
 

 متن سخنرانی های سرکار خانم اسماعیلی در جلسات هفتگی اخالق

برگزار شده در مدرسه علمیه زینبیه   

 

 عقل و دل  بین هماهنگی : جلسه اول موضوع  

: فرموداسماعیلی ضمن تسلیت به مناسبت ایام شهادت امام حسین  علیه السالم و یاران باوفایشان سرکار خانم 

یکی از عناصر محوری که امام حسین علیه السالم تبیین نمودند و ما باید بهره ببریم، هماهنگی بین عقل و 

دل است. وقتی انسان در طول زندگی از مسیر اصلی خارج می شود،با بهره بردن از این دو عنصر مهم می 

 توانند هماهنگی ایجاد نمایند. 

، چرا که اگر تهذیب و اخالق نباشد، بگی باید علم اخالق را فراگیرند وی افزود: طالب از همان آغاز مسیر طل

 علم برای طالب حجاب اکبر محسوب می شود و دیگر اینکه زمانها و مکانهای خاص را دریابند. 

سخنران مذهبی تاکید کرد: طالب  باید متخلق به اخالق اسالمی باشند زیرا با نفس و دم خود ، افراد جامعه 

 می کنند و همین امر باعث می شود که تبلیغ موفق و موثر داشته باشند. را هدایت 

طبق فرمایش آیت اهلل قاضی ، طالب  تاریخ اسالم  و سیره علما را مطالعه کنند ، طلبه اسماعیلی اذعان کرد: 

ای که نماز شب نخواند علمش سودی نخواهد داشت. ضمن درس خواندن حتما در کنارش عبادت داشته 

 . باشند

:  زمانی جامعه کنونی هماهنگی بین عقل و دل ایجاد می شود  که  نماز شب، مستحبات، وی در خاتمه گفت 

 نوافل در مساجد احیاء گردد. 

 

 

 

 

 

  



 

  سوره حشر»تفسیر حدیثی از امام رضا علیه السالم پیرامون آیه آخر جلسه دوم: موضوع» 

به  قرائت  سوره حشر مداومت نمایید )قبل از خواب( : در آخر شب فرمودسرکار خانم اسماعیلی در جلسه دوم 

خدا را باید بخوانیم  با تاکید بر آیات آخر سوره مبارکه اسما الهی که وقتی می خواهیم به سمت خدا برویم، 

ء الهی اصال ممکن نیست و عرفان و اخالق بدون مدد گرفتن از اسماد فرمود مرا به اسمائم بخوانید. و خداون

 مداومت بر این امر ، در عوالم ملکوتی انسان تاثیر خواهد گذاشت. 

که در پایان سوره حشر آمده است می « خالق » در حدیثی از امام رضا علیه السالم درباره کلمه وی افزود : 

 مبدا حرکت میل است. فرقالینفک موجود جهان ماده است، جزء حرکت ؛ «الخالق ال بمعنی الحرکه»فرمایند: 

بین میل در طبیعت و انسان این است که میل در طبیعت ذاتی است، میل در بشر و حیوان غریزی است لذا 

 .تمام حرکات که در جهان رخ می دهد به خاطر این مبدا و میل است

ب انسان میل ذهن و عقل ما میل به ادراک پیدا نکند درس نمی خواند. تا قلسخنران مذهبی اذعان کرد : 

الهی پیدا نکند  نمی تواند عارف شود. برای ولی اهلل شدن باید میل قلب انسان تغییر کند. در وادی عرفان که 

 و توبه مرحله بعدی می باشد.  به معنای بیداری است« یقظه » صد منزل است اولین منزل ، 

 ،ام، کواکب، کهکشان ها ، کوهها و زمینعالمه حسن زاده آملی بر این عقیده اند که همه اجروی تاکید کرد: 

بدا حرکتشان میل است. همچنین عالمه مجلسی می گوید با وجود ششصد جلد کتاب و هفتاد سال همه م

توصیه پدر بزرگوار عالمه مجلسی این بود که مبدا سن ، از روز اول ،  پدرم میل من را درست قرار داده است. 

 لق باشد. باید خاعلیه السالم مبدا میل و حرکت طبق حدیثی از امام رضا میل خود را تحریکات قرار نده و 

 آیت فرمایش طبق باشد، داشته تمرکز نمازش بر که است این طلبه وظایف دیگر اسماعیلی در خاتمه گفت: از

 با همراه را قران اینکه دیگر. باشد داشته خشوع نمازها در همچنین و است نماز بند در اعمال همه بهجت اهلل

 معنویت را در حوزه تاسیس کند. موسس پاکی و طهارت و کلمات نهج البالغه باشد.  بخواند، تدبر

 

 

 

  



  آداب طلبگی بیان برخی از  جلسه سوم: موضوع 

در کالس  زمانی که  در حوزه به خوبی رشد کنیدمی خواهید اگر : سماعیلی در جلسه سوم فرموداسرکار خانم 

در کالس با ذکر گفتن فقط گوش کنید، با طهارت باشید ،  ،درس حضور پیدا می کنید از استاد سوال نپرسید

د ذهن شروع به هضم مطالب می کند. وارد شوید. وقتی به محتوای دروس گوش می کنید و سوالی نمی پرسی

داشته  تواضع  استادر مقابل د .  حفظ کنید.نحوه نشستن در کالس درس بسیار مهم است. حرمت استاد را 

 باشید.

ما وقتی  تحت تربیت ربوبی قرار می گیرید و ربوبیت شکل می گیرد. درا گفتیرب وقتی  استاد اخالق افزود: 

 .مواهیم شاگرد مدرسه خدا شویم استقامت  الزم است که در مکتب خداوند هزار تجلی اسم خدا را بگیریبخ

خوف است. حکمت  کلیت استقامت دو عنصر وجود دارد. یکی حکمت و دیگری در وی در ادامه اذعان کرد: 

 داشته استقامتی چنین اگر قران آیات طبق حتما باید در کنارش خوف الهی باشد وگرنه هیچ فایده ای ندارد.

 باشند. داشته  وجود باور، و عقیده منطق، در بایست می استقامت. شود می نازل شما بر فرشته باشید

از را فرا گیرد و از جمله نجوم ، ریاضیات، فیزیک و امثال آن  طلبه باید همه علوم ماعیلی در خاتمه گفت:اس

، خود و همچنین در راستای تبلیغ موثر اول گام این است که با تغییرات در رفتار تک بعدی بودن برحذر باشد

  باشد.منتظر تغییر در رفتار اطرافیان علی الخصوص خانواده 


