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ــتم  ــای بیس ــا دع ــث م ــوع بح موض
ــش  ــجادیه و بخ ــه س ــه مبارک صحیف
نورانــی  دعــای  ایــن  مقدماتــی 
ــیار اساســی  ــه موضــوع بس اســت. ب
در  حضــرت  رســیدیم.  حیاتــی  و 
»اللَُّهــمَّ  فرمودنــد:  اول  جملــه 
َو  آلِــهِ  َو  ــٍد  ُمَحمَّ َعَلــي  َصــلِّ 
ــاِن َو  ــَل اْلِيَم ــي أَْكَم ِ ــْغ بِإِيَمان بَلِّ
ــِن َو  ــَل الْیَقِی ــی أَْفَض ِ ــْل يَقِین اْجَع
ــاِت  ــِن النِّیَّ ــی أَْحَس ــی إِلَ ِ ــهِ بِنِیَّت انْتَ
ــاِل«.  ــِن الْْعَم ــی أَْحَس ِــی إِلَ َو بَِعَمل
ــن،  ــار رک ــن چه ــم ای ــرض کردی ع
ــبختی  ــعادت و خوش ــه س ارکان اربع
ــی  ــن اصل ــار رک ــرای انســان و چه ب
مــکارم االخــاق محســوی می شــود. 
نخســت ایمــان اســت، ســپس یقیــن، 
آنــگاه نیــت و ســرانجام عمــل اســت. 

چهــار  ایــن  از  هرکــدام  دربــاره 
ــام( در  ــجاد )علیه الس ــام س ــم ام ــه ه نکت
هدف گــذاری  ســطح  عالی تریــن 
کــرده؛ دربــاره ایمــان فرمــود اکمــل، 
دربــاره یقیــن فرمــود افضــل، دربــاره 

ــن.  ــود احس ــم فرم ــل ه ــت و عم نی
ــن در  ــطح ممک ــن س ــس عالی تری پ
ــد  ــل را بای ــن فضائ ــک از ای ــر ی ه
ــذاری  ــان هدف گ ــی خودم در زندگ
ــت  ــمت حرک ــه ایــن س ــم و ب کنی
کنیــم. اگــر انســان بــا نقشــه راه 
ــت  ــز تح ــه و نی ــا برنام ــت و ب درس
عنایــت اولیــای خــدا و بــا راهنمایــی 
آنــان حرکــت کنــد، همــه ی عمــرش 
ــدت  ــرمایه گذاری و مجاه ــم س را ه
ــه فتوحاتــی  کنــد، امیــد اســت کــه ب
ــد  ــه مقص ــر ب ــد. اگ ــدا کن ــت پی دس
نرســد، حداقــل تــا نزدیکی هــای 
ــد و  ــد ســفر کن ــن مقاصــد می توان ای
حرکــت داشــته  باشــد. چنیــن کســی 
ــاق  ــه مکارم االخ ــت ب ــود گف می ش
و مرضیه االفعــال رســیده؛ یعنــی هــم 
اخاقــش بــه جایــگاه مکرومــت 
رســیده، هــم افعــال و کارهایــش 
ــه.  ــرار گرفت ــندیده ق ــگاه پس در جای

 
اهمیت و ارزش عمل در آینه 

آیات 

ــرض  ــیدیم، ع ــل رس ــور عم ــه مح ب
کردیــم بایــد دربــاره عمــل نیــز 
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درنــگ کنیــم و خدمــت عزیــزان 
یــادآوری داشــته باشــیم. در بــاب 
اهمیــت عمــل کافــی اســت بــه قــرآن 
ــز  ــی ج ــد. راه ــه کنی ــم مراجع کری
ــط  ــدارد و انســان فق عمــل وجــود ن
از طریــق عمــل، خــودش را بــه ایــن 
مقاصــد عالــی می رســاند. عمــل، 
میــوه شــیرین ایمــان و یقیــن و نیــت 
اســت؛ زیــرا همــه ی اینهــا بــرای ایــن 
ــه عمــل برســد.  ــه انســان ب اســت ک

امــروز بــا مراجعــه بــه قــرآن کریــم و 
روایــات پیامبــر اعظــم و ائمــه هــدی 
می کنــم  ســعی  )ســام اهلل علیهم اجمعین( 

جغرافیــای  در  را  عمــل  جایــگاه 
ــد از  ــم. بع ــان ده ــی نش ــارف اله مع
اینکــه ایــن جایــگاه بــرای مــا ترســیم 
شــد، قواعــد بهســازی اعمالمــان 
بحثــی  کــرد.  خواهیــم  مــرور  را 
ــم  ــل خواهی ــات عم ــاره آف ــم درب ه
مصادیــق  ســراغ  ســپس  داشــت. 
در  اعمــال  زیباتریــن  و  بهتریــن 
قــرآن کریــم و روایــت می رویــم. 

 

1. عمل صالح سرچشمه حیات 
طیّبه

عمــل در شــخصیت انســان و تکامــل 
ــی  ــه، جایگاه ــات طیّب ــانی و حی انس
ــتراتژیک  ــی فوق اس ــتراتژی و حت اس
تعالــی  و  تبــارک  خداونــد  دارد. 
ــن  ــار یافت ــرای ب ــم ب ــرآن کری در ق
ــن  ــه، دو رک ــات طیّب ــه حی ــان ب انس
را مشــخص کــرده و فرمــوده اســت: 
ــرٍ أَْو  ــا مِــْن َذَك ــَل َصالًِح ــْن َعِم »َم
أُنْثَــی َوُهــَو ُمْؤمـِـٌن َفَلنُْحیِیَنَّــُه َحیَــاًة 
ــا زن  ــرد ی ــر کــس از م ــةً؛]1[ ه ِّبَ طَی
ــد،  ــن باش ــد و مؤم ــته کن کار شایس
قطعــًا او را بــا زندگــی پاکیــزه  ای 
حیــات ]حقیقــی[ بخشــیم«. اگــر 
کســی اهــل عمــل صالحــ  باشــد 
ــی  ــود ـ فرق ــل  ش ــدان عم و وارد می
ــه  ــرد ـ، البت ــا م ــد زن باشــد ی نمی کن
ــد  ــان بهره من ــرض اینکــه از ایم ــا ف ب
ــح  ــل صال ــام دادن عم ــت و انج اس
اســت،  زندگــی اش  جــاری  روش 
خوبــی  کار  بــار  یــک  نه اینکــه 
انجــام دهــد، حتمــًا بــه حیــت طیبــه 
تأکیدهــای  می کنــد.  پیــدا  دســت 
اســت.  آیــه  ایــن  در  عجیبــی 
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ــر  ــه تعبی ــه ک ــات طیّب ــاح حی اصط
ــط  ــت، فق ــم هس ــی ه ــی زیبای خیل
ــار در قــرآن کریــم و در همیــن  یک ب
ــود:  ــم فرم ــه ه ــده. در ادام ــه آم آی
ــا  ــِن َم ــْم بَِأْحَس ــْم أَْجَرُه »َولَنَْجِزيَنَُّه
ــوَن؛ و مســّلمًا بــه آنــان  َكانُــوا يَْعَمُل
می دادنــد،  انجــام  آنچــه  از  بهتــر 
خداونــد  داد«.  خواهیــم  پــاداش 
ــی  ــن کس ــا چنی ــی ب ــارک و تعال تب
ــه  ــرد ک ــد ک ــار خواه ــه رفت این گون
بهتریــن عملــش را نصــاب بــرای 
پــاداش بــه او قــرار خواهــد داد. 

بالطافــت  خیلــی  آیــه  ترکیــب 
ــه کار  ــزی ک ــد چی ــد بگوی می خواه
را بــه ســرانجام می رســاند، عمــل 
اســت؛ البتــه عملــی کــه پشــتوانه اش 
ــزه  ــه انگی ــی ک ــت. عامل ــان اس ایم
می دهــد،  حرکــت  و  می بخشــد 
ایمــان اســت. ولــی چیــزی کــه 
می رســاند،  مقصــد  بــه  را  شــما 
کــه حیــاة طیبهــ  و ســعادت دنیــا 
و آخرتــ  باشــد، عبــارت اســت از 
ــه  ــه آی ــد ک ــر می رس ــه نظ ــل. ب عم
روی  ویــژه ای  تأکیــد  می خواهــد 
ــس  ــد. پ ــته  باش ــل داش ــوع عم موض

در منطــق قــرآن کریــم، حیــات طیّبــه 
دو رکــن دارد:  ایمــان و عمــل صالــح. 

 

2. همسنگ دانستن اعمال 
معمولی با بهترين اعمال 

آیــه بعــدی ایــن اســت: »َفَمــْن 
الَِحــاِت َوُهــَو  يَْعَمــْل مِــَن الصَّ
ــا  َّ ــْعیِهِ َوإِن ــَراَن لَِس ــَا ُكْف ــٌن َف ُمْؤمِ
لَــهُ كَاتِبُــونَ؛]2[ پــس هــر کــه 
کارهــای شایســته انجــام دهــد و 
ــاش  ــرای ت ــد، ب ــم[ باش ــن ]ه مؤم
ــم  ــود و مایی ــد ب ــی نخواه او ناسپاس
کــه بــه ســود او ثبــت می کنیــم«. 

ــی  ــه باق ــی ب ــل فان ــن تبدی ــر مؤم هن
اســت. ایمــان، شــخصیت انســان 
تبدیــل  کارگاهــی  بــه  را  مؤمــن 
می کنــد بــرای تبدیــل فانــی بــه 
باقــی. البتــه چنیــن چیــزی صبــر 
همــه ی  بــا  صبــر  می خواهــد؛ 
مراتبــش. در مــورد حیــات طیّبــه نیــز 
چنان کــه  اســت؛  پیش نیــاز  صبــر 
»َمــا  می فرمایــد:  قبلــش  آیــه  در 
ــاٍق  ِ بَ ــَد اللَّ ــا عِنْ ــُد َوَم ــْم يَنَْف عِنَْدُك
ــْم  ــُروا أَْجَرُه ــَن َصبَ ــنَّ الَِّذي َولَنَْجِزيَ
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ــونَ؛]3[  ــوا يَعْمَلُ ــا كَانُ ــنِ مَ بِأَحْسَ
آنچــه پیــش شــما اســت، تمــام 
می شــود و آنچــه پیــش خــدا اســت، 
پایــدار اســت و قطعــًا کســانی را کــه 
ــه بهتــر از آنچــه  شــکیبایی کردنــد، ب
ــم  ــاداش خواهی ــد، پ ــل می کردن عم
ــوا  ــا َكانُ ــِن َم ــارت »بَِأْحَس داد«. عب
يَْعَمُلــوَن« در هــر دو آیــه تکــرار 
متعــال  خــدای  گویــا  می شــود؛ 
ــا شــما  ــژه ای می دهــد ت تشــویقِی وی
ــن  ــوید. در بی ــل ش ــدان عم وارد می
اعمالتــان کارهایــی داریــد کــه از 
نظــر حســن و زیبایــی در قلــه اســت. 
ــما  ــر ش ــای دیگ ــن کاره ــود م فرم
ــم.  ــبه می کن ــان محاس ــا آن کارت را ب
ــر  ــت. اگ ــی اس ــیار بزرگ ــاداش بس پ
مثــًا یــک بیســت گرفتیــد، بقیــه 
محاســبه  بیســت  برایتــان  هــم  را 
مــا  بــا  اســت و  می کنــد. کریــم 
ــه  ــد؛ وگرن ــبه می کن ــه محاس کریمان
هیچ کــس نجــات پیــدا نمی کــرد. 

همــان ترتیــب عمــل صالــح و ایمــان 
ــاره تکــرار می شــود. کســی  ــز دوب نی
کــه دائــم از جنــس کارهــای شایســته 
اهــل  و  می دهــد  انجــام  نیــک  و 

ایمــان هــم هســت، تاشــش نادیــده 
انگاشــته نخواهــد شــد. تاشــی کــه 
می کنــد و عمــل صالحــی کــه انجــام 
ــده  ــن نمــی رود و نادی می دهــد، از بی
ــن  ــه نمی شــود. چــرا؟ چــون ای گرفت
ــا هســتیم کــه برایــش می نویســیم.  م
دیگــران  می نویســیم،  مــا  وقتــی 
چــه بنویســند و چــه ننویســند؛ چــه 
ــد؛  ــه نکنن ــد و چ ــر بکنن از او تقدی
ــوند  ــل ش ــش قائ ــه ای برای ــه رتب چ
اهمیتــی  اصــًا  نشــوند؛  چــه  و 
ــدارد. بنابرایــن هیــچ کار و تاشــی  ن
از دســت  باشــد،  مؤمنانــه  وقتــی 
نخواهــد رفــت. قابــل توجــه کســانی 
ــاداش از  ــه پ ــان ب ــم امیدش ــه چش ک
طــرف دیگــران اســت و معمــوالً هــم 
قــرآن:  به قــول  می ماننــد.  نــاکام 
نْیَــا َواْلِخــَرَة َذلِــَك  »َخِســَر الدُّ
ــا  ــنُ؛]4[ در دنی ــرَانُ الْمُبِی ــوَ الْخُسْ هُ
و آخــرت زیان دیــده اســت. ایــن 
اســت همــان زیــان آشــکار«. آخــرت 
ــا  ــی اســت، در دنی کــه دستشــان خال
هــم چیــزی نصیبشــان نمی شــود. 

 



6

OfoghHa.ir                                                      افق ها درنگی بر مسئله تعلیم و تربیت

3. هیچ عملی ناديده گرفته 
نمی شود

دیگــر آیــه مدنظــر، ایــن آیــه اســت: 
الَِحــاِت مـِـْن  »َوَمــْن يَْعَمــْل مـِـَن الصَّ
َذَكــرٍ أَْو أُنْثـَـی َوُهــَو ُمْؤمـِـٌن َفُأولَئَِك 
يُْظَلُمــوَن  َوَل  ـَة  الَْجنَـّ يَْدُخُلــوَن 
ــای  ــه کاره ــانی ک ــرًا؛]5[ و کس نَقِی
شایســته کننــد ـ چــه مــرد باشــند یــا 
زن ـ درحالی کــه مؤمــن باشــند، آنــان 
ــدر  ــوند و به ق ــت می ش ــل بهش داخ
خرمایــی  هســته  پشــت  گــودِی 
ــه،  ــد«. آی ــرار نمی گیرن مــورد ســتم ق
هماننــد آیــات قبــل، بــا عمــل شــروع 
ــح هــم جمــع  می شــود و کلمــه صال
بســته شــده اســت کــه یــادآوری 
و  نیــک  عمــل  میــدان  می کنــد 
ــترده  ــراخ و گس ــی ف ــته، خیل شایس
اســت. تنــوع و اقســام و فراوانــِی 
ــح پیــش ِروی  عرصه هــای عمــل صال
ــل  ــٌن« اه ــَو ُمْؤمِ ــما هســت. »َوُه ش
واو  واو،  ایــن  می گوینــد  ادب 
درحالی کــه  یعنــی  اســت؛  حالیــه 
ــت  ــت، وارد بهش ــان اس ــل ایم او اه
ــه  ــی ب ــه اندک ــدون اینک ــود، ب می ش
آنهــا ظلــم شــود. هرچــه انجــام داده 

باشــند، در تــرازوی لطــف الهــی قرار 
از عــدل  باالتــر  لطــف  می گیــرد. 
اســت. اینجــا خــدای متعــال کریمانــه 
می شــود.  روبــرو  بنده هایــش  بــا 
ــروردگار  ــرم پ ــرازوی ک ــا ت اعمــال ب
متعــال ســنجیده می شــود و هیــچ 
نمی شــود،  گــم  نه تنهــا  عملــی 
بلکــه چنــد برابــر خواهــد شــد. 

 

4. خداوند در محاسبه اعمال بد 
و نیك، يکسان عمل نمی كند

الَِحــاِت  »َوَمــْن يَْعَمــْل مِــَن الصَّ
ــا  ــاُف ُظْلًم ــَا يََخ ــٌن َف ــَو ُمْؤمِ َوُه
وَلَ هَضْمـًـا؛]6[ و هــر کــس کارهــای 
شایســته کنــد، درحالی کــه مؤمــن 
می هراســد  ســتمی  از  نــه  باشــد، 
و نــه از کاســته شــدن ]حقــش[«. 
ــورد  ــه م ــران اینک ــًا نگ ــن اص مؤم
ــده  ــش نادی ــرد و حق ــرار گی ــتم ق س
زیــرا  نیســت؛  شــود،  انگاشــته 
ــل صالحــی  ــوزنی عم چنانچــه سرس
انجــام داده باشــد، نــزد خــدای متعــال 
محفــوظ اســت. البتــه نقطــه مقابلــش 
ایــن اســت کــه فرمــود: »َوَمــْن َجــاَء 
ــا؛]7[  َّ مِثْلَهَ ــزَى إِل ــاَ يُجْ ِّئَةِ فَ ــی بِالسَّ
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ــاورد، جــز  ــدی بی ــر کــس کار ب و ه
ماننــد آن جــزا نیابــد«. بــا کســی کــه 
کار ناشایســتی انجــام داده، بــه انــدازه 
خــود آن کار ناشایســت برخــورد 
خواهــد شــد. در اعمــال بــد، مقیــاس 
ــه  ــح، ب ــا عمــل صال عــدل اســت؛ ام
محیــط کــرم و لطــف مــی رود و 
ــر می شــود.  پاداشــش حداقــل ده براب

مــا  بــا  چطــور  متعــال  خــدای 
صحبــت کنــد تــا بیــدار شــویم؟ چــرا 
این قــدر غافــل هســتیم؟ اگــر کســی 
وارد میــدان عمــل صالــح شــود، 
ــی  ــچ فرق ــم، هی ــا خان ــد ی ــا  باش آق
ــد، وارد بهشــت خواهــد شــد  نمی کن
ــبات  ــارج از محاس ــت، خ و در بهش
شــد:  خواهــد  پذیرایــی  او  از 
ــابٍ؛]8[  ــرِ حِسَ ــا بِغَیْ ــونَ فِیهَ »يُرْزَقُ
روزی  بی حســاب  آنجــا  در  و 
انــدازه ای  هیــچ  آنجــا  می یابنــد«. 
نــدارد.  وجــود  ضیافــت  بــرای 

 

پیوستگی و مالزمت ایمان و 
عمل صالح در قرآن

ــل،  ــاب عم ــرآن در ب ــق ق ــق منط طب
همان طــور کــه در ایــن آیــه و آیــات 
ــه  ــود، همیش ــده می ش ــابهش دی مش
بیــن ایمــان و عمــل صالــح، همراهــی 
دارد.  وجــود  به هم پیوســتگی  و 
خــدای متعــال می خواهــد بگویــد 
ایــن دو هم آغــوش هــم هســتند و 
به هم چســبیده اند  دوقلوهــای  مثــل 
کــه از هــم جــدا نمی شــوند. همیشــه 
دستشــان در دســت همدیگــر اســت 
جدایی ناپذیرنــد.  دوســت  دو  و 

 

5. انسان جز حاصل تاش خود 
را درو نمی كند 

ــرآن  ــی در ق ــارک و تعال ــد تب خداون
قاعــده  یــک  به صــورت  کریــم 
ــَس  عمومــی فرمــوده اســت: »َوأَْن لَیْ
ــْعیَُه  ــَعی َوأَنَّ َس ــا َس ــاِن إِلَّ َم لِْلِنَْس
ــرای  ــه ب ــرَى؛]9[ و اینک ــوْفَ يُ سَ
انســان جــز حاصــل تــاش او نیســت 
و ]نتیجــه[ کوشــش او بــه زودی دیده 
خواهــد شــد«. از ایــن واضح تــر، 
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محکم تــر، باصابت تــر و جدی تــر 
اینجــا  ســعی  گفــت.  نمی شــود 
ــی  ــا عمل ــت؛ منته ــل اس ــان عم هم
ــراه  ــیدن هم ــرک و کوش ــا تح ــه ب ک
اســت. دربــاره نمــاز جمعــه هــم 
فرمــود: »يَــا أَيَُّهــا الَِّذيــَن آَمنُــوا إَِذا 
ــْومِ الُْجُمَعــةِ  ــَاةِ مـِـْن يَ نُــودَِي لِلصَّ
ِ؛]10[ ای  فَاسْــعَوْا إِلَــی ذِكْــرِ اللَّ
کســانی کــه ایمــان آورده ایــد، چــون 
بــرای نمــاز جمعــه نــدا درداده شــد، 
ــه  ــتابید«. ب ــدا بش ــر خ ــوی ذک به س
ــه  ــا ن ــد، ام ــه بروی ــمت نمازجمع س
ــه  ــرعت ک ــن باس ــادی؛ رفت ــن ع رفت
ــه  ــد ب ــد، بفهم ــما را دی ــس ش هرک
کــه  می رویــد  مقصــدی  ســمت 
می داریــد  دوســت  خیلــی  را  آن 
کرده ایــد.  هدف گــذاری  و 

بــه  ســعی  واژه  از  هــم  اینجــا 
ــه  ــده. اینک ــتفاده ش ــل اس ــای عم ج
َســْوَف  َســْعیَُه  »َوأَنَّ  فرمــود: 
خــودت  بــه  تــا  یعنــی  يُــَرى«، 
ــی رود و  ــار م ــرده کن ــن پ ــی، ای بیای
آن طــرف چیــزی کــه بــه شــما ارائــه 
ــت.  ــما اس ــعی ش ــرد، س ــد ک خواهن

 

6. شاهدان اعمال انسان

ــارک  ــد تب ــده خداون ــن قاع ــا همی ب
ــه عمــل دعــوت  ــه را ب ــی هم و تعال
»َوُقــِل  می فرمایــد:  و  می کنــد 
َعَمَلُکــْم   ُ اللَّ َفَســیََرى  اْعَمُلــوا 
وَن  َوَرُســولُُه َوالُْمْؤمِنُــوَن َوَســتَُردُّ
ــَهاَدةِ  َوالشَّ الَْغیْــِب  َعالِــِم  إِلَــی 
ــونَ؛]11[  ــمْ تَعْمَلُ ــا كُنْتُ ــمْ بِمَ ِّئُکُ فَیُنَب
می خواهیــد[  کاری  ]هــر  بگــو  و 
ــر  ــدا و پیامب ــه زودی خ ــه ب ــد ک بکنی
او و مؤمنــان در کــردار شــما خواهنــد 
نگریســت و بــه زودی بــه ســوی 
ــده  ــکار بازگردانی ــان و آش ــای نه دان
می شــوید. پــس مــا را بــه آنچــه 
خواهــد  آگاه  می دادیــد،  انجــام 
کــرد«. آیــه خطــاب بــه پیغمبــر اکــرم 
)صلوات اهلل علیــه( اســت و بــا »ُقــل« شــروع 

ــار عــرض  ــد ب ــون چن می شــود. تاکن
»ُقــل«  بــا  کــه  آیاتــی  کرده ایــم 
تأکیــد  دارای  می شــود،  شــروع 
ــی  ــام خیل ــت پی ــوم اس ــت و معل اس
جــدی وجــود دارد. برخــی ســوره ها 
ــد  ــوند، مانن ــروع می ش ــل« ش ــا »ق ب
ــق  ــد، فل ــرون، توحی ــوره های کاف س
ــه چهــار قــل مشــهور  ــاس کــه ب و ن
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ــن  ــل ای ــات مث اســت. تعــدادی از آی
ــروع  ــل« ش ــا »ق ــز ب ــه نی ــه کریم آی
صریــح  خیلــی  آیــه  می شــوند. 
می گویــد: »َوُقــِل اْعَمُلــوا«. هــر 
دهیــد،  انجــام  می خواهیــد  کاری 
ــل  ــال عم ــدای متع ــد خ ــی بدانی ول
ــم و  ــر اعظ ــد و پیامب ــما را می بین ش
ــدی )ســام اهلل علیهم اجمعین( شــاهدان  ــه ه ائم
ــن  ــس از ای ــتند. پ ــما هس ــال ش اعم
ــاه، شــما  زیســت موقــت بســیار کوت
ــم  ــی برمی گردانی ــوی خدای ــه س را ب
کــه اینجــا بــا وصــف »َعالـِـِم الَْغیـْـِب 
ــَهاَدةِ« معرفی شــده اســت. شــما  َوالشَّ
را پیــش کســی می برنــد کــه آشــکار 
و نهــان شــما را می دانــد و او به شــما 
خبــر خواهــد داد کــه چــه کرده ایــد.

 

7. جدايی ناپذيرى انسان از 
اعمالش

امــا آیــه بعــدی: »َوُكلَّ إِنَْســاٍن أَلَْزْمنَاُه 
َطائـِـَرُه فـِـي ُعنُقـِـهِ َونُْخــرُِج لـَـُه يـَـْوَم 
ــورًا؛]12[  ــاهُ مَنْشُ ــا يَلْقَ ــةِ كِتَابً الْقِیَامَ
و کارنامــه هــر انســانی را بــه گــردن 
ــرای او  ــت ب ــته ایم و روز قیام او بس
ــد،  ــاده می بین ــه آن را گش ــه ای ک نام

شــما  عمــل  می آوریــم«.  بیــرون 
بــه گــردن شــما آویختــه اســت 
اســت.  جدایی ناپذیــر  شــما  از  و 
کاری کــه شــما انجــام می دهیــد، 
ــت و  ــل اس ــما متص ــت ش ــه هوی ب
ــت و از  ــد اس ــما متح ــود ش ــا وج ب
شــما جــدا نخواهــد شــد. در قیامــت 
داده ایــد،  انجــام  آنچــه  مجموعــه 
ــش  ــًا عین ــده و دقیق ــت و ضبط ش ثب
بــه شــما عرضــه خواهــد شــد. کتــاب 
ــا  ــه م ــی ک ــا کتاب ــان ب ــال انس اعم
اینجــا می شناســیم، فــرق می کنــد؛ 
منتهــا شــباهتی هــم دارد. کتــاب 
آن چیــزی  از  کــه  یعنــی چیــزی 
جــا نمانــده؛ حکایــت از چیــزی 
ــظ  ــت و حف ــته و ثب ــه نوش ــت ک اس
می شــود. در آیــه بعــدش فرمــود: 
»اْقــَرأْ كِتَابَــَك َكَفــی بِنَْفِســَك الْیَْوَم 
ــیبًا؛ نامــه ات را بخــوان،  ــَك َحِس َعَلیْ
ــودت  ــروز خ ــه ام ــت ک ــی اس کاف
حســابرس خــود باشــی«. امــروز 
ــه حســابت  ــم ب ــرای اینکــه بخواهی ب
ــت  ــودت کفای ــاوت خ ــیم، قض برس
می کنــد. حــاال خــودت بگــو چــه کار 
کنیــم بــا کارهایــی کــه انجــام دادی؟ 
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8. همه ى اعمال در كتاب الهی 
محفوظ است

آیــه دیگــر دربــاره حساســیت و 
ــه  61  ــل، آی ــگاه عم ــت و جای اهمی
)علیه الســام(  یونــس  مبارکــه  ســوره 
ــه(  ــر اعظــم )صلی اهلل علیه وآل اســت کــه پیامب
آن را مکــرر می خواندنــد و اشــک 
در  متعــال  خداونــد  می ریختنــد. 
ــوُن  ــا تَُک ــد: »َوَم ــه می فرمای ــن آی ای
ــْن  ــُه مِ ــو مِنْ ــا تَتُْل ــْأٍن َوَم ــي َش ِ ف
ــٍل إِلَّ  ــْن َعَم ــوَن مِ ــْرآٍن َوَل تَْعَمُل ُق
ــوَن  ــُهوًدا إِْذ تُفِیُض ــْم ُش ــا َعَلیُْک ُكنَّ
ــُزُب َعــْن َربِّــَك مِــْن  ــا يَْع ــهِ َوَم فِی
ةٍ فِــي الْْرِض َوَل فِــي  مِثَْقــاِل َذرَّ
ــَماءِ َوَل أَْصَغــَر مِــْن َذلِــَك  السَّ
ــٍن؛  ــاٍب ُمبِی ــي كِتَ ِ ــَر إِلَّ ف َوَل أَْكبَ
ــچ کاری نباشــی و از ســوی  و در هی
ــرآن  ــه ای[ از ق ــچ ]آی ــدا[ هی او ]=خ
ــد، مگــر  ــچ کاری نکنی ــی و هی نخوان
ــیم  ــواه باش ــما گ ــر ش ــا ب ــه م اینک
آنــگاه کــه بــدان مبــادرت می ورزیــد 
و هــم وزن ذره ای، نــه در زمیــن و نــه 
ــان  ــو پنه ــروردگار ت در آســمان، از پ
نــه  و  کوچک تــر  نــه  و  نیســت. 
بزرگ تــر از آن چیــزی نیســت، مگــر 

اینکــه در کتابــی روشــن ]درج شــده[ 
اســت«.  در آیــه بعــد هــم می فرمایــد: 
ٌف َعَلیْهـِـمْ  ِ َل َخــوْ »أََل إِنَّ أَْولِیـَـاَء اللَّ
ــه  ــید ک ــوَن؛ آگاه باش ــْم يَْحَزنُ َوَل ُه
ــی اســت  ــه بیم ــتان خــدا ن ــر دوس ب
ــوند«.  ــن می ش ــان اندوهگی ــه آن و ن

ــط  ــت. وس ــی اس ــیار عجیب ــه بس آی
میــدان عمــل توجــه داشــته بــاش کــه 
در هــر وضعیتــی کــه باشــی، ازجملــه 
ــی ـ  ــاوت می کن ــرآن ت ــه ق ــی ک وقت
کــه ایــن اشــاره خیلــی لطیــف اســت 
ـ مــا شــاهد شــما هســتیم. ابتــدا 
ــی در  ــود، ول ــر ب ــه پیامب ــاب ب خط
ــاب  ــد و خط ــطش می ده ــه بس ادام
لحظــه ای  از  می شــود.  بــه جمــع 
ــد و  ــل می گیری ــه عم ــم ب ــه تصمی ک
ــر ذهنــی آن عمــل و تصــور و  تصوی
تصدیقــش را داریــد، بعــد عزمــش را 
ــد،  ــدام می کنی ــت اق ــد و درنهای داری
همــه را می دانــد. نیــت در قلــب 
ــرد. در  ــکل می گی ــما ش ــن ش و ذه
ــما  ــا ش ــا ب ــا، م ــن لحظه ه ــام ای تم
و  ذره ای  هســتیم.  شــما  شــاهد  و 
ــه  ــن و ن ــه در زمی ــر از ذره ای، ن کمت
در آســمان، گــم نمی شــود. اینهــا 
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ــت  ــی ثب ــم اله ــاب عل ــه در کت هم
نمی شــود.  گــم  چیــزی  و  اســت 
ــخصیت  ــاختار ش ــه در س ــا هم اینه
و  نوشــته  کتــاب وجــود شــما  و 
گنجینــه  ایــن  می شــود.  محاســبه 
تــا  می شــود  حفــظ  و  صیانــت 
ــی رود.  ــال م ــروردگار متع ــگاه پ پیش
نمی شــود.  کســر  و  کــم  چیــزی 

آیــات  ایــن  بــه  انســان  اگــر 
و  حــال  چــه  بیــاورد،  ایمــان 
وضعــی پیــدا می کنــد؟ الحمــدهلل 
خــدا  داریــد،  ایمــان  شــما 
کنــد.  روزافزونــش  و  تقویــت 

 

9. حتی يك ذره هم محاسبه 
می شود 

در قــرآن آیــات فراوانــی دربــاره 
ولــی ســوره  دارد،  عمــل وجــود 
مبارکــه زلــزال خیلــی عجیــب اســت. 
توصیــه شــده کــه ایــن ســوره را 
زیــاد بخوانیــد. اگــر چهــار بــار 
ــه کل  ــت ک ــن اس ــل ای ــد، مث بخوانی
قــرآن را خوانده ایــد. اگــر انســان 
ــد را  ــه توحی ــوره مبارک ــار س ــه ب س

ــی،  ــر خواندن ــه ه ــه ن ــد ـ البت بخوان
ــا کل  ــدن باکیفیــت ـ گوی بلکــه خوان
ــده  اســت. در روایــت  قــرآن را خوان
ــرا  ــرت زه ــه حض ــر ب ــی، پیامب زیبای
کــه  کردنــد  ســفارش  )ســام اهلل علیها( 

قبــل از خــواب ســه بــار ســوره 
ــوره  ــاره س ــد. درب ــد را بخوان توحی
مبارکــه زلــزال چهــار بــار آمــده کــه 
ــی  ــوره خیل ــن س ــد ای ــان می ده نش
باعظمــت اســت. عربــی خدمــت 
آمــد و  )صلی اهلل علیه وآلــه(  اکــرم  پیغمبــر 
ــه  ــت ک ــه داش ــرت عرض ــه حض ب
مــن مشــغول چوپانــی هســتم و ســرم 
شــلوغ اســت. از آنچــه خــدا بــه تــو 
ــوز. حضــرت،  ــن بیام ــه م ــه ب آموخت
او را بــه یکــی از یارانــش ســپرد و او 
هــم ســوره مبارکــه زلــزال را برایــش 
ــوره  ــن س ــان ای ــرد. چن ــاوت ک ت
ــش  ــرد و جان ــور ک ــب او ظه ــر قل ب
ــن  ــت: همی ــه گف ــرد ک ــار ک را سرش
مــرا کافــی اســت! وقتــی داشــت 
ــه  ــود: او فقی ــت، حضــرت فرم می رف
شــد و بازگشــت!]13[ یعنــی همــه ی 
آن چیــزی کــه بایــد بگیــرد، گرفــت 
و رفــت. حتــی یــک ســوره هــم 
ــد، اگــر اجــازه  ــه می کن انســان را فقی
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دهــد کــه ســوره وارد قلبــش شــود و 
بــه عمــق جانــش بنشــیند. امــا ســوره 
زلــزال: »إَِذا ُزلِْزلـَـِت الْْرُض زِلَْزالََهــا 
ــاَل  ــا َوَق ــِت الْْرُض أَثَْقالََه َوأَْخَرَج
ُث  ــدِّ ــٍذ تَُح ِ ــا يَْوَمئ ــا لََه ــاُن َم اْلِنَْس
ــا  ــی لََه ــَك أَْوَح ِــَأنَّ َربَّ ــا ب أَْخبَاَرَه
ـاُس أَْشــتَاتًا  يَْوَمئِــٍذ يَْصــُدُر النَـّ
لِیُــَرْوا أَْعَمالَُهــْم َفَمــْن يَْعَمــْل مِثَْقاَل 
ةٍ َخیـْـًرا يـَـَرُه َوَمــْن يَْعَمــْل مِثَْقــاَل  َذرَّ
ــن  ــه زمی ــگاه ک ــَرُه؛ آن ا يَ ــرًّ ةٍ َش َذرَّ
ــده  ــرزش ]شــدید[ خــود لرزانی ــه ل ب
شــود، و زمیــن بارهــای ســنگین 
خــود را بــرون افکنــد، و انســان 
گویــد ]زمیــن[ را چــه شــده اســت؟ 
آن روز اســت کــه ]زمیــن[ خبرهــای 
ــه[  خــود را بــاز گویــد، ]همان گون
وحــی  بــدان  پــروردگارت  کــه 
کــرده اســت. آن روز مــردم ]بــه 
ــه[  ــا ]نتیج ــد ت ــده برآین ــال[ پراکن ح
آنــان نشــان داده  بــه  کارهایشــان 
شــود. پــس هــر کــه همــوزن ذره ای 
ــد  ــه[ آن را خواه ــد، ]نتیج ــی کن نیک
دیــد و هــر کــه همــوزن ذره ای بــدی 
ــد«.  ــد دی ــه[ آن را خواه ــد، ]نتیج کن

مثقــال ذره، کوچک تریــن واحــدی 

اســت کــه دیگــر از آن کمتــر در 
نمی تــوان  عرفــی  مقیاس هــای 
ــی  ــبات عرف ــرد. در محاس ــور ک تص
ــمتان  ــه چش ــزی ک ــن چی کوچک تری
ــی  ــه گاه ــت ک ــاری اس ــد، غب می بین
در اشــعه نــور خورشــید یــا پروژکتور 
می بینیــد کــه چیزهــای ریــزی آن 
وســط در حرکــت هســتند. چنانچــه 
بــه ایــن انــدازه کار خــوب یا ناپســند 
داشــته باشــید، آن را خواهید دید و در 
محاســبه الهــی از بیــن نخواهــد رفت. 

 
هیچ فرصتی را برای عمل از 

دست ندهید

ــه  ــد ک ــد می کنن ــدا تأکی ــای خ اولی
ــل  ــرای عم ــان را ب ــت زندگی ت فرص
غنیمــت بشــمرید. چیــزی کــه ایمــان 
را پــرورش می دهــد و کامــل می کنــد 
و در وجــود شــما ریشــه دار می کنــد، 
عمــل اســت. در روایــت اســت: 
ــان  ــهُ؛]14[ ایم ــلٌ كلُّ ــانُ عم »اليم
سراســر عمــل اســت«. خیــال نکنیــد 
ایمــان و عمــل از هــم جــدا هســتند. 

ــد و  ــت داری ــک فرص ــط ی ــما فق ش
ــت.  ــا اس ــن دنی ــان در ای آن حضورت



13

OfoghHa.ir                                                      افق ها درنگی بر مسئله تعلیم و تربیت

ــوم  ــه معل ــناخته ک ــد ناش ــی داری اجل
ــید.  ــد رس ــْی از راه خواه ــت کِ نیس
امــروزه هــم کرونــا شــتاب دهنده 
شــده، روزانــه صدهــا نفــر می میرنــد 
ــده  ــادی ش ــردم ع ــرای م ــرگ ب و م
امام جمعه هــای  از  یکــی  اســت. 
اخیــراً  کــه  مــا  خــوب  خیلــی 
ایشــان را بــه یکــی از شــهرهای 
هــم  خــودم  فرســتادیم،  محــروم 
امــام  بــرای  پســندیدمش  خیلــی 
ــاه  ــش م ــج ش ــدود پن ــی، ح جمعگ
ــد  ــا ش ــه مبت ــا اینک ــود ت ــتقر ب مس
و ریــه اش درگیــر زیــاد شــد. بــا 
ســال  چهل وپنــج  حــدود  آنکــه 
ــد اســت.  ــش بســیار ب ــا حال دارد، ام

در  را  مرگ آگاهــی  ســطح  کرونــا 
ــش داد. درســت اســت  ــه افزای جامع
کــه منحــوس اســت، ولــی هــر بلیه ای 
در ایــن عالمــ ، در متنــش خیراتــی هم 
ــه  ــه ب ــه توج ــت. ازجمل ــه اس نهفت
ــک   ــا نزدی ــه م ــه ب ــت ک ــرگ اس م
ــد.  ــوان نمی شناس ــر و ج ــت و پی اس
ــری  ــت مختص ــه فرص ــرض اینک غ
در ایــن دنیــا داریــد، تــا چشــمتان را 
ــود.  ــام می ش ــد، تم ــم بگذاری ــه ه ب

ــای  ــید و مبت ــت باش ــب فرص مواظ
تمــام  نشــوید.  آرزو  و  اَمــل  بــه 
ــل  ــل تبدی ــه عم ــان را ب فرصت هایت
کنیــد؛ تــا می توانیــد کار کنیــد؛ البتــه 
بــا کیفیــت و طبــق چیــزی کــه مرضی 
خــدای متعــال اســت، کار کنیــد. 
ــا نقشــه  ــان را ب ــدام خودت ــان اق جری
ــازید و  ــگ س ــی هماهن ــت اله رضای
ــد.  ــل نگذاری ــدون عم ــی را ب فرصت
از  زیــادی  فرصت هــای  کــه  مــا 
نگذاریــد  شــما  رفــت،  دســتمان 
کــه فرصــت از دســت تان بــرود. 

فــردا،  می گوینــد  دائــم  برخــی 
ــت و  ــوخی اس ــردا ش ــه ف ــاال آنک ح
ــون  ــرا؟ چ ــت. چ ــی اس ــروز واقع ام
زنــده  فــردا  نمی دانــد  هیچ کــس 
ــد را  ــد نق ــان بای ــه. انس ــا ن ــت ی اس
ــردا،  ــد. ف ــت نده ــبد و از دس بچس
ــم،  ــش کردی ــر درک ــت. اگ ــیه اس نس
می کنیــم،  برنامه ریــزی  برایــش 
ــبیم.  ــم بچس ــد محک ــی اآلن را بای ول
ــه ســعادت  کســانی در زندگی شــان ب
رســیدند کــه اآلن را درک و دریافــت 
ــروز را درک  ــه ام ــی ک ــد. کس کردن
ــه ســعادت رســید و بیچــاره  ــرد، ب ک
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کســانی هســتند کــه بــه امیــد فرداهــا، 
امروزشــان را از دســت می دهنــد.

 
تأکید امیرالمؤمنین )علیه السالم( بر 

عمل

کــْی  تــا  نفــس  ایــن  نمی دانیــم 
)علیه الســام(  امیرالمؤمنیــن  هســت. 
فرمــود: »َفاْعَمُلــوا َو أَنْتـُـْم فـِـي نََفِس 
الْبَقَــاءِ؛]15[ عمــل کنیــد، اکنــون کــه 
عمرتــان باقــی اســت«. تــا نفس شــما 
ــا  ــد؛ عمــل هــم ب ــد، عمــل کنی می آی
همــان معنــای بســیار گســترده منظور 
ــِش روی  ــوع پی ــات متن ــت. صالح اس
شــما اســت و در هــر شــرایطی شــما 
می توانیــد عمــل کنیــد. منتهــا هرچــه 
جوان تــر  و  ســرحال تر  انســان 
می توانــد  بهتــر  و  بیشــتر  باشــد، 
ــان،  ــی کــه زب ــا زمان ــد. ت ــادت کن عب
چشــم، دســت و پایتــان کار می کنــد، 
عمــل صالــح انجــام دهیــد و چیــزی 
از فرصت هــا را جــا نگذاریــد. در 
ــن )علیه الســام(  ــان دیگــری امیرالمؤمنی بی
فرمــود: »الَعَمــَل الَعَمــَل، ثُــمَّ النِّهايََة 
ــتِقاَمَة،  ــتِقاَمَة الس ــَة، و الس النِّهايَ
الــَوَرَع  و  بــَر،  الصَّ بــَر  الصَّ ثُــمَّ 

ــوا  ــًة َفانتَه ــم نِهايَ ــَوَرَع، إنَّ لَُک ال
ــم؛]16[ بــه ِجــد، عمــل  إلــی نِهايَتِکُ
کنیــد و حتمــًا آن را بــه پایانــش 
کنیــد،  پایــداری  آن  در  و  رســانید 
ــد و  ــکیبایی ورزی ــخْت ش ــگاه س آن
به راســتی پارســا باشــید. همانــا شــما 
ــه  ــس، خــود را ب ــی اســت؛ پ را پایان
ــن  ــانید«. ای ــت( رس ــان )بهش آن پای
ــد  ــادآوری می کن ــی ی ــت نوران روای
کاری را کــه شــروع کردیــد، بــه انتهــا 
برســانید. البتــه نیاز به اســتقامت دارد؛ 
لــذا اســتقامت بورزیــد، مقاومــت 
باشــید.  داشــته  تحمــل  و  کنیــد 
همیشــه  عمــل،  فراینــد  تمــام  در 
ــه  ــز باشــید و ب ــب خطــوط قرم مراق
قرق هــای الهــی نزدیــک نشــوید. 
ــرانجامی دارد و  ــما س ــدام از ش هرک
هدفــی را در زندگــی خــودش دنبــال 
هدف هــای  ســمت  بــه  می کنــد، 
ــرای  ــال ب ــدای متع ــه خ ــی ک بزرگ
شــما می پســندد و خودتــان هــم 
ــد.  ــت کنی ــد، حرک ــش می کنی انتخاب

ایــن جملــه هــم از امیرالمؤمنیــن 
فرمودنــد:  کــه  اســت  )علیه الســام( 

ــاٍب  ــِل َو َل ِحَس ــوُم الَعَم ــوم يَ »الیَ
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َوَل  الِحَســاِب  يَــوُم  َغــداً  َو 
عَمَــلٍ؛]17[ امــروز، روز عمــل کردن 
ــت و روز حسابرســی نیســت و  اس
ــت و روز  ــی اس ــردا روز حسابرس ف
عمــل کــردن نیســت«. از ایــن منظــر 
نــگاه کنیــد، می فهمیــد کــه  کــه 
فرصــت زندگــی در دنیــا چقــدر 
و  لحظه لحظــه  اســت.  قیمتــی 
قیمــت  ثانیه به ثانیــه اش  و  آن بــه آن 
را  آن  می توانــد  انســان  و  دارد 
کنــد.  تبدیــل  صالــح  عمــل  بــه 

حضــرت ســجاد )علیه الســام( در صحیفــه 
ــد،  ــگاه می کن ــخص ن ــد ش می فرمای
می بینــد فرشــته مــرگ روبرویــش 
ایســتاده، تیــرش را بــه چلــه کمانــش 
گذاشــته؛ تیــری کــه خطــا نمــی رود. 
ــدارد.  ــری ن ــم اث ــا ه ــاس و تمن التم
ــد، آن  ــودش بیای ــه خ ــان ب ــا انس ت
ــه کــه اســمش اجــل اســت،  لحظ
ــل  ــاب عم ــید. کت ــد رس از راه خواه
بســته می شــود و کتــاِب حســاْب 
بــاز. امــروز شــما در ســرایی هســتید 
ــت و  ــل اس ــف عم ــط موق ــه فق ک
ــر  ــد. اگ ــاب نمی کنن ــما حس ــا ش ب
داده  کســی  بــه  پاداشــی  گاهــی 

می شــود، یــا پــاداش اعتبــاری اســت 
ــل  ــه عم ــز ب ــاداش نی ــان پ ــا هم ی
انســان برمی گــردد. خیــال نکنیــد 
ــه،  ــیده اند؛ ن ــما رس ــاب ش ــه حس ب
ــد  ــد ش ــی خواهی ــردا وارد جایگاه ف
ــت  ــاب اس ــط حس ــا فق ــه در آنج ک
ــد  ــه بخواهی ــری از اینک ــچ خب و هی
نیســت.  دهیــد،  انجــام  عملــی 
کتــاب عمــل انســان را می بندنــد. 

 
تنها راه درک والیت ائمه

امــام رضــا )علیه الســام( بــه نقــل از امــام 
ــاُل  ــد: »ل يُن ــام( فرموده ان ــر )علیه الس باق
مــا عِنــدَ اللِّ  إلّ بِالعَمـَـلِ؛]18[ آنچــه 
ــا عمــل بــه  نــزد خــدا اســت، جــز ب
دســت نمی آیــد«. به صراحــت بــه 
مــا و شــما گفته انــد بــه پاداش هایــی 
ــت و  ــال هس ــدای متع ــش خ ــه پی ک
بــه شــما بشــارت داده شــده، امــکان 
نــدارد برســید، مگــر بــا عمــل. نــص 
ــد:  ــا می گوی ــه م ــز ب ــم نی ــرآن کری ق
ــا َعِمُلــوا َوَمــا  »َولـِـُکلٍّ َدَرَجــاٌت مِمَّ
ــونَ؛]19[  َّــا يَعْمَلُ ــلٍ عَم ُّــكَ بِغَافِ رَب
ــام  ــه انج ــک از آنچ ــر ی ــرای ه و ب
داده انــد، مراتبــی خواهــد بــود و 
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می کننــد،  آنچــه  از  پــروردگارت 
غافــل نیســت«. بــار یافتــن بــه تمــام 
ــال  ــدای متع ــش خ ــه پی ــی ک درجات
ــه  ــرای انســان مؤمــن در نظــر گرفت ب
شــده، فقــط و فقــط و فقــط بــا عمــل 
از  بهره منــدی  اســت.  امکان پذیــر 
ــدای  ــه خ ــژه ای ک ــای وی پذیرایی ه
نظــر  در  مؤمنیــن  بــرای  متعــال 
گرفتــه، فقــط بــا عمــل ممکن اســت. 

روایــت  در  )علیه الســام(  باقــر  امــام 
ــا ل  ــد: »وإّن ِوليَتَن ــری فرمودن دیگ
ــان  ــلِ؛]20[ بی گم ــدرَكُ إلّ بِالعَمَ تُ
والیــت مــا جــز بــا عمــل بــه دســت 
ــد راه  ــط می توان ــم فق ــد«. عل نمی آی
را بــه مــا نشــان بدهــد. امیرالمؤمنیــن 
»العِلــُم  فرمــود:  )علیه الســام(  علــی 
راهنمایــي ات  علــم،  يُرِشــُدَك؛ 
می کنــد«. علــم، شــما را هدایــت 
می کنــد بــه ســمت چیــزی کــه مایــه 
ــه  ــزی ک ــا چی رشــد شــما اســت؛ ام
شــما را می رســاند، عمــل اســت: »و 
ــةَ؛]21[ و  ــكَ الغايَ ــغُ بِ ــلُ يَبلُ العَمَ
ــه هــدف می رســاند«.  ــو را ب عمــل ت

ــا و  ــه م ــی ب ــارک و تعال ــد تب خداون
ــد  ــه بع ــد، جلس ــق بده ــما توفی ش

ــر  ــندیده را از منظ ــل پس ــد عم قواع
اولیــای  کلمــات  و  کریــم  قــرآن 
خــدا بــه شــما تقدیــم کنیــم. آن 
ــی مهــم و شــنیدنی  قواعــد هــم خیل
در  را  بعضی هایــش  هســتند. 
منتهــا  گفتیــم ،  مباحثــات  همیــن 
جمع بندی شــده  به صــورت  آنجــا 
کــرد.  خواهیــم  تقدیــم 

ــاء و  ــه حــق اولی ــال را ب خــدای متع
ــم  ــم می دهی ــش قس ــان درگاه مقرب
توفیــق ایمــان و عمــل صالــح را 
در همــه ی عمــر بــه مــا کرامــت 
ــاب  ــر و انق ــام و رهب ــد. نظ بفرمای
اســامی و ملــت مــا را در کنــف 
ــد.  ــظ بفرمای ــی اش حف ــت ول حمای
ــر  ــن رهب ــا ای ــن ملــت را همــراه ب ای
ــان  ــن آرزوهایش ــه عالی تری ــز ب عزی
ــی اهلل  ــرور ول ــور س ــور موف ــه ظه ک
ــروس  ــاند. وی ــت، برس ــم اس االعظ
جامعــه  از  را  کرونــا  منحــوس 
)علیه الســام(  امیرالمؤمنیــن  ارادتمنــدان 
ــد.  ــم دور بفرمای ــردم عال و همــه ی م
ــد.  ــت بفرمای ــفا کرام ــاران را ش بیم
کســانی کــه بــه جمــع مــا حــق دارند 
و دستشــان از دارالعمــل کوتــاه شــده 
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و بــه دارالحســاب رفته انــد، مشــمول 
مغفــرت و رحمــت خــود قــرار دهــد. 
ــد.  ــان کن ــا آس ــر م ــفر را ب ــن س ای
ارواح مطهــر شــهدا، امــام راحــل 
ــی  ــروز، یعن عظیم الشــأن، شــهدای ام
شــهید رجایــی و شــهید باهنــر را 
ــد. ــور کن ــهیدان محش ــاالر ش ــا س ب

    

منابع و مآخذ
]1[ . نحل: 97.

]2[ . انبیاء: 94.  

]3[ . نحل: 96.

]4[ . حج: 11. 

]5[ . نساء: 124. 

]6[ . طه: 112.

]7[ . انعام: 160. 

]8[ . غافر )مؤمن(: 40.

]9[ . نجم: 39ـ40. 

]10[ . جمعه: 9.

]11[ . توبه: 105. 

]12[ . إسراء:  13.

]13[ . عبدعلی بن جمعه حويزى، 
تفسیر نور الثقلین، ج5، ص650.

]14[ . كلینی، كافي، ج2، ص35.

]15[ . نهج الباغه، خطبه237.

]16[ . نهج الباغه، خطبه176.

]17[ . ابن ابی الحديد، شرح نهج 
الباغه، ج2، ص318.

]18[ . شیخ طوسی، المالي، ص370.

]19[ . أنعام: 132. 

]20[ . شیخ صدوق، مصادقة الخوان، 
ص136.

]21[ . آمدى، غرر الحکم، حديث 
.2060




