عنوان کتاب :سوژههای سخن 11
تفـکر قـرآنـی
ن
مبلغی حوزه
حتقیق و تألیف :استاد حممد مهدی ماندگاری و مجعی از
ناشر :معاونت فرهنگی و اجتماعی سازمان اوقاف و امور خیر یه کشور
هتیه و تنظمی :مرکز فرهنگی  -تبلیغی زندگی به رنگ شهدا www.berangeshohada.ir
لیتوگرایف ،چاپ و صحایف :سازمان چاپ و انتشارات اوقاف
مشارگان 10000 :نسخه
آدرس جمتمــع :قــم ،بلــوار  15خــرداد ،جنــب امامــزاده شــاه ســیدعیل ،جمتمــع فرهنگــی آمــوزیش
معاونــت فرهنگــی و اجتماعــی ســازمان اوقــاف و امــور خیر یــه
تلفن025-38187169 :
ّ
مرکز خپش :موسسه فرهنگی مطاف عشق؛ قم ،خیابان مسیه ،کوچه  ،33پال ک 13
تلفن 025-37839373 :و  09127506411و www.mataf.ir

غیر قابل فروش

گفتار اول  :تفکر در رحمت الهی 11.....................................
گفتار دوم  :تفکر در شنیدنیها25......................................
گفتار سوم  :تفکر در والیتمداری 37.................................
گفتار چهارم  :تفکر در مسألهی مرگ 47............................
گفتار پنجم  :تفکر در راه موفقیت 59...................................
گفتار ششم  :تفکر در ایمان و عمل صالح 69.........................
گفتار هفتم  :تفکر در آخر کار 87......................................
گفتار هشتم  :تفکر در توبه97..........................................
گفتار نهم  :تفکر در انقالب درون و بیرون113.........................
گفتار دهم  :تفکر در بنیان خانواده 125................................
ضمیمه :اقتصاد مقاومتی 135........................................
فهرست تفصیلی 139...................................................


مقدمه
بر اســاس مبانی قرآنی ،دنیا بســتر مشکالت و سختیهاست.
َ َ 1
« َل َق ْد َخ َل ْق َنا ْال ْنسـ َ
ـان ِ يف كب ٍد»
ِ
َ
َ
ً
َ
َ ُّ َ ْ ْ
ـان إ ّن َك كاد ٌح إل َر ّبـ َـك ك ْ
ُ
2
ُ
ف
حا
د
ـ
س
ن
«يا أيا ِال
الق ِيه»
ِ
ِ ِ ي ِ
ِ
لــذا دیــن اســام به ما آمــوزش داده اســت کــه در دنیا بــه دنبال خوشــی و لذت
مطلق نباشید؛ زیرا در دنیا بستری برای خوشی صرف قرار داده نشده است .دنیا
محل آزمایش و مزرعهای برای برداشــتن توشـهی آخرت است.
ْ َ ُ ُ َُ ُ َ
َ
الـ ْـو َت َو َ
ْ َ ُ َ َ ً 3
« ّالـ ِـذي َخ َل َق ْ َ
الياة ِل َي ْبل َوك ْم أ ّيك ْم أحســن عمال»
ُّ ْ
َُ
َ 4
اآلخره»
«الدنیــا َم ْز َرعه ِ
 .  1سورهی بلد( ،)90آیهی.4
.  2سورهی انشقاق( ،)86آیهی .6
 .  3سورهی ملک( ،)67آیهی .2
 .  4دیلمی ،ارشاد القلوب ،ج ،1ص89؛ محمدباقر مجلسی ،بحار األنوار الجامعه لدرر أخبار األ ئمه،:
بیروت ،انتشارات دار إحیاء التراث العربی ،چاپ دوم1403 ،ق ،ج  ،107ص .109
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عقــل اســت کــه میتوانــد گرههای فکــری و اعتقادی و بــه صورت کلی مســائل
نظــری انســان را حــل کنــد و ابزاریســت بــرای این کــه بتوانیــم در دنیــای ملحوف به
بــا و ســختی ،آســانترین و بهتر یــن راه را برای حــل معضالت و مشــکالت بیابیم.
بر کسی پوشیده نیست که در بسیاری از موارد ،استفاده نکردن از قوهی تفکر
در متون وحیانی و ناآ گاهی از نسخههای شفابخش دین در بخشهای مختلف
زندگی ،موجب چند برابر شــدن مشــکالت ،ســختیها و گرفتاری بیشــتر انسان در
زندگی دنیاییاش شده است.
بــه عنــوان مثــال دختــر و پســری که نیــاز بــه ازدواج دارند بــا توجیه اینکــه نیاز به
شــناخت یکدیگــر دارنــد ،آشــنایی و معاشــرت قبــل از ازدواج را بــرای خــود تجویــز
میکننــد و باعــث ایجــاد مشــکالت متعــدد بــرای خــود و دیگــران میگردنــد.
کســی که از روی غفلت دچار گناه شــده اســت ،به غلط خود را رانده شــده از
درگاه الهــی میبینــد و بــدون تفکــر در رحمت الهی به مســیر غلطی که رفته اســت
ادامــه میدهد و خود را گرفتار میســازد.
پــدر و مــادری که قصد تربیــت فرزند خود را دارند ،بــدون تفکر در روش تربیتی
اســام ،مســیری را طــی میکننــد که بعــد از مدتی مشــخص میشــود ،اشــتباه بوده
است.
بــه همین دلیل در کتاب پیش رو ســعی شــده اســت که با اســتفاده از فرصت
اســتثنایی مــاه مبــارک رمضــان و بهار قــرآن بــه تفکر در برخــی آیات درسآمــوز قرآن
بنشــینیم .از این رهگذر ،مخاطب با تفکر صحیح و اســتفاده از آموزههای دینی،
میتوانــد راه صحیحــی را بــرای حــل مشــکالت خــود انتخــاب کند و به ســامت از
آنها عبــور نماید.

همدقم 9

ّ
کتــاب ســوژههای ســخن  ،11بــا زحمــات تعــدادی از طــاب فاضــل و ارجمنــد
در مؤسسـهی فرهنگــی -تبلیغــی زندگــی بــه رنــگ شــهدا تهیــه گردیــده اســت ،کــه
در اینجــا از همـهی آنهــا کمــال قدردانــی و تشــکر را دارم و امیــدوارم خداونــد توفیق
خدمــت خالصانــه را عنایــت فرمایــد.
از معاونت محترم فرهنگی و اجتماعی ســازمان اوقاف کشــور ،جناب ّ
حجت
اإلســام و المسلمین شــرفخانی نیز که در ارائه و توزیع محتوای تبلیغی به مبلغان
همراهی و همکاری الزم را داشــتهاند ،تشکر مینمایم.
امیــد اســت ایــن کتــاب و ســایر کتابهــای ســوژههای ســخن بــا نقدهــا و
پیشنهادات سازندهی شما مبلغ گرامی ،مفیدتر و کاربردیتر از گذشته ارائه گردد.
از همـهی شــما عز یــزان ،در ایــام و لیالی با برکت مــاه مبارک رمضــان ،التماس
دعای خیر دارم.
		

محمــد مهدی ماندگاری
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تفکر در رحمت الهی

تفکر در رحمت الهی
یكــی از بزرگتر یــن مشــکالت و گناهانــی کــه ممکــن اســت گریبانگیــر یک انســان
شــود ،مســأله «ناامیــدی» اســت ،که به شــدت در حال رشــد اســت و اگر بــه خوبی
شــناخته و درمــان نشــود ،میتواند یک انســان مؤمــن را به فردی مأیــوس و دینگریز
ً
تبدیــل کنــد ،خصوصــا ناامیــدی از رحمــت الهــی کــه قهقـهی رضایــت شــیطان را
بــه دنبال دارد.
مــا در ایــن مبحــث میخواهیــم بــا تفکــر در رحمــت الهــی ،شــناخت دقیقتری
از مهربانــی و وســعت رحمــت پــروردگار بــه دســت آور یــم تــا با تکیــه بــر آن ،در هیچ
حالتــی یــأس و ناامیــدی در قلــب مــا نفــوذ نکند.
بر اســاس آیهی معروفی که همیشه در ابتدای هر کاری به خواندن آن سفارش
حــن َّ
شــده اســت؛ یعنــی آیـهی «ب ْســم ِ َّ ْ َ
الر ِحـ ِـم» ،رحمــت خــدا دارای اقســامی
ِ ِ
اهلل الر ِ
اســت :رحمـت عامهی الهــی و رحمت خاصـهی الهی.
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اقسام رحمت الهی

 .1رحمت عامه
رحمــت عامـهی الهــی ،بــه رحمــت واســعه و رحمــت رحمانیــه نیــز معروف اســت.
«رحمــن» ،نــام اختصاصــی پــروردگار عالــم اســت و جــز او ،کســی شایســته نیســت
کــه چنیــن نامــی بــر خود نهــد ،مگــر عبدالرحمــن که نامــی زیبــا و برازنــدهی مؤمنان
ّ
اســت .علــت اینکــه آن را «واســعه» میگوینــد ،در گســتردگی شــمول ایــن رحمــت
اســت؛ چنانچــه در یکــی از فرازهــای اولیــه دعــای کمیــل میخوانیــم:
َ َّ ُ َ َّ َ َ ُ َ ْ َ َ َ
َ
1
ک ّال ِت َو ِس َع ْت ُک ّل َ ْ
«ألله ّم ِإن أ ْسئلک ِب َرح ِت
ش ٍء»

رحمت عامهی خداوند شامل چه کسانی میشود؟

در پاســخ بایــد گفــت :رحمــت عامــه ،یعنــی رحمتــی از جانــب خداونــد که شــامل
همـهی موجــودات میشــود؛ چــرا کــه خداونــد بــه واســطهی خلقــت موجــودات ،بــر
ً
خــود الزم میدانــد تــا همــه را از رحمــت عامهی خود برخوردار ســازد .معمــوال برای
ّ
مهربانــی بیحــد و حصــر ،رحمــت واســعهی مــادر را مثــال میزننــد؛ مــادری کــه
خودش را برای فرزندش فدا میکند؛ اما رحمت مادر در مقایســه با رحمت پیامبر
َ
َ ْ
َ ّ َ ْ َ ً ْ َ َ نَ 2
ختمــی مرتبــت  6کــه در شــأن وی آیـهیَ « :و َمــا أ ْر َســل َنا ک ِإل رحــة ِللع ِالــ�»
نازل شــده ،هیچ اســت.
بــا مراجعــه بــه تار یــخ و ســیرهی رســول رحمــت  6بــه گوشـههایی از رحمــت
ایشــان پیخواهیم برد .در اینجا به صورت اختصار به چند نمونه اشــاره میکنیم:
 .  1عبداهلل بن صالح سماهیجی ،الصحيفه العلويه و التحفه المرتضويه ،ترجمه هاشم رسولى محالتی،
تهران ،انتشارات اسالمی ،چاپ سوم ،1396 ،ص.196
 .  2ســورهی انبیاء( ،)21آیهی .107
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ُ
 .1در جنــگ احــد ،بــا آن همــه وحشـیگری و اهانتــی کــه بــه جنــازهی عمــوی
ارجمندش ،حضرت حمزهی ّ
سیدالشــهداء ،روا داشــتند ،دســت به عمل متقابل
بــا کشــتگان قر یــش نــزد و در فتح مکــه ،وقتی که به ابوســفیان ،هند و ســران قریش
دســت یافتنــد ،در مقام انتقــام برنیامدندّ ،
حتــی ابوقتاده انصاری که میخواســت
ّ
ز بــان به دشــنام آنان بگشــاید ،از بدگو یــی منع کردند؛ بلکــه در روز فتح مکه اعالم
َ
ال ْر َ َ
فرمودنــدَ « :
الیـ ْـو ُم َیـ ْـو ُم ْ َ
حـ ِـة»؛ امــروز روز رحمــت و مهربانــی اســت« .إ ْذ َه ُبــوا أ ْنـ ُ ُ
ـم
ِ
ُّ َ َ
الطلقــا»1؛ برو یــد همگــی آزادید.
 .2در بازگشت از غزوهی تبوک ،جمعی از منافقان ،به جان حضرت سوء قصد
کردنــد و خواســتند مرکبــش را رم بدهنــد تــا در پرتگاه ســقوط کند ،امــا پیامبر 6

بــا اینکــه آنان را شــناخت ،اســم آنــان را فاش نســاخت و از مجازاتشــان صــرف نظر
فرمود.

2

ُ
 .3عبداهلل بن ابی ،سردســتهی منافقان بود و بســیار کارشکنی و شایعهسازی

علیــه پیامبــر  6میکــرد .یــاران پیامبــر بارهــا از آن حضــرت خواســتند کــه او را به
ســزای اعمالــش برســانند ،امــا حضــرت اجــازه نمیدادنــد بلکــه در حــال بیمــاری،
به عیــادت او رفتند.

3

خداونــد متعــال ،خالــق رحمــت اســت و خالــق پیامبــر  .6لــذا آیهی شــریفه
میفرمایــد :مــا رحمــت پیامبــر  6و نرمخو یــی را بــه او بخشــیدیم:
 . 1محمدباقر مجلســی ،بحار األ نــوار الجامعه لدرر أخبار األ ئمه ،:بیروت ،انتشــارات دار إحیاء التراث
العربی ،چاپ دوم1403 ،ق ،ج ،44ص .5
 . 2ابوالحســن مطلبي ،سيره نبوي ،تهران ،انتشارات كليدر ،چاپ اول ،۱۳۸۰ ،ص127؛ ناصر شکریان،
مقالهی «بررســی مفهوم «رحمه للعالمین» در ســیره پیامبر اعظم »6منبع :ســایت تبارک و مهرنیوز  .
 . 3همان.
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َ
« َفب َما َر ْ َ
اهَّلل ِل ْن َت ُل م»
ح ٍة ِم َن ِ
ِ

1

«در پرتو رمحت خدا با خلق خدا نرم و مهربان شدی».

شرط رحمت عامهی الهی

ا گــر پیامبــر الهــی ،تــا ایــن انــدازه اهــل رحمــت اســت ،پــس رحمــت پــروردگار عالــم
چگونــه اســت؟

ّ
در جــواب میتــوان اینچنیــن گفــت :بــه طــور کلــی رحمــت واســعهی الهــی،

شــامل همـهی موجــودات و مخلوقــات میشــود و در بیــن انســانها نیــز شــامل
همـهی انســانها بــدون در نظــر گرفتــن کافر بــودن ،گنــاهکار بــودن ،ســیاه و ســفید و
دیگر مشــخصههای انســانی ،میشــود؛ یعنــی در این نوع از رحمــت خداوند ،برای
او فرقــی نمیکنــد کــه اهــل طاعت باشــی یا اهــل عصیان ،کافر باشــی یا مســلمان.
همــه از ایــن نــوع رحمــت پــروردگار عالــم بهرهمندنــد.
امــام ســجاد  7خطــاب بــه خداونــد در دعــای پــر فیــض مــاه رجــب عرضــه
میدارنــد:

« َو ر ْز ُق َ
ک َم ْب ُس ٌوط ِ َل ْن َع َصا َکَ ...و َع َاد ُت َك ْال ْح َس ُان إ َل ْ ُ
ال ِس ِیئینَ »
ِ
ِ
ِ

2

«روزی تــو بــرای کســاین کــه تــو را عصیــان میکننــد هــم گســترده اســت ...و
ِ

عــادت تــو خــویب کــردن بــه گنــاهکاران اســت».

 .2رحمت خاصهی الهی
رحمت رحیمیهی خداوند ،همان رحمت خاص خداوند اســت .همانطور که در
 . 1سورهی آلعمران( ،)3آیهی .159
 .  2الصحيفــه الســجاديه ،قم ،دفتر نشــر الهادی ،چاپ اول ،قم ،1376 ،ص.206
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حن َّ
آیـهی «ب ْســم ِ َّ ْ َ
الر ِح ِمی» مشــاهده میشــود ،ایــن نام نیز از همین آیــه برگرفته
ِ ِ
اهلل الر ِ
شده است.

رحمت خاصهی الهی شامل چه کسانی میشود؟

ایــن رحمــت ،شــامل حال کســانی میشــود که در اطاعــت الهی باشــند و هر کس

بیشــتر اطاعــت از خداوند کند ،این رحمت بیشــتر شــامل حال او میگــردد؛ یعنی
ا گــر اهــل عصیــان باشــی و یا توبه ننمایی ،شــامل ایــن رحمت نخواهی شــد .بنا به
ضربالمثــل معــروف« :هر چه بیشــتر پول بدهی ،بیشــتر آش میخــوری» یا «هر که
بامــش بیــش ،برفش بیشــتر» ،در اینجا نیز همینگونه اســت «هر چه بیشــتر از خدا
اطاعت کنی ،بیشــتر مشــمول رحمت ّ
خاص خدا میشــوی».

راههای کسب رحمت خاصهی الهی

کســانی به رحمت خاصهی الهی میرســند که بتوانند با نفس سرکش خود مبارزه
کننــد و آن را بــه اطاعــت هــر چــه بیشــتر پــروردگار ،مشــغول ســازند؛ همانطــور کــه
خداونــد در قــرآن شــریف میفرماید:
َ
َ َ َ ْ َ َّ ُ ْ ُ ُ َ َ 1
« ّال ِذ َ
ین َج َاه ُدوا ِفینا لن ِدینم سبلنا»
«کساین که در راه ما کوشیدهاند ،به ن
یقی راههای خود را بر آنان میمنایمی».
یکی دیگر از راههای کسب رحمت الهی ،رحم کردن به مخلوقات خداست:

« ِإ ْر َح ْم ُت ْر َح ْم»

2

 .  1ســورهی عنکبوت( ،)29آیهی .69
 .  2محمــد بــن علــی ابــن بابویه قمی (شــیخ صــدوق) ،األمالي ،تهــران ،انتشــارات کتابچی ،چاپ ششــم،
 ،1376ص.209
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«رحم منا تا مورد رحم واقع شوی».

نکتهی تربیتی
همانطــور کــه خداونــد ،دو نــوع رحمــت را شــامل حــال بندگانــش میکنــد؛ یکی را
شــامل همهی آنها  -اعم از درخت ،حیوان ،گیاه و انســان؛ چه انســان مؤمن و چه
انسان کافر ،چه اهل طاعت و چه اهل معصیت ،چه کوچک و چه بزرگ ،چه زن
و چه مرد ،چه مسلمان و چه غیرمسلمان  -میکند و دیگری را شامل حال کسانی
میکنــد کــه بیشــتر اهــل طاعت باشــند و در راه خدا بکوشــند ،والدیــن در تربیت و
پــرورش فرزنــدان نیــز میتوانند به این مســأله توجــه کنند و مشــابه آن را در زندگی و
ً
تربیتشان جاری سازند .مثال برخی از امکانات را برای همهی فرزندان خود فراهم
کنند؛ مثل خواب ،خوراک و پوشــا ک و میان فرزندان هیچ فرقی قائل نشــوند ،چه
کوچک باشند چه بزرگ ،چه مسلمان باشند و چه غیرمسلمان ،چه دختر باشند
و چــه پســر .ولــی برخی امکانات را بنا به شــرط و شــروطی برای فرزنــدان خود فراهم
ً
کننــد .ایــن نکتــه از نظر شــرع نیــز هیچ اشــکالی ندارد؛ مثــا اگر دخترتــان حجابش
را رعایــت نمیکنــد و از طرفی هم یک گوشــی همراه میخواهــد ،در صورتی برایش
آن را فراهــم کنیــد که حجابش را رعایت کند و همینطور در مورد درخواسـتهای
دیگــر فرزندانتــان؛ همانطــور کــه پیامبر  6از طرف خدا دســتور دارد بین کســانی
کــه از او تبعیــت میکنند و کســانی که تبعیت نمیکند فرق قائل باشــد:

َ ْ ْ َ َ َ َ َّ َ َ َ َ ْ ُ ْ
الؤ ِمن َین »
ك ِل ِن اتبعك ِمن
«و اخ ِفض جناح 

1

«و بال و پر خود را براى مؤمناىن كه از تو پیروى مىكنند بگستر».
 .  1سورهی شعراء( ،)26آیهی .215
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نتیجهی تفکر در رحمت خاصهی خدا

بــر اســاس مطلــب فــوق ،یکــی از نتایــج تفکــر در رحمــت خداونــد ایــن اســت کــه

ـات ما را برای دیگران تنظیم میکند .خدا بر اســاس رحمت عام
کمکهــا و امکانـ ِ
و رحمت ّ
خاصش ،نعمتها را برای ما تنظیم کرده است .بر اساس رحمت عام،
بــه همــه نعمــت داده و بــر اســاس رحمــت خــاص ،بــه هر کســی کــه تالش بیشــتری
کــرده ،به صــورت و یــژه عنایت نموده اســت .لــذا میفرماید:

َّ َ ْ َ َ
یب ِم َن ْ ُ
اهلل َقر ٌ
ال ْح ِس ِن َین »
«إن رحة ِ ِ

1

«رمحت خدا به نیکوکاران نزدیک است».

پس هر کس اهل احسان و نیکوکاری باشد ،رحمت خدا بیشتر شامل حالش
میشود.

آیهی  53سورهی زمر؛ نمونهای از رحمت خاصهی الهی

جوانــی آمــد محضــر پیغمبــر  6گفــت :یــا رســول اهلل  !6مــن گنــاه کــردم.
پیغمبر 6فرمودند :توبه کن خدا تو را میپذیرد .گفت :یا رسول اهلل !6گناهم
خیلــی بــزرگ اســت؟ پیغمبــر  6فرمودند :توبــه کن خــدا میپذیرد .تــا گناهش را
بــرای پیغمبــر  6توضیــح داد .پیغمبــر  6فرمودنــد :دور شــو! میترســم عذاب
تــو دامن مــن را نیــز بگیرد.
جوان
ســخن ســنگینی اســت ،رحمــه للعالمیــن بــه او گفت :برو دور شــو .ایــن ِ
ناامید ،در بیابان صورتش را روی خا ک گذاشــت و چهل شــبانهروز گریه کرد .روز
چهلــم آیــه نــازل شــد :ای پیغمبــر  !6بــه بنــدهی ما بگــو از گناهــش گذشــتیم ،از
 .  1سورهی اعراف( ،)7آیهی .56
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رحمــت خــدا ناامیــد نباشــید خدا همـهی گناهان را میبخشــد.

1

این وعدهی غفران مشــروط بر این اســت كه بعد از ارتكاب گناه به خود آیند،
تغییــر مســیر دهنــد ،رو بــه ســوى درگاه خدا آورنــد ،در برابر فرمانش تســلیم باشــند و
بــا عمل ،صداقت خــود را در این توبه و انابه نشــان دهند.

2

خداونــد فرمــوده اســت :همانــا مــن توبهکننــدگان را دوســت دارم 3و ایــن یعنــی
توبــه کنیــد و بیاییــد بــه ســمت من.

ناامیدی از رحمت خداوند
بــه امــام رضا  7خبــر دادند :حمید بــن قحطبه در ماه رمضــان روزه میخورد .یک
نفر به حمید بن قحطبه گفت :چرا روزه میخوری؟ گفت :آب که از ســر گذشــت
چه یک وجب چه صد وجب! یک گناهش این بود شصت تا سید شیعه را کشته
بود .گفت :وضع ما آنقدر خراب اســت که روزه گرفتن دردی را دوا نمیکند! امام
رضا  7فرمودند :بروید به حمید بن قحطبه بگویید :گناه کشتن شصت تا ّ
سید
شیعه بزرگ است ولی ناامیدی از رحمت خدا از آن بزرگتر است.

4

ُ ْ َ َ َ َّ َ َ ْ ُ َ َ َ ْ ُ
ْ َ َْ َ ُ
اهلل إ َّن َ
ْ َ ْ َ
اهلل
 . 1ســورهی زمــر( ،)39آیهی « :53قــل یا ِعبـ ِ
ـادی ال ِذین أسـ َـرفوا علــی أنف ِسـ ِـهم ل تقنطوا ِمــن رحم ِة ِ ِ
َ ْ ُ ُّ
ً
الذ ُنـ َ
ـوب َج ِمیعا».
یغ ِفــر
 .  2ناصــر مــکارم شــیرازی ،برگزیده تفســیر نمونــه ،محقق :احمــد علیبابایــی ،تهران ،انتشــارات دارالکتب
اإلســامیه ،چاپ سیزدهم ،1382 ،ج ،4ص  .238
َّ َ ُ ُّ َّ َّ َن َ ُ ُّ ْ
َ
ّ
َ
َ
ُ
 .  3ســورهی بقره( ،)2آیهی ِ « :222إن اهَّلل ي ِحب التو ِابي و ي ِحــب التط ِه ِر ين».

 .  4محمــد بــن علــی ابــن بابو یــه قمی (شــیخ صــدوق) ،عيون أخبــار الرضــا ،7ترجمه آقــا نجفــى ،تهران،
اسالمیه ،چاپ اول ،بیتا ،ج ،1ص« :70عبيد ّ
ّ
انتشارات ّ
اهَّلل بزاز نيشابور ّى كه مردى سالخورده
علمیه
بــود چنيــن نقــل مىكند :من  بــا حميد بــن قحطبــه ّ
طائى طوسـ ّـى معامله داشــتم ،لــذا عزم ســفر كرده ،به
نــزد او رفتــم .خبر آمدن مــن به او رســيد ،بالفاصله مــرا احضار كرد ،مــن نيز با لباس ســفر در هنــگام نماز
ظهــر به نزدش رفتــم -و اين جريان در مــاه رمضان ّاتفاق افتاد -وقتى بر او وارد شــدم ،ديــدم در منزلى 
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       نشســته كه جوى آبى در آن بود و آب در آن جوى روان بود ،ســام كردم و نشســتم ،سپس طشت و
تنگى آوردند و او دسـتهايش را شست و سپس به من نيز دســتور داد تا دستهايم را بشويم .سفرهاى
را انداختنــد و مــن فرامــوش كردم كه ماه رمضان اســت و من روزه هســتم مشــغول شــده ســپس يادم آمد
و دســت كشــيدم ،حميــد بــه مــن گفــت :چــرا نمىخــور ى؟ گفتــم :اى أميــر ،مــاه رمضــان اســت و من نه
ّ
ـى خاصــى دارم كــه الزم شــود روزهام را بخــورم و شــايد جنــاب أميــر ،عــذر و يا
مر يــض هســتم و نــه ناراحتـ
مريضــى و ناراحتــى دارند و بدان ســبب افطــار مىكنند گفــت :مريض نيســتم و ناراحتى  كــه باعث روزه
ً
خوردن شود نيز ندارم و كامال صحيح و ســالم هستم ،سپس چشمانش پر از اشك شد و گريست .بعد
از اينكــه از غــذا خوردنــش فــارغ شــد گفتم :چه چيــز باعث شــد گر يــه كنيد؟ گفــت :زمانى  كــه هارون در
طــوس بود ،شــبى ،غالمى را فرســتاده مــرا فراخواند .وقتى بر او وارد شــدم ،در مقابلش ،شــمعى روشــن و
شمشيرى سبز كه از غالف در آمده بود ديدم ،و در مقابلش نيز خادمى ايستاده بود ،وقتى در حضورش
ّ
ايســتادم ،ســربرآورد و بــه مــن خطــاب كــرد و گفــت :تــا چــه حــدى از أميرالمؤمنيــن اطاعــت مىكنــى؟
ّ
گفتــم :بــا جان و مال در خدمتم .ســر به ز يــر افكند و اجــازه داد ،من به منزلــم بازگردم ،هنــوز مدت كمى 
از برگشــتنم بــه منــزل نگذشــته بــود كــه همــان فرســتاده قبلــى نــزد مــن آمــد و گفــت :أميــر تــو را فــرا خوانــده
اســت ،بــا خــود گفتــم :ديگــر كارم تمــام اســت و مىترســيدم كــه مبــادا قصــد كشــتنم را داشــته و احتماال 
ّ
دفعــه گذشــته ،از مــن خجالــت كشــيده اســت ،به حضــورش رفتــم ،گفــت :تــا چــه حــد از أميرالمؤمنين
اطاعــت مىكنــى؟ گفتــم :بــا جــان و مــال و زن و فرزنــد ،خنديد و بــه مــن اجــازه بازگشــت داد ،همين كه
بــه خانــه داخل شــدم ،همــان فرســتاده قبلــى نزد مــن آمــد و گفت :أميــر تــو را فراخوانده اســت .بــه حضور
ّ
أميــر رفتــم ،بــا همــان حالت ســرش را ســوى مــن بلند كــرد و گفــت :تــا چــه حــد از أميرالمؤمنيــن اطاعت
مىكنــى؟ گفتــم :بــا جــان و مــال و زن و فرزنــد و ديــن ،هــارون لبخنــدى زد و گفــت :ايــن شمشــير را بگير
و آنچــه را كــه ايــن خادم بــه تو دســتور مىدهــد ،اجرا كــن .خــادم شمشــير را برداشــت و به دســت من داد
و مــرا بــه خانـهاى بــرد ،درب خانــه قفــل بــود ،قفــل را گشــود ،در وســط خانــه چاهــى قرار داشــت و نيز ســه
اطــاق كــه دربهــاى آنهــا قفــل بــود ،درب يكــى از اطاقهــا را بــاز كــرد .بيســت نفــر ،پيــر و جوان كــه همه
در بنــد بودنــد و گيسوانشــان بلنــد شــده بــود ،در آنجــا بودنــد ،غــام مــرا گفــت أميرالمؤمنيــن تــو را مأمــور
قتــل اينهــا كرده اســت .حميد ادامه داد :و تمام آنها از ســادات بودنــد ،آن غالم ،آنها را يكــى يكى بيرون
مىآورد و من گردن مىزدم تا بيســت نفر تمام شــد ،ســپس غالم اجســاد و ســرهای آنهــا را داخل آن چاه
انداخــت ،آنــگاه درب اطــاق ديگر را بــاز كــرد ،در آنجا نيز بيســت نفــر از ســادات زندانى و در بنــد بودند،
غــام گفــت أميرالمؤمنيــن تــو را مأمــور قتــل اينهــا كــرده اســت! آنــگاه درب را باز كــرد و آنهــا را يكــى يكى 

بيــرون آورد و مــن گــردن زدم ،و او هــم اجســاد را داخل چــاه انداخت ،تــا باألخره بيســت نفر تمام شــد ،
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اثر تفکر در رحمت و مغفرت الهی
یکــی از راههــای ناامیــد نشــدن ،در هــر زمانــی و در هــر شــرایطی  -اعــم از شــرایط
بحرانــی اجتماعــی ،اقتصــادی ،سیاســی ،دینــی و - ...تفکــر در رحمــت و مغفرت
ً
الهــی اســت .ایــن تفکر به و یــژه زمانی که انســان ،مرتکــب گناه ،خصوصــا گناهان
ّ
کبیره میشــود ،در ناامید نشــدن انســان به شــدت مؤثر اســت و باید دانست که هر
چــه گنــاه مــا بــزرگ باشــد ،از رحمت و بخشــش خــدا بزرگتر نیســت:
ُّ
َّ َ ْ
الذ ُن َ َ
ً 1
وب ِجیعا»
اهَّلل َیغ ِفـ ُـر
« ِإن

چکیده

9

9یکــی از بزرگتر یــن حربههــای شــیطان ناامیــد کــردن بنــدگان از رحمــت الهــی

9

9دو نوع رحمت داریم:

است.

       ســپس درب اطــاق ســوم را بــاز كــرد ،در آنجــا نيــز هماننــد دو اطــاق ديگــر بيســت نفــر از ســادات بــا
ّ
ّ ً
گيســوان بلند در بند و غل و زنجير بودند ،غالم مجددا گفــت :أميرالمؤمنين تو را مأمور قتل اينها كرده
اســت! و  يكـى يكــى آنها را بيــرون آورد و من ســر از بدنشــان جــدا كــردم و او جنازهها را در چــاه انداخت.
نــوزده نفــر بديــن منوال كشــته شــدند و تنهــا پيرمــردى با موهــاى بلنــد باقــى مانده بود كــه رو به مــن كرد و
ّ
گفــت :خداونــد تو را نابــود كنــد اى پليــد! روز قيامت كه بــه حضور جد ما حضرت رســول 6برســى،
بــراى كشــتن شــصت نفر از ســادات و اوالد آن حضرت چــه عذر ى دار ى؟ در اين موقع دســتم به رعشــه
افتــاد و اندامــم شــروع بــه لرز يدن كــرد ،آن غــام نــگاه غضب آلــودى به من كــرد و بر مــن نهيــب زد! پيش
رفتــم و آن پيرمــرد را نيــز كشــتم و غــام جســدش را داخــل چــاه انداخت .حال كــه از مــن چنيــن اعمالى 
ّ
ســرزده و شــصت نفــر از اوالد رســول اهَّلل 6را كشــتهام ،نمــاز و روزه بــراى مــن چــه نفعــى دارد؟ شــك
ندارم كــه تا ابــد در ّ
جهنــم خواهم ســوخت».
َ
َ
َ
ّ
ْ
ُ
ُ
ُ
ْ
َّ َ ْ
ذين أ ْسـ َـرفوا َعــى أ ْنف ِســه ْم ال َتق َن ُطوا ِمـ ْـن َر ْ َ
ـاد َي ال َ
اهَّلل َيغ ِف ُر
اهَّلل ِإن
حـ ِـة ِ
 .  1ســورهی زمــر( ،)39آیهی « :53قــل يا ِعبـ ِ
ِ
ُّ ُ َ َ ً
يعا إ َّن ُه ُهـ َـو ْال َغ ُفـ ُ
الر ُ
ـور َّ
حمي».
الذنــوب ج ِ
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 رحمــت عامه (رحمانیه) مربوط به تمام مخلوقات الهی میشــود. -رحمــت خاصه (رحیمیه) مربوط به بندگان خاص خداوند میشــود.

9

9نکتــه تربیتــی :میتــوان نــوع تخصیــص امکانــات در خانــه را بــر اســاس

9

9نتیجهی تفکر در رحمت خاصهی الهی این است که ،امکاناتمان را نسبت

9

9از داســتان حمیــد بــن قحطبــه میتــوان فهمیــد کــه هــر گناهــی ،اگرچــه بــزرگ،

ویژگیهــای مثبــت فرزنــدان تنظیــم کــرد.
به دیگران تنظیم میکند.

نــزد خــدا قابل بخشــش اســت.

گفتار دوم

تفکر در شنیدنیها

تفکر در شنیدنیها
سخن گفتن ،یکی از کارهایی است که در مورد آن روایات زیادی وارد شده است
ولــی در مــورد طــرف مقابل آن که شــنیدن اســت ،شــاید کمتر ســخن به میــان آمده
باشــد .هــر دو فعــل ،در رشــد یــا ســقوط معنوی مهــم هســتند و آنچه مــا میخواهیم
در اینجا به آن بپردازیم ،تفکر در «شــنیدن و شــنیدنیها» اســت.
امیرالمؤمنین  7میفرمایند:
ُ ْ َُُ
«إ َّن َ َم َّل ْال َمیان ْ ج َ
1
ال َن ُان َو َس ِبیل ُه الذن ِان»
ِ ِ
ِ
«حمل امیان ،قلب است و راه رسیدن امیان به قلب ،گوشهاست».
راه رســیدن تاریكیها و ضاللت به قلب هم گوشها هســتند.
مــا بــا دو نــوع شــنیدنی بســیار مهــم مواجــه هســتیم :شــنیدنیهایی كــه موجب
هدایت به ســوی ســعادتاند و شــنیدنیهایی كه موجب ضاللت و گمراهیاند.
 .  1عبدالواحــد بــن محمــد تمیمــی آمــدی ،تصنيــف غررالحكــم و دررالكلــم ،محقــق و مصحــح :مصطفی
درایتــی ،قم ،انتشــارات دفتــر تبلیغات ،چــاپ اول ،1366 ،ص.87
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یكــی از مهمتر یــن آســیبهای امــروز در جامعه ،همین آســیبهایی اســت كه
متوجــه شنیدار یهاســت .بــه همیــن دلیــل با بیــان آثــار شــنیدنیهای مختلف در
قلــب و روح انســان ،بــه ّ
اهمیــت تفكر در شــنیدنیهایمان خواهیــم پرداخت.

بندگی خدا یا بردگی شیطان
خداونــد در وصــف مؤمنــان و در بــارهی اثــر شــنیدن آیــات بــر ایمــان آنهــا چنیــن
میفرمایــد:

َ
َ
ُ
ُ
ـون َّالذیـ َـن إذا ُذ ِكـ َـر ُ
ال ْؤ ِم ُنـ َ
اهَّلل َوج َلـ ْـت ُق ُل ُ ُ
«إ ّ َنــا ْ ُ
وبـ ْـم َو ِإذا ت ِل َیـ ْـت َعل ْ ِیـ ْـم آیاتـ ُـه
ِ
ِ
ِ
َ
ً
َ
َ
ْ
َ ّ ْ َ ََ ّ ُ َ 1
َ
ُ
ْ
ى ر ِ ِبــم یتوكلــون»
زادتــم إمیانــا و ع ـ 

«فقــط مؤمنــان ایــن و یژگــی را دارا هســتند کــه وقــی ذکــر و یــاد خــدا هســت،

دلهایشــان جــا میگیــرد و زمــاین کــه آیــات اهلــی بــر آهنــا خوانــده میشــود،
بــه امیانشــان افــزوده میگــردد و بــه پــروردگار تــوکل میکننــد».

حضرت جواداالئمه  7میفرمایند:
َ َ ْ َ َ َ ُ َ ْ َ َ َّ
ََ
َ ْ َ ْ َ َ َ
الناطـ ُـق َن َطـ َـق َ
اهلل فقـ ْـد َع َبـ َـد
ـن
ـ
ع
ان
ک
ن
ـإ
ـ
ف
ه
ـد
ـ
ب
ع
ـد
ـ
ق
ف
ـق
ـ
اط
ن
ِ ِ
ِ
«مــن أصغــی ِإل ِ ٍ
ِ
َ ْ َ َ َّ
ََ
2
الن ِ ُ َ َ َ َ ْ ْ
ـس فقـ ْـد َع َبـ َـد ِإ ْب ِلیـ َـس»
اهلل فـ ِـإن کان
ِ
اطــق نطــق عــن ِإب ِلیـ ِ
«هــر كــس بــه ســخن ســخنراین گــوش دهــد ،او را پرســتش كــرده اســت .پــس
اگــر او از خــدا ســخن بگو یــد خــدا را پرســتیده اســت و اگــر از زبــان ابلیــس
ســخن بگو یــد ابلیــس را عبــادت كــرده اســت».
 .  1سورهی انفال( ،)8آیهی .2
 .  2محمد بن حســن ّ
حرعاملی ،وســائل الشــیعه ،قم ،انتشــارات مؤسســه آل البیــت ،چاپ اول1409 ،ق،
ج ،17ص.153
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ً
گــوش دادن ،معمــوال عمــل كــردن را بــه دنبــال دارد؛ لــذا اگــر شــما ســخنی را از
كســی در جایی گوش بدهید ،در واقع بندگی او را میكنید .در نتیجه اگر گوینده
از طــرف خــدا حــرف بزنــد ،واســطهی بندگــی شــما بــرای خــدا شــده و اگــر از طــرف
شــیطان و ابلیــس حــرف بزنــد ،یعنی واســطهی بندگی شــیطان شــده اســت.
حال ممكن اســت این ســخنی كه شــما را به بندگی خدا یا شیطان وا میدارد
را در موبایــل خــود یــا در ماهــواره و تلویز یــون یــا ســایر محیطهــای مجــازی كــه خود
میشناســید ،گــوش داده باشــید یــا در حرم و مســجد كــه خانهی خداســت ،هیچ
فرقــی نمیكنــد .مهــم ایــن اســت بــه ســخنی كــه از طر یــق گوشــمان وارد قلبمــان
میشــود ،توجــه كنیــم؛ فكــر كنیــم و بیندیشــیم كــه مــا را بــه كــدام ســو میكشــاند،
بندگــی خــدا یــا بردگی شــیطان؟
بــه همیــن دلیــل مســئول گــوش و شــنیدنیهایمان هســتیم و بایــد در پیشــگاه
الهــی پاســخگو باشــیم .خداونــد در قــرآن شــریف ،مســئولیت گوش ،چشــم و قلب
را بــه زیبایــی اشــاره نمــوده اســت؛ آنجــا كــه میفرماید:

َ
َْ ُ
ْ ٌ َّ َّ ْ َ َ ْ َ َ َ َ ْ ُ َ ُ ُّ ُ َ
َ َ
ولئــك
« َو ال تقــف مــا ل ْیـ َـس لــك ِبـ ِـه ِعلــم ِإن الســمع و البصــر و الفــؤاد كل أ ِ
َ َ ْ ُ َ ْ ُ ً 1
كان عنــه مســؤال»

«گوش و چشم و قلب انسان ،مورد سوال واقع خواهند شد».

گــوش ،چشــم و قلــب انســان ،بــه عنــوان ناظــران اعمــال انســان در دنیــا ،در روز
قیامت ســخن خواهند گفت 2و اولین عضوی كه در آیه به آن اشــاره شده «گوش»
اســت؛ همــان عضوی كــه از طریق او ایمان وارد قلب انســان میشــود.
 .  1سورهی اسراء( ،)17آیهی .36
ُ ََُْ
َ ْ َ َ ْ َ ُ َ َ ْ ْ َْ َ ُ ُ ْ َ َْ ْ َ َْ ُ ُ
ُ
َ
ْ
دهيم و أرجلهم ِبا كانــوا يعملون».
 .  2ســورهی نور( ،)24آیهی « :24يوم تشــهد عل ِيم أل ِســنتم و أي ِ
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حق گوش و زکات گوش
امام ســجاد  7در صحیفه ســجادیه در رابطه با حق گوش چنین بیان میدارند:
َ َ َ
َ
ً َ َ ْ َ َّ ُ
ََ
ـق َّ
السـ ْـم ِ ع ف َت ْن ِز ُهیـ ُـه َعـ ْـن أ ْن جْت َعلـ ُـه َط ِر یقــا ِإل قل ِبــك ِإل ِلف َّو َهـ ٍـة
« َو أ ّمــا َحـ ُ 
َ َ ُ ْ ُ َ ْ َ َ ْ ً َ ْ َ ْ ُ ُ ُ ً َ ً َ َّ ُ َ ُ ْ َ َ َ
ـاب الــكل ِم ِإل
ك ِر میـ ٍـة تـ ِـدث ِف قل ِبــك خیــرا أو تك ِســب خلقــا ك ِر میــا ف ِإنــه بـ
َ
َ
َ
ُ َ
َ
وب ْ َ
ْال َق ْلــب ُیـ َـؤ ِّدی إ َل ْیـ ِـه ُضـ ُـر ُ
ال َعـ ِـان َعــى َمــا ِف َهیــا ِمـ ْـن خ ْیـ ٍـر أ ْو شـ ّ ٍـر َو ال قـ َّـوة
ِ
ِ
َّ
1
ِإل ِبــاهَّلل »
«و امــا حــق گــوش ایــن اســت كــه از هــر چیــز ،چنــان پاكــش دارى كــه آن را
دل خود ســازى (و آن را نگشــاىی) مگر براى (شــنیدن) ســخن خوىب
راهى به ِ

كــه در دلــت خیــرى پدیــد آورد یــا اخــاق واالىی بــدان كســب كىن؛ زیــرا گوش،
دروازه ســخن بــه ســوى دل اســت كــه معــاىن گوناگــوىن را كــه متضمــن خیــر
َ ُ َ َ َّ
ـاهلل» (و نیــروىی جــز بــه خــدا
یــا شــر اســت ،بــه آن مىرســاندَ « .و ل قـ ّـوة ِإل ِبـ ِ
نیست)».

همچنیــن امام صادق  7در بــاره زکات گوش چنین میفرمایند:
ُ ْ
ََ ُ ْ ُُ
َ
َ ْ َْ ُْ
َ َْ َ
ّ
ال ْو ِعظـ ِـة َو
الدیـ ِـن ِمــن
ال
كـ ِـة َو القـ ْـر ِآن َو ف َوا ِئـ ِـد ِ
«زكاة الذ ِ ن ْاسـ ِـت َماع العلــم و ِ
ْ
ُ
ْ َ
َ ُ َ ْ
َّ
ُ
الن ِص َ
یحـ ِـة َو َمــا ِفیـ ِـه جَناتــك َو ِال ْعـ َـراض َع َّمــا ُهـ َـو ِضـ ّـد ُه ِمـ َـن الكـ ِـذ ِب َو ال ِغ َیبـ ِـة
َ َْ
َ 2
َ
و أشــب ِاه ِهما»
«زكات گــوش ،گــوشدادن اســت بــه علــم و معرفــت و آیــات قــرآن و كلمــات

 .  1حســن بن علی ابن شــعبه حرانــی ،تحف العقــول ،محقق و مصحــح :علیاکبر غفاری ،قم ،انتشــارات
جامعه مدرسین ،چاپ دوم1363 ،ش ،ص.257
 .  2محمدباقــر مجلســی ،بحاراالنوار الجامعه لدرر اخبار اال ئمه ،:بیروت ،انتشــارات دار إحياء التراث
العر بــي ،چــاپ دوم1403 ،ق ،ج ،93ص7؛ بینــام ،مصبــاح الشــريعه ،منســوب بــه جعفر بــن محمد-
امــام صادق ،7بیروت ،انتشــارات اعلمي ،چاپ اول1400 ،ق ،ص.51
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آنــه موجــب ســعادت و جنــات انســان اســت و
دیــى و موعظــه و نصیحــت و چ
مهچنـ ن
ـ� اعراضكــردن از گفتگوهــا و ســخناىن كــه موجــب گرفتــارى و عــذاب
مىشــود ،چــون غیبــت و هتمــت و دروغ و غیــر آهنــا».

ّ
ّ
مخرب
بــا توجــه بــه دو روایــت فوق میتــوان شــنیدنیها را بــه دو قســم مقـ ِـرب و ِ

تقســیم نمود.

اقسام شنیدنیها
ّ
مقرب
الفِ .

بهترین شــنیدنی« ،کالم خدا و اهل بیت »:است.
برخــی از شــنیدنیها ،موجب تقرب انســان بــه درگاه الهی و رشــد او در بندگی
خدا میشــود؛ مانند:

 -شنیدن آیات قرآن

خداوند در قرآن میفرماید:

َ
« َو إذا ُقر َئ ْال ُق ْر ُآن َف ْاس َت ِم ُعوا َل ُه َو أ ْن ِص ُتوا َل َع َّل ُك ْم ُت ْر َ ُ
ح َ
ون»
ِ ِ

1

«زمــاین کــه قــرآن تــاوت میشــود ،گــوش دهیــد و ســکوت کنیــد تــا مشــمول

رمحــت خــدا شــو ید».
چـ ــو ق ـ ـ ــرآن ب ــخ ــوان ــن ــد دی ــگ ــر خــمــوش
بـ ــه آی ـ ـ ـ ـ ــات ق ـ ـ ـ ـ ــرآن فـ ـ ـ ــرادار گـ ـ ـ ــوش!

حتــی ممکــن اســت بعضــی از افــراد ،توانایی خوانــدن قرآن را نداشــته باشــند و
نیــز معانی آیــات را ندانند ولی گوشدادن به آیات قرآن تأثیر دارد و باعث ّ
نورانیت
 .  1سورهی اعراف( ،)7آیهی .204
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و برکــت میشــود؛ چنانکه امام صــادق  7میفرمایند:
َ َّ َ َ َّ ْ َ ْ َ َ َ َ َ ُ َ
ً
اهَّلل لـ ُـه
اهَّلل عــز و جــل ِمــن غیـ ِـر ِقــراء ٍة كتــب
ـاب ِ 
ـن ِك َتـ ِ 
ـن ْاسـ َـت َم َ ع َح ْرفــا ِمـ ْ 
« َمـ ِ 
ًَ َ َ
ً َ
1
َح َسـ َـنة َو َمــا َع ْنـ ُـه َسـ ِّـیئة َو َرفـ َـع لـ ُـه َد َر َجــة»
«هــر کــس یــک حــرف -نــه یــک کلمــه یــا مجلــه -از قــرآن را بشــنود ،بــدون
اینکــه آن را قرائــت کنــد ،خــدا بــرای او یک حســنه مینو یســد ،یک گناه پاک
میکنــد و یــک درجــه او را بــاال میبــرد».

به همین دلیل اوایل رسالت پیامبر اسالم 6مشرکین قریش به مردم سفارش
میکردنــد کــه وقتــی بــه مســجدالحرام میرو یــد ،گوشهایتــان را بگیریــد؛ چون این
مرد ،چیزهایی میخواند و شــما را ِسحر میکند.

2

 -شنیدن روایات

در ســفارشهای اهــل بیــت :بارهــا دیدهایــم کــه فرمودهانــد کالم و معــارف مــا را
در مجالســتان یــادآوری کنیــد تــا بــه گــوش همــه برســد؛ چنانکــه رســول خــدا 6

میفرماینــد:

َ
َ
َ ََْ ُْ َ ْ َ ً
َْ َ َ َ
َ
ْ
ال ّنـ ِـة ف ْارت ُعــوا ِف َهیــاِ .قیــلَ :یــا َر ُســول اهّلل،6
ـاض
ـ
ی
ر
ـن
ـ
م
ـة
ِ ج
«إذا رأیــم ر وضـ ِ ِ
ْ
َ
َ َ َ ْ َ ُ َْ َ َ َ
ََ ُ ُْ
نَ 3
الؤ ِم ِنــ�»
ال ّنـ ِـة؟ فقــال :جم ِالــس
و مــا ر وضــة ج

«هــر گاه بــه باغــی از باغهــای هبشــت برخــورد کردیــد ،در آن حاضــر شــو ید.

 .  1محمــد بــن یعقــوب کلینــی ،الكافــي ،محقــق و مصحــح :علیاکبــر غفــاری ،محمــد آخونــدی ،تهــران،
انتشــارات دارالکتــب اإلســامیه ،چــاپ چهــارم1407 ،ق ،ج ،2ص.611
 .  2محمدباقــر مجلســی ،بحار االنوار ،ج ،19ص. 8-10
ّ
 .  3جمال الدین احمد بن محمد ابن فهد حلی ،عده الداعی و نجاح الساعی ،محقق و مصحح :احمد
موحدی قمی ،بیجا ،انتشارات دار الکتاب العربی ،چاپ اول1407 ،ق ،ص.253
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ســؤال شــد :باغهــای هبشــت چیســت؟ فرمودنــد :جمالــس ذکــر (ماننــد

اجتماعــایت کــه در آن یــاد خــدا و اهــل بیــت :زنــده میشــود)».

امام صادق  7نیز میفرمایند:

َ ْ ُ َ َّ
َ ُْ
َ ْ ََ َ َ ْ ٌ َْ
ـس ْل َیذكـ ُـر وا اهّلل َ َو ْل َیذك ُر ونــا ِإل
«مــا اجتمــع قــوم ِف جم ِلـ ٍ
ْ
ً َ
1
َح ْسـ َـرة َعل ْ ِیـ ْـم َیـ ْـو َم ال ِق َی َام ِة»
«هــرگاه عـ ّـدهاى در حمفــى گــرد آینــد و در آن ذكــر خــدا و یــاد مــا نكننــد ،آن حمفل

َك َان َذ ِلـ َـك ْ َ
ال ْج ِلـ ُـس

در روز قیامــت بــراى آنــان مایــه افســوس خواهد بود».

البتــه روایــات فراوانــی در ایــن زمینه وجود دارد .خوشــا به ســعادت کســانی که
گوششــان بــه شــنیدن صــوت قرآن و معــارف اهل بیــت :عادت کرده اســت.

ّ
مخرب
بِ .

ّ
مخرب ،گوش دادن به «حرف مردم» است.
یکی از اقســام شــنیدنیهای ِ
در میــان شــنیدنیهای مخــرب ،از قبیــل :غیبــت ،تهمــت ،بهتــان ،موســیقی
حــرام و  ...میخواهیــم از دهانبینــی و گــوشدادن بــه حــرف مردم و ترجیــح آن به
کالم خــدا و اهــل بیــت :ســخن بگوییــم.
بــه عنــوان مثــال :در ازدواج ،مــردم حــرف چــه کســانی را گــوش میدهنــد؟
حرفهــای مــردم را .شــما بخواهیــد دختــر و پســرتان را زود عــروس و دامــاد کنیــد،
مــردم میگذارنــد یــا نــه؟ نــه .بخواهیــد ســاده بگیر یــد ،مــردم میگذارنــد یــا نــه؟ نــه.
بخواهیــد ّ
تجمال تــی رفتــار نکنیــد ،مــردم میگذارنــد؟ نــه.
 .  1محمــد بــن حســن حرعاملــی ،وســائل الشــیعه ،قــم ،انتشــارات مؤسســه آل البیــت ،:چــاپ اول،
1409ق ،ج ،7ص.153
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اآلن نزولخورهــا بــا حــرف چــه کســی نزولخــور شــدهاند؟ بــا حرف مــردم .مردم
ً
بــه او گفتهانــد« :نکنــد پولــت را رایــگان بــه دیگــران بدهــی! بلکــه بایــد حتمــا ســود
ماهیانــه دریافــت کنــی وگرنــه ضــرر کــردهای و پولــت از دســت رفتــه اســت ».او بــه
حرفهــای مــردم خــوب گوش کرده ،نزولخور و حرامخور شــده اســت .مــردم به او
گفتهانــد« :همــه میخورنــد و ا گــر مــن و تــو نخور یــم ،عقــب خواهیــم مانــد ،بیــا برویم
هــر آنچــه گیرمــان آمد از دیگــران بگیریم ».در حالی که خــدا در قرآن در مورد قرض
دادن ،بهتر یــن پــاداش را وعــده داده و طــرف حســاب را خــودش قرار داده اســت.

1

برخی از خانمها قبول دارند که به خاطر حرفهای مردم بیحجاب شدهاند.
دخترهــای چــادری ،خانمهــای چــادری میگوینــد :حــاج آقــا! اینقــدر بــه مــا حرف
زدند! که چادر را برداشــتیم!
آیهی  18سورهی زمر میفرماید:
ُ
َ
َ
ـون أ ْح َسـ َـن ُه أ ْو َل ِئـ َـك َّال ِذیـ َـن َه َد ُاهـ ُـم ُ
ون ْال َقـ ْـو َل َف َی َّتب ُعـ َ
« ّال ِذیـ َـن َی ْسـ َـت ِم ُع َ
اهَّلل
ِ
ُ
ُ
َ
َوأ ْو َل ِئـ َـك ُهـ ْـم أ ْو ُلــوا ْال ْل َ
ـ
ب
ـاب»
ِ
یعــی بیاییــد در هــر موضوعــی مهـهی حرفهــا را گــوش بدهیــد ،حرفهــای
خــدا و پیغمبــر  6را هــم گــوش بدهیــد .بعــد ببینیــد کــدام مفیدتــر ،علمیتــر،
ـ� باشــم ،نــه دهانبـ ن
زیباتــر و عاقبــت بــه خیرتــر اســت .بیاییــد قرآنبـ ن
ـ�.

کالم اهل بیت :این است:

ٌ
« َ
احل َی ُاء َ ِجیل»2؛ «حیا ز یباست».
َ َّ
ُْ ُ َ َ ً
ً َ
َ ُ َُ َ ْ ً َ ًَ َ ُ ْ ُ
اهَّلل َيق ِبض
ضاعفه له أضعافــا كثيرة و
 .  1ســورهی بقره( ،)2آیهی َ « :245م ْن ذا الــذي يق ِرض
اهَّلل ق ْرضا َح َســنا ف ُي ِ
َ
َو َي ْب ُس ُط َو ِإل ْي ِه ُت ْر َج ُعون».
 .  2عبدالواحد بن محمد تمیمی آمدی ،غررالحکم و دررالکلم ،محقق و مصحح :مهدی رجایی ،قم ،
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ّ
هیــچ چیــزی زیبندهتــر از عفــت و حیا بــرای یک زن نیســت .حاال اگــر خانمها
و آقایــان بیحیــا باشــند ،مــردم میگوینــد :چه خوشــگل اســت و اگر باحیا باشــند،
آســمانیها میگوینــد :چــه زیباســت .کدامیک بیشــتر میارزد؟
مــردم میگوینــد :بیحیایــی چقــدر زیباســت .شــاید ایــن داســتان را شــنیده
باشــید .زمــان طاغــوت ،یکــی از روحانیــون میگفــت :ســوار اتو بــوس شــدم ،خانمم
محجبـهی کامــل بــود ،یــک آقایــی هم خانمــش نیمــه عریان بــود .نا گهــان آن آقا به
مــن رو کــرد و گفــت :حــاج آقا! زنــت نمی ُپوســد؟ چرا اینقــدر لحافکرســی و چادر
انداختــی روی ســرش؟ نــگاه کــن زن مــن چقــدر راحــت اســت هــوا میخــورد .ایــن
نــگاه مــردم اســت .میگفــت :مــن کمــی فکــر کــردم و ماشــین در ایســتگاه متوقــف
شــد ،یــک ماشــین در خیابــان رو یــش چادر کشــیده بودنــد ،گفتــم :آقا! چــرا بر روی
ایــن ماشــین چــادر کشــیدهاند؟ گفــت :چــون بــرای صاحبــش ارزش دارد ،رویــش
چــادر کشــیدهاند کــه کســی رویش خط نکشــد .گفتم :چــرا بر روی ایــن مینیبوس
چــادر نکشــیدهاند؟ گفــت :ایــن ســرویس عمومــی اســت .گفتم :نــگاه کــن آقا! زن
من ماشــین اختصاصی من اســت و برایم ارزش دارد که بر رویش چادر کشیدهام،
نمیدانــم زن امثــال شــما چیســت؟!
َ
ُ َّ َ ٌ َ ُ ْ َ ْ ُ ْ َ ٌ َ
ُ َّ 1
ـاس لــن»
ایــن هــم حــرف خــدا و پیغمبــر اســت« :هــن ِلبــاس لکــم و أنــم ِلبـ

آقــا! چــادر و لبــاس خانمــت بــاش ،کســی نبینــد .او مخصــوص توســت .خانــم!
چــادر آقایــت بــاش کــه کســی او را نبینــد .یــک از دالیــل آمــار بــاالی طــاق ،همین
بیحیاییهاســت.
       انتشــارات دارالکتاب االسالمی ،چاپ دوم1410 ،ق ،ص.22
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دقــت در آســیبهای دهانبینــی ،بــه عنــوان یــک شــنیدنی مخــرب ،و تفکر در
نتایــج و آثــار آن ،باعــث تــرک ایــن رذیله بــد در بین مردم خواهد شــد.

چکیده

9

9ســخن گفتــن و شــنیدن دو روی یــک ســکهاند ،امــا شــنیدن کمتــر مــورد توجــه

بوده اســت.

9محل ورود ایمان به قلب ،گوش اســت.

9
9 9هــر کــس بــه گوینــدهی الهــی گوش دهــد ،ماننــد این اســت کــه خــدا را بندگی

کــرده اســت و هــر کــس بــه گوینــدهی شــیطانی گــوش دهــد ،ماننــد بندگــی کــردن
شــیطان اســت.
9اعضای بدن در قیامت پاســخگو هســتند و اولین عضو گوش است.

9
9 9حق گوش ،شــنیدن چیزهایی اســت که به پاکی دل منجر شود.
9 9زکات گــوش ،شــنیدن موعظــه و نصیحــت و دوری از گفتگوهــای عــذابآور؛
ماننــد غیبــت ،تهمــت و مانند اینهاســت.

9

9اقسام شنیدنیها:

 شــنیدنیهای مقـ ّ ِـرب؛ شــنیدنیهایی هســتند کــه موجــب تقــرب انســان بــهدرگاه الهــی و رشــد او در بندگــی خــدا میشــود.
 شــنیدنیهای مخـ ّ ِـرب؛ شــنیدنیهایی کــه موجــب ســقوط انســان بــه ّدرهیگمراهــی میشــود.
9 9یکــی از مــوارد شــنیدنیهای مخـ ّ ِـرب ،گــوش دادن بــه حــرف مــردم یــا همــان
دهانبینــی اســت.

گفتار سوم

تفکر در والیتمداری

تفکر در والیتمداری
زمانــی کــه میخواهیــم در مــورد والیتمــداری بــا مــردم صحبــت کنیــم در خیلی از
مــوارد ممکن اســت مباحــث عمیق کالمی و فلســفی پیش آید اما راههای ســادهتر
و نزدیکتــری هــم برای رســاندن مفهوم این مســأله حیاتی در اســام وجود دارد .در
ایــن جلســه قصد دار یــم با بیانی ســاده به طرح موضــوع والیتمــداری بپردازیم.
خداونــد متعــال در قــرآن کر یــم آیـهی مهمی در بحــث والیتمــداری دارد که با
هــم مــرور میکنیم:

َّ
ُ َ ُ َّ َ َ ُ ُ خْ ُ ُ ْ َ ُّ ُ
َ ُّ
ََ
ـور َو الذیـ َـن كفـ ُـر وا
ـ
الن
ل
إ
ـات
ـ
م
ل
ـن آمنــوا ی� ِرجهــم ِمــن الظ
ل الذیـ 
اهَّلل و ِ 
« 
ِ
ِ
ُِ َ َ
َ
ُ
ُ
ُ
ُ
َ
َ
ُ
ّ
ْ
ـوت ُی خ�ر ُج َ
ونـ ْـم مـ َـن ّ
الطاغـ ُ
أ ْولیاؤ ُهـ ُـم ّ
ولئــك أ ْصحـ ُ
ُ
ـاب
أ
ـات
ـ
م
ل
الظ
ل
إ
ـور
ـ
الن
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
َّ
ُ
ُ
1
خالــدون»
ـار هـ ْـم فهیــا ِ
النـ ِ
هــر کــس کــه پشــت ســر خــدا حرکــت کنــد ،از ظلمــت وارد نــور میشــود ،وقتــی
ّ
زندگــی انســان در نــور باشــد ،مســلم اســت کــه در چالــه نمیافتــد ولــی هــر کــس که
 .  1سورهی بقره( ،)2آیهی .257
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پشــت ســر شــیطان حرکــت کنــد ،تمــام زندگـیاش تار یــک خواهــد بــود.
راه رســیدن به والیت خدا چیست؟ پاسخ این است:
َ
ُ َ َ
ُ
ُ
1
ث َی جْ� َعل ِرسال َت ه»
اهَّلل أ ْعل ُ م َح ْی 
« 
ُ
خداســت که عا ِلم کل است و میداند بهترین مسیر چیست .خداوند متعال
میفرماید :هر کس میخواهد پشت سر من باشد ،پشت سر پیغمبرم حرکت کند:
َّ َ ُّ ُ ُ ُ َ َ ُ ُ ُ َ َّ َ َ ُ َّ َ ُ ُ َ َّ َ
ـاة َو ُی ْؤ ُتـ َ
ـون
« ِإنــا و ِلیكــم اهَّلل و رســوله و الذیــن آمنــوا الذیــن یقیمــون الصـ
َ َ
ُ َ 2
الـ ّـزكاة َو ُهـ ْـم را ِكعــون»
به این خاطره خوب توجه کنید؛ چرا که معنای سادهی والیت در این خاطره

به خوبی نشان داده شده است.
روحانــی کاروان حــج بــودم .وقتــی احکام حــج را برای زائــران میگوییــم از آنجا
کــه احــکام خیلــی ر یــزهکاری داردِ ،احــرام کلــی مســأله دارد ،طــواف خانـهی خدا،
نمــاز طواف ،ســعی صفا و مــروه ،تقصیر ،عرفات ،منا ،مشــعر .تکتک این احکام
را کــه میگوییــم ،زائــران اســترس میگیرنــد ،میگوینــد :حــاج آقــا! اینهــا کــه خیلــی
ً
ســخت اســت ،مــا چطــوری اینهــا را انجــام بدهیــم؟ مخصوصــا کــه مســائل مهمی
مثل طواف نساء وجود دارد و اگر اشتباه کنند همسرشان بر آنها حرام میشود .به
همیــن دلیــل از ترس حرام نشــدن و از ترس اینکــه قربانی به گردنشــان نیفتد ،همه
میخواهند اعمالشــان را درســت انجام بدهند ،به همین دلیل استرس میگیرند.
ً
مــن معمــوال میگو یــم :یــک راه ســاده برای انجــام اعمــال وجــود دارد .میگویند :راه
ســادهاش چیســت؟ میگویم :من روحانی کاروان هستم ،من جلو راه میافتم شما
 .  1سورهی انعام( ،)6آیهی .124
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هــم پشــت ســر من بیاییــد .هر کار کردم ،شــما هــم انجــام بدهید .هر جا هــم که در
ّنیتهایتــان گیــر کردیــد ،بگوییــد :همان که حــاج آقا گفت.
اعمــال را انجــام دادیم و پشــت ســر من هــر کار کــردم ،انجام دادنــد .در انتهای
اعمال حج گفتم :چطور بود؟ گفتند :حاج آقا! اینکه خیلی راحت بود ،بیجهت
این اندازه نگران بودیم .گفتم :شــما مدل ســادهاش را انتخاب کردید .اســم کاری
که شــما پشــت ســر من آمدید و هر کار که من کردم شــما هم کردید ،والیتمداری
اســت .کســی کــه بخواهــد تنهایــی بــه کربــا و مکــه بــرود ،گــم میشــود .مــا هــم اگــر
تنهایی در این دنیا حرکت کنیم ،گم میشویم ،شیاطین سرمان کاله میگذارند،
بیایید فکر کنیم و پشــت ســر امامی که خدا معرفی کرده اســت ،حرکت کنیم .در
صلوات شــعبانیه میخوانیم:

ْ
ُّ
ّ ُْ
َْ
ـک ْ ج َ
«اللهــم صـ ّـل عــی ّ
ال ِار َیـ ِـة ِف الل َجـ ِـج الغ ِامـ َـر ِة َیأ َم ُن
حممـ ٍـد و آل
حممــد الفلـ ِ
ِ
ٌ ْ ََ
َ
ْ
َ
َ
ّ
ُ
ْ
َ
ّ
َ
َ
ْ
ٌ
ُ
َ
َ
التقـ ِـد ُم لـ ْـم َمــار ق َو ُ
َمـ ْـن َر ِك َ َبــا َو َیغـ َـر ق َمـ ْـن ت َركهــا ُ
التأ ِخـ ُـر ع ُنـ ْـم ز ِاهــق َو
ِ
َُ
ٌ 1
الحــق»
ـاز ُم لـ ْـم ِ
الـ ِ

«خداونــدا ،بــر حممــد و آل حممــد درود فرســت ،آنــان كــه كشــى روان در موجهــا
[و یــا :ژرفــاى] دریــا هســتند ،كــه هــر كــس بــر آن ســوار شــود امیــن و آســوده ،و
هــر كــس ســوار نشــود غــرق مىگــردد ،هــم ایشــان كــه هــر كــس بــر آنــان پیــى
گیــرد از دیــن خــارج گشــته ،و هــر كــس از آنــان عقــب مانــد و از ایشــان ّ
تبعیــت
ننمایــد ،بــه هالكــت مبتــا مىگــردد ،و تهنــا كــى كه پیوســته مهراه آنان باشــد
بــه ایشــان مىپیونــدد».
ّ
ّ
المتعبــد ،انتشــارات موسســه فقــه الشــیعه،
المتهجــد و ســاح
 .  1محمــد بــن الحســن طوســی ،مصبــاح
چــاپ اول ،بیــروت1411 ،ق ،ج ،1ص.45
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امام معصوم به من و شما فرموده است :این دنیا مثل دریای طوفانزده است.
انســان عاقــل در دریای طوفــانزده ،تنها و بدون تجهیزات میرود یا با یک کشــتی
ً
مطمئن ســفر میکند؟ قطعا سوار کشتی میشود.
پیغمبر اکرم  6فرمودند:
َ
َ َ َّ َ
َّ َ َ َ ُ َ ْ َ ْ َ َ َ َ َ ُ
ـوح َمـ ْـن َر ِك َ َبــا جَنــا َو َمـ ْـن ختلــف َع ْ َنــا
ـ
ن
ـل بیـ ِ 
ـل أهـ ِ 
« ِإنــا مثـ 
ـی كمثـ ِـل سـ ِـفین ِة ٍ
َ
1
غـ ِـر ق»

ایــن صلــوات نیــز همیــن را میگو یــد .آن امامانــی کــه خــدا بــرای مــا قــرار داده

اســت ،مثــل کشــتی نجاتنــد ،هــر کــس بــا اقتدا بــه اهــل بیت :ســوار این کشــتی
شــود ،نجــات پیــدا میکنــد.
معنی اقتدا به معصومین:

ً
در ورزشگاه آزادی ،که مثال دو تیم آبی و قرمز بازی میکنند .طرفداران تیم آبی،
از نــوک پــا تــا فــرق ســر همــه آبــی میشــوند و همینطــور طــرفداران تیــم قرمــز .مــن به
آنهــا آفر یــن میگو یــم؛ چــون آنقــدر میفهمنــد کــه وقتــی طــرفدار یــک تیم هســتند،
باید تمام ظاهرشــان رنگ او باشــد .ما که طرفدار امام رضا  7هســتیم ،خانمها
کــه طــرفدار حضــرت زهــرا  3هســتند ،آیــا لباسهایمــان رنــگ حضــرت زهرا 3

هســت؟ خداوند متعــال میفرماید:
َ ْ َ َ ْ ُ ُ َ َُ
ْ 2
اس ِب ِإ َم ِام ِهم»
ل أن ٍ 
«یو م ندعوا ك 
 .  1احمــد بن طبرســی ،اإلحتجاج على أهل اللجاج ،مصحح و محقق :محمدباقر خرســان ،نشــر مرتضی،
چاپ اول ،مشهد1403 ،ق ،ج ،2ص.380
 .  2سورهی اسراء( ،)17آیهی . 71
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روز قیامت هر کسی را با امامش صدا میزنند .بچههایمان هم بلدند بگویند:
امام اول علی ،امام حسن ،امام حسین .اما در سورهی یس میخوانیم:
ْ َ ْ َ َ خْ ُ َ ٰ َ ْ
ْ 1
واه ِه م»
تع 
«الیوم ن ِ 
ىل أف ِ
روز قیامــت دهانهایمــان را میبندنــد ،از شــباهتمان میفهمنــد کــه مــا پیــرو
کــدام امام هســتیم .ببینیــم لباسهایمان شــبیه کدام امام اســت؟ غربیها یا امام
رضــا 7؟ ازدواجهایمــان شــبیه کدام امام اســت؟ ســفرههایمان شــبیه کــدام امام
اســت؟ حرفزدنهایمــان پشــت ســر همدیگــر شــبیه کــدام امــام اســت؟ کمکمان
بــه مســتضعفان ،شــبیه کدام امام اســت؟
در ادامه میفرماید:

َ
َ
ْ
َ
مى َف ُه َو ِف ال ِخ َر ِة أ ْع ٰ
هذ ِه أ ْع ٰ 
« َو َم ْن ك َان ِ 
مى»
ف ِ

2

هــر کســی کــه اینجا کور بوده و امامش را درســت انتخاب نکرده اســت ،در روز
قیامــت هــم کــور اســت و نمیتوانــد امــام حســین  7را پیــدا کند تــا از شفاعتشــان
بهرهمند شــود.

فواید والیتمداری
در ادامه ،ســه فایدهی داشــتن امام و راهنما را عرض میکنم:
 .1داشــتن امــام و والیتمــداری ،زندگــی در دنیــا را راحــت میکنــد و باعــث
میشــود بــا آرامــش حرکــت کنیــم .دو بــاره بــه مثالــی کــه در مــورد کاروان حــج زدم
توجــه کنیــد .انجــام اعمــال پیچیده حــج ،با راهنما آســانتر اســت یا به جــا آوردن
 .  1سورهی يس( ،)36آیهی .65
 .  2سورهی اسراء( ،)17آیهی .72
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آن بــه صورت تنهایی؟ آموزش دیدن توســط اســتاد آســانتر اســت یا بــه تنهایی؟ و
ّ
مثالهــای متعــدد دیگــری کــه در ایــن زمینــه قابــل اســتفاده اســت.
 .2کســی کــه همــراه بــا امــام و پیشــوا در مســیر حرکــت میکنــد ،هــر جــا اتفــاق و
مشکلی پیش آید ،میتواند روی کمک همراهانش حساب کند .ما هم در دنیا هر
جا گرفتار شــویم ،میتوانیم به اهل بیت :توسل کنیم و از آنها کمک بخواهیم.
 .3کســی که والیتمدار اســت ،زندگی موفقتری دارد .گــروه کوهنوردی که به
مسیر آشنایی ندارند ،اگر راهنما داشته باشند و پشت سر او حرکت کنند ،امیدوار
بــه موفقیــت و فتــح قله هســتند و اگر بــه تنهایی اقدام بــه کوهنوردی کننــد ،معلوم
نیست به مقصد برسند .هر چه شرایط کوهنوردی سختتر باشد ،احساس نیاز به
راهنما نیز بیشتر خواهد بود .سعادت ما نیز در گرو پیروی از اهل بیت :است.

امام الهی و امام شیطانی
میخواهیــم با امام الهی زندگی کنیم یا امام شــیطانی؟
ا گــر امــاممــا ،امــام نــور اســت ،امــام نــور ،اجــازهی بیحیایــی نــداده اســت .این
بیحیاییهــا را بــا کدام امــام تنظیم کردهایم؟ برخی از مــردم این حرامخوار یها را
بــا کــدام امــام تنظیم کردهاند؟ تــا زمانی که پیــرو امام نور نشــویم ،از امام زمان 4

خبــری نیســت .حــدود  1200ســال از غیبــت امــام زمان  4گذشــته اســت12000 ،
ســال دیگــر هــم بگــذرد ،تــا درســت نشــویم ،نمیآیــد .مــا اول بایــد پیــرو واقعــی امــام
زمان  4شــویم.
امام زمان  4نمیخواهد و قرار نیســت بیایــد تا دورش بچرخیم؛ چون برخی
امام رضا  7را فقط برای این میخواهند که دورش بچرخند .امام رضا  7و امام
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زمــان  4و اهل بیت :همه آمدهاند که ما از آنها پیروی کنیم.
پــس تفکــر قرآنــی مــا در ایــن جلســه ،در این مــورد اســت کــه میخواهیم بــا امام
ُ
ؤم ُن
نار باشــیم یــا با امام نور؟ خودمــان موضعمان را مشــخص کنیم؛ ولی برخــی «ن ِ
ب َب ْعـ َ َ ْ ُ ُ َ ْ
ـض» 1هســتند ،قســمتی از زندگیشــان را بــا امــام الهــی تنظیــم
ِ
ـض و نکفــر ِببعـ ٍ
ٍ
میکننــد و قســمت دیگــر را بــا امام شــیطانی.
خــدا بــه اهــل بیــت :والیــت داده و در زمــان غیبــت هــم ایــن والیــت بنــا بــر
روایات ،به علما داده شــده اســت .اگر در هر زمان و موقعیت ،پیرو والیت باشیم،
بــه پیــروزی و موفقیــت خواهیم رســید.

چکیده

9

9مثــال ســادهی والیــت مــداری ،ایــن اســت کــه در مراســم حــج بــه دلیــل

ریزهکار یهــای فــراوان موجــود در احکامــش ،ا گــر مــردم پشــت ســر روحانــی کاروان

حرکــت کننــد و هــر کاری کــه او کــرد ،انجــام دهنــد ،بــه مشــکل بــر نمیخورنــد و بــه
ســادگی اعمــال را بــه پایــان میرســانند.
9والیت برای خدا و کســانی اســت که خدا به آنها اذن والیت داده است.

9
9 9والیت مانند کشــتی نجات در دل دریای طوفان زده است.
9 9در آخرت انســانها با امامی که به عنوان ّ
ولی پذیرفتهاند ،محشــور میشود.
9 9فواید والیتمداری:
 -زندگــی دنیا را راحت میکند.

 میتواند از والیت در ســختیها کمک بگیرد. .  1سورهی نساء( ،)4آیهی .150
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 -کســی که والیتمدار است ،به سعادت میرسد.

9

9برخــی ترجیح میدهند به جای داشــتن امام الهی ،پیشــوای شــیطانی داشــته

9

9در زمــان غیبت ،والیــت الهی در والیت فقیه تبلور دارد.

باشند.

گفتار چهارم

تفکر در مسألهی مرگ

تفکر در مسال هی مرگ
در این جلســه میخواهیم در مورد ســفری ســخن بگوییم که هر کس تا به حال در
طول عمرش مســافرت نرفته اســت ،این مسافرت را خواهد رفت.

َ ُ َْ ُ َ َ
ُُ َْ
ال ْو ِت ّث ِإل ْینا ُت ْر َج ُعو ن»
س ذا ِئقة
ل نف ٍ 
«ك 

1

مههی انسانها مرگ را میچشند.
ُ ُّ َ ْ َ َ ْ َ َ َ َ ْ َ َ ْ ُ َ ّ َ ُ ْ َ َ
ْ ْ
2
ن علیا ف ٍان و یب 
«كل م 
الل ِل َو ِال ک َر ِام»
ق وجه ر ِبك ذو ج

مهــه میمیرنــد تهنــا وجــودی کــه مــرگ در او راه نــدارد ،خــدای تبــارک و تعــایل

است.

در ســفری کــه برای ما دو روز زودتر یا دیرتر ،اتفــاق میافتد ،باید فکر کنیم.
َ َ ُّ َ ْ ْ َ ُ َّ َ َ ٌ َ َ ّ َ َ ً َ َ
3
«یا أیا ِال نسان ِإنک ک ِادح ِإل ر ِب
ک ک ْدحا ُفل ِق ِیه»
 . 1ســورهی عنکبوت( ،)29آیهی .57
 . 2سورهی رحمن( ،)55آیهی 26و.27
 . 3سورهی انشقاق( ،)86آیهی .6
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پــس اگر ســفر مرگ قطعی اســت ،تفکــر در این ســفر و ّ
مهیا شــدن ،عاقالنهترین
کار است.

مقدمه
هــر کــس تفکــر در قیامــت کند ،دقیــق میشــود .نافله صبــح دو رکعت قبــل از نماز
صبــح اســت .متأســفانه خیلیهــا بــه آن کمتوجه هســتند ،امــا اگر اعالم شــود« :هر
کس دو دقیقه وقت بگذارد ،دهها میلیون تومان به او میدهیم» همهی ما دســت
و پــا میشکســتیم بــرای اینکــه به این پول برســیم؛ به دلیــل اینکه ما خبــر از اثر نماز
نافلــه در قیامــت ندار یــم و بــه راحتــی آن را از دســت میدهیــم ،بــه همیــن ســادگی
یک ســرمایهگذاری خوب قیامتی را از دســت میدهیم .انســان معتقد به قیامت،
ّ
اهل دقت میشــود.
برخــی تــا رکــوع امــام جماعت مشــغول کارهــای دیگــر هســتند ،میگوینــد :ما تا
رکــوع وقت داریم .میتوانیم موبایل جواب بدهیم ،با رفیقمان احوالپرســی کنیم.
روایت اســت که پیامبر ا كــرم  6فرمودند:

َ َّ ْ ُ ُ َ َ ْ
َ ْ ٌ َ ُّ ْ
الدن َیا َو َما ِف َهیا»
مام خیر ِمن
«التك ِ
بیرة االو ىل مع ِال ِ

1

«در منــاز مجاعــت ،تكبیــر اول منــاز را بــا امــام مجاعــت گفـ ن
آنــه در
ـ� ،از دنیــا و چ
آن اســت ،برتــر و هبتــر میباشــد».

میبینیــد چگونــه به راحتی ثواب از دســت میدهیم؟ چون در مورد قیامت به
انــدازهی کافــی فکر نمیکنیم .قیامت ،یا بهشــت اســت یا ّ
جهنم اســت .نتیجهی
 . 1حســین بــن محمدتقــی نــوری ،مســتدرك الوســائل و مســتنبط المســائل ،انتشــارات مؤسسـهی آل
البیــت ،:چــاپ اول ،قــم1408 ،ق ،ج ،6ص.445
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َ َّ ُ َ َّ ُ َ ُ َ َ ْ ُ َ
َ
ُ
َ
ّ
ـابقون أول ِئــک القر بــون» ؛ میدویــم تا
تفکــر در بهشــت میشــود« :و السـ ِـابقون السـ ِ
بهشــت را بــه دســت بیاور یــم .نتیجـهی فکــر کردن در مــورد ّ
جهنــم فرار کــردن از آن
َ
َ
اهلل»2؛ فــرار میکنیــم بــه ســوی خــدا ،از اینکــه آتــش خشــم الهــی
اســت« :ف ِفـ ُّـر وا ِإل ِ
دامنمــان را بگیرد.
1

هرکس مرگ را قبول دارد ،میمیرد و هر کس که مرگ را قبول ندارد نیز میمیرد.
هیــچ کــس نمیتوانــد جلوی مــرگ را بگیــرد .اول انقــاب از تلویزیون فیلمــی به نام
َ
«زنگهــا» پخــش شــد .اجــل زنــگ مـیزد بــه این آقــا ،بــه آن خانم ،فــردا ســاعت َده

ُ
میآیــم ،تــو را میکشــم .همه فکر میکردند او تروریســت اســت ،همه فکــر میکردند
او یــک دشــمن اســت کــه میخواهــد آنهــا را بکشــد .برخی بــرای خودشــان محافظ
میگرفتنــد ،برخــی تیــم پزشــکی دعــوت میکردنــد ،هر کس هــر چه بلد بــود ،انجام
میداد تا از مرگ فرار کند؛ اما فایدهای نداشت و سر ساعتی که به او گفته بودند،
مأمور الهی جانــش را میگرفت.
ْ
َ
َ ُ َ
ُ َ َ َ ً َ َ َ ْ َ ْ ُ َ 3
« ِإذا َج َاء أ َجل ُه ْم ل َی ْس َتأ ِخر ون ساعة و لیستق ِدمون»
دیدهایــد برخــی چشمهایشــان بــاز اســت و مردهانــد؟ یعنــی عزرائیــل فرصــت
بســتن چشمهایشــان را به آنها نداده اســت .برخی دهانشــان باز اســت و مردهاند؛
یعنــی عزرائیــل فرصــت بســتن دهــان را بــه آنهــا نــداده اســت .چــه کســی میتوانــد
مقابــل مــرگ بایســتد؟! خــدا بــه پیغمبــر  6کــه خالصـهی عالــم خلقــت اســت،
نیــز فرمود:

 . 1سورهی واقعه( ،)56آیهی 10و.11
 . 2سورهی ذار یات( ،)51آیهی.50
 . 3سورهی نحل( ،)16آیهی .61
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«إ َّن َ
ک َم ّی ٌت َو إ َّ ُن ْم َم ّی ُت َ
ون»
ِ
ِ
ِ
ِ
ای حبیــب مــا! درســت اســت کــه خالصـهی عالــم خلقــت هســتی ولــی تو هم
1

میمیــری و مــردم هــم میمیرنــد ،همــه میمیرنــد.

ّ
نتایج دقت در مسأله مرگ
 .1دل نبستن

هرکــس در ســفر مــرگ خــوب فکر کنــد ،دل به دنیــا نمیبنــدد ،پس نتیجـهی اولش
میشود« :دل نبستن» .کسی که برای اقامت چند روزه به شهر دیگر سفر میکند،
َ
آنجــا خانــه میخــرد؟! ماشــین میخــرد؟! نــه .این میشــود دل نبســتن .بــه خانه یا
هتــل یــا مســافرخانهای کــه در مســافرت در آن اقامــت داریــد ،دل نمیبندید؛ چون
میدانیــد این خانه موقتیســت.
جهــت اطالع بدانیــد خانههایی که ســندش شــش دانــگ منگول ـهدار به نام
ـال شــما نیســت؛ چــون ایــن خانــه ا گــر قــرار بــود ،ملک شــخص
شماســت نیــز مـ ِ
معینی باشــد ،دیگر به شــما نمیرســید ،این خانه و زمین چند صد ســال اســت
مال
که دســت به دســت گشــته اســت و بعد از ما هم به دیگــران میرســد ،اینها ِ
ما نیست.
امیرالمؤمنیــن  7از جنــگ صفیــن برمیگشــتند ،بــه قبرســتان کــه رســیدند بــه
یارانشان فرمودند :بایستید میخواهم با مردگان حرف بزنم .برخی از یاران حضرت
ّ
که به غفلت دچار شده بودند ،نیاز به تذکر و یاد مرگ داشتند .حضرت فرمودند:
به این قبرهــا نگاه کنید:
 . 1سورهی زمر( ،)39آیهی .30
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َ َ ْ َ ّ َ ُْ َ َ َْ َ ّ ُْْ َ َ ُْ ُ ُْْ
َ
وحش ِة و الح ِال الق ِفر ِة و القب ِور الظ ِلم ِة » ...؛
«یا أه 
الدی ِار ال ِ
ل ِ

1

«ای ســاکنان خانههــای وحشــتناک ،ای ســاکنان ســوراخهای تنــگ و

تاریــک ،ای یبکسهــا ،ای غریبهــا ،ای وحشــتناکها.»...
َ
َ َ ُ
َْ َ َ
«أن ُ ْت ل َنا ف َر ٌط َس ِابقَ ،و ْن ُن لک ْم َت َب ٌع ل ِح ٌق»2؛

«مشا چند روز جلوتر رفتید ،ما چند روز دیگر به مشا ملحق میشومی».
َ َ ُّ َ َ ْ
«أ ّمــا الــد ُور فقــد ُسـ ِـک َن ْت»3؛ خانههایتــان را دیگران ســا کن شــدهاند .اموالتان را

تقســیم کردنــد ،همســرانتان هم تجدید فــراش کردند .همهی خبرهــای دنیا همین
است.
ســلیمان بــن داود بــه اصحابش فرمود :خداونــد تبارك و تعالى به من ســلطنتى
داده كــه بعد از من زیبندهی احدى نیســت .باد ،انســان ،جـ ّـن ،پرندگان ،وحوش

ّ
را مســخر و رام مــن نمــوده ،ز بــان پرنــدگان را تعلیــم كــرده و از هــر چیــز مــرا بهرهمنــد
نموده و عالوه بر اینها آنچه موجب فرح و ســرور من از ابتداء روز تا شــب مىباشــد
را نیــز فراهم فرموده اســت.
اینــك مایلــم كــه فــردا داخــل قصــر شــوم و بــه باالتر یــن نقطــه آن رفتــه و بــه آنچــه
در تحــت قــدرت و ســلطنتم هســت بنگرم .از شــما مىخواهم كه بــه احدى اجازه
ّ
ندهید كه نزد من آید و نشــاط و ســرور مرا به گرفتگى و تارى مبدل كند .جملگى
عرض كردند :چشــم.
 . 1محمد بن حسین شریف الرضی ،نهج البالغه ،محقق و مصحح :صبحی صالح ،انتشارات هجرت،
چاپ اول ،قم1414 ،ق ،ص.492
 . 2همان.
 . 3همان.
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فــردا شــد ،ســلیمان عصایــش را به دســت گرفت و بــه بلندترین مــكان قصرش
رفــت و بــه عصــا تكیــه داد و بــا نشــاطى تمــام ،كه ناشــى از داشــتن اســباب قدرت
و ســلطنت بــود ،بــه آنچــه در تحــت ّ
تصرفــش بــود مىنگریســت .نا گهــان نظــرش به
جوانــى نیكومنظــر و خوشلبــاس افتــاد كــه از گوشـهی قصــر ظاهــر شــد .حضــرت
ســلیمان  7بــه او فرمــود :چــه كســى تــو را بــه قصــر راه داد؟ با اینكــه من گفتــه بودم
امــروز مىخواهــم تنهــا باشــم و تــو بــه اذن چه كســى داخل شــدى؟
جوان گفت :صاحب این قصر مرا راه داد و به اجازه او وارد شــدم.
ســلیمان  7گفــت :صاحــب ایــن قصــر البتــه بــه آن اولــى و ســزاوارتر اســت ،تــو
كیســتى؟
جوان گفت :من ملك الموت هســتم.
ســلیمان  7گفت :براى چه آمدهاى؟
جــوان گفت :آمدهام تا روح تو را قبض كنم.
ســلیمان  7گفت :به آنچه امر شــدهاى عمل كن ،امروز ،روز سرور من بود.

1

به چه چیز دنیا میخواهی دل ببندی؟ آخرین ماشــینی که ســوارمان میکنند
و روی دست مردم حرکت میکند ،تابوت است .به خانمها عرض کنیم ،آخرین
آرایشــی که میکنند ،کافور اســت .آخرین لباســی که تن همهیمان میکنند ،کفن
است .جیب هم ندارد.
غـ ــام هـ ّـمــت آنـ ــم ک ــه زیـ ــر چـ ــرخ کــبــود
ّ
ز هــر چــه رنــگ تعلق پــذیــرد آزاد است
 .  1محمد بن علی بن بابویه قمی (شــیخ صــدوق) ،عيون أخبار الرضا ،7مترجم :حمیدرضا مســتفید،
ّ
علیاکبر غفاری ،انتشارات صدوق ،چاپ اول ،تهران ،1372 ،ج ،1ص.545
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فدای فاطمهی زهرا  3که به لباس عروسـیاش هم دل نبست .فدای فاطمه
زهرا  3و همسر پا ک او که به افطاریشان هم دل نبستند:
ً َ ً
ً
َ ُ ْ ُ َ َّ
1
الط َع َام َع ٰیل ُح ِّب ِه ِم ْس ِکینا َو َی ِتیما َو أ ِسیرا»
«و یط ِعمون
فــدای امــام حســن مجتبی  7کــه چندین بــار اموالش را بــه فقــرا داد و به هیچ
چیــز دل نبســت .دنیــا را در دســت داشــته باشــیم ،ولــی در دل راه ندهیــم .ا گــر راه
دادیم ،میشــود ســرطان:
ُّ ْ ْ ُ ُّ َ
َ 2
« ُح ُّب الدن َیــا َرأ ُس کل خ ِطیئ ٍة»

 .2بار بستن

یکــی از اولیــاء خــدا ،به همــراه یارانش از بیابــان تاریک عبــور میکردند .بــه یارانش

گفت :از این سنگریزهها که زیر پاهایتان است ،بردارید .فردا که هوا روشن شد،
هر کس که برداشــته اســت و هر کس که برنداشته اســت ،پشیمان میشود .برخی
خیلــی تنبــل بودند ،گفتند :حاال که هر دو حالتش پشــیمانی اســت ،چرا خودمان
را اذیت کنیم؟ برخی گفتندّ :
سری در کار است؛ یکی یک مشت برداشت ،یکی
دو مشــت برداشــت ،یکــی ســه مشــت برداشــت ،داخــل جیبهــا و کیسههایشــان
را پــر کردنــد و رفتنــد .فــردا که هوا روشــن شــد ،دیدند آنچــه برداشــتهاند ،جواهرات
بــوده اســت .آنهایــی کــه برداشــته بودنــد ،پشــیمان بودنــد کــه چــرا کــم برداشــتند و
آنهایــی کــه تنبلی کــرده بودند ،حســرت میخوردند که چــرا هیچ چیز برنداشــتند.
ایــن مثالــی از رابطـهی دنیــا و آخرت اســت .دنیــا تاریک اســت و هیچ کــس باطن
 . 1سورهی انسان( ،)76آیهی .8
ّ
 . 2محمــد بــن یعقوب کلینــی ،الکافی ،محقــق و مصحح :علیاکبــر غفاری ،محمد آخوندی ،انتشــارات
دارالکتب اإلســامیه ،چاپ چهارم ،تهران1407 ،ق ،ج ،2ص.131
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اعمال را نمیبیند .هر کس توشـهی عمل برندارد ،پشــیمان میشــود و هر کس که
توشــه بردارد ،آن هم پشــیمان میشــود که چرا بیشــتر برنداشــته است.
خــواب سـ ّـید علــی آقــای قاضــی ،اســتاد مرحــوم آقــای بهجــت و حضــرت
امــام را در عالــم برزخ دیدند .ســؤال کردند :آقا اوضاع چطور اســت؟ گفتند:
الحمــدهلل خوبــم .پرســیدند :آقا چه حســرتی میخوری؟ گفتند :حســرت میخورم
کــه چــرا روزی یــک بــار ز یــارت عاشــورا خوانــدم و بیشــتر نخوانــدم .آنجــا میفهمیــم
ز یــارت عاشــورا چــه جایگاهــی دارد؛ آنجــا میفهمیــم کــه صدقــه دادن چــه برکاتــی
دارد؛ آنجــا میفهمیــم کــه کمــک بــه پــدر و مــادر چــه اکســیری اســت .لــذا در آن
داســتان امیرالمؤمنیــن  7بــه یارانشــان فرمودنــد :اگــر ایــن مردههــا اجــازه داشــتند
حــرف بزننــد ،میگفتنــد:
َ َ ْ َ ُ ُ ْ َّ َ ْ َ َّ
َّ ْ ٰ 1
الز ِاد التقوی»
«لخبر وکم ِإن خیر

عمــل صالــح بردار یــد .عمــل صالــح یعنــی چــه؟ یعنــی انجــام واجبــات ،تــرک

محرمــات و خدمــت بــه مخلوقــات.

 .3دل نشکستن
ّ
یکــی از مسـ ّ
حاللیــت طلبیــدن اســت؛ چــون ممکــن اســت
ـتحبات قبــل از ســفر،
بــه ســفر برو یــد و برنگردیــد .هــر کــس بفهمــد کــه خواهــد ُمــرد و بعــد از مــرگ بداند،

دل شکســتن چقــدر هزینــه دارد ،دل نمیشــکند و بــرای خــودش َو بــال درســت

نمیکنــد .دل بــه دســت آوردن در دنیــا هــم کاری نــدارد .گاهــی اوقــات بــا یــک
عذرخواهــی کــردن ،بــا یــک صــورت بوســیدن ،بــا یــک دســت بوســیدن ،بــا یــک
 . 1محمــد بــن الحســن طوســی ،األمالــی ،محقــق و مصحــح :مؤسســه البعثــه ،انتشــارات دارالثقافه ،چاپ
اول ،قم1414 ،ق ،ص.595
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شــاخهی گل ،بــا یــک جعبـهی شــیرینی و بــا یــک هدیــه ،کار تمــام میشــود .ولــی
آن طــرف (قیامــت) کــه مـیرود میگوینــد :هر چــه نماز قبــول شــده دارد ،بدهید تا
راضی شوم ،زیارتهای قبول شدهی امام رضایش را بدهید تا راضی شوم؛ چون
آن طــرف کــه گل و جعبهی شــیرینی نیســت ،آن طــرف که پول نیســت ،آن طرف
فقــط عمــل قبول شــده اســت.
بــاور کنیــد اگــر بــا یــاد مــرگ از خــواب بیــدار نشــویم ،بــا خــود مــرگ بیدارمــان
میکننــد 1.در ســورهی مؤمنــون میخواندیــم:
ً
َ ّ َ ُ
َ َ َْ ُ 2
« َر ِّب ْار ِج ُع ِون ل َع ِل أ ْع َمل َص ِالا ِفیما ترکت»

میگو یــد :در خانـهی قبــر کــه میگذارنــد ،تــازه بیــدار میشــود ،میگویــد :مــن را

برگردانیــد بــه دنیــا میخواهــم عمــل صالــح انجــام دهــم .خــدا میگویــد:
َ
َ ّ َّ َ َ َ ٌ ُ َ َ ُ َ 3
«کل ِإنا ک ِلمة هو قا ِئلها»
هرگز کســی برگشتنی نیســت .کسی که رفت ،دیگر برنمیگردد.
امیــدوارم بــا فکر در ســفر مهــم آخرت ،بــه نتایجی برســیم که مســیر حرکت ما را
اصالح کند.

چکیده

9

9ســفر مــرگ بــرای همــه خواهــد بــود و ایــن ســفر ،یــک ســفر حتمــی اســت و هیچ

راهــی بــرای گریــز و انصــراف از ایــن ســفر وجود نــدارد.

 . 1علی بن محمد لیثی واســطی ،عيون الحكم و المواعظ ،محقق و مصحح :حســین حســنیبیرجندی،
َ َ
انتشــارات دارالحدیث ،چاپ اول ،قم ،1376 ،صَّ :66
«الن ُاس  ِن َي ٌام ف ِإذا َم ُاتوا ْان َت َب ُهوا».
 . 2سورهی مؤمنون( ،)23آیهی.99
 .  3ســورهی مؤمنون( ،)23آیهی .100
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9

9دقــت در مســألهی مــرگ باعــث دقیــق شــدن انســان و در نظــر گرفتــن قیامــت

9

9هر کس مرگ را قبول دارد میمیرد و هر کس هم که آن را قبول نداشــته باشــد،

9

9نتایج دقت در مســألهی مرگ:

میشــود.

نیز میمیرد.

 دل نبستن. -بار بستن.

 -دل نشکستن.

گفتار پنجم

تفکر در راه موفقیت

تفکر در راه موفقیت
در دنیــای امــروز ،مرســوم اســت که هر کس پــول و امکانــات را تأمین میکنــد ،باید
رئیــس باشــد .خــدای تبــارک و تعالی در آیهی  96ســورهی اعــراف میفرماید :شــما
میتوانیــد از مــن امکانــات بخواهیــد و بایــد خدایی مــن را نیز قبــول کنید.
َ
« َو َلـ ْـو َأ َّن َأ ْهـ َـل ْال ُقـ َـر ى َآم ُنــوا َو َّات َقـ ْـوا َل َف َت ْح َنــا َع َل ْیـ ْـم َبـ َـر َكات مـ َـن َّ
السـ َـم ِاء َو ْال ْ
ض
ر
ٍ ِ
ِ
ِ
َ
َ ُ ْ
َ َّ َ َ َ ْ َ
ُ َ 1
َول ِكـ ْـن كذ ُبــوا فأخذن ُاهـ ْـم ِ َبــا كانوا َیك ِســبون»
این آیه عجیب است .خدا میفرماید :ای مردم! اگر میخواهید من از آسمان

و زمین برایتان امکانات بریزم ،برکت به شما بدهم ،باید به حرف من گوش کنید.
ا گــر قــرار اســت خــدا کمکمان کنــد ،باید بــه روش خــدا ازدواج کنیم ،نــه اینکه
بــه حــرف مردم کنیم ولی تدارکاتش را از خدا بخواهیم .خداوند متعال میفرماید:
ا گــر میخواهید بــه حرف مردم کنید ،پول و امکاناتش را هم از مردم بخواهید .اگر
میخواهیــد بــه حــرف ماهــواره و غربیهــا کنیــد ،از همانهــا پولــش را بگیریــد .اگــر
 .  1سورهی اعراف( ،)7آیهی .96
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میخواهیــد بــه حــرف خودتان بکنیــد ،خودتان هم پولــش را تأمین کنید.

یک خاطره
نیمــه شــب بود کــه از فرودگاه تهــران بیرون آمدم .جوانــی گفت :حاج آقــا! میتوانم
ً
شــما را برســانم؟ گفتــم :بلــه و ســوار شــدم .مــن معمــوال از جوانهــا میپرســم که آیا
ازدواج کــردهای یــا نــه؟ از ایــن جــوان هــم پرســیدم .گفتــم :ازدواج کــردهای یــا نــه؟
گفــت :حــاج آقــا من تازه دامادم .گفتــم :تازه داماد ،این وقت شــب در خیابان چه
کار میکند؟ تازه داماد باید پیش تازه عروسش باشد .گفت :حاج آقا دست روی
دلم نگذار .تازه عروس هم صبح تا شب کار میکند ،تازه داماد هم صبح تا شب
ً
کار میکنــد ،شــب مثــل دو جنــازه میافتیــم کنــار هــم .گفتــم :اوال پیونــد دو جنــازه
ً
مبــارک باشــد .ثانیــا :چرا اینطوری شــده اســت؟ گفت :عــروس و داماد بــا همدیگر
چهار ســال کار کنیم ،تازه قســط تاالر عروســی تمام میشــود .گفتم :خدا گفته بود
کــه با این شــرایط مالی اینطور عروســی بگیرید؟ پیغمبــر و امامان :گفته بودند؟
مــا آخوندها گفته بودیــم؟ گفت :نه.

َ َّ
لكـ ْـن كذ ُبــوا» مــردم بــه حــرف مــن گــوش
ایــن آخــر آیــه اســت ،خــدا میگو یــد«َ :و ِ
َ ََْ ُ ْ َ َ ُ َ ْ
ُ َ 1
نمیکننــد« :أخذناهــم ِبا كانوا یك ِســبون» ؛ من هم به نتیجهی کارهای خودشــان
مبتالیشــان میکنم.
کاســب میگوید :حاج آقا! خودتان گفتید :کاســبی کــن ،خدا برکت میدهد.
گفتــم :بلــه ما گفتیم کاســبی کن ،خــدا برکت میدهد ،ولی روشــش را هم گفتهایم

که چطور کاســبی کن.
 .  1سورهی اعراف( ،)7آیهی .96
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در هیــچ چیــز خــدا مــا را ســرگردان نگذاشــته اســت .ولــی ماییــم کــه خودمان را
ســرگردان میکنیــم .حــال یــک بــار دیگــر آیــه را بخوانیم:
َ
« َو َلـ ْـو َأ َّن َأ ْهـ َـل ْال ُقـ َـر ى َآم ُنــوا َو َّات َقـ ْـوا َل َف َت ْح َنــا َع َل ْیـ ْـم َبـ َـر َكات مـ َـن َّ
السـ َـم ِاء َو ْال ْ
ض
ر
ٍ ِ
ِ
ِ
َ
َ ُ ْ
َ َّ َ َ َ ْ َ
ُ َ 1
َول ِكـ ْـن كذ ُبــوا فأخذن ُاهـ ْـم ِ َبــا كانوا َیك ِســبون»
خــدا میگو یــد :هر کس بــه روش من عمل کند ،از آســمان و زمین برایش برکت

میر یــزم ،ولــی مــردم ،حــرف من را قبــول ندارند و به حــرف دیگران عمــل میکنند،
بــه حرف دشــمن عمل میکننــد ،به حرف نفسشــان عمل میکنند ،مــن هم آنها را
بــا آنچه به غیر از مــن انتخاب کردند ،وا گــذار میکنم.
بعــد از منبــر خانمــی جلــو آمــد و گفــت :حــاج آقــا بــه دادم بــرس .پرســیدم :چــه
شــده؟ گفــت :بچـهام یتیــم اســت ،زندانــی شــده اســت .پرســیدم :بــه چــه دلیــل؟
گفــت :بــرای مهریه .گفتم :مهریه چقدر بوده اســت؟ گفت :ششــصد ســکهی بهار
آزادی .گفتــم :شــما انتظــار دار یــد برگــردم بیــن جمعیــت ،پالســتیک بچرخانــم و
بگو یــم :مــردم! ششــصد میلیون پول بدهید کــه این جوان که بچهی یتیم اســت از
زندان بیرون بیاید؟ گفت :خب پس شما آخوندها به چه درد میخورید؟! گفتم:
میدانــی مــا به چــه درد میخور یــم؟ ما به درد آن میخوریم که شــب خواســتگاری
و بلهبــران کــه داشــتید کاغــذ مینوشــتید ،از مــا میپرســیدید :روش مهریــه از نــگاه
خــدا و پیغمبــر  6چقــدر اســت؟ آنجــا بــه شــما میگفتــم کــه مهر یــه عالمــت
صداقــت پســر اســت ،نــه قیمــت دختــر .بنابرایــن عمــدهی پســرهای جامعـهی مــا
مقــدار محــدودی میتواننــد مهریــه کننــد .االن برخــی از بــزرگان بیشــتر از چهــارده
ســکه را خطبــه نمیخواننــد.
 .  1سورهی اعراف( ،)7آیهی .96
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روش خدا چگونه است؟
دو اصــل در روش خدا وجود دارد:
 .1نیتهایتــان را پــا ک کنیــد .پا کتر یــن نیــت در ازدواج ،در ازدواج آقــا
امیرالمؤمنیــن  7و بانــو فاطمـهی زهرا  3بــود .پیغمبر  6روز بعــد از ازدواج نزد
عروس و داماد آمدند .علی جان! فدایت شوم -یکی از جاهایی که پیغمبر 6

هم به امیرالمؤمنین  7و هم به زهرای مرضیه  3فرمودند «فدایت شــوم» همین
جاســت -روز دوم عســل هــم برایشــان آورده بودنــد بــه امیرالمؤمنیــن  7فرمودنــد:
«إشــرب هبــذا فــدا ک ابــن عمــک»1؛ عســل را بخــور علــی جــان پســرعمویت فدایت

شــود .به زهرای مرضیه  3هم فرمودند« :إشر یب هذا فدا ک أبوک»2؛ عسل را بخور
بابــا بــه قربانت برود .بعد ،از عروس و داماد ســؤال کردند :علی جان! فاطمه چطور
همسری است؟ معنایش این است :برای چه با فاطمه ازدواج کردی؟ از فاطمهی
زهرا  3هم پرســیدند .فلســفهی ازدواجشــان چه بود؟ هر دو به یــک یا دو عبارت
ْ
َ َ َ َ
اهلل»3؛ ازدواج کردم تا در بندگی خدا کمکم باشد.
فرمودندِ « :ن ْع َم ال َع ْو ِن عل طاع ِة ِ
امــا برخــی ازدواج میکننــد و چادرشــان را روز قبل از ازدواجشــان کنــار میگذارند.
برخــی مردهــا ازدواج کردنــد ،اما دیانــت قبل از ازدواجشــان را فراموش کردند.
از یک دانشجو بپرسیم :برای چه آمدهای رشتهی دکتری و پزشکی را انتخاب
کردهای؟ اگر بگوید :برای اینکه پولدار شــوم ،معلوم می شــود نیتش خراب است.
امــا ا گــر بگو یــد :بــرای خدمــت به مــردم ایــن رشــته را انتخاب کــردم ،خوب اســت.
 .  1محمدباقر مجلســی ،بحاراال نــوار الجامعه لدرر أخبار األ ئمه ،:انتشــارات دار إحیاء التراث العربی،
چاپ دوم ،بیروت1403 ،ق ،ج ،43ص.117
 .  2همان.
 .  3همان.
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آنهــا کــه غیــر خــدا را نیت میکننــد ،ضــرر میبینند .ا گــر نیت خدایی کــردی ،پول
هم به دســت میآوری.
پس دو نکتهی ناب میشــود از این آیه استفاده کرد:
ّ .1نیتت را درست کن.
َّ َ
َ « .2و اتقـ ْـوا»1؛ یعنــی قانون ما را هم رعایت کن.
به عنوان نمونه به پنج قانون ازدواج اشــاره میکنیم.

پنج قانون ازدواج
 .1در دوران جوانــی پا ک باش و پا ک زندگی کن.
ْ َخ َ ُ ْ َ
نَ َ ْ َخ ُ َ ْ َ َ
2
ـات ِللخ ِب ِیثــ� وال ِبیثـ
«ال ِبیثـ
ات»
ـون ِللخ ِبیث ِ
«پا ک نباشــی خدا آدم پا ک سر راهت نمیگذارد».
در فضــای مجــازی و در ماهوارههــا ،بــه دخترهــا و پســرها تفکــر غلطــی را القــا
میکننــد .میگوینــد :تــا آزاد هســتی و مجــردی هــر کار که دلــت میخواهــد ،انجام
بــده .گمــان میکننــد ،ا گــر یــک دختــر در دوران دختــریاش ناپا ک باشــد یا پســر در
دوران پســریاش ناپــا ک زندگــی کنــد ،خــدا آدم پــا ک ،ســر راهــش میگذارد.
یک سؤال:
ا گــر تــا االن گنــاه کردیــم چــه کار کنیم؟ بــرای ما یــک راه قــرار دادهانــد و آن توبه
است:
 .  1سورهی اعراف( ،)7آیهی .96
 .  2سورهی نور( ،)24آیهی .26
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َّ َ ُ ُّ َّ
ال َت َط ّهر َ
الت َوابینَ َو ُی ِحـ ُّـب ْ ُ
ین»
ِِ
« ِإن اهلل ی ِحــب ِ

1

توبــه کن خدا پا کــت میکند و به هیچ کس گناهت را نگو .پس قاعدهی خدا
را رعایت کن تا خدا برکت بدهد.
 .2بــا پــدر و مــادرت رفیــق شــو؛ چــون هیــچ کــس بهتــر از پــدر و مــادر ،دخترها و
پســرها را نمیشناســند و هیــچ کســی هــم بعــد از خــدا و اهــل بیــت ،:مهربانتــر
از پــدر و مــادر نیســت .بــه همیــن دلیــل نبایــد ســراغ آنهایــی بــروی کــه در خیابــان
میخواهنــد بــه تــو مهربانــی کننــد.
دختر خانمی میگفت :حاج آقا! من با پســری دوســت هســتم و قصد داریم با
هــم ازدواج کنیــم ،خیلی بــه او اطمینان دارم .گفتم :چند روزســت که با هم رفیق
شــدهاید؟ گفــت :یــک هفتــه .گفتــم :مــن بعــد از بیســت ســال آشــنایی بــا کســی تا
ایــن انــدازه کــه تــو بــه او اعتمــاد داری ،اعتمــاد نــدارم .این افــراد به پدر و مادرشــان
اعتمــاد ندارنــد کــه بــا هــزار و یــک مصیبــت آنهــا را بــزرگ کردهانــد ولی به کســی که
معلــوم نیســت به چــه دلیلی ابــراز عالقه کرده اســت ،بعد از یک هفته یــا یک ماه،
از پــدر و مادرشــان بیشــتر به او اعتمــاد میکنند.
 .3بــا کســی ازدواج کنیــد کــه عرضـهی اداره زندگــی را داشــته باشــد .پســری
میگفت :حاج آقا  23 ،22سالم است .به پدرم میگویم من را داماد کن ،میگوید:
تــو بیعرضـهای .گفتم :پدرت چند ســالگی ازدواج کرده؟ گفت :نوزده ســاله بوده
کــه دامــاد شــده اســت .گفتم :یــک نامه بــرای پدرت بنو یــس و بگــو :بابا ،پــدر بزرگ
در تربیت شــما انســان موفقی بوده اســت که شــما را در نوزده ســالگی ،مرد تحویل
اجتماع داد ولی نمیدانم شــما چرا بعد از  23 ،22ســال نتوانســتهاید مرا به عنوان
 .  1سورهی بقره( ،)2آیهی .222
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یک مــرد تحویل اجتمــاع بدهید.
توصیــه میکنــم با کســانی که پولدار هســتند ولــی بیعرضهانــد ازدواج نکنید.
با کسی ازدواج کنید که عرضهی ادارهی زندگی و همسر آیندهاش را داشته باشد
ً
حتــی اگر فعال به دالیلی پــول چندانی ندارد.
 .4در مرحلـهی خواســتگاری ،شــریک زندگیمــان را درســت انتخــاب کنیــم.
دقیق ببینید ،قشــنگ حرف بزنید ،درســت تحقیق کنید .در شــرایط امروز جامعه
نیــاز هســت که به صــورت کامل تحقیق کنیــد .مردم هم کمک کننــد در تحقیق،
هــر چــه میداننــد بگویند .اینجــا غیبت اشــکالی ندارد.
 .5مراســم ازدواج را ســالم برگزار کنیم .سالم یعنی ساده و بیگناه .پدر عروس
و پدر داماد را بدبخت و بیچاره نکنیم که تا گردن زیر قرض بروند .مراقب باشــیم
اگر کســی داراست ،اسراف نکند ،و اگر هم ندارد ،مختصر بگیرد.
خالصـهی عــرض امــروز :ایــن قاعــدهی قرآنــی اســت کــه ،ا گــر قــرار اســت خــدا
کمک کند باید روش هم بدهد .نمیشــود به خدا بگویم تو کمک کن ولی روشــش
را از مــردم بگیــرم .بــه خــدا بگو یــم تو کمک کــن ولی روشــش را از ماهوارههــا بگیرم.
َ ُْ
ُْ ُ َْ
ـض َو نکف ُر
اینطــوری نمیشــود .ایــن معنــی یک آیـهی دیگر هــم هســت« :نؤ ِمــن ِببعـ ٍ
 َ ْ َ ُ 1نَ َ ْ نَ َ َ َ َ َ ُ َ َ َ َ َ ُ َ
َْ
2
رومی روم
ِببعـ ٍ
ـض» « ،مذبذ ِبــ� بــ� ذ ِلــک ل ِإل هــؤل ِء و ل ِإل هــؤل ِء» ؛ یعنــی نــه ِ
اســت ،نــه زنگـ ِـی زنــگ .ا گــر قــرار اســت بــه حــرف خــدا گــوش کنــم ،همـهاش را بــه
حرف خــدا کنم.

 . 1سورهی نساء( ،)4آیهی .150
 . 2سورهی نساء( ،)4آیهی .143
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چکیده
9هر کس امکانات کاری را فراهم میکند ،شایستهی رهبری آن کار هم هست.

9
9 9خــدا میفرمایــد :تمــام امکانات به دســت من اســت و اگر کســی میخواهد از
ایــن امکانــات بهره ببــرد باید از مــن اطاعت کند.

9

 9اگــر در ازدواج ،کاســبی ،زندگــی و ...از خــدا کمک میخواهیــم باید به روش

9
9
9
9
9

9خدا در هر مســألهای روش خود را به روشــنی برای ما بیان کرده است.

خــدا عمل کنیــم تا از کمــک خدا بهرهمند شــویم.
9شــرط بهرهمندی از امداد الهی چیست؟

9نیتهای پاک یعنی نیتهای توحیدی داشــته باش.
9قانون خدا را رعایت کن.
9پنج قانون ازدواج:

 -در دوره جوانــی پاک باش و پاک زندگی کن.

 بــا پدر و مادرت رفیق باش. با کســی ازدواج کن که ُعرضهی ادارهی زندگی را داشــته باشد. در مرحلـهی انتخاب با دقــت و تحقیق انتخاب کنید. -مراســم ازدواج را سالم برگزار کنید.

گفتار ششم

تفکر در ایمان و عمل صالح

تفکر در ایمان و عمل صالح
مقدمه

وقتی برای ســفر آماده میشــویم ،نقشــه را فراموش نمیکنیم .وقتی وارد شــهر بزرگی
ً
میشــویم که با آن آشــنایی نداریم ،حتما از نقشــه اســتفاده میکنیم؛ چون ممکن
اســت در شــهر سردرگم شــویم و دیر به مقصد برسیم.
همهیما دفعهی اولمان اســت که به عالم دنیا آمدهایم و نســبت به این عالم
ناآشنا هستیم .خدا برای راهنمایی ما یک نقشه در اختیار ما گذاشته است:
َ َ ْ َ ُ َ
ُ ً ْ ُ َّ َین َّ َ ُ ْ ُ َ ْ َ
1
اب ل َر ْی ِب ِف ِیه هدی ِللمت ِق ال ِذین یؤ ِمن
«ذ ِلک ال ِکت
ون ِبالغ ْی ِب»
ایــن دنیــا یک بخــش دیدنی دارد و یک بخش ندیدنی .ندیدنیها را کســی جز
صاحبخبــران اطالع ندارند .در نمــاز غفیله میخوانیم:
َ
َ
َْ
َ َ ْ َ ُ َ ّ ُ َ 2
« َو ِع ْن َد ُه َمفا ِت َح الغ ْی ِب لیعلمها ِإل هو»
 .  1ســورهی بقره( ،)2آیات  2و .3
 .  2سورهی انعام( ،)6آیهی .59
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فقــط خدا و کســانی که خــدا به آنها اجــازه میدهد ،میداننــد در الیهی غیبی
عالم چه خبر اســت.
آقایــی نقــل میکــرد :جوانــش بــه مرضی مبتال شــده بود کــه آرام آرام چشــمانش
را از داشــت دســت مـیداد .در ایــران هــر چــه دکترهــا تــاش کردنــد ،بــه نتیجـهای
نرســیدند .آن زمــان میگفتنــد دکترهــای متخصــص چشــم در انگلســتان خیلــی
سطحشــان باالســت .بچـهاش را بــه انگلســتان بــرد .در آنجــا همـهی دکترهــا جمع
شــدند ،گفتند کاری نمیشــود کــرد .بچهاش در همین فرصــت ،نابیناییش کامل
شــد .پدر شرمنده شده بود؛ چرا که بچهاش که ایران بود ،مقداری بینایی داشت
ً
ولی به انگلستان که آورده بود ،کامال نابینا شده بود .خدا به دلش انداخت در راه
برگشت ،به کربال برود .محضر امام حسین  7رسید .در حیرت حاضران ،شفای
فرزنــدش را گرفــت و چشـمهایش در حــرم امــام حســین  7بــاز شــد .با خوشــحالی
بــه ایران بازگشــت .بعــد از معاینه ،دید دکترهــا گریه میکنند .علت را که پرســید،
گفتند :علت نابینایی ،خشــک شدن عصب چشم بود ،االن هم عصب چشمها
خشک است ولی او دارد میبیند .این معجزهی امام حسین  7است .از دست
این خانــدان همه چیــز برمیآید.
َّ ُ ُ ُ ْ َ َ ُ 1
« َع َاد ُت ُک ُم ْال ْح َسـ ُ
ـان َو َسـ ِـجیتکم الکرم»
ِ
مــا بایــد رابطــه را بــا اینهــا درســت کنیــم .ایــن همان علــوم غیبی اســت کــه آنها
بــه اذن الهــی از آن آ گاهنــد.

 .  1محمــد بــن علــی بــن بابو یــه قمــی (شــیخ صــدوق) ،مــن اليحضــره الفقيــه ،محقــق و مصحــح :علیاکبــر
غفاری ،دفتر انتشــارات اسالمی وابســته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ،چاپ دوم ،قم1413 ،ق،
ج ،2ص.609
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ای یک دله صد گله دل یک دله کن
مــه ـ ــر دگ ـ ـ ــران را ز دل خ ـ ــود یــلــه کن
یک دم تـو ز اخــــالص بیــا در بـر مـــا
گ ــر کــــــــــ ــام ت ــو برنیـــامد آن ـگــه گـلــه کن

دیدنیها و ندیدنیها
بنابر آنچه گفته شد ،در هر مسأله ،یک الیهی دیدنی داریم و یک الیهی نادیدنی.
در ادامه ،این موضوع را ذیل چند موضوع بررسی میکنیم:

ازدواج

در ازدواج ،الیهی دیدنی این است که دختر و پسر یکدیگر را ببینند و با صحبت

بــا یکدیگــر ،از هــم خوششــان بیاید ،بعــد تحقیق کننــد و برای ازدواج اقــدام کنند؛
امــا یــک الیـهی ندیدنی هــم داریــم و آن دلهاســت .ما نــه از دل دختر خبــر داریم،
نــه از دل پســر .خــدا میگو یــد دلهــا را شــما نمیتوانیــد به هــم مهربان کنیــد .با من
قرارداد ببندید:

َ َ َ َ َ ْ َ ُ ْ َ َ َّ ً َ َ ْ َ ً
«و جعل بینکم مودة و ر
حة»

1

مـ ِـن خــدا میتوانــم آنهــا را بــه همدیگــر مهربــان کنــم .ایــن الیـهی غیبــی ازدواج

است.

حــاال دختــر و پســر میخواهنــد قبــل از ازدواج ،تــاش کننــد کــه عاشـ ِـق هــم

بشــوند ،در صورتــی کــه برخــی از عشـقهای قبــل از ازدواج ،بعــد از ازدواج تبدیــل
بــه نفرت میشــود؛ چــون کارگردانش انســانها هســتند .امــا آن دختر و پســر مؤمنی
 .  1سورهی روم( ،)30آیهی.21

74

تفکر قرآنی

کــه قبــل از ازدواج ،هیــچ رابطـهی محبــت و عاشــقانهای بــا هــم نداشــتهاند ،فقــط
یــک گفتوگــو کردهانــد کــه ببیننــد مناســب هــم هســتند یــا نــه؟ همیــن کــه خطبه
عقــد در حــرم امــام رضــا  7میخواننــد ،از ســر خطبـهی عقــد کــه بلنــد میشــوند،
بــرای یکدیگر میمیرند .چون خدا دلهایشــان را به هم گره زده اســت .این الیهی
نادیدنــی ازدواج اســت.

اشتغال
ی است که ما داریم در بازار انجام میدهیم،
الیهی دیدنی اشتغال ،همین معامالت 
جنــس بیــاورد ،ســودی در نظــر بگیــرد و بفروشــد .امــا الیـهی نادیدنــی اشــتغال،
برکــت اســت .چــه شــده اســت کــه امــروز پول هســت ولــی برکــت نیســت؟ جوابش
ایــن اســت :چــون بــه الیـهی نادیدنـ ِـی شــغل و کاســبیمان دقــت نکردیــم .خودمــان
میخواهیــم مشــتریها را جــذب کنیــم؛ بــرای جــذب مشــتری ،خانم َبـ َـزک کرده در
مغــازه میگذار یــم ،بــا مانکــن زن ویتر یــن آنچنانــی درســت میکنیم ،انواع و اقســام
موســیقیها ،آهنگها و عکسها میگذاریم تا مشــتری را جذب کنیم؛ اما نتیجه
ّ
ـک قلبــی بــه تو دادهانــد .امــا اگــر اول صبح که
ایــن میشــود کــه میبینــی ،تراولچـ ِ
َ
ُ
ْ
َ
اهلل إ َّن َ
َّ ُ ْ
ـاد» 1و وقتــی
اهلل َب ِصیـ ٌـر ِبال ِع َبـ ِ
مغــازه را بــاز کــردی ،گفتــی« :أفـ ِـوض أمـ ِـر ی ِإل ِ ِ

میخواهــی پارچـهای کــه گوشـهاش یــک مقــدار زدگــی دارد ،بفروشــی ،میگو یــی
بخاطــر ایــن زدگی مقداری کمتر حســاب میکنم .اگر صادقانــه و منصفانه گفتی،
خدا مشــتری میفرســتد ،پول بابرکت هم به تو میدهد .این محاســبات مربوط به
الیـهی نادیدنــی اشــتغال اســت اما متأســفانه مردم ایــن را قبــول ندارند.

 .  1سورهی غافر ،آیهی.44
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انتخابات
نزدیــک انتخابــات کــه میشــود ،کاندیداهــا بــرای اینکــه میخواهنــد نظــر مــردم را
جلــب کننــد کارهــای عجیــب و غریبــی میکننــد .بعضیهــا پــول خــرج میکنند.
بندهی خدایی میگفت :به اندازهی پلوهایی که به مردم دادم به من رأی ندادند!
بعضیهــا موبایــل پخــش میکننــد ،بعضیهــا تراولچــک میدهنــد .إن شــاء اهلل
در مملکــت مــا از ایــن کارهــا نیســت! بــه مــردم صادقانــه بگوییــد .مــن تواناییهــا
و نقصهایــی دارم ولــی بــه لطــف خــدا بــا همــت مــردم میتوانیــم کارهایــی انجــام
دهیــم .شــهید رجایــی را کســی خیلــی نمیشــناخت امــا چــون دلــش بــا خــدا بــود،
خــدا دل مــردم را بــا رجایی کــرد و همه به او رأی دادند .شــهید رجایی ،نه قولی به
کســی داد ،نــه وعــده داد ،نــه پول داد ،نه پلــو داد ،هیچ کدام از ایــن کارها را نکرد.
ً
خــدا برایــش ســتاد انتخاباتــی زد! اصــا امــام بزرگوارمــان ســتاد انتخاباتی داشــت؟
خــدا را بــاور کنیم:
ب ـ ـ ــا خ ـ ـ ـ ــدا ب ـ ـ ـ ــاش پـ ـ ــادشـ ـ ــاهـ ـ ــی کــن
یخـ ــدا ب ـ ــاش هـ ــر چـ ــه خـ ــواهـ ــی کن
ب ــ 

البتــه مصــرع دوم را بــا اجــازه شــاعرش تغییــر میدهیــم« :بیخــدا بــاش ،هیــچ
غلطــی نمیتوانــی بکنــی!» .خیالــت جمــع جمــع باشــد .شــاید یــک دســت و پایی
ِ
بتوانیم بزنیم ولی غلطی نمیتوانیم بکنیم! حواس کســانی که بیخدا میخواهند
به جایی برســند ،باشـد.
ْ ّ َ
ْ
ُ َ 1
اط ِل جولة»
« ِلل َح ِق دولــة َو ِلل َب ِ
 .  1عبدالواحد تمیمی آمدی ،غرر الحكم و درر الكلم ،محقق و مصحح :سید مهدی رجایی ،انتشارات
دارالکتاب اإلسالمی ،چاپ دوم ،قم1410 ،ق ،ج ،2ص.544
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الیههای نادیدنی سختیها
اگــر الیههــای نادیدنــی را میتوانســتیم ببینیــم ،آنوقــت جایــگاه ســختیها و
مشکالت برای ما به صورتی مشخص میشد که مشتاق سختیها میشدیم .لذا
جاندادن ،چون ســختترین عمل اســت ،خدا خودش گفته من مشــتری هستم:
َّ َ ْ َ ٰ َ ْ ُ ْ ینَ َ ْ ُ َ ُ ْ َ َ ْ َ َ ُ َ َ َ ْ
َ َّ َ 1
« ِإن اهلل اشتری ِمن الؤ ِم ِن أنفسهم و أمو
ال ْم ِبأ ّن ُل ُم جالنة»
فــدای شــهدا شــوم  ...ســختترین عمــل را انتخــاب کردنــد چــون خــدا
مشــتریش بــود.

همـهیشــما این جملهی قاســم بــن الحســن  7را شــنیدهاید .میگوید :مرگ
َ
ْ
2
خیلی ســخت اســت اما مرگ در راه خدا و ّ
ولی خدا برای من «أ ْح ٰیل ِم َن ال َع َسـ ِـل»
است.
میخواهم بگویم :زندگی در این دنیا و بندگی خدا ســخت اســت:

َ
ََ ََْ ْ ْ
« َو لق ْد خلق َنا ِال ن َس َان ِف ک َبد»

3

َ
ْ
ولــی ا گــر طبــق دیــن عمــل کنیــم ،میشــود «أ ْحـ ٰ
ـی ِمـ َـن ال َع َسـ ِـل» اگرچــه کشــته

شــوی .چــرا مردم تا این انــدازه از زندگیهایشــان ناالنند؟ چون ســختیها برایشــان
شــیرین نشــده است.

ایمان به سه نادیدنی ،راه شیرین شدن سختیها
 .1ایمان به ناظر و باالســری دیدنی و نادیدنی
 .  1سورهی توبه( ،)9آیهی.111
 . 2الهدايــة الكبرى ،الباب الخامس باب اإلمام الحســين الشــهيد ،7ص.204
 . 3سورهی بلد( ،)90آیهی.4
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اگر میخواهیم ســختیها شیرین شــود ،سه کار باید انجام بدهیم:
َ َ
َ َْ ْ
1
َّ ْ ْ َ َ
ـان َلف ُخ ْســر إ ّل ّال ِذ َ
ین َآم ُنوا»
ِ*ِ
«والعص ِر * ِإن ِال نسـ ِ
َ َ
«إ ّل ّال ِذ َ
ین َآم ُنوا» یعنی چه؟ یعنی باور کنیم ما یک باالسر و ناظر دیدنی داریم؛
ِ
این باالسری دیدنی کیست؟ در خانه ،پدرمان؛ در اداره ،رئیس در پادگان ،فرمانده
در مملکت ،رئیس و رؤســا و در کالس ،معلم و اســتاد است .اینها باالدستیهای
دیدنیاند .ولی یک ناظر و باالسری ندیدنی هم داریم که اسمش «خدا»ست:
َّ
ْ
ُ ْ ََ ُ ْ َ
ُ 2
اطن»
«هـ َـو ال ّو ل َو الخـ ُـر َو الظ ِاه ُر َو ال َب ِ
َ
اگر ایمان به این باالســری نادیدنی آوردم ،این میشــود ایمانّ « .ال ِذیـ َـن ُی ْؤ ِم ُن َ
ون
َْ
3
ِبالغ ْی ِب»

َ
ایمان به آخ ِر دیدنی و نادیدنی
یــک آخــر دیدنــی دار یــم و یک آخــر نادیدنــی دار یــم .آخر دیدنــی همینهایی اســت
کــه اآلن در زندگیهایمــان میبینیم؛ ولی آخر ندیدنی چیســت؟ قیامت اســت که
در حــال حاضر قــادر به دیدنش نیســتیم.
َ
ً َ َ
َ
ً 4
« ِإ ّ ُنـ ْـم َی َر ْون ُه َب ِعیــدا َو ن َر ُاه ق ِر یبا»
قیامــت را نمیبینیــم ،ا گــه میدیدیــم خیلــی اتفاقــات خو بــی میافتــاد« .آمنوا»
یعنــی باالســری نادیدنــی را بــاور کنیــد .یکــی از اتفاقــات بــدی کــه در جامعـهی مــا
 . 1سورهی عصر( ،)103آیات .1-3
 . 2سورهی حديد( ،)57آیهی.3
 . 3سورهی بقره( ،)2آیهی.3
 . 4سورهی معارج( ،)70آیات 6و.7
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افتاده ،همین اســت که تا زمانی که باالســری دیدنی ،باالی ســر ما هســت ،کســی
خطــا نمیکنــد؛ بابــا کــه در خانــه هســت ،بچــه خطــا نمیکنــد؛ رئیــس کــه در اداره
هســت و بــاالی ســر کارمنــد ،کارمنــد خطــا نمیکنــد؛ پلیــس کــه در جــاده هســت،
راننده خطا نمیکند؛ فرمانده که باالســر ســرباز هســت ،ســرباز خطــا نمیکند؛ ولی
هــر وقــت ناظری نباشــد ،هــر کار دلشــان بخواهــد میکنند.
ا گــر باور کنیم خدا همیشــه ،همهجا و همهکس را میبیند:
ََ َ ََ
َ َ ٰ 1
«أ ْل َی ْعلـ ْـم ِبأ ّن اهلل یری»
خــدا دارد نگاهــت میکنــد ،هیچجــا خطا نمیکنــد .رحمت و رضــوان خدا به
روح بلنــد امام بزرگوارمان ،امــام  2فرمودند:
«عالم محضر خداســت ،در محضــر خدا معصیت نکنید».

2

ایمان به اینکه شــیطان در کمین است.
خداونــد متعال در قرآن میفرماید:
َ
ّ ُ َ ُ ْ َ ُ ٌّ ُ ین 3
َ«و ال َت َّتب ُعــوا ُخ ُط ِ َّ ْ
طان ِإنــه لكم عدو مب »
وات الشــی ِ
ِ
و یا میفرماید:
ً َ َ َ
َ َ ْ َ ْ ُ َ ْ ْ َّ ْ ُ َ ْ َ َ
4
الرحـ ِـن نق ِّیض ل ُه شـ ْـیطانا ف ُه َو ل ُه قر ین»
«و مــن یعــش عن ِذ ك ِر
هــر کــس شــیطان را دســت کــم بگیــرد و او را بــه حســاب نیــاورد ،محکــوم بــه
انحــراف و دوری از صــراط مســتقیم اســت و ممکن اســت چشــم بــاز کنــد و ببیند
 . 1سورهی علق( ،)96آیهی .14
 . 2صحیفــه امام ،جلد  ،8ص .112
 . 3سورهی انعام( ،)6آیهی.142
 . 4سورهی زخرف( ،)43آیهی.36
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همنشــین و همــراه شــیطان گشــته اســت.
بنابراین اگر ســه نادیدنی را باور کنیــم ،ایمانمان کامل خواهد بود:
 خدای باالی سر قیامت پیش رو شیطان در کمین.هــر کســی کــه ایــن ســه را بــاور کنــد یعنــی بــاور کنــد و در عمــل بــه آن متعهــد
باشــد ،مؤمــن اســت.

سه شرط برای تشخیص عمل صالح
عملی صالح اســت که سه ویژگی داشته باشد:
 .1خدای باالی ســر که نمیبینیمش ،بپسندد.
 .2در قیامت ،ســرافرازمان کند.
 .3شــیطان هم عصبانی شود.
بــه عنــوان مثال ،شــیطان از بدحجابی خانمها خوشــحال اســت یــا عصبانی؟
خوشــحال .پــس ایــن عمــل صالــح نیســت .همچنیــن شــیطان از بیغیرتــی مردها
خوشــحال اســت یــا عصبانــی؟ خوشــحال .پــس بیغیرتــی مــردان ،عمــل صالــح
نیست.

خاطره
در اردوگاه موصـ ِـل چهــار ،فیلــم مبتــذل آوردنــد کــه بچههــای اســیر ببیننــد ،بچهها
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بعثی
تــا دیدنــد فیلــم مبتــذل اســت ،نــگاه نکردنــد ،چشمهایشــان را بســتند .افســر ِ
ّ
صدامــی آمــد فحــش داد ،چشمهایشــان را بــاز نکردنــد ،بــا کابــل بــه چشمهایشــان
زد ،از چشـمها خــون میآمــد ولــی بچههــا نــگاه نکردنــد؛ بــرای اینکــه خــدا راضــی
بمانــد ،قیامــت ســرافراز بمانند ،شــیطان هــم در عصبانیــت بمیرد .ولــی امروز یک
ماهــواره در جیــب همــه هســت .بعضیهــا دنبــال یــک جــای خلــوت میگردند که
نــگاه کننــد؛ خــدا عصبانی میشــود ،در قیامت ســرافکنده میشــوند ،شــیطان هم
بیشــتر خوشــحال میشــود و میگو یــد :توانســتم آلودهیشــان کنــم.
ََ َ ْ َْ ّ
ال ّق َو َت َو َ
َ ََ َ ْ َْ
َّ ْ 1
اص ْوا ِبالصب ِر»
بــزرگان ،عبــارت «تواصوا ِبال ِق» را در آیهی «و تواصوا ِب ِ
اینگونــه معنــا میکننــد :همــه را وصیــت کنیــد بــه اســام ،بــه قــرآن ،بــه عتــرت ،بــه
َّ
والیتَ « .ت َو َ
اص ْوا ِب
الص ْب ِر» یعنی به همه بگویید مســلمان بودن ســخت اســت ،باید
صبر کنید.

مراحل مسلمان بودن
 .1قبل از هر کاری ،در هر موضوعی ،از اســام بپرســیم .اول ،ســراغ نقشـهی اســام
بیاییــم ،آخــر نیاییــم ،اول بیاییــم .چنانکه خداوند متعــال میفرماید:
َ ْ َُ ََْ ّ ْ
ْ ُ ْ ُْ َ َ ْ َ ُ َ 2
الذک ِر ِإن کنت ل تعلمون»
«فاسئلوا أهل ِ

بپرســید؛ راجــع به خمس ،راجع به حجــاب ،راجع به ازدواج ،راجع به مســائل

کاســبیتان ،برو یــد بپرســید .برخی فکــر میکنند که میداننــد .خوش به حال:
آن کــس کــه ندانـد و بــدانــد کــه ندانــد
ُپــرســان خــرک خــویــش بــه مـنــزل برساند
 .  1سورهی عصر( ،)103آیهی .3
 .  2سورهی نحل( ،)16آیهی .43

حلاص لمع و نامیا رد رکفت

81

بدا به حال:
آن کــس کــه نــدانــد و نــدانــد کــه نداند
در جـهـــل مرکـــب ابـــدالدهــــر بماند

قبــل از ازدواج ،قبــل از مغــازه بازکــردن ،قبــل از مســافرت ،قبــل از هــر کاری،
احکامــش را بپرســیم .قبل از اجــارهی خانه ،قبل از خرید و فروش ،برویم بپرســیم.
ً
این قاعدهی آسان کردن سختیهاست .مثال یک آقایی عمری غسل کرده است
ولــی اول ســمت چپ بدنش را میشســته ،بعد ســمت راســت .این مــورد هر چه از
نمازهــا را بــا ایــن غسـلها خوانده باطل اســت .خودشــان ســختی دنیا را ســختتر
کردند ،ولی اگر از اول میپرسید ،کارهایشان دوباره کاری نمیشد .امام هادی7

ٌ َ ُ
در ز یــارت جامعـهی کبیــره میفرمایند« :آخــذ ِبق ْو ِلک ْم»؛ بروید بپرســید.

شــعار پرسیدن چیســت؟ من با آیهی قرآن یک شعار برایش درست کردهام:
«هر چه فهم ما بیشــتر ،ســهم ما بیشتر ،خسارت ما کمتر»

َ
منطقــی هــم هســت .هــر چــه بپرســید ،میفهمیــد بــرکات عالم چه خبر اســت،
از آن چیزهایــی کــه بــه درد میخــورد ،بــه دســت میآور یــم ،بــرای آخرتمــان جمــع
میکنیــم؛ ولــی وقتــی نپرســیم ،خســارت میبینیــم .اما دشــمن یک شــعار غلطی را
ً
در زبان جوانها انداخته اســت« :هر چه کمتر بدانی ،راحتتری» .اصال پای منبر
ـعار «هر چــه کمتر بدانی ،راحتتری» درســت باشــد ،باید
آخوندهــا نــرو .اگر این شـ ِ

بگوییم :خوش به حال دیوانهها ،باالترش هم هست البته اگر ناراحت نمیشوید،
خــوش به حــال حیوانها که هیــچ چیــزی نمیفهمند.
 .2قــدم دوم ،رعایت اســت؛ یعنی در زندگی ،پشــت ســر والیــت حرکت کنیم.
امســال ،رهبــر ،بــه عنــوان ولـ ّـی امــر مســلمین فرمودنــد« :اقتصــاد مقاومتــی ،تولیــد و
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اشتغال» .اگر مردم همین را درست عمل کنند ،باور کنید ،بخشی از آن سختیها
ولی حرکت کنید ،خدا ّ
آسان میشود .پشت سر ّ
ولی را برای راهنمایی ما گذاشته
است .خداوند فرموده است:
َ
َ
َ
َ ّ َ ْ َ ْ َ َ َ ْ ْ َ ْ َْ ْ ُ
«إ ْهد َنا ّ َ ْ ُ ْ َ
وب َعل ْ ِی ْم
ِ
ِ ِ
الص َراط الســت ِقمی * ِص َراط ال ِذین أنعمــت عل ِیم غی ِر الغض ِ
َ َ
ّ ینَ 1
َو ل الض ِال »
عدهای پشت سر والیتند ،اینها «أنعمت علهیم» هستند؛ عدهای هم روبهروی
والیتنــد ،اینهــا «مغضــوب علیهــم» هســتند؛ عــدهای ســرگردانند ،نمیداننــد کجــا
برونــد ،اینهــا بدبخــت و بیچارهانــد و خــدا مــا را جــزء اینهــا قــرار ندهــد .هفتــاد هــزار
مســجد داریم ،هر محلهای پشــت ســر امام جماعتش هم حرکت کنــد ،خیلی کار
آســان میشود.
همیــن امــروز اعالم کردنــد چند هزار ماشــین را متوقــف کردند ،پلیـسراه نوزده
هــزار ماشــین را در عــرض یــک هفتـهی اول ســال متوقــف کــرده اســت؛ یعنــی اگــر
رعایــت نکنیــد ،محــروم میشــوید .از ماشــین خــودت پیــادهات میکننــد .شــعار
رعایــت را هــم بگوییــم:
«هر چه رعایت بیشــتر ،محرومیت کمتر»
بیاییــم در زندگیمــان دو چیــز را رعایــت کنیــم :یکــی حـ ّـق اهلل و دیگــری حـ ّـق
ّ
النــاس .از «حـ ّـق اهلل»هــا ،نمــاز را رعایــت کنیــم ،نمــاز اول وقــت.
مثال:
فردی گفت :دکتر رفتم .دکتر گفت :داروهایی که دادم را خوردی؟ گفتم :بله،
ولــی افاقــه نکــرد .دکتــر گفــت :بــه موقــع خــوردی؟ گفتــم :خیــر .گفــت :بــرای همین
 .  1سورهی حمد( ،)1آیهی 6و.7

حلاص لمع و نامیا رد رکفت

83

افاقــه نکرده اســت .آنجا فهمیــدم مفهوم نماز اول وقت چیســت.
قــول بدهیــم که در ّ
حق اهلل ،نمــاز را اول وقت بخوانیم .در حـ ّـق الناس هم یک
نامحــرم که ّ
حق ّ
قــول بدهیــم ،حر یــم مردمَ ،محرم و َ
الناس اســت را رعایت کنیم.
ِ
 .3گام ســوم ،اینکــه تــا آخــر خــط اســتقامت کنیــم .از اینجــا تا شــهر بعدی 120
کیلومتــر اســت .یــک نفــر  110کیلومتــر را رعایــت میکند ،امــا ا گــر آن ده کیلومتر آخر
را بــه ســیم آخــر بزنــد ،چــه اتفاقــی میافتد؟ ماشــینش چــپ میکنــد .برخــی هفتاد
ســال عمــر کردنــد ،رعایــت کردنــد ،آن ســال آخر به ســیم آخــر زدند ،خــراب کردند.
شــعار گام سوم:
«هر چه اســتقامت بیشــتر ،عاقبت به خیرتر میشود»
ســعی کنید از مســیر قرآن ،والیت و عترت جدا نشویم.
َّ َّ َ ُ َ ُّ َ ُ ُ َّ ْ َ ُ َ َ َ َّ ُ َ َ ْ ُ ْ َ َ ُ َ َّ َ خ ُ
َ
« ِإن الذیــن قالــوا ر بنــا اهَّلل ث اســتقاموا تتنــز ل عل ِیــم الال ِئكــة أال تافــوا و ال
َ ُ َ
ْ َ َ َّ
ُ ْ ُْ ُ َ ُ َ 1
ال ّنـ ِـة الــی كنــم توعدون»
ْت َزنــوا َو أ ْب ِشـ ُـر وا ِب ج

چکیده

9

9مــا همیشــه بــرای ســفر نقشــه تهیــه میکنیــم .ســفر دنیا نیــز نیاز بــه نقشــه دارد.

9

9زندگی ما دو بخش دارد:

نقشـهی ســفر دنیا قرآن اســت.

 -بخش دیدنی؛ یعنی آنچه با چشــم میتوان دید.

 -بخش نادیدنی؛ یعنی آنچه از واقعیات که نمیتوان با چشــم ظاهری دید.

9

9در ازدواج:

 .  1ســورهی فصلت( ،)41آیهی .30
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 الیـهی ظاهــری و دیدنــی در ازدواج ،ایــن اســت کــه دو نفــر بــا توجــه بــهمشــخصاتظاهــریاز هــمخوششــانمیآیــدو تصمیــممیگیرنــدازدواج کننــد.
 الیـهی غیبی و نادیدنی ازدواج ،این اســت کــه خدا دلهای آنها را با ازدواجَ َ
ً
ُ
ًَ
«ج َعل َب ْی َنکـ ْـم َم َو ّدة َو َر ْح َمة»
بــه هــم پیوند میدهد.

9

9در کاسبی:

 -الیـهی ظاهــری و دیدنــی کاســبی ،ایــن اســت کــه فــرد بــرای جلب مشــتری و

درآمــد بیشــتر ،از فروشــندهی خانــم اســتفاده میکنــد.
 الیـهی غیبــی و نادیدنــی کاســبی ،این اســت که خــدا به واســطهی انصافو خوشاخالقــی فروشــنده ،بــه او برکــت عنایــت میکند.

9

9در انتخابات:

 -الیـهی ظاهــری و دیدنی انتخابات ،این اســت که میخواهنــد با وعدههای

متعــدد و باز یهــای تبلیغاتی رأی مردم را به ســوی خویــش جلب کنند.
 الیهی غیبی و نادیدنی انتخابات ،این اســت که هر که با خدا باشــد ،خدادلها را متوجه او میسازد.

9

9در سختیها:

 الیـهی نادیدنــی ســختیها ،ایــن اســت کــه باعــث رشــد و رســیدن بــه کمالمیشــود و هــر چــه ایــن ســختی بیشــتر باشــد ،رشــد بیشــتری نیز بــه دنبــال دارد.

9

9ایمان به ســه نادیدنی ،راه شیرین شدن سختیهاست:
ناظر باالسر.
 -ایمان به ِ

آخر کار.
 -ایمــان به قیامت و ِ

 -ایمان به کمین شــیطان.

9

شرط تشخیص عمل صالح:
9ســه ِ
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 خدای باالی سر بپسندد. در قیامت ســرافرازمان کند. -شیطان عصبانی شود.

9

9مراحل مسلمان بودن:

 قبل از هر کاری ،از اســام بپرسیم. در زندگی ،پشــت سر والیت حرکت کنیم.آخر خط ،اســتفامت کنیم.
 -تا ِ

85

گفتار هفتم
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تفکر در آخر کار
هر انسان عاقلی باید به عاقبت کارش فکر کند؛ به همین دلیل است که این شعر
را در مورد انسان عاقل میگویند« :چرا عاقل کند کاری ،که باز آرد پشیمانی».

یک خاطره
روزی در جمــع نوجوانــان بــودم .از آنهــا ســؤال کــردم :دوســت داریــد بــه شــما بــزرگ
بگوینــد یــا کوچــک؟ همــه گفتنــد :بــزرگ .پرســیدم :آیــا ایــن بزرگــی بــه وزن اســت؟
کــه ا گــر جواب مثبت باشــد پس فیل از همه بزرگتر اســت .آیا بزرگی به قد اســت؟
ا گــر ایــن طور باشــدّ ،زرافه از همه قدبلندتر اســت .پرســیدم :پس عالمــت بزرگی به
چیســت؟ جــواب دادند :بــه عقل اســت ،پرســیدم :عالمت عقل چیســت؟
پاســخ ایــن ســؤال همــان موضوعــی اســت کــه میخواهــم بــا شــما در میــان
بگــذارم.
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عالمت عقل

ُ
َ
عالمــت عقــل ،آخربینــی اســت ،نــه آخربینــی؛ یعنــی انســان عاقــل ،همیشــه آخــر
کارش را میبینــد؛ اول جادههــا ،ماشــینی کــه تصــادف کــرده و مچالــه شــده را قــرار
میدهنــد تــا بــه رانندههــا بگویند کــه آخــر بیقانونــی و بیاحتیاطی این اســت .اگر
عاقــل هســتی ،اصولــی و بــا احتیــاط رانندگــی کن.
میخواهیــم در مــورد دنیــا تفکــر کنیــم کــه آخــر دنیا چیســت؟ آخر دنیــا ،آخرت
اســت و عاقــل واقعــی کســی اســت کــه آخــرت خــود را ببینــد .لــذا امــام صادق 7

میفرماینــد:

ْ
ْ
« َا َلع ْق ُل َما ُعب َد ب ِه َّ
ب ِب ِ ه ِجال َن ُان»
الر ْح ُنَ ،و ا ك ُت ِس َ 
ِ ِ

1

«با عقل ،خدا عبادت میشود و هبشت به دست میآید».

همان اول خدا را صدا بزن
آیهی شریفه میفرماید:

َ
ْ ُ ْ َ َ ُ َ ُ خْ
َ َُ ّ
الدین »
«ف ِإذا َر ِك ُبوا ِف الفل ِك دعوا
اهَّلل م ِلصین له ِ

2

ا گــر کســی در در یــا ،در حــال غــرق شــدن باشــد ،هــر کس بــا هر دیــن و ســلیقه و
اعتقــادی کــه باشــد ،در آن هنگام خدا را صدا میزند .ســؤال مهم این اســت :چرا
اول هر کار که میخواهیم انجام دهیم ،خدا را صدا نمیزنیم تا بعد که به مشکل
برخوردیــم او را صدا بزنیم؟
قــرآن کر یــم میفرمایــد :عــدهای کــه در آخرت گرفتــار میشــوند ،میگوینــد :اگر
 . 1محمــد بن یعقــوب کلینی ،الکافي ،انتشــارات دارالحدیث ،چاپ اول ،قم1429 ،ق ،ج ،1ص.25
 . 2ســورهی عنكبوت( ،)29آیهی. 65
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آخر ِنگــر و آخرتنگــر بودیــم ،امــروز از اهل آتــش نبودیم:
« َو َق ُالــوا َلـ ْـو ُك َّنا َن ْسـ َـم ُع َأ ْو َن ْعق ُل َما ُك َّنا ف َأ ْص َحاب َّ
1
السـ ِـع ِیر»
ِ
ِ
ِ
و میگوینــد« :اگر ما گوش شــنوا داشــتیم یا تعقل میکردیــم ،در میان دوزخیان
نبودیم!»
هــر کار کــه میخواهــد انجــام دهــد ،تعقــل میکنــد و بــا نگاه کــردن به آخــر کار،
انتخــاب میکنــد کــه آن کار را انجــام دهــد یــا خیــر .بــه عنــوان مثــال در ایــن زمینــه
ّ
قــرآن بــه کمــک آمــده و آخــر کار را بیــان میکنــد کــه هــر کــس بــه امــوال یتیــم تعدی
کنــد ،در قیامــت ســر و کارش بــا آتــش خشــم خداســت:
ْ
ً
ُ ْ ً
َ
َّ َّ َ َ ْ ُ ُ َ َ ْ َ
وال ْال َی َ
ُ
ما إ َّنا َیأ ُك ُل َ
ٰ
ون ْم نارا َو َسـ َـی ْصل ْو َن
ل
ظ

امى
ت
«إن الذین یأ كلون أم
ون یف ُبط ِِ
ِ
ِ
ً
2
َسعیرا»
بىتردیــد كســانى كــه امــوال یتیمان را به ســتم مىخورند ،فقط در شــكم خود
آتــش مىخورنــد ،و به زودى در آتش فــروزان درآیند.

آخر نماز ،بهشت است
هــر کــس بدانــد کــه نماز ،بهشــت اســت ،بــرای نمــاز صبــح مثل فنــر از جــا میپرد!
بایــد بــاور کــرد که تمام واجبــات مثل نمــاز ،روزه ،خمس ،زکات ،حــج ،جهاد ،امر
بــه معــروف و نهــی از منکــر و . . .آخــرش بهشــت اســت و در عــوض هــر چــه گنــاه و
معصیــت اســت ،آخرش جهنم و آتش اســت .انســان عاقل اگر آخر گنــاه را ببیند،
بــه هیچ وجه دســت بــه آتــش نمیزند.
 .  1سورهی ملک( ،)67آیهی.10
 .  2سورهی نساء( ،)4آیهی.10
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داستان
شــخص قصابــی ،مــال کســی را به ناحــق گرفته بود ،شــبی در عالم رؤیــا دید که در
صحــرای محشــر اســت و آن شــخص کــه مالــش را خــورده بــود ،در حالــی کــه تمــام
بدنــش آتــش بــود ،جلــو آمــده و بــه قصــاب گفــت :آن مالــی را کــه از مــن خــوردی به
مــن پــس بــده .قصــاب گفــت :مــن کــه اینجــا مالــی نــدارم .شــخص گفــت :پــس به
اندازه مالی که از من خوردی ،من با دســتم از آتشــم به تو میدهم تا کمی آســودهتر
گردم .تا انگشــت آن مرد به قصاب خورد ،از شــدت درد و سوزش از خواب پرید و
فریاد کشــید .لباســش را که کنار زد ،دید ســینهاش ســوخته اســت و جالب است
بدانیــد بــا همان مرض از دنیــا رفت و تا آخرین لحظات عمــرش به همه میگفت:
مردم! بــه خدا قیامــت حقیقت دارد.
متأســفانه ما فقط در هنگام دفن ّمیت اســت که باالی ســر ّمیت میخوانیم:
َ َّ ْ َ َّ َ ٌّ َ َّ ٌ َ َ ْ َ ٌّ َ َ ْ
َ َ ٌ 1
ال َســاب حق»
النــة َحــق َو أ َن الن َار َحق َو أ ّن ال َب ْعث َحق َو أ ّن ِ
«أ ن ج
در اینجــا فقــط بــه ّمیت میگوییم که شــهادت بــده که مرگ و جهنم و بهشــت
حــق اســت .اگــر آن ّمیــت میتوانســت بــه زبــان بیایــد ،میگفــت :همـهی اینهــا در
ـوردن گوشــت
برابــر چشــم مــن اســت ،بدانیــد بــه گفتــه قــرآن کر یــم غیبتکــردن ،خـ ِ
مــردهی بــرادر دینــی اســت که ا گــر اینهــا را باور داشــته باشــیم ،دیگر به ســمت گناه
و معصیــت نمیرو یــم .بایــد بــاور کنیــم کــه روز قیامــت ،حق اســت.
استداللی زیبا از امام رضا7

شــخصی بــه امــام رضــا  7عــرض کــرد :چــه کســی گفتــه قیامتــی هســت؟ مــن که
 . 1محمــد بن یعقــوب کلینی ،الکافی ،انتشــارات دارالحدیث ،چاپ اول ،قم1429 ،ق ،ج ،2ص.86
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میگو یــم قیامــت نیســت .حضــرت  7فرمودنــد :ا گــر تــو راســت بگویی کــه قیامتی
نیســت ،مــن کــه حواســم بــه قیامــت بــوده اســت ،خیلــی کم ضــرر کــردهام؛ چــرا که
در هــر چیــز عدالــت را رعایت کــردم ولی ا گــر قیامتی باشــد -که هســت و حقیقت
اســت -تــو خیلی ضرر کردی؛ چرا که کارهایــی کردی که در آخرت باعث عذاب
و گرفتــاری ابــدی تــو خواهــد بــود .عقــل حکــم میکنــد کــه بــرای رهایــی از عــذاب
طوالنی و دردنا ک آخرت ،چند صباحی را با محدودیتهای مفید ،زندگی کنیم.
در قرآن بیش از دو هزار آیه در مورد قیامت وجود دارد .انسان عاقل کسی است
کــه آخــر را اول ببینــد .آخربینــی فقــط مر بــوط بــه آخرتبینی نیســت ،حتی کســانی
َ
کــه دنیــا را آخــر کار میداننــد هــم ا گــر آخربیــن باشــند و بــه آثــار کارهایشــان در دنیــا
توجــه کننــد ،میفهمند کــه گناه ،عالوه بر آخرت دنیای آنهــا را نیز خراب میکند.

آتش بیحیایی در دنیا
بیحیایــی هــم در آخــرت آتــش دارد و هــم در دنیــا .در اینجــا بــه ســه مــورد آتــش
بیحیایــی در دنیــا اشــاره میکنیــم:
 .1تزلزل در خانوادهها؛ با رواج بیحیایی ،مقایسه زیاد میشود و آتش مقایسه،
عامل مهمی در متالشی شدن خانواده است.
 .2سوء هاضمه شهوانی میآورد؛ یعنی فرد بیحیاء با «ناخنک زدن» به افراد
بیحیاء در جامعه ،اشتهایش کور میشود و وقتی به خانواده خود میرسد ،دیگر
اشــتها بــه حالل خــود نــدارد .نتیجهاش میشــود طالق عاطفــی که نابــود کنندهی
زندگیهاســت ،مثــل زنــی کــه در محــل کار بــا نامحــرم گــرم میگیــرد ولــی وقتــی بــه
شــوهرش میرســد ،روابطش ســرد و بیحال است.

تفکر قرآنی

94

 .3نا کامــی مـیآورد؛ بیحیایــی و جاذبههــای کاذب گنــاه را میبینــد و
میخواهــد بــه آنهــا برســد امــا نمیرســد و شکســت میخــورد .در نتیجــه نــا کام و
افســرده میشــود.
اینهــا چنــد مــورد از عاقبــت بیحیایــی در دنیــا اســت ،در قیامت هــم که آتش
است.
پــس طبــق قرآن ،انســان عاقل کســی اســت که آخــر دنیــا را از اول ببینــد که آخر
دنیــا بهشــت و جهنم اســت .اگر مردم بهشــت را از همیــن دنیا ببیننــد ،همدیگر را
برای رفتن به بهشــت تشــویق و ترغیب میکنند که به این امر به معروف میگویند
و وقتــی جهنــم را ببیننــد ،همدیگــر را از رفتــن بــه آتــش بازمیدارنــد کــه به ایــن نهی
از منکــر میگویند.

چکیده

9
9
9

9چرا عاقل کند کاری که باز آرد پشــیمانی؟!
ُ
َ
9عالمت عقل به چیســت؟ عالمت عقل ،آخربینی اســت ،نه آخربینی.
َ
9فایدهی آخربینی:

 -اگــر از همــان اول خــدا را صــدا بزنیــم ،تا ایــن اندازه ،بــه مشــکالت مختلف

دچار نمیشــویم.

9

ً
9آخــر کارهایــی کــه انجــام میدهیــم چیســت؟ مثــا آخــر نمــاز بهشــت اســت و

9

9ا گــر کســی بــا نــگاه بــه آخــرت از خوشـیهای لحظـهای دنیا بگــذرد ،حتــی اگر

آخــر بینمــازی جهنــم اســت.

بهشــت و جهنمــی هــم در کار نباشــد ،خیلی ضرر نکرده؛ ولی اگر کســی در دنیا به
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خوشــگذرانی بپــردازد و آخــرت وجود داشــته باشــد ضرر بدی کرده اســت.
9اگر کســی آخر دنیا را هم در نظــر بگیرد ،دینداری را انتخاب میکند.

9
9 9ســه جهنم بیحیایی در دنیا:

 -تزلزل در خانواده با مقایســه.

 سوء هازمهی شهوانی. -ناکامی و شکست.

گفتار هشتم

تفکر در توبه

تفکر در توبه

َ
در دعــای کمیــل ،ایــن تعبیــر از وجــود نازنیــن امیرالمؤمنیــن  7اســت« :أ ْن َ َتـ َـب
َّ َ ُ َّ ُ ْ َ ْ َ ْ ُ ُ َ ُ َّ َ ْ َ ْ َ
َّ ْ َ َ َ
َ
ـب أذن ْب ُتـ ُـه»1؛ خدایــا
ِل ِف هـ ِـذ ِه اللیلـ ِـة و ِف هـ ِـذ ِه الســاع ِة كل جــر ٍم أجرمتــه و كل ذنـ ٍ

جرمهایــی کــه انجــام دادم ،گناهانــی که انجــام دادم ،دانســته و ندانســته ،مخفی
َ َ ْ ُ ُ َ ْ َ ْ َ ْ ُ ُ َ ْ َ ْ ُ ُ َ ْ َ ْ َ ْ ُ ُ َ ُ َّ َ ّ َ َ َ ْ َ ْ َ َ ْ
اتــا ال ِك َر َام
و آشــکار« ،كتمتــه أو أعلنتــه أخفیتــه أو أظهرتــه و كل سـ ِـیئ ٍة أمــرت ِب ِإثب ِ
ْال َكاتبـ نَ
ـ�»؛ خدایــا گناهانــی کــه مــن فرامــوش کــردم ولــی تــو کرامالکاتبیــن را مأمــور
ِِ
َّ َ َ َّ ْ َ ُ ْ ْ َ َ ُ ُ ّ َ َ َ ْ َ ُ ْ ُ ُ ً
ودا َع َ َّل َمعَ
کــردی تــا بنویســند« ،ال ِذین وكلتــم ِب ِحف ِظ ما یكــون ِم ِن و جعلتم شــه
َ
ّ
ُْ َ ْ َ
الرقیـ َـب َعـ َ َّ
ائـ ْـم»؛ آنهایــی کــه مــوکل کــردی همـهی
َج َو ِار ِحــی َو كنــت أنــت َّ ِ
ـی ِمـ ْـن َو َر ِِ
اعمــال مــن را ثبــت کننــد و نیــز آنچــه کــه احتمــال بدهــم آنهــا ندیدهانــد ،تــو خــود
َّ
ـاه َد ِ َلــا َخـ ِ َ
ـی َع ْ ُنـ ْـم»؛ خدایا تو شــاهد بودی بر آنچه کــه بر مأموران
دیــدهایَ « ،و الشـ ِ
تــو مخفــی بــود کــه هیــچ چیــز بــر آنهــا مخفــی نیســت ولــی بــاز تــو شــاهد بــودیَ « ،و
َ َْ َ َ ْ َ
َ ْ َ
َ
ح ِتــك أخف ْی َت ُه َو ِبفض ِلك َسـ َـت ْرته»؛ خدایا گناهانم را با رحمت واســعهی خودت،
ِبر
پوشــاندی و آبرو یــم را نریختــی.

 .  1عباس قمــی ،مفاتیح الجنان ،فــرازی از دعای کمیل.
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ایــن جملـهی امیرالمؤمنیــن  7در دعــای کمیــل شــبیه آن جملـهی مناجــات
شــعبانیه است:
َ
َ
ُّ
َ َ ْ َ َ ْ َ َ َ َّ ُ ُ ً
َ
الد ْن َیــا َو أ َنــا أ ْحـ َـو ُج إ َل َسـ ْـتر َها َعـ َ َّ
ـی ِم ْنــك ِف
ـی ذنوبــا ِف
« ِالــی قــد ســترت عـ
ِ
ِ
ُْْ
1
الخـ َـر ی»
ا گــر خــدای تبــارک و تعالــی پردهپوشــی نکــرده بــود و خطاهــای مــا آشــکار شــده
ـان مــا هــم بــه صــورت مــا نــگاه نمیکردنــد .امیرالمؤمنیــن 7
بــود ،عزیزتر یــن کسـ ِ

میفرماینــدَ « :لـ ْـو َت َک َاشـ ْـف ُ ْت َمــا َت َد َاف ْنـ ُ ْ
ـم»؛ 2ا گــر همدیگــر را بشناســند و اعمالشــان بــر
همدیگر آشــکار شــود ،جنازهی همدیگر را هم دفن نمیکنند؛ لذا لطف خداست

کــه بر ما پوشــیده اســت.

َ ُُ ً
ُّ ْ
َ َْ
در مناجات شــعبانیه میگوییمِ « :الی قد َسـ َـت ْر َت َع َّل ذنوبا ِف الدن َیا»؛ خدایا!

از تــو ســپاسگذارم کــه در دنیــا گناهانــم را پوشــاندی و آبرویــم را حفــظ کــردی« ،و
َ َ
ُْْ
َ
أ َنــا أ ْحـ َـو ُج إ َل َسـ ْـتر َها َعـ َ َّ
ـی ِم ْنــك ِف الخـ َـر ی»؛ و مــن محتاجتــرم کــه گناهانــم را در
ِ
ِ
صحــرای قیامــت بپوشــانیَ « ،الــی َقـ ْـد َأ ْح َسـ ْـن َت إ َ َل إ ْذ َ ْل ُت ْظه ْر َهــا َل َحــد مـ ْـن ع َبــادكَ
ِ
ِ ٍ ِ ِ ِ
ِ
ِ ِ
َ
َ
ْ َْ
َ
الصالـ نَ
َ
َ
ـ� َفــا َت ْف َض ْحن َی ْو َم ْال ِق َیام ِة عل ُر ُ
ء
وس الشــه ِاد»؛ خدایا! گناهم را در دنیا
ّ ِِ
ِ
ِ
بــراى هیچیــک از بنــدگان شایســتهات آشــکار نکــردى ،پس مــرا در قیامــت در برابر
دیدگان مردم رســوا مکن .لذا در این قســمت از دعای کمیل میگویدَ « :فب َر ْ َ
ح ِت َ
ک
ِ
َ
َ
أ ْخ َف ْی َتـ ُـهَ ،فب َف ْض ِلـ َ
ـک َسـ َـت ْرت ُه»؛ خدایــا! گناهانــم را مخفــی کــن و بــه لطــف و کــرم و
ِ
فضلــت ،آنهــا را بپوشــان .بهتر یــن آرزو یــی کــه انبیــاء ،اولیــاء ،قــرآن بــه مــا یــاد داده

اســت ،قرآن میفرماید :بهترین آرزو این اســت که از خدا بخواهیم که پا ک شویم؛
 .  1همان ،فرازی از مناجات شــعبانیه.
 .  2محمد بن علی بن بابویه (شــیخ صدوق) ،األمالي ،انتشــارات کتابچی ،چاپ ششــم ،تهران،1376 ،
ص.446
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َّ َ ُ ُّ َّ
الت َّو ِاب َین َو
چون تا پا ک نشــویم ،خدا آنطور که باید دوســتمان نداردِ « :إن اهلل ی ِحب
ُی ِحـ ُّـب ْ ُ
ال َت َط ِّه ِر یـ َـن»1؛ همانــا خداوند توبهکنندگان و پا کیزگان را دوســت دارد .باید
پــا ک شــویم تــا خــدا دوســتمان داشــته باشــد .بــه همیــن دلیــل جوانانمــان در زمــان
دفــاع مقــدس ،در نیمههــای شــب ،صورتهایشــان را بــر روی خــا ک میگذاشــتند
و مناجــات میکردنــد؛ چون میدانســتند خــدا ،مناجاتکنندهها را دوسـت دارد.

برگردان جادهی گناه
توبهُ ،د ْور
ِ
اگر بخواهیم مغفرت الهی ،رحمت الهی و آمرزش الهی شــامل حال ما شــود ،باید
توبــه کنیــم .خداوند دری به نام توبه گشــوده اســت که همان ُد ْو ربرگــردان خودمان
اســت .هــر کــس در جــادهی خــاف در حــال حرکــت اســت ،هــر کــس در جــادهی
خطــا حرکــت میکند ،میتوانــد از ُد ْو ر برگــردان توبه اســتفاده کند.
خداوند نازمان را میکشــد تا توبه کنیم ،میفرماید:
َ
َ ّ َ ّ َ ٌ ُ ُ َ َ َّ
َْ
َ َ
« َو إ َذا َســأ َل َ
یب د ْع َوة الد ِاع ِإذا د َع ِان فل َی ْسـ َـت ِج ُیبوا
ک ِع َب ِادی ع ِن ف ِإ ِن ق ِر یب أ ِج
ِ
َْ ْ
ُ
2
ِل فل ُیؤ ِمنوا ِب»

خدا در این آیه نازمان را میکشــد؛ خطاب به پیغمبر اکرم  6میفرماید :ای
ُ
حبیــب مــا! ا گــر بندگان من ،آدرس من را از تو خواســتند ،بگــوَ « :فإ ّن َقر یـ ٌـب أجیبُ
ِِ ِ
ِ
َ َ َّ
د ْعـ َـوة الــد ِاع» به بندگانم بگو :من خیلی به آنها نزدیک هســتم ،از رگ گردن به آنان
نزدیکتــرم ،پس بیایید بــه دعوتم گوش فرا دهید.
در جایی دیگر میفرماید:
 .  1سورهی بقره( ،)2آیهی .222
 .  2سورهی بقره( ،)2آیهی .186
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ُ
َْ َ ْ َ ُ
ْ
ُ
ْ
«أدعو ِن أســت ِجب لکم»

1

یعنــی از خواندن من خســته نشــوید ،به مــن اعتماد کنید ،به من ایمان داشــته
باشــید .خداونــد میگویــد :بیــا هرچنــد بــا یــک قطــره اشــک ،در نیمـهی شــب ،در
ســحر ،در ز یــر ّقبـهی امام حســین  ،7در هــر مناســبتی بیا.
غــرق گـنـه نـاامـیــد مشـو ز درگــــ ــاه مــا
کــه عفو ک ــردن بـ ــود در هـمه دم کــار مـا
تـوبـه شکـستی بیـا هـر آنچـه هستـی بـیـا
ّ
امـ ـ ـی ـ ــدواری بـــجـ ــوی ز ن ـ ــام غـــ ــفـ ــار مـا
بـنـدهی شرمندهی تـو ،خالـق بخـشنـده من
بـیا بـهشتت ده ـ ــم م ـ ــرو تـ ــو در ن ـ ــار مـا
در دل شب خیز و ریز قطرهی اشکی ز چشم
کــه دوس ــت دارم کنـد گــر یــه گـنهکار مـا
خـواهـم ا گـر بگـذرم از جملـهی عـاصـیان
کیست که چــون و چــرا کند ز کــردار مـا

2

ابتــدای دعای افتتاح خیلی زیباســت ،حال ما را توصیف میکند:
َ
ََ ْ ََ َْ ً َ ً َ ْ ُ َ َ َ ْ َ
ْ َ َ َّ 3
ئمی ِمنک عل»
ل
«فلم أر مو یل ک ِر میا أص ِبر عل عب ٍد ٍ
خدایا! موالیی کرمیتر از تو ندیدم که بر بندهی پسیت مانند من صبر کند.
عطا کردی خطا کردم ،وفا کردی جفا کردم
نمیگویم چهها کردم ،ولی بسیار میترسم

4

 .  1سورهی غافر( ،)40آیهی .60
 .  2حبیب چایچیان (حســان).
 .  3عباس قمــی ،مفاتیح الجنان ،فــرازی از دعای افتتاح.
 .  4حاج غالمرضا ســازگار(مداح).
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در دنیا ما ناز میکنیم و خدا ناز ما را میکشــد ،اما در آخرت ،حالتی به وجود
میآیــد که ما ناز میکشــیم و خدا نــاز میکند و دیگر نمیشــود کاری کرد .آنجا که
میگوییم پروردگارا ما آمادهی حساب و کتاب نیستیم ،ما را برگردان:
َ
َ َّ َ َ َ َ َ َ ُ ُ ْ
الـ ْـو ُت َقـ َـال َر ّب ْارج ُعــون َل َعـ ّـى أ ْع َمـ ُـل َص ِ ً
َ
الــا ِف َیمــا
«حــى ِإذا جــاء أحدهــم
ِ ِ ِ ِ
ُ
َ ْ
َ
َّ َ َ ٌ
ٌ
ُ
1
ىل َیـ ْـو ِم ُی ْب َعثــون»
ت َركـ ُـت كال ِإ ّ َنــا كل َمــة ُهـ َـو قائل َهــا َو ِمــن َو َر ِاهئــم َبـ ْـر َزخ ِإ َ 
َ َّ َّ َ َ ٌ
إنــا ک ِل َمــة ُه َو
آنجــا فر یــاد میزننــد کــه خدایــا! مــن را برگــردان ،نــدا میآیــد« :کل ِ
َ ُ
قا ِئل َها» .اینجاســت که ما ناز میکشــیم و خدا ناز میآورد .چهقدر در دنیا فرصت
داشــتی که توبــه کنی ولی توبــه نکردی؟!

بیاییم در فرصت دنیا از اســتغفار و دوربرگردان توبه اســتفاده کنیم.
مـ ــن گـرچـه گنـهکــار و ب ـ ــدم یـ ــا اللـه!
از درگ ـ ـ ــه خـ ـ ــود مـ ـک ــن ردم یـ ــ ــا اهلل!
گفتم که من و این همه عصیان چه کنم
گ ـف ـتــی ک ــه ب ـی ـ ــا ،م ــن آم ـ ــدم ی ـ ــا اهلل!

2

شرایط قرآنی توبه
بایــد بــرای توبــه کردن ،شــرایطی فراهم باشــد ،که در اینجا به شــکل مختصر اشــاره
خواهیم کرد.

 .1اقرار به گناهان

اولیــن شــرط توبــه« ،اقــرار بــه گناهــان» در محضــر خداســت .حــق نداریــم نــزد هیــچ
 .  1ســورهی مؤمنون( ،)23آیهی .100
 .  2مهدی ســماواتی ،در مناجات ماه رمضان.
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شــخص دیگــری اقــرار نماییــم.

َ َ ُ َ ْ ََُ ُ ُ ْ ََُ َ َ ً َ ً َ
ً
الا َو آخ َر َس ِّیئا»
وبم خلطوا عمل ص ِ
«وآخر ون اعترفوا ِبذن ِ ِ

1

بایــد بــه گناهانمان در محضر خداونــد تبارک و تعالی اعتــراف کنیم؛ اعتراف
نزد او مســاوی با عزیزشــدن در درگاهش است.
امیرالمؤمنیــن  7اعترافکــردن بــه گنــاه را در دعــای کمیــل اینچنیــن آمــوزش
دادند:

َ َّ ُ َّ ْ ْ َ ُّ ُ َ َّ َ ْ ُ ْ
ک ال ِع َص َم»؛
«أللهم اغ ِفر ِل الذنوب ال ِت ت ِت

ّ
خدایــا! ببخــش آن گناهــاین را کــه باعــث شــده اســت پــردهی حیــا و عفــت

دریــده شــود.
َّ
ُّ
َ َّ ْ
ُ َ
الذ ُن َ
وب ال ِت ُت ْن ِز ل ِّالنق َم»؛
«ألل ُه َّم اغ ِف ْر ِ َل

خدایا! ببخش آن گناهاین را که کیفرها را فرو میبارند.

مــا یکســری گناهانــی کردهایــم کــه باعــث ایجــاد دردهای العالج شــده اســت؛
ماننــد :مــرگ و میرهــای عجیــب ،مرضهــای ناشــناس.
َ َّ ُ َّ ْ ْ َ ُّ ُ َ َّ َ ْ ُ ُّ
الد َعـ َ
ـاء»؛ افراد زیــادی میگویند :دعاهای
«أللهــم اغ ِفــر ِل الذنــوب الـ ِـی ت ِبس
ما مســتجاب نمیشــود ،در جــواب باید گفت :احتمال بدهیــد ،گناهانی کردهاید

که دعایتان حبس شــده است.

مثال
در اســتودیوی صــدا و ســیما کــه مینشــینیم ،شیشـهها ،عایــق صــدا هســتند .بــا
 .  1سورهی توبه( ،)9آیهی .102

هبوت رد رکفت 105

اینکــه فاصلهمــان بــا فــردی کــه آن طــرف شیشــه اســت ،یــک متــر هــم نیســت ،امــا
هرچــه صــدا میزنیــم ،صدایمــان را نمیشــنود ،مگــر اینکــه بــا میکروفــون صحبــت
ّ
جمعیــت ،با هم ،یک
کنیــم .آیــا مشــکل از گوش اوســت؟ خیر .اگر هفــت میلیارد
صــدا بــا خدا حــرف بزنند ،خــدا صداهایشــان را اشــتباه نمیکند و صــدای همه را
مجـ ّـزا میشــنود 1،آیــا مشــکل مر بــوط بــه صــدای ماســت؟ خیــر .مشــکل عایــق بین
ماســت .بیــن مــا و خــدا ،عایقــی به نــام «گنــاه» وجــود دارد کــه نمیگــذارد دعای ما
َ
بــاال بــرود؛ به همین دلیل میگویند :قبــل از دعاهایتان بگویید« :أ ْسـ َـت ْغ ِف ُر َ
اهلل َر ِ ّب َو
َُ ُ َ
أتـ
ـوب ِإل ْیـ ِـه» .یعنــی خدایا! از هــر گناهی که انجــام دادم اســتغفار میکنم ،خدایا!
مــرا ببخش تــا دعایم بــاال برود.
َّ
َ َّ ُ َّ ْ ْ َ ُّ
َ ْ َ ُ َّ َ َ 2
الذ ُن َ
وب ال ِت تقطع الرجاء»
«أللهم اغ ِفر ِل
ً
متأســفانه آمــار افــراد ناامیــد ،زیــاد شــده اســت .مثــا شــخصی کــه میخواهــد
خودکشــی کنــد ،میگو یــد :مــن از خــدا و اهــل بیــت :ناامیــد شــدهام و دیگــر
نمــاز را کنــار گذاشــتهام ،حجــاب را کنــار گذاشــتهام .او ناامید شــده اســت؛ چون
دعاهایــش مســتجاب نمیشــود؛ ولی ایــن ،به خاطر گناهانی اســت کــه دعایش را
ّ
حبــس کــرده اســت ،بــه گونهای کــه دعایــش بــاال نمـیرود و اال نبایــد از در خانهی
خداونــد ،ناامید شــد.

 .2اعتراف به بزرگی خدا در عفو و بخشش

شــرط دوم توبــه« ،اعتــراف بــه بزرگی خداونــد در عفو و بخشــش» اســت .جوانی نزد
پیغمبر  6آمد و گفت :من گناهکارم .حضرت 6فرمودند :توبه کن ،خداوند
َ ْ َُ
«َ .  1یا َم ْن ل َیشــغل ُه َسـ ْـم ٌع َع ْن َسـ ْـمع» عباس قمی ،مفاتیح الجنان ،فرازی از دعای جوشــن کبیر.
ٍ
 .  2همان ،فــرازی از دعای کمیل.
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تــو را میبخشــد .گفت :گناه من خیلی بزرگ اســت .فرمودند :عفــو خدا هم خیلی
بــزرگ اســت .ولی وقتی گناهش را گفت ،پیغمبــر  6هم لرزیدند و فرمودند :دور
شــو! میترســم آتــش عــذاب تــو ،مــن را هــم بگیــرد .جــوان ،ناامیــد بــه بیابــان رفــت و
صورتش را روی خا ک گذاشــت ،چهل شــب گریست( .توبه نیز هزینه میخواهد،
استغفار زبانی اثر دارد اما توبهی واقعی هزینه هم میخواهد ).بعد از چهل شب،
به پیامبر  6آیه نازل شد که ای پیغمبر! به آنهایی که در انجام گناه ،زیادهروی
کردهاند و بر خودشــان اســراف کردهاند ،بگو از رحمت خدا ناامید نباشــند.

1

 .3إخبات
ْ
ْ
ّ
شرط سوم توبه« ،إخبات» است؛ یعنی باید خودت را بشکنیَ « .و َب ِشر ُ
الخ ِب ِتینَ »2؛
ِ

ای پیغمبر  !6بشارت بده به آنها که اهل شکستن خودشان هستند.

مثــال :بچهها بازی میکنند و با توپ ،شیشـهی خانهی کســی را میشــکنند.
یــک نفــر فــرار میکند ،یــک نفر حاشــا میکند امــا یک نفر هــم مرد و مردانــه به درب
خانــه مـیرود ،در میزنــد و میگو یــد :آقــا ببخشــید مــن بــودم شیشــه منزلتــان را
شکســتم ،عذرخواهی میکنم ،حاضرم همهی پولهایم را بدهم تا شیشـهی شــما
را تعمیــر کنــم .صاحبخانــه ا گــر مردانگــی داشــته باشــد ،میگویــد :همینقــدر که
آمــدهای خــودت را شکســتهای و اعتــراف کردهای کافی اســت ،بــرو و مراقب باش
دیگر تکرار نشود .حال اگر خودمان را نزد خداوند تبارک و تعالی بشکنیم ،خداوند
مــا را در آغــوش خواهد گرفت.
 . 1حســین بــن علــی ابوالفتــح رازی ،روض الجنــان و روح الجنــان فــى تفســيرالقرآن ،مشــهد ،انتشــارات
آستان قدس رضوی ،بنیاد پژوهشهای اسالمی ،چاپ اول1408 ،ق ،ج ،16ص338؛ محمدابراهیم

بروجــردی ،تفســیر جامــع ،تهــران ،انتشــارات کتابخانهی صدر ،چــاپ ششــم ،1366 ،ج ،1ص.495
 . 2سورهی حج( ،)22آیهی .34
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امام موســى کاظم  7این دعا را در سجده مىخواندند:

َ ُ ُ َ ْ َ َ ُّ َ َ ُ ْ ٰ َ َ ُ ُ َ ْ َ
ـار َج ِد ُید َهــا َل َی ْبـ ٰ
ـى
ـار حرهــا ل یطـ
ـى و اعــوذ ِبــک ِمــن نـ ٍ
«اعــوذ ِبــک ِمــن نـ ٍ
َ َ ُ ُ َ ْ َ َ ْ َ َُ َ ُ ْ ٰ َ َ ُ ُ َ ْ َ َ ْ ُ َُ َ
ـار مســلوبا ل
ـار عطشــانا ل یــر وى و اعــوذ ِبــک ِمــن نـ ٍ
و اعــوذ ِبــک ِمــن نـ ٍ
ْ
ٰ 1
ُیکــى»
یعنــی پناه مىبرم به تو از آتشــى کــه حرارتش خاموش نگردد و پنــاه مىبرم به تو
از آتشــى کــه تــازهاش کهنه نگردد و پناه مىبرم به تو از آتشــى که تشــنهاش ســیراب
نگــردد و پنــاه میبرم به تو از آتشــى که هر که در آن برهنه گردد ،پوشــانده نشــود.
بــا ز بــان مادر یمان با خــدا حرف بزنیم و بگوییم :خدایا من بندهی تو هســتم و
در محضــر تــو ذرهای بیش نیســتم .مــن زمینگیر تو هســتم ،یا -به قــول جوانمردها-
مــن زمینخــورده تــو هســتم ،کاری از دســتم برنمیآیــد ،در برابــر تــو هیــچ ُعرضـهای
درب خانهی خداوند ،گردنکلفتی
ندارم .باید خودمان را بشکنیم و توبه کنیم .اگر ِ

نکنیم ،خداوند میبخشــد.

 .4تغییر

شــرط چهــارم توبــه« ،تغییر» اســت .توبه همانند حمام اســت .هــر آدم عاقلی که به
حمام میرود ،لباس چرک گذشــتهاش را نمیپوشــد .اگر لباس گذشته را بپوشد،
میگویند :بیعقلی کرده اســت.

خاطره
زمــان اعتــکاف ،در حــرم امــام رضا  7بــودم .جوانــی مانند ابــر بهار میگریســت .از
ّ
 . 1محمــد بــن یعقــوب کلینــی ،الكافــي ،محقــق و مصحــح :علــی اکبــر غفــاری ،محمــد آخونــدی ،تهــران،
نشــر دارالکتــب اإلســامیه ،چــاپ چهــارم1407 ،ق ،ج ،3ص       .328
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او پرســیدم :چه شــده اســت؟ گفــت :میدانم کــه خداوند و امام رضــا  7توبهام را
پذیرفتهانــد .گفتــم :پــس چــرا گر یــه میکنــی ،بایــد خوشــحال باشــی؟ گفــت :حاج
آقــا! از حــرم بیرون بــروم ،دوباره گناه میکنــم .گفتم :چطور؟ گفت :در شــغلم گناه
بســیار اســت .گفتــم :خــب شــغلت را تغییر بده ،مگر قحطی شــغل اســت؟!
یــک نفــر میگفــت :رفیقــم مــن را بــه ســمت گنــاه میکشــاند؛ بایــد بــه او گفــت
ّ
کــه رفیقهایــت را عــوض کــن .دیگــری میگو یــد :محلهمــان مــن را بــه ســمت گنــاه
ّ
میکشــاند؛ میگوییــم محلـهات را عــوض کــن .یک نفــر دیگــر میگوید :تیپــم من را
به گناه میکشــاند؛ خب تیپت را عوض کن .دیگری میگوید :شــماره موبایلم من
را بــه گنــاه میکشــاند؛ خب شــمارهات را عــوض کن.
اگر ما عوض شویم ،خدا نیز در قرآن قول داده است که پروندهمان را عوض کند:

َُ َ َ َُّ ُ ُ َ
َ
«فاول ِئک یب ِدل
ات»
ات ْم َح َسن ٍ
اهّلل َس ِّیئ ِِ

1

خدا پروندهمان را عوض میکند .آیا از این بهتر هم میشود؟! در دعای کمیل
َ
ّ ً َ
هــم امیرالمؤمنیــن  7میگو یــد« :ل ُم َبـ ِـدال غ ْیـ َـر َک»؛ غیــر از تــو کســی را ســراغ ندارم

بتوانــد پروندهام را عوض کند.

بــه خــدا بگوییم :خدایا! ما در عوض کردن خود مشــکل داریم ،ما را در عوض
کردن خودمــان نیز یاری نما.
بــه خــدا بگوییم :خدایا! ماشــین که میخــرم گارانتی دارد ،یخچــال ،تلویزیون
کــه میخــرم گارانتی دارد (گارانتی یعنی یک قســمتش که خراب باشــد ،میتوانید
عوضــش کنیــد) امشــب نیز به خــدا بگوییــم :خدایا! تو ســازندهی ما هســتی ،آیا ما
گارانتی نداریم؟ خدایا! چشـمهایم خراب شــده اســت ،امکانش نیســت عوضش
 .  1سورهی فرقان( ،)25آیهی .70
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کنــی؟! بــه خــدا بگوییــم :خدایــا! مــن ُعرضـهی عوضکــردن خــود را هــم نــدارم،
ســاعتها مینشــینم پــای فیلــم و ســریال خســته نمیشــوم ولــی بــه محــض اینکــه
مینشــینم پــای قرآن ،خســته میشــوم!

 .5جبران

شــرط پنجــم توبــه« ،جبــران» اســت .جبرانکــردن را از هماکنــون شــروع کنیــم.

نمازهــای قضــا را در کنــار مشــابه واجبشــان بخوانیــم ،یک نمــاز واجب و یــک نماز
قضــا بخوانیــم .نماز مغرب و عشــاء را که میخوانیم یک نماز مغرب و عشــاء قضا
هــم بخوانیــم .روزههــای قضــا را شــروع کنیم .ا گــر حـ ّـق اهلل ،مثل نمــاز ،روزه ،خمس

و زکات ،دار یــم ،جبــران نماییــم .اگــر حـ ّـق ّ
الناس هم دار یــم ،جبران کنیــم .آنهایی
کــه میشناســیم ،برو یــم و عذرخواهــی کنیم ،حقشــان را بدهیــم ،اگر نمیشناســیم
یــا میترســیم فتنـهای شــود ،هماکنــون چیــزی را در ذهن ّنیــت کنیم و بــه عنوان ّرد
مظالم ،کنار بگذاریم .هر قدر به دیگران لطمه زدهایم ،به ّنیت آنها ،کم کم صدقه
کنــار بگذار یــم تــا گناهمان بخشــیده شــود .ایــن هزینهی توبه اســت.

 .6واسطه

شرط ششم توبه« ،واسطه» است .در محضر خدا باید واسطه بیاوریم .پدر که فرزند

را از خانه بیرون میکند ،فرزند ،مادر را واسطه میکند .اگر مادر ،بیرونش میکند،
پــدر را واســطه میکنــد .پــدر و مــادر بیرونــش میکننــد ،همســایه را واســطه میکند.
قاعدهاش همین اســت .قرآن را نگاه کنید ،خداوند در قرآن مجید میفرماید:
َ َ َ َ ْ َ ْ ْ َ َ ُ ُ َ َ َّ ُ َّ َ
ینَ 1
اط ِئ »
خ
«یا أبانا استغ ِفر لنا ذنوبنا ِإنا کنا ِ
 .  1سورهی یوسف( ،)12آیهی .97

تفکر قرآنی

110

فرزنــدان یعقــوب  7گنــاه کــرده بودنــد ،گناهــان بدی کــرده بودند ،یوســف 7

را در چــاه انداختنــد  -مــا  1400ســال اســت که یوســف فاطمه  4را در چــاه نگه
داشتهایم ،ما هم گناهکاریم -دروغ گفتند به یعقوب - 7ما هم به امام زمان4

دروغ میگوییــم ،میگوییــم آمادهایــم ولــی آمــاده نیســتیم -ولــی آمدنــد نــزد پدرشــان
ْ َ ُُ
َ َ
گفتنــدَ « :یــا أ َبانــا ِإ ْسـ َـتغ ِف ْر ل َنــا ذن َوب َنــا» ای پــدر! امــکان دارد واســطهی اســتغفار مــا
َ َ ْ َ ُ
شــوی؟ پدرشــان فرمودَ « :سـ ْـوف أ ْسـ َـتغ ِف ُر لکـ ْـم» 1بــه زودی برایتان اســتغفار میکنم.
َ َ
ا گــر مــا بــه کســی بخواهیــم بگوییــم « َیــا أ َبانــا» بایــد بــه چــه کســی بگوییــم؟

پیغمبــر  6فرمودنــد:
َ
َُ
ََ
2
«أنا َو َع ِ ٌل أ َب َو ُاه َه ِذ ِه األ ّم ِة»
پیغمبر  6و اهل بیت :پدر ما هستند .پس به عنوان آخرین کالم در این
َ ْ َ َ ُ ُ َ َّ ُ َّ َ
َ َ
اط ِئینَ ».
بحــث ،بــه امــام زمــان  4بگوییمَ « :یــا أ َبانــا ِإ ْســتغ ِف ْر لنــا ذن َوبنــا ِإنــا کنــا خ ِ
این شش شــرط توبه است.

چکیده

9

9دعای کمیل و مناجات شــعبانیه از جملهی بهترین متون برای درک رحمت

خدا و ترغیب انســان گناهکار برای توبه است.
ُ
ـردان جــادهی گنــاه اســت؛ یعنــی اگــر بخواهیــم مغفــرت الهــی،
9 9توبــه ،د ْو ر برگـ ِ

رحمــت الهــی و آمــرزش الهــی شــامل حــال مــا شــود ،بایــد توبــه کنیــم .هــر کــس در
ُ
ـردان توبه اســتفاده کند.
جــادهی خــاف در حــال حرکت اســت ،میتوانــد از د ْو ر برگـ ِ
 .  1همان ،آیهی .98

 .  2محمدباقــر مجلســی ،بحاراألنوارالجامعــه لــدرر أخبــار األ ئمــه ،بیــروت ،انتشــارات دار إحیــاء التــراث
العر بــی ،چــاپ دوم1403 ،ق ،ج ،16ص.95
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9

9خداونــد در دنیــا نــاز مــا را میکشــد تــا توبــه کنیــم ،ولــی در قیامــت مــا نــاز او را

میکشــیم تــا فرصــت جبــران داشــته باشــیم کــه فرصتــی داده نمیشــود؛ چــون بارها
در دنیــا نازمــان را کشــیده کــه گنــاه نکنیــم و مــا گــوش نکردیــم.

9

9شرایط قرآنی توبه:
 -اقرار به گناهان

 اعتراف به بزرگی و عفو و بخشــش خدا إخبات و شکستن خود تغییر جبران -واسطه

گفتار نهم

تفکر در انقالب درون و بیرون

تفکر در انقالب درون و بیرون
خدای تبارک و تعالی هر روز دو تحول و انقالب به ما نشــان میدهد:
َّ
َّ َ
َّ َ ُ ُ َّ
1
الن َار ِف الل ْیل»
« ُیو ِلـ ُـج الل ْیل ِف الن ِار و یو ِلــج
شــب تبدیــل بــه روز و روز تبدیل به شــب میشــود .طبیعت در زمســتان ،مرده
بــود ولــی خــدا در عــرض ده ،بیســت روز ،انقالبــی بــه پــا کــرد کــه درختها شــکوفه
میدهنــد و زمینهــا سرســبز میشــوند .خــدا در انقــاب بیــن فصلهــا -زمســتان و
بهار -قدرت خودش را به ما نشان میدهد .خدا در وجود من و شما ،نطفه تبدیل
به علقه ،علقه تبدیل به مضغه ،مضغه تبدیل به استخوان و گوشت و بعد تبدیل
به یک انســان میشــود؛ یک انســان ســالم و کامل میشــود .بعد خدا میفرماید:
َ
اهلل أ ْح َسـ َـن ْ َخ
« َف َت َب َار َک ُ
ینَ 2
ال ِال ِق »
خــدا قــدرت خــودش را در وجــود مــا و انقالبــی کــه در وجــود مــا اتفــاق میافتد،
 .  1سورهی حج( ،)22آیهی .61
 .  2ســورهی مؤمنون( ،)23آیهی .18
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نشــان میدهــد .اگــر نــگاه توحیــدی بــه طبیعــت داشــته باشــیم ،هــر چیــزی کــه
میبینیــم ،بــه یــاد خــدا و قــدرت او میافتیــم.
ب ـ ــه دریـ ـ ـ ــا ب ــن ــگ ــرم دریـ ـ ـ ــا ت ـ ــو بــیــنــم
ب ــه صـ ـح ــرا ب ـن ـگــرم صـ ـح ــرا ت ــو بینم

آنچــه تا به حال گفته شــد ،قدرتنمایی خدا در تکوین بــود .اگر تفکر کردیم و
خدا را در قدرتنمایی در تکوین دیدیم ،قدرتنمایی خدا را در انقالب تشریعش
هــم بــاور میکنیــم .اینهــا انقــاب تکوینــی خدا بــود .زمســتان تبدیــل به بهــار ،نطفه
تبدیــل بــه علقــه ،علقــه تبدیــل بــه مضغــه ،مضغــه تبدیل به گوشــت و اســتخوان و
پوســت و چشــم و دســت و دهــان شــد تــا همـهی اعضای بدن شــکل گرفــت .پس
خالــق نظــام تکو یــن ،خالــق نظــام تشــریع هــم هســت و هــر دو را احســن الخالقیــن
تدبیر کرده اســت.
خدا انقالب تشریع را در قالب یک جمله که همهی انبیاء و اولیاء این جمله
را بیان کردهاند ،به ما فرموده است:
ُ ُ َ َ َّ
ْ
1
«قولوا ل ِإل َه ِإل اهّلل ُتف ِل ُحوا»
ای مردمی که باور کردید من بهترین معمار هستم در طبیعت! چقدر قشنگ
زمســتان را در یــک آن تبدیــل بــه بهــار میکنم! چقدر قشــنگ نطفه را طــی مراحلی
تبدیــل به یک انســان میکنم! چقدر قشــنگ شــب را تبدیل بــه روز و روز را تبدیل
به شب میکنم! اگر این قدرتنمایی من را دیدهاید ،قدرتنمایی من را در تحول
َ َ َّ
انســان هم ببینید .اگر بگوید« :ل ِإل َه ِإل اهلل» به اینجا میرســد که:
 .  1محمدباقر مجلســی ،بحاراال نــوار الجامعه لدرر أخبار األ ئمه ،:انتشــارات دار إحیاء التراث العربی،
چاپ دوم ،بیروت1403 ،ق ،ج ،18ص.203
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ُ َّ َ َ َ َ َ َّ َ َ َ َ َ َ ْ َ ْ ن َ ْ َ ْ َ
«ث دن فتدل فکان قاب قوس ِی أو أدن»
ایــن انســانی که یک ُبعدش حیوان اســت ،اگــر به خدا ایمان بیــاورد ،به جایی
1

میرســد کــه به جــز خــدا نبیند ،عیســی بــن مریم میشــود ،مــرده زنده میکنــد ،کور
را بینــا میکنــد ،مر یــض شــفا میدهــد .ایــن مســأله نــه تنهــا بــرای عیســی بــن مریــم
رخ میدهــد ،بلکــه بــرای ائمـهی معصومیــن :هــم رخ میدهــد ،حتــی عالمــان
و صالحــان هــم میتواننــد ایــن اتفاقهــا را رقــم بزننــد و انقــاب میکننــد .مــا نیــز
میتوانیــم چنیــن باشــیم فقــط کافیســت بنــدهی خدا باشــی و در وجــودت انقالبی
کــه خــدا گفتــه اســت را انجــام دهی.
َ ْ َ ْ َ َّ َ ْ َ َ َ ْ َ َ
2
«عب ِدی أ ِطع ِن حت أجعل
ک ِمث ِل أ ْو َمث ِل»
ایــن حدیــث قدســی اســت .ای انســان ،اگــر تــو آن انقالبــی کــه گفتـهام را در
وجــودت انجــام بدهــی ،مــن به تــو قدرتــی خدایی خواهــم داد ،تــو را خلیفـهی خود
ـین رئیــس ،گاهــی اوقات
خواهــم کــرد .خلیفــه یعنــی چــه؟ یعنــی جانشــین .جانشـ ِ

که آقای رئیس تشــریف ندارند از طرفشــان امضاء میکنند .اگر ما انقالبی که خدا
فرموده است را در وجودمان انجام بدهیم ،خدا اجازه میدهد ما از طرفش امضاء
کنیــم .دو نمونـهاش را برایتــان میگویم.
آقا شــیخ حســنعلی نخودکی اصفهانی ،که قبرش در حرم امام رضا  7اســت
یک انســان معمولی اســت ولی انقالب خدا را در وجود خودش انجام داده است؛
خدا نیز به او اختیاراتی داده اســت .اختیارات خدا چیســت؟

 .  1سورهی نجم( ،)53آیات.8-9
 .  2محمدباقر مجلســی ،بحاراالنوار الجامعه لدرر أخبار األ ئمه ،:انتشــارات دار إحیاء التراث العربی،
چاپ دوم ،بیروت1403 ،ق ،ج ،102ص.165
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َ َ َ َ ُّ َ ْ ً َ ْ َ ُ َ َ ُ ُ ْ َ َ ُ
« ِإذا أراد اهلل شیئا أن یقول له کن فیکون»

1

نزد شــیخ حســنعلی نخودکی آمدند و گفتند :این خانم و آقا چند ســال اســت
کــه ازدواج کردهانــد و صاحــب اوالد نشــدند ،از لحــاظ پزشــکی هــم میگوینــد ایــن
خانم صاحب اوالد نمیشود .آقا شیخ حسنعلی نخودکی ،یک قند یا چیز دیگری
را متبــرک میکنــد ،دعایــی میخوانــد و تصـ ّـرف میکنــد .میگویــد بدهیــد بــه ایــن
عــروس و دامــاد بخورنــد .در گــوش آقــای شــیخ حســنعلی نخودکــی میگوینــد :این
خانــم از لحــاظ پزشــکی دیگــر نمیتوانــد بچـهدار شــود .ایشــان بلنــد میگویــد :این
فضولیهــا بــه شــما نیامــده اســت .قنــد را بــه عــروس و دامــاد میدهنــد و آنهــا آن را
میخورنــد .بعــد از مدتــی بچهیشــان را میآورند تا شــیخ اذان و اقامـهاش را بگوید.
ما انقالبی که خدا گفته اســت ،انجام بدهیم ،مریض شــفا دادن کار سادهای
میشود.
در مورد امام بزرگوارمان که رحمت خدا به روح مطهرش باد ،پدر آقای ســرافراز
رئیــس ســابق صدا و ســیما برای من نقــل کردنــد ،فرمودند :دخترم و دامــادم یازده،
دوازده سال بود که ازدواج کرده بودند و صاحب اوالد نشده بودند .رفتیم خدمت
امام  2در اوایل انقالب ،گفتیم :آقا یک دعایی بکنید اینها صاحب اوالد شوند.
امــام  2دعــا کردنــد .گفتــم :دعای تنهــا نمیخواهیم ،یــک قند را تبــرک کنید تا به
َ
ایـن زوج بدهیــم .قســم میخــورد که قنــد تبرکی امــام  2را به این آقــا و خانم دادیم
و ســال بعد بچه را بردیم خدمت امــام  2اذان و اقامه گفتند.
اگر امام  2توانســت انقالب بیســت و دوم بهمن و دوازدهم فروردین را رهبری
انقالب وجود خودش را رهبری کرد ،اول «الإله إال اهلل»
کند ،بخاطر این بود که اول
ِ
 .  1سورهی یس( ،)36آیهی .82
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َ
ـار ٌة ب ُّ
َّ َّ ْ َ َ َّ َ
ـوء»،1
را در وجــود خــودش محقــق کــرده بـ
السـ ِ
ـود« .الإلــه» یعنــی « ِإن النفــس لمـ ِ
َّ ُ ّ َ
َ
َ
ْ
اهَّلل ِإنه َر ِب أ ْح َسـ َـن َمثوای»« ،2الإلــه» یعنی برادر و خواهر!
«الإلــه» یعنــی «قال َمعاذ ِ
هــم بــه طاغوت درونت که نفس اماره اســت بگــو :نه ،و هم بــه طاغوتهای بیرون
بگو :نه .امام  2اول به طاغوتهای درونش خوب نه گفته بود که توانســت شــاه را
ســرنگون کند« .الإله»ی انقالب در بیســت و دوم بهمن اتفاق افتاد و «اال اهلل»اش
در دوازده فروردین تثبیت شــد ،جمهوری اســامی شد ،حکومت اهلل شد.
اگر من و شما نیز در وجودمان به جمهوری اسالمی یعنی به اسالم رأی ندهیم،
حرفمــان نمیتوانــد بچهیمان را تربیت کند .مــا «ال إله إال اهلل» را در وجود خودمان
ً
محقق کنیم ،قطعا قدرت خدا میآید و پشــت این انقالب قرار میگیرد.
َ
برخی میگویند :ما از پس نفســمان برنمیآییم! این یک حرف است .هر کس
َْ
دســتش در دســت قدرت خدا باشد ،نفس عددی نیســت .ما از خدا جداییم که
نفــس بــرای مــا گردنکشــی میکنــد .همــه بــه امــام  2گفتنــد :بــا چــه پیشــینهای در
مقابــل حکومــت شــاه میخواهــی قیــام کنــی؟ امــام  2فرمــود :بــا قــدرت خــدا .آنهــا
کــه متوجــه قــدرت خــدا نمیشــدند ،امــام  2را منــع میکردنــد و میگفتنــد :چطــور
میخواهیــد بــا رژ یــم تا دنــدان مســلح قیــام کنیــد؟ امــام  2فرمودند خــدای متعال
فرموده اســت:

ُ
ُ ْ َّ َ َ ُ ُ ْ َ َ َ ْ َ ُ ُ َ ْ
وموا ِ ّل َمث َن َو ف َر َادی»
«قل ِإنا أ ِعظکم ِبو ِاحد ٍة أن تق

3

«بگــو :شــما را تنهــا بــه یك چیز انــدرز مىدهــم ،و آن اینكه :دو نفــر دو نفر یا یك
 .  1سورهی یوسف( ،)12آیهی .53
 .  2ســورهی یوســف( ،)12آیـهی (« .23يوســف) گفــت« :پنــاه مىبــرم بــه خــدا! او [عز يــز مصــر] صاحــب
نعمــت مــن اســت».
 .  3سورهی سبأ( ،)34آیهی .46
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نفــر یك نفــر براى خدا قیــام كنید».
زهیر ،عثمانی مســلک اســت ،دنیا دوســت اســت ،دنبال تجارت اســت .ولی
ً
امام حســین  7دوستش داشــتند ،نمیدانم چرا؟ حتما یک نکتهای در وجودش
بــوده اســت .زهیــر به خیمهی امام حســین  7وارد شــد .وقتی برگشــت ،دیگر زهیر
ســابق نبــود .امام حســین  7در وجود زهیر انقالب ایجــاد کرده بود.
پیغمبــر مــا از دســت دشــمنان از مکــه هجــرت کردنــد .بــه غــار ثــور رســیدند.
صــدای نفسهــای دشــمن را میشــنیدند .آن کســی کــه همــراه پیغمبــر  6بــود
گفــت :تــرس مــن را فراگرفتــه اســت ،ا گــر مــا را پیــدا کننــد بــه بدترین شــکل ،کشــته
خواهیم شد .پیغمبر  6فرمودندَ « :ل َ ْت َز ْن إ َّن َ
اهلل َم َع َنا» 1خدایی که به من فرمود
ِ
از مکــه بیــرون بــرو ،همــان خــدا نیــز مــن را تنهــا نخواهــد گذاشــت .بــه امر پــروردگار،
در غــار ،تــار بتنــد و پرنــدهای النــه بســازد .هنگامــی کــه
عنکبــوت مأمــور شــد تــا بــر ِ

مشــرکین بــه در غــار رســیدند بــا دیــدن ایــن صحنــه مطمئن شــدند کــه پیامبر 6

بــه ایــن غــار پنــاه نیاوردهاند.
مــردم قــدرت خــدا را بــاور کنیــد .ا گــر بــه حرف خــدا گــوش کنیم قــدرت خدا را
میبینیــم:

َ َّ َ َ
َ
اهلل ف ُه َو َح ْس ُب ُه»
« َو َم ْن َیت َوکل عل ِ

2

شرط بهرهمندی از قدرت خدا
امدادخودروها در جادهها هستند ولی تنها کسانی از کمک آنها بهرهمند میشوند
 .  1سورهی ( ،)9آیهی .40
 .  2سورهی ( ،)65آیهی .3
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کــه در راه باشــند ،نــه بیراهــه .در راه بــرف بیایــد ،کــوه ر یــزش کنــد ،میآینــد کمــک
میکنند .باید در راه باشــید .اگر در بیراهه باشــید ،امدادخودرو را نمیبینید .خدا
فرموده اســت :هر کس که میخواهد من در انقالبهای زندگیاش کمکش کنم،
باید در راه والیت باشد.

مردم سه دستهاند
امام هادی 7در زیارت جامعه فرمودهاند که مردم ســه دســتهاند:
ُ
َ
ٌ
«ف َّر ِاغ ُب َع ْنک ْم َم ِار ق»؛ هر کس در راه نباشــد ،کمکی به او نمیرســد.
ّ ُ
َ َُْ
الق ِ ّصـ ُـر ِف َح ِقکـ ْـم َز ِاهـ ٌـق»؛ کســی کــه گاهــی در راه میآید و گاهــی اوقات به
«و
بیــرون مـیرود ،به انــدازهای بهرهمند میشــود که در راه اســت.
َْ َ ُ َ
« ِو الــا ِز ُم لکـ ْـم ل ِحـ ٌـق»1؛ هــر کــس مــازم رکاب شــما باشــد همیشــه مــورد توجــه
اســت و بــه شــما ملحــق میگــردد.
خداوند متعال میفرماید:

َ َ َ ّ ً َ َ َْ َ ْ َ ُْْ
الؤ ِم ِنینَ »
«کان حقا علینا نصر
«یارى مؤمنان ،مهواره ّ
حق است بر عهدهی ما».
َ
«إ َّن َ
3
اهلل ُی َد ِاف ُع َعن ّال ِذ َ
ین َآم ُنوا»
ِ
ِ
2

 .  1محمــد بــن علــی بــن بابو یــه قمــی (شــیخ صــدوق) ،مــن الیحضــره الفقیــه ،محقــق و مصحــح :علیاکبــر
غفاری ،دفتر انتشــارات اسالمی وابســته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ،چاپ دوم ،قم1413 ،ق،
ج ،2ص.612
 .  2سورهی روم( ،)30آیهی .47
 .  3سورهی حج( ،)22آیهی .38
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«خداوند از كساىن كه امیان آوردهاند دفاع مىكند».

اینها آیات قرآن اســت .اگر در جمهوری اســامی با والیت الهیه همراه شــدند،
بــا قدرت خــدا ،طاغوت را ســرنگون میکنند؛ با قدرت خدا ،جمهوری اســامی را
برقــرار میکننــد؛ با قدرت خدا ،خرمشــهر را آزاد میکننــد .آن خدایی که با قدرتش
مــا را بــه پیــروزی رســانده اســت ،در زندگیهــای کوچــک مــا نمیتوانــد مــا را کمک
کند؟! در اقتصاد نمیتواند دولت و ملت را کمک کند؟! در سیاست و مدیریت
نمیتوانــد کمک کند؟!
خــدا بــه شــرطی کمــک میکنــد کــه مــن مؤمــن بــه او باشــم ولــی برخــی از مســیر
والیــت خــارج میشــوند و امــداد الهــی را حــس نمیکننــد.
تفکــر در قــدرت خــدا و حمایــت او از انقــاب در درون مــا و انقالبهــای
اجتماعــی ،بــه طرفداران توحیــد و والیت چنــان روحیهای میدهد کــه بدون هیچ
حــد و مــرزی در مســیر انجــام وظایــف خــود حرکــت میکننــد.

چکیده

9

9دو نوع انقالب داریم:

انقالب در تکوین؛ مانند زنده شدن طبیعت در بهار ،بعد از مرگ در زمستان.

انقالب در تشریع ،یعنی خدا به افرادی خاص اجازه انقالب میدهد؛ مانند
کرامات معصومین و علما.

9

9نکتــه :تــا کســی در وجــود خــود انقــاب ایجــاد نکــرده باشــد نمیتوانــد باعث

9

9چگونــه در درون خودمــان انقــاب ایجــاد کنیــم؟ هر کس نــدای انبیــاء را ،که

انقــاب در بیــرون از خود شــود.
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«ال الــه اال اهلل» اســت ،در وجــود خــودش ،با خــارج نمــودن «طاغــوت» و وارد کردن
«اهلل» بــه وجودش پاســخ بگوید ،میتواند در دیگران نیــز انقالب ایجاد کند؛ مانند
حضرت امــام خمینی .2

9

9خداوند دســت کســانی را که میخواهند در وجودشــان انقــاب ایجاد کنند،

ـت اهلل
میگیــرد ،بــه شــرط ایــن کــه در راه باشــند نــه در بیراهــه .یعنــی در مســیر والیـ ِ
باشند.

9

9مردم سه دستهاند:

 -کســانی که در راه نیســتند و کمکی به آنها نمیرسد.

 کســانی کــه گاهــی در راهند و گاهــی به بیراهــه میروند و به انــدازهای که درراه هســتند امداد نصیبشــان میشود.
 کســانی کــه همیشــه در راه هســتند و بــه صــورت دائــم از کمکهــای الهــیبرخوردارنــد.

گفتار دهم

تفکر در بنیان خانواده

تفکر در بنیان خانواده
اولیــن عاملــی کــه در دیــن مــا ،بــرای اســتحکام خانــواده مطــرح شــده «شــناخت»
ً
اســت .ا گــر زن و مــرد ،ســه شــناخت را نســبت بــه افــراد خانــواده پیــدا کننــد ،قطعا
آن خانــواده مســتحکم خواهــد بــود:
اول :هــم زن و هــم مرد به جایگاه ،نقش و حقوق خود شــناخت پیدا کنند.
دوم :زن و مرد به تکالیفشــان شــناخت پیدا کنند.
ســوم :به آسیبها و مشــکالت زندگی شناخت پیدا کنند.
جایگاه مرد چیست؟
ولی همســر اســت ،هم ّ
ولی خانه اســت؛ هم ّ
جایــگاه مــردّ ،
ولی فرزنــدان .اولین
کســی کــه بچهها تحــت عنوان نام ّ
«ولی» با او آشــنا میشــوند« ،پدر» اســت.
کلمـهی «ولـ ّـی» را هــم راجــع بــه پــدر ،هــم راجــع بــه ولـ ّـی ،هــم راجــع بــه ائمـهی
معصومیــن ، :هــم راجع به وجود نازنین رســول اهلل  6و انبیــاء :و هم راجع
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بــه خــدا اســتفاده میکنیــم:
َ
ُ
1
اهلل َو َّل ّال ِذ َ
ین َآم ُنوا»
« ِ

اگر پدر ،به عنوان اولین کسی که با عنوان ّ
«ولی» ،با فرزندان و همسر در ارتباط

اســت ،بتواند خاطرهی خوشــی از والیــت ،در ذهن فرزندان به جا بگــذارد ،بچهها
نیــز بــه صــورت طبیعــی پذیرش بهتری نســبت به ولـ ّـی فقیه و والیــت اهل بیت:

پیــدا میکننــد .امــا ا گــر اولیــن ّ
ولیــی کــه در زندگی بــا او برخورد کــرده اســت ،نتواند
عملکرد خوب و موفقی داشته باشد و از او بدی ،ظلم ،بداخالقی و نامردی ببیند،
به طور طبیعی در ذهن خودش ،از والیت ،گریزان خواهد شــد.
بــا توجه به این مقدمه میخواهم ســه نقش را برای مرد در خانواده عرض کنم:
اولیــن جایگاهــی کــه خــدا به مــرد داده« ،قدرت» اســت؛ پــدر میتوانــد امر کند
و مانــع برخــی از کارهــا شــود .امــا میدانیــم که قــدرت بــه تنهایــی نمیتوانــد جاذبه
داشــته باشــد و گاهــی ممکــن اســت موجــب دافعــه شــود ،امــا اگــر در کنــار قدرت،
عنصری به نام «محبت» به کار برده شود ،خروجی کار ،اقتدار میشود .لذا اولین
نکتهای که باید ّ
ولی ،یعنی پدر در خانه ،نسبت به همسر و فرزندان رعایت کند،
محبت اســت .اینگونه اســت که والیت ،خواســتنی میشــود و موجب استحکام
خانــواده خواهد بود.
بیاییــد کمــی در ســورهی حمــد تفکر کنیــم؛ هم از «مالــک یوم الدیــن» کالم به

میــان آمده و هــم از «رمحن و رحمی».

ً
ا گــر مــرد ،مظهر رحمت در خانه نباشــد ،چــه اتفاقی در خانه میافتــد؟ طبیعتا

زن ،از ایــن شــوهر فــرار میکنــد ،بچه از این پــدر فرار میکنــد .آمــار خیابانگردیها
 .  1سورهی بقره( ،)2آیهی .257
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زیاد میشود ،آمار بچه فرار یها زیاد میشود ،آمار خانههای مجردی زیاد میشود
و در نهایــت بنیــان خانــواده متزلــزل خواهد شــد .به همین دلیل اســت کــه پیغمبر
اکرم  6فرمودند:
«جملهی محبتآمیز شــوهر به همســر ،هیچ وقت از یادش نمیرود».

1

دومین جایگاهی که خدا به مرد داده« ،حکومت» است .حکومت و مدیریت
زندگــی را ،خدا به مرد داده اســت .حکومت نیز ماننــد قدرت ،خود به خود جاذبه
عنصر «عدالت»
ندارد؛ اگر یک عنصر در دل این حکومت باشد ،جاذبه دارد و آن
ِ
اســت .حکومــت بهعالوه عدالت اســت کــه کامل میشــود .مردها باید نســبت به
همســران و فرزندانشــان عدالــت داشــته باشــند؛ چــه در کلمــات محبتآمیــز ،چــه
در نــگاه محبتآمیز و چــه در رفتار محبتآمیز.
عدالت در زندگی یعنی :فرق نگذاشتن بین خانوادهی مرد و زن ،فرق نگذاشتن
بیـن مریضـی مـرد بـا زن و  ...بنابرایـن حکومـت بهعلاوه عدالـت مظهـر اقتـدار
خواهد بـود و انسـجام و اسـتحکام در خانـواده را نتیجـه میدهد و در طـرف مقابل،
بیعدالتـی باعـث تزلـزل در بنیـان خانـواده خواهـد بـود .روایـت شـریف میفرمایـد:

ُّ ْ
ْ ُْ َ
امل ْل ُ
« ُ
ک َی ْب ٰیق َم َع الکف ِر َو ل َی ْب ٰیق َم َع الظل ِم»

2

ظلــم ،پایــدار نیســت و اولیــن جایگاهــی کــه ظلــم پایــدار نیســت ،در خانــواده
است.
 .  1کلینــی ،محمــد بــن یعقــوب ،کافــی ،محقــق ،مصحــح ،غفــاری ،علــی اکبــر ،آخونــدی ،محمــد ،ج ،5
ْ َ َ ّ ُ ُّ َ
َ ُ
ـک ل
ص  ،569تهــران ،دار الکتــب اإلســامیة ،چــاپ چهــارم1407 ،ق  .قـ ْـول َّالر ُجـ ِـل ِللمـ ْـرأ ِة ِإ ِنـی أ ِحبـ ِ
َْ َ ً
َی ْذ َهـ ُ
ـب ِمـ ْـن قل ِب َهــا أ َبدا.

 .  2محمدباقر مجلســی ،بحاراالنوار الجامعه لدرر أخبار األ ئمه ،:انتشــارات دار إحیاء التراث العربی،
چاپ دوم ،بیروت1403 ،ق ،ج ،72ص.331
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ســومین جایگاهــی کــه خــدا بــه مــرد داده «صولــت» اســت؛ بزرگــی در خانــه،
مربوط به مرد اســت .هر جایگاهی یک مسئولیتی دارد .آن عنصری که این بزرگی
را تلطیــف و شــیرین میکنــد« ،گذشــت و ســخاوت» اســت .تمــام ایــن مطالب ،از
روایات گرفته شــدهاند .ما در مشــاورهها برخورد میکنیم با این مســأله که خدایی
نکــرده بچه دســت در جیب پدرش ببرد ،اینجاســت که باید مرد انگشــت اتهام را
به ســمت خود بگیرد .اگر گذشــت و سخاوت باشــد ،بزرگی مرد در زندگی تثبیت
میشود.
لــذا میگوییــم مــردی کــه قدرت را بــا محبــت ،حکومــت را با عدالــت ،صولت
و بزرگــی را بــا گذشــت و ســخاوت جمــع کند ،ایــن مــرد در جایــگاه والیتی خودش
در خانــه نقشآفرینــی خواهــد کرد.

جایگاه زن چیست؟
بــا اســتفاده از آیـهی  34ســورهی نســاء ،برخــی از ویژگیهــا و جایــگاه زن را عــرض
میکنیــم:

اولیــن جایــگاه« ،صالحــات بــودن» اســت .صالحــات را میشــود بــا آیـهی « ُه َّن
َ ٌ َ ُ ْ َ َْ ُْ َ ٌ َ
ُ َّ 1
ِلبــاس لکــم و أنــم ِلبــاس لــن» توضیــح داد؛ بــه این صــورت که زنــان صالح باید
پا کدامــن باشــند کــه رفتارهــای زنانـهی او منحصــر به همســرش باشــد ،نــه با هیچ

کــس دیگــری؛ یعنــی همـهی جذابیتهای خــاص زنانه ،همـهی زیباییهایشــان،
همـهی عشوهگریهایشــان بــرای همســرش باشــد .حتــی اجــازه ندارنــد بعضــی
از رفتارهــا و پوشـشها را بــرای پدرشــان ،برادرشــان و فرزندشــان داشــته باشــند.
 .  1سورهی بقره( ،)2آیهی .187
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صالحــات یعنــی بدانــد تنهــا حــوزهی آزاد او ،حــوزهی شــوهر اســت.
حضــرت زهرا « 3صالحات» را در یــک جمله این چنین بیان کردند:
«بهتر یــن زن ،زنی اســت که هم او نامحــرم را نبیند و هم نامحرم او رانبیند».

1

چــرا؟ بــه دلیــل «آســیب مقایســه» کــه متأســفانه امــروز گریبانگیــر جامعـهی مــا
شــده اســت .خانمهایی کــه بدحجاب هســتندّ ،
حق النــاس به گردنشــان میآید؛
بــه ایــن صورت کــه خانم بدحجــاب کنار خیابــان ایســتاده ،صد نفر مــرد از جلوی
او رد میشــوند ،هیــچ کس هم شــاید مزاحمش نشــود ولــی در ذهنشــان تصویر این
خانــم میمانــد .احتمــال دارد وقتــی وارد خانــه میشــود ،ترکیــب ظاهری همســرش
را کــه میبینــد ،ناخــودآ گاه به او ایــراد بگیرد .اینجــا یک مقایسـهی قهری ،صورت
میگیرد.
دومین جایگاه خانم «قانتات» اســت .اگر آقایان ،معرفیکننده جایگاه والیت
هســتند ،خانمهــا مر بــی اطاعتپذیــری و والیتپذیری هســتنند؛ یعنی اگر همســر
از شــوهر بــه عنــوان ّ
ولی که خــدا فرموده اســت ،اطاعت کنــد ،بچهها هــم از پدر به
عنوان ّ
ولی اطاعــت میکنند.
خواهــران بزرگــوار ،خدا میدانســته غیر از انبیاء و اولیاء ،بقیـهی مردها معصوم
نیســتند ،میدانســته برخــی از آنهــا بداخــاق ،خســیس ،مغــرور و متکبــر هســتند
ولــی بــه شــما فرمــوده اگر نســبت به ایــن مردهــا اطاعــت داشــته باشــید ،مجاهدت
برایتــان ثبــت میشــود .مانند مجاهد فی ســبیل اللهــی که در میدان رزم ،شمشــیر
میزنــد ،مجاهــدی که:
ّ
 .  1حقــاق ّ
الحق :ج  ،25ص  ،350اعیان الشــیعة :ج  ،1ص .322
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َ َ ْ ً
ً
َ َ َ َْ
َ
« َف َّض َل ُ
اهلل ْ ُ
اع ِدین أجرا ع ِظیما»
ال َج ِاه ِد
ین عل الق ِ

1

حــدود ششــصد آیــه در قــرآن ،در فضیلــت جهــاد اســت .دیــن خطاب به شــما
فرموده:

َ َ ُ ْ َ ْ َ ُ ْ ُ َّ ُ
«جهاد الرأ ِة حسن
الت َب ّع ِل»

2

جایگاه شما اطاعت است
مادرهــای بزرگــوار ،بــه دخترانتــان بگوییــد ا گــر از پــدرت اطاعــت میکنــم ،بــه خاطر
خــوش اخالقــی او ،بــه خاطــر خرجــی دادن او و خــوب بــودن او نیســت ،بلکــه بــه
خاطــر ایــن اســت کــه خــدا فرمــوده اســت از همســرت اطاعــت کــن .بچههایمــان
را در مســیر بندگــی خــدا مطیــع شوهرانشــان کنیــم .قانتــات معنایــش ایــن اســت:
«اطاعــت بــا تســلیم».
ٌ
«حافظات للغیب» اســت .حافظ غیب شــوهرش است؛
ســومین جایگاه زن،
ایــن یعنــی چــه؟ یعنی حافظ آبــروی شــوهر ،حافظ مال شــوهر و حافظ اوالد شــوهر
باشد.
ایــن شــناخت اســت؛ ایــن شــناخت ،عامــل اســتحکام زندگــی اســت .مــرد و
زن بداننــد جایگاهشــان کجاســت .امــروز یکــی از بزرگتریــن جنایتهایــی کــه در
قالــب تهاجــم فرهنگــی انجــام میشــود ،ایــن اســت کــه جــای زن و مــرد را عــوض
میکننــد .متأســفانه تلویز یــون هــم خانمهــای راننــدهی تریلــی را نشــان میدهــد.
خــدا دو دســته کار در عالــم خلــق کــرده اســت :کارهــای ســختافزاری و کارهــای
 .  1سورهی نساء( ،)4آیهی .95
 .  2فــروع الکافــی ،کتــاب النــکاح ،بــاب حــق الــزوج علــی المــرأة  148حدیــث ( 4چــاپ داراالضــواء :ج،5
ص .)506
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نرمافــزاری .بــرای کارهــای ســختافزاری ،مــرد را و بــرای کارهــای نرمافــزاری ،زن را
قــرار داده اســت .تأمیــن اقتصاد خانواده ،کار ســختافزاری اســت ،خــدا به دوش
مرد گذاشته است .خدا برای شوهرداری شما ،توسط پیغمبر  ،6لفظ جهاد را
به کار برده اســت ،برای مادری شــما ،تربیت فرزندی که شــما باید داشــته باشید،
خــدا دو تعبیــر دارد :یکــی تعبیــر اینکه بهشــت زیر پای مــادران اســت تعبیر دیگری
دار یــم ،خــدا اجــر شــهید را بــه مــادر میدهــد .شــوخی نیســت معلــوم میشــود کار،
کار بزرگــی اســت .یک عــده از خانمها مجاهدهگونه شــغلهایی را قبــول میکنند،
شــغلهای مخصــوص خانمهــا ،خــدا خیرشــان بدهــد؛ یــک عــده از خانمهــا هــم
سرپرســت خانوادهاند ،آنها هم مجاهدهگونه برای گذران زندگیشان کار میکنند،
کارهــای متناســب .اما یک عــده از خانمهــا هوسگونه دنبال کار کــردن و کارهای
ســختافزاری میرونــد .آنهــا بــه خــود ،خانــواده و جامعــه خیانــت میکننــد .چــون
جایگاه خودشــان را نشــناختند.
سلمان وارد خانه حضرت فاطمهی زهرا  3شد ،حضرت  3گندم دستاس
میکردند .صدای گریهی امام حسین 7از گهواره بلند بود .سلمان گفت :بیبی
جــان یــک کاری را بگوییــد مــن کمکتــان کنــم ،بچــه را آرام کنــم یا گندم دســتاس
کنــم؟ حضــرت  3فرمودند :ســلمان! آرام کردن بچه با مادر اســت ،تــو میخواهی
کاری را انجــام بدهــی گنــدم دســتاس کــن؛ چــون آرام کــردن بچــه ،کار نرمافــزاری
کردن گندم ،کار سختافزاری است .من به جهت اضطرار دارم
است ،دستاس ِ
ایــن کار را انجــام میدهم ،یکــی کمکم کند میروم به کار مادری خودم میرســم.
این شناخت است.
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چکیده

9

9اولین عامل اســتحکام بنیان خانواده ،شــناخت در سه حیطه است:
 -زن و مرد به جایگاه ،نقش و حقوقشــان شــناخت پیدا کنند.

 زن و مرد به تکالیفشــان شــناخت پیدا کنند. به آســیبها و مشــکالت زندگی شناخت پیدا کنند.9جایگاه مرد ،جایگاه والیت در خانه اســت.

9
9 9ویژگیهــای مرد یا همان ّ
ولی در خانه:

 «اقتدار» که از جمع قدرت و محبت حاصل میشــود.« -حکومــت» که از ترکیــب مدیریت و عدالت به وجود میآید.

« -صولت» که از بزرگی به عالوهی ســخاوت و بخشــش ایجاد میشود.

9

9ویژگیهای زن در خانه:
 -صالحات

 قانتات -حافظات للغیب.

9

9کارهــای ســختافزاری با توجــه به شــناخت ظرفیتهای مرد به مردها ســپرده

9

9کار کردن خانمها ســه گونه است:

شــده اســت و کارهای نرمافزاری به خانمها ســپرده شــده است.
 شغلهای مخصوص خانمها کارهای درآمدزا ولی متناســب -کارهای هوسگونه

ضمیمه:
اقتصاد مقاومتی

ســرفصل هــای مباحث اقتصــاد مقاومتی که نیاز اســت در میــان مباحث معرفتی
به آن اشــاره شود.

9

9الزامات در بخش حکومتی
مدیریــت کارآمد ّ
متعهد و ّ
ّ
متدین
-

ّ
 دخالت دادن مردم در دفاع مقدس ،که منجر به پیروزی و ســربلندی شــد. تکیــه بر صادرات ،به جای واردات بی ّرویه
 ّامنیت سرمایهگذاری اقتصادی
 -فعالیتهای آحاد مردم

9

9الزامات در بخش مردمی

ـرف داخلــی (حمایت از کاالهای رو به بهبود ایرانی)
 -مصـ ِ

 پرهیز از بیمسئولیتی پرهیز از تنبلی پرهیز از اسراففرهنگ قناعت
 ترویجِ
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فرهنگ کار و تولید
 ترو یــجِ

ّ
(صحت عملُ -حســن عمل)
وجدان کاری
فرهنگ
 ترویجِ
ِ

فرهنگ مســئولیتپذیری
 ترویجِ

9

9برکات تولید

 -اشتغالزایی

 شکوفایی استعدادها مصرف نشــدن ارز کشور برای کاالهای خارجی به کار افتــادن پساندازهای داخلی و تولید ثروت جهــش صادرات و تولید ثروت کمرنگ شــدن مســابقهی به ُرخ کشیدن برندهای خارجی از بین رفتن مشــکالت اجتماعی مشکالت ازدواج مشکل فساد مشکل اعتیاد ایجاد نشاط ملی -به کار افتادن ظرفیتهای معدنی کشــور

9

9امکانات الزم برای ســنگر تولید

 نیروی انسانی جوان -مهارتهــای بالقـ ّـوه و بالفعل موجود در نیروی کار ایرانی

 ســرمایهی عظیم آبوهوایی ،جغرافیایی ،معادنّ
(بالقوه و بالفعل)
 ابزار کار الزم و پیشــرفت -همکاری صنعت و دانشــگاهها
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