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جیــم،  ــیطاِن الرَّ اَعــوُذ بـِـاهلل مـِـَن الشَّ
حیــم،  الرَّ الّرحمــِن  اهلل  بِســم 
ثُــمَّ  العالَمیــن،  َربِّ  اَلَحمــُدهللِ 
ــام علــی َســیِّدنا  ــاُة َو السَّ الصَّ
العالمیــن،  اِلــِه  نَبیِّنــا حبیــِب  و 
ــد  ُمَحمَّ الُمصَطفــی  ابِاالقاِســم 
الّطاهریــن  بَیتــه  اَهــل  علــی  و 
المعصومیــن المکّرمیــن، ِســیَّما بقیة 
اهللِ فــی االرضیــن، روحــی و اَرواُح 
ــداء  ــِه الفِ ــراِب َمقَدمِ ــن لِتُ العالَمی

مقدمه

ــث  ــور مبع ــر ن ــام پ ــاپیش ای پیش
خاتــم انبیــاء محمــد مصطفــی 
ــلم(  ــه و س ــه و آل ــی اهلل علی )صل
ــزان تبریــک  را خدمــت همــه عزی
عــرض می کنم. ســال روز شــهادت 
ــم  ــام کاظ ــرت ام ــان حض موالیم
ــلیت  ــم تس ــام( را ه ــه الس )علی
ــه  ــم ب ــم. امیدواری ــرض می کنی ع
شــفاعت ایــن امــام عزیــز ، در 

ــرم  ــاه مک ــده از م ــی مان ــام باق ای
رجــب، بهــره مناســبی از فیوضــات 
و الطــاف الهــی داشــته باشــیم. 
خدمــت همــه خواهــران عزیزمــان 
در  اتحادیــه  ارجمنــد  مربیــان   ،
سراســر کشــور عــرض ســام 
و آرزوی توفیــق دارم. از اینکــه 
ــق  ــی توفی ــارک و تعال ــد تب خداون
داده تــا در خدمتتان باشــیم، بســیار 
خوشــبخت هســتم و از خــدای 
ــم  ــق را ه ــن توفی ــال دوام ای متع
ــه  ــاءاهلل ب ــا انش ــم ت ــا می کنی تمن
ــه  ــم ب لطــف حضــرت حــق بتوانی
ــر  ــای بهت ــرای روزه ــم ب ــاق ه اتف
،کارهــای بهتــر و بــا کیفیت تــر 
ــه لطــف خــدای  ــم. ب ــدم برداری ق
ــک  ــه ی ــدیم ک ــد ش ــال متعه متع
جلســه هفتگــی بــه عنــوان بحــث 
ــی  ــی معرفت ــی اخاق ــای تربیت ه
ــع  ــن در واق ــم و ای ــب بدهی ترتی
درخواســت  بــه  بــود  اجابتــی 
ــزان  ــرف عزی ــه از ط ــرری ک مک
بــود. بــه ویــژه در ایــن مراجعــات 
اخیــر و جلســاتی کــه خانــم هــا و 
آقایــان تشــریف آوردنــد؛ بــه ایــن 
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ــا  ــرای م ــد و ب ــد ش ــئله تاکی مس
حجــت درســت کــرد. مخصوصــًا 
بــا توجــه بــه اینکــه بــرای ارتبــاط، 
ــن فضــای مجــازی  ــق همی از طری
ــا و در  ــا کرون ــه پس ــی ک و ترتیبات
جریــان وضعیــت کرونایــی کشــور 
ــده  ــهیل ش ــازی و تس ــگ س فرهن
ــت  ــف حج ــن وص ــا ای ــت. ب اس
ــت  ــا خدم ــد ت ــام ش ــا تم ــر م ب
ــیم  ــته باش ــه داش ــان ارائ عزیزانم
و بــه طــور متقابــل هــم نکتــه 
ــت  ــما را دریاف ــب ش ــا و مطال ه
ســوال،  اســت  ممکــن  کنیــم. 
پیشــنهاد، نقــد و نظــری در ارتبــاط 
ــا  ــژه ب ــه وی ــی ب ــا مباحــث تربیت ب
اختصاصــی  حــوزه  بــر  تأکیــد 
نیازمندی هــای  و  دختران مــان 
ــه  ــان داشــته باشــید ک شــبکه مربی
ــرح  ــن جلســات، مط در خــال ای
ــت در  ــن اس ــه ممک ــد. البت فرمائی
ــن  ــکان پرداخت ــه ام ــان جلس هم
ــه پیشــنهاداتی کــه مطــرح شــده  ب
نباشــد و موکــول بــه هفتــه آینــده 
ــک  ــا ی ــی م ــش بین ــود. پی اش ش
ســاعت خالــص بــرای جلســه 

اســت. بــا توجــه بــه ارتبــاط 
یــک  نیازمنــد  کــه  تصویــری 
ــه  ــت ک ــان هس ــق زم ــدار تطبی مق
ــگ شــوند از  ــد همــه هماهن بتوانن
ایــن یــک ســاعت، حــدود چهــل 
دقیقــه ارائــه بنــده اســت و ۲۰ 
دقیقــه  هــم فرصــت پرداختــن بــه 
مطالــب و ســواالت شــما هســت. 
ــث در  ــورد بح ــوع م ــرای موض ب
ــنهادهای  ــم پیش ــات ه ــن جلس ای
ــا  ــد ت ــن می رس ــه ذه ــی ب متنوع
ــه  ــا را ب ــیر، م ــره مس ــم باالخ ببینی

ــرد.  ــد ب ــمتی خواه ــه س چ

 لزوم تقویت داشته ها و 
موجودی ها

ــت از  ــارت اس ــی عب ــئله اصل مس
ــا و  ــودی ه ــد موج ــا بای ــه م اینک
ــت  ــان را تقوی داشــته هــای خودم
ــام  ــگاه ام ــب از ن ــاه رج ــم. م کنی
کاظــم )علیــه الســام(، شــهید 
پنجــم  و  بیســت  قــدر  عالــی 
ــت:  ــزرگ اس ــیار ب ــاه، بس ــن م ای
»َرَجــٌب َشــهٌر َعظیــٌم یُضاِعــُف 
ــِه  ــو فی ــناَت و یَمُح ــهِ الَحَس اهلّلُ  فی
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ــیِّئاَت1؛رجب مــاه بزرگی اســت  السَّ
ــاداش[ نیکــی هــا  ــد ]پ کــه خداون
گناهــان  و  چنــدان  دو  آن  در  را 
ــم  ــر ه ــد«. تعبی ــی کن ــاک م را پ
تعبیــر تــکان  دهنــده   ای اســت، در 
ــن  ــات عــرب اســتفاده از تنوی ادبی
را اصطاحــا می گوئیــم تفخیــم، 
ــاه  ــه م ــب ک ــاه رج ــم؛ در م تعظی
ــارک  ــد تب ــت؛ خداون ــی اس بزرگ
ــا  ــی ه ــنات و خوب ــی حس و تعال
را مضاعــف می کنــد و ســیئات، 
ــو  ــم مح ــان را ه ــا و گناه بدی ه

 . می کنــد

بــرای ســالکین، بــرای کســانی 
کــه باالخــره در طریــق کمــال 
بــر  قــدم  و  می کننــد  ســیر 
ــاه یــک  ــن م ــد ظرفیــت ای می دارن
ظرفیــت و یــک امــکان بســیار 
اســت.  فوق العــاده ای  و  عظیــم 
ــِه  ــُف اهلّلُ  فی ــود: یُضاِع ــه فرم اینک
ــت  ــک ظرفی الَحَســناَت یعنــی ی
ملکوتــی  و  باطنــی  و  معنــوی 
در ایــن مــاه هســت کــه در آن 

1  كتاب من اليحضره الفقيه ، 

ج 2 ، ص 92

ــنات  ــا و حس ــی ه ــت، خوب ظرفی
و  می کننــد  پیــدا  پــرورش 
ــن ظرفیــت  مضاعــف می شــوند ای
ویــژه ای اســت. کــه در مــاه رجــب 
ــی  ــن قدر شناس ــدر ای ــت چق هس

هــد؟ ا می خو

شناسه مخصوص رجبیون در 
عالم آخرت

  امــروز بیســت و چهــارم مــاه 
ــر  ــه اواخ ــًا ب رجــب اســت. تقریب
چیــزی  دیگــر  رســیدیم  مــاه 
ــما  ــه ش ــت. البت ــده اس ــی نمان باق
بــه حمــداهلل بهــره منــد شــده 
ایــد. ولــی از همیــن مقــداری 
ــره  ــد به ــز بای ــده نی ــی مان ــه باق ک
ــاءاهلل در  ــا ان ش ــرد ت ــب را ب مناس
زمــره رجبیــون قــرار بگیریــم. ایــن 
اصطــاح رجبیــون، اصطــاح ویژه 
ــای  ــاه ه ــه م ــع ب ــت؛ راج ای اس
دیگــر مثــًا شــعبانیون، رمضانیــون 
ــه  ــر ب ــط منحص ــن فق ــم؛ ای نداری
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ــم در  ــت. نمی دان ــب اس ــاه رج م
ایــن مــاه خیلــی خــاص، چــه 
کســانی  یــک  کــه  خبراســت؟ 
می تواننــد بــه گونــه ای خــوب 
ــوان  ــن عن ــا ای ــه ب ــد ک ــل کنن عم
ــا در  ــی اینه ــوند. یعن ــناخته ش ش
واقــع بواســطه حــظ و بهــره ای کــه 
ــت  ــی، رحم ــت اله ــوار کرام از ان
و مغفــرت الهــی کــه در ایــن مــاه 
ــد می شــوند  ــره من ــه شــده به تعبی
و بــا هویــت ایــن مــاه چنــان گــره 
ــون  ــزو رجبی ــه  ج ــد ک می خورن
می شــوند. گویــا یــک شناســه 
عالــم  در  و  دارنــد  مخصوصــی 
آخــرت اینهــا را بــه ایــن نــام صــدا 
ــادق  ــام ص ــرت ام ــد. حض می کنن
)علیه الســام( فرمــوده اســت: »إَِذا 
ِــي  ــادٍ ف ــاَدی ُمنَ ــِة نَ ــْوُم الْقِیَاَم َکاَن یَ
ــوَن۲  َجبِیُّ ــَن الرَّ ــْرِش أَیْ ــاِن الَْع بُْطنَ
ــی از درون  ــتاخیز سروش ؛روز رس
عــرش نــدا می دهــد: رجبی هــا 
کجاینــد؟«. البــد بــا همیــن عنــوان 
می کننــد  پیــدا  این هــا حضــور 

2  وسائل الشيعه، ج 7، ص 

355، چاپ اسالميه؛ بحاراالنوار، ج 
97، ص 41 با همين مضمون.

و در صحنــه محشــر شناســایی 
فرصــت،  ایــن  لــذا  می شــوند. 
ــت.  ــی  اس ــت مغتنم ــیار فرص بس

لزوم اغتنام فرصت و استفاده از 
ظرفیت ماه رجب

بــه خــودم و شــما عزیزانــم عرض 
می کنــم مبنــا را بــر ایــن بگذاریــم؛ 
ایــن آخریــن رجــب عمــر ماســت. 
کســی وعــده نــداده کــه ســال بعــد 
را درک کنیــم. خیلــی هــا بوده انــد 
مثــًا ســال قبــل ماه رجــب را درک 
کردنــد ولــی امســال خبــری نبــود. 
ــدند.  ــل ش ــدی منتق ــم بع ــه عال ب
باالخــره ایــن احتمــال بــرای همــه 
ــدی  ــی ج ــود دارد و خیل ــا وج م
هــم هســت کــه ســال بعــد از 
مــا ســراغ بگیرنــد و در پاســخ 
ــر  ــدند؛ دیگ ــص ش ــد: مرخ بگوین
نیســت. یــک مقــدار بایــد اینگونــه 
ایــن فرصــت هــا مواجــه  بــا 
ــا احســاس و عطــش مــا  شــویم ت
ــد  ــتر باش ــدی بیش ــره من ــرای به ب
و جلــوی تصویــف شــیطانی را 
ــم  ــیطانی ه ــف ش ــرد. تصوی بگی
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ایــن طــور اســت کــه موکــول 
ــاه  ــاءاهلل م ــد. ان ش ــد می کن ــه بع ب
رجــب بعــدی، امســال نشــد؛ بعــد، 
ایــن بعــد معلــوم نیســت کــی 
ــیه  ــز نس ــک چی ــا ی ــد؟ ام می رس
ــر  ــت، غی ــی اس ــم ارزش ــیار ک بس
قابــل اعتناســت. بنابــر ایــن عمــده 
ــن اســت کــه انســان حــاال کــه  ای
ــال  ــد کم ــت، بتوان ــت هس در وق
اســتفاده را ببــرد. عالــم بعــدی هــم 
عالــم ســختی اســت.  مــا تحویــل 
می شــویم بــه خودمــان، بــه داشــته 
حســنات  بــه  خودمــان،  هــای 
ــان،  ــیئات خودم ــه س ــان، ب خودم
و ایــن پــرده بیــن مــا و عالــم 
آخــرت کــه همیــن نفــس ماســت 
ــر  برداشــته می شــود. حضــرت امی
ــه  ــج الباغ ــام( در نه ــه الس )علی
ــَرُح  ــا یُْط ــب م ــد » َو َقری فرمودن
ایــن  زود  خیلــی  ؛«  الِْحجــاُب 
ــک  ــی رود و شــما ی ــار م ــرده کن پ
ــتید.  ــرف هس ــد آن ط ــاره می بینی ب
بــه محــض اینکــه مــا وارد محیــط 
بعــدی شــویم، تحویــل  می شــویم 
بــه خودمــان،  تحویــل  می شــویم 

بــه حســنات مــان و ســیئات مــان 
و همیــن واقعیــت شــخصیتمان کــه 
ــت  ــی اهمی ــن خیل ــتیم. بنابرای هس
ــه  ــه ب ــل از اینک ــا قب ــه م دارد ک
آن نقطــه تحویــل برســیم و بــه 
ــل از  ــویم؛ قب ــه ش ــان عرض خودم
اینکــه بــه آنجــا برســیم شــخصیت 
ــم؛  ــش کنی ــک ویرای ــان را ی خودم
ــم.  ــان را مضاعــف کنی حســنات م
ــم.  ــازی کنی ــان را پاکس ــیئات م س
خــوب وقــت آن، همیــن مــاه 
ــص  ــه ن ــت.  ب ــب اس ــرم رج مک
بیــان شــهید عزیــز ایــن مــاه، امــام 
کاظم)علیــه الســام(  کــه ایــن 
ــود:  ــن فرم ــح و روش ــدر صری ق
»َرَجــٌب َشــهٌر َعظیــٌم یُضاِعــُف 
ــِه  ــو فی ــناَت و یَمُح ــهِ الَحَس اهلّلُ  فی
ــیِّئاَت؛3 رجــب مــاه بزرگــی  السَّ
]پــاداش[  کــه خداونــد  اســت 
نیکــی هــا را در آن دو چنــدان 
و گناهــان را پــاک مــی کــن «.  
ــن  ــی درای ــارک و تعال ــد تب خداون
ــرورش  ــما را پ ــنات ش ــاه حس م
می دهــد. ایــن عنایــت خــاص 

3  كتاب من اليحضره الفقيه ، 

ج 2 ، ص 92
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پــروردگار متعــال بــه بنــده هایــش 
اســت کــه  می خواهــد هنــگام 
ــا  ــا نورانیــت و ب وفــات، آنهــا را ب
ــد و دریافــت  ــی دریافــت کن زیبای
شــان می کنــد. در لحظــه دریافــت، 
مــا پاکیــزه و نورانــی باشــیم و 
از ایــن اشــکاالت و تاریکی هــا، 
ــد. خــدای  ــا نباش ــا در م آلودگی ه
متعــال بنــده خــودش را ایــن طــور 
ــات را  ــن امکان ــذا ای ــندد. ل می پس
فراهــم کــرده اســت و ایــن امــکان 

ــت.  ــترس ماس در دس

لزوم افزایش وتقویت روزانه در 
همه ابعاد

بــه حســب بیــان امــام کاظــم 
)علیــه الســام( انســان مومــن 
زیادتــی  حــال  در  دائــم  بایــد 
ــد و  ــد کن ــد رش ــم بای ــد،  دائ باش
نبایــد توقــف پیــدا کنــد. بــه بیــان 
صریــح و روشــن آن حضــرت 
ــاُه  ــتَوی یَوم ــِن اس ــود:» َم ــه فرم ک
فُهــو َمغبــوٌن4 ؛ کســی کــه دو 
روزش مســاوی باشــد، مغبــون 

4  بحاراالنوار، ج 78، ص 327.

اســت«،  ایــن تعبیــر چقــدر تــکان 
دهنــده هســت؟ فرمــود اگر کســی 
دو روزش یکســان شــد؛ امــروزش 
و دیــروزش را محاســبه کردیــد 
دیدیــد اینهــا باهــم فرقــی نمی کند. 
ــه، چــرا  ــون اســت؛ باخت ــن مغب ای
باختــه؟ چــون قیمتــی تریــن چیــز 
ــه  ــن ک ــدون ای ــرده ب ــه ک را هزین
افزایشــی داشــته باشــد. فرمــود مــا 
ــم قیمتــی  و شــما کــه در ایــن عال
تــر از ســرمایه عمــر نداریــم؛ چــه 
ــر از عمــر؟ اگــر  چیــزی قیمتــی ت
عمــر  بفرماییــد؟  می شناســید 
اســت  ســرمایه ای  گرانبهاتریــن 
کــه همــه آحــاد انســان هــا از 
ــن  ــر ای ــتند. اگ ــد هس ــره من آن به
ــه ازاء  ــا ب ــی م ــت ول ــرمایه رف س
پیــدا نکــرد؛ مغبــون می شــود و 
هنگامــی کــه گرفتــار قبــر شــد در 
ــاُه ،  ــتَوی یَوم ــِن اس ــه َم ــی ک حال
اگــر ایــن دو تــا مثــل هــم باشــند، 
ســرش کاه رفتــه اســت. بعــد 
ــِه  ــُر یَوَمی ــن کاَن آِخ ــود: »و َم فرم
ــه  ــا ب ــوٌن «، ام ــو َملع ُهما فُه ــرَّ َش
خــدا پنــاه می بریــم اگــر یــک 
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ــر از روز  ــش بدت ــی روز دوم کس
قبلش باشــد و نســبت بــه روز قبل 
یــک وضــع نامناســب تــری داشــته 
باشــد، ملعــون اســت. چنین کســی 
ملعــون اســت،  گرفتــار لعــن الهــی 
اســت و به او دور بــاش از رحمت 
پــروردگار متعال داده شــده اســت؛ 
کســی کــه دارد تــو سراشــیبی، تــو 
ــد.  ــت می کن ــقوط حرک ــیر س مس
ایــن  خــدا  اولیــاء  کلمــات  در 
تعبیــر  خیلــی  ملعــون،  تعبیــر 
ــن  ــد »و َم ســنگینی اســت. فرمودن
یــاَدَة فــي نفِســِه فُهو  لــم یَعــِرِف الزِّ
فــي نُقصــاٍن «، ببینید مطلــب خیلی 
عجیــب و تــکان دهنــده اســت اگر 
کســی بــه خــودش مراجعــه کــرد؛ 
خــودش  وضعیــت  بررســی  در 
رشــد را در خــودش ندیــد، در 
نقصــان و در مســیر کاهــش اســت. 
بــه عبارتــی وقتــی کــه فــردی 
رشــدی بــراش اتفــاق نیفتــاده، نــه 
رشــد علــم، نــه رشــد معنــوی، نــه 
ــه عمــل صالحــی  ــی، ن رشــد عمل
ــت  ــک فضیل ــه ی ــرده، ن ــاده ک زی
را در محیــط کمــاالت  تــازه ای 

ــرده اســت و  ــل ک ــی تحصی اخاق
ــک  ــری ی ــی و فک ــت علم از جه
ــته  ــروازی نداش ــک پ ــزازی، ی اهت
اســت؛ از نظــر ایــن منطــق چنیــن 
ــه  ــده اول ک ــان قاع ــه هم کســی ب
عــرض کردیــم؛ ســرمایه  ای از 
ــی در  ــی زیادت ــه ول ــرش رفت عم
حســنات او چــه حســنات فکــری، 
چــه  ذکــری،  حســنات  چــه 
ــی، چــه حســنات  حســنات اخاق
نیفتــاده  اتفــاق  برایــش  عملــی 
اســت. چنیــن کســی فرمــود: فُهــو 
ــیر  ــن آدم در مس ــاٍن ای ــي نُقص ف
ــان  ــن هم ــن عی کاهــش اســت. ای
ــه  ــت ک ــم هس ــرآن کری ــر ق تعبی
ــي  ــاَن لَفِ ــِر إِنَّ اْلِنَْس ــود َوالَْعْص فرم
ســوگند.  روزگار  بــه   5 ُخْســٍر 
همانــا انســان در خســارت اســت«. 
ایــن همــان خســارت اســت. بعــد 
جملــه بعدیــش تــکان دهنــده 
ــن کاَن  ــد:» و َم ــر اســت. فرمودن ت
ــُه  َ ــٌر ل ــوُت َخی ــی النُّقصــانِ فالَم إل
ــه در مســیر  ــاه6 و هــر ک ــَن الحی مِ
ــرای او  ــرگ ب ــد ، م ــتی باش کاس

5  قرآن کريم سوره عصر

6  ميزان الحكمه ج 4
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بهتــر از زندگــی اســت«. حــاال 
اگــر کســی دائمــًا همیــن وضعیــت 
را داشــته باشــد. و از ایــن رشــد و 
زیــادت در او جــدی نباشــد بلکــه 
ــرای او  ــرگ ب متوقــف باشــد؛ م

ــت.  ــی اس ــر از زندگ بهت

توقف، سکون و عدم رشد، 
نقصان انسان مومن

اهمیــت مطلــب آنجــا روشــن 
می شــود کــه بدانیــم منظــور از 
ــًا  ــه حتم ــت ک ــن نیس ــان ای نقص
اگــر  باشــیم،  ســیئات  گرفتــار 
ــت  ــاه و معصی ــب گن ــی مرتک کس
ــا  ــه  قب ــی ک ــق تعریف ــود طب ش
ــون اســت و تکلیفــش  ــم ملع گفتی
ــک  ــور ی ــه منظ ــد. بلک ــوم ش معل
ــدارد.  ــد ن ــه رش ــت ک ــی اس کس
ــدارد  ــد ن ــی رش ــر کس ــود اگ فرم
ــه ســمت  ــن ب ــی در حــال رفت یعن
نقــص اســت و کســی کــه حرکــت 
تکاملــی نــدارد و بــه ســمت کمــال 
ــه ســمت نقــص  نمــی رود بلکــه ب
ــر از  ــرای او بهت ــرگ ب ــی رود؛ م م
ــر  ــن اگ ــر ای ــت. بناب ــی اس زندگ

کســی بــا وجــود ســرمایه گــذاری 
ــرمایه  ــودش و همــه س ــر خ عم
گــذاری کــه از طــرف اولیــاء خــدا، 
وحــی، بعثــت و....  بــرای رشــد و 
پــروازش صــورت گرفتــه، دائم در 
حــال ایــن کاهــش باشــد فالَمــوُت 
َخیــٌر لـَـُه مـِـَن الحیــاه بــرای چنیــن 
کســی مــردن خیلــی بهتــر از زنــده 
بــودن اســت. ایــن چــه زنــده 
بودنــی اســت کــه ایــن دائمــًا 
ــا  ــود، دائم ــه می ش ــش اضاف بدهی
ــی  ــود و ال ــه می ش ــش اضاف نقص

ــت.  ــان اس النقص

رشد، فلسفه زندگی انسان 
مومن

ــان  ــان روشــن و معنــای ایــن بی بی
نورانــی امــام کاظــم )علیه الســام( 
ــی  ــفه زندگ ــه فلس ــت ک ــن اس ای
مــا فقــط رشــد اســت. فقــط ســیر 
ــازل  ــی من ــال و ط ــوی کم ــه س ب
کمــال اســت. مــا بــرای یــک چنین 
ــادت،  ــرای زی ــی، ب ــت های برداش
ــادت  ــر، زی ــادت در فک ــرای زی ب
در ذکــر، زیــادت در تقــوا، زیــادت 
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در اخــاق، زیــادت در حســنات و 
اعمــال صالــح هســتیم. مطلــب این 
ــن برداشــت نباشــد  اســت اگــر ای
و انســان آن زیــادت را نداشــته 
باشــد؛ فلســفه وجودیــش را از 
ــی  ــن کس ــت. چنی ــت داده اس دس
ــه  ــدارد ک ــی ن ــًا دلیل ــر عم دیگ
ــن  ــا ای ــر ت ــد و دیگ ــد باش بخواه
از  را  وجودیــش  فلســفه  حــد 
ــن  ــب در ای ــد. مطل ــت می ده دس
حــد اهمیــت دارد. لــذا این کــه 
ــی،  ــه جــدی، قطع ــا دارای برنام م
بــرای کمــال فکــری،  حتمــی، 
ســلوکی،  اخاقــی،  معنــوی، 
اجتماعــی،  خانوادگــی،  فــردی، 
اصلی تریــن  باشــیم؛  خودمــان 
موضــوع زندگــی یــک انســان 
مومــن اســت. ایــن برنامــه جــدی 
ــا  ــت. و ب ــش روی اوس ــی پی قطع
ــیر  ــد. و س ــت می کن او دارد حرک

. می کنــد

 

خودسازی مهم ترین کار انسان 
مومن

ــه  ــن جمل ــش ای ــت پی ــد وق چن
توجــه بنــده را خیلــی بــه خــودش 
جلــب کــرد مــا در قــم یــک 
دفتــری داریــم؛ همســایه بیــت 
ــی  ــی اعل ــه طباطبای ــوم عام مرح
ــت و االن  ــریف اس ــه الش اهلل مقام
تبدیــل بــه یــک مرکــز قرآنی شــده 
اســت. ایــن جملــه را از قــول ایــن 
مــرد بــزرگ و ایــن فخــر شــیعه در 
ــه  ــت عام ــا، روی در بی ــان م زم
دیــدم کــه مــا در ایــن عالــم هیــچ 
کاری مهمتر از خودســازی نداریم. 
ایــن جملــه عامــه اســت البتــه من 
شــاید تعبیــر را کمــی دقیــق نگفتــه 
ــده  باشــم این طــور در خاطــرم مان
ــا  اســت. خاصــه مهمتریــن کار م
ــت  ــازی اس ــم خودس ــن عال در ای
کاری مهمتــر از ایــن نداریــم و 
آن چیــزی کــه پیــش روی انســان 
هســت همیــن مســئله خودســازی 

اســت. 
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لزوم مراقبت از خود و محاسبه 
روزانه

انســان بایــد بتوانــد دائــم بــه فکــر 
ــد و  ــودش باش ــد خ ــال و رش کم
ایــن را محاســبه داشــته باشــد. 
ــه »و  ــر ک ــن تعبی ــای ای ــد معن ببینی
یــاَدَة فــي نفِســِه  َمــن لــم یَعــِرِف الزِّ
فُهــو فــي نُقصــاٍن 7«، محاســبه 
ــاب کار  ــد حس ــان بای ــت. انس اس
ــم  ــد و دائ ــته باش ــودش را داش خ
خــودش را بررســی کنــد؛ نظــارت 
داشــته باشــد. نســبت بــه وضعیــت 
ــد.  ــته باش ــراف داش ــودش اش خ
تعبیــری کــه در قــرآن کریــم آمــده 
تعبیــر تــکان دهنــده ای اســت 
َمْت  فرمــود: » َولْتَنُْظــْر نَْفــٌس َمــا َقَدّ
ــر  ــدام از شــما، ه ــر ک ــٍد 8«.  ه لَِغ
نفســی، هــر انســانی، هــر واحــدی 
ــکافانه  ــو ش ــت  و م ــا دق ــد ب بای
ــش  ــه پی ــزی ب ــه چی ــه چ ببیندک
ــه  ــودش چ ــرای خ ــتد؟ ب می فرس
کار دارد می کنــد؟«. بــه عبارتــی آن 
ــی   ــی و آخرت ــا و قیامت ــر مان تصوی

7  همان

8   قرآن کريم سوره حشر آيه 

59

نقاشــی  چگونــه  را  خــودش 
تصویــری  چــه  ایــن  می کنــد؟ 
از خــودش را در آن بــوم عالــم 
بقــا نقــش می زنــد. ایــن چــه 
ــم آن  ــد دائ ــت؟ بای ــری اس تصوی
ــد »  ــت کن ــد؛ مراقب ــه کن را مداغ
ــٍد  ــْت لَِغ َم ــا َقَدّ ــٌس َم ــْر نَْف َولْتَنُْظ
ــت  ــئله اهمی ــن مس ــدر ای 9«. آن ق

دارد  کــه در ســوره مبارکــه حشــر 
و دیگــر آیــات اواخــر ســوره 
حشــر،  الم امــر اســتفاده شــده 
ــت  ــده اهمی ــان دهن ــت و نش اس
ــن مســئله اســت  ــاالی ای بســیار ب
چــرا کــه  امــر المــی، امــر بســیار 
مؤکــدی اســت » َولْتَنُْظــْر نَْفــٌس َمــا 
ــام  ــود ام ــذا خ ــٍد 1۰«. ل ــْت لَِغ َم َقَدّ
کاظــم )علیــه الســام( در بیــان 
دیگــری فرمودنــد:» لَیــس مِنـّـا َمــن 
لـَـم یُحاِســْب نَْفَســُه فــي ُکلِّ یـَـوم11ٍ 
ــر  ــه ه ــی ک ــت کس ــا نیس ، از م
ــیدگی  ــه حســاب خــود رس روز ب

9   قرآن کريم سوره حشر آيه 

59
10   قرآن کريم سوره حشر آيه 

59
11  االختصاص : 26 .



11

درنگی بر مسئله تعلیم و تربیت

صراحــت  همیــن  بــه  نکنــد«. 
ــه حســاب  ــر روز ب ــر کســی ه اگ
خــودش نرســد ایــن از مــا نیســت. 
ــن  ــا نیســت؟  ای ــی چــی از م یعن
آدم اگــر حســاب نفســش دســتش 
نباشــد؛ گرفتــار همیــن نقصــان 
ــن  ــر ای ــود. دیگ و ســقوط می ش
کجــا و مکتــب اهــل بیــت )علیهــم 
الســام( کــه مکتــب رشــد، کمــال، 
اعتــای شــخصیتی و تعالی اســت؛ 
کجــا؟ ایــن کجــا و آن کجــا؟  لــذا 
ِســّرش هــم  بــر می گــردد بــه 
همیــن محاســبه، لــذا باید محاســبه 
ــته  ــدی داش ــا ج ــودش را دائم خ
باشــد. از جملــه جاهایــی کــه 
انســان بایــد خیلــی  جــدی باشــد. 
بــا خــودش اســت. مــا بــا دیگــران 
ممکــن اســت؛ یــک وقــت جــدی 
باشــیم، ممکــن اســت یــک وقــت 
نباشــیم. مــی رود در محاســبات. 
امــا انســان بــا خــودش هیــچ 

ــد. ــد شــوخی کن ــت نبای وق

محاسبه و مراقبت، پیش مقدمه 
قضاوت

مــن یــک وقــت توصیه هایــی کــه 
ــن بحــث هــای روانشناســی  در ای
و مباحثــی کــه مثــا بــه اســم 
ــل  ــی عم ــای روانشناس ــث ه بح
ــد را  ــا  می کنن ــال اینه ــرا و امث گ
چیزهــا  بعضــی  می زنــم  ورق 
خیلــی خنــده دار اســت. البتــه 
ــه  ــی دارد ک ــای جالب ــک چیزه ی
قابــل اســتفاده اســت.  امــا برخــی 
مطالــب خیــر بلکــه گاهــی واقعــًا 
می گیــرد.  اش  خنــده  انســان 
خیلــی هــم در جامعــه دارد پمپــاژ 
ــًا یکــی از توصیه هــا  می شــود. مث
ــبختی  ــد خوش ــوان کلی ــت عن تح
ایــن بــود کــه هرگــز دیگــران را و 

ــد! ــاوت نکنی ــان را قض خودت

ــد  ــران را بای ــم دیگ ــا ه ــا م اتفاق
ــان را  ــم خودم ــم، ه ــاوت کنی قض
ــل  ــا قب ــم. منته ــد قضــاوت کنی بای
را  خودمــان  بایــد  دیگــران،  از 
قضــاوت کنیــم. چــرا قضــاوت 
نکنیــم  اگــر قضــاوت  نکنیــم؟ 
ــی  ــی م ــت تلق ــود بی خاصی موج
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ــد  ــا بای ــان را قطع ــویم. خودم ش
ــم،  ــبه کنی ــم، محاس ــاوت کنی قض
مراقبــت کنیــم. چــون مــا کــه 
اینجــا تمــام نمی شــویم؛ بلکــه 
تــازه اینجــا شــروع می شــویم. مــا 
ــان جــدی مواجــه  ــا خودم ــد ب بای
شــویم، بــه خودمــان نمــره بدهیــم. 
کــم و زیــاد کنیــم، محاکمــه کنیــم. 
ــد قضــاوت کامــل هــم  انســان بای
ــه  ــا مرحل ــی ت انجــام بدهــد و حت
محاکمــه و معاتبــه هــم پیــش برود 
و خــودش را جریمــه و امثــال 
این هــا کنــد. همچنیــن  انســان 
بایــد دیگــران را هــم قضــاوت 
کنــد، البتــه قضــاوت در اینجــا 
ــط  ــاوت اســت انســان در محی متف
قضــاوت خــودش اعمالــی را از 
ــامح  ــا تس ــد، آنج ــران می بین دیگ
و تســاهل نســبت بــه دیگــران 
می کنــد. یــک وقــت انســان بــرای 
ــد  ــنه ای می بین ــک حس ــرف ی ط
یــک  می کنــد؛  محاســبه  را  آن 
ــد محاســبه  ــت ســیئه ای می بین وق
ــا  ــد منته ــاوت می کن ــد. قض می کن
ــش  ــل برای ــد و دلی ــامح می کن تس

ــک  ــر ی ــًا اگ ــد. مخصوص می تراش
مباحــث  دربــاره  هایــی  وقــت 
ــن، در  ــه مومنی ــی ، در جامع عموم
ــی  ــک کس ــن ، از ی ــط مومنی محی
خطایــی، اشــتباهی، معصیتــی، ســر 
ــامحی و  ــاب تس ــه حس زد آن را ب
ــن  ــد. ای ــبه می کن ــاهلی محاس تس
ــاید  ــه ش ــد ک ــرض میکن ــور ف ط
این طــوری  دیــدم  اشــتباه  مــن 
محاســبه  می خواهــد  را  مســئله 
ــاره کســانی  ــن درب ــد. هــم چنی کن
آنهــا هســتیم  متولــی  مــا  کــه 
ــخصیت  ــی از ش ــم بخش ــا ه آنه
ــورد  ــد در م ــا بای ــتند و م ــا هس م
ــا  ــر م ــم. مگ ــاوت کنی ــا قض آن ه
ــه فرزندمــان  حــق داریــم راجــع ب
ایــن طــور عمــل کنیــم و او را 
قضــاوت نکنیــم؟ انســان بایــد 
کــه  جــدی  محاســبه  همــان 
ــع  ــودش دارد، راج ــه خ ــع ب راج
ــته باشــد.  ــم داش ــش ه ــه عزیزان ب
حتــی کســانی کــه بــه یــک شــکلی 
ــا در  ــده اند و م ــپرده ش ــا س ــه م ب
امــور اخاقــی و فکــری آنهــا یــک 
ســهمی داریــم، بایــد محاســبه 
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ــی  ــفانه گاه ــیم. متاس ــته باش داش
چنیــن مطالــب نادرســتی مثــا بــه 
ــا  ــال اینه ــعادت و امث ــم راه س اس
ــاب  نوشــته می شــود بعــد هــم کت
می کننــد  منتشــر  و  می شــود 
و روی جلــد را هــم کــه نــگاه 
ــد  ــار تجدی ــدوداً 7۰ ب ــی ح میکن
ــم  چــاپ شــده اســت و کســی ه
متذکــر ایــن مطالــب نشــده اســت.

عدم محاسبه و مراقبت روزانه و 
عواقب آن

مــا بایــد خودمــان را دائــم مراقبــت 
ــبه  ــم، محاس ــاوت کنی ــم، قض کنی
کنیــم. حضــرت فرمودنــد اگــر 
ــی  ــا ربط ــی؛ اص ــن کار را نکن ای
ــن  ــا َم ــس مِنّ ــداری » لَی ــا ن ــه م ب
ــومٍ  ــُه فــي ُکلِّ یَ ــْب نَْفَس َــم یُحاِس ل
«. اگــر کســی هــر روز بــه حســاب 
مــا  از  اصــا  نرســد،  خــودش 
ــت  ــا  از مانیس ــه اینج ــت. البت نیس
بــه  دارد  هــم  دیگــری  معنــای 
نســبت  از  می گوئیــم  اصطــاح 
خودشــان،  بــا  شــان  دوســتان 
ــن  ــد. و آن ای ــال می کنن ــی کم نف

ــد  ــرت می خواهن ــه حض ــت ک اس
دوستانشــان را بــه خویشــتن بانــی 
ــه  ــا، ن ــس مِنّ ــد. لَی ــویق می کنن تش
اینکــه بخواهــد آن هــا را از حــوزه 
والیــت خودشــان قطــع کننــد، 
منظــور ایــن اســت کــه نمی توانــد 
مــا  پیــروان  جــزء  را  خــودش 
جــزء  می توانــد  بلکــه  بدانــد، 
ــی  ــک لطائف ــد. ی ــا باش ــان م محب
ــه  ــن کلمــات هســت ک هــم در ای
ــه آن توجــه شــود. مســئله  ــد ب بای
ایــن اســت کــه مــا بایــد در ارتباط 
بــا خودمــان جــدی باشــیم. آن 
کســانی کــه جدی انــد و اهــل 
مراقبــه و محاســبه هســتند؛ مســیر 
توفیــق الهــی برایشــان همــوار 
ــن  ــال، در ای می شــود. خــدای متع
چالــش هایــی کــه بــا نفــس امــاره 
بــا نیروهــای شــیطانی و امثــال 
اینهــا هســت کســانی را کــه عــازم 
در مســیر بــر خودســازی  هســتند 
را  دستشــان  می کنــد؛  کمــک 
ــه ســامت  ــرد و انشــاءاهلل ب می گی

و عافیــت پیــش می رونــد. 

زندگــی  مــا  کــه  محیطــی  در 
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ــتر  ــک راه بیش ــرا ی ــم ظاه می کنی
محیــط  نیســت.  نجــات  بــرای 
دنیــا، خیلــی محیــط متاطمــی 
ــا،  ــی م ــن جهان اســت. زیســت ای
یــک محیــط بســیار متاطــم، پــر از 
گردابهــا، گــرداب هــای خطرنــاک 
و طوفــان هــا، قمــرات، ظلمــات و 
بعضهــا فــوق بعــض اســت. محیط 
زندگــی انســان در ایــن دنیــا از اول 
ــن  ــوده اســت و ای ــور ب ــن ط همی
دیگــر هســت تــا یــک وقتــی کــه 
ــک  ــه ی ــا ب ــرا ه ــن ماج ــر ای دیگ
اعتبــار تمــام می شــود و آن روز 
ــور و آن روز  ــر ظه ــود، عص موع
یــوم الخــاص فــرا می رســد. کــه 
انشــاءاهلل خداونــد تبــارک و تعالــی 
مــا  را  روز  آن  کــه  کنــد  روزی 
ــن  ــم. ای ــان ببینی ــام حیات م در ای

ــت. ــه اس ــای هم ــزء آرزوه ج

تقوا کشتی نجات انسان در دنیا

محیــط زندگــی انســان ایــن طــور 
اســت، محیــط ابتــاء اســت. ایــن 
ــه هــا و  ــن فتن کشــمکش هــا و ای
ایــن ابتاعــات و ایــن هــا هســت. 
)علیــه  کاظــم  امــام  حضــرت 
ــک  ــریف ی ــی ش ــام( در کاف الس
تعبیــری دارنــد و از تعابیری اســت 
کــه مکــرر هــم نقــل شــده کــه از 
قــول لقمــان حکیــم  فرمودند:»این 
ــق  ــای عمی ــک دری ــل ی ــا مث دنی
نیــا بَحــٌر َعمیــٌق  اســت » إنَّ الدُّ
ــٌر1۲  ــٌم َکثی َ ــا عال ــِرَق فیه ــد َغ ، َق
ــای عمیقــی اســت کــه  ــا دری ، دنی
بســیاری در آن غــرق شــده اند؛ 
خلــق فراوانــی در ایــن دریــا غــرق 
ــد،  ــه ان ــن رفت ــد و از بی ــده ان ش
ــر  ــا خب ــم از اینه ــی ه ــر کس دیگ
ــرق  ــدند؟ غ ــه ش ــه چ ــدارد  ک ن
ــع  ــد و ضای ــن رفتن ــدند، از بی ش
ــن  ــد ای ــرت فرمودن ــدند. حض ش
ندارد.»َفلتَُکــن  بیشــتر  راه  یــک 
َســفینَتَُک فیهــا تَقــَوی اهلّل 13، پــس 

12  اصول كافي: ج 1 ص 16 

ح 12
13  همان
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ــو در آن،  ــد کشــتِی ]نجــات[ ت بای
پَروامنــدی از خداونــد متعــال و 
ــتی  ــد«.فرمودند آن کش ــوی باش تق
کــه تــو را از وســط ایــن گــرداب 
ــگ  ــان و نهن ــواج خروش ــا و ام ه
هــا و مخاطــرات و موجــودات 
خطرناکــی کــه آنجــا هســتند و 
ایــن گمراهــی هــا و ایــن ظلمــات 
و .... نجــات می دهــد؛ ایــن اســت 
کــه شــما ســوار کشــتی تقــوا 
شــما  نمی دانــم  مــن  بشــوید. 
ظلمــات دریــا را تجربــه کــرده 
ایــد یــا نــه؟ چیــز خیلــی حیــرت 
قابــل  اصــًا  اســت.  انگیــزی 
ــر  ــف نیســت مخصوصــًا اگ توصی
شــب ابــری هــم باشــد، مهتــاب و 
مختصــر ســتاره هــا هــم نباشــد و 
ــک ســاحل  ــال نزدی ــوان مث ــه عن ب
و ایــن هــا هــم نباشــد یعنــی 
ــق  ــد و در عم ــته باش ــه داش فاصل
هــم باشــد، آن وقــت ایــن ظلمــات 
ــت.  ــگفت آوری اس ــز ش ــک چی ی
ــاٌت  ــر قــرآن کریــم » ُظُلَم ــه تعبی ب
ــَرَج  ــٍض إَِذا أَْخ ــْوَق بَْع ــا َف بَْعُضَه
ــا  ــا14 ظلمت ه ــْد یََراَه ــْم یََک َ ــَدُه ل یَ

14  قرآن کريم سوره نور )24(

چنــان متراکــم، فــوق یکدیگــر 
قــرار گیــرد کــه چــون دســت 
بیــرون آرد آن را نتوانــد دیــد«. 
ــد  ــور اســت. فرمودن ــن ط ــا ای دنی
ندارد؛»َفلتَُکــن  بیشــتر  راه  یــک 
ــط  ــَوی اهلّل15، فق ــا تَق ــفینَتَُک فیه َس
راهــش ایــن اســت، تقــوای الهــی، 
ــوا  ــتی تق ــوار کش ــما س ــه ش اینک
بشــوید. منتهــا ایــن کشــتی،  یــک 
ــد  ــته باش ــد داش ــی بای خصوصیات
جنــاب  را  خصوصیاتــش  کــه 
ــه اســت. یکــی  ــان اینجــا گفت لقم
اینکــه باطــن ایــن کشــتی و آن 
ــد»  ــان باش ــش ایم ــط درونی محی
)البتــه   .»16 الِیمــاَن  وَحشــُوَها 
ترجمــه ایــن هــا یــک نســخه 
هایــی دارد کــه بــه نظــر ایــن 
اســت(  تــر  پســندیده  نســخه 
»وِشــراُعَها التَــَوکَُّل 17، و بادبــان 
ــی  ــر خیل ــوّکل«. تعبی کشــتی ات ت
 ، التَــَوکَُّل  »وِشــراُعَها  و  قشــنگه 
ــَم ،  ــا العِل ــَل ، وَدلیُلَه ــا الَعق وَقیُِّمَه

15  اصول كافي: ج 1 ص 16 

ح 12
16  همان

17  همان
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ــی آن،  ّ ــر18، و متول ب ــّکانَُها الصَّ وُس
ــش، و  ــای آن، دان ــرد، و راهنم خ
ــد«. آن  ــکیبایی باش ــافر آن، ش مس
قطــب نمــا و راهنمایــش علــم 
بــر،  الصَّ وُســّکانَُها  امــا  اســت 
ــی  ــن ســکانها را شــما چــه معن ای
ــزی  ــان چی ــکانها هم ــد؟ س می کنی
ــد  ــه آن می زن ــواج ب ــه ام اســت ک
ــم  ــکان آن ه ــی دارد، س ــه م و نگ
صبــر اســت. روایــت خیلــی فــوق 
العــاده قشــنگی اســت و جــای 
روایــات  آن جملــه  از  دارد.  کار 
ــوم اســت  ــه معل ــی اســت ک تمثیل
ــن را  ــه الســام( هــم ای ــام )علی ام
از ســخن لقمــان پســند کــرده انــد 
کــه آن را نقــل می کننــد. بعــد 
هــم جالــب اســت کــه  در نســخه 
هــای دیگــر آن، گاهــی یــک مقدار 
تفصیــل هــم داده شــده و یــک 
ــه  ــت. ب ــری داده اس ــوه دیگ وج
عنــوان مثــال آخــرش گفتــه شــاید 
ــک  ــا ی ــد ب ــی! بع ــدا کن نجــات پی
تعجبــی بــه پســرش می گویــد 
ــی  ــه بتوان ــم ک ــان نمی کن ــه  گم ک
خــودت را بــه یــک چنیــن کشــتی 

18  همان

ــی  ــدا کن ــات پی ــا نج ــانی ت برس
در  آب  از  نمی کنــم  گمــان  و 
ــی  ــوی. خیل ــق بش ــاوری و موف بی
ــودت  ــه خ ــی ک ــت کن ــد هم بای
ــد  ــد بگوی ــانی و می خواه را برس
مطلــب خیلــی جــدی اســت و 
ــن  ــن ای ــم جــدی گرفت ــش ه راه
کشــتی تقــوا در ایــن مســیر اســت. 
ــوا  ــا تق ــط ب ــه فق ــن ک ــور ای منظ
ایــن  از  امیدواریــم  کــه  اســت 
تاطــم هــا بــه ســامت بگــذرد و 
عبــور کنــد. بنابــر ایــن راه نجــات، 
ــود  ــی، خ ــراط بندگ ــر ص ــیر ب س
ــتن؛  ــه داش ــراط نگ را روی آن ص
تنظیــم زندگــی و حرکــت روی 
قواعــد وحریــم هــای الهــی اســت.

تقوا نگه داشتن خود در محیط 
زیست مومنانه

 تقــوا ایــن اســت کــه انســان 
دارد.  نگــه  آنجــا  را  خــودش 
مومنانــه  زیســت  همــان  روی 
را  فضــا، خــودش  در همــان  و 
ــد.  ــداری کن ــد و نگه ــت کن مراقب
اینجــا محیــط درونیــش ایمــان 
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و آن پیــش برنــده اش کــه او را 
توفیــق  نســیم های  معــرض  در 
تــوکل  می دهــد  قــرار  الهــی 
ــی  ــی عال ــدی خیل ــت.تعبیر بع اس
ــَل، آن کســی  ــا الَعق اســت »وَقیُِّمَه
کــه دارد وســط ایــن معــادالت 
ناخــدای  می کنــد؛  رانندگــی 
ــن کشــتی هــم هســت؛ آن هــم  ای
ــد  ــه بای ــت.  ک ــل اس ــاب عق جن
ــی  ــق آن نقشــه راهنمای ــد طب بتوان
ــد  ــم هســت مســیریابی کن ــه عل ک
ــدت  ــن ش ــر ای ــه در براب و خاص
ــد  ــواج می آی ــن ام ــه از ای ــی ک های
صبــوری کنــد و مقاومــت کنــد تــا  
ــامت از  ــه س ــاءاهلل ب ــد انش بتوان
ایــن مهلکــه و از ایــن شــرایط بــه 

ــرد. ــان بب ــامت ج س

رسیدگی به نیاز مندان بهترین 
راه برای توسعه حسنات

یکــی از بهتریــن راه هــا بــرای 
ــه  ــیدگی ب ــنات رس ــعه حس توس
ــر  ــاید کمت ــت  و ش ــدان اس نیازمن
چیــزی هــم این قــدر پیــش برنــده 
باشــد. خیلــی فــوق العــاده اســت. 

امــام کاظــم )علیــه الســام( در 
یــک بیــان نورانــی فرمودنــد:» 
ــَعوَن  ــي األرِض یَس ِ ــادا ف إنَّ هلِلِّ ِعب
ــوَن  ــُم اآلمِن ــاِس ُه ــِج النّ ــي َحوائ ف
ــِة19؛ خداونــد در زمیــن  ــوَم القِیاَم یَ
بندگانــی دارد کــه بــرای بــرآوردن 
ــان  نیازهــای مــردم می کوشــند؛ این
ــگان روز قیامــت  اند«.  ــی یافت ایمن
ــک  ــی ی ــارک و تعال ــد تب خداون
ــن  ــن زمی ــی در روی ای ــده های بن
ــرای  ــا ب ــا دائم ــن ه ــه ای دارد ک
ــردم در  ــای م ــدی ه ــع نیازمن رف
ــد حضــرت بشــارت  ــد. بع حرکتن
ــوَن  ــُم اآلمِن ــد: »ُه ــد؛ فرمودن دادن
کــه  روزی  آن  ؛  القِیاَمــِة۲۰  یَــوَم 
همــه در تــرس و وحشــت هســتند 
ایــن هــا در اماننــد«. انشــاءاهلل 
ــیم.   ــروه باش ــن گ ــزو همی ــا ج م
زمــره  در  بیــن شــاید  ایــن  در 
مهمتریــن و بزرگتریــن حوائــج 
جوان هــا  مخصوصــًا  مــردم، 
حوائــج  همیــن  نوجوانهــا،  و 
ــا  ــن بچه ه ــا اســت. ای ــی آنه تربیت
فرزنــدان معنــوی امــام عصر)علیــه 

19  کافى : ج 2 ، ص 197 

20  همان
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ــام  ــوی ام ــدان معن ــام(، فرزن الس
کاظــم )علیــه الســام( هســتند 
ــزء  ــم ج ــا ه ــود م ــاءاهلل خ و انش
ــر  ــتیم. بناب ــا هس ــام آنه ــن ایت همی
کــه  کاری  بــرای  تــاش  ایــن 
بــا  بــه صــورت مشــترک  مــا 
ــی  ــم؛ خیل ــام می دهی ــماها انج ش
جــای  بــه  و  دارد  موضوعیــت 
خــودش محفــوظ، ولــی توجــه بــه 
ــان  ــاری زندگیش ــای ج نیازمندیه
هــم خیلــی مهــم اســت. زیــرا 
گاهــی  اگــر کســی مخصوصــا در 
ایــن ســنین بــه آن مبتــا   شــود در 
مجمــوع امیــدش آســیب می بینــد. 
ــی   ــاب مهم ــک ب ــودش ی ــن خ ای
اســت کــه مــا مکــرر بــه دوســتان 
عــرض  اتحادیــه  در  عزیزمــان 
ــم کــه آن را همیشــه مفتــوح  کردی
ــئله  ــن مس ــه ای ــید و ب ــته باش داش
نیازمنــدی هــای زیســتی بچــه 
هایمــان توجــه داشــته باشــیم. 
ــد  ــم؛ امی ــام بدهی ــک کاری انج ی
ایــن بچــه صیانت شــود. احســاس 
کنــد پشــتیبان دارد. حواســتان هــم 
ــانی،  ــر رس ــه در کار خی ــد ک باش

رفــع حوائــج مســتاجل بیشــتر بــه 
ــد. و  ــود می کن ــرف نم ــم ط چش
ــًا در آن  ــه مث ــی ک ــه وقت در نتیج
محورهــا بــه چالــش می خــورد 
ــد.  ــیب می بین ــدش آس ــل امی اص
بعضــی از حوائــج هــم حوائــج 
بنیــادی، پایدار و ریشــه ای هســتند 
کــه خــود طــرف هــم بــه آن توجه 
ــه آن رســیدگی  ــدارد اگــر هــم ب ن
ــی  ــه نم ــی مطالب ــا خیل ــد آنه نش
کننــد؛ در واقــع رســیدگی بــه ایــن 
ــی  ــالت مرب ــم رس ــا ه ــش ه بخ
ــزاران حــوزه  ــالت کارگ ــا و رس ه
ــه  ــی نســل جــوان هســت ک تربیت
ــه آنهــا هــم توجــه الزم  امیــوارم ب

ــید. ــته باش ــی را داش وکاف

 
لزوم مراجعه به قرآن و ادعیه 

در ایام اهلل

ــه  ــم ک شــب و روز بیســت و هفت
مبعــث شــریف هســت، خیلــی 
مهــم اســت، خیلــی بــزرگ اســت. 
ــا و  ــت ه ــن مراقب ــه ای ــاءاهلل ب انش
ــیده  ــه رس ــنهاداتی ک ــه و پیش ادعی
ــید .آن  ــته باش ــام داش اســت، اهتم
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درنگی بر مسئله تعلیم و تربیت

دعایــی کــه بــرای شــب و روز 
ِّــی أَْســَألُک  مبعــث رســیده الّلُهــمَّ إِن
بِالتََّجلِّــی األْْعَظــمِ فـِـی هــِذهِ اللَّیَْلــِة 
ــِم۲1، خیلــی  الُْمَعظَّ ــْهِر  مِــَن الشَّ
دعــای عظیــم القــدری اســت. 
ایــن هــا را انشــاءاهلل داشــته باشــید 
ــه  ــر از هم ــد. مهمت ــتفاده کنی و اس
اینهــا، مراجعــه و قدرشناســی از 
نعمــت قــرآن ایــن، حجــت اهلل 
ــن  ــا و باالتری ــن م ــی در بی العظم
اســت.  شــریف  مبعــث  پیــام 
ــی از  ــکر عمل ــه ش ــی ب قدرشناس
تــاوت ، تدبــر ، عمــل ، فکــر 
و اینهاســت. انشــاءاهلل مــا بایــد 
ــرآن  ــا ق ــا ب ــتر از اینه ــی بیش خیل
انــس بگیریــم بعــد هــم بــه اذن اهلل 

ــیم.  ــروج باش ــی م تعال

همــه شــما عزیــزان را بــه خــدای 
ــپاریم ــال می س متع

ــةِ بـْـِن  »اَلّلُهــمَّ ُكــْن لَِولِيِّــَك الُْحجَّ
الَْحَســِن َصَلواتُــَك َعَليْــهِ َوَعلــى 

21  شيخ کفعمی - کتاب »بلد 

االمين«

ــي  ــاَعةِ َوف ــِذهِ الّس ــي ه ِــهِ ف آبائ
ُكلِّ ســاَعةٍ َولِيـّـًا َوحافِظــًا َوقائـِـداً 
ــى  ــًا َحتّ ــًا َوَعيْن ــراً َوَدلي َوناِص
تُْســِكنَُه أَْرَضــَك َطْوعــًا َوتَُمتَِّعــُه 
فيهــا َطويــًا، بَِرْحَمتـِـَك  يااَْرَحــَم 
ــا را  ــروردگارا م ــَن«    پ اِحمي الرَّ
ــد  ــره من ــان به ــام زم ــای ام از دع
کــن؛ بــه حــق امــام کاظــم )علیــه 
ــم  ــام کاظ ــت ام ــه غرب ــام( ب الس
)علیــه الســام( بــه مجاهــدت 
ــه  ــام( ب ــه الس ــم )علی ــام کاظ ام
امــام کاظــم )علیــه  مظلومیــت 
می دهیــم؛  قســمت  الســام(، 
ــف  ــا را در کن ــر م ــا، رهب ــام م نظ
حمایــت ولیــت حفــظ بفرمــا. مــا 
حضــرت  آن  رضــای  راه  در  را 
ثابــت قــدم بــدار. مــا را در مســیر 
ــت  ــان ثاب ــان م ــام زم ــای ام رض
قــدم بــدار. توفیــق فــراوان کرامــت 
کــن. مــا را از دعــای آن حضــرت 
ــا  ــه روز م ــن. روز ب ــد ک ــره من به
ــرآن  ــی از ق ــیر قدرشناس را در مس
ــمت  ــدار. قس ــق ب ــرت موف و عت
ــد و آل  ــق محم ــه ح ــم ب می دهی
ــی  ــام( در باق ــه الس ــد )علی محم
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ــب  ــرم رج ــاه مک ــن م ــده ای مان
مــا را مشــمول رحمــت، مغفــرت، 
آمــرزش و لطــف و کــرم خــودت 
ــره  ــده. به ــرار ب ــن ق ــش از ای بی
مبعــث  روز  و  شــب  از  را  مــا 
ــس  ــق ان ــده. توفی ــرار ب ــراوان ق ف
بــا رهــاورد بعثــت، ؛ قــرآن عظیــم 
را بــه مــا کرامــت بفرمــا. قســمت 
ــه  ــت، ب ــق اولیائ ــه ح ــم ب می دهی
ارواح  درگاهــت،  مقربــان  حــق 
مطهــر شــهدا، امــام راحــل عظیــم 
الشــأن، گذشــتگان مــا، گذشــتگان 
ــید و  ــا س ــه را ب ــع هم ــن جم ای
ــا.  ــور بفرم ــهیدان محش ــاالر ش س
از جلســه مــا بــه ارواح مطهــر 
ــا.  ــدا بفرم ــی اه ــور ریحان ــان ن ش
والســام علیکــم و رحمــة اهلل و 
ــی محمــد  ــه اللهــم صــل عل برکات
ــم ــل الفرجه ــد و عج و آل محم




