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�مقدمه

بر اســاس مبانی قرآنی، دنیا بســتر مشکالت و سختی هاست. 

َکَبٍد«1 ْنســاَن یِفي  ِ
ْ

ْقَنا ال
َ
َقْد َخل

َ
»ل

ِقیِه«2 ال ُ َ
 ف

ً
َکْدحا ــَك  ّبِ کاِدٌح ِإلي َر َك 

َ
ْنســاُن ِإّن ِ

ْ
ا ال َ ّيُ

َ
»يا أ

کــه در دنیا بــه دنبال خوشــی و لذت  لــذا دیــن اســالم به ما آمــوزش داده اســت 

مطلق نباشید؛ زیرا در دنیا بستری برای خوشی صرف قرار داده نشده است. دنیا 

محل آزمایش و مزرعه ای برای برداشــتن توشــه ی آخرت است.

3»
ً
ْحَســُن َعَمال

َ
ْم أ

ُ
ك ّيُ

َ
َوُکْم أ

ُ
یاَة ِلَيْبل َ ــْوَت َو الْ َ َق الْ

َ
ــِذي َخل

َّ
»ال

َرَعُه اآلِخَره«4 ْنیــا َمْز
ّ

»الُد

1.سورهیبلد)90(،آیهی4.
2.سورهیانشقاق)86(،آیهی6.

3.سورهیملک)67(،آیهی2.
ئمه:، األ أخبار ر الجامعهلدر األنوار 4.دیلمی،ارشادالقلوب،ج1،ص89؛محمدباقرمجلسی،بحار

إحیاءالتراثالعربی،چاپدوم،1403ق،ج107،ص109. بیروت،انتشاراتدار
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کلی مســائل  گره های فکــری و اعتقادی و بــه صورت  کــه می توانــد  عقــل اســت 

کــه بتوانیــم در دنیــای ملحوف به  یســت بــرای این  کنــد و ابزار نظــری انســان را حــل 

بــال و ســختی، آســان ترین و بهتریــن راه را برای حــل معضالت و مشــکالت بیابیم.

ی از موارد، استفاده نکردن از قوه ی تفکر  که در بسیار کسی پوشیده نیست  بر 

گاهی از نسخه های شفا بخش دین در بخش های مختلف  در متون وحیانی و ناآ

ی بیشــتر انسان در  گرفتار زندگی، موجب چند برابر شــدن مشــکالت، ســختی ها و 

زندگی دنیایی اش شده است.

که نیــاز بــه ازدواج دارند بــا توجیه اینکــه نیاز به  بــه عنــوان مثــال دختــر و پســری 

شــناخت یکدیگــر دارنــد، آشــنایی و معاشــرت قبــل از ازدواج را بــرای خــود تجویــز 

می کننــد و باعــث ایجــاد مشــکالت متعــدد بــرای خــود و دیگــران می گردنــد.

گناه شــده اســت، به غلط خود را رانده شــده از  ی غفلت دچار  که از رو کســی 

که رفته اســت  ن تفکــر در رحمت الهی به مســیر غلطی  درگاه الهــی می بینــد و بــدو

گرفتار می ســازد. ادامــه می دهد و خود را 

ن تفکر در روش تربیتی  که قصد تربیــت فرزند خود را دارند، بــدو ی  پــدر و مــادر

که بعــد از مدتی مشــخص می شــود، اشــتباه بوده  اســالم، مســیری را طــی می کننــد 

است. 

که با اســتفاده از فرصت  کتاب پیش رو ســعی شــده اســت  بــه همین دلیل در 

اســتثنایی مــاه مبــارک رمضــان و بهار قــرآن بــه تفکر در برخــی آیات درس آمــوز قرآن 

بنشــینیم. از این رهگذر، مخاطب با تفکر صحیح و اســتفاده از آموزه های دینی، 

کند و به ســالمت از  می توانــد راه صحیحــی را بــرای حــل مشــکالت خــود انتخــاب 

آنها عبــور نماید.
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ب فاضــل و ارجمنــد 
ّ

کتــاب ســوژه های ســخن 11، بــا زحمــات تعــدادی از طــال

کــه  گردیــده اســت،  در مؤسســه ی فرهنگــی- تبلیغــی زندگــی بــه رنــگ شــهدا تهیــه 

کمــال قدردانــی و تشــکر را دارم و امیــدوارم خداونــد توفیق  در اینجــا از همــه ی آنهــا 

خدمــت خالصانــه را عنایــت فرمایــد.

کشــور، جناب حّجت  از معاونت محترم فرهنگی و اجتماعی ســازمان اوقاف 

یع محتوای تبلیغی به مبلغان  که در ارائه و توز اإلســالم و المسلمین شــرفخانی نیز 

ی الزم را داشــته اند، تشکر می نمایم. همراهی و همکار

کتاب هــای ســوژه های ســخن بــا نقدهــا و  کتــاب و ســایر  امیــد اســت ایــن 

گردد. گذشته ارائه  کاربردی تر از  گرامی، مفیدتر و  پیشنهاد ات سازنده ی شما مبلغ 

از همــه ی شــما عزیــزان، در ایــام و لیالی با برکت مــاه مبارک رمضــان، التماس 

دعای خیر دارم.

ی                                                                محمــد مهدی ماندگار

                                                                  شــعبان المعظم 1438





گفتار اول

تفکر در رحمت الهی





تفکر در رحمت الهی

گریبان گیــر یک انســان  کــه ممکــن اســت  گناهانــی  یکــی از بزرگ تریــن مشــکالت و 

گر بــه خوبی  که به شــدت در حال رشــد اســت و ا شــود، مســأله  »ناامیــدی« اســت، 

شــناخته و درمــان نشــود، می تواند یک انســان مؤمــن را به فردی مأیــوس و دین گریز 

کــه قهقــه ی رضایــت شــیطان را  کنــد، خصوصــًا ناامیــدی از رحمــت الهــی  تبدیــل 

بــه دنبال دارد.

مــا در ایــن مبحــث می خواهیــم بــا تفکــر در رحمــت الهــی، شــناخت دقیق تری 

یــم تــا با تکیــه بــر آن، در هیچ  از مهربانــی و وســعت رحمــت پــروردگار بــه دســت آور

حالتــی یــأس و ناامیــدی در قلــب مــا نفــوذ نکند.

ی به خواندن آن سفارش  کار که همیشه در ابتدای هر  بر اســاس آیه ی معروفی 

ِحــمِی«، رحمــت خــدا دارای اقســامی  ــِن الّرَ ْحَ شــده اســت؛ یعنــی آیــه ی »ِبْســِم اهلِل الّرَ

اســت: رحمــت  عامه ی الهــی و رحمت خاصــه ی الهی.
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اقسام رحمت الهی

1. رحمت عامه 

رحمــت عامــه ی الهــی، بــه رحمــت واســعه و رحمــت رحمانیــه نیــز معروف اســت. 

کســی شایســته نیســت  »رحمــن«، نــام اختصاصــی پــروردگار عالــم اســت و جــز او، 

که نامــی زیبــا و برازنــده ی مؤمنان  کــه چنیــن نامــی بــر خود نهــد، مگــر عبدالرحمــن 

گســتردگی شــمول ایــن رحمــت  ــت اینکــه آن را »واســعه« می گوینــد، در 
ّ
اســت. عل

کمیــل می خوانیــم:  اســت؛ چنانچــه در یکــی از فرازهــای اولیــه دعــای 

ٍء«1  َشْ
َّ

ُکل ِت َوِسَعْت 
َّ
ِتَک ال َک ِبَرْحَ

ُ
ْسَئل

َ
 أ

َ
ُهّمَ ِإّن

َّ
لل

َ
»أ

رحمت عامه ی خداوند شامل چه کسانی می شود؟
که شــامل  گفــت: رحمــت عامــه، یعنــی رحمتــی از جانــب خداونــد  در پاســخ بایــد 

کــه خداونــد بــه واســطه ی خلقــت موجــودات، بــر  همــه ی موجــودات می شــود؛ چــرا 

خــود الزم می دانــد تــا همــه را از رحمــت عامه ی خود برخوردار ســازد. معمــواًل برای 

کــه  ی  مهربانــی بی حــّد و حصــر، رحمــت واســعه ی مــادر را مثــال می زننــد؛ مــادر

خودش را برای فرزندش فدا می کند؛ اما رحمت مادر در مقایســه با رحمت پیامبر 

 2» ــ�خَ ِ
َ
َعال

ْ
ــًة ِلل  َرْحَ

َّ
َک ِإل َنا

ْ
ْرَســل

َ
ی آیــه ی: »َو َمــا أ کــه در شــأن و ختمــی مرتبــت6 

نازل شــده، هیچ اســت. 

گوشــه هایی از رحمــت  یــخ و ســیره ی رســول رحمــت6 بــه  بــا مراجعــه بــه تار

ایشــان پی خواهیم برد. در اینجا به صورت اختصار به چند نمونه اشــاره می کنیم: 

یه،ترجمههاشمرسولیمحالتی، التحفهالمرتضو یهو 1.عبداهللبنصالحسماهیجی،الصحیفهالعلو
تهران،انتشاراتاسالمی،چاپسوم،1396،ص196.

2.ســورهیانبیاء)21(،آیهی107.
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کــه بــه جنــازه ی عمــوی  1. در جنــگ ُاحــد، بــا آن همــه وحشــی گری و اهانتــی 

ارجمندش، حضرت حمزه ی سّیدالشــهداء، روا داشــتند، دســت به عمل متقابل 

که به ابوســفیان، هند و ســران قریش  کشــتگان قریــش نــزد و در فتح مکــه، وقتی  بــا 

که می خواســت  ی  دســت یافتنــد، در مقام انتقــام برنیامدند، حّتــی ابوقتاده انصار

کردند؛ بلکــه در روز فتح مّکه اعالم  زبــان به دشــنام آنان بگشــاید، از بدگویــی منع 

ْنــُمُ 
َ
أ َهُبــوا 

ْ
ــِة«؛ امــروز روز رحمــت و مهربانــی اســت. »ِإذ ْرَحَ َ َيــْوُم الْ فرمودنــد: »الَيــْوُم 

یــد همگــی آزادید. َقــا«1؛ برو
َ
ل الّطُ

2. در بازگشت از غزوه ی تبوک، جمعی از منافقان، به جان حضرت سوء قصد 

کند، امــا پیامبر6  کردنــد و خواســتند مرکبــش را رم بدهنــد تــا در پرتگاه ســقوط 

بــا اینکــه آنان را شــناخت، اســم آنــان را فاش نســاخت و از مجازاتشــان صــرف نظر 
فرمود.2

ی  کارشکنی و شایعه ساز 3. عبداهلل بن ُابی، سردســته ی منافقان بود و بســیار 

کــه او را به  علیــه پیامبــر6 می کــرد. یــاران پیامبــر بارهــا از آن حضــرت خواســتند 

ی،  ســزای اعمالــش برســانند، امــا حضــرت اجــازه نمی دادنــد بلکــه در حــال بیمــار
به عیــادت او رفتند.3

خداونــد متعــال، خالــق رحمــت اســت و خالــق پیامبــر6. لــذا آیه ی شــریفه 

می فرمایــد: مــا رحمــت پیامبــر6 و نرم خویــی را بــه او بخشــیدیم: 

إحیاءالتراث ئمه:،بیروت،انتشــاراتدار األ أخبار ر الجامعهلدر األنــوار 1.محمدباقرمجلســی،بحار
العربی،چاپدوم،1403ق،ج44،ص5.

یان، كلیدر،چاپاول،1380،ص127؛ناصرشکر 2.ابوالحســنمطلبي،سیرهنبوي،تهران،انتشارات
مهرنیوز. ســیرهپیامبراعظم6«منبع:ســایتتبارکو مقالهی»بررســیمفهوم»رحمهللعالمین«در

3.همان.
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م «1 ُ ٍة ِمَن اهلِل ِلْنَت لَ »َفِبَما َرْحَ

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

شرط رحمت عامه ی الهی
گــر پیامبــر الهــی، تــا ایــن انــدازه اهــل رحمــت اســت، پــس رحمــت پــروردگار عالــم  ا

چگونــه اســت؟

ــی رحمــت واســعه ی الهــی، 
ّ
کل گفــت: بــه طــور  در جــواب می تــوان این چنیــن 

شــامل همــه ی موجــودات و مخلوقــات می شــود و در بیــن انســان ها نیــز شــامل 

گنــاه کار بــودن، ســیاه و ســفید و  کافربــودن،  گرفتــن  ن در نظــر  همــه ی انســان ها بــدو

دیگر مشــخصه های انســانی، می شــود؛ یعنــی در این نوع از رحمــت خداوند، برای 

کافر باشــی یا مســلمان.  کــه اهــل طاعت باشــی یا اهــل عصیان،  او فرقــی نمی کنــد 

همــه از ایــن نــوع رحمــت پــروردگار عالــم بهره مندنــد.

امــام ســجاد7 خطــاب بــه خداونــد در دعــای پــر فیــض مــاه رجــب عرضــه 

می دارنــد: 

ِسیِئ�خَ «2 ُ ْحَساُن ِإَل الْ ِ
ْ

َک... َو َعاَدُتَك ال ْن َعَصا »َو ِرْزُقَک َمْبُسوٌط ِلَ

ــو را عصیــان می کننــد هــم گســترده اســت... و  ــرای کســاین کــه ت ــو ب »روزِی ت

عــادت تــو خــویب کــردن بــه گنــاه کاران اســت.«

2. رحمت خاصه ی الهی

که در  رحمت رحیمیه ی خداوند، همان رحمت خاص خداوند اســت. همانطور 

1.سورهیآلعمران)3(،آیهی159.
2.الصحیفــهالســجادیه،قم،دفترنشــرالهادی،چاپاول،قم،1376،ص206.
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ِحمِی« مشــاهده می شــود، ایــن نام نیز از همین آیــه برگرفته  ِن الّرَ ْحَ آیــه ی »ِبْســِم اهلِل الّرَ

شده است. 

رحمت خاصه ی الهی شامل چه کسانی می شود؟
کس  که در اطاعــت الهی باشــند و هر  کســانی می شــود   ایــن رحمــت، شــامل حال 

کند، این رحمت بیشــتر شــامل حال او می گــردد؛ یعنی  بیشــتر اطاعــت از خداوند 

گــر اهــل عصیــان باشــی و یا توبه ننمایی، شــامل ایــن رحمت نخواهی شــد. بنا به  ا

که  ی« یا »هر  ضرب المثــل معــروف: »هر چه بیشــتر پول بدهی، بیشــتر آش می خــور

بامــش بیــش، برفش بیشــتر«، در این جا نیز همین گونه اســت »هر چه بیشــتر از خدا 

کنی، بیشــتر مشــمول رحمت خاّص خدا می شــوی«. اطاعت 

راه های کسب رحمت خاصه ی الهی
که بتوانند با نفس سرکش خود مبارزه  کســانی به رحمت خاصه ی الهی می رســند 

کــه  کننــد و آن را بــه اطاعــت هــر چــه بیشــتر پــروردگار، مشــغول ســازند؛ همان طــور 

خداونــد در قــرآن شــریف می فرماید: 

َنا«1
َ
ْم ُسُبل ُ ِدَيّنَ َنْ

َ
ِذيَن َجاَهُدوا ِفیَنا ل

َّ
»ال

»کساین که در راه ما کوشیده اند، به یقین راه های خود را بر آنان می منایمی.«

کردن به مخلوقات خداست: کسب رحمت الهی، رحم  یکی دیگر از راه های 

»ِإْرَحْم ُتْرَحْم«2

1.ســورهیعنکبوت)29(،آیهی69.
كتابچی،چاپششــم، یهقمی)شــیخصــدوق(،األمالي،تهــران،انتشــارات 2.محمــدبــنعلــیابــنبابو

1376،ص209.
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»رحم منا تا مورد رحم واقع شوی.«

نکته ی تربیتی

کــه خداونــد، دو نــوع رحمــت را شــامل حــال بندگانــش می کنــد؛ یکی را  همان طــور 

گیاه و انســان؛ چه انســان مؤمن و چه  شــامل همه ی آنها - اعم از درخت، حیوان، 

کوچک و چه بزرگ، چه زن  کافر، چه اهل طاعت و چه اهل معصیت، چه  انسان 

کسانی  و چه مرد، چه مسلمان و چه غیرمسلمان - می کند و دیگری را شامل حال 

کــه بیشــتر اهــل طاعت باشــند و در راه خدا بکوشــند، والدیــن در تربیت و  می کنــد 

کنند و مشــابه آن را در زندگی و  پــرورش فرزنــدان نیــز می توانند به این مســأله توجــه 

ی سازند. مثاًل برخی از امکانات را برای همه ی فرزندان خود فراهم  تربیتشان جار

ک و میان فرزندان هیچ فرقی قائل نشــوند، چه  ک و پوشــا کنند؛ مثل خواب، خورا

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 

گر دخترتــان حجابش  کننــد. ایــن نکتــه از نظر شــرع نیــز هیچ اشــکالی ندارد؛ مثــاًل ا

گوشــی همراه می خواهــد، در صورتی برایش  را رعایــت نمی کنــد و از طرفی هم یک 

کند و همینطور در مورد درخواســت های  که حجابش را رعایت  کنیــد  آن را فراهــم 

کســانی  کــه پیامبر 6 از طرف خدا دســتور دارد بین  دیگــر فرزندانتــان؛ همانطــور 

که تبعیت نمی کند فرق قائل باشــد:  کســانی  کــه از او تبعیــت می کنند و 

1» ْؤِمن�خَ ُ َبَعَك ِمَن الْ
َ
ِن اّت »َو اْخِفْض َجناَحَك  ِلَ

»و بال و پر خود را براى مؤمناین که از تو پیروى می کنند بگستر.«

1.سورهیشعراء)26(،آیهی215.
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نتیجه ی تفکر در رحمت خاصه ی خدا
کــه  بــر اســاس مطلــب فــوق، یکــی از نتایــج تفکــر در رحمــت خداونــد ایــن اســت 

کمک هــا و امکانــاِت ما را برای دیگران تنظیم می کند. خدا بر اســاس رحمت عام 

کرده است. بر اساس رحمت عام،  و رحمت خاّصش، نعمت ها را برای ما تنظیم 

کــه تالش بیشــتری  کســی  بــه همــه نعمــت داده و بــر اســاس رحمــت خــاص، بــه هر 

کــرده، به صــورت ویــژه عنایت نموده اســت. لــذا می فرماید: 

1» ْحِسِن�خَ ُ يٌب ِمَن الْ َة اهلِل َقِر »إّنَ َرْحَ

»رمحت خدا به نیکوکاران نزدیک است.«

ی باشد، رحمت خدا بیشتر شامل حالش  کس اهل احسان و نیکوکار پس هر 

می شود. 

آیه ی 53 سوره ی زمر؛ نمونه ای از رحمت خاصه ی الهی
کــردم.  گنــاه  گفــت: یــا رســول اهلل6! مــن   جوانــی آمــد محضــر پیغمبــر6 

گناهم  گفت: یا رسول اهلل6!  کن خدا تو را می پذیرد.  پیغمبر6 فرمودند: توبه 

گناهش را  کن خــدا می پذیرد. تــا  خیلــی بــزرگ اســت؟ پیغمبــر6 فرمودند: توبــه 

بــرای پیغمبــر6 توضیــح داد. پیغمبــر6  فرمودنــد: دور شــو! می ترســم عذاب 

تــو دامن مــن را نیــز بگیرد. 

گفت: برو دور شــو. ایــن جواِن  ســخن ســنگینی اســت، رحمــه للعالمیــن بــه او 

کرد. روز  گریه  گذاشــت و چهل شــبانه روز  ک  ی خا ناامید، در بیابان صورتش را رو

گذشــتیم، از  گناهــش  چهلــم آیــه نــازل شــد: ای پیغمبــر6! بــه بنــده ی ما بگــو از 

1.سورهیاعراف)7(،آیهی56.
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گناهان را می بخشــد.1  رحمــت خــدا ناامیــد نباشــید خدا همــه ی 

گناه به خود آیند،  که بعد از ارتکاب  این وعده ی غفران مشــروط بر این اســت 

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 توبه کننــدگان را دوســت دارم3 و ایــن یعنــی 

کنیــد و بیاییــد بــه ســمت من. توبــه 

ناامیدی از رحمت خداوند

بــه امــام رضا7 خبــر دادند: حمید بــن قحطبه در ماه رمضــان روزه می خورد. یک 

گذشــت  که از ســر  گفت: آب  ی؟  گفت: چرا روزه می خور نفر به حمید بن قحطبه 

کشته  گناهش این بود شصت تا سید شیعه را  چه یک وجب چه صد وجب! یک 

گرفتن دردی را دوا نمی کند! امام  که روزه  گفت: وضع ما آنقدر خراب اســت  بود. 

کشتن شصت تا سّید  گناه  ید به حمید بن قحطبه بگویید:  رضا7  فرمودند: برو
شیعه بزرگ است ولی ناامیدی از رحمت خدا از آن بزرگ تر است.4

اهلَل َتْقَنُطواِمــْنَرْحَمِةاهلِلِإّنَ
َ

ْنُفِســِهْمل
َ
ــیأ

َ
ْســَرُفواَعل

َ
ِذیَنأ

َّ
1.ســورهیزمــر)39(،آیهی53:»ُقــْلَیاِعَبــاِدَیال

ُنــوَبَجِمیعًا«.
ُّ

َیْغِفــُرالذ
یدهتفســیرنمونــه،محقق:احمــدعلیبابایــی،تهران،انتشــاراتدارالکتب 2.ناصــرمــکارمشــیرازی،برگز

اإلســالمیه،چاپسیزدهم،1382،ج4،ص238.
يَن«. ِر َتَطّهِ ُيِحــّبُ اْلُ اِبینَ َو ّوَ 3.ســورهیبقره)2(،آیهی222:»ِإّنَ اهَّلَل ُيِحّبُ الّتَ

الرضــا7،ترجمهآقــانجفــی،تهران، یــهقمی)شــیخصــدوق(،عیونأخبــار 4.محمــدبــنعلــیابــنبابو
كهمردىسالخورده ّى نیشابور انتشاراتعلمّیهاسالمّیه،چاپاول،بیتا،ج1،ص70:»عبیداهللبّزاز
كرده،به بــودچنیــننقــلمیكند:منبــاحمیدبــنقحطبــهطائّیطوســّیمعاملهداشــتم،لــذاعزمســفر
هنــگامنماز كرد،مــننیزبالباسســفردر  رســید،بالفاصلهمــرااحضار رفتــم.خبرآمدنمــنبهاو نــزداو

منزلی واردشــدم،دیــدمدر مــاهرمضاناّتفاقافتاد-وقتیبراو یاندر اینجر ظهــربهنزدشرفتــم-و
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نشســتم،سپسطشتو كردمو آنجوىروانبود،ســالم آبدر آنبودو كهجوىآبیدر نشســته

یم.سفرهاى دادتادستهایمرابشو دســتهایشراشستوسپسبهمننیزدســتور او ردندو تنگیآو
زههســتممشــغولشــدهســپسیادمآمد منرو كهماهرمضاناســتو كردم مــنفرامــوش راانداختنــدو
مننه گفتــم:اىأمیــر،مــاهرمضــاناســتو گفــت:چــرانمیخــورى؟ كشــیدم،حمیــدبــهمــن دســت و
یا و شــایدجنــابأمیــر،عــذر زهامرابخــورمو كــهلزمشــودرو نــهناراحتــیخاّصــیدارم یــضهســتمو مر
زه كــهباعثرو ناراحتی گفــت:مریضنیســتمو میكنند بدانســببافطــار ناراحتــیدارندو مریضــیو
گریست.بعد  اشكشدو ســالمهستم،سپسچشمانشپراز كاماًلصحیحو  خوردنشودنیزندارمو
كــههاروندر گفــت:زمانی كنید؟ یــه گر گفتم:چهچیــزباعثشــد غــذاخوردنــشفــارغشــد اینکــهاز از
مقابلش،شــمعیروشــنو واردشــدم،در طــوسبود،شــبی،غالمیرافرســتادهمــرافراخواند.وقتیبراو
مقابلشنیزخادمیایستادهبود،وقتیدرحضورش در آمدهبوددیدم،و غالفدر كهاز شمشیرىسبز
أمیرالمؤمنیــناطاعــتمیكنــی؟ گفــت:تــاچــهحــّدىاز  كــردو بــهمــنخطــاب ردو برآو ایســتادم،ســر
كمی مّدت اجــازهداد،منبهمنزلــمبازگردم،هنــوز یــرافکندو خدمتم.ســربهز مالدر گفتــم:بــاجانو
گفــت:أمیــرتــورافــراخوانــده  كــههمــانفرســتادهقبلــینــزدمــنآمــدو برگشــتنمبــهمنــزلنگذشــتهبــود از
احتمال كشــتنمراداشــتهو كــهمبــاداقصــد میترســیدم كارمتمــاماســتو گفتــم:دیگــر اســت،بــاخــود
أمیرالمؤمنین گفــت:تــاچــهحــّداز كشــیدهاســت،بهحضــورشرفتــم، مــنخجالــت گذشــته،از دفعــه
كه بــهمــناجــازهبازگشــتداد،همین فرزنــد،خندیدو زنو مــالو گفتــم:بــاجــانو اطاعــتمیكنــی؟
گفت:أمیــرتــورافراخواندهاســت.بــهحضور  بــهخانــهداخلشــدم،همــانفرســتادهقبلــینزدمــنآمــدو
أمیرالمؤمنیــناطاعت گفــت:تــاچــهحــّداز  كــردو أمیــررفتــم،بــاهمــانحالتســرشراســوىمــنبلند
گفــت:ایــنشمشــیررابگیر  دیــن،هــارونلبخنــدىزدو فرزنــدو زنو مــالو گفتــم:بــاجــانو میكنــی؟
بهدســتمنداد كــن.خــادمشمشــیررابرداشــتو میدهــد،اجرا كــهایــنخادمبــهتودســتور آنچــهرا و
نیزســه داشــتو وســطخانــهچاهــیقرار گشــود،در مــرابــهخانــهاىبــرد،دربخانــهقفــلبــود،قفــلرا و
كــههمه جوان كــرد.بیســتنفــر،پیــرو  اطاقهــارابــاز كــهدربهــاىآنهــاقفــلبــود،دربیکــیاز اطــاق
گفــتأمیرالمؤمنیــنتــورامأمــور آنجــابودنــد،غــالممــرا گیسوانشــانبلنــدشــدهبــود،در  بنــدبودنــدو در
ســاداتبودنــد،آنغالم،آنهارایکــییکیبیرون تمامآنهااز كردهاســت.حمیدادامهداد:و قتــلاینهــا
ســرهایآنهــاراداخلآنچاه گردنمیزدمتابیســتنفرتمامشــد،ســپسغالماجســادو من ردو میآو
بنــدبودند، در ســاداتزندانیو آنجانیزبیســتنفــراز كــرد،در  انداخــت،آنــگاهدرباطــاقدیگررابــاز
آنهــارایکــییکی كــردو  كــردهاســت!آنــگاهدربراباز قتــلاینهــا گفــتأمیرالمؤمنیــنتــورامأمــور غــالم

،اوهــماجســادراداخلچــاهانداخت،تــاباألخرهبیســتنفرتمامشــد گــردنزدم،و مــن ردو بیــرونآو
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اثر تفکر در رحمت و مغفرت الهی

یکــی از راه هــای ناامیــد نشــدن، در هــر زمانــی و در هــر شــرایطی - اعــم از شــرایط 

بحرانــی اجتماعــی، اقتصــادی، سیاســی، دینــی و... - تفکــر در رحمــت و مغفرت 

گناهان  گناه، خصوصــًا  که انســان، مرتکــب  الهــی اســت. ایــن تفکر به ویــژه زمانی 

که هر  کبیره می شــود، در ناامید نشــدن انســان به شــدت مؤّثر اســت و باید دانست 

گنــاه مــا بــزرگ باشــد، از رحمت و بخشــش خــدا بزرگ تر نیســت: چــه 

1»
ً
یعا ُنوَب  َجِ

ُّ
»ِإّنَ اهلَل َيْغِفــُر الذ

چکیده

کــردن بنــدگان از رحمــت الهــی  9 یکــی از بزرگ تریــن حربه هــای شــیطان ناامیــد 

است.

یم: 9 دو نوع رحمت دار

ســاداتبــا اطــاقدیگــربیســتنفــراز آنجــانیــزهماننــددو كــرد،در  ســپسدرباطــاقســومرابــاز

كرده قتلاینها گفــت:أمیرالمؤمنینتورامأمور زنجیربودند،غالممجّددًا غّلو بندو گیســوانبلنددر
چــاهانداخت. جنازههارادر او كــردمو بدنشــانجــدا منســراز ردو یکــییکــیآنهارابیــرونآو اســت!و
كردو بهمــن كــهرو تنهــاپیرمــردىباموهــاىبلنــدباقــیماندهبود كشــتهشــدندو نــوزدهنفــربدیــنمنوال
جّدماحضرترســول6برســی، كهبــهحضور قیامت ز كنــداىپلیــد!رو گفــت:خداونــدتورانابــود
اینموقعدســتمبهرعشــه اولدآنحضرتچــهعذرىدارى؟در ســاداتو كشــتنشــصتنفراز بــراى
برمــننهیــبزد!پیش كــردو كــرد،آنغــالمنــگاهغضبآلــودىبهمن یدن اندامــمشــروعبــهلرز افتــادو
مــنچنیــناعمالی كــهاز غــالمجســدشراداخــلچــاهانداخت.حال كشــتمو آنپیرمــردرانیــز رفتــمو
زهبــراىمــنچــهنفعــیدارد؟شــّك رو و كشــتهام،نمــاز اولدرســولاهلل6را ســرزدهوشــصتنفــراز

جهّنــمخواهمســوخت.« كــهتاابــددر ندارم
ــِة اهَّلِل ِإّنَ اهَّلَل َيْغِفُر  ْنُفِســِهْم ال َتْقَنُطوا ِمــْن َرْحَ

َ
ْســَرُفوا َعــیل  أ

َ
ذيَن أ

َّ
 یا ِعبــاِدَي ال

ْ
1.ســورهیزمــر)39(،آیهی53:»ُقــل
حمُي«. َغُفــوُر الّرَ

ْ
ُه ُهــَو ال

َ
 ِإّن

ً
ُنــوَب مَجیعا

ُ
الّذ
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- رحمــت عامه )رحمانیه( مربوط به تمام مخلوقات الهی می شــود.

- رحمــت خاصه )رحیمیه( مربوط به بندگان خاص خداوند می شــود.

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

کــرد. ویژگی هــای مثبــت فرزنــدان تنظیــم 

که، امکاناتمان را نسبت  9 نتیجه ی تفکر در رحمت خاصه ی الهی این است 

به دیگران تنظیم می کند.

گرچــه بــزرگ،  9 گناهــی، ا کــه هــر  از داســتان حمیــد بــن قحطبــه می تــوان فهمیــد 

نــزد خــدا قابل بخشــش اســت.





گفتار دوم

تفکر در شنیدنی ها





تفکر در شنیدنی ها

یادی وارد شده است  که در مورد آن روایات ز کارهایی است  گفتن، یکی از  سخن 

کمتر ســخن به میــان آمده  که شــنیدن اســت، شــاید  ولــی در مــورد طــرف مقابل آن 

باشــد. هــر دو فعــل، در رشــد یــا ســقوط معنوی مهــم هســتند و آنچه مــا می خواهیم 

یم، تفکر در »شــنیدن و شــنیدنی ها« اســت.  در اینجا به آن بپرداز

7 می فرمایند: امیرالمؤمنین 

َناِن«1
ُ

ذ
ُ ْ
ُه ال

ُ
َناُن َو َسِبیل َ ج

ْ
مَیاِن ال ِ

ْ
 ال

َّ
ل »ِإّنَ َمَ

»حمل امیان، قلب است و راه رسیدن امیان به قلب، گوش هاست.«

گوش ها هســتند.  یکی ها و ضاللت به قلب هم  راه رســیدن تار

کــه موجب  مــا بــا دو نــوع شــنیدنی بســیار مهــم مواجــه هســتیم: شــنیدنی هایی 

گمراهی اند. که موجب ضاللت و  هدایت به ســوی ســعادت اند و شــنیدنی هایی 

رالکلــم،محقــقومصحــح:مصطفی در 1.عبدالواحــدبــنمحمــدتمیمــیآمــدی،تصنیــفغررالحکــمو
درایتــی،قم،انتشــاراتدفتــرتبلیغات،چــاپاول،1366،ص87.
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که  یکــی از مهم تریــن آســیب های امــروز در جامعه، همین آســیب هایی اســت 

ی هاســت. بــه همیــن دلیــل با بیــان آثــار شــنیدنی های مختلف در  متوجــه شنیدار

قلــب و روح انســان، بــه اهمّیــت تفکر در شــنیدنی هایمان خواهیــم پرداخت.

بندگی خدا یا بردگی شیطان

خداونــد در وصــف مؤمنــان و دربــاره ی اثــر شــنیدن آیــات بــر ایمــان آنهــا چنیــن 

می فرمایــد: 

ــْم آياُتــُه  ْیِ
َ
ــْم َو ِإذا ُتِلَيــْت َعل ُبُ و

ُ
ــْت ُقل

َ
ِکــَر اهلُل َوِجل

ُ
ذيــَن ِإذا ذ

َّ
ْؤِمُنــوَن ال ُ ــا الْ َ َّ

»ِإن
ــوَن«1

ُ
ل

َ
ــْم َيَتَوّک ِ ّبِ  َو َعــى  َر

ً
ــْم إمیانــا زاَدهْتُ

یژگــی را دارا هســتند کــه وقــی ذکــر و یــاد خــدا هســت،  »فقــط مؤمنــان ایــن و
دل هایشــان جــا می گیــرد و زمــاین کــه آیــات اهلــی بــر آهنــا خوانــده می شــود، 

بــه امیانشــان افــزوده می گــردد و بــه پــروردگار تــوکل می کننــد.«

حضرت جواد االئمه7 می فرمایند: 

اِطــُق َنَطــَق َعــِن اهلِل َفَقــْد َعَبــَد  َکاَن الّنَ ْصَغــی ِإَل َناِطــٍق َفَقــْد َعَبــَدُه َفــِإْن 
َ
»َمــْن أ

اِطــُق َنَطــَق َعــْن ِإْبِلیــِس َفَقــْد َعَبــَد ِإْبِلیــَس«2 َکاَن الّنَ اهلِل َفــِإْن 

»هــر کــس بــه ســخن ســخنراین گــوش دهــد، او را پرســتش کــرده اســت. پــس 

گــر از زبــان ابلیــس  یــد خــدا را پرســتیده اســت و ا گــر او از خــدا ســخن بگو ا

یــد ابلیــس را عبــادت کــرده اســت«. ســخن بگو

1.سورهیانفال)8(،آیهی2.
2.محمدبنحســنحّرعاملی،وســائلالشــیعه،قم،انتشــاراتمؤسســهآلالبیــت،چاپاول،1409ق،

ج17،ص153.
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گــر شــما ســخنی را از  کــردن را بــه دنبــال دارد؛ لــذا ا گــوش دادن، معمــواًل عمــل 

گوینده  گر  گوش بدهید، در واقع بندگی او را می کنید. در نتیجه ا کســی در جایی 

گــر از طــرف  از طــرف خــدا حــرف بزنــد، واســطه ی بندگــی شــما بــرای خــدا شــده و ا

شــیطان و ابلیــس حــرف بزنــد، یعنی واســطه ی بندگی شــیطان شــده اســت.

که شــما را به بندگی خدا یا شیطان وا می دارد  حال ممکن اســت این ســخنی 

کــه خود  ی  را در موبایــل خــود یــا در ماهــواره و تلویزیــون یــا ســایر محیط هــای مجــاز

کــه خانه ی خداســت، هیچ  گــوش داده باشــید یــا در حرم و مســجد  می شناســید، 

گوشــمان وارد قلبمــان  کــه از طریــق  فرقــی نمی کنــد. مهــم ایــن اســت بــه ســخنی 

کــدام ســو می کشــاند،  کــه مــا را بــه  کنیــم و بیندیشــیم  کنیــم؛ فکــر  می شــود، توجــه 

بندگــی خــدا یــا بردگی شــیطان؟ 

گــوش و شــنیدنی هایمان هســتیم و بایــد در پیشــگاه  بــه همیــن دلیــل مســئول 

گوش، چشــم و قلب  الهــی پاســخگو باشــیم. خداونــد در قــرآن شــریف، مســئولیت 

کــه می فرماید:  را بــه زیبایــی اشــاره نمــوده اســت؛ آنجــا 

ــَك  ولِئ
ُ
 أ

ُّ
ُکل ــؤاَد  ُف

ْ
ــَر َو ال َبَص

ْ
ــْمَع َو ال ــٌم ِإّنَ الّسَ

ْ
ــِه ِعل ــَك ِب

َ
ــَس ل ْي

َ
ــُف مــا ل »َو ل َتْق

کاَن َعْنــُه َمْســُؤًل«1

»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 

که در آیه به آن اشــاره شده »گوش«  گفت2 و اولین عضوی  قیامت ســخن خواهند 

کــه از طریق او ایمان وارد قلب انســان می شــود. اســت؛ همــان عضوی 

1.سورهیاسراء)17(،آیهی36.
وَن«.

ُ
کاُنــوا َيْعَمل ُهْم ِبا 

ُ
ْرُجل

َ
ْيدهِيْم َو أ

َ
ْم َو أ ِســَنُتُ

ْ
ل

َ
ْم أ ْيِ

َ
2.ســورهینور)24(،آیهی24:»َيْوَم  َتْشــَهُد َعل
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گوش گوش و زکات  حق 

گوش چنین بیان می دارند: امام ســجاد7 در صحیفه ســجادیه در رابطه با حق 

َهــٍة   ِلُفّوَ
َّ

ِبــَك ِإل
ْ
 ِإَل َقل

ً
يقــا ــُه َطِر

َ
َعل ْ ج

َ
ْن حت

َ
ُيــُه َعــْن أ ــْمِع  َفَتْنِز ــا َحــُق  الّسَ ّمَ

َ
»َو أ

ِم ِإَل 
َ

ال
َ

ــك
ْ
ــُه َبــاُب ال

َ
 َفِإّن

ً
میــا َکِر  

ً
قــا

ُ
ِســُب ُخل

ْ
ْو َتك

َ
 أ

ً
ِبــَك َخْيــرا

ْ
ــِدُث یِف َقل ْ ُ

مَیــٍة حت َکِر

َة  ــّوَ ْو َشــّرٍ َو ل ُق
َ
ــٍر أ ــْن َخْي ــا ِفَیــا ِم  َم

َ
َعــاِن َعــى َ وُب الْ ــِه ُضــُر ْي

َ
ی ِإل ــَؤّدِ ــِب ُي

ْ
َقل

ْ
ال

 ِبــاهلل« 1 
َّ

ِإل

»و امــا حــق گــوش ایــن اســت کــه از هــر چیــز، چنــان پاکــش دارى کــه آن را 

راهی به دِل خود ســازى )و آن را نگشــاىی( مگر براى )شــنیدن( ســخن خویب 

یــرا گوش،  کــه در دلــت خیــرى پدیــد آورد یــا اخــاق واالىی بــدان کســب کىن؛ ز

دروازه ســخن بــه ســوى دل اســت کــه معــاین گوناگــوین را کــه متضمــن خیــر 

ــاهلِل« )و نیــروىی جــز بــه خــدا   ِب
َّ

َة ِإل ــّوَ  ُق
َ

ــا شــر اســت، بــه آن می رســاند. »َو ل ی

نیست(.«

گوش چنین می فرمایند: همچنیــن امام صادق7  دربــاره زکات 

ْوِعَظــِة َو  َ يــِن ِمــَن الْ ُقــْرآِن َو َفَواِئــِد الّدِ
ْ
ــِة َو ال َ

ْ
ك ِ

ْ
علــم َو ال

ْ
ِن  اْســِتَماُع ال

ُ
ذ

ُ ْ
»َزَکاُة ال

ِغیَبــِة 
ْ
ــِذِب َو ال

َ
ك

ْ
ُه ِمــَن ال

ُ
ــا ُهــَو ِضــّد ْعــَراُض َعّمَ ِ

ْ
اُتــَك َو ال َ ج

َ
ِصیَحــِة َو َمــا ِفیــِه ن الّنَ

ْشــَباِهِهَما«2
َ
َو أ

»زکات گــوش، گــوش دادن اســت بــه علــم و معرفــت و آیــات قــرآن و کلمــات 

كبرغفاری،قم،انتشــارات 1.حســنبنعلیابنشــعبهحرانــی،تحفالعقــول،محققومصحــح:علیا
جامعهمدرسین،چاپدوم،1363ش،ص257.

إحیاءالتراث ئمه:،بیروت،انتشــاراتدار ال اخبار ر الجامعهلدر 2.محمدباقــرمجلســی،بحارالنوار
یعه،منســوببــهجعفربــنمحمد- بــي،چــاپدوم،1403ق،ج93،ص7؛بینــام،مصبــاحالشــر العر

امــامصادق7،بیروت،انتشــاراتاعلمي،چاپاول،1400ق،ص51.
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ــات انســان اســت و  ــه موجــب ســعادت و نج دیــىن و موعظــه و نصیحــت و آنچ

مهچنــین اعراض کــردن از گفتگوهــا و ســخناین کــه موجــب گرفتــارى و عــذاب 

می شــود، چــون غیبــت و هتمــت و دروغ و غیــر آهنــا.«

بــا توجــه بــه دو روایــت فوق می تــوان شــنیدنی ها را بــه دو قســم مقــّرِب و مخّرِب 

تقســیم نمود.

اقسام شنیدنی ها 

الف. مقّرِب
بهترین شــنیدنی، »کالم خدا و اهل بیت:« است.

برخــی از شــنیدنی ها، موجب تقرب انســان بــه درگاه الهی و رشــد او در بندگی 

خدا می شــود؛ مانند: 

- شنیدن آيات قرآن

خداوند در قرآن می فرماید:

وَن«1 ْم ُتْرَحُ
ُ

ك
َّ
َعل

َ
ْنِصُتوا ل

َ
ُه َو أ

َ
ُقْرآُن َفاْسَتِمُعوا ل

ْ
َئ ال »َو ِإذا ُقِر

»زمــاین کــه قــرآن تــاوت می شــود، گــوش دهیــد و ســکوت کنیــد تــا مشــمول 

ید.«  رمحــت خــدا شــو

ــرآن بـــخـــوانـــنـــد دیـــگـــر خــمــوش ــ ــ ــو قـ ــ چ
ــوش! ـــ ـــ گ ــرآن فــــــــرادار  ــــ ــــ ــات قـ ــــ ــــ ــه آیـ ــ  ب

حتــی ممکــن اســت بعضــی از افــراد، توانایی خوانــدن قرآن را نداشــته باشــند و 

گوش دادن به آیات قرآن تأثیر دارد و باعث نورانّیت  نیــز معانی آیــات را ندانند ولی 

1.سورهیاعراف)7(،آیهی204.
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و برکــت می شــود؛ چنانکه امام صــادق7  می فرمایند:

ــُه 
َ
ــَب اهلُل ل َکَت ــَراَءٍة  ــِر ِق ــْن َغْي  ِم

َّ
ــل ــّزَ َو َج ــاِب  اهلِل  َع ِکَت ــْن    ِم

ً
ــا ــَتَمَع  َحْرف ــِن  اْس »َم

ــة«1 ــُه َدَرَج
َ
ــَع ل َئًة َو َرَف ــّيِ ــُه َس ــا َعْن ــَنًة َو َمَ َحَس

»هــر کــس یــک حــرف - نــه یــک کلمــه یــا مجلــه - از قــرآن را بشــنود، بــدون 

یســد، یک گناه پاک  اینکــه آن را قرائــت کنــد، خــدا بــرای او یک حســنه می نو

می کنــد و یــک درجــه او را بــاال می بــرد.«

به همین دلیل اوایل رسالت پیامبر اسالم6 مشرکین قریش به مردم سفارش 

گوش هایتــان را بگیریــد؛ چون این  یــد،  کــه وقتــی بــه مســجدالحرام می رو می کردنــد 
مرد، چیزهایی می خواند و شــما را ِسحر می کند.2

وايات - شنیدن ر

کالم و معــارف مــا را  کــه فرموده انــد  در ســفارش های اهــل بیــت:  بارهــا دیده ایــم 

گــوش همــه برســد؛ چنانکــه رســول خــدا6  کنیــد تــا بــه  ی  در مجالســتان یــادآور

می فرماینــد:

 اهلل6، 
َ

: َيــا َرُســول
َ

ــِة َفاْرَتُعــوا ِفَیــا. ِقیــل ّنَ َ ج
ْ

َيــاِض ال ْوَضــًة ِمــْن ِر ْيــُمْ َر
َ
ا َرأ

َ
»إذ

3» ْؤِمِنــ�خَ ُ اِلــُس الْ َ : َمج
َ

ــِة؟ َفَقــال ّنَ َ ج
ْ

ْوَضــُة ال َو َمــا َر

ید.  »هــر گاه بــه باغــی از باغ هــای هبشــت برخــورد کردیــد، در آن حاضــر شــو

كبــرغفــاری،محمــدآخونــدی،تهــران، كلینــی،الکافــي،محقــقومصحــح:علیا 1.محمــدبــنیعقــوب
انتشــاراتدارالکتــباإلســالمیه،چــاپچهــارم،1407ق،ج2،ص611.

النوار،ج19،ص8-10. 2.محمدباقــرمجلســی،بحار
نجاحالساعی،محققومصحح:احمد ی،عدهالداعیو

ّ
3.جمالالدیناحمدبنمحمدابنفهدحل

الکتابالعربی،چاپاول،1407ق،ص253. موحدیقمی،بیجا،انتشاراتدار
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)ماننــد  ذکــر  الــس  حمج فرمودنــد:  چیســت؟  هبشــت  باغ هــای  شــد:  ســؤال 

کــه در آن یــاد خــدا و اهــل بیــت: زنــده می شــود(.« اجتماعــایت 

امام صادق7 نیز می فرمایند:

ْجِلــُس  َ ِلــَك الْ
َ

َکاَن ذ  
َّ

وَنــا ِإل ُکُر
ْ

ْ َيذ وا اهللَ َو لَ ُکــُر
ْ

ْ َيذ ِلــٍس لَ ْ »َمــا اْجَتَمــَع َقــْوٌم یِف َمج
ِقَياَمِة«1

ْ
ــْم َيــْوَم ال ْیِ

َ
َحْســَرًة َعل

»هــرگاه عــّده اى در حمفــى گــرد آینــد و در آن ذکــر خــدا و یــاد مــا نکننــد، آن حمفل 

در روز قیامــت بــراى آنــان مایــه افســوس خواهد بود.«

که  کســانی  البتــه روایــات فراوانــی در ایــن زمینه وجود دارد. خوشــا به ســعادت 

کرده اســت. گوششــان بــه شــنیدن صــوت قرآن و معــارف اهل بیــت: عادت 

ب. مخّرِب
گوش دادن به »حرف مردم« است. یکی از اقســام شــنیدنی های مخّرِب، 

در میــان شــنیدنی های مخــرب، از قبیــل: غیبــت، تهمــت، بهتــان، موســیقی 

گــوش دادن بــه حــرف مردم و ترجیــح آن به  حــرام و ... می خواهیــم از دهان بینــی و 

کالم خــدا و اهــل بیــت:  ســخن بگوییــم. 

گــوش می دهنــد؟  کســانی را  بــه عنــوان مثــال: در ازدواج، مــردم حــرف  چــه 

کنیــد،  حرف هــای مــردم را. شــما بخواهیــد دختــر و پســرتان را زود عــروس و دامــاد 

مــردم می گذارنــد یــا نــه؟ نــه. بخواهیــد ســاده بگیریــد، مــردم می گذارنــد یــا نــه؟ نــه. 

تــی رفتــار نکنیــد، مــردم می گذارنــد؟ نــه.  بخواهیــد تجّمال

1.محمــدبــنحســنحرعاملــی،وســائلالشــیعه،قــم،انتشــاراتمؤسســهآلالبیــت:،چــاپاول،
1409ق،ج7،ص153.
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کســی نزول خــور شــده اند؟ بــا حرف مــردم. مردم  اآلن نزول خورهــا بــا حــرف چــه 

گفته انــد: »نکنــد پولــت را رایــگان بــه دیگــران بدهــی! بلکــه بایــد حتمــًا ســود  بــه او 

کــرده ای و پولــت از دســت رفتــه اســت.« او بــه  کنــی وگرنــه ضــرر  یافــت  ماهیانــه در

کرده، نزول خور و حرام خور شــده اســت. مــردم به او  گوش  حرف هــای مــردم خــوب 

یم  یــم، عقــب خواهیــم مانــد، بیــا برو گــر مــن و تــو نخور گفته انــد: »همــه می خورنــد و ا

که خــدا در قرآن در مورد قرض  گیرمــان آمد از دیگــران بگیریم.« در حالی  هــر آنچــه 
دادن، بهتریــن پــاداش را وعــده داده و طــرف حســاب را خــودش قرار داده اســت.1

که به خاطر حرف های مردم بی حجاب شده اند.   برخی از خانم ها قبول دارند 

ی می گوینــد: حــاج آقــا! اینقــدر بــه مــا حرف  ی، خانم هــای چــادر دخترهــای چــادر

که چادر را برداشــتیم! زدند! 

آیه ی 18 سوره ی زمر می فرماید:

اهلُل  َهَداُهــُم  ِذيــَن 
َّ
ال ِئــَك 

َ
ْول

ُ
أ ْحَســَنُه 

َ
أ ِبُعــوَن  َفَيّتَ  

َ
َقــْول

ْ
ال َيْســَتِمُعوَن  ِذيــَن 

َّ
»ال

َبــاِب«
ْ
ل

َ ْ
ال ــوا 

ُ
ْول

ُ
أ ُهــْم  ِئــَك 

َ
ْول

ُ
َوأ

یعــىن بیاییــد در هــر موضوعــی مهــه ی حرف هــا را گــوش بدهیــد، حرف هــای 

خــدا و پیغمبــر 6 را هــم گــوش بدهیــد. بعــد ببینیــد کــدام مفیدتــر، علمی تــر، 

 . یباتــر و عاقبــت بــه خیرتــر اســت. بیاییــد قرآن بــین باشــمی، نــه دهان بــین ز

کالم اهل بیت: این است: 

یباست.« «2؛ »حیا ز
ٌ

یل »اَلَياُء َجِ

َکثیَرًة َو اهَّلُل َيْقِبُض   
ً
ْضعافــا

َ
ُه أ

َ
 َفُیضاِعَفُه  ل

ً
 َحَســنا

ً
ــذي ُيْقِرُض اهَّلَل َقْرضا

َّ
1.ســورهیبقره)2(،آیهی245:»َمْن َذا ال

ْیِه ُتْرَجُعون«.
َ
َو َيْبُسُط َو ِإل

،دررالکلم،محققومصحح:مهدیرجایی،قم 2.عبدالواحدبنمحمدتمیمیآمدی،غررالحکمو
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گــر خانم ها  هیــچ چیــزی زیبنده تــر از عّفــت و حیا بــرای یک زن نیســت. حاال ا

گر باحیا باشــند،  و آقایــان بی حیــا باشــند، مــردم می گوینــد: چه خوشــگل اســت و ا

کدامیک بیشــتر می ارزد؟ آســمانی ها می گوینــد: چــه زیباســت. 

مــردم می گوینــد: بی حیایــی چقــدر زیباســت. شــاید ایــن داســتان را شــنیده 

باشــید. زمــان طاغــوت، یکــی از روحانیــون می گفــت: ســوار اتوبــوس شــدم، خانمم 

گهــان آن آقا به  کامــل بــود، یــک آقایــی هم خانمــش نیمــه عریان بــود. نا محجبــه ی 

گفــت: حــاج آقا! زنــت نمی ُپوســد؟ چرا اینقــدر لحاف کرســی و چادر  کــرد و  مــن رو 

کــن زن مــن چقــدر راحــت اســت هــوا می خــورد. ایــن  ی ســرش؟ نــگاه  انداختــی رو

کــردم و ماشــین در ایســتگاه متوقــف  کمــی فکــر  نــگاه مــردم اســت. می گفــت: مــن 

ی  گفتــم: آقا! چــرا بر رو کشــیده بودنــد،  یــش چادر  شــد، یــک ماشــین در خیابــان رو

یــش  گفــت: چــون بــرای صاحبــش ارزش دارد، رو کشــیده اند؟  ایــن ماشــین چــادر 

ی ایــن مینی بوس  گفتم: چــرا بر رو یش خط نکشــد.  کســی رو کــه  کشــیده اند  چــادر 

کــن آقا! زن  گفتم: نــگاه  یس عمومــی اســت.  گفــت: ایــن ســرو چــادر نکشــیده اند؟ 

کشیده ام،  یش چادر  که بر رو من ماشــین اختصاصی من اســت و برایم ارزش دارد 

نمی دانــم زن امثــال شــما چیســت؟! 

 1» ــّنَ ُ ِلَبــاٌس لَ ْنــُمْ 
َ
أ َو  ــْم 

ُ
ك

َ
ِلَبــاٌس ل ایــن هــم حــرف خــدا و پیغمبــر اســت: »ُهــّنَ 

کســی نبینــد. او مخصــوص توســت. خانــم!  آقــا! چــادر و لبــاس خانمــت بــاش، 

کســی او را نبینــد. یــک از دالیــل آمــار بــاالی طــالق، همین  کــه  چــادر آقایــت بــاش 

بی حیایی هاســت.

انتشــاراتدارالکتابالسالمی،چاپدوم،1410ق،ص22.

1.سورهیبقره)2(،آیهی187.
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دقــت در آســیب های دهان بینــی، بــه عنــوان یــک شــنیدنی مخــرب، و تفکر در 

نتایــج و آثــار آن، باعــث تــرک ایــن رذیله بــد در بین مردم خواهد شــد.

چکیده

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

بوده اســت.

گوش اســت. 9 محل ورود ایمان به قلب، 

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

کــردن  گــوش دهــد، ماننــد بندگــی  گوینــده ی شــیطانی  کــس بــه  کــرده اســت و هــر 

شــیطان اســت.

گوش است. 9 اعضای بدن در قیامت پاســخگو هســتند و اولین عضو 

کی دل منجر شود. 9 که به پا گوش، شــنیدن چیزهایی اســت  حق 

گفتگوهــای عــذاب آور؛  9 ی از  گــوش، شــنیدن موعظــه و نصیحــت و دور زکات 

ماننــد غیبــت، تهمــت و مانند اینهاســت.

اقسام شنیدنی ها:  9

کــه موجــب تقــرب انســان بــه  - شــنیدنی های مقــّرِب؛ شــنیدنی هایی هســتند 

درگاه الهــی و رشــد او در بندگــی خــدا می شــود.

کــه موجــب ســقوط انســان بــه دّره ی  - شــنیدنی های مخــّرِب؛ شــنیدنی هایی 

گمراهــی می شــود.

گــوش دادن بــه حــرف مــردم یــا همــان  9 یکــی از مــوارد شــنیدنی های مخــّرِب، 

دهان بینــی اســت.
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تفکر در والیت مداری

کنیــم در خیلی از  ی بــا مــردم صحبــت  کــه می خواهیــم در مــورد والیت مــدار زمانــی 

کالمی و فلســفی پیش آید اما راه های ســاده تر  مــوارد ممکن اســت مباحــث عمیق 

و نزدیک تــری هــم برای رســاندن مفهوم این مســأله حیاتی در اســالم وجود دارد. در 

یم.  ی بپرداز یــم با بیانی ســاده به طرح موضــوع والیت مــدار ایــن جلســه قصد دار

که با  ی دارد  کریــم آیــه ی مهمی در بحــث والیت مــدار خداونــد متعــال در قــرآن 

هــم مــرور می کنیم: 

وا  َکَفــُر ذيــَن 
َّ
ــوِر َو ال مــاِت ِإَل الّنُ

ُ
ل

ُ
ِرُجُهــْم ِمــَن الّظ ذيــَن  آَمُنــوا ُيحخْ

َّ
ِلُ  ال »اهلُل  َو

ــاُب  ْصح
َ
ــَك أ ولِئ

ُ
ــاِت أ م

ُ
ل

ُ
ــوِر ِإَل الّظ ــَن الّنُ ــْم ِم ِرُجوَنُ ــوُت ُيحخْ اُغ ــُم الّطَ ْوِلیاُؤُه

َ
أ

ــُدون«1 ــا خاِل ــْم فی ــاِر ُه الّنَ

کنــد، از ظلمــت وارد نــور می شــود، وقتــی  کــه پشــت ســر خــدا حرکــت  کــس  هــر 

که  کــس  کــه در چالــه نمی افتــد ولــی هــر  م اســت 
ّ
زندگــی انســان در نــور باشــد، مســل

1.سورهیبقره)2(،آیهی257.
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یــک خواهــد بــود.  کنــد، تمــام زندگــی اش تار پشــت ســر شــیطان حرکــت 

راه رســیدن به والیت خدا چیست؟ پاسخ این است: 

َته «1
َ
 ِرسال

ُ
َعل ُم  َحْيُث  َيحجْ

َ
ْعل

َ
»اهلُل  أ

ُکل است و می داند بهترین مسیر چیست. خداوند متعال  که عاِلم  خداســت 

کند: کس می خواهد پشت سر من باشد، پشت سر پیغمبرم حرکت  می فرماید: هر 

َة َو ُيْؤُتــوَن  ــال ذيــَن ُيقیُمــوَن الّصَ
َّ
ذيــَن آَمُنــوا ال

َّ
ُه َو ال

ُ
ــُم اهلُل َو َرُســول

ُ
ك ــا َوِلّيُ

َّ
»ِإن

ِکُعــوَن«2 کاَة َو ُهــْم را الــّزَ

که معنای ساده ی والیت در این خاطره  کنید؛ چرا  به این خاطره خوب توجه 

به خوبی نشان داده شده است.

کاروان حــج بــودم. وقتــی احکام حــج را برای زائــران می گوییــم از آنجا  روحانــی 

کلــی مســأله دارد، طــواف خانــه ی خدا،  ی دارد، ِاحــرام  کــه احــکام خیلــی ریــزه کار

نمــاز طواف، ســعی صفا و مــروه، تقصیر، عرفات، منا، مشــعر. تک تک این احکام 

کــه خیلــی  کــه می گوییــم، زائــران اســترس می گیرنــد، می گوینــد: حــاج آقــا! اینهــا  را 

کــه مســائل مهمی  ی اینهــا را انجــام بدهیــم؟ مخصوصــًا  ســخت اســت، مــا چطــور

کنند همسرشان بر آنها حرام می شود. به  گر اشتباه  مثل طواف نساء وجود دارد و ا

گردنشــان نیفتد، همه  همیــن دلیــل از ترس حرام نشــدن و از ترس اینکــه قربانی به 

می خواهند اعمالشــان را درســت انجام بدهند، به همین دلیل استرس می گیرند. 

مــن معمــواًل می گویــم: یــک راه ســاده برای انجــام اعمــال وجــود دارد. می گویند: راه 

کاروان هستم، من جلو راه می افتم شما  ســاده اش چیســت؟ می گویم: من روحانی 

1.سورهیانعام)6(،آیهی124.
2.سورهیمائده)5(،آیهی55.
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که در  کردم، شــما هــم انجــام بدهید. هر جا هــم  کار  هــم پشــت ســر من بیاییــد. هر 

گفت.  که حــاج آقا  کردیــد، بگوییــد: همان  گیــر  نّیت هایتــان 

کــردم، انجام دادنــد. در انتهای  کار  اعمــال را انجــام دادیم و پشــت ســر من هــر 

گفتند: حاج آقا! اینکه خیلی راحت بود، بی جهت  گفتم: چطور بود؟  اعمال حج 

ی  کار کردید. اســم  گفتم: شــما مدل ســاده اش را انتخاب  این اندازه نگران بودیم. 

ی  کردید، والیت مدار کردم شــما هم  که من  کار  که شــما پشــت ســر من آمدید و هر 

گــر  گــم می شــود. مــا هــم ا کربــال و مکــه بــرود،  کــه بخواهــد تنهایــی بــه  کســی  اســت. 

کاله می گذارند،  گم می شویم، شیاطین سرمان  کنیم،  تنهایی در این دنیا حرکت 

کنیم. در  کرده اســت، حرکت  که خدا معرفی  کنیم و پشــت ســر امامی  بیایید فکر 

صلوات شــعبانیه می خوانیم: 

َمُن 
ْ
َغاِمــَرِة َيأ

ْ
َجــِج ال

ُّ
َيــِة یِف الل اِر َ ج

ْ
ــِک ال

ْ
ِ عــى مّمــٍد و آل مّمــد الُفل

ّ
»اللهــم صــل

ــْم َزاِهــٌق َو  ــُر َعْنُ ّخِ
َ
َتأ ُ ٌق َو الْ ــْم َمــاِر ُ ُم لَ َتَقــّدِ ُ ُق َمــْن َتَرَکَهــا الْ ــا َو َيْغــَر َمــْن َرِکَبَ

ــْم لِحــٌق«1 ُ الــالِزُم لَ

»خداونــدا، بــر حممــد و آل حممــد درود فرســت، آنــان کــه کشــی روان در موج هــا 

یــا هســتند، کــه هــر کــس بــر آن ســوار شــود امیــن و آســوده، و  ]و یــا: ژرفــاى [ در

هــر کــس ســوار نشــود غــرق می گــردد، هــم ایشــان کــه هــر کــس بــر آنــان پیــى 

گیــرد از دیــن خــارج گشــته، و هــر کــس از آنــان عقــب مانــد و از ایشــان تبعّیــت 

کــت مبتــا می گــردد، و تهنــا کــى که پیوســته مهراه آنان باشــد  ننمایــد، بــه ها

بــه ایشــان می پیونــدد.«

ســالحالمتعّبــد،انتشــاراتموسســهفقــهالشــیعه، 1.محمــدبــنالحســنطوســی،مصبــاحالمتهّجــدو
چــاپاول،بیــروت،1411ق،ج1،ص45.
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یای طوفان زده است.  امام معصوم به من و شما فرموده است: این دنیا مثل در

کشــتی  ن تجهیزات می رود یا با یک  یای طوفــان زده، تنها و بدو انســان عاقــل در در

کشتی می شود. مطمئن ســفر می کند؟ قطعًا سوار 

کرم6 فرمودند:   پیغمبر ا

ــا  ــَف َعْنَ
َّ
ل خَ َ
ــا َو َمــْن حت َ ج

َ
ــا ن َکَمَثــِل َســِفیَنِة ُنــوٍح َمــْن َرِکَبَ ْهــِل  َبْيــِت  

َ
  أ

ُ
ــا َمَثــل َ َّ

»ِإن
ق«1 َغــِر

کــه خــدا بــرای مــا قــرار داده  ایــن صلــوات نیــز همیــن را می گویــد. آن امامانــی 

کشــتی  کــس بــا اقتدا بــه اهــل بیت: ســوار این  کشــتی نجاتنــد، هــر  اســت، مثــل 

شــود، نجــات پیــدا می کنــد.

معنی اقتدا به معصومین:

ی می کنند. طرف داران تیم آبی،  که مثاًل دو تیم آبی و قرمز باز در ورزشگاه آزادی، 

از نــوک پــا تــا فــرق ســر همــه آبــی می شــوند و همینطــور طــرف داران تیــم قرمــز. مــن به 

کــه وقتــی طــرف دار یــک تیم هســتند،  آنهــا آفریــن می گویــم؛ چــون آنقــدر می فهمنــد 

که طرف دار امام رضا7 هســتیم، خانم ها  باید تمام ظاهرشــان رنگ او باشــد. ما 

کــه طــرف دار حضــرت زهــرا3 هســتند، آیــا لباس هایمــان رنــگ حضــرت زهرا3 

هســت؟ خداوند متعــال می فرماید: 

َناٍس  ِبِإَماِمِهْم«2
ُ
  أ

َ
ُکل »َيْوَم  َنْدُعوا 

محقق:محمدباقرخرســان،نشــرمرتضی، 1.احمــدبنطبرســی،اإلحتجاجعلیأهلاللجاج،مصححو
چاپاول،مشهد،1403ق،ج2،ص380.

2.سورهیاسراء)17(،آیهی71.
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کسی را با امامش صدا می زنند. بچه هایمان هم بلدند بگویند:  روز قیامت هر 

امام اول علی، امام حسن، امام حسین. اما در سوره ی یس می خوانیم: 

ْفواِهِهْم «1
َ
ِمُ  َعٰى  أ خْ َ

َيْوَم ن
ْ
»ال

کــه مــا پیــرو  روز قیامــت دهان هایمــان را می بندنــد، از شــباهتمان می فهمنــد 

کدام امام اســت؟ غربی ها یا امام  کــدام امام هســتیم. ببینیــم لباس هایمان شــبیه 

کــدام امام  کدام امام اســت؟ ســفره هایمان شــبیه  رضــا7؟ ازدواج هایمــان شــبیه 

کمکمان  کــدام امــام اســت؟  اســت؟ حرف زدن هایمــان پشــت ســر همدیگــر شــبیه 

کدام امام اســت؟  بــه مســتضعفان، شــبیه 

در ادامه می فرماید:

ْعمٰی«2
َ
ِخَرِة أ

ْ
ْعمٰی  َفُهَو یِف اآل

َ
َکاَن یِف  هِذِه أ »َو َمْن 

کور بوده و امامش را درســت انتخاب نکرده اســت، در روز  کــه اینجا  کســی  هــر 

کند تــا از شفاعتشــان  کــور اســت و نمی توانــد امــام حســین7 را پیــدا  قیامــت هــم 

بهره مند شــود. 

فواید والیت مداری

در ادامه، ســه فایده ی داشــتن امام و راهنما را عرض می کنم: 

ی، زندگــی در دنیــا را راحــت می کنــد و باعــث  1. داشــتن امــام و والیت مــدار

کاروان حــج زدم  کــه در مــورد  کنیــم. دوبــاره بــه مثالــی  می شــود بــا آرامــش حرکــت 

کنیــد. انجــام اعمــال پیچیده حــج، با راهنما آســان تر اســت یا به جــا آوردن  توجــه 

1.سورهییس)36(،آیهی65.
2.سورهیاسراء)17(،آیهی72.
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آن بــه صورت تنهایی؟ آموزش دیدن توســط اســتاد آســان تر اســت یا بــه تنهایی؟ و 

کــه در ایــن زمینــه قابــل اســتفاده اســت. مثال هــای متعــّدد دیگــری 

کــه همــراه بــا امــام و پیشــوا در مســیر حرکــت می کنــد، هــر جــا اتفــاق و  کســی   .2

کند. ما هم در دنیا هر  کمک همراهانش حساب  ی  مشکلی پیش آید، می تواند رو

کمک بخواهیم.  کنیم و از آنها  گرفتار شــویم، می توانیم به اهل بیت: توسل  جا 

که به  کوهنوردی  گــروه  که والیت مدار اســت، زندگی موفق تری دارد.  کســی   .3

کنند، امیدوار  گر راهنما داشته باشند و پشت سر او حرکت  مسیر آشنایی ندارند، ا

کننــد، معلوم  کوهنوردی  گر بــه تنهایی اقدام بــه  بــه موفقیــت و فتــح قله هســتند و ا

کوهنوردی سخت تر باشد، احساس نیاز به  نیست به مقصد برسند. هر چه شرایط 

ی از اهل بیت: است. گرو پیرو راهنما نیز بیشتر خواهد بود. سعادت ما نیز در 

امام الهی و امام شیطانی

کنیم یا امام شــیطانی؟ می خواهیــم با امام الهی زندگی 

گــر امــام  مــا، امــام نــور اســت، امــام نــور، اجــازه ی بی حیایــی نــداده اســت. این  ا

ی ها را  کرده ایم؟ برخی از مــردم این حرام خوار کدام امــام تنظیم  بی حیایی هــا را بــا 

که پیــرو امام نور نشــویم، از امام زمان4  کرده اند؟ تــا زمانی  کــدام امــام تنظیم  بــا 

گذشــته اســت، 12000  خبــری نیســت. حــدود 1200 ســال از غیبــت امــام زمان4 

ســال دیگــر هــم بگــذرد، تــا درســت نشــویم، نمی آیــد. مــا اول بایــد پیــرو واقعــی امــام 

زمان4 شــویم.

امام زمان4 نمی خواهد و قرار نیســت بیایــد تا دورش بچرخیم؛ چون برخی 

که دورش بچرخند. امام رضا7 و امام  امام رضا7 را فقط برای این می خواهند 
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کنیم.  ی  که ما از آنها پیرو زمــان4 و اهل بیت: همه آمده اند 

کــه می خواهیم بــا امام  پــس تفکــر قرآنــی مــا در ایــن جلســه، در این مــورد اســت 

کنیم؛ ولی برخــی »ُنؤِمُن  نار باشــیم یــا با امام نور؟ خودمــان موضعمان را مشــخص 

ِبَبْعــٍض«1 هســتند، قســمتی از زندگیشــان را بــا امــام الهــی تنظیــم  ُفــُر 
ْ

ِبَبْعــٍض َو َنك

می کننــد و قســمت دیگــر را بــا امام شــیطانی.

خــدا بــه اهــل بیــت: والیــت داده و در زمــان غیبــت هــم ایــن والیــت بنــا بــر 

گر در هر زمان و موقعیت، پیرو والیت باشیم،  روایات، به علما داده شــده اســت. ا

ی و موفقیــت خواهیم رســید. بــه پیــروز

چکیده

کــه در مراســم حــج بــه دلیــل  9 ی، ایــن اســت  مثــال ســاده ی والیــت مــدار

کاروان  گــر مــردم پشــت ســر روحانــی  ی هــای فــراوان موجــود در احکامــش، ا یزه کار ر

کــرد، انجــام دهنــد، بــه مشــکل بــر نمی خورنــد و بــه  کــه او  ی  کار کننــد و هــر  حرکــت 

ســادگی اعمــال را بــه پایــان می رســانند.

که خدا به آنها اذن والیت داده است. 9 کســانی اســت  والیت برای خدا و 

یای طوفان زده است. 9 کشــتی نجات در دل در والیت مانند 

که به عنوان ولّی پذیرفته اند، محشــور می شود. 9 در آخرت انســان ها با امامی 

ی: 9 فواید والیت مدار

- زندگــی دنیا را راحت می کند.

کمک بگیرد. - می تواند از والیت در ســختی ها 

1.سورهینساء)4(،آیهی150.
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که والیت مدار است، به سعادت می رسد. کســی   -

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

باشند.

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



گفتار چهارم

تفکر در مسأله ی مرگ





تفکر در مساله   ی مرگ

کس تا به حال در  که هر  در این جلســه می خواهیم در مورد ســفری ســخن بگوییم 

طول عمرش مســافرت نرفته اســت، این مسافرت را خواهد رفت.

ْينا ُتْرَجُعون «1
َ
َّ ِإل ُ

ْوِت ث َ   َنْفٍس  ذاِئَقُة الْ
ُ

»ُکل

مهه ی انسان ها مرگ را می چشند.

ْکَراِم«2 ِ
ْ

ِل َو ال
َ

ال َ ج
ْ

و ال
ُ

َك ذ ّبِ ا َفاٍن َو َيْبَق  َوْجُه َر ْیَ
َ
 َمْن  َعل

ُّ
»ُکل

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

است. 

کنیم.  کــه برای ما دو روز زودتر یا دیرتر، اتفــاق می افتد، باید فکر  در ســفری 
ِقیِه«3

َ
ال ُ َ

 ف
ً
َکْدحا َک  ّبِ َکاِدٌح ِإَل َر کَ 

َ
ْنَساُن ِإّن ِ

ْ
ا ال َ ّيُ

َ
»َيا أ

1.ســورهیعنکبوت)29(،آیهی57.
2.سورهیرحمن)55(،آیهی26و27.

3.سورهیانشقاق)86(،آیهی6.
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گر ســفر مرگ قطعی اســت، تفکــر در این ســفر و مهّیا شــدن، عاقالنه ترین  پــس ا

کار است.

مقدمه

کند، دقیــق می شــود. نافله صبــح دو رکعت قبــل از نماز  کــس تفکــر در قیامــت  هــر 

گر اعالم شــود: »هر  کم توجه هســتند، امــا ا صبــح اســت. متأســفانه خیلی هــا بــه آن 

کس دو دقیقه وقت بگذارد، ده ها میلیون تومان به او می دهیم« همه ی ما دســت 

و پــا می شکســتیم بــرای اینکــه به این پول برســیم؛ به دلیــل اینکه ما خبــر از اثر نماز 

یــم و بــه راحتــی آن را از دســت می دهیــم، بــه همیــن ســادگی  نافلــه در قیامــت ندار

ی خوب قیامتی را از دســت می دهیم. انســان معتقد به قیامت،  یک ســرمایه گذار

اهل دّقت می شــود.

کارهــای دیگــر هســتند، می گوینــد: ما تا  برخــی تــا رکــوع امــام جماعت مشــغول 

کنیم.  یم. می توانیم موبایل جواب بدهیم، با رفیقمان احوال پرســی  رکــوع وقت دار

کــرم6 فرمودند:  که پیامبر ا روایت اســت 

ْنَيا َو َما ِفَیا«1
ُ

ماِم َخْيٌر ِمَن الّد ِ
ْ

ل َمَع ال بیِرُة الُو
ْ

ك لّتَ
َ
»ا

ــه در  ، از دنیــا و آنچ »در منــاز مجاعــت، تکبیــر اول منــاز را بــا امــام مجاعــت گفــ�ن

آن اســت، برتــر و  هبتــر می باشــد.«

می بینیــد چگونــه به راحتی ثواب از دســت می دهیم؟ چون در مورد قیامت به 

کافــی فکر نمی کنیم. قیامت، یا بهشــت اســت یا جهّنم اســت. نتیجه ی  انــدازه ی 

مســتنبطالمســائل،انتشــاراتمؤسســهیآل 1.حســینبــنمحمدتقــینــوری،مســتدركالوســائلو
البیــت:،چــاپاول،قــم،1408ق،ج6،ص445.
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یــم تا  ُبــوَن«1؛ می دو َقّرَ ُ ِئــَک الْ
َ
ول

ُ
ــاِبُقوَن أ ــاِبُقوَن الّسَ تفکــر در بهشــت می شــود: »َو الّسَ

کــردن از آن  کردن در مــورد جهّنــم فرار  یــم. نتیجــه ی فکــر  بهشــت را بــه دســت بیاور

وا ِإَل اهلِل«2؛ فــرار می کنیــم بــه ســوی خــدا، از اینکــه آتــش خشــم الهــی  اســت: »َفِفــّرُ

دامنمــان را بگیرد.

که مرگ را قبول ندارد نیز می میرد.  کس  هرکس مرگ را قبول دارد، می میرد و هر 

کــس نمی توانــد جلوی مــرگ را بگیــرد. اول انقــالب از تلویزیون فیلمــی به نام  هیــچ 

»زنگ هــا« پخــش شــد. َاجــل زنــگ مــی زد بــه این آقــا، بــه آن خانم، فــردا ســاعت َده 

یســت اســت، همه فکــر می کردند  می آیــم، تــو را می ُکشــم. همه فکر می کردند او ترور

کــه می خواهــد آنهــا را بکشــد. برخی بــرای خودشــان محافظ  او یــک دشــمن اســت 

کس هــر چه بلد بــود، انجام  می گرفتنــد، برخــی تیــم پزشــکی دعــوت می کردنــد، هر 

گفته بودند،  که به او  کند؛ اما فایده ای نداشت و سر ساعتی  می داد تا از مرگ فرار 

مأمور الهی جانــش را می گرفت. 

َيْسَتْقِدُموَن«3
َ

وَن َساَعًة َو ل ِخُر
ْ
َيْسَتأ

َ
ُهْم ل

ُ
َجل

َ
ا َجاَء أ

َ
»ِإذ

دیده ایــد برخــی چشم هایشــان بــاز اســت و مرده انــد؟ یعنــی عزرائیــل فرصــت 

بســتن چشم هایشــان را به آنها نداده اســت. برخی دهانشــان باز اســت و مرده اند؛ 

کســی می توانــد  یعنــی عزرائیــل فرصــت بســتن دهــان را بــه آنهــا نــداده اســت. چــه 

کــه خالصــه ی عالــم خلقــت اســت،  مقابــل مــرگ بایســتد؟! خــدا بــه پیغمبــر6 

نیــز فرمود: 

1.سورهیواقعه)56(،آیهی10و11.
یات)51(،آیهی50. 2.سورهیذار

3.سورهینحل)16(،آیهی61.
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ُتوَن«1 ْم َمّيِ ُ ٌت َو ِإّنَ َک َمّيِ
َ
»ِإّن

کــه خالصــه ی عالــم خلقــت هســتی ولــی تو هم  ای حبیــب مــا! درســت اســت 

می میــری و مــردم هــم می میرنــد، همــه می میرنــد.

نتایج دّقت در مسأله مرگ

1. دل نبستن 
کنــد، دل به دنیــا نمی بنــدد، پس نتیجــه ی اولش  هرکــس در ســفر مــرگ خــوب فکر 

که برای اقامت چند روزه به شهر دیگر سفر می کند،  کسی  می شود: »دل نبستن«. 

آنجــا خانــه می َخــرد؟! ماشــین می خــرد؟! نــه. این می شــود دل نبســتن. بــه خانه  یا 

یــد، دل نمی بندید؛ چون  کــه در مســافرت در آن اقامــت دار هتــل یــا مســافرخانه ای 

می دانیــد این خانه موقتی ســت.

ــه دار به نام  ــگ منگول ــش دان ــندش ش که س ــد خانه هایی  ــت اطالع بدانی جه

ــخص  ــود، ملک ش ــرار ب ــر ق گ ــه ا ــن خان ــون ای ــت؛ چ ــما نیس ــاِل ش ــز م ــت نی شماس

ــت  ــال اس ــید، این خانه و زمین چند صد س ــما نمی رس ــد، دیگر به ش معینی باش

ــد، اینها ماِل  ــران می رس ــت و بعد از ما هم به دیگ ــته اس گش ــت  ــت به دس که دس

ما نیست.

کــه رســیدند بــه  امیرالمؤمنیــن7 از جنــگ صفیــن برمی گشــتند، بــه قبرســتان 

یارانشان فرمودند: بایستید می خواهم با مردگان حرف بزنم. برخی از یاران حضرت 

که به غفلت دچار شده بودند، نیاز به تذّکر و یاد مرگ داشتند. حضرت فرمودند: 

کنید: به این قبرهــا نگاه 

1.سورهیزمر)39(،آیهی30.
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ْظِلَمِة ... «؛1  ُ ُقُبوِر الْ
ْ
ْقِفَرِة َو ال ُ ِ الْ

ّ
َحال َ وِحَشِة َو الْ ُ َياِر الْ   الّدِ

َ
ْهل

َ
»َيا أ

و  تنــگ  ســوراخ های  ســاکنان  ای  ســاکنان خانه هــای وحشــتناک،  »ای 

وحشــتناک  ها...«. ای  غریب هــا،  ای  یب کس هــا،  ای  یــک،  تار

ِحٌق«2؛
َ

ْم َتَبٌع ل
ُ

ك
َ
ُن ل ْ َ

َنا َفَرٌط َساِبق، َو ن
َ
ْنُمْ ل

َ
»أ

»مشا چند روز جلوتر رفتید، ما چند روز دیگر به مشا ملحق می شومی«.

کن شــده اند. اموالتان را  وُر َفَقــْد ُســِكَنْت«3؛ خانه هایتــان را دیگران ســا
ُ

ــا الــّد ّمَ
َ
»أ

کردند. همه ی خبرهــای دنیا همین  کردنــد، همســرانتان هم تجدید فــراش  تقســیم 

است. 

ســلیمان بــن داود بــه اصحابش فرمود: خداونــد تبارك و تعالی به من ســلطنتی 

کــه بعد از من زیبنده ی احدى نیســت. باد، انســان، جــّن، پرندگان، وحوش  داده 

کــرده و از هــر چیــز مــرا بهره منــد  را مســّخر و رام مــن نمــوده، زبــان پرنــدگان را تعلیــم 

نموده و عالوه بر اینها آنچه موجب فرح و ســرور من از ابتداء روز تا شــب می باشــد 

را نیــز فراهم فرموده اســت.

کــه فــردا داخــل قصــر شــوم و بــه باالتریــن نقطــه آن رفتــه و بــه آنچــه  اینــك مایلــم 

که بــه احدى اجازه  در تحــت قــدرت و ســلطنتم هســت بنگرم. از شــما می خواهم 

کند. جملگی  ى مبّدل  گرفتگی و تار که نزد من آید و نشــاط و ســرور مرا به  ندهید 

کردند: چشــم. عرض 

1.محمدبنحسینشریفالرضی،نهجالبالغه،محققومصحح:صبحیصالح،انتشاراتهجرت،
چاپاول،قم،1414ق،ص492.

2.همان.
3.همان.
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گرفت و بــه بلندترین مــکان قصرش  فــردا شــد، ســلیمان عصایــش را به دســت 

که ناشــی از داشــتن اســباب قدرت  رفــت و بــه عصــا تکیــه داد و بــا نشــاطی تمــام، 

گهــان نظــرش به  و ســلطنت بــود، بــه آنچــه در تحــت تصّرفــش بــود می نگریســت. نا

گوشــه ی قصــر ظاهــر شــد. حضــرت  کــه از  جوانــی نیکومنظــر و خوش لبــاس افتــاد 

گفتــه بودم  کســی تــو را بــه قصــر راه داد؟ با اینکــه من  ســلیمان7 بــه او فرمــود: چــه 

کســی داخل شــدى؟ امــروز می خواهــم تنهــا باشــم و تــو بــه اذن چه 

گفت: صاحب این قصر مرا راه داد و به اجازه او وارد شــدم. جوان 

گفــت: صاحــب ایــن قصــر البتــه بــه آن اولــی و ســزاوارتر اســت، تــو  ســلیمان7 

کیســتی؟

گفت: من ملك الموت هســتم. جوان 

گفت: براى چه آمده اى؟ ســلیمان7 

کنم. گفت: آمده ام تا روح تو را قبض  جــوان 

کن، امروز، روز سرور من بود.1  گفت: به آنچه امر شــده اى عمل  ســلیمان7 

که ســوارمان می کنند  به چه چیز دنیا می خواهی دل ببندی؟ آخرین ماشــینی 

کنیم، آخرین  ی دست مردم حرکت می کند، تابوت است. به خانم ها عرض  و رو

کفن  که تن همه یمان می کنند،  کافور اســت. آخرین لباســی  که می کنند،  آرایشــی 

است. جیب هم ندارد.

کــبــود ــرخ  ــ ــر چ ــ کـــه زی ــم  ــ ــام هــّمــت آن ــ غ
ــگ تعّلق پــذیــرد آزاد است ز هــر چــه رن

الرضا7،مترجم:حمیدرضامســتفید، یهقمی)شــیخصــدوق(،عیونأخبار 1.محمدبنعلیبنبابو
كبرغّفاری،انتشاراتصدوق،چاپاول،تهران،1372،ج1،ص545. علیا
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که به لباس عروســی اش هم دل نبست. فدای فاطمه  فدای فاطمه ی زهرا3 

یشان هم دل نبستند:  که به افطار ک او  زهرا3  و همسر پا

1»
ً
ِسیرا

َ
 َو أ

ً
 َو َيِتیما

ً
ِه ِمْسِكینا َعاَم َعٰى ُحّبِ »َو ُيْطِعُموَن الّطَ

کــه چندین بــار اموالش را بــه فقــرا داد و به هیچ  فــدای امــام حســن مجتبی7 

گــر راه  چیــز دل نبســت. دنیــا را در دســت داشــته باشــیم، ولــی در دل راه ندهیــم. ا

دادیم، می شــود ســرطان: 

 َخِطیَئٍة«2
ُّ

ُکل ُس 
ْ
ْنَيــا َرأ

ُ
»ُحّبُ الّد

2. بار بستن 
یک عبــور می کردند. بــه یارانش  یکــی از اولیــاء خــدا، به همــراه یارانش از بیابــان تار

که هوا روشن شد،  ید. فردا  که زیر پاهایتان است، بردار گفت: از این سنگ ریزه ها 

که برنداشته اســت، پشیمان می شود. برخی  کس  که برداشــته اســت و هر  کس  هر 

که هر دو حالتش پشــیمانی اســت، چرا خودمان  گفتند: حاال  خیلــی تنبــل بودند، 

کار است؛ یکی یک مشت برداشت، یکی  گفتند: سّری در  کنیم؟ برخی  را اذیت 

کیسه هایشــان  دو مشــت برداشــت، یکــی ســه مشــت برداشــت، داخــل جیب هــا و 

که هوا روشــن شــد، دیدند آنچــه برداشــته اند، جواهرات  کردنــد و رفتنــد. فــردا  را پــر 

کــم برداشــتند و  کــه چــرا  کــه برداشــته بودنــد، پشــیمان بودنــد  بــوده اســت. آنهایــی 

که چــرا هیچ چیز برنداشــتند.  کــرده بودند، حســرت می خوردند  کــه تنبلی  آنهایــی 

کــس باطن  یک اســت و هیچ  ایــن مثالــی از رابطــه ی دنیــا و آخرت اســت. دنیــا تار

1.سورهیانسان)76(،آیهی8.
كبــرغّفاری،محمدآخوندی،انتشــارات كلینــی،الکافی،محقــقومصحح:علیا 2.محمــدبــنیعقوب

دارالکتباإلســالمیه،چاپچهارم،تهران،1407ق،ج2،ص131.
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که  کس  کس توشــه ی عمل برندارد، پشــیمان می شــود و هر  اعمال را نمی بیند. هر 

که چرا بیشــتر برنداشــته است. توشــه بردارد، آن هم پشــیمان می شــود 

خــواب ســّید علــی آقــای قاضــی، اســتاد مرحــوم آقــای بهجــت و حضــرت 

گفتند:  کردند: آقا اوضاع چطور اســت؟  امــام� را در عالــم برزخ دیدند. ســؤال 

گفتند: حســرت می خورم  ی؟  الحمــدهلل خوبــم. پرســیدند: آقا چه حســرتی می خور

یــارت عاشــورا خوانــدم و بیشــتر نخوانــدم. آنجــا می فهمیــم  ی یــک بــار ز کــه چــرا روز

کــه صدقــه دادن چــه برکاتــی  یــارت عاشــورا چــه جایگاهــی دارد؛ آنجــا می فهمیــم  ز

کســیری اســت. لــذا در آن  کمــک بــه پــدر و مــادر چــه ا کــه  دارد؛ آنجــا می فهمیــم 

گــر ایــن مرده هــا اجــازه داشــتند  داســتان امیرالمؤمنیــن7 بــه یارانشــان فرمودنــد: ا

حــرف بزننــد، می گفتنــد: 

ْقوٰی«1 اِد الّتَ وُکْم ِإّنَ َخْيَر الّزَ ْخَبُر
َ َ
»ل

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

محرمــات و خدمــت بــه مخلوقــات.

3. دل نشکستن
یکــی از مســتحّبات قبــل از ســفر، حاللّیــت طلبیــدن اســت؛ چــون ممکــن اســت 

کــه خواهــد ُمــرد و بعــد از مــرگ بداند،  کــس بفهمــد  یــد و برنگردیــد. هــر  بــه ســفر برو

دل شکســتن چقــدر هزینــه دارد، دل نمی شــکند و بــرای خــودش َوبــال درســت 

گاهــی اوقــات بــا یــک  ی نــدارد.  کار نمی کنــد. دل بــه دســت آوردن در دنیــا هــم 

کــردن، بــا یــک صــورت بوســیدن، بــا یــک دســت بوســیدن، بــا یــک  عذرخواهــی 

1.محمــدبــنالحســنطوســی،األمالــی،محقــقومصحــح:مؤسســهالبعثــه،انتشــاراتدارالثقافه،چاپ
اول،قم،1414ق،ص595.
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کار تمــام می شــود. ولــی  گل، بــا یــک جعبــه ی شــیرینی و بــا یــک هدیــه،  شــاخه ی 

کــه مــی رود می گوینــد: هر چــه نماز قبــول شــده دارد، بدهید تا  آن طــرف )قیامــت( 

یارت های قبول شده ی امام رضایش را بدهید تا راضی شوم؛ چون  راضی شوم، ز

که پول نیســت، آن طرف  گل و جعبه ی شــیرینی نیســت، آن طــرف  کــه  آن طــرف 

فقــط عمــل قبول شــده اســت.

گــر بــا یــاد مــرگ از خــواب بیــدار نشــویم، بــا خــود مــرگ بیدارمــان  کنیــد ا بــاور 

می کننــد.1 در ســوره ی مؤمنــون می خواندیــم: 

 ِفیَما َتَرْکُت«2
ً
 َصاِلا

ُ
ْعَمل

َ
ِ أ

ّ
َعى

َ
ِن ل »َرّبِ اْرِجُعو

کــه می گذارنــد، تــازه بیــدار می شــود، می گویــد: مــن را  می گویــد: در خانــه ی قبــر 

برگردانیــد بــه دنیــا می خواهــم عمــل صالــح انجــام دهــم. خــدا می گویــد: 

َها«3
ُ
َکِلَمٌة ُهَو َقاِئل ا  َ  ِإّنَ

َّ
»َکال

که رفت، دیگر برنمی گردد.  کسی  کســی برگشتنی نیســت.  هرگز 

که مســیر حرکت ما را  امیــدوارم بــا فکر در ســفر مهــم آخرت، بــه نتایجی برســیم 

کند. اصالح 

چکیده

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

یــز و انصــراف از ایــن ســفر وجود نــدارد. گر راهــی بــرای 

المواعظ،محققومصحح:حســینحســنیبیرجندی، 1.علیبنمحمدلیثیواســطی،عیونالحکمو
اُسِنَیاٌمَفِإَذاَماُتوااْنَتَبُهوا.« انتشــاراتدارالحدیث،چاپاول،قم،1376،ص66:»الّنَ

2.سورهیمؤمنون)23(،آیهی99.
3.ســورهیمؤمنون)23(،آیهی100.
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گرفتــن قیامــت  9 دقــت در مســأله ی مــرگ باعــث دقیــق شــدن انســان و در نظــر 

می شــود.

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

نیز می میرد.

نتایج دقت در مســأله ی مرگ:  9

- دل نبستن.

- بار بستن.

- دل نشکستن.



گفتار پنجم

تفکر در راه موفقیت





تفکر در راه موفقیت

کس پــول و امکانــات را تأمین می کنــد، باید  که هر  در دنیــای امــروز، مرســوم اســت 

رئیــس باشــد. خــدای تبــارک و تعالی در آیه ی 96 ســوره ی اعــراف می فرماید: شــما 

کنید.  می توانیــد از مــن امکانــات بخواهیــد و بایــد خدایی مــن را نیز قبــول 

ْرِض 
َ ْ
ــَماِء َوال ــْم َبــَرَکاٍت ِمــَن الّسَ ْیِ

َ
َفَتْحَنــا َعل

َ
َقــْوا ل

َ
ى آَمُنــوا َواّت ُقــَر

ْ
 ال

َ
ْهــل

َ
ّنَ أ

َ
ــْو أ

َ
»َول

ِســُبوَن«1
ْ

َکاُنوا َيك ــا  َناُهــْم ِبَ
ْ

َخذ
َ
ُبــوا َفأ

َّ
َکذ ِكــْن 

َ
َول

گر می خواهید من از آسمان  این آیه عجیب است. خدا می فرماید: ای مردم! ا

کنید. گوش  و زمین برایتان امکانات بریزم، برکت به شما بدهم، باید به حرف من 

کنیم، نــه اینکه  کنــد، باید بــه روش خــدا ازدواج  کمکمان  گــر قــرار اســت خــدا  ا

کنیم ولی تدارکاتش را از خدا بخواهیم. خداوند متعال می فرماید:  بــه حــرف مردم 

گر  کنید، پول و امکاناتش را هم از مردم بخواهید. ا گــر می خواهید بــه حرف مردم  ا

گــر  کنیــد، از همان هــا پولــش را بگیریــد. ا می خواهیــد بــه حــرف ماهــواره و غربی هــا 

1.سورهیاعراف)7(،آیهی96.
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کنید. می خواهیــد بــه حــرف خودتان بکنیــد، خودتان هم پولــش را تأمین 

یک خاطره

گفت: حاج آقــا! می توانم  ن آمدم. جوانــی  کــه از فرودگاه تهــران بیرو نیمــه شــب بود 

که آیا  گفتــم: بلــه و ســوار شــدم. مــن معمــواًل از جوان هــا می پرســم  شــما را برســانم؟ 

کــرده ای یــا نــه؟  گفتــم: ازدواج  کــرده ای یــا نــه؟ از ایــن جــوان هــم پرســیدم.  ازدواج 

گفتــم: تازه داماد، این وقت شــب در خیابان چه  گفــت: حــاج آقــا من تازه دامادم. 

ی  گفت: حاج آقا دست رو کار می کند؟ تازه داماد باید پیش تازه عروسش باشد. 

کار می کند، تازه داماد هم صبح تا شب  دلم نگذار. تازه عروس هم صبح تا شب 

گفتــم: اواًل پیونــد دو جنــازه  کنــار هــم.  کار می کنــد، شــب مثــل دو جنــازه می افتیــم 

گفت: عــروس و داماد بــا همدیگر  ی شــده اســت؟  مبــارک باشــد. ثانیــًا: چرا اینطور

گفته بود  گفتم: خدا  کنیم، تازه قســط تاالر عروســی تمام می شــود.  کار  چهار ســال 

گفته بودند؟  کــه با این شــرایط مالی اینطور عروســی بگیرید؟ پیغمبــر و امامان: 

گفت: نه.  گفته بودیــم؟  مــا آخوندها 

گــوش  ُبــوا« مــردم بــه حــرف مــن 
َّ

َکذ ایــن آخــر آیــه اســت، خــدا می گویــد: »َو لِكــْن  

کارهای خودشــان  ِســُبوَن«1؛ من هم به نتیجه ی 
ْ

َکاُنوا َيك ا  َناُهــْم ِبَ
ْ

َخذ
َ
نمی کننــد: »أ

مبتالیشــان می کنم.

کــن، خدا برکت می دهد.  کاســبی  گفتید:  کاســب می گوید: حاج آقا! خودتان 

گفته ایم  کن، خــدا برکت می دهد، ولی روشــش را هم  کاســبی  گفتیم  گفتــم: بلــه ما 

کن. کاســبی  که چطور 

1.سورهیاعراف)7(،آیهی96.
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کــه خودمان را  در هیــچ چیــز خــدا مــا را ســرگردان نگذاشــته اســت. ولــی ماییــم 

ســرگردان می کنیــم. حــال یــک بــار دیگــر آیــه را بخوانیم: 

ْرِض 
َ ْ
ــَماِء َوال ــْم َبــَرَکاٍت ِمــَن الّسَ ْیِ

َ
َفَتْحَنــا َعل

َ
َقــْوا ل

َ
ى آَمُنــوا َواّت ُقــَر

ْ
 ال

َ
ْهــل

َ
ّنَ أ

َ
ــْو أ

َ
»َول

ِســُبوَن«1
ْ

َکاُنوا َيك ــا  َناُهــْم ِبَ
ْ

َخذ
َ
ُبــوا َفأ

َّ
َکذ ِكــْن 

َ
َول

کند، از آســمان و زمین برایش برکت  کس بــه روش من عمل  خــدا می گویــد: هر 

می ریــزم، ولــی مــردم، حــرف من را قبــول ندارند و به حــرف دیگران عمــل می کنند، 

بــه حرف دشــمن عمل می کننــد، به حرف نفسشــان عمل می کنند، مــن هم آنها را 

گــذار می کنم. کردند، وا بــا آنچه به غیر از مــن انتخاب 

گفــت: حــاج آقــا بــه دادم بــرس. پرســیدم: چــه  بعــد از منبــر خانمــی جلــو آمــد و 

گفــت: بچــه ام یتیــم اســت، زندانــی شــده اســت. پرســیدم: بــه چــه دلیــل؟  شــده؟ 

گفت: ششــصد ســکه ی بهار  گفتم: مهریه چقدر بوده اســت؟  گفــت: بــرای مهریه. 

یــد برگــردم بیــن جمعیــت، پالســتیک بچرخانــم و  گفتــم: شــما انتظــار دار آزادی. 

که بچه ی یتیم اســت از  کــه این جوان  بگویــم: مــردم! ششــصد میلیون پول بدهید 

گفتم:  ید؟!  گفت: خب پس شما آخوندها به چه درد می خور ن بیاید؟  زندان بیرو

ی  که شــب خواســتگار یم  یــم؟ ما به درد آن می خور می دانــی مــا به چــه درد می خور

کاغــذ می نوشــتید، از مــا می پرســیدید: روش مهریــه از نــگاه  کــه داشــتید  و بله بــران 

کــه مهریــه عالمــت  خــدا و پیغمبــر6 چقــدر اســت؟ آنجــا بــه شــما می گفتــم 

صداقــت پســر اســت، نــه قیمــت دختــر. بنابرایــن عمــده ی پســرهای جامعــه ی مــا 

کننــد. االن برخــی از بــزرگان بیشــتر از چهــارده  مقــدار محــدودی می تواننــد مهریــه 

ســکه را خطبــه نمی خواننــد.

1.سورهیاعراف)7(،آیهی96.
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روش خدا چگونه است؟

دو اصــل در روش خدا وجود دارد:

ک تریــن نیــت در ازدواج، در ازدواج آقــا  کنیــد. پا ک  1. نیت هایتــان را پــا

امیرالمؤمنیــن7 و بانــو فاطمــه ی زهرا3 بــود. پیغمبر 6 روز بعــد از ازدواج نزد 

که پیغمبر 6  عروس و داماد آمدند. علی جان! فدایت شوم -یکی از جاهایی 

هم به امیرالمؤمنین7  و هم به زهرای مرضیه3  فرمودند »فدایت شــوم« همین 

جاســت- روز دوم عســل هــم برایشــان آورده بودنــد بــه امیرالمؤمنیــن7 فرمودنــد: 

ک ابــن عمــک«1؛ عســل را بخــور علــی جــان پســرعمویت فدایت  »إشــرب بــذا فــدا

ک أبوک«2؛ عسل را بخور  یب هذا فدا شــود. به زهرای مرضیه3  هم فرمودند: »إشر

کردند: علی جان! فاطمه چطور  بابــا بــه قربانت برود. بعد، از عروس و داماد ســؤال 

کردی؟ از فاطمه ی  همسری است؟ معنایش این است: برای چه با فاطمه ازدواج 

زهرا3  هم پرســیدند. فلســفه ی ازدواجشــان چه بود؟ هر دو به یــک یا دو عبارت 

کمکم باشد.  کردم تا در بندگی خدا   َطاَعِة اهلِل«3؛ ازدواج 
َ

َعْوِن َعى
ْ
فرمودند: »ِنْعَم ال

کنــار می گذارند.  امــا برخــی ازدواج می کننــد و چادرشــان را روز قبل از ازدواجشــان 

کردند.  کردنــد، اما دیانــت قبل از ازدواجشــان را فراموش  برخــی مردهــا ازدواج 

از یک دانشجو بپرسیم: برای چه آمده ای رشته ی دکتری و پزشکی را انتخاب 

گر بگوید: برای اینکه پولدار شــوم، معلوم می شــود نیتش خراب است.  کرده ای؟ ا

کــردم، خوب اســت.  گــر بگویــد: بــرای خدمــت به مــردم ایــن رشــته را انتخاب  امــا ا

إحیاءالتراثالعربی، ئمه:،انتشــاراتدار األ أخبار ر الجامعهلدر 1.محمدباقرمجلســی،بحارالنــوار
چاپدوم،بیروت،1403ق،ج43،ص117.

2.همان.
3.همان.
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کــردی، پول  گــر نیت خدایی  کــه غیــر خــدا را نیت می کننــد، ضــرر می بینند. ا آنهــا 

ی.  هم به دســت می آور

کرد:  پس دو نکته ی ناب می شــود از این آیه استفاده 

کن.  1. نّیتت را درست 

کن.  َقــْوا«1؛ یعنــی قانون ما را هم رعایت 
َ
2. »َو اّت

به عنوان نمونه به پنج قانون ازدواج اشــاره می کنیم.

پنج قانون ازدواج

کن.  ک زندگی  ک باش و پا 1. در دوران جوانــی پا

َخِبیَثاِت«2
ْ
ِبیُثــوَن ِلل خَ َخِبیِثــ�خَ َوالْ

ْ
ِبیَثــاُت ِلل خَ »الْ

ک سر راهت نمی گذارد«.  ک نباشــی خدا آدم پا »پا

ی و در ماهواره هــا، بــه دخترهــا و پســرها تفکــر غلطــی را القــا  در فضــای مجــاز

که دلــت می خواهــد، انجام  کار  می کننــد. می گوینــد: تــا آزاد هســتی و مجــردی هــر 

ک باشــد یا پســر در  گــر یــک دختــر در دوران دختــری اش ناپا گمــان می کننــد، ا بــده. 

ک، ســر راهــش می گذارد.  کنــد، خــدا آدم پــا ک زندگــی  دوران پســری اش ناپــا

یک سؤال: 

کنیم؟ بــرای ما یــک راه قــرار داده انــد و آن توبه  کار  کردیــم چــه  گنــاه  گــر تــا االن  ا

است:

1.سورهیاعراف)7(،آیهی96.
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يَن«1 ِر َتَطّهِ ُ َواِب�خَ َو ُيِحــّبُ الْ »ِإّنَ اهلَل ُيِحــّبُ الّتَ

گناهت را نگو. پس قاعده ی خدا  کس  کــت می کند و به هیچ  کن خدا پا توبــه 

کن تا خدا برکت بدهد. را رعایت 

کــس بهتــر از پــدر و مــادر، دخترها و  2. بــا پــدر و مــادرت رفیــق شــو؛ چــون هیــچ 

کســی هــم بعــد از خــدا و اهــل بیــت:، مهربان تــر  پســرها را نمی شناســند و هیــچ 

کــه در خیابــان  ی  از پــدر و مــادر نیســت. بــه همیــن دلیــل نبایــد ســراغ آنهایــی بــرو

کننــد.  می خواهنــد بــه تــو مهربانــی 

یم با  دختر خانمی می گفت: حاج آقا! من با پســری دوســت هســتم و قصد دار

که با هم رفیق  گفتم: چند روزســت  کنیــم، خیلی بــه او اطمینان دارم.  هــم ازدواج 

کســی تا  گفتــم: مــن بعــد از بیســت ســال آشــنایی بــا  گفــت: یــک هفتــه.  شــده اید؟ 

ی، اعتمــاد نــدارم. این افــراد به پدر و مادرشــان  کــه تــو بــه او اعتمــاد دار ایــن انــدازه 

که  کســی  کرده انــد ولی به  کــه بــا هــزار و یــک مصیبــت آنهــا را بــزرگ  اعتمــاد ندارنــد 

کرده اســت، بعد از یک هفته یــا یک ماه،  معلــوم نیســت به چــه دلیلی ابــراز عالقه 

از پــدر و مادرشــان بیشــتر به او اعتمــاد می کنند.

کــه عرضــه ی اداره زندگــی را داشــته باشــد. پســری  کنیــد  کســی ازدواج  3. بــا 

کن، می گوید:  می گفت: حاج آقا 22، 23 سالم است. به پدرم می گویم من را داماد 

گفت: نوزده ســاله بوده  کرده؟  گفتم: پدرت چند ســالگی ازدواج  تــو بی عرضــه ای. 

گفتم: یــک نامه بــرای پدرت بنویــس و بگــو: بابا، پــدر بزرگ  کــه دامــاد شــده اســت. 

که شــما را در نوزده ســالگی، مرد تحویل  در تربیت شــما انســان موفقی بوده اســت 

اجتماع داد ولی نمی دانم شــما چرا بعد از 22، 23 ســال نتوانســته اید مرا به عنوان 

1.سورهیبقره)2(،آیهی222.
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یک مــرد تحویل اجتمــاع بدهید.

که پولدار هســتند ولــی بی عرضه انــد ازدواج نکنید.  کســانی  توصیــه می کنــم با 

که عرضه ی اداره ی زندگی و همسر آینده اش را داشته باشد  کنید  کسی ازدواج  با 

گر فعاًل به دالیلی پــول چندانی ندارد. حتــی ا

کنیــم.  ی، شــریک زندگیمــان را درســت انتخــاب  4. در مرحلــه ی خواســتگار

کنید. در شــرایط امروز جامعه  دقیق ببینید، قشــنگ حرف بزنید، درســت تحقیق 

کننــد در تحقیق،  کمک  کنیــد. مردم هم  کامل تحقیق  که به صــورت  نیــاز هســت 

هــر چــه می داننــد بگویند. اینجــا غیبت اشــکالی ندارد. 

کنیم. سالم یعنی ساده و بی گناه. پدر عروس  5. مراســم ازدواج را ســالم برگزار 

گردن زیر قرض بروند. مراقب باشــیم  که تا  و پدر داماد را بدبخت و بیچاره نکنیم 

گر هم ندارد، مختصر بگیرد. کســی داراست، اسراف نکند، و ا گر  ا

گــر قــرار اســت خــدا  کــه، ا خالصــه ی عــرض امــروز: ایــن قاعــده ی قرآنــی اســت 

کن ولی روشــش  کمک  کند باید روش هم بدهد. نمی شــود به خدا بگویم تو  کمک 

کــن ولی روشــش را از ماهواره هــا بگیرم.  کمک  را از مــردم بگیــرم. بــه خــدا بگویــم تو 

ُفُر 
ْ

ی نمی شــود. ایــن معنــی یک آیــه ی دیگر هــم هســت: »ُنْؤِمــُن ِبَبْعــٍض َو َنك اینطــور

ِء«2؛ یعنــی نــه رومِی روم 
َ

 ِإَل َهــُؤل
َ

ِء َو ل
َ

 ِإَل َهــُؤل
َ

ِلــَک ل
َ

ِبــ�خَ َبــْ�خَ ذ
َ

ْبذ
َ

ِبَبْعــٍض«1، »ُمذ

کنــم، همــه اش را بــه  گــوش  گــر قــرار اســت بــه حــرف خــدا  اســت، نــه زنگــِی زنــگ. ا

کنم. حرف خــدا 

1.سورهینساء)4(،آیهی150.
2.سورهینساء)4(،آیهی143.
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چکیده

کار هم هست. 9 کاری را فراهم می کند، شایسته ی رهبری آن  کس امکانات  هر 

کســی می خواهد از  9 گر  خــدا می فرمایــد: تمــام امکانات به دســت من اســت و ا

کند. ایــن امکانــات بهره ببــرد باید از مــن اطاعت 

کمک می خواهیــم باید به روش  9 کاســبی، زندگــی و... از خــدا  گــر در ازدواج،   ا

کمــک خدا بهره مند شــویم. کنیــم تا از  خــدا عمل 

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

شــرط بهره مندی از امداد الهی چیست؟ 9

ک یعنی نیت های توحیدی داشــته باش. 9 نیت های پا

کن. 9 قانون خدا را رعایت 

پنج قانون ازدواج: 9

کن. ک زندگی  ک باش و پا - در دوره جوانــی پا

- بــا پدر و مادرت رفیق باش.

که ُعرضه ی اداره ی زندگی را داشــته باشد. کن  کســی ازدواج  - با 

کنید. - در مرحلــه ی انتخاب با دقــت و تحقیق انتخاب 

کنید. - مراســم ازدواج را سالم برگزار 



گفتار ششم

 تفکر در ایمان و عمل صالح





تفکر در ایمان و عمل صالح

مقدمه
وقتی برای ســفر آماده می شــویم، نقشــه را فراموش نمی کنیم. وقتی وارد شــهر بزرگی 

یم، حتمًا از نقشــه اســتفاده می کنیم؛ چون ممکن  که با آن آشــنایی ندار می شــویم 

اســت در شــهر سردرگم شــویم و دیر به مقصد برسیم.

که به عالم دنیا آمده ایم و نســبت به این عالم  همه ی  ما دفعه ی اولمان اســت 

گذاشته است:  ناآشنا هستیم. خدا برای راهنمایی ما یک نقشه در اختیار ما 

َغْيِب«1
ْ
ِذيَن ُيْؤِمُنوَن ِبال

َّ
ِق�خَ ال ُمّتَ

ْ
ْيِب ِفیِه ُهدًی ِلل َر

َ
ِكَتاُب ل

ْ
ِلَک ال

َ
»ذ

کســی جز  ایــن دنیــا یک بخــش دیدنی دارد و یک بخش ندیدنی. ندیدنی ها را 

صاحب خبــران اطالع ندارند. در نمــاز غفیله  می خوانیم: 

 ُهَو«2
َّ

ُمَها ِإل
َ
َيْعل

َ
َغْيِب ل

ْ
»َو ِعْنَدُه َمَفاِتَح ال

.3 1.ســورهیبقره)2(،آیات2و
2.سورهیانعام)6(،آیهی59.
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که خــدا به آنها اجــازه می دهد، می داننــد در الیه ی غیبی  کســانی  فقــط خدا و 

عالم چه خبر اســت.

کــه آرام آرام چشــمانش   آقایــی نقــل می کــرد: جوانــش بــه مرضی مبتال شــده بود 

کردنــد، بــه نتیجــه ای  را از داشــت دســت مــی داد. در ایــران هــر چــه دکترهــا تــالش 

نرســیدند. آن زمــان می گفتنــد دکترهــای متخصــص چشــم در انگلســتان خیلــی 

سطحشــان باالســت. بچــه اش را بــه انگلســتان بــرد. در آنجــا همــه ی دکترهــا جمع 

کامل  کــرد. بچه اش در همین فرصــت، نابیناییش  ی نمی شــود  کار گفتند  شــدند، 

ی بینایی داشت  که ایران بود، مقدار که بچه اش  شــد. پدر شرمنده شده بود؛ چرا 

کاماًل نابینا شده بود. خدا به دلش انداخت در راه  که آورده بود،  ولی به انگلستان 

کربال برود. محضر امام حسین7 رسید. در حیرت حاضران، شفای  برگشت، به 

گرفــت و چشــم هایش در حــرم امــام حســین7 بــاز شــد. با خوشــحالی  فرزنــدش را 

که پرســید،  گریه می کنند. علت را  بــه ایران بازگشــت. بعــد از معاینه، دید دکترهــا 

گفتند: علت نابینایی، خشــک شدن عصب چشم بود، االن هم عصب چشم ها 

خشک است ولی او دارد می بیند. این معجزه ی امام حسین7 است. از دست 

این خانــدان همه چیــز برمی آید. 

َرُم«1
َ

ك
ْ
ُم ال

ُ
ُتك ْحَســاُن َو َســِجّيَ ِ

ْ
ُم ال

ُ
»َعاَدُتك

کــه آنها  کنیــم. ایــن همان علــوم غیبی اســت  مــا بایــد رابطــه را بــا اینهــا درســت 

گاهنــد. بــه اذن الهــی از آن آ

كبــر یــهقمــی)شــیخصــدوق(،مــنلیحضــرهالفقیــه،محقــقومصحــح:علیا 1.محمــدبــنعلــیبــنبابو
غفاری،دفترانتشــاراتاسالمیوابســتهبهجامعهمدرسینحوزهعلمیهقم،چاپدوم،قم،1413ق،

ج2،ص609.
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کن گله دل یک دله               ای یک دله صد 
کن ــود یــلــه  ــ ــر دگـــــــران را ز دل خـ مــهـــ

             یک دم تـو ز اخــــاص بیــا در بـر مـــا
کن گــلــه  ــگــه  کــــــــــــــام تـــو برنیـــامد آن گـــر 

دیدنی ها و ندیدنی ها

یم و یک الیه ی نادیدنی.  گفته شد، در هر مسأله،  یک الیه ی دیدنی دار بنابر آنچه 

در ادامه، این موضوع را ذیل چند موضوع بررسی می کنیم:

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

کنند؛  کننــد و برای ازدواج اقــدام  بــا یکدیگــر، از هــم خوششــان بیاید، بعــد تحقیق 

یم،  یــم و آن دل هاســت. ما نــه از دل دختر خبــر دار امــا یــک الیــه ی ندیدنی هــم دار

کنیــد. با من  نــه از دل پســر. خــدا می گویــد دل هــا را شــما نمی توانیــد به هــم مهربان 

قرارداد ببندید:

ًة«1 ًة َو َرْحَ
َ

ْم َمَوّد
ُ

 َبْيَنك
َ

»َو َجَعل

کنــم. ایــن الیــه ی غیبــی ازدواج  مــِن خــدا می توانــم آنهــا را بــه همدیگــر مهربــان 

است. 

کــه  عاشــِق هــم  کننــد  حــاال دختــر و پســر می خواهنــد قبــل از ازدواج، تــالش 

کــه برخــی از عشــق های قبــل از ازدواج، بعــد از ازدواج تبدیــل  بشــوند، در صورتــی 

کارگردانش انســان ها هســتند. امــا آن دختر و پســر مؤمنی  بــه نفرت می شــود؛ چــون 

1.سورهیروم)30(،آیهی21.
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کــه قبــل از ازدواج، هیــچ رابطــه ی محبــت و عاشــقانه ای  بــا هــم نداشــته اند، فقــط 

کــه خطبه  کــه ببیننــد مناســب هــم هســتند یــا نــه؟ همیــن  کرده انــد  گفت وگــو  یــک 

کــه بلنــد می شــوند،  عقــد در حــرم امــام رضــا7 می خواننــد، از ســر خطبــه ی عقــد 

گره زده اســت. این الیه ی  بــرای یکدیگر می میرند. چون خدا دل هایشــان را به هم 

نادیدنــی ازدواج اســت. 

اشتغال

یم در بازار انجام می دهیم،  که ما دار تی  است  الیه ی دیدنی اشتغال، همین معامال

جنــس بیــاورد، ســودی در نظــر بگیــرد و بفروشــد. امــا الیــه ی نادیدنــی اشــتغال، 

کــه امــروز پول هســت ولــی برکــت نیســت؟ جوابش  برکــت اســت. چــه شــده اســت 

کاســبیمان دقــت نکردیــم. خودمــان  ایــن اســت: چــون بــه الیــه ی نادیدنــِی شــغل  و 

کرده در  کنیــم؛ بــرای جــذب مشــتری، خانم َبــَزک  می خواهیــم مشــتری ها را جــذب 

یتریــن آنچنانــی درســت می کنیم، انواع و اقســام  یــم، بــا مانکــن زن و مغــازه می گذار

کنیم؛ اما نتیجه  یم تا مشــتری را جذب  موســیقی ها، آهنگ ها و عکس ها می گذار

که  گــر اول صبح  بــی بــه تو داده انــد. امــا ا
ّ

کــه می بینــی، تراول چــِک قال ایــن می شــود 

ِعَبــاِد«1 و وقتــی 
ْ
ی ِإَل اهلِل ِإّنَ اهلَل َبِصیــٌر ِبال ْمــِر

َ
ُض أ َفــّوِ

ُ
گفتــی: »أ کــردی،  مغــازه را بــاز 

گوشــه اش یــک مقــدار زدگــی دارد، بفروشــی، می گویــی  کــه  می خواهــی پارچــه ای 

گفتی،  گر صادقانــه و منصفانه  کمتر حســاب می کنم. ا ی  بخاطــر ایــن زدگی مقدار

خدا مشــتری می فرســتد، پول با برکت هم به تو می دهد. این محاســبات مربوط به 

الیــه ی نادیدنــی اشــتغال اســت اما متأســفانه مردم ایــن را قبــول ندارند.

1.سورهیغافر،آیهی44.
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انتخابات

کاندیداهــا بــرای اینکــه می خواهنــد نظــر مــردم را  کــه می شــود،  نزدیــک انتخابــات 

کارهــای عجیــب و غریبــی می کننــد. بعضی هــا پــول خــرج می کنند.  کننــد  جلــب 

که به مردم دادم به من رأی ندادند!  بنده  ی خدایی می گفت: به اندازه ی پلوهایی 

بعضی هــا موبایــل پخــش می کننــد، بعضی هــا تراول چــک می دهنــد. إن شــاء اهلل 

کارهــا نیســت! بــه مــردم صادقانــه بگوییــد. مــن توانایی هــا  در مملکــت مــا از ایــن 

کارهایــی انجــام  و نقص هایــی دارم ولــی بــه لطــف خــدا بــا همــت مــردم می توانیــم 

کســی خیلــی نمی شــناخت امــا چــون دلــش بــا خــدا بــود،  دهیــم. شــهید رجایــی را 

کــرد و همه به او رأی دادند. شــهید رجایی، نه قولی به  خــدا دل مــردم را بــا رجایی 

کارها را نکرد.  کدام از ایــن  کســی داد، نــه وعــده داد، نــه پول داد، نه پلــو داد، هیچ 

خــدا برایــش ســتاد انتخاباتــی زد! اصــاًل امــام بزرگوارمــان ســتاد انتخاباتی داشــت؟ 

کنیم:  خــدا را بــاور 

کــن ــا خـــــــــدا بـــــــــاش پــــــادشــــــاهــــــی  ــ ــ بـ
کن ــی  ــ ــواه ــه خــ ــر چــ ــ ــاش ه ــ ــدا بـ ــی خــ ــ ب

البتــه مصــرع دوم را بــا اجــازه شــاعرش تغییــر می دهیــم: »بی خــدا بــاش، هیــچ 

غلطــی نمی توانــی بکنــی!«. خیالــت جمــِع جمــع باشــد. شــاید یــک دســت و پایی 

که بی خدا می خواهند  کســانی  بتوانیم بزنیم ولی غلطی نمی توانیم بکنیم! حواس 

به جایی برســند، باشــد . 

ة«1
َ
َباِطِل ُجول

ْ
ــة َو ِلل

َ
َحّقِ دول

ْ
»ِلل

الکلم،محققومصحح:سیدمهدیرجایی،انتشارات ر در الحکمو 1.عبدالواحدتمیمیآمدی،غرر
دارالکتاباإلسالمی،چاپدوم،قم،1410ق،ج2،ص544.
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الیه های نادیدنی سختی ها

گــر الیه هــای نادیدنــی را می توانســتیم ببینیــم، آن وقــت جایــگاه ســختی ها و   ا

که مشتاق سختی ها می شدیم. لذا  مشکالت برای ما به صورتی مشخص می شد 

گفته من مشــتری هستم:  جان دادن، چون ســخت ترین عمل اســت، خدا خودش 

َة«1 ّنَ َ ج
ْ

ُم ال ُ ّنَ لَ
َ
ْم ِبأ ُ ْمَوالَ

َ
ْنُفَسُهْم َو أ

َ
ْؤِمِن�خَ أ ُ »ِإّنَ اهلَل اْشَترٰی ِمَن الْ

کردنــد چــون خــدا  ین عمــل را انتخــاب  فــدای شــهدا شــوم ... ســخت تر

مشــتریش بــود.

 همــه ی  شــما این جمله ی قاســم بــن الحســن7 را شــنیده اید. می گوید: مرگ 

َعَســِل«2 
ْ
ْحٰى ِمَن ال

َ
خیلی ســخت اســت اما مرگ در راه خدا و ولّی خدا برای من »أ

است.

می خواهم بگویم: زندگی در این دنیا و بندگی خدا ســخت اســت:

َکَبد«3 ْنَساَن یِف  ِ
ْ

ْقَنا ال
َ
َقْد َخل

َ
»َو ل

کشــته  گرچــه  َعَســِل« ا
ْ
ِمــَن ال ْحــٰى 

َ
کنیــم، می شــود »أ گــر طبــق دیــن عمــل  ولــی ا

شــوی. چــرا مردم تا این انــدازه از زندگی هایشــان ناالنند؟ چون ســختی ها برایشــان 

شــیرین نشــده است.

ایمان به سه نادیدنی، راه شیرین شدن سختی ها

1. ایمان به ناظر و باالســری دیدنی و نادیدنی

1.سورهیتوبه)9(،آیهی111.
2.الهدایــةالکبرى،البابالخامسباباإلمامالحســینالشــهید7،ص204.

3.سورهیبلد)90(،آیهی4.
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کار باید انجام بدهیم:  گر می خواهیم ســختی ها شیرین شــود، سه  ا

ِذيَن آَمُنوا«1
َّ
 ال

َّ
ِف ُخْســِر * ِإل

َ
ْنَســاَن ل ِ

ْ
َعْصِر * ِإّنَ ال

ْ
»َوال

یم؛  کنیم ما یک باالسر و ناظر دیدنی دار ِذيَن آَمُنوا« یعنی چه؟ یعنی باور 
َّ
 ال

َّ
»ِإل

کیست؟ در خانه، پدرمان؛ در اداره، رئیس در پادگان، فرمانده   این باالسری دیدنی 

کالس، معلم و اســتاد است. اینها باالدستی های  در مملکت، رئیس و رؤســا و در 

که اسمش »خدا«ست: یم  دیدنی اند. ولی یک ناظر و باالسری ندیدنی هم دار

َباِطُن«2 
ْ
اِهُر َو ال

َ
َخــُر َو الّظ

ْ
 َو اآل

ُ
ل ّوَ

َ ْ
»ُهــَو ال

ِذيــَن ُيْؤِمُنوَن 
َّ
گر ایمان به این باالســری نادیدنی آوردم، این می شــود ایمان. »ال ا

َغْيِب«3
ْ
ِبال

ایمان به آَخِر دیدنی و نادیدنی

یــم. آخر دیدنــی همین هایی اســت  یــم و یک آخــر نادیدنــی دار یــک آخــر دیدنــی دار

که  کــه اآلن در زندگی هایمــان می بینیم؛ ولی آخر ندیدنی  چیســت؟ قیامت اســت 

در حــال حاضر قــادر به دیدنش نیســتیم. 

4»
ً
يبا  َو َنَراُه َقِر

ً
ْوَنُه َبِعیــدا ــْم َيَر ُ »ِإّنَ

گــه می دیدیــم خیلــی اتفاقــات خوبــی می افتــاد. »آمنوا«  قیامــت را نمی بینیــم، ا

کــه در جامعــه ی  مــا  کنیــد. یکــی از اتفاقــات بــدی  یعنــی باالســری نادیدنــی را بــاور 

1.سورهیعصر)103(،آیات1-3.
2.سورهیحدید)57(،آیهی3.

3.سورهیبقره)2(،آیهی3.
4.سورهیمعارج)70(،آیات6و7.



     78      تفکر قرآنی

کســی  که باالســری دیدنی، باالی ســر ما هســت،  که تا زمانی  افتاده، همین اســت 

کــه در اداره  کــه در خانــه هســت، بچــه خطــا نمی کنــد؛ رئیــس  خطــا نمی کنــد؛ بابــا 

کــه در جــاده هســت،  کارمنــد خطــا نمی کنــد؛ پلیــس  کارمنــد،  هســت و بــاالی ســر 

که باالســر ســرباز هســت، ســرباز خطــا نمی کند؛ ولی  راننده خطا نمی کند؛ فرمانده 

کار دلشــان بخواهــد می کنند. هــر وقــت ناظری نباشــد، هــر 

کنیم خدا همیشــه، همه جا و همه کس را می بیند: گــر باور  ا

ٰی«1 ّنَ اهلَل َير
َ
ــْم ِبأ

َ
ْ َيْعل لَ

َ
»أ

خــدا دارد نگاهــت می کنــد، هیچ جــا خطا نمی کنــد. رحمت و رضــوان خدا به 

روح بلنــد امام بزرگوارمان، امــام2 فرمودند: 

»عالم محضر خداســت، در محضــر خدا معصیت نکنید.«2

کمین است. ایمان به اینکه شــیطان در 

خداونــد متعال در قرآن می فرماید: 

ْم  َعُدّوٌ ُمب�خ «3
ُ

ك
َ
ــُه ل

َ
ــْيطاِن ِإّن

َ
ِبُعــوا ُخُطواِت الّش »َو ل َتّتَ

و یا می فرماید: 

ين«4 ُه َقر
َ
 َفُهَو ل

ً
ُه َشــْيطانا

َ
ْض ل ْحــِن ُنَقّيِ ْکِر الّرَ »َو َمــْن َيْعــُش َعْن ِذ

کــم بگیــرد و او را بــه حســاب نیــاورد، محکــوم بــه  کــس شــیطان را دســت  هــر 

کنــد و ببیند  ی از صــراط مســتقیم اســت و ممکن اســت چشــم بــاز  انحــراف و دور

1.سورهیعلق)96(،آیهی14.
2.صحیفــهامام،جلد8،ص112.

3.سورهیانعام)6(،آیهی142.
4.سورهیزخرف)43(،آیهی36.
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گشــته اســت. همنشــین و همــراه شــیطان 

کامل خواهد بود:  کنیــم، ایمانمان  گر ســه نادیدنی را باور  بنابراین ا

- خدای باالی سر

- قیامت پیش رو

کمین. - شیطان در 

کنــد و در عمــل بــه آن متعهــد  کنــد یعنــی بــاور  کــه ایــن ســه را بــاور  کســی   هــر 

باشــد، مؤمــن اســت. 

سه شرط برای تشخیص عمل صالح

که سه ویژگی داشته باشد: عملی صالح اســت 

که نمی بینیمش، بپسندد. 1. خدای باالی ســر 

کند. 2. در قیامت، ســرافرازمان 

3. شــیطان هم عصبانی شود.

بــه عنــوان مثال، شــیطان از بد حجابی خانم ها خوشــحال اســت یــا عصبانی؟ 

خوشــحال. پــس ایــن عمــل صالــح نیســت. همچنیــن شــیطان از بی غیرتــی مردها 

خوشــحال اســت یــا عصبانــی؟ خوشــحال. پــس بی غیرتــی مــردان، عمــل صالــح 

نیست.

خاطره

کــه بچه هــای اســیر ببیننــد، بچه ها  در اردوگاه موصــِل چهــار، فیلــم مبتــذل آوردنــد 
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تــا دیدنــد فیلــم مبتــذل اســت، نــگاه نکردنــد، چشم هایشــان را بســتند. افســر بعثِی 

کابــل بــه چشم هایشــان  صّدامــی آمــد فحــش داد، چشم هایشــان را بــاز نکردنــد، بــا 

زد، از چشــم ها خــون می آمــد ولــی بچه هــا نــگاه نکردنــد؛ بــرای اینکــه خــدا راضــی 

بمانــد، قیامــت ســرافراز بمانند، شــیطان هــم در عصبانیــت بمیرد. ولــی امروز یک 

که  ماهــواره در جیــب همــه هســت. بعضی هــا دنبــال یــک جــای خلــوت می گردند 

کننــد؛ خــدا عصبانی می شــود، در قیامت ســرافکنده می شــوند، شــیطان هم  نــگاه 

کنــم. بیشــتر خوشــحال می شــود و می گویــد: توانســتم آلوده یشــان 

ْبِر«1  ّقِ َو َتَواَصْوا ِبالّصَ َ « را در آیه ی »َو َتَواَصْوا ِبالْ ّقِ َ بــزرگان، عبــارت »َتَواَصْوا ِبالْ

کنیــد بــه اســالم، بــه قــرآن، بــه عتــرت، بــه  این گونــه معنــا می کننــد: همــه را وصیــت 

ْبِر« یعنی به همه بگویید مســلمان بودن ســخت اســت، باید  والیت. »َتَواَصْوا ِبالّصَ

کنید.  صبر 

مراحل مسلمان بودن

ی، در هر موضوعی، از اســالم بپرســیم. اول، ســراغ نقشــه ی اســالم  کار 1. قبل از هر 

بیاییــم، آخــر نیاییــم، اول بیاییــم. چنانکه خداوند متعــال می فرماید: 

ُموَن«2
َ
َتْعل

َ
ُکْنُمْ ل ْکِر ِإْن  ِ

ّ
 الذ

َ
ْهل

َ
وا أ

ُ
»َفاْسَئل

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

که می داننــد. خوش به حال: یــد بپرســید. برخی فکــر می کنند  کاســبیتان، برو

کــه ندانــد کــه ندانـد و بــدانــد  کــس   آن 
ــرســان خــرک خــویــش بــه مــنــزل برساند ُپ

1.سورهیعصر)103(،آیهی3.
2.سورهینحل)16(،آیهی43.
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بدا به حال:

کــه نداند  ــد  ــدان ــد و ن ــدان کــه ن کــس  آن 
در جـهـــل مرکـــب ابـــدالدهــــر بماند

ی،  کار قبــل از ازدواج، قبــل از مغــازه بازکــردن، قبــل از مســافرت، قبــل از هــر 

یم بپرســیم.  احکامــش را بپرســیم. قبل از اجــاره ی خانه، قبل از خرید و فروش، برو

کرده است  کردن سختی هاست. مثاًل یک آقایی عمری غسل  این قاعده ی آسان 

ولــی اول ســمت چپ بدنش را می شســته، بعد ســمت راســت. این مــورد هر چه از 

نمازهــا را بــا ایــن غســل ها خوانده باطل اســت. خودشــان ســختی دنیا را ســخت تر 

کاری نمی شد. امام هادی7  کارهایشان دوباره  گر از اول می پرسید،  کردند، ولی ا

ید بپرســید. ْم«؛ برو
ُ

 ِبَقْوِلك
ٌ

کبیــره می فرمایند: »آخــذ یــارت جامعــه ی  در ز

کرده ام:  شــعار پرسیدن چیســت؟ من با آیه ی قرآن یک شعار برایش درست 

کمتر« »هر چه فهم ما بیشــتر، ســهم ما بیشتر، خسارت ما 

م چه خبر اســت، 
َ
منطقــی هــم هســت. هــر چــه بپرســید، می فهمیــد بــرکات عال

یــم، بــرای آخرتمــان جمــع  کــه بــه درد می خــورد، بــه دســت می آور از آن چیزهایــی 

می کنیــم؛ ولــی وقتــی نپرســیم، خســارت می بینیــم. اما دشــمن یک شــعار غلطی را 

کمتر بدانی، راحت تری«. اصاًل پای منبر  در زبان جوان ها انداخته اســت: »هر چه 

کمتر بدانی، راحت تری« درســت باشــد، باید  گر این شــعاِر »هر چــه  آخوندهــا نــرو. ا

گر ناراحت نمی شوید،  بگوییم: خوش به حال دیوانه ها، باالترش هم هست البته ا

که هیــچ چیــزی نمی فهمند. خــوش به حــال حیوان ها 

کنیم.  2. قــدم دوم، رعایت اســت؛ یعنی در زندگی، پشــت ســر والیــت حرکت 

امســال، رهبــر، بــه عنــوان ولــّی امــر مســلمین فرمودنــد: »اقتصــاد مقاومتــی، تولیــد و 
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کنید، بخشی از آن سختی ها  کنند، باور  گر مردم همین را درست عمل  اشتغال«. ا

گذاشته  کنید، خدا ولّی را برای راهنمایی ما  آسان می شود. پشت سر ولّی حرکت 

است. خداوند فرموده است: 

ْم  ْیِ
َ
ْغُضوِب َعل َ ْم َغْيِر الْ ْیِ

َ
ْنَعْمــَت َعل

َ
ِذيَن أ

َّ
ْســَتِقمی * ِصَراَط ال ُ َراَط الْ »ِإْهِدَنا الّصِ

1» اِل�خَ
َ

 الّض
َ

َو ل

ی  عده ای پشت سر والیتند، اینها »أنعمت علیم« هستند؛ عده ای هم روبه رو

کجــا  والیتنــد، اینهــا »مغضــوب علیهــم« هســتند؛ عــده ای ســرگردانند، نمی داننــد 

برونــد، اینهــا بدبخــت و بیچاره انــد و خــدا مــا را جــزء اینهــا قــرار ندهــد. هفتــاد هــزار 

کار  کنــد، خیلی  یم، هر محله ای پشــت ســر امام جماعتش هم حرکت  مســجد دار

آســان می شود.

کردند، پلیــس راه نوزده  کردنــد چند هزار ماشــین را متوقــف  همیــن امــروز اعالم 

گــر  کــرده اســت؛ یعنــی ا هــزار ماشــین را در عــرض یــک هفتــه ی اول ســال متوقــف 

رعایــت نکنیــد، محــروم می شــوید. از ماشــین خــودت پیــاده ات می کننــد. شــعار 

رعایــت را هــم بگوییــم:

کمتر« »هر چه رعایت بیشــتر، محرومیت 

کنیــم: یکــی حــّق اهلل و دیگــری حــّق  بیاییــم در زندگیمــان دو چیــز را رعایــت 

کنیــم، نمــاز اول وقــت.  الّنــاس. از »حــّق اهلل«هــا، نمــاز را رعایــت 

مثال: 

گفتم: بله،  که دادم را خوردی؟  گفت: داروهایی  گفت: دکتر رفتم. دکتر  فردی 

گفــت: بــرای همین  گفتــم: خیــر.  گفــت: بــه موقــع خــوردی؟  ولــی افاقــه نکــرد. دکتــر 

1.سورهیحمد)1(،آیهی6و7.
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افاقــه نکرده اســت. آنجا فهمیــدم مفهوم نماز اول وقت چیســت.

که در حّق اهلل، نمــاز را اول وقت بخوانیم. در حــّق الناس هم یک  قــول بدهیــم 

کنیم.  که حّق الّناس اســت را رعایت  یــِم مردم، َمحرم و ناَمحــرم  قــول بدهیــم، حر

کنیــم. از اینجــا تا شــهر بعدی 120  گام ســوم، اینکــه تــا آخــر خــط اســتقامت   .3

کیلومتر آخر  گــر آن ده  کیلومتــر را رعایــت می کند، امــا ا کیلومتــر اســت. یــک نفــر 110 

را بــه ســیم آخــر بزنــد، چــه اتفاقــی می افتد؟ ماشــینش چــپ می کنــد. برخــی هفتاد 

کردند.  کردنــد، آن ســال آخر به ســیم آخــر زدند، خــراب  کردنــد، رعایــت  ســال عمــر 

گام سوم:  شــعار 

»هر چه اســتقامت بیشــتر، عاقبت به خیرتر می شود«

کنید از مســیر قرآن، والیت و عترت جدا نشویم. ســعی 

اُفــوا َو ل  خ َ
 حت

َ
ّل

َ
ــُة أ

َ
ِئك ال َ ــُم الْ ْیِ

َ
 َعل

ُ
ل َّ اْســَتقاُموا َتَتَنــّزَ ُ

َنــا اهلُل ث ّبُ ــوا َر
ُ
ذيــَن قال

َّ
»ِإّنَ ال

ُکْنــُمْ ُتوَعُدوَن«1 ــت  
َّ
ــِة ال ّنَ َ ج

ْ
وا ِبال ْبِشــُر

َ
َزُنــوا َو أ ْ َ

حت

چکیده

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

نقشــه ی ســفر دنیا قرآن اســت.

زندگی ما دو بخش دارد: 9

- بخش دیدنی؛ یعنی آنچه با چشــم می توان دید.

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

در ازدواج:  9

1.ســورهیفصلت)41(،آیهی30.
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کــه دو نفــر بــا توجــه بــه  - الیــه ی ظاهــری و دیدنــی در ازدواج، ایــن اســت 

کننــد. مشــخصات ظاهــری از هــم خوششــان می آیــد و تصمیــم می گیرنــد ازدواج 

کــه خدا دل های آنها را با ازدواج  - الیــه ی غیبی و نادیدنی ازدواج، این اســت 

ًة َو َرْحَمًة« بــه هــم پیوند می دهد. »َجَعَل َبْیَنُکــْم َمَوّدَ

کاسبی:  9 در 

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

درآمــد بیشــتر، از فروشــنده ی خانــم اســتفاده می کنــد.

که خــدا به واســطه ی انصاف  کاســبی، این اســت  - الیــه ی غیبــی و نادیدنــی 

و خوش اخالقــی فروشــنده، بــه او برکــت عنایــت می کند.

در انتخابات:  9

که می خواهنــد با وعده های  - الیــه ی ظاهــری و دیدنی انتخابات، این اســت 

کنند. ی هــای تبلیغاتی رأی مردم را به ســوی خویــش جلب  متعــدد و باز

که با خدا باشــد، خدا  که هر  - الیه ی غیبی و نادیدنی انتخابات، این اســت 

دل ها را متوجه او می سازد.

در سختی ها:  9

کمال  کــه باعــث رشــد و رســیدن بــه  - الیــه ی نادیدنــی ســختی ها، ایــن اســت 

می شــود و هــر چــه ایــن ســختی بیشــتر باشــد، رشــد بیشــتری نیز بــه دنبــال دارد.

ایمان به ســه نادیدنی، راه شیرین شدن سختی هاست: 9

- ایمان به ناظِر باالسر.

کار. - ایمــان به قیامت و آخِر 

کمین شــیطان. - ایمان به 

ســه شرِط تشخیص عمل صالح: 9
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- خدای باالی سر بپسندد.

کند. - در قیامت ســرافرازمان 

- شیطان عصبانی شود.

مراحل مسلمان بودن: 9

ی، از اســالم بپرسیم. کار - قبل از هر 

کنیم. - در زندگی، پشــت سر والیت حرکت 

کنیم. - تا آخِر خط، اســتفامت 





گفتار هفتم

تفکر در آخر کار





کار تفکر در آخر 

که این شعر  کند؛ به همین دلیل است  کارش فکر  هر انسان عاقلی باید به عاقبت 

که باز آرد پشیمانی.« کاری،  کند  را در مورد انسان عاقل می گویند: »چرا عاقل 

یک  خاطره

یــد بــه شــما بــزرگ  کــردم: دوســت دار ی در جمــع نوجوانــان بــودم. از آنهــا ســؤال   روز

گفتنــد: بــزرگ. پرســیدم: آیــا ایــن بزرگــی بــه وزن اســت؟  کوچــک؟ همــه  بگوینــد یــا 

گــر جواب مثبت باشــد پس فیل از همه بزرگ تر اســت. آیا بزرگی به قد اســت؟  کــه ا

گــر ایــن طور باشــد، زّرافه از همه قدبلند تر اســت. پرســیدم: پس عالمــت بزرگی به  ا

چیســت؟ جــواب دادند: بــه عقل اســت، پرســیدم: عالمت عقل چیســت؟

میــان  در  شــما  بــا  می خواهــم  کــه  اســت  موضوعــی  همــان  ســؤال  ایــن  پاســخ 

بگــذارم.



     90      تفکر قرآنی

عالمت عقل

عالمــت عقــل، آَخربینــی اســت، نــه آُخربینــی؛ یعنــی انســان عاقــل، همیشــه آخــر 

کــرده و مچالــه شــده را قــرار  کــه تصــادف  کارش را می بینــد؛ اول جاده هــا، ماشــینی 

گر  کــه آخــر بی قانونــی و بی احتیاطی این اســت. ا می دهنــد تــا بــه راننده هــا بگویند 

کن. عاقــل هســتی، اصولــی و بــا احتیــاط رانندگــی 

کــه آخــر دنیا چیســت؟ آخر دنیــا، آخرت  کنیــم  می خواهیــم در مــورد دنیــا تفکــر 

کــه آخــرت خــود را ببینــد. لــذا امــام صادق7  کســی اســت  اســت و عاقــل واقعــی 

می فرماینــد:

َناُن «1 جِ
ْ

ْکُتِسَب  ِبِه  ال ْحُن، َو ا  َما ُعِبَد ِبِه الّرَ
ُ

لَعْقل
َ
»ا

»با عقل، خدا عبادت می شود و هبشت به دست می آید.«

همان اول خدا را صدا بزن 

آیه ی شریفه می فرماید: 

ين« 2  ُه الّدِ
َ
ِلص�خَ ل ِك َدَعُوا اهلَل ُمخْ

ْ
ُفل

ْ
»َفِإذا َرِکُبوا یِف ال

کس بــا هر دیــن و ســلیقه و  یــا، در حــال غــرق شــدن باشــد، هــر  کســی در در گــر  ا

کــه باشــد، در آن هنگام خدا را صدا می زند. ســؤال مهم این اســت: چرا  اعتقــادی 

که به مشکل  که می خواهیم انجام دهیم، خدا را صدا نمی زنیم تا بعد  کار  اول هر 

برخوردیــم او را صدا بزنیم؟

گر  گرفتــار می شــوند، می گوینــد: ا کــه در آخرت  کریــم می فرمایــد: عــده ای   قــرآن 

كلینی،الکافي،انتشــاراتدارالحدیث،چاپاول،قم،1429ق،ج1،ص25. 1.محمــدبنیعقــوب
2.ســورهیعنکبوت)29(،آیهی65.
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آخرِنگــر و آخرت نگــر بودیــم، امــروز از اهل آتــش نبودیم:

ــِعیِر«1  ْصَحاِب الّسَ
َ
ا یِف أ ُکّنَ  َما 

ُ
ْو َنْعِقل

َ
ا َنْســَمُع أ ُکّنَ ــْو 

َ
ــوا ل

ُ
»َو َقال

گوش شــنوا داشــتیم یا تعقل می کردیــم، در میان دوزخیان  گر ما  و می گوینــد: »ا

نبودیم!«

کار،  کــردن به آخــر  کــه می خواهــد انجــام دهــد، تعقــل می کنــد و بــا نگاه  کار  هــر 

کار را انجــام دهــد یــا خیــر. بــه عنــوان مثــال در ایــن زمینــه  کــه آن  انتخــاب می کنــد 

کــس بــه امــوال یتیــم تعّدی  کــه هــر  کار را بیــان می  کنــد  کمــک آمــده و آخــر  قــرآن بــه 

کارش بــا آتــش خشــم خداســت: کنــد، در قیامــت ســر و 

ْوَن 
َ
 َو َســَيْصل

ً
ْم نارا وَن یف  ُبُطوِنِ

ُ
ُکل

ْ
ا َيأ

َّ
 ِإن

ً
ما

ْ
َيَتامٰی  ُظل

ْ
 ال

َ
ْموال

َ
وَن أ

ُ
ُکل

ْ
ذيَن َيأ

َّ
»ِإّنَ ال
2»

ً
َسعیرا

کــه امــوال یتیمان را به ســتم می خورند، فقط در شــکم خود  کســانی     بی تردیــد 

آتــش می خورنــد، و به زودى در آتش فــروزان درآیند.

آخر نماز، بهشت است

کــه نماز، بهشــت اســت، بــرای نمــاز صبــح مثل فنــر از جــا می پرد!  کــس بدانــد   هــر 

که تمام واجبــات مثل نمــاز، روزه، خمس، زکات، حــج، جهاد، امر  کــرد  بایــد بــاور 

گنــاه و  بــه معــروف و نهــی از منکــر و. . . آخــرش بهشــت اســت و در عــوض هــر چــه 

گنــاه را ببیند،  گر آخر  معصیــت اســت، آخرش جهنم و آتش اســت. انســان عاقل ا

بــه هیچ وجه دســت بــه آتــش نمی زند.

1.سورهیملک)67(،آیهی10.
2.سورهینساء)4(،آیهی10.
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داستان 

که در  یــا دید  گرفته بود، شــبی در عالم رؤ کســی را به ناحــق  شــخص قصابــی، مــال 

کــه تمــام  کــه مالــش را خــورده بــود، در حالــی  صحــرای محشــر اســت و آن شــخص 

کــه از مــن خــوردی به  گفــت: آن مالــی را  بدنــش آتــش بــود، جلــو آمــده و بــه قصــاب 

گفــت: پــس به  کــه اینجــا مالــی نــدارم. شــخص  گفــت: مــن  مــن پــس بــده. قصــاب 

کمی آســوده تر  که از من خوردی، من با دســتم از آتشــم به تو می دهم تا  اندازه مالی 

گردم. تا انگشــت آن مرد به قصاب خورد، از شــدت درد و سوزش از خواب پرید و 

کنار زد، دید ســینه اش ســوخته اســت و جالب است  که  کشــید. لباســش را  فریاد 

بدانیــد بــا همان مرض از دنیــا رفت و تا آخرین لحظات عمــرش به همه می گفت: 

مردم! بــه خدا قیامــت حقیقت دارد.

که باالی ســر مّیت می خوانیم:  متأســفانه ما فقط در هنگام دفن مّیت اســت 

َســاَب َحٌق «1 ِ
ْ

ّنَ ال
َ
َبْعَث َحّقٌ َو أ

ْ
ّنَ ال

َ
اَر َحٌق  َو أ َن  الّنَ

َ
ــَة َحــّقٌ َو أ ّنَ َ ج

ْ
ّنَ ال

َ
»أ

که مرگ و جهنم و بهشــت  که شــهادت بــده  در اینجــا فقــط بــه مّیت می گوییم 

گــر آن مّیــت می توانســت بــه زبــان بیایــد، می گفــت: همــه ی اینهــا در  حــق اســت. ا

گوشــت  کریــم غیبت کــردن، خــوردِن  گفتــه قــرآن  برابــر چشــم مــن اســت، بدانیــد بــه 

گناه  گــر اینهــا را باور داشــته باشــیم، دیگر به ســمت  که ا مــرده ی بــرادر دینــی اســت 

کــه روز قیامــت، حق اســت. کنیــم  یــم. بایــد بــاور  و معصیــت نمی رو

استداللی زیبا از امام رضا7

که  گفتــه قیامتــی هســت؟ مــن  کســی  کــرد: چــه   شــخصی بــه امــام رضــا7 عــرض 

كلینی،الکافی،انتشــاراتدارالحدیث،چاپاول،قم،1429ق،ج2،ص86. 1.محمــدبنیعقــوب
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کــه قیامتی  گــر تــو راســت بگویی  می گویــم قیامــت نیســت. حضــرت7 فرمودنــد: ا

که  کــرده ام؛ چــرا  کم ضــرر  کــه حواســم بــه قیامــت بــوده اســت، خیلــی  نیســت، مــن 

که هســت و حقیقت  گــر قیامتی باشــد-  کــردم ولی ا در هــر چیــز عدالــت را رعایت 

که در آخرت باعث عذاب  کردی  کارهایــی  که  کردی؛ چرا  اســت- تــو خیلی ضرر 

کــه بــرای رهایــی از عــذاب  ی ابــدی تــو خواهــد بــود. عقــل حکــم می کنــد  گرفتــار و 

کنیم.  ک آخرت، چند صباحی را با محدودیت های مفید، زندگی  طوالنی و دردنا

کسی است  در قرآن بیش از دو هزار آیه در مورد قیامت وجود دارد. انسان عاقل 

کســانی  کــه آخــر را اول ببینــد. آخربینــی فقــط مربــوط بــه آخرت بینی نیســت، حتی 

کارهایشــان در دنیــا  گــر آَخربیــن باشــند و بــه آثــار  کار می داننــد هــم ا کــه دنیــا را آخــر 

گناه، عالوه بر آخرت دنیای آنهــا را نیز خراب می کند. کــه  کننــد، می فهمند  توجــه 

آتش بی حیایی در دنیا

بی حیایــی هــم در آخــرت آتــش دارد و هــم در دنیــا. در اینجــا بــه ســه مــورد آتــش 

بی حیایــی در دنیــا اشــاره می کنیــم:

یاد می شود و آتش مقایسه،   1. تزلزل در خانواده ها؛ با رواج بی حیایی، مقایسه ز

عامل مهمی در متالشی شدن خانواده است.

 2. سوء هاضمه شهوانی می آورد؛ یعنی فرد بی حیاء با »ناخنک زدن« به افراد 

کور می شود و وقتی به خانواده خود می رسد، دیگر  بی حیاء در جامعه، اشتهایش 

کننده ی  که نابــود  اشــتها بــه حالل خــود نــدارد. نتیجه اش می شــود طالق عاطفــی 

گــرم می گیــرد ولــی وقتــی بــه  کار بــا نامحــرم  کــه در محــل  زندگی هاســت، مثــل زنــی 

شــوهرش می رســد، روابطش ســرد و بی حال است.
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گنــاه را می بینــد و  کاذب  کامــی مــی آورد؛ بی حیایــی و جاذبه هــای  3. نا  

کام و  می خواهــد بــه آنهــا برســد امــا نمی رســد و شکســت می خــورد. در نتیجــه نــا

افســرده می شــود. 

که آتش  اینهــا چنــد مــورد از عاقبــت بی حیایــی در دنیــا اســت، در قیامت هــم 

است.

که آخر  که آخــر دنیــا را از اول ببینــد  کســی اســت  پــس طبــق قرآن، انســان عاقل 

گر مردم بهشــت را از همیــن دنیا ببیننــد، همدیگر را  دنیــا بهشــت و جهنم اســت. ا

که به این  امر به معروف می گویند  برای رفتن به بهشــت تشــویق و ترغیب می کنند 

کــه به ایــن نهی  و وقتــی جهنــم را ببیننــد، همدیگــر را از رفتــن بــه آتــش بازمی دارنــد 

از منکــر می گویند.

چکیده

که باز آرد پشــیمانی؟! 9 ی  کار کند  چرا عاقل 

عالمت عقل به چیســت؟ عالمت عقل، آَخربینی اســت، نه آُخربینی. 9

فایده ی آَخربینی:  9

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

دچار نمی شــویم.

کــه انجــام می دهیــم چیســت؟ مثــاًل آخــر نمــاز بهشــت اســت و  9 کارهایــی  آخــر 

ی جهنــم اســت. آخــر بی نمــاز

گر  9 کســی بــا نــگاه بــه آخــرت از خوشــی های لحظــه ای دنیا بگــذرد، حتــی ا گــر  ا

کســی در دنیا به  گر  کار نباشــد، خیلی ضرر نکرده؛ ولی ا بهشــت و جهنمــی هــم در 
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کرده اســت. خوشــگذرانی بپــردازد و آخــرت وجود داشــته باشــد ضرر بدی 

ی را انتخاب می کند. 9 کســی آخر دنیا را هم در نظــر بگیرد، دیندار گر  ا

ســه جهنم بی حیایی در دنیا: 9

- تزلزل در خانواده با مقایســه.

- سوء هازمه ی شهوانی.

کامی و شکست. - نا





گفتار هشتم

تفکر در توبه





تفکر در توبه

ــَب   ْن  هَتَ
َ
کمیــل، ایــن تعبیــر از وجــود نازنیــن امیرالمؤمنیــن7  اســت: »أ در دعــای 

َنْبُتــُه«1؛ خدایــا 
ْ

ذ
َ
ْنــٍب أ

َ
 ذ

َّ
ُکل ْجَرْمُتــُه  َو 

َ
 ُجــْرٍم أ

َّ
ُکل ــاَعِة  ــِة َو یِف َهــِذِه الّسَ

َ
ْيل

َّ
ِل  یِف  َهــِذِه الل

که انجــام دادم، دانســته و ندانســته، مخفی  گناهانــی  کــه انجــام دادم،  جرم هایــی 

ِكَراَم 
ْ
ــا ال َمــْرَت ِبِإْثَباهِتَ

َ
َئٍة أ  َســّيِ

َّ
ُکل ْظَهْرُتــُه َو 

َ
ْو أ

َ
ْخَفْيُتــُه أ

َ
ْنُتــُه أ

َ
ْعل

َ
ْو أ

َ
و آشــکار، »َکَتْمُتــُه أ

کرام الکاتبیــن را مأمــور  کــردم ولــی تــو  کــه مــن فرامــوش  گناهانــی  «؛ خدایــا  اِتِبــ�خَ
َ

ك
ْ
ال

َّ َمَع  َ
 َعى

ً
ْم ُشــُهودا َتُ

ْ
ــوُن ِمّنِ َو َجَعل

ُ
ــْم ِبِحْفِظ َما َيك َتُ

ْ
ل

َ
ِذيَن َوّک

َّ
کــردی تــا بنویســند، »ال

کــردی همــه ی  کــه مــوّکل  ــْم«؛ آنهایــی  َّ ِمــْن َوَراِئِ َ
ِقیــَب  َعــى ْنــَت الّرَ

َ
ُکْنــَت أ َجَواِرِحــی َو 

کــه احتمــال بدهــم آنهــا ندیده انــد، تــو خــود  کننــد و نیــز آنچــه  اعمــال مــن را ثبــت 

کــه بر مأموران  ــْم«؛ خدایا تو شــاهد بودی بر آنچه  ــا َخــِفَ َعْنُ ــاِهَد ِلَ
َ

دیــده ای، »َو الّش

کــه هیــچ چیــز بــر آنهــا مخفــی نیســت ولــی بــاز تــو شــاهد بــودی، »َو  تــو مخفــی بــود 

گناهانم را با رحمت واســعه ی خودت،  ْخَفْيَتُه َو ِبَفْضِلَك َســَتْرَته«؛ خدایا 
َ
ِتــَك أ ِبَرْحَ

یــم را نریختــی.  پوشــاندی و آبرو

كمیل. دعای 1.عباسقمــی،مفاتیحالجنان،فــرازیاز
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کمیــل شــبیه آن جملــه ی مناجــات  ایــن جملــه ی امیرالمؤمنیــن7 در دعــای 

شــعبانیه است: 

َّ ِمْنــَك یِف  َ
ْحــَوُج ِإَل َســْتِرَها َعــى

َ
أ َنــا 

َ
أ َو  ْنَيــا 

ُ
 یِف الّد

ً
ُنوبــا

ُ
َّ ذ َ

َقــْد َســَتْرَت َعــى ــی  ِ
َ

»ال
ی«1 ْخــَر

ُ ْ
ال

گــر خــدای تبــارک و تعالــی پرده پوشــی نکــرده بــود و خطاهــای مــا آشــکار شــده  ا

کســاِن مــا هــم بــه صــورت مــا نــگاه نمی کردنــد. امیرالمؤمنیــن7  بــود، عزیزتریــن 

گــر همدیگــر را بشناســند و اعمالشــان بــر  «؛2 ا اَشــْفُمْ َمــا َتَداَفْنــُمْ
َ

ــْو َتك
َ
می فرماینــد: »ل

همدیگر آشــکار شــود، جنازه ی همدیگر را هم دفن نمی کنند؛ لذا لطف خداست 

کــه بر ما پوشــیده اســت.

ْنَيا«؛ خدایا! 
ُ

 یِف الّد
ً
ُنوبا

ُ
َّ ذ َ

ی َقْد َســَتْرَت َعى ِ
َ

در مناجات شــعبانیه می گوییم: »ال

کــردی، »و  یــم را حفــظ  گناهانــم را پوشــاندی و آبرو کــه در دنیــا  از تــو ســپاس گذارم 

گناهانــم را در  کــه  ی«؛ و مــن محتاج تــرم  ْخــَر
ُ ْ
َّ ِمْنــَك یِف ال َ

ْحــَوُج ِإَل َســْتِرَها َعــى
َ
َنــا أ

َ
أ

َحــٍد ِمــْن ِعَبــاِدَك 
َ
ْ ُتْظِهْرَهــا ِل  لَ

ْ
ْحَســْنَت ِإَلَ  ِإذ

َ
ــی َقــْد أ ِ

َ
صحــرای قیامــت بپوشــانی، »ال

گناهم را در دنیا  ْشــَهاِد«؛ خدایا! 
َ ْ
 ُرُءوِس ال

َ
ِقَياَمِة َعى

ْ
ــ�خَ َفــال َتْفَضْحِن َيْوَم ال اِلِ الّصَ

بــراى هیچ یــک از بنــدگان شایســته ات آشــکار نکــردى، پس مــرا در قیامــت در برابر 

ِتَک  کمیل می گوید: »َفِبَرْحَ دیدگان مردم رســوا مکن. لذا در این قســمت از دعای 

کــرم و  کــن و بــه لطــف و  گناهانــم را مخفــی  َفِبَفْضِلــَک َســَتْرَتُه«؛ خدایــا!  ْخَفْيَتــُه، 
َ
أ

کــه انبیــاء، اولیــاء، قــرآن بــه مــا یــاد داده  فضلــت، آنهــا را بپوشــان. بهتریــن آرزویــی 

ک شویم؛  که پا که از خدا بخواهیم  اســت، قرآن می فرماید: بهترین آرزو این اســت 

مناجاتشــعبانیه. 1.همان،فرازیاز
كتابچی،چاپششــم،تهران،1376، یه)شــیخصدوق(،األمالي،انتشــارات 2.محمدبنعلیبنبابو

ص446.
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اِب�خَ َو  ّوَ که باید دوســتمان ندارد: »ِإّنَ اهلَل ُيِحّبُ الّتَ ک نشــویم، خدا آن طور  چون تا پا

کیزگان را دوســت دارد. باید  يــَن«1؛ همانــا خداوند توبه کنندگان و پا ِر َتَطّهِ ُ ُيِحــّبُ الْ

ک شــویم تــا خــدا دوســتمان داشــته باشــد. بــه همیــن دلیــل جوانانمــان در زمــان  پــا

ک می گذاشــتند  ی خــا دفــاع مقــدس، در نیمه هــای شــب، صورت هایشــان را بــر رو

و مناجــات می کردنــد؛ چون می دانســتند خــدا، مناجات کننده ها را دوســت  دارد. 

گناه توبه، ُدْور برگرداِن جاده ی 

گر بخواهیم مغفرت الهی، رحمت الهی و آمرزش الهی شــامل حال ما شــود، باید  ا

که همان ُدْوربرگــردان خودمان  گشــوده اســت  ی به نام توبه  کنیــم. خداوند در توبــه 

کــس در جــاده ی  کــس در جــاده ی خــالف در حــال حرکــت اســت، هــر  اســت. هــر 

کند. خطــا حرکــت می کند، می توانــد از ُدْور برگــردان توبه اســتفاده 

کنیم، می فرماید:   خداوند نازمان را می کشــد تا توبه 

َيْســَتِجیُبوا 
ْ
ا َدَعاِن َفل

َ
اِع ِإذ

َ
ِجیُب َدْعَوَة الّد

ُ
يٌب أ َک ِعَباِدی َعِنّ َفِإّنِ َقِر

َ
ل

َ
ا َســأ

َ
»َو ِإذ

ُيْؤِمُنوا یِب«2
ْ
ِل َفل

کرم6 می فرماید: ای  خدا در این آیه نازمان را می کشــد؛ خطاب به پیغمبر ا

ِجیُب 
ُ
يــٌب أ گــر بندگان من، آدرس من را از تو خواســتند، بگــو: »َفِإّنِ َقِر حبیــب مــا! ا

گردن به آنان  اِع« به بندگانم بگو: من خیلی به آنها نزدیک هســتم، از رگ 
َ

َدْعــَوَة الــّد

گوش فرا دهید.  نزدیک تــرم، پس بیایید بــه دعوتم 

در جایی دیگر می فرماید:

1.سورهیبقره)2(،آیهی222.
2.سورهیبقره)2(،آیهی186.
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ْم«1 
ُ

ك
َ
ْســَتِجْب ل

َ
ِن أ ْدُعو

ُ
»أ

کنید، به من ایمان داشــته  یعنــی از خواندن من خســته نشــوید، به مــن اعتماد 

باشــید. خداونــد می گویــد: بیــا هرچنــد بــا یــک قطــره اشــک، در نیمــه ی شــب، در 

ســحر، در زیــر قّبــه ی امام حســین7، در هــر مناســبتی بیا. 

گـنـه نـاامـیــد مشـو ز درگــــــــاه مــا غــرق 
کــار مـا ــردن بـــــود در هـمه دم  کـ کــه عفو 

تـوبـه شکـستی بیـا هـر آنچـه هستـی بـیـا
ــام غــــــــّفـــــار مـا ـــ ــدواری بـــــجـــــوی ز ن ـــ ــی ـــ ام

بـنـده ی شرمنده ی تـو، خالـق بخـشنـده   من
ــار مـا ـــ ــرو تـــــو در ن ــم مـــ بـیا بـهشتت دهـــ

در دل شب خیز و ریز قطره ی اشکی ز چشم
گـنه کار مـا گــریــه  کنـد  کــه دوســـت دارم 

گـر بگـذرم از جملـه ی عـاصـیان خـواهـم ا
ــردار مـا2 ک کند ز  که چــون و چــرا  کیست 

ابتــدای دعای افتتاح خیلی زیباســت، حال ما را توصیف می کند: 

3» َّ َ
ئمٍی ِمْنَک َعى

َ
 َعْبٍد ل

َ
ْصِبُر َعى

َ
 أ

ً
میا َکِر ًل  َر َمْو

َ
ْم أ

َ
»َفل

خدایا! موالىی کرمی تر از تو ندیدم که بر بنده ی پسی مانند من صبر کند. 

کردم کردی جفا  کردم، وفا  کردی خطا  عطا 
کردم، ولی بسیار می ترسم4 نمی گویم چه ها 

1.سورهیغافر)40(،آیهی60.

2.حبیبچایچیان)حســان(.
دعایافتتاح. 3.عباسقمــی،مفاتیحالجنان،فــرازیاز

4.حاجغالمرضاســازگار)مداح(.
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در دنیا ما ناز می کنیم و خدا ناز ما را می کشــد، اما در آخرت، حالتی به وجود 

که  کرد. آنجا  ی  کار که ما ناز می کشــیم و خدا نــاز می کند و دیگر نمی شــود  می آیــد 

کتاب نیستیم، ما را برگردان:  می گوییم پروردگارا ما آماده ی حساب و 

ــا ِفیَمــا   َصاِلً
ُ

ْعَمــل
َ
ِ أ

ّ
َعــى

َ
 َرّبِ اْرِجُعــوِن ل

َ
ــال ــْوُت َق َ َحَدُهــُم الْ

َ
ا َجــاَء أ

َ
»َحــّتَ ِإذ

ــْوِم ُيْبَعُثــون«1 ــْرَزٌخ ِإَل  َي َهــا َو ِمــن َوَراِئــم َب
ُ
َمــٌة ُهــَو َقائل

َ
کل ــا  َ  ِإّنَ

َّ
کال َتَرْکــُت 

َکِلَمــٌة ُهَو  ــا  َ ِ إّنَ
َّ

کــه خدایــا! مــن را برگــردان، نــدا می آیــد: »َکال آنجــا فریــاد می زننــد 

که ما ناز می کشــیم و خدا ناز می آورد. چه قدر در دنیا فرصت  َها«. اینجاســت 
ُ
َقاِئل

کنی ولی توبــه نکردی؟! که توبــه  داشــتی 

کنیم. بیاییم در فرصت دنیا از اســتغفار و دوربرگردان توبه اســتفاده 

گنـه کــار و بـــــدم یـــــا اللـه!    گـرچـه  مـــــن 
ــا اهلل! ــــ ــود مـــکـــن ردم یـ ــ از درگـــــــه خــ

کنم  که من و این همه عصیان چه  گفتم 
کـــه بــیـــــا، مـــن آمـــــدم یـــــا اهلل!2 گــفــتــی 

شرایط قرآنی توبه 

که در اینجا به شــکل مختصر اشــاره  کردن، شــرایطی فراهم باشــد،  بایــد بــرای توبــه 

کرد. خواهیم 

گناهان 1. اقرار به 
یــم نــزد هیــچ  گناهــان« در محضــر خداســت. حــق ندار اولیــن شــرط توبــه، »اقــرار بــه 

1.ســورهیمؤمنون)23(،آیهی100.
مناجاتماهرمضان. 2.مهدیســماواتی،در
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شــخص دیگــری اقــرار نماییــم.

ًئا«1 ا َو آَخَر َسّيِ  َصاِلً
ً

ُطوا َعَمال
َ
ْم َخل ُنوِبِ

ُ
وَن اْعَتَرُفوا ِبذ »َوآَخُر

کنیم؛ اعتراف  گناهان مان در محضر خداونــد تبارک و تعالی اعتــراف  بایــد بــه 

ی با عزیزشــدن در درگاهش است.  نزد او مســاو

کمیــل اینچنیــن آمــوزش  گنــاه را در دعــای  امیرالمؤمنیــن7 اعتراف کــردن بــه 

دادند: 

ِعَصَم«؛ 
ْ
ِتُک ال ِت هَتْ

َّ
ُنوَب ال

ُّ
ِلَ الذ ُهّمَ اْغِفْر

َّ
لل

َ
»أ

خدایــا! ببخــش آن گناهــاین را کــه باعــث شــده اســت پــرده ی حیــا و عّفــت 

یــده شــود.  در

َقَم«؛  الّنِ
ُ

ل ِت ُتْنِز
َّ
ُنوَب ال

ُّ
ِلَ الذ ُهّمَ اْغِفْر

َّ
لل

َ
»أ

خدایا! ببخش آن گناهاین را که کیفرها را فرو می بارند.

کــه باعــث ایجــاد دردهای العالج شــده اســت؛  کرده ایــم  گناهانــی  مــا یکســری 

ماننــد: مــرگ و میرهــای عجیــب، مرض هــای ناشــناس.

یــادی می گویند: دعاهای  َعــاَء«؛ افراد ز
ُ

ِبُس الّد ْ َ
ــِت حت

َّ
ُنــوَب ال

ُّ
ِلَ الذ ُهــّمَ اْغِفــْر

َّ
لل

َ
»أ

کرده اید  گناهانی  گفت: احتمال بدهیــد،  ما مســتجاب نمی شــود، در جــواب باید 

که دعایتان حبس شــده است. 

مثال

کــه می نشــینیم، شیشــه ها، عایــق صــدا هســتند. بــا   در اســتودیوی صــدا و ســیما 

1.سورهیتوبه)9(،آیهی102.
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کــه آن  طــرف شیشــه اســت، یــک متــر هــم نیســت، امــا  اینکــه فاصله مــان بــا فــردی 

هرچــه صــدا می زنیــم، صدایمــان را نمی شــنود، مگــر اینکــه بــا میکروفــون صحبــت 

گر هفــت میلیارد جمعّیــت، با هم، یک  گوش اوســت؟ خیر. ا کنیــم. آیــا مشــکل از 

صــدا بــا خدا حــرف بزنند، خــدا صداهایشــان را اشــتباه نمی کند و صــدای همه را 

مجــّزا می شــنود،1 آیــا مشــکل مربــوط بــه صــدای ماســت؟ خیــر. مشــکل عایــق بین 

کــه نمی گــذارد دعای ما  ماســت. بیــن مــا و خــدا، عایقــی به نــام »گنــاه« وجــود دارد 

یّبِ َو  ْســَتْغِفُر اهلَل َر
َ
بــاال بــرود؛ به همین دلیل می گویند: قبــل از دعاهایتان بگویید: »أ

که انجــام دادم اســتغفار می کنم، خدایا!  گناهی  ْيــِه«. یعنــی خدایا! از هــر 
َ
ُتــوُب ِإل

َ
أ

مــرا ببخش تــا دعایم بــاال برود. 

َجاَء«2 ِت َتْقَطُع الّرَ
َّ
ُنوَب ال

ُّ
ُهّمَ اْغِفْر ِلَ الذ

َّ
لل

َ
»أ

کــه می خواهــد  یــاد شــده اســت. مثــاًل شــخصی  متأســفانه آمــار افــراد ناامیــد، ز

کنــد، می گویــد: مــن از خــدا و اهــل بیــت: ناامیــد شــده ام و دیگــر  خودکشــی 

گذاشــته ام. او ناامید شــده اســت؛ چون  کنــار  گذاشــته ام، حجــاب را  کنــار  نمــاز را 

کــه دعایش را  گناهانی اســت  دعاهایــش مســتجاب نمی شــود؛ ولی ایــن، به خاطر 

کــه دعایــش بــاال نمــی رود و ااّل نبایــد از در خانه ی  گونه ای  کــرده اســت، بــه  حبــس 

خداونــد، ناامید شــد. 

2. اعتراف به بزرگی خدا در عفو و بخشش
شــرط دوم توبــه، »اعتــراف بــه بزرگی خداونــد در عفو و بخشــش« اســت. جوانی نزد 

کن، خداوند  گناه کارم. حضرت6 فرمودند: توبه  گفت: من   پیغمبر 6 آمد و 

كبیر. دعایجوشــن ُهَســْمٌعَعْنَســْمٍع«عباسقمی،مفاتیحالجنان،فرازیاز
ُ
َیْشــَغل

َ
1.»َیاَمْنل

كمیل. دعای 2.همان،فــرازیاز
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گناه من خیلی بزرگ اســت. فرمودند: عفــو خدا هم خیلی  گفت:  تــو را می بخشــد. 

یدند و فرمودند: دور  گفت، پیغمبــر6 هم لرز گناهش را  بــزرگ اســت. ولی وقتی 

شــو! می ترســم آتــش عــذاب تــو، مــن را هــم بگیــرد. جــوان، ناامیــد بــه بیابــان رفــت و 

گریست. )توبه نیز هزینه می خواهد،  گذاشــت، چهل شــب  ک  ی خا صورتش را رو

استغفار زبانی اثر دارد اما توبه ی واقعی هزینه هم می خواهد.( بعد از چهل شب، 

ی  یاده رو گناه، ز که در انجام  که ای پیغمبر! به آنهایی  به پیامبر 6 آیه نازل شد 
کرده اند، بگو از رحمت خدا ناامید نباشــند.1 کرده اند و بر خودشــان اســراف 

 3. إخبات
«2؛  ْخِبِت�خَ ُ ِر الْ شرط سوم توبه، »إخبات« است؛ یعنی باید خودت را بشکنی. »َو َبّشِ

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

کســی را می شــکنند.  ی می کنند و با توپ، شیشــه ی خانه ی  مثــال: بچه ها باز

یــک نفــر فــرار می کند، یــک نفر حاشــا می کند امــا یک نفر هــم مرد و مردانــه به درب 

خانــه مــی رود، در می زنــد و می گویــد: آقــا ببخشــید مــن بــودم شیشــه منزلتــان را 

شکســتم، عذرخواهی می کنم، حاضرم همه ی پول هایم را بدهم تا شیشــه ی شــما 

که  گــر مردانگــی داشــته باشــد، می گویــد: همین قــدر  کنــم. صاحب خانــه ا را تعمیــر 

کافی اســت، بــرو و مراقب باش  کرده ای  آمــده ای خــودت را شکســته ای و اعتــراف 

گر خودمان را نزد خداوند تبارک و تعالی بشکنیم، خداوند  دیگر تکرار نشود. حال ا

گرفت.  مــا را در آغــوش خواهد 

روحالجنــانفــیتفســیرالقرآن،مشــهد،انتشــارات 1.حســینبــنعلــیابوالفتــحرازی،روضالجنــانو
آستانقدسرضوی،بنیادپژوهشهایاسالمی،چاپاول،1408ق،ج16،ص338؛محمدابراهیم
كتابخانهیصدر،چــاپششــم،1366،ج1،ص495. بروجــردی،تفســیرجامــع،تهــران،انتشــارات

2.سورهیحج)22(،آیهی34.
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کاظم7 این دعا را در سجده می خواندند:  امام موســی 

 َيْبــٰى 
َ

 ِبــَک ِمــْن َنــاٍر َجِديُدَهــا ل
ُ

ُعــوذ
َ
 ُيْطــٰف َو ا

َ
َهــا ل  ِبــَک ِمــْن َنــاٍر َحّرُ

ُ
ُعــوذ

َ
»ا

 
َ

ا ل وُبَ
ُ
ــاٍر َمْســل ــَک ِمــْن َن  ِب

ُ
ُعــوذ

َ
وٰى َو ا ــْر  ُي

َ
ا ل ــاٍر َعْطَشــاُنَ ــَک ِمــْن َن  ِب

ُ
ُعــوذ

َ
َو ا

ــٰى«1 
ْ

ُيك

کــه حرارتش خاموش نگردد و پنــاه می برم به تو  یعنــی پناه می برم به تو از آتشــی 

که تشــنه اش ســیراب  کهنه نگردد و پناه می برم به تو از آتشــی  کــه تــازه اش  از آتشــی 

گردد، پوشــانده نشــود. که در آن برهنه  که هر  نگــردد و پنــاه می برم به تو از آتشــی 

ی مان با خــدا حرف بزنیم و بگوییم: خدایا من بنده ی تو هســتم و  بــا زبــان مادر

در محضــر تــو ذره ای بیش نیســتم. مــن زمین گیر تو هســتم، یا -به قــول جوانمردها- 

ی از دســتم برنمی آیــد، در برابــر تــو هیــچ ُعرضــه ای  کار مــن زمین خــورده  تــو هســتم، 

گردن کلفتی  گر درِب خانه ی خداوند،  کنیم. ا ندارم. باید خودمان را بشکنیم و توبه 

نکنیم، خداوند می بخشــد.

4. تغییر
که به  شــرط چهــارم توبــه، »تغییر« اســت. توبه همانند حمام اســت. هــر آدم عاقلی 

گذشته را بپوشد،  گر لباس  گذشــته اش را نمی پوشــد. ا حمام می رود، لباس چرک 

کرده اســت. می گویند: بی عقلی 

خاطره

زمــان اعتــکاف، در حــرم امــام رضا7 بــودم. جوانــی مانند ابــر بهار می گریســت. از 

كبــرغّفــاری،محمــدآخونــدی،تهــران، كلینــی،الکافــي،محقــقومصحــح:علــیا 1.محمــدبــنیعقــوب
نشــردارالکتــباإلســالمیه،چــاپچهــارم،1407ق،ج3،ص328.
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کــه خداوند و امام رضــا7 توبه ام را  گفــت: می دانم  او پرســیدم: چه شــده اســت؟ 

گفــت: حاج  گریــه می کنــی، بایــد خوشــحال باشــی؟  گفتــم: پــس چــرا  پذیرفته انــد. 

گناه  گفت: در شــغلم  گفتم: چطور؟  گناه می کنــم.  ن بــروم، دوباره  آقــا! از حــرم بیرو

گفتــم: خــب شــغلت را تغییر بده، مگر قحطی شــغل اســت؟! بســیار اســت. 

گفــت  گنــاه می کشــاند؛ بایــد بــه او  یــک نفــر می گفــت: رفیقــم مــن را بــه ســمت 

گنــاه  ه مــان مــن را بــه ســمت 
ّ
کــن. دیگــری می گویــد: محل کــه رفیق هایــت را عــوض 

کــن. یک نفــر دیگــر می گوید: تیپــم من را  ــه ات را عــوض 
ّ
می کشــاند؛ می گوییــم محل

کن. دیگری می گوید: شــماره موبایلم من  گناه می کشــاند؛ خب تیپت را عوض  به 

کن.  گنــاه می کشــاند؛ خب شــماره ات را عــوض  را بــه 

کند:  که پرونده مان را عوض  گر ما عوض شویم، خدا نیز در قرآن قول داده است  ا

ْم َحَسَناٍت«1 َئاهِتِ  اهلُل َسّيِ
ُ

ل ِئَک ُيَبّدِ
َ
ول

ُ
»َفا

کمیل  خدا پرونده مان را عوض می کند. آیا از این بهتر هم می شود؟! در دعای 

کســی را ســراغ ندارم  ًل َغْيــَرَک«؛ غیــر از تــو   ُمَبــّدِ
َ

هــم امیرالمؤمنیــن7  می گویــد: »ل

کند.  بتوانــد پرونده ام را عوض 

یم، ما را در عوض  کردن خود مشــکل دار بــه خــدا بگوییم: خدایا! ما در عوض 

ی نما.  کردن خودمــان نیز یار

گارانتی دارد، یخچــال، تلویزیون  که می خــرم  بــه خــدا بگوییم: خدایا! ماشــین 

که خراب باشــد، می توانید  گارانتی دارد )گارانتی یعنی یک قســمتش  کــه می خــرم 

کنیــد( امشــب نیز به خــدا بگوییــم: خدایا! تو ســازنده ی ما هســتی، آیا ما  عوضــش 

یم؟ خدایا! چشــم هایم خراب شــده اســت، امکانش نیســت عوضش  گارانتی ندار

1.سورهیفرقان)25(،آیهی70.
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کنــی؟! بــه خــدا بگوییــم: خدایــا! مــن ُعرضــه ی عوض کــردن خــود را هــم نــدارم، 

ســاعت ها می نشــینم پــای فیلــم و ســریال خســته نمی شــوم ولــی بــه محــض اینکــه 

می نشــینم پــای قرآن، خســته می شــوم!

5. جبران
کنیــم.  کنــون شــروع  شــرط پنجــم توبــه، »جبــران« اســت. جبران کــردن را از هم ا

کنــار مشــابه واجبشــان بخوانیــم، یک نمــاز واجب و یــک نماز  نمازهــای قضــا را در 

که می خوانیم یک نماز مغرب و عشــاء قضا  قضــا بخوانیــم. نماز مغرب و عشــاء را 

گــر حــّق اهلل، مثل نمــاز، روزه، خمس  کنیم. ا هــم بخوانیــم. روزه هــای قضــا را شــروع 

کنیــم. آنهایی  یــم، جبران  گــر حــّق الّناس هم دار یــم، جبــران نماییــم. ا و زکات، دار

گر نمی شناســیم  کنیم، حقشــان را بدهیــم، ا یــم و عذرخواهــی  کــه می شناســیم، برو

کنیم و بــه عنوان رّد  کنــون چیــزی را در ذهن نّیــت  یــا می ترســیم فتنــه ای شــود، هم ا

کم صدقه  کم  یم. هر قدر به دیگران لطمه زده ایم، به نّیت آنها،  کنار بگذار مظالم، 

گناهمان بخشــیده شــود. ایــن هزینه ی توبه اســت. یــم تــا  کنــار بگذار

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

گر مادر، بیرونش می کند،  ن می کند، فرزند، مادر را واسطه می کند. ا را از خانه بیرو

پــدر را واســطه می کنــد. پــدر و مــادر بیرونــش می کننــد، همســایه را واســطه می کند. 

کنید، خداوند در قرآن مجید می فرماید:  قاعده اش همین اســت. قرآن را نگاه 

1» ا َخاِطِئ�خَ ُکّنَ ا 
َ
ُنوَبَنا ِإّن

ُ
َنا ذ

َ
َباَنا اْسَتْغِفْر ل

َ
»َيا أ

1.سورهییوسف)12(،آیهی97.
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کــرده بودند، یوســف7  گناهــان بدی  کــرده بودنــد،  گنــاه  فرزنــدان یعقــوب7 

که یوســف فاطمه4 را در چــاه نگه  را در چــاه انداختنــد - مــا 1400 ســال اســت 

گفتند به یعقوب7 - ما هم به امام زمان4  یم- دروغ  گناهکار داشته ایم، ما هم 

دروغ می گوییــم، می گوییــم آماده ایــم ولــی آمــاده نیســتیم- ولــی آمدنــد نــزد پدرشــان 

َبَنــا« ای پــدر! امــکان دارد واســطه ی اســتغفار مــا  ُنو
ُ

َنــا ذ
َ
ل ِإْســَتْغِفْر  َباَنــا 

َ
أ گفتنــد: »َيــا 

ــْم«1 بــه زودی برایتان اســتغفار می کنم. 
ُ

ك
َ
ْســَتْغِفُر ل

َ
شــوی؟ پدرشــان فرمود: »َســْوَف أ

کســی بگوییــم؟  َباَنــا« بایــد بــه چــه 
َ
أ کســی بخواهیــم بگوییــم »َيــا  گــر مــا بــه  ا

پیغمبــر6 فرمودنــد: 

ِة«2 ّمَ
ُ
َبَواُه َهِذِه ال

َ
َنا َو َعِىٌ أ

َ
»أ

کالم در این  پیغمبر6 و اهل بیت: پدر ما هستند. پس به عنوان آخرین 

 .» ــا َخاِطِئ�خَ ُکّنَ ــا 
َ
َبَنــا ِإّن ُنو

ُ
َنــا ذ

َ
َباَنــا ِإْســَتْغِفْر ل

َ
بحــث، بــه امــام زمــان4 بگوییم: »َيــا أ

این شش شــرط توبه است. 

چکیده

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

گناهکار برای توبه است. خدا و ترغیب انســان 

گــر بخواهیــم مغفــرت الهــی،  9 گنــاه اســت؛ یعنــی ا توبــه، ُدْور برگــرداِن جــاده ی 

کــس در  کنیــم. هــر  رحمــت الهــی و آمــرزش الهــی شــامل حــال مــا شــود، بایــد توبــه 

کند. جــاده ی خــالف در حــال حرکت اســت، می توانــد از ُدْور برگــرداِن توبه اســتفاده 

1.همان،آیهی98.
إحیــاءالتــراث ئمــه،بیــروت،انتشــاراتدار األ أخبــار ر 2.محمدباقــرمجلســی،بحاراألنوارالجامعــهلــدر

بــی،چــاپدوم،1403ق،ج16،ص95. العر
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کنیــم، ولــی در قیامــت مــا نــاز او را  9 خداونــد در دنیــا نــاز مــا را می کشــد تــا توبــه 

کــه فرصتــی داده نمی شــود؛ چــون بارها  می کشــیم تــا فرصــت جبــران داشــته باشــیم 

گــوش نکردیــم. گنــاه نکنیــم و مــا  کــه  کشــیده  در دنیــا نازمــان را 

شرایط قرآنی توبه: 9

گناهان - اقرار به 

- 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 می دهد :

ْيل «1
َّ
اَر یِف الل اِر َو ُيوِلــُج  الّنَ  یِف الّنَ

َ
ْيل

َّ
»ُيوِلــُج  الل

شــب تبدیــل بــه روز و روز تبدیل به شــب می شــود. طبیعت در زمســتان، مرده 

کــه درخت ها شــکوفه  کــرد  بــود ولــی خــدا در عــرض ده، بیســت روز، انقالبــی بــه پــا 

می دهنــد و زمین هــا سرســبز می شــوند. خــدا در انقــالب بیــن فصل هــا -زمســتان و 

بهار- قدرت خودش را به ما نشان می دهد. خدا در وجود من و شما، نطفه تبدیل 

گوشت و بعد تبدیل  به علقه، علقه تبدیل به مضغه، مضغه تبدیل به استخوان و 

کامل می شــود. بعد خدا می فرماید:  به یک انســان می شــود؛ یک انســان ســالم و 

2» اِلِق�خَ خَ ْحَســَن الْ
َ
»َفَتَباَرَک اهلُل أ

کــه در وجــود مــا اتفــاق می افتد،  خــدا قــدرت خــودش را در وجــود مــا و انقالبــی 

1.سورهیحج)22(،آیهی61.
2.ســورهیمؤمنون)23(،آیهی18.
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کــه  گــر نــگاه توحیــدی بــه طبیعــت داشــته باشــیم، هــر چیــزی  نشــان می دهــد. ا

می بینیــم، بــه یــاد خــدا و قــدرت او می افتیــم.

ــو بــیــنــم ــ ــه دریــــــــا بـــنـــگـــرم دریــــــــا تـ ــ بـ
ــرا تـــو بینم ــرا بــنــگــرم صـــحـ بـــه صـــحـ

کردیم و  گر تفکر  گفته شــد، قدرت نمایی خدا در تکوین بــود. ا آنچــه تا به حال 

خدا را در قدرت نمایی  در تکوین دیدیم، قدرت نمایی خدا را در انقالب تشریعش 

هــم بــاور می کنیــم. اینهــا انقــالب تکوینــی خدا بــود. زمســتان تبدیــل به بهــار، نطفه 

گوشــت و اســتخوان و  تبدیــل بــه علقــه، علقــه تبدیــل بــه مضغــه، مضغــه تبدیل به 

گرفــت. پس  پوســت و چشــم و دســت و دهــان شــد تــا همــه ی اعضای بدن شــکل 

خالــق نظــام تکویــن، خالــق نظــام تشــریع هــم هســت و هــر دو را احســن الخالقیــن 

کرده اســت. تدبیر 

که همه ی انبیاء و اولیاء این جمله  خدا انقالب تشریع را در قالب یک جمله  

کرده اند، به ما فرموده است:  را بیان 

 اهلل ُتْفِلُحوا«1
َّ

َه ِإل
َ
 ِإل

َ
وا ل

ُ
»ُقول

کردید من بهترین معمار هستم در طبیعت! چقدر قشنگ  که باور  ای مردمی 

زمســتان را در یــک آن تبدیــل بــه بهــار می کنم! چقدر قشــنگ نطفه را طــی مراحلی 

تبدیــل به یک انســان می کنم! چقدر قشــنگ شــب را تبدیل بــه روز و روز را تبدیل 

گر این قدرت نمایی من را دیده اید، قدرت نمایی من را در تحول  به شب می کنم! ا

که:  اهلل« به اینجا می رســد 
َّ

َه ِإل
َ
ِإل

َ
گر بگوید: »ل انســان هم ببینید. ا

إحیاءالتراثالعربی، ئمه:،انتشــاراتدار األ أخبار ر الجامعهلدر 1.محمدباقرمجلســی،بحارالنــوار
چاپدوم،بیروت،1403ق،ج18،ص203.



تفکر تر رنم ب تففم ل   کفم     117

ْدَن«1
َ
ْو أ

َ
ِ أ اَن َقاَب َقْوَسْ�خ

َ
 َفك

َ
َّ َدَن َفَتَدّل ُ

»ث

گــر به خدا ایمان بیــاورد، به جایی  که یک ُبعدش حیوان اســت، ا ایــن انســانی 

کور  کــه به جــز خــدا نبیند، عیســی بــن مریم می شــود، مــرده زنده می کنــد،  می رســد 

را بینــا می کنــد، مریــض شــفا می دهــد. ایــن مســأله نــه تنهــا بــرای عیســی بــن مریــم 

رخ می دهــد، بلکــه بــرای ائمــه ی معصومیــن: هــم رخ می دهــد، حتــی عالمــان 

و صالحــان هــم می تواننــد ایــن اتفاق هــا را رقــم بزننــد و انقــالب می کننــد. مــا نیــز 

کافیســت بنــده ی خدا باشــی و در وجــودت انقالبی  می توانیــم چنیــن باشــیم فقــط 

گفتــه اســت را انجــام دهی.  کــه خــدا 

ْو َمَثِى«2
َ
َک ِمْثِى أ

َ
ْجَعل

َ
ِطْعِن َحّتَ أ

َ
»َعْبِدی أ

گفتــه ام را در  کــه  گــر تــو آن انقالبــی  ایــن حدیــث قدســی اســت. ای انســان، ا

وجــودت انجــام بدهــی، مــن به تــو قدرتــی خدایی خواهــم داد، تــو را خلیفــه ی خود 

گاهــی اوقات  کــرد. خلیفــه یعنــی چــه؟ یعنــی جانشــین. جانشــیِن رئیــس،  خواهــم 

که خدا  گر ما انقالبی  که آقای رئیس تشــریف ندارند از طرفشــان امضاء می کنند. ا

فرموده است را در وجودمان انجام بدهیم، خدا اجازه می دهد ما از طرفش امضاء 

کنیــم. دو نمونــه اش را برایتــان می گویم. 

که قبرش در حرم امام رضا7 اســت  آقا شــیخ حســنعلی نخودکی اصفهانی، 

یک انســان معمولی اســت ولی انقالب خدا را در وجود خودش انجام داده است؛ 

خدا نیز به او اختیاراتی داده اســت. اختیارات خدا چیســت؟ 

1.سورهینجم)53(،آیات8-9.
إحیاءالتراثالعربی، ئمه:،انتشــاراتدار األ أخبار ر الجامعهلدر 2.محمدباقرمجلســی،بحارالنوار

چاپدوم،بیروت،1403ق،ج102،ص165.
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ون«1
ُ

ُکْن َفَيك ُه 
َ
 ل

َ
ْن َيُقول

َ
 أ

ً
َراَد اهلّلُ َشْيئا

َ
ا أ

َ
»ِإذ

گفتند: این خانم و آقا چند ســال اســت  نزد شــیخ حســنعلی نخودکی آمدند و 

کرده انــد و صاحــب اوالد نشــدند، از لحــاظ پزشــکی هــم می گوینــد ایــن  کــه ازدواج 

خانم صاحب اوالد نمی شود. آقا شیخ حسنعلی نخودکی، یک قند یا چیز دیگری 

را متبــرک می کنــد، دعایــی می خوانــد و تصــّرف می کنــد. می گویــد بدهیــد بــه ایــن 

گــوش آقــای شــیخ حســنعلی نخودکــی می گوینــد: این  عــروس و دامــاد بخورنــد. در 

خانــم از لحــاظ پزشــکی دیگــر نمی توانــد بچــه دار شــود. ایشــان بلنــد می گویــد: این 

فضولی هــا بــه شــما نیامــده اســت. قنــد را بــه عــروس و دامــاد می دهنــد و آنهــا آن را 

می خورنــد. بعــد از مدتــی بچه یشــان را می آورند تا شــیخ اذان و اقامــه اش را بگوید. 

کار ساده ای  گفته اســت، انجام بدهیم، مریض شــفا دادن  که خدا  ما انقالبی 

می شود. 

که رحمت خدا به روح مطهرش باد، پدر آقای ســرافراز  در مورد امام بزرگوارمان 

کردنــد، فرمودند: دخترم و دامــادم یازده،  رئیــس ســابق صدا و ســیما برای من نقــل 

کرده بودند و صاحب اوالد نشده بودند. رفتیم خدمت  که ازدواج  دوازده سال بود 

گفتیم: آقا یک دعایی بکنید اینها صاحب اوالد شوند.  امام2 در اوایل انقالب، 

کنید تا به  گفتــم: دعای تنهــا نمی خواهیم، یــک قند را تبــرک  کردنــد.  امــام2  دعــا 

که قنــد تبرکی امــام2  را به این آقــا و خانم دادیم  ایــن  زوج بدهیــم. َقســم می خــورد 

گفتند. و ســال بعد بچه را بردیم خدمت امــام2  اذان و اقامه 

گر امام2 توانســت انقالب بیســت و دوم بهمن و دوازدهم فروردین را رهبری   ا

کرد، اول »الإله إال اهلل«  که اول انقالِب وجود خودش را رهبری  کند، بخاطر این بود 

1.سورهییس)36(،آیهی82.
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ــوِء«1،  ــاَرٌة ِبالّسُ ّمَ
َ َ
ْفــَس ل کــرده بــود. »الإلــه« یعنــی »ِإّنَ الّنَ را در وجــود خــودش محقــق 

ْحَســَن َمْثوای «2، »الإلــه« یعنی برادر و خواهر! 
َ
یّبِ أ ُه َر

َ
 اهلِل  ِإّن

َ
 َمعاذ

َ
»الإلــه« یعنــی »قال

ن  که نفس اماره اســت بگــو: نه، و هم بــه طاغوت های بیرو هــم بــه طاغوت درونت 

که توانســت شــاه را  گفته بود  بگو: نه. امام2 اول به طاغوت های درونش خوب نه 

کند. »الإله«ی انقالب در بیســت و دوم بهمن اتفاق افتاد و »اال اهلل«اش  ســرنگون 

ی اســالمی شد، حکومت اهلل شد.  در دوازده فروردین تثبیت شــد، جمهور

گر من و شما نیز در وجودمان به جمهوری اسالمی یعنی به اسالم رأی ندهیم،  ا

کند. مــا »ال إله إال اهلل« را در وجود خودمان  حرفمــان نمی توانــد بچه یمان را تربیت 

کنیم، قطعًا قدرت خدا می آید و پشــت این انقالب قرار می گیرد.  محقق 

کس  برخی می گویند: ما از پس َنفســمان برنمی آییم! این یک حرف است. هر 

که  دســتش در دســت قدرت خدا باشد، َنْفس عددی نیســت. ما از خدا جداییم 

گفتنــد: بــا چــه پیشــینه ای در  گردن کشــی می کنــد. همــه بــه امــام2  نفــس بــرای مــا 

کنــی؟ امــام2 فرمــود: بــا قــدرت خــدا. آنهــا  مقابــل حکومــت شــاه می خواهــی قیــام 

کــه متوجــه قــدرت خــدا نمی شــدند، امــام2  را منــع می کردنــد و می گفتنــد: چطــور 

کنیــد؟ امــام2  فرمودند خــدای متعال  یــم تا دنــدان مســلح قیــام  می خواهیــد بــا رژ

فرموده اســت:

ِ َمْثَن َو ُفَراَدی«3
ْن َتُقوُموا هلِلَّ

َ
ْم ِبَواِحَدٍة أ

ُ
ِعُظك

َ
ا أ َ َّ

 ِإن
ْ

»ُقل

»بگــو: شــما را تنهــا بــه یك چیز انــدرز می دهــم، و آن اینکه: دو نفــر دو نفر یا یك 

1.سورهییوسف)12(،آیهی53.
یــزمصــر[صاحــب ]عز گفــت:»پنــاهمیبــرمبــهخــدا!او 2.ســورهییوســف)12(،آیــهی23.»)یوســف(

نعمــتمــناســت.«
3.سورهیسبأ)34(،آیهی46.
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کنید.« نفــر یك نفــر براى خدا قیــام 

زهیر، عثمانی مســلک اســت، دنیا دوســت اســت، دنبال تجارت اســت. ولی 

امام حســین7 دوستش داشــتند، نمی دانم چرا؟ حتمًا یک نکته ای در وجودش 

بــوده اســت. زهیــر به خیمه ی امام حســین7 وارد شــد. وقتی برگشــت، دیگر زهیر 

کرده بود. ســابق نبــود. امام حســین7 در وجود زهیر انقالب ایجــاد 

کردنــد. بــه غــار ثــور رســیدند.  پیغمبــر مــا از دســت دشــمنان از مکــه هجــرت 

6 بــود  کــه همــراه پیغمبــر  کســی  صــدای نفس هــای دشــمن را می شــنیدند. آن 

کشــته  کننــد بــه بدترین شــکل،  گــر مــا را پیــدا  گرفتــه اســت، ا گفــت: تــرس مــن را فرا

که به من فرمود  ْن ِإّنَ اهلَل َمَعَنا«1 خدایی  َز ْ َ
حت

َ
خواهیم شد. پیغمبر6 فرمودند: »ل

گذاشــت. بــه امر پــروردگار،  ن بــرو، همــان خــدا نیــز مــن را تنهــا نخواهــد  از مکــه بیــرو

کــه  عنکبــوت مأمــور شــد تــا بــر دِر غــار، تــار بتنــد و پرنــده ای النــه بســازد. هنگامــی 

کــه پیامبر6  مشــرکین بــه در غــار رســیدند بــا دیــدن ایــن صحنــه مطمئن شــدند 

بــه ایــن غــار پنــاه نیاورده اند. 

کنیم قــدرت خدا را  گــوش  گــر بــه حرف خــدا  کنیــد. ا مــردم قــدرت خــدا را بــاور 

می بینیــم:

 اهلِل َفُهَو َحْسُبُه«2
َ

ل َعى
َ

»َو َمْن َيَتَوّک

شرط بهره مندی از قدرت خدا

کمک آنها بهره مند می شوند  کسانی از  امدادخودروها در جاده ها هستند ولی تنها 

1.سورهی)9(،آیهی40.
2.سورهی)65(،آیهی3.
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کمــک  کنــد، می آینــد  کــوه ریــزش  کــه در راه باشــند، نــه بیراهــه. در راه بــرف بیایــد، 

گر در بیراهه باشــید، امدادخودرو را نمی بینید. خدا  می کنند. باید در راه باشــید. ا

کنم،  کمکش  که می خواهد من در انقالب های زندگی اش  کس  فرموده اســت: هر 

باید در راه والیت باشد. 

مردم سه دسته اند

که مردم ســه دســته اند:  یارت جامعه فرموده اند  امام هادی7در ز

کمکی به او نمی رســد. کس در راه نباشــد،  ٌق«؛ هر  ْم َماِر
ُ

اِغُب َعْنك »َفّرَ

گاهــی اوقات به  گاهــی در راه می آید و  کــه  کســی  ــْم َزاِهــٌق«؛ 
ُ

ك ــُر یِف َحّقِ َقّصِ ُ »َو الْ

که در راه اســت.  ن مــی رود، به انــدازه ای بهره مند می شــود  بیــرو

کــس مــالزم رکاب شــما باشــد همیشــه مــورد توجــه  ِحــٌق«1؛ هــر 
َ

ــْم ل
ُ

ك
َ
ِزُم ل

َ
ــال

ْ
»ِو ال

اســت و بــه شــما ملحــق می گــردد.

خداوند متعال می فرماید:

2» ْؤِمِن�خَ ُ ْيَنا َنْصَر الْ
َ
 َعل

ً
»َکاَن َحّقا

»یارى مؤمنان، مهواره حّق است بر عهده ی ما.«

ِذيَن آَمُنوا«3
َّ
 »ِإّنَ اهلَل ُيَداِفُع َعِن ال

كبــر یــهقمــی)شــیخصــدوق(،مــنلیحضــرهالفقیــه،محقــقومصحــح:علیا 1.محمــدبــنعلــیبــنبابو
غفاری،دفترانتشــاراتاسالمیوابســتهبهجامعهمدرسینحوزهعلمیهقم،چاپدوم،قم،1413ق،

ج2،ص612.
2.سورهیروم)30(،آیهی47.

3.سورهیحج)22(،آیهی38.
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»خداوند از کساین که امیان آورده اند دفاع می کند.«

ی اســالمی با والیت الهیه همراه شــدند،  گر در جمهور اینها آیات قرآن اســت. ا

ی اســالمی را  بــا قدرت خــدا، طاغوت را ســرنگون می کنند؛ با قدرت خدا، جمهور

که با قدرتش  برقــرار می کننــد؛ با قدرت خدا، خرمشــهر را آزاد می کننــد. آن خدایی 

کمک  کوچــک مــا نمی توانــد مــا را  ی رســانده اســت، در زندگی هــای  مــا را بــه پیــروز

کند؟! در سیاست و مدیریت  کمک  کند؟! در اقتصاد نمی تواند دولت و ملت را 

کند؟!  کمک  نمی توانــد 

کــه مــن مؤمــن بــه او باشــم ولــی برخــی از مســیر  کمــک می کنــد  خــدا بــه شــرطی 

والیــت خــارج می شــوند و امــداد الهــی را حــس نمی کننــد. 

ن مــا و انقالب هــای  تفکــر در قــدرت خــدا و حمایــت او از انقــالب در درو

ن هیچ  کــه بدو اجتماعــی، بــه طرفداران توحیــد و والیت چنــان روحیه ای می دهد 

ی در مســیر انجــام وظایــف خــود حرکــت می کننــد. حــد و مــرز

چکیده

یم: 9 دو نوع انقالب دار

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

انقالب در تشریع، یعنی خدا به افرادی خاص اجازه انقالب می دهد؛ مانند 

کرامات معصومین و علما.

کســی در وجــود خــود انقــالب ایجــاد نکــرده باشــد نمی توانــد باعث  9 نکتــه: تــا 

انقــالب در بیــرون از خود شــود. 

که  9 کس نــدای انبیــاء را،  کنیــم؟ هر  چگونــه در درون خودمــان انقــالب ایجــاد 
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کردن  »ال الــه اال اهلل« اســت، در وجــود خــودش، با خــارج نمــودن »طاغــوت« و وارد 

کند؛ مانند  »اهلل« بــه وجودش پاســخ بگوید، می تواند در دیگران نیــز انقالب ایجاد 

حضرت امــام خمینی2.

کنند،  9 که می خواهند در وجودشــان انقــالب ایجاد  کســانی را  خداوند دســت 

کــه در راه باشــند نــه در بیراهــه. یعنــی در مســیر والیــِت اهلل  می گیــرد، بــه شــرط ایــن 

باشند.

مردم سه دسته اند: 9

کمکی به آنها نمی رسد. که در راه نیســتند و  کســانی   -

که در  گاهــی به بیراهــه می روند و به انــدازه ای  گاهــی در راهند و  کــه  کســانی   -

راه هســتند امداد نصیبشــان می شود.

کمک هــای الهــی  کــه همیشــه در راه هســتند و بــه صــورت دائــم از  کســانی   -

برخوردارنــد.





گفتار دهم

تفکر در بنیان خانواده





تفکر در بنیان خانواده

کــه در دیــن مــا، بــرای اســتحکام خانــواده مطــرح شــده »شــناخت«  اولیــن عاملــی 

کننــد، قطعًا  گــر زن و مــرد، ســه شــناخت را نســبت بــه افــراد خانــواده پیــدا  اســت. ا

آن خانــواده مســتحکم خواهــد بــود:

کنند. 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 آسیب ها و مشــکالت زندگی شناخت پیدا 

جایگاه مرد چیست؟ 

جایــگاه مــرد، ولّی خانه اســت؛ هم ولّی همســر اســت، هم ولّی فرزنــدان. اولین 

کــه بچه ها تحــت عنوان نام »ولّی« با او آشــنا می شــوند، »پدر« اســت.  کســی 

کلمــه ی »ولــّی« را هــم راجــع بــه پــدر، هــم راجــع بــه ولــّی، هــم راجــع بــه ائمــه ی 

معصومیــن: ، هــم راجع به وجود نازنین رســول اهلل6 و انبیــاء: و هم راجع 
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بــه خــدا اســتفاده می کنیــم:

ِذيَن آَمُنوا«1
َّ
ِلَّ ال »اهلُل َو

که با عنوان »ولّی«، با فرزندان و همسر در ارتباط  کسی  گر پدر، به عنوان اولین  ا

اســت، بتواند خاطره ی خوشــی از والیــت، در ذهن فرزندان به جا بگــذارد، بچه ها 

نیــز بــه صــورت طبیعــی پذیرش بهتری نســبت به ولــّی فقیه و والیــت اهل بیت: 

کــرده اســت، نتواند  کــه در زندگی بــا او برخورد  گــر اولیــن ولّیــی  پیــدا می کننــد. امــا ا

عملکرد خوب و موفقی داشته باشد و از او بدی ، ظلم، بداخالقی و نامردی ببیند، 

گریزان خواهد شــد. به طور طبیعی در ذهن خودش، از والیت، 

کنم: بــا توجه به این مقدمه می خواهم ســه نقش را برای مرد در خانواده عرض 

کند  کــه خــدا به مــرد داده، »قدرت« اســت؛ پــدر می توانــد امر  اولیــن جایگاهــی 

که قــدرت بــه تنهایــی نمی توانــد جاذبه  کارهــا شــود. امــا می دانیــم  و مانــع برخــی از 

کنــار قدرت،  گــر در  گاهــی ممکــن اســت موجــب دافعــه شــود، امــا ا داشــته باشــد و 

کار، اقتدار می شود. لذا اولین  کار برده شود، خروجی  عنصری به نام »محبت« به 

کند،  که باید ولّی، یعنی پدر در خانه، نسبت به همسر و فرزندان رعایت  نکته ای 

که والیت، خواســتنی می شــود و موجب استحکام  محبت اســت. این گونه اســت 

خانــواده خواهد بود.

کالم به  کنیــم؛ هم از »مالــک يوم الديــن«  کمــی در ســوره ی حمــد تفکر  بیاییــد 

میــان آمده و هــم از »رحن و رحمی«. 

گــر مــرد، مظهر رحمت در خانه نباشــد، چــه اتفاقی در خانه می افتــد؟ طبیعتًا  ا

زن، از ایــن شــوهر فــرار می کنــد، بچه از این پــدر فرار می کنــد. آمــار خیابان گردی ها 

1.سورهیبقره)2(،آیهی257.
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یاد می شود  یاد می شود، آمار خانه های مجردی  ز ی ها ز یاد می شود، آمار بچه فرار ز

کــه پیغمبر  و در نهایــت بنیــان خانــواده متزلــزل خواهد شــد. به همین دلیل اســت 

کرم6 فرمودند:  ا

»جمله ی محبت آمیز شــوهر به همســر، هیچ وقت از یادش نمی رود.«1

که خدا به مرد داده، »حکومت« است. حکومت و مدیریت  دومین جایگاهی 

زندگــی را، خدا به مرد داده اســت. حکومت نیز ماننــد قدرت، خود به خود جاذبه 

گر یک عنصر در دل این حکومت باشد، جاذبه دارد و آن عنصِر »عدالت«  ندارد؛ ا

کامل می شــود. مردها باید نســبت به  کــه  اســت. حکومــت به عالوه عدالت اســت 

کلمــات محبت آمیــز، چــه  همســران و فرزندانشــان عدالــت داشــته باشــند؛ چــه در 

در نــگاه محبت آمیز و چــه در رفتار محبت آمیز. 

عدالت در زندگی یعنی: فرق نگذاشتن بین خانواده ی مرد و زن، فرق نگذاشتن 

بیـن مریضـی مـرد بـا زن و ... بنابرایـن حکومـت به عـالوه عدالـت مظهـر اقتـدار 

خواهد بـود و انسـجام و اسـتحکام در خانـواده را نتیجـه می دهد و در طـرف مقابل، 

بی عدالتـی باعـث تزلـزل در بنیـان خانـواده خواهـد بـود. روایـت شـریف می فرمایـد: 

ِم«2
ْ
ل

ُ
َيْبٰق َمَع الّظ

َ
ْفِر َو ل

ُ
ك

ْ
ُک َيْبٰق َمَع ال

ْ
»اُلل

کــه ظلــم پایــدار نیســت، در خانــواده  ظلــم، پایــدار نیســت و اولیــن جایگاهــی 

است.

كبــر،آخونــدی،محمــد،ج5، كافــی،محقــق،مصحــح،غفــاری،علــیا كلینــی،محمــدبــنیعقــوب، .1


َ
ــِکل ِحّبُ

ُ
أ ــی ِإّنِ ِة

َ
َمــْرأ

ْ
ُجــِلِلل الّرَ

ُ
َقــْول الکتــباإلســالمیة،چــاپچهــارم،1407ق. ص569،تهــران،دار

َبدًا.
َ
ِبَهــاأ

ْ
َهــُبِمــْنَقل

ْ
َیذ

إحیاءالتراثالعربی، ئمه:،انتشــاراتدار األ أخبار ر الجامعهلدر 2.محمدباقرمجلســی،بحارالنوار
چاپدوم،بیروت،1403ق،ج72،ص331.
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کــه خــدا بــه مــرد داده »صولــت« اســت؛ بزرگــی در خانــه،   ســومین جایگاهــی 

که این بزرگی  مربوط به مرد اســت. هر جایگاهی یک مسئولیتی دارد. آن عنصری 

را تلطیــف و شــیرین می کنــد، »گذشــت و ســخاوت« اســت. تمــام ایــن مطالب، از 

که خدایی  گرفته شــده اند. ما در مشــاوره ها برخورد می کنیم با این مســأله  روایات 

که باید مرد انگشــت اتهام را  نکــرده بچه دســت در جیب پدرش ببرد، اینجاســت 

گذشــت و سخاوت باشــد، بزرگی مرد در زندگی تثبیت  گر  به ســمت خود بگیرد. ا

می شود.

کــه قدرت را بــا محبــت، حکومــت را با عدالــت، صولت  لــذا می گوییــم مــردی 

کند، ایــن مــرد در جایــگاه والیتی خودش  گذشــت و ســخاوت جمــع  و بزرگــی را بــا 

کرد.  در خانــه نقش آفرینــی خواهــد 

جایگاه زن چیست؟ 

بــا اســتفاده از آیــه ی 34 ســوره ی نســاء، برخــی از ویژگی هــا و جایــگاه زن را عــرض 

می کنیــم: 

اولیــن جایــگاه، »صالحــات بــودن« اســت. صالحــات را می شــود بــا آیــه ی »ُهّنَ 

که زنــان صالح باید  «1 توضیــح داد؛ بــه این صــورت  ــّنَ ُ ْنــُمْ ِلَبــاٌس لَ
َ
ــْم َو أ

ُ
ك

َ
ِلَبــاٌس ل

کــه رفتارهــای زنانــه ی او منحصــر به همســرش باشــد، نــه با هیچ  ک دامــن باشــند  پا

کــس دیگــری؛ یعنــی همــه ی جذابیت های خــاص زنانه، همــه ی زیبایی هایشــان، 

همــه ی عشوه گری هایشــان بــرای همســرش باشــد. حتــی اجــازه ندارنــد بعضــی 

از رفتارهــا و پوشــش ها را بــرای پدرشــان، برادرشــان و فرزندشــان داشــته باشــند. 

1.سورهیبقره)2(،آیهی187.
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صالحــات یعنــی بدانــد تنهــا حــوزه ی آزاد او، حــوزه ی شــوهر اســت.

کردند:  حضــرت زهرا3 »صالحات« را در یــک جمله این چنین بیان 

که هم او نامحــرم  را نبیند و هم نامحرم او رانبیند.«1 »بهتریــن زن، زنی اســت 

گریبان گیــر جامعــه ی مــا  کــه متأســفانه امــروز  چــرا؟ بــه دلیــل »آســیب مقایســه« 

گردنشــان می آید؛  کــه بدحجاب هســتند، حّق النــاس به  شــده اســت. خانم هایی 

کنار خیابــان ایســتاده، صد نفر مــرد از جلوی  کــه خانم بدحجــاب  بــه ایــن صورت 

کس هم شــاید مزاحمش نشــود ولــی در ذهنشــان تصویر این  او رد می شــوند، هیــچ 

خانــم می مانــد. احتمــال دارد وقتــی وارد خانــه می شــود، ترکیــب ظاهری همســرش 

گاه به او ایــراد بگیرد. اینجــا یک مقایســه ی قهری، صورت  کــه می بینــد، ناخــودآ را 

می گیرد.

گر آقایان، معرفی کننده جایگاه والیت  دومین جایگاه خانم »قانتات« اســت. ا

گر همســر  هســتند، خانم هــا مربــی اطاعت پذیــری و والیت پذیری هســتنند؛ یعنی ا

کنــد، بچه ها هــم از پدر به  که خــدا فرموده اســت، اطاعت  از شــوهر بــه عنــوان ولّی 

عنوان ولّی اطاعــت می کنند.

خواهــران بزرگــوار، خدا می دانســته غیر از انبیاء و اولیاء، بقیــه ی مردها معصوم 

نیســتند، می دانســته برخــی از آنهــا بداخــالق، خســیس، مغــرور و متکبــر هســتند 

گر نســبت به ایــن مردهــا اطاعــت داشــته باشــید، مجاهدت  ولــی بــه شــما فرمــوده ا

که در میدان رزم، شمشــیر  برایتــان ثبــت می شــود. مانند مجاهد فی ســبیل اللهــی 

که: می زنــد، مجاهــدی 

1.حقــاقالحّق:ج25،ص350،اعیانالّشــیعة:ج1،ص322.
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1»
ً
 َعِظیما

ً
ْجرا

َ
َقاِعِديَن أ

ْ
 ال

َ
َجاِهِديَن َعى ُ  اهلُل الْ

َ
ل

َ
»َفّض

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

فرموده: 

ِل«2 َبّعُ ِة ُحْسُن الّتَ
َ
ْرأ َ »َجَهاُد الْ

جایگاه شما اطاعت است

گــر از پــدرت اطاعــت می کنــم، بــه خاطر  مادرهــای بزرگــوار، بــه دخترانتــان بگوییــد ا

خــوش اخالقــی او، بــه خاطــر خرجــی دادن او و خــوب بــودن او نیســت، بلکــه بــه 

کــن. بچه هایمــان  کــه خــدا فرمــوده اســت از همســرت اطاعــت  خاطــر ایــن اســت 

کنیــم. قانتــات معنایــش ایــن اســت:  را در مســیر بندگــی خــدا مطیــع شوهرانشــان 

»اطاعــت بــا تســلیم«.

ســومین جایگاه زن، »حافظاٌت للغیب« اســت. حافظ غیب شــوهرش است؛ 

ی شــوهر، حافظ مال شــوهر و حافظ اوالد شــوهر  ایــن یعنــی چــه؟ یعنی حافظ آبــرو

باشد. 

ایــن شــناخت اســت؛ ایــن شــناخت، عامــل اســتحکام زندگــی اســت. مــرد و 

کــه در  کجاســت. امــروز یکــی از بزرگ تریــن جنایت هایــی  زن بداننــد جایگاهشــان 

کــه جــای زن و مــرد را عــوض  قالــب تهاجــم فرهنگــی انجــام می شــود، ایــن اســت 

می کننــد. متأســفانه تلویزیــون هــم خانم هــای راننــده ی تریلــی را نشــان می دهــد. 

کارهــای  ی و  کارهــای ســخت افزار کــرده اســت:  کار در عالــم خلــق  خــدا دو دســته 

1.سورهینساء)4(،آیهی95.
كتــابالنــکاح،بــابحــقالــزوجعلــیالمــرأة148حدیــث4)چــاپدارالضــواء:ج5، 2.فــروعالکافــی،

ص506(.
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ی، زن را  کارهــای نرم افــزار ی، مــرد را و بــرای  کارهــای ســخت افزار ی. بــرای  نرم افــزار

ی اســت، خــدا به دوش  کار ســخت افزار قــرار داده اســت. تأمیــن اقتصاد خانواده، 

ی شما، توسط پیغمبر 6، لفظ جهاد را  گذاشته است. خدا برای شوهردار مرد 

که شــما باید داشــته باشید،  ی شــما، تربیت فرزندی  کار برده اســت، برای مادر به 

خــدا دو تعبیــر دارد: یکــی تعبیــر اینکه بهشــت زیر پای مــادران اســت تعبیر دیگری 

کار،  یــم، خــدا اجــر شــهید را بــه مــادر می دهــد. شــوخی نیســت معلــوم می شــود  دار

کار بزرگــی اســت. یک عــده از خانم ها مجاهده گونه شــغل هایی را قبــول می کنند، 

شــغل های مخصــوص خانم هــا، خــدا خیرشــان بدهــد؛ یــک عــده از خانم هــا هــم 

کار می کنند،  گذران زندگیشان  سرپرســت خانواده اند، آنها هم مجاهده گونه برای 

کارهای  کــردن و  کار  کارهــای متناســب. اما یک عــده از خانم هــا هوس گونه دنبال 

ی می رونــد. آنهــا بــه خــود، خانــواده و جامعــه خیانــت می کننــد. چــون  ســخت افزار

جایگاه خودشــان را نشــناختند. 

گندم دستاس  سلمان وارد خانه حضرت فاطمه ی زهرا3 شد، حضرت3 

گفت: بی بی  گهواره بلند بود. سلمان  گریه ی امام حسین7 از  می کردند. صدای 

گندم دســتاس  کنــم یا  کنــم، بچــه را آرام  کمکتــان  ی را بگوییــد مــن  کار جــان یــک 

کردن بچه با مادر اســت، تــو می خواهی  کنــم؟ حضــرت3 فرمودند: ســلمان! آرام 

ی  کار نرم افــزار کــردن بچــه،  کــن؛ چــون آرام  گنــدم دســتاس  ی را انجــام بدهــی  کار

ی است. من به جهت اضطرار دارم  کار سخت افزار گندم،  کردِن  است، دستاس 

ی خودم می رســم.  کار مادر کند می روم به  کمکم  کار را انجــام می دهم، یکــی  ایــن 

این شناخت است. 
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چکیده

اولین عامل اســتحکام بنیان خانواده، شــناخت در سه حیطه است: 9

کنند. - زن و مرد به جایگاه، نقش و حقوقشــان شــناخت پیدا 

کنند.  - زن و مرد به تکالیفشــان شــناخت پیدا 

کنند. - به آســیب ها و مشــکالت زندگی شناخت پیدا 

جایگاه مرد، جایگاه والیت در خانه اســت. 9

ویژگی هــای مرد یا همان ولّی در خانه: 9

که از جمع قدرت و محبت حاصل می شــود. - »اقتدار« 

که از ترکیــب مدیریت و عدالت به وجود می آید. - »حکومــت« 

که از بزرگی به عالوه ی ســخاوت و بخشــش ایجاد می شود. - »صولت« 

ویژگی های زن در خانه: 9

- صالحات

- قانتات

- حافظات للغیب.

ی با توجــه به شــناخت ظرفیت های مرد به مردها ســپرده  9 کارهــای ســخت افزار

ی به خانم ها ســپرده شــده است. کارهای نرم افزار شــده اســت و 

گونه است: 9 کردن خانم ها ســه  کار 

- شغل های مخصوص خانم ها

کارهای درآمد زا ولی متناســب   -

کارهای هوس گونه  -



ضمیمه:

 اقتصاد مقاومتی





که نیاز اســت در میــان مباحث معرفتی  ســرفصل هــای مباحث اقتصــاد مقاومتی 

به آن اشــاره شود.

الزامات در بخش حکومتی 9

کارآمد متعّهد و متدّین - مدیرّیــت 

ی و ســربلندی شــد. که منجر به پیروز - دخالت دادن مردم در دفاع مقّدس، 

- تکیــه بر صادرات، به جای واردات بی روّیه

ی اقتصادی - امنّیت سرمایه گذار

- فعالیت های آحاد مردم

الزامات در بخش مردمی 9

کاالهای رو به بهبود ایرانی( - مصــرِف داخلــی )حمایت از 

- پرهیز از بی مسئولیتی 

- پرهیز از تنبلی

- پرهیز از اسراف

- ترویج فرهنِگ قناعت
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کار و تولید - ترویــج فرهنِگ 

ی )صّحت عمل- ُحســن عمل( کار - ترویج فرهنِگ وجداِن 

- ترویج فرهنِگ مســئولیت پذیری

برکات تولید 9

- اشتغال زایی

- شکوفایی استعدادها

کاالهای خارجی کشور برای  - مصرف نشــدن ارز 

کار افتــادن پس اندازهای داخلی و تولید ثروت - به 

- جهــش صادرات و تولید ثروت

کشیدن برند های خارجی کم رنگ شــدن مســابقه ی به ُرخ   -

- از بین رفتن مشــکالت اجتماعی

- مشکالت ازدواج

- مشکل فساد

- مشکل اعتیاد

- ایجاد نشاط ملی

کشــور کار افتادن ظرفیت های معدنی  - به 

امکانات الزم برای ســنگر تولید 9

- نیروی انسانی جوان 

کار ایرانی - مهارت هــای بالقــّوه و بالفعل موجود در نیروی 

- ســرمایه ی  عظیم آب وهوایی، جغرافیایی، معادن

کار الزم و پیشــرفت )بالقّوه و بالفعل( - ابزار 

ی صنعت و دانشــگاه ها - همکار



رفرصد تفس هی     139

فهرست تفصیلی

7 ................................................................................................ �مقدمه

گفتار اول : تفکر در رحمت الهی  11

تفکر در رحمت الهی.............................................................................. 13

14 ............................................................................ اقسام رحمت الهی

41 ..................................................................................... 1. رحمت عامه 

رحمتعامهیخداوندشاملچهكسانیمیشود؟...................................... 14

16 .................................................................. شرطرحمتعامهیالهی

16 ......................................................................... 2. رحمت خاصه ی الهی

رحمتخاصهیالهیشاملچهكسانیمیشود؟...................................... 17

17 .................................................... راههایكسبرحمتخاصهیالهی

نکته ی تربیتی..................................................................................... 18

19 ................................................... نتیجهیتفکردررحمتخاصهیخدا

19 ................................ آیهی53سورهیزمر؛نمونهایازرحمتخاصهیالهی

ناامیدی از رحمت خداوند........................................................................ 20

اثر تفکر در رحمت و مغفرت الهی................................................................ 22



     140      تفکر قرآنی

چکیده............................................................................................. 22

گفتار دوم: تفکر در شنیدنی ها  25

27 ................................................................................ تفکر در شنیدنی ها

28 ..................................................................... بندگی خدا یا بردگی شیطان

حق گوش و زکات گوش.......................................................................... 30

31 ................................................................................. اقسام شنیدنی ها 

الف.مقّرِب.................................................................................. 31

ب.مخّرِب.................................................................................. 33

چکیده............................................................................................. 36

گفتار سوم : تفکر در والیت مداری  37

39 ............................................................................. تفکر در والیت مداری

معنی اقتدا به معصومین:.................................................................... 42

43 ................................................................................ فواید والیت مداری

امام الهی و امام شیطانی.......................................................................... 44

چکیده............................................................................................. 45

گفتار چهارم : تفکر در مسأله ی مرگ  47

49 ............................................................................. تفکر در مساله   ی مرگ

50 .............................................................................................. مقدمه

52 ........................................................................ نتایج دّقت در مسأله مرگ

52 ................................................................................ 1.دلنبستن



رفرصد تفس هی     141

55 .................................................................................. 2.باربستن

3.دلنشکستن............................................................................. 56

چکیده............................................................................................ 57

گفتار پنجم: تفکر در راه موفقیت  59

61 ................................................................................ تفکر در راه موفقیت

یک خاطره......................................................................................... 62

64 ........................................................................ روش خدا چگونه است؟

65 .................................................................................. پنج قانون ازدواج

چکیده............................................................................................. 68

گفتار ششم :  تفکر در ایمان و عمل صالح  69

تفکر در ایمان و عمل صالح...................................................................... 71

71 ........................................................................................ مقدمه

73 ............................................................................ دیدنی ها و ندیدنی ها

ازدواج........................................................................................ 73

74 ............................................................................................. اشتغال

75 ......................................................................................... انتخابات

76 ...................................................................... الیه های نادیدنی سختی ها

76 .............................................. ایمان به سه نادیدنی، راه شیرین شدن سختی ها

77 .................................................................. ایمان به آَخِر دیدنی و نادیدنی

79 ........................................................... سه شرط برای تشخیص عمل صالح

79 .............................................................................................. خاطره



     142      تفکر قرآنی

مراحل مسلمان بودن.............................................................................. 80

چکیده............................................................................................ 83

گفتار هفتم: تفکر در آخر کار  87

89 .................................................................................... تفکر در آخر کار

89 ........................................................................................ یک  خاطره

عالمت عقل........................................................................................ 90

همان اول خدا را صدا بزن ......................................................................... 90

91 ............................................................................ آخر نماز، بهشت است

داستان ............................................................................................. 92

استداللی زیبا از امام رضا7.................................................................... 92

آتش بی حیایی در دنیا............................................................................ 93

چکیده............................................................................................. 94

گفتار هشتم : تفکر در توبه  97

تفکر در توبه........................................................................................ 99

101 .................................................................... توبه، ُدْور برگرداِن جاده ی گناه

شرایط قرآنی توبه ................................................................................. 103

103 ........................................................................... 1.اقراربهگناهان

104 ............................................................................................... مثال

2.اعترافبهبزرگیخدادرعفووبخشش............................................... 105

106 .................................................................................. 3.إخبات

4.تغییر...................................................................................... 107



رفرصد تفس هی     143

107 ............................................................................................. خاطره

109 .................................................................................... 5.جبران

6.واسطه.................................................................................... 109

چکیده............................................................................................. 110

گفتار نهم: تفکر در انقالب درون و بیرون  113

تفکر در انقالب درون و بیرون.................................................................... 115

120 .................................................................. شرط بهره مندی از قدرت خدا

121 ................................................................................ مردم سه دسته اند

چکیده............................................................................................ 122

گفتار دهم : تفکر در بنیان خانواده  125

127 ........................................................................... تفکر در بنیان خانواده

130 ............................................................................ جایگاه زن چیست؟ 

132 ..................................................................... جایگاه شما اطاعت است

چکیده........................................................................................... 134

135 ...................................................................... ضمیمه: اقتصاد مقاومتی


