
 بسمه تعالی

 طالب اریذدر مراسم عمامه گ دام ظله العالی یکصد نکته از فرمایشات مقام معظم رهبری

های علمیه بوده و هست. از گذشته چنین مرسوم بوده که وقتی طالب به سطحی قابل از سنتهای دیرین حوزه یکی «گذاریعمامه»
قدس مبه لباس  و علماء رفتهبزرگان اعیاد اسالمی نزد یکی از مناسبتها و رسیدند، در یکی از علوم اسالمی می تحصیل قبول در

ای از طالب جوان به دست عّدههر ساله شود و نیز انجام میمعظم انقالب رهبر همین سّنت نیک نزد شدند. روحانیت ملّبس می
 ست.اخطاب به طالب جوان در این مراسم نورانی آقا سخنان  از کوتاه گزیده ایگلچین و ، متن پیش روشوند. معّمم می ایشانمبارک 

 

 نورانیت پیدا کنید خودتان، تا به مردم نورانیت ببخشید. .1
 شود قدم از قدم برداشت.بدون توسل به پروردگار عالم و اولیاء مطهرینش و بدون کمك خدا، نمی .2
 است.ورثة االنبیاء لباس  این لباس مبّلغین دین است، .3
 گرامی داشتن هم به این است که به لوازم و شرایطش عمل کنید. ؛این لباس را بدانید و آن را گرامی بداریدقدر  .4
 سقوط است. اگر عمامه برای ما غرور آورد، تکّبر آورد... آن وقت وسیله .5
 ین را در بدو رؤیت نخواهد فهمید.شما وقتی عمامه سرتان نباشد، بروید توی کوچه و خیابان، اگر اعلم علماء هم باشید، کسی ا .6
 شما وزن کمی دارد... اما در معنا... بسیار بسیار سنگین است. عمامه .7
 ثقل معنوی این عمامه خیلی زیاد است. حقیقتًا یك گردِن کلفت و قوی معنوی الزم دارد که بتواند زیر این تاب بیاورد.  .8
 شود. چون در موضع ادعا قراریتش بیشتر خواهد شد. چون توقعات از او بیشتر میوقتی انسان عمامه سرش گذاشت، بار مسؤول .9

 گیرد. می
 فرق مابین قبل از تعّمم و بعد از تعّمم را از اعماق وجود، از بن دندان درك بکنید.  .11
 بدون قبول این مسؤولیت که ترویج دین باشد، عمامه معنا ندارد.  .11
 چون این ادعاست، این تابلو زدن است.  ؛ارندا پوشیدید، مردم از شما طلبکباس رچون شما این ل .12
 ی از تدّین باشیم.ات که برای مردم معمولی یك نمونهاز ما توقع نیست که مثل انبیاء و اولیاء باشیم، اما توقع هس .13
 این مسؤولیت شماست.  ،خوب شدن و خوب کردن ،یادگرفتن و یاد دادن .14
 شما معلمین روحی و معنوی بشرید... بشر امروز به این اطباء نیاز دارد.  .15
 واقعًا نیتتان خدمت باشد.  .16
که برای این باشد که در منبر به کسی بگوید برای این باشد که خودتان به آن عمل بینید قبل از اینآن حدیثی که توی کتاب می .17

 بکنید. 
 ؛ اما باید آماده کنیم خودمان را که بتوانیم دیگران را اصالح کنیم. قدم اّول، اصالح خود است .18
 تر، اخالص است. از همه کارهای عالم سخت .19



راه با چیزهای بد خواهد جایی که در حدود کارهای ممنوع و همشرعًا شاید ممدوح هم هست اما آن تجّمل مباح خوب است. .21
 جا بکلی اجتناب کنید. شد... آن

 آدم هست، خود راتوانید محتاج کنید و از مردم و از آنچه که دردست بنیاستغنا داشته باشید از مردم؛ به خدا خودتان را هرچه می .21
 مستغنی قرار بدهید. 

 باید عمل بکند، خود شما هستید. اول کسی که به معارفی که از اسالم آموخته است .22
 سعی کنید باطن را آباد کنید.  .23
 خیلی.  ب نیست، خیلی در خطر استکسی که مهّذ  .24
 اولین چیزی که برای طلبه الزم است در کنار درس خواندن، اخالق است.  .25
 باید تزکیه بشویم ماها. باید اخالقمان و معنوّیتمان با مردم عادی فرق داشته باشد.  .26
 ما بایستی با دو بال علم و اخالق حرکت کنیم.  .27
 تقوا، چیز بسیار خطرناکی است. بی علم .28
 پناه بر خدا از آن روزی که یك عالمی به عکس بشود، که مردم را از بهشت به جهنم ببرد!  .29
 مردانه تصمیم بگیرید که از این محرمات اجتناب کنید.  .31
 فهمید که محّرم الهی است، از آن اجتناب کنید. آنچه را که می .31
 ایطی تسلیم گناه نشوید. نگذارید گناه برشما غالب بشود. تحت هیچ شر .32
 .  نخیر لذایذ دنیا چشم بپوشد، معنایش این است که انسان از همهکنند که تزکیه و وقوف عند المحّرمات... بعضیها خیال می .33
 شود رسید نه به آخرت.  بدون مجاهدت نه به دنیا می .34
 کند.  ست که هر مسی را هم طال میاخالص... همان کیمیایی ا .35
 برای خدا کار کنید.  .36
 تمّتعات حالل در امور دنیوی اشکالی ندارد. آنچه که ممنوع است آن تمّتعات حرام است.  .37
 جوانی بهترین وقت برای شروع تهذیب نفس است.  .38
 کنند.  جوانی دوران طالیی عمر است. افسوس که جوانها عمق این سخن را درك نمی .39
 وقت خودسازی در همین سنین شماست.  .41
 واقعًا ترك محرمات در جوانی که تعلقات کمتری دارد، خیلی آسانتر است.  .41
 توسل و تضرع و ذکر و توجه را فراموش نکنید، ترك نکنید.  .42
 ا با توجه بخوانید.  نمازها ر .43
 بخوانید، قرآن بخوانید، نماز اول وقت بخوانید، که این سه چیز برای طلبه واجب است. نافله  .44



 حتمًا هر روزی یك مقداری قرآن بخوانید. این از شما فوت نشود، ولو نصف صفحه.  .45
 خیلی.   نماز خیلی مهم است عزیزان .46
 با خدا انس بگیرید.   .47
 مواظب زبانتان باشید نگذارید هر حرفی بر زبانتان جاری بشود.    .48
 با بندگان خدا، با اخالق خوب، با رفتار خوب، با صدق در کالم و در عمل، ارتباط برقرار بکنید.   .49
 جا بیاورید.  ه نماز خوب به جا بیاورید، با خضوع، با توجه، ب .51
 قانع به کم در معنویات نباشید.  .51
 ر البته.  با تدبّ  ،هیچ روزی نگذارید بگذرد که شما مقداری قرآن نخوانید .52
 تان، نوافلتان. توسالتتان را حفظ کنید. توجهتان، تضرعتان، نماز اول وقتتان، نماز با توجه .53
 نه.   ر خواهد شد،شت، این مقّرب پروردگاخیال نکنید که هر کی عمامه سرش گذا .54
 شود داشت. اگر خدای نکرده ما وضعمان بد باشد... آنوقت دیگر از مردم، انتظاری نمی .55
 طلبه نباید سیاسی کاری کند و نباید متوغل در امور سیاست بشود. .56
 سعی کنید بفهمید دنیا چه خبر است.   .57
 بوده اما به خاطر نشناختن زمان... دچار خطاهای بزرگی شدند.  ای بسا عالم دین که خیلی هم خوب و پاك و طاهر  .58
یشان گیرما دیدیم کسانی را که قطعًا علمشان باال بود، عدالتشان هم حرف نداشت، اما حرکاتشان، سکناتشان، حرفشان، موضع .59

 به ضرر اسالم و مسلمین بود.  
، دشمن را نشناسید، دوست را نشناسید... این علم و تقوا به ضرر اسالم و مسلمین اگر چنانچه دنیا را نشناسید، جریانها را نشناسید .61

 شود.تمام می
 اهمیتی نکنید.  درس بخوانید. در درس کوتاهی نکنید. کم .61
 باید چشمتان باز باشد؛ جبهه را بشناسید، دشمن را بشناسید، دوست را بشناسید.   .62
 خودی، اینها را رها کنید.  صرف وقتهای بی -دانم نمی -خودی های بیدهعها گبعضی از این بیکاری .63
 تان کم خواهد شد.  اگر بخواهید مفید واقع بشوید، باید علم پیدا کنید. بدون علم فایده .64
 شماست.   اخالق، سیاست؛ این سه تا وظیفه درس، .65
 ال را قوی و محکم درس بخوانید.  بروید سراغ درس خواندن واقعی. یك هفت هشت ده س .66
 آنات زندگی.   د. نفس محتاج تربیت است در همهنفس خودتان را تربیت کنی .67
 گذرد.  گذرد. در کشورتان چه میاز مسائل جاری جهان غفلت نکنید. بفهمید که در دنیا چه می .68
 روِح درس تقوی است، تهذیب نفس است.   .69



 شیم تا با خودبینی و خودخواهی شعاع نفوذ سخن جهان را کم نکنیم.  تواضع داشته با .71
 یلها، نتواند فرو بیاورد.  ما را طمعها، نیازها، خواستها، تحم عت داشته باشیم تا سر برافراشتهمنا .71
 جوان و روحانی پرکار و پرتالش باشد. از کار باید خسته نشوید.   باید طلبه .72
 و دوست شناسی را فراموش نکنید.  شناسی دشمن .73
 کنند.  سوادی برای معمم، عیب غیر قابل اغماضی است، چون مردم به او مراجعه میبي .74
 واقعًا عالم و فاضل و محقق بشوید و این جز با درس خواندن، با دقت کردن، با کار جدی کردن حاصل نخواهد شد.   .75
گاه به زمان، البته تالش الزم است.  .76  هم عالم بشوید، هم متقی بشوید، هم... بصیر و آ
ای بسا عالم فقیه خیلی بزرگی و در عین فقه دارای زهد و تقوا، اما گول بخور، نازرنگ، زمان نشناس، دشمن نشناس، روشهای  .77

 جوری نباشید.  دشمنان را نشناس، ... مواظب باشید این
 و تقوا و هوشیاری و بیداری... شما باید سعی کنید خودتان را در آنها به آن قّمه و اوج برسانید.  علم .78
 این مسؤولیت سنگین، ثواب خیلی زیادی هم دارد. ارزش معنوی زیادی هم دارد.  .79
هرضوانمرحوم آقای طباطبایی  .81  داشت، مال دوران جوانی ایشان است. این مقام معنویت و صفا و عرفان و خصوصیاتی که  علیهاللَّ
 در جوانی دل انسان پاك است، صاف است... از این حداکثر استفاده را بکنید.   .81
 این دوره جوانی را که دوره درخشان و طالیی عمر شماست قدر بدانید.   .82
ه تا آنکنید انسعی  ؛لیل نافله .83  دهید ولو قضایش را. جایی که ممکن است این را انجام بشاءاللَّ
 ی که نمازش را بگذارد آخر وقت، یك چیز مهمی را لنگ دارد، کسر دارد. اای که اهل نافله نباشد، طلبهطلبه .84
 خودتان را به خواندن نوافل عادت بدهید.   .85
 نماز خیلی مهم است عزیزان! خیلی، نماز را با توجه بخوانید. .86
 جوری نباید باشد. بنشین و از روزنامه و رادیو خبر نداشته باش و اینی مدرسهبسته و گوشه دل و چشم و گوشساده .87
 نگذارید که اخالقیات فاسد در شما ریشه بگیرد و رشد کند.   .88
 شناختند. اینها هم با راه خدا مقابله کردند و جنگیدند!  کسانی بودند که هم علم داشتند، هم تقوا داشتند، اما دنیا را نمی .89
 خالف رضای الهی، خالف شرع، از شما صادر نشود.  ،دقت کنید که خدای نکرده خالفی .91
 اینها هر کاری کردند در جوانیشان کردند.   -انیت بود قدر اهل صفا و نورکه آن -این بزرگان، این امام بزرگوار  .91
 نگذارید دنیا برایتان اصل بشود.  .92
 با دعا مأنوس باشید.   .93
 اگر چنانچه بتوانید شماها خودتان را با نوافل مأنوس کنید خیلی خوب است.   .94
 بنا داشته باشید که در حال نماز، با توجه به خدا حرف بزنید.   .95



 خوبی بغل دستتان باشد، هر جا الزم شد مراجعه کنید.   خوانید... یك ترجمهآن هم که میقر .96
 کشاند.  معنای کمال در عرف اسالم و منطق اسالم شکستن آن خودی و منیت و آن چیزی است که انسانها را به گناه و جهنم می .97
 فرائض را به اعلی وجهها انجام بدهید.   .98
گویم، کنند که تضییع وقت هم هست خواندنشان و دست قلمهای ناامن و غیر امین، آنها را نمیهایی که یاوه گویی میروزنامه .99

 کنم.  آنها را توصیه نمی
   1تان را باز کنید، هم چشم دیگران را باز کنید.هایشما باید هم خودتان چشم .111

 
 های علمیهمعاونت تهذیب و تربیت حوزه
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