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پیشگفتار

کتاب آسمانی  که قرآن، این  حمد و سپاس بیکران تنها سزاوار معبود یگانه است 

کرد و او را برای رهایی بخشــیدن انســان ها  را بر بنده خود و آخرین پیامبرش نازل 

کرد. از ظلمات جهالت مبعوث 

کردن آن،  که امام صادق7 پیش از خواندن و باز  نقل شده است، هنگامی 

که قرآن را در دســت راســت می گرفتند، چنین دعا می کردند: »ِبْســِم اهلِل  در حالی 

 
ً
ْحَکاَمُه آِخذا

َ
ُر آَیاِتــِه َو أ َتَدّبَ

َ
ِن أ

ْ
َر ِفهَیا َبــِل اْجَعل  ِقــَراَءِت ِقــَراَءًة َل َتَدّبُ

ْ
َعــل ْ ج

َ
... َو َل ت ُهــّمَ

َّ
الل

کــه تدبر در آن نیســت،  ِبَشــَراِئِع ِدیِنــک؛1 بــه نــام خــدا، خدایــا... قرائــت مــرا قرائتــی 

کنــم، در حالی  کــه در آیات و احــکام آن تدبر  قــرار مــده، بلکــه مــرا آن گونه قرار بده 

کــه قوانین دین تو را اخــذ می کنم«.

در همیــن جهــت، در مکتــوب حاضــر تــاش شــده اســت تــا در حــد تــوان و بــا 

کلمــات اهل بیــت: بــه موضوعــات اخاقــی و  الگوگیــری از آموزه هــای قرآنــی و 

1 . بحاراألنــوار، محمدباقــر مجلســی، نشــر دار إحیــاء التــراث العربــی، چ دوم، بیــروت، 1403ق، ج89، 
ص207. 
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گامــی باشــد - هــر چنــد  گاه خانوادگــی، اقتصــادی و اجتماعــی پرداختــه شــود تــا 

کوتــاه - در جهــت خلــق جلوه هــای زیبــای اخاقــی، اقتصــادی، اجتماعــی و... 

کم و  که متأســفانه بــا فرهنگ قــرآن  کــه ضــرورت جامعــه امروز ماســت؛ جامعــه ای 

تش هم در همین  گرفته و در عین حال، درمان تشــویش ها و مشــکا بیش فاصله 

کتــاب آســمانی نهفته اســت.

یــم مبلغیــن محتــرم، فرصــت مــاه مبارک رمضــان را مغتنم شــمرده و با  امیدوار

پرداختــن بــه ایــن موضوعــات، در تحقق »ســبک زندگی اســامی« ســهیم باشــند؛ 

گر شیوه های زندگی مردم، رنگ و بوی قرآنی به خود بگیرد، در عرصه های  که ا چرا

سیاســی، اقتصادی، امنیتی و... هم سلوکی توحیدی و خدایی خواهند داشت 

ن، متمایــل بــه اســتمرار حرکــت انقاب اســامی در عرصه هــای مختلف  و از درو

ی  ی و سار خواهند بود و »والیت فقیه« در شریان های جامعه بیشتر و بیشتر جار

خواهــد شــد، و ایــن همــه مقدمــه ای خواهــد بــود بــر ظهــور یگانــه منجــی آدمیــان و 

جهانیان، حضرت مهدی4، ان شــاءاهلل.

ی  در پایــان، از زحمــات مؤلــف ارجمنــد حجت االســام والمســلمین ماندگار

ن را بــرای  کمــال قدردانــی را نمــوده و توقیــق روزافــزو گــروه محققیــن همراه شــان،  و 

ایشــان مســئلت دارم.

   احمد شرفخانی 

       معاونــت فرهنگــی و اجتماعی

سازمان اوقاف و امور خیریه

  اردیبهشت 1397 



�
ین« »و صیل اهلل عیل سیدنا حممد و آله الطاهر

مقدمه

کسی را باید راضی  که نمی داند چه  مهم ترین مســئله زندگی هر انســان این است 

کســی باشــد و همیــن ســرگردانی تبدیــل به  کنــد و بایــد پاســخگوی انتظــارات چــه 

گاهــی بــه  گاهــی بــه انتظــارات مــردم،  بحرانی تریــن مســئله زندگــی شــده اســت. 

گاهــی بــه تمایــات نفــس و  انتظــارات نزدیــکان )خانــواده، رفقــا و همســایگان(، 

گاهی هم به انتظارات خالق و راهنمای خود توجه  گاهــی بــه رهنمودهای عقل و 

کرده اســت. کــه ایــن تهافــت او را دچــار چندگانگی  می کنــد 

که هر انســانی باید در درجه اول، پاسخگوی ولی نعمت،  حقیقت این اســت 

کســی جــز خــدای تبارک وتعالی نیســت،  کــه  خالــق، هــادی و حامــی اصلــی خــود 

که از جانــب خدا به عنوان  کســانی اهمیت دارد  باشــد. در درجــه دوم، انتظارات 

کــرم6 و اهل بیــت  کــه پیامبــر ا هادیــان، راهنمایــان و شــفیعان مــا هســتند 

ایشان: مصداق اتّم آن هستند و در درجه سوم، باید انتظارات امام2، شهدا 

کند. کــه حیات بخــش خــود و جامعــه اش بوده انــد را بــرآورده  و رهبــری 
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اینجــا حکایــت یــک تیــر و چنــد نشــان اســت. آیــات خطابات یــا همــان آیاتی 

کــه در قــرآن حــدود نــود آیــه اســت، در  ِذیــَن آَمُنــوا« آغــاز می شــود 
َّ
ال ــا  َ ّیُ

َ
أ کــه بــا »َیــا 

واقــع انتظــارات خدا از بنــدگان، انتظــارات پیامبر6 و اهل بیــت: از پیروان، 

انتظارات امام زمان4 از منتظران و انتظارات امام2، شهدا و رهبری از رهروان 

اســت و حرکــت در مســیر بــرآوردن ایــن انتظــارات، همــان حرکت در مســیر صراط 

ْســًتِقمی« می باشــد. َراَط اْلُ کــه در نمازها بارهــا تقاضا می کنیــم »ِإْهِدَنا الّصِ مســتقیم 

که  آیات خطابات برای اســتفاده در منابر از جمله بهترین محتواها می باشــد 

از منظرهای مختلف و متناسب با مخاطب های متعدد می توان به آن پرداخت 

کام پروردگار اســت و ماه مبارک رمضان هم بهار قرآن اســت،  کــه  و از آن جهــت 

کثری دارد. مزیت حدا

ی عــارف و محمــدی  کــرده و از حجج اســام مهــدو از ایــن فرصــت اســتفاده 

ن فرهنگــی  ی نمودنــد، تشــکر می کنــم و از معــاو کــه در تألیــف ایــن اثــر حقیــر را یــار

کــه  کشــور حجت االســام و المســلمین شــرفخانی  ســازمان اوقــاف و امــور خیریــه 

کتاب مــا را تنها نگذاشــتند،  یع ایــن  گذشــته جهــت تکثیــر و توز ماننــد ســال های 

تشــکر و قدردانــی می نمایــم.

در پایان امیدوارم این اثر برای مبلغین عزیز راه گشا بوده و بنده را نیز از دعای 

خویش بهره مند سازند.

و الســام علیکم و رحمه اهلل و برکاته

ی محمد مهدی ماندگار

قم- شــعبان المعظم سال 1439
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كه بر پیامبرش فرو  كتابى  كه ایمان آورده ایــد به خدا و پیامبر او و 

كس به خدا و  كرده بگروید و هر  كه قباًل نازل  كتاب هایى  فرستاد و 

كفر ورزد در  كتاب ها و پیامبرانش و روز بازپسین  فرشتگان او و 
گمراهى دور و درازى شده است«.1 حقیقت دچار 

که این آیه می کند، این است  که منتظران امام زمان4 ایمان شان  سفارشی 

ِذیَن آَمُنوا آِمُنوا«.2 
َّ
ا ال َ ّیُ

َ
را روز به روز افزایش دهند »َیا أ

َو َرُســوِلِه«؛3 ایمان تــان را بــه خــدا و  ِبــاهلِل  یــم؟ »آِمُنــوا  کســی ایمــان بیاور بــه چــه 

که ایمان  رســول خدا6 بیشــتر نمایید چــون »آَمُنــو«ی اول حکایت از ایــن دارد 

1. نساء، 136. 
2. همان. 
3. همان. 



     16      منشور زندگی ایمانی

کنیم. به خدا و رســول خدا6 هســت و »آِمُنــو«ی دوم یعنی ایمان مان را بیشــتر 

که بر پیامبر خدا6 نازل شده، یعنی  کتابی  یم؟ به  دیگر به چه ایمان بیاور

کلی، به تمام  که بر پیامبران قبل نازل شــده اســت و به طــور  کتبی  کریــم و به  قــرآن 

ید.  کتب آسمانی ایمان بیاور

کفــر بورزد، یعنــی این نشــانه های روشــن را نبیند و بپوشــاند، »َو َمْن  کــس  و هــر 

گــم  َیــْوِم اْلِخــِر«،1 در واقــع خــودش راه را 
ْ
ال َو  ُرُســِلِه  َو  ُکُتِبــِه  َو  ِئَکِتــِه 

َ
ِبــاهلِل َو َمال َیْکُفــْر 

کردن راه  گم  ًل َبِعیــًدا«.2 ضال به معنی دور شــدن و 
َ

 َضال
َّ

کــرده اســت؛ »َفَقْد َضــل

کنــد، بایــد در جــاده  کــه می خواهــد از قــم بــه ســمت تهــران حرکــت  کســی  اســت. 

ک را انتخــاب نمایــد، هــر  گــر بــه اشــتباه جــاده قــم - ارا کنــد. ا قــم - تهــران حرکــت 

که در  کســی  کــه بــه آن ســو برمــی دارد از مقصدش دورتــر می شــود. حکایت  قدمــی 

جــاده ایمــان حرکــت نکنــد و نشــانه های ایمــان را بپوشــاند نیــز همیــن اســت، هــر 

ا 
َ
کــه از عمــرش بگــذرد از مقصدش دورتر می شــود؛ چــون مقصد خداســت »ِإّن روز 

ْیــِه َراِجُعــوَن«.3
َ
ــا ِإل

َ
هلِِل َو ِإّن

معنای ایمان به خدا 

کبیــر، هزار اســم از  ایمــان بــه خــدا یعنــی ایمــان بــه اســماء خــدا. در دعای جوشــن 

اســماء الهی آمده اســت. در اینجا به بیان ســه اســم از اســامی پروردگار و توضیح 

کتفا می شــود. مختصــری در مــورد آن ا

1. نساء، 136. 
2. همان. 

3. بقره، 156.
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خالقیتخدا

کنیم خداوند خالق اســت. خدا قبل از هر چیزی  ایمــان به خــدا یعنی اینکه باور 

نسبت به موجودات خالق است و همه مؤمنین باید به این مطلب ایمان بیاورند 

ُکِل  یَشْ ٍء   ُهَو خاِلُق  
َ
ُکْم ل ِإلَه ِإّل ّبُ کسی جز خدا خالق شان نیست؛ »ذِلُکُم اهلُل َر که 

ِ یَشْ ٍء َوکیل «.1
ّ

ُکل َفاْعُبُدوُه َو ُهَو َعیل  

ربوبیتخدا

که انســان از خــدا چیزی  کــه خداونــد انســان را تربیــت می کنــد. زمانی  کنیــم  بــاور 

گاهی هم  گاهی آن را به انســان می دهــد و  طلــب و درخواســت می کنــد، خداونــد 

ُکــْم 
َ
َوّن

ُ
َنْبل

َ
کــه داده اســت را پــس می گیــرد؛ »َو ل گاهــی اوقــات هــم آنچــه  نمی دهــد و 

ْمــُد هلِِل  َرّبِ  ــْوِف«2 و همــه این هــا بــرای تربیــت انســان اســت؛ »اْلَ اْلنَ ِمــَن  ٍء  ِبــَیْ
عاَلــین «.3

ْ
ال

رازقیتخدا

ْزُقَها«.4   اهلِل ِر
َ

 َعیل
َ

ْرِض ِإّل
َ
ٍة ِف اْل خداوند رازق اســت؛ »َو َما ِمْن َداّبَ

معنــای ایمان به روز قیامت

ی بــه نام قیامــت برای  کــه به طور حتــم روز کنیــم  ایمــان بــه روز قیامــت یعنــی بــاور 

کتابش  کتاب است و نحوه حساب و  که روز حساب و  همگی فرا خواهد رسید 

1. انعام، 102.
2. بقره، 155. 

3. حمد، 2.
4. هود، 6. 
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ٍة   َذّرَ
َ

 ِمْثَقال
ْ

ٍة َخْیًرا َیَرُه * َوَمــْن َیْعَمــل  َذّرَ
َ

 ِمْثَقــال
ْ

ْن َیْعَمــل َ َ
نیــز دقیــق و ذره ای اســت؛ »ف

َیَرُه«.1 ا  َشّرً

معنــای ایمان به پیامبر6 

ی جدیدی تأســیس می شــود و مردم هــم آن ها را  در دنیــای امــروز، هــر روز خبرگــزار

ی ای از طرف خدا به نام انبیای  دنبال می کنند. ایمان به پیامبران یعنی خبرگزار

کــه اخبــار مطمئنــی را ارائــه می دهــد. در آیه 36 ســوره  الهــی تأســیس شــده اســت 

ِن اْعُبــُدوا اهلَل َو اْجَتِنُبــوا 
َ
ــٍة َرُســوًل أ ّمَ

ُ
ِ أ

ّ
ُکل َقــْد َبَعْثَنــا ِف 

َ
نحــل چنیــن آمــده اســت: »َو ل

ی  کــه خبرگزار اُغــوَت«2 خــدا می گویــد: مــا بــرای هــر امتــی رســولی قــرار داده ایــم  الّطَ

ی پیامبر  که خواســتید انجام بدهیــد، به خبرگــزار ی  کار مــن اســت. ای مردم! هــر 

کار مجــاز اســت یــا غیرمجــاز؟ ایمــان بــه  کنیــد و ببینیــد آیــا ایــن  کــرم6 رجــوع  ا

ِمینُ  ــِیُّ اْلَ ُه الَنّ
ُ
ی ها؛ »َصَدَق َرُســول پیامبــر6 یعنــی ایمان بــه صادق تریــن خبرگزار

مُی«.3 َکِر
ْ
ال

کتب آســمانی معنای ایمان به قرآن و 

کتاب هدایت اســت. »ِإّنَ َهَذا  «؛4 قرآن  ِقینَ ُمّتَ
ْ
ْیــَب ِفیِه ُهــًدى ِلل ِکَتــاُب َل َر

ْ
»َذِلــَك ال

کتــاب قانون و مســیر ســعادت اســت. ایمان  ْقــَوُم«؛5 قــرآن 
َ
ــِی ِهــَی أ

َّ
ــِدی ِلل ُقــْرآَن َیْ

ْ
ال

داشــتن بــه ایــن مطالــب و درک آن ها، معنــای ایمان به قرآن اســت. 

1. زلزله، 7 و 8. 
2. نحل، 36. 

یم.  کر 3. دعــای ختم قرآن 
4. بقره، 2. 

5. إسراء، 9. 
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مثال

کتاب هایــی بــه نــام حل المســائل وجــود دارد  کتــب تحصیلــی،  بــرای دروس و 

کتــاب  یاضــی، جبــر و... بــه  کــه دانش آمــوزان بــرای دروس دشــوار ماننــد فیزیــک، ر

حل المســائل رجــوع می کننــد و راه حل مســئله های ســخت را از آن یــاد می گیرند.

که با  کســانی  کــه قــرآن حل المســائل زندگی اســت.  بایــد ایمــان داشــته باشــیم 

که باز نشــود، ندارند. قــرآن داروخانه  ی  کــور گره  قــرآن زندگــی می کننــد، در زندگــی 

دردهــای زندگــی اســت و انســان بــرای هــر دردی می توانــد به ســراغ قــرآن بیایــد و از 
ُمْؤِمنین «.1

ْ
ــٌة ِلل ُقْرآِن مــا ُهــَو ِشــفاٌء َو َرْحَ

ْ
 ِمــَن ال

ُ
ل درمــان آن بهره منــد شــود؛ »َو ُنَنــّزِ

معنای ایمان به مالئک 

ئــک را بــرای ایــن به ســوی  گاهــی خداونــد ما ئــک مأمــوران خداونــد هســتند و  ما

َقْدِر 
ْ
ــِة ال

َ
ْیل

َ
َنــاُه ِف ل

ْ
ْنَزل

َ
ــا أ

َ
کــه ســام خدا را به آن هــا برســانند؛ »ِإّن بندگانــش می فرســتد 

َو  ِئَکــُة 
َ

ال  اْلَ
ُ

ل ــِف َشــْهٍر * َتَنــّزَ
ْ
ل

َ
أ ِمــْن  َقــْدِر َخْیــٌر 

ْ
ال ــُة 

َ
ْیل

َ
َقــْدِر * ل

ْ
ال ــُة 

َ
ْیل

َ
ل َمــا  ْدَراَك 

َ
أ * َوَمــا 

گاهی هم به  َفْجــِر«.2 و 
ْ
ــِع ال

َ
ٌم ِهــَی َحّیَ َمْطل

َ
ْمٍر * َســال

َ
ِ أ

ّ
ُکل ــْم ِمــْن  ِ ّبِ وُح ِفهَیــا ِبــِإْذِن َر الــّرُ

َنا  ّبُ وا َر
ُ
ِذیَن َقال

َّ
کنید؛ »ِإّنَ ال کمک  فرشــتگانش می گوید: بندگان اهل اســتقامتم را 

ِئَکــُة«.3
َ

ال ــُم اْلَ هْیِ
َ
 َعل

ُ
ل َتَتَنــّزَ َّ اْســَتَقاُموا  ُ

اهلُل ث

مراتب ایمان

که در باال به آن ها اشاره شد، سه مرتبه وجود دارد. برای هر یک از شاخه های ایمان 

1 . اسراء ، 82.
2. قدر، 1-5. 

3. فصلت، 30. 
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مرتبه اول ایمان؛ درک شنیداری 
که به آن علم الیقین  گاهی نشانه ای از خدا را برای انسان می گویند و او می شنود 

گوینــده ســخن می گویــد و شــنونده می شــنود و بــا شــنیدن، مطلــب  می گوینــد. 

ی می گوینــد. نکته  کــه بــه ایــن نــوع از درک، درک شــنیدار گوینــده را درک می کنــد 

کــه راه های مختلفی برای رســیدن به این نــوع از درک یعنی  قابــل تذکر این اســت 

ی و علم الیقین وجود دارد؛ راه هایی اعم از شنیدن، خواندن، تفکر  درک شــنیدار

و ســؤال نمودن.

مرتبه دوم ایمان؛ درک دیداری
گاهــی انســان بــا دیــدن، مطلبــی را درک می کنــد؛ مثًا وقتی انســان بــه مکه می رود 

ئک را می بیند و آن عظمــت و لطف را با دیدنش  و عظمــت خداونــد و لطــف ما

ی می گویند. درک می کنــد، بــه این درک، درک دیــدار

ــیــنــم ــو ب ــ ــ ــرم دریـــــــــا ت ــ ــگ ــ ــن ــ ــه دریـــــــــا ب ــ ــ ب
ــرا تــــو بــیــنــم ــحــ ــرم صــ ــنـــگـ ــرا بـ ــحــ بــــه صــ

ــوه و در و دشــت ــ ك ــنــگــرم  ــا ب ــر جـ ــه هـ بـ
ــا تـــــو بـــیـــنـــم1 ــ ــنـ ــ ــن رعـ ــ ــامـ ــ ــان از قـ ــ ــشـ ــ نـ

مرتبه سوم ایمان؛ چشیدن خدا
ئک خدا را بچشند.  که خدا، قیامت، قرآن، پیامبر6 و ما خوشا به حال آن ها 

گناه نخواهد چشــید و به غیر خدا تکیه نمی کند؛  که خدا را بچشــد، دیگر  کســی 
 اهلِل َفُهَو َحْســُبُه«.2

َ
 َعیل

ْ
ل

َ
»َوَمْن َیَتَوّک

گنجــور، باباطاهر، دوبیتی ها، دوبیتی شــماره 162.  1. نرم افزار 
2. طاق، 3. 
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كند؟ كه تو را شناخت، جان را چه  كس  آن 
كند؟ فــرزنــد و عــیــال و خــانــمــان را چــه 

كــنــى، هــر دو جــهــانــش بخشى دیـــوانـــه 
كــنــد؟1 ــه  ــر دو جــهــان را چ ــو ه دیـــوانـــه ت

ی اســامی، بســتری برای ازدیاد ایمان اســت و شــهدا آن را چشــیدند؛  جمهور

اما برخی در جهت عکس حرکت می کنند و مسیر ضالت را طی می نمایند و به 

جــای خدمــت، خیانت می کنند؛ به جای بهشــت، جهنم را برای خود می خرند. 

یچه هــای ایمــان را می بیننــد، امــا چشم هایشــان را  کــه در کســانی هســتند  این هــا 

بسته اند. 

خالصه

درکایمان

ی )علم الیقین(: راه آن عبارت است از: 1. شــنیدار

شنیدن أ. 

خواندن ب. 

تفکر ت. 

سؤال ث. 

ی )عین الیقین(: رعایت تقوا  2. دیــدار

گذشــت از همه چیز برای خدا 3. چشــیدنی )حق الیقین(: 

1. دیوان شمس. 
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آیه136سورهنساء

ایمان به خدا: اســماء و صفات خدا از قبیل:   .1

خالقیت أ.    

ربوبیت ب.    

رازقیت ت.    

ایمان به رسول خدا:    .2

خبرگزاری خدا أ.    

مربی ب.    

شاهد و مبشرًا و نذیرًا ت.    

ایمان به قیامت:   .3

حتمیت أ.    

همگانی ب.    

ذّره ای ت.    

ئک، مأموران خداوند برای هر امری ایمان بــه ما   .4
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كــه  كــه ایمــان آورده  ایــد، شــما را چــه شــده اســت  كســانى  اى 

كنــدى بــه  گفتــه مى  شــود در راه خــدا بســیج  شــوید،  چــون بــه شــما 

خــرج مى دهیــد. آیــا بــه جــاى آخــرت بــه زندگــى دنیــا دل خــوش 

كرده  ایــد متــاع زندگــى دنیــا در برابــر آخــرت جــز اندكــى نیســت«.

مثال

کــه قبــل از آمــدن بــه عالــم دنیــا، در عالــم رحــم مــادر بوده ایــم.  همــه مــا می دانیــم 

که در او روح دمیده  که جنین از چهار ماهگــی  کوچکی اســت  رحــم مــادر دنیای 

که می خواهد بــه دنیا بیاید، حدود پنــج ماه زندگی اش در  می شــود، تــا نــه ماهگی 

کــه مصاحبه با جنین مقــدور و ممکن  گــر فرض را بر ایــن بدانیم  آن عالــم اســت. ا

1. توبه، 38. 
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ی  کــه در آن قــرار دار ی از عالمــی  کــه آیــا دوســت دار اســت و از او پرســیده شــود 

گرفتــه اســت و  گفــت: خیــر، چــون بــا آن عالــم انــس  ن بیایــی؟ حتمــًا خواهــد  بیــرو

ی  گفته شــود: آیــا خبر دار گر بــه او  ن از رحــم مــادر هم نــدارد. ا خبــری از عالــم بیــرو

که به اندازه قد و قواره  ن از رحم میوه هایی مثل خربزه و هندوانه  کــه در عالــم بیرو

کــه خداوند  کی ای  توســت وجــود دارد؟ قطعــًا بــاور نمی کند؛ زیــرا او با همــان خورا

که نــوزاد پس از  ی  کار گرفتــه اســت. اولیــن  در وجــود مــادر برایــش قــرار داده، انــس 

گریه است؛ چون انس شدیدی به عالم  ن آمدن از رحم مادر انجام می دهد،  بیرو

که چــرا من را  گریــه می کنــد چــون معترض اســت  کــرده اســت. او  رحــم مــادر پیــدا 

ن آورده ایــد؟! بــا اینکــه جنین در  از عالــم بــه آن زیبایــی، خانــه بــه آن خوبــی، بیــرو

کند، ولی با همان وضعیت به آن  عالــم رحم مجبور اســت خود را مچاله و جمــع 

گرفته است و آنجا در نظرش از حیات مطلوبی برخوردار بوده است.  مکان انس 

کــه در عالــم رحم مــادر ســینما یــا تلویزیــون می بــود و فیلمی از  گــر فــرض شــود  ا

کــه در عالم خــارج از رحم  عالــم خــارج از رحــم مادر به جنین نشــان داده می شــد 

مــادر خانه هایــی پانصــد متــری، هــزار متری، بــاغ، میــوه، خوردنی هــای مختلف و 

رنگارنگ و خیلی چیزهای عجیب، بزرگ و زیبای دیگر وجود دارد، آنگاه همین 

کی  که  ی می کرد  ن شــکم مادر لحظه شــمار جنیــِن مأنــوس با عالم رحم مادر، درو

کــه َمَثــل انســان نســبت بــه دنیــا و آخــرت  ن می آیــد. در روایــات دارد  از آنجــا بیــرو

که بــه عالم رحم مــادر انس دارد، بــه عالم  همیــن اســت؛ انســان هــم مانند جنیــن 

دنیــا انــس دارد.1 بــا اینکــه خــدا به وســیله قــرآن و روایــات آخــرت را برای انســان به 

کشــیده و فرموده اســت عالم آخرت وجــود دارد و نســبت آن عالم به عالم  تصویــر 

کمثــل الجنین فی بطن امه اذا خــرج من بطنها بکــی...«؛ محجه البیضاء،  1. »ان مثــل المومن فی الدنیا 
ج8، ص299؛ إحیاء علوم الدین، ابو حامد غزالی، ج4، ص497. 
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دنیــا از نســبت دنیــا بــه عالــم رحــم مــادر بســیار بزرگ تــر اســت، اما بــا این حــال باز 

هم انســان به دنیا دل بســته اســت. 

ُکــُم 
َ
 ل

َ
ُکــْم ِإَذا ِقیــل

َ
ِذیــَن آَمُنــوا«؛ ای بچه هــای داخــل رحــم دنیــا، »َمــا ل

َّ
ــا ال َ ّیُ

َ
»َیــا أ

که از عالم رحم  گفته می شوید  وا ِف َســِبیِل اهلِل«؛1 شــما را چه شــده است وقتی  اْنِفُر

ید، به این دنیا چســبیده اید،  کنید و به عالم آخرت برو کــوچ  دنیا )توســط جهاد( 

ْنَیا ِمَن اْلِخَرِة«؛3 آیا به رحم دنیا، غذاها، 
ُ

َیــاِة الّد َرِضیــُمْ ِباْلَ
َ
ْرِض«،2 »أ

َ
ــُمْ ِإَل اْل

ْ
اَقل

َ
ّث »ا

ــا َمَتــاُع  َ َ
ماشــین ها، خانه هــا و امکانــات دنیــا دل بســته اید و راضــی شــده اید؟ »ف

که در  کنیــد آنچه  «؛4 ای بچه هــای رحــم دنیا! باور 
ٌ

 َقِلیــل
َ

ْنَیــا ِف اْلِخــَرِة ِإّل
ُ

َیــاِة الّد اْلَ

کوچک تر است.  که در آخرت هســت، بســیار  رحم دنیا می بینید نســبت به آنچه 

کســی مثل محمد6 و آل محمد: به آخرت ایمان داشــته باشد، مشتاق  گر  ا

آخرت می شــود و به دنیــا دل نمی بندد. 

دیدن دنیا و آخرت

ویژگــی اصلــی یاران امام زمان4، مؤمنان واقعی، یــاران پیامبر و آل پیامبر:، 

کــه می خواهند  کســانی  کــه می خواهنــد به درد امــام زمان4 بخورند،  کســانی  و 

کــه دنیــا را بــا آخرت  ِذیــَن آَمُنوا«هــای قــرآن باشــند، ایــن اســت 
َّ
ــا ال َ ّیُ

َ
مصــداق »َیــا أ

که به شــرح ذیل اســت: ئمی دارد  ببیننــد. دیــدن دنیــا با آخــرت عا

1. توبه، 38. 
2. همان.

3. همان. 
4. همان. 
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عالمت اول: به دنیا نمی چسبند
دنیــا چســب هایی دارد؛ مثــًا وقتــی انســان چیــزی را می خــورد می گویــد: چقــدر 

گفته  کــه  یــاد می خــورد، آنقــدر می خورد  چســبید و وقتــی هــم خیلــی می چســبد، ز

کشــیدن هم جا  که دیگر برای نفس  ُقــوَم«؛1 »آنقــدر خوردم 
ْ
ل َغــِت اْلُ

َ
می شــود: »ِإَذا َبل

کــه دنیــا را بــا آخــرت ببینــد، نمی گــذارد دنیــا خیلــی بــه او بچســبد  کســی  نــدارم«! 

کنتــرل دارد. در  کــم می کنــد و دلبســتگی اش را بــه دنیــا در  و مــدام چســب دنیــا را 

 خطیئٍه«؛2 
ّ

کل که: »ُحُبّ الدنیا َرأُس  روایات متعددی از معصومین: آمده است 

یاســت و پســت دنیا  کــه بــه شــهوت، ر کســی  یشــه همــه باهاســت.  چســب دنیــا ر

یــادی انجــام خواهد داد.  بچســبد، غلط هــای ز

مثال

ســه نوع عینک هســت: دوربیــن، نزدیک بین، دودید؛ یعنــی دو ذره بین دارد، یک 

که برای دوربین  ذره بیــن در پاییــن بــرای نزدیک بین قرار دارد و دیگری هم در بــاال 

گــر چشــم بــه ســمت ذره بین بــاال قــرار بگیــرد، نزدیک را  اســت. در عینــک دودیــد ا

تــار می بینــد و بــرای مطالعــه و خوانــدن قــرآن چشــم اذیــت خواهــد شــد. عینــک 

نزدیک بیــن هــم بــرای دیدن نزدیک اســت و عینــک دوربین برای دیــدن نقاط دور 

1. واقعه، 83. 
2. غررالحکــم و دررالکلم، عبد الواحد بــن محمد تمیمی آمدی، محقق و مصحح: ســیدمهدی رجایی، 
نشــر دارالکتــاب اإلســامی، چ دوم، قــم، 1410ق، ص348؛ الکافــی )ط - دار الحدیــث(، محمــد بــن 
کلینی، نشر دارالحدیث، چ اول، قم، 1429ق، ج3، ص339؛ الخصال، محمد بن علی ابن  یعقوب 
ی، نشــر جامعه مدرســین، چ اول، قــم، 1362، ج1، ص25؛  کبــر غفــار یــه، محقــق و مصحــح: علی ا بابو
ی، انتشــارات  روضةالواعظیــن و بصیــر المتعظیــن )ط -القدیمــه(، محمــد بــن احمــد فتــال نیشــابور

رضــی، چ اول، قم، 1375، ج2، ص441.
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ی چشــم  کدام عینــک را باید بر رو کــه در دنیا انســان  اســت. اما ســؤال این اســت 

گذاشــت و بــا آن دید؟ پاســخ عینک دودید اســت. 

کاری  که نزدیک بین هستند و فقط دنیا را می بینند و به خاطر دنیا هر  آن هایی 

کنند،  انجــام می دهنــد، ممکــن اســت حتی ســر امام حســین7 را هــم از تن جــدا 

کام مرگ بکشانند.  درب خانه فاطمه زهرا3 را هم به آتش بزنند و هزاران نفر را به 

کــه فقــط دنیــا را ببینــد، ماننــد همــان بچــه داخــل رحــم مــادر،  کــس  پــس هــر 

ن بــرود؛ چــون فکــر می کنــد همــه عالــم همــان  اصــًا نمی خواهــد از رحــم مــادر بیــرو

دنیــا اســت. 

مصداقتاریخیبرایعینکدوربین

که تعداد  عــده ای هــم فقــط آخرت را می بیننــد و دنیا را خیلــی تحویل نمی گیرنــد 

کــه از یــاران پیامبــر6 بــود. او  ی  کــم اســت؛ ماننــد ابــوذر غفــار ایــن افــراد خیلــی 

که  کاســه، یــک آفتابــه و چنــد وســیله دیگر  در زندگــی تنهــا بــه یــک زیرانــداز، یــک 

جمعًا حدود هفت الی هشــت قلم بیشــتر نبوده اســت، بســنده نمود و ســاده ترین 

حالــت ممکن را داشــت. 

بــَع مئــه دینــاٍر؛1 همه  ُق ایب ذِر ار ز کاَن ر در یکــی از منابــع چنیــن آمــده اســت: »و 

هزینــه ابــوذر، چهارصد دینــار بود«.

مــر   ِمــَن الّتَ
ً
ت عــیل َعهــِد رســوِل اهلل صاعــا گفــت: »کاَن ُقــو ابــوذر خــود در جایــی 

ک من در زمان حیات رسول  وجل؛2 هزینه و خورا لیق اهلَل َعز
ُ
فلست بزائد علیه حی ا

1. تهذیب الکمال فی اســماء الرجــال، جمال الدین ابوالحجاج یوســف المزی، ج33 ، ص297.
2. االســتیعاب فــی االســماء االصحــاب، یوســف بــن عبــداهلل بــن محمــد بــن عبدالبــر القرطبــی المالکی، 

 ،ج1، ص254؛ بحــار األنــوار، محمدباقــر مجلســی، نشــر دار إحیــاإ التــراث العربــی، چ دوم، بیــروت
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خــدا6 یــک صــاع خرمــا بود. چیــزی بــر آن نیفــزوده ام و بدیــن منــوال می گذرانم 

کنم«. تا با پــروردگارم دیــدار 

جذاب ترین لباس برای دختر، لباس شــب عروســی اش اســت؛ ولی حضرت 

که بسیار هم دوست داشتنی  زهرا3 به تمام عالم نشان داد لباس شب عروسی 

اســت؛ به آن دلبســته نیســت. فاطمه زهرا3، امام حســن7، امام حســین7، 

امیرالمؤمنین7 و فضه نشــان دادند با اینکه غذای افطارشــان را بســیار دوســت 

دارند ولی به آن وابســته نیســتند برای همین ســه روز افطارشان را به سائل دادند؛ 
ِســیًرا«.1

َ
ِه ِمْســِکیًنا َو َیِتیًما َو أ  ُحّبِ

َ
َعــاَم َعیل »َو ُیْطِعُمــوَن الّطَ

كــبــود ــرخ  ــ ــر چ ــ ــه زی كـ ــم  ــ ــالم هــمــت آن ــ غ
ز هــر چــه رنــگ تعلق پــذیــرد آزاد اســت2

گاهی  یکــی از دلبســتگی های همــه انســان ها، دلبســتگی بــه خانــواده اســت. 

کسی به جبهه برود. در زمان جبهه به بعضی ها  اوقات این دلبستگی نمی گذارد 

یــد، می گفتنــد: طاقت دیدن اشــک فرزندانــم را ندارم و  کــه می گفتیــم بــه جبهه برو

ایــن یعنی او به خانواده اش دلبســته بود. 

داستانیازشهیدیونسزنگیآبادی

که به دنیا آمده اســت؛  ی بیشــتر نیســت  که پســرت چند روز گفتم: حاج یونس تو 

که امــام امت  گفــت: چگونــه در حالی  چــرا بــرای دیدنــش بــه منــزل برنمی گــردی؟ 

بــه خدمــت مــا در جبهه هــا نیــاز دارد من بــه دیدن فرزنــدم بروم، خدا خــودش او را 

       1403ق، ج22، ص420 و 421.

1. انسان، 8. 
گنجور، حافظ، غزلیات، غزل شــماره 37. 2. نرم افــزار 
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حفــظ می کنــد، االن جبهــه از هر چیــز دیگری واجب تر اســت.1 

عالمت دوم: توشه برداشتن از دنیا برای آخرت
ى«؛2 امام علی7 می فرماینــد: بعد از جنگ صفین  ْقَو اِد الّتَ ُدوا َفــِإّنَ َخْیَر الــّزَ ّوَ »َو َتــَز

 
َ

کــردم. »یــا أهــل کوفــه آمــدم و بــا مــردگان شــروع بــه صحبــت  بــه پشــت دروازه هــای 

َبِة،   الُغر
َ

َبِة، یــا أهل ر  الّتُ
َ

ِ اُلقِفــَرِة، و الُقبوِر اُلظِلَمــِة، یا أهل
ّ

یــاِر اُلوِحَشــِة، و اَلحــال الّدِ

کنان  ک، ای سا کنان خانه های وحشتنا  الَوحَشــِة«؛3 ای ســا
َ

 الَوحَدِة، یا أهل
َ

یا أهل

ک ها، ای  یــک، ای بی کس هــا، ای غریب هــا، ای وحشــتنا ســوراخ های تنــگ و تار

ی  َتَبــٌع َلِحــٌق«؛4 شــما چنــد روز ُکــْم 
َ
ل ــُن  ْ َ

َفــَرٌط َســاِبٌق َو ن َنــا 
َ
ل ْنــُمْ 

َ
ک نشــین ها، »أ خا

جلوتــر از مــا بــه عالــم آخرت رفته ایــد، ما هم چنــد روز دیگر بــه دنبال شــما به آنجا 

 َفَقْد 
ُ

ْمــَوال
َ
ــا اْل ّمَ

َ
َواُج َفَقــْد ُنِکَحــْت َو أ ْز

َ
ــا اْل ّمَ

َ
وُر َفَقــْد ُســِکَنْت َو أ

ُ
ــا الــّد ّمَ

َ
خواهیــم آمــد. »أ

کن شــده اند، همســران تان هم تجدید فراش  ُقِســَمْت«؛5 خانه هایتان را دیگران ســا

ا  َ َ
نموده انــد، مال هایتــان را هــم تــا ِقران آخر تقســیم نموده انــد. »َهَذا َخَبــُر َمــا ِعْنَدَنا ف

گفتیم شــما هم برایمان از خبرهای آن طرف  َخَبُر َما ِعْنَدُکْم«؛6 ما خبرهای دنیا را 

ّنَ 
َ
وُکــْم أ ْخَبُر

َ
ِم َل

َ
ــَکال

ْ
ــْم ِف ال ُ ِذَن لَ

ُ
ــْو أ

َ
َمــا ل

َ
کــه در آن طــرف چــه خبر اســت؟ »أ بگوییــد 

1. زندگی نامــه و خاطــرات ســردار شــهید حــاج یونــس زنگی آبــادی فرمانــده تیــپ امــام حســین7 لشــکر 
یخ انتشــار: 29 دی  کرمــان، تار کرمــان، ســایت پایــگاه جامــع فرهنــگ ایثار و شــهادت اســتان  41 ثــاراهلل 

ماه 1394. 
2. بقره، 197. 

3. نهج الباغــه، حکمت 130؛ بحار األنوار، محمدباقر مجلســی، نشــر دار إحیــاء التراث العربی، چ دوم، 
بیروت، 1403ق، ج32، ص619. 

4. همان.
5. همان. 
6. همان. 
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گوش شنوا می داشتیم،  گر ما  گر اجازه داشتند حرف بزنند و ا ْقَوی«؛1 ا اِد الّتَ َخْیَر الّزَ

گــر آخــرت را بــاور داشــته باشــید و دنیــا را بــا  کــه بــه مــا می گوینــد: ا می شــنیدیم 

کــه نمی توانیــد پــول، ماشــین، زیبایــی، پســت،  آخــرت ببینیــد، خواهیــد دانســت 

ید؛ امــا نمازها، اشــک ها، خیرات،  مقــام و شــهرت را بــا خــود به عالم آخــرت بیاور

کس عالم آخرت را ببیند، اواًل ســعی  ید. هــر  اخــاق و اعمال تــان را بــا خود می آور

کوله بارش  ْنَیا«.2 ثانیًا ســعی می کنــد 
ُ

َیــاِة الّد َرِضیــُمْ ِباْلَ
َ
می کنــد بــه دنیا نچســبد؛ »أ

ُر  کســی نمی رســد؛ »َو َل َتِز کســی به داد  کــه در آنجا  کنــد؛ چرا را از اعمــال نیــک پــر 
ى«.3 ْخَر

ُ
َر أ ِوْز َرٌة  َواِز

عالمت سوم: تسویه حساب با خدا و خلق خدا
که عالم آخرت را ببیند، سعی می کند هم با خدا و هم با خلق خدا تسویه  کسی 

کرده، عاوه بر اینکه باید حالیت بطلبد، به خدا هم  گر خطایی  کند. ا حســاب 

ْیــِه«4 و در صــدد جبران برآید. در تســویه نمودن 
َ
ُتــوُب ِإل

َ
یّبِ َو أ بگویــد: »ِإْســَتْغِفُر اهلَل َر

که از مردم ضایع نموده اســت را بپردازد. با خلق باید حقوقی 

َنــا ُذُنوَبَنا 
َ
َباَنــا ِإْســَتْغِفْر ل

َ
کــه بگوییم: »َیــا أ یکی از بهترین اســتغفارها این اســت 

«؛5 وقتــی خطای فرزندان یعقوب7 آشــکار شــد، نزد پــدر آمدند  ــا َخاِطِئــینَ ُکّنَ ــا 
َ
ِإّن

که  یــم. خوب اســت  کنیــد؛ زیرا مــا آبرویــی ندار گفتنــد: شــما بــرای مــا اســتغفار  و 

1. همان. 
2. توبه، 38. 

3. انعام، 164. 
کمره ای، نشــر اســوه، چ ســوم، قم، 1375،  کلینی، مترجم: محمدباقر  کافی، محمد بن یعقوب  4. اصول 

ج6، ص119. 
5. یوسف، 97. 
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ــا  ُکّنَ ــا 
َ
ِإّن َبَنــا  َنــا ُذُنو

َ
َباَنــا ِإْســَتْغِفْر ل

َ
مــا هــم نــزد امــام زمــان4، پدر مــان بگوییــم: »َیــا أ

 1.» َخاِطِئینَ

پیام آیه

کــه خــدا، پیامبــر6، اهل بیت:،  کســانی  گــر  که ا پیــام اصلــی آیــه ایــن اســت 

امام بزرگوار، شهدا و انقاب را قبول دارند، به خاطر حب دنیا در جهاد فی سبیل 

اهلل شــرکت نکننــد و از دیــن خــدا، ولّی خدا و ارزش هــای دین خدا دفــاع نکنند، 

ی از پیامبــر6 و آل پیامبــر: و  آن هــا برخــاف تعهــد ایمان شــان، تعهــد پیــرو

کرده اند.  ی از راه امام 2 و شــهدا حرکــت  تعهــد پیــرو

داستانتاریخی

ی بودند. زنان مدینه به عیادت ایشــان آمدند. از  حضرت زهرا3 در بســتر بیمار

کــه خانــه حضــرت3 از زنــان ماقات کننده پر شــده بود و  قرائــن روایــت برمی آیــد 

یــادی آمــده بودنــد. یکــی از زنان مدینــه بــه نمایندگی از بقیــه حضار از  جمعیــت ز

حضــرت3 ســؤال و احوال پرســی نمــود. احوال پرســی اعــراب به این نحو اســت: 

ِتك ؟؛2 ای دختــر پیامبر3 چگونه 
َّ
ْصَبْحــِت َعــْن ِعل

َ
َکْیــَف  أ »َیــا ِبْنــَت  َرُســوِل  اهلِل 8 

با دردهایت شــب را صبــح نموده ای؟« 

گرفتنــد  کمــک  حضــرت زهــرا3 در بســتر خوابیــده بودنــد؛ از فضــه و اســماء 

که بنشــینند. مردم از درد جســم حضرت زهرا3 پرســیدند و حضرت3 از درد 

1. همان. 
2. بحــار األنــوار، محمدباقــر مجلســی، نشــر دار إحیــاء التــراث العربــی، چ دوم، بیــروت، 1403ق، ج43، 

ص158. 
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روح شــان بــه آن ها متذکر شــدند و خطبه ای طوالنــی خواندند. مرحوم مجلســی2 

کتــاب شــریف بحاراألنــوار ایــن خطبه را آورده اســت. حضــرت3 دو صفحه  در 

کــه مــا در اینجــا تنهــا بخشــی از آن را بیــان می کنیــم:  کردنــد  برایشــان ســخنرانی 

کــردم  ُکــْم َقاِلَیــًة ِلِرَجاِلُکــم «؛1 شــبم را در حالــی صبــح  ُدْنَیا
َ
ْصَبْحــُت َو اهلِل َعاِئَفــًة ل

َ
»أ

کــه از دنیــای شــما دنیاپرســتان بیــزارم و از مــردان مردنمــای شــما متنفــرم. از ایــن 

کــه قاتــل ایشــان حــب دنیــا بــوده اســت. هر  جملــه حضــرت3 بــه دســت می آیــد 

کوبیدنــد،  چــه فاطمــه زهــرا3 و امیرالمؤمنیــن7 درب خانــه مهاجــر و انصــار را 

کردند، به ایشــان جواب رد  گــر هم درب خانه را باز  درب خانــه را بــاز نکردند و یا ا

گذاشــتند و در  که بعد از امیرالمؤمنین7، امام حســن7 را تنها  کســانی  دادند. 

که در هشــت ســال جنگ  کســانی  گذاشــتند،  کارزار امــام حســین7 را تنها  بیــن 

تحمیلــی حتــی یــک روز هم بــه جبهه نرفتنــد، منطق و درد همه شــان یکی اســت 

و دردشــان همیــن آیه قرآن اســت. 

ُمْ ِإَل 
ْ
اَقل

َ
ّث وا ِف َسِبیِل اهلِل ا ُکُم اْنِفُر

َ
 ل

َ
ُکْم«؛2 شما را چه شده است؟ »ِإَذا ِقیل

َ
»َما ل

یــد و از علــی7، زهرا3، امام حســن7،  ْرِض«؛3 وقتــی بــه شــما می گوینــد برو
َ
اْل

َرِضیُمْ 
َ
کنید، به زمین چسبیده اید؟ »أ امام حسین7 و از جمهوری اسامی دفاع 

ْنَیــا ِمَن اْلِخــَرِة«؛4 آیا به حیات دنیا راضی شــده اید؟ یعنی آنقدر دنیا به 
ُ

َیــاِة الّد ِباْلَ

کــه بــه دنیــا چســبیده اید و حاضــر نیســتید از آن جدا  کام تــان شــیرین آمــده اســت 

1. همان.
2. توبه، 38. 

3. همان. 
4. همان. 
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گر به  «؛1 ا
ٌ

 َقِلیــل
َ

ْنَیــا ِف اْلِخــَرِة ِإّل
ُ

َیــاِة الّد ــا َمَتــاُع اْلَ َ َ
کنیــد؟ »ف شــوید و از اســام دفــاع 

خاطــر دو روز دنیــا از علی بــن أبیطالب7، زهرای مرضیــه3، امام مجتبی7، 

کاه بزرگی  ی اســامی دفاع نکنید، ســرتان  امام حســین7 و از انقاب و جمهور

کوچک و ناچیز اســت. رفته اســت؛ چون دنیا خیلی 

مثال

یــم. جای خداونــد در قلب و جــای دنیا  یــک دنیــا و یــک آخرت و یــک خدا دار

ن می شــود.  گر این دو را جابجــا نمودیم، وجــود ما هم نامتواز در دســت اســت. ا

برخــی دنیــا را در دل جــا داده اند، لــذا به حب الدنیا تبدیل شــده اســت و خدا 

کــه جــای دنیا  کاســبی می کننــد در حالــی  گرفته انــد و بــا خــدا  را در دست شــان 

یبایــی خواهد شــد؛ چون  گــر دنیــا در دســت باشــد، دنیــای ز در دســت اســت. ا

کســب معرفــت و تقوا  دنیــا محــل عبــادت، تجــارت، زراعــت، خدمــت و محــل 

می شود. 

ى«.2 دنیــا بــازار و مزرعه اســت. این آیــه و روایت  ْقــَو اِد الّتَ ُدوا َفــِإّنَ َخْیــَر الــّزَ ّوَ »َو َتــَز

کــردن دنیــا نیســت، بلکــه می گویــد دنیــا را درســت ببینیــد، دنیــا  بیان کننــده رهــا 

وســیله اســت، دنیا هدف نیست. قرار است انســان از دنیا برای آخرتش استفاده 

گر در مســیر حــب دنیا قرار بگیریم،  َیَواُن«3 وگرنه ا َی اْلَ ِ
َ

اَر اْلِخَرَة ل
َ

کــه »َو ِإّنَ الّد کنــد 

ایــن مرض پنــج مرحله دارد: 

1. همان. 
2. بقره، 197. 
3. انعام، 64. 
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مراحل حب دنیا

مرحلهاول،میلبهدنیا؛
کشــیده  وَن اْلِخــَرَة«؛1 مــدام دل انســان بــه ســمت دنیــا  َتــَذُر ــَة * َو 

َ
َعاِجل

ْ
ال ــوَن  ّبُ ِ

ُ
 »ت

ی دنیا، خواب های دنیایی و میل به دنیا.  گفت وگوی دنیا، آرزو می شــود؛ اعم از 

برای اینکه میل به دنیا انسان را آلوده نکند، پیامبر6 می فرمایند: با قرآن انس 

بگیرید.2 از هر ســه آیه قرآن، یک آیه اش راجع به آخرت اســت. دســتور داده شده 

که درباره قیامت است  که شــب ها سوره واقعه،3 سوره حشر4 و سوره هایی  اســت 
گردد.5 کم  کمی میل انســان به دنیــا  خوانــده شــود، تا 

1. قیامت، 20 و 21. 
ُقــْرآِن َو ِذْکــُر 

ْ
 ِقــراَءُة ال

َ
 اهلِل6 َو مــا َجَاُؤهــا قــال

َ
َحِدیــُد. ِقیــَل یــا َرُســول

ْ
 ال

ُ
َکمــا َیصــَدأ  

ُ
ــوَب َتصــَدأ

ُ
ُقل

ْ
 ال

َ
2. »ِاّن

کــه آهــن زنــگ می زنــد، این دل هــا نیــز زنــگار می بنــدد. عرض شــد: ای رســول خدا!  َمــْوِت؛ همچنــان 
ْ
ال

صیقل دادن آن ها به چیســت؟ فرمود: تاوت قرآن و به یاد مرگ بودن«؛ مســتدرك الوســائل و مســتنبط 
ی، نشــر مؤسســه آل البیت:، چ اول، قــم، 1408ق، ج2، ص104. المســائل ، حســین بــن محمدتقی نور
کــس در هر شــب پیــش از خــواب واقعه  کــه امام باقــر7 فرمــود: »هر  یــد شــّحام روایت شــده اســت  3. از ز
کــه چهــره اش چــون مــاه شــب چهــارده تابــان باشــد«؛ ثــواب  کنــد محشــور می شــود در حالــی  را قرائــت 
کتاب فروشــی  ی، نشــر  کبر غفار یــه، مترجــم: علی ا االعمــال و عقــاب األعمــال، محمد بن علــی ابن بابو

صــدوق، چ اول، تهــران، 1363، ص263. 
ى إلی  یه عن أنس أن رســول اهلل6 أمر رجا إذا أو 4. »أخرج ابن الســنی فــی عمل یوم و لیلــة و ابن مردو
کرده  فراشــه ان یقــرأ آخــر ســورة الحشــر و قــال ان مــت مــت؛ انــس بــن مالــک از رســول خــدا6 روایــت 
گر مردی شــهید  کن و ا ی، حشــر را قرائت  که به مردی فرمود: هــرگاه می خواهی به رختخواب برو اســت 
کتابخانــه آیــت اهلل  محســوب می شــوی«؛ الــدر المنثورفــی تفســیر المأثــور، جال الدیــن ســیوطی، نشــر 

مرعشــی نجفــی، بی چا، قــم، 1404ق، ج6، ص202. 
ِر 

ُ
َفّک ْفَضــُل الّتَ

َ
َمــْوِت َو أ

ْ
ِعَبــاَدِة ِذْکــُر ال

ْ
ْفَضــُل ال

َ
َمــْوِت َو أ

ْ
ْنَیــا ِذْکــُر ال

ُ
ْهــِد ِفــی الّد ْفَضــُل الّزُ

َ
6 أ ِبــّیُ  الّنَ

َ
5. »َو َقــال

کــرم6 می فرماید:  ــة؛ پیامبــر ا َجّنَ
ْ
َیــاِض ال َمــْوِت َوَجــَد َقْبــَرُه َرْوَضــًة ِمــْن ِر

ْ
ــُه ِذْکــُر ال

َ
ْثَقل

َ
َمــْوِت َفَمــْن أ

ْ
ِذْکــُر ال

برتریــن بی رغبتــی بــه دنیــا، یــاد مــرگ اســت. برتریــن عبادت، یــاد مــرگ اســت و برتریــن اندیشــیدن، یاد 

 گــور خــود را باغــی از باغ هــای بهشــت بیابد«؛ کنــد،  که یــاد مرگ وجــودش را پــر  مــرگ اســت. پــس، هــر 
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مرحلهدوم،حرصبرایجمعنمودندنیا؛
گاهی انســان برای نهایتــًا هفتاد  َدُه«؛1 

َ
ــَع َماًل َوَعــّد ــِذی مَجَ

َّ
ــَزٍة * ال ــَزٍة ُلَ ِ ُهَ

ّ
 ِلــُکل

ٌ
ْیــل  »َو

کنــد، میلیاردهــا  گــر هــم آنقــدر عمــر  کــه می خواهــد داشــته باشــد و ا ســال عمــری 

و هــزاران میلیــارد پــول جمــع می کنــد، امــا مگــر انســان چقــدر می خواهــد بخــورد؟ 

کفــش و لبــاس، چنــد عــدد ماشــین الزم دارد؟  چقــدر جــا الزم دارد؟ چنــد عــدد 

که  کفن اســت  که بــر تــن انســان می کنند  کــه آخرین لباســی  آیــا غیــر از ایــن اســت 

حتی جیب ندارد!؟ انسان حرص دارد، اما باید به آن جهت بدهد، مثًا آن را به 

کســب معرفت ببرد؛ زیرا هر چقدر هم به دنبال معرفت برود ســیر نخواهد  ســمت 

کســی همچــون زهرای مرضیــه3 هر قدر  شــد. آن را بــه ســمت عبــادت ببرد؛ زیرا 

کــه نمــاز بخوانــد باز هم ســیر نمی شــود. آن را به ســمت تاوت قرآن ببــرد؛ زیرا  هــم 

کم نمی شد.  که قرآن می خواندند چیزی از اشتیاق شان  اهل بیت: هر قدر هم 

مرحلهسوم،زیادهرویدرمصرفواسراف؛
گاهی در یک خانواده پنج نفره، به اندازه  «؛2  ِ َیاِطین

َ
َکاُنوا ِإْخَواَن الّش یَن  ِر َبّذِ  »ِإّنَ اْلُ

پنجــاه نفــر غذا درســت می شــود، هر انســانی تنها چهار دســت لبــاس آن هم برای 

چهــار فصلــش نیــاز دارد، امــا برخــی چهــل دســت لبــاس دارنــد. این هــا اســراف 

کند.  که می تواند به جای این اســراف ها، برای آخرتش پس انداز  اســت در حالی 

یــه، چ اول، نجــف،         جامــع األخبــار )للشــعیری(، محمــد بــن محمــد شــعیری، نشــر مطبعــه حیدر

که  کســی  َیِســیِر؛ 
ْ
ْنیا ِبال

ّ
َموِت َرِضــَی ِمــَن الُد

ْ
ْکَثــَر ِذْکــَر ال بی تــا، ص165؛ امــام علــی 7 می فرماینــد: »َمــْن َا

کمــی از دنیــا راضــی می شــود«؛ بحــار األنــوار، محمدباقر مجلســی، نشــر  کند، بــه مقدار  بســیار یــاد مــرگ 
دار إحیــاء التــراث العربــی، چ دوم، 1403ق، ج6، ص136.

1. همزه، آیات 1 و 2. 
2. إسراء، 27.
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مرحله چهارم، به خاطر اینکه دنیا را از دست ندهد، از حق دفاع نمی کند؛
ْنَیــا«؛3 بــه زمیــن چســبیده اید. امــام صــادق7 فرمــود: مــادرم 

ُ
َیــاِة الّد ِباْلَ َرِضیــُمْ 

َ
»أ

زهــرا3 و پــدرم علــی7 برخــی شــب ها بــا امــام حســن7 و امــام حســین7 

بــه در خانــه مهاجــر و انصــار می رفتنــد، امــا یــک نفــر هــم پاســخ مثبــت بــه آن هــا 

کنــون همــه آن هــا مرده اند و  کننــد. ا نــداد؛ زیــرا می خواســتند دو روز بیشــتر زندگــی 

استخوان هایشــان هم پوســیده اســت، ولی روســیاهی به ذغال مانده است. حب 

دنیــا، ســرطان اســت. 

مرحلهپنجم،بهخاطربهدستآوردندنیا،باحقمبارزهمیکنند؛
کــه می دانســتند آن خانــه،  کشــیدند در حالــی   درب خانــه فاطمــه3 را بــه آتــش 

که  کشــیدند، در حالــی  خانــه وحــی اســت. ســجاده را از زیــر پــای امــام حســن7 

ــة«4 اســت و بــه امــام حســین7 تیــر  ّنَ َ ْهــِل  اْلج
َ
َدْی  َشــَباِب  أ می دانســتند ایشــان »َســّیِ

کــه  کشــتند، در حالــی  ی  زدنــد و ایشــان را تنهــا بــه خاطــر رســیدن بــه حکومــت ر

َنا ِمْن  
َ
گفته اســت: »ُحَســْینٌ  ِمّنِ  َو أ می دانســتند پیامبر6 در مورد ایشــان چنین 

که دروغ بد اســت، ولــی تنها بــه خاطر عاقه  ُحَســْین «.5 امــروز هــم برخــی می دانند 

کمک می گیرند. برخی می دانند خوردن  یاست دنیا از دروغ  به دنیا و رسیدن به ر

امــوال بیت المــال آتــش اســت، امــا بــه خاطر حــب دنیا ایــن آتــش را برمی دارند. 

کنترل نکند و دنیا از دستش در برود و به قلبش داخل  گر انسان حب دنیا را  ا

3. توبه، 38. 
ی، دفتر انتشــارات  کبر غفار یه، محقق و مصحح: علی ا 4. مــن ال یحضره الفقیه، محمد بن علی ابن بابو

اسامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چ دوم، قم، 1413ق، ج2، ص606. 
5. بحــار األنــوار، محمدباقــر مجلســی، نشــر دار إحیــاء التــراث العربــی، چ دوم، بیــروت، 1403ق، ج43، 

ص261. 
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که سهل است، در مقابل فاطمه3 هم می ایستد.  شود، جمهوری اسامی 

راه درمان حب دنیا

کشــنده و  یــم. ویــروس  کنــون بــه بیــان درمــان آن می پرداز گفتیــم و ا در بــاال درد را 

گــر ویــروس حب دنیــا در جــان افــراد و در جان مســئولین  کســن ســازنده اســت. ا وا

کســن  کســن انســان را می ســازد. فــرق ویــروس و وا بیفتــد، آن هــا را می کشــد؛ ولــی وا

چیست؟ واکسن همان ویروس ضعیف شده است، یعنی تا انسان دنیا را کوچک 

کــرد. اما چگونه  کوچک  نکنــد، دنیــا بر ســر جایش قــرار نمی گیرد؛ پس بایــد دنیا را 

کوچــک نمود: کنیم؟ با ســه مقایســه می تــوان دنیــا را در دل و فکر  کوچــک  دنیــا را 

1.مقایسهدنیاباعظمتخدا؛

ی شــهید رجایــی را تنفیــذ  یاســت جمهــور  وقتــی امــام2 می خواســتند حکــم ر

نماینــد، مثــال زیبایــی بــرای ایشــان زدنــد، فرمودنــد: آقــای رجایــی! شــما 

رییس جمهور ایران شــده ای و ایران یک قطعه از قاره آسیاســت، تــا اینجا یک بار 

کوچک اســت.  کــه ایــران در مقایســه بــا قــاره آســیا خیلی  کردنــد  کوچــک  ایــران را 

کردند.  کوچــک  کــره زمیــن اســت؛ بــرای بــار دوم آن را  قــاره آســیا یــک قطعــه ای از 

کردند.  کوچک  کــره زمین یک قطعه منظومه شمســی اســت و برای بار ســوم آن را 

کوچــک  منظومــه شمســی یــک قطعــه از راه شــیری اســت؛ بــرای بــار چهــارم آن را 

کهکشــان راه شــیری یک قطعــه از حکومت  که  گفتند  کردنــد و در نهایت چنیــن 

خداســت و تــو رییس جمهــور ایــران شــده ای و خــدا رییس جمهــور همــه عالــم 

ْرِض«،1 ضمنــًا خــدا رییس جمهــور آخــرت هــم 
َ
َو اْل ــَماَواِت  ــُك الّسَ

ْ
اســت؛ »هلِِل ُمل

1. مائده، 17. 
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گفتنــد تــو رییس جمهور یــک ذره از ملک خدا  یــِن«.1 به او  هســت »َماِلــِك َیــْوِم الّدِ

«؛2 یعنــی دنیــا ناچیز اســت. تــا دنیا را 
ٌ

شــده ای. مــدام قــرآن می گویــد: »َمَتــاٌع َقِلیــل

کنید  کوچک نکنیم، در دســت جا نمی گیرد؛ پس دنیا را با عظمت خدا مقایسه 

کوچک شــود.  تــا 

2.مقایسهثروتدنیاباثروتخدا؛

چقــدر ثروت منــدان ثــروت دارنــد؟ ثــروت ثروت منــدان در مقایســه بــا »هلِِل َخَزاِئــُن 

کوچک  کنید زیرا وقتی دنیا  کوچک  ْرِض«3 چه نسبتی دارد؟ دنیا را 
َ
َماَواِت َو اْل الّسَ

کنید. رضا شــاه  شــود، ســر جایــش می نشــیند. دنیــا را بــا عظمــت آخــرت مقایســه 

گــر انســان  کردنــد. ا و محمدرضــا شــاه پهلــوی حــدود 57 ســال بــر ایــران حکومــت 

که  کند مانند حســین بن علی8  کند در آخرت حکومت  می خواهــد حکومــت 

در روز قیامــت بــر عالــم حکومــت می کنــد زیــرا هر یــک روز قیامت معــادل 50 هزار 

گران بهاتر اســت.  ســال دنیاســت و ایــن حکومت 

3.مقایسهدنیاباعظمتانسان؛

 انســان خیلــی بــزرگ اســت. امیرالمؤمنیــن7 می فرمایــد: »قیمــت شــما بهشــت 

کمتــر از بهشــت خودتــان را نفروشــید«.4 بعضی هــا خــود را بــه پــول، بــه  اســت و بــه 

1. حمد، 4. 
2. آل عمران، 197. 

3. منافقون، 7. 
 ِبَها؛ و 

َّ
 َتِبیُعوَهــا ِإال

َ
َة َفــا َجّنَ

ْ
 ال

َّ
ْنُفِســُکْم َثَمــٌن ِإال

َ
ْیــَس أِل

َ
ــُه ل

َ
ْهِلَها ِإّن

َ
َماَظــَة أِل

ُّ
 ُحــّرٌ َیــَدُع َهــِذِه الل

َ
ال

َ
7: أ

َ
4. »َو َقــال

گذارد براى وجود شــما  که این نیم خورده دنیــا را به اهل دنیا وا آن حضــرت فرمــود: آیا آزادمردى نیســت 

 کلمات قصــار، قصــار 456؛ نهج الباغه قیمتــی جز بهشــت نیســت، آن را جز به بهشــت نفروشــید«؛ 
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کردنــد. آن هــا بــر  گران فروشــی  یاســت، بــه شــهرت فروخته انــد امــا شــهدا بســیار  ر

ى ِمَن  که تنها خــدا بتواند آن ها را بخرد »ِإّنَ اهلَل اْشــَتَر گذاشــتند  ی خــود قیمتــی  رو

ــَة«.1  ّنَ َ ــُم اْلج ُ ّنَ لَ
َ
ــْم ِبــأ ُ ْمَوالَ

َ
ْنُفَســُهْم َوأ

َ
ْؤِمِنــینَ أ اْلُ

خالصه

دنیا = عالم رحم مادر

رفتــار انســان ها نســبت بــه عالــم دنیــا و آخــرت = رفتــار جنین نســبت بــه عالم 

رحــم مــادر و دنیا

نتیجه: حب الدنیا

رفتار صحیــح: دیدن دنیا با آخرت = عینک دودید

ئم دیدن دنیا با آخرت:  عا

به دنیا نمی چسبد.  .1

از دنیا برای آخرت توشه برمی دارد.  .2

تسویه حساب با خدا و خلق خدا = پرداخت حقوق مردم )حق الناس(   .3

و حالیت و استغفار 

ی  پیــام آیــه: حب الدنیــا = حرکت برخــاف تعهــدات ایمانی و تعهــدات پیرو

از پیامبــر6، ائمه:، امام2 و شــهدا.

مراحل حب الدنیا:

یف الرضــی، محقق و مصحــح: صبحی صالح، نشــر         )للصبحــی صالــح(، محمــد بن حســین شــر

هجرت، چ اول، قم، 1414ق، ص556.
1. توبه، 111. 
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میل به دنیا   .1

حرص برای جمع نمودن دنیا   .2

زیاده روی در مصرف )اسراف(   .3

کردن دنیا کوچک  راه درمــان حب الدنیا: 

کردن دنیا: کوچک 

مقایسه دنیا با عظمت خدا   .1

مقایسه ثروت دنیا با ثروت خدا   .2

مقایسه دنیا با عظمت انسان )بهای آدمی چیزی جز بهشت نیست(   .3
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كــه ایمــان آورده  اید، از بســیارى  كســانى  ِحیٌم؛ اى 
َ

اٌب ر
َ

ــّو
َ
 ت

َ
ــه

َّ
 الل

َّ
ِإن

گناه اســت و جاسوســى  گمان ها  كــه پــاره  اى از  گمان هــا بپرهیزیــد  از 

كســى از شــما  مكنیــد و بعضــى از شــما غیبــت بعضــى نكنــد. آیــا 

كراهــت  گوشــت بــرادر مــرده اش را بخــورد؟ از آن  كــه  دوســت دارد 
كــه خــدا توبه  پذیــِر مهربــان اســت«.1 داریــد ]پــس[ از خــدا بترســید 

پنج اصل زندگی ایمانی

ی شــود، تأثیــرات بــاور نکردنــی آن در  گــر ایــن پنــج اصــل در هــر خانــواده ای جــار ا

اصــاح روابــط میــان اعضــای خانــواده مشــاهده خواهــد شــد:

1. حجرات، 12. 
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اصلاول؛اعتمادمتقابلوعدمسوءظن،قضاوتبراساسیقینیاتنهذهنیات

 ِمَن 
ً
که در خانواده ها اتفاق می افتد ســوءظن اســت. »ِإْجَتِنُبوا َکِثیرا اولین مشــکلی 

گمان من می گوید. مــا موظفیم تا  کــه  «؛1 ظــّن یعنی آنچه  ٌ ْ
ــّنِ ِإث

َ
الَظــّنِ ِإّنَ َبْعــَض الّظ

ِخیَک 
َ
ْمــَر أ

َ
گمان بد نداشــته باشــیم، »َضــْع أ کســی  مطلبــی ثابت نشــده نســبت به 

یتی به ما داده اند، به طریق اولی باید  ْحَســَنَة«2 وقتی در جامعه چنیــن مأمور
َ
 أ

َ
َعــیل

در خانه بیشتر رعایت شود و زن و شوهر به یکدیگر اعتماد متقابل داشته باشند. 

که وقتی پولی از  به عنوان مثال: یکی از بدترین جمات در زندگی این است 

کرده ای؟ به  کم شد، به خانمش بگوید آیا تو دست در جیب من  کیف مرد خانه 

کرده ای؟! این حرف، حرف بدی است. انسان سؤالش را  عبارتی یعنی تو دزدی 

کنــی ببینی پولم را  کمکم  کند مثًا بگوید: خانم می شــود  بهتــر هــم می تواند بیــان 

ی  کار گر آن بنده خدا هم برای  کنیم. ا گذاشــته ام؟ بیا خرج ها را با هم مــرور  کجــا 

کســی دختر و پســرمان  کرایه تا کــه مثــًا  کرده اســت  ی دســت در جیب تــان  ضــرور

که راســتی شــما خــواب بودیــد، من نخواســتم  را بدهــد یــا هــر چیــز دیگــر، می گویــد 

ی پول  کســی را بدهــم یا مقــدار کرایه تا کــه  ی پــول برداشــتم  کنــم، مقــدار بیدارتــان 

کــردم. شــما هــم در پاســخش بگوییــد: ایــرادی  برداشــتم بــرای جــای مهمــی خــرج 

ید.  ندارد شــما صاحب اختیار

اثر اجرایی شدن اصل اول
گذاشــته اســت، فرمــوده اســت: هــر وقــت بنــده  خداونــد بــا انســان ها قــرار خوبــی 

1. همان. 
2. حدایق الناضره فی أحکام العترت الطاهره، الشیخ یوسف البحرانی، مؤسسه النشر اإلسامی، ج 15، 
کافی، تهران، دار الکتب اإلسامیة ، 1407 ه  ق ، ج 2، ص362. کلینی، محمد بن یعقوب،  ص353 ؛ 
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مــن نســبت بــه بنــدگان و نســبت بــه خــدا حســن ظــن داشــته باشــد مــن هــم آنجــا 

هســتم. تعبیــر زیبایــی اســت: مــن نــزد حســن ظــن بندگانــم هســتم.1 علــت اینکــه 

ید و  یاد اســت چیســت؟ چون شــما حســن ظــن دار نمــاز جماعــت ثوابــش آنقدر ز

می گوییــد: نمــاز امــام جماعــت مقبول تــر اســت، بهتــر باال می رود. ما پشــت ســر او 

می ایســتیم و نمــاز می خوانیــم تــا نمــاز مــا هــم بهتــر قبــول شــود. 

کنون بخشــی از مشکات سیاســی جامعه ما به خاطر سوءظن هاست. هنوز  ا

چیزی ثابت نشــده اســت، دلیلی محکمه پســند ارائه نشــده اســت، به یکدیگر به 

َکِثیًرا ِمَن  ی همدیگر را می برنــد. اصــل اول »اْجَتِنُبــوا  راحتــی تهمــت می زنند و آبــرو

کنــار بگذار. حتی  «؛2 یعنــی ذهنیات را نســبت به همســر و حتــی فرزندانت  ــّنِ
َ

الّظ

کــه برایت ثابت شــده هم خود را بــه تغافل بزن و ایــن چنین با خود  در مــورد آنچــه 

بگو: احتمااًل من اشــتباه دیده و شــنیده ام. 

م ؛3 امیــر مؤمنان 
َ
ــا َیْعل ُتــُه  َعّمَ

َ
مِی َغْفل َکــِر

ْ
ْعَمــاِل ال

َ
ْفَعــال( أ

َ
ْشــَرِف )أ

َ
7  ِمــْن أ

َ
»َو َقــال

کریمان، »تغافل«  کارهای  علی7 در این رابطه می فرمایند: یکی از باارزش ترین 

گاهند«. که از آن آ از چیزهایی اســت 

که بنده ام به من دارد حاضرم  گمانی  َنا ِعْنَد َظّنِ َعْبِدی ِبی ِإْن َخْیرًا َفَخْیرًا َو ِإْن َشــّرًا َفَشــّرًا؛ من در نزد 
َ
1. »أ

کیفری بد در انتظار  گمان بد به من دارد پــس  گر  گمان خیر به من دارد پس پاداش خیــر می بیند و ا گــر  ا
اوســت«؛ جهــاد النفــس وســائل الشــیعه، محمد بن حســن شــیخ حــّر عاملــی، مترجــم: علی افراســیابی 
نهاونــدی، نشــر نهاونــدی، چ اول، قــم، 1380، ح147؛ الکافــی )ط - اإلســامیه(، محمــد بــن یعقــوب 
ی و محمد آخوندی، نشــر دار الکتب اإلســامیه، چ چهارم،  کبر غفار کلینــی، محقق و مصحح: علی ا

تهران، 1407ق، ج2، ص72. 
2. حجرات، 12. 

یف الرضــی، محقــق و مصحــح: صبحــی  3. نهج الباغــه )للصبحــی صالــح(، محمــد بــن حســین الشــر
صالــح، نشــر هجــرت، چ اول، قــم، 1404ق، ص507. 



     48      منشور زندگی ایمانی

  َو َل َیُغَض  
ْ

در حدیــث دیگــری آن امــام بزرگــوار7 می فرماینــد: »َمــْن  َلْ  َیَتَغاَفــل

ی  که »تغافل« و چشم پوشی در بسیار کســی  َصْت ِعیَشــُته ؛1 
َ

ُموِر َتَنّغ
ُ
َکِثیٍر ِمَن اْل َعْن 

گوار خواهد شــد«. از امــور نکنــد، زندگی برای او نا

که با ذهنیات در خانه رفتار نکنیم؛ بلکه با یقینیات رفتار  اصل اول این شد 

ِذیَن آَمُنوا 
َّ
ــا ال َ ّیُ

َ
که: »َیا أ که این آیه می فرماید این اســت  کنیــم. بنابرایــن، نکتــه ای 

گناه   مــن الظــّن إّن بعــض الظــّن إٌث«2 خــدا بر ذهنیات انســان اطــاق 
ً
کثیــرا اجتنبــوا 

که  کفایــت می کنــد به یک نفــر به ایــن دلیل  که  یــم  کــرده اســت. لــذا در روایــت دار

ی از  هــر چــه می شــنود را بــرای دیگــران تعریــف می کنــد، دروغگــو بگوییــم.3 بســیار

ی اســت، دروغ اســت؛ زیــرا به صرف شــنیدن  کانال هــای مجــاز کــه در  خبرهایــی 

آن را پخــش می کنند. 

اصلدوم؛تجسسدرخانهممنوع،اجرایتغافلبهجایآن

کامًا مردود است. دقت الزم است، اما تجسس  ُسوا«؛4 تجسس در خانه  ّسَ َ ج
َ

»َو َل ت

ممنوع اســت. دقت نســبت به یکدیگر در میان زن و شــوهر، والدین به فرزندان و 

میان خواهر و برادر الزم اســت، ولی نباید تجســس وجود داشته باشد. در روایات 

ی،  ى بــر غــرر الحکــم و درر الکلــم ، محمــد بــن حســین آقــا جمــال خوانســار 1. شــرح آقــا جمــال خوانســار
محقــق و مصحــح: جال الدیــن حســینی ارمــوی محــدث، نشــر دانشــگاه تهــران، چ چهــارم، تهــران، 

1366، ج5، ص455.
2. حجرات، 12. 

ید؛  که هر چه بشــنود بگو َث ِبُکّلِ َما َســِمع« ؛ در دروغگویی مرد همیــن بس  ْن ُیَحّدِ
َ
َکِذبــًا أ َمــْرِء 

ْ
3. »َکَفــی  ِبال

نهــج الفصاحــه، ابوالقاســم پاینــده، نشــر دنیــای دانــش، تهــران، چ چهــارم،ص442؛ وســائل الشــیعه، 
محمــد بن حســن شــیخ حــر عاملی، نشــر مؤسســه آل البیــت:، چ اول، قــم، 1409ق، ج12، ص188. 

4. حجرات، 12. 
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که تغافل داشته باشید؛ »شتر دیدی ندیدی«.  گفته شده است  در مقابل تجسس 

که مرد  که در زندگی اتفاق می افتد، برای این است  تی  بخش عمده ای از مشکا

و زن در برخی حوزه های خصوصی یکدیگر تجسس می کنند. بعضی از مشاغل، 

گر  مشــاغل خاصــی اســت، بعضی از حوزه هــای خانوادگی نیز همین گونه اســت؛ ا

کنون  بــه همســر، فرزنــدان و... اعتمــاد وجــود دارد، دلیلی برای تجســس نیســت. ا

ی ها به دلیل تجسس در حال وقوع است.  گرفتار ی از  بسیار

ــم؛1 از مواضــع تهمــت  َ ُقــوا َمَواِضــِع الّتُ
َ
ّت کــه: »ِإ گفتــه شــده اســت  البتــه ایــن نیــز 

کنــد. در روایت  که دیگران را به تجســس وادار  ی نکنیــد  کار کنیــد«. یعنــی  پرهیــز 

َمِة  ْ 7 َمْن َوَضَع َنْفَســُه َمَواِضــَع الّتُ
َ

که: »َو َقال دیگــری از امام علی7 آمده اســت 

کــه موجــب بدگمانــی  کــه خــود را در جاهایــی  ؛2 آن  ــّنَ
َ

َســاَء ِبــِه الّظ
َ
وَمــّنَ َمــْن أ

ُ
 َیل

َ
َفــال

گمــان بد بدو بــرد ســرزنش نکند«. کــه  اســت نهــاد، آن را 

کیف هــا در  تجســس در موبایل هــا، نامه هــا، یادداشــت ها، رفیق هــا، جیــب و 

که می توان مشــکل را به خوبی مطرح  خانواده ها مشــکل ایجاد می کند، در حالی 

کــه آیــا ایــن مســئله را می توانــی برایــم توضیــح دهــی؟ بســیار ســاده و  کــرد و پرســید 

کنند، اشکالی ندارد، اما قطعًا تجسس برای خانواده  شفاف با یکدیگر صحبت 

گر  گمان هایم را پرورش می دهم؛ ا مشــکل ایجاد می کند؛ زیرا با تجســس، در واقع 

ی درآوردم، ذهنیت هایم مدام پرورش پیــدا می کند. نباید  مــن در خانــه پلیس بــاز

ی و یا تعقیب و مراقبت باشــد.  ی و اطاعاتی باز در خانــه پلیس بــاز

1. شــرح مصبــاح الشــریعه، زین الدیــن بن علی شــهید ثانــی، مترجــم: عبدالرزاق بــن محمدهاشــم گیانی، 
ی، نشر پیام حق، چ اول، تهران، 1377، ص252.  محقق و مصحح: محمد بن حسین آقا جمال خوانسار
یف الرضــی، محقــق و مصحــح: صبحــی  2. نهج الباغــه )للصبحــی صالــح(، محمــد بــن حســین الشــر

صالــح، نشــر هجــرت، چ اول، قــم، 1404ق، ص500. 
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اصلسوم؛غیبتدرخانهممنوع

کســی غیبت بشــود.  «؛1 در محیط خانه اجازه ندهیم از 
ً
»َو َلَیْغَتْب َبْعُضُکْم َبْعضا

که در محضرشــان هســتیم می گوییم: شــما وقتی ازدواج  بارها به زوج های جوانی 

کــرم6، دارای دو پــدر و مــادر شــده اید؛ یعنی  کردیــد، بــر اســاس روایــت پیامبــر ا

یــد، خانــواده خودتــان و خانــواده همســرتان. پیامبــر6 فرمودنــد:  دو خانــواده دار

مــک«.2 پــدر 
ّ
ّوجــک، و أٌب عل ثــة: أٌب ولــدک، و أٌب ز یــم: »البــاء ثال مــا ســه پــدر دار

که واســطه ازدواج شــمایند،  ی  کــه واســطه خلقت شــمایند، پــدر و مادر ی  و مــادر

ی به  کــه واســطه تعلیــم و تربیــت شــمایند. هــر ســه حق پــدر و مــادر ی  پــدر و مــادر

گردن ما دارند. وقتی پدر و مادر و خواهر و برادر همسر، خانواده من شدند، دیگر 

یــم، پــدر و فرزندیــم، مــادر و  یــم؛ زیــرا االن خواهــر و برادر حــق بدگویــی آن هــا را ندار

کنیم.  ی  فرزندیــم و باید آبــرو دار

داستانی از مثنوی
کشــتی  یا  کشــتی بودیــم. موج در گویــد: بــا جمعــی از صوفیــان در  ابراهیــم خــّواص 

کجاســت. هیچ  که نمی دانســتیم  را بشکســت و مــا بــه ســاحل افتادیم. بــه جایی 

کنیــم  ى  گفتیــم هــر یــک نــذر خوردنــی نداشــتیم و دل بــر مــرگ نهادیــم. بــا یکدیگــر 

1. حجرات، 12. 
کتــاب نــص النصــوص ، ص498، تهــران، قســمت ایران شناســی  2. ســید حیــدر آملــی، المقدمــات مــن 
انســتیتو ایــران و فرانســه پژوهش هــای علمــی در ایــران ، چــاپ اول، 1352؛ نراقــی، مــا محمدمهــدی، 
جامع السعادات، ج 3، ص140، بیروت، اعلمی، چاپ چهارم، بی تا؛ عبدالحسین امینی، الغدیر فی 
الکتاب و الســنة و األدب ، ج 1، ص650، قم، مرکز الغدیر للدراســات االســامیه ، چاپ اول، 1416ق؛ 
ى(، محقق و مصحح: مصطفی بروجردى، ج 1، ص298،  ى ، شــرح مثنوى )ســبزوار ما هادى ســبزوار
تهران، ســازمان چاپ و انتشــارات وزارت ارشــاد اســامی ، چاپ اول، 1374؛ علــی مشــکینی،  تحریر 

المواعــظ العددیة، ص247، قــم، الهادى ، چاپ هشــتم، 1424.   
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گوشــت فیل  که  کــردم  گفتــم: نذر  کــرد من  شــاید فرجــی شــود. هــر یک چیــزى نذر 

کــه بــر زبــان  گفتــم بــه خــدا  گفتنــد: چــه وقــت چنیــن ســخن اســت.  نخــورم. یــاران 

کــه در آن حکمتــی باشــد. پــس یــاران در پــی ُقوتــی  ى هــزل نگفتــم  مــن آمــد و از رو

شــدند. بچــه پیلــی یافتنــد خواســتند آن را بکشــند و بخورنــد و از من خواســتند با 

گوشــت پیل نخورم.  که  گفتم: همیــن لحظه بر زبان من رفت  کنم.  آنــان موافقــت 

گهــان پیلــی غــّران  کــس بــه زیــر درختــی رفــت. نا چــون از خــوردن فــارغ شــدند هــر 

بیامــد. یــاران همگــی دل بــر مــرگ نهادنــد. پس یک یــک آنــان را بوییــد و از هر یک 

گوشــت شــنید، زیر پا بمالید. نوبت به من رســید و من تسبیح و شهادت  که بوى 

می گفتــم. فیــل مــرا بوییــد و چــون بــوى بچــه خــود در مــن ندیــد، مــرا برداشــت و بــر 

کشــت. پــس  گونــه اى دیگــرم خواهــد  گذاشــت و بــه راه افتــاد. پنداشــتم بــه  پشــت 

گشــاده رســید. و مرا بر زمین نهاد. من از آنجا مقدار یک  شــتابان رفت تا به راهی 

دو فرســنگ رفتم به شــهرى رســیدم و نجــات یافتم.3 

گوشــت  کســی  گر  که فیل بــه بچــه اش غیرت دارد؛ ا نکتــه داســتان ایــن اســت 

یــم وقتــی مــا را در قبــر  بچــه اش را بخــورد، حتمــًا لهــش می کنــد. در روایــت دار

گوشت مؤمنین  گر دهان ما بوی  می گذارند، ملکی می آید دهان ما را بو می کند. ا

کرده  گر مؤمن یا مؤمنــه ای غیبت  و مؤمنــات بدهــد، »َل َیْغَتــْب َبْعُضُکــْم َبْعًضا«؛4 ا

گوشــت مؤمــن و مؤمنــه را می دهــد5 فیــل بــه بچــه اش غیــرت  باشــد، دهانــش بــوی 

3. مآخــذ قصــص وتمثیــات مثنــوی، ص87؛ ترجمــه فــرج بعــد از شــدت، مترجــم: حســین بــن اســعد 
دهســتانی، ج2، ص940- 944. 

4. حجرات، 12. 
کرم6 فرمود: »َمِن اغتاَب إمَرًء ُمسِلما... جاَء َیوَم الِقیاَمِة َیُفوُح ِمن فیِه راِئَحٌة أنَتُن ِمَن الجیَفِة  5. پیامبر ا
که شــخص مســلمانی را غیبت نماید... از دهــان او در روز قیامت بوی  هُل الَموِقِف؛ فردی 

َ
ذى ِبــِه أ

َ
َیَتــأ

که اهل محشر از این بوی متعفن مورد گونه ای  گندیده تر از مردار منتشــر می شــود. به  متعفن تر و 
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که خلق   اهلِل«1 در روایت است 
ُ

لُق َعَیال دارد آیا خدا به عیالش غیرت ندارد؟ »النَ

گوشــت مؤمن  کــرد و دهان مان بوی  گر ملــک دهان مان را بو  عیــال خدا هســتند. ا

کــه از مــادر خورده ایم  و مؤمنــه را داد خانــه قبــر چنــان فشــارمان می دهــد تــا شــیری 

کرد. ســپس این آیه خوانده می شــود  که فیل  ی  کار ن بیایــد مثــل  از دماغ مــان بیــرو

ِخیــِه َمْیًتــا َفَکِرْهُتُموُه«.2 
َ
ــَم أ  َلْ

َ
ُکل

ْ
ْن َیأ

َ
َحُدُکــْم أ

َ
ُیِحــّبُ أ

َ
 أ

ً
کــه: »َلَیغَتــْب َبعُضُکــم َبعضــا

کــه زبان مــان را  کــه خانواده هــای مــا را حفــظ می کنــد ایــن اســت  یکــی از اصولــی 

کنیــم و غیبــت نکنیم.  نســبت بــه همدیگــر حفظ 

روایت
کــه  حتــی در خانــواده پیامبــر6 نیــز ایــن آســیب بــوده اســت. در حدیــث آمــده 

کوتاه قــد بــود. پــس از رفتنش عایشــه  ی  زنــی مســئله ای را از پیامبــر6 پرســید. و

کن.  کرد. حضرت6 به او فرمود: خال  کوتاه قدی او را با دست خویش تقلید 

کــرد و پاره  کــن. عایشــه خــال  گفــت: مگــر چیــزی خــوردم؟ فرمــود: خــال  عایشــه 

گوشــتی از دهانــش افتاد. در حقیقــت حضرت6 با تصــرف ملکوتی، واقعیت 

ی غیبت را در همین جهان به عایشــه ارائــه دادند.3 روز قیامت،  ملکوتــی و اخــرو

روز تجســم اعمال است. 

گــر چنیــن شــخصی قبــل از مــرگ توبــه نکنــد، ماننــد شــخصی  گرفــت و ا        آزار و اذیــت قــرار خواهنــد 

کرده اســت«؛ شــرح مثنــوی معنــوی؛ منهــاج البراعــة فی شــرح نهج  کــه حرام خــدا را حــال  خواهــد بــود 
کمره ای و حسن حسن زاده آملی،  الباغة )خوئی(، میرزا حبیب اهلل هاشمی خویی، مترجم: محمدباقر 
محقــق و مصحــح: ابراهیم میانجی، نشــر مکتبه اإلســامیه، چ چهــارم، تهران، 1400ق، ج8، ص383. 
1. محمدباقر مجلسی، بحار األنوار، نشر دار إحیاء التراث العربی، چ دوم، بیروت، 1403ق، ج71، ص316. 

2. حجرات، 12. 
3. المحاســن، احمــد بن محمد بــن خالد برقی، دارالکتب اإلســامیه، قــم، 1371، ج2، ص461؛ جامع 

احادیث الشــیعه، الســید البروجری، المهر، قم، 1414ق، ج23، ص296. 
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کــه بزرگ ترنــد غیبــت می کنند و  بعضی هــا می گوینــد: مــادر، پــدر یا همســرمان 

کنــون همه  گفتــم: الحمدهلل ا مــا نیــز خجالــت می کشــیم بــه آن هــا چیــزی بگوییــم. 

کردن است بگویید: خانم یا آقا یک لحظه  کس در حال غیبت  موبایل دارند هر 

کنم. حتمًا می پرســد بــرای چه می خواهی این  کنید ضبط موبایلم را روشــن  صبر 

کــه پشــت ســرش حرف  کســی  کنــم و بــه  کار را بکنــی؟ بگوییــد می خواهــم ضبــط 

کــه در قــرآن در آیــه هجــده ســوره قــاف چنیــن آمــده  می زنیــد نشــان دهــم. بگوییــد 

َدْیِه َرِقیٌب َعِتیٌد«؛1 حرفی از ما صادر نمی شــود مگر 
َ
 ل

َ
ِفُظ ِمْن َقْوٍل ِإّل

ْ
اســت: »َما َیل

اینکــه دو مأمــور آن را می نویســند و ضبــط می کنند. 

یم و بــا یقینیات  کنار بگذار پــس اول، در خانــواده ذهنیت هــا و ظن هایمــان را 

ن  کنیم؛ دوم، تجســس نکنیم و تغافل داشته باشیم؛ سوم، حرف دیگران بدو کار 

کــس باشــد فرقــی  حضورشــان در خانــه ممنــوع باشــد. حــال می خواهــد حــرف هــر 

نــدارد، چون غیبــت فضای خانــه را واقعًا آلــوده می کند. 

اصلچهارم؛تقواومراقبتازخدا،قیامتوفتنههایشیطان

گــر انســان ایــن مراقبت هــای ســه گانه را داشــته باشــد  یــم. ا ســه نــوع مراقبــت دار

گنــاه نمی کنــد.  هیــچ گاه 

یک: مراقب خدا باشیم
یــد.  کــم نمی گذار یت هایتــان  گــر حواس تــان بــه خــدا باشــد، در واجبــات و مأمور ا

کارمــان را درســت انجام  گاه یکی باالی ســرمان بایســتد،  کــه هــر  کرده ایــم  عــادت 

کســی باالی ســرمان نباشــد، درســت انجــام نمی دهیــم؛ در حالی  گر  بدهیــم ولــی ا

1. ق، 18. 
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که در خانه  ُقوا اهلل«1 خدا باالی سرمان است. این نکته یک اصلی است 
َ
ّت که »َو ا

گونــه ای تربیت  گاهــی اوقــات پــدر و مادرهــا، بچه هــا را بــه  ی باشــد. امــا  بایــد جــار

کــه بچه هــا نــزد والدین شــان هســتند رعایــت می کننــد و در  کــه تــا زمانــی  می کننــد 

خلــوت ممکن اســت رعایــت نکنند. 

پســری می گفــت: به زور برای نماز صبح بیدار می شــوم و واقعــًا خوابم می آید، 

گر بابا نباشــد دیگر  گــر نماز می خوانم، تنها از ترس پدرم اســت. یعنی ا می گفــت: ا

گر چادر ســرم می کنم از ترس  نمــاز نمی خوانــم. دخترها هم همین طور می گویند: ا

مادرم اســت به عبارتی قربتًا الی المادر!

که به جای حساب بردن از والدین،  کنند  والدین باید بچه ها را طوری تربیت 

گر زمانی مــن و پدرت در خانــه نبودیم،  از خــدا حســاب ببرنــد. بگوینــد: دختــرم، ا

کــه خــدا هســت، مــا در خانــه دوربیــن هــم نگذاشــته ایم امــا خــدا می بینــد،  بــدان 

ُقوا اهلَل«2 پس مراقب خدا باشیم. 
َ
ّت شاید ما هرگز از تو نپرسیم اما خدا می پرسد »َو ا

دو: مراقب قیامت باشیم
َنْفــٍس َشــْیًئا«؛3 مراقبــت دوم، مراقبــت نســبت بــه  َنْفــٌس َعــْن  ی  ــِز ْ ج

َ
َیْوًمــا َل ت ُقــوا 

َ
ّت »َوا

شــیطان و قیامــت اســت. 

کند. شخصی در نجف  کسی نمی تواند فرار  کتاب و قدرت خدا  از حساب و 

که می شــد،  کوچه  ی می داد. وارد شــهر و دیــار و  بــه نــام عبــد فّرار بــود. همه را فــرار

کوچه باز می کردند. یــک روز وارد حرم امیرالمؤمنین7 شــد  همــه از تــرس برایــش 

1. حجرات، 12. 
2. همان. 

3. بقره، 123. 
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کردنــد. عالــم بزرگــی وســط صحــن ایســتاد و احترامــش  کوچــه بــاز  و مــردم برایــش 

کــه تــو چــرا فــرار نکــردی؟ عالــم  کــرد  نکــرد. عبــد فــّرار بــه آن عالــم چپ چــپ نــگاه 

گفــت: عبــد فــّرار. همــه از مــن فــرار  گفــت: اســمت چیســت؟  کــرد و  بــه او نگاهــی 

َفــَرْرَت ِمَن اهلِل َو ِمْن 
َ
گفت: »أ می کننــد تــو چــرا فرار نکردی؟ عالــم تلنگری به او زد. 

ی؟ لحظــه ای فکر  گفــت: آیــا قدرت فــرار از خدا و رســول6 را هــم دار َرُســوِلِه؟« 

گفــت: نه و همــان باعث توبه اش شــد.1  کــرد و 

کنیــد پیچانــدن  ی از مشــاوره ها بــه زن و شــوهرها می گویــم: نــگاه  در بســیار

کــه نمی تــوان پیچانــد، یکــی  کســانی  ی نــدارد، ولــی تنهــا  کار آخونــد و دادگاه و... 

که بســیار  خداســت و دیگــری قیامــت اســت. پــس مراقــب خــدا و قیامــت باشــیم 

یًبــا«.2  َنــَراُه َقِر ْوَنــُه َبِعیــًدا * َو  ــْم َیَر ُ جــدی و بســیار نزدیــک اســت؛ »ِإَنّ

داستان

ســعد بــن معــاذ هم رزمنــده و هم جانباز اســت. پیامبــر6 در تشــییع و تکفین و 

کردند. هر یــک از این ها مقا م های باالیی اســت. پیامبر6 با  تدفینــش شــرکت 

گذاشته است. مادرش می گفت:  ک  دستان مبارک جنازه سعد بن معاذ را در خا

خوشــا به حال پســرم، از این بهتر دیگر نمی شــود. پیامبر6 فرمودند: خیلی هم 

کنون خانه قبر چنان فشــارش  بــه او خــوش نمی گذشــت. چرا یا رســول اهلل6؟ ا

ن آمــد. چــون در خانه با  کــه از مــادر خورده بــود از دماغ هایــش بیرو کــه شــیری  داد 
زن و فرزندانش ترش رویی و بداخاقی می کرده اســت.3

1. ر.ک: شــرح حال حکیم فرزانه حــاج علی محمد نجف آبادی، ص27. 
2. معارج، 6 و 7. 

 ْحَمَد ْبِن
َ
َهْمَداِنّیُ َعْن َجْعَفِر ْبِن أ

ْ
َقْیِر ال

ُ
ُحَسْیِن ْبِن الّش

ْ
3. »علل الشرائع لی، األمالی للصدوق َعِلّیُ ْبُن ال
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سه: مراقب فتنه های شیطان باشیم
ّتُقــوا ِفْتَنــًة«،1 فتنه های  ّتُقــوا در قــرآن راجــع بــه فتنه های شــیطان اســت؛ »ِإ ســومین ِإ

کنید.  شــیطان را مراقبــت 

اصلپنجم:بخشندهباشیم

گر می خواهید  خدا ما را ببخشــد، ما نیز  اٌب َرِحــمٌی«؛2 ای پــدر و مادرهــا! ا »ِإّنَ اهلَل َتــّوَ

به ویژه در خانه افراد را بســیار ببخشــیم. در خانه انتقام نگیریم، مجازات و تافی 

کردن در میان زن و شوهر وجود دارد. زن و  ی از زندگی ها تافی  نکنیم. در بسیار

کردی، منــم این گونــه تافــی می کنم. اما  مــرد بــه هــم می گوینــد: تــو این طور برخــورد 

َیَســِع َعــِن اْبــِن ِســَناٍن 
ْ
َیَســِع َعــْن َعْبــِد اهلِل ْبــِن ال

ْ
ــاِط َعــْن ُعَمــَر ْبــِن ال َخّیَ

ْ
       ُیوُســَف َعــْن َعِلــّیِ ْبــِن ُبــُزْرَج ال

 اهلِل صَو َقاَم 
ُ

 َســْعَد ْبــَن ُمَعاٍذ َقــْد َماَت َفَقــاَم َرُســول
َ

ُه ِإّن
َ
 اهلِل صَفِقیَل ل

ُ
ِتــَی َرُســول

ُ
: أ

َ
ِبــی َعْبِد اهلِل ع َقــال

َ
َعــْن أ

ی َســِریِرِه 
َ
َن َو ُحِمَل َعل ُکّفِ َط َو  ْن ُحّنِ

َ
ا أ ّمَ

َ
َباِب َفل

ْ
ی ِعَضاَدِة ال

َ
َمَر ِبُغْســِل َســْعٍد َو ُهَو َقاِئٌم َعل

َ
ْصَحاُبُه َمَعُه َفأ

َ
أ

ــی اْنَتَهی ِبِه  ًة َحّتَ ــِریِر َمــّرَ ًة َو َیْســَرَة الّسَ ــِریِر َمّرَ  َیْمَنَة الّسَ
ُ

ُخذ
ْ
َکاَن َیأ  ِرَداٍء ُثــّمَ 

َ
اٍء َو ال

َ
 ِحــذ

َ
 اهلِل صِبا

ُ
َتِبَعــُه َرُســول

وِنــی ُتَرابًا 
ُ
وِنــی َحَجرًا َناِول

ُ
 َناِول

ُ
ْیــِه َو َجَعَل َیُقــول

َ
ِبــَن َعل

َّ
ى الل َحَدُه َو َســّوَ

َ
ــی ل  اهلِل صَحّتَ

ُ
 َرُســول

َ
َقْبــِر َفَنَزل

ْ
ــی ال

َ
ِإل

ُم 
َ
ْعل

َ َ
ــی أل  اهلِل صِإّنِ

ُ
 َرُســول

َ
ى َقْبَرُه َقــال ْیِه َو َســّوَ

َ
ــَراَب َعل ْن َفــَرَغ َو َحَثــا الّتُ

َ
ــا أ ّمَ

َ
ِبــِن َفل

َّ
 ِبــِه َما َبْیــَن الل

ُ
َرْطبــًا َیُســّد

ْیِه 
َ
ْرَبَة َعل ى الّتُ ْن َســّوَ

َ
ا أ ّمَ

َ
ْحَکَمــُه َفل

َ
 أ

ً
ِکّنَ اهلَل ُیِحّبُ َعْبــدًا ِإَذا َعِمَل َعَما

َ
ْیــِه َو ل

َ
ی ِإل

َ
ِبل

ْ
ی َو َیِصــُل ال

َ
ُه َســَیْبل

َ
ّن

َ
أ

 َسْعدًا 
َ

ِك َفِإّن ّبِ ی َر
َ
 َتْجِزِمی َعل

َ
ّمَ َسْعٍد َمْه ال

ُ
 اهلِل صَیا أ

ُ
 َرُسول

َ
ُة َفَقال َجّنَ

ْ
َك ال

َ
ّمُ َسْعٍد َیا َسْعُد َهِنیئًا ل

ُ
ْت أ

َ
َقال

ی 
َ
ْیَنــاَك َصَنْعَت َعل

َ
َقــْد َرأ

َ
 اهلِل ل

َ
ُه َیا َرُســول

َ
وا ل

ُ
اُس َفَقال  اهلِل صَو َرَجــَع الّنَ

ُ
 َفَرَجَع َرُســول

َ
ــٌة َقال َصاَبْتــُه َضّمَ

َ
َقــْد أ

 
َ

َکاَنْت ِبا ِئَکــَة 
َ

َما
ْ
 ال

َ
 صــِإّن

َ
اٍء َفَقــال

َ
 ِحــذ

َ
 ِرَداٍء َو ال

َ
ــَك َتِبْعــَت َجَناَزَتُه ِبــا

َ
َحــٍد ِإّن

َ
ی أ

َ
ــْم َتْصَنْعــُه َعل

َ
َســْعٍد َمــا ل

َکاَنــْت َیِدی   
َ

ًة َقال ــِریِر َمــّرَ ًة َو َیْســَرَة الّسَ ــِریِر َمــّرَ  َیْمَنــَة الّسَ
ُ

ُخــذ
ْ
ُکْنــَت َتأ ــوا َو 

ُ
ــْیُت ِبَهــا َقال ّسَ

َ
اٍء َفَتأ

َ
 ِحــذ

َ
ِرَداٍء َو ال

َت 
ْ
َحْدَتُه ِفی َقْبــِرِه ُثّمَ ُقل

َ
ــی ِجَناَزِتــِه َو ل

َ
ْیَت َعل

َّ
َمْرَت ِبُغْســِلِه َو َصل

َ
ــوا أ

ُ
 َقال

ُ
ُخذ

ْ
 َحْیــُث َیأ

ُ
ِفــی َیــِد َجْبَرِئیَل آُخذ

ْهِلِه  ُســوٌء«؛ بحاراألنــوار، محمدباقر 
َ
ِقــِه  َمَع  أ

ُ
َکاَن  ِفی  ُخل ــُه  

َ
 صَنَعْم  ِإّن

َ
 َفَقــال

َ
ٌة َقال َصاَبْتــُه َضّمَ

َ
 َســْعدًا َقــْد أ

َ
ِإّن

مجلســی، نشــر دار إحیاء التراث العربــی، بیروت، 1403، چ دوم، ج6، ص220. 
1. انفال، 25. 

2. حجرات، 12. 
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کند، پدرمــان را درمــی آورد. پس  گر خــدا بخواهد تافــی  کــه ا بــه یاد داشــته باشــیم 

که خدا می بخشــد، ما هم یکدیگر را ببخشــیم.  همچنــان 

یاد بود و هم همســر و فرزند داشــت می گفت: حاج آقا  که هم ســنش ز خانمــی 

کــه دارم مــی روم درب خانه  کرده ام، یک  ســال اســت  یــک خطایــی در مــورد پــدرم 

گفتــم: عجــب پدر  یــم بــاز نمی کنــد. بــا خــود  گریــه می کنــم، امــا درب خانــه را بــه رو

بی رحمی! 

ُکْم«؛1 آیا نمی خواهید 
َ
ْن َیْغِفَر اهلُل ل

َ
وَن أ ّبُ ِ

ُ
َل ت

َ
خــدا در ایــن آیه قرآن می فرماید: »أ

کــه خــدا شــما را ببخشــد؟ قــرآن می گویــد: »َفاْعُفــوا َو اْصَفُحــوا«؛2 ببخشــید و زود 

گذشــت در خانه بسیار زیباست و انتقام و تافی اصًا زیبنده نیست.  ید.  بگذر

کردیم.  پنــج اصل قرآنی را برای حفظ خانواده از آیه 12 ســوره حجرات مطرح 

کنیم.  بــا ذهنیات قضاوت نکنیم، بلکه بــا یقینیات قضاوت    .1  

کنیم.  2.  تجســس نکنیم و تغافل   

3.  حرف دیگران در خانه ممنوع باشــد.   

کنیم.  کنیم و تقوا پیشــه  4.  خدا و قیامت را مراعات   

5.  بخشنده باشیم.   

ثمرات مراعات اصول پنج گانه

که  گر این پنج اصل در خانه اجرا شــود، فضای خانه آرام می شــود. فضای خانه  ا

1. نور، 22. 
2. بقره، 109. 
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کنید، نمی گوییــد: حوصله ندارم.  یــاد  آرام شــد، وقتــی می گوییــم جمعیت تان را ز

یم. فضای خانه  کرده ایم و تحمل بچه بیشتر را ندار فضای خانواده را بی حوصله 

گــر فضــای خانــه فضــای  یــم. ا کرده ایــم، دیگــر تحمــل بچــه بیشــتر را ندار را پلیســی 

لطیفی باشد، فضای مهربانی، خدمت و تغافل باشد، هر چه اوالد در آن خانواده 

بیشــتر باشــد، لذتــش بیشــتر اســت. ایــن اصــول در خانــه رعایــت نمی شــود، بــرای 

همیــن می گوینــد یک فرزند، دو فرزند نهایتًا ســه فرزند بس اســت.   

خالصه

اصولزندگیایمانی

کنیم.  یــک: با ذهنیات قضاوت نکنیم، بلکه بــا یقینیات قضاوت 

کنیم.  دو: تجســس نکنیم و تغافل 

ســه: حرف دیگران در خانه ممنوع باشد. 

کنیم.  کنیم و تقوا پیشــه  چهــار: خدا و قیامت را مراعات 

پنج: بخشنده باشیم. 
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؛1 اى مؤمنــان! چــرا چیــزى را  َ
ــون

ُ
ل

َ
ع

ْ
ف

َ
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َ
ــا ل

َ
ــوا م

ُ
ول

ُ
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َ
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ْ
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َ
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َّ
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َ
ــد

ْ
ِعن

كــه خــود بــه آن عمــل نمى كنیــد؟ اینكــه چیــزى را بگویید  مى گوییــد 

كــه خــود عمــل نمى كنیــد، موجــب خشــم شــدید خــدا اســت«. 

می دانیــم اینکــه انســان چیــزی را بگویــد و بــه آن عمــل نکنــد، غیر از آن اســت 

کــه در اولی شــخص  گفتــه اســت. تفــاوت در این اســت  کــه عمــل نکنــد بــه آنچــه 

کردن نــدارد و منافق گونــه چیزی را ادعــا می کند، امــا در مورد  از ابتــدا قصــد عمــل 

کــردن داشــته باشــد، ولی بــه دلیلــی مانند  دوم ممکــن اســت از ابتــدا قصــد عمــل 
سســتی اراده و تنبلــی موفــق بــه انجام آن نشــود.2

کــردن به  کــه در مــورد موضوعــی ســخن می گوینــد، در عمل  کســانی  بنابرایــن، 

آن چند دســته می شــوند:

1. صف، 2 و 3. 
2. ر.ک: ترجمه تفسیر المیزان، سیدمحمدباقر موسوی همدانی، دفتر انتشارات اسامی جامعه مدرسین 

حوزه علمیه قم، چ پنجم، قم، 1374، ج 19، ص421.
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1. کسانی که سخن می گویند و به آن عمل می کنند.

2. کسانی که سخن می گویند و از ابتدا قصد عمل به گفته خود را ندارند.

3. کسانی که سخن می گویند و قصد عمل کردن دارند، ولی به دالیلی مانند 

سستی اراده و تنبلی موفق به انجام آن نمی شوند.

4. کسانی سخن می گویند و قصد عمل کردن دارند، ولی به خاطر تغییر شرایط 

و موقعیت با اینکه اراده انجامش را دارند، نمی توانند آن را انجام دهند.

گوینده اهمیت ســخن و عمل 

کــه منبــر مــی رود، علمــا،  کســی  گوینــدگان هســتند؛ اعــم از آن  مخاطــب ایــن آیــه، 

کلــی همــه مــردم  مبلغــان یــا والدیــن و بزرگ تر هــا و همچنیــن مســئولین و در نــگاه 

کــردن و امر بــه معــروف و نهی از  کــردن، توصیــه  گفتــن، نصیحــت  کــه اهــل ســخن 

منکر هســتند.

 ِبَتْعِلمِی 
ْ
َیْبــَدأ

ْ
[ َفل

َ
ْن َیْبــَدأ

َ
ْیِه أ

َ
 ]َفَعل

ً
ــاِس ِإَمامــا  عــیل7: َمْن َنَصَب َنْفَســُه ِللّنَ

َ
»َو َقــال

ــُم َنْفِســِه َو  ِ
ّ
ِدیِبــِه ِبِلَســاِنِه َو ُمَعل

ْ
 َتأ

َ
ِدیُبــُه ِبِســیَرِتِه َقْبــل

ْ
َیُکــْن َتأ

ْ
 َتْعِلــمِی َغْیــِرِه َو ل

َ
َنْفِســِه َقْبــل

کــه خــود را پیشــواى مــردم  ــم «؛1 هــر  ِبِ ــاِس َو ُمَؤّدِ ــِم الّنَ ِ
ّ
ِل ِمــْن ُمَعل

َ
ْجــال َحــّقُ ِباْلِ

َ
ــا أ ُبَ ُمَؤّدِ

نمــود بایــد پیــش از یــاد دادن بــه دیگــرى، نخســت بــه تعلیم نفــس خویــش بپردازد 

کردارش یکســان باشــد بیشــتر اســت و مردم در  گفتار و  کــه  کســی  )زیــرا اثر ســخن 

کردن و آراســتن دیگرى به زبان،  مخالفــت با او نمی کوشــند( و باید پیش از ادب 

که به دیگرى بگوید نماز بخوان  به روش خود او را آراســته ســازد )مثًا پیش از آن 

تا رســتگار شــوى، بایــد خود نمــاز بخواند(.

یف الرضی، محقق و مصحح: صبحی صالح،  1. نهج الباغة )للصبحی صالح(، محمد بن حسین شر
نشر هجرت، چ اول، قم، 1414ق، ص480.



جلسه چهارم : سخن بدون عمل     63

ی  گرفتن همین اصل، می توان به تفاوت دوره شاهنشاهی و جمهور با در نظر 

که شاه دستوری می داد، خودش و خانواده اش استثناء  کرد. زمانی  اسامی اشاره 

کســانی  کــه ولی فقیه دســتور می دهد، اولین  بودنــد و عمــل نمی کردنــد؛ اما زمانی 

که به آن عمل می کنند، خودش و خانواده اش هستند.

کــس می خواهد خــودش را امام ولو  کرده اند: هــر  بــه همیــن دلیــل به ما توصیــه 

امــام جماعــت قرار دهــد و مربــی و هدایت گر دیگران باشــد، باید ابتــدا از خودش 

کند. شروع 

گفتن بدون عمل پیامدهای ســخن 

کــه عمــل در پــی نداشــته باشــد را می تــوان در ســه محــور  گفتنــی  عواقــب ســخن 

کرد: بیــان 

گرفتنتوفیقعملازشنونده .1

که عالم بــود عمل نکــرد، پس  فــرد شــنونده در ایــن حالــت بــا خــود می گوید آن آقــا 

یاد این حرف درســت نباشــد. مــن هــم عمــل نمی کنم چون بــه احتمــال ز

گـــر ز بـــاغ رعــیــت مــلــک خــــورد سیبى ا
ــت از بــیــخ1 ــ ــان او درخـ ــالمـ ــد غـ ــ ــرآورن ــ ب

گرفته ام.  که من توفیق عمل را از شــنونده  اولین اتفاق بد این اســت 

دلیــل نمــاز نخوانــدن عــده ای از جوان ها، نمازخــوان بودن پدر و مادرهاســت! 

که  ْنَکِر«2 اســت پس چرا پــدر و مادر ما  َفْحشــاِء َو اْلُ
ْ
گــر نمــاز خوانــدن »َتْنی  َعِن ال ا

گلستان ســعدی، باب اول، حکایت 19.   .1
2. عنکبوت، 45. 
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نمــاز می خواننــد غیبــت می کننــد، دروغ می گوینــد و بــه دیگــران ســوءظن دارند؟! 

که ما نمــاز بخوانیم؟ گــر تأثیــر نماز این اســت، چــه فایــده ای دارد  ا

ــْت َمْوِعَظُتــُه َعــِن 
َّ
َزل ِمــِه  

ْ
ِبِعل   

ْ
َلْ  َیْعَمــل ِإَذا  َعاِلــَم  

ْ
ال امــام صــادق7 فرمودنــد: »ِإَن  

که عالــم به علمش عمــل نکند،  َفــا؛1 همانــا وقتی  َطــُر َعــِن الّصَ  اْلَ
ُّ

ل َکَمــا َیــِز ــوِب 
ُ
ُقل

ْ
ال

که( موعظه اش در دل هاى )شنوندگان( بلغزد و )اثر نکند( همان گونه  )باید بداند 

کــه باران بر ســنگ صــاف می لغــزد )و نفــوذ نمی کند(«.

کــه حــرف بزنــد و عمــل نکنــد، توفیــق عمــل را از مخاطبــش  کــس  بنابرایــن آن 

گرفته اســت. 

2.پاشیدنبذرسوءظن

گر یک  که با عمل نکردن به حرف هایتان، بذر سوءظن را نپاشید. ا مراقب باشید 

آخونــد بــه حرفــش عمــل نکند، مخاطــب می گویــد همــه آخوندها چنین هســتند، 

گــر یــک مدیر به حرفش عمــل نکند آن را به همه مدیران انتســاب می دهد.  ا

ی اســامی، برخی از مــردم به  گذشــت چهــل ســال از عمر جمهــور چــرا بعــد از 

که مسئولین حرف های  بعضی از مســئولین بدبین شــده اند؟ چون مردم دیده اند 

کارشــان نیســت. پــر زرق و برق می زنند ولی عمل در 

3.سستشدناعتقاداتشنونده

که اعتقاد  کســانی  گفتن و عمل نکردن »دزدی اعتقاد« اســت. وقتی  گناه ســخن 

کــه مدعــی اســت ســخن می گویــد و عمــل نمی کنــد،  کســی  دارنــد، می بیننــد 

کلینــی، نشــر دار الکتــب اإلســامیه، چ چهــارم، تهران،  1. الکافــی )ط - اإلســامیه(، محمــد بــن یعقــوب 
1407ق، ج1، ص44.
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اعتقادشــان سســت می شــود. 

داستان
فضیــل بــن عیاض ســر راه بگیر و دزد بود، ولــی عاقبت به خیر شــد. دلیل عاقبت 

کــرده بــود، وقتــی نوچه هــا  کــه  کــه در یــک راهزنــی ای  بــه خیــری اش شــاید ایــن بــود 

بــار را نــزد فضیــل و سردســته دزدهــا آوردنــد، دیــد در میــان یکــی از ایــن بارهــا یــک 

کنید. وقتی باز  گفت این دســتمال پیچ را باز  دســتمال پیچ دارد؛ حســاس شــد و 

کنار آیات این دعا  کردند، دیدند در صفحه ای آیت الکرسی نوشته شده بود و در 

کــه خدایــا! از برکــت آیت الکرســی بــار و بنــه مــا را از دســتبرد فضیــل و نوچه هایش 

گفتنــد: برای چه بعد از این  کاروان را برگردانید.  گفت: تمام بار ایــن  حفــظ فرمــا. 

کمین نشســتن بــرای به دســت آوردن یک بار  همــه زحمــت و تــاش، یکــی دو روز 

کشیدیم و بار را به دست آورده ایم، می گویی  که زحمت  کنون  خوب و شیرین و ا

کــه ایــن آیت الکرســی را همــراه  گفــت: اعتقــاد ایــن بنــده خدایــی  برگردانیــد؟! 

که آیت الکرســی اموالــش را حفــظ می کند. حال  کــرده اســت، این بــوده  بارهایــش 

که ای مــردم، آیت الکرســی خاصیت  کــه مــا ایــن بارهــا را دزدیدیم او فریــاد می زند 

خودش را از دســت داده اســت.1 

فضیــل بــن عیــاض بــا خــودش اســتداللی می کنــد و می گویــد چــون شــکمم 

گرســنه اســت، دزدی می کنــم _ البتــه ایــن توجیــه به طــور قطــع غلــط اســت _ امــا 

دزدی اعتقــاد نمی کنــم. 

کنید و  گر مسئولی بیاید و به مردم بگوید ای مردم، برای رضای خدا خدمت  ا

کشــف األســرار و عدة األبــرار، احمد بــن ابی ســعد رشــیدالدین میبــدى، تحقیــق: علی اصغــر حکمت،   .1
نشــر امیرکبیــر، چ پنجم، تهــران، 1371، ج 1، ص687.
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کمتــر حقــوق بگیرید بقیه اش را خدا جبــران می کند و در قیامت پاداش می دهد، 

کارگــران چنیــن می گویــد، آیــا  بعــد ببینیــم خــودش حقــوق نجومــی می گیــرد و بــه 

کنــد؟ پــس آن حرف ها چه  کارگــر بایــد بــا ثــواب و مدیــر بــا حقــوق نجومــی معاملــه 

گر  کنند؟ ا کارگــر و مردم عــادی با قیامت و برخــی از مدیران با دنیا معاملــه  شــد؟ 

گویندگان  مــا عمــل نکنیــم، مــردم عمــل نمی کنند. مــردم به همــه علما و بــه همــه 

ســوءظن پیدا می کنند. 

ی اســامی ایــران، مــردم 98.2 درصــد بــه  در اولیــن انتخابــات در جمهــور

ی اســامی حــدود شــصت  گفتنــد. در آخریــن جمهــور ی  ی اســامی آر جمهــور

درصد پای صندوق آمدند یعنی به هر دلیلی ســی و خرده ای درصد رأی ندادند 

کــه بخشــی از ایــن رأی نــدادن مــردم بــه خاطــر تبلیغــات مســموم آمریکا، اســراییل 

و انگلیــس اســت، ولــی بخش دیگرش بــه خاطر عمل بد برخی مســئولین اســت. 

کمر امام صادق7 را  گروه  ی اثناِن«؛ دو  لــذا امــام صادق7 فرمودند: »َقَطَع َظهــر

که نه تنهــا به حرف هایش  ــٌك«؛1 عالمی   ُمَتَنِسّ
ٌ

ــٌك، َو َجاِهــل ِتّ شکســتند، »عاِلــٌم ُمَتَ

عمــل نمی کنــد، بلکــه برخــاف دســتورات قــرآن نیــز عمــل می کنــد و خطاهایــش 

را توجیــه می کنــد. ایــن حرف هــا اختصــاص بــه آخوندهــا و مبلغیــن و مســئولین 

کلیــه مــردم اســت. همگــی در جایگاه هــای مختلفی  ی ســخن بــا  نــدارد، بلکــه رو

ی، بــرادر و خواهــری، همســری، دوســتی، طلبگــی، اســتادی و  ماننــد مــادر و پــدر

دانشــجویی حــرف می زنیــم. 

کنیــم، بلکــه  کمــه  کــه تنهــا دیگــران را محا ایــن مطالــب بــرای ایــن بیــان نشــد 

که اهــل عبادت  گنــاه ابایی نــدارد و نادانــی  کــه از انجــام  کمــرم را شکســتند؛ عالمــی  1. فقــط دو شــخص 
باشــد؛ بحار األنوار )ط- بیروت(، محمدباقر مجلســی، نشر دار إحیاء التراث العربی، چ دوم، بیروت، 

1403ق، ج1، ص208. 
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کمــه آن ها توســط مــردم انجــام نگیرد، توســط خداونــد انجام  گــر محا به طــور قطــع ا

که هــر یک ابتــدا خودش  خواهــد شــد. ایــن مطالــب بــرای ایــن در اینجا بیان شــد 

ید بایــد حواس تان  گر به خــدا اعتقاد دار ِذیــَن آَمُنــوا«؛ ا
َّ
ــا ال َ ّیُ

َ
کنــد. »َیــا أ کمــه  را محا

َدْیِه َرِقیٌب َعِتیٌد«.1 
َ
 ل

َ
ِفُظ ِمْن َقْوٍل ِإّل

ْ
که زده می شود سند است؛ »َما َیل باشد حرفی 

گر طبــق آن عمل  کنیــد، روز قیامت ســرتان باالســت و ا گــر طبــق این ســند عمــل  ا

ى از مردم سخنان خود را جزء اعمال  نکنید، در روز قیامت سرافکنده اید. بسیار

که مؤثرترین  گفتن آزاد می بیننــد، در حالی  خویــش نمی دانند و خود را در ســخن 

و خطرناك تریــن اعمال آدمی همان ســخنان او اســت.2 

عالج ســخن بی عمل )عالج زبان(

کمحرفزدن

کم حرف بزنیم: اول اینکــه 

ــون ُدر ــ ــوی چـ ــ گـ ــده  ــ ــزی ــ گ ــوی و  ــ گـ ــم  ــ ك
ــر3 ــ ــو جــــهــــان شــــــود ُپـ ــ ــا ز انــــــــدک تـ ــ تـ

که بداند ســخنش   ِفیَما َیْنَفُعه؛4  هر 
َ

ُمُه ِإّل
َ

َکال  
َّ

َمُه ِمْن َعَمِلِه َقل
َ

َکال ّنَ 
َ
»َمــْن َعِلــَم أ

گوید مگر در آنچه سودش بخشد«. کم  سخن   کردار او است  از 

1. ق، 18. 
ی، نشر دار الکتب اإلسامیه، چ اول، تهران، 1374، ج 22، ص249. 2. تفسیر نمونه، ناصر مکارم شیراز

گنجوی. 3. نظامی 
کمــره اى، محقــق و مصحــح:  4. تحــف العقــول، حســن بــن علــی ابــن شــعبه حّرانــی، مترجــم: محمدباقــر 
کتابچی، چ ششــم، تهــران، 1376، ص89؛ بحار األنــوار، محمدباقر مجلســی،  ی، نشــر  کبــر غفار علی ا

نشــر دار إحیــاء التــراث العربــی، چ دوم، بیــروت، 1403ق، ج74، ص237.
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یادی شــده اســت، لذا به مسئولین  کم حرف زدن توصیه های ز  در روایات به 

کمتر حرف بزنیــد؛ چون بعدها همین حرف ها بر علیه خودتان اســتفاده  گفته ایــم 

می شود. 

ــیِق 
ْ
ُیل ــُه 

َ
َفِإّن ِمْنــُه   َفاْدُنــوا 

ً
ْؤِمــَن َصُموتــا ْیــُمُ اْلُ

َ
َرأ ِإَذا   اهلِل6 

ُ
 َرُســول

َ
َقــال »َیــا ِهَشــاُم 

َعَمــل؛1  از 
ْ
 ال

ُ
ِم َقِلیــل

َ
ــَکال

ْ
َکِثیــُر ال َناِفــُق  َعَمــِل َو اْلُ

ْ
َکِثیــُر ال ِم 

َ
ــَکال

ْ
 ال

ُ
ْؤِمــُن َقِلیــل ــَة َو اْلُ َ

ْ
ك اْلِ

کــه از  کــه ایشــان خطــاب بــه هشــام بــن حکــم  موســی بــن جعفــر8 منقــول اســت 

گاه مؤمــن را  اصحــاب ایشــان اســت فرمودنــد: اى هشــام، پیامبــر6 فرمــود: هــر 

کم ســخن  خمــوش دیدیــد بــه نزدیــك او درآییــد زیــرا او حکمت فرا دهــد. و مؤمن 

کــم کار«. اســت و پــرکار، و منافــق بســیارگوى اســت و 

محکمومطمئنسخنگفتن

وا َقْوًل َسِدیًدا«؛2 محکم 
ُ
ُقوا اهلَل َو ُقول

َ
ّت ِذیَن آَمُنوا ا

َّ
ا ال َ ّیُ

َ
دوم اینکه قرآن می گوید: »َیا أ

بگویید، بر اساس آیات و روایات بگویید. تا مطمئن نشدید حرفی درست است، 

ید و پخــش نکنید؛ زیرا در روایت آمده اســت: »کفایت می کند  آن را بــر زبــان نیاور

کــه هــر چــه شــنید نقــل می کنــد«.3 یکــی از اتفاقاتی  در دروغگــو بــودن یــک انســان 

ن  ی رخ می دهــد، همیــن اتفاق اســت. خبــری می رســد، بدو کــه در فضــای مجــاز

1. تحــف العقــول، حســن بــن علــی ابــن شــعبه حّرانــی، نشــر جامعــه مدرســین قــم، چ دوم، قــم، 1363، 
ص397.

2. احزاب، 70. 
یــه، مصحح  َث  ِبــُکِل  َما َســِمَع« ؛ معانی األخبــار، محمد بــن علی ابن بابو ْن  ُیَحّدِ

َ
َمــْرِء َکِذبــًا أ

ْ
3. »َکَفــی  ِبال

ی، دفتــر انتشــارات اســامی وابســته بــه جامعه مدرســین حــوزه علمیــه قم، چ  کبــر غفــار و محقــق: علی ا
اول، قم، 1403ق، ص159؛ زندگانی حضرت زهرا3 )ترجمه ج43 بحاراألنوار(، محمدباقر مجلسی، 

مترجــم: محمــد روحانی علی آبادی، نشــر مهام، چ اول، تهران، 1379، ص14.
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کــه آیــا این خبر درســت اســت، غلط اســت، شــایعه اســت یا  اینکــه تحقیــق شــود 

تهمــت اســت، بــه ســرعت تکثیــرش می کنــد و بــرای دیگــران ارســال می  کنــد بعــد 

ی  که در این عمل آبرو که این مطلب دروغ بوده اســت؛ در حالی  متوجه می شــود 

کســی پیامک  یــک نفــر از بیــن رفتــه اســت. حتــی یــک روایــت را می خواهید بــرای 

گر این روایت غلط نــدارد آن را پخش نکنید ابتــدا ببینید این حرف  کنیــد حتــی ا

کنید. و روایت درســت اســت یــا خیر، بعــد آن را پخش 

داستان
شــخصی تعریــف می کــرد: حــدود بیســت ســال پیــش منــزل مــا در خیابــان هفــده 

ی و جشــن های مذهبــی بــه  شــهریور بــود و مــا بــرای نمــاز خوانــدن و مراســم عــزادار

کــه نزدیــک منزل مــان بــود می رفتیــم. پیش نمــاز مســجد حاج آقایــی بود  مســجدی 

که امور مســجد از قبیل نماز جماعت، مراسم شب های قدر،  به نام شــیخ هادی 

کســی می خواســت دخترش  گر  نمــاز عید و جشــن نیمه شــعبان را برگزار می کرد. ا

را شــوهر بدهد و یا برای پســرش زن بگیرد با شیخ هادی مشورت می کرد و در آخر 

کســی در محلــه فــوت می کرد شــیخ  گــر  ی می کــرد. ا هــم شــیخ خطبــه عقــد را جــار

کارهای بســیار دیگر. هــادی بــرای او نماز میــت می خوانــد و 

یــک روز مــن بــرای خوانــدن نمــاز مغــرب و عشــاء راهــی مســجد شــدم و بــرای 

کــه وضوخانــه در آنجــا واقــع بــود رفتــم، منتظــر خالــی  گرفتــن وضــو بــه طبقــه پاییــن 

که در این حین، دِر یکی از دستشــویی ها باز شــد و شیخ  شــدن دستشــویی بودم 

ن اینکــه وضــو  کردیــم و شــیخ بــدو ن آمــد. بــا هــم ســام و علیــک  هــادی از آن بیــرو

کرد. بگیــرد، دستشــویی را تــرک 

کجا  کــه ببینم  کــرده بودم، بــه دنبال شــیخ راهی شــدم  کــه بســیار تعجب  مــن 
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گرفتن وضو وارد محراب  کمال شگفتی دیدم شیخ هادی بدون  وضو می گیرد و با 

کــرد و مردم هم به شــیخ  شــد و یکســره بعــد از خوانــدن اذان و اقامــه نمــاز را شــروع 

که ســال های  گیــج شــده بودم، ســریعًا بــه حــاج علی  کامــًا  کــه  کردنــد. مــن  اقتــدا 

گفتم: حاجی، شــیخ هادی وضو ندارد، خودم دیدم  یادی با هم همســایه بودیم  ز

کامل  که به مــن اعتمــاد  ن آمــد ولــی وضــو نگرفــت. حــاج علــی  از دستشــویی بیــرو

گفت: بســیار خب فــرادی می خوانم. داشــت، بــا تعجب 

ایــن ماجــرا بیــن متدینیــن پیچیــد. مــن و دوســتانم بــرای رضــای خــدا، همه را 

کم کــم از دور شــیخ متفــرق  کردیــم و مأمومیــن  گاه  از وضــو نداشــتن شــیخ هــادی آ

کرد و  کــه بعد از چند روز خانــواده او هم فهمیدند. زن شــیخ قهر  شــدند تــا جایی 

کردند. بــه خانــه پدرش رفت، بچه های شــیخ هم بــرای این آبروریزی، پــدر را ترک 

که آیا اصًا مسلمان  دیگر همه جا صحبت از مشکوک بودن شیخ هادی بود 

است؟ آیا جاسوس است؟ و....

کــرد و دیگــر خبــری از او نبــود، مــا هــم  شــیخ بعــد از مدتــی محلــه مــا را تــرک 

ی، در پوســت خــود  بــه همــراه دوســتان و متدینیــن خوشــحال از ایــن پیــروز

نمی گنجیدیــم، بعــد از مدتی از حــوزه علمیه یک طلبه جوان فرســتادند و اوضاع 

بــه حالــت عــادی برگشــت.

دو ســال بعــد از ایــن ماجــرا، مــن بــه اتفاق همســرم به عمره مشــرف شــدیم. در 

مکــه بــه خاطــر آب و هوای آلــوده بیمار شــدم. بعد از بازگشــت به پزشــک مراجعه 

کرد. روز بعد وقتی  ی قرص و آمپول برایم تجویز  کــردم و دکتر پس از معاینــه مقدار

گرفتم قبــل از آن به درمانگاه بروم  می خواســتم بــرای نماز به مســجد بروم، تصمیم 

و آمپول بزنم، پس از تزریق به مســجد رفتم و چون هنوز وقت اذان نشــده بود وارد 
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دستشویی شدم تا جای آمپول را آب بکشم. در حال خارج شدن از دستشویی، 

گهان به یاد شــیخ هادی افتادم، چشمانم سیاهی می رفت، همه چیز دور سرم  نا

کردنــد. نکنــد آن بیچــاره  ی ســرم خــراب  کرد.انــگار دنیــا را رو شــروع بــه چرخیــدن 

هم می خواســته جای آمپول را آب بکشــد؟! نکند؟! نکند؟!

دیگر نفهمیدم چه شد. به خانه برگشتم تا صبح خوابم نبرد و به شیخ هادی 

که چگونه من نادان و دوستان و متدینین نادان تر از خودم، ندانسته  فکر می کردم 

کردیم. یش را بردیم و خانواده اش را نابود  و با قصد قربت آبرو

کنم. به پیش  کردم تا شیخ هادی را پیدا  از فردا، سراسیمه پرس وجو را شروع 

کار مهمــی دنبــال شــیخ هــادی می گــردم او  گفتــم: بــرای  حــاج ابراهیــم رفتــم بــه او 

گهگاهی به دیدنش  گفت: شــیخ دوســتی در بازار حضرت عبدالعظیم داشــت و 

می رفت. اسمش هم حاج احمد بود و به عطاری مشغول بود. پس از خداحافظی 

ی حاج  بــا حــاج ابراهیم، یک راســت به بــازار شــاه عبدالعظیــم رفتم و ســراغ عطار

کنم. بعد از چند  کســبه آدرســش را پیدا  گرفتم. خوشــبختانه توانســتم از  احمد را 

که پشــت پیش خوان نشســته و قرآن  دقیقــه جســت وجو، پیرمردی با صفا را دیدم 

گفتم: ببخشید من دنبال  کردم. جواب سام را با مهربانی داد.  می خواند. ســام 

شــیخ هادی می گردم ظاهرًا از دوســتان شماست، شما او را می شناسید؟ پیرمرد 

که بسیار ناراحت و  گفت: دو سال پیش شیخ هادی در حالی  سری تکان داد و 

دل گیر بود و خیلی هم شکسته شده بود پیش من آمد، من تا آن زمان شیخ را در 

کردم و علتش را از او پرسیدم. او در جواب  این حال ندیده بودم. بسیار تعجب 

کــه متدینین  کشــیدن جــای آمپول بــه دستشــویی رفته بــودم  گفــت: مــن بــرای آب 

که وضو نگرفته نماز خوانده ام،  ن اینکه از خودم بپرسند، به من تهمت زدند  بدو

کردنــد و آبرویــی برایم در  یــم را بردنــد، خانــواده ام را نابــود  خاصــه حــاج احمــد آبرو
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ایــن شــهر نگذاشــتند و دیگــر نمی توانم در این شــهر بمانم، فقط شــما شــاهد باش 

کرده  گفت: قصد دارد این شــهر را ترک  کردند. بعــد از این جمات  کــه بــا من چه 

گردد و بقیه عمرش  کند تا در جوار حرم امیرالمؤمنیــن7 مجاور  و بــه عراق ســفر 

گفت: دیگر چیزی  که مانعش شوم نشد. او  کردم  ی  کار کند، من هم هر    را سپری 

برای از دســت دادن ندارم. او رفت و از آن روز به بعد دیگر خبری از او ندارم.

کــه خــدای مــن ایــن چه  ی شــد  کــرد و اشــک هایم جــار گهــان بغضــم ســر بــاز  نا

کور می شــدم و این جنایت را  کاش آن موقع  که من مرتکب شــدم. ای  غلطی بود 

گوشــم  گوش دادن به حرفم توی  کاش حاج علی آن موقع به جای  نمی کردم، ای 

کــه بیچاره ام می کرد. کاش ها  کاش... و ایــن ای  کاش، ای  مــی زد، ای 

کــس به نجف  کــه از این ماجــرا می گذرد و هر  االن حدود بیســت ســال اســت 

کــه هیــچ  مشــرف می شــود، مــن ســراغ شــیخ هــادی را از او می گیــرم ولــی افســوس 

خبــری از شــیخ هــادی مظلوم نیســت. 

گفتهشده گامبهسخن گامبه عملنمودن

گر عمل  کنیــم، ا ســوم اینکــه از خــدا بخواهیــم بــه حرف هایمــان قدم به قــدم عمل 

ــاِس ِبَغیِر  کردیــم خــدای تبارک وتعالی ســه برکــت به ما خواهــد داد؛ »ُکوُنــوا ُدَعــاًة ِللّنَ
ألِسَنِتُکم«.1

که اســراف نشــود. یعنی چــراغ اتاق مطالعه شــان را  امــام2 خیلــی مقیــد بودند 

نمی گذاشتند در غیر وقت مطالعه، روشن باشد. چراغ راهرو را روشن نمی کردند، 

ی و محمــد آخوندی، نشــر دار  کبــر غفــار کلینــی، محقــق و مصحــح: علی ا 1. الکافــی، محمــد بــن یعقــوب 
الکتــب اإلســامیه، تهران، چ چهــارم، 1407ق، ج2، ص78. 
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کنم و روشــن می ماند. یک دســتمال  می گفتنــد: از آن طــرف نمی توانم خاموشــش 

کاغذی را دو قسمت می کردند و به صـورت نصـفه اسـتفاده می کردند. باقیمانده 

ی آن  یختنــد؛ می گفتنــد: اســراف اســت. یــک چیــزی رو آب لیــوان را دور نمی ر
می گذاشتند.1

گفته ها آثار عمل به 

گفتــه شــود و بــه آن عمــل شــود، ثمــرات خوشــایندی در پــی خواهــد  گــر ســخنی  ا

داشــت. 

گوینده را ببیند،  کس عمل  _ عاملین به احکام خدا را زیاد می کند؛ یعنی هر 

به طور قطع عامل می گردد و چنین فردی در واقع با عمل خویش تبلیغ 

نموده است؛

_ بذر حسن ظن را نسبت به گوینده سخن در دل شنونده می پاشد؛ 

_ سخن برخاسته از اعتقاد را در میان مردم می گستراند.

برخی از والدین به فرزندان شان می گویند: این فیلم و سریال ها خوب نیست، 

گر ایــن فیلم و ســریال ها خوب نیســت، تلویزیــون را خاموش  آن هــا را نــگاه نکــن. ا

گــر هــم خــوب  گــر بــد هســتند، پــس چــرا والدیــن آن هــا را نــگاه می کننــد و ا کنیــد. ا

اســت، پس چرا فرزندان آن ها را نگاه نکنند. یا می گویند: تا این موقع شــب بیدار 

گــر بیــدار بــودن بد اســت، پــس والدین هــم زودتــر بخوابند و  بــودن خــوب نیســت. ا

گــر خوب اســت، پس مانــع بیدار بودن فرزندان نشــوند.  ا

ی: همســر امــام خمینــی2 )مرضیــه حدیده چی )دباغ((، برداشــت هایی از ســیره امــام خمینی2،  1. راو
یســتی، رســول ســعادتمند، انتشــارات تســنیم،  ج2، ص110؛ ر.ک: درس هایی از امام: قناعت و ساده ز

چ دوم، قم 1390.
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خالصه

گفتار رابطهایمانبا

1. انواع رابطه ســخن با عمل

2. اهمیت حرف با عمل

3. پیامدهای سخن بی عمل:

أ. سلب توفیق   

ب. تکثیر سوءظن  

ج. سستی اعتقادات  

عالجزبان

کم حرفی 1. صمت و   

2.  قول سدید و محکم  

یجی به حرف ها 3. عمــل تدر  
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كنیــد یــادى بســیار  كــه ایمــان آورده ایــد خــدا را یــاد  كســانى  اى 

كــه بــا  كســى  كــى بســتایید * اوســت  * و صبــح و شــام او را بــه پا
فرشــتگان خــود بــر شــما درود مى  فرســتد تــا شــما را از تاریكى هــا 

بــه ســوى روشــنایى بــرآورد و بــه مؤمنــان همــواره مهربــان اســت«.

ِذیَن 
َّ
ِلُّ ال زندگــی برخــی در دنیــا نورانــی و زندگــی برخــی ظلمانــی اســت. »اهلُل َو

کــس می خواهــد زندگــی اش نورانــی  ــوِر«؛2 هــر  الّنُ َمــاِت ِإَل 
ُ
ل

ُ
ِمــَن الّظ ِرُجُهــْم  آَمُنــوا ُیحنْ

َکِثیًرا«،3 »َو  ْکــًرا  وا اهلَل ِذ ُکُر ِذیــَن آَمُنوا اْذ
َّ
ا ال َ ّیُ

َ
باشــد، راهش ذکر و تســبیح اســت. »َیا أ

کام  «؛4 بایــد اهل ذکر و تســبیح باشــد. قرآن نور اســت چون 
ً

ِصیــال
َ
ُحوُه ُبْکــَرًة َو أ َســّبِ

1. احزاب، آیات 43 -41. 
2. بقره، 257. 

3. احزاب، 41.
4. همان.
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کــه وصل به خــدا باشــد نورانــی می گردد. خداســت، هــر آنچــه 

ذکــر یعنــی چــه؟ وقتــی زندگــی شــهدا را بررســی می کنیــم، می بینیــم تمــام 

کارهایشــان از چهــار جهــت بــه خداونــد وصــل بــوده اســت، لــذا زندگی هایشــان 

نورانــی بــوده اســت. 

چهار شــاخصه و خصلت شهدا

یم انجام دهیم من اهلل باشــد؛ دوم، الی اهلل باشــد؛  که قصد دار ی  کار اول، هر 

ســوم، مع اهلل باشد؛ چهارم هلل باشد.

مناهللیعنیچه؟

بــا اجــازه خداونــد باشــد،  یــم انجــام بدهیــم، »مــن اهلل« و  کــه قصــد دار ی  کار هــر 

ن بــرود و  گــر خانــم می خواهــد از خانــه بیــرو دســتورش را خــدا داده باشــد. ا

کند  کند، ایــن ســؤال را با خود مــرور  می خواهــد در مقابــل آینــه بایســتد و آرایــش 

گــر اجازه  ن از خانــه را بــه او اجــازه داده اســت یــا خیــر؟ ا کــه آیــا خــدا آرایــش بیــرو

گــر در طــول مســیر قــرآن را هــم از  نــداده، پــس ایــن عمــل ذکــر نیســت، لــذا حتــی ا

یــرا آن عمــل »مــن  یکــی اســت؛ ز کــردن در تار حفــظ بخوانــد، هماننــد حرکــت 

کــه می خواهنــد  گــر زمانــی  کاســبان اهــل ذکرنــد، ولــی ا ی از  اهلل« نیســت. بســیار

کاسبی شــان من  کننــد، انصــاف را در نظــر نگیرند،  ی  جنس شــان را قیمت گــذار

ــَك     ِلَوِلّیِ
ْ

ــل ُهــّمَ َعّجِ
َّ
لل

َ
اهلل نیســت، ولــو اینکــه دور تــا دور مغازه شــان را هــم تابلــوی »أ

َفــَرج «1 بگذارنــد.
ْ
ال

1. محمدباقر مجلسی، بحاراألنوار، نشر دار إحیاء التراث العربی، چ دوم، بیروت، 1403ق، ج83، ص7. 
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خاطره
وارد مغــازه ای شــدم. صاحــب مغــازه بیننــده برنامــه ســمت خــدا بــود و مــن را 

که قیمتش چهل هزار تومان بود. صاحب  شناخت. می خواستم جنسی را بخرم 

کنم. شما بیست هزار تومان  گفت: چون شمایید می خواهم ارزان حساب  مغازه 

گفتــم: مــن راضــی بــه ضــرر شــما نیســتم. شــما جنــس چهــل هــزار تومانی  بدهیــد. 

گفــت: نــه حاج آقــا،  را بــه بیســت هــزار تومــان بفروشــی احتمــااًل ضــرر می کنیــد. 

ی ســود دارد. یعنــی پانــزده هــزار تومــان خریــده اســت و بــه مــن بیســت هــزار  مقــدار

تومــان می دهــد و بــه مــردم چهــل هــزار تومــان می دهــد. ایــن پــول حــال نیســت و 

پــای منبــر من هــم می نشــیند.

کــه آیــا بــرای  کــن  گــر می خواهــی چیــزی را دوســت داشــته باشــی، ابتــدا نــگاه  ا

َو  ُبْغُضــُه هلِِل  َو  ــُه هلِِل  َکاَن ُحّبُ َمــْن  ی یــا خیــر؟ »اُلْؤِمــنُ  دوســت داشــتنش اجــازه دار

َتْرُکــُه هلِِل«؛1 بایــد از خــدا اجــازه داشــته باشــیم.  َو  ْخــُذُه هلِِل 
َ
أ

کنیم، زندگی مان دائمًا ذکر اســت و حتمًا الزم نیســت  گــر زندگــی را »من اهلل«  ا

که زبان مــان ذکر بگوید. 

داستان
کربا بود. وقتی خواســت به سمت میدان  وهب یکی از یاران امام حســین7 در 

ی نمود و دل داماد را برد.  کمی عشوه گری و طناز برود، تازه عروس برای همسرش 

کمکش آمــد. با  کــه بــروم یــا نــروم؟ مــادر بــه  کمــی پــای رفتنــش سســت شــد  وهــب 

اینکه وهب را بســیار دوســت داشــت، ولی امام حســین7 را بیشــتر از او دوست 

1. غرر الحکم و درر الکلم، عبد الواحد بن محمد تمیمی آمدی، محقق و مصحح: سیدمهدی رجایی، 
نشر دار الکتاب اإلسامی، چ دوم، قم، 1410ق، ج1، ص69، ح1769.
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ی، شــیرم  گــر امــام حســین7 را تنهــا بگــذار گفــت: وهــب! ا داشــت. بــه فرزنــدش 

گــر وهــب بــه میــدان بــرود، دیگــر هرگــز برنخواهد  را حالــت نمی کنــم. می دانســت ا

گشــت و ســرش را برایــش خواهنــد انداخــت. ولــی چــون امام حســین7 را بیشــتر 

دوســت داشــت، اجــازه داد بــرود. وهــب بــه میــدان رفــت و جنــگ زیبایــی نمــود. 

کمی مســئله دار بودنــد، خــودش را این گونه  چــون مســیحی بــود و آباء و اجــدادش 

ِنْعــَم اْلمیــُر«؛1 مــن را بــا آقایــم بشناســید، آقایــم  َو  ی ُحَســْینٌ  میــِر
َ
معرفــی می کــرد: »أ

کردنــد و ســرش را از بــدن جــدا نمــوده و بــه ســمت  حســین7 اســت. او را شــهید 

گفــت: حــاال  کردنــد. مــادرش ســِر بریــده را بــه ســینه اش چســباند و  مــادرش پــرت 

کردم.2  شــیرم را حالــت 

گــر قــرار اســت در مجلســی رقــص و  کارهایمــان از خــدا اجــازه بگیریــم. ا بــرای 

آهنــگ باشــد، مــا اجــازه رفتــن بــه این گونــه مجالــس، نشســتن بــر ســر هــر ســفره ای، 

کارهایــت را با اجــازه خداوند انجام  گر  یم. ا دیــدن هــر تصویــر و فیلمــی و... را ندار

دادی، زندگــی ات ذکــر و نورانــی اســت؛ زیــرا »مــن اهلل« اســت.

وقتــی بــه برخــی می گوییــم چــرا فرزندانتــان را عــروس و دامــاد نمی کنیــد؟ 

کــه آرامــش مهم تــر  می گوینــد: ازدواج جلــوی پیشرفت شــان را می گیــرد. در حالــی 

ا«.3  هْیَ
َ
از پیشــرفت اســت و خدا می گوید: ازدواج برای آرامش اســت؛ »ِلَتْســُکُنوا ِإل

یــم فرزندان  مان ســی ســاله شــوند؟ فرزندان مــان را از پانزده ســالگی تا  چــرا می گذار

گناه قرار می دهیم. خداوند ازدواج را اجازه داده اســت،  ســی ســالگی در معرض 

که دخترتان،  ید  گفتم آیا خبر دار ی  ولی ارتباط آزاد را اجازه نداده است. به مادر

1. بحار األنوار، محمدباقر مجلسی، نشر دار إحیاء التراث العربی، چ دوم، بیروت، 1403ق، ج45، ص27. 
2. همان، ج2، ص16. 

3. روم، 21. 
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پســرتان با نامحرم ارتبــاط پیامکی دارد؟ می گوید: جواننــد، ایرادی ندارد. وای به 

کار بی اجــازه فرزندانــش می گوید: ایــرادی ندارد!  کــه بــرای  ی  حــال آن پــدر و مــادر

کاســبی ها،  ن اجــازه خداونــد اســت. بایــد ازدواج هــا،  کار بــدو کــه ایــن  در حالــی 

مهمانی هــا و حــرف زدن هایمــان، همــه بــا اجازه خدا باشــد.

داستان
گوشــش را  ی را »مــن اهلل« انجــام نــداد و خــدا  کار یوســف پیامبــر7 تنهــا یک بــار 

تابانــد و او را هفــت ســال دیگــر در زنــدان نــگاه داشــت. او اجــازه نداشــت بــه آن 

کــم بــود، بگویــد: حواســت به من  کــرد و از نزدیــکان حا کــه خوابــش را تعبیــر  کســی 

هــم باشــد و مــن را فرامــوش نکــن.1 

ن اجازه خدا انجام داد و  ی را بدو کار یونــس پیامبــر7 نیز همین طور؛ یک بــار 

گر اســتغفار نکرده بــود، تا قیامت  گفت: ا خداونــد او را در شــکم ماهــی قــرار داد و 

ن اجازه  کار را بدو در شــکم ماهی نگهش می داشــتم. آدم ابوالبشــر7 نیز یک بــار 

ن راند.  خــدا انجام داد و خداوند او را از بهشــت بیرو

داستان
که جوانــی از انصــار در مســیر خــود با زنی  از امــام باقــر7 چنیــن نقــل شــده اســت 

گوش ها قــرار می دادند - )و  روبــه رو شــد - در آن روز زنــان مقنعــه خود را در پشــت 

ى از سینه آن ها نمایان می شد( چهره آن زن، نظر آن جوان را  گردن و مقدار طبعًا 

گذشــت، جوان  که زن  کرد و چشــم خود را به او دوخت. هنگامی  به خود جلب 

که راه خود را ادامه می داد.  همچنان با چشمان خود او را بدرقه می کرد در حالی 

ــْجِن ِبْضَع  ِبــَث ِفی الّسِ
َ
ِه َفل ّبِ ــْیطاُن ِذْکــَر َر

َ
ْنســاُه الّش

َ
َك َفأ ّبِ ُه نــاٍج ِمْنُهَمــا اْذُکْرنی  ِعْنــَد َر

َ
ّن

َ
ــذی َظــّنَ أ

َّ
 ِلل

َ
1. »َو قــال

ِســنیَن«؛ یوسف، 42. 
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کوچــه تنگــی شــد و بــاز همچنــان بــه پشــت ســر خــود نــگاه می کــرد.  تــا اینکــه وارد 

کــه در دیوار  گهــان صورتــش بــه دیــوار خورد و تیزى اســتخوان یا قطعه شیشــه اى  نا

گذشــت، جوان به خود آمد و دید خون  که زن  بود صورتش را شــکافت! هنگامی 

یخته اســت! )ســخت ناراحت  ى اســت و به لباس و ســینه اش ر از صورتــش جار

گفت: به خدا ســوگند مــن خدمت پیامبــر6 می روم و ایــن ماجرا  شــد( بــا خــود 

که چشــم رســول خدا6 بــه او افتاد، فرمود چه شــده  را بازگــو می کنــم، هنگامــی 

کــرد، در این هنگام جبرییــل، پیك وحی خدا نازل  اســت؟ و جــوان ماجرا را نقل 

یم به  ْبصاِرِهــْم...«.1 ما اجازه ندار
َ
وا ِمْن أ

ُ
ُمْؤِمِنــینَ َیُغّض

ْ
 ِلل

ْ
شــد و ایــن آیه را آورد: »ُقــل

کنیم. که ســر راه مان بود نــگاه  کســی  هــر چیز و هر 

إلیاهللیعنیچه؟

ْجَعی«،2 »َو  َك الّرُ ّبِ که خودمان و مردم را به ســوی خدا ببریم، »ِإّنَ ِإَل َر کنیم  ی  کار

کارمان ما و مردم را  ْیــِه َراِجُعوَن«.4 باید ثمــره 
َ
ــا ِإل

َ
ِإّن ــا هلِِل َو

َ
ــی«،3 »ِإّن ْنَتَ ــَك اْلُ ّبِ ّنَ ِإَل َر

َ
أ

ی از مردم  ی از افراد و بســیار ی اســامی بســیار بــه ســمت خــدا ببرد. امروز جمهور

کرده اند. دنیــا را به ســمت خدا برده اســت، ولــی برخی هم عقب گــرد 

خاطره
کــه بــه پــای مــادرش افتــاده بــود تــا پــای ایشــان را  ی  شــهید محســن حججــی روز

ی، نشر دار الکتب اإلسامیه، چ اول، تهران، 1374، ج14، ص435  1. تفســیر نمونه، ناصر مکارم شیراز
و 436؛ منابــع فقــه شــیعه (ترجمــه جامــع أحادیــث الشــیعة(، حســین بروجــردی، مترجــم: عــده ای از 

فضــاء، انتشــارات فرهنگ ســبز، چ اول، تهران، 1386، ج25، ص589. 
2. علق، 8. 

3. نجم، 42. 
4. بقره، 156. 
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گفــت:  کــه پرســیدم  ببوســد، اصــًا حواســش بــه دوربیــن نبــود. از پــدر خانمــش 

گرفت، برای همین اصًا حواســش به دوربیــن نبود؛ ولی  خانمــش مخفیانــه فیلــم 

ی از جوان ها  کــرد. بســیار یــک بوســیدن دســت و پــای والدیــن با سرنوشــت او چه 

کردنــد و می کننــد و این  کار را تکــرار  بــه تبعیــت و یادگیــری از ایــن شــهید، همیــن 

کارهایمــان تبلیــغ خداونــد و »الــی اهلل«  کــه  کنیــم  ی  کار کــه  بــه ایــن معنــی اســت 

که همه  ی  کار باشــد. »مــن اهلل« بــا اجازه خدا و »الــی اهلل« تبلیغ خداســت؛ یعنــی 

را بــه ســمت خــدا ببرد. 

شــیخ رجبعلــی خیــاط توصیــه شــنیدنی ای دارد؛ می گفــت: مردم را به ســمت 

کلیه  کاش! در  کنیــد.1 ای  خودتــان دعــوت نکنیــد، بلکه به ســمت خــدا دعــوت 

ی، در  یاســت جمهور کســی در ر کشــور انجام می شــود، هر  که در  انتخابات هایی 

گــر فکــر می کنیــد مــن شــما  مجلــس، در شــورا و در خبــرگان می گفــت: ای مــردم، ا

را بــه ســمت خــدا می بــرم بــه مــن رأی بدهید، تا امــروز وضــع بهتری می داشــتیم. 

معاهللیعنیچه؟

»مــع اهلل« یعنی دســت مان در دســت خدا باشــد، یعنی مع دســتورات خــدا و ولّی 

که  ی اســت  کار کنیم. »مع اهلل« همین  خدا، یعنی باید شــبیه اولیاء خدا حرکت 

یم از امام جماعت جلو بزنیم و یا  که حق ندار در نمــاز جماعــت می کنیم؛ همین 

کارها باید برای خدا باشد، حتی خوردن و خوابیدن.  کید می کرد: »همه  گردان خود مکرر تأ 1. شیخ به شا
گر برای حظ  ی، دل تــو به نور الهی منور می شــود، ولــی ا هــرگاه این اســتکان چای را به قصــد خدا بخور
گردان شیخ، توصیه های ایشان به اخاص  که خواسته بودی«؛ یکی از شا نفس خوردی، همان می شود 
گر  کــه می آیید بــرای خــدا بیایید، ا را چنیــن توصیــف می کند: شــیخ می گفــت: »اینجــا )خانه خودش( 
بــرای مــن بیاییــد ضــرر می کنیــد! حــال عجیبــی داشــت، مــردم را به خــدا دعــوت می کــرد، نه بــه خود«؛ 

ســایت تحلیلی خبری عصر ایران، شــیخ رجبعلــی خیاط؛ خالص برای خدا، یکم خرداد 1389. 
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کنیم. در زندگی مان  یم و با او ســجده  عقــب بیفتیــم، با امام جماعت به رکوع برو

یم با والیت تا شهادت«، برخی شعار را عوض  نیز باید با ولّی خدا باشیم »رهسپار

کــه همراهان امام حســین7  یم بــا والیــت تــا منفعت«. زمانــی  کرده انــد: »رهســپار

دیدنــد همراهــی بــا ایشــان بــوی حکومــت نمی دهــد و بوی خــون می دهــد، از نیمه 

راه برگشــتند. برخی همراه با انقاب آمدند، به محض اینکه پســت ها را از دست 

دادنــد، برگشــتند. برخــی تــا قبــل از انتخابــات همــراه با والیــت آمدند، ولــی بعد از 

که همه  در مســیر  گر زمانی  کــه بــه آن ها ســهمیه ای ندادند، برگشــتند. ا انتخابــات 

زندگــی حرکــت می کنیــم بــا والیــت همــراه باشــیم، زندگــی تبدیل بــه ذکر می شــود؛ 

کبر« می شــود.  اهلُل«،1 »ســبحان اهلل«، »المدهلل« و »اهلل ا
َ

َه ِإّل
َ
»َل ِإل

ّنَ اهلَل 
َ
کــن، یعنــی تقــوا. لــذا می گوینــد: »أ »مــع اهلل« یعنــی قانــون خــدا را رعایــت 

گر با  که خدا با متقین اســت. ا یــادی از قرآن آمده اســت  «.2 در آیــات ز ِقــینَ ّتَ َمــَع اْلُ

کــس با خدا باشــد، خدا هم با اوســت و آنکه  خــدا باشــی، خــدا هم با توســت. هر 

بــا خدا باشــد، پادشــاهی می کند.

كــن ــا خـــــــــدا بـــــــــاش پــــــادشــــــاهــــــى  ــ ــ بـ
بى خدا باش هیچ غلطى نمى توانى بكنى

کــه بی خداینــد فقــط جوالنی  ــٌة«؛3 افــرادی 
َ
ْو َجْول

َ
ــٌة ا

َ
ــٌة َو ِللباطــِل َدْول

َ
»للحــِقّ َدْول

کــه تنهــا جوالنــی داد و اصــًا نتوانســت غلطــی بکنــد.  می دهنــد، هماننــد یزیــد 

کنــون همــه در مــورد ایشــان می گویند:  کــه بــا خدا بــود، ا برخــاف امــام حســین7 

1. ذکر تهلیل. 
2. توبه، 36. 

3. غــرر الحکم و درر الکلم، عبد الواحد بن محمد تمیمی آمدی، ســیدمهدی رجایی، نشــر دار الکتاب 
اإلسامی، چ دوم، قم، 1410 ق، ص544. 
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که همه  کیســتند  که عالم همه دیوانه اوســت«. این شــهدا  کیســت  »این حســین 

عالــم دیوانــه آن هایند. 

ْکًرا  وا اهلَل ِذ ُکُر ِذیَن آَمُنوا اْذ
َّ
ا ال َ ّیُ

َ
کنیم، زندگی ذکر می شود: »َیا أ »من اهلل« زندگی 

ْیُکــْم«؛2 خدا و 
َ
ِ َعل

ّ
ــِذی ُیَصــیل

َّ
«.1 بعــد می گویــد: »ُهَو ال

ً
ِصیــال

َ
ُحوُه ُبْکــَرًة َوأ َکِثیــًرا * َوَســّبِ

گــر »الــی اهلل« مــان هماننــد شــهدا درســت  ئکــه اش بــر شــما درود می فرســتند. ا ما

شــود، تبلیغ خداســت. »مع اهلل« مان درســت شــود یعنــی با قانون خــدا بودن. و در 

آخر »هلل« است.

هللیعنیچه؟

»هلل« به معنی خلوص نیت است. شهدا برای نام و نشان نرفتند، بلکه برای خدا 

گمنامی تاش می کردند. همچون شهید ابراهیم  که برای  رفتند؛ همانند شهدایی 

که از آن ها پرسیده می شد  کندند و وقتی  ک شان را  که پا هادی و سایر شهدایی 

کردیــم دیدیم یاران امام حســین7  چــرا چنیــن می کنیــد؟ می گفتنــد: هر چــه فکر 

ک نداشــتند. این جمله مناجات شــعبانیه بســیار زیباســت: »ِإّنَ  کربــا پا نیــز در 

که خــودش را به تو بشناســاند، مجهول  کســی  ُهوٍل«؛3 خدایا  ْ َف ِبــَك َغْیــُر حَمج َمــْن َتَعــّرَ

ی  کار کرد و خدا هم برایش  نیست«. شهید محسن حججی یک عمل خالصانه 

که نه تنهــا همه ایران، بلکــه آزادگان جهان را مجذوب  کارســتان، بــه صورتی  کــرد 

گاهی اوقات قدمی برای مســجد برداشــته  کرد.  کرد. خدا این گونه او را عزیز  خود 

1. احزاب، 41 و 42. 
2. احزاب، 43.

ی از مناجات شــعبانیه؛ محمدباقر مجلســی، بحار األنوار، نشــر دار إحیاء التراث العربی، چ دوم،  3. فراز
بیروت، 1403ق، ج91، ص98. 
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کســی در زمان جبهه یــک هفته به جبهه  می شــود و همــه جا بیان می شــود یا مثًا 

که  گرفته بود. بــه فرزندان مان این را یــاد بدهیم  رفتــه بــود، ولــی از آن چهل عکــس 

کن، خداوند خودش می داند چگونه از تو تشــکر نماید.  کار  بــرای خدا 

خالصه

کهعملانسانراذکراهللمیکند: چهارشاخصهوخصلتعملشهدا

کارها اذن دین باشــد. 1. من اهلل: در 

کارها رســیدن به خدا باشــد. 2. الی اهلل: مقصد و نتیجه 

3. مع اهلل: حرکت در زندگی با ولّی خدا و احکام خدا باشــد.

کســب رضای خدا باشــد. کارها  4. هلل: هدف و نیت از انجام 
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كــه ایمــان آورده ایــد چــون خــدا و  كســانى  ؛ اى  َ
ون

ُ
ــر

َ
ش

ْ
ح

ُ
ْیــِه ت

َ
ِإل

كــه بــه شــما حیــات  پیامبــر6 شــما را بــه چیــزى فــرا خواندنــد 

كــه خــدا میــان آدمــى  كنیــد و بدانیــد  مى  بخشــد آنــان را اجابــت 
و دلــش حایــل مى  گــردد و هــم در نــزد او محشــور خواهیــد شــد«.1

مقدمه

که ایمان آورده اید  کسانی  در اینجا بخش ابتدایی آیه را بحث خواهیم نمود. ای 

کنید؛ زیرا دعوت خدا و رسول خدا6  دعوت خدا و رسول خدا6 را اجابت 

به شما حیات می بخشد. برای انسان سه نوع حیات وجود دارد: 

گیاهان  گیاهی؛ از جهتی حیات انسان شبیه به حیات  یک، حیات نباتی یا 

1. انفال، 24.
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کسیژن می خواهد تا رشد نماید. انسان در این نوع از حیات  است، اینکه آب و ا

گیاهان شریک است، هر دو حیات نباتی دارند و در این زمینه  با تمام درختان و 

میان شان تفاوت و امتیازی نیست. 

کــه انســان ها دارنــد، حیــات حیوانــی اســت؛ در غریــزه،  دو، حیــات دیگــری 

انســان ها بــا حیوانــات مشــترکند. هــر دو از غرایــز مختلفــی برخوردارنــد. در هــر دو 

غریــزه شــهوت، غضــب و مهــر و محبــت هســت. 

ســه، انســان ها عــاوه بــر حیــات نباتــی و حیوانــی، حیــات ســومی هــم بــه نــام 

حیات انســانی دارند؛ خداوند به انسان عقل عطا نموده است تا قدرت انتخاب 

گیاهــان قــدرت انتخاب با اســتفاده از عقــل را ندارند.  داشــته باشــد. حیوانــات و 

که قدرت انتخاب  ی را طی می نمایند، برخاف انســان ها  آن ها یک مســیر اجبار

دارنــد و می تواننــد بهتریــن سرنوشــت را برای خود رقــم بزنند. خدا در ایــن آیه قرآن 

ی از انسان ها  کمک می کند، در مقابل بسیار در رابطه با حیات انسانی به انسان 

نیــز با همین قــدرت خود را بدبخــت نموده اند. 

سوره عصر

َوَتَواَصــْوا  ــاِت  اِلَ ــوا الّصَ
ُ
آَمُنــوا َوَعِمل ِذیــَن 

َّ
ال  

َ
ِإّل  * ــِی ُخْســٍر 

َ
ل ْنَســاَن  اْلِ ِإّنَ   * َعْصــِر 

ْ
»َوال

کــه واقعــًا انســان  ْبــِر؛ ســوگند بــه عصــر ]غلبــه حــق بــر باطــل[ *  ــّقِ َوَتَواَصــْوا ِبالّصَ ِباْلَ

کــرده و  کارهــاى شایســته  یــده و  گرو کــه  کســانی  یــان اســت * مگــر  دســت خوش ز

کرده انــد«.1  همدیگــر را بــه حــق ســفارش و بــه شــکیبایی توصیــه 

1. عصر، 3-1. 
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ِی ُخْســٍر«.1 
َ
ْنَســاَن ل که »ِإّنَ اْلِ در دو آیه اول ســوره عصر، خداوند قســم می خورد 

گذاشــت  که در باال داده شــد، به جای انســان لفظ عاقل را می توان  بــا توضیحــی 

کنــون زندگی شــان رو بــه تباهی اســت، فســاد،  کــه ا ــِی ُخْســٍر«. افــرادی 
َ
 ل

َ
َعاِقــل

ْ
»ِإّنَ ال

ی می کننــد در ظاهر هم انســانند و هم عقل  دزدی، اختــاس، نامــردی و مردم آزار

کسی  دارند و ظاهرًا با همین عقل شان به دزدی های جدید رو می آورند. مثًا قبًا 

که  کند، باید در نیمه های شب از دیوار مردم باال می رفت  که می خواست دزدی 

کنون در خانــه در هر ســاعتی از شــبانه روز از طریق  بســیار هــم ُپراســترس بود؛ امــا ا

ی ندارند،  یکی شــب هم نیاز اینترنــت دزدی هــای اینترنتی می کنند و اصًا به تار

این هــا ظاهرًا انســانند و عقل هم دارند. 

طبــق ایــن آیــه، تنهــا خصوصیت حیــات انســانی عقل نیســت. خداونــد به ما 

عقــل و قــدرت انتخــاب داده اســت ولــی قــدرت انتخــاب بــه یــک خط کــش هــم 

کــه همــان دعــوت خدا و  نیازمنــد اســت. خداونــد بــه مــا عــاوه بــر عقــل، اســام را 

رسول6 است نیز داده است. اسام، قرآن، عترت و والیت به عنوان خط کش 

انتخــاب آدمی هســتند. 

کــه ایمــان آورده ایــد  کســانی  آَمُنــوا«؛ ای  ِذیــَن 
َّ
ال ــا  َ ّیُ

َ
أ آیــه چنیــن می گویــد: »َیــا 

کنید.  ُکــم«؛2 دعــوت خــدا و رســول6 را اجابت  ســوِل ِاذا َدعا »اســَتجیبوا هلِل َو ِللَرّ

کــه خــدا بــه شــما داده اســت  گــر بــا اســتناد بــه همــان عقلــی  »ِلــا ُیْحِییُکــم«؛3 زیــرا ا

کرده ایــد.  دعــوت خــدا و رســولش6 را اجابــت نکنیــد، خــود را بدبخــت 

قدرت های غرب و شرق با استفاده از قدرت انتخاب و عقل شان در جنگ های 

1. عصر، 2. 
2. انفال، 24. 
3. انفال، 24. 
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کــی ژاپــن  کازا ی شــهر نا کشــتند، بــر رو جهانــی اول و دوم ده هــا میلیــون انســان را 

کنونی  کشــتند و در دوره  بمــب هســته ای انداختنــد و 200 هــزار نفر را در آِن واحــد 

کــه خط کش نــدارد، لذا  کشــتار جمعــی تولیــد می کننــد، امــا بــا عقلــی  ســاح های 

ِذیــَن آَمُنوا«؛2 
َّ
 ال

َ
ِی ُخْســٍر«. »ِإّل

َ
 ل

َ
َعاِقل

ْ
ِی ُخْســٍر«،1 »ِإّنَ ال

َ
ْنَســاَن ل در آنجــا فرمــود: »ِإّنَ اْلِ

انســان با عقل به تنهایی در خســران اســت مگر اینکه به خدا ایمان بیاورد و خدا 

ــاِت«؛3 عمل صالح  اِلَ ــوا الّصَ
ُ
ِذیــَن آَمُنــوا َوَعِمل

َّ
 ال

َ
را برایــش خط کــش قــرار دهــد. »ِإّل

«؛4 و این حق  ــّقِ که با خط کش اســام انجــام می شــود. »َوَتَواَصْوا ِباْلَ عملــی اســت 

ْبــِر«؛5 عمل به اســام،  کنــد. »َوَتَواَصــْوا ِبالّصَ را )یعنــی اســام را( بــه دیگــران توصیــه 

کند.  ســختی های خــاص خــودش را دارد؛ بایــد خــود و دیگــران را توصیــه به صبــر 

در قــرآن تعبیــر زیبایــی از حیات انســانی به نام »حیــات طیبه« وجود دارد. آیه 

َبًة«.6  ُه َحَیاًة َطّیِ ُنْحِیَیّنَ
َ
ْنَث َوُهَو ُمْؤِمٌن َفل

ُ
ْو أ

َ
َکٍر أ ا ِمْن َذ  َصاِلً

َ
97 سوره نحل: »َمْن َعِمل

آقــای قرائتــی7 می فرمودنــد: مرده هــا دو دســته اند، زنده هــا نیــز دو دســته اند: 

مــرده عمــودی و مــرده افقــی. مــرده افقــی همــان مرده هــای موجــود در قبرســتان ها 

کــه انســانیت در آن هــا مــرده اســت؛  هســتند. مــرده عمــودی انســان هایی هســتند 

1. عصر، 2. 
2.همان، 3. 

3. همان. 
4. همان. 
5. همان. 

6. نحل، 97. 
که قبرســتانند مــرده عمودی یعنی  یم مرده افقی مرده عمودی؛ مرده افقی این هاســت  7. مــرده دو رقم دار
ْحَیــاِء« میت بین 

َ ْ
ــٌت َبْیَن األ راه مــی رود نفــس هم می کشــد اما بی خاصیــت یعنــی فســاد می بیند»َفُهَو َمّیِ

کــه امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر نکنــد؛  احیــاء یعنــی مــرده عمــودی، جامعــه مــرده، جامعــه ای اســت 
یــخ پخش: 1370/12/24. ســایت درس هایــی از قرآن، معادشناســی 7. انواع مــرگ، محســن قرائتی، تار
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زیــرا ایــن دســته از مرده هــا می تواننــد برخــاف مرده هــای نــوع اول راه برونــد، امــا از 

که این افــراد مرده اند. چــون قرآن و عترت در زندگی شــان  لحــاظ انســانیت اســت 

نیســت انســان نیســتند و مرده عمودی و متحرکند. زنده ها نیز دو دســته اند: زنده 

کــه در جامعــه حاضرنــد و می توانند راه  کــه همــان افــراد زنــده ای هســتند  عمــودی 

که آنان  کــه شــهدا هســتند. خدا دوبــار در قــرآن فرموده اســت  برونــد، و زنــده افقــی 

زقــون«.2  بــم یر ون«،1 »أحیــاٌء عنــد ر تشــکر زنده انــد »أحیــاٌء ولکــن ل

پیام های آیه3

پیاماول

عامــل حیــات انســانی اجابت دعوت خدا و رســول خدا6 اســت. این مطلب 

کسی دعوت خدا  گر  ُکْم«؛4 یعنی ا ُســوِل ِإَذا َدَعا صریح آیه اســت »اْســَتِجیُبوا هلِِل َوِللّرَ

که در واقع همان اســام و تدین به والیت الهیه اســت را نداشــته باشــد،  و رســول 

حیــات انســانی نــدارد. و اجابــت دعــوت اســام شــامل پذیــرش اســام، عمــل بــه 

اســام و اســتقامت در مســیر اسام است.

پیامدوم

کــه بــه حیات اســام و بــه حیــات طیبه زنــده باشــد، نمی میــرد؛ یعنــی مرگ  کســی 

ــَک 
َ
او را نمی میرانــد. مــرگ بــه ســراغ همــه خواهــد آمــد و همگــی خواهیــم ُمــرد »ِإّن

1. بقره، 154. 
2. آل عمران، 169. 

َمــْرِء 
ْ
 َبْیــَن ال

ُ
 اهلَل َیُحــول

َ
ّن

َ
ُمــوا أ

َ
ُکــْم ِلَمــا ُیْحِییُکــْم َواْعل ُســوِل ِإَذا َدَعا ِذیــَن آَمُنــوا اْســَتِجیُبوا هلِلَِّ َوِللّرَ

َّ
َهــا ال ّیُ

َ
3. »َیــا أ

َن«؛ انفال، 24. ْیــِه ُتْحَشــُرو
َ
ــُه ِإل

َ
ّن

َ
ِبــِه َوأ

ْ
َوَقل

4. همان. 
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ــٌت«.1 خداونــد بــه پیامبــر6 نیــز فرمــود: تــو هــم می میــری و همــه نیــز خواهنــد  َمّیِ

ِکْن 
َ
ْحَیــاٌء َول

َ
کــرد، »أ ُمــرد. امــا مــرگ او را نمی میرانــد، بلکه مــرگ او را زنده تر خواهد 

که با حیات دینی زنده بودند  وَن«.2 شهدا، انســان های واال مقامی بودند  َل َتْشــعُر

و بــا مرگ شــان تــازه زنــده شــدند. بزرگ ترهــا یادشــان اســت، در اوایــل انقــاب از 

شــهید مطهری برنامه هایی پخش می شــد، ولی متأســفانه خیلی از مردم ایشان را 

کرد  نمی شــناختند، امــا بــه محض اینکه به شــهادت رســید، تولد دوبــاره ای پیدا 

و همــه او را شــناختند. بــا اینکــه حدود چهل ســال از شــهادت این شــهید بزرگوار 

می گــذرد، امــا ایشــان روز بــه روز زنده تــر می شــود. بــه خاطــر اینکــه حیــات شــهید 

گیاهــان نبــود، بلکــه حیاتــش به اســام بود.  کســیژن درختــان و  مطهــری بــه آب و ا

گــر ما با اســام حیــات پیــدا نماییــم، هرگــز نمی میریم. پــس ا

پیامسوم

کنــد، هرگــز ویروس هــا نمی توانند  گــر انســان بــا اســام تقویت شــود و حیــات پیدا  ا

او را از پــای درآورند. 

مثال
دکتــر مریضــش را معاینــه می کند و آزمایــش می گیرد، بعد از همه این مســائل به او 

که یک ویروس بیرونی به نام ســرماخوردگی  بشــارتی می دهد و می گوید: در حالی 

گوش  گلو و عفونت  کرده است و یک ویروس درونی به نام عفونت  به شما حمله 

ن تــان هســت، ولــی اخالــی در رونــد رشــد شــما ایجــاد نشــده اســت. رشــد  در درو

شــما رشــد خوبی اســت و جای نگرانی نیست. شــما از نظر جســمی قوی هستید 

1. زمر، 30. 
2. بقره، 154. 
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کرد. دارو هم اســتفاده نکنید ایرادی  و در مقابل این ویروس ها مقاومت خواهید 

کنید، ســریع تر خوب می شــوید.  گر دارو هم اســتفاده  ندارد، ا

ی  نظام اسامی هم یک موجود زنده است. چهل سال از عمر مقدس جمهور

یــادی داشــته اســت. یکــی از این  گذشــته اســت و ویروس هــای بیرونــی ز اســامی 

کــه بــر مــا تحمیــل نمودنــد. دیگــری تحریم هــا  ویروس هــا جنــگ هشــت ســاله بــود 

اعــم از تحریــم سیاســی، اقتصــادی، بانکــی، دارویــی، مــواد اولیــه و انــواع و اقســام 

کــه بــه مدت چهل ســال بــر مــا تحمیــل نموده اند.  تحریم هایــی اســت 

نظــام اســامی از لحــاظ درونــی هــم عفونت هایــی داشــته اســت، ماننــد: فتنــه 

کردســتان،  گنبد و آمل و  منافقیــن، فتنــه خلــق عــرب، فتنه خلق مســلمان، فتنــه 

فتنــه 78، فتنــه 88 و فتنــه 96. هــر یــک از ایــن فتنه هــا بــه تنهایــی می توانســت 

کــه  کــه چهــل ســال اســت  موجودیــت نظــام را زیــر ســؤال ببــرد. امــا در عیــن حالــی 

ویــروس بیرونــی بــه ما حمله نموده اســت و ویــروس درونی نیز مــا را اذیت می کند، 

ی  به اعتراف دوســت و دشــمن رشــد نظام اســامی متوقف نشــده اســت. جمهور

کشــور اول دنیاســت. و نظــام اســامی حداقــل در بیســت موضــوع جزء ده 

این آیه می گوید: نظام اسامی چون مبتنی بر اسام و والیت بوده، زنده است 

و ان شاءاهلل زنده خواهد ماند و به رشد خود ادامه می دهد. 

کرم6 مبعوث شــدند، اسام ویروس های  که وجود نازنین پیامبر ا از زمانی 

83 جنــگ و در زمــان  یــادی داشــته اســت. در زمــان پیامبــر6  بیرونــی ز

امیرالمؤمنیــن7 هم جنگ هایی بر ایشــان تحمیل شــد. دشــمنان اســام در این 

یشــه اســام بزننــد. ویــروس درونــی نیــز داشــته  جنگ هــا آمــده بودنــد تــا تیشــه بــه ر

کــه ایــن تنها یک مــورد از مــوارد متعدد آن اســت.  اســت ماننــد ثقیفــه بنی ســاعده 
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گرایــش در دنیا به ســوی  که بیشــترین  امــا امــروز دشــمنان با چشــم خــود می بیننــد 

یِه«؛1 یعنی 
َ
اســام ناب محمدی: اســت، و این یعنی »الســالُم َیعلو ول ُیعیل َعل

که با اســام پیوند بخــورد، آن هم اســام ناب،  هــر چیــزی، هــر انســانی، هر مکانــی 

گــر دشــمن هــم  ــا ُیْحِییُکــْم«2 و ا ُکــْم ِلَ ُســوِل ِإَذا َدَعا زنــده می مانــد؛ »اْســَتِجیُبوا هلِِل َوِللّرَ

کنــد. امــام حســین7  همــه تمــام تاشــش را بکنــد، بــاز هــم نمی توانــد آن را نابــود 

کشــت، ولــی نــور تــو  کشــتند ولــی نتوانســتند ایشــان را محــو نماینــد، »دشــمنت  را 

َکْیَدَك  یــُد َفِکْد  کــرد: »َیا َیِز ینب3 به یزید خطاب  خامــوش نگشــت«. حضرت ز

ْکَرَنــا«3 چــون مــا بــه اســام زنده ایم. ُحــو ِذ َو اْســَع َســْعَیك ... َل َتْ

گره بخــورد - منظور از اســام والیت  گــر شــخصیت و زندگــی انســان با اســام  ا

که امــام بزرگوار2  کــه پیامبر6 فرمودنــد و همان اســامی  الهیــه، قــرآن و عترتــی 

گــر شــخِص ما، خانــواده، محله و شــهر،  در انقــاب فریــادش را می زدنــد اســت - ا

گــره بخورد، ایــن حیات تمام شــدنی  کشــور و نظــام مــا با اســام  جامعــه و دولــت، 

گــر او را بُکشــند. بــرای همیــن قــرآن فرمــوده  ی اســت حتــی ا نیســت و قطعــًا پیــروز

گــره  کــه بــا اســام  گــره خورده ایــم و هــر  «4 چــون بــا اســام  ِ ْســَنَیْین اســت: »ِإْحــَدى اْلُ

بخــورد مــرگ ندارد. 

علــت نگرانی هــای موجــود در میــان مــردم نســبت بــه دولــت و جامعــه، برخــی 

که مشــاهده شــده اســت. ســخن مردم این است  رفتارهای غیراســامی ای اســت 

گر جامعه  ی اسامی یعنی مرگ آنان و ا که: رفتار غیراسامی دولت مردان جمهور

1. نهج الفصاحه، ابوالقاســم پاینده، نشــر دنیای دانــش، چ چهارم، تهران، 1382، ص25. 
2. انفال، 24. 

3. محمدباقر مجلسی، بحاراألنوار، نشر دار إحیاء التراث العربی، چ دوم، بیروت، 1403، ج45، ص135. 
4. توبه، 52. 
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کنــد، یعنــی مــرگ ایــن جامعــه فــرا رســیده اســت. مگر در  ی  اســامی از اســام دور

کرد و  ی  ی اســامی نبــود؟! از اســام دور آندلــس هفتصــد ســال حکومــت جمهور

ا  َ ّیُ
َ
کنــون چیــزی از آن نمانده اســت. این مطلب پیــام نورانی این آیه اســت. »َیا أ ا

ید باشید، پیوندتان را از اسام جدا نکنید.  گر می خواهید زنده جاو ِذیَن آَمُنوا« ا
َّ
ال

امــام بزرگــوار و شــهدای عزیــز نیز بــرای همین فریاد زدنــد، فاطمه زهــرا3 هم برای 

کــه اســام یعنــی والیــت علــی بــن  همیــن در مســجد پیامبــر6 خطبــه خواندنــد 

کنیــد، مــرگ شــما فــرا می رســد. بنی امیــه و  ی  گــر از علــی7 دور ابیطالــب8 و ا

کنونی  بنی عباس مردند چون از والیت و حقیقت اســام جدا شــدند. در جامعه 

گر دولــت و جامعه ما از والیت و از اســام جدا شــود، باید ندا  هــم همیــن اســت، ا

ْیِه َراِجُعوَن«.1 نگرانی حضرت آقا به عنوان ولّی امر مســلمین 
َ
ا ِإل

َ
ِإّن ا هلِِل َو

َ
ســر داد »ِإّن

و نگرانــی مــردم متدیــن، همان نگرانــی فاطمه زهــرا3 در عصــر امیرالمؤمنین7 

گر جامعــه از والیت جدا شــود، مرگش فرا می رســد.  کــه ا اســت 

اسم و رسم اسالم

کــه  کــه بــا اســام باشــد، پایــدار اســت؛ البتــه نــه بــا اســم آن  نظــام اســامی مادامــی 

که ابوسفیان  اســم اســام هم به درد نمی خورد، بلکه باید با رسم اسام باشد؛ چرا

هم اســم اســام را به دوش خود می کشــید و با خود به همراه داشــت. رســم اســام 

گر رســم اســام را داشــتیم  ی اســت. ا ی و اهل بیت مــدار ی، قرآن مــدار والیت مــدار

که این امانت  ان شــاءاهلل ایــن نظــام، این دولت، ایــن جامعه و این امت تا زمانــی 

را بــه دســت صاحــب اصلــی اش یعنــی بقیه اهلل األعظــم أرواحنــا لــه الفــداء تقدیــم 

کنــد، زنده خواهــد ماند. 

1. بقره، 156. 
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خالصه

حیاتطیبهاسالمی

1. دو حیات مشــترک انسان و حیوان:

أ. حیات نباتی

ب. حیات حیوانی

2. حیات اختصاصی انســان = حیات انسانی

3. راه تبدیل حیات انســانی به حیات طیبه = ایمان و پذیرش اســام

4. اجابت دعوت اسام:

أ. پذیرش اسام

ب. عمل به اسام

ج. استقامت در مسیر اسام
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كنیــد  گــر تقــوا پیشــه  كــه ایمــان آورده ایــد، ا كســانى  ِظیــِم؛1 ای 
َ

ع
ْ
ال

كنیــد، خــدا قــدرت تشــخیص حــق از  و حــدود الهــى را رعایــت 

گناهان تــان را مى پوشــاند  باطــل را بــه شــما مى دهــد و بدی هــا و 

و شــما را مى آمــرزد و خداونــد صاحــب فضــل عظیــم اســت«.

دیــدن ظاهر و فهمیدن باطن

در عالــم بــرای انســان یــک دیــدن و یــک فهمیــدن وجــود دارد. انســان ظاهــر دنیــا و 

ظاهــر عالــم را می بینــد، امــا باطنــش قابــل دیــدن نیســت؛ ولــی بایــد آن را بفهمیم. 

دنیــا یــک باطن و الیه پنهانی دارد. خدا دائمًا در قرآن »ُیؤِمنوَن ِبالَغیِب«2 را مطرح 

یم.  می کنــد. لــذا یک دیــدن ظاهر و یــک فهمیدن باطــن دار

1. انفال، 29. 
2. بقره، 3. 
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اسباب دیدن

اســباب دیدن، َبَصر اســت؛ بصر یعنی چشــم. خدا چشــم را به من و شما عنایت 

کرده اســت تا ببینیم. 

که  ی هــم بــرای بهتــر دیــدن در خدمــت چشــم هســت ماننــد عینــک، هر   ابــزار

کنــد. چشــم دارد، بــرای بهتــر دیــدن می توانــد از آن اســتفاده 

گاه افراد می خواستند قرآن بخوانند،  قدیم ها ذره بین هایی در بین قرآن بود. هر 

کمکش  که چشم دارد، ذره بین  کســی  با ذره بین آن را می خواندند تا بهتر ببینند. 

می کند. 

گر انســان چشــم نداشــته  که ا کرد این اســت  کــه بایــد به آن توجه  نکتــه مهمــی 

گــر عینک هم به چشــم بزند،  باشــد، اصــًا قابلیــت دیدن نــدارد. به همیــن دلیل ا

کمکی دیدش  کــه قابلیــت دیدن ندارد، بــا ابــزار  کســی  چیــزی را نمی بینــد؛ یعنــی 

بــاز نمی شــود. در مورد فهمیــدن هم همین گونه اســت.

اسباب فهمیدن

ی  گــر بخواهیم بهتر بفهمیــم، حتمًا ابزار که بفهمیم. ا خــدا بــه ما عقل داده اســت 

هــم بــرای بهتر فهمیدن بــه ما می دهد.

تقوی

ا  َ ّیُ
َ
کــس تقوا ندارد، قابلیــت فهمیدن نــدارد؛ »َیا أ آیــه 29 ســوره انفــال می گوید: هر 

گــر  ُکــْم ُفْرَقاًنــا«1 ا
َ
 ل

ْ
َعــل ُقــوا اهلَل َیحجْ ِذیــَن آَمُنــوا« شــرط فهمیــدن چنیــن اســت: »ِإْن َتّتَ

َّ
ال

1. انفال، 29. 
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گــر تقــوا  کنیــد، فهم تــان بــاز می شــود و می توانیــد بفهمیــد، یعنــی ا شــما تقــوا پیشــه 

کوردل یعنی دلی  کوردل هســتید.  ید و  نداشــته باشــید، قابلیت فهم باطن را ندار

وٌب َل 
ُ
ــْم ُقل ُ کــه بــه حقایــق عالــم راه نــدارد و نابیناســت. قــرآن می فرمایــد: »لَ یــد  دار

ا«.1 َیْفَقُهــوَن ِبَ

شــرط دیدن و شرط فهمیدن

کور بزنی فایده ندارد، قرآن هم برای  قرآن مانند عینک اســت. عینک را به چشــم 

ُقْرآِن َما ُهَو ِشــَفاٌء 
ْ
 ِمــَن ال

ُ
ل کوردل اســت و تقوا ندارد، فایده ای نــدارد؛ »ُنَنّزِ کــه  کســی 

 َخَســاًرا«.2
َ

ینَ ِإّل اِلِ
َ

یُد الّظ ُمْؤِمِنینَ َو َل َیِز
ْ
ــٌة ِلل َو َرْحَ

کمــک می کند  گــر مــن تقــوا داشــته باشــم، یعنــی چشــم عقلــم باز باشــد، قــرآن  ا

کــه آخــرت را ببینــد و باطن دنیا را بهتر بفهمد. ولی وقتی تقوا نداشــته باشــم، پس 

قدرت تشــخیص هــم نــدارم و نمی توانم به درســتی تشــخیص بدهم.

 3»
ً
عل لکــم فرقانا ِذیَن آَمُنــوا إن تتقــوا اهلل یج

َّ
ــا ال َ ّیُ

َ
 تفســیر آیــه 29 ســوره انفــال »َیا أ

که چشــم بــرای دیدن ظاهــر و عقل و تقــوا برای دیدن باطن اســت.  بــه مــا می گوید 

کسی  که چشــم نداشــته باشــد، هر چه عینک بزند هم چیزی را نمی بیند و  کســی 

که تقوا نداشته باشد، هر چه آیه و روایت هم برایش بخوانند، فایده ای ندارد. هم 

که متن  ْســَفاًرا«؛4 فــردی 
َ
 أ

ُ
َمــاِر َیْحِمل قــرآن مثــال دیگری هــم می زنــد: »َکَمَثــِل اْلِ

قــرآن را خــوب می خوانــد و همیشــه قــرآن در جیبش اســت ولــی تقوا نــدارد، همین 

1. اعراف، 179. 
2. إسراء، 82. 
3. انفال، 29. 
4. جمعه، 5. 
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کرده اند.  پا ســوار  ی یــک چهار که بــر رو کتابی می شــود  قــرآن برایــش ماننــد بــار 

تبعات منفی بی تقوایی

که  کســی هم  که چشــم نــدارد احتمال دارد در چالــه بیفتد چون نمی بیند.  کســی 

تقــوا نــدارد احتمال دارد در فتنه بیفتد و فتنه همانند چاله اســت. قرآن می گوید: 

کنند بــه حق لبــاس باطــل را می پوشــانند و  کــه می خواهنــد فتنــه ای بــه پــا  کســانی 

که تقوا  کســی  به باطل لباس حق را می پوشــانند و حق و باطل مخلوط می شــود. 

ندارد نمی تواند تشــخیص بدهد. 

نمونهایازانقالب

منافقیــن در زمــان طاغــوت در زنــدان بــرای زندانی هــا قــرآن و نهج الباغــه 

که این ها  کرده بودنــد  ی از زندانی هــا باور  می خواندند،ولــی تقــوا نداشــتند. بســیار

کنیــد این ها  آدم هــای خوبی انــد. نــزد امــام2 آمــده و می گفتنــد: منافقیــن را تأیید 

قــرآن می خواننــد، قــرآن و نهج الباغــه را تفســیر می کننــد و...، اما امــام2 به خاطر 

کاه نرفت و آن ها را تأیید نکردند.  که داشــتند، سرشان  قدرت تقوا و تشــخیصی 

گر درجه  کــه درجه تقوایشــان پایین باشــد و ا کاه می رود  کســانی در فتنــه سرشــان 

تقــوا بــاال باشــد، قــدرت تشــخیص هم باال مــی رود. 

نمونهتاریخی

کشــید و در حــال تمــام شــدن بــود. مالــک اشــتر بــه  جنــگ صفیــن 18 مــاه طــول 

یــه رســیده بــود و بــه قــول رزمنــدگان دفــاع مقــدس، بــا یــک یــا حســین  خیمــه معاو

یــه تمــام بــود و امیرالمؤمنیــن7 پیــروز می شــد، امــا عمروعــاص  کار معاو دیگــر 
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کــرد. قرآن حق اســت، بــرای همین از جلــد قرآن برای نیــت باطل خویش  فتنــه ای  

گفــت: بین ما و شــما قــرآن قضاوت  کــرد. جلــد قــرآن را بــاالی نیــزه بــرد و  اســتفاده 

کســی  گــر  کنــد. دروغ می گفــت: چــون امیرالمؤمنیــن7 قــرآن ناطــق اســت و ا

کنــد، بایــد نــزد امیرالمؤمنیــن7 قضــاوت را بیامــوزد. هــر  می خواســت قضــاوت 

ید،  چــه امیرالمؤمنیــن7 فریــاد زد: من قــرآن ناطقــم و فریب آن جلد قــرآن را نخور

گفتنــد: مــا بــا قــرآن نمی جنگیــم. علــی7 و یــاران راســتین ایشــان ماننــد  یارانــش 

مالــک اشــتر و عمــار فتنــه را تشــخیص دادنــد؛ زیــرا درجــه تقوایشــان بــاال بــود. امــا 

کثریت ســپاه امام7 با اینکه رزمنده بودند، نتوانســتند آن را تشــخیص بدهند.  ا

فتنهشیطان

شــیطان از روز اول مشــغول فتنه انگیزی بوده است. آیه 27 سوره اعراف می گوید: 

ْیُکــْم«؛1 ای فرزنــدان آدم، شــیطان  َبَو
َ
ْخــَرَج أ

َ
َکَمــا أ ــْیَطاُن 

َ
ُکــُم الّش »َیــا َبــِن آَدَم َل َیْفِتَنّنَ

کرد و حق را بــا باطل مخلوط نمود. خــدا فرموده بود: از  بــرای پدرتــان آدم7 فتنــه 

ید. شــیطان بــه آن میوه  ید، ولــی از این درخت نخور همــه میوه هــای بهشــت بخور

ید،  گفته است نخور که خدا  گفت: این درختی  درخت ممنوعه جلوه حق داد و 

درخت جاودانگی است. خداوند در آیه بیست سوره اعراف می فرماید: »َفَوْسَوَس 

 
َ

ــَجَرِة ِإّل
َ

ا َعْن َهِذِه الّش َ كُ ّبُ ُکَما َر ا  َمــا َنَ
َ

ــْیَطاُن«2 و در ادامــه می فرماید: »َو َقال
َ

َمــا الّش ُ لَ

ید جاودانه شــوید؟ اِلِدیَن«؛3 مگر دوســت ندار ْو َتُکوَنا ِمَن اْلنَ
َ
ِ أ َکــْین

َ
ْن َتُکوَنــا َمل

َ
أ

کــرده اســت تــا زمــان ظهــور امــام  شــیطان از زمــان آدم7 فتنه هایــش را شــروع 

1. اعراف، 27. 
2. همان، 20. 

3. همان. 
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کــه ابلیــس بــه دســت امــام زمــان4 از بیــن مــی رود، همچنــان بــه  زمــان4 

که امروز شــیطان بزرگ آمریکا و انگلیس  فتنه هایــش ادامه خواهد داد. همان طور 

فتنــه می کننــد.

معنای فتنه

که حــق را به جــای باطل جلــوه بدهنــد. در نظام  فتنــه چیســت؟ فتنــه این اســت 

ی اســامی اعتــراض در برابــر تبعیض ها حق اســت، این حق مردم اســت  جمهــور

کــه در برخــی از بخش هــای نظــام اتفــاق می افتــد  کــه نســبت بــه تبعیض هایــی 

ی هــا  کننــد، در برابــر حقوق هــای نجومــی بعضــی از مســئولین، پارتی باز اعتــراض 

کننــد؛ روحانیــت و  کــه بــه بعضــی از مــردم می شــود اعتــراض  و در برابــر ظلم هایــی 

که دائمًا نســبت به شــکل های  کنند همانند حضرت آقا  علمــا هــم باید اعتراض 

مختلــف فســاد معترض هســتند. 

که به  کــه به این حق مســلم لباس باطــل نپوشــانند. آنانی  امــا بایــد مراقب بود 

یاده خواهی ها اعتراض می کننــد، چه می خواهند  ی ها و ز تبعیض هــا، رشــوه خوار

ی اســامی  بگوینــد؟ می خواهنــد بگوینــد ایــن آســیب ها شایســته نظــام جمهــور

یخته شــده اســت، شایســته  کــه خون 232 هزار شــهید به پایش ر نیســت. نظامــی 

کند و تبعیض باشد؛ یعنی در  یاده خواهی، اختاس و دزدی  کسی ز نیست در آن 

ی اسامی است. می خواهند این پیرایه ها  واقع اعتراض برای حفظ نظام جمهور

کننــد. امــا در این زمان، دشــمن سوءاســتفاده  ک  ی اســامی پــا را از نظــام جمهــور

کــه معترضیــن را جمــع می کنــد و می گویــد: بــر علیه  و فتنــه می کنــد بــه ایــن شــکل 

کســی به این  که  که باید مراقب بود  ی اســامی شــعار بدهید. اینجاســت  جمهور

اعتراِض حق، لباس باطل نپوشاند. با اینکه مشکات به مردم فشار آورده است، 
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ولــی مــردم بــا تمــام ایــن فشــارها علیــه انقــاب و نظــام اعتــراض نمی کننــد. بلکــه 

اعتــراض مــردم بــر علیه آســیب ها و مســئولین نظــام اســت؛ یعنی ایــن اعتراض ها 

متوجــه افــراد و آدم هاســت، نــه بــر علیــه نظــام و انقــاب. معنــای فتنــه ایــن اســت 

که بــر علیه اســام و نظام  کــه بــرای احقاق حق اســت، بــا اعتراضی  کــه اعتراضــی 

که تقوا نداشته باشد، این ها  کسی  اســامی است و باطل اســت را در هم آمیزند. 

را از هــم تشــخیص نمی دهد. 

مثال

کاندیدایی نسبت به انتخابات  گروهی، هر  در فتنه 88 حضرت آقا فرمودند: هر 

کنی، تنها از طریق  اعتراض دارد حقش است، قانون می گوید حق داری اعتراض 

کند. حتی حضرت آقا در آن موقــع فرموده بودند همه صندوق ها  قانــون پیگیــری 

یــم.1  ی می کنیــم، هیــچ مشــکلی ندار کنیــم، بازشــمار ی  را هــم بگوییــد بازشــمار

یــش لبــاس باطــل پوشــاند.  اعتــراض در بــاب انتخابــات حــق بــود، دشــمن بــر رو

کسانی شبهه دارند و مستنداتی ارائه می دهند،  گر  که ا 1. شورای محترم نگهبان هم همین را قبول دارند 
یــر بــار  ی قانونــی. بنــده ز ی قانونــی؛ رســیدگی فقــط از مجــار بایــد حتمــًا رســیدگی بشــود؛ البتــه از مجــار
گــر چهارچوب های قانونی شکســته شــد، در آینــده هیچ  بدعت هــای غیرقانونــی نخواهــم رفــت. امــروز ا
انتخاباتــی دیگــر مصونیــت نخواهــد داشــت. باالخــره در هــر انتخاباتــی بعضــی برنده اند، بعضــی برنده 
کرد. بنابراین  گرفت و مصونیت پیدا نخواهد  نیســتند؛ هیچ انتخاباتی دیگر مورد اعتماد قرار نخواهد 
گــر واقعًا شــبهه ای هســت، از  کارهای درســت، بــر طبق قانــون. ا همــه چیــز دنبــال بشــود، انجــام بگیــرد، 
کامــل اســت و هیــچ اشــکالی در قانــون نیســت.  راه هــای قانونــی پیگیــری بشــود. قانــون در ایــن زمینــه 
کــه  کننــد، حــق دادنــد  کــه شــکایت  کننــد، حــق دادنــد  کــه نامزدهــا نظــارت  کــه حــق دادنــد  همان طــور 
ی  گر مواردی خواستند صندوق ها را بازشمار که ا بررسی بشود. بنده از شورای محترم نگهبان خواستم 
کار را بکننــد. خودشــان باشــند، آنجــا بشــمرند، ثبــت  بکننــد، بــا حضــور نماینــدگان خــود نامزدهــا ایــن 
کنند. بنابراین، هیچ مشــکلی در این جهت وجــود ندارد؛ بیانات رهبری در خطبه های  کننــد، امضاء 

یخ 1388/3/29.  نمــاز جمعه تهــران، در تار
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که  ی اســامی از لحــاظ حیثیتــی لطمــه دیــد و چــه جوانانــی  چقــدر نظــام جمهــور

کــه یــک عــده از ســابقه داران نظــام  مجــروح و یــا شــهید شــدند تنهــا بــه ایــن خاطــر 

گروه هایــی از مــردم متوجــه فتنــه نشــدند و حــق را از باطــل  و برخــی از مســئولین و 

تشــخیص ندادند. 

راه رهایی از فتنه

ُکــْم 
َ
 ل

ْ
َعــل ُقــوا اهلَل َیحجْ ِذیــَن آَمُنــوا ِإْن َتَتّ

َّ
ــا ال َ ُیّ

َ
ایــن آیــه بســیار زیبــا بــه مــا می گویــد: »َیــا أ

کــه  «؛1 چشــم بــرای دیــدن ظاهــر و عقــل بــرای دیــدن باطــن اســت. چشــم 
ً
ُفْرقانــا

نداشــته باشــی، هیچ چیزی اعم از ذره بین، تلســکوپ و میکروســکوب نمی تواند 

که نباشــد، قرآن هــم نمی تواند  کند. فهم و قدرت تشــخیص  کمکت  بــرای دیــدن 

کند. قدرت تشخیص با تقوا تقویت می شود و تقوا یعنی انجام واجبات  کمکت 

و تــرک محرمات. 

نتیجه

آیــه 29 ســوره انفــال، انتظارات خــدا را از مؤمنان مطــرح نمود؛ اینکه ایمان شــان را 

کنند تا ثمرات آن را اعم از یافتن قدرت  روز بــه روز افزایــش دهند و تقوا را رعایت 

ْر َعْنُکْم  ک »ُیَکّفِ گناه آلود و ناپا ک شــدن ســابقه  «،2 پا
ً
ُکْم ُفْرَقانا

َ
 ل

ْ
َعل تشــخیص »َیحجْ

یافت های بیشــتر  ُکْم«،4 احتمال در
َ
کردن طهــارت روح »َیْغِفــْر ل َئاِتُکْم«،3 پیــدا  َســّیِ

1. انفال، 29. 
2. همان. 
3. همان. 
4. همان. 
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َفْضــِل الَعِظمِی«1 به دســت بیاورند. 
ْ
»ُذو ال

کــم می کنــد. یــک ذره، یــک  در نتیجــه، یــک نــگاه بــه نامحــرم، فهــم انســان را 

کس فهمش  کم می شــود و هر  مثقال حرام وارد شــکم انســان شــود، توفیق فهم هم 

که حق و حقوق مردم را در بیت المال  کرده است. افرادی  کم باشد، خودش ضرر 

ی  گفتنی هــا و حفــظ آبــرو کــه نگاه شــان، شــنیدنی ها،  رعایــت نمی کننــد، آن هــا 

مــردم را مراعــات نمی کنند، به مرور زمان قدرت تشــخیص و طهارت روح شــان را 

کرد. یافــت نخواهند  از دســت می دهنــد و دیگــر چیــزی را از جانب خــدا در

داستانآسیه3وحضرتلوط7

کاخ فرعــون بــود، ولــی قــدرت تشــخیص باالیــی داشــت و  آســیه3 بــا اینکــه در 

موحــد شــد. ولــی همســر حضــرت نــوح7 و همســر حضــرت لــوط7 بــا اینکــه در 

خانــه پیامبــر7 بودنــد، چون تقوایشــان پایین بــود، لذا قدرت تشخیص شــان هم 

پــا و آمریــکا زندگــی می کنند، ولــی چون تقــوا را رعایت  کــم بــود. امــروز برخــی در ارو

ی اســامی زندگی  می کننــد، خــدا بــه آن ها فهم اعطــا می کند و بعضــی در جمهور

می کننــد، ولــی فهــم ندارنــد چــون تقــوا را رعایــت نمی کنند.

ترین تقوی کالم: باال آخرین 

در میان انواع تقوا، باالترین تقوا، معیت با والیت است. تقوا یعنی رعایت حدود 

الهی و باالترین حّد الهی، والیت است. 

گر دســت مان در  انقــاب اســامی برای امــت آخرالزمــان یک امتحان اســت. ا

1. همان. 
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کــه بارها  دســت والیــت باشــد، دچــار انحــراف نمی شــویم. بــه همیــن دلیل اســت 

گفته شده است پیرو واقعی والیت باشید تا به مملکت و دین شما آسیب نرسد. 

خالصه

انتظاراتدراینآیه

1. ایمــان رو بــه افزایــش باشــد؛ یعنــی دائمًا ایمــان به خــدا و ایمان بــه روز قیامت 

در حال افزایش باشــد.

کــه باالترین حــّد آن همراهی  2. رعایــت تقــوای الهــی یعنی رعایت حــدود الهی 

با والیت اســت.

ثمرات

گرفتار نشدن به فتنه ها؛ »َیْجَعْل  کردن مسیر صحیح در انتخاب ها و  1. پیدا 

ُکْم ُفْرَقانًا«.1 
َ
ل

َئاِتُکْم«.2 ک؛ »َیْکُفْر َعْنُکْم َسّیِ ک شدن سابقه ناپا 2. پا
ُکْم«.3

َ
3. پیدا کردن طهارت روح؛ »َیْغِفْر ل

َعِظیِم«.4
ْ
َفْضِل ال

ْ
4. احتمال دریافت های بیشتر؛ »ُذو ال

1. انفال، 29. 
2. همان. 
3. همان. 
4. همان. 
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كــه ایــمــان آورده  ایــــد از شكیبایى  كسانى  ؛ اى  َ
اِبِرین

َّ
 الص

َ
ــع

َ
م

ــــت«.1 ــ ــان اس ــای ــب ــی ــك ــا ش ــ ــدا ب ــ ــرا خـ ــ ــ ــارى جـــویـــیـــد زی ــ ــ ــاز ی ــمـ و نـ

که ایمان آورده اند، چنــد توصیه می کند  کســانی  در آیــه بــاال و دو آیه بعد، خدا به 

و در واقــع خدای تبارک وتعالی انتظار خــودش را از بندگان مطرح می کند.

کنار عوامل ظاهری عوامــل باطنی در 

ایــن آیــه مقدمــه ای دارد. مقدمــه فهــم ایــن آیــه عبــارت اســت از اینکــه عالــم، عالــم 

اســباب و مســببات اســت؛ یعنــی هــر چیزی ســببی دارد، هــر معلولــی علتی دارد و 

َی  ِر ْن َیحجْ
َ
یَب اهلُل أ

َ
کســی را بــه نتیجــه برســاند؛ »أ ن اســباب،  کــه بــدو خداونــد ابــا دارد 

ا«2 یعنی آب نخورده تشنگی رفع نمی شود، و طبیب نرفته بیماری  ْسَباِبَ
َ
 ِبأ

َ
ُموَر ِإّل

ُ
اْل

1. بقره، 153.
2. شــرح الکافــی )األصــول و الروضــه للمولــی صالــح المازندرانــی(، محمدصالح بــن احمــد مازندرانی، 
محقــق و مصحــح: ابــو الحســن شــعرانی، نشــر مکتبــه اإلســامیه، چ اول، تهــران، 1382، ج4، ص269.
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خوب نمی شــود. خداوند خود مســبب األســباب است؛ یعنی هم سبب ساز و هم 

که در اختیــار صاحبان  کلیدهــای برق منازل انــد  سبب ســوز اســت. اســباب مثــل 

گر به  کلیدها در شــرکت برق منطقه اســت، یعنی ا منازل اســت، ولی ســوییچ این 

کردیــم از خداوند )شــرکت برق منطقــه( بی نیاز  اســباب )کلیــد منــزل( دســت پیدا 

 اهلُل«.1 
َ

ُوُجوِد ِإّل
ْ
َر ِف ال ّثِ نیســتیم؛ چون ســوییچ اســباب نزد خداوند اســت »َل ُمَؤ

کــه همــه آن هــا  در ایــن عالــم یکســری عوامــل ظاهــری وجــود دارد. اســبابی 

کســب  کار نکنیــم نتیجــه ای  را می فهمنــد و می بیننــد. مثــًا همــه می داننــد تــا 

پایی ها و آمریکایی ها هم عوامل ظاهری را می  دانند و از آن استفاده  نمی کنیم. ارو

گاهــی ندارنــد؛ مثــًا نمی داننــد تــا نمــاز  می کننــد، امــا نســبت بــه عوامــل باطنــی آ

نخواننــد نتیجــه نمی گیرنــد. ایــن آیــه می خواهــد بگویــد عــاوه بــر عوامــل ظاهــری، 

کــه شــما از عوامل ظاهری  عوامــل باطنــی ای هم بــرای موفقیت هســت. همچنان 

کمــک بگیرید؛ زیرا ایــن نوع از عوامل  کمــک می گیریــد، باید از عوامــل باطنی هم 

موفقیــت بــا عوامل ظاهری آن از حیث مؤثر بودن بســیار متفاوت اســت »اْســَتِعیُنوا 

ِة«.2 در اینجــا قبل از بیــان عوامل ظاهری و باطنــی موفقیت، ابتدا 
َ

ــال ْبــِر َوالَصّ ِبالَصّ

یم.  بــه بیان نکتــه مهمــی در ایــن زمینــه می پرداز

شرطموفقیتدردنیاوآخرت

گر در  هــر یــک از عوامل ظاهــری و باطنی موفقیت، جایگاه خاص خود را دارند و ا

که  کســی  گر  جــای خــود اســتفاده نشــوند، نتیجه دلخــواه به دســت نمی آید؛ مثًا ا

یــه، هاشــم حســینی، نشــر جامعــه مدرســین، چ اول،  1. التوحیــد )للصــدوق(، محمــد بــن علــی ابــن بابو
قــم، 1398، ص68. 

2. بقره، 153.
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کار  کنــد، فکرش را بــه  کنــد، تــاش  کاســب اســت بــه جــای اینکــه در مغــازه را بــاز 

کند، هرگز به نتیجه نخواهد رســید. عوامل ظاهری  بینــدازد، فقط بنشــیند و دعــا 

و عوامل باطنی مثل دو بال هواپیما هستند. اینکه عوامل ظاهری باشد و عوامل 

باطنی نباشــد، ممکن اســت در دنیا موفقیت به همراه داشــته باشــند، ولی قطعًا 

پایی ها و آمریکایی ها در زندگی شــان یکســری  در آخرت موفقیت آور نیســتند. ارو

کنند  که برخی فکر  موفقیت های نســبی دارند و همین مطلب باعث شده است 

ی  کــه شــاید آن هــا در زندگــی دنیوی شــان مقــدار غــرب بهشــت اســت؛ در حالــی 

که بهشت واقعی دنیاست، بهره مند نیستند  آسایش داشته باشند، ولی از آرامش 

و در آخرت هم معلوم نیســت بهره مند باشــند. 

عوامل ظاهری 

کــه عبارتنــداز: تــاش، تفکــر و  عوامــل ظاهــری موفقیــت در دنیــا 10 مــورد اســت 

ی، رعایت  کار ی، تخصــص  کار ی، تداوم  کار کار جمعــی، وجــدان  برنامه ریــزی، 

ی. ما  قوانین،احتــرام بــه یکدیگــر، صداقــت، رعایــت نظــم و انضباط و امانــت دار

در اینجــا چنــد مــورد از ایــن مــوارد را مختصــرًا توضیــح می دهیــم:

تخصص

کار را داشــته باشــیم، موفق خواهیم شــد. پس یکی  ی تخصص آن  کار گــر در هــر  ا

کار را داشــته باشــیم. که باید تخصص  از امور اصلی موفقیت در دنیا این اســت 

تالش

کنیم.  کــه تاش  کســب موفقیت در زندگی دنیا این اســت  دومیــن عامــل مهم در 
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پــس بــرای موفقیــت در زندگی دنیــا هم تخصص و هم تاش هر دو الزم اســت.

تداوم

کار زود  کار اســت؛ یعنــی در  ســومین عامــل موفقیــت در دنیــا، تــداوم داشــتن در 

کســی در هفته تنهــا یک روز بــه مغازه اش  گــر  خســته نشــویم و ثابت قــدم بمانیــم. ا

گــر دانش آموز یــا محصلی  بیایــد، قطعــًا ایــن فــرد موفقیــت را بــه دســت نمــی آورد. ا

در هفتــه تنهــا یــک روز را درس بخواند، قطعًا موفق نمی شــود. پــس تخصص الزم 

اســت، تــاش هم الزم اســت، تــداوم هم الزم اســت.

عوامل باطنی

ا  َ ُیّ
َ
ایــن آیــه دو مــورد از عوامل باطنــی را بیان می کند و آن دو مــورد عبارتنــداز: »َیا أ

ِة«1 عوامــل باطنــی موفقیــت برای همه اقشــار 
َ

ــال ْبــِر َو الَصّ ِذیــَن آَمُنــوا اْســَتِعیُنوا ِبالَصّ
َّ
ال

کشــاورز و... قابل  کاســب، دانش آموز، طلبه، مدیر، مادر، پدر، صنعت گر،  اعم از 

اســتفاده اســت. مــا در اینجــا تنهــا بــه بیــان مختصــری از هر یــک از عوامــل باطنی 

یم. موفقیــت می پرداز

نماز

کــه: »خدایــا مــن بــه تــو  وقتــی انســان نمــاز می خوانــد، معنــا و مفهومــش ایــن اســت 

کــه در زندگــی جمــع نمــوده ام اثربخــش  معتقــدم و می خواهــم عوامــل ظاهــری ای 

کنــون آن را خوانــدم و توســط آن بــا تــو  کــه مــن هم ا ی  کمــک نمــاز گــر تــو بــا  باشــد. ا

کردم، به تاشــم اثر بدهی، هم در دنیا و هم در آخرت ســعادت مند  ارتبــاط برقــرار 

1. بقره، 153.
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گذشــته وقتی علما می خواســتند  می شــوم. نمــاز یک عامل باطنی اســت، لذا در 

کننــد، هماننــد  کننــد و نمی توانســتند آن را درســت حــل  مســئله ســختی را حــل 

کــه ماصــدرا در حــرم حضــرت معصومــه3 1 خوانــد، دو رکعــت  ی  داســتان نمــاز

نمــاز می خواندنــد و حــل مســئله برایشــان آســان می شــد.

کاســبان  در شــرایط ســخت و دشــوار آخرالزمان، به دانش آموز، مدیر، والدین، 

گــر می خواهیــد تاش تــان نتیجــه بدهــد، نمازتان را درســت  و بــه همــه می گوییــم: ا

کمــک بگیرید.  بخوانیــد و از آن 

کشــاورز نگویــد مــن بیــل نمی زنــم، بــذر  از عوامــل ظاهــری غفلــت نشــود. 

کنــار زمیــِن خشــک می نشــینم و دعــا می کنــم و نمــاز  نمی پاشــم، آب نمی دهــم و 

ید، مطمئنًا چنین چیزی اتفاق نمی افتد، بلکه باید بیلت  گندم برو که  می خوانم 

ی ات را انجام بدهی، مراقبت هم داشــته باشــی،  را بزنــی، بذرت را بپاشــی، آبیــار

آنــگاه دو رکعــت نمــاز هــم بخوانــی تــا موفقیــت ان شــاءاهلل حاصل شــود. 

روزه

ی از اوقات برای حل مشــکات و رفع موانع در زندگی  که در بســیار خوب اســت 

کنیــم. یک روز، دو روز و یا ســه روز روزه و با خــود و خدا عهدی ببندیم.  روزه نــذر 

ید هــذا المقــام بکهــک مــن قــری قــم، فجئــت الــی قــم زائــرا لبنــت موســی ابــن جعفــر  1. »کنــت حیــن تســو
کهک  یه  کان یوم الجمعه فانکشــف لی هذا االمر؛ هنگام نوشــتن این بحــث من در قر مســتمدا منهــا و 
گردیدم و از آن حضرت  یارت دختر موسی بن جعفر8 مشرف  قم بودم. از آنجا رهسپار قم شدم، به ز
گردیــد«، هرگاه  کشــف  ی جســتم. بــه برکــت او در روز جمعه ایــن مطلــب بر من  در حــل ایــن مســئله یار
کهــک به قم  بــرای ایشــان مشــکل علمی پیــش می آمــد و یا در حل یــک قاعده فلســفی فــرو می مانــد، از 
می آمــد و برای حل مشــکات علمــی دو رکعت نمــاز می خواند و از روح مقدس حضــرت معصومه3 

اســتمداد می جســت«؛ دیــدگاه علما و بــزرگان دربــاره حضرت معصومــه3، به نقل از ســایت حوزه. 
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کســب موفقیــت معنــوی اســت، ضمــن اینکــه بــرکات  چــون روزه عامــل مؤثــری در 

کسب موفقیت است. کمک و عامل مؤثری در  کارها  کلیه  خاصی هم دارد و برای 

ِة«1
َ

ال ْبِر َوالَصّ ِذیَن آَمُنوا اْسَتِعیُنوا ِبالَصّ
َّ
َها ال

ّ
ُی

َ
وجه تسمیه روزه به صبر در آیه »َیا أ

صبــر بــه معنای اســتقامت و تحمل اســت. بر همین اســاس در روایــات برای صبر 

کرده اند: ســه شــاخه بیان 

صبر بر طاعت

که طاعت خدا  که به آن صبر بر طاعت می گویند؛ یعنی هر چه  صبــر بــر امــر خدا، 

ســخت شــد تحملــش می کنــم. چــون طاعــت خدا ســخت اســت، بــه آن تکلیف 

گرمای تابستان به مدت  کلفت آور. اینکه انسان در  کاِر  می گویند و تکلیف یعنی 

هفده، هجده ســاعت آب و غذا نخورد، خیلی سخت است. لذا انسان در روزه 

یادی در برابر طاعت امر الهی از خود نشــان می دهد. صبــر ز

صبر بر معصیت

یــک نــوع صبر هم در برابر معصیت اســت؛ اینکه آدمی معصیت شــیرین را انجام 

ندهــد، صبــر می خواهــد و ایــن هــم ســخت اســت، امــا ایــن ســختی را می تــوان بــا 

کرد.  گرفتــن از عوامــل معنوی آســان  کمــک 

صبر بر مصیبت

صبر بر مصیبت؛ یکی از ســختی های زندگی، وجود مشــکات و مصائب است. 

ی و حوادث مختلف ســخت اســت.  کردن از دســت دادن عزیزان، بیمار تحمل 

1. بقره، 153. 
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کردن آن  که باید راه هــای عملی  صبــر در برابر مصیبت یکی از اقســام صبر اســت 

را به مردم آموزش داد.

وعده های خدا در مورد صابران
یَن«.1 خدا وعده های زیبایی در قرآن  اِبِر ادامه آیه بسیار زیبا است »ِإَنّ اهلَل َمَع الَصّ

گر  کمکــش می کند. ا کس اهل صبر باشــد،  که هــر  داده اســت. وعــده داده اســت 

کنارمان داشــته باشیم، غم و غصه ای  ی را در  ما بی پول باشــیم و شــخص پولدار

یم.  کنارمان باشد، غصه ای ندار گر توان نداشته باشیم و فرد توان مندی  یم. ا ندار

ید »َو هلِِل  یَن«2 یعنی ای بی پول ها! خدا با شماست غصه نخور اِبِر »ِإَنّ اهلَل َمَع الَصّ

ــَماَواِت َو  ْرِض«.3 ای ضعفا! خدا با شماســت »َو هلِِل ُجُنوُد الّسَ
َ
ــَماَواِت َواْل َخَزاِئُن الّسَ

یــد! خدا با شماســت. »َو هلِِل  کــه در جامعــه جایگاهــی ندار ْرِض«.4 ای آن هایــی 
َ
اْل

ْرِض«،5 حکومت همه آســمان و زمین برای خداســت. اینکه 
َ
ــَماَواِت َو اْل ُك الّسَ

ْ
ُمل

کنــد خــدا بــا اوســت، آرامش بخــش اســت و بــه او آرامــش، عــزت و  آدم احســاس 

امنیت می دهد.

صدقه

گر صدقه  ْم َصَدَقًة«6 ا ْمَواِلِ
َ
خدای متعال در آیه 103 سوره توبه می فرماید: »ُخْذ ِمْن أ

1. بقره، 153.
2. همان.

3. منافقون، 7. 
4. فتح، 7. 

5. مائده، 17. 
6. توبه، 103. 
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کنــار عوامل ظاهری اعــم از اینکه خواندن  کمک می شــود. در  بدهیــد بــه خودتان 

کار و بیــل زدن خــوب اســت، صدقــه هم به عنــوان یک عامل  درس، انجــام دادن 

ی موفقیت انســان بگذارد. ما انســان ها به همه  معنــوی داده شــود تــا اثرش را بــر رو

کنیم. یــم و باید آن را تجربه  گاهی ندار حکمت هــای عوامل باطنی آ

دعا

گر دعاى شــما نباشــد، پــروردگارم هیچ  ــْو ل ُدعاُؤُکْم؛ بگو ا
َ
یِبّ ل  مــا َیْعَبــُؤا ِبُکــْم َر

ْ
»ُقــل

کــه انجــام می دهیــم، دعــا هــم بخوانیم  ی را  کار اعتنایــی بــه شــما نمی  کنــد«،1 هــر 

که  کــه عــاوه بــر دعــای خودمــان، بــه پــدر و مادرمــان نیــز بگوییــم  و بهتــر آن اســت 

کننــد؛  کــه برایمــان دعــا  کننــد و بــه مؤمنیــن و مؤمنــات هــم بگوییــم  برایمــان دعــا 

کســب موفقیــت عامــل مؤثری اســت.  کــه دعــا در  چرا

مثــًا وقتــی از خــدا بــاران و ابرهــای بــاران زا می خواهیــم، یــک عاملــش دعــا و 

که الزم اســت به همه  یــک عاملــش نماز باران اســت، اما عوامل دیگــری هم دارد 

گنــاه مانع نــزول بــاران اســت، لذا در  کــه  کنیــم. حواس مــان باشــد  عواملــش دقــت 

کنید، بــاران بر شــما می بارد.2  گــر اســتغفار  کــه: ا کریــم آمده اســت  دو جــا در قــرآن 

یــاد می شــود، آســمان و زمیــن قفــل می شــوند »َو ضاَقــِت  گنــاه ز کنیــم وقتــی  بــاور 

کــه  کــه در ذهــن برخــی چنیــن بیایــد  ُء«.3 ممکــن اســت 
َّ
ــما َو ُمَنَعــِت الَسّ اَلْرُض 

گناه بیشــتر انجام می شــود و بیشــتر رواج دارد، اما با  کــه  پــا و آمریــکا  چگونــه در ارو

1. فرقان، 77. 
ــْوا 

َّ
 َتَتَول

َ
ِتُکــْم َوال ــی ُقّوَ

َ
ًة ِإل َیِزْدُکــْم ُقــّوَ ْیُکــْم ِمــْدَراًرا َو

َ
ــَماَء َعل ْیــِه ُیْرِســِل الّسَ

َ
ُکــْم ُثــّمَ ُتوُبــوا ِإل ّبَ َیــا َقــْوِم اْســَتْغِفُروا َر 2. »َو

ُمْجِرِمیــَن«؛ هــود، 52. 
ی از دعای فرج.  3. فراز
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کشــورهای مســلمان مــن جمله  ایــن حال آنجا همیشــه سرســبز و خرم اســت و در 

گوش آن ها  که خــدا  گفت:  کشــور خودمــان چنیــن نیســت؟ در پاســخ باید چنیــن 

کــه  کرده انــد را می تابانــد و تنبیــه می کنــد، نــه آن هــا  کــه در مدرســه اســام ثبت نــام 

گفته ایــم:  کــه  در ایــن مدرســه ثبت نــام نکرده انــد. در حــال حاضــر هــم ایــن ماییــم 

که وقتی   اهلِل«1بــرای همیــن اســت 
ُ

 َرُســول
ً
ــدا ّمَ ّنَ حُمَ

َ
ْشــَهُد أ

َ
 اهلُل َو أ

َ
ــَه ِإّل

َ
ْن َل ِإل

َ
ْشــَهُد أ

َ
»أ

پایی ها  گوش مــان را می تاباند و تربیــت می کند، برخــاف ارو گنــاه می کنیــم، خدا 

کــه در این مدرســه ثبت نــام نکرده اند. در آیه 44 ســوره انعام به  و آمریکایی هایــی 

این مطلب اشــاره شــده اســت:

که به خدا پشــت  ٍء«2 آن ها   یَشْ
ّ

ُکِل ْبَواَب 
َ
ْم أ هْیِ

َ
وا ِبــِه َفَتْحَنــا َعل ُر ِکّ ــا َنُســوا َمــا ُذ َمّ

َ
»َفل

وُتوا«3 
ُ
ا أ ٰ ِإَذا َفِرُحــوا ِبَ می کننــد، هــر چه از مادیات بخواهند به آن هــا می دهیم »َحَیّ

َخْذَناُهْم َبْغَتًة«4 
َ
کنند، اما یکدفعه »فأ کیف  که خدا به آن ها داده است  تا از آنچه 

کتاب شــان سنگین میِ شود.  با مرگ یقه شــان را می گیریم و در قیامت حســاب و 

که ما اســم مان مســلمان و شــیعه قرآن و عترت اســت و خدا می خواهد  در حالی 

کنیم، به ما هشــدار می دهد  کند. برای همین هر جا دســت از پا خطا  تربیت مان 
ُء«.5

َّ
ما »َو ضاَقِت اَلْرُض َو ُمَنَعِت الَسّ

استغفار

َکاَن  اســتغفار هــم یــک عامــل معنــوی اســت. آیــه 33 ســوره انفــال می فرمایــد: »َو َمــا 

ی از ذکر اذان و اقامه.  1. ذکر شــهادتین؛ فراز
2. انعام، 44. 

3. همان. 
4. همان. 

ی از دعای فرج.  5. فراز
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که مردم  وَن«؛1 تــا زمانی  ــْم َو ُهــْم َیْســَتْغِفُر َبُ َکاَن اهلُل ُمَعِذّ ْنــَت ِفهِیــْم َو َمــا 
َ
ــْم َوأ َبُ اهلُل ِلُیَعِذّ

کننــد، مــا عذاب شــان نمی کنیــم. پــس اســتغفار هــم یــک عامــل معنــوی  اســتغفار 

ْخِبُرُکم 
ُ
است. در زندگی استغفار کارایی زیادی دارد. پیامبر خدا6 فرمودند: »أل أ

ِبداِئُکم و َدواِئکم؟«.2 آیا می خواهید به شــما بگویم درد شــما و دوای آن چیســت؟ 

گناهان  ْسِتْغفاُر«.3 درد جامعه امروز بشر عادی شدن  ُنـــوُب، َو َدوآُؤُکـــُم اْلِ
ُ

»َدآُؤُکـــُم الّذ

است. حرام خواری، خندیدن و سخن گفتن بی جا با نامحرم، دروغ گفتن و تهمت 

کســی دروغ می گفــت،  گــر  کــه بچــه بودیــم، ا گذشــته زمانــی  زدن عــادی اســت. در 

گاز می گرفت، این عمل به معنای  میان انگشــت شــصت و انگشــت ســبابه اش را 

گناهان دیگر عادی و مثل نقل و  گناه دروغ همانند برخــی  کنون  اســتغفار بــود، امــا ا

نبات فراوان شــده اســت. درمان بســیاری از دردهای امروز جامعه اســتغفار است.

قرآن

ُمْؤِمِنینَ 
ْ
ٌة ِلل ُقْرآِن َما ُهَو ِشَفاٌء َو َرْحَ

ْ
 ِمَن ال

ُ
ل ششمین عامل معنوی قرآن است؛ »َو ُنَنّزِ

 َخَســاًرا«.4 در حــال حاضر تاوت قرآن ُپررنگ شــده، ولی آیا 
َ

ــینَ ِإّل اِلِ
َ

یــُد الّظ َو َل َیِز

1. انفال، 33. 
ی، نشــر مؤسســه آل البیــت:،  2. مســتدرك الوســائل و مســتنبط المســائل ، حســین بــن محمدتقــی نــور
چ اول، 1408ق، ج11، ص333؛ ج12، ص123؛ نیــز ر.ك: بحــار االنــوار، محمدباقر مجلســی، نشــر دار 
إحیــاء التــراث العربــی، چ دوم، بیــروت، 1403ق، ج90، ص282؛ جامع االخبــار )للشــعیری(، محمد 

یــه، چ اول، نجف، بی تــا،  ص57. بــن محمــد شــعیری، نشــر مطبعــه حیدر
ی، نشــر مؤسســه آل البیــت:،  3. مســتدرك الوســائل و مســتنبط المســائل ، حســین بــن محمدتقــی نــور
چ اول، 1408ق، ج11، ص333؛ ج12، ص123؛ بحــار االنــوار، محمدباقــر مجلســی، نشــر دار إحیــاء 
التــراث العربــی، چ دوم، بیــروت، 1403ق، ج90، ص282؛ جامــع االخبــار )للشــعیری(، محمــد بــن 

یــه، چ اول، نجــف، بی تــا، ص.57  محمــد شــعیری، نشــر مطبعــه حیدر
4. إسراء، 82. 
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که باید قرآن بیش از  تدبر در قرآن و عمل به آن هم ُپررنگ شــده اســت؟ در حالی 

کاش  این در جامعه حضور داشته باشد؛ زیرا قرآن عامل معنوی مهمی است. ای 

که در ســفره عقــد یا داخل ماشــین به جهت  که حواس مان هســت  همیــن مقــدار 

یم ابتــدا با  کــه می خواهیــم بــه خانه نــو برو یــم، یــا زمانــی  یمــن و برکتــش قــرآن بگذار

کار و زندگی مان قرآن باشــد،  گر در  که ا خــود آینــه و قرآن ببریم، حواس مان می بود 

کشوی  کاسب ها در  کاســبی نیز همین گونه باشــیم، هر یک از  موفق تر هســتیم. در 

که مشتری ندارد، دو صفحه قرآن بخواند. میزش یک قرآن داشــته باشــد و زمانی 

اهلبیت:

ُقــوا اهلَل 
َ
ّت ِذیــَن آَمُنــوا ا

َّ
ــا ال َ ّیُ

َ
اهل بیــت: هــم عامــل معنــوی موفقیــت هســتند؛ »َیــا أ

یــم، امــام صــادق7 فرمودنــد: »نــن  َة«1 مــا وســیله الزم دار
َ
َوِســیل

ْ
ال ْیــِه 

َ
ِإل اْبَتُغــوا  َو 

الوســیلة«.2 الحمــدهلل مــردم بــه ایــن مــورد اهمیــت می دهنــد، امــا بایــد بــا بصیــرت 
نــا ِعنــَداهلل«.3

َ
ل  ِعنــَداهلِل ِاشــَفع 

ً
بیشــتری ادامــه یابــد: »یــا َوجهیــا

ذکر

گر خدا را به یاد داشته باشیم،  ُکْرُکْم«.4 ا ْذ
َ
ِن أ و ُکُر ذکر نیز عامل معنوی است؛ »َفاْذ

کــه خــدا بــه یــاد او باشــد، خیــر و برکت به  کســی  خــدا هــم بــه یــاد مــا خواهــد بود و 
وِن«.5 وا ِل َوَل َتْکُفُر ُکْرُکــْم َواْشــُکُر ْذ

َ
ِن أ و ُکُر زندگی اش ســرازیر می شــود. »َفاْذ

1. مائده، 35. 
2. بحاراالنوار، محمدباقر مجلسی، نشر دار إحیاء التراث العربی، چ دوم، بیروت، 1403ق، ج25، ص22. 

ی از دعای توسل.  3. فراز
4. بقره، 152. 

5. همان. 



     124      منشور زندگی ایمانی

شکر

َکَفــْرُتْ ِإّنَ َعــَذایِب  ــِ�نْ 
َ
ُکــْم َو ل

َ
یَدّن ِز

َ
ــِ�نْ َشــَکْرُتْ َل

َ
نهمیــن عامــل معنــوی شــکر اســت؛ »ل

کم رنگ شــده اســت؛  ی  َشــِدیٌد«.1 متأســفانه امــروز در جامعــه، فرهنگ شــکرگذار
َ
ل

ــُکوُر«.2 
َ

 ِمــْن ِعَبــاِدَی الّش
ٌ

»َو َقِلیــل

خالصه

1. عالــم، عالــم اســباب و مســببات اســت؛ یعنی هر چیزی ســببی و هــر معلولی 

علتی دارد.

َی  ِر ْن َیحجْ
َ
یَب اهلُل أ

َ
کسی را به نتیجه برساند؛ »أ که بدون اسباب  2. خداوند ابا دارد 

ا«3 یعنی آب نخورده تشنگی رفع نمی شود و طبیب نرفته  ْسَباِبَ
َ
 ِبأ

َ
ُموَر ِإّل

ُ
اْل

بیماری خوب نمی شود.

3. خداونــد خــود مســبب األســباب اســت؛ یعنــی او سبب ســاز اســت. اســباب 

که در اختیار صاحبان منازل است،  کلیدهای برق در منازل هستند  مثل: 

گر به  کلیدها در شــرکت برق منطقه اســت. یعنی ا ولی ســوییچ اصلی این 

کردیم، از خداوند )شــرکت بــرق منطقه(  اســباب )کلید منزل( دســت پیدا 

َر ِف  ّثِ نبایــد بی نیــاز باشــیم؛ چــون ســوییچ اســباب نــزد خداونــد اســت »َل ُمَؤ

 اهلُل«.4 
َ

ِإّل ُوُجوِد 
ْ
ال

1. ابراهیم، 7. 
2. سبأ، 13. 

3. شــرح الکافی )األصول و الروضه(، محمد صالح بن احمد مازندرانی، محقق و مصحح: ابو الحســن 
شعرانی، نشر مکتبه اإلسامیه، چ اول، تهران، 1382، ج4، ص269.

یــه، هاشــم حســینی، نشــر جامعــه مدرســین، چ اول،  4. التوحیــد )للصــدوق(، محمــد بــن علــی ابــن بابو
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4. اســباب دو دسته هســتند: اسباب ظاهری، اسباب باطنی.

عواملظاهری:

ی؛ 5. تــداوم؛  کار کار جمعــی؛ 4. وجــدان  1. تــاش؛ 2. تفکــر و برنامه ریــزی؛ 3. 

6. تخصــص؛ 7. رعایــت قوانیــن؛ 8. احتــرام بــه یکدیگــر؛ 9. صداقت؛ 10. 

ی. رعایــت نظــم و انضبــاط؛ 11. امانت دار

عواملباطنی:

1. نمــاز؛ 2. روزه؛ 3. صدقــه؛ 4. دعــا؛ 5. اســتغفار؛ 6. قــرآن؛ 7. توســل بــه 

اهل بیــت:؛ 8. ذکــر؛ 9. شــکر.

قم، 1398، ص68. 
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كه سوخت آن مردم  كسان تان را از آتشى  آورده  ایـــد، خودتان و 

 ] كنید. بر آن ]آتــش[ فرشتگانى خشن ]و و سنگ هاست  حفظ 

ــان دســتــور داده  گــمــارده شــده[انــد از آنچه خــدا بــه آن سخت گیر ]

كــه مــأمــورنــد انــجــام مــى دهــنــد«.1  سرپیچى نمى كنند و آنــچــه را 

کــه در دنیا  کــه ایمــان آوردیــد خــود و خانواده تــان را از آتــش جهنم  کســانی  ای 

ید.  برخــاف قیامت شــعله آتشــش دیــده نمی شــود، دور نــگاه دار

مقدمه

وقتــی روایتــی خوانــده می شــود، می پرســند: آیــا ســند ایــن روایــت درســت اســت؟ 

یم، 6.  1. تحر
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که خوانده شــد حتمًا از امام7 صادر شــده اســت؟ امــا در اینکه  آیــا ایــن روایــت 

کلمــات موجــود در قــرآن از خــدای تبارک وتعالــی اســت، هیــچ شــک و تردیــدی 

کســی شــوخی نکــرده  گفتــه اســت و بــا  نیســت و همچنیــن در اینکــه خــدا راســت 

َعِظمُی«؛ 
ْ
َعــیِلُّ ال

ْ
اســت. همــه این تعبیر را بعــد از تاوت قرآن می گوییــم: »َصَدَق اهلُل ال

گفته اســت.  خــدا راســت 

انواع آتش

یــم: یــک آتــش، آتــش عینــی اســت، ماننــد آتــش  خــدا می گویــد دو نــوع آتــش دار

که در  گفتــه قــرآن یک آتش هــم وجــود دارد  ی و بــه  گاز و آتــش بخــار ســماور، آتــش 

کسی از آن آتش  گر  دنیا شعله اش دیده نمی شود، ولی در قیامت دیده می شود. ا

کــرد، عاقل واقعی اســت.  فــرار 

نکته زیبای آیه

کردی و تحســینش  کند، بــه او می گوینــد مهربانــی  کــس آتــش دنیــا را خامــوش  هــر 

کــه چــه آدم های  کــه در مــورد آتش نشــان ها چنیــن می گوینــد  می کننــد، همان طــور 

کــه می خواهــد  کســی  کــه آتــش را خامــوش می کننــد. ولــی در مــورد  مهربانی انــد 

گناه و  کنــد، می گویند: چرا فضولــی می کنی؟ حــال آنکه  آتــش آخــرت را خامــوش 

نافرمانــی خــدا آتــش آخرت اســت. 

مثال

گلولــه آتــش باشــد و برادرش ایــن آتــش را خاموش  ی پیشــانی دختــری یــک  گــر رو ا

گر موهای همین  گفت: چه برادر مهربانی دارم. ولی ا کند، آن دختر حتمًا خواهد 
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ن آمده باشــد و برادرش به او بگویــد موهایت را  خانــم از مقنعــه یا روســری اش بیرو

نامحــرم می بیند، می گویــد فضولی نکن! 

وقتــی می خواهیــم آتــش دنیــا را تذکــر بدهیــم، می گویند: خــدا پدر و مــادرت را 

بیامــرزد، ولــی وقتــی می خواهیــم آتــش آخــرت را تذکــر بدهیــم، می گوینــد: فضولــی 

کــه در قبــر آن هــا نمی گذارند، »عیســی به  ی؟ تــو را  کار مــردم دار کار بــه  نکــن، چــه 

دیــن خــود موســی به دیــن خود!« 

ماهیــت آتش غیبی قیامت

َجاَرُة«.1 در آنجا  ــاُس َو اْلِ هیــزم آتــش قیامــت، اعمال خود مردم اســت؛ »َوُقوُدَها الّنَ

کسی جز خودمان آتش جهنم را شعله ور نمی کند.  سنگ ها هم هیزم می شوند.2 

گر  کــرده اســت را در نظــر بگیریــم، ا کــه بعــد از بلــوغ ســی ســال زندگــی  گــر انســانی  ا

گنــاه انجــام داده باشــد و توبــه هــم نکــرده باشــد، حــدود ده هــزار  ی تنهــا یــک  روز

کــه بــا ده هــزار هیــزم  کــرده اســت. آتشــی  هیــزم بــرای آتــش قیامــت خــودش آمــاده 

که  کنیــم  ذیــَن آَمُنــوا« بایــد بــاور 
َّ
ــا ال َ ّیُ

َ
شــعله ور می شــود، بســیار ســوزان اســت. »یــا أ

گــر بدانند هر  ی می کنند، ا که بــه بیت المــال دســت دراز گنــاه، آتــش اســت. آن ها 

ِقــران بیت المال آتش اســت و در ایــن دنیا یا در آخرت از حلقوم شــان در خواهند 

ی نمی کننــد. کار آورد، هرگــز چنیــن 

داستانبّزاز

کنــد، از متراژ  کــه هــرگاه می خواســت پارچه های مــردم را قیچی  پارچه فروشــی بــود 

یم، 6.  1. تحر
2. حجارة: سنگ.



     132      منشور زندگی ایمانی

گــر  کاه می گذاشــت. مثــًا ا کمتــر قیچــی می کــرد و این گونــه ســر مــردم  درخواســتی 

خریــدار دو متــر پارچــه می خواســت، پارچه فــروش یک متــر و نود ســانتی متر قیچی 

می کرد و ده سانتی متر را برای خودش برمی داشت. شبی خواب دید به اندازه ای 

کــه از پارچه هــای مــردم دزدیده بود، آتشــی برایــش مهیا  کرده اند. در واقــع با اعمال 

کرده بود. بسیار ترســید و با وحشت از خواب بیدار  خودش چنین آتشــی درســت 

گرفت دیگــر چنین نکنــد و با خود  شــد. پــس از اینکــه بیدار شــد، با خــود تصمیم 

ی نمی کنم.  گفــت دیگر آتش بــاز

که  کنیم، همه مان نســبت به همدیگر تذکــر می دهیم  گــر آتــش قیامت را بــاور  ا

یم، دروغ گویی، بی حیایی  «1 مال یتیم نخور
ً
ْم نارا وَن ِف ُبُطوِنِ

ُ
ُکل

ْ
یم؛ »َیأ حــرام نخور

ی است.  گناهان را مرتکب نشــویم؛ زیرا همه این ها آتش باز و ســایر 

مثال

که بی حیایی آتش است، هیچ گاه  کند  گر پدر و یا همسری این حقیقت را درک  ا

کمــی خودت  کن،  بــه دختــر یــا خانمــش نمی گویــد: جــوراب نــازک بپــوش، آرایــش 

گر آتــش زغالی بر ســر فرزندش یا  ن بگذار؛ زیــرا ا کــن، موهایــت را هــم بیــرو را مرتــب 

خانمــش باشــد، بــه ســرعت خــودش را می رســاند و آتــش را خامــوش می کنــد و او 

گــر یک موی  گنــاه آتش اســت، ا کــه حقیقت  گــر بفهمــد  را نجــات می دهــد، پــس ا

گر شوهر،  ن باشد، سریع از آتش جهنم نجاتش می دهد. ا دختر و یا همسرش بیرو

که زندگــی دنیایی او را هــم به آتش  ی همســرش  شــوهر مهربانــی باشــد، به آتش باز

می کشــاند، رضایــت نمی دهد. 

1. نساء، 10. 



جلسه نهم : برخورد دوگانه با آتش     133

تفــاوت آتش قیامت با آتش دنیا

وًدا َغْیَرَها«؛1 انســان 
ُ
َناُهْم ُجل

ْ
ل

َ
وُدُهْم َبّد

ُ
َمــا َنِضَجْت ُجل

َّ
خداونــد در قــرآن می فرماید: »ُکل

در آتــش دنیــا تنهــا یک بار می ســوزد »مرگ یک بار شــیون هــم یک بار«، امــا در آتش 

گوشــت و پوســت انســان می ســوزد، دوبــاره بــه امــر خداوند  قیامــت، بعــد از اینکــه 

َعَذاَب 
ْ
گوشت و پوست روییده می شود تا مجددًا بسوزد. قرآن می گوید: »ِلَیُذوُقوا ال

کی ادامــه دارد، معلوم  یــًزا َحِکیًمــا«؛2 اینکــه ایــن اتفــاق چند بار و تا  َکاَن َعِز ِإّنَ اهلَل 

گــر  نیســت و ایــن مطلــب تفــاوت میــان آتــش دنیــا و آتــش آخــرت اســت. یعنــی ا

انســان ها بــرای آتــش دنیــا یک بــار بــه فرزندان شــان می گوینــد: مراقــب بــاش، بــرای 

آتــش آخــرت بایــد صدبــار بگوینــد: مراقــب بــاش. پــس بــه یکدیگــر دائمــًا متذکــر 

گنــاه خامــوش شــدنی نیســت. باالخــره  گنــاه دور بمــان؛ زیــرا آتــش  کــه: از  باشــیم 

کننــد، امــا آتــش  آتش نشــانان بعــد از چنــد روز توانســتند آتــش پاســکو را خامــوش 

قیامــت خاموش شــدنی نیســت.

نتیجه

گناه در زندگی اش آتش اســت، سه اتفاق می افتد: که  کند  گر انســان باور  ا

وا ِإَل اهلِل«3 همان طور  گناه فرار می کند که نامش »َوَرع« اســت؛ »َفِفــّرُ 1. از آتــش 

گنــاه نیــز نزدیــک نمی شــود. هرگــز  کــه در دنیــا بــه آتــش نزدیــک نمی شــود، بــه آتــش 

کنتــرل می کنــم. حضرت  بــا خــود نمی گویــد: بــه مجلــس نامحرم مــی روم و خــود را 

1. همان، 56.
2. نساء، 56.

ی و محمــد  کبــر غفــار کلینــی، محقــق و مصحــح: علی ا 3. الکافــی )ط-اســامیه(، محمــد بــن یعقــوب 
آخونــدی، نشــر دار الکتــب اإلســامیه، چ چهــارم، تهــران، 1407، ج4، ص256. 
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گنــاه فــرار می کند.  کــه عاقــل باشــد از آتش  کســی  کــرد و  یوســف7 از زلیخــا فــرار 

گناه، ورع نام دارد و ورع نوعی پیشــگیری اســت. این قوِل  نزدیک نشــدن به آتش 

که می گویند: »پیشگیری راحت تر از درمان است«.  پزشکان بسیار معروف است 

گنــاه در مقابلــش ســبز شــد، رو برمی گردانــد؛ حضــرت  گــر بــه یک بــاره  2. ا

ــَك«؛1 
َ
ــْت َهْیــَت ل

َ
ْبــَواَب َو َقال

َ
َقــِت اْل

َّ
گنــاه نرفــت ولــی »َو َغل یوســف7 بــه اســتقبال 

گنــاه در مقابــل حضــرت یوســف7 ســبز شــد و زلیخــا درهــا را بســت  بــه یک بــاره 

کــه می تــوان انجــام داد  ی  کار گرفــت. در ایــن حالــت، بهتریــن  و در مقابلــش قــرار 

یــش را برگردانــد؛ آن  ی انســان اســت، انســان رو گنــاه پیــش رو گــر  کــه ا ایــن اســت 

کــه درهای  ی انســان بــه ســوی خــدا قــرار می گیــرد و اینجاســت  کــه رو زمــان اســت 

گوینــد. هــرگاه بــا آتــش  قفــل شــده نیــز بــاز می گــردد. بــه ایــن عمــل »عفــت نفــس« 

یّبِ  ــُه َر
َ
 َمَعــاَذ اهلِل ِإّن

َ
گنــاه مواجــه شــدید، به ســرعت به آغــوش خدا پنــاه ببریــد؛ »َقــال

گنــاه، ترمز بزن و در آغوش خدا  ْحَســَن َمْثــَواَی«.2 عفت نفــس یعنی در مواجهه با 
َ
أ

ْدِرْکــِن« هماننــد 
َ
أ َمــان4  و اهل بیــت: پنــاه بگیــر و ســریع بگــو: »َیــا َصاِحَب الّزَ

گر  کــه ترمــز ماشــین بریــده اســت و در لــب پرتــگاه ایشــان را صــدا می زنــی، ا زمانــی 

َمان4  کرد، بگــو: »َیــا َصاِحَب الّزَ گنــاه تقاضا  نامحرمــی مقابلت ســبز شــد و از تو 

گنــاه وسوســه ات  کســی می خواهــد رشــوه بدهــد و  کــه  ْدِرْکــِن«، همچنیــن زمانــی 
َ
أ

کــن و از آتــش نجاتــم بــده.  کمکــم  ْدِرْکــِن« 
َ
َمــان4 أ می کنــد، بگــو: »َیــا َصاِحَب الّزَ

ی لبــاس انســان آتشــی می افتــد، همــه   کــه بــر رو 3. اســتغفار می کنــد؛ زمانــی 

َکاَن اهلُل  کنند. اســتغفار آتش خاموش کن اســت؛ »َو َما  ســعی می کنند خاموشــش 

1. یوسف، 23. 
2. یوسف، 23. 
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وَن«.1  ــْم َو ُهــْم َیْســَتْغِفُر َبُ ُمَعِذّ

خالصه

انتظارخداواولیاءخدا

مراقبت از آتش نســبت به خود و خانواده

آتش

1. ظاهری = دنیوی 

ی 2. باطنی = اخرو

برخورددوگانهمردمباآتشدنیاوآخرت

ی و مهربانی کردن آتش دنیا = دلســوز • خاموش 

کردن آتش آخرت = فضولی • خامــوش 

راهمراقبتازآتشآخرت

گناه = ورع 1. پرهیــز از زمینه های آتش 

گناه = عفت کنتــرل در برابر آتش   .2

گناه = اســتغفار کردن آتش  3. خاموش 

1. انفال، 33. 
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ــم  ــرده  ای ك ــه روزى شــمــا  ك ــزه  اى  ــی ك ــا آورده ایــــــد، از نــعــمــت هــاى پ
كــنــیــد«.1 ــدا را شــكــر  ــر تــنــهــا او را مــى  پــرســتــیــد، خـ گـ بــخــوریــد و ا

کنید.  که ایمان آورده اید، حرف های خدا را قبول  کسانی  خدا می فرماید: ای 

در دنیا دو نوع رزق وجود دارد: رزق حال و رزق حرام. 

کــه جنــس درجــه دو و ســه را بــا هــم مخلــوط می کنــد، ممکــن اســت  کاســبی 

کارش هم رونق ایجاد شود، ولی برکت ندارد.  کسب و  دخلش پر  شود و شاید در 

َباِت  وا ِمــْن َطّیِ
ُ
کــه برکت در رزق حال اســت؛ »ُکل کنید  ِذیــَن آَمُنــوا« باور 

َّ
ــا ال َ ّیُ

َ
»َیــا أ

ُکــْم«2 این توقع اول خداســت. َزْقَنا َمــا َر

کرد؛ در ورزشگاه  کاسبی، باید قانون بازار را رعایت  در بازار برای موفقیت در 

1. بقره، 172. 
2. همان. 
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کرد؛ در پــادگان بایــد آیین نامه نظامــی را رعایت  بایــد آیین نامــه ورزشــی را رعایــت 

گــر  کــرد. خــدا هــم می گویــد ا کــرد؛ در دانشــگاه بایــد آیین نامــه آموزشــی را رعایــت 

کنیــد، مــن رزق حــال را بــرای شــما  آیین نامــه حــال و حــرام اســام را رعایــت 

تضمیــن می کنــم. 

داستان

کنار مســجدى بــراى خواندن نماز  ى امیرمؤمنــان7 بــا چنــد نفــر از یارانش در  روز

کــه در آنجــا ایســتاده بــود فرمــود: این اســتر مرا نگــه دار تا  توقــف نمودنــد، بــه مــردى 

نمــاز بخوانیم.

کــه آن حضــرت وارد مســجد شــد، مرد افســار اســب را به ســرقت برد  هنگامــی 

که دو درهم  ن آمدنــد در حالی  و فروخــت! امــام پــس از اتمام نماز، از مســجد بیرو

کردند اســتر  در دســت داشــتند تــا بــه عنوان مــزد به آن مــرد بدهنــد، ولی مشــاهده 

رهاســت و افســارش به ســرقت رفته!

ى  حضــرت دو درهــم را بــه یکــی از خادمان شــان دادنــد تــا بــراى مرکــب افســار

که دزد  گشــت  بخرد، خادم وارد بازار شــد و با همان افســار به ســرقت رفته مواجه 

گرفت و نزد  آن را بــه دو درهــم فروختــه بــود. دو درهم را به مغــازه دار داد و افســار را 

حضــرت آورد، وقتــی نــگاه امام7 به افســار اســترش افتاد فرمود: این مرد شــتاب 

که از دســت من برایش مقرر شــده بود، محروم نمود  ى حالی  کــرد و خــود را از روز

کرد، ســپس فرمود:  و آن را تبدیــل بــه حرام 

ل بترك الصبر ولیزداد عیل ما ُقدر له«؛1 قطعًا انسان  ق الال ز »ان العبد لیحرم الر

 :1. شرح نهج الباغه ابن ابی الحدید، عبد الحمید بن هبة اهلل  ابن أبی الحدید، محقق و مصحح
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ى حال را بــر خود حــرام می کند و با  بــا بی صبــرى و افتــادن در جــاده شــتاب، روز

کار بر آنچه برایش از جانب حق مقرر شــده نمی افزاید.  ایــن 

رزق و برکــت را خــدا می دهــد، پــس انســان رزق حــال بطلبــد تــا خــدا برکــت 

ُکــْم«1 رزق حــال  َزْقَنا َر َمــا  َبــاِت  ِمــْن َطّیِ ــوا 
ُ
بدهــد و ایــن انتظــار اول خداســت؛ »ُکل

ید. چــرا ربا حرام اســت؟ چــون آدم  کنیــد و آن را بــه دســت آور کار  کــه  ایــن اســت 

ی انجــام نمی دهــد و تنهــا پولــش را بــه دیگــری می دهد و ســود پولش  کار رباخــوار 

ی را انجــام نــداده اســت.  کار کــه او  را می گیــرد، در حالــی 

کار می کند، شــریک می شــود و می گوید:  که  گاهی یک نفر با پولش با دیگری 

کار از تــو و هــر چــه بــه دســت آوردی، فــان درصــد مــال تــو و فــان  ســرمایه از مــن، 

درصد مال من، این اشــکالی ندارد و اسمش مضاربه و مشارکت اسامی است. 

کسی به دیگری مقداری پول قرض بدهد سپس بگوید: قرض هایت را  ولی اینکه 

بــده ولــی مثــًا به جای صد هزار تومان به من صدوبیســت هــزار تومان بده. این از 

َم  َبْیَع َوَحّرَ
ْ
 اهلُل ال

َّ
َحل

َ
گوشــت ســگ و خوک حرام تر اســت، چون ربا و حرام اســت؛ »أ

َبا«.2 متأسفانه امروز در جامعه اسامی ربا مثل نقل و نبات فراوان است. قرآن  الّرِ

َذُنوا ِبَحــْرٍب ِمَن اهلِل«.3 
ْ
که رباخوار باشــد، با خــدا می جنگــد؛ »َفأ کس  می گویــد: هــر 

گزینه  اســتاد بزرگــوار حضــرت آیت اهلل جــوادی آملــی می فرمودنــد: آمریکا می گویــد 

گــر عرضــه  ی میــز اســت، امــا عرضــه جنــگ نظامــی بــا مــا را نــدارد؛ زیــرا ا نظامــی رو

کــردن افتــاد. در مقابــل  داشــت انجــام مــی داد. او یک بــار جنــگ نمــود و بــه غلــط 

       محمد ابوالفضل ابراهیم، نشر مکتبة آیت اهلل مرعشی نجفی، چ اول، قم، 1404ق، ج3، ص160. 

1. بقره، 172. 
2. همان، 275. 
3. همان، 279.
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گذاشــته  ی میز  گزینــه نظامی اش را بــر علیه من بــر رو خــدا فرمــوده اســت: رباخــوار 

که پول قــرض می دهد، می گوید: ســودش  اســت.1 متأســفانه امــروزه برادر به بــرادر 

گر درصــد نمی دهی پول قــرض نمی دهم. را چنــد می دهــی؟ ا

کار اقتصــادی  شــود و  کنیــم و بــر اســاس پــول مــا  ی  گــر در بانــک ســپرده گذار  ا

ســود و ضررش هم معلوم باشــد، اشــکال ندارد، امــا این اتفاق نمی افتــد؛ فرد پول 

که ســپرده می گذارد می گوید ســود پولم را بده. وام می دهد، می گوید ســود وامم  را 

کــه طرفیــن بداننــد چــرا ایــن ســود را می پردازنــد و چــه فعالیــت  ن ایــن  را بــده بــدو

گــر قــرارداد شــرعی مضاربــه، مشــارکت و انــواع و  اقتصــادی ای صــورت می گیــرد. ا

گاهی در بانک ها  اقســام قراردادهای شرعی باشد، مشکلی ندارد، ولی متأسفانه 

ایــن مســائل رعایت نمی شــود. 

کم نشده  که  کم شده باشد، ولی بودجه خدا  ی اسامی  شاید بودجه جمهور

یــکا نمی تواند غلطی بکند یک حقیقت اســت؛ در هشــت ســال جنــگ تحمیلی این موضوع  1. اینکــه آمر
کــه حیات شــان را در شــهادت می بیننــد، نمی توانــد  یــکا در مقابــل مردمــی  بــه وضــوح اثبــات شــد، آمر
ی میز اســت، عده ای  ینــه نظامــی رو گز ید:  یــکا وقتــی می گو ی از پیــش ببــرد! بــا این حــال همیــن آمر کار
ی  ینــه نظامــی من رو گز حســاب می برنــد، امــا وقتــی خداونــد بــه صراحــت در مقابل »ربــا« فرموده اســت 
کــه خداوند جــدًا در این مــورد وعده  میــز اســت، عــده ای هیچ ترســی بــه خــود راه نمی دهنــد، در حالــی 
یکا هیچ  یــخ 1396/11/6؛ بعضی با اینکــه آمر عذاب داده اســت؛ جوادی آملی، ســایت انتخاب، تار
ینه نظامی می کند، حســاب می کننــد و مدنظر می گیرند؛  گز غلطــی نمی توانــد بکند، اما وقتی تهدید به 
ید، هیــچ توجهی  ید آمــاده جنگ با خدا شــو کــه وقتی خــدا درباره ربــا و رباخــواران می گو چگونــه اســت 
نمی کننــد؟ بانک هــا عامــل ربــا و جنــگ بــا خــدا در جامعــه هســتند؛ جــوادی آملــی، ســایت تلویزیــون 
ینه  گز گفــت:  ی از دســتش برنمیاد  کار که هیــچ  اینترنتــی مســتضعفین، 22/آبــان/ 1395؛ وقتــی اونــی 
یــد ربــا اعــان  ی میــز اســت، بعضی هــا نگــران می شــوند ولــی وقتــی خــدای قــادر و توانــا می گو نظامــی رو
کســی بــاور نمی کنــد ...ســود تضمینــی بانک هــا حتــی در شــرایط تــورم هــم ربــا  جنــگ بــا خــدا اســت، 

است؛ 1397/1/25.  
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ْرِض«1 امــا مــردم بــرای آینده نگران ســیب زمینی و 
َ
ــَماَواِت َواْل اســت؛ »هلِِل َخَزاِئــُن الّسَ

گــر خــدا بــه  پیازشــان هســتند. همــه خزانه هــای زمیــن و آســمان از آِن خداســت. ا

ابرهــا دســتور بدهــد ببارنــد، همــه زمین هــای خشــک، آبــاد می شــود. خــدا مشــکل 

ْزُقَهــا«؛2 خداونــد رزق هــر   اهلِل ِر
َ

 َعــیل
َ

ْرِض ِإّل
َ
ــٍة ِف اْل ی نــدارد. »َوَمــا ِمــْن َداّبَ رزق و روز

ی زمین هســت را می دهد.  کــه بــر رو جنبنــده ای 

داستان

یارتم آمده ای یا برای  ی عزراییل نزد موســی7 آمد، موســی7 پرســید: برای ز روز

گفــت:  گفــت: بــرای قبــض روحــت آمــده ام. موســی7  قبــض روحــم؟ عزراییــل 

کار  گفت: مهلتی در  کنم. عزراییــل  ســاعتی بــه مــن مهلت بده تا با فرزندانم وداع 

که  نیســت. موســی7 بــه ســجده افتــاد و از خدا خواســت تــا بــه عزراییــل بفرماید 

کنــد. خداوند بــه عزراییل فرمود: »به موســی7  مهلــت دهــد تا بــا فرزندانش وداع 

گفت: ســفری در  مهلــت بــده!« عزراییل مهلت داد. موســی7 نــزد مادرش آمد و 

گریــه  گفــت: چــه ســفری؟ موســی7 فرمــود: ســفر آخــرت. مــادر  پیــش دارم! مــادر 

کودکــش را در دامــن همســرش دید، با همســر  کــرد. موســی7 نــزد همســرش آمــد، 

کــرد، دل موســی7 از  گریــه  کــودک دســت بــه دامــن موســی7 زد و  کــرد،  وداع 

کرد: ای موســی!  کــرد. خداوند به موســی7 وحی  گریــه  کودکــش ســوخت و  گریــه 

کرد: دلم  یت برای چیســت؟ موســی7 عــرض  گریه و زار تــو بــه درگاه مــا می آیی، 

کودکانــم می ســوزد. خداونــد فرمــود: ای موســی! دل از آن هــا بکــن، مــن از  بــه حــال 

ی می کنم و آن ها را در آغوش محبتم می پرورانم. دل موسی7 آرام  آن ها نگهدار

1. منافقون، 7. 
2. هود، 6. 
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گفت: از  کــدام عضو می گیــری؟ عزراییــل  گفــت: جانم را از  گرفــت. و بــه عزراییــل 

گفته اســت  که بی واســطه با خدا ســخن  گفــت: آیــا از دهانی  دهانــت. موســی7 

که  گفت: آیا از دســتی  گفت: از دســتت. موســی7  جانــم را می گیــری؟ عزراییل 

که  گفت: از پایت. موســی7: آیــا از پایی  گرفتــه اســت؟ عزراییل  الــواح تــورات را 

کــوه طور رفتــه ام؟ عزراییــل نارنجی خوشــبو به  مــن بــا آن بــرای مناجــات بــا خدا به 

گفتند:  کرد و جان سپرد. فرشتگان به موسی7  موسی7 داد، موسی7 آن را بو 

کــه در میــان پیامبــران، از  کســی  ــْوَت؛ ای  َکْیــَف َوَجــْدُت اْلَ  
ً
ْنِبَیــاِء َمْوتــا

َ
ْهــَوَن اْل

َ
»َیــا أ

ُخ و ِهَی 
َ
گفت: َکَشــاه ُتســل همه راحت تر مردی، مرگ را چگونه یافتی؟« موســی7 

که پوســتش را زنده بکننــد، یافتم«.1 گوســفندی  ــه؛ مــرگ را ماننــد  َحَیّ

شرط لقمه حالل چیست؟ 

همراهباتالش

یختن  که خداوند عرق ر یــم  نــان باید با عرق جبین به دســت بیاید. در روایت دار

کنیم و عرق بریزیم. با تاش و با  کســب رزق حال دوســت دارد.2 تاش  ما را در 

که به دســت آید رزق حال اســت.  رعایت حال و حرام، هر رزقی 

1. مناهج  الشــارعین، )عامه میرداماد(، ص590. 
ــِب الَحــاِل؛ به 

َ
ن َیــری َعبــَدُه َتِعبــًا ِفــی َطل

َ
گرامــی اســام6 می فرمایــد: »ِاَنّ اهلل َتعالــی ُیِحــُبّ أ 2. رســول 

که بــا ســختی در طلب  کنــد، در حالــی  کــه خداونــد متعــال دوســت دارد بنــده اش را مشــاهده  درســتی 
کنزالعمال، المتقی  ی شــهری، ج4، ص445؛  ی حال اســت«؛ میزان الحکمه، محمد محمدی ر روز
یــه، محقــق و مصحح:  الهنــدی، 4/4، حدیــث 9200؛ مــن الیحضــره الفقیــه، محمــد بــن علــی ابــن بابو
ی، دفتر انتشــارات اســامی وابســته به جامعه مدرســین حــوزه علمیه قم ، چ دوم، قم،  کبــر غفار علی ا

1413ق، ج3، ص163. 
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داستان
که رســول خدا6 از غــزوه تبوک باز می گشــت،  ی  انــس بــن مالک می گویــد: روز

ی( به اســتقبال آن حضرت شــتافت و با  ی، )یا ســعد انصار ســور بــن معاذ انصــار

که دست هایت این گونه  پیامبر6 دست داد. حضرت فرمود: چه باعث شده 

کار  کســب نفقــه خانــواده ام  ســفت و پینــه بســته باشــد؟ جــواب داد: بــا بیــل بــرای 

ی را بوســید و فرمــود: ایــن دســت هرگــز آتــش جهنــم را  می کنــم. حضــرت دســت و
حــس نمی کند.1

همراهبارعایتحاللوحرامالهی

که همــان خمس و  کنمی. حقــوق واجب خدا  ل و حــرام خــدا را رعایــت  قانــون حــا

گروهــی از خراســان نــزد امــام رضا7 آمــده بودنــد و اجازه  زکات اســت را بدهیــم. 

تصــرف در ســهم امــام را می خواســتند، فرمود:

َحــٍد ِمْنُکــْم  ِف  ِحــل ؛2 اجــازه نمی دهیــم، اجــازه 
َ
ِل   

ُ
َعــل ْ ج

َ
، َلن

ُ
َعــل ْ ج

َ
، َلن

ُ
َعــل ْ ج

َ
»َل ن

کــدام از شــما اجــازه تصــرف نمی دهیــم«. نمی دهیــم، بــه هیــچ 

که امام باقر7 فرمود: از ابی بصیر نقل شــده 

ُه؛ 
َ
 ل

ُّ
ی َما َل َیِحل ُرُه اهلَل، ِإْشــَتَر ْمِس َلْ ُیَعّذِ  ِمَن اْلنُ

ً
ی َشــْیئا : َمْن اْشــَتَر

ُ
ْعُتُه َیُقول »مَسِ

کــه از محــل خمــس چیــزی بخــرد، خداونــد او را معــذور نمی دانــد و چیــزی  کســی 
کــه برایش حال نبوده اســت«.3 خریده اســت 

یــخ بغداد، ج7، ص342؛ االمام صــادق7، عبدالحکیم الجندی، ص350. 1. تار
کلینــی، نشــر دار الحدیــث، چ اول، قــم، 1429ق،  – دار الحدیــث(، محمدبــن یعقــوب  2. الکافــی )ط 

ج2، ص729.

 ،3. وسائل الشیعه، محمدبن حسن شیخ حّر عاملی، نشر مؤسسه آل البیت:، چ اول، قم، 1429ق
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روایــت محمــد بــن عثمــان عمــری از امــام عصــر4 صریح تــر از روایت هــای 

مذکور، به مطلب اشــاره می کند. امام7 در پاســخ ســؤال های محمد بن عثمان 

می فرمایــد:

ُف ِفیِه  ْمَواِلَنــا َو َیَتَصّرَ
َ
  َما ِف  َیِدِه  ِمــْن أ

ُ
ْمِر َمْن  َیْســَتِحل

َ
َت َعْنُه ِمــْن أ

ْ
ل

َ
ــا َمــا َســأ ّمَ

َ
»َو أ

ــُن ُخَصَماُؤه «.1 ْ َ
ُعوٌن َو ن

ْ
 َذِلــَك َفُهَو َمل

َ
ْن َفَعل َ َ

ْمِرَنــا ف
َ
َفــُه ِف َماِلــِه ِمــْن َغْیِر أ َتَصّرُ

کــه در  کــه تصــرف در امــوال مــا )خمــس( را  کســی  امــا پرســیده بــودی دربــاره 

ن اجازه ما، همانند اموال خود، در آن تصرف  دســت اوست، جایز می داند و بدو

کنــد، ملعون اســت و ما دشــمن او هســتیم. کــه چنیــن  کســی  می کنــد، 

انتظارات خدا در آیه 172 ســوره بقره

انتظاراول،لقمهحالل

َباِت  وا ِمْن َطّیِ
ُ
کنید؛ »ُکل ل  که مال تان را حا انتظار اول خدا در این آیه این اســت 

ک  ک و نطفه پا ُکــْم«.2 شــهدا محصــول لقمه حال، شــیر حــال، دامن پــا َزْقَنا َمــا َر

گــر لقمــه حــرام باشــد، ولد چمــوش، آتــش بــزن، چاقوکــش و دزد خواهد  هســتند. ا

کار نــدارم از  شــد. خانم هــا بــه جــای اینکــه شــب بــه شوهران شــان بگوینــد: مــن 

کــه می خواهــد باشــد، فقــط دهــان و شــکم ما  ی، از هــر جایــی  کجــا پــول درمــی آور

گــر هر خانم متدینه شــب به شــوهرش  کار خــراب می شــود. ولی ا کــن،  را پــر و ســیر 

بگویــد: آیــا ایــن پــول را از راه حــال به دســت آورده ای یــا از راه حرام؟ فرقــی ندارد 

       ج9، ص484.

1. وســائل الشــیعه، محمــد بــن حســن شــیخ حــّر عاملــی، نشــر مؤسســه آل البیــت:، چ اول، قــم، 1429ق، 
ج9، ص540.

2. بقره، 172. 
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که مهم  کارگــری و یا صنعتگری باشــد، آنچــه  کاســبی، رانندگــی،  شــغل شــوهرش 

کارمند  کــه بــه خانــه مــی آورد. در اداره،  ک بــودن لقمه ای اســت  اســت حــال و پــا

کــه  کنــد  کــه می خواهــد حقــوق را بــه منــزل ببــرد، بررســی  مســئولیتی دارد، زمانــی 

کرده اســت  یافت  که در کارش را در اداره درســت انجــام داده اســت و حقوقی  آیــا 

یــادی دارد؛ زیــرا قرار اســت  حــال و طیــب و طاهــر اســت؟ ایــن مســئله اهمیــت ز

گــر لقمه حرام باشــد، آتش جهنم  کند و ا همیــن حقــوق را بــرای خانــواده اش خرج 

را بــه خــورد آنــان می کند. 

که لقمه حال خوردن و جز آن نخوردن  در نهایت می توان چنین بیان داشت 

نتیجه خداپرستی، اذعان به خداپرستی و تداوم در آن است.

انتظاردوم،شکرگذاریازخدا

کر بــودن از بندگانــش دارد؛  کــه او توقــع شــا انتظــار دوم خــدا از بنــدگان ایــن اســت 

کر همیشــه نیمه پر لیوان را می بیند، نه نیمه خالی آن  وا هلِِل«.1 انســان شــا »َو اْشــُکُر

را. ولــی معمــواًل انســان ها بــا اینکــه غــرق نعمت هــای خــدا هســتند، ولــی بــه خــدا 

که به مــن ارزانــی نموده ای،  نمی گوینــد: خدایــا از تــو بابــت نعمــات فوق العــاده ای 

گلــه ای را بیــان فرمــوده اســت و چندیــن بــار هــم آن را  ســپاس گزارم. خــدا در قــرآن 

ــُکوُر«،3 بنــدگان 
َ

 ِمــْن ِعَبــاِدَی الّش
ٌ

وَن«،2 »َقِلیــل  َمــا َتْشــُکُر
ً

کــرده اســت: »َقِلیــال تکــرار 

کرم، اندک اند. خدا نفرموده اســت نمازگزاران و یــا روزه بگیران اندک اند، بلکه  شــا

یشــه شــکر  کــم اســت. معنــای ســپاس گزار چیســت؟ ر فرمــوده اســت ســپاس گزار 

1. بقره، 172. 
2. مؤمنون، 78. 

3. سبأ، 13. 
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کــِم نعمت از خداونــد راضی باشــد، در این صورت  گر انســان به  قناعــت اســت. ا

ی خواهــد  کــه خداونــد بــه او می دهــد، شــکرگزار کــه انســان در برابــر نعمتــی  اســت 

که انســان به خدا بدهکار اســت  یشــه شــکر این اســت  کرد و می گوید الحمدهلل. ر

کــه خدا به او داده  نــه طلبکار و اینکه انســان هنوز نتوانســته اســت به اندازه آنچه 

ی بــرای خدا انجــام دهد.  کار اســت، 

پایه های شکر خدا
کردن خداوند سه پایه دارد: شــکر 

کجا آمده است؟  شــکر یعنی اینکه انسان حواســش باشد نعمت از 

که این نعمت  وقتی انسان می خواهد آب بخورد، ابتدا بگوید: خدایا سپاس گزارم 

کــه خــدای تبارک و تعالــی  گــر انســان در نعمــات، مبــدأ نعمــت  را بــه مــن داده ای. ا

گاهی اوقات انســان واســطه های  کــرد.  ی خواهد  اســت را ببینــد، حتمــًا شــکرگزار

نعمت را به خوبی می بیند، ولی مبدأ آن را نمی بیند. دکتر واســطه ای اســت برای 

گاهی بیماران مدام از دکتر تشــکر می کنند، ولی مبدأ  خــوب شــدن بیماران، ولــی 

 1.» ین َعاَلِ
ْ
نعمت سامتی را نمی بینند، برای همین هم نمی گویند »اَلْمُد هلِِل َرّبِ ال

ــُه َدوآٌء َو  کــه دکتــر تنها یک وســیله بود و خدا شــفا داد. »یــا َمِن امْسُ در حالــی اســت 

که انســان باید از واســطه  ٌء«؛2 شــفا بــه دســت خداســت. درســت اســت 
َّ
ْکــُرُه ِشــفا ِذ

وَق 
ُ
ْخل کرد؛ »َمْن َلْ َیْشــُکِر اْلَ کند، ولی نباید مبدأ را هــم فراموش  نعمــت هم تشــکر 

گرچــه والدیــن واســطه آوردن رزق بــه منــزل هســتند، امــا خــدا  اِلــَق«.3 ا َلْ َیْشــُکِر اْلنَ

1. حمد، 1. 
کمیل.  ی از دعای  2. فراز

3. بحــار األنــوار، محمدباقــر مجلســی، نشــر دار إحیــاء التــراث العربــی، چ دوم، بیــروت، 1403ق، ج110، 
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رازق اصلی اســت، پس او شایســته شکر است. 

کجا نســبت به نعمت پاسخگو باشد؟ که باید در  شــکر یعنی انســان حواسش باشد 

ّنَ 
ُ
ل

َ
ُتْسأ

َ
که قرار است جواب نعمات را در آنجا بدهد. »ل شکر یعنی دیدن قیامتی 

کــه انســان در روز قیامــت بابــت هر  گذاشــته اســت  ِعــمِی«؛1 خــدا قــرار  َیْوَمِئــٍذ َعــِن الّنَ

کــه در مــورد شــکر  یــک از نعمت هــا جــواب بدهــد و ایــن ماحظــه دیگــری اســت 

باید داشــته باشــیم. 

کند شــکر یعنی انسان باید نعمت را در مســیر و جایگاهش استفاده 

گفتــه شــد، اصلی تریــن معنــای شــکر ایــن  کــه  پــس از درک دو معنــای قبلــی شــکر 

کنــد. مثــًا  گفتــه اســت مصــرف  کــه خــدا  کــه انســان نعمــت را در مســیری  اســت 

خداونــد آب را بــرای تفریــح خلــق نکــرده اســت، یــا بــرای اینکــه آدمی با فشــار آب 

نا ِمَن 
ْ
ْنَزل

َ
گرد و غبار ماشــینش را بشــوید هم نیســت، بلکــه خداوند می فرمایــد: »َو أ

ٍء   یَشْ
َّ

ُکل ــاِء  کرده ایــم، »ِمــَن اْلَ «؛2 مــا آن را بــرای طهــارت خلــق 
ً
ــماِء مــاًء َطُهــورا الّسَ

که آن را در جای  کرده ایم. شــکر نعمت این اســت  «؛3 آن را مایه حیات خلق  َحّیٍ

کنیم.  خــودش اســتفاده 

خــدا پدر و مادر را به ما داده اســت، اما اصلی تریــن جایگاه والدین در دعای 

کــه بهترین اســتفاده  کــرد  مســتجاب آن هــا اســت. لــذا وقتــی جوانــی از مــن ســؤال 

کننــد؛ زیرا دعــای آنان  کــه برایــت دعا  کــن  ی  کار گفتــم:  از پــدر و مــادر چیســت؟ 

ص429.
1. تکاثر، 8. 

2. فرقان، 48. 
3. انبیاء، 30. 
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کــه هــر وقــت  کلفــت یــا عابــر بانــک نیســتند  مســتجاب اســت. پــدر و مــادر نوکــر و 

انســان به پــول نیاز داشــت احوال شــان را بپرســد. 

داستان
کــه می پرســند، می گویــد: ای بابا، »هر  گاهــی انســان مریــض می شــود و احوالش را 

که  چــه ســنگ اســت، مــال پــای لنــگ اســت« مــا بدبخــت بیچاره هــا هــر قــدر هــم 

بندگــی خــدا را بکنیــم، ولــی بــاز هم بــا می بینیم. این ســخنان ناسپاســی اســت. 

ی تخت بیمارستان بودند و احوال شان را پرسیدند جواب  عامه امینی وقتی بر رو

که داشته باشد،  دادند: الحمدهلل بهتر از بدتر هستم؛ یعنی انسان هر شرایطی هم 

شــرایط ســخت تر و بدتری هم برایش وجود دارد. 

کردنــد، بگویند الحمدهلل.  که وقتی لب باز  خــدا از همه انســان ها انتظار دارد 

که دیروز مستأجر بوده و امروز خانه چهل متری دارد، باید بگوید: الحمدهلل.  کسی 

که همین خانه را  که زمانی  ک؟ در حالی 
ّ
ولی مدام می گوید: این خانه است یا قل

 ِمْن 
ٌ

نداشت می گفت: چهل متر خانه هم داشته باشم خدا را شکر می کنم. »َقِلیل

کارت چطور بود؟  گفتم:  کرده بــود  کار  که در اداره ای  ــُکور«.1 به آقایی 
َ

ِعَبــاِدی الّش

گفتــم: بله،  کــردم، امــا هنوز خانه و ماشــین نــدارم.  کار  گفــت: ســی ســال در اداره 

گفت: چهــار فرزند دارم یکی از یکی  قبول اســت ولی بچه هایت چطور هســتند؟ 

گر خانه هــزار متری می داشــتی ولی فرزندت  گفتــم: پس بگــو الحمدهلل، آیــا ا بهتــر. 

چاقوکــش بــود خــوب بــود؟ ماشــین شاســی بلند می داشــتی و فرزنــدت عرق خــور 

که فرزنــدت نمازخوان اســت، الحمدهلل بگو. فقرا بیشــتر از  کنون   بــود خوب بــود؟ ا

ثروت منــدان الحمدهلل می گویند؛ چون حرص برخی از پول دارها بیشــتر اســت. 

1. سبأ، 13. 
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انتظارسوم،خداپرستی

َتْعُبــُدوَن«؛1 فقــط بایــد خــدا را پرســتید. مگــر مــا غیــر خــدا را هــم  ــاُه  ِإّیَ ُکْنــُمْ  »ِإْن 

که حرف همســرش از حرف خدا برایش مهم تر است، آیا این  کســی  می پرســتیم؟ 

که حرف رییس اداره اش از حرف  کســی  فرد خداپرســت اســت یا همسرپرست؟ 

کســی  خــدا برایــش مهم تــر اســت، آیا این فرد خداپرســت اســت یا رییس پرســت؟ 

کــه ظهــر صدای اذان را می شــنود، مســلمان اســت ولی پــول از اذان و نمــاز برایش 

که به خاطر پول  کسی  مهم تر اســت، آیا این فرد خداپرســت است یا پول پرست؟ 

دروغ می گویــد، خیانــت می کنــد، جنایــت می کنــد، از بیت المــال دزدی می کند، 

آیــا این فرد پول پرســت اســت یا خداپرســت؟ 

اُه َتْعُبُدوَن«؛2 خداپرســت  ُکْنُمْ ِإّیَ خــدای متعال در آخر ایــن آیه می فرماید: »ِإْن 

گر خداپرست باشید، پیرو امیرالمؤمنین7 می شوید. امیرالمؤمنین7  باشید. ا

ی اســامی همــه  گــر در جمهــور چــون خداپرســت بــود بــه عقیــل جــواب رد داد. ا

ی به خاطر  ی انجام نمی شد. پارتی باز مسئولین خداپرست بودند، دیگر پارتی باز

که خداپرســتی از یاد می رود.  ایــن انجام می شــود 

1. بقره، 172. 
2. بقره، 172. 
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خالصه

زندگیمؤمنانه

ی ثمره ایمان = حال خور

کسبرزقحالل راه

کــردن واجبــات مالــی، انصــاف،  تــاش بــا تفکــر، رعایــت حــال و حــرام، ادا 

خدمــت و خیــرات، روحیــه شــکر.

راههایشکر

1. دیدن ُمنِعم 

2. دیدن ســؤال از نعمت در قیامت

که همان تکلیف اســت 3. دیدن بهترین اســتفاده از نعمت 
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كسى باید  ــروا داریـــد و هــر  ــد، از خــدا پ ــ كــه ایــمــان آورده ای كسانى 

ــود[ از پــیــش چــه فــرســتــاده اســـت و  ــراى فــــردا]ى خـ ــه بـ ك بــنــگــرد 

گــاه  [ از خــدا بترسید در حقیقت  خــدا بــه آنــچــه مى  كنید آ ــاز ]بـ

كردند و او  كه خــدا را فــرامــوش  كسانى مباشید  اســت * و چــون 

كــرد آنــان همان نافرمانانند«.1  ]نیز[ آنــان را دچــار خودفراموشى 

که باید ایمان یک فرآیند رو به افزایش باشد. چنین  اولین نکته آیه این است 

که جــزء ایــن دســته شــد، بتواند تا  کــس  کــه ایمــان یــک دســته باشــد و هــر  نیســت 

آخــر عمــر خاطرش جمع باشــد. بلکه ایمان یک فرایند رو به تزاید اســت. خداوند 

کــه ایمان آورده ایــد، یک قدم  کســانی  ِذیــَن آَمُنــوا آِمُنوا«؛2 ای 
َّ
ــا ال َ ُیّ

َ
می فرمایــد: »َیــا أ

1. حشر، 18. 
2. نساء، 136. 
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ــاَرٍة  َ  ِتج
َ

ُکــْم َعــیل
ُّ
ُدل

َ
أ  

ْ
ِذیــَن آَمُنــوا َهــل

َّ
ال ــا  َ ُیّ

َ
أ جلــو بیاییــد. یکــی از آیــات ایــن بــود: »َیــا 

صیغــه مضــارع  ِبــاهلِل«2 ُتؤِمُنــوَن  ِلــمٍی«1 بعــد می گویــد »ُتْؤِمُنــوَن 
َ
أ ِمــْن َعــَذاٍب  ُتْنِجیُکــْم 

اســت و صیغه مضارع بر اســتمرار داللــت دارد، یعنی لحظه بــه لحظه باید ایمان 

آورد؛ زیرا شــیطان دائمًا می خواهد ســر راه انســان را بگیرد، به همین دلیل انســان 

کند. بایــد دائمــًا ایمانــش را حفــظ و تقویت 

انواع تقوا در قرآن

ُقــوا 
َ
ّت ــاَر«؛4 »ِإ ُقــوا الّنَ

َ
ّت ُقــوا اهلَل«؛3 »ِإ

َ
ّت ــق وجــود دارد: »ِإ

َّ
ُقوا«هــای قــرآن ســه متعل

َ
ّت بــرای »ِإ

گرچه  ِفْتَنًة«.5 انســان باید مراقب ســه غیردیدنی باشــد. مراقب خدا باشــید؛ زیرا ا

که آیا حواست  دیدنی نیســت ولی وجود دارد. یکی از اتمام حجت ها این اســت 

بــه خدا هســت یا نه؟ 

خاطره
کنم  گفت: حاج آقــا! می خواهم ازدواج  ی در حــرم امــام رضــا7 جوانی به من  روز

گفتم:  که دارم.  گفت: خدا را  ی؟  کسی را ندارم. پرسیدم: آیا خدا را هم ندار ولی 

کــه او از همــه بزرگ تــر و  کســی حســاب نمی کنــی در حالــی  خــب پــس چــرا خــدا را 

گاهی اوقات اشتباه از والدین  زوردارتر است و امکاناتش هم از همه بیشتر است. 

اســت؛ زیــرا آن ها بــه جای اینکه به فرزندشــان بگوینــد: بچه جان بــرو جلو و بدان 

1. صف، 10. 
2. همان، 11. 
3. حشر، 18.

4. آل عمران، 131. 
5. انفال، 25. 
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کــه خــدا هوایــت را دارد، می گوینــد: برو خــودم هوایــت را دارم. بچه هم می پرســد: 

کســی دارد؟  بابا هوای تو را چه 

ُقــوا اهلَل«؛1 مراقــب خــدا باشــید. هــر یــک از ایــن مراقبت هــا ثمــرات تربیتــی 
َ
ّت »َو ِإ

کم نگذاشــتن در تکالیف اســت؛ چه  زیبایــی دارد. یکــی از ثمــرات رعایــت تقوا، 

کــه مراقب خــدا باشــد، هیچ گاه  کســی  بیننــده ای باشــد و چــه بیننــده ای نباشــد. 

 2.» ِئٍ ْوَمــَة َل
َ
اُفــوَن ل کســی هــم نمی ترســد؛ »َوَل َیحنَ کــم نمی گــذارد و از  در واجباتــش 

کام  امام2 فرمودند: واهلل در تمام عمرم هرگز لحظه ای از غیر خدا نترسیدم. این 

که  کســی  که ایشــان همیشــه و تنها خدا را در نظر دارد.  امام برگرفته از این اســت 

کم نمی گذارد و در محرمات هم وارد نمی شود.  خدا را در نظر بگیرد، در واجبات 

 خداوند با هشت دوربین شاهد رفتار و عملکرد ماست: خدا،3 پیامبر4،6 
ئک،6 شهدا،7 زمین،8 زمان9 و جوارح.10 امامان:،5 ما

1. حشر، 18. 
2. مائده، 54. 

 اهلَل َیرى«؛ علق، 14. 
َ

ّن
َ
ــْم ِبأ

َ
ْم َیْعل

َ
 ل

َ
3. »أ

ــرًا َو َنذیرًا«؛ احزاب، 45.  ناَك شــاِهدًا َو ُمَبّشِ
ْ
ْرَســل

َ
ا أ

َ
ِبّیُ ِإّن َها الّنَ ّیُ

َ
4. »یا أ

ُئُکْم  ــهاَدِة َفُیَنّبِ
َ

َغْیِب َو الّش
ْ
َن ِإلی  عاِلِم ال و ُمْؤِمُنوَن َو َســُتَرّدُ

ْ
ُه َو ال

ُ
ُکْم َو َرُســول

َ
وا َفَســَیَرى اهلُل َعَمل

ُ
5. »َو ُقِل اْعَمل

وَن«؛ توبه، 105. 
ُ
ُکْنُتــْم َتْعَمل ِبما 

َدْیِه َرقیــٌب َعتیــٌد«؛ مطففیــن، آیات 20 و 21؛ 
َ
 ل

َ
ِفــُظ ِمْن َقــْوٍل ِإاّل

ْ
ُبــوَن«، »مــا َیل ُمَقّرَ

ْ
6. »ِکتــاٌب َمْرُقــوٌم َیْشــَهُدُه ال

ق، 18.
َن «؛ بقره، 154.  ْحیاٌء َو لِکْن ال َتْشــُعُرو

َ
ْمواٌت َبْل أ

َ
ــوا ِلَمــْن ُیْقَتُل فی  َســبیِل اهلِل أ

ُ
7. »َو ال َتُقول

ْخباَرها«؛ زلزله، 4. 
َ
ُث أ 8. »َیْوَمِئٍذ ُتَحــّدِ

َمْوُعوِد َو شــاِهٍد َو َمْشــُهوٍد«؛ بروج، 2 و 3. 
ْ
َیْوِم ال

ْ
9. »َو ال

ٍة َو   َمــّرَ
َ

ل ّوَ
َ
َقُکــْم أ

َ
 َشــْی ٍء َو ُهــَو َخل

َ
ُکّل ْنَطــَق 

َ
ــذی أ

َّ
ْنَطَقَنــا اهلُل ال

َ
ــوا أ

ُ
ْینــا قال

َ
وِدِهــْم ِلــَم َشــِهْدُتْم َعل

ُ
ــوا ِلُجل

ُ
10. »َو قال

ُتْرَجُعــوَن«؛ فصلــت، 21.  ْیــِه 
َ
ِإل
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با گناهی که بر سر راه سبز می شود چه کنیم؟
گفت: حاج آقا!  ن می آمدم، جوانی به مــن  یک بــار وقتــی از حرم امام رضا7 بیــرو

کنــم؟  گنــاه در مقابلــم ســبز می شــود، در آن زمــان چــه  کــه  خیلــی اتفــاق می افتــد 

گفــت:  گفتــم: وقتــی در مقابلــت تپــه ای از نجاســت ســبز می شــود، چــه می کنــی؟ 

گنــاه از آن تپــه  کــه  گــر می فهمیــدی  گفتــم: پــس ا قطعــًا مســیرم را عــوض می کنــم. 

نجاســت هــم نجس تــر اســت، قطعــًا مســیرت را عــوض می کــردی.

کمی مشروب می خورم، اما آن را  گفت: من در شب های عروسی  آقایی به من 

گفتم: احسنت! تو انجمن اسامی مشروب خوارانی؛  با آب مخلوط می کنم. به او 

کــه مشــروب بــه تنهایــی بســیار نجــس اســت، بــرای همیــن  چــون آنقــدر می فهمــی 

گفتــم: آفرین،  کم شــود. به او  ی آب بــا آن مخلــوط می کنــی تا از نجاســتش  مقــدار

احســنت. امــا مــن هــم پیشــنهادی برایــت دارم و آن اینکــه در همــان شــب های 

گفت: نمی شــود.  کــن و بخور.  عروســی یک قاشــق نجاســت را هم بــا آب مخلوط 

که خــدا به صراحــت بــه نجاســتش اذعــان دارد را به این  گفتــم: چــرا چیــز نجســی 

که خدا نجاســتش  ی، اما آن چیزی  که تــو نجاســتش را نمی فهمی می خــور دلیــل 

ی؟ گفتــه و تو هــم آن را می فهمــی نمی خور را 

که انســان خــود را در برابر پروردگار  یکــی دیگر از ثمرات رعایت تقوا این اســت 

گاهــی هــم  گاهــی انســان چیــزی را می فهمــد و تســلیم می شــود و  تســلیم می دانــد. 

که تسلیم دوم زیباتر است. ســّر و حکمت چیزی را نمی فهمد و تســلیم می شود، 

انواع تســلیم در برابر خدا

که تسلیم خدا می شــود، به یکی از این سه مدال دست می یابد:  کســی 
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کــه هم  کرده انــد  کــه خــدا و ولــّی خــدا حکــم  1. تســلیم برنــزی؛ تســلیمی اســت 

کســی  گــر در حیــن نمــاز دزد بــه لوازم  حکــم و هــم فلســفه اش واضــح اســت. مثــًا ا

کــه می تواند نماز را بشــکند و از مالــش محافظت  بزنــد، دســتور خدا بر این اســت 

کنــد. در اینجــا هــم حکــم و هــم فلســفه آن واضــح اســت و حکــم همان شکســتن 

نماز اســت و فلســفه اش هم حفظ مال است. همه در مقابل این حکم تسلیم اند 

که  و آن را اجــرا می کننــد. در روز قیامت به این تســلیم مدال برنــزی تعلق می گیرد 

قیمــت خیلی باالیی هــم ندارد.

2. تســلیم نقــره ای؛ در ایــن نــوع تســلیم، حکــم واضــح اســت ولــی فلســفه اش 

کــه مــدال نقــره ای بــه آن تعلــق می گیــرد. واضــح نیســت؛ ماننــد رکعــات نمــاز و... 

3. تســلیم طایــی؛ در ایــن نوع تســلیم حتی حکم هم واضح نیســت. خدا به 

گردن حضرت اسماعیل7 بگذار.  ی  حضرت ابراهیم7 می گوید: چاقو را بر رو

ن  ن تنــور برو و هارو ابراهیــم7 می گوید: چشــم.1 امام صــادق7 می فرمایند: درو

ن مّکــی در  مّکــی می گویــد: چشــم. حضــرت7 فرمودنــد: چنــد نفــر هماننــد هــارو

گفت: هیچ.2  خراســان وجود دارد؟ یار خراســانی 

خاطرهایازشهیدمصطفیزاهدی

ایشــان خانواده ســه شــهید دفــاع مقدس بودنــد، در دفاع مقــدس نیز جانباز شــده 

بود و یک چشــمش را در آورده بودند و الباقی بدنش هم پر از ترکش بود. چندین 

کلینــی، نشــر دار الکتــب اإلســامیه، چ چهــارم، تهــران،  1. الکافــی )ط- اإلســامیه(، محمــد بــن یعقــوب 
1407ق، ج4، ص208. 

2. بحــار األنــوار، محمدباقــر مجلســی، نشــر دار إحیــاء التــراث العربــی، چ دوم، بیــروت، 1403ق، ج47، 
ص123. 
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بــار هــم بــرای دفــاع از حــرم رفتــه بــود و مجروح شــده بــود. این شــهید، همســر برادر 

شــهیدش را به همســری درآورده بود و همســر ایشان دو فرزند از برادر شهید ایشان 

کنــون فرزند دو  که فرزندان برادر شــهید ایشــان ا و ســه فرزنــد هــم از ایشــان داشــتند 

که یک بار با همســرم به  پدر شــهید شــده بودنــد. خانمــش برایمان تعریف می کــرد 

که تو را به  مشهد، نزد امام رضا7 آمده بودیم و ایشان جلوی من ضجه می زدند 

گفت: حاج آقا، وقتی  امام رضا7 راضی باش و بگذار من بروم. خانم شان به من 

گفتــم: برو راضی ام.  دیــدم آنقــدر ضجــه می زند و امــام رضا7 را واســطه می کند، 

گرفت و رفت. بعضی ها چون در واجبی همانند  جواز شهادتش را از امام رضا7 

جهــاد، خــدا را دیدنــد، خــون دادنــد ولــی بعضی هــا چــون در تکلیف واجبــی مثل 

خمس خدا را ندیده اند، حاضر نیستند حتی نان هم بدهند با اینکه مسلمانند. 

معنای انفاق و صدقه
کــه بــه عنــوان امانــت در اختیــار  کــه پــول خــدا  انفــاق و صدقــه بــه ایــن معناســت 

کــه فقــرا هســتند بــده؛ خــدا نیــز بــه تــو پــاداش هفــت برابــر  توســت را بــه عیــال خــدا 

می دهــد. آیــا معاملــه ای پرســودتر از ایــن هــم وجــود دارد؟ خــدا در قــرآن می گویــد: 

که  کــه در جیــب شماســت به فقــرا بدهید  ُکــْم«1 یعنــی از مــال مــن  َزْقَنا ــا َر ْنِفُقــوا ِمَّ
َ
»أ

کنید   اهلِل«2 فقــرا عیال من هســتند. از مــال خودم برای عیالــم خرج 
ُ

»الُفَقــَراُء َعَیــال

مــن بــه شــما هفتصــد برابــر می دهم. 

1. بقره، 254. 
2 . منهــاج البراعــه فــی شــرح نهج الباغــه )خویــی(، میــرزا حبیــب اهلل هاشــمی خویــی، مترجــم: حســن 
کمــره ای، محقــق و مصحــح: ابراهیــم میانجــی، نشــر مکتبــه اإلســامیه،  حســن زاده آملــی و محمدباقــر 

چ چهــارم، 1400، ج8، ص184.



وا و تسلیم     161 ݑ ٯݧ جلسه یازدهم : ٮݨݑ

یــادی می تــوان انجــام داد. در واجبــات  کارهــای ز ُقــوا اهلَل«1 قــوی باشــد 
َ
ّت گــر »ِإ ا

وا ِإَل اهلِل«3 و »َمَعــاَذ اهلِل«4 می شــود و در  ــاِبُقون«2 می شــود و در محرمــات »َفِفــّرُ »الّسَ

کــه در  یــَن«5 می شــود. و حتــی باالتــر از آن، همان طــور  اِبِر ــِر الّصَ َبّشِ مشــکات »َو 

ْم«6   ُمَصاِبِ
َ

َک َعــیل
َ
یَن ل ِکِر ــا

َ
َد الّش ْمــُد َحْ َک اْلَ

َ
ُهّمَ ل

َّ
لل

َ
یــارت عاشــورا می خوانیــم: »أ ز

ینــب3 از  یعنــی حتــی در مصیبت هــا هــم از خــدا تشــکر می کنیــم. حضــرت ز

کربا نبــود، مقام ایشــان این مقدار  گــر در  که ا خداونــد تشــکر می کنــد بــه این دلیل 

گــر انقاب اســامی و دفاع از حرم نبــود، قطعًا ســتاره هایی مانند  بــاال نمی رفــت. ا

شــهدا و جانبــازان و اســرا شناســایی نمی شــدند.

داستان کربالیی کاظم ساروقی
کاظــم زکاتــش را نــزد آقــای بروجــردی بــرده بــود و آقــای بروجــردی نیــز آن را  کربایــی 

که انســان با  گفته شــده بود  کردنــد. زکات یــک دهم اســت. بــه او  برایــش حســاب 

پرداخــت زکات در واقــع یــک دهــم از مالــش را بــرای خانــه آخرتــش می دهــد و ُنــه 

که خانه آخرت  کرد  ی با خود چنین فکر  دهــم آن را بــرای دنیایش نگــه می دارد. و

که ممکن اســت نصیب من شــود  از خانــه دنیــا بزرگ تر اســت. خانه هــای دنیایی 

که  یســت متــر اســت و با چهــار قلــم جنس هــم پــر می شــود. در حالی  صــد الــی دو

خانــه آخــرت بســیار بزرگ تر از این حرف هاســت. با همین اســتدالل ُنــه دهم را در 

1. حشر، 18. 
2. واقعه، 10. 

یات، 50.  3. ذار
4. یوسف، 79. 

5. بقره، 155. 
یارت عاشورا.  6. فراز ســجده ز
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راه خــدا می دهــد و یــک دهــم را بــرای خودش نگــه مــی دارد. وقتی خداونــد چنین 

بنــده فهمیــده ای دارد، چــرا قــرآن را به قلبش نــازل نکند. 

کــه خمــس می دهیــم، چهــار پنجمــش بــرای خودمان اســت  ولــی مــا هنگامــی 

کــه بــه همــان یــک پنجــم ســهم امــام  و یــک پنجمــش بــرای امــام زمــان4 اســت 

که چهار پنجم آن برای خودمان اســت  زمان4 هم چشــم دوخته ایم، در حالی 
َمــْت ِلَغٍد«1. 2

ّ
َتْنُظْر َنْفــٌس َما َقَد

ْ
و تنهــا یــک پنجــم آن برای امام زمــان4 اســت »َول

که چنین می گوید: برای مسکن  در تبلیغات بانک مســکن مشاهده می کنیم 

کاش این نکته را نیز بسیار  کنید، اما ای  آینده فرزندتان در این بانک حساب باز 

که برای آخرت تان نیز حســابی باز نمایید.  می گفتیم 

کشور ح پیشــنهادی برای بودجه فرهنگی  طر

گــر یــک  کنیــم. ا کارهــای فرهنگــی چیــزی وقــف  ماهانــه خــود و فرزندان مــان بــرای 

گر به شــکل بدبینانه  که ا کنیم، چنین به دســت می آید  حســاب دو دو تا چهار تا 

کشــور باشد، یعنی چیزی  تعداد حزب اللهی های جامعه مان یک ســوم جمعیت 

گر هر یک از ســی میلیون نفر  حــدود بیســت وهفت الی ســی میلیــون نفر هســتند. ا

کنند، ســی میلیارد تومان خواهد  کار فرهنگی  کــدام ماهیانه هزار تومان وقف  هــر 

که شــهدا به آن پایبند بودند، بدین طریق برافراشــته خواهد  شــد. لذا پرچم وقفی 

1. حشر، 18. 
یده ای  گز یــخ 17 آذر 1392؛  ی فارس، تار کاظم ســااروقی، ســایت خبرگــزار کربایی  2. بازخوانــی ماجرای 
یخ  19شــهریور 1387،  از ســخنان آیــت اهلل مصباح یــزدی در دفتر آیت اهلل ســیدعلی خامنــه ای، در تار
پایگاه اطاع رســانی آثــار آیت اهلل مصباح یزدی؛ آیــات نورانی، طاهــره ابراهیمی، ماهنامه رشــد نوجوان 

از مجموعه مجله های رشــد، شــماره 4، ســال تحصیلی 89-88، دی ماه 1388. ص32.
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مانــد. مــا بارهــا و بارهــا بــه ســراغ وزارت ارشــاد و جاهــای مختلــف دیگــر رفته ایم و 

که در این عمل فایده ای حاصل  که به ما بودجه فرهنگــی بدهند  کرده ایــم  اصــرار 

یم.  ی به بودجه هــای دولتی ندار کار دیگــر نیاز نمی شــود، ولــی با این 

کارهــای فرهنگــی به مــا بودجــه بدهید.  گفتــم: بــرای  کابینــه  بــه بعضــی وزرای 

کشــور  گــر برای بودجه امور فرهنگی  گفتم ا یــم. با خودم  گرفتار گفتنــد: مــا خودمان 

کــه پول هــای شــما  ی ایــن اســت  گرفتــار کــه معنــای ایــن  یــد، پــس بدانیــد  گرفتار

کنســرت های موســیقی را دارد و هــر پولــی لیاقــت خرج شــدن برای  لیاقــت همــان 

ید هر  که: »جیب مــا را نزنید، برو شــهدا را نــدارد. بــه عبارتی منظور وزرا این اســت 

کــه می خواهیــد بکنیــد«. ایــرادی نــدارد مــا خودمــان، برای شــهدا پــول تهیه  ی  کار

گفت: من حاضرم هر ماه فان مقدار برای شــهدا  می کنیــم. مادر شــهیدی به مــن 

گفت: حاج آقا، بیست هزار خانم  ی به من  کنم. مادر شهید دیگری در سار خرج 

کــه بــه حقیقــت این تعــداد لشــگر بانوان اســت و من ایــن مطلب  کــرده ام  را جمــع 

ی  کــه این لشــگر در فضــای مجاز گفتم  کــردم و  را خدمــت حضــرت آقــا هــم بیــان 

کــه هر یک از این بیســت هــزار خانم،  فعالیــت می کننــد و مــن از آن ها خواســته ام 

گفتنــد: با نــذر و وقف  کنــار بگذارنــد. ایشــان  هــزار تومــان هــم بــرای شــهدا ماهانــه 

ی، روضه و اربعین همه باید با پول مردم  ی، حسینیه ســاز ید. مسجدســاز جلو برو

گاهــی برکت همین یــک ِقران ها بیشــتر از برکت  باشــد و ایــن پول با برکت اســت. 

هزینه هــای میلیاردی اســت.

کنــار  بــه بچه هایمــان بگوییــم: فرزنــدم! آیــا نمی خواهــی بــرای آخرتــت چیــزی 

کــه خــود ایشــان  کار می کنــی، بــدان  ی؟ وقتــی بــرای امــام حســین7  بگــذار

کارگزارانــش هســت و سیراب شــان می کنــد. وقتــی تقاضــای پــول  حواس شــان بــه 
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کــم مــا را برایمــان جبــران  کــه بگوییــد امــام حســین7،  می کنــی، مثــل ایــن اســت 

کرد در  کوچک ترین اشــاره ای به پــول  ی و هــر منبری،  گــر هــر مداح، هــر قار کنیــد. ا

ی امــام حســین7 را بــرده اســت.  واقــع آبــرو

گذاشــته اید. هــر روز خانه  که چه چیــزی را در خانه آخرت  کنیــد  هــر روز نــگاه 

َوْحَده 
ْ
َنا َبْیُت ال

َ
َکِلَماٍت، ا ْمِس  ِ َیْوٍم ِبحنَ

ّ
ُکل َقْبُر ُیَناِدی ِف 

ْ
قبر، انسان را صدا می زند؛ »ال

وا ِاَلَّ 
ُ
ل ــَراِب َفاْحِ َنــا َبْیــُت الّتُ

َ
 ا

ً
ــوا ِاَلَّ ِســَراجا

ُ
ل َمــه َفاْحِ

َ
ل

َ
َنــا َبْیــُت الّظ

َ
، َو أ

ً
ِنیســا

َ
ــوا ِاَلَّ ا

ُ
ل َفاْحِ

«1 خانه 
ً
َیاقا ــوا ِاَلَّ َتْر

ُ
ل ــاِت َفاْحِ ّیَ َنــا َبْیــُت اْلَ

َ
، َو ا

ً
َکْنــزا ــوا ِاَلَّ 

ُ
ل َفْقــِر َفاْحِ

ْ
َنــا َبْیــَت ال

َ
، ا

ً
ِفَراشــا

ی را هم برای اینجا بفرستید. قبر خطاب به انسان ها می گوید: ای انسان ها مقدار

ــوَن«؛2 یعنــی خــدا حواســش به 
ُ
ــا َتْعَمل ُقــوا اهلَل ِإَنّ اهلَل َخِبیــٌر ِبَ

َ
ّت خــدا می گویــد: »َو ِإ

گــر در اینجا  کــه چــه می کنیــد. خــدا در آیه بعــد نیز چنیــن می گویــد: ا شــما هســت 

کرد ولــو اینکه  کنیــد، خدا هم در قیامت شــما را فرامــوش خواهد  خــدا را فرامــوش 

کند،  کســی را بــاز  گرِه  کــس در دنیا  او را فریــاد بزنیــد.3 امــام رضــا7 فرمودنــد: هــر 

کنــد.4 پس چــه خوب  گــرِه او را بــاز  مــن ضمانــت می کنــم در قیامــت خداونــد نیــز 

گــره درســت نکنیم.  کســی  کنیم و برای  کســی را بــاز  گرِه  کــه  اســت 

1. مجموعه وّرام، ابی الحســین وّرام، ص200. 
2. حشر، 18. 

َفاِســُقوَن«؛ حشر، 19. 
ْ
ِئَك ُهُم ال

َ
ول

ُ
ْنُفَســُهْم أ

َ
ْنَســاُهْم أ

َ
ِذیَن َنُســوا اهلَل َفأ

َّ
َکال  َتُکوُنوا 

َ
3. »َو ال

کاِر مؤمنی  ِگــِره از  کس  َج اهلُل َعن َقلبــِه َیوَم الِقیاَمــِة؛. هر  َج َعن ُمؤِمٍن َفــَرّ 4. امــام رضــا 7 فرمودند: »َمــن َفَرّ
کار بســته او را می گشــاید )و اندوهش را می  بگشــاید )و غمــی را از او بزدایــد(، خداوند هم در قیامــت، 
ی و  کبــر غفــار کلینــی، محقــق و مصحــح: علی ا زدایــد(؛ الکافــی )ط-اإلســامیه(، محمــد بــن یعقــوب 

محمــد آخوندی، نشــر دار الکتب اإلســامیه، چ چهارم، تهــران، 1407ق، ج2، ص200.
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خالصه

راهرسیدنبهانتظاراتخداوند،اهلبیت:وامامزمان4

1. ایمان رو به افزایش

2. تقوا

أ. مراقبت بر خدا = اتقوا اهلل

ب. مراقبت بر قیامت = اتقوا یومًا

ج. مراقبت بر فتنه شیطان = اتقوا فتنه 

ئــم مراقبت )توجه به دوربین های خدا(: 3. عا

أ. خدا 

ب. پیامبر6

ج. اهل بیت:

ئک د. ما

ه. شهدا

و. زمین 

ز. زمان

ح. جوارح

4. مراقبت یعنی تسلیم:

أ. تسلیم برنزی

ب. تسلیم نقره ای

ج. تسلیم طایی
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ُ
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َ
ه

ّ
ُ
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َ

ا أ
َ
»ی

كه ایمان آورده اید آیا مى خواهید شما را به تجارتى جاودانه  كسانى  ای 

كنم؟« ک دور نگه مــى دارد، راهنمایى  كه شما را از عذاب دردنا

مثال

کنید تا از جاده منحرف  گفته است باید در جاده قوانین آن را رعایت  بارها پلیس 

کنید، چپ  گر در جاده زندگی قوانین خــدا را رعایت  نشــوید و تصــادف نکنیــد. ا

کرده اســت و  نمی کنیــد. شــاید دلیــل اینکــه یــک نفــر ســال ها در انقــاب خدمــت 

که  در دفــاع مقــدس حاضر بوده، ولی در نهایت ضد انقاب می شــود، این باشــد 

قوانین خدا را رعایت نکرده اســت؟

 قبــل از اینکــه وارد اصــل بحــث شــویم، نیــاز اســت در مــورد مفهــوم »ســوق« 

کنیــم: مطالبــی را عــرض 

1. صف، 10. 
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کــه همــه  ی اســت  ون «؛1 دنیــا بــازار َقــْوٌم َو َخِســَر آَخــُر ِبــَح ِفهَیــا  َر ْنَیــا ُســوٌق  
ُ

»الّد

بــرای تجــارت بــه آنجــا می آیند، اما عــده ای تجــارت می کننــد و عده ای خســارت 

می بیننــد، قاعــده بــازار چنیــن اســت. بــه عنــوان مثــال یکــی بــا خــود یــک میلیــون 

ن می آیــد در معاملــه پانصد هزار تومان ســود  که بیــرو بــه بــازار آورده اســت. از بــازار 

کــرده، امــا دیگــری بــا ســرمایه یــک میلیونــی بــه بــازار آمــده، ولــی دســت از پــا درازتر 

ن می آیــد، چیــزی بــه دســت نیــاورده بمانــد، آنچــه داشــته اســت نیــز از  از آن بیــرو
دســت داده اســت.2

قوانین بازار دنیا

خداوند حکیم در این آیه می گوید: ای انســان ها، من اســتاد این بازار )بازار دنیا( 

کثر شما در خسارت هستید، مگر اینکه قانون  کرده ام. ا هستم. خودم آن را خلق 

کنید. در ذیل به چند قانون مهم در دنیا اشــاره می کنیم. بازار دنیا را رعایت 

کردنحرفخدابیشازحرفهایسایرین 1.قبول

کنیــم. در دوره  اول بایــد حرف هــای خــدا را بیشــتر از حرف هــای دیگــران قبــول 

ی  ی و ماهــواره، امور اقتصــادی و تجار کنونــی بعضــی بــا اســتفاده از فضای مجــاز

زندگی شــان را انجــام می دهنــد و به اخبــار و آموزش های آن تکیــه می کنند. وقتی 

کام پــروردگار تکیــه نماییــم، »آَمُنوا«  کردن بــه حرف ایــن و آن، بــه  بــه جــای تکیــه 

محقق می شــود.

ی، نشــر جامعه  کبــر غفــار 1. تحــف العقــول، حســن بــن علــی ابــن شــعبه حّرانــی، محقــق و مصحــح: علی ا
مدرســین، چ دوم، قــم، 1363، ص483. 

2 . ر.ک: سوره عصر.
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2.انجامعملصالح

ِبیَطاِلْب 
َ
ِمَن ِمْن َعَذایِب * ِوَلَیِة َعیِلِّ ْبِن أ

َ
 ِحْصِن أ

َ
ْن َدَخل َ َ

 اهلل ِحْصِن ف
َ

ه ِإّل
َ
»َکِلَمُة َل ِإل

کــس  ِمــَن ِمــْن َعــَذایِب«.1 حدیــث قدســی می گویــد: هــر 
َ
 ِحْصــِن أ

َ
ــْن َدَخــل َ َ

ِحْصــِن ف

کام  می خواهــد نتیجــه تجارتــش در دنیا امنیت و نجات از عذاب باشــد، باید به 

کند.  الهــی ایمان داشــته باشــد و بــه آن عمل 

عذاب های دنیا چیست؟ 

1.اضطراب

کریــم، بــه ســه مــورد از عذاب هــای دنیــا دســت  پــس از جســت وجودر آیــات قــرآن 

یافتیم. فقر و بیماری عذاب دنیا نیستند، بلکه فقر، بیماری و مرگ، امتحان های 

که عذاب در دنیاست و باید مراقبش  الهی و ســنت قطعی خداســت. پس آنچه 

باشیم چیست؟

گرفتند، آرام و قوی بود، چون  که شــهید محســن حججی را به اســارت  زمانی 

که بر اســاس آیه شــریفه در این معامله  کرده بود. آســوده خاطر بود  بــا خــدا معامله 

کاه نمی رود. سرش 

بعضــی معامــات میلیــاردی می کننــد، ولــی چــون بــا خــدا معاملــه نمی کنند، 

که با خــدا معامله می کند،  کســی  کاه برود. ولی آن  مــدام اســترس دارند سرشــان 

کاه نمی رود. یکی از عذاب های بی خدا بودن در دنیا، اضطراب اســت. ســرش 

2.انحراف

کنار پیامبر6، اهل بیت:  یادی در  عذاب دنیا یعنی انحراف از حق. افراد ز

1. بحار األنوار، محمدباقر مجلسی، نشر دار إحیاء التراث العربی، چ دوم، بیروت، 1403، ج39، ص246.
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کنار حضرت  که در  و انبیای الهی: بودند، اما منحرف شدند. همانند سامری 

یــج داد و یــا فرزند حضرت  گوساله پرســت شــد و آن را نیز ترو موســی7 بــود، ولــی 

گردیــد و در زمــره  کنــار حضــرت نــوح7 بــود، امــا منحــرف  نــوح7 بــا اینکــه در 

گفته  گرفــت. بــرای اینکــه از عــذاب انحــراف نجــات  یابیــم،  معذبیــن قومــش قــرار 

 1.»
ً
ُموَرَنــا َخْیــرا

ُ
 َعَواِقــَب أ

ْ
ُهــّمَ اْجَعــل

ّ
کنیــد و بگوییــد: »ألل کــه مــدام دعــا  شــده اســت 

کــه می خواهــد عاقبــت بــه خیــر شــود باید با  معنــی عبــارت از ایــن قــرار اســت، هــر 

ْقَداَمُکْم«.2 
َ
ْت أ وا اهلَل َیْنُصْرُکْم َو ُیَثِبّ ِذیَن آَمُنوا ِإْن َتْنُصــُر

َّ
ا ال َ ُیّ

َ
کند. »َیا أ خــدا معاملــه 

یکی از موارد عذاب در دنیا، انحراف اســت. انحراف در ســه شاخه مطرح است 

کــه می تــوان بــرای هر شــاخه آن به آیــات قرآن اشــاره نمود:

یًقــا  کــرده اســت: »َفِر کــه آیــه 30 ســوره اعــراف بــه آن اشــاره  انحــراف فکــری   .1

ْوِلَیــاَء ِمْن ُدوِن اهلِل 
َ
ــَیاِطینَ أ

َ
ــُذوا الّش نَ َّ

ُم ات ُ ــُة ِإّنَ
َ
ل

َ
ال

َ
ــُم الّض هْیِ

َ
یًقــا َحــّقَ َعل َهــَدى َوَفِر

گروهی  گروهــی را هدایت نموده و  که[  ــْم ُمْهَتــُدوَن؛ ]در حالی  ُ ّنَ
َ
َیْحَســُبوَن أ َو

گمراهــی بــر آنــان ثابــت  شــده اســت؛ زیــرا آنــان شــیاطین را بــه جــاى خــدا 
کــه راه یافتگاننــد«.3 گرفته  انــد و می  پندارنــد  دوســتان ]خــود[ 

کهــف بــه آن اشــاره شــده  کــه در آیــه 104 ســوره  ی  انحــراف عملــی و تجــار  .2

ــْم ُیْحِســُنوَن  ُ ّنَ
َ
أ َوُهــْم َیْحَســُبوَن  ْنَیــا 

ُ
َیــاِة الّد ْم ِف اْلَ  َســْعهُیُ

َّ
ِذیــَن َضــل

َّ
اســت: »ال

کوشش شــان در زندگــی دنیــا بــه هــدر رفتــه و  کــه  کســانی اند  ُصْنًعــا؛ ]آنــان[ 

ی،  ى بــر غــرر الحکــم و درر الکلــم ، محمــد بــن حســین آقــا جمال خوانســار 1. شــرح آقــا جمــال خوانســار
محقــق و مصحــح: جال الدیــن حســین ارمــوی محــدث، نشــر دانشــگاه تهــران، چ چهــارم، تهــران، 

1366، ج6، ص119.
2. محمد، 7. 

3. اعراف، 30. 
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کار خــوب انجــام می  دهنــد«.1 کــه  خــود می  پندارنــد 

کــه در آیــه 18 مجادلــه بــه آن اشــاره شــده اســت: »َیْوَم  انحــراف شــخصیتی   .3

ٍء   یَشْ
َ

ــْم َعــیل ُ ّنَ
َ
َیْحَســُبوَن أ ُکــْم َو

َ
َکَمــا َیْحِلُفــوَن ل ــُه 

َ
یًعــا َفَیْحِلُفــوَن ل ــُم اهلُل مَجِ َیْبَعُثُ

کــه خــدا همه آنــان را برمی  انگیــزد، همان گونه  ى  َکاِذُبــوَن؛ روز
ْ
ــْم ُهــُم ال ُ َل ِإّنَ

َ
أ

کــه بــراى شــما ســوگند یــاد می کردنــد بــراى او ]نیــز[ ســوگند یــاد می کننــد و 

کــه آنــان همــان  گاه بــاش  کــه حــق بــه جانــب آن هاســت آ چنــان پندارنــد 
دروغگویاننــد«.2

3.سقوط

یکی دیگر از عذاب های دنیا، ســقوط اســت. بعضی ها از مقام انســانیت ســقوط 

 ُهــْم 
ْ

َبــل ْنَعــاِم 
َ
َکاْل ِئــَک 

َ
ول

ُ
کــه در قــرآن چنیــن آمــده اســت: »أ می کننــد همان گونــه 

کثیــف و صدامی هــا  «؛3 اینــان از حیــوان پســت تر می شــوند. داعشــی های 
ّ

َضــل
َ
أ

ی  کــه در جمهور در زمــان دفــاع مقــدس و نیــز منافقــان، از حیوان پســت ترند. آنان 

ی می کننــد و از بیت المال  ی نظــام، بــا خــون شــهدا و بــا مــردم بــاز اســامی بــا آبــرو

دزدی می کننــد، حــق مــردم را می خورنــد و خون شــان را در شیشــه می ریزنــد، از 

حیوان پســت ترند. آیا شــهدا خون دادند تا عده ای بی عدالتی، دزدی و اختاس 

کرده انــد و خــود هنــوز نفهمیده انــد. این هــا لعنــت الهــی را  کننــد؟ این هــا ســقوط 

بــرای خودشــان تجــارت می کننــد. 

مراحل بعدی سقوط را در چوب شدن و سنگ شدن انسان می توان مشاهده 

کهف، 104.   .1
2. مجادله، 18. 

3. اعراف، 179. 
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یخ اسام بارها نمونه هایش را دیده و شنیده ایم.  که در آیات و روایات و در تار کرد 

کــه مردمــان شــهر حضــرت لــوط7 در اثــر  هماننــد داســتان معــروف شــهر پمپــی 

گنــاه بودنــد، تبدیــل بــه چــوب1 و ســنگ  کــه مشــغول بــه  یــاد، در حالــی  گناهــان ز

شــدند. البتــه تبدیــل شــدن انســان بــه چــوب و ســنگ تنهــا ظاهــر انســان را شــامل 

نمی شود، بلکه باطن انسان نیز ممکن است همین گونه تبدیل به سنگ و چوب 

وُبُکْم ِمــْن َبْعِد 
ُ
َّ َقَســْت ُقل ُ

کــه در آیــه 74 ســوره بقــره می خوانیــم: »ث گــردد؛ همان طــور 
 َقْســَوًة«.2

ُ
َشــّد

َ
ْو أ

َ
َجاَرِة أ َکاْلِ َذِلــَك َفِهَی 

موارد لعنت الهی

گروه را لعنت می کند. لعنت یعنی محرومیت از رحمت  خداوند در قرآن چهارده 

خداوند. ماه رجب و ماه رمضان می آید، ولی این افراد هرگز آن را درک نمی کنند 

و نمی فهمنــد؛ چــون سرشــان در آخــور دنیاســت. در اینجــا بــه چنــد مــورد از مــوارد 

که در احادیث قدســی و در آیات آمده اســت اشــاره می کنیم: لعنت الهی 

1. ظالمان
«.3 دنیــا محــل تجــارت اســت. ولــی برخــی ظلــم و لعنــت  ــینَ اِلِ

َ
 الّظ

َ
ْعَنــُة اهلِل َعــیل

َ
»ل

ی اسامی رعایت  که حق خدمت را در جمهور کسانی  الهی را تجارت می کنند. 

که در مقابــل رهبری  نکننــد بــه اســام و به امت اســامی ظلــم می کنند. آن هایــی 

می گوینــد مــا مطیــع رهبــر هســتیم، ولــی در جــای دیگــر خــاف آن را می گوینــد و 

َدٌة«؛ منافقون، 4.  ُهْم ُخُشٌب ُمَســّنَ
َ
ّن

َ
1. »َکأ

2. بقره، 74. 
3. هــود، 18؛ بحار األنوار، محمدباقر مجلســی، نشــر دار إحیاء التــراث العربی، چ دوم، بیروت، 1403ق، 

ج8، ص145.
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کارهــای دیگــری می کننــد، این هــا بــه اســام و والیت ظلــم می کننــد. این افــراد در 

که به  واقــع بــا آمریــکا، اســراییل و انگلیــس هم گامنــد. این هــا نه تنهــا به خودشــان 

اســام و مســلمین هــم ظلــم می کننــد. خداونــد آنــان را لعنت نموده اســت. 

میلیاردهــا نفــر بــرای شــهید حججــی، بــرای پــدر و مــادرش و بــر خانــواده اش 

که خــورده ای و  کی  گفتنــد: رحمــت خدا بر شــیر پا رحمــت فرســتادند. همــه عالــم 

کرده اســت و یا  یــخ، در دنیا به مــردم ظلم  که در طــول تار کــت. ولــی هــر  بــر ذات پا

کس آن ها را دیده اســت،  گرفته اســت و هــر  ظلــم می کنــد، مــورد لعنت مــردم قرار 

یارت عاشــورا  که در ز گفتــه اســت: بر پدر و مــادرش لعنت بــاد. همان گونه  چنیــن 

ٍد َو آِخــَر َتاِبٍع  َمّ ــٍد َو آِل حُمَ َمّ  حُمَ
ّ

َم َحَق
َ
 َظاِلــٍم َظل

َ
ل ُهَمّ الَعــن أَوّ

ّ
نیــز چنیــن می خوانیــم: »ألل

7 َو َشــاِیَعت َو َباِیَعت  ــی َجاَهــَدِت اُلَســین
َ
ُهــَم الَعــِن الِعَصاَبــَة ال

َّ
 َذِلــک، ألل

َ
ــُه َعــیل

َ
ل

ُهــَم الَعــن ُهــم مَجیَعا«.1 
َّ
 َقتِلــه ألل

َ
َو َتاِبَعــت َعــیل

اَرٍة«2 عــده ای اینجا در تجارت خانه دنیا بــرای خود لعنت  کــْم َعــیل ِتج
ُّ
ُدل

َ
 أ

ْ
»َهــل

کــه ظلــم می کننــد، در واقع به خودشــان ظلم  الهــی را تجــارت می کننــد. آن هایــی 

می کننــد؛ چــون خــدا در قــرآن می فرمایــد: مــا بــه احــدی بــه انــدازه ســر ســوزنی ظلم 

ْنُفَســُهْم َیْظِلُموَن«.3 هرکس به 
َ
اَس أ ِکَنّ الَنّ

َٰ
اَس َشــْیًئا َول نمی کنیم »إَنّ اهلَلَ َل َیْظِلُم الَنّ

ی  که در جمهور کرده است. افرادی  گوش نکند، اول به خودش ظلم  حرف خدا 

که  اســامی خطــا می کننــد، ابتــدا بــه خودشــان ظلــم می کنند. بــرای همین اســت 

می گوییــم ظالمــان در واقــع برای خود لعنــت الهی را تجــارت می کنند. 

یارت عاشورا.  ی از ز 1. فراز
2. صف، 10. 

3. یونس، 44.
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ابین
ّ

2. دروغگویان و کذ
گاهی بعضی  که دروغ می گویند.  کسانی  «؛1 لعنت خدا بر  َکاِذِبینَ

ْ
 ال

َ
ْعَنُة اهلِل َعیل

َ
»ل

بنــا بــه قول معــروف وقتــی می خواهند خرشــان از پل بگــذرد، وعــده می دهند و به 

گذشت، وعده هایشان را فراموش می کنند در حالی  محض اینکه خرشــان از پل 

کنــد، دروغگــو اســت و خــدا  کــه نمی توانــد آن را ادا  کســی وعــده ای بدهــد  گــر  کــه ا

کــه درمی یابیم عــده ای در تجارتخانه  کرده اســت. اینجاســت  دروغگویــان را لعن 

عالم، بــه تجارت لعنت الهی مشــغولند.

3. بخیالن
گــره مــردم را بــاز  کــه می تواننــد  «؛2 لعنــت خــدا بــر عــده ای  َباِخِلــینَ

ْ
 ال

َ
ْعَنــُة اهلِل َعــیل

َ
»ل

کــه عده ای  کننــد، ولــی بــاز نمی کننــد. در بعضــی از ادارات دولتــی دیده می شــود 

که باید پرسید چرا  مدام به ارباب رجوع می گویند: امروز برو و فردا بیا. اینجاست 

کار مردم را راه بیندازند.  که می توانند  ایــن افــراد مردم را اذیت می کنند، در حالی 

گر در همان  کــه ا کــه این ســؤال را در اذهان مردم تشــدید می کند این اســت  آنچــه 

کــه آن طور می گفت حاضر شــود،  کارمندی  لحظــه در اداره، فــردی از اقــوام همــان 

کارش را راه می انــدازد. این فرد بخیل اســت و ظلــم می کند و خداوند  بــه ســرعت 

که تنهــا افرادی نظیر شــمر، یزیــد، صدام  او را لعنــت نمــوده اســت. یادمــان باشــد 

و داعــش مــورد لعنــت نیســتند، بلکــه در روزگار فعلــی از این دســت آدم هــا فراوان 

کــه مورد لعنت خدایند. این افراد با دســت خود اســباب خســارت را برای  اســت 

1. آل عمــران، 61؛ بحــار األنــوار، محمدباقــر مجلســی، نشــر دار إحیــاء التــراث العربــی، چ دوم، بیــروت، 
1403ق، ج8، ص145.

2. بحار األنوار، محمدباقر مجلسی، نشر دار إحیاء التراث العربی، چ دوم، بیروت، 1403ق، ج8، ص145. 
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یَن  ْخَســِر
َ
ُئُکْم ِباْل  ُنَنِبّ

ْ
کهف آمده اســت: »َهــل خودشــان درســت می کنند. در ســوره 

ــْم ُیْحِســُنوَن ُصْنًعا«1  ُ َنّ
َ
ْنَیــا َوُهــْم َیْحَســُبوَن أ

ّ
َیــاِة الُد ْم ِف اْلَ  َســْعهُیُ

َّ
ِذیــَن َضــل

َّ
ْعَمــاًل * ال

َ
أ

کســانی خالی  که در تجارت خانه دنیا دســت چه  آیا می خواهید به شــما بگوییم 

که  کوشش شــان در زندگی دنیا به هدر رفته در حالی  که  کســانی  اند  اســت؟ آنان 

می  پندارنــد عمــل نیک انجــام می  دهند.

خاطره
گفتــم: آیــا  ی فــردی از ثروت هایــش می گفــت و بــه آن افتخــار می کــرد. بــه او  روز

گــر فرضًا  گفتم: ا گفــت: نــه.  ثــروت شــما بــه انــدازه صنــدوق بانــک مرکزی اســت؟ 

ی هــم بــه انــدازه صنــدوق بانــک مرکزی پولدار بشــوی، بــه شــما »گاوصندوق«  روز

گفــت!  خواهنــد 

کــه شــهید حججــی بیســت و پنج ســال داشــت و این گونــه در میــان  در حالــی 

زمینیان و آســمانیان معروف شــد. در مملکت  ما 232 هزار شهید با سنی حدود 

کــه قــرآن در ایــن مــورد می گویــد:  ســی الــی چهــل ســال توانســتند بــه جایــی برســند 

ایــن افــراد در روز قیامــت هم تــراز انبیــاء و اولیاینــد و در یــک صــف می ایســتند؛ 

ــینَ  اِلِ ــَهَداِء َوالَصّ
ّ

یِقــینَ َوالُش ِدّ ــینَ َوالِصّ ِبِیّ ــْم ِمــَن الَنّ هْیِ
َ
ْنَعــَم اهلُل َعل

َ
أ ِذیــَن 

َّ
ال َمــَع  ِئــَك 

َٰ
ول

ُ
»َفأ

که پسرشــان  ِئــَك َرِفیًقــا«.2 پــدر و مادر شــهید در روز قیامت این صحنه 
َٰ
ول

ُ
َوَحُســَن أ

کنــار پیامبــر6 و حضرت زهرا3 ایســتاده اســت را خواهنــد دید و از دیدن  در 

کردند، ولی  کرد. عده ای هم حدود هفتاد ســال عمــر  آن بــه خــود افتخــار خواهند 

کردند، برای خود لعنت خریدند. که  گاوصندوق شدند و با ظلم هایی  در نهایت 

کهف، آیات 103 و 104.  .1
2. نساء، 69. 
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سودمندترین تجارت
کــه انســان را از عــذاب اضطــراب، انحــراف و ســقوط در دنیــا و از عذاب  تجارتــی 

قیامــت در جهنــم نجــات می دهــد چیســت؟ تجــارت و معاملــه بــا خــدا. خدایی 

کاه نمی گذارد، بلکه هوای  کــه در معامله و تجارت نه تنها بر ســر طرف مقابلــش 

که خداونــد آن را هفتصد  او را هــم دارد. بــه عنــوان مثال می توان به پــاداش انفاق 

کرد  کــرد1 و یا قــرض دادن بــه خداوند پاداشــی مضاعف دارد2 اشــاره  برابــر خواهــد 

کــه در ایــن رابطــه  گره گشــایی از مؤمــن اشــاره نمــود  و همین طــور نیــز می تــوان بــه 

یــادی از معصومین آورده شــده اســت. بــه عنوان نمونــه امام صادق7  ســخنان ز

کنــد، خــدا  کــه در ســختی افتــاده رفــع  ی مؤمنــی را  گرفتــار می فرماینــد: »هرکــس 
کند«.3 حوائــج دنیــا و آخرتــش را آســان 

حکایت
ی تنهــا پــول موجــود در خانــه را برداشــت و بــه بازار  کــه مــردی پارســا، روز آورده انــد 

گاویــز شــده اند و مشــغول دعــوا و  کنــد. دو مــرد را دیــد بــا هــم  رفــت تــا غــذا تهیــه 

گفتنــد: بــه خاطــر  گفــت: دعــوای شــما بــرای چیســت؟  جــدال هســتند. بــه آن هــا 

کــه اتفاقًا به انــدازه مقــدار مورد نــزاع بود به  اختــاف مالــی! مــرد پارســا پول خــود را 

کــرد. ســپس بــه خانــه برگشــت و قصه را  ایشــان بخشــید و بیــن آن هــا آشــتی برقــرار 

کرد. بــرای همســرش تعریــف 

ٍة  ٍة ِماَئــُة َحّبَ
َ
ُکّلِ ُســْنُبل ْنَبَتْت َســْبَع َســَناِبَل ِفــی 

َ
ــٍة أ َکَمَثــِل َحّبَ ُهــْم ِفــی َســِبیِل اهلِل 

َ
ْمَوال

َ
ِذیــَن ُیْنِفُقــوَن أ

َّ
1. »َمَثــُل ال

َواهلُل ُیَضاِعــُف ِلَمــْن َیَشــاُء َواهلُل َواِســٌع َعِلیــٌم«؛ بقره، 261. 
یٌم«؛ حدید، 11. َکِر ْجــٌر 

َ
ُه أ

َ
ُه َول

َ
ــِذی ُیْقِرُض اهلَل َقْرًضا َحَســًنا َفُیَضاِعَفُه ل

َّ
2. »َمن َذا ال

کتابفروشــی علمیــه  کلینــی، مترجــم: ســیدجواد مصطفــوی، نشــر  کافــی، محمــد بــن یعقــوب  3. اصــول 
اســامیه، چ اول، تهــران، 1369، ج3، ص286. 
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گشــت تا چیزی  کردی! ســپس در خانه  کردی، ثواب  گفت: خوب  همســرش 

یســمانی در خانه بــود، آن را به مــرد داد تا آن را بفروشــد و  کند. ر بــرای فــروش پیــدا 

یسمان را به بازار برد، اما هیچ کس آن را نخرید. هنگام  کند. آن مرد ر غذایی تهیه 

کســی ماهی او را نمی خرد،  که ماهی می فروشــد و  برگشــت به خانه، مردی را دید 

کسی نمی خرد!   یسمان من را هم  کسی نمی خرد و ر گفت: ای دوست! ماهی تو را 

کــه بــا یکدیگــر معامله ای انجــام دهیم؟ مــرد ماهی فــروش قبول  چــه طــور می بینی 

کرد. چون  گرفت و به ســمت خانــه حرکت  یســمان را بــه مرد داد و ماهی را  کــرد. ر

ید را به  ن آمــد! مروار یــد بزرگ و پــر بهایــی از آن بیرو شــکم ماهــی را شــکافتند مروار

بــازار بردنــد و آن را بــه صدهــا هــزار درهــم فروختنــد! از برکــت آن مال، زندگــی توأم 

ی ســائلی بر در خانه آن ها  ی می گذراندند. روز بــا خداپرســتی و فروتنــی و نیکوکار

گرســنه و پریشـــان دارم، با  گفت: مردی درمانده و فقیرم، همســر و فرزندانی  آمد و 

گفــت: به خدا قســم همین  کنیــد. زن به مردش نگریســت و  مــن مــدارا و مهربانــی 

حــال را مــا داشــتیم تا خداوند به ما نعمت داد و آســانی و آســایش بخشــید. شــکر 

کنیم. پــس آن را دو بخش  کــه ایــن نعمــت موجــود را با این فقیــر تقســیم  آن اســت 

کمی دور شــد. ســپس برگشت  گرفت و  کردند و یکی را به فقیر دادند. فقیر مال را 

گفت: من فقیر نیســتم! من فرســتاده خدا به ســمت شــما هســتم! خداوند شــما  و 

کردیــد و در پریشــانی صبــر نمودیــد. پس در  کــرد. در وفــور نعمــت شــکر  را آزمایــش 

کــه هیــچ چشــمی ندیــده و هیــچ  کــرد و در آخــرت آن ببینیــد  دنیــا شــما را بی نیــاز 

کسی هم نگذشــته باشد!1  گوشــی نشــنیده و به خاطر 

خداوند در معامله شــیوه جوانمــردی و انصاف را رعایت می کند. خوش قول، 

کشــف األســرار و عــده األبــرار، پدیدآورنده:احمــد بــن محمــد میبــدی، اهتمــام: علی اصغــر حکمــت،   .1
ی، نشــر امیرکبیــر، چ پنجــم، تهــران، 1371.  یســنده: عبــداهلل بــن محمــد انصــار نو
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کنــد، از ایــن مــوارد  کــه بــا خــدا معاملــه  خوش رفتــار و دســت ودل باز اســت. هــر 

ــْم َو َرُضوا َعْنُه«.1  ن می آید؛ »َرِضَ اهلُل َعْنُ بهره منــد می شــود و راضی از معاملــه بیرو

قطعــًا انســان پــس از چنیــن معاملــه ســودمندی، بــه خداونــد حســن ظن و ایمــان 

کنــون بــه دو مــورد از  خواهــد یافــت. این هــا ارزش و قیمــت ایــن معاملــه اســت. ا

یم: ثمــرات تجــارت بــا خــدا می پرداز

1.روزافزونیایمانبهخدا

یاد می شــود. ُتْؤِمُنــوَن فعل مضارع  »ُتْؤِمُنــوَن ِبــاهلِل«؛2 ابتــدا ایمان به خدا روز به روز ز

اســت و فعــل مضارع داللــت بر اســتمرار دارد. مــردم در روز 22 بهمن، روز قدس، 

کمــک بــه زلزلــه زده گان ایمان شــان بــه خــدا و ولــّی خــدا  اربعیــن، محــرم و صفــر و 

بیشــتر می شود. 

که توانایــی ات بیشــتر از او بــود و او توانایی اش  ی ضعیفــی نــزدت آمــد  گــر روز ا

ْیِدِیْم«،3 
َ
ی شما بیشتر است »َیُد اهلِل َفْوَق أ که توانایی خدا از هر دو کم بود، بدان 

پــس هرگــز بــه ضعیــف زورگویــی نکــن. بعضی هــا در ادارات زورگویــی می کننــد. 

که طرف حســاب در ظلم، خداســت.  یادمــان باشــد 

»ُتْؤِمُنــوَن ِبــاهلِل«؛4 یعنــی در نظــر داشــتن خدا در همه جا. چشــم قاضــی و مأمور 

کارهــا را بــر ســر آدم هــای دنیــا می تــوان آورد، ولی آیا چشــم  را می تــوان بســت، همــه 

گــر بخواهیم  کرد؟ ا خــدا را هم می توان بســت؟ آیا از دســت خــدا هم می تــوان فرار 

1. مائده، 119. 
2. صف، 11. 

3. فتح، 10.
4. صف، 11. 



جلسه دوازدهم : بازار دنیا     181

کــه  تجارت مــان در عالــم زیبــا باشــد، هرگــز نبایــد فــرد اصلــی در ایــن تجــارت را 

گــر نامحرمــی داخل مغــازه آمــد، حواس مان بــه خدای  کنیــم. ا خداســت فرامــوش 

گرچــه آن نامحــرم حواســش نیســت و حیــا را  کــه می بینــد باشــد، ا حاضــر و ناظــر 

کنیــم، ایمــان مــا روز بــه روز  گــر ایــن ماحظــات را رعایــت  رعایــت نکــرده اســت. ا

بیشــتر می شــود.

داستان
ا ِلَم  َ  اهلِل6 لَ

ُ
 َرُســول

َ
 َفاِطَمــَة3 َفَحَجَبْتــُه َفَقال

َ
ْعَمــی َعیل

َ
َذَن أ

ْ
 َعــیِلٌّ 7 اْســَتأ

َ
»َقــال

 
َ

یــَح َفَقــال َراُه َو ُهــَو َیَشــّمُ الّرِ
َ
ــْت7 ِإْن َلْ َیُکــْن َیــَراِن َفــِإّنِ أ

َ
َحَجْبِتیــِه َو ُهــَو َل َیــَراِك َفَقال

 1.» ِك َبْضَعــٌة ِمّنِ
َ
ّن

َ
ْشــَهُد أ

َ
 اهلِل6 أ

ُ
َرُســول

کسب اجازه به محضر حضرت زهرا3 آمد. حضرت از  روزی مرد نابینایی با 

که در آن جا حضور داشت،  کرم6  گرفت و خود را پوشانید، پیامبر ا او فاصله 

از حضــرت زهــرا3 پرســید: »بــا اینکــه ایــن مــرد نابیناســت و تــو را نمی بینــد، چرا 

گــر او مــرا نمی بیند، من  خــود را پوشــاندی؟« حضــرت زهــرا3 در پاســخ فرمود: »ا

که او را می بینم، وانگهی او بو را استشــمام می کند«. پیامبر6 )به نشــانه تأیید 
که تو پاره تن من هستی.2 گواهی می دهم  گفتار حضرت زهرا3( فرمود:  شیوه و 

»ُتْؤِمُنــوَن ِبــاهلِل«3 بــه همیــن معناســت و ایــن عبــارت اولین شــرط بــرای تجارِت 

سعادت، رحمت، امنیت و تجارِت عزت است، که شهدا این ها را تجارت کردند. 

کنون همه عالم شهدا را می شناسند.  کســی شــهدا را نمی شــناخت، اما ا در ابتدا 

1. بحار األنوار، محمدباقر مجلسی، نشر دار إحیاء التراث العربی، چ دوم، بیروت، 1403ق، ج43، ص91. 
2. همان. 

3. صف، 11. 
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که حضرت عباس7 دارد، حتی یک نفر از اصحاب عمر سعد آن را  هرگز عزتی 

کرده اســت. »ُتْؤِمُنوَن ِباهلِل«1 یعنی هیچ وقت خدا را  ندارد. ایشــان عزت را تجارت 

کاســبی، چه در عروسی و چه در بقیه مواقع فراموش نکنید.  چه در 

خاطره
گفت: حاج آقا عروســی  گفتم: چرا برای عروســی تان ما را دعوت نکردید؟  به یکی 

مــا به درد شــما نمی خورد! شــهید مصطفی ردانی پور امام زمــان4 را به مجلس 

کارت دعوت ایشــان را به جمکران فرســتاد و یکی هم  عروســی اش دعوت نمود و 

کارت دعوت دیگــر را هم حرم حضرت  بــه مشــهد بــرای دعوت امام رضا7 و دو 

معصومــه3 انداخــت. یکــی برای دعــوت حضــرت معصومه3، یکــی هم برای 

دعــوت مادرشــان فاطمــه زهرا3 فرســتاده بود. در عروســی اش هم خــدا را در نظر 

داشت.2 

1. همان. 
یــد. بی درنــگ  2. ســحرگاه در آســتانه اذان صبــح، خواهــر مصطفــی سراســیمه و حیــرت زده از خــواب پر
کــه مصطفــی در آن موقــع در ســجاده نمــاز شــب  بــه ســوی اتــاق مصطفــی رفــت و در زد. یقیــن داشــت 
گشــود و بــا چهــره حیرت زده  در انتظــار اذان صبــح بــه تــاوت قــرآن مشــغول اســت. مصطفــی آرام در را 
کلماتی بر زبــان می رانــد: مصطفــی... مصطفی...! به خدا قســم  یــده  یــده بر که بر خواهــرش مواجه شــد 
کردنــد. وقتی...  حضــرت زهــرا3 به همراه ســیدی نورانی و بانویی دیگر در مراســم عروســیت شــرکت 
وقتــی خانــم را شــناختم عرضــه داشــتم: خانــم جــان! فدایتــان شــوم! قــدم رنجــه فرمودیــد! بــر مــا منــت 
گر به  گذاشــتید... امــا شــما و مراســم عروســی؟! فرمود: بــه مراســم ازدواج فرزنــدم مصطفــی آمده ایــم... ا
ی زمین  یــدم. یک مرتبــه مصطفی رو یم؟... و تعجــب زده از خواب پر کــه برو مراســم او نیاییم به مراســم 
یــر لــب  کــردن... مرتــب ز یــه  گر کــرد هــای هــای  گذاشــت و شــروع  ی زمیــن  نشســت، دســت هایش را رو
کدام دعوت داداشــی؟! تو رو خدا به من هم بگو. چون  می گفت: فدایشــان بشــوم! دعوتم را پذیرفتند. 
گیــرد، دعوت نامــه ای برای آن  خواســتم مراســم عروســی ما مــورد رضایــت و عنایت امام زمــان4 قرار 

 کرامت شــان حضرت حضــرت و دعوت نامــه ای بــرای مــادر بزرگوارشــان حضــرت زهــرا3 و عمه پــر 
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»ُتْؤِمُنــوَن ِبــاهلِل«1 شــرط اول تجــارت، شــرط اول انتظــار امــام زمــان4 و شــرط 

کنــد، نگوید مواظب  کــه مادر می خواهد بچــه را تربیت  اول تربیــت اســت. زمانی 

پلیــس و مأمــور باش، بگویــد مواظب خدا باش؛ زیرا پلیــس و مأمور را می توان دور 
زد امــا خدا را نمی تــوان دور زد، »ُتْؤِمُنــوَن ِباهلِل«.2

2.مراقبپیامبر6بودن

»َو َرُســوِلِه«؛ مراقــب پیامبــر6 هــم بــاش، یعنی پیامبــر6 را هم در نظر داشــته 

ــًرا َو  َناَك َشــاِهًدا َوُمَبّشِ
ْ
ْرَســل

َ
ــا أ

َ
ِإّن ــِیُّ  ــا الّنَ َ ّیُ

َ
کــه ایشــان هــم شــاهد هســتند. »َیــا أ بــاش 

َنِذیــًرا«؛3 پیامبــر6 و امــام7 شــاهدند. 

داستان
ْؤِمُنــوَن«؛4 ایــن آیــه می گویــد ایمــان  َو اْلُ ُه 

ُ
َو َرُســول ُکــْم 

َ
ى اهلُل َعَمل ــوا َفَســَیَر

ُ
»ُقــِل اْعَمل

یح  یضه مسجد جمکران انداختم و نامه دوم را در ضر        معصومه3 نوشتم. نامه اول را در چاه عر

گذاشــته اند و دعوتــم را پذیرفته اند. حال خیالم  که منت  حضــرت معصومه3... و اینک معلوم شــد 
گشــته اســت. شــهید مصطفی  که مجلس مــا مورد رضایت موالی مان امام زمان4 واقع  راحت شــد 
کند تــا محرم  که می خواســت بــا یکی از ســادات ازدواج  ردانی پــور از بس عاشــق حضرت زهــرا3 بود 
کرده بــود. اول از همــه اهل بیــت: را دعوت  کارت هــای دعوت عروســی اش را آمــاده  حضــرت شــود. 
کارتی  کارتی بــرای امام زمــان4 بــه جمکــران و  کارت برای امــام رضا7 بــه مشــهد،  کــرده بــود. یــک 
کتاب خط عاشــقی  یح حضــرت معصومــه3 انداخت؛  هــم به نیابــت از حضرت زهــرا3 داخل ضر
کتــاب یــادگاران  یســی: مهــدی قربانــی، نشــر حماســه یــاران، چ دوم، 1395؛  کاجــی، بازنو )2(، حســین 

8، نفیســه ثبات، خاطره 16، ص84. 
1. صف، 11. 
2. صف، 11. 

3. احزاب، 45. 
4. توبه، 105.
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ید. الزمه یار امام زمان4 بودن و تجارت  یادی دار که بینندگان ز داشته باشید 

گــر بخواهیــم در تربیت  کــه بایــد به خــدا ایمــان داشــت. ا کــردن ایــن اســت  پرســود 

فرزندان مــان موفــق باشــیم، بایــد ایمــان بــه خدا را بــه آن ها یــاد بدهیم.

عالمت ایمان به خدا و قیامت
اِهُدوَن ِف َســِبیِل اهلِل«.1 َ ج

ُ
عامت ایمان به خدا و قیامت این اســت: »َو ت

کــه فروشــنده پســته اســت و تعــدادی  کســی  محصــول دامغــان پســته اســت. 

خریــدار دارد. مثــًا یــک نفــر پســته او را بــه ده تومــان می خــرد، یــک نفــر بــه بیســت 

تومــان، دیگــری بــه صــد هــزار تومــان می خــرد و یــک نفــر بــه یــک میلیــون تومــان 

می خــرد. قطعــًا او پســته را بــه آن خریــدار یــک میلیــون تومانــی خواهــد فروخــت. 

کس بفهمد خدا چقدر  اِهُدوَن ِف َســِبیِل اهلِل«؛2 یعنی هر  َ ج
ُ

»ُتْؤِمُنوَن ِباهلِل َو َرُســوِلِه َو ت

شــیرین می خــرد، بیشــتر عمــل صالــح جمــع می کنــد تــا بــه خــدا بفروشــد؛ خــدا از 

ُم  ُ َنّ لَ
َ
ْم ِبأ ُ ْمَوالَ

َ
ْنُفَســُهْم َوأ

َ
ْؤِمِنینَ أ ٰى ِمَن اْلُ شــهدا هم بســیار زیبا خرید »ِإَنّ اهلَلَ اْشــَتَر

گران بهــای بهشــت خریــد. بعضی هــا  ــَة«؛3 خــدا جــان و مال شــان را بــه بهــای  َنّ َ اْلج

یایشان اضافه می کنند، این ها خوب  یا به و ساختمانی به ساختمان هایشان، و

اســت و اشــکالی نــدارد، امــا قابــل انتقــال به آخــرت نیســت. امــا برخــی زیرک ترند 

کــه  و معامله هــای خوبــی بــا خــدا می کننــد. باالتریــن معاملــه بــا خــدا ایــن اســت 

کردند. عده ای  گره هــای فرهنگی ما را بــاز  گــره امنیت و  کنیم. شــهدا  گره گشــایی 

گره هــای اقتصــادی بــاز می کننــد؛ مثــًا هزینــه جهیزیــه، درمــان، تحصیــل و  هــم 

1. صف، 11. 
2. صف، 11. 
3. توبه، 111.
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گره گشایی بهترین  ساخت وســاز می دهند، و برای مســتضعفان خانه می ســازند. 

کــه جوانان دانشــجو و  تجــارت و بهتریــن مجاهــدت اســت. در اردوهــای جهادی 

طلبــه در آن حضــور پیــدا می کننــد نیــز همیــن امور توســط آن هــا انجام می شــود. با 

اینکه جوانند و جوان مغرور اســت، با اینکه دانشــجویند، مدرک لیســانس یا فوق 

لیســانس و یــا دکتــری دارنــد، امــا بــرای مــردم حمــام، مســجد، مدرســه می ســازند؛ 

که عمر  ی نکنیــم؛ چرا کســب ثمــرات آخرت تن پــرور این هــا مجاهدت اســت. در 

کوتــاه اســت و ثمــرات آخــرت بی نهایت. دنیــا 

زمانــی رهبــر انقــاب در جلســه ای می فرمودنــد: در عــرب دو نــوع اســب وجــود 

کــه مــی دود و خســته می شــود ســپس می ایســتد، و یــک  دارد. یــک اســب هســت 

که از نفس  که نفــس دارد و تا موقعــی  کــه تا جایی  اســب اصیــل عربی هم هســت 

کردن را  کار  ی اســامی ایــن مــدل  بیفتــد مــی دود.1 ایشــان فرمودنــد: مــا در جمهــور

یم تا از نفس بیفتیم. البته شعارش را همیشه می دهیم:  که آنقدر بدو می خواهیم 

»تــا زنده ایــم رزمنده ایم«.

گره فقرا را  کس هر قدر می توانســت با مال و آبرو  گر در چهل ســال انقاب  هر  ا

کشور میلیون ها  کند اقدام می کرد، قطعًا امروز بعد از چهل سال نمی گفتیم در  باز 

گر مردم  ی اســامی اســت. ا که این مطلب مایه خجالت جمهور فقیــر وجــود دارد 

کرده اســت می پرداختند، امروز  که دین تعیین  خمس و زکات شــان را همان طــور 

کــه  کــم بــود. در آیــه 111 ســوره توبــه می فرمایــد: »خداونــد می خــرد«2  کشــور  فقیــران 

ِلُکْم 
ٰ

برای این مطلب ســه ســند داده شده است اعم از قرآن و تورات و انجیل. »َذ

1. ر.ک: بیانات مقــام معظم رهبری، 19 آبان 1395. 
 اهلَل اْشَتَرى«؛ توبه، 111. 

َ
2. »ِإّن
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که  کــه ایــن تجــارت بهتــر از ایــن اســت  کــرد  ُمــوَن«1 بایــد بــاور 
َ
ُکْنــُمْ َتْعل ُکــْم ِإْن 

َ
َخْیــٌر ل

کنیم، ســاختمان هایمان را  کنیــم، حســاب هایمان را مدام پــر  یــاد  طاهایمــان را ز

که این تجارت از آن تجارت بهتر و ســودمندتر اســت.  کنیــم. چه بســا  یــاد  ز

خاطره

پــدرم می گفــت: پدر یــک بنده خدایــی مرده بود و جنازه اش وســط اتــاق بود. این 

بنده خدا مدام دستش را داخل دهان پدرش می کرد تا چیزی را از آنجا دربیاورد. 

کرده اســت؟  گیر  گفتیــم: آن چیســت؟ آیــا لقمــه ای یا چیز دیگــری در دهان میت 

ک برود.  که حیف اســت زیر خا گفــت: خیر، پدرم یک دندان طا داشــت 

کنیــد، حتــی دندان تــان طــا باشــد نیــز  کــه مــال دنیــا را جمــع  گــر هــر قــدر هــم  ا

گوشــواره ها و توگردنی هایتــان را هــم  ن می آورنــد. النگوهــا،  آن را از دهان تــان بیــرو

کنید آن را هم در می آورند.  گر در آســتر لباس هایتان هم پولی پنهان  در می آورند، ا

ی انجــام  کار کــه خودمــان بــا دســت خودمــان بــرای آخرت مــان  چــه خــوب اســت 

کــه ایــن تجــارت برایمان بهتر اســت. بدهیــم 

گفته اســت:  در اینجا ســه مزد از مزدهای این تجارت را نیز 

ی هایتــان را  کنیــد، خــدا خرابکار گــر بــا خــدا معاملــه  ُکــْم ُذُنوَبُکــْم«؛2 ا
َ
ل »َیْغِفــْر 

کنیــم و دو چک برگشــتی داشــته باشــیم، طرف  کــه معاملــه  گــر بــا هــر  می بخشــد. ا

یمــان را می بــرد. ولــی خــدا بــا وجــود تعــدد چک هــای برگشــتی،  مقابــل حتمــًا آبرو

یمــان را نمی بــرد.  آبرو

1. همان.
2. صف، 12.
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ــاُر«1 در اینجا  ْنَ
َ
ا اْل ِتَ ْ َ

ی ِمْن ت ــِر ْ ج
َ

اٍت ت ُکــْم َجَنّ
ْ
کــرد؟ »َو ُیْدِخل ســپس چه خواهد 

بــه دنبــال خانــه نگردیــد؛ زیــرا در ایــن دنیــا همــه مســتأجرند و خانــه ملکی مــان در 

قیامــت اســت. خدا در آنجــا بهترین جایگاه در بهشــت را خواهد داد، به شــرطی 

کنند.  کنیــم، مادرهــا بچه هایشــان را خوب تربیــت  کــه خــوب تجارت 

ک و مطهــری اعطــا  ــاِت َعــْدٍن«2 خانه هــای پــا َبــًة ِف َجَنّ ِکَن َطِیّ ســپس »َو َمَســا

گاهی  َعِظمُی«،3 این خوشبختی است. 
ْ
َفْوُز ال

ْ
ِلَك ال

ٰ
می شود سپس خدا می گوید: »َذ

که خانه آن چنانی و ماشین شاسی بلند دارد می گوییم: خوش به  کسی  اوقات به 

گر همین امکانــات را در روز قیامت  کــه ا که خوشــبخت هســتی در حالی  حالــت 

داشــته باشــد خوشــبخت اســت. خوشــبختی و بدبختــی بــرای دنیــا نیســت؛ زیــرا 

اینجــا محل امتحان اســت. »شــب ســمور هم می گــذرد، لب تنور هــم می گذرد«. 

خالصه

تجارتیاخسارت

خسارت = تجارت دنیوی  •

ی: تجارت = تجارت اخرو  •

ایمان:  .1  

1. ایمان رو به افزایش:   

   أ.  ایمان به خدا )ناظر بازار تجارت دنیا(

1. همان.
2. صف، 12.

3. همان. 
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   ب. ایمان به قیامت )پایان تجارت دنیا و محل حساب و کتاب(

2. ایمان به رسوالن الهی:   

رسوالن الهی: 

   أ. پیامبران و امامان )مربیان و ناظران تجارت(

   ب. کتب آسمانی )قانون تجارت(

3. باور به وادی عمل بودن دنیا و وادی حساب بودن آخرت   

4. باور به ظاهر و باطن داشتن دنیا   

2. تجاهدون: مجاهدت و تاش حداکثری نتیجه ایمان است. 

مجاهدت: 

1. در انجام واجبات  

2. در ترک محرمات  

3. در خدمت به مخلوقات  

4. در تحمل مشکات  

5. مجاهدت:   

أ. با مال   

ب. با ابرو   

ج. با جان   

عذابالیم

اضطراب  .1  

انحراف:  .2  
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أ. فکری: آیه 30 سوره اعراف.  

ب. عملی و تجاری: آیه 104 سوره کهف.  

ج. شخصیتی: آیه 13 یا 18 مجادله.  

سقوط:  .3  

أ. به مرحله حیوانیت  

ب. به مرحله چوب شدن  

ج. به مرحله سنگ شدن  





م  د�ه
ن

ر لسه س�ی �ج

عم�ت
ن

�
 د� 

ت
ر�

ن
�





ْوٌم 
َ
 ق

َ
ّم

َ
 ه

ْ
ِإذ ْم 

ُ
ْیك

َ
ل

َ
ِه ع

َّ
الل  

َ
ت

َ
م

ْ
وا ِنع ُر

ُ
ك

ْ
وا اذ

ُ
ن

َ
 آم

َ
ِذین

َّ
ال ا 

َ
ه

ُّ
ی

َ

أ ا 
َ
»ی

 
َ

ه
َّ
الل وا 

ُ
ق

َّ
َوات ْم 

ُ
ك

ْ
ن

َ
ْم ع

ُ
ه

َ
ِدی

ْ
ی

َ

أ  
َّ

ف
َ

ك
َ
ْم ف

ُ
ه

َ
ِدی

ْ
ی

َ

أ ْم 
ُ

ْیك
َ
ِإل وا 

ُ
ُسط

ْ
ب

َ
ی  

ْ
ن

َ

أ

كه ایمان آورده ایــد  كسانى  ؛ اى  َ
ون

ُ
ِمن

ْ
ؤ

ُ
م

ْ
ال ِل 

َّ
َوك

َ
َیت

ْ
ل

َ
ِه ف

َّ
الل ى 

َ
ل

َ
َوع

كه قومى آهنگ آن داشتند  كنید آنگاه  نعمت  خدا را بر خود یاد 

كوتاه داشت  كه بر شما دست  یازند و ]خدا[ دست شان را از شما 
كنند«.1 یـــد و مؤمنان باید تنها بــر خــدا توكل  و از خــدا پــروا دار

پیام های آیه 

پیاماول،شمردننعماتخداوند

ْیُکــْم«؛2 مــا انســان ها بیــش از آنکــه بــه داده هــای خداوند فکر 
َ
وا ِنْعَمــَت اهلِل َعل ُکــُر »اْذ

کنیــم، بــه نداده ها فکــر می کنیم. بــه اصطاح عامیانــه خودمان نیمــه خالی لیوان 

1. مائده، 11. 
2. همان. 
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گذشــته و ما هنوز  ی اســامی  را می بینیم. چهل ســال از عمر مقدس نظام جمهور

کــس منکر وجود مشــکات نیســت،  یــم، بــا ایــن حال هیــچ  یــادی دار مشــکات ز

کر نعمت  کر آن، شــا امــا نعمــت انقــاب اســامی را نبایــد از یاد بــرد، بلکه باید شــا

کر نعمت شــهدا باشیم.  والیت و شــا

گــر  گفتــم: ا گــر انقــاب نمی شــد چــه می شــد؟  گفــت: حاج آقــا، ا شــخصی 

ن انقــاب در  می خواهــی بــه پاســخ صحیــح برســی، ایــران 96 را بــا ایــران 96 بــدو

کــه  کــن  کنونــی جوان هایمــان را تصــور  کــن، ســپس وضعیــت  نظــر بگیــر و مقایســه 

کشــور  که در زمان طاغوت  چه وضعیتی می داشــتند؟! بزرگ ترها یادشــان هســت 

کنون  گر انقــاب اســامی نبــود ا بــا چــه ســرعتی به ســمت فســاد حرکــت می کــرد. ا

که از  گفــت: حاج آقــا آن هــا  ایــن 232 هــزار شــهید بــه عالــم معرفــی نمی شــدند. او 

گفتــم: نخیــر، شــهدا از دســت نرفتنــد، بلکــه بــه دســت آمده انــد.  دســت رفتنــد. 

َزُقــوَن«.2 بلکــه  ُیْر ــْم  ِ ّبِ َر ْحَیــاٌء ِعْنــَد 
َ
وَن«،1 »أ َتْشــُعُر ِکــْن َل 

َ
َول ْحَیــاٌء 

َ
قــرآن می گویــد: »أ

ی،  کنــون بایــد خــط بــه خــط وصیت نامه شــان را بخوانیــم و بفهمیــم مــادردار ا

ی، نصرت اسام و حالیت طلبیدن یعنی چه؟ با خواندن  ی، یتیم دار همسردار

وصیت نامه هایشان تازه زنده می شوند؛ زیرا در آن با ما حرف می زنند. آنان برکات 

کرد این اســت  کــه باید بیان  وا ِنْعَمــَت اهلِل«3 آنچــه  ُکــُر انقــاب اســامی هســتند. »اْذ

که  که برای ما نداشــته باشــد، همین  ی اســامی هیــچ چیز هم  کــه نعمــت جمهور

کرده است، بس است.  که تا قیام قیامت زنده اند4 به ما معرفی  232 هزار زنده را 

1. بقره، 154. 
2. آل عمران، 169. 

3. مائده، 11. 
کــه در راه خــدا  کســانی را  َن؛ و   َتْشــُعُرو

َ
ِکــْن ال

َ
ْحَیــاٌء َول

َ
ْمــَواٌت َبــْل أ

َ
ــوا ِلَمــْن ُیْقَتــُل ِفــی َســِبیِل اهلِل أ

ُ
 َتُقول

َ
4. »َو ال
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کنیم. در این  وا ِنْعَمــَت اهلِل«؛1 نعمت های خدا را ذکــر  ُکُر ِذیــَن آَمُنــوا اْذ
َّ
ــا ال َ ّیُ

َ
»َیــا أ

ُصوَهــا«2 نمی توانید  ْ ُ
وا ِنْعَمــَة اهلِل َل ت

ُ
بــاره خداونــد در قرآن فرموده اســت: »َو ِإْن َتُعــّد

ْن 
َ
َقــْوٌم أ َهــّمَ  ید. ســپس یکــی از نعمت هــا را بیــان می کنــد: »ِإْذ  نعمت هــا را بشــمار

کــه به هیچ  گروهی می خواســتند بر شــما مســلط شــوند  ــْم«؛3  ْیِدَیُ
َ
ْیُکــْم أ

َ
َیْبُســُطوا ِإل

چیزی رحم نمی کردند. و اینکه نتوانســتند بر ما مســلط شوند نعمت الهی است. 

مثال
کــه قصد داشــتند بــر امــور ایران مســلط باشــند، این ســه  گــروه وجــود داشــتند  ســه 

یــم پهلــوی، صــدام و داعش.  گــروه عبارتنــداز: رژ

کســی خوش شان می آمد،  گر در مهمانی از ناموس  وه اول: خاندان پهلوی ا گر

شوهرش جرأت نمی کرد مانع شاه و برادرش بشود. شاه و برادرش ناموس مهمانش 

کنــون عــده ای نــادان می گوینــد: والیــت فقیــه بــا شــاه  را برمی داشــت و می بــرد. ا

که تــا شراب شــان را  فــرق نــدارد. آیــا والیــت فقیــه همــان شــاه اســت؟ آیــا آن هایــی 

نمی خوردند و رابطه نامشروع شان را نمی داشتند خواب شان نمی برد، با این سید 

که تا شــب ناله اش را نزده و نماز شــبش را نخوانده  بزرگوار و فقیه جامع الشــرایطی 

رده مردم سوار بودند. خداوند 
ُ
گ است خوابش نمی برد، یکی اند؟ آنان 57 سال بر 

ْم َعْنُکْم«؛4 مردم  ْیِدَیُ
َ
 أ

َ
کنید. »َفَکّف ی  می گوید این نعمت را برای یکدیگر یادآور

کردنــد، وگرنه با  کوتــاه  یــم پهلــوی را بــه همــت امــام و شــهدا از ســر ملــت  دســت رژ

کشــته می  شــوند مرده نخوانید، بلکه زنده  اند ولی شــما نمی دانید«؛ بقره، 154. 
1. مائده، 11.

2. نحل، 18. 
3. مائده، 11. 

4. همان.
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کســی نمی مانــد. البته این  یــم پهلــوی، دیگر ناموســی برای  آن فســاد رو بــه رشــد رژ

یم پهلوی نیز وجود داشــت.  یم های شاهنشــاهی قبل از رژ مســائل در رژ

کــه می خواســتند بــر ما مســلط شــوند، صــدام و دار  وه دوم: قــوم دیگــری هــم  گــر

کــه توســط شــهدا بــه مــا اعطــا شــد،  و دســته اش بودنــد. یکــی از نعمت هــای خــدا 

نعمــت امنیــت بود.

خاطره ای از نعمت امنیت اعطا شده از جانب شهدا 
نمایشــگاه دفاع مقدس بود. جوانی آمد از یکی از رزمنده ها پرســید: من نمی دانم 

چــرا شــما بــه جنگ رفته ایــد، آیــا جنگ طلب بودیــد؟ آن رزمنــده بزرگــوار فرمود: ما 

کــه غیــرت به خــرج داده ایم. من تا آن موقــع ندیده بودم از غیرت مندی هم ســؤال 

کننــد و آن را زیــر ســؤال ببرنــد؛ زیــرا همیشــه بی غیرت هــا را زیــر ســؤال می بردنــد، 

کســانی مثــل  گفــت: جــوان، مــن و امثــال مــن  ولــی ظاهــرًا ایــن جــوان نمی فهمیــد. 

مصطفــی زاهــدی و ماشــاءاهلل زاهــدی و محمــود زاهــدی و شــهید پروانــه و هــزاران 

کاشــان و 23 هــزار شــهید اســتان اصفهــان و 232 هــزار شــهید مملکــت،  شــهید 

کــه مــا دیدیــم بــه  کــه تــو فرزنــد پــدرت باشــی. آن صدامــی  همگــی بــه جبهــه رفتیــم 

کــس رحــم نمی کرد.  نامــوس هیــچ 

کــه اعطــا شــده اســت را می دهــد و  خــدا در واقــع در ایــن آیــه هشــدار نعمتــی 

 قومی 
ّ

که به برکت خون شــهدا این امنیت آمده اســت، واال می گوید یادتان باشــد 

که قصد مسلط شدن بر شما را داشتند. به دختران مرزنشین رحم نکردند،  بودند 

کردنــد. آنــان قصد داشــتند به  در خوزســتان بــه تعــدادی از نوامیس مــان جســارت 

ناموس مملکت مسلط شوند، این امنیت یک نوع اتمام جحت شهدا با ماست.  

گــر مدافعان حــرم جلــوی داعــش را نگرفته  وه ســوم: حضــرت آقــا فرمودنــد: ا گــر
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کشــور بــا آن هــا مقابلــه می کردیم.1  کرمانشــاه و ایــام و داخــل  بودنــد، بایــد در 

خاطره درباره نعمت وجود مدافعان حرم
کردنــد، از او پرســیدند: آیــا جایــی هــم دلــت بــه رحــم  وقتــی یــک داعشــی را اســیر 

گفــت: وارد خانــه ای شــدم، مــادر و پــدر و دو  کجــا؟  گفــت: بلــه. پرســیدند:  آمــد؟ 

گرفتــم و آوردم بــاال  دختــر بــر ســر ســفره غــذا نشســته بودنــد. موهــای دختــر بــزرگ را 

گذاشــتم و  کــردم و ســر بریــده دختــر را بــر ســر سفره شــان  و ســرش را از بدنــش جــدا 

یــد دیگــر. مــادر و پــدرش داشــتند خودشــان را می زدنــد و  گفتــم: غذایتــان را بخور

کــردم و ســرش را بریــدم و بــر ســر  کوچــک را هــم چنیــن  تکه پــاره می کردنــد. دختــر 

گــر این شــهدا نرفتــه بودند  یــد؟ ا گفتــم: چــرا غذایتــان را نمی خور گذاشــتم و  ســفره 

کثیف و فاسد در همدان  جلوی داعشی ها را بگیرند، ما باید با این جرثومه های 

ْیُکْم«2 
َ
وا ِنْعَمــَت اهلِل َعل ُکــُر ِذیــَن آَمُنــوا اْذ

َّ
ــا ال َ ّیُ

َ
کرمانشــاه و ایــام می جنگیدیــم »َیــا أ و 

جنــگ برای ما خســارت داشــت، ولی بــه قول امــام2 نعمت هم بــود. دفاع از 

ْم«؛3 می خواســتند  ْیِدَیُ
َ
ْیُکْم أ

َ
ْن َیْبُســُطوا ِإل

َ
حرم برای ما نعمت اســت. »ِإْذ َهّمَ َقْوٌم أ

ــْم َعْنُکــْم«؛4 خــدا می گویــد مــا بــه برکــت ایــن  ْیِدَیُ
َ
أ  

َ
بــه مــا مســلط شــوند »َفَکــّف

کرده ایــم.  کوتــاه  مجاهدت هــا دست شــان را از ســرتان 

بــه برکــت خــون شــهدا ســفره صــدام، داعــش و منافقین جمع شــد و بــه برکت 

خون شــهدا امنیت برقرار شــد. ایــن پیام اول و اتمام حجــت اول بود. حواس مان 

1. بیانــات رهبری در دیدار خانواده های مرزبان و شــهدای مدافع حرم؛ 1396/3/28.
2. مائده، 11. 

3. همان. 
4. همان. 
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کر  کجــا هســتیم و همیشــه نیمــه ُپر لیــوان را ببینیم. شــا کجــا بودیــم و در  باشــد در 

کــه  نعمت هــای خــدا باشــیم. قطعــًا همگــی بــه مســئولین معترضیــم همان گونــه 

که از وضعیــت اقتصادی، عدالــت اجتماعی، عدالت  حضــرت آقــا هم فرمودنــد 

سیاسی نظام راضی نیستیم،1 ولی نباید ناامید هم باشیم؛ زیرا دشمن می خواهد 

ی انجام نمی دهیم  کار گر ناامید باشــیم، دیگر  که ا کند، به این دلیل  ما را ناامید 

و ســر جاهایمان می نشــینیم.

خاطره ای از نعمت مجاهدت مجاهدان راه خدا
که در یک عملیات  گاهی در دانشــگاه ها می گفتم: ما بچه هایی را ســراغ داشتیم 

مجروح می شد و هنوز خوب نشده بود، وارد عملیات بعدی می شد. دانشجویی 

کــه می زنیــد؟ مگــر می شــود یــک  گفــت: ایــن چــه حرف هایــی اســت  بلنــد شــد و 

که هنــوز زخم هایــش خوب  گفتــم: مجروحــی بــود  مجــروح دوبــاره بــه جبهــه بــرود؟ 

گفتم: این ها از  گفت: حاج آقا چگونه می شود؟  نشده بود، دوباره به جبهه رفت. 

گرفتند. حضرت زهرا3 یک روز در سه عملیات  مادرشان حضرت زهرا3 یاد 

کردنــد  کــه حضــرت زهــرا3 را مجــروح  کردنــد. یکــی عملیــات پشــت در  شــرکت 

و حضــرت زهــرا3 نگفتنــد ســینه ام درد می کنــد، نگفتنــد پهلویــم درد می کنــد، 

کجا  که: آقایم علی7 را  گفتند این بود  که  نگفتند بچه ام ُمرد، بلکه تنها چیزی 

کوچه نیــز با غاف  کــرد. در عملیــات  کوچــه شــرکت  بردنــد؟ ســپس در عملیــات 

یانــه او را زدنــد. امــام صــادق7 فرمودنــد: ســبب شــهادت مــادر مــا  شمشــیر و تاز

کثــر عدالــت و  کــه نظــام اســامی بــه دنبــال اجــرای حدا کننــده نیســت چــرا  1. وضــع فعلــی، مطلقــًا راضــی 
کامــل عدالت به مفهوم یــک ارزش مطلــق و همگانی اســت؛ بیانات رهبری در دومین نشســت  تحقــق 

ی اســامی؛ 1390/2/27. اندیشــه های راهبــردی در جمهــور
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همیــن ضربــات بــود.1 ولی بــاز حضرت زهــرا3 بلند شــدند. هنوز نیمــه جانی در 

که در  کجــا بردنــد؟ اینجــا بــود  وجودشــان مانــده بــود، بــاز هــم فرمودنــد علــی7 را 

کردند.  عملیات مســجد شــرکت 

گر زهرای مرضیه3 آن روز از والیت دفاع نمی کرد، معلوم نبود امروز تشیع به  ا

کنیم. این آیه می گوید: نعمت  دست ما برسد یا نه. باید این نعمت ها را یادآوری 

کنیــد. نکند خدایی  ی  کنیــد. نعمــت مجاهدان را یــادآور ی  مجاهــدت را یــادآور

نکرده در جامعه ما به مجاهدان، جانبازان، آزادگان و ایثارگران جسارت شود. 

خاطره ای در مورد تجلیل از جانبازان
یــاد اســت و  ســفری بــه روســیه رفتــه بــودم. تعــداد مجروحــان جنگــی در روســیه ز

کــه  ی در صــف اتوبــوس بــودم  بــه جنــگ جهانــی اول و دوم مربــوط می شــوند. روز

کنار رفتند، متعجب شدم و از مترجمی  که در صف بودند  کسانی  یک دفعه همه 

کــن. آخــر  گفــت: بــه آخــر صــف نــگاه  کــه همراهــم بــود پرســیدم: چــه خبــر اســت؟ 

گفت:  کیســت؟  گفتــم: این  کــردم دیــدم پیرمردی بــا عصــا می آید.  صــف را نــگاه 

گفتــم: خــب ایــن افــراد بــرای چه  ایــن فــرد در جنــگ جهانــی معلــول شــده اســت. 

که ســامتیش را بــرای امنیت شــان داده  کســی  گفــت: همــه مردم به  کنــار رفتنــد؟ 

گفتــم: برخی  کــه آن هــا مســلمان نبودنــد.  کنیــد  اســت، احتــرام می گذارنــد. توجــه 

کنــار  از مــردم بایــد بیاینــد و از این هــا یــاد بگیرنــد. بــرای یــک معلــول جنگــی همــه 

ــنًا َو َمِرَضْت  ْســَقَطْت ُمَحّسِ
َ
ْمِرِه، َفأ

َ
ــْیِف ِبأ َکَزَها ِبَنْعِل الّسَ

َ
ــی ُعَمَر ل

َ
َ ُقْنُفــذًا َمْول

ّن
َ
1. »َو َکاَن َســَبُب َوَفاِتَهــا أ

ْیَها«؛ بحار األنوار، محمدباقر مجلسی، 
َ
ْن آَذاَها َیْدُخُل َعل َحدًا ِمّمَ

َ
ْم َتَدْع أ

َ
ِمْن َذِلَك َمَرضًا َشِدیدًا، َو ل

ئــل االمامــه، محمــد بــن  نشــر دار إحیــاء التــراث العربــی، چ دوم، بیــروت، 1403ق، ج43، ص170؛ دال
جریر بن رســتم طبری آملی صغیر، محقق و مصحح: قســم الدراســات اإلســامیه مؤسســه البعثه، نشــر 

بعثت، چ اول، قم، 1413ق، ص134. 
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کشــور هــر معلــول جنگــی هیچ جــا نبایــد در صف بایســتد  گفــت: در ایــن  رفتنــد. 

گاهی  ن صــف باید جلــو برود و بلیــط هــم از او نباید بگیرنــد. ولی  و راحــت و بــدو

گفته می شــود: آیا  اوقــات در خیابــان بــه جانبــاز عزیزمــان متلــک می گوینــد. بــه او 

ا  َ ّیُ
َ
بــه تــو درصــد داده انــد؟ بــه بچــه ات ســهمیه داده انــد؟ بــه تــو وام داده انــد؟ »َیــا أ

گر نعمــت مجاهدت جانبازان، آزادگان،  ْیُکْم«؛1 ا
َ
وا ِنْعَمــَت اهلِل َعل ُکــُر ِذیــَن آَمُنــوا اْذ

َّ
ال

گــر صبــر مــادران شــهدا نبود مــا در ســامت و امنیــت نبودیم. رزمنــدگان نبــود و ا

پیامدوم،تقواونگهداشتنحدخداوند

یــد. وکیــل مدافــع و خون خــواه شــهدا  ُقــوا اهلَل«؛2 یعنــی حــّد خــدا را نگــه دار
َ
ّت ا »َو 

ُم 
َ

ــال یارت عاشــورا به امام حســین7 می گوییم: »الّسَ ی از ز خداســت؛ زیرا در فراز

ْیــَک َیــا َثــاَراهلِل َو اْبــَن َثــاِرِه«.3 
َ
َعل

کســی با خون شــهدا، بــا حرمت جانبــازان و آزادگان و ایثارگران  ُقــوا اهلَل«؛4 
َ
ّت »َو ا

کنیــد، تقوا یعنــی حدود الهــی را رعایت  ی نکنــد. تقوا پیشــه  و خانــواده شــهدا بــاز

ید. شهدا برای والیت شهید شدند تا ما حرمت  کنید. حرمت حّد خدا را نگه دار

یم. شــهدا برای نماز، حیا و عفت و دفاع از حرم شــهید شــدند.  والیت را نگه دار

پیامسوم،توکلبرخدانمودن

که در خط شــهدا باشــد، فقط به خدا توکل  کســی  ْؤِمُنوَن«؛5  ِل اْلُ
َ

َیَتَوّک
ْ
 اهلِل َفل

َ
»َو َعیل

1. مائده، 11. 
2. مائده، 11. 

یارت عاشورا.  ی از ز 3. فراز
4. مائده، 11. 

5. همان. 



جلسه سیزدهم : غرق در نعمت     201

می کند. توکل بر خدا به معنای توقف نیســت. برخی نشســته اند و می گویند خدا 

کنید.  که خدا فرموده است، اعتماد  که توکل یعنی به آنچه  بزرگ است، در حالی 

مثال
ایــن آیــه ســفارش بــزرگان اســت مخصوصــًا شــیخ حســنعلی نخودکــی اصفهانــی 

َرًجا  ــُه حَمنْ
َ
 ل

ْ
َعــل ــِق اهلَل َیحجْ کــه فرمــوده اســت بعــد از نمــاز ســه مرتبــه بخوانیــد: »َوَمــْن َیّتَ

 اهلِل َفُهــَو َحْســُبُه«1 یــک حســاب و 
َ

 َعــیل
ْ

ل
َ

ُزْقــُه ِمــْن َحْیــُث َل َیْحَتِســُب َوَمــْن َیَتــَوّک َیْر * َو
کتــاب باطنــی هســت. چــرا ازدواج هــا بــه عقــب  کتــاب ظاهــری و یــک حســاب و 

افتاده اســت؟ چــون هر چه جوان هــا با والدین شــان چرتکه می اندازنــد، می بینند 

کتاب ظاهری اســت.  مخــارج ازدواج مهیا نمی شــود، این مســئله یک حســاب و 

کــه  کــن. می گویــد: حاج آقــا ایــن دو تومــان حقوقــی  یــاد  می گوییــم: بچه هایــت را ز

می گیــرم خــرج ایــن ســه چهــار تــا بچــه را نمی دهــد، پــول نان خــور دیگــر را نــدارم. 

ُزْقُه ِمــْن َحْیُث َل  کتاب های ظاهــری نمی ســازد. »َو َیْر ایــن مســئله نیــز با حســاب و 

کنار بگذار، تو تاشــت را بکن و حســاب  َیْحَتِســُب«2 یعنی چرتکه های دنیایت را 

کتابــت را به دســت خدا بســپار. علت اینکه عده ای خمــس نمی دهند، همین  و 

کم می شــود و رهن خانه نــدارم بدهم  گــر یک پنجــم مالم را بدهــم پولم  کــه ا اســت 

کتاب هــای ظاهری نمی ســازد. خــدا و امــام رضا37  کــه تمــام این هــا بــا حســاب 

1. طاق، 2 و 3. 
2. همان، 3. 

َکَتــَب َرُجٌل ِمن ُتّجاِر فارٍس ِمــن َبعِض َموالی َابی الَحَســِن الّرِضا7   :
َ

َبَری قال یــٌد الّطَ ِد بِن َز 3. »َعــن ُمَحّمَ
یــم، ضمــن علــی  کر  اهلل واســع 

َ
ِاّن یــِه: بســم اهلل الرحمــن الرحیــم، 

َ
ِال ُه اإِلذَن ِفــی الَخمــِس، َفَکَتــَب 

ُ
ل

َ
َیســأ

ــه اهلل، إّن الخمــس عوننا علــی دیننا 
ّ
 مــن وجه أحل

ّ
العمــل الّثــواب و علــی الضیــق الّهم، ال یحــل مال إال

و علــی عیالنــا و علــی موالینــا و ما نبذله و نشــتری مــن أعراضنا مّمــن نخاف ســطوته فا تــزووه عّنا، و ال 

 ن  اخراجه مفتــاح رزقکــم و تمحیــص ذنوبکم و مــا تمهدو
َ

تحرمــوا انفســکم دعانــا مــا قدرتم علیــه. فــأّن
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کتاب های تو اصــًا قابل توضیح  می گوینــد: تــو خمســت را بده، زیــرا با حســاب و 

کتاب های خــدا قابل توجیه اســت.  نیســت، ولــی بــا حســاب و 

خاطره 
25 ســال قبــل بــرای تبلیــغ مــاه محــرم بــه روســتایی رفتــه بــودم. وقتــی خمــس 

کردیــم.  کــردم، پنجــاه هــزار تومــان شــد. مبلــغ را قســطی  کشــاورز را حســاب  یــک 

کم کــم بدهد تا  کردیــم، ماهــی پنج هــزار تومان، ماهی ده هــزار تومان  دســت گردان 

بــه او فشــار نیایــد. ســال بعــد هم بــرای تبلیغ بــه همان روســتا رفتم. دوبــاره خمس 

کردم 350 هزار تومان شــد. یعنی هفت برابر شــده بود. دیدم  همان آقا را حســاب 

گفتم: نمی خواهــد همه را یک جا  یــک چک 350 هــزار تومانی می خواهد بکشــد. 

گفت: خدا برکتش را به من قســطی نداده  کم کم می گیــرم. جمله زیبایی  بدهــی، 

گفتم: چه  اســت، بلکه یک جا داده اســت. دیدم چشــم هایش پر از اشک است. 

که صاحبانش  ی اطراف زمین من هست  کشــاورز گفت: ســه زمین  شــده است؟ 

ســان 
ّ
       ألنفســکم لیــوم فاقتکــم، و المســلم مــن یفــی هلل بمــا عهد إلیــه و لیس المســلم مــن أجاب بالل

یــم؛ خداونــد پــاداش اعمــال را  کر و خالــف بالقلــب و الّســام؛ بســم اهلل الرحمــن الرحیــم، ان اهلل واســع 
کیفــر ســخت گیران را انــدوه و غــم قــرار داده اســت. هیچ مالــی حــال نمی گردد  کــرده اســت و  تضمیــن 
ی دهنــده مــا جهــت  کــه خداونــد آن را حــال شــمرده اســت.همانا خمــس پشــتوانه و یار یقــی  مگــر از طر
ی خــود را از  کمــك بــه دوســتان ماســت و همچنیــن بــا آن آبــرو یــت دیــن مــا و اداره امــور زندگــی مــا و  تقو
ید و در حــد توان،  یــغ مورز یــم حفــظ می کنیــم، بنابرایــن آن را از مــا در کــه از قدرت شــان بیــم دار کســانی 
گناهان  کلیــد رزق شماســت و شــما را از  ید. همانا پرداخــِت خمــس  خــود را از دعــای مــا محــروم نســاز
کســی  پــاك می گردانــد. خمــس ذخیــره شــما بــرای روز فقــر و ناتوانــی شــما )در قیامت( اســت. مســلمان 
یــد و با  گو کــه با زبان پاســخ  کس  کــه بــه عهــد و پیمان الهــی وفــادار بمانــد و مســلمان نیســت آن  اســت 
دل مخالفــت ورزد«؛ وســائل الّشــیعه، محمد بن حســن شــیخ حــر عاملی، نشــر مؤسســه آل البیت:، 
کلینی، نشــر دار  چ اول، قــم، 1409ق، ج9، ص538؛ الکافــی )ط- دار الحدیث(، محمــد بن یعقوب 

الحدیــث، چ اول، قــم، 1429ق.
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کــه  خیلــی اهــل خمــس نبودنــد و بــه زمیــن و محصول شــان آفــت خــورد، امــا مــن 

کتــاب خودت  خمــس دادم، محصولــم هفــت برابــر شــد. ایــن یعنــی بــا حســاب و 

ی خراب  کــه جلو برو کتاب خدا  ی، خراب می کنی ولی با حســاب و  کــه جلــو برو

ْؤِمُنــوَن«.1  ِل اْلُ
َ

َیَتــَوّک
ْ
 اهلِل َفل

َ
نمی شــود »َو َعــیل

یــم، در جنگ نمی توانســتیم  گــر قــرار بــود با دو دو تــا چهار تای عــادی جلو برو ا

بایســتیم، مقابل شــاه نمی توانستیم بایستیم، زیرا او تا دندان مسلح بود و ما هیچ 

کتــاب خــدا جلــو  گــر بــا حســاب و  ْؤِمُنــوَن«.2  ا ِل اْلُ
َ

َیَتــَوّک
ْ
 اهلِل َفل

َ
نداشــتیم امــا »َو َعــیل

یم، شــاه، صدام و داعش ذلیل می شــوند. شــهید مصطفی زاهــدی می گوید با  برو

ُم  کتاب خدا جلو برو، ازدواجت هم حل می شود: »ِإْن َیُکوُنوا ُفَقَراَء ُیْغِنِ حساب و 

یاد  که ز ی تعداد بچه هــا را هم  کتاب خــدا جلو برو اهلُل ِمــْن َفْضِلــِه«،3 با حســاب و 

کارت  کتاب خدا خمــس و زکاتت را بدهی،  کنی رزق شــان می آید، با حســاب و 

کن و انصاف داشته باش، خدا  کاسبی  کتاب خدا  لنگ نمی شود. با حساب و 

بــه مالت برکت می دهــد. این هم اتمام حجت دیگر شهداســت.

کردند: یک، نعمت مجاهدان  شهدا با آیه یازده سوره مائده سه اتمام حجت 

گر با حســاب  ُقــوا اهلَل«؛4 ســه، ا
َ
ّت کنیــم »ِإ را یادمــان نــرود؛ دو، حــدود خــدا را رعایــت 

 اهلِل َفُهــَو 
َ

 َعــیل
ْ

ل
َ

کنیــم »َو َمــْن َیَتــَوّک یــم یعنــی بــر او تــوکل  کتاب هــای خــدا جلــو برو و 

کفایــت می کند.  َحْســُبُه«5 خــدا آن ها را 

1. مائده، 11. 
2. مائده، 11. 

3. نور، 32. 
4. مائده، 11.
5. طاق، 3.
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خالصه

پیامهایآیه

1. شمردن نعمات خداوند  

2. تقوا و نگه داشتن حد الهی  

3. توکل کردن بر خدا  



م  ها�د�ه لسه �چ �ج

و�ان
آ

مدال ا





وا فِى 
ُ

اِهد
َ

 َوج
َ

ة
َ
َوِسیل

ْ
ْیِه ال

َ
ِإل وا 

ُ
غ

َ
ت

ْ
 َواب

َ
ه

َّ
الل وا 

ُ
ق

َّ
وا ات

ُ
ن

َ
 آم

َ
ِذین

َّ
ال ا 

َ
ه

ُّ
ی

َ

أ ا 
َ
»ی

كه ایمان آورده اید، از خدا  كسانى  ؛ اى  َ
ون

ُ
ِلح

ْ
ف

ُ
ْم ت

ُ
ك

َّ
ل

َ
ع

َ
َسِبیِلِه ل

كنید  [ تقرب جویید و در راهش جهاد  كنید و به او ]توسل و پروا 
كه رستگار شوید«.1 باشد 

گــر می خواهید مدال آور شــوید، باید راهش  »ُتْفِلُحــوَن« یعنی مدال آور شــدند. ا

گام را برای مدال آور شــدن، ترســیم می کند. را بدانیــد. ایــن آیه چهار 

مدال آوران عالم هستی

که خدا و رسول را اطاعت  کسانی  مدال آوران عالم هستی انبیاء و اولیاء و شهدا و 

ْنَعَم 
َ
ِذیــَن أ

َّ
ِئــَك َمــَع ال

َ
ول

ُ
کــه در آیه 69 ســوره نســاء آمــده اســت: »َفأ می کننــد هســتند 

َرِفیًقــا«.2  ِئــَك 
َ
ول

ُ
ــینَ َوَحُســَن أ اِلِ ــَهَداِء َوالّصَ

ُ
َوالّش یِقــینَ  ّدِ ــینَ َوالّصِ ِبّیِ الّنَ ِمــَن  ــْم  هْیِ

َ
اهلُل َعل

1. مائده، 35. 
2. نساء، 69. 
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یکــی در میــدان ورزشــی مدال طــا مــی آورد، یکــی در المپیات مدال طــا می آورد 

کسب می کند. قطعًا مدال خداوند ارزش بیشتری دارد.  و یکی هم از خدا مدال 

چگونگــی دریافت مدال از خداوند

یافت مدال شدید؟  که الیق در کردید  که شــما چه  باید از شــهدا ســؤال  کنیم 

کســب مدال از خدا باید برداشــت عبارتنداز:  که برای  قدم هایی 

گاماول،خواستن

کــه مــدال آور باشــند و فقــط حرفــش را می زننــد، قــرآن هــم  برخــی نمی خواهنــد 

 َحــْرٍف«.1 برخــی می گوینــد ما خواســتیم 
َ

ــاِس َمــْن َیْعُبــُد اهلَل َعــیل می گویــد: »َو ِمــَن الّنَ

کــه بــه آن جملــه امــام  کربــا نبودیــم  گــر در  کــه مدافــع حریــم اهل بیــت: شــویم، ا

حسین7 پاسخ بدهیم، امروز می خواهیم پاسخ شان را بدهیم. امام حسین7 

کســی  دیــروز چــه فرمــوده بودنــد؟ »هــل ِمــْن َذاّبٍ َیــُذّبُ َعــْن َحــَرِم َرُســوِل اهلل ؟«؛2 آیــا 

کــه صدای حضرت  کنــد؟ آن روز مردمی  کــه از حرم رســول اهلل6 دفاع  هســت 

را شــنیدند، پاســخ مثبــت بــه ایشــان ندادنــد، ولــی شــهدا و مــادران شــهدا بــه امام 

گفتنــد. حســین7 لبیــک 

معلــم بــه دانش آمــوز می گوید: آیــا می خواهی قبول بشــوی یــا نه؟ معلــم از رفتار 

ی و تنبلی هایــش قصــد  کــم کار کــه ایــن دانش آمــوز بــا  دانش آمــوز متوجــه می شــود 

قبــول شــدن ندارد. 

1. حج، 11. 
2. محمدباقــر مجلســی، بحــار األنــوار، نشــر دار إحیــاء التــراث العربــی، چ دوم، بیــروت، 1403ق، ج45، 

ص46. 
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کربا  ک نیست؛ در  یم. برای مدال آوردن سن ما که مدال بیاور باید بخواهیم 

هــم پیرمــردی چــون حبیــب بــن مظاهر و هــم نوجوانــی چون قاســم بن الحســن7 

کربــا هــم مــادر وهــب و هــم امــام  ک نیســت؛ در  مــدال آوردنــد. جنــس هــم مــا

کربا هفده نفر از یاران امام  ک نیست؛ در  حســین7 مدال آوردند. شغل هم ما

که به تعبیر امروز، پایین ترین قشر جامعه بودند، ولی مدال  حسین7 غام بودند 

کارگــر، دانش آمــوز، دانشــجو و شــهید مدافــع  آوردنــد. در دفــاع مقــدس، شــهیدان 

گفته اند »خواســتن توانســتن اســت«. یم. بخواهیم می شــود، از قدیم  یاد دار حرم ز

که شــهدا به ما می دهند، خواســتن اســت. شــهدا می گویند: ما  اولیــن جوابــی 

ــاِبُقوَن  ــاِبُقوَن الّسَ که مصــداق آیــه »َو الّسَ کــه مــدال آور باشــیم، خواســتیم  خواســتیم 

ُبوَن«1 باشــیم. َقّرَ ِئــَك اْلُ
َ
ول

ُ
* أ

گامدوم،دانستن

بعــد از خواســتن، قــدم دوم دانســتن اســت. مســجد مرکــز دانســتن اســت. امــام2 

فرمود: مسجد سنگر است.2 روحانیت معلم دانستنی های ماست. قرآن می گوید: 

کســی بخواهــد بدانــد، بایــد ســراغ  گــر  ُمــوَن«؛3 ا
َ
َتْعل ُکْنــُمْ َل  ِإْن  ْکــِر   الّذِ

َ
ْهــل

َ
أ وا 

ُ
ل

َ
»َفاْســأ

روحانیــت و والیــت و مرجعیــت بــرود، بایــد به مســجد و هیئت بــرود.4 97 درصد 

شــهدا از بچه هــای مســجد بودنــد. مســجد مســیر بندگــی، مجاهــدت، خدمــت، 

1. واقعه، 10 و 11. 
2. صحیفــه امــام، روح اهلل الموســوی الخمینــی، مؤسســه تنظیــم و نشــر آثــار امــام خمینــی2، چ پنجــم، 

تهــران، 1389، ج20، ص316؛ ج12، ص393.
3. نحل، 43. 

4. صحیفــه امــام، روح اهلل الموســوی الخمینــی، مؤسســه تنظیــم و نشــر آثــار امــام خمینــی2، چ پنجــم، 
تهــران، 1389، ج7، ص65. 
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ایمــان، شــکر، ادب، احتــرام و تــاش را بــه آن هــا یــاد داد. رونق مســجد بــه جوانان 

و نوجوانــان اســت. مســجد، محــل دانســتن بــرای جوانــان و خانواده هــا اســت. 

کــودکان، خانواده هــا، زوج هــای جــوان،  گــر مســاجد بــرای جوان هــا، نوجوان هــا،  ا

کســبه، دانش آموز، دانشــجو و برای همه برنامه داشــته باشد، قطعًا آمار  بزرگ ترها، 

گر مســجد خلوت  کمتر خواهــد بود. از طرف دیگر ا نابســامانی ها، اعتیــاد و فســاد 

یاد خواهد شــد.  شــود، فســاد ز

ی ها، اردوها، آموزش ها و عبادت ها در مسجد بود،  در زمان دفاع مقدس، باز

ولــی امــروز دشــمن قصــد دارد تــا میــان بچه های مــا و مســجد، هیئــت، روحانیت 

و شــهدا جدایی بیندازد. 

کــه بایــد بدانیــم و بــرای بــه دســت آوردنش بایــد تاش  چنــد نکتــه مهــم اســت 

کنیم:

اول،ایمانبهخداوقیامت

ن ایمــان می تواند از حیوان هم پســت تر  که انســان بــدو اولیــن دانســتنی این اســت 

گــر از من بپرســید جبهه ها چــه خبر بــود؟ می گویم: در جبهه هــا خدا بود،  باشــد.1 ا

خــدا بود و خــدا بود. آیا وقتی از برخی خیابان هــا، ادارات، مغازه ها و بازارها عبور 

می کنیم، ایمان به خدا و یاد قیامت را در رفتار مردم احســاس می کنیم؟ مشــکل 

در ایمــان افــراد اســت. ایمــان یعنــی اینکــه در لبــاس پوشــیدن و غــذا خــوردن هــم 

کــه وقتی ســفره  خــدا و قیامــت را در نظــر بگیریــم. بــه یــاد دارم از دوســتان شــهیدم 

کســی هــم اطراف شــان نبــود، بــا اینکــه معلم یــا معلم  گنــاه پهــن می شــد، بــا اینکه 

«؛ اعراف، 7. 
ُ

َضّل
َ
ْنَعــاِم َبْل ُهْم أ

َ ْ
َکاأل ِئَك 

َ
ول

ُ
1. »أ
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پرورشــی نبــود و یــا والدین شــان در آنجــا نبودنــد، ولــی چون خــدا را باالی سرشــان 

گنــاه نمی کردنــد. یعنــی معنــای  حــس می کردنــد و عــذاب قیامــت را می دیدنــد، 

ایمــان را بــه خوبی می دانســتند. 

ــیــنــم ــو ب ــ ــ ــرم دریـــــــــا ت ــ ــگ ــ ــن ــ ــه دریـــــــــا ب ــ ــ ب
ــرا تــــو بــیــنــم ــحــ ــرم صــ ــنـــگـ ــرا بـ ــحــ بــــه صــ

ــوه و در و دشــت ــ ك ــنــگــرم  ــا ب ــر جـ ــه هـ بـ
نــــشــــان از قــــامــــت رعــــنــــا تـــــو بــیــنــم1

گر مــا آن هــا را لحظه به  تمــام خلقــت بــه مــا می گویــد: خــدا و قیامــت هســت. ا

گران فروشی، بی حیایی، مردم آزاری، حرام خوری  کنیم، دیگر  لحظه ببینیم و باور 

گردد، همه این ها  گر خدا فرامــوش  ی به بیت المــال نمی کنیم، ولی ا و دســت دراز

انجام می شود. 

ی ترمــز  هــرگاه راننده هــا افســر راهنمایی  و رانندگــی را ببیننــد، پایشــان را بــر رو

ی خــط عابــر پیــاده هــم نخواهنــد  می گذارنــد و از سرعت شــان می کاهنــد، بــر رو

کس  ایســتاد و چراغ قرمز را هم رد نمی کنند؛ چون افســر و دوربین را می بینند. هر 

ُقــوا اهلَل« یعنی ترمــز، یعنی 
َ
ّت خــدا را ببینــد، وقتــی بــه حرام می رســد، ترمــز می زنــد. »ا

کنی.  گنــاه نکنــی، واجباتــت را ادا  حواســت باشــد 

دوم،جدیتومجاهدتدروسایلچارهساز

َة«2 یعنی: 
َ
َوِســیل

ْ
ْیِه ال

َ
ی چاره ای دارد؛ »َواْبَتُغوا ِإل کار شــهدا به ما می گویند هــر 

گنجــور، بابا طاهر، دو بیتی ها، دوبیتی شــماره 162. 1. نرم افزار 
2. مائده، 35. 
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گـــنـــج مــیــســر نــمــى شــود ــرده رنـــــج  ــ ــابـ ــ نـ
كــرد1 ــار  ك كــه  ــرادر  گرفت جــان بـ مــزد آن 

کرده اســت، ثمــره برخــی از آن هــا را در دنیــا خواهیم  کــه خــدا معرفــی  وســایلی 

دیــد و ثمــره برخــی را هــم، هــم در دنیــا و هــم در آخــرت می بینیــم؛ البتــه بیشــتر در 

آخــرت خواهیــم دید. 

وسایل چاره ساز دنیایی
کدامنــد؟ در اینجــا تنهــا چنــد مــورد از  کــه ثمره شــان را در دنیــا می بینیــم  آن هایــی 

آن هــا را ذکــر خواهیــم نمود.

وسیله اول برای موفقیت؛ فکر
کارهایــش نیــز بهتــر انجــام خواهــد شــد. امــروز در  کنــد،  کــه بیشــتر فکــر  انســان، هــر 

کس  گفته اســت هر  یاد اســت. خدا  جامعــه بی فکــری و بی عقلی و بی برنامه گی ز

گــر  در زندگــی اش تفکــر بیشــتر باشــد، موفقیتــش بیشــتر خواهــد بــود. دانش آمــوز ا

کند، مادر خانه  کار  کاسب با فکر  می خواهد درس بخواند، با فکر درس بخواند، 

گاهی اوقات فکرهایمان  ی منبر با فکــر حرف بزند.  کند، روحانی بر رو کار  بــا فکــر 

کنند. اینکه یــک خیابانی را  کار  تعطیــل اســت. در مملکــت نیز مســئولین با فکــر 

گاز بکننــد، ایــن یعنــی قبــًا  کننــد و فــردای آن روز آن را بــرای لولــه  امــروز آســفالت 

کانــال را می کندنــد، بعــد  گــر قبــًا فکــر می کردنــد، اول  کــه ا فکــر نکــرده  بودنــد؛ چرا

گاهــی چهارراه درســت می کنند، دو ماه بعــد آن را می بندند  آســفالت می کردنــد. 

و دوربرگردانــش می کننــد و بعــد میدانــش می کننــد، خــب فکرش را قبــًا بکنند. 

گنجور، ســعدی، مواعظ، قصاید، قصیده شــماره 12. 1. نرم افزار 
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که مجلــس عروسی شــان آن چنانی باشــد،  برخــی خــود را بــه قــرض می اندازند 

ی  کار گفته اســت چنین  کســی  بعــد تــا چهار الی پنج ســال قســط می دهنــد. چه 

بکنید؟ این چشــم و هم چشــمی اســت. 

کربــا می توانســت فرزندانــش را  حضــرت ام البنیــن3 مــادر چهــار شــهید 

کــرد بهتریــن مــدال بــرای عبــاس7 عــون و  کنــد، ولــی فکــر  جــور دیگــری تربیــت 

کنیم  گــر ما هــم فکــر  کــه ســرباز امــام حســین7 باشــند. ا جعفــرش7 ایــن اســت 

که آن ها ســرباز  که بهترین مدال برای فرزندان مان این اســت  متوجه خواهیم شــد 

امــام زمــان4 و ســرباز نائــب عزیــزش ولــّی فقیــه زمان باشــند و ایــن بهتریــن فکر 

است.

دومین وسیله برای موفقیت؛ تالش
که فرزند خوب دارند حتمًا برای تربیت آن ها   َما َســَعی«1 آن ها 

َ
ْنَســاِن ِإّل ِ

ْ
ْیَس ِلل

َ
»ل

که در درس موفقند،  کاســبی خوبی دارند، آن هــا  کار و  که  تــاش نموده اند. آن ها 

که مسجد خوب و پابرجایی دارند، حتمًا برایش  که منبر خوب دارند، آن ها  آن ها 

کرده اند. امــروز جامعه نیازمند تاش اســت. مملکت ما مشــکل امکانات  تــاش 

ک دارد، آب دارد،  یای نعمات الهی اســت، چهار فصل دارد، خا ندارد، بلکه در

اســتعداد دارد، تنها مشکل مملکت ما تنبلی است. 

در زمــان جنــگ، عملیات هــا بــا فکــر انجــام می شــد و رزمنــدگان اهــل تــاش 

ی نداشــتند و 24 ســاعته در جبهه هــا  کار و جنــگ بودنــد، اصــًا ســاعت 

می جنگیدند، در دفاع از حرم، اردوهای جهادی و در سازندگی مناطق زلزله زده 

کار می کننــد تــا نتیجــه بگیرنــد.  هــم همین گونــه اســت، 

1. نجم، 39. 
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سومین وسیله برای موفقیت؛ با هم کار کردن
ى«.1 برخی  ْقَو ِبّرِ َوالّتَ

ْ
 ال

َ
کار جمعی داشته باشیم؛ قرآن می گوید: »َتَعاَوُنوا َعیل روحیه 

یم و در  کشــتی مقــام می آور کننــد. لــذا در ورزش فقط در  کار  می خواهنــد تنهایــی 

کار جمعی  کار جمعی را بلد نیستیم. مسجد به ما  یم؛ چون  فوتبال مقام نمی آور

را آمــوزش می دهــد. همــه برنامه های مســجد اعم از نمایشــگاه زدن، یــادواره برگزار 

کار  کار جمعــی بچه های مســجد بــا رهبری امام مســجد برمی خیزد.  کــردن و... از 

کــه بــه تنهایــی انجــام می گیــرد، موفقیــت در بــردارد. لــذا  ی  کار جمعــی برخــاف 

ماَعة«.2  َ خدا می گویــد: »َیُد اهلِل َمــَع الج

وسایلچارهسازمعنوی

وسیلهمعنویاول،عبادت
ِة«؛3 از نمــاز و روزه و 

َ
ــال ْبــِر َوالّصَ ِذیــَن آَمُنــوا اْســَتِعیُنوا ِبالّصَ

َّ
ــا ال َ ّیُ

َ
قــرآن می گویــد: »َیــا أ

ک ندارد و ماشینی  که نماز و روزه ندارد، در واقع با کسی  کمک بگیرید.  عبادت 

کــه بــرای این امــر بایــد از نماز و  کــش پر شــود  ک نــدارد، راه نمــی رود و بایــد با کــه بــا

گرفت.  کمک  روزه و عبــادت 

وسیلهمعنویدوم،خدمت

ِمــَن  یــٌب  َقِر ــَت اهلِل  َرْحَ کنیــم »ِإّنَ  کــه می توانیــم بــه دیگــران خدمــت  تــا جایــی 

کنیــم. کار دیگــران بــاز  گــره از  «.4 بــا نیــت تقــرب بــه خــدا  ْحِســِنینَ اْلُ

1. مائده، 2. 
2. نهج الباغــه، خطبه 127. 

3. بقره، 153. 
4. اعراف، 56. 
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وسیلهمعنویسوم،مراقبت

مراقبــت نیــز راهــکار دارد. مراقــب باشــیم تــا از خــدا و اهل بیــت: غافل نشــویم. 

کــه دائمــًا مراقــب اتصال تــان  کرده انــد  َة«1 را معنــا 
َ
َوِســیل

ْ
ْیــِه ال

َ
لــذا روایــات »َواْبَتُغــوا ِإل

بــه اهل بیــت: باشــید و در انتهــا می گویــد: »َو َجاِهُدوا ِف َســِبیِلِه«؛2 در این مســیر 
ُکــْم ُتْفِلُحوَن«.3

َّ
َعل

َ
بایــد مجاهــدت هــم بکنیــم »ل

کردن،اقدامنمودن گامسوم،حرکت

که در این مســیر حرکت هم صورت بگیرد. انسان بایستد  کنیم  ی  کار ســوم، باید 

که بگوید: آب، ســیراب نخواهد شــد، بلکه باید به ســراغ آب برود.  و هزار بار هم 

ــَک الَفــَرج«4 از آمــدن امــام زمــان4  ــل ِلَولِیّ ُهــَمّ َعِجّ
ّ
لل

َ
کــه بگوییــم: »ا هــزار بــار هــم 

کرد و باید تاش  خبــری نخواهــد بود، بلکه باید به ســمت امام زمــان4 حرکت 

 َما َســَعی«.5 
َ

ْنَســاِن ِإّل ِ
ْ

ْیَس ِلل
َ
کرد؛ »ل

گامچهارم،پرداختهزینه

کــه می خواهــد در  ی  چهــارم، شــهدا هزینــه را هــم پرداخــت نمودنــد. دانش آمــوز

کنــد،  ی گوشــی  گــر بخواهــد پرخــواب و پرخــور باشــد یــا باز مدرســه مــدال بیــاورد، ا

کنــد. وقتی  مــدال نخواهــد آورد، بلکــه بایــد برای مــدال آوردن هزینــه ای پرداخت 

کنیــم، او بگویــد: چــون امتحــان دارم  ی  یــم بــاز دوســتانش بــه او می گوینــد: بیــا برو

1. مائده، 35. 
2. همان. 

3. مائده، 35. 
4. بحاراألنوار، محمدباقر مجلسی،  نشر دار إحیاء التراث العربی، چ دوم، بیروت، 1403ق، ج83، ص7. 

5. نجم، 39. 
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ی می گــذرم. وقتــی ســفره رنگیــن را می بینــد بگویــد: چــون می خواهــم  فعــًا از بــاز

امشــب درس بخوانم از این غذاهای رنگارنگ نمی خورم، از دیدن فیلم و سریال 

ی فوتبــال می گــذرم و از بــودن بــا دوســتانم نیــز می گــذرم.  می گــذرم، از بــاز

ی می گفــت: مجلــس دامــادی فرزنــدم در راه اســت و او می خواهــد در  پــدر

گفتــم: امشــب شــب امتحــان  کنــم؟  مجلــس عروســیش ســاز و دهــل بیــاورد چــه 

گر  ی. ا گفتم: بچه ات یــا خــدا؟ از یکی باید بگــذر گفــت: یعنــی چــه؟  شماســت. 

گــر  گذشــته ای و وای بــه حالــت، ولــی ا در مجلــس پســرت بایســتی، یعنــی از خــدا 

گفــت: یعنــی چــه؟  ی.  می خواهــی پــای خداونــد بایســتی، بایــد از بچــه ات بگــذر

ی، من و مادرت  گر در مجلس عروسی ات ساز و دهل بیاور گفتم: به پسرت بگو ا

کــه والدین دامــاد به  گفــت: آیــا ممکــن اســت  در ایــن مجلــس شــرکت نمی کنیــم. 

گفت:  کن.  گفتم: بله، می شــود. بدین نحو تهدیدشــان  مجلــس عروســی نیایند؟ 

گفتــم:  گــر شــما بــه مجلــس عروســی نیاییــد، مــا نیــز مجلــس نمی گیریــم.  گفته انــد ا

کــه برگزار  گنــاه برگــزار شــود، همــان بهتــر  کــه قــرار باشــد بــا  بگــو چــه بهتــر، مجلســی 

کردن.  گذشــتن و هزینــه پرداخــت  نشــود. ایــن یعنــی 

مگر مادران شهدای مدافع حرم فرزندان شان را دوست نداشتند؟ مگر مادران 

جانبازان، آزادگان و شهدا فرزندان شان را دوست نداشتند؟ ولی به خاطر رضای 

گاهی اوقات الزم اســت  کردنــد.  گذشــتند و ایــن هزینــه را پرداخت  خــدا از آن هــا 

انسان برای نماز شب از خوابش بگذرد، برای خمس، زکات و صدقات از مالش 

بگذرد، برای نماز اول وقت از وقتش بگذرد، برای لقمه حال و حرام از شکمش 

ی بگذرد و باید بگذرد تا به او مدال داده شود.  و از پرخور
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خالصه

• مدال آوران عالم هستی:

انبیاء  .1  

صدیقین )امامان(  .2  

شهدا  .3  

صالحان  .4  

من یطع اهلل و الرسول   .5  

یافت مدال از خداوند: • مراحــل در

1. خواستن = اراده  

2. دانستن:  

1. ایمان به خدا و قیامت )مبنای همه موفقیت ها است(  

2. جدیت و مجاهدت در کسب اسباب چاره ساز  

انواع اسباب چاره ساز:

1. اسباب چاره ساز دنیایی:   

أ. تفکر    

ب. تاش    

ج. روحیه کار جمعی    

2. اسباب چاره ساز معنوی:   

أ. عبادت و بندگی )انجام وظیفه(    

ب. خدمت    

ج. مراقبت    
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3. حرکت و اقدام  

4. هزینه پرداخت کردن  
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كنید، خدا هم شما را یارى مى كند و  گر خدا را یارى  اى مؤمنان! ا

گام هایتان را محكم و استوار مى سازد«.

معنای »ِإْن َتْنُصُروا اهَّلَل«2

که لشــکر ابابیل، باد، طوفان،  ی ما انســان ها احتیاج دارد؟ خدایی  آیا خدا به یار

ی ما  گوش به فرمان اوســت، به یار باران و تگرگ در اختیارش اســت و همه عالم 

وا اهلَل«؟3 روایات و مفســرین  احتیاج ندارد. پس چرا در اینجا می فرماید »ِإْن َتْنُصُر

کار است: وا اهلَل«4 به معنای انجام ســه  می گویند: »ِإْن َتْنُصُر

1. محمد، 7. 
2. همان.
3. همان.
4. همان.
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»ِإْن َتْنُصُروا اهَّلَل«1 یعنی یاری دین خدا
کــه می آیــد، همه ســعی می کننــد داخــل پناهــگاه محکمی برونــد. دین خدا  زلزلــه 

کند، ما بایــد دین خدا  کســی خواســت به دیــن خدا حملــه  گر  پناهــگاه ماســت. ا

 اهلُل ِحْصــِن«.2 دیــن 
َ

ــَه ِإّل
َ
کنیــم؛ زیــرا پناهــگاه خودمــان اســت »َکِلَمــُة َل ِإل ی  را یــار

کــه  کنیــد  ی  وا اهلَل«3 یعنــی دیــن خــدا را یــار َتْنُصــُر حصــن و پناهــگاه اســت. »ِإْن 

کردیــد، خودتــان نفــع می بریــد و   ی  گــر دیــن خــدا را یــار پناهــگاه خودتــان اســت، ا

ســالم می مانیــد.

»ِإْن َتْنُصُروا اهَّلَل«4 یعنی یاری ارزش های دین خدا
یکی از ارزش های دین خدا نماز است، باید نماز را با اقامه نمودن آن یاری نمود؛ 

ْنَکِر«،5  َفْحَشــاِء َواْلُ
ْ
ــٰی َعــِن ال زیــرا نزدیــک شــدن به خــدا به نفع خودمــان اســت »َتْنَ

گــر ما نماز، حجاب، عدالت، قرض الحســنه، احســان   َتــیق«.6 ا
ّ

ُکِل بــاُن  ــالُه ُقْر »الَصّ

َفَتْحَنــا 
َ
کنیــم، بــه نفــع خودمــان اســت؛ »ل ی، صدقــه و زکات را حفــظ  و نیکــوکار

کــه دیــن خــدا  گــر بــاور داشــته باشــیم  ْرِض«.7 پــس ا
َ
ــَماِء َو اْل ــْم َبــَرَکاٍت ِمــَن الَسّ هْیِ

َ
َعل

پناهــگاه اســت، ارزش هــای دیــن خــدا بــه نفــع ماســت؛ زیرا ایــن ارزش هــا موجب 

کنیم. بقــای ماســت و بایــد آن را حفــظ 

1. محمد، 7.
2. بحار األنوار، محمدباقر مجلسی، نشر دار إحیاء التراث العربی، چ دوم، بیروت، 1403، ج39، ص246.

3. محمد، 7. 
4. همان. 

5. عنکبوت، 45.
ی و محمــد  کبــر غفــار کلینــی، محقــق و مصحــح: علی ا 6. الکافــی )ط-إســامیه(، محمــد بــن یعقــوب 

آخونــدی، نشــر دار الکتــب اإلســامیه، تهــران، 1407، چ چهــارم، ج3، ص265. 
7. اعراف، 96.
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»ِإْن َتْنُصُروا اهَّلَل«1 یعنی یاری ولّی خدا 
وا اهلَل«2 چیســت؟ ولّی خدا، عمود خیمه دین اســت. در  مصداق ســوم »ِإْن َتْنُصُر

ْیُکْم 
َ
َنــا َعل

َ
ُکْنــُمْ ُمْؤِمِنین َوَما أ ُکــْم ِإْن 

َ
ــُت اهلِل َخْیٌر ل آیــه 86 ســوره هود می خوانیــم: »َبِقَیّ

ِبَحِفیــٍظ«3 خــدا وســیله حفاظت خیمه اســام را والیت قرار داده اســت، پس باید 

ی نمود. ولّی خــدا را یار

یــک انســان نــادان در روزنامــه اطاعــات بــا تحریــک دشــمنان به عمــود خیمه 

کــرد. مردم قــم در نوزده دی ســال 1356  اســام، مرجعیــت و والیــت دینــی حملــه 

ی دین خــدا آمدند.  ی ارزش های دیــن خــدا و به یــار ی ولــّی خدا، بــه یــار بــه یــار

ثمرات »ِإْن َتْنُصُروا اهَّلَل«4

ثمرهاول:افزایشایمان

یاد میِ شــود. بارها در قرآن دیده ایم  ی می کند، یعنی ایمان شــما ز خدا شــما را یار

که را دوســت بدارد هدایتش می کند؛ »َیشــَرح َصدَرُه ِلِلســالِم«.5 یعنی  که خدا هر 

یــم بــرای دفاع از اســام، قــرآن، والیــت و ارزش ها مســتحکم تر  هــر چــه جلوتــر می رو

می شــویم. این معنای »َیْنُصْرُکْم«6 اســت. 

1. محمد، 7. 
2. همان. 

3. هود، 86.
4. محمد، 7. 
5. انعام، 125.
6. محمد، 7. 
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کمنمیآورید ثمرهدوم:درمواجههبامشکالت
 اهلِل َفُهَو َحْســُبُه«.1

َ
 َعیل

ْ
ل

َ
کم نمی آورد »َو َمْن َیَتَوّک ی می کند، و او  خدا انســان را یار

ثمرهسوم:عدمپشیمانیازیاریخدا

خداى متعال در آیات 12 تا 22 سوره انسان، حداقل پانزده نعمت را برمی شمرد. 

نخســت از مســکن و لباس بهشتیان سخن می گوید و می فرماید: خداوند در برابر 

صبــر و شــکیبایی آن ها بهشــت، لباس هــا و فرش هایی از حریر را بــه آن ها پاداش 
2.»

ً
یرا ًه َو َحِر وا َجّنَ می دهــد؛ »َو َجزاُهْم ِبــا َصَبُر

کــه آن هــا بــر تخت هــاى زیبــا تکیــه  پــس از آن می افزایــد: ایــن در حالــی اســت 

 اَلراِئِک 
َ

ِکِئــینَ ِفهیا َعــیل گرمی آفتــاب را می بینند و نه ســردى هــوا را؛ »ُمّتَ کــرده، نــه 
3.»

ً
یــرا  َو ل َزْمَهِر

ً
ســا ْ َ

ْوَن ِفهیــا ش ل َیــَر

ْم  ُ َیّنَ َنْجِز
َ
َبــًة َول ــُه َحَیــاًة َطّیِ ُنْحِیَیّنَ

َ
ْنــَث َوُهــَو ُمْؤِمــٌن َفل

ُ
ْو أ

َ
َکــٍر أ ــا ِمــْن َذ  َصاِلً

َ
»َمــْن َعِمــل

کس عمل صالحی انجام دهد چه مرد باشد  وَن؛4 هر 
ُ
َکاُنوا َیْعَمل ْحَسِن َما 

َ
ْجَرُهْم ِبأ

َ
أ

کیزه ای  ک و پا که ایمان دارد، ما او را زنده می کنیم بــه زندگی پا چــه زن در حالــی 

و پــاداش می دهیــم او را به بهتر از آنچــه عمل می کنند«. 

که  ؛5 مســلمًا کســانی 
ً
َحُن ُوّدا ُم الّرَ ُ  لَ

ُ
اِت َســَیجَعل اِلَ وا الّصَ

ُ
ِذیــَن آَمُنــوا َو َعِمل

َّ
»ِإّنَ ال

ایمان آورده و نیکوکار شدند، خدای رحمان محبتی برای آنان در دل ها قرار می دهد«.

1. طاق، 3. 
2. انسان، 12. 

3. همان، 13. 
4. نحل، 97. 
یم، 96.  5. مر
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خدانصرتچهکسیراقبولنمیکند؟

ــینَ َعُضــًدا«؛1 یعنی خداوند 
ّ
ِضِل ِخــَذ اْلُ ُکْنــُت ُمَتّ کهــف می گویــد: »َو َما  آیــه 51 ســوره 

که اهــل ضالت هســتند را قبــول نمی کند. کمــک آن هــا 

یــادی داشــت، هــم ِعــده و هــم ُعــده داشــت، هــم  ابومســلم خراســانی قــدرت ز

ی بــود. بــه امــام صــادق7 نامــه  نفــرات و هــم تجهیــزات داشــت، آدم بســیار قــدر

ی  ی شــما و یــار گفــت: مــن می خواهــم ایــن امکانــات خــودم را بــرای یــار نوشــت؛ 

یــرا ابومســلم  اســام در اختیــار شــما بگــذارم. امــام صــادق7 قبــول نکردنــد؛ ز

خراســانی  خورده شیشــه داشــت، خالــص نبود. حضــرت برایش نامه نوشــتند: »َما 

َمــاِن َزَمــاِن«2 نــه تو از یاران من هســتی و نه ایــن زمان، زمان  ْنــَت ِمــْن ِرَجــاِل َو َل الّزَ
َ
أ

که  کنی این اســت  ی  مــن اســت؛ علت اینکه تــو می خواهی امام صادق7 را یار

از ایــن رهگــذر بــه نــان و نوایی برســی. 

ید و این  گر ایمــان بیاور که ایمــان آورده اید، ا کســانی  ِذیــَن آَمُنــوا« ای 
َّ
ــا ال َ ّیُ

َ
»َیــا أ

کــه اســام پناهــگاه اســت، امامــت و والیــت  گیــرد  ایمــان و بــاور در وجودتــان قــرار 

که با تمام  محافظ هســتند و ارزش های اســامی به نفع تان است، آن موقع است 

گر دفاع  ی می کنید، و ا وجود، با زبان، عمل، مال و جان از اسام دفاع و آن را یار

ی می کند. خالصانــه صورت بگیرد خدا هم شــما را یــار

کهف، 51.   .1
2. الحیــاه السیاســیه لإلمــام الرضــا7، جعفــر مرتضــی العاملــی، ص41؛ ینابیــع المــودة، ســلیمان بــن 
ی، نشــر داراالســوه، ج3، ص161؛ االمــام جعفــر الصــادق7، عبدالحلیــم الجنــدی،  ابراهیــم قنــدوز

ناشــر، المجلــس االعلــی للشــئون االســامیة القاهــرة، ص.75 
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باالترینعالمتونشانهیاریخدا

که انسان ثابت قدم بماند و پشیمان نشود،  ی خدا این است  باالترین عامت یار

ْقَداَمُکْم«؛1 یعنی 
َ
ْت أ وا اهلَل َیْنُصْرُکْم َو ُیَثّبِ زیرا در ادامه آیه چنین می گوید: »ِإْن َتْنُصُر

کرده است.  کمک تان  که خدا  گر ثابت قدم ماندید، بدانید  ا

کنــد، خــدا نیــز  ی  کــه ایمانــش قــوی باشــد و خــدا و اســام را یــار کــس  پــس هــر 

بــه ایمانــش را اضافــه می کنــد، ثابت قــدم خواهــد مانــد و عاقبــت به خیر می شــود؛ 

کننــد، ولی ایمان شــان  ی  کــه انقاب و اســام را یــار کســانی  هماننــد شــهداء. امــا 

یشــان بــه درد اهــل حــق می خــورد، ولــی خودشــان رشــد  گرچــه یار کامــل نباشــد، ا

نمی کننــد و عاقبــت بــه خیــر نمی شــوند.

خالصه

باالتریــن نگرانی: عاقبت به خیری و ثبات قدم در صراط مســتقیم

بهترینمعاملهباخدا

ی: 1. تعهد عهد یار

أ. دین خدا  

ب. ولّی خدا  

ج. ارزش های دین خدا  

2. تعهد خداوند: 

أ. ثبات قدم  

1. محمد، 7.
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ب. در مسیر ایمان  

ج. عاقبت به خیری  

بهترینیاری

ی مؤمنانه: یار  .1  

أ. باور به پناهگاه بودن دین   

ب. باور به محافظ بودن والیت   

ج. باور به زینت بودن ارزش ها   

ی همه جانبه )مجاهدانه(: یار  .2  

أ. با زبان   

ب. با عمل   

ج. با دارایی ها:   

            1. مال

            2. آبرو

            3. جان:

- جان خود     

- جان عزیزان     

 3. یاری مداوم )همراه با استقامت(: »تا زنده ایم رزمنده ایم«



 



  

مه م�ی
ن

�

اقتصــاد مقاومتی راه حل معضالت اقتصادی

کــه رهبــر فرزانــه انقاب اســامی بــا تعیین شــعار ســال،  حــدود ده ســال اســت 

خطوط اصلی حرکت مردم و دســتگاه های مســئول را جهت مقابله با مشــکات 

پیــش رو اعــام می کنند.

ی موضــوع اقتصــاد مقاومتــی  کاو بــا طــرح ســه ســؤال و پاســخ بــه آن، بــه وا

یــم. می پرداز

اقتصادمقاومتییاحماسهاقتصادیچیست؟

درگیر شــدن همه ارکان جامعه به فعالیت اقتصادی ســالم با رعایت اصول ذیل:

- برنامه ریزی دقیق

- کار و تاش مفید

- کار جمعی

- اصاح الگوی مصرف
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- تولید بیشتر 

- قناعت بیشتر 

- خیرات بیشتر 

- و...

چرابایداقتصادمقاومتیاجراییشود؟

اقتضای مسلمان بودن، تاش مفید در دنیا، برای داشتِن آخرت همراه • 

با سعادت است.

کردن دشمن •  انقابی بودن، تاش برای پیشبرد اهداف انقاب و ناامید 

از نفوذ است.

ایرانی بودن:• 

زیر بار ظلم و زور نرفتن است؛ امروز دشمن با تحریم ها به دنبال ظلم و • 

زور اقتصادی است. 

سربلند کردن ایران و ایرانی• 

بیکار نشدن کارگران ایرانی• 

چگونهبایداقتصادمقاومتیرعایتشود؟

رعایت اقتضائات اقتصاد مقاومتی از ناحیه دولت و نظام• 

رعایت از ناحیه مردم• 

رعایت از ناحیه نهادها و سازمان ها:• 

کار همگانی• 

تولید: • 
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1. ثروت 

2. خدمات

3. محصوالت   

مصرف کاالی ایرانی • 

اصاح الگوی مصرف و پرهیز از اسراف و تبذیر و تجمات • 

قانون مندی• 

ــود نـــــــدارد عیبى ــ ــه ذات خـ ــ اســــــالم ب
كــه هست از مسلمانى ماست هــر عیب 

گواه بر  یــخ بشــریت، اســام، تشــیع، انقاب اســامی و دفــاع مقدس، همــه  تار

کم شــده  کــه هــر وقت، به اســام دقیق عمل شــده اســت، خســارت ها  ایــن اســت 

یــاد شــده اســت و این وعده خداســت. و موفقیت هــا ز

ی اسامی یعنی:  جمهور

همه مردم بیایند و اســام بخواهند.

ی شود. که اســام در زندگی و جامعه جار همه مســئولین بخواهند 

کنیم، همه موفقیت های  گر منصفانه نگاه  در این چهل سال نظام اسامی، ا

نظــام اســامی ایــران در داخــل و خــارج، در فرهنــگ و اقتصــاد و سیاســت، از آن 

که به اسام و منویات والیت عمل شده است )ذکر نمونه ها توسط  جهت اســت 

مبلغــان الزم اســت( و همــه مشــکات ناشــی از عدم دقت در دســتورات اســام و 

فرامین والیت از ناحیه مسئولین و بعضًا مردم بوده است؛ به عنوان مثال، اسام 

رمــز موفقیت فرد و جامعه را در:
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- تاش همگانی و دینی 

- رعایت قوانین دین و تقوا 

- رعایت حقوق یکدیگر 

کــه ســفارش امامیــن انقــاب نیــز بــوده اســت، ولــی امروز ســه مشــکل  می دانــد 

یشــه همــه مشــکات اســت: اساســی ر

- تنبلی و عافیت طلبی

- بی دینی و بی دقتی در رعایت تقوی

- ظلم به یکدیگر و عدم رعایت حق الناس

گر همه مردم و مســئولین تصمیم به تاش مجاهدانه، دین مدارانه و عادالنه  ا

بگیرنــد، قطعًا انقاب اســامی با ســرعت و اتقان بیشــتر راه خــود را ادامه می دهد 

تــا به ظهور و حکومت جهانی حضرت پیوند بخورد. ان شــاءاهلل




