍسٗ ،ک رًج ٍ تالٖٗ تِ هؤهي هٖرسذ.
خذاًٍذ غشاحتاً هیفشهایذ ” :ها اًساى سا دس سًج ٍ سختی وفشیذُاین؛ لَقَذٕ خَلَقٌَْا
الْئًِسٓاىَ فِی کَثٓذٍ“ (سَسُ تلذ  )1هؼٌای سًج چیست؟ سًج یؼٌی اتفاقی کِ هركراترق دٍسرت
داضتٌیّای اًساى ًیست .لزا ایي ویِ هیخَاّذ تِ ها تگَیذ دس ایي دًیا اتفرا ّرایری
هیافتذ کِ هكاتق هیل ضوا ًیست .ایي ًگاُ دس تشتیت فشصًذ ّن ًقص داسد.
اگش کسی چٌیي ًگاّی تِ حیات داضتِ تاضذ ٍقتی فشصًذش سا تشتیت هیکٌرذ،
دس ٍاقغ اٍ سا پزیشای سًج هی کٌذ ٍ تشای هشد ضذى دس ػرشغرۀ دسدّرا ٍ سًرج ّرا
وهادُاش هیکٌذ .دس احادیث ّن رکش ضذُ است کِ ّش چْل سٍص یکتاس تالیی ترِ
هؤهي هیسسذ .اهام غاد (ع) هیفشهایذ :چْل ضة تش هؤهي ًوىگزسد ،جرض وًرکرِ
تشایص هطکلى پیص هیویذ کِ اٍ سا هحضٍى هیکٌذ ٍ هتزکشش هیساصد” .الْؤؤْهِيُ لَا
یٓوٕؿِی ػٓلَیِِٕ أَسٕتٓؼَٔىَ لَیٕلَۀً إِلَّا ػٓشَؼٓ لَِٔ أَهٕشٌ یٓحٕضًُُِٔ ٍٓ یٓزَّکَّشُ تِِ“

(کافی )2 2/1

حؿشت دس جای دیگشی هی فشهایذّ :یچ هؤهٌی ًیست هگش ایٌکِ ّش چْل سٍص کرِ
هیگزسد ،تالئی تِ اٍ هی سسذ کِ ایي تال یا تِ هال ،یا تِ فرشصًرذش یرا ترِ خرَدش
هیسسذ ٍ خذا دس اصای تحول وى تال ،تِ اٍ اجش هیدّذ ٍ ،یا ایٌکِ (اگش تالیی تِ اٍ
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ًشسذ) غن ٍ غػِاى کِ ًوىداًذ اص کجاست ًػیثص هیضَد” .هٓا هِيْ هٔؤْهِيٍ إِلَّا ٍٓ ّٔرَٓ
یٔزْکَشُ فِی کُلِّ أَسٕتٓؼِیيَ یَم یَٕٓهاً یٔػِیثِٔٔ تِثٓلَاءٍ إِهّٓا فِی هٓالِِِ إٍَٔ فِی ٍٓلَذُِِ إٍَٔ فِی ًَفْسِِِ فَریٔرؤْجٓرشُ
ػٓلَیِِٕ إٍَٔ ّٓنٍّ لَا یٓذٕسِی هِيْ أَیٕيَ َّٔٓ“ (جاهغ االخثراس ظ )441لزا ایي ًگاُ کِ توام ترالش هرا سا
تشای تش قشف کشدى دسد ٍ سًج هؼكَف ساختِ استً ،گاُ اضتثاّی است.
اًتخاب ًَع رًج؛ تٌْا راُ پ٘ش پإ اًساى /رًج ّدإ خدَب عداهدل
شکَفاٖٗ ها هٖشَد
دس هقاتل سًج ّایی کِ دس دًیا ٍجَد داسد ،فقف یک کاس هیتَاًین اًجام دّین
ٍ وى ّن ایٌکِ ًَع سًج سا خَدهاى اًتخاب کٌین ٍ تا ایي اًتخاب ،سًج سا تپزیشیرن ٍ
اص وى استقثال کٌین .اص سًج ًویتَاى فشاس کشد ،پس چِ خَب است کِ خَدهراى ترِ
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استقثال سًج ٍ سختیّا تشٍین ٍ تا اًجام تکالیف ٍ قاػت ّا ایي سختی سا ترِ جراى
تخشین .اگش خَب سًج تثشین ٍ سًجّای خَب سا اًتخاب کٌین ،ػاهل ضکَفرایری هرا
هیضَد.
دس هقاتل سًجّایی کِ دس دًیا ّست ،فقف یک کاس هیتَاًین اًجام دّین ٍ وى
ّن ایٌکِ ًَع سًج سا خَدهاى اًتخاب کٌین ٍ تا ایي اًتخاب ،سًج سا تپزیشین ٍ اص وى
استقثال کٌین .ها اص حکَهت خذا ًوی تَاًین فشاس کٌین ٍ یکی اص ٍجرَُ حرکرَهرت
خذا ،سٌت ّای خذاست ٍ یکی اص سٌت ّای خذاّ ،ویي سًرج اسرت .هرا دس سًرج
خَاّین تَد ٍ دس وى تاقی هیهاًین ٍلی هیتَاًین تالش کٌین تا تْتشیري سًرج ّرا سا
تثشین.
تِ ػٌَاى هثالی اص سًج تذ ،اگش ضوا حسادت کٌی دس ٍاقرغ سًرج حسرادت سا
پزیشفتِای ،کِ ایي سًج اًساى سا هشیؽ هیکٌذ .یا اگش اًساى حسشت وًچِ سا کِ اص
دست دادُ تخَسد ،سًجی سا اًتخاب کشدُ کِ هٌطأش چیضی ضثیِ کفش است.

چٌذ سًج خَب سا ّن هیتَاى هؼشفی کشد :ضوا هحثت کشدُای ٍ قذس ترَ سا
ًذاًستِاًذ ٍ اص ایي قذسًطٌاسی سًج هیکطی .یا کاس خَتی اًجام دادُایٍ ،لی افتخاس
وى تِ ًام دیگشاى ثثت ضذُ است.
اًساى هی تَاًذ اًتخاب کٌذ کِ اص حسادت کشدى سًج تثشد یا اص ایٌکِ دیگرشاى
کاس خَب ضوا سا تِ ًام خَدضاى ثثت کشدُ اًذ ،سًج تثشد .کرذام سًرج سا اًرترخراب
هی کٌیذ؟ سًج دٍم تْتش است ،چَى اهکاى اگش کسی ودم تاضذ ٍ اّل اًساًیت تاضرذ،
اهکاى ًذاسد حقص سا ًخَسًذ .اگش کسی ایٌقذس هشاقة تاضذ کِ ّریرچ ٍقرت کسری
حقص سا ًخَسد ٍ ّویطِ اًشطی خَدش سا تشای دفاع اص خَد ٍ تأهیي هٌافغ خرَدش
غشف کٌذ ،اٍ اغالً ودم ًیست .تِ هحؽ ایٌکِ ودم خَتی تطَی ،کساًی سش ساّرت
قشاس هیگیشًذ کِ حق تَ سا هی خَسًذ .حتی وى صهاًی کِ اهام صهراى(ػرج) دس اٍ
اقتذاس خَاٌّذ تَد ٍ غشتت ائوۀ دیگش سا ًذاسًذ ،اص ضذت اریرتری کرِ هری ضرًَرذ،
جگشضاى خَى هیضَد؛ ودم خَب ّیچگاُ اص سًج هظلَهیت فاسؽ ًویضَد.
کذام سًج تْتش است؟ سًج حسشت خَسدى تشای اص دست دادى دًیا؟ یرا سًرج
ضشهٌذگی پیص خذا؟ دٍهی تْتش است .چَى کسی کِ حسشت اص دست دادى دًیا سا
دس دل داسدّ ،یچٍقت ًویتَاًذ تاتت سًج اص دست دادى فشغتّای تا خرذا ترَدى
گشیِ کٌذ.
اص سًج ًوی تَاى فشاس کشد .اها اگش خَب سًج تثشین ٍ سًرج ّرای خرَب سا
اًتخاب کٌین ،ایي سًج ػاهل ضکَفایی ها هیضَد .اٍلیاء خذا هشاقثت هیکشدُاًذ کرِ
حتی یک لحظِ ّن سًج تذ تِ قلثطاى ٍاسد ًطَد ٍ حتی یک لحظِ ّن اص سًج خرَب
خالی ًثاضٌذ .اهام حسیي(ع) ّن سٍص ػاضَسا ّش قذس سًجّایص تیطتش هیضذ ،غَست
هثاسکطاى تیطتش گل هیاًذاخت ٍ ًَساًیتش هیضذ...
تشای دسیافت کلیپ ّای غَتی ایي جلسِ ٍ ّوچٌیي غَت کاهل جلسات ٍ هكالة

هشتثف تِ ایي ودسس هشاجؼِ ًواییذBayanmanavi.ir :
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عناوین جلسات آینده :
● حتی آدمَای ًَسزان َم ومیتًاوىذ اس مبارسٌ با وفس فزار کىىذ!
● اگز در جایی کٍ السم است ،مبارسٌ با وفس وکىیم ،مجبًر می شًیم
در جایی کٍ اجزی وذارد مبارسٌ با وفس کىیم.
● فزاگیزی ”روج“  ،کمک خذا بزای مبارسٌ با وفس.
● یکی اس عالئم خًدخًاَی ي ًَاپزستی ایه است کٍ اگز سوذگی
سخت شذ ،اس ريی لج باسی ،سوذگی را سختتز کىی.
● پذیزش روجَای دویا ،بٍ معىای عذم بزوامٍریشی ویست.

وارثین ؛ مرکس تًلید ي تًزیع محصًالت جثهه ی فرهىگی اوقالب اسالمی؛
دزفًل ،خیاتان امام خمیىی شمالی ،کًچه ی شهدا ،ريتريی مسجد لة خىدق،
تلفه61903286190 :

