
 

 

 باسمه تعالی

 اهمیت تهذیب نفس در حوزه

ی دنیا اینجور است که وضع نظام مادی و امروز در همه

ها کند؛ جوانحوصله میها را بیفشار مادی و مادیت، جوان

ها، کند. در یک چنین وضعی، دستگیر جوانرا افسرده می

بینید است. علت اینکه می اخالقتوجه به معنویت و 

ای طرفشان کند و یک عدههای کاذب رشد پیدا میعرفان

 علمیه حوزهروند، همین است؛ نیاز هست. جوان ما در می

« هذیب استجوان طلبه؛ چه دختر، چه پسر، نیازمند ت

)بیانات رهبری در دیدار طالب، فضال و اساتید حوزه علمیه 

 (29/07/1389قم، 

 تکریم اساتید و مراجع تقلید

های له است. یکی از سنتأبه استاد هم یک مس احترام»

شاگرد در مقابل استاد بود؛  تواضعهای علمیه، رائج حوزه

نوشتند، که متعلم در می»آداب المتعلمین» .احترام به استاد

مقابل معلم چه وظائفی دارد و معلم چه حقوقی بر او دارد؛ 

متقابالً متعلم بر معلم حقوقی دارد. اینکه استاد چنان که هم

شنفتند، گوش بیاید بگوید و برود، نه؛ حرف شاگرد را می

های ؛ اینها سنتاینها از قدیم معمول بوده است«.کردندمی

و ها باید باقی بماند این سنت که بایدی ماست. خوب حوزه

بیانات )«تقویت شود. تحول به معنای تغییر اینها نیست.

رهبری در دیدار طالب، فضال و اساتید حوزه علمیه قم، 

29/07/1389) 

 تخراج و انتشار مکتوبات اخالقیاس

استخراج و انتشار مکتوبات اخالقی بزرگان اهل تهذیب که  »

 مرحوم آقای قاضی از اینها باقی مانده منتشر شود. مثالً

مکتوباتی دارد که اینها مستقالً چاپ نشده؛ توی یک شرح 

حالی )شرح حال هم خیلی شرح حال خوبی نیست.( اینها 

 .آمده؛ اشعار مرحوم آقای قاضی هم آنجاست

خوب اینها واقعاً در بیاید، استخراج شود و یک گروهی 

)در دیدار با اعضای شورای عالی حوزه،  .بنشینند کار کنند

1389) 

 تاکید بر عرفان عملی

ای در اینجا مورد نظر ما نیست و فایده اصالً عرفان نظری»

ای ندارد. عرفان نظری عرفان نظری فایده هم ندارد. واقعاً

 تزکیهبرد، که طلبه را باال میبرد. آنچهکس را باال نمیهیچ

شود، عرفان نظری نیست؛ اگر چه کند و معراج طلبه میمی

هایی بکند. باید این عرفان نظری هم ممکن است کمک

«« انداخت.را توی طلبه راه سلوکرا این حالت  عرفان عملی

 (1389)در دیدار با اعضای شورای عالی حوزه، 

 مصادیق تهذیب در حوزه

 :بیان برخی از مصادیق تهذیب در حوزه عبارتند از

 تهیه نظام جامع نماز شب 

کنیم؛ این خیلی  نماز شبکنیم، طلبه را اهل ما همّت می»

ریزی کنید که از میان پنجاه هزار طلبه کند. برنامهکمک می

ترها و یک عده حوزه قم حاال با حذف یک عده خیلی پائین

خیلی پیرترها اقالً سی هزارتاشان هرشب نماز شب بخوانند 

تد. بنابراین افاگر این شد، به نظر من از جهت اخالقی راه می

 «دها تهیه شوالزم است نظام جامع در همه این زمینه

 انس با ادعیه و مناجات 

انس پیدا کند. طلبه  مناجاتو با  ذکر، با دعاطلبه باید با »

باید زندگی خود را یک زندگی دینیِ محض بکند. طلبه باید 

 معرفتدل خود را پاک و صاف کند، تا وقتی در مقابل انوار 

برادران! بدون و توفیقات الهی قرار گرفت، تاللؤ پیدا کند؛ 

 «.شوداینها نمی

ما کسانی را داشتیم که از لحاظ علمی، مراتب باالیی هم 

داشتند و مغزشان قوی بود؛ اما دل و روحشان ضعیف و 

معنوی و دینی ساخته  جا آن بنیهپذیر بود. وقتی اینآسیب

آید، جا که پای مقام و امکانات مادّی به میان مینشود، آن

آید، جا که پای فداکاری به میان میآنلرزد؛ انسان می

طور تواند جلو برود؛ آن وقت چهلرزد و نمیانسان می

شود یک ملت و یک مجموعه را هدایت کرد؟ باید عمل می

)سخنرانی در اجتماع طالب و « کنیم، تا بتوانیم اثر بگذاریم.

 (30/11/1370ی قم، ی علمیهفضالی حوزه

 نماز اول وقتتوصیه به نافله، قرآن و  ←

بخوانید، نماز اول وقت بخوانید که این  قرآنبخوانید،  نافله»

واجب خواهم بگویم که سه چیز برای طلبه واجب است. نمی

ای که با ای و شغلی است. طلبهاست؛ واجب وظیفه شرعی

ای که اهل نافله نباشد، قران انس نداشته باشد، طلبه

ای که نمازش را آخر وقت بگذارد، چیز مهمی کسر طلبه

)بیانات رهبری در مراسم عمامه گذاری، « دارد.

26/10/1372) 

 تقوا 

گیرد. در جوانی تهذیب که این بنیه در جوانی شکل می

خودتان را بسازید؛ شما روزگارهای مهم و حساسی را در 

این کشور و این نظام و این نهضت . پیش خواهید داشت

عظیم اسالمی در سطح عالم، به شماها احتیاج خواهد 

 .ن را بسازیدداشت؛ از لحاظ معنوی باید خودتا
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خواهد. می ارادهآسانی است؛ اما پیمودنش  البته نقشه، نقشه

؛ یعنی اتیان گناهنقشه، یعنی تقوا؛ تقوا، یعنی پرهیز از 

انجام دادن و از  اخالص؛ کار را با محرماتو ترک  واجبات

شود، این و فریب دور بودن. برخالف آنچه که تصور می یار

 .تر استکارها در دوران جوانی بسیار آسان

هاست؛ این ارزش بنابراین، ارزش تدین، یکی از آن ارزش

بایستی رعایت شود. نماز شب خواندن، نافله خواندن، دعا 

متوجه خدا بودن، زیارت رفتن، توسل  خواندن، ذکر گفتن،

کردن و به مسجد جمکران رفتن، سازنده است؛ اینها شما را 

ی ایدئال داشته شود یک حوزهپوالدین خواهد کرد. نمی

)بیانات در « که این چیزها در طالبش نباشد.باشیم، درحالی

 (31/06/1370آغاز درس خارج فقه 

 پرکاری و خستگی ناپذیری

وان و روحانی، باید پُرکار و پرتالش باشد و از کار طلبه ج»

طلبی، اندکی احساس خستگی و میل به راحت خسته نشود.

ناپذیر باشید. همه باید خستگی کار را خراب خواهد کرد؛ 

گیری و کنجکاوی داشته باشند. من به باید روحیه دنباله

سته کنم، دنبال کار را بگیرید و خهای جوان توصیه میطلبه

کنید، تا نهایت آن کار بروید و نشوید. هر کاری که شروع می

 (12/11/1366)« احساس کسالت و مالمت نکنید.

 آموزیتقدم تهذیب بر علم

اللَّه را و ذکر و تقوا و سعی برای تقرب الی خشوعبه  توصیه 

اصلی  ، که مایهعلمبه  تا توصیه استتر اجببرای طالب و

کارشان علم است. اگر علم باشد، تقوا نباشد، این علم 

فایده، گاهی هم مضر. عالمانی داشتیم چه علم شود بیمی

ای دینی، چه علم غیر دینی که نه فقط از این علم بهره

این روح  .ای نرساندند، بلکه وزر و وبال شدند و بهرهنبرد

)بیانات در جمع « معنویت در کالبد علم و عالم الزم است.

 (20/07/1390علما و روحانیون شیعه و سنی کرمانشاه، 

 

 طلبگیرعایت زیّ

شرط و الزم است که  روحانیتیک چیز دیگری که در باب 

ی حفظ قداست ما دقیقاً و جداً به آن توجه کنیم، مساله

روحانی است. روحانیت دارای قداست است. مردم به من و 

مان و مان، شأنکنند، به خاطر لباسشما که نگاه می

کنند و یک تقدسی مان، حساب خاصی برای ما باز میشغل

کنند، خیال هانی که خودشان میقائلند. بعضی از گنا

کنیم؛ بعضی از کارهای خیری که کنند ماها نمیمی

دهیم؛ کنند ما انجام میدهند، خیال میخودشان انجام نمی

کنند ماها دائم در حال ذکر الهی و توجه به خیال می

شود هستیم؛ یک چنین می غفلتپروردگار که غالباً از آن 

ی ما دارند. البته این تصورات را نباید تقویت تصوراتی درباره

 .کرد

 

حفظ قداست با سالمت مالی، سالمت اخالقی و حفظ زیّ 

گوییم عبای پاره به دوشمان بیندازیم؛ لبگی است. نمیط

معنای زیّ طلبگی این نیست. معنایش این است که در 

)بیانات رهبری در .دنیاطلبی مثل دنیاطلبان عمل نکنیم

 (17/08/1375جمع روحانیون استان سمنان، 

 

 

 

 

های مطالبات اخالقی رهبری از حوزه

 علمیه و طالب 
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به عنوان یک شخصیت روحانی بصیر،  مقام معظم رهبری

گر و رصد کننده اوضاع کشور یک رهبرسیاسی مذهبی نظاره

و  اخالقای نسبت به موضوع و جهان، حساسیت ویژه

ها و فرمایشات دارند. بررسی دیدگاه حوزه علمیهدر  تهذیب

اندیشمندانی است که دهد که وی از جمله ایشان نشان می

نقش محوری برای خودسازی و معنویت در نظام رفتاری و 

 .و غیره دارندها، اخالقی حوزه

 ر و نشاط جوانیضرورت حفظ شو

خصوصیات جوانی حفظ  جوانی را با همه طلبه باید روحیه»

 ما جوان اگر. شود تبدیل پیری به نباید جوانی، این …کند 

 و حوصلهبی و نشاطبی و پیر روحیتاً ولی جوان، سنّاً و ظاهراً

 باید طلبه. است بدی چیز بسیار باشد، ناامید و ابتکاربی

)سخنرانی در « شاط و تحرک باشدن و شور و امید منشأ

 ی علمیهدیدار با مجمع نمایندگان طالب و فضالی حوزه

 (. 0۴/11/1369قم، 

 ها؛ ارزش علم وجهادحفظ ارزش
ها در حوزه است. طالب باید ارزش یک مسئله، مسئله»

ناپذیر همواره های ثابت و زوالارزشعنوان هایی را بهارزش

آنها، ارزش علم و ارزش جهاد  یاد داشته باشند که ازجملهبه

ی جهادگر، است. ارزش جهاد را دست کم نگیرید. طلبه

ای که آماده است تا ی بسیجی، طلبهی تالشگر، طلبهطلبه

های خطر حضور پیدا کند، این طلبه است که اگر در میدان

وقت دنیایی در مقابل او دیگر تاب لم مجهز شد، آنبا ابزار ع

 و بدهد رشد را هاارزش این بایستی حوزه نظام …آوردنمی

 فضالی و طالب اجتماع در سخنرانی) «…بیاورد پیش

 (. 01/12/1370قم، یعلمیه یحوزه

 زهد و ساده زیستی
اعراض از  زیستی، مسئلهساده مسئله تهذیب اخالق، مسئله»

های علمیه جدی گرفت. خارف دنیا را بایستی در حوزهز

 تا خیابان دو که –اش طور نباشد که طلبه به خاطر خانهاین

. بیفتد شخصی ماشین فکر به – دارد فاصله درس محل

 و عسرت بر طلبگی کار بنای اول، از چیست؟ ماشین

 بیفتیم فکر به فوراً حاال اما بود؛ دنیوی زخارف به اعتناییبی

ی کذایی داشته باشیم! ه یک ماشین شخصی و یک خانهک

البته باید حداقل معیشتی وجود داشته باشد؛ طوری که 

انسان ذهنش مشغول آن چیزها نباشد و بتواند درسش را 

راحت بخواند و کار الزم و مورد توقع را انجام بدهد؛ اما 

کارهای  طور نباشد که طلبگی هم به چیزی مثل بقیهاین

 زخارف دنبال و تجمالت دنبال –کنند که بعضی میدیگری 

 بزرگی خیلی عیب این. شود تبدیل – رفتن اینها امثال و

 آغاز در بیانات) «شود جلوگیری آن از بشدت باید که است

 (31/06/1370 فقه، خارج درس

 ها و احساسات انقالبیمراقبت از گرایش

نظام رفتاری و اخالقی حوزه،  دیگر در زمینه یک مساله»

ها و احساسات انقالبی در حوزه است. عزیزان گرایش مساله

من! فضای انقالبی در کشور دشمنان عنودی دارد، دشمنان 

ت فضای انقالبی در کشور ورزی دارد. با حاکمیکینه

خواهند این فضا را بشکنند. شما دیدید در یک مخالفند؛ می

را زیر سؤال بردند، جهاد را زیر سؤال بردند،  شهادتای دوره

سؤال بردند، نظرات امام را زیر سؤال بردند، را زیر  شهید

 «!پیغمبران را زیر سؤال بردند

خواهند فضای انقالبی را بشکنند، روحانی انقالبی را می

، تحقیر شهید، تحقیر شهادت، بسیج تحقیر .منزوی کنند

کرده در زیر سؤال بردن جهاد طوالنی این مردم اگر خدای ن

گوشه و کنار حوزه به وجود بیاید، فاجعه است. بزرگان حوزه 

)بیانات « بایستی مواظب و مراقب باشند و مانع بشوند.

رهبری در دیدار طالب، فضال و اساتید حوزه علمیه قم، 

29/07/1389) 

 پرهیز از افراط و تفریط 

ی کشور عزیزان من! آینده مال شماهاست، امید آینده

شماها هستید؛ باید خیلی مراقبت کنید. درست است که 

ی انقالبی اهل عمل است، اهل فعالیت است، جوان طلبه

ید انداختن کار نیست، اما با اهل تسویف و امروز به فردا

مراقب باشد؛ مبادا حرکت انقالبی جوری باشد که بتوانند 

بایستی  تفریطو  افراطگری به او بزنند. از افراطی تهمت

طور که های انقالبی بدانند؛ همانجوان«.پرهیز کرد

روی هم زند، زیادهتفاوتی ضربه میو بی سکوتگیری و کناره

روی نشود. اگر آن چیزی زند؛ مراقب باشید زیادهضربه می

رش شده است که به بعضی از مقدسات حوزه، به که گزا

بعضی از بزرگان حوزه، به بعضی از مراجع یک وقتی مثالً 

اهانتی شده باشد، درست باشد، بدانید این قطعاً انحراف 

بیانات رهبری در دیدار طالب، فضال و ).است، این خطاست

 (29/07/1379، حوزه علمیه قماساتید 

 

 اندیشیهای آزادکرسی

یکی از موضوعاتی که حتماً الزم است من عرض بکنم، 

های آقایان است که در بعضی از صحبت آزاداندیشیمساله 
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های آزاداندیشی در قم تشکیل بود. چرا این کرسی

های علمیه ما، همیشه شود؟ چه اشکالی دارد؟ حوزهنمی

مرکز و مهد آزاداندیشیِ علمی بوده و هنوز که هنوز است، 

های درسیِ وزهکنیم و نظیرش را نداریم در حما افتخار می

غیر حوزه علمیه، که شاگرد پای درس به استاد اشکال کند، 

پرخاش کند و استاد از او استشمام دشمنی و غرض و مرض 

کند، هیچ مالحظه ی استاد را نکند. طلبه آزادانه اشکال می

برد و ناراحت نمی رنجکند. استاد هم مطلقاً از این هم نمی

شود؛ این خیلی چیز مهمی است. خوب، این مال حوزه نمی

 .ماست

ها کنید در حوزه علمیه؛ در مجالت، در نوشته عرفاین را 

زند، یک نفر گفته شود. یک حرف فقهی یک نفر می

ای ای بنویسد در ردّ او؛ کسی او را قبول ندارد، رسالهرساله

در ردّ او بنویسید. بنویسند، اشکال ندارد؛ با هم بحث علمی 

)بیانات معظم له « ن خوب است.بکنند. بحث علمی به نظر م

گران در دیدار جمعی از اساتید، فضال، مبلّغان و پژوهش

 (08/09/1386های علمیه کشور، )حوزه

 های اجتماعی و سیاسیحضور روحانیت در عرصه

د؛ منتها نه به معنای ورود در اید سیاسی باشبروحانیت 

های سیاسی؛ نه به معنای ملعبه و آلت دست باندها و جناح

بازان شدن این یا آن حزب یا گروه سیاسی، یا سیاست

ای؛ این مطلقاً مورد نظر نیست؛ بلکه به معنای آگاهی حرفه

نمای سالم سی، قدرت تحلیل سیاسی، داشتن قطبسیا

 .سیاسی که جهت را درست نشان بدهد

ای ما درست کار نمکنیم؛ قطبها اشتباه میگاهی ما طلبه

دهد. این، یابی سیاسی را درست نشان نمیکند و جهتنمی

چیزی نیست که به خودی خود و یک شبه به وجود بیاید؛ 

الزم دارد؛ باید با مسائل  نه، این مُزاولت در کار سیاست

سیاسی آشنا شوید، حوادث سیاسی کشور را بدانید و 

ها امروز به اینها نیاز حوادث سیاسی دنیا را بدانید. طلبه

بیانات رهبری در جمع روحانیون استان سمنان، ).دارند

17/08/1385) 

های سیاسی در بندیها و جناحبندیراقب باشید که دستهم

نفوذ و رشد نکند. جهت سیاسی طالب، همان جهت  حوزه

است؛ همان جهت انقالب را باید  انقالبسیاسی نظام و 

الً و عمالً پی و در برخورد با مردم قو تبلیغاتشاءالل ّه در ان

ی )سخنرانی در اجتماع طالب و فضالی حوزه« بگیرید.

 (01/12/1370قم،  علمیه

 لزوم مطالعه آثار شهید مطهری

ی ام که همهنم و بارها هم این نکته را گفتهدامن الزم می

را  آقای مطهریی اهل منبر، یک دور آثار طالب و همه

حوم شهید مطهری )رضوان اهلل علیه( گرایش رمبخوانند. 

 .سلوکی و معنوی هم داشت؛

اگر .جوانان عزیز ما باید با آثار شهید مطهری آشنا شوند

خواستم برنامه حوزه علمیه قم را بنویسم، بالشک بنده می

های آقای گذاشتم که کتابیکی از مواد برنامه را این می

شود و امتحان داده  نویسیخالصهمطهری خوانده شود، 

یون استان )بیانات رهبری در دیدار علما و روحان« شود.

 (15/0۴/1385همدان، 
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های مطالبات اخالقی رهبری از حوزه

 علمیه و طالب 
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