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ــَاُم  ــهِ السَّ ِــهِ َعَلی ــْن ُدَعائ »َو کاَن مِ
َضــا إَِذا نََظــَر إِلـَـی أَْصَحاِب  فـِـی الرِّ
ــِم  ــی بُِحک ِ رًِض ــُد ِلَّ ــا: الَْحْم نْی الدُّ
ــَش  ــمَ َمَعای ْدُت أَنَّ الَ َقَس ــهِ الِ، َش
عِبَــادِهِ بِالَْعــْدِل، َو أََخــَذ َعَلــی 
َجِمیــِع َخْلقِــهِ بِالَْفْضــِل. اللَُّهــمَّ 
ــهِ، َو َل  ِ ــٍد َو آل ــی ُمَحمَّ ــِلّ َعَل َص
ــْم  ــْم، َو َل تَْفتِنُْه ــا أَْعَطیتَُه ِّــی بَِم تَْفتِن
ــک، َو  ــَد َخْلَق ِــی، َفَأْحُس ــا َمنَْعتَن بَِم
أَْغَمــَط ُحکَمــک. اللَُّهــمَّ َصــِلّ َعَلی 
ـِـک  ــْب بَِقَضائ ـِـهِ، َو َطیّ ــٍد َو آل ُمَحمَّ
ِــِع ُحکِمــک  ــْع بَِمَواق نَْفِســی، َو َوِسّ
ِــرَّ  ــَة ِلُق ـِـی الثَِّق ــْب ل ــْدرِی، َو َه َص
ــرِ إِلَّ  ــْم یْج ــاَءک لَ ـِـَأنَّ َقَض ــا ب َمَعَه
ــک  ــکرِی لَ ــْل ُش ــَرةِ، َو اْجَع بِالِْخی
ِّــی أَْوَفــَر مـِـْن  َعَلــی َمــا َزَویــَت َعن
لْتَنـِـی«. ُشــکرِی إِیــاک َعَلــی َمــا َخوَّ

ــزارش  ــرح و گ ــث، ش ــوع بح موض
دعــای  ســی وپنجمین  مضامیــن 
ســجادیه  مبارکــه ی  صحیفــه ی 

ــی در جلســات  ــق اله ــه توفی ــود. ب ب
و  مضامیــن  و  ســاختار  گذشــته، 
نــکات اصلــی و لطایــف ایــن دعــای 
ــزان رســید. ــه عــرض عزی ــی ب نوران

نام امام جواد، یادآور  
مجاهدت ها و مراقبت های ویژه 

است

شــهادت  ســالروز  آســتانه ی  در 
)علیه الســام(  جــواد  امــام  موالیمــان 
روایــت،  حســب  بــه  هســتیم. 
بزرگــوار در آخریــن  آن  شــهادت 
شــده  واقــع  ذی القعــده  مــاه  روز 
ــلیت  ــما تس ــه ی ش ــه هم ــت. ب اس
ــدای  ــدوارم خ ــم و امی ــرض می کن ع
متعــال بــه برکــت وجــود امــام جــواد 
ــرم  ــه ی جــود و ک )علیه الســام( و از خزان

خــود، بــه زندگــی و نســل و خانــواده 
و مــال شــما برکــت عنایــت فرمایــد؛ 
کــه نــام امــام جــواد )علیه الســام( مســاوی 
ــه حــرز  برکــت اســت و ان شــاءاهلل ب
باشــید. الهــی  حــرز  در  امــام  آن 
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یــاد حضــرت جواداالئمــه بــرای 
همــه ی دوســتان حضــرت در همــه ی 
الهام بخــش  زمان هــا،  و  مکان هــا 
ــتگی ناپذیر  ــاش خس ــدت و ت مجاه
ــای  ــار و مراقبت ه ــت در رفت و لطاف
ویــژه اســت؛ چراکــه لقب خــاص آن 
بزرگــوار، تقــی اســت. ایشــان اهتمــام 
ــوای  ــا و تق ــت مرزه ــه رعای ــژه ب وی
الهــی داشــتند و الهام بخــش حقیقــت 
هســتند. شــیعه  نــگاه  در  امامــت 

ــام جــواد )علیه الســام( الهام بخــش  ــاد ام ی
ایــن حقیقــت بــزرگ اســت کــه 
امــام، منصــوب از طــرف خــدای 
ــودی  ــت وج ــت و حقیق ــال اس متع
و علــم و منصــب ربانــی و عصمــت 
ــت.  ــال اس ــدای متع ــوی خ او از س
امامــت ایــن بزرگــوار در کودکــی 
صلــت  ریان بــن  جنــاب  داد.  رخ 
ــن  ــن عبدالرحم ــه یونس ب ــاب ب خط
بــود،  شــده  تردیــد  دچــار  کــه 
ــدای  ــوی خ ــام از س ــر ام ــت: اگ گف
متعــال باشــد، کــودک یــک روزه 
ــه  ــت. چنانچ ــام اس ــد، ام ــم باش ه
نباشــد،  متعــال  از ســوی خــدای 

ــل  ــاله و تحصی ــا س ــر صد ه ــا عم ب
همــه ی مکاتــب امــام نیســت. وجــود 
امــام جــواد )علیه الســام( از ایــن حقیقــت 
ــت  ــه در ذات امام ــی ک ــیار جذاب بس
ــام  ــام ام ــرد. ن ــی ک ــت، رخ نمای هس
جــواد )علیه الســام(، حکایتــی از کرامــت، 
و  گشاده دســتی  ســخاوت،  جــود، 
رهایــی از بنــد تعلقــات مــادی و 
اســت. آزادگــی  و  طبــع  مناعــت 

امیــد داریــم بــه لطــف خــدای متعال، 
ــزرگ را  ــام ب ــن ام حــق تبعیــت از ای
ادا کنیــم بــا قــدم برداشــتن در راه 
مســتقیمی کــه ایشــان ترســیم کردنــد 
و پیــِش روی همــه ی مــا قــرار دادنــد.

سه چیزی که مؤمن به آن  
نیازمند است

از امــام جــواد )علیه الســام( آموخته ایــم 
کــه مؤمــن بایــد خــودش واعــظ 
ــران  ــًا از دیگ ــد و ضمن ــودش باش خ
ــان  ــد. ایش ــول کن ــت قب ــم نصیح ه
ــز  ــد ســه چی ــن نیازمن ــد: مؤم فرمودن
ــن  ــٍظ مِ ــن آن »واعِ ــه اولی ــت ک اس
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ــود«  ــی از درون خ ــهِ؛]۱[ واعظ نَفِس
هســت. ایــن تعبیــر امــام خیلــی 
خــودش،  مؤمــن  اســت.  لطیــف 
ــد  ــرار می ده ــب ق ــودش را مخاط خ
می کنــد  مراقبــت  خــودش  از  و 
و بــه خــودش تذکــر می دهــد و 
عیب هایــش را بــه خــودش یــادآوری 
ــر  ــی از فک ــش درون ــد؛ جوش می کن
دارد. بیــداری  و  تنبیــه  و  ذکــر  و 

از امــام جــواد )علیه الســام( آموخته ایــم 
کــه مؤمــن از دیگــران هــم پذیــرش 
ــام  ــی در مق ــر کس ــی دارد و اگ خوب
قــرار  او  و خیرخواهــی  نصیحــت 
گیــرد و اشــکاالتش را بــه او یادآوری 
کنــد و او را مخاطــب مواعــظ خــود 
ــرش دارد و  ــن پذی ــد، مؤم ــرار ده ق
مقاومــت و جبهه گیــری نمی کنــد؛ 
در برابــر کســی کــه او را مــورد نقــد 
قــرار می دهــد، خاکریــز نمی زنــد؛ 
بلکــه آغــوش دل و شــخصیت او 
همیشــه  نقد هــا  پذیــرش  بــرای 
ــه  ــاز ب ــا روی ب ــت و ب ــوده اس گش
و  می دهــد  نشــان  اقبــال  انتقــاد 

ــود. ــان می ش ــد انس ــث رش ــن باع ای

ــس  ــت. پ ــه اس ــن این گون ــع مؤم طب
اوالً خــودش واعــظ خــودش اســت 
و قبــل از دیگــران، خــودش، خــودش 
ــد و خــود  ــد می کن را نصیحــت و نق
قــرار  نقد هــا  را مخاطــب جــدی 
ــی  ــح امین ــر ناص ــًا اگ ــد. ثانی می ده
ــرار  ــاب ق ــاب و عت ــورد خط او را م
یــادآوری  را  او  اشــکاالت  و  داد 
پذیــرش  حــال  او،  حــال  کــرد، 
اســت و اقبــال می کنــد. قــواره و 
ــن  ــان مؤم ــخصیتی انس ــاکله ی ش ش
به گونــه ای اســت کــه دیگــران را 
تشــخیص های  می کنــد  ترغیــب 
خــود را در مــورد او، بــه وی منتقــل 
ــه  ــا ک ــاف مؤمن نما ه ــازند؛ برخ س
نمی تــوان یــک کلمــه عیــب یــا 
ــت.  ــان گف ــه ایش ــر ب ــا تذک ــراد ی ای
ــر و خودخواهــی و خودشــگفتی  تکب
بــه آنــان اجــازه نمی دهــد بــه منتقــد 
ــه او  ــد ب ــا اینکــه بخواهن ــد ت راه دهن
اقبــال نشــان دهنــد. مؤمنــی کــه امــام 
می کنــد،  معرفــی  )علیه الســام(  جــواد 
صــدر  ســعه ی  و  پذیــرش  اهــل 
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ــه  ــم ک ــاد گرفتی ــام ی ــت. از آن ام اس
انســان مؤمــن بــه توفیــق از ناحیــه ی 
ــم  ــاز دارد و چش ــال نی ــدای متع خ
ــق  ــرت ح ــت حض ــه عنای ــدش ب امی
اســت تــا راه را بــرای او همــوار 
خــدای  از  همــواره  لــذا  ســازد؛ 
متعــال، توفیــق را طلــب می کنــد.

خــدای متعــال توفیــق دهــد بهره منــد 
ــت و  ــاض امام ــب فیّ همیشــگی مکت
به ویــژه وجــود نازنیــن حضــرت 
باشــیم. )علیه الســام(  جواداالئمــه 

عمر، تنها مالک رشد انسان  
نیست

ــا  ــام رض ــاد ام ــا ی ــده ب ــاه ذی القع م
)علیه الســام( و خواهــر گرامــی ایشــان 

ــه  ــاز شــد و ب در دهــه ی کرامــت آغ
شــهادت امــام جــواد )علیه الســام( در مثــل 
فــردا بــه پایــان می رســد. خیلــی 
امیرالمؤمنیــن  می گــذرد.  ســریع 
ــد:  ــه می فرماین ــام( در نهج الباغ )علیه الس

یــک  ســاعت های  کنیــد  نــگاه 
می گــذرد!  ســریع  چقــدر  روز 

ــم  ــا ه ــاه و هفته ه ــک م ــای ی روزه
همیــن  انــگار  اســت.  همین طــور 
ــه را  ــه درس صحیف ــود ک ــروز ب دی
ــم و  ــم کردی ــد تقدی ــا کیفیــت جدی ب
ــت!  ــه گذش ــک هفت ــگار ی انگارنه ان
ــت و  ــور اس ــم همین ط ــاه ه ــک م ی
همین گونــه  هــم  ســال  ماه هــای 
ذی القعــده  و  شــوال  مــاه  اســت. 
آســتانه ی  در  اآلن  و  شــد  ســپری 
گرفته ایــم.  قــرار  ذی الحجــه  مــاه 
ــد و  ــدی می فرماین ــرت جمع بن حض
می گوینــد: ببینیــد ســال های عمــر 
ــا  ــر م ــذرد. عم ــریع می گ ــدر س چق
باســرعت مــی رود. خــوش بــه حــال 
کســانی کــه در ایــن میانــه وجودشــان 
منبســط شــود و ســعه ی وجــودی و 
بــزرگ  و  کننــد  پیــدا  شــخصیتی 
بلــوغ  و  بالــغ شــوند  و  عاقــل  و 
روحانــی و والدت روحانــی برایشــان 
ــش  ــه ثروت ــی ک ــود. کس ــل ش حاص
طــی یــک ســال گذشــته ده یــا حتــی 
صــد برابــر شــده، اتفاقــی برایــش رخ 
نــداده؛ چراکــه چیــزی بــه او اضافــه 
ــن  ــت ای ــن اس ــی ممک ــده و حت نش
ــزی از او  ــه چی ــار اضاف ــات و ب تعلق
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ــا همــه شــبیه  ــرده باشــد. اینه ــم ک ک
شــوخی و لهــو و لعــب و تفاخــر 
اســت. بایــد ببینــی گــذر زمــان 
چقــدر خــودت را بــزرگ و زیــاد 
کــرد و روح تــو چقــدر بزرگ شــد و 
بســط پیــدا کــرد. مثــًا ســال گذشــته 
شــما چقــدر نســبت بــه خلــق خــدا 
اهتمــام و محبــت و دلســوزی داشــتی 
چقــدر  داری؟  چقــدر  امســال  و 
توانســتی آرمان هــای الهــی را کــه در 
آرمان هــای انقــاب اســامی متجلــی 
ــر  ــر چت ــی؟ اگ ــری کن ــت، پیگی اس
ــدا  ــتری پی ــترش بیش ــو گس ــر ت مه
بزرگ تــر شــده ای.  اســت،  کــرده 
ــزی  ــد، چی ــده باش ــن نش ــر چنی اگ
بــه انســان اضافــه نشــده اســت.

مهــم ایــن اســت کــه در گــذر زمــان، 
ــال،  ــدای متع ــل خ ــه فض ــان ب انس
ــد. درس  ــدا کن ــودی پی ــعه ی وج س
ــن  ــا ای ــرای م ــام( ب ــواد )علیه الس ــام ج ام
انســان دائمــًا خــودش را  اســت: 
بیــداری دهــد و نگــذارد خــواب 
غفلــت بــر او غلبــه کنــد و از زندگــی 
و رفتــار و گفتــار دیگــران پنــد بگیــرد 

و در جســتجوی توفیــق الهــی باشــد. 
توفیــق الهــی با فکــر توحیــدی، نماز، 
ســحر، اشــک و انکســار در پیشــگاه 
ــد.  ــت می آی ــه دس ــال ب ــدای متع خ
سرچشــمه ی توفیــق الهــی ســحر 
اســت، بســط رزق الهــی در ذکــر بین 
الطلوعیــن اســت، سرچشــمه ی ذکــر 
ــات و  ــر آی ــتن در محض ــی، نشس اله
روایــات اســت و سرچشــمه ی فیــض 
ــای خــدا و  ــه اولی الهــی در اتصــال ب
ــی،  ــای اله ــات اولی ــه عنای ــل ب توس
ــز  ــام( و نی ــواد )علیه الس ــام ج ــژه ام به وی
در خدمــت بــه بنــدگان خــدا اســت.

یک فرصت عرفانِی ویژه 

ــدازه ی یــک  ــه ان اگــر در هــر مــاه، ب
ــک  ــده ای. ی ــدی، برن ــزرگ ش ــاه ب م
ــوان  ــه می ت ــت ک ــی اس ــاه فرصت م
ــکفته  ــرد و ش ــد ک ــی رش در آن خیل
ــه  ــا ک ــن ماه ه شــد؛ مخصوصــًا در ای
ــت.  ــی اس ــی خوب ــای خیل فرصت ه
ــی فوق العادگــی  ــاه ذی الحجــه خیل م
ــت  ــت آن، فرص ــه ی نخس دارد و ده
خاصــی از نظــر عرفانــی اســت. آنچه 
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در فرصت هــای مختلــف عمرمــان از 
دســت داده ایــم، در ایــن ماه به دســت 
آوریــم و ایــن ممکــن اســت؛ »همــت 
بلنــد دار کــه مــردان روزگار، بــا 
ــیده اند«. ــی رس ــه جای ــد ب ــت بلن هم

امــام  از  و  کنیــد  برنامه ریــزی 
بخواهیــد  کمــک  )علیه الســام(  جــواد 
واردشــده  اذکار  و  دعا هــا  از  و 
در ایــن مــاه کــه همگــی توحیــد 
اســتفاده  اســت،  و محــض  نــاب 
ــه نقــل برخــی تفاســیر،  ــا ب ــد. بن کنی
َولَیَــاٍل َعْشــرٍ؛]۲[ بــه  »َوالَْفْجــرِ 
ــب هاي  ــه ش ــوگند، و ب ــپیده دم س س
دهگانــه« مربــوط بــه دهــه ی اول 
ــت  ــتان هم ــت. دوس ــه اس ذی الحج
ــا  ــد ت ــا کنن ــم دع ــرای ه ــد و ب کنن
ایــن مــاه را به خوبــی درک کنیــم.

با ذکر و مطالعه و دعا، شوق  
حج را در خود زنده نگه دارید

مــاه  آســتانه ی  در  ســال  هــر 
ــم  ــا ه ــج ب ــاب ح ــه در ب ذی الحج
ــب را  ــان مطال ــم. هم ــخن می گفتی س

بــا خودتــان یــادآوری و مــرور کنیــد. 
امســال حــج برگــزار نمی شــود و 
حــال و هــوای حــج در جامعــه ی 
ــگ اســت. الزم اســت  ــان کمرن مؤمن
ــق  ــه و احســاس عمی ــه کعب ــوق ب ش
ــاهد را در  ــات و مش ــه میق ــبت ب نس
ــر و  ــا ذک ــازید. ب ــته س ــود برجس خ
ــن کار  ــاد و خواســتن، ای مطالعــه و ی
شــدنی اســت. بــا تجمیــع خواطــر و 
ــدا و  ــه ی خ ــمت خان ــه س ــز ب تمرک
توجــه بــه نقطــه ی فروریــزش الطاف 
الهــی کــه کعبــه ی معظمــه اســت، یاد 
حــج را در خــود زنــده نگــه داریــد.

ــق  ــه ح ــال ب ــدای متع ــدوارم خ امی
حــج  )علیه الســام(،  جــواد  حضــرت 
ــی روزی  ــود را در جوان ــه ی خ خان
شــما قــرار دهــد و ایــن موانــع 
خــدای  و  شــود  برطــرف  هــم 
متعــال، حــج را و حــج هفتگــی 
ــد. ــا برگردان ــه م ــه( را ب ــاز جمع )نم
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دعای سی وپنجم و اصالح زاویه 
دید انسان

تصحیــح  در  ســی وپنجم  دعــای 
خیلــی  انســان  دیــد  زاویــه ی 
ــان را  ــد انس ــی دارد و دی فوق العادگ
ــذرد  ــر او می گ ــه ب ــه آنچ ــبت ب نس
تغییــر  می شــود،  وارد  او  بــر  و 
ــک  ــی کم ــا خیل ــن دع ــد. ای می ده
در  آنچــه  انســان  تــا  می کنــد 
برخــورداری دیگــران و گرفتــاری 
خــودش می بینــد، او را بــه مقــام 
ــاند. ــنودی برس ــا و خش ــامخ رض ش

در جلســه ی گذشــته جملــه ی اول را 
خوانــدم. بــه اینجــا رســیدیم: »اللَُّهــمَّ 
ــٍد َو آلـِـهِ َو َطیـّـْب  َصــِلّ َعَلــی ُمَحمَّ
ِــِع  ــْع بَِمَواق ــی َو َوِسّ ـِـک نَْفِس بَِقَضائ
خــدای  از  َصــْدرِی«.  ُحکِمــک 
ــبت  ــه نس ــم ک ــا می کنی ــال تمن متع
ــی در  ــم اله ــم محک ــا )حک ــه قض ب
ــال  ــش، ح ــدگان( و حکم ــورد بن م
ــی  ــب« یعن ــد. »طیّ ــوب کن ــا را خ م
بــر مــن گــوارا و شــیرین کــن. 
ــته ای  ــی در پوس ــای اله ــی قض گاه
پیچیــده  تلخــی  و  کراهــت  از 

شــده؛ چنان کــه قــرآن می فرمایــد: 
ــرِّ َوالَْخیْــرِ فِتْنَــًة؛]۳[  »َونَبُْلوُکــْم بِالشَّ
و شــما را بــا بدي هــا و نیکي هــا 
ظاهــر  ایــن  مي کنیــم«.  آزمایــش 
تلــخ، انســان را ناراحــت می کنــد 
می انــدازد.  دســت انداز  بــه  و 
مشــکات مالــی، خانوادگــی، شــغلی، 
ــار  ــا را دچ ــامتی، م ــی و س اجتماع
ناراحتــی می کنــد. حــال بــه ســاحت 
قــدس ربوبــی عرضــه می داریــم کــه 
در برابــر قضــای تــو، حالــت آرامــش 
و خشــنودی داشــته باشــیم و قضــا و 
فرمانــت را بــر مــن گــوارا و شــیرین 
ــی  ــر تلخ ــد ظاه ــده؛ هرچن ــرار ب ق
ــان  ــرای انس ــه ب ــد. آنچ ــته باش داش
مقــدر شــده، اگرچــه ظاهــر مکروهی 
دارد. محبوبــی  باطــن  امــا  دارد، 

ــه  ــت ک ــل معرف ــزرگان اه یکــی از ب
بیــن عرفــا، جــزء ســتاره های  در 
ــر  ــک همس ــه ی ــت، ب ــدر اول اس ق
فوق العــاده بداخــاق مبتــا شــد. 
او  بــا  زیــادی  ســال های  اتفاقــًا 
اصــًا  دیگــران  و  کــرد  زندگــی 
متوجــه نشــدند کــه ایــن خانــم، هــر 
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ــب  ــه قط ــوار ک ــن بزرگ ــه ای روز ب
ــود،  ــزرگ ب ــع ب ــن و از مراج العارفی
ــزا  ــش و ناس ــد و فح ــرض می کن تع
می دهــد. ایــن آقــا برخــاف کســانی 
کــه ســریع از قهــر و خداحافظــی 
ــا  ــر ب ــک عم ــد، ی ــت می کنن صحب
ــون  ــرد؛ چ ــی ک ــرایط زندگ ــن ش ای
فهمیــده بــود در ایــن تقدیــر و قضــا 
ــد  ــم، رش ــن خان ــینی ای و در همنش
ــا  ــه همه ج ــی ک ــت. کس ــه اس نهفت
ــرض ارادت  ــی و ع ــورد دست بوس م
ــًا  ــه دائم ــا دارد ک ــک ابت ــت، ی اس
و  می کنــد  منکســر  درون  در  را  او 
می شــکند و بــه ایــن ترتیــب در 
ــد. ــرار می ده ــی ق ــت متعادل وضعی

حــاِل انســان بایــد چنیــن باشــد کــه 
قضــای الهــی برایــش گــوارا باشــد و 
تقدیــری کــه بــه حســب ظاهــر تلــخ 
اســت، بــه مــدد و لطــف خــدا بــرای 
ــا  ــا ی ــود. بیماری ه ــوارا ش ــان گ انس
ظاهــراً  جســمی  محدودیت هــای 
تلــخ هســتند، امــا چــون مؤمــن توجه 
دارد کــه در ایــن مســئله بــرای او خیر 
ــیرین  ــی ش ــود دارد، خیل ــی وج باطن

بــا ایــن مســئله مواجــه می شــود.

توجه به قضای الهی، موجب  
پایداری زندگی مشترک 

می شود

ــترک  ــی مش ــه وارد زندگ ــانی ک کس
شــده اند، یادشــان باشــد کــه زندگــی 
ــر  ــودش را دارد. اگ ــای خ واقعیت ه
نائــل شــدید،  بــه شــرف تأهــل 
ــوع  ــن موض ــن، ای ــد از ای ــد بع بای
ــی در  ــر اله ــان تقدی ــرای خودت را ب
ــا  ــزان م ــدران و عزی ــد. پ نظــر بگیری
ــه   ــن زمان ــی ای ــد؛ ول ــه بودن این گون
ــا موضــوع برخــورد  طــور دیگــری ب
می کننــد. چنانچــه بعدهــا روشــن 
ــاق  ــا بداخ ــا آق ــم ی ــه خان ــود ک ش
بــوده یــا فــان مشــکل را داشــته، اگر 
صبــر  کنیــد، موجــب گشــایش باطنی 
کامــل  عالــم،  ایــن  در  می شــود. 
نــدارد. همیــن احســاس،  وجــود 
شــرایط را قابــل تحمــل می کنــد. 
کســی کــه ســال ها تضــرع کــرده تــا 
همســر خوبــی نصیبــش شــود، ولــی 
ــرایط  ــا ش ــرده و ب ــون ازدواج ک اکن
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بــدی مواجــه شــده اســت، به تدریــج 
آســتانه ی تحملــش کــم می شــود، 
ذهــن او شــیطانی می شــود و گرفتــار 
ــا اگــر ایــن را  بی وفایــی می شــود. ام
قســمت بدانــد و نمــاز شــکر بخواند، 
گشــایش هایی در آن نهفتــه اســت. 
همیــن احســاس در مــورد فرزنــد 
ــد  ــاش می کن ــم هســت. انســان ت ه
و راه هــای فراوانــی را مــی رود، ولــی 
ــب  ــی صاح ــای اله ــاس قض ــر اس ب
فرزنــد نمی شــود، نبایــد باعــث فکــر 
نامناســب در مــورد همســرش شــود.

رابطه ی رضایتمندی از خداوند  
با خشنودی از زندگی

ُحکِمــک  بَِمَواقِــِع  ــْع  َوِسّ »َو 
ــان  ــم« هم ــِع ُحک ِ ــْدرِی«. »َمَواق َص
ــه  ــت ک ــی اس ــی در زندگ بخش های
ــتقر  ــازل و مس ــا ن ــی آنج ــم اله حک
ــای آن در ازدواج  ــود و نمونه ه می ش
شــغل  و  مــادی  بهره مندی هــای  و 
ــع« یعنــی ســینه ی  اســت. »و وسِّ
ــر حکــم  ــا در براب ــن ت ــراخ ک ــرا ف م
ــی  ــه ی زندگ ــه در گوشه گوش ــو ک ت

ــدر  ــعه ی ص ــود، س ــن وارد می ش م
داشــته باشــم. مثــًا شــما وارد فــان 
رشــته ی تحصیلــی در فــان دانشــگاه 
ــود  ــت خ ــه دوس ــال ب ــده اید. ح ش
ــما درس  ــا ش ــه ب ــد ک ــگاه می کنی ن
ــیده  ــی رس ــان و آب ــه ن ــده و ب خوان
اســت. از رشــته ی خودتان ســرخورده 
خودتــان  حــاِل  چــرا  می شــوید؛ 
رشــته ی  و  مســیر  بــه  نســبت  را 
ــر کســی  ــد؟! اگ ــد می کنی ــان ب خودت
ــده  ــیر طی ش ــد، مس ــول باش ــل قب اه
برایــش باعــث پشــیمانی نیســت. اگر 
همســر مــن این طــور می شــد یــا 
ــد  ــور می ش ــن این ط ــته ی م ــر رش اگ
یــا ...؛ ایــن اگــر اگــر گفتن هــا، همــه 
ســوءظن بــه خــدای متعــال اســت و 
اساســًا چنیــن انســانی هیچ وقــت 
نمی کنــد. پیــدا  خوشــی  حــال 

اطمینان به خدا، تلخی ها را  
شیرین می سازد

ــا  ــرَّ َمَعَه ِ ــَة ِلُق ــی الثَِّق ِ ــْب ل »َو َه
إِلَّ  یْجــرِ  لَــْم  َقَضــاَءک  بِــَأنَّ 
ــی  ــر عال ــَرةِ«. چقــدر ایــن تعبی بِالِْخی
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اســت. انســان بایــد از ســر شــب تــا 
ســحر ضجــه بزنــد تــا بــه ایــن نقطــه 
برســد کــه خــدا اطمینــان نســبت بــه 
ــد. کســی  ــه او عطــا کن خــودش را ب
ــد  ــت و آم ــه و رف ــردش زمان ــه گ ک
فلــک بــه دســت او اســت و قــدرت 
مطلــق و عظمــت مطلــق اســت، باالی 
ســر من اســت، پس چــرا بایــد آزرده 
و دچــار رنجــش شــوم؟! اگــر جایــی 
انســان در ادای وظیفــه کوتاهــی کرد، 
ــت.  ــاز اس ــتغفار ب ــه و اس ــاب توب ب
انســان بــا اعتمــاد بــه خــدای متعــال 
بــه همه چیــز می رســد. متأســفانه 
بــه حســاب  مــا  اعتمــاد  گاهــی 
بانکــی و رشــته ی تحصیلــی و رفیــق 
و فرزنــد و فــان مقــام، بیشــتر از 
اعتمــاد مــا بــه خــدای متعــال اســت. 
ــه  ــبت ب ــه نس ــاد و ثق ــن اعتم ــه م ب
خــودت را کرامــت کــن تــا بــه خاطر 
ــاد  ــه اعتم ــو )ک ــه ت ــاد ب ــن اعتم ای
ــت  ــت و رحم ــدرت و حکم ــه ق ب
مطلــق اســت( قلبــم بــه آرامــش 
و قــرار و اطمینــان باطنــی برســد.

ــا تمــام وجــود  اقــرار کــردن یعنــی ب
فــان مطلــب را ابــراز و تصدیــق 
کــردن کــه حکایــت از نوعــی یقیــن 
و شــهود دارد. گاهــی ایــن اقــرار بــه 
ــود،  ــاری می ش ــم ج ــان ه ــان انس زب
ــب  ــدر آن قل ــه مص ــرط آنک ــه ش ب
ــی  ــرار باطن ــن اق ــه ای ــن ب ــد. م باش
ــر  ــم و تقدی ــا و حک ــه قض ــم ک برس
ــم  ــه ی عال ــن و هم ــاره ی م ــو درب ت
ــود و  ــاری نمی ش ــر ج ــه خی ــز ب ج
ــو مــی رود،  ــه قلــم قضــای ت آنچــه ب
خیــر  ایــن  گاهــی  اســت.  خیــر 
آشــکار و گاهــی پنهــان و گاهــی 
خیلــی مخفــی اســت. ظاهــر آن، 
ــا  ــت، ام ــخت کامی اس ــختی و س س
باطــن آن شــیرینی و شــیرین کامی 
اســت. آن ســختی نمــی از یــم اســت 
ــت. ــش نیس ــته ای بی ــر و پوس و قش

شکر بر نداشته ها 

ــا  ــی َم ــْل ُشــکرِی لَــک َعَل »َو اْجَع
ــکرِی  ــْن ُش ــَر مِ ــی أَْوَف ِّ ــَت َعن َزَوی
ــام  ــی«. ام ِ لْتَن ــا َخوَّ ــی َم ــاک َعَل إِی
ــرد  ــو می ب ــما را جل ــه ش دارد پله پل
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ــی  ــی برخ ــا، گاه ــد: خدای و می گوی
ــی  ــه ی آن چنان ــل قیاف ــا را، مث چیزه
یــا شــغل خــوب یــا مــال فــراوان بــه 
ــده  ــی ب ــه مــن حال مــن نمی دهــی، ب
کــه ذیــل ایــن ثقــه و حالــت شــیرینِی 
درون و یقیــن و بــاور و ایمــان و حال 
ــه مــن  توحیــدی، شــکرگزار آنچــه ب
دادی، باشــم. البتــه در مــورد زیســت 
دنیایــی و امــور دنیــوی اســت. آنچــه 
بــه دیگــران دادی و بــه مــن نــدادی، 
شــکرم بــرای آن مــوارد بیشــتر باشــد.

انســان نســبت بــه آنچــه بــه وی عطــا 
شــده، حــال شــکر دارد؛ ولــی اینجــا 
ــه مــن  ــه آنچــه ب ــد نســبت ب می گوی
ــته  ــتر داش ــکر بیش ــردی، ش ــا نک عط
باشــم. ایــن درجــه ی باالیــی از فهــم 
ــه حکــم  ــم نســبت ب ــدی و فه توحی
و کــرم الهــی اســت. می دانــی چــون 
او تــو را خیلــی دوســت داشــته، 
فــان چیــز را بــه تــو نــداده تــا آزاد 
بمانــی و اســیر نشــوی. خیلی هــا 
مــدارک  و  مناصــب  خاطــر  بــه 
ــر  ــی شکســتند و ایمانشــان ب تحصیل
بــاد رفــت. خیلی هــا بــه خاطــر 

دیدنــد. آســیب  فرزنــد  داشــتن 

ــه حضــرت جــواد  همــه ی شــما را ب
ــون  ــدوارم کان )علیه الســام( می ســپارم. امی

زندگــی شــما گــرم باشــد و خــدای 
متعــال بــه شــما حــال خــوب و 
احســاس رضایــت و آرامــش کرامــت 
ــای  ــی و لحظه ه ــا از زندگ ــد ت فرمای
خــود اســتفاده کنیــد و از اســتعداد و 
فکــر و همســر و فرزنــد و آنچــه خدا 
بــه شــما داده، بهــره ببریــد؛ و از آنچه 
بــه شــما نــداده و محدودیت هــا، 
باشــید. داشــته  رضایــت 
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