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گــزارش  بحــث،  موضــوع 
دعــای  ســی وپنجمین  مضامیــن 
ــجادیه اســت.  ــه س ــه مبارک صحیف
عنــوان دعــا خــوب انتخــاب شــده 
اســت: »َو کاَن مـِـْن ُدَعائـِـهِ َعَلیــهِ 
ــَر  ــا إَِذا نََظ َض ــی الرِّ ِ ُم ف ــاَ السَّ
ــی  ــا«. بعض نْی ــاِب الدُّ ــی أْصَح إِلَ
ایــن  صحیفــه  نســخه های  از 
ــا  ــام رض ــوان مق ــل عن ــا را ذی دع
ــی  ــی بررس ــد؛ ول ــرح کرده ان مط
ــرای  ــه ب ــد ک ــان می ده ــا نش دع
مواجهــه انســان بــا کســانی اســت 
قابــل  دنیایــی  بهره هــای  کــه 
توجهــی دارنــد؛ اینکــه در ایــن 
مواجهــه چــه حــس، تحلیــل و 
برداشــتی داشــته و اوضــاع باطنــی، 
روحــی و قلبــی او چگونــه باشــد.

در ســه جلســه گذشــته بــه تفصیل 
جنبه هــای اصلــی بحــث را تقدیــم 
ــام( در  ــرت )علیه الس ــه حض ــم ک کردی
ایــن دعــا چــه مســئله ای را بــرای 

ــل و  ــود ح ــتان خ ــه و دوس جامع
ــکاری  ــه راه ــد و چ ــل می کنن فص
بــرای یــک زندگــی ســعادتمند 
ایــن  از  خوشــبختی  قریــن  و 
ــه  ــال ب ــد. ح ــه می کنن ــر ارائ منظ
ــم. ــا می پردازی ــن دع ــی مت بررس

تعریفی متفاوت از حمد 

ایــن دعــای نورانــی از جملــه 
ــه ی  ــا کلم ــه ب ــت ک ــی اس دعاهای
نورانــی حمــد آغــاز می شــود: 
ــِم اهللِ«.  ــی بُِحْك ــُد هللِ رًِض »الَْحْم
ــراز  ــع اب ــظ جام ــُد هللِ« لف »الَْحْم
حمــد بــه ســاحت قــدس خداونــد 
متعــال اســت. تفصیل مطلــب را در 
ســوره ی مبارکــه ي حمــد می تــوان 
ــم  ــوان ه ــن عن ــه همی ــه ب ــد ک دی
شــناخته شــده اســت. بعــد از بســم 
ِ َربِّ  اهلل، می گوییــم: »الَْحْمــُد هلِلَّ
ــی را  ــَن؛]۱[ ســتایش خدای الَْعالَِمی
ــت«.  ــان اس ــروردگار جهانی ــه پ ک
ــر  ــظ و تعبی ــن لف ــد کامل تری حم
ــه  ــد ب ــه حم ــرای ارائ ــارت ب و عب
ــروردگار متعــال  ســاحت قــدس پ
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ــه »رب  ــی ک ــژه وقت ــت؛ به وی اس
العالمیــن« بــه آن ضمیمه می شــود.

ایــن  از  حکایــت   »ِ هلِلَّ »الَْحْمــُد 
ــال  ــروردگار متع ــا پ ــه م ــت ک اس
را از نظــر افعــال و صفــات در 
کمــال مطلــق می بینیــم؛ یعنــی 
حمیــد اســت در افعــال، و ســتوده 
ــات. در  و پســندیده اســت در صف
چنیــن مقامی معرفت و شــناخت و 
احســاس خــود را دربــاره حضرت 
حــق ابــراز می کنــم. حمــد زمانــی 
از  انســان  کــه  می دهــد  رخ 
ــب  ــی نصی ــال اله ــای جم جلوه ه
بــرده و بــر اثــر توجــه بــه اســمای 
الهــی و صفــات پــروردگار متعــال، 
ــده  ــد آم ــی پدی ــل او بهجت در عق
اســت. انســان وقتــی بــا زیبایــی و 
ــش  ــود، عقل ــرو می ش ــال روب کم
بهجــت  و  می گــردد  شــکوفا 
ــود.  ــم می ش ــش فراه ــی برای عقل
ــی  ــه ثناخوان ــان ب ــه پیوســتش زب ب
ــد. ــود حم ــن می ش ــاید. ای می گش

ــا افعــال  ــاط ب ــه دیگــر در ارتب نکت

ــی  ــت. وقت ــال اس ــروردگار متع پ
انســان بــه عنایــت، لطــف، محبــت 
ــارک  و رحمــت حضــرت حــق تب
ــد، در  ــدا می کن ــی توجــه پی و تعال
او احســاس شــوق و روشــنایی 
کلمــه ی  کــه  می گیــرد  شــکل 
ایــن  پاســخگوی  هلل«  »الَحمــُد 
حــس شــکل گرفته در او اســت. 
ایــن ثناخوانــی در هــر دو فــرض با 
کلمــه ی »الَحمــُد هلل« آشکارســازی 
ــا  ــی م ــم بهجــت عقل ــود. ه می ش
در برابــر دریافــت جمــال و کمــال 
ــمای  ــات و اس ــه صف ــر ب ــه ناظ ک
الهــی اســت، و هــم شــوق قلبــی و 
محبــت باطنــی و احســاس خــوب 
ــت و  ــات، نعم ــر عنای ــا در براب م
ــا،  ــه م ــال ب ــروردگار متع ــف پ لط
ــُد هلل«  ــه ی »الَحم ــا کلم ــر دو ب ه
بیــان می شــود. لــذا هــم در توحیــد 
صفاتــی و هــم در توحیــد افعالــی، 
خداونــد متعــال را سپاســگزاری 
چیــزی  می کنیــم.  ثناخوانــی  و 
ــود،  ــاری می ش ــان ج ــه زب ــه ب ک
در  عقلــی  شــکوفایی  نتیجــه 
ــی اســت  ــال اله ــوه جم ــر جل براب
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و  دل  روشــنایی  کــه حاصلــش 
بــه  نســبت  محبــت  احســاس 
پــروردگار متعــال در برابر احســان 
ــا اســت. ــه م ــش ب ــام و لطف و انع

»الَحمــُد هلل« حکایــت از رضایــت 
و  خاطــر  آرامــش  و  انســان 
ــه  ــذا بافاصل ــکای دل دارد؛ ل خن
ــِم اهللِ«.  ــی بُِحْك ــد: »رًِض می فرمای
مــن در برابــر حکــم و قضــا و 
ــا  ــد و ثن ــال حم ــی، ح ــر اله تقدی
از ســِر کمــال و رضایــت دارم.

در بال هم می چشم لذات او 

خیلــی  گــزاره  یــک  اینجــا 
فوق العــاده مطــرح شــده اســت؛ به 
صــورت مطلــق می گوییــم مــن بــه 
درجــه ای از معرفــت رســیده ام کــه 
حکــم الهــی در همــه ی فروضــش 
ــز  ــت چی ــز رضای ــن ج ــرای م ب
ــا  ــد، غن ــر باش ــدارد. فق دیگــری ن
ــاری  ــد، بیم ــامتی باش ــد، س باش
باشــد، قبــض )تنگنا( باشــد، بســط 
)گشــایش( باشــد، در هــر فرضــی 

ــرت  ــم از حض ــام می کن ــن اع م
حــق تبــارک و تعالــی کــه حمیــد 
مطلــق اســت، خشــنود هســتم. 
رضایــت مطلــق خــودم را نســبت 
ــی ـ چــه تشــریعی  ــر حکم ــه ه ب
ــاحت  ــه از س ــی ـ ک ــه تکوین و چ
ابــراز  او صــادر شــود،  قــدس 
مــی دارم. البتــه اینجــا عمدتــًا ناظــر 
ــون  ــت؛ چ ــن اس ــام تکوی ــه مق ب
و  قبــض  راجع بــه  می خواهیــم 
بســط در رزق و بهره مندی هــا و 
ــم. ــت کنی ــا صحب نابرخورداری ه

بــه هــر حــال احســاس شــکر 
در مــن برانگیختــه شــده و بــه 
ــندم  ــع پس ــل و جام ــورت کام ص
ــان پســندد. چنانچــه  آنچــه را جان
فرمــان هجــرت صــادر شــود، 
دعــوت بــه جهــاد شــوم، پرداخــت 
زکات و خمــس باشــد، در مــن جز 
رضایــت چیــز دیگــری نیســت. در 
حالــت گشــایش هــم همیــن حــال 
ــوالً  ــش معم ــا آن بخ را دارم؛ منته
خیلــی محــل بحــث نیســت، فعــًا 
بــر مــوارد دشــوار و ســختی ها 
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تمرکــز داریــم؛ جایــی کــه تقدیــر 
ــا بیمــاری  ــر رزق انــدک ی الهــی ب
یــا یــک ســختی باشــد. در همــه ی 
ــتر  ــه بیش ــک کلم ــوارد ی ــن م ای
هلل«  »الَحمــُد  آن  و  نمی گویــم، 
عبــارت  روایــت  در  اســت. 
ــال؛]۲[  ــی ُکِل ح ــُد هللِ َعل »الَحم
ســپاس خــدا را در همــه حــال« را 
هــم داریــم کــه مربــوط بــه جایــی 
اســت کــه پیامبــر اکــرم )صلی اهلل علیه وآلــه( 
بــا ســختی ها و نابرخورداری هــا 
می شــدند. مواجــه 

می شــود  گــزاره  ایــن  پــس 
ــی  ــر جهان بین ــًا ب ــه کام ــا ک مبن
در  اســت.  مبتنــی  توحیــدی 
مــا  توحیــدی  جهان بینــی 
پــروردگار متعــال را خالــق مطلــق، 
مالــک مطلــق، ولــی مطلــق، حکیم 
علی االطــاق  رحمــان  مطلــق، 
می دانیــم. مطلــق  رحیــم  و 

گواهی بر عدل خداوند 

ــَش  ِ ــمَ َمَعای َ َقَس ــهِْدُت أنَّ اهللَّ »َش

ــْدِل«. شــهادت جایــی  ــادِهِ بِالَْع عِبَ
اســت کــه انســان مطلبــش خیلــی 
واضــح و مثــل روز روشــن اســت 
و ابهامــی دربــاره اش نــدارد. وقتــی 
و  شــائبه   هیــچ  بــدون  انســان 
ــاری  ــرد و غب ــام و گ ــرده و ابه پ
ــرو می شــود،  ــه روب ــا یــک صحن ب
مــن  می توانــد شــهادت دهــد. 
شــهادت می دهــم، یعنــی بــا تمــام 
وجــودم ایــن امــر را ابــراز می کنــم 
ــن اســت  ــل روز روش ــم مث و برای
ــکی  ــد و ش ــام و تردی و در آن ابه
نیســت. جایــی کــه می گوییــم: 
َــَه إِلَّ أهللُ، أْشــَهُد  »أْشــَهُد أَْن َل إِل
ا َرُســوُل أهللِ، أْشــَهُد أنَّ  ــدً أنَّ ُمَحمَّ
ــن در  ــی م ــيَّ أهللِ«، یعن ِ ــا َول َعلِیً
ــا  ــم ت ــت می کن ــیر حرک ــن مس ای
بــه یقیــن کامــل برســم و ایــن مبنــا 
را دربــاره ی توحیــد و رســالت 
پذیرفتــه ام. کامــًا  والیــت  و 

»َشــهِدُت«،  می گوییــم:  اینجــا 
»اَنَّ  می دهــم،  شــهادت  مــن 
اهلل  کــه  می کنیــم  تأکیــد  اهللَ«، 
ِــَش  ــَم َمعای ــی »َقَس ــارک و تعال تب
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و  زندگــی  بِالَعــدل«  عِبــاده 
ــا آن در  ــان ب ــی انس ــه زندگ آنچ
ــی  ــود، یعن ــا اداره می ش ــن دنی ای
خــوراک، پوشــاک، مســکن، نکاح، 
ــد و بهره مندی هــای  شــغل، درآم
عــدل  اســاس  بــر  را  مــادی 
اســت. کلمــه ی  تقســیم کــرده 
ســازماندهی  بــه  ناظــر  عــدل 
کلــِی نظــام هســتی اســت کــه 
حکمــت  و  علــم  اســاس  بــر 
محدودیت هــا  و  دنیــا  اســت. 
در  همــه  گوناگونــش،  ابعــاد  و 
می گیــرد.  قــرار  عــدل  قاعــده 
ــت  ــن اس ــام احس ــان نظ ــن هم ای
ــر اســاس  ــم هســتی ب ــه کل عال ک
اســت. شــده  برنامه ریــزی  آن 

عدل لزوماً به معنای مساوات  
نیست

ایــن عــدل بــا عدالتــی کــه در 
ذهنیــت عامــه هســت، فــرق دارد. 
عدالــت در ذهــن مــردم بــه معنــای 
مســاوات اســت کــه برداشــتی 
از  حداقلــی  و  ســطحی  بســیار 

عدالــت اســت. عدالــت حتــی 
ــن  ــم ای ــطش ه ــای متوس در معن
ــاوات  ــی مس ــًا گاه ــت. اتفاق نیس
برخــاف عدالت اســت. مســاوات 
گاهــی بــا عدالــت هماهنگ اســت 
و گاهــی نیســت. معنــای پیشــرفته 
ــن  ــام احس ــدل، نظ ــت و ع عدال
ــام احســن شــخص  اســت. در نظ
و  اجتماعــی  نظــم  در  را  خــود 
نظــم جهانــی و کیهانــی، یعنــی 
می بینــد. هســتی  نظــام  کل 

آرامش خاطر در پرتو اقرار به  
عدل الهی

کــه  می دهیــم  شــهادت  اینجــا 
خداونــد متعــال عــادل اســت و بــه 
عدالــت رفتــار می کنــد و نظــام 
هســتی را بــر اســاس عدل اســتوار 
کــرده و بــه قاعــده عدل هــم جهان 
هســتی را اداره می کنــد. ایــن نــگاه 
چــون یــک نــگاه خیلــی عمیــق و 
ــدی  ــی توحی ــته از جهان بین برخاس
ــش  ــت، حاصل ــان اس ــق ایم و عم
ــخص  ــت. ش ــر اس ــش خاط آرام
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ــوزن  ــر س ــک س ــه ی ــد ک می دان
ظلــم در دســتگاه الهــی وجــود 
نــدارد و دســتگاه الهــی عــدل 
ــن  محــض و مطلــق اســت؛ بنابرای
ــری و  ــت های ظاه ــر در برداش اگ
ــود و  ــد کمب ــه احســاس می کن اولی
دشــواری وجــود دارد، و دیگــری 
ــن  ــی دارد، ای ــدی و آسایش بهره من
ــم  ــاس آن نظ ــر اس ــا را ب تفاوت ه
ــت  ــد. عدال ــل می کن ــع تحلی جام
کلــی بــه عنــوان یــک قاعــده 
کرانه هــای  تمــام  بــر  طایــی 
هســتی حاکمیــت دارد و حکمرانی 
در  تفــاوت  بنابرایــن  می کنــد. 
اســتعدادها و تصمیمــات و اراده 
کــه  حاکمیت هــا  و  اشــخاص 
این جهانــی  زیســت  اقتضائــات 
اســت، او را ناراحــت نمی کنــد. 
و  برنامه ریــزی  مؤمــن  البتــه 
ــر  ــی اگ ــدام دارد، ول ــر و اق تدبی
بــا وجــود تــاش بــه  خواســته اش 
نرســید، خــود را محــروم مطلــق و 
همیشــگی نمی دانــد. ایــن مربــوط 
ــِی  ــت این جهان ــه زیس ــود ب می ش
ــدای  ــگاه خ ــا و در پیش ــت م موق

ــود و  ــم نمی ش ــزی گ ــال چی متع
ــرای  ــی ب ــدل اله ــه ع درون چرخ
ــا  ــران می شــود. شــخص ب ــا جب م
ــد؛  ــدا می کن ــش پی ــن فکــر آرام ای
در دســتگاه  دارد  اعتقــاد  چــون 
وجــود  ظلمــی  هیــچ  الهــی 
متعــال ســتمی  نــدارد. خــدای 
ــراد  ــوءاختیار اف ــر س ــر اث ــه ب را ک
زندگــی  نظــام  تحمیل هــای  و 
بــه  اتفــاق می افتــد،  اجتماعــی 
دنیــا  نمی شناســد.  رســمیت 
تمــام می شــود و در آن زیســت 
ــرآن  ــر ق ــه تعبی ــه ب ــی ک جاودان
ــَي  ــَرَة لَهِ اَر اْلِخ ــدَّ کریــم »َوإِنَّ ال
ــی  ــی حقیق ــَواُن؛]۳[ و زندگ الَْحیَ
همانــا ]در[ ســرای آخرت اســت«، 
شــخص  بــرای  اینهــا  همــه ی 
جبــران می شــود. چنان کــه اگــر 
در زیســت تکوینــی کــم و کاســتی 
پیــدا شــود و یــک نفــر مثــًا کــور 
ــارک  ــد تب ــد، خداون ــا بیای ــه دنی ب
ــر  ــا در براب ــی در همیــن دنی و تعال
ــاف و  ــه او الط ــت ب ــن محدودی ای
عنایــات دیگری دارد کــه بماند؛ در 
حیــات جاودانــی ایــن محدودیــت 
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و  می شــود  جبــران  برایــش 
ــراد  ــتر از اف ــب بیش ــا به مرات آنج
ــت. ــد داش ــره خواه ــد، به بهره من

مــا  بــه  اینجــا  )علیه الســام(  امــام 
یــادآوری می کنــد کــه شــما طبــق 
توحیــدی،  نظــم  و  جهان بینــی 
می دانیــد کــه چتــر عدالــت از 
ــه  ــی االطــاق ک ــادل عل ســوی ع
ــادر  ــی و ق ــک و ول ــق و مال خال
ــایه  ــی س ــر زندگ ــق اســت، ب مطل
اســت. برخورداری هــا  انداختــه 
باعــث  نابرخورداری هــا  و 
و  ذهنــی  تحلیــل  نمی شــود 
برداشــت مبنایــی من آســیب ببیند.

انســان  مقایســه ها،  در  معمــوالً 
خــود را در معــرض نابرخــورداری  
و شــرایط قبــض و ســختی می بیند 
ــد.  ــش می آی و امتحــان  خاصــی پی
کلمــه ی »معایــش« در اینجــا بیــان 
نابرابری هــا  ایــن  کــه  مــی دارد 
ــی  ــو عین ــه نح ــم ب ــوی چش جل
ــما  ــر روز ش ــت و ه ــد اس متجس
جلــوی  را  برخورداری هــا  رژه 

می کنیــد. مشــاهده  چشــمتان 

بدون فضل الهی هیچ کس به  
پاکی نمی رسد، حتی انبیا و اولیا

ــهِ  ــِع َخْلقِ ــی َجِمی ــَذ َعَل »َو أَخ
شــهادت  حــال  بِالَْفْضــِل«. 
اینکــه  و  فضــل  بــه  می دهــم 
ــیره  ــی س ــارک و تعال ــد تب خداون
و روش و ســنت قطعــی و جــدی 
همــه ی  بــه  نســبت  را  خــود 
بندگانــش فضــل قــرار داده اســت. 
ــخن  ــه س ــت ک ــی اس ــل جای فض
از اســتحقاق نیســت؛ ســخن از 
بخشــش و کــرم اســت. فضــل 
یعنــی خداونــد متعــال مفــت و 
مجانــی مِلــک و ُملــک را در برابــر 
کار کوچکــی کــه انجــام دادی، 
ــا  ــد. اینج ــاداش می ده ــو پ ــه ت ب
اصــًا بحــث انــدازه و اســتحقاق و 
عدالــت مطــرح نیســت. فضــل بــا 
کلمــه ی »جمیــع« آمــده کــه یعنــی 
بنــای خداونــد متعــال و ســنت 
پــروردگار متعــال فضــل نســبت به 
خلقــش اســت؛ مگــر اینکــه بعضی 



9

OfoghHa.ir                                                      افق ها درنگی بر مسئله تعلیم و تربیت

از محیــط  را  بنــدگان، خــود  از 
فضــل الهــی خــارج ســازند و 
بخواهنــد خــود را در قاعــده عــدل 
خــدای  چنانچــه  دهنــد.  قــرار 
ــد،  متعــال بخواهــد حسابرســی کن
بنــای  باقــی نمی مانــد.  چیــزی 
پــروردگار متعــال ایــن اســت کــه 
ــا فضلــش  ــش ب ــا همــه ی بندگان ب
ــان  ــن جه ــم در ای ــد. ه ــار کن رفت
بــرای  را  خــود  فضــل  ســفره 
ــش گشــوده و پهــن کــرده،  بندگان
هــم در عالــم آخــرت بــا فضلــش 
ــد.  ــورد می کن ــش برخ ــا بندگان ب
خــدای متعــال خــود را بــا فضلــش 
ــا  ــا هــم او را ب ــرده و م ــی ک معرف
می شناســیم.  خصوصیــت  ایــن 
ــْوَل  ــد: »َولَ ــم می گوی ــرآن ه در ق
ــا  ــُه َم ــْم َوَرْحَمتُ ــُل اهللِ َعَلیُْك َفْض
َزَکــی مِنُْكــْم مـِـْن أَحــٍد أبـَـًدا؛]۴[ 
ــش  ــدا و رحمت ــل خ ــر فض و اگ
ــس  ــز هیچ ک ــود، هرگ ــما نب ــر ش ب
اگــر  نمی شــد«.  پــاک  شــما  از 
فضــل و رحمــت خــدا نبــود، 
هیچ کــس تزکیــه نمی شــد، بــه 
مقــامِ شــکوفایی اخاقــی و رشــد 

پاکــی  بــه  احــدی  نمی رســید، 
نمی یافــت؛  دســت  عصمــت  و 
کســی  اولیــا!  و  انبیــا  حتــی 
خیــال نکنــد بــا اعمالــش بــه 
ــت،  ــه هس ــیده؛ هرچ ــی رس جای
اســت.  متعــال  خــدای  فضــل 
می خواهــد  حضــرت  اینجــا 
فضــل عــام و جامــع و شــامل 
ــد. ــادآوری کن حضــرت حــق را ی

یک راه مطمئن برای اجابت دعا 

ــت الهــی و نظــم  ــر اســاس عدال ب
اساســی  تفاوت هــای  احســن، 
انســان ها  زندگــی  در  جــدی  و 
ایــن  گاهــی  می آیــد.  پیــش 
تفاوت هــا دارای علــت ظاهــری 
ــائل  ــرار و مس ــی دارای اس و برخ
باطنــی و ناشــناخته اســت. برخــی 
ــت  ــناخت اس ــل و ش ــل تحلی قاب
ــرده  ــت پ ــی و پش ــی پنهان و بخش
ــرت  ــام حض ــه مق ــت. بافاصل اس
محمــد )صلی اهلل علیه وآلــه( و آلــش مطــرح 
می خواهیــم  گویــا  می شــود. 
ــت  ــم و برداش ــن فه ــم همی بگویی
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ــم اول  ــه معل ــم ک ــان داری را از آن
و معلــم کل هســتند. باقــی  مانــدن 
ــی  ــر اعتقــادات و درس هــای عال ب
ــه  ــزرگ، ب ــدی و فهم هــای ب توحی
امــداد و عنایــات الهــی نیــاز دارد؛ 
ــم. ــک می خواهی ــا کم ــذا از آنه ل

ــی،  ــرت اله ــض و نص ــط فی واس
)علیهم الســام(  محمــد  آل  و  محمــد 
ــراط  ــه در ص ــرای اینک ــتند؛ ب هس
مســتقیم بمانیــم، از آنهــا توقــع 
آنهــا  خــود  داریــم.  کمــک 
َمثَــل اعــای حمــد و شــناخت 
کامــل هســتند. صلــوات اینجــا 
اســت! آمــده  بجــا  چقــدر 

ــتیم و  ــا درود می فرس ــر آنه ــاز ب ب
ــی  ــِلّ َعَل ــمَّ َص ــم: »اللَُّه می گویی
ـِـهِ«. آنــان در پیشــگاه  ــٍد َو آل ُمَحمَّ
ــی  ــارک و تعال ــق تب ــرت ح حض
آبرومنــد هســتند. بنابرایــن هرچــه 
می خواهیــم،  متعــال  خــدای  از 
ــی را  ــق قدســی و نوران ــن حقای ای
واســطه قــرار می دهیــم تــا از لطف 
ــیم. ــد باش ــق بهره من ــرت ح حض

مــا اینجــا یــک تقاضــا داریــم 
قــرار  درخواســتی  قبلــش  و 
می دهیــم تــا اجابتــش تضمیــن 
شــود. درخواســت خــود را متأخــر 
قــرار می دهیــم و ابتــدا بــر محمــد 
درود  )علیهم الســام(  محمــد  آل  و 
ــت  ــپس درخواس ــتیم و س می فرس
بــه  می کنیــم.  مطــرح  را  خــود 
ایــن ترتیــب خیالمــان راحــت 
اســت کــه دعایمــان بــه مقــام 
امــا  رســید.  خواهــد  اجابــت 
چیســت؟ مــا  درخواســت 

 

امتحان با دارایی دیگران

ـي بَِمــا أَْعَطیْتَُهــْم«،  »َو َل تَْفتِنِـّ
ــه بندگانــت عطــا  ــا آنچــه ب ــرا ب م
کــردی، آزمایــش نکــن و در فتنــه 
»اْعَطیْتَُهــْم«  از  منظــور  نینــداز. 
بهره مندی هــای  و  معایــش 
زندگــی اســت؛ اعــم از مقــام، 
اعتبــار، ثــروت فــراوان و امکانــات 
و  آزمایــش  یعنــی  فتنــه  زیــاد. 
ــزو  ــورد، ج ــن م ــه ای ــان ک امتح
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اســت. ســخت  امتحان هــای 

فتنــه جایــی اســت کــه یــک 
در  را  نقــره  یــا  طــا  ســنگ 
خالــص   تــا  می انــدازی  آتــش 
ابتاهــا  و  آزمایش هــا  شــود. 
و  انســان ها  تخلیــص  موجــب 
صــاف و زالل و شــفاف شــدن 
قــرآن  می شــود.  ایمانشــان 
کردیــد  خیــال  می گویــد  هــم 
همین کــه بگوییــد ایمــان آوردیــد، 
ــک  ــن ی ــت؟]۵[ ای ــام اس کار تم
گمــان واهــی اســت؛ اوِل سلســله 
اســت.  امتحان هــا  و  ابتائــات 
ــه  ــرا ب ــم م ــا می گویی ــال اینج ح
ــن؛  ــا نک ــات مبت ــور امتحان این ط
ــه دیگــران  ــه ب ــی ک ــی چیزهای یعن
ــزرگ جلــوه  دادی، در نظــر مــن ب
کنــد و حاصلــش گله منــدی از تــو 
ــو  ــدگان ت ــه بن ــبت ب ــد نس و حس
شــود. دیگــران را هــم در ایــن 
ــن  ــی نک ــار آزمایش ــت گرفت جه
می شــوند. مــردود  آن  در  کــه 

ـي« یعنــی آزمایشــی کــه  »تَْفتِنِـّ

اســت.  مــردودی  نتیجــه اش 
چــه نــگاه زیبایــی اســت؛ نــه 
مــن مــردود شــوم بــه خاطــر 
نداشــتن خــود و داشــتن دیگــران، 
شــوند  مــردود  آنهــا  نــه  و 
بهره مندی شــان. خاطــر  بــه 

حسد، آتشی که ایمان را  
می سوزاند

فروختــن  فخــر  آنهــا  امتحــان 
و منــت  گذاشــتن و بــه چشــم 
حقــارت نــگاه کــردن بــه مــن 
اســت. امتحــان مــن چیســت؟ 
أَْغَمــَط  َو  َخْلَقــَك،  »َفَأْحُســَد 
امــر  یــک  حســد  ُحْكَمــَك«. 
باطنــی و مرمــوز و درونــی اســت. 
از آنجــا شــروع می شــود و بعدهــا 
جلوه هــای بیرونــی دارد. اصــل 
مســئله در باطــن انســان شــکل 
می گیــرد بــه عنــوان بدخواهــی 
نســبت بــه دیگرانــی کــه بهره منــد 
هســتند. حســد خیلــی عجیــب 
ــعله  ــد و ش ــود می کن ــاقط و ناب س
می کنــد. خامــوش  را  ایمــان 
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»َو أْغَمــَط ُحْكَمــَك«. ایــن تعبیــر، 
اســت.  دقیقــی  بســیار  تعبیــر 
ایــن  انســان در  ممکــن اســت 
امتحــان از دســتگاه الهــی شــکایت 
ــر  ــن باالت ــی از ای ــی گاه ــد؛ ول کن
عــدل  و  حکمــت  و  مــی رود 
الهــی در نــگاه انســان زیــر ســؤال 
مــی رود و ابتــای اعتقــادی بــرای 
ــان  ــه انس ــد ک ــش می آی ــان پی انس
می کشــاند.  کفــر  مــرز  بــه  را 
یعنــی  ُحْكَمــَك«،  أْغَمــَط  »َو 
ــرم. ــت کم بگی ــو را دس ــه ت برنام

 

تأثیرات مادی و معنوی صلوات

ــٍد َو آلِهِ«.  »اللَُّهــمَّ َصــِلّ َعَلی ُمَحمَّ
در هــر مناســبتی و بــه هــر دلیلــی 
صلــوات بفرســتید کــه نعمــت 
خیلــی بزرگــی اســت و خیلــی 
ــای  ــم. در ه ــدرش را بدانی ــد ق بای
ــی  ــل اله ــض و فض ــت و فی رحم
بــا صلــوات گشــوده می شــود. 
اولیــا و اهــل معرفــت، کارهایشــان 
را بــا صلــوات پیــش بردنــد و 

بــا توجــه بــه ســاحت قــدس 
پیامبــر و اهــل بیــت )علیهم الســام(، 
فتوحــات معنــوی و گشــایش ها 
جریــان  و  ســلوک  و  ســیر  در 
ــت. ــان رخ داده اس ــی برایش زندگ

ارزش و اهمیت دلخوشی به  
قضای الهی

نَْفِســي«.  بَِقَضائِــَك  ـْب  »َوَطیِـّ
خدایــا نفــس و جــان مــن در 
ــت و  ــم، حکم ــا، تصمی ــر قض براب
فرمــان تــو آرام و شــیرین و گــوارا 
و دلخــوش و راحــت باشــد. حتــی 
ــا آن  اگــر ظاهــرش تلــخ اســت، ب
ــرش  ــا آن نگ ــی و ب ــت ربان حکم
ــا آن حفــاظ قدســی  توحیــدی و ب
ــن  ــه م ــه ب ــی ک ــت خاص و عنای
از  ظاهــری  تلخــی  ایــن  داری، 
ــه  ــن ب ــرود و م ــار ب ــن کن ــگاه م ن
شــیرینی و شــهد عمیقــی کــه 
در قضــا و حکــم و تقدیــر تــو 
هســت، برســم. »َطیِّــْب بَِقَضائـِـَك 
نَْفِســي«، یعنــی عمــق وجــود 
مــن بــر اســاس ایــن نــگاه عمیــق 
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ــد. ــته باش ــش داش ــدی آرام توحی

قضــا در اینجــا مصداقــش تنگنــای 
زندگــی و گرفتاری ها و نداشــتن ها 
اســت کــه در مقابــل چشــم انســان 
مــوج می زنــد. جــان و نفــس مــن 
در اوج چنیــن نابرخــورداری در 
ــران  ــه دیگ ــه ب ــی ک ــر عطای براب
بهره مندی هــای  و  شــده 
و  آرام  حالــت  در  ســایرین، 
بــه  نســبت  شــیرینی  و  گــوارا 
ــد. ــته باش ــرار داش ــو ق ــر ت تقدی

ُحْكِمــَك  بَِمَواقِــِع  ــْع  »َوسِّ
ــم،  ــر حک ــر ه ــْدرِي«. در براب َص
مــن  ســینه  قضایــی،  و  تقدیــر 
ــه  ــن ک ــدر م ــد. ص ــاده باش گش
شــخصیت و محیــط شــخصیتی 
ــد؛  ــایش باش ــت، در گش ــن اس م
حتــی اگــر در حالــت ظاهــری در 
ضیــق و تنگنــا باشــم کــه تقدیــر و 
حکمــت تــو بــه آن تعلــق گرفتــه. 
ــد  ــد و آل محم ــت محم ــه حقیق ب
)علیهم الســام(، چنــان لطفــت شــامل 

ــرا  مــن شــود و عنایتــت دســت م

ــن و  ــه شــخصیت و باط ــرد ک بگی
قلــب مــن در اوج وســعت باشــد.

تبــارک  خداونــد  امیــدوارم 
خواســته های  ایــن  تعالــی  و 
درخواســت های  و  بــزرگ 
عالــی و توحیــدی را دربــاره ی 
دوســتان  و  مــا  عزیــزان  و  مــا 
ــه ی  ــا و هم ــت م ــل بی ــا و اه م
محمــد  آل  و  محمــد  دوســتان 
بفرمایــد. مســتجاب  )علیهم الســام( 
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