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ــٍد َو آلـِـهِ َو  »اللَُّهــمَّ َصــِلّ َعَلــی ُمَحمَّ
اکفِنـِـی َمــا یْشــَغُلنِی اِلْهتَِمــاُم بـِـهِ َو 
اْســتَْعِمْلنِی بَِمــا تَْســَألُنِی َغــداً َعنُْه َو 
اْســتَْفرِْغ أَیامـِـی فِیَمــا َخَلْقتَنـِـی لَُه َو 
أَْغنِنـِـی َو أَْوِســْع َعَلــّی فـِـی رِْزقـِـک 
ــی َو َل  ِ ن ــرِ َو أَعِزَّ ــی بِالنََّظ ِّ َو َل تَْفتِن
ــک َو  ِــی لَ ــرِ َو َعبِّْدن ــی بِالْکبْ ِّ تَبْتَلِین
َل تُْفِســْد عِبَاَدتـِـی بِالُْعْجــِب َو أَْجــرِ 
ــَر َو َل  ــِدی الَْخی ــی ی ــاِس َعَل لِلنَّ
، َو َهــْب لـِـی َمَعالـِـی  تَْمَحْقــُه بِالَْمــِنّ
ِق َو اْعِصْمنـِـی مـِـَن الَْفْخــرِ«. الْْخــاَ

آفت شناسی، شرط بهره مندِی  
درست از نعمت ها

ــت  ــج نعم ــام(، پن ــجاد )علیه الس ــام س ام
ــت  ــیب و بی آف ــدون آس ــزرگ را ب ب
می خواهنــد.  متعــال  خــدای  از 
ــه  ــت ک ــا آن اس ــن دنی ــده ی ای قاع
ــت  ــی اس ــت، آفت ــر نعم ــار ه در کن
و حتــی: »لِــُکلِّ َشــْیء آَفــٌة؛]۱[ 
هنــر  دارد«.  آفتــی  چیــزی  هــر 

ــه ی  ــه در برنام ــن اســت ک ــن ای مؤم
زندگــی خــود، عــاوه بــر اینکــه 
آفت شــناس  اســت،  نعمت شــناس 
اســت. اگــر انســان آفت شــناس و 
آسیب شــناس نباشــد، بــه نعمــت 
می رســد، امــا آن نعمــت بــرای او 
ــه او  ــای آنک ــود و به ج ــت می ش نقم
ــد،  ــک کن ــال نزدی ــه خــدای متع را ب
ــد.  ــال دور می کن ــدای متع او را از خ
ــا  ــن م ــی بی ــت، پل ــه نعم ــرای آنک ب
ــه  و خــدا باشــد، بایــد حــواس مــا ب
مراقبت هــا هــم باشــد و شــاید یکــی 
مراقبــت  مراقبــات،  مهم تریــن  از 
نســبت بــه آفت هــای نعمــات اســت.

ــی  ــلوک ـ یعن ــدان س ــه می ــر ب ناظ
میدانــی کــه ســالک الــی اهلل و مؤمــن 
ــه مقامــات قــرب و عاشــق  راغــب ب
پنــج  ـ  خوبی هــا  و  فضیلت هــا 
ــال دارد.  ــدای متع ــت از خ درخواس
معنایــش ایــن اســت کــه این مســائل، 
سرعت بخشــی  در  اساســی  نقــش 
بــه ســلوک و زمینه ســازی تقــرب 
او دارد. هم زمــان کــه مؤمــن ایــن 
بــه  می خواهــد،  را  مــورد  پنــج 
توجــه  آن  آفت هــای  و  آســیب ها 
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ــل  ــرای او تبدی ــد ب ــه می توان دارد ک
ــه آن  ــای آنک ــود و به ج ــع ش ــه مان ب
ــد  ــق باش ــد، عای ــط باش ــت راب نعم
وصل کننــده  آنکــه  به جــای  و 
قطع کننــده  شــود. باشــد، 

پنج نعمت و پنج آفت 

اما نعمت هایی که در دعا نام برده 
شده:

نعمت اول، ثروت و وسعت رزق 
است که نعمت خیلی بزرگی است.

نعمت دوم، عزت است.

نعمت سوم، عبادت است؛ آن هم 
عاشقانه و پر شور.

نعمت چهارم، خیررسانی به خلق 
است که بسیار نعمت بزرگی است.

نعمت پنجم، دستیابی به باالترین و 
واالترین جلوه های اخاقی است.

ــج نعمــت، یکــی از دیگــری  ــن پن ای
ــت و  ــاتر اس ــر و کارگش ــر و برت بهت
ــی  ــال نقش ــدول کم ــک در ج ــر ی ه
دارد و مؤمــن بایــد بــا طراحــی و 
ابتــکارات خــود، ایــن جــدول کمــال 
را پــر کنــد. پــس هــر یــک از اینها در 
ــژه ای دارد. ــن، نقــش وی ــل مؤم تکام

اولیــن نعمــت کــه ثــروت و وســعت 
ــارت  ــه عب ــی دارد ک رزق اســت، آفت
ــع  ــرص و طم ــه دام ح ــادن ب از افت
اســت.  بهره منــدان  بــا  مســابقه  و 
نعمــت دوم کــه عــزت نفــس اســت، 
آفتــی دارد و آن، کبــر و خودبرتربینــی 
کــه  هــم  ســوم  نعمــت  اســت. 
عبــادت عاشــقانه و پــر شــور اســت، 
ــت  ــب دارد. آف ــام ُعج ــه ن ــی ب آفت
گذاشــتن  منــت  چهــارم،  نعمــت 
نعمــت  پنجمیــن  آفــت  و  اســت 
بلندمرتبه تریــن  از  نظــر  بــه  کــه 
اســت. فخــر  اســت،  نعمت هــا 
ــار  ــت در کن ــج آف ــن پن ــه ای ــر ب اگ
ایــن پنــج نعمــت توجــه نشــود، هــر 
ــا به جــای پیش برندگــی،  ــک از اینه ی
بازدارندگــی دارد و دیگــر نعمــت 
نقمــت  بــه  تبدیــل  و  نیســت 
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ــد  ــداً می گوی ــخص بع ــود و ش می ش
نداشــتم. را  نعمــت  ایــن  کاش 

ایــن پنــج مســئله، پنــج مســئله ی 
اساســی اســت و هــر کــدام، بخشــی 
از ســیر مؤمــن را تأمیــن می کنــد؛ 
گاهــی مانــع را برطــرف می کنــد، 
گاهــی فضــا را مهیــا می ســازد، و 
گاهــی ســرعت دهنده اســت. برخــی 
ــداف  ــد و اه ــزء مقاص ــان ج خودش
ــه  ــرای نمون ــوند. ب ــوب می ش محس
وســعت رزق، زمینه ســاز اســت و 
ــی  ــا معال ــد، ام ــار می زن ــع را کن موان
اســت. هــدف  خــودش  اخــاق 

برکات حضرت معصومه برای ملت  
ایران

حضــرت  رحلــت  شــب  امشــب 
)ســام اهلل علیها(  معصومــه  فاطمــه ی 
مدیــون  مــا  همــه ی  کــه  اســت 
و  هســتیم  بــزرگ  بانــوی  ایــن 
نقــش ایشــان در تأمیــن زندگــی 
بســیار  ایرانی هــا،  بــرای  ایمانــی 
در  اســت.  برجســته  و  متفــاوت 
پیش بینی هــا  همــه ی  آخرالزمــان، 

بــرای اتفاقــات بــزرگ، معطــوف 
ــش  ــم ُع ــت. ق ــم اس ــران و ق ــه ای ب
نقطــه   )ســام اهلل علیهم اجمعین( و  محمــد  آل 
مرکــزی بــرای طراحــی مقدمــات 
تمــدن نویــن اســامی اســت. قــم بــه 
ــزرگ،  ــوی ب ــن بان ــود ای ــت وج برک
حــرم اهل بیــت )علیهم الســام( و مرکــز 
نشــر علــوم آل محمــد و نقطــه ی 
ــور اســت. ــدی عصــر ظه ــل تمهی ثق

همــه ی مــا مدیــون ایــن بانــوی 
بــزرگ هســتیم و حضــور پــر برکــت 
ــه  ــان، ب ــدت ایش ــد کوتاه م و هرچن
ــت  ــا کیفی ــت م ــی مل ــت ایمان زیس
داد و آن  در پرتــو عنایــات رضویــه و 
ــی  ــن موس ــرت علی اب ــات حض کرام
ــود. وجــود اقــدس  الرضــا )علیه الســام( ب
آن بانــوی بــزرگ در بیــن امامــزادگان 
ــوی  ــه ی معن ــأن و رتب ــر ش ــا از نظ م
کم نظیــر  نورانیــت،  و  معرفتــی  و 
ــتگیری  ــفاعت و دس ــذا ش ــت؛ ل اس
ــان  ــط ایش ــا توس ــران ضعف ه و جب
خیلــی عجیــب اســت؛ به ویــژه آنکــه 
ــت  ــه اس ــف خانمان ــو عواط در پرت
کــه بســیار پیش برنــده اســت. بــدون 
عنایــات  نمایندگــی  دفتــر  شــک، 
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ــت  ــا اس ــت و از همینج ــی اس فاطم
ــود و  ــادر می ش ــض ص ــن فی ــه ای ک
ــر  ــه قب ــی ب ــدم دسترس ــت ع در غرب
ــره  ــه ی طاه ــرت صدیق ــر حض مطه
)ســام اهلل علیها(، اینجــا تــا حــد زیــادی 

ــن  ــا داشــتن ای ــده اســت. ب جبران کنن
ضریــح مطهــر و ایــن حــرم پــر نــور، 
شــیعه می توانــد تــا حــد زیــادی 
کنــد.  جبــران  را  خــود  دلتنگــی 
ــارت  ــق، زی ــرت ح ــاءاهلل حض ان ش
عارفانــه  مضجــع تابنــاک ایــن بانــوی 
بــزرگ را مکــرر در مکــرر روزی مــا 
ــی و  ــت باطن ــد و از هدای ــرار ده ق
شــفاعت ایشــان مــا را بهره منــد کنــد.

مــا امشــب همیــن پنــج فضیلــت 
ــا شــفاعت  ــدون آفــت، ب ــزرگ را ب ب
حضــرت معصومــه )ســام اهلل علیها( مطالبــه 
بــه  توســل  در  چراکــه  می کنیــم؛ 
ــد  ــان بای ــزرگ، انس ــوی ب ــن بان ای
باشــد. داشــته   بــزرگ  توقعــات 

 

فقر مانع موفقیت مادی و معنوی 
است

ثــروت  درخواســت  اول،  مطلــب 
ــت: »َو  ــال اس ــدای متع ــادی از خ م
أَْغنِنـِـی«؛ خدایــا! مــرا ثروتمنــد کــن. 
ــَک«؛ در  ِ ــی رِْزق ِ ــّی ف ــْع َعَل »َو أَْوِس
ــا  ــده ت ــه مــن وســعت ب رزق مــن، ب
آبــروی مــن در خطر نباشــد و زندگی 
ــواده ام در حــد مناســبی حفــظ  و خان
ــی  ــادت و بندگ ــه کار عب ــود و ب ش
ــر  ــه فق ــان ب ــر انس ــم. اگ ــود برس خ
مبتــا شــود، از بســیاری از بهره هــای 
معنــوی و تاش هــای علمــی و ســیر 
و ســلوک بــاز می مانــد. فقــر، خیلــی 
ــا از  ــت غن ــذا درخواس ــت؛ ل ــد اس ب
ــای  ــات اولی ــال در کلم ــدای متع خ
ــودن  ــی ب ــود. غن ــده می ش ــی دی اله
ــای  ــا اســت کــه روی پ ــن معن ــه ای ب
ــود را  ــی خ ــتم و زندگ ــودم بایس خ
اداره کنــم و زیــر بــار منــت ایــن و آن 
ــری ذهــن  ــروم. نفــِس هــّم و درگی ن
ــی،  ــاری زندگ ــائل ج ــه مس انســان ب
او را بــه روزمرگــی و روزمردگــی 
فرصت هــای  و  می کنــد  مبتــا 
می بــرد. بیــن  از  را  انســان 
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وسعت رزق، نعمتی فراتر از ثروت

از آن وســعت  باالتــر  قــدم  یــک 
مــا  بــرای  رزق  در  اســت؛  رزق 
وســعت قــرار داده  شــود و اینجــا 
ــدای  ــع« خ ــام »واس ــر ن ــه محض ب
ــعت در رزق،  ــم. وس ــال می روی متع
انســان را وارد مرحلــه ای می کنــد 
ــود  ــی خ ــر اداره  زندگ ــاوه ب ــه ع ک
ــرای  ــد ب ــش، می توان ــظ آبروی و حف
ــد و  ــن کن ــفره په ــم س ــران ه دیگ
افــراد تحــت تکّفــل خویــش را ـ 
کــه اولیــن جــا بــرای رســیدگی بعــد 
ــواده و  ــن خان ــعت رزق، همی از وس
ــتگی اداره  ــتند ـ به شایس ــام هس ارح
کنــد و بــرای دیگــران هم ســفره داری 
کنــد و زندگــی آنــان را پوشــش دهــد 
ــات  ــّرات و صدق ــرات و مب و در خی
... وارد شــود.  و وقــف و نــذر و 
ــا،  ــات م ــه در روای ــت ک ــب اس جال
از خــدای متعــال، غنــا و  مکــرراً 
وســعت رزق خواســته  شــده و بــرای 
آن دعــا و ذکــر و روش دســتیابی بیان 
ــده  ــه ش ــان توصی ــه مؤمن ــده و ب ش
ــر الزم را  ــت، تدابی ــن جه ــه در ای ک
ــادی  ــی اقتص ــند و طراح ــته  باش داش
ــه  ــد ک ــی باش ــه نوع ــان ب زندگی ش

بــه ایــن امکانــات دســت پیــدا کننــد. 
خــدای متعــال بــرای مؤمــن همیــن را 
ــردی  ــه لحــاظ ف خواســته  اســت و ب
دارد؛  اجتماعــی مطلوبیــت  و هــم 
لــذا تاش هــای اقتصــادی مؤمــن 
بــرای اینکــه بــه غنــا و وســعت 
رزق دســت پیــدا کنــد، مطلــوب 
شــمرده شــده  اســت. اســتجابت دعــا، 
ــر  ــس تدبی ــی از جن ــی و الزامات مبان
برخــی  دارد.  هــم  برنامه ریــزی  و 
ــت  ــن اس ــی ممک ــل کج اندیش به دلی
ایــن موضــوع )تــاش بــرای تمّکــن 
اقتصــادی( را مذمــوم و قبیــح بدانند و 
برخــی به دلیــل تنبلــی یــا ســوءتدبیر، 
می شــوند.  فقــر  ابتائــات  دچــار 
ــن  ــم ُحس ــر و ه ــن تقدی ــم ُحس ه
ــارزه  ــتی و مب ــور معیش ــر در ام تدبی
ــدان کار و  ــه می ــن ب ــی و رفت ــا تنبل ب
ــت  ــادی مطلوبی ــل اقتص ــدام و عم اق
دارد، و هــم بایــد بــا کج اندیشــی، 
ــدای  ــرد. خ ــارزه ک ــی، مب ــق مبان طب
ــا  ــان ی ــرای مؤمن ــگاه ب ــال هیچ متع
ــندیده   ــر را نپس ــی فق ــه ی ایمان جامع
ــت  ــوع درس ــن موض ــر ای ــت. اگ اس
طراحــی شــود، بخشــی از مبــادی 
حیــات طیّبــه به وســیله ی ثــروت 
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و وســعت رزق حاصــل می شــود.

مؤمن نان دنیا را می خورد و برای  
آخرت کار می کند

و  دارد  مطلوبیــت  گــوارا  زندگــی 
بــرای  متعــال  خواســته ی خــدای 
مؤمنــان اســت؛ چنان کــه در بیــان 
آمــده  اســت:  قرآنــی  کریمــه ی 
ــي  ِ ِ الَّت ــَة اللَّ َم زِینَ ــرَّ ــْن َح ــْل َم »ُق
چــه  بگــو  لِعِبَــادِهِ؛]۲[  أَْخــَرَج 
خــدا  کــه  را  زیورهایــی  کســی 
آورده،  پدیــد  بندگانــش  بــرای 
حــرام گردانیــده؟«. در ادامــه آیــه 
لِلَِّذیــَن  هِــَي  »ُقــْل  می فرمایــد: 
ــرای  ــوا؛ بگــو ایــن ]نعمت هــا[ ب آَمنُ
کســانی اســت کــه ایمــان آورده  انــد«. 
ــرای  ــفره را ب ــن س ــال ای خــدای متع
مؤمنــان انداختــه  اســت. در دنیــا 
ــدی از  ــن در بهره من ــن و غیرمؤم مؤم
ســفره ی فضــل الهــی شــریک هســتند 
و ایــن ســفره در دنیــا بــرای مؤمــن و 
کافــر یــا صالــح و طالــح پهــن شــده  
اســت؛ امــا بهــره ی آخرتــی، خالــص 
ــداد رزق  ــت. امت ــان اس ــرای مؤمن ب
غیرقابل تصــور  مراتــب  در  الهــی 

بــرای  خالــص  آخــرت،  در  آن 
اســت. مؤمــن  انســان های 

مؤمــن، ایــن حیــات طیّبــه و زیســت 
گــوارا و دل چســب در دنیــا را مقدمــه 
ــد  ــرای تأمیــن مقاصــد الهــی می دان ب
و همیــن، فــرق او بــا دیگــران اســت. 
بــرای  را  اینهــا  همــه ی  مؤمــن، 
ــدی و  ــات اب ــل آخــرت و حی تحصی
تحصیــل ایمان و دانــش و ادای حج و 
زیــارات و کار خیــر و ... می خواهــد.

آفات ثروت 

آفــت جــدی رزق و ثــروت ایــن 
ــت  ــخص، ظرفی ــر ش ــه اگ ــت ک اس
دام  بــه  نداشــته  باشــد،  را  الزم 
ــه اینجــا  ــد ک حــرص و طمــع می افت
از آن بــا تعبیــر »نظــر« یــاد شــد 
و فرمــود: »َو َل تَْفتِنِّــی بِالنََّظــرِ«. 
انســان ثروتمنــد، بــر اســاس مراتــب 
ــا منظــور  ــد ناظــر ی خــودش، می توان
مخاطره آمیــز  دو  هــر  کــه  باشــد 
اســت. اگــر منظــور باشــد، یعنــی بــه 
ــول  ــه ق ــه ب ــد ک ــی کن ــکلی زندگ ش
انگشــت کِش  مرعشــی،  آیــت اهلل 



8

OfoghHa.ir                                                      افق ها درنگی بر مسئله تعلیم و تربیت

)انگشــت نما( باشــد و مرکبــی ســوار 
شــود و تجماتــی داشــته  باشــد کــه 
دیگــران بــه او نــگاه کننــد و حســرت 
بخورنــد. ایــن زندگــی، قریــن نکبــت 
ــی  ــه زندگ ــران ب ــر دیگ ــت و اگ اس
ــد، دائمــًا امــواج  ــا حســرت بخورن م
منفــی از دل هــای شکســته متوجــه مــا 
خواهــد شــد. چنانچــه مــن وســعت 
ــه ای  ــد به گون ــردم، بای ــدا ک رزق پی
زندگــی کنــم کــه بــه دام فتنــه ی 
نظــر نیفتــم و زندگــی مــن متعــارف 
ــانی  ــد. کس ــم نیای ــه چش ــد و ب باش
کــه وســعت رزق پیــدا کرده انــد، 
ــه  ــر هســتند ک ــن خط ــرض ای در مع
ــتفاده  ــکان اس ــن ام ــه ای از ای به گون
ــارف  ــد متع ــارج از ح ــه خ ــد ک کنن
زیســت زمــان خودشــان باشــد و این 
خــروج از حــد، به شــکلی باشــد 
ــه  ــد و ب ــه دیگــران را ناراحــت کن ک
اعجــاب بیــاورد و حســد برانگیزانــد.

در ســوی دیگــر هــم ایــن آفــت 
ــه ی  ــار فتن ــودش گرفت ــه خ ــت ک اس
ــه  ــر باشــد؛ چنان ک ــر شــود و ناظ نظ
نَّ  تَُمــدَّ »َوَل  می فرمایــد:  قــرآن 
َعیْنَیـْـَک إِلـَـی َمــا َمتَّْعنـَـا بـِـهِ أَْزَواًجــا 

نْیـَـا لِنَْفتِنَُهــْم  مِنُْهــْم َزْهــَرَة الَْحیـَـاةِ الدُّ
فِیــهِ َو رِْزُق َربـِّـَک َخیـْـٌر َوأَبَْقــی؛]۳[ 
و زنهــار بــه ســوی آنچــه اصنافــی از 
ایشــان را از آن برخــوردار کردیــم ]و 
فقــط[ زیــور زندگــی دنیــا اســت تــا 
ــدگان  ــم، دی ــان را در آن بیازمایی ایش
ــه[ روزی  ــدان ک ــدوز، و ]ب ــود م خ
پایدارتــر  و  بهتــر  تــو  پــروردگار 
اســت«. ما عــده ای را با مــال و ثروت 
جلوه هــای  و  می کنیــم  آزمایــش 
ــان  ــه آن ــا ب ــی دنی ــی از زندگ دلربای
ــمی و  ــه دوچش ــد ک ــم؛ نکن می دهی
ــدادی  ــل و امت ــگاه کام ــا ن ــره و ب خی
ــی.  ــگاه کن ــان ن ــه آن ــده( ب )دنبال کنن
نــگاه خــود را نســبت بــه آنچــه 
ــن. ــی نک ــم طوالن ــران دادی ــه دیگ ب

تأثیر فتنه های ناشی از ثروت در  
زندگی انسان

ــت و  ــش اس ــای آزمای ــه معن ــه ب فتن
ایــن افــراد در حــال آزمایــش هســتند 
و آنچــه خــدای متعــال بــه تــو روزی 
کــرده ، بــرای تــو بهتر اســت و بیشــتر 
باقــی می مانــد. اگــر انســان بــه فتنــه  
نظــر مبتــا شــد، بــه مســابقه ای 



9

OfoghHa.ir                                                      افق ها درنگی بر مسئله تعلیم و تربیت

و  می شــود  مبتــا  تمام نشــدنی 
ــود  ــه می ش ــانی مواج ــا کس ــم ب دائ
ــت.  ــر اس ــا بهت ــان از م ــه وضعش ک
ــه حــرص  ــه  نظــر، ابتــا ب نتیجــه  فتن
و طمــع اســت و چنانچــه انســان 
ــابقه ای  ــد، وارد مس ــا ش ــه آن مبت ب
ــی  ــرت و بیچارگ ــه حس ــود ک می ش
ــرت،  ــش حس ــن آت ــی دارد. ای دائم
انســان را می ســوزاند و در همیــن 
می شــود.  نابــود  حســرت  آتــش 
ــوام،  ــن اق ــی در بی ــت گاه ــن حال ای
گاهــی در بیــن همــکاران و گاهــی در 
ــه  ــد و ب ــایه ها رخ می ده ــن همس بی
ــود.  ــل می ش ــی تبدی ــث خانوادگ بح
ــه  ــت ک ــی اس ــوارد از جاهای ــن م ای
انســان بایــد مــّد نظــر نکنــد و غــّض 
بصــر کنــد. مــّد نظــر بــه ســوی 
دیگــران،  داشــته های  و  امکانــات 
ــه ســوی نامحــرم،  ــّد نظــر ب ــد م مانن
ــا  ــد ب ــده اســت. انســان بای بیچاره کنن
مناعــت طبــع و توجــه بــه داشــته های 
خــود و توجــه بــه اینکــه آنــان مبتــا 
ــان  ــرای آن ــه فتنــه هســتند، دلــش ب ب
بســوزد؛ نــه اینکــه حســرت بخــورد. 
انســان بایــد بــه حــال کســی کــه بــار 
ســنگین دارد حســرت بخــورد یــا دل 

بســوزاند؟ بایــد دل انســان بــرای اون 
بســوزد و برایــش دعــا کنــد؛ چراکــه 
گردنه هــای ســختی در پیــش داریــم: 
ــا أَْدَراَك  ــَة َو َم ــَم الَْعَقبَ ــَا اْقتََح »َف
ــی[ نخواســت از  ــُة؛]۴[ و]ل ــا الَْعَقبَ َم
گردنــه ]عاقبــت  نگــری[ بــاال رود. و 
تــو چه دانــی کــه آن گردنه ]ســخت[ 
در  ســختی  عقبه هــای  چیســت«. 
پیــش اســت و بایــد آمــاده شــد.

امیرالمؤمنیــن )علیه الســام( در نامــه  ۳۱ 
کســی  اگــر  فرمــود  نهج الباغــه 
را پیــدا کــردی کــه بــار را روی 
نکــن  درنــگ  بگــذاری،  او  دوش 
ــپار  ــه او بس ــار را ب ــن ب ــوراً ای و ف
ــاورد. ــو بی ــرای ت ــت ب ــا قیام ــه ت ک

ــه  ــات طیّب ــد، حی ــت نباش ــر قناع اگ
در  بدخواهــی  نمی شــود.  فراهــم 
مــورد دیگــران، ابتــدا حســرت و 
بعــداً حســادت اســت. مرحلــه ی 
ــر از حســرت، حســادت اســت  باالت
کــه می گویــی کاش ماشــین او آتــش 
بگیــرد یا کســب او تعطیل شــود یا ....
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ــای دوم ـ اینکــه خــود  در اینجــا معن
ــا ســیاق دعــا  انســان ناظــر شــود ـ ب
ــای  ــه معن ســازگاری بیشــتر دارد. البت
اول ـ اینکــه انســان منظور شــود ـ هم 
ــکلی  ــد به ش ــان بای ــق دارد. انس تطبی
زندگــی کنــد کــه بــه چشــم نیایــد و 
ــگاه  هــم زندگــی خــود را در حــّد ن
دارد و هــم بــا اذکار خــود را صیانــت 
کنــد تــا مــورد توجــه بدخواهــان قرار 
نگیــرد؛ چراکــه از ســمت ایــن افــراد، 
دود غلیــظ بــه ســمت انســان می آیــد 
و اگــر حــرز و حصــن نباشــد، انســان 
درگیــر می شــود. خیلــی از افــراد 
ــر  ــد در زی ــِم ب ــن چش ــل همی به دلی
خــاک هســتند. انســان نبایــد زندگــی 
ترتیــب دهــد  به شــکلی  را  خــود 
کــه مــورد نظــر دیگــران باشــد. هــر 
دو معنــا بــا عبــارت »َو َل تَْفتِنِّــی 
بِالنََّظــرِ« متناســب اســت؛ امــا معنــای 
نخســت کــه خــود انســان در دام 
حســرت و حســادت و مســابقه نیفتد، 
ســازگاری بیشــتری بــا دعــا دارد.

 

دعوت به قناعت در اسالم

رِْزُق  »َو  عبــارت  روی  دوســتان 
َربـِّـَک َخیْــٌر« تأمــل کننــد کــه تأکیــد 
ــمت  ــه رزق از س ــت ک ــن اس ــر ای ب
ــر  ــه خی ــی ک ــی کس ــت؛ یعن رّب اس
لطافــت،  بــا  و  می دانــد  را  تــو 
و  می کنــد  قناعــت  بــه  دعــوت 
ــعت رزق از  ــب وس ــا طل ــت، ب قناع
خــدای متعــال منافاتــی نــدارد. نقطــه  
ــه  ــت ک ــرص اس ــت، ح ــل قناع مقاب
ــد. ــراب می کن ــان را خ ــی انس زندگ

 

ضرورِت درخواست برخی نعمت ها 
در دنیا

بایــد صحــت و ســامت  انســان 
ــروت را از  ــا و ث ــا غن ــت ی ــا امنی ی
ــرای آن  ــد و ب ــال بخواه ــدای متع خ
ــته  ــر شایس ــد. همس ــزی کن برنامه ری
و یــار شایســته از مــواردی اســت 
کــه بایــد از خــدای متعــال خواســته  
شــود. اگــر اینهــا باشــد، زندگــی 
مرتــب و دلخــواه می شــود. اگــر 
کســی همســر همــراه و مؤمــن و 
ــب  ــه مراق ــد ک ــته  باش ــادار داش وف
ســمت  بــه  او  مشــّوق  و  انســان 
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ــد خــدا را  ــد، بای ــر باش ــای خی کاره
شــکر کنــد. افــراد مجــرد نیــز طلــب 
کننــد تــا خــدای متعــال روزی ایشــان 
کنــد. ثــروت و یــار موافــق و انیــس 
ــرای  ــات ب ــواه، مقدم ــراه و دلخ هم
ــت. ــرفت اس ــلوک و پیش ــیر و س س
بحــث را در همین جــا نــگاه می داریــم 
می پردازیــم. مناســبت  دو  بــه  و 

به یاد خم ابروی گل ُرخان]۵[ 

امــروز ظاهــراً بــه نــام حضــرت 
ــده   ــذاری ش ــی نام گ ــه طباطبای عام
و ســالروز رحلــت ایشــان اســت. 
ــت  ــایه ی بی ــم، همس ــا در ق ــر م دفت
مرحــوم عامــه اســت کــه بازســازی 
شــده و مرکــزی قرآنــی اســت. روی 
ــرت  ــه از حض ــک جمل ــز، ی درِ مرک
ــه در  ــده و آن اینک ــته ش ــه نوش عام
ــا مهم تــر  ــر ی ــم، هیــچ کاری باالت عال
از خودســازی نیســت. انســان تــا 
دائــم  بایــد  کــه هســت،  زمانــی 
ــری  ــای فک ــاختن اندام ه ــغول س مش
ــوی خــود در رحــم  و روحــی و معن
دنیــا باشــد؛ وگرنــه انســان به صــورت 
کــور و کــر و الل، وارد آن عالــم 

می شــود. تمــام اعضــا و جــوارح 
دنیــا  همیــن  در  بایــد  عالــم  آن 
ــم  ــه ه ــن توش ــود. بهتری ــم ش فراه
ــَر  ــإِنَّ َخیْ ُدوا َف ــَزوَّ ــوا اســت: »َوتَ تق
ــود  ــرای خ ــَوی؛]۶[ و ب ادِ التَّْق ــزَّ ال
توشــه برگیریــد کــه در حقیقــت 
ــزگاری اســت«. ــه پرهی ــن توش بهتری

و  علمــی  فضائــل  اوج  در  عامــه 
بــا  انــس  و  اســتعداد  و  ســلوکی 
قــرآن کریــم بــود. بــا آنکــه صاحــب 
ــیر  ــه در صــدر تفاس ــود ک ــزان ب المی
زمــان اســت، ولــی آن قــدر خاکــی و 
ــر  ــه اگ ــود ک ــع ب ــی و متواض صمیم
کســی ایشــان را نمی شــناخت، خیــال 
ــت. ــاده اس ــیدی س ــه س ــرد ک می ک

بــه  تابســتان ها  طباطبایــی  آقــای 
اطــراف  در  و  می آمدنــد  دماونــد 
زمــان  در  مــا  بودنــد.  احمدآبــاد 
کودکــی ایشــان را همانجــا دیــده 
ــذ  ــا و ناف ــمانی زیب ــه چش ــم ک  بودی
ــهادت  ــار در روز ش ــک ب ــتند. ی داش
از  ایشــان  )علیه الســام(  صــادق  امــام 
ــه  ــی ب ــد. کس ــارج می ش ــجد خ مس
مــن گفــت: پیــش آقــا بــرو. مــن رفتم 
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ــرا  ــارک، م ــمان مب ــا چش ــان ب و ایش
نــگاه کردنــد؛ چــه نــگاه نافــذی بــود! 
ــی  ــه برخ ــود ک ــع ب ــدر متواض آن ق
ــان  ــه ایش ــد ب ــد بای ــال می کردن خی
ــت:  ــخصی می گف ــد! ش ــه بدهن صدق
ــه   ــه نمــاز جماعــت رفت ــا ایشــان ب ب
ــتنکاف  ــوالً اس ــه معم ــم ـ عام بودی
از امامــت داشــتند ـ آنجــا فــرش 
ــن  ــود را په ــای خ ــه عب ــود، عام نب
بایســتید. غــرض  کــرد و گفــت: 
ــود. اینکــه اصــًا اهــل تشــریفات نب

 

حواسمان باشد فضای مجازی 
جای کتاب را نگیرد

ــی  ــت؛ فرصت ــاب اس ــروز، روزِ کت ام
ــراث  ــن می ــا ای ــان ب ــا انس ــت ت اس
مکتــوب کــه از بــزرگان در دســترس 
مــا قــرار گرفتــه  اســت، انــس داشــته 
و بهره منــد باشــد. مــن دائــم بــه 
ــچ گاه از  ــم هی ــرض می کن ــزان ع عزی
کتــاب جــدا نشــوید و کتــاب همیشــه 
ــر کســی،  ــد. ه ــما باش ــش ِروی ش پی
اعــم از پیــر و جــوان و کاســب و 
معلــم و ...، بایــد مطالعه را در دســتور 
کار داشــته  باشــد. خــدا مطالعــه ی 

المیــزان را توفیــق انســان گردانــد 
ــد. ــرآن چــه می گوی ــه ق ــد ک ــا بدان ت

 ،  EBook و  مجــازی  کتاب هــای 
ــان  ــرد و انس ــاب را نمی گی ــای کت ج
دســت  در  را  کتــاب  خــودِ  بایــد 
بگیــرد. متأســفانه کتــاب گــران شــده 
و دیگــر کســی نمی توانــد بخــرد. بــا 
گســترش فضــای مجــازی و گوشــی، 
انســان ها  و  شــد  مظلــوم  کتــاب، 
درگیــر خبرهــای دم دســتی و بیهــوده 
شــده اند و خیلــی از چیزهــا برایشــان 
ــات  ــن ابتائ ــی آورد. ای ــویش م تش
ــارف  ــان از مع ــود انس ــث می ش باع
ــال، شــوق  ــل شــود. خــدای متع غاف
ــی  مطالعــه و معرفــت و عطــش دانای
مفیــد را در مــا روزافــزون کنــد و 
ــارف و  ــرآن و مع ــا ق ــا را ب ــس م ان
دهــد. قــرار  خــوب  کتاب هــای 
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