
1 

  

  

   ● bayanmanavi.ir ●بيان معنوي رسانيپايگاه اطالع 

  1-تنها مسير(راهبرد اصلي در نظام تربيت ديني)

 ت/اس ي نيديب لياز دال يكي نيمعارف د يپراكندگهاي ديني را درك كنيم/ معارف و توصيه : بايد نظام1ج
  است ليتمام فضا حيجهاد با نفس، نخ تسب

ميدان  -(ع)صادقدر مسجد امام ) 24در اولين ساعات بامداد(حدود ساعتماه مبارك رمضان، شبهاي  ان،يپناه نيحجت االسـالم و المسلم
 . كنديم يسخنران) ينيد تيدر نظام ترب يراهبرد اصل» (تنها مسير«شب و با موضوع  30به مدت  -فلسطين

  :ديخوانيرا در ادامه مشان يا يجلسه سخنران اوليناز  يادهيگز

  ميرا درك كن ينيد يهاهينظام معارف و توص ديبا
 ت افتد كه گاهي اوقات الزم اسدر مورد كامپيوتر ميبار، ذهن خود را مرتب كند. مانند اتفاقي كه انسان نياز دارد كه هر چند وقت يك

بندي درســتي از اطالعات موجود صــورت بگيرد. اگر نتوانيم اطالعات كامپيوتر را نظم داده و هاي اضــافي پاك شــوند و طبقهفايل
معارف ديني  ها وتد. ما توصيهافتوان درست از آنها استفاده نمود. در ذهن انسان نيز همين اتفاق مي، طبيعتاً نميبندي كنيمفهرسـت

  ها را سامان دهيم.بايست آندانيم ولي ميبسياري را مي
 شـود به جايي نرسـيم. يكي از اهداف ما در اين سـلسله از جلسات اين خواهد بود كه براي ها در ذهن ما باعث ميپراكندگي آگاهي

شوند. بايد نظام هاي تسبيح پراكنده ميم. نخي كه اگر نباشد، دانهها و معارف ديني، يك نخ پيدا كنيهاي تسبيح فضائل، توصيهدانه
  هاي ديني را درك كنيم.معارف و توصيه

خود را درست صرف كنيم/ و امكاناتمان » انرژي«شود . تنظيم معارف دين حول يك محور اصلي، باعث مي1
  را هدر دهيم

 يم كنيم، در خواهيم يافت انرژي خودمان را بر چه امري بايد متمركز هاي دين را حول يك محور اصلي تنظاگر بتوانيم همة توصـيه
دهيم و خواهيم فهميد كه از چه چيزي بايد مراقبت كنيم و اين مراقبت، نتيجه كنيم؟ در اين صورت وقت و امكانات خود را هدر نمي

 دهد. مي

  ين معارف از يك پراكندگي ون به اما نزد عالقمنداويژه معارف اخالقي بهمعارف ديني بسياري از متأسـفانه 
خي رر بدكنند، بلكه را برطرف نمي و معنوي هم اين پراكندگيكتب اخالقي  نظمي برخوردار است و اغلببي

نار اخالقي را در كو رذائل . در بســياري از كتب اخالقي تعدادي از فضائل افزايندموارد، بر اين پراكندگي مي
 معلوم نيست. دقيقا ها با يكديگر آن اند ولي ارتباطهم فهرست كرده

شروع  ديبا لتياز كدام فض ستيدر ذهن عالقمندان، معلوم ن يعدم انسجام معارف اخالق ليبه دل. 3و2
 ديني/پراكندگي معارف دين يكي از داليل بيكرد؟!

 ت كه از كجا و از كدام فضيلت در ذهن عالقمندان بسـياري از اوقات معلوم نيس ضـمن اينكه به دليل عدم انسـجام معارف اخالقي
زند. درحاليكه در معارف ديني ما، نظم وجود دارد ولي اين شرايط، وضعيت بغرنجي را براي انسان رقم مي اخالقي بايد شروع كرد؟ و

شـود در برخورد با معارف ضعيف عمل كنيم و يا عمل به دستورات و معارف را كاري نشدني عدم درك صـحيح اين نظم، باعث مي
 بدانيم. 

 كنند. اي است كه در معارف احساس ميديني كردن برخي از افراد همين آشفتگييكي از داليل بي 
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  از طرف ديگر شناخت و فهم نظام موجود در معارف ديني، براي كساني كه در صدد كار فرهنگي هستند ضروري است تا مدام ترديد
 نكنند كه االن اولويت با كدام كار است؟

دهد/مراقبت كند / قدرت مراقبت ميهاي ديني شوق ما را به حركت بيشتر ميدادن به دانايي . نظم6و5و4
  كندرا ثمربخش مي

 هاي ديني خود نظم دهيم. اين خواهيم به معارف و داناييشود اين است كه مياولين سـخني كه به عنوان يك ضـرورت مطرح مي
كند كند. اين نظم ما را در مراقبت قدرتمند ميق ما را براي حركت بيشتر ميكند و شوگيري برطرف مينظم، مشكل ما را در هدف

 را بسيار ثمربخش نيز خواهد كرد.  هاو مراقبت

 . براي ارزيابي خودمان به اين نظم نياز داريم7

  آدم خوبي هستند ولي خودشان را آدم  هايو پراكندگي معارف اين است كه  بعضاين تشـتت يكي از نتايج
دانند؛ چون معارفي هاي خوبي ميهاي بدي هسـتند ولي خودشان را آدمآدمها هم بعضـيدانند و نمي خوبي

 . يعني براي ارزيابي از خود هم نياز به چنين نظامي داريم. كه دارند، نظام ندارد

 /از چه كمبودي توبه كنيم؟است يمناجات با خدا هم ضرور ينظام برا نيشناختن ا. 8

 م براي مناجات با خدا هم ضروري است؛ انسان هنگام مناجات و استغفار بايد بداند كه از چه كاستي و كمبودي بايد شناختن اين نظا
  توبه كند. انسان بايد درد خود را بشناسد تا بتواند به دنبال مداواي آن باشد.

  خط عملياتي ما، مبارزه با نفس است جهاد با نفس، نخ تسبيح تمام فضايل است /
 اد در راه خدا، كنم. جهاكرم(ص) تعبيري دربارة جهاد با نفس دارند كه بنده از اين تعبير براي معرفي موضوع بحث استفاده مي پيامبر

قتي اي هم دارد؛ اما وافتد، شهادت در راه خداست و فضاي بسيار عاشقانهكار مهم و باعظمتي است كه يكي از اتفاقاتي كه در آن مي
ين جهادي برگشته بودند، از فضيلت دفاع مقدس همراه با شهادت و جانبازي و ايثاري كه در آن وجود داشت، پيامبر اكرم(ص) از چن

سبيح كنم نخ تبرويم. پس موضـوع صـحبت ما، كه تصور مي تعبير به جهاد اصـغر فرمودند و بعد فرمودند حاال به سـراغ جهاد اكبر
 صلي در تربيت ديني است كه چيستي و چگونگي آن را بايد توضيح دهيم.است. اين همان راهبرد ا» جهاد با نفس«فضائل است، 

 يهر كس مربوط به اشتباهاتآلودگي  زانيم است/در جهاد با نفس  او اهتمام زانيارزش هر كس به م زانيم
  است كه در مبارزه با نفس دارد

 ت، تكبّر، تنبلي، حرص، حسرت، صداقت داشتن،موضوع اصلي تربيت ديني، جهاد با نفس است؛ نه موضوعاتي مانند دوري از حساد 
ميزان ارزش هر كسي به ميزان اهتمامي است كه در مهربان بودن و... . خط عملياتي ما، مبارزه با تمايالت نفساني است. 

جهاد با نفس دارد. ميزان آلودگي و سـياهي هر كسـي هم مربوط به اشــتباهاتي است كه در مبارزه با نفس 
دهد. و اگر كسي در هايي مانند حسادت، تكبّر، حرص و...، خود را نشان ميدر جهاد با نفس ناموفق باشد، در بدياگر كسـي  دارد.

جلي ها تجهاد با نفس موفق باشد، مقداري از اين موفقيت در نماز اول وقت، مقداري در مهرباني با ديگران، و مقداري در ساير خوبي
  كند.مي

  اد اصغر:هاي جهاد اكبر و جهمشابهت
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توان در دوران جهاد اكبر هاي نوراني دورة دفاع مقدس را ميهمان شب »/نورانيت و فضاي معنوي. «1 
  تجربه كرد

  همان فضاي خوش و زيبايي كه در جهاد اصغر، قابل تجربه است، در جهاد اكبر و مبارزه با نفس هم وجود دارد. حتي صفا و زيبايي
هاي نوراني و زيبايي كه در زمان دفاع هاي فضــاي جهاد اصــغر اســت. همان شــبتر از زيباييذّابدر جهاد اكبر بســيار بزرگتر و ج

تري را العادهتوان در دوران جهاد اكبر تجربه كرد. حتي در جهاد اكبر فضــاي معنوي فوقمقدس در جهاد اصــغر رونق داشــت را مي
گيرد، در جهاد اكبر هم وقتي فهميدي كه خدا چقدر تو را تحويل مييتوان تجربه كرد. در جهاد اصغر با گذشتن از جان و مال ممي

  آوري.دست ميگيرد و نورانيت بيشتري نسبت به فضاي جهاد اصغر بهگذري، خدا بسيار بيشتر تو را تحويل ميكه از هواي نفس مي

قب خودت باشي و در جهاد اكبر هم بايد دشمن را ببيني تا بتواني مرا »/احساس خطر از جانب دشمن. «2
  از خدا كمك بخواهي

 شود. در جهاد اصغر وقتي مشـابهت ديگر جهاد اكبر و جهاد اصـغر در حضور دشمن و خطري است كه از جانب دشمن احساس مي
ه بري و معنويت را تجربشوي، بيشتر به خدا پناه ميكند، ميكني و متوجّه خطري كه از جانب او تو را تهديد ميدشـمن را حس مي

  كني. در جهاد اكبر هم بايد دشمن را ببيني تا بتواني مراقب خودت باشي و از خدا كمك بخواهي.مي
 بَيْنَ الَّتِي ترين دشمنان تو، نفس تو است كه بين دو پهلوي تو قرار دارد؛ أَعْدَى عَدُوِّكَ نَفْسُكَدشـمن«فرمايد: رسـول خدا(ص) مي 

الوه اينكه دشـمن بيروني ما در جهاد اكبر يعني همان شـيطان رجيم، ضعيف قلمداد شده به ع )59/ص1مجموعه ورام/ج»(جَنْبَيْك
  اما بايد او را جدي گرفت.  )76نساء/»(إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطانِ كانَ ضَعيفاً ؛است ضعيفحيله شيطان مسلّماً مكر و «است؛ 

  م است بيش از جهاد اصغر استشجاعتي كه براي جهاد اكبر الز »/سختي و دشواري و نياز به شجاعت. «3
  هم جهاد اصغر و هم جهاد اكبر هر دو سخت هستند و جهاد در هر دو ميدان به شجاعت نياز دارد. البته شجاعتي كه براي جهاد اكبر

، ترس »آبرو«، ترس از دست دادن »لذّت«الزم اسـت بيشتر از شجاعتي است كه براي جهاد اصغر الزم است. ترس از دست دادن 
  هاي جهاد اكبر است.گذارد و اينها از دشواري، روي شجاعت تأثير منفي مي»فرصت«دست دادن از 

  اهتمام به خدا و مهم شدن آخرت در جهاد اكبر بيشتر است»/عشق و عالقه به خدا و آخرت. «4
 و جهاد اصغر تأكيد فرمودند بسـيج مدرسـة عشـق اسـت و بر عالقه و عشق و محبّت به خدا در دفاع مقدس حضـرت امام(ره) مي

شد و گريه كردند. اين اهتمام به خدا و مهم شـدن آخرت، در جهاد اكبر بيشـتر اســت. كســي كه در جهاد اصــغر عاشق خدا ميمي
  كرد كه خدايا من دوست دارم بيايم پيش تو، اين احساس را در جهاد اكبر بيشتر خواهد داشت.مي

  خداوند عزّ و جلّ مى فرمايد: به عزّت و جالل و عظمت و «خداوند متعال فرموده است: در روايتي از امام باقر(ع) نقل شده است كه
شـكوه و بلندى جايگاهم سوگند كه هيچ بنده مؤمنى در چيزى از امور دنيا خواست مرا بر خواست خودش مقدّم ندارد، مگر اينكه به 

عَزَّ وَ جَلَّ: وَ عِزَّتِي وَ جَلَالِي وَ عَظَمَتِي وَ بَهَائِي وَ عُلُوِّ ارْتِفَاعِي  ؛ قَالَ اللَّهُاو غناى نفْس بخشـم و همّ و غمش را مصروف آخرت سازم
 لسَّماواتِ و األرضَو ضَمَّنتُ اءٍ مِنْ أَمْرِ الدُّنْيَا إِلَّا جَعَلْتُ غِنَاهُ فِي نَفْسِهِ، وَ هِمَّتَهُ فِي آخِرَتِهِ و هَوَاهُ فِي شَيْ عَلى هَوَايَ لَايُؤْثِرُ عَبْدٌ مُؤْمِنٌ

اين روايت با تعابيري مشــابه از ديگر امامان معصــوم نيز نقل شــده  )137/ ص2كافي/ج»(رِزقَهُ ، و كُنتُ لَهُ مِن وَراءِ تِجارَةِ كُلِّ تاجِرٍ
 است. 

 

  


