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فهرست

نام امام جواد ،یادآور مجاهدتها و مراقبتهای ویژه است
سه چیزی که مؤمن به آن نیازمند است
عمر ،تنها مالک رشد انسان نیست
عرفانی ویژه
یک فرصت
ِ
با ذکر و مطالعه و دعا ،شوق حج را در خود زنده نگه دارید
دعای سیوپنجم و اصالح زاویه دید انسان
توجه به قضای الهی ،موجب پایداری زندگی مشترک میشود
رابطهی رضایتمندی از خداوند با خشنودی از زندگی
اطمینان به خدا ،تلخیها را شیرین میسازد
شکر بر نداشتهها

افق ها درنگی بر مسئله تعلیم و تربیت
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موضــوع بحــث ،شــرح و گــزارش
مضامیــن ســیوپنجمین دعــای
صحیفــهی مبارکــهی ســجادیه
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بــود .بــه توفیــق الهــی در جلســات
گذشــته ،ســاختار و مضامیــن و
نــکات اصلــی و لطایــف ایــن دعــای
نورانــی بــه عــرض عزیــزان رســید.

نام امام جواد ،یادآور
مجاهدتها و مراقبتهای ویژه
است
در آســتانهی ســالروز شــهادت
(علیهالســام)
موالیمــان امــام جــواد
هســتیم .بــه حســب روایــت،
شــهادت آن بزرگــوار در آخریــن
روز مــاه ذیالقعــده واقــع شــده
اســت .بــه همــهی شــما تســلیت
عــرض میکنــم و امیــدوارم خــدای
متعــال بــه برکــت وجــود امــام جــواد
(علیهالســام) و از خزان ـهی جــود و کــرم
خــود ،بــه زندگــی و نســل و خانــواده
و مــال شــما برکــت عنایــت فرمایــد؛
کــه نــام امــام جــواد (علیهالســام) مســاوی
برکــت اســت و انشــاءاهلل بــه حــرز
آن امــام در حــرز الهــی باشــید.
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یــاد حضــرت جواداالئمــه بــرای
همـهی دوســتان حضــرت در همـهی
مکانهــا و زمانهــا ،الهامبخــش
مجاهــدت و تــاش خســتگیناپذیر
و لطافــت در رفتــار و مراقبتهــای
ویــژه اســت؛ چراکــه لقب خــاص آن
بزرگــوار ،تقــی اســت .ایشــان اهتمــام
ویــژه بــه رعایــت مرزهــا و تقــوای
الهــی داشــتند و الهامبخــش حقیقــت
امامــت در نــگاه شــیعه هســتند.
یــاد امــام جــواد (علیهالســام) الهامبخــش
ایــن حقیقــت بــزرگ اســت کــه
امــام ،منصــوب از طــرف خــدای
متعــال اســت و حقیقــت وجــودی
و علــم و منصــب ربانــی و عصمــت
او از ســوی خــدای متعــال اســت.
امامــت ایــن بزرگــوار در کودکــی
رخ داد .جنــاب ریانبــن صلــت
خطــاب بــه یونسبــن عبدالرحمــن
کــه دچــار تردیــد شــده بــود،
گفــت :اگــر امــام از ســوی خــدای
متعــال باشــد ،کــودک یــک روزه
هــم باشــد ،امــام اســت .چنانچــه
از ســوی خــدای متعــال نباشــد،
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بــا عمــر صدهــا ســاله و تحصیــل
همـهی مکاتــب امــام نیســت .وجــود
امــام جــواد (علیهالســام) از ایــن حقیقــت
بســیار جذابــی کــه در ذات امامــت
هســت ،رخنمایــی کــرد .نــام امــام
جــواد (علیهالســام) ،حکایتــی از کرامــت،
جــود ،ســخاوت ،گشادهدســتی و
رهایــی از بنــد تعلقــات مــادی و
مناعــت طبــع و آزادگــی اســت.
امیــد داریــم بــه لطــف خــدای متعال،
حــق تبعیــت از ایــن امــام بــزرگ را
ادا کنیــم بــا قــدم برداشــتن در راه
مســتقیمی کــه ایشــان ترســیم کردنــد
و پیــشِروی همـهی مــا قــرار دادنــد.

سه چیزی که مؤمن به آن
نیازمند است
از امــام جــواد (علیهالســام) آموختهایــم
کــه مؤمــن بایــد خــودش واعــظ
خــودش باشــد و ضمنــ ًا از دیگــران
هــم نصیحــت قبــول کنــد .ایشــان
فرمودنــد :مؤمــن نیازمنــد ســه چیــز
اســت کــه اولیــن آن «واعِـ ٍ
ـظ مِــن
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نَ ِ
فســهِ؛[ ]۱واعظــی از درون خــود»
هســت .ایــن تعبیــر امــام خیلــی
لطیــف اســت .مؤمــن خــودش،
خــودش را مخاطــب قــرار میدهــد
و از خــودش مراقبــت میکنــد
و بــه خــودش تذکــر میدهــد و
عیبهایــش را بــه خــودش یــادآوری
میکنــد؛ جوشــش درونــی از فکــر
و ذکــر و تنبیــه و بیــداری دارد.
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از امــام جــواد (علیهالســام) آموختهایــم
کــه مؤمــن از دیگــران هــم پذیــرش
خوبــی دارد و اگــر کســی در مقــام
نصیحــت و خیرخواهــی او قــرار
گیــرد و اشــکاالتش را بــه او یادآوری
کنــد و او را مخاطــب مواعــظ خــود
قــرار دهــد ،مؤمــن پذیــرش دارد و
مقاومــت و جبههگیــری نمیکنــد؛
در برابــر کســی کــه او را مــورد نقــد
قــرار میدهــد ،خاکریــز نمیزنــد؛
بلکــه آغــوش دل و شــخصیت او
بــرای پذیــرش نقدهــا همیشــه
گشــوده اســت و بــا روی بــاز بــه
انتقــاد اقبــال نشــان میدهــد و
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ایــن باعــث رشــد انســان میشــود.
طبــع مؤمــن اینگونــه اســت .پــس
اوالً خــودش واعــظ خــودش اســت
و قبــل از دیگــران ،خــودش ،خــودش
را نصیحــت و نقــد میکنــد و خــود
را مخاطــب جــدی نقدهــا قــرار
میدهــد .ثانیــ ًا اگــر ناصــح امینــی
او را مــورد خطــاب و عتــاب قــرار
داد و اشــکاالت او را یــادآوری
کــرد ،حــال او ،حــال پذیــرش
اســت و اقبــال میکنــد .قــواره و
شــاکلهی شــخصیتی انســان مؤمــن
بهگونــهای اســت کــه دیگــران را
ترغیــب میکنــد تشــخیصهای
خــود را در مــورد او ،بــه وی منتقــل
ســازند؛ برخــاف مؤمننماهــا کــه
نمیتــوان یــک کلمــه عیــب یــا
ایــراد یــا تذکــر بــه ایشــان گفــت.
تکبــر و خودخواهــی و خودشــگفتی
بــه آنــان اجــازه نمیدهــد بــه منتقــد
راه دهنــد تــا اینکــه بخواهنــد بــه او
اقبــال نشــان دهنــد .مؤمنــی کــه امــام
جــواد (علیهالســام) معرفــی میکنــد،
اهــل پذیــرش و ســعهی صــدر
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اســت .از آن امــام یــاد گرفتیــم کــه
انســان مؤمــن بــه توفیــق از ناحی ـهی
خــدای متعــال نیــاز دارد و چشــم
امیــدش بــه عنایــت حضــرت حــق
اســت تــا راه را بــرای او همــوار
ســازد؛ لــذا همــواره از خــدای
متعــال ،توفیــق را طلــب میکنــد.
خــدای متعــال توفیــق دهــد بهرهمنــد
همیشــگی مکتــب فیّــاض امامــت و
بهویــژه وجــود نازنیــن حضــرت
جواداالئمــه (علیهالســام) باشــیم.

عمر ،تنها مالک رشد انسان
نیست
مــاه ذیالقعــده بــا یــاد امــام رضــا
(علیهالســام) و خواهــر گرامــی ایشــان
در ده ـهی کرامــت آغــاز شــد و بــه
شــهادت امــام جــواد (علیهالســام) در مثــل
فــردا بــه پایــان میرســد .خیلــی
ســریع میگــذرد .امیرالمؤمنیــن
(علیهالســام) در نهجالبالغــه میفرماینــد:
نــگاه کنیــد ســاعتهای یــک
روز چقــدر ســریع میگــذرد!
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روزهــای یــک مــاه و هفتههــا هــم
همینطــور اســت .انــگار همیــن
دیــروز بــود کــه درس صحیفــه را
بــا کیفیــت جدیــد تقدیــم کردیــم و
انگارنهانــگار یــک هفتــه گذشــت!
یــک مــاه هــم همینطــور اســت و
ماههــای ســال هــم همینگونــه
اســت .مــاه شــوال و ذیالقعــده
ســپری شــد و اآلن در آســتانهی
مــاه ذیالحجــه قــرار گرفتهایــم.
حضــرت جمعبنــدی میفرماینــد و
میگوینــد :ببینیــد ســالهای عمــر
چقــدر ســریع میگــذرد .عمــر مــا
باســرعت م ـیرود .خــوش بــه حــال
کســانی کــه در ایــن میانــه وجودشــان
منبســط شــود و ســعهی وجــودی و
شــخصیتی پیــدا کننــد و بــزرگ
و عاقــل و بالــغ شــوند و بلــوغ
روحانــی و والدت روحانــی برایشــان
حاصــل شــود .کســی کــه ثروتــش
طــی یــک ســال گذشــته ده یــا حتــی
صــد برابــر شــده ،اتفاقــی برایــش رخ
نــداده؛ چراکــه چیــزی بــه او اضافــه
نشــده و حتــی ممکــن اســت ایــن
تعلقــات و بــار اضافــه چیــزی از او
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کــم کــرده باشــد .اینهــا همــه شــبیه
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 .مثـ ً
ا ســال گذشــته
شــما چقــدر نســبت بــه خلــق خــدا
اهتمــام و محبــت و دلســوزی داشــتی
و امســال چقــدر داری؟ چقــدر
توانســتی آرمانهــای الهــی را کــه در
آرمانهــای انقــاب اســامی متجلــی
اســت ،پیگیــری کنــی؟ اگــر چتــر
مهــر تــو گســترش بیشــتری پیــدا
کــرده اســت ،بزرگتــر شــدهای.
اگــر چنیــن نشــده باشــد ،چیــزی
بــه انســان اضافــه نشــده اســت.
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مهــم ایــن اســت کــه در گــذر زمــان،
انســان بــه فضــل خــدای متعــال،
ســعهی وجــودی پیــدا کنــد .درس
امــام جــواد (علیهالســام) بــرای مــا ایــن
اســت :انســان دائمــ ًا خــودش را
بیــداری دهــد و نگــذارد خــواب
غفلــت بــر او غلبــه کنــد و از زندگــی
و رفتــار و گفتــار دیگــران پنــد بگیــرد
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و در جســتجوی توفیــق الهــی باشــد.
توفیــق الهــی با فکــر توحیــدی ،نماز،
ســحر ،اشــک و انکســار در پیشــگاه
خــدای متعــال بــه دســت میآیــد.
سرچشــمهی توفیــق الهــی ســحر
اســت ،بســط رزق الهــی در ذکــر بین
الطلوعیــن اســت ،سرچشــمهی ذکــر
الهــی ،نشســتن در محضــر آیــات و
روایــات اســت و سرچشــمهی فیــض
الهــی در اتصــال بــه اولیــای خــدا و
توســل بــه عنایــات اولیــای الهــی،
بهویــژه امــام جــواد (علیهالســام) و نیــز
در خدمــت بــه بنــدگان خــدا اســت.

عرفانی ویژه
یک فرصت
ِ
اگــر در هــر مــاه ،بــه انــدازهی یــک
مــاه بــزرگ شــدی ،برنــدهای .یــک
مــاه فرصتــی اســت کــه میتــوان
در آن خیلــی رشــد کــرد و شــکفته
شــد؛ مخصوص ـ ًا در ایــن ماههــا کــه
فرصتهــای خیلــی خوبــی اســت.
مــاه ذیالحجــه خیلــی فوقالعادگــی
دارد و دهــهی نخســت آن ،فرصــت
خاصــی از نظــر عرفانــی اســت .آنچه
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در فرصتهــای مختلــف عمرمــان از
دســت دادهایــم ،در ایــن ماه به دســت
آوریــم و ایــن ممکــن اســت؛ «همــت
بلنــد دار کــه مــردان روزگار ،بــا
همــت بلنــد بــه جایــی رســیدهاند».
برنامهریــزی کنیــد و از امــام
جــواد (علیهالســام) کمــک بخواهیــد
و از دعاهــا و اذکار واردشــده
در ایــن مــاه کــه همگــی توحیــد
نــاب و محــض اســت ،اســتفاده
کنیــد .بنــا بــه نقــل برخــی تفاســیر،
« َوال ْ َف ْجــرِ َولَيَــا ٍل َع ْشــرٍ؛[ ]۲بــه
ســپيدهدم ســوگند ،و بــه شــبهاي
دهگانــه» مربــوط بــه دهــهی اول
ذیالحجــه اســت .دوســتان همــت
کننــد و بــرای هــم دعــا کننــد تــا
ایــن مــاه را بهخوبــی درک کنیــم.

با ذکر و مطالعه و دعا ،شوق
حج را در خود زنده نگه دارید
هــر ســال در آســتانهی مــاه
ذیالحجــه در بــاب حــج بــا هــم
ســخن میگفتیــم .همــان مطالــب را
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بــا خودتــان یــادآوری و مــرور کنیــد.
امســال حــج برگــزار نمیشــود و
حــال و هــوای حــج در جامعــهی
مؤمنــان کمرنــگ اســت .الزم اســت
شــوق بــه کعبــه و احســاس عمیــق
نســبت بــه میقــات و مشــاهد را در
خــود برجســته ســازید .بــا ذکــر و
مطالعــه و یــاد و خواســتن ،ایــن کار
شــدنی اســت .بــا تجمیــع خواطــر و
تمرکــز بــه ســمت خانــهی خــدا و
توجــه بــه نقطـهی فروریــزش الطاف
الهــی کــه کعبـهی معظمــه اســت ،یاد
حــج را در خــود زنــده نگــه داریــد.
امیــدوارم خــدای متعــال بــه حــق
حضــرت جــواد (علیهالســام) ،حــج
خانــهی خــود را در جوانــی روزی
شــما قــرار دهــد و ایــن موانــع
هــم برطــرف شــود و خــدای
متعــال ،حــج را و حــج هفتگــی
(نمــاز جمعــه) را بــه مــا برگردانــد.
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دعای سیوپنجم و اصالح زاویه
دید انسان
دعــای ســیوپنجم در تصحیــح
زاویــهی دیــد انســان خیلــی
فوقالعادگــی دارد و دیــد انســان را
نســبت بــه آنچــه بــر او میگــذرد
و بــر او وارد میشــود ،تغییــر
میدهــد .ایــن دعــا خیلــی کمــک
میکنــد تــا انســان آنچــه در
برخــورداری دیگــران و گرفتــاری
خــودش میبینــد ،او را بــه مقــام
شــامخ رضــا و خشــنودی برســاند.
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در جلس ـهی گذشــته جمل ـهی اول را
خوانــدم .بــه اینجــا رســیدیمَّ :
ـم
«الل ُهـ َّ
ل َع َلــى ُم َح َّمـ ٍ
َصـ ّ ِ
ـب
ـد َو آلِــهِ َو َطیّـ ْ
ـع ب ِ َم َواقِــ ِع
ب ِ َق َضائِــک ن َ ْف ِســی َو َو ّ ِسـ ْ
ُحک ِمــک َصــدْ رِی» .از خــدای
متعــال تمنــا میکنیــم کــه نســبت
بــه قضــا (حکــم محکــم الهــی در
مــورد بنــدگان) و حکمــش ،حــال
مــا را خــوب کنــد« .طیّــب» یعنــی
بــر مــن گــوارا و شــیرین کــن.
گاهــی قضــای الهــی در پوســتهای
از کراهــت و تلخــی پیچیــده

OfoghHa.ir

شــده؛ چنانکــه قــرآن میفرمایــد:
ـم ب ِ َّ
الشـ ِّر َوال ْ َخيْـرِ فِتْنَـ ًة؛[]۳
« َونَبْ ُلو ُكـ ْ
و شــما را بــا بديهــا و نيكيهــا
آزمايــش ميكنيــم» .ایــن ظاهــر
تلــخ ،انســان را ناراحــت میکنــد
و بــه دســتانداز میانــدازد.
مشــکالت مالــی ،خانوادگــی ،شــغلی،
اجتماعــی و ســامتی ،مــا را دچــار
ناراحتــی میکنــد .حــال بــه ســاحت
قــدس ربوبــی عرضــه میداریــم کــه
در برابــر قضــای تــو ،حالــت آرامــش
و خشــنودی داشــته باشــیم و قضــا و
فرمانــت را بــر مــن گــوارا و شــیرین
قــرار بــده؛ هرچنــد ظاهــر تلخــی
داشــته باشــد .آنچــه بــرای انســان
مقــدر شــده ،اگرچــه ظاهــر مکروهی
دارد ،امــا باطــن محبوبــی دارد.
یکــی از بــزرگان اهــل معرفــت کــه
در بیــن عرفــا ،جــزء ســتارههای
قــدر اول اســت ،بــه یــک همســر
فوقالعــاده بداخــاق مبتــا شــد.
اتفاقــ ًا ســالهای زیــادی بــا او
زندگــی کــرد و دیگــران اصــ ً
ا
متوجــه نشــدند کــه ایــن خانــم ،هــر
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روز بــه ایــن بزرگــوار کــه قطــب
العارفیــن و از مراجــع بــزرگ بــود،
تعــرض میکنــد و فحــش و ناســزا
میدهــد .ایــن آقــا برخــاف کســانی
کــه ســریع از قهــر و خداحافظــی
صحبــت میکننــد ،یــک عمــر بــا
ایــن شــرایط زندگــی کــرد؛ چــون
فهمیــده بــود در ایــن تقدیــر و قضــا
و در همنشــینی ایــن خانــم ،رشــد
نهفتــه اســت .کســی کــه همهجــا
مــورد دستبوســی و عــرض ارادت
اســت ،یــک ابتــا دارد کــه دائمــ ًا
او را در درون منکســر میکنــد و
میشــکند و بــه ایــن ترتیــب در
وضعیــت متعادلــی قــرار میدهــد.
حــا ِل انســان بایــد چنیــن باشــد کــه
قضــای الهــی برایــش گــوارا باشــد و
تقدیــری کــه بــه حســب ظاهــر تلــخ
اســت ،بــه مــدد و لطــف خــدا بــرای
انســان گــوارا شــود .بیماریهــا یــا
محدودیتهــای جســمی ظاهــرا ً
تلــخ هســتند ،امــا چــون مؤمــن توجه
دارد کــه در ایــن مســئله بــرای او خیر
باطنــی وجــود دارد ،خیلــی شــیرین
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بــا ایــن مســئله مواجــه میشــود.

توجه به قضای الهی ،موجب
پایداری زندگی مشترک
میشود
کســانی کــه وارد زندگــی مشــترک
شــدهاند ،یادشــان باشــد کــه زندگــی
واقعیتهــای خــودش را دارد .اگــر
بــه شــرف تأهــل نائــل شــدید،
بایــد بعــد از ایــن ،ایــن موضــوع
را بــرای خودتــان تقدیــر الهــی در
نظــر بگیریــد .پــدران و عزیــزان مــا
اینگونــه بودنــد؛ ولــی ایــن زمانــه
طــور دیگــری بــا موضــوع برخــورد
میکننــد .چنانچــه بعدهــا روشــن
شــود کــه خانــم یــا آقــا بداخــاق
بــوده یــا فــان مشــکل را داشــته ،اگر
صبــرکنیــد ،موجــب گشــایش باطنی
میشــود .در ایــن عالــم ،کامــل
وجــود نــدارد .همیــن احســاس،
شــرایط را قابــل تحمــل میکنــد.
کســی کــه ســالها تضــرع کــرده تــا
همســر خوبــی نصیبــش شــود ،ولــی
اکنــون ازدواج کــرده و بــا شــرایط
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بــدی مواجــه شــده اســت ،بهتدریــج
آســتانهی تحملــش کــم میشــود،
ذهــن او شــیطانی میشــود و گرفتــار
بیوفایــی میشــود .امــا اگــر ایــن را
قســمت بدانــد و نمــاز شــکر بخواند،
گشــایشهایی در آن نهفتــه اســت.
همیــن احســاس در مــورد فرزنــد
هــم هســت .انســان تــاش میکنــد
و راههــای فراوانــی را م ـیرود ،ولــی
بــر اســاس قضــای الهــی صاحــب
فرزنــد نمیشــود ،نبایــد باعــث فکــر
نامناســب در مــورد همســرش شــود.

رابطهی رضایتمندی از خداوند
با خشنودی از زندگی
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ــع ب ِ َم َواقِــ ِع ُحک ِمــک
« َو َو ّ ِس ْ
َصــدْ رِی»َ « .م َواقِــ ِع ُحکــم» همــان
بخشهایــی در زندگــی اســت کــه
حکــم الهــی آنجــا نــازل و مســتقر
میشــود و نمونههــای آن در ازدواج
و بهرهمندیهــای مــادی و شــغل
وســع» یعنــی ســینهی
اســت« .و ِّ
مــرا فــراخ کــن تــا در برابــر حکــم
تــو کــه در گوشهگوشــهی زندگــی
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مــن وارد میشــود ،ســعهی صــدر
داشــته باشــم .مث ـ ً
ا شــما وارد فــان
رشــتهی تحصیلــی در فــان دانشــگاه
شــدهاید .حــال بــه دوســت خــود
نــگاه میکنیــد کــه بــا شــما درس
خوانــده و بــه نــان و آبــی رســیده
اســت .از رشــتهی خودتان ســرخورده
میشــوید؛ چــرا حــا ِل خودتــان
را نســبت بــه مســیر و رشــتهی
خودتــان بــد میکنیــد؟! اگــر کســی
اهــل قبــول باشــد ،مســیر طیشــده
برایــش باعــث پشــیمانی نیســت .اگر
همســر مــن اینطــور میشــد یــا
اگــر رشــتهی مــن اینطــور میشــد
یــا ...؛ ایــن اگــر اگــر گفتنهــا ،همــه
ســوءظن بــه خــدای متعــال اســت و
اساســ ًا چنیــن انســانی هیچوقــت
حــال خوشــی پیــدا نمیکنــد.

اطمینان به خدا ،تلخیها را
شیرین میسازد
«و َهــب لِــی الثّ ِ َقــ َة ِ ُ
لقِــ َّر َم َع َهــا
َ
ْ
َ
یجــرِ إ ِ َّل
ــم ْ
بِــأ َّن َق َضــا َءک ل َ ْ
ـرةِ» .چقــدر ایــن تعبیــر عالــی
بِال ْ ِخیـ َ
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اســت .انســان بایــد از ســر شــب تــا
ســحر ضجــه بزنــد تــا بــه ایــن نقطــه
برســد کــه خــدا اطمینــان نســبت بــه
خــودش را بــه او عطــا کنــد .کســی
کــه گــردش زمانــه و رفــت و آمــد
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،
بــاب توبــه و اســتغفار بــاز اســت.
انســان بــا اعتمــاد بــه خــدای متعــال
بــه همهچیــز میرســد .متأســفانه
گاهــی اعتمــاد مــا بــه حســاب
بانکــی و رشــتهی تحصیلــی و رفیــق
و فرزنــد و فــان مقــام ،بیشــتر از
اعتمــاد مــا بــه خــدای متعــال اســت.
بــه مــن اعتمــاد و ثقــه نســبت بــه
خــودت را کرامــت کــن تــا بــه خاطر
ایــن اعتمــاد بــه تــو (کــه اعتمــاد
بــه قــدرت و حکمــت و رحمــت
مطلــق اســت) قلبــم بــه آرامــش
و قــرار و اطمینــان باطنــی برســد.
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اقــرار کــردن یعنــی بــا تمــام وجــود
فــان مطلــب را ابــراز و تصدیــق
کــردن کــه حکایــت از نوعــی یقیــن
و شــهود دارد .گاهــی ایــن اقــرار بــه
زبــان انســان هــم جــاری میشــود،
بــه شــرط آنکــه مصــدر آن قلــب
باشــد .مــن بــه ایــن اقــرار باطنــی
برســم کــه قضــا و حکــم و تقدیــر
تــو دربــارهی مــن و همــهی عالــم
جــز بــه خیــر جــاری نمیشــود و
آنچــه بــه قلــم قضــای تــو م ـیرود،
خیــر اســت .گاهــی ایــن خیــر
آشــکار و گاهــی پنهــان و گاهــی
خیلــی مخفــی اســت .ظاهــر آن،
ســختی و ســختکامی اســت ،امــا
باطــن آن شــیرینی و شــیرینکامی
اســت .آن ســختی نمــی از یــم اســت
و قشــر و پوســتهای بیــش نیســت.

شکر بر نداشتهها
اج َعـ ْ
ـل ُشــکرِی لَــک َع َلــى َمــا
« َو ْ
َ
ـن ُشــکرِی
َز َویـ َ
ـر مِـ ْ
ـت َعنّ ِــی أ ْو َفـ َ
إِیــاک َع َلــى َمــا َخ َّولْتَنِــی» .امــام
دارد پلهپلــه شــما را جلــو میبــرد
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و میگویــد :خدایــا ،گاهــی برخــی
چیزهــا را ،مثــل قیافــهی آنچنانــی
یــا شــغل خــوب یــا مــال فــراوان بــه
مــن نمیدهــی ،بــه مــن حالــی بــده
کــه ذیــل ایــن ثقــه و حالــت شــیرینیِ
درون و یقیــن و بــاور و ایمــان و حال
توحیــدی ،شــکرگزار آنچــه بــه مــن
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.
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انســان نســبت بــه آنچــه بــه وی عطــا
شــده ،حــال شــکر دارد؛ ولــی اینجــا
میگویــد نســبت بــه آنچــه بــه مــن
عطــا نکــردی ،شــکر بیشــتر داشــته
باشــم .ایــن درج ـهی باالیــی از فهــم
توحیــدی و فهــم نســبت بــه حکــم
و کــرم الهــی اســت .میدانــی چــون
او تــو را خیلــی دوســت داشــته،
فــان چیــز را بــه تــو نــداده تــا آزاد
بمانــی و اســیر نشــوی .خیلیهــا
بــه خاطــر مناصــب و مــدارک
تحصیلــی شکســتند و ایمانشــان بــر
بــاد رفــت .خیلیهــا بــه خاطــر
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داشــتن فرزنــد آســیب دیدنــد.
هم ـهی شــما را بــه حضــرت جــواد
(علیهالســام) میســپارم .امیــدوارم کانــون
زندگــی شــما گــرم باشــد و خــدای
متعــال بــه شــما حــال خــوب و
احســاس رضایــت و آرامــش کرامــت
فرمایــد تــا از زندگــی و لحظههــای
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 محدودیتهــا،
باشــید.
داشــته
رضایــت
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