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ــام(  ــهِ )علیه الس ِ ــْن ُدَعائ َو َكاَن مِ
إِلَــی  نََظــَر  إَِذا  َضــا  الرِّ فِــي 
 ِ ِلَّ »الَْحْمــُد  نْیَــا:  الدُّ أَْصَحــاِب 
 َ ــهِْدُت أَنَّ الَّ ِ، َش ــِم الَّ ــی بُِحْك رًِض
ــْدِل و  ــادِهِ بِالَْع ــَش عِبَ ِ ــَم َمَعای َقَس
أََخــَذ َعَلــی َجِمیــِع َخْلقـِـهِ بِالَْفْضــِل 
ِــهِ  ــٍد َو آل ــی ُمَحمَّ ــلِّ َعَل ــمَّ َص اللَُّه
ـي بَِمــا أَْعَطیْتَُهــْم و َل  و َل تَْفتِنِـّ
َفَأْحُســَد  َمنَْعتَنِــي  بَِمــا  تَْفتِنُْهــْم 
ُحْكَمــَك«. أَْغَمــَط  و  َخْلَقــَك 

 

چرا حضرت فاطمه در آسمان 
منصوره نامیده می شود؟

میــاد  پربرکــت  ایــام  ابتــدا  در 
ــره،  ــه طاه ــرت صدیق ــده حض فرخن
فاطمــه زهــرا )ســام اهلل علیها( را تبریــک 
عــرض می کنــم. همــراه بــا شــما 
عزیــزان، ایــن مناســبت را بــه همــه ی 
دوســتان حضــرت در سراســر عالــم، 
بــه رهبــر عزیزمــان و جامعــه بانــوان 
ــز  ــای عزی ــًا اعض ــی، مخصوص گرام
ــت  ــک و تهنی ــه تبری ــه صحیف جلس

ــت  ــه عنای ــد ب ــم امی ــم. چش می گویی
و شــفاعت و دعــای حضــرت زهــرا 
ــا  ــاءاهلل در دنی ــم. ان ش ــام اهلل علیها( داری )س

از  بهره منــدان  جــزء  آخــرت  و 
نصــرت و یــاری آن بزرگــوار باشــیم 
و مخصوصــًا تماشــاگر آن نصــرت 
ــبت  ــال نس ــدای متع ــز خ حیرت انگی
بــه حضــرت زهــرا )ســام اهلل علیها( باشــیم. 
منصــوره  حضــرت  آن  القــاب  از 
هســت. پــدر بزرگــوارش از جبرئیــل 
او  بــه  آســمان  در  چــرا  پرســید: 
ــل  ــود؟ جبرئی ــه می ش ــوره گفت منص
پاســخ داد: زیــرا از نصــرت ویــژه 
ــود،  ــد می ش ــت بهره من ــی در قیام اله
ــَرُح  ـِـٍذ یَْف و ایــن اســت معنــی »یَْوَمئ
یَنُْصــُر   ِ الَّ بِنَْصــرِ  الُْمْؤمِنُــوَن 
َمــْن یَشــاُء؛]۱[ در آن روز اســت 
کــه مؤمنــان از یــاری خــدا شــاد 
ــاری  ــد. هرکــه را بخواهــد ی می گردن
می کنــد«. خــدای متعــال دســت ایــن 
بانــوی بــزرگ را بــرای یــاری همــه ی 
دوســتانش بــاز خواهــد گذاشــت.]۲[
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۲۶۰ جلسه، حاصل ۷ سال 
بررسی صحیفه

بــه مناســبت اینکــه می خواســتیم 
بحــث جدیــد را انتخــاب کنیــم، 
ــت  ــن فهرس ــای تاج الدی ــد آق ــا ش بن
ــد.  ــه کنن ــده را تهی ــای طی ش بحث ه
ــه  ــگاه مجموعــه ای ب ــا هیچ وقــت ن م
مســیر طی شــده نداشــتیم. ایشــان 
ــان  ــه نش ــد ک ــن دادن ــه م ــذی ب کاغ
می دهــد از ســال ۹۲ کــه توفیــق پیــدا 
ــه محضــر صحیفــه مبارکــه  ــم ب کردی
ســجادیه برســیم، تاکنون ۲۶۰ جلســه 
برگــزار شــده اســت. خدای متعــال را 
بابــت چنیــن توفیقــی شــاکر هســتیم.

ویژگی های دعای سی وپنجم  
صحیفه

موضــوع بحــث مــا ســی وپنجمین 
دعــای صحیفــه مبارکــه ســجادیه 
ــاه،  ــای کوت ــزء دعاه ــه ج ــت ک اس
دیگــر  دعاهــای  همــه ی  مثــل  و 
ــاده  ــی و فوق الع ــه، بســیار عال صحیف
ــت.  ــی اس ــیر زندگ ــردی در مس کارب
مصبــاح  و  پرفــروغ  چــراغ  مثــل 
درخشــانی اســت کــه انســان بــر 

اســاس آن می توانــد نقشــه الهــی 
زندگــی خــود را ترســیم کنــد و 
ــران  ــش و دیگ ــه پیرامون ــش ب نگاه
بــر اســاس جهان بینــی توحیــدی 
و  نــگاه  ایــن  رهگــذر  از  باشــد. 
نگــرش توحیــدی، هــم خــود انســان 
ــران  ــم دیگ ــد، ه ــامت بمان ــه س ب
ــد و  ــامت بمانن ــه س ــه او ب از ناحی
ــب، طاهــر، گــوارا،  یــک زندگــی طیّ
ــان  ــو از اطمین ــین و ممل ــیار دلنش بس
رضایــت  و  خرســندی  و  خاطــر 
ــه لطــف و عطــای  داشــته باشــد و ب
الهــی، امتحانــات الهــی را پشــت ســر 
بگــذارد و بــه عافیــت از ایــن ســراچه 
ــه  ــد و ب ــور کن )ســرای کوچــک( عب
برســد. دارالســام  بــه  ســامت 

دعایی برای بشر امروزی 

ــک  ــی ی ــای نوران ــن دع ــن ای در مت
قاعــده بســیار مهــم مطــرح می شــود 
ــبختی آفرین  ــد خوش ــزء قواع ــه ج ک
و ســعادت آفرین بــرای انســان های 
مؤمــن و متعهــد اســت. یــک جملــه 
حقیقتــًا  جملــه ای  منتهــا  اســت؛ 
ــم  ــی وپنجم مره ــای س ــکوه. دع باش
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انســان  به ویــژه  انســان ها،  درد 
معاصــر اســت. بــه خاطــر اقتضائــات 
ــب  ــادی غال ــان م ــا، گفتم روزگار م
بــر زمانــه مــا اســت و مــردم زمانــه ما 
ــل  ــی در تجم ــابقات خطرناک ــه مس ب
ــمت  ــه س ــن ب ــی و رفت و تجمل گرای
مســائل دنیایــی مبتــا هســتند. انســان 
ــًا  ــا، دقیق ــن دع ــد ای ــاس می کن احس
نســخه شــفابخش بــرای زمانــه ی 
ــا ایــن دعــای  ــا اســت. حضــرت ب م
نورانــی بــر دردهــای جانــکاه زمانه ی 
مــا مرهــم می گــذارد. کاش مــردم 
مــا بــا ایــن دعــا زندگــی بکننــد، بــا 
ایــن دعــا انــس بگیرنــد، بــا ایــن دعــا 
ــد،  ــد خــود را اصــاح کنن ــه دی زاوی
بــا ایــن دعــا بــه روحیه شــان را ارتقــا 
و فکرشــان را تعالــی دهنــد و بــا ایــن 
ــه را بچشــند. دعــا طعــم حیــات طیّب

نورانــی  دعــای  ویژگــی  ایــن 
ســی وپنجم صحیفــه اســت. لــذا بایــد 
ــاءاهلل  ــم. ان ش ــدرش را بدانی ــی ق خیل
بهره منــد  عالــی اش  مضامیــن  از 
شــویم. مختصــر اســت، ولــی خیلــی 
ــده اســت. عالــی و بــزرگ و پیش برن

بعــد از ایــن توصیــف کلــی در ارتباط 
ــه،  ــن مقدم ــان ای ــا و بی ــن دع ــا ای ب
می رویــم. دعــا  محتــوای  ســراغ 

 

نگاه به فرادستان در معیشت، 
یکی از عوامل مهم اندوه

معــاش،  از  بهره منــدی  در  افــراد 
دارنــد؛  مختلفــی  حالت هــای 
برخــورداری   قلــه  در  عــده  یــک 
یــک  دارنــد.  قــرار  بهره منــدی   و 
و  فقــر  حضیــض  در  هــم  عــده 
هســتند.  بی بهره گــی  و  نــداری 
در ایــن میــان مراتــب گوناگونــی 
وجــود دارد. ایــن واقعیتــی اســت 
هســتیم. مواجــه  آن  بــا  مــا  کــه 

فکــر  دســتگاه  بــه  انســان  اگــر 
الهــی و توحیــدی مجهــز نباشــد، 
دائمــًا یــا رنــج می بــرد یــا رنــج 
می دهــد. اگــر نــگاه مــا ســطحی 
ــن  ــدن ای ــا دی ــد، ب ــری باش و ظاه
صحنه هــا و بــا مواجهــه بــا وضعیــت 
و  دارایی هــا  دیــدن  بــا  دیگــران، 
اعــم  دیگــران،  خوشــگذرانی های 
از خانه هــا و خودروهــا و عناویــن 
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ســفرهای  و  مــدارک  و  القــاب  و 
خارجــی،  و  داخلــی  تفریحــی 
ــه  ــا ب ــم م ــر چش ــم. اگ ــج می بری رن
ــه  ــری ک ــاد، تعبی ــا افت ــاب دنی اصح
انتخــاب  دعــا  همیــن  عنــوان  در 
شــده، همــواره از وضعیــت خودمــان 
ــن  ــه ای ــود. البت ــم ب ــت خواهی ناراح
طرفــش هــم هســت؛ انســان مواجــه 
ــر  ــه پایین ت ــانی ک ــا کس ــود ب می ش
از خــود او هســتند. ولــی آنهــا را 
را  خودمــان  و  نمی بینیــم  معمــوالً 
ــم. معمــوالً  ــا مقایســه نمی کنی ــا آنه ب
باالتــر از خــود را می بینیــم. مثــًا 
ــان  ــت ف ــه قیم ــوید ک ــر می ش باخب
ــان  ــرده و ف ــدا ک ــش پی ــز افزای چی
ــر  ــد براب ــش چن ــان ثروت ــرد ناگه ف
ــودت  ــه خ ــی ب ــت. نگاه ــده اس ش
هیچــی  کــه  می بینــی  و  می کنــی 
بــه دارایــی تــو اضافــه نشــده اســت.

و  غریــب  و  عجیــب  مســابقه 
تمام نشــدنی حــرص و آز و طمــع 
بــرای انــواع و اقســام بهره مندی  هــای 
ــال  ــا دنب ــود دارد. خیلی ه ــادی وج م
ایــن هســتند کــه، چــه از حــال 
و چــه از حــرام، چیــز اضافــه ای 

ــر  ــًا ب گیرشــان بیایــد. آدم هــا دائم
اســاس همیــن قاعــده ارزش گــذاری 
نســبت  هــم  عــده ای  می شــوند. 
ملول تــر  و  ناامیدتــر  آتیــه  بــه 
می شــوند کــه فــردا چــه خواهــد 
ــران  ــان نگ ــاره فرزندانش ــد؟! درب ش
می خواهنــد  چطــور  کــه  هســتند 
می تواننــد  آیــا  کننــد.  ازدواج 
مســکنی از خودشــان داشــته باشــند؟

باعــث  این چنینــی  دلشــوره های 
می شــود انســان در محیــط و حالــت 
تــرس پیوســته و یــک نوع افســردگی 
و ناامیــدی دائمــی باشــد. مــردم خود 
بــا دیگــران مقایســه می کننــد.  را 
ــم  ــان خان ــد ف ــک زن می بین ــًا ی مث
زیــورآالت  چقــدر  خــودش  بــه 
ــش  ــا افزای ــاال ب ــرده و ح ــزان ک آوی
قیمــت طــا، چقــدر بــه ســرمایه اش 
ــا  ــک آق ــا ی ــت. ی ــده اس ــه ش اضاف
بــه دیگــری نــگاه می کنــد و بــا 
ــا چــه تیپــی  ــد ایــن آق خــود می گوی
ــردم چطــور بچه هایشــان  ــا م دارد؟ ی
می فرســتند؟ بخــت  بــه خانــه  را 
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اگــر کســی اهــل درد و احســاس 
کــه  می بینــد  را  افــرادی  باشــد، 
دشــواری  و  ســخت  در وضعیــت 
زندگــی می کننــد و در تنگنــا هســتند؛ 
مخصوصــًا بــا ایــن فــراز و فرودهــای 
اقتصــادی اخیــر. اگــر انصــاف داشــته 
ــد آنهــا وضعشــان از او  باشــد، می بین
به مراتــب نامناســب تر و ســخت تر 
اســت. چنانچــه انســان موفــق شــود 
ــد،  ــود را ببین ــر از خ ــراد گرفتارت اف
ــد.  ــدا می کن ــت پی ــش دس ــه آرام ب
اگــر اهــل درد باشــد، ناراحتــی آنهــا 
وجــودش را می گیــرد کــه البتــه ایــن 
ــت؛  ــی اس ــی خوب ــی، ناراحت ناراحت
مخصوصــًا اگــر بــه ایــن حالــت 
ــایی  ــا کارگش ــرای آنه ــه ب ــد ک برس
بکنــد و نیــز احســاس خوبــی نســبت 
ــه  ــال ب ــدای متع ــته های خ ــه داش ب
ــاورد. ــود بی ــه وج ــودش در او ب خ

ــل  ــاال مح ــه ح ــم ک ــن بگذری از ای
بحــث مــا نیســت، مســئله ایــن اســت 
کــه انســان وقتــی بهره مندی هــای 
ناراحــت  می بینــد،  را  دیگــران 
نشــود. از بــاب اینکــه همیشــه دســت 
ــراد  ــی اف ــت، حت ــت هس ــاالی دس ب

ــه باالدســت خــود  ــی ب ــد وقت بهره من
ــگاه می کننــد، همیــن قصــه برقــرار  ن
ــازه ای دارد،  ــرف مغ ــًا ط ــت. مث اس
ــه  ــد ک ــگاه می کن ــی ن ــه کس ــی ب ول
ــن  ــاره همی ــازه دارد. دوب ــا مغ دو ت
حالــت در او پیــدا می شــود. ایــن 
نــگاه، نــگاه خیلــی خطرناکــی اســت.

تبعات ضعف باور توحیدی در  
انسان

۱. سوءظن به خداوند و مردم
انســانی کــه جهان بینــی اش مــادی 
ــار  ــا گرفت ــن مواجه ه ــد، در همی باش
از  یکــی  چنــد مشــکل می شــود. 
مشــکاتش ســوءظن اســت؛ هــم 
ــم  ــق و ه ــه خل ــبت ب ــوءظن نس س
ــن  ــق. چنی ــه خال ــبت ب ــوءظن نس س
ــه  فــردی وقتــی بــا افــرادی مواج
ثروتمندتــر  او  از  کــه  می شــود 
ــد  ــه می دزدن ــد هم ــتند، می گوی هس
کجــا  از  می کننــد!  غــارت  و 
این همــه پــول می آورنــد؟ همــه ی 
ــد  ــه دزدیدن ــن اســت ک ــش ای تحلیل
و غــارت کردنــد و بــا مــال دیگــران 
ایــن  بــه  می گذراننــد.  خــوش 
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ــق  ــه خل ــوءظن ب ــار س ــب گرفت ترتی
ــوءظن  ــن، س ــر از ای ــوند. بدت می ش
ــت.  ــال اس ــدای متع ــق و خ ــه خال ب
چنیــن کســی هرچنــد بــه زبــان 
ــن  ــه ای ــد ک ــاس می کن ــاورد، احس نی
عالــم بــه قاعــده ظلــم ســاخته شــده 
ــر ســؤال  ــی را زی ــدل اله اســت و ع
ــدا  ــد خ ــود می گوی ــا خ ــرد. ب می ب
ــی  ــن اعتنای ــه م ــرده و ب ــا ک ــرا ره م
ــاز و  ــل نم ــه اه ــران ک ــدارد. دیگ ن
دعــا و توســل نیســتند، چقــدر خوش 
بهره هایــی  چــه  و  می گذراننــد 
ــی  ــز و بپاش ــه بری ــن چ ــد! ببی دارن
دارنــد و مــا در چــه وضعیتی هســتیم!

 
۲. اضطرابی همیشگی

ــوع  ــک ن ــث ی ــن باع ــر ای ــاوه ب ع
و  می شــود  درونــی  اضطــراب 
ســعادت  پایــه  کــه  را  آرامشــی 
هســت، از انســان می گیــرد. ایــن 
نــگاه انســان را دائــم اذیــت می کنــد؛ 
نابرخورداری هــای  همیشــه  چــون 
برخورداری هــای  بــا  را  خــودش 
می کنــد. مقایســه  دیگــران 

 

۳. احساس تحقیر شدن
عــاوه بــر اینهــا انســان گرفتــار 
چــون  می شــود.  تحقیــر 
و  نمی بینــد  را  داشــته هایش 
می بینــد،  را  دیگــران  داشــته های 
در نــگاه خــودش تضعیــف و تحقیــر 
داشــته ها  تحقیــر  ایــن  می شــود. 
ــبت  ــکری نس ــه مقــام ناش مــا را ب
ــا  ــرد و اینج ــق می ب ــرت ح ــه حض ب
می شــود. پیــدا  ناشــکری  صفــت 

 
۴. حسد

ــب  ــه مصائ ــر ب ــت دیگ ــک مصیب ی
چنیــن نگاهــی اضافــه بفرماییــد، 
ــانی  ــه کس ــبت ب ــان نس ــه انس اینک
کــه بهره منــد هســتند، مخصوصــًا 
آنهایــی کــه در ارتبــاط بــا مــا هســتند 
و مثــًا همــکار، همســایه یــا بســتگان 
مــا هســتند، گرفتــار حســد می شــود. 
ــا  ــکار ی ــل، هم ــد فامی ــرف می بین ط
رفقیــش دارد خانه می ســازد، در دلش 
ــبت  ــد نس ــی و حس ــت بدخواه حال
بــه آن شــخص شــکل می گیــرد.

ــتم  ــای هش ــش در دع ــد تحلیل حس
ــت.  ــان اس ــوره ایم ــه خ ــت ک گذش
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اگــر بــرای انســان پیــش بیایــد، 
دلــش  در  کــه  می شــود  این طــور 
آرزو می کنــد آن طــرف خانــه اش 
ــان هــم  ــه زب خــراب شــود. شــاید ب
ــد،  ــرف را می بین ــی ط ــاورد و وقت نی
بگویــد خــوش بــه حــال شــما، 
ان شــاءاهلل موفــق باشــی. حتــی پشــت 
ــوری  ــودش را این ط ــم خ ــرش ه س
دلــش  در  ولــی  می دهــد؛  نشــان 
ــا  ــی ورزد. ی ــد م ــه او حس ــبت ب نس
ماشــین  طــرف  می بینــد،  وقتــی 
آن چنانــی ســوار شــده، در دلــش 
تصــادف  کنــد  خــدا  می گویــد: 
ــد  ــان باشــد، می گوی ــر مهرب ــد. اگ کن
ــط  ــد، فق ــی نیای ــودش بای ــر خ س
ماشــینش آســیب ببینــد یــا یــک دزد، 
آن را بــدزدد. ایــن حس در دل انســان 
می شــود. تقویــت  و  می چرخــد 

 
۵. بخل

ایــن نــگاه از یــک منظــر ممکــن 
بــه  انســان  در  را  بخــل  اســت 
کنــد. تقویــت  و  بیــاورد  وجــود 

 

اصالح زاویه دید، تنها راه 
نجات

برشــمردیم،   کــه  مــواردی  بــرای 
نــدارد:  وجــود  بیشــتر  راه  یــک 
توحیــدی اش  بنیــه  انســان  اینکــه 
را تقویــت کنــد و زاویــه دیــدش 
را اصــاح کنــد. چنانچــه زاویــه 
ــه ی  ــود، هم ــاح ش ــان اص ــد انس دی
می شــود.  برطــرف  چیزهــا  ایــن 
داشــتن  از  هیچ وقــت  دیگــر 
دیگــران اذیــت نمی شــود و رنــج 
نمی خــورد.  حســرت  و  نمی بــرد 
بهره مندی هــای  از  هیچ وقــت 
بــه  ســوءظن  گرفتــار  دیگــران 
ــش  ــود و آرام ــال نمی ش ــدای متع خ
نمی بینــد. آســیب  باطنــی اش 

مســیری کــه تــا حــاال توضیــح دادیم، 
بــرای کســی اســت کــه ایمانــش 
ضعیــف اســت و دنیــا را نمی شناســد 
و فلســفه وجــودی دنیا را نمی شناســد 
و  داشــتن ها  فلســفه ی  بــه  و 
ــش  ــدارد. نگاه ــه ن ــتن ها توج نداش
ــت. از  ــق نیس ــت و عمی ــطحی اس س
ــردان  ــه کارگ ــر ب ــا مهم ت ــه ی اینه هم
ایــن عالــم توجــه نــدارد. بــه بســط و 



9

OfoghHa.ir                                                      افق ها درنگی بر مسئله تعلیم و تربیت

قبــض معایــش توجــه نــدارد و رزاق 
را نمی شناســد. اگــر ایــن ضعــف 
توحیــدی اصــاح شــود، همــه ی 
مســائل برطــرف می شــود. دیگــر 
بــه  نســبت  بی تابــی  و  ناصبــری 
نداشــته ها و ناشــکری نســبت بــه 
ــانی  ــت. انس ــد داش ــته ها نخواه داش
کــه ضعــف توحیــد دارد، داشــته های 
چشــمش  در  هــم  خــودش 
تحقیــر و کوچــک می شــود؛ لــذا 
ــت  ــال حال ــدای متع ــه خ ــبت ب نس
ــود. ــدا می ش ــان پی ــکری در انس ناش

اگــر انســان گرفتــار جهان بینــی مــادی 
ــا  ــن مصیبت ه ــتی از ای ــد، فهرس باش
و بدبختی هــا بــه ســرش می آیــد. 
ــش،  ــط پیرامون ــه جــای اینکــه محی ب
باشــد،  و رشــد  فضیلــت  محیــط 
ــود. ــت می ش ــقوط و رذیل ــط س محی

نتایج اصالح زاویه دید انسان 

ــود،  ــاح ش ــگاه اص ــن ن ــه ای چنانچ
ــد  ــر می کن نظــام ارزشــی انســان تغیی
تــا آنجــا کــه ایــن دعــا شــما را 
ــی  ــه وقت ــه ای ک ــه نقط ــاند ب می رس

می بینیــد،  را  دیگــران  داشــته های 
نه تنهــا حســرت و حــس بــدی را 
ایجــاد نمی کنــد، نه تنهــا ســوءظن 
حــس  بلکــه  نمی کنــد،  ایجــاد 
خوبــی در شــما بــه وجــود مــی آورد 
ــن  ــه م ــدهلل ک ــد: الحم ــه می گویی ک
ــی  ــر چیزهای ــه خاط ــکر ب ــدارم؛ ش ن
کــه بــه مــن نــدادی. انســان معمــوالً 
ــه  ــال ب ــدای متع ــه را خ ــکر آنچ ش
ــن  ــی ای ــی آورد؛ ول ــا م او داده، به ج
ــای  ــدی و نگاه ه ــف توحی ــا کش دع
ــی آورد  ــه وجــود م ــما ب ــی در ش عال
ــد  ــد می کن ــما تولی ــی در ش و بصیرت
کــه حاصلــش ایــن می شــود کــه 
ــی  ــت چیزهای ــا باب ــد: نه تنه می گویی
ــم؛  ــکر می کن ــن دادی، ش ــه م ــه ب ک
ــه از  ــی ک ــر چیزهای ــه خاط ــه ب بلک
مــن دریــغ شــده و بــه مــن داده 
ــون  ــز شــکر می کنــم؛ چ نشــده نی
توجــه پیــدا می کنیــد کــه اینجــا 
ــت.  ــور اس ــط عب ــا و محی ــرای فن س
دارد.  فنــا  و  زوال  چیــزی  هــر 
ــدارد.  ــای دیگــران دوام ن بهره مندی ه
چیزهایــی کــه خــود مــا هــم داریــم، 
دوام نــدارد. همــه اش در حــال کهنــه 
شــدن و از بیــن رفتــن و زائــل شــدن 
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و از دســت رفتــن اســت. هــر چیــزی 
در ایــن عالــم اســت، در معــرض 
ــت.  ــب اس ــیب و تخری ــاد و آس فس
ــت؟ ــا هس ــری در آنه ــه خی ــس چ پ

سخت تر بودن امتحان  
انسان های دارا

وقتــی انســان در پرتــو توحیــد، دنیا و 
آخــرت، و عالــم فنا و بقا را بشناســد، 
هــم  کــه  می کنــد  پیــدا  توجــه 
داشــتن ها و هــم نداشــته ها، ابتــا 
ــوالً امتحــان  و امتحــان اســت و معم
داشــتن، خیلــی ســخت تر از امتحــان 
نداشــتن اســت؛ چــون حســابش 
ــی  ــی ســنگین تر و شــکرش خیل خیل
شــکر  امتحــان  اســت.  ســخت تر 
ــر  ــان صب ــخت تر از امتح ــی س خیل
ــگام  ــام حســن )علیه الســام( هن اســت. ام
شــهادت خطــاب بــه جنــاده فرمــود: 
ــاٌب َو  ــا ِحَس ــي َحَالَِه ِ ــم ف »واعل
فِــي َحَرامَِهــا عَِقــاٌب؛]۳[ بــدان 
ــا حســاب وجــود  ــه در حــال دنی ک
ــن  ــر«. بنابرای دارد و در حــرام آن کیف
ــورد و  ــرت می خ ــی حس ــدام عاقل ک
ــه  ــود ک ــزی می ش ــج چی ــار رن گرفت

فانــی اســت؟ عقــل در پرتــو توحیــد 
می شــود.  دنیاشــناس  و  تقویــت 
َمتَــاُع  »ُقــْل  می فرمایــد:  قــرآن 
ــٌل؛]۴[ بگــو برخــورداری  ــا َقلِی نْیَ الدُّ
]از ایــن[ دنیــا انــدک اســت«. مؤمــن 
می فهمــد کــه اینجــا هرچــه هســت، 
و ضعیــف  انــدک  و  کــم  خیلــی 
درســت  اســت.  ازدســت رفتنی  و 
ــا  ــد اینه ــد، می بینی ــگاه می کن ــه ن ک
ــت. ــت نیس ــار فضیل ــدام معی هیچ ک

و  درســت  دیــد  زاویــه  چنانچــه 
ــن مســائل  اصــاح شــود، همــه ی ای
بــه طــور کلــی تغییــر می کنــد و 
ــی  ــه حــال آنهای ــوالً ب ــان معم انس
کــه دارنــد، دلــش می ســوزد. تــا 
ــال  ــه ح ــوخت ب ــش می س ــاال دل ح
ــی  ــی وقت ــتند؛ ول ــه نداش ــانی ک کس
زاویــه دیــد درســت می شــود، دلــش 
می ســوزد بــه حــال آنهایــی کــه 
ــد:  ــود می گوی ــا خ ــون ب ــد؛ چ دارن
ــد؟  ــکرش برمی آین ــده ش ــا از عه آی
در عیــن حــال دعایشــان می کنــد 
ــد.  ــرت می کن ــب مغف ــان طل و برایش
ضمــن اینکــه از خــدای متعــال بــرای 
خــودش و اهــل بیتــش و عزیزانــش 
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دارد،  دوستشــان  کــه  کســانی  و 
ــی روزی  ــد؛ یعن ــاف را می خواه کف
ــا  ــن دنی ــد در ای ــه آبرومن ــدازه ک به ان
زندگــی کننــد و زندگی شــان بگــذرد.

بی تدبیری و تنبلی خود را گردن  
خدا نیندازیم

یادمــان باشــد رزق حــال مقســومی 
ــرای مــا تعییــن  کــه خــدای متعــال ب
امــا  کــرده، قبــض و بســط دارد، 
ــودش  ــدارد. خ ــوز ن ــوخت و س س
ــوا  ــَن آَمنُ ــادَِي الَِّذی ــا عِبَ فرمــود: »یَ
ــدگان  ــَعٌة؛]۵[ ای بن ــي َواِس إِنَّ أَْرِض
ــن  ــد، زمی ــان آورده ای ــه ایم ــن ک م
مــن  زمیــن  اســت«.  فــراخ  مــن 
زمیــن بــزرگ اســت، تــو بــرو ســهم 
ــر. از  ــن بگی ــن م ــودت را از زمی خ
ــَد  ــوا عِنْ ــم بخــواه: »َفابْتَُغ خــودم ه
پیــش  را  روزی  ْزَق؛]۶[  الــرِّ  ِ الَّ
خــدا بجوییــد«. بــاور کنیــم کــه 
ــه دســت او اســت و هرکــس  رزق ب
قســمت خــود را دارد. گاهــی انســان 
بی تدبیــری خــودش و نداشــتن عقــل 
اقتصــادی یــا تنبلــی و عــدم تحرک را 
ــر الهــی می گــذارد  ــه حســاب تقدی ب

اســت. بــزرگ  دروغ  یــک  کــه 

ــال  ــدای متع ــد، خ ــاش کنی ــما ت ش
ــد.  ــاز می کن ــرای شــما ب هــم راه را ب
نیت تــان را خدایــی کنیــد، اعتمادتــان 
بــه خــدای متعــال باشــد، تنبلــی 
ــید،  ــاش باش ــل کار و ت ــد، اه نکنی
ــاک  ــل و رزق پ ــراغ کار و تحصی س
ــم  ــدا ه ــد. خ ــز بروی ــال تمی و ح
ــد.  ــاز می کن ــما ب ــرای ش ــیر را ب مس
اینکــه شــما پاکیــزه و خــوب باشــید 
ــوا  ــان تق ــید، هم ــواه باش و حال خ
ــان  اســت. اهــل تــاش باشــید، عقلت
هــم عقــل اقتصــادی و خوبــی باشــد، 
زمانتــان را بشناســید و شــرایط را 
ــورت  ــن ص ــد؛ در ای ــم درک کنی ه
ــختی ها و  ــن س ــال از بی ــدای متع خ
ــما  ــرای ش ــی ب ــای زندگ گرفتاری ه
راهــی قــرار خواهــد داد. عــاوه 
بــر ایــن، از جایــی کــه فکــرش 
شــما  بــرای  نمی کنیــد،  هــم  را 
روزی می رســد. خــدای متعــال از 
مخصوصــی  رزق  لطفــش  خزانــه 
ــه  ــه ب ــانی ک ــن کس ــرای چنی دارد ب
آنهــا خواهــد رســاند. قــرآن هــم 
اُق ُذو  زَّ ــرَّ ــوَ ال َ ُه ــد: »إِنَّ الَّ می فرمای



12

OfoghHa.ir                                                      افق ها درنگی بر مسئله تعلیم و تربیت

ــه  ــُن؛]۷[ خــدا اســت ک ةِ الَْمتِی ــوَّ الُْق
ــد اســتوار  خــود روزی بخــش نیرومن
اســت«. در جــای دیگــر تضمیــن 
ــةٍ  َّ ــْن َداب ــا مِ ــه: »َوَم ــت ک داده اس
ــا  ــی الِ رِْزُقَه ــي الْْرِض إَِلّ َعَل ِ ف
ــتَْوَدَعَها؛]۸[  َها َوُمْس ــتََقرَّ ــُم ُمْس َویَْعَل
زمیــن  در  جنبنــده ای  هیــچ  و 
ــر  ــه[ روزي اش ب ــر ]اینک ــت مگ نیس
ــرارگاه  ــت و ]او[ ق ــدا اس ــده خ عه
می دانــد«. را  ُمردنــش  محــل  و 

امیــر المؤمنیــن امــام علــی )علیه الســام( در 
ــا  ــد: مورچه ه ــه می فرمای ــج الباغ نه
ــن خــدای متعــال  ــگاه کــن و ببی را ن
ــه او داده، رزق  ــه ب ــی ک در تجهیزات
ــا  ــرار داده. ب ــش ق ــم در اطراف را ه
چــه تاشــی بــا همیــن امکاناتــی کــه 
دارد، ســراغ رزق خــودش مــی رود و 
از گوشــه و کنــار روزی اش را جمــع 
ــدون  ــال آن را ب ــد. خــدای متع می کن
ــو را  ــور ت ــس چط ــته، پ رزق نگذاش
ــوءظنی  ــه س ــن چ ــد؟ ای ــا می کن ره
اســت کــه بــه خــدای متعــال داری؟

بــا عفــاف و تقــوا در جســتجوی 
رزق باشــید. عاقانــه بــا فضــای 

ــه  ــان مواج ــراف خودت ــادی اط اقتص
ــل  ــت و تحصی ــا هم ــد ب ــوید. بع ش
ــه  ــود را ب ــای الزم، رزق خ مهارت ه
دســت بیاوریــد؛ البتــه بــدون حــرص 
دلشــوره.  و  اضطــراب  و  طمــع  و 
ممکــن اســت ناگهــان محیــط برایــت 
بــاز شــود، بایــد حواســت باشــد کــه 
ــد  ــت می آی ــه گردن ــوق ب ــدر حق چق
کنیــد.  پرداخــت  را  آن  بایــد  کــه 
اگــر هــم در قبــض بــود و روزی 
انــدک و محــدودی رســید، آنجــا 
هــم شــاکر و صابــر بــاش. ان شــاءاهلل 
ــعادت  ــان، س ــال در هم ــدای متع خ
ــاش  ــد؛ چــون ت ــرار می ده ــو را ق ت
ــردی. ــی نک ــردی و تنبل ــت ک و هم

خــب مقدمــات ایــن دعــا زیــاد 
بعــد  جلســه  ان شــاءاهلل  شــد، 
ــم. ــن آن می روی ــی مت ــراغ بررس س

خــدای متعــال را قســم می دهیــم بــه 
ــان درگاهــش، مخصوصــًا  حــق مقرب
ــا  ــام رض ــام(، مق ــجاد )علیه الس ــام س ام
ــا را در  ــد. م ــا کرامــت فرمای ــه م را ب
تحصیــل رزق یــاری کنــد و رزق 
مــا را طیّــب و طاهــر و حــال و 
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ــم  ــدا را قس ــد. خ ــرار ده ــر ق مطه
آل  و  محمــد  حــق  بــه  می دهیــم 
محمــد )علیهم الســام( آنچــه را کــه بــه مــا 
ــرار  ــاکر آن ق ــا را ش ــداده، م داده و ن
ــختی های خــاص  ــر س ــد. در براب ده
مــا را صابــر قــرار دهــد. کســانی 
را کــه بــا تجمل گرایــی و بــه رخ 
ــد،  ــج می دهن کشــیدن، دیگــران را رن
آنهــا را اصــاح کنــد و مــا را از آنهــا 
قــرار ندهــد. خــدای متعــال را قســم 
می دهیــم بــه حــق ولــی اهلل االعظــم، 
در ظهــور آن حضــرت تعجیــل کند و 
موانــع ظهــور را مرتفــع کنــد. اســباب 
زندگــی ســعادتمندانه و باکرامــت 
ــروان اهــل  ــان پی ــرای همــه ی جوان ب
بیــت فراهــم آورد. انتخابــات پیش رو 
ــرای  را اســباب عــزت و ســربلندی ب
نظــام اســامی مــا قــرار بدهــد. 
ــته  ــرکت شایس ــه ش ــا را ب ــت م مل
و پرشــور حداکثــری در انتخابــات 
ــد. خــدای متعــال را قســم  ــاری کن ی
می دهیــم دشــمنان مــا را بیــش از 
ــازد. ــوا س ــل و رس ــار و ذلی ــن خ ای
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