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ـِـهِ،  ــٍد َو آل ــى ُمَحمَّ ــمَّ َصــلِّ َعَل اللَُّه
ــيَّ إَِذا  ِــَك َعَل ــَع رِْزق ــْل أَْوَس َو اْجَع
ــيَّ إَِذا  ِ ــَك ف ِ ت ــَوى ُقوَّ ــْرُت، َو أَْق ِ َكب
نَِصبـْـُت، َو َل تَبْتَلِيَنِّــي بِالَْكَســِل َعــْن 
عِبَاَدتـِـَك، َو َل الَْعَمــى َعْن َســبِيلَِك، 
ــَك،  ِ ِف َمَحبَّت ــاَ ِض لِِخ ــرُّ َو َل بِالتََّع
ــَك،  َق َعنْ ــرَّ ــْن تََف ــةِ َم َو َل ُمَجاَمَع
ــَك. ــَع إِلَيْ ــِن اْجتََم ــةِ َم َو َل ُمَفاَرَق

رزق رسانی در محیط رحمت 
الهی 

موضــوع بحــث امشــب مــا ایــن 
بخــش از دعــای بیســتم صحیفــه 
ــد از  ــه بع ــه ســجادیه اســت ک مبارک
ــد،  ــد و آل محم ــر محم ــوات ب صل
موضــوع  )علیه الصلوةوالســام(،  امــام 
درخواســت خودشــان را و راهــی 
ــرای  ــد ب ــان می دهن ــا نش ــه م ــه ب ک
خواســتن از پــروردگار متعــال، در 
ایــن بخــش چنــد مســأله اساســی را 
قــرار می دهنــد. اولیــن نکتــه عبــارت 

اســت از ایــن کــه وســیع ترین روزی 
ــرار  ــن ق ــرای م ــری ب ــن را در پی م
ــْل  ــب اول. »َو اْجَع ــن مطل ــده. ای ب
ِــْرُت«. ــيَّ إَِذا َكب ِــَك َعَل ــَع رِْزق أَْوَس

ــا  ــال ب ــی در اتص ــام بندگ ــا در مق م
از  یکــی  ربوبــی  قــدس  ســاحت 
از  فعــال  بســیار  بهره بردارهــای 
ــال و از لطفــش در  ــرم خــدای متع ک
موضــوع رزق هســتیم. خــدای متعــال 
می کنــد  کــه  معرفــی  را  خــودش 
اُق  زَّ الــرَّ ُهــوَ   َ اللَّ »إِنَّ  می فرمایــد 
ــرزاق«  ةِ الَْمتيــُن«1، »هــو ال ــوَّ ُذو الُْق
یعنــی موضــوع رزق و رزق افشــانی و 
ــژه  ــن دســتور کار وی رزق رســانی، ای
ــش  ــت، معنای ــال اس ــروردگار متع پ
ــرزاق  ــی می شــود ال ــن اســت،  وقت ای
کــه صیغه مبالغــه اســت و بنابراین در 
آن تأکیــد زیــاد اســت. یعنــی خــدای 
ــه  ــانی ب ــه رزق رس ــبت ب ــال نس متع
ــت خــاص  ــام و عنای ــش اهتم بندگان
ــر دیگــر هــم  دارد. خــب حــاال تعابی
تعبیــر  همیــن  جملــه  از  هســت، 
زیبایــی کــه در ســوره مبارکــه جمعــه 

1  آیه 58 سوره ذاریات
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ــن«.  ــر الرازقي ــر »خي ــت، تعبی هس

ــی و  ــگ قرآن ــوع رزق در فرهن موض
ــی  ــارف الهــی جــزء موضوعات در مع
ــه  ــه آن پرداخت ــی ب ــه خیل ــت ک اس
ــم وارد  ــاال نمی خواهی ــا ح ــده. م ش
ایــن بحــث بشــویم، بحــث مســتقلی 
اســت. اکنــون ایــن نکته مطرح اســت 
ــا حضــرت  ــه ب ــا در نســبتی ک ــه م ک
ــن  ــم ای ــی داری ــارک و تعال ــق تب ح
ــفره  ــه س ــی ک ــه از رزق اله اســت ک
ــش  ــرای بندگان ــت، و ب ــش هس کرم
ــترده  ــا گس ــای آن ه ــا نیازه ــق ب مطاب
ــای  ــری، نیازه ــای ظاه ــت؛ نیازه اس
ــای  ــی، نیازه ــای دنیای ــی، نیازه باطن
آخرتــی. مــا یــک فهرســتی از نیازهــا 
تبــارک  خداونــد  چــون  داریــم، 
و تعالــی مــا را فقیــر نســبت بــه 
خــودش خلــق کــرده. یعنــی ســراپای 
ــاز اســت.  ــا فقــر اســت، نی وجــود م
ــی  ــم خیل ــا ه ــای م ــت نیازه فهرس
ــه  ــوع اســت. آنچــه ک ــی و متن طوالن
تعالــی  تبــارک و  از خداونــد  مــا 
دریافــت می کنیــم در محــور ایــن 
نیازهــا اســت. خــودش نیــاز را خلــق 

ــه آن  ــخ ب ــم پاس ــودش ه ــرده، خ ک
ــن می شــود  ــم کــرده. ای ــاز را تقدی نی
ــن  ــه بی ــبتی ک ــش در نس رزق، عنوان
مــا و خــدای متعــال وجــود دارد. 

ایــن رزق رســانی در واقــع در محیــط 
رحمــت الهــی تعریــف می شــود، 
ــی،  ــت رحمان ــط رحم ــه در محی چ
ــی،  ــت رحیم ــط رحم ــه در محی چ
ــه در  ــان، چ ــا انس ــبت ب ــه در نس چ
ــر  ــودات دیگ ــه موج ــا هم ــبت ب نس
ــةٍ  ــْن َدابَّ ــا مِ ــد، »َو م ــی نمی کن فرق
ــا«2  ِ رِْزُقه ــى اللَّ ــي الْْرِض إِلَّ َعَل ِ ف
ــال  ــدای متع ــه خ ــا ک ــر ج ــی ه یعن
موجــودی  و  داده  قــرار  نیــازی 
واقــع  در  کــه  را  او  رزق  آفریــده، 
ــی  ــی و اساس ــای حیات ــن نیازه تأمی
او اســت بــه عهــده گرفتــه، ایــن 
را بــر عهــده خــودش قــرار داده. 
ــال  ــدای متع ــا« خ ــى الل رزقه »عل
ــرده  ــب ک ــودش واج ــر خ ــن را ب ای
کــه اگــر نیــازی هســت پاســخی هــم 
ــرای آن هســت، آن هــم در نســبت  ب
ــه ایــن  ــا رحمــت الهــی اســت. البت ب

2  آیه 6 سوره هود
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جــا ایــن عنــوان رحمــت جلوه هــای 
ویــژه ای هــم پیــدا می کنــد مثــل 
لطــف؛ »لطيــٌف بعبــاده«، مثــل عنوان 
ــی  ــارک و تعال ــد تب ــه خداون ــرم ک ک
ــد.  ــی می کن ــم معرف ــودش را کری خ
ــا  ــاُن م ــا اْلِنْس ــا أَيَُّه کــه فرمــود »ي
ـَك الَْكريــِم«3 این هــا  َك بَِربِـّ َغــرَّ
تعبیرهــای لطیفــی اســت. یعنــی ایــن 
ــه   ــال ب ــدای متع ــه خ ــانی ک رزق رس
آن اهتمــام دارد هــم کریمانــه اســت، 
ــی  هــم لطیــف اســت، هــم از جاهای
ــه آن  ــی متوج ــا حت ــه این ه اســت ک
نمی شــوند، حتــی در یــک تعبیــر 
ــه  ــن ک ــل از ای ــه قب ــم ک ــر داری دیگ
ایــن آفریــده بشــود و نیــازش آفریــده 
رزقــش  بشــود،  خلــق  و  بشــود 
در  شــما  اســت.  آمــاده  قبــل  از 
ــداهلل  ــا عب ــرت اب ــه حض ــای عرف دع
ــر را مشــاهده  ــن تعبی )علیه الصلوةوالســام( ای

ــد قبــل از ایــن کــه  ــد. می فرمای کردی
مــن بیایــم رزق مــن آمــاده بــود. 
در وجــود نازنیــن مهربــان مــادرم 
روزی مــن آن جــا آمــاده بــود. یعنــی 
ــودک  ــن ک ــه ای ــن ک ــض ای ــه مح ب
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ــدرت  ــه ق ــل ب ــود از قب ــد می ش متول
ــا  ــن رزق او آن ج ــال ای ــدای متع خ
ــت  ــترس اوس ــت، در دس ــاده اس آم
ــی  ــاب عجیب ــن ب و فراهــم اســت. ای
ــه  ــاده و پرنکت ــی فوق الع ــت، خیل اس
ــت.  ــز و راز اس ــی پررم ــت، خیل اس

انواع رزق

در بــاره انســان ها مــا یــک نکتــه 
نکتــه  آن  و  داریــم  هــم  دقیقــی 
ــان  ــه انس ــن ک ــت از ای ــارت اس عب
نیازمندتریــن  موجــودات  بیــن  در 
ــر  ــه خاط ــن ب ــت، ای ــودات اس موج
ــودی  ــت وج ــه ظرفی ــت ک ــن اس ای
ــترده  ــی گس ــتعدادهای او خیل او، اس
ــتعدادهایی  ــدازه اس ــه ان ــا ب اســت. م
ــق  ــم و مطاب ــاز داری ــم نی ــه داری ک
بــا هــر کــدام از این هــا پاســخی 
ــش،  ــی، لطف ــر اله ــاحت تدبی در س
ــع  ــوان جام ــش و عن ــش، کرم رحمت
او کــه می شــود رّزاقیــت خــدای 
ــن  ــال وجــود دارد. از کوچک تری متع
ــاده ترین  ــن، از س ــا بزرگتری ــا ت نیازه
آن هــا تــا پیچیده تریــن، همــه اش 
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ــاه  هســت. از نیازهــای فــوری و کوت
ــان  ــای می ــا نیازه ــد ت ــدت بگیری م
مــدت، تــا بلنــد مــدت، تــا نیازهــای 
ــی  ــتگاه اله ــه اش در دس ــدی،  هم اب
شــده. فراهــم  آن  بــرای   پاســخ 

انســان  حیاتــی  نیازهــای  فرمــود 
ــن  ــن تضمی ــون اســت، ای رزق مضم
شــده اســت، فرمــود اگــر شــما 
دنبــال  او  نرویــد  دنبالــش  هــم 
ــدای  ــه خ ــن گون ــد. ای ــما می آی ش
ــرزق  ــود »ال ــرار داده. فرم ــال ق متع
ــام( در  ــن )علیه الس ــان« امیرالمؤمنی الرزق
ــت،  ــوع اس ــود دو ن ــه فرم نهج الباغ
ــه«  ــك، رزٌق تطلب یکــی »رزٌق يطلب
اســت، حــاال تقــدم و تأخــرش را 
مــن شــاید دقیــق نگفتــه باشــم. یکــی 
ــش  ــو دنبال ــه ت ــت ک ــی اس آن رزق
مــی روی، یکــی آن رزقــی اســت کــه 
ــوم  ــد. آن رزق مقس ــو می آی ــال ت دنب
کــه خــدای متعــال بــرای هــر کســی 
می رســد،  او  بــه  ایــن  داده  قــرار 
ــن شــخص  ــو ای ــد. ول ــش می آی دنبال
ــب در  ــن طل ــد، ای ــب نکن ــًا طل اص
ــن  ــن وجــود ای ــع هســت، در مت واق

دارد،  وجــود  مطالبــه اش  شــخص 
ســؤالش بــه صــورت تکوینــی وجود 
دارد، پاســخش هــم بنابرایــن هســت.

ایــن یــک فصــل اســت، یــک فصــل 
»رزٌق  دیگــر هســت کــه فرمــود 
ــه  ــی اســت ک ــی آن رزق ــه« یعن تطلب
تــو وقتــی بــه آن می رســی کــه 
دنبالــش بــروی و بخواهــی، ایــن 
ــه لســان  ــه ب ــد، ن ــرق می کن ــر ف دیگ
تکویــن بلکــه بــه لســان تشــریع 
ــه  ــت و ب ــه حرک ــار و ب ــه اختی و ب
برنامه ریــزی و تدبیــر. ایــن دیگــر 
ــه  ــت ک ــی اس ــت. رزق ــری اس تدبی
حاصــل تدبیــر اســت، انســان بــا 
تدبیــر خــودش دریافــت می کنــد 
کــه اگــر شــما ایــن تدبیــر را نداشــته 
یــک  نمی رســی.  آن  بــه   باشــی 
ــارک  ــد تب ــیع خداون ــفره های وس س
کرمــش  خــوان  از  کــه  تعالــی  و 
گســترده اســت،  از معرفــت، از علــم، 
از حکمــت، از مغفــرت، این هــا رزق 
ــا  ــت متنه ــاده اس ــا آم ــت. این ه اس
تــو بایــد بخواهــی، انســان بخواهــد، 
ــی  ــک حرکت ــد ی ــودش بای ــی خ یعن
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و تاشــی بکنــد. البتــه این هــا در 
ــه  ــته ب ــا وابس ــت منته ــترس اس دس
ــه  طلــب از طــرف شــخص اســت، ب
معنــای طلــب ارادی، یعنــی خــودش 
ــرود. َواال  ــش ب ــد بخواهــد و دنبال بای
ــت  ــفره حکم ــن س ــت،  ای ــن هس ای
الهــی، ســفره علــم توحیــدی، معارف 
ــم  ــرآن کری ــه در ق ــا هم ــی، این ه اله
ــه  ــن ک ــل از ای ــت. قب ــترده اس گس
شــما آفریــده بشــوید خــدای متعــال 
بــرای  کــرده،  خلــق  را  قرآنــش 
ــی  ــه رزق ــرده. چ ــق ک ــی خل جنابعال
ــت،  ــاده اس ــن آم ــن، ای ــر از ای باالت
ــد  ــی شــما بای در دســترس اســت ول
بخواهیــد. یعنــی بایــد تمنــا در وجود 
شــما باشــد تــا بــه آن برســید، برویــد 
دنبالــش، از خــدای متعــال بخواهیــد. 
ــور اســت،  ــن ط ــی همی ــرت اله مغف
ــن طــور اســت،  حکمــت الهــی همی
حضــرت حــق تبــارک و تعالــی برای 
بندگانــش عطایــای ویــژه ای دارد. این 
ــا اســت. ــا خواســت آن ه متناســب ب

تنظیم زندگی با نظم الهی

بنابرایــن ایــن کــه فراهــم شــده، 
ــا  ــه. آی ــده بل ــاده ش ــده، آم ــق ش خل
دنبــال شــما می آیــد؟ نــه. شــما 
بایــد دنبالــش برویــد؟ بلــه. ایــن 
ــد  ــما بای ــه ش ــم ک ــود آن قس می ش
ــه آن برســی.  ــا ب خــودت بخواهــی ت
َ يَْجَعــْل لـَـُه  فرمــود »َو َمــْن يَتَّــِق اللَّ
َمْخَرجــًا * َو يَْرُزْقــُه مـِـْن َحيْــُث ل 
 ِ ــى اللَّ ْل َعَل ــَوكَّ ــْن يَتَ ــُب َو َم يَْحتَِس
َ بالـِـُغ أَْمــرِهِ َقــْد  َفُهــَو َحْســبُُه إِنَّ اللَّ
ــْدراً«4 از  ــيْ ءٍ َق ــُكلِّ َش ِ ُ ل ــَل اللَّ َجَع
ــی  ــت، خیل ــی اس ــات قرآن ــرر آی غ
ببینیــد  اســت.  فوق العــاده ای  آیــه 
ــا ایــن  ــه چقــدر زیب در متــن ایــن آی
ــر  ــود اگ ــده. فرم ــرح ش ــأله مط مس
ــی  ــوای اله ــیر تق ــما مس ــی از ش کس
ـِق  را در پیــش بگیــرد »َو َمــْن يَتَـّ
َ« ایــن تقــوا اســت. یعنــی احــکام  اللَّ
ــی  ــی اله ــی را، نه ــر اله ــی را، ام اله
ــذارد،  ــت بگ ــات اهلل را حرم را، حرم
شــعائر اهلل را تعظیــم کنیــد، حریمــش 
ــن  َ« ای ــِق اللَّ ــْن يَتَّ را نگــه دارد »َو َم
ــی  ــت ، یعن ــرمایه گذاری اس ــوا س تق

4  آیات 2 و 3 سوره طالق
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ــان  ــی زندگی ت ــه نوع ــد ب ــما داری ش
را مطابــق بــا نظــم الهــی تنظیــم 
تقــوا،  می شــود  ایــن  می کنیــد. 
یعنــی  تقــوا  چــی؟  یعنــی  تقــوا 
تنظیــم زندگــی بــا نظــم الهــی. وقتــی 
ــی ات را  ــی زندگ ــم اله ــا نظ ــما ب ش
ــوا. ــود تق ــن می ش ــردی ای ــم ک تنظی

معامله الهی در پرتو رعایت 
حدود الهیه

کســی کــه خــودش را ملــزم می کنــد 
ــا خــدای  ــه رعایــت حکــم الهــی ب ب
از  مرحلــه ای  یــک  وارد  متعــال 
ــب را  ــود. مطل ــد می ش ــاط جدی ارتب
بگیریــد خیلــی شــیرین اســت. یعنــی 
ــال  ــدای متع ــا خ ــش ب ــطح ارتباط س
ارتقــاء پیــدا می کنــد. َواال خــدای 
ــش براســاس  ــا همــه بندگان متعــال ب
ــی  ــاط رحمت ــه ارتب ــت رحمانی رحم
َرْحَمتــي   »َو  فرمــود  دارد.  وســیع 
َوِســَعْت ُكلَّ َشــيْ ء«5 همــه هــم 
صالــح و طالــح و مؤمــن و کافــر 
و... همــه ســر آن ســفره رحمــت 

5  آیه 156 سوره اعراف

ــد،  ــم رزق دارن ــان ه ــتند، همه ش هس
ــت، آن  ــون اس ــم مضم ــان ه رزق ش
رزق نــوع اول هــم چــه دنبالــش 
برونــد چــه نرونــد، آن دنبال شــان 
می آیــد و بــه آن هــا خواهنــد رســید. 
ایــن کــه عمومــی اســت. ایــن را 
ــه دوم،  ــا در مرحل ــار ام ــد کن بگذاری
آن انســانی کــه بــا معرفتــش، بــا 
ادب بندگــی اش، بــا رعایــت ادب 
ــودش را، آن  ــط اراده خ ــی محی بندگ
جایــی کــه خــدای متعــال در اختیــار 
او گذاشــت »إمــا شــاكراً و إمــا 
ــاکر  ــی ش ــت می خواه ــرواً« گف كف
بــاش،  کفــور  می خواهــی  بــاش،  
ــاش،  می خواهــی  ــر ب می خواهــی کاف
متقــی  می خواهــی  بــاش،  مؤمــن 
ــق  ــر و فاس ــی فاج ــاش، می خواه ب
اختیــار  در  دیگــر  ایــن  بــاش، 
خــودت اســت. ایــن را گذاشــت 
در اختیارشــان. ایــن جــا کــه در 
قــرار  انســان  خــود  اراده  حــوزه 
ــن اراده  ــه ای ــانی ک ــت، آن انس گرف
ــق  ــل اراده ح ــرد ذی ــودش را می ب خ
تبــارک و تعالــی قــرار می دهــد و 
ــت  ــا خواس ــودش را ب ــت خ خواس
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خــدای متعــال هماهنــگ می کنــد، 
می گویــد مــن پســندم آن چــه را 
ــو چــه  ــم ت ــن ببین ــان پســندد. م جان
می پســندی، مــن آن را می پســندم. 

حــاال ایــن چیــزی کــه مــن بــه 
ــی پســندم می شــد  ــع اول حســب طب
ایــن بــود کــه مثــًا مــن در خــوردن، 
ــت  ــش، در رف ــامیدن، در پوش در آش
و آمــد، در معاشــرت و فــان آزاد 
ــی  ــع اول ــه حســب طب ــم. ب عمــل کن
ــت  ــس تربی ــان نف ــود هم ــه می ش ک
نشــده. »بَــْل يُريــُد اْلِنْســاُن لِيَْفُجــَر 
آزاد  می خواهــد  انســان  أَماَمــُه«6 
ــد  ــه می خواه ــر چ ــی ه ــد. یعن باش
می خواهــد  جــا  هــر  بخــورد، 
می خواهــد  طــور  هــر  بگــردد، 
ــد  ــه می خواه ــد، هرچ ــرت کن معاش
می خواهــد،  این طــوری  بپوشــد، 
ــن  ــد؟ ای ــه می خواه ــت ک ــن کیس ای
ــان  ــت. هم ــده اس ــت نش ــس تربی نف
نفــس امــاره اســت. ایــن حــاال اگــر 
ــت  ــی، گف ــه ادب اله ــد ب ــؤدب ش م
نــه ایــن خبرهــا نیســت و نفــس 

6  آیه 5 سوره قیامت

اراده  محیــط  در  آورد  را  خــودش 
الهــی و رضــای الهــی قــرار داد، 
ــه،  ــدود الهی ــه ح ــرد ب ــدودش ک مح
یعنــی می گویــد حــد و مرزهــای تــو 
ایــن اســت، دیگــر هــر طــور حرفــی 
نمی توانــی بزنــی، درســت اســت 
ایــن زبــان اکنــون در اختیــار توســت، 
ولــی ایــن زبــان کــه مــال تــو نیســت، 
ایــن امانــت اســت، تــو هــم در 
ــو  ــه ت ــن را ب ــئولی، ای ــرش مس براب
ــد،  ــخ می خواه ــو پاس ــی از ت داده ول
مســئولیت می خواهــد، تــو مســئولی. 

حــاال اگــر ایــن طــوری شــد، خانــم 
ایــن مــو و ایــن خوشــگلی و چهــره 
ــن  ــی ای ــو داده، ول ــه ت ــد ب را خداون
کــه مــال خــودت نیســت. در کنــارش 
یــک حریمــی هــم بــرای تــو تعریــف 
ــبی  ــش مناس ــک پوش ــد ی ــرده. بای ک
در ارتبــاط بــا نامحــرم طبــق تعریــف 
ــن طــور  داشــته باشــی. در غــذا همی
اســت، در نــگاه همیــن طــور اســت، 
ــر  ــور اســت. اگ ــن ط ــار همی در گفت
ایــن نفــس اش را مهــار کــرد، گفــت 
ــن طــور  ــن خبرهــا نیســت، ای ــه ای ن
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نیســت کــه هرچی تــو بخواهــی، باید 
در محــدوده خواســت الهــی و رضای 
ــی  ــال چ ــدای متع ــم خ ــی، ببینی اله
دوســت مــی دارد، ایــن طــور حرکــت 
کنیــم. اگــر آمــد در آن محــدوده قــرار 
گرفــت و خــودش را محــدود کــرد به 
حــدود الهــی و منظــم کــرد بــه تنظیم 
ــک  ــال وارد ی ــدای متع ــا خ ــی، ب اله
ایــن  می شــود،  جدیــدی  ارتبــاط 
ــر آن ارتباطــی اســت کــه خــدای  غی
ــه دارد  ــا هم ــه دارد، ب ــا هم ــال ب متع
یعنــی همــه جنــس آدمــی، بفرماییــد 
آن  همــه جنــس حیوانــی، خــب 
ــا  ــال ب ــدای متع ــاط را خ ــور ارتب ط
ــا  ــم دارد، ب ــا گاو ه ــم دارد،  ب االغ ه
ــواع  ــا ان ــات هــم دارد، ب ــم حیوان عال
هــم  انســان ها  بــا  اقسام شــان،  و 
ایــن رحمــت  بــا همه شــان.  دارد 
ــیع  ــفره اش وس ــت، س ــی اس رحمان
ــه.  ــفره انداخت ــه س ــرای هم اســت، ب

انسان متّقی بن بست ندارد 

ــان  ــرای انس ــال ب ــدای متع ــون خ چ
ــم  ــرده و او را متنع ــق ک ــل را خل عق
کــرده بــه نعمــت عقــل، ظرفیــت یک 
ارتبــاط ســطح باالتــر را در وجــود او 
ــش را  ــًا نیازهای ــرده. اتفاق ــف ک تعری
هــم در وجــود او قــرار داده کــه ایــن 
ــطح  ــک س ــال وارد ی ــا خــدای متع ب
ــی  ــود. وقت ــاط می ش ــری از ارتب باالت
ــه آن  ــی ب ــد یعن ــم ش ــن حری وارد ای
فرمــان عقلــش در نســبت بــا حضرت 
ــق و عظمــت  ــدرت مطل ــه ق حــق ک
ــی  ــاق و غن ــق و رّزاق علی االط مطل
ــی وارد آن ســطح  ــق اســت، وقت مطل
ــاق  ــک اتف ــت ی ــد آن وق ــاط ش ارتب
بــه  ورود  ایــن  می افتــد.  جدیــد 
ســطح باالتــر از ارتبــاط می شــود 
ــل  ــت؟ حاص ــش چیس ــوا. حاصل تق
ــق  ــت. طب ــب اس ــوا رزق الیحتس تق
ایــن آیــه ای کــه بــرای شــما خوانــدم. 
ــْل  َ يَْجَع ــِق اللَّ ــْن يَتَّ ــود: »َو َم فرم
محــورش  یــک  َمْخَرجــًا«7  لَــُه 
ــیرهای  ــان در مس ــی انس ــت،  یعن اس
ــرای  ــت الهــی ب ــه عنای زندگــی اش ب

7  آیه 2 سوره طالق



10

OfoghHa.ir                                                      افق ها درنگی بر مسئله تعلیم و تربیت

او یــک گشــایش هایی پیــش خواهــد 
آمــد. طبــق ایــن آیــه کریمــه انســان 
نــدارد.  بن بســت  اصــًا  متّقــی 
ــت  ــه مخرجــًا«، بن بس »يجعــل ل
ــدی  ــی أح ــک جاهای ــًا ی ــدارد مث ن
زندگــی  گویــا  اســت.  الحســنین 
پاکیــزه  و  تمیــز  و  عزت مندانــه 
ــا شــهادت اســت، بن بســت  اســت ی
ــا  ــن اســت ی ــا ای نیســت. باالخــره ی
آن اســت. یــا حیــات طیبــه اســت در 
دنیــا یــا حیــات طیبــه اســت در دنیــا 
و آخــرت. آن ُحســن دوم هــم پیــش 
رو هســت، ایــن ملحــق می شــود 
شــهادت  بــا  الهــی،  عنایــت  بــه 
ــران  ــه لطــف بی ک ملحــق می شــود ب
حضــرت حــق تبــارک و تعالــی.

خدای متعال انسان متّقی و 
متوّکل را دوست دارد

»يجعــل لــه مخرجــًا« بــرای انســان 
متقــی هیــچ بن بســتی وجــود نــدارد. 
ــت  ــه بن بس ــری، ن ــت فک ــه بن بس ن
ذکــری، نــه بن بســت باطنــی، نــه 
انســان  عالــم  روانــی،  بن بســت 

ــب اســت. اصــًا  ــی عجی ــی خیل متّق
ــه  ــدارد، هم ــت ن ــی بن بس در زندگ
ــه  ــیدن ب ــرای رس ــرای او  ب ــا ب راه ه
خــدای متعــال همــوار اســت. علتــش 
ــطح   ــاط س ــش آن ارتب ــت؟ علت چیس
ــه این هــا را خــدای  ــر اســت. بل باالت
ــن وارد  ــی دارد،  ای ــت م ــال دوس متع
شــده بــه بــاب محبــت چــون خــدای 
متعــال انســان متّقــی را دوســت دارد، 
ایــن یــک ســطح باالتــری از ارتباط را 
بــا خــدای متعــال دارد. خــدای متعال 
ــر  ــا ایــن ســطح باالت هــم متناســب ب
ــک رســیدگی های  ــه او ی ارتبــاط ب
ایــن  یکــی اش  می کنــد،  ویــژه ای 
ــه مخرجــًا«. دوم:  ــل ل اســت؛ »يجع
ــب«  ــث ليحتس ــن حي ــه م »يرزق
از آن جایــی کــه او خــودش هــم 
متعــال  خــدای  نمی کــرده  فکــر 
رزق  ایــن  می رســاند.  رزق  او  بــه 
ــت.  ــام اس ــیع و ع ــی وس ــم خیل ه
ــب«  ــث ليحتس ــن حي ــه م »يرزق
ــوی، علمــی،  ــادی، معن ــی رزق م یعن
جــور.  همــه  ذکــری،  فکــری، 
ــب«  ــث ليحتس ــن حي ــه م »يرزق
ــْن  ــد: »َو َم ــم می فرمای ــه ه ــه آی ادام
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ــبُه «. ــَو َحْس ِ َفُه ــى اللَّ ْل َعَل ــَوكَّ يَتَ

خــدای متعال انســان متــوکل را خیلی 
ــٌن  ِ ثََم ــاللَّ ِ ــُة ب ــت دارد. »الثَِّق دوس
لـِـُكلِّ َغــاٍل َو ُســلٌَّم إِلـَـى ُكلِّ َعــال « 
ــه  ــد ب ــاد می کن ــان اعتم ــی انس وقت
ْل َعَلــى  خــدای متعــال »َو َمــْن يَتـَـَوكَّ
ِ َفُهــوَ َحْســبُه « خــدای متعــال امــر  اللَّ
ــُغ  ِ َ بال ــد. »إِنَّ اللَّ ــت می کن او را کفای
ــر اراده  ــزی در براب ــرِه « چــون چی أَْم
ــدارد،  ــود ن ــم وج ــن عال ــی در ای اله
هرچــه بخواهــد همــان اســت. یعنــی 
ــه  ــرا، ن ــد چ ــد بگوی ــی نمی توان کس
بشــود،  مدعــی  می توانــد  کســی 
ــود.  ــع بش ــد مان ــی می توان ــه کس ن
ــی  ــه کس ــد ب ــال بخواه ــدای متع خ
خیــر برســاند تمــام موجــودات عالــم 
دســت بــه دســت هــم بدهنــد، پشــت 
ــد  ــد نمی توانن ــم بدهن ــت ه ــه پش ب
جلــوی او را بگیرنــد. خــدای متعــال 
هــم بخواهــد چیــزی را از کســی 
بگیــرد تمــام عالــم دســت بــه دســت 
ــه او  ــد آن را ب ــد نمی توانن ــم بدهن ه
برســانند. آیاتــش را در قــرآن دیدیــد. 

«8 »بخيــرٍ«  ُ بُِضــرٍّ »َو إِْن يَْمَسْســَك اللَّ
هــم دارد. فرمــود هیــچ  کدامــش، 
خواســِت خــدا بخواهــد می شــود 
َ بالِــغُ أَْمــِره « البتــه »َقــْد  »إِنَّ اللَّ
ــْدراً«9. ــيْ ءٍ َق ــُكلِّ َش ِ ُ ل ــَل اللَّ َجَع

آزمایش رضای انسان در برابر 
تقدیر و قضای الهی

در  هرچیــزی  کــه  باشــد  یادتــان 
ــی  ــن جهان ــات زیســت ای ــن نظام ای
شــما در یــک تقدیــر الهــی و در 
و  خاصــی  محدوده هــای  یــک 
قــرار  ویــژه ای  اندازه گیری هــای 
یــک  دارای  چیــزی  هــر  گرفتــه، 
تقدیــر و نظــم و اندازه گیــری خــاص 
ــان  خــودش اســت. ایــن را هــم یادت
 ُ ــَل اللَّ ــْد َجَع ــه »َق ــن کلم ــد. ای باش
لـِـُكلِّ َشــيْ ءٍ َقــْدراً« دارد بــه انســان 
مؤمــن مخصوصــًا در ارتبــاط بــا رزق 
مــادی؛ البتــه در مــورد بعضــی از 
مــوارد هــم هســت، ولــی مخصوصــًا 
می خواهــد  مــادی  رزق  مــورد  در 

8  آیه 17 سوره یونس

9  آیه 3 سوره طالق
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بگویــد اجمــال فی الطلــب داشــته 
بــاش، خیلــی حــرص نخــور، خودت 
ــروز نرســد،  ــر ام ــت نکــن. اگ را اذی
ــر  ــردا باالخــره می رســد. گفــت دی ف
و زود دارد ولــی ســوخت و ســوز 
اندازه گیری هایــی  یــک  نــدارد. 
خــودش  قواعــد  در  این هــا  دارد، 
آن  می شــود  این جــا  لــذا  اســت. 
آزمایــش رضــای انســان در برابــر 
تقدیــر و قضــای الهــی، آزمایــش 
ــا انســان راضــی  ــه آی رضــا اســت ک
ــک  ــال ی ــدای متع ــًا خ ــت؟ مث هس
ــد،  ــر می کن ــرای او تقدی ــختی را ب س
یــک محدودیتــی را، یــک ابتایــی را، 
ــا ایــن حالــت رضــا را دارد، یــک  آی
ــا ایــن رضــا می دهــد  مصیبتــی را، آی
ــود.  ــد می ش ــه، گله من ــه ن ــن ک ــا ای ی

تقوا و طاعت، تنها خط ارتباط 
ویژه با خدای متعال

اگــر کســی آمــد در بــاب تقــوا، 
رزاق  نــام  بــا  ارتباطــش  ســطح 
ــطح  ــک س ــال وارد ی ــروردگار متع پ
این جــا اســت  ویــژه ای می شــود. 

ــث  ــن حي ــه م ــود »يرزق ــه فرم ک
خداونــد  را  ایــن  ليحتســب« 
تبــارک و تعالــی مــورد یــک رزق 
خاصــی قــرار داده، بــه او می رســاند. 

بــه ایــن ترتیــب »رزٌق يطلبــك، رزٌق 
تطلبــه« یــک رزقــی اســت که انســان 
ــت  ــه دس ــا ب ــرود ت ــد ب ــش بای دنبال
بیــاورد ولــی یــک رزقــی اســت کــه 
طلــب نمی خواهــد، او دنبــال تــو 
مــی دود تــا بــه تــو برســد، یعنــی تــو 
ــد  ــش می آی ــی دنبال ــی نخواه بخواه
و بــه او می رســد. ایــن رزقــی اســت 
کــه بــه انســان می رســد. امــا آن 
ــه اراده،  ــًا وابســته ب ــه، کام ــی ن دوم
برنامه ریــزی  طلــب،  خواســت، 
مثــال  می باشــد.  شــما  اقــدام  و 
ویــژه اش تقــوا اســت، تقــوا آن جنس 
ــن  ــه در ای ــی اســت ک ــب رزق از طل
آیــه کریمــه بــه مــا معرفــی می شــود. 
یعنــی یــک نــوع مطالبــه رزق در 
ــال  ــروردگار متع ــت پ ــاحت رزاقی س
تقــوا.  از رعایــت  اســت  عبــارت 
انســان اندازه گــذاری کنــد بگویــد 
ــو  ــت ت ــا خواس ــی ام را ب ــن زندگ م
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ــا هــوای نفــس  ــه ب ــم ن ــم می کن تنظی
خــودم، نــه بــا هــوای نفــس دیگــران. 
ــا  ــه ب ــران، ن ــت دیگ ــا خواس ــه ب ن
نفــس دیگــران، نــه بــا نفــس خــودم. 
ــم،  ــو هماهنــگ می کن ــا خواســت ت ب
ــود  ــن می ش ــت. ای ــم اس ــا عال دو ت
ــوا  ــط تق ــوا. اگــر کســی وارد محی تق
ــا  ــش ب ــطح ارتباط ــن س ــد بنابرای ش
ــد. ــدا می کن خــدای متعــال ارتقــاء پی

یــک بیانــی هســت از حضــرت رضــا 
)علیه الصلوةوالســام(، بیــان لطیــف و شــیرینی 

اســت. در آن ماجــرای زیــد و این هــا 
اســت، یــک روایــت مفصلــی اســت. 
ــا  ــال ب ــدای متع ــود خ ــرت فرم حض
کســی خویشــاوندی نــدارد، حــاال تو 
ــاش،  ــی ب ــی باش ــزاده می خواه امام
پســر پیغمبــر باشــی بــاش، ایــن 
جــوری نیســت کــه وارد یــک رابطــه 
متعــال  خــدای  بــا  خویشــاوندی 
ــا  ــود تنه ــه، فرم ــوی. ن ــی بش بخواه
خــط ارتبــاط ویــژه بــا خــدای متعــال 
تقــوا و طاعــت اســت. از ایــن طریــق 
ــال  ــدای متع ــه خ ــده ب ــه بن اســت ک
تقــّرب پیــدا می کنــد، بــا خــدای 

دوســت  می شــود،  رفیــق  متعــال 
می شــود، نزدیــک می شــود، کــه اراده 
ــودش را  ــت خ ــودش را و خواس خ
فانــی می کنــد در اراده و درخواســت 
حضــرت حــق تبــارک و تعالــی. 

رزق های جاودانی

ــک  ــید ی ــته باش ــن را داش ــب ای خ
ــن  ــا را ای ــه رزق م ــن کلم ــدار ای مق
جــا نگــه داشــت. چــون خیلــی زیبــا 
ــث را  ــن بح ــی ای ــن خیل ــت، م اس
دوســت دارم، یــک کار مفصلــی هــم 
دادم،  انجــام  آن  یــک وقــت روی 
 َ خیلــی بحــث شــیرینی اســت، »إِنَّ اللَّ
ــُن«10.  ةِ الَْمتي ــوَّ اُق ُذو الُْق زَّ ــرَّ ــَو ال ُه
ــت  ــان اس ــد آس ــال می کنی ــما خی ش
ــه انســان  ــًا دل شــبی، ســحری، ب مث
بشــود،  موفــق  ایــن  بدهنــد  رزق 
بیــدار بشــود، بــه قــول خودمــان 
ســیمش وصــل بشــود، در آن تنهایــی 
و خلوتــش در محیــط عظمــت و 
کبریایــی حــق تبــارک و تعالی حضور 
پیــدا کنــد، بــا خــدای متعــال حــرف 

10  آیه 58 سوره ذاریات
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ــته  ــزد، تضــرع داش ــد، اشــک بری بزن
باشــد، یــک رکعــت نمــازی بخوانــد. 
ــا تمــام دنیــا و هرچــه کــه در  ایــن ب
ــد  ــه بخواهن ــن ک ــه ای ــت ب آن هس
ــری  ــرای او براب ــد ب ــی بدهن ــه کس ب
ــت.  ــتر اس ــن بیش ــه ای ــد. بلک می کن
ایــن رزق را بــه هــر کســی نمی دهند.

ــت  ــرت گف ــش حض ــد پی ــرف آم ط
موفــق  ســحرها  مــن  جــان  آقــا 
ــت  ــون گناهان ــت چ ــوم. گف نمی ش
»قيدتــك  کــرده  اســیرت  را  تــو 
ــه، ایــن  ــك« گفــت از تــو گرفت ذنوب
ــودت  ــد. خ ــود، نمی رس رزق نمی ش
را جمــع و جــور کــن، ارتباطــت 
برونــد  حــاال  کــن،  درســت  را 
خوشــگذران ها خــوش بگذراننــد. 
برونــد عیاشــی کننــد، برونــد کیافــی 
ــف و  ــش و کی ــن عی ــد، خــب ای کنن
این هــا جــز همــان چیــزی کــه همــان 
ــد،  ــا دارن ــا و این ه ــام و چهارپاه انع
چیــز دیگــری نیســت، همیــن چیزهــا 
ــش عــوض  ــک خــرده مدل اســت، ی
ــدا  ــوع پی ــرده تن ــک خ ــود، ی می ش
می کنــد، خــب همیــن چیزهــا اســت 

دیگــر، خــب برونــد، بکیفنــد. گفــت 
ــد  ــه می خواهی ــد هرچ ــوا. بروی تمتع
مهمــی  چیــز  کــه  ایــن  بچریــد. 
نیســت. ایــن کــه اهمیتــی نــدارد. امــا 
اگــر توانســتی بــا رعایــت ادب الهــی 
آن رزق مخصــوص را از دســت کــرم 
ــک  ــا او در ی ــی ب ــک آن ــری ی او بگی
ــی  ــری کــه عظمت ــرار بگی ارتباطــی ق
ــه  ــو را ب ــد و ت ــوع کن ــت طل ــه قلب ب
ــرد و حــال بندگــی  ــام خشــوع بب مق
لحظــه اش  یــک  بدهــد،  تــو  بــه 
ــا  ــن دنی ــه در ای ــه ک ــام آنچ ــا تم ب
هســت قابــل مقایســه نیســت. خــب 
می خواهنــد  کــه  هرچــه  بدهنــد، 
ــد. حاضــر نیســت  ــه دیگــران بدهن ب
ــن  ــد م ــد بگوی ــا را مقایســه کن این ه
یــک لحظــه در آن ارتبــاط ویــژه 
ــن را  ــرم، م ــرار بگی ــو ق ــا ت خــودم ب
ــه  ــک لحظ ــن را ی ــی، م ــرش کن پذی
در محیــط بندگــی خــودت بپذیــری. 

رزق خیلــی بــاب عجیبــی اســت 
یــک مرحلــه اش مرحلــه کــرم اســت. 
آن جایــی اســت کــه انســان ســروکار 
ســاحت  از  کــه  رزقــی  بــا  دارد 
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ــر  ــود. اگ ــم داده می ش ــرت کری حض
بتوانــد از آن مرحلــه دریافــت داشــته 
ــب  ــی عجی ــم خیل ــا ه ــد آن ج باش
اســت. یــک روایــت هســت حضرت 
ــی  ــًا خیل ــی مث ــال نکن ــد خی فرمودن
ــد،  ــو بخواه ــم از ت ــادی ه ــز زی چی
ــت  ــک دو رکع ــده ی ــًا بن ــی مث گاه
ــدای  ــگاه خ ــاورد در پیش ــازی بی نم
متعــال و پســند حــق بشــود. فرمــود 
همــان دو رکعــت کارش تمام اســت، 
خــدای متعــال آن چیــزی را کــه بایــد 
ــه او  ــتش را ب ــد. بهش ــد می ده بده
درهــم  یــک  فرمودنــد  می دهــد. 
صدقــه وقتــی لوجــه اهلل باشــد، تمیــز 
باشــد، خالــص باشــد، توانســته باشــد 
رضــای خــدای متعــال را جلــب کنــد 
ــر  ــال بهشــتش را در براب خــدای متع
ــک  ــد. ی ــه می ده ــم صدق ــک دره ی
درهــم صدقــه. کاری هــم نکــرده 
ــی  ــی خیل ــه اهلل، یعن ــن لوج ــی ای ول
کارش تمیــز بــود، بــرای خــدای 
ــائبه  ــود. ش ــص ب ــود، خال ــال ب متع
ــر  ــه خاط ــال ب ــدای متع ــت. خ نداش
ــت  ــود بهش ــم فرم ــک دره ــن ی همی
دیگــر  ایــن  می دهیــم.  او  بــه  را 

ــت.  ــم اس ــا کری ــتن ب ــروکار داش س

صلوات مجوز درخواست است

در ایــن بخــش امــام )علیه  الصلوةو الســام( 
متعــال  پــروردگار  بــه  خطــاب 
می فرمایــد، چــون ایــن رابطــه در 
ــت.  ــی اس ــطح باالی ــه س ــک رابط ی
ــودم  ــن خ ــا اوالً م ــد خدای می فرمای
محیــط  در  مــی آورم  را می کشــانم 
والیــت محمــد و آل محمــد )صلوات الــل
ه وســامه علیهم اجمعین( و قلبــم را، فکــرم را 

ــه  ــم ب و همــه وجــودم را گــره می زن
ــت  ــر و اهل بی ــت پیامب ــتان والی آس
)علیهم الســام(. چــون می داننــد هرچــه 

هســت ایــن جاســت، باب الکــرم 
ایــن  باب الرحمــه  جاســت،  ایــن 
ــت،  ــن جاس ــم ای ــت، باب العل جاس
جاســت،  ایــن  باب الحکمــه 
باب الرأفــة ایــن جاســت. هرچــه کــه 
ــه  ــد ک ــن جاســت. می دانن هســت ای
ایــن جاســت. بنابرایــن »اللَُّهــمَّ َصــلِّ 
ــٍد َو آلـِـهِ« مــن هــم یــاد  َعَلــى ُمَحمَّ
گرفتــم کــه وقتــی از تــو چیــزی 
درخواســت  یــک  اول  بخواهــم 
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مســتجاب مــی آورم کــه صلــوات 
می زنــم.  را  حرفــم  بعــد  اســت، 
ــن  ــت، ای ــوز اس ــن مج ــد ای می دانی
ــد  ــر می زن ــزا اســت. ُمه ــوات وی صل
بعــد کــه شــخص آمــد در ایــن محیط 
ــه او  ــا ب ــم معن ــد از عال ــوات بع صل
می خواهــی  چــه  کــه  می گوینــد 
آوردی  را  کســانی  اســم  عزیــزم؟ 
ــر  ــه خاط ــم را ب ــام عال ــن تم ــه م ک
ــه  ــًا هرچ ــردم. اص ــق ک ــا خل آن ه
ــده.  ــق ش ــا خل ــرای آن ه ــت ب هس

ــيَّ  ــَك َعَل ِ ــَع رِْزق ــْل أَْوَس »َو اْجَع
از  مــن  می گویــد  َكبِــْرُت«  إَِذا 
رزق  یــک؛  می خواهــم  رزق  تــو 
وســیع می خواهــم دو؛  وســیع ترین 
تمنــا  و  می خواهــم  را  تــو  رزق 
ــرای  ــی؟ ب ــه زمان ــرای چ ــم ب می کن
ــن  ــش ای ــن معنای ــری. ای ــت پی وق
نیســت کــه در وقت هــای دیگــر 
ــودش  ــای خ ــه ج ــم، آن ب نمی خواه
ــیع  ــان رزق وس ــوظ اســت. انس محف
یعنــی  می خواهــد.  همیشــه  را 
مــادی، معنــوی، فکــری، ذکــری، 
ــا،  ــه آن معن ــه اش رزق ب ــی، هم قلب

ــد  ــه. می گوی ــیع کلم ــای وس ــه معن ب
ــه  ــن را ک ــیع ترین رزق م ــا وس خدای
ــیع ترین  ــرار دادی، وس ــن ق ــرای م ب
آن را در دوره پیــری بــرای مــن قــرار 
بــده. »إذا كبــرت« ایــن را می گویــد. 

ضعف و قدرت در مراحل زیست 
انسان

ــت  ــک زیس ــان ی ــم انس ــرض کنی ف
ــذارد،  ــادی را پشــت بگ ــی و ع طبیع
زیســت  فرمــود  متعــال  خــدای 
عــادی شــما ســه مرحلــه دارد. یــک 
ــه  ــک مرحل ــف دارد، ی ــه ضع مرحل
قــوت دارد، یــک مرحلــه دوبــاره 
وســط  ایــن  یعنــی  دارد.  ضعــف 
ــف  ــش ضع ــت، قبل ــوت اس ــک ق ی
ــف اســت.  ــم ضع ــدش ه اســت، بع
بــه همیــن روشــنی، ســه مرحلــه 
ایــن چیــزی اســت  دارد. فرمــود 
ــت  ــما در زیس ــدام از ش ــر ک ــه ه ک
طبیعــی داریــد. ضعــف اول تــان دوره 
ــْم  ُ الَّــذي َخَلَقُك کودکــی اســت. »اللَّ
مـِـْن َضْعــٍف«11 فرمــود خــدای متعال 

11  آیه 54 سوره روم
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شــما را از ضعــف خلــق کــرده. ایــن 
چقــدر  می بینیــد  کودکــی  دوره 
انســان ضعیــف اســت. »خلقكــم 
ــه  ــک مرحل ــن ی ــف« ای ــن ضع م
اســت. ایــن جــا ضعــف اســت دوره 
ــم  ــداری ه ــک مق ــت ی ــی اس کودک
ــدا  ــداد پی ــا امت ــی و این ه ــا نوجوان ت
می کنــد، ایــن جــا منظورمــان کودکــی 
ــترده  ــی گس ــت، کودک ــترده اس گس
ــیم  ــاال تقس ــه ح ــی ک ــن کودک ــا ای ب
می کنــد.  فــرق  این هــا  می کننــد، 
دوران ضعــف انســان کودکــی اش هم 
ــت  ــم هس ــی اش ه ــت، نوجوان هس
ــه دوره  ــوت ک ــه دوره ق ــد ب ــا برس ت
ــت.  ــع اس ــن مقط ــت. ای ــی اس جوان
ــن  ــا در ای ــف دارد ام ــا ضع ــن ج ای
ضعــف خــودش توجــه نــدارد، بــرای 
او دیگــران احســاس وظیفــه می کننــد 
ــیدگی ها  ــام رس ــواع و اقس ــه او ان ب
ــن  ــه ای ــادری ک ــد، از آن م را می کنن
کــودک دنیــا آمــده را در آغــوش 
می گیــرد و بــه او رســیدگی می کنــد، 
ــن  ــد، ای همــه جــور رســیدگی می کن
نیــاز بــه شستشــو دارد، شستشــویش 
ــذا  ــذا دارد غ ــه غ ــاز ب ــد، نی می ده

بــه او می دهــد، نیــاز بــه محبــت 
ــدر عاشــقانه  ــد. پ ــت می کن دارد محب
بــاالی ســرش اســت، دیگــران همــه 
همین طــور اطــراف او هســتند. خانــه، 
ــادر  ــدر و م ــه پ ــه ک ــی، هرچ زندگ
ــد،  ــرای او می خواهن ــند ب ــته باش داش
ــد،  ــرای او می خواهن و بیشــترش را ب
و  دیگــران  و  هســتند  او  اطــراف 
دیگــران. ایــن مــال ایــن دوره اســت، 
ایــن ضعــف اســت. امــا ضعفــی 
اســت کــه در آن رحمــت از پیرامــون 
ــت و  ــف و رحم ــی لط ــت یعن هس
ــراف  ــی اط ــل پیرامون ــا از عوام این ه
کِیــف  خــودش  ایــن  هســت،  او 
ــور  ــران همین ط ــه از دیگ ــد ک می کن
آن  یعنــی  می کنــد.  دریافــت  دارد 
محبتــی کــه از مــادر می گیــرد، از 
ــرد،  ــرادر می گی ــرد، از ب ــدر می گی پ
تــا  ایــن  می کنــد.  کِیــف  ایــن 
بــزرگ بشــود، تــا قــوی بشــود.

ــه دوران  ــت ک ــوت اس ــد دوران ق بع
ــی  ــن جوان ــی انســان اســت. ای جوان
ــترش  ــش را گس ــما معنای ــم ش را ه
می گویــد  قــرآن  حــاال  بدهیــد، 
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ــی  ــت. یعن ــوت اس ــوت، دوران ق ق
اندام هــا شــکل گرفتــه، جســم او 
قــوی شــده، روحیاتــش قــوی شــده، 
فکــرش قــوی شــده، تجربیاتــش 
ــِد  ــمَّ َجَعــَل مِــْن بَْع قــوی شــده، »ثُ
ــود دوران  ــن می ش ًة« ای ــوَّ ــٍف ُق َضْع
ــوت  ــن ق ــم ای ــور ه ــوت. همین ط ق
بیشــتر می شــود، بیشــتر می شــود، 
دارد  اوج  یــک  می شــود.  بیشــتر 
ــتقر  ــت مس ــه ای اس ــک منطق ــد ی بع
ــاره  ــاز دوب ــدار ب ــک مق ــود، ی می ش
یــک دوره کاهشــی دارد ولــی هنــوز 
قــوی اســت، قــوت اســت. ایــن 
ــود  ــت. می ش ــه اس ــک منطق ــم ی ه
ــصت  ــدود ش ــی ح ــا حوال ــًا ت تقریب
ــک  ــد ی ــراً می گوین ــاد ســال. اخی هفت
ــاد کِــش  خــرده ایــن جــا را بایــد زی
بدهیــم. ایــن منطقــه را می گوینــد 
یــک خــرده امتــداد بدهیــم ولــی 
خــب ظاهــرش چهــل اســت، انســان 
ــه چهــل ســال کــه می رســد یعنــی  ب
بــه قلــه قوتــش اســت. از چهــل 
ــی  ــک کاهش ــن ی ــد ای ــه بع ــال ب س
دارد کــه شــروع می کنــد خــودش 
ــن  ــه ای ــه ک ــان دادن. هرچ ــه نش را ب

عمــرش امتــداد پیــدا کنــد، ایــن 
ــد  ــا بیفت ــود ت ــتر می ش ــش بیش کاه
در دوره ضعــف. حــاال ایــن جــا 
ــرق  ــدار ف ــک مق ــم ی ــا ه ــراد ب را اف
ــف  ــع دوره ضع ــن مقط ــد. ای می کنن
پیــری.  دوره  می گوینــد  آن  بــه  را 
ــن  ــرت« ای ــه اســت. »كب ــن مرحل ای
ــن  ــرت« ای ــد. »اذا كب ــا را می گوی ج
ــْن  ــود »َو َم ــد فرم ــه می رس ــا ک ج
ــِق...«12  ــي الَْخْل ِ ــُه ف ْس ــْرُه نُنَكِّ نَُعمِّ
ــرش را  ــه عم ــور ک ــود همین ط فرم
ــم  ــم داری ــم دائ ــه او می دهی ــتر ب بیش
ــش  ــدام توان ــم. م ــش می گیری از توان
را می گیریــم می گیریــم می گیریــم 
بشــود.  تمــام  تــا  می کنیــم  کــم 
ــذا آن جــا  ــق« ل ــى الخل ــه ف »ننكس
ــَل  ــمَّ َجَع ــن اســت »ثُ ــر ای ــاز تعبی ب
ةٍ َضْعفــًا...« بافاصلــه  مـِـْن بَْعــِد ُقــوَّ
ضعــف  َشــيْبًَة«  »َو  می فرمایــد 
بعــد  می دهیــم.  او  بــه  پیــری  و 
می فرمایــد »يَْخُلــُق مــا يَشــاُء َو 
ُهــَو الَْعليــُم الَْقديــُر«13 ایــن آفرینــش 
خــدای متعــال اســت، مبتنــی بــر علم 

12  آیه 68 سوره یس

13  آیه 54 سوره روم
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و قــدرت اســت. خــدای متعــال دارد 
می کنــد. قدرت نمایــی  جــا  ایــن 

وقتــی  پهلوان هــا  مثــًا  دیدیــد 
کــه خیلــی خیلــی پیــر می شــوند 
ولــی  کننــد  بــاور  نمی خواهنــد 
ــک روز زور  ــن ی ــر. ای ــود دیگ می ش
ــت.  ــی داش ــال و کوپال ــی و ی بازوی
دونده هــا  دونده تریــن  مثــًا  ایــن 
ــان  ــتی قهرم ــن در ُکش ــًا ای ــود. مث ب
ــم  ــو العلي ــد »ه ــود ببینی ــود. فرم ب
ــدای  ــی خ ــن قدرت نمای ــر« ای القدي
ــش را  ــا قدرت ــن ج ــال اســت. ای متع
بــه رخ می کشــد. خــدای متعــال 
ــن  ــس ای ــرده. پ ــق ک ــوری خل این ط
ــه  ــی ک ــرای کس ــر ب ــت در تقدی هس
داشــته  را  طبیعــی  زندگــی  یــک 
باشــد، ایــن دوره پیــری هســت. 

ایــن جــا حــاال ضعــف اســت. یــک 
ــی  ــی اســت، یعن ــف دوره کودک ضع
ــالی  ــی و میان س ــوت جوان ــل از ق قب
ضعــف  یــک  اســت.  این هــا  و 
ــت  ــف اس ــن ضع ــت. ای ــدش اس بع
ــان  ــه انس ــه ک ــن مرحل ــا در ای منته
حیثیتــی  یــک  می شــود،  ضعیــف 

ــدا  ــخصیتی پی ــک ش ــرده، ی ــدا ک پی
ــرده،  ــدا ک ــی پی ــک جایگاه ــرده، ی ک
ایــن قبــًا بچــه بــود در آغــوش پــدر 
ــش  ــا در آغوش ــاال بچه ه ــادر، ح و م
هســتند. حــاال دیگــر نــوه و احتمــاالً 
نتیجــه و ایــن چیزهــا هــم اطرافــش 
هســت، بعــد ایــن یــک حیثیتــی 
پیــدا کــرده، ایــن حیثیــت اقتضــا 
بــاز  دســتش  ایــن  کــه  می کنــد 
باشــد تــا شــأن ایشــان حفــظ بشــود. 
در  بیتــش،  در  جایگاهــش  ایــن 
ــره  ــه اش، باالخ ــواده اش، در محّل خان
ــده،  ــواده ش ــر خان ــن بزرگت ــاال ای ح
ایــن »كبــرت« ایــن اســت، حــاال من 
رســیدم بــه دوره پیــری، از آن طــرف 
ضعــف آمــده ســراغ مــن، امــا از ایــن 
طــرف باالخــره یــک شــخصیتی پیــدا 
ــت.  ــا اس ــی دارد. این ه ــرده، حیثیت ک
ایــن جــا مــن چــه می خواهــم؟ 
ــم مــن ایــن جــا رزق وســیع  می گوی
بــه  می خواهــی  اگــر  می خواهــم. 
مــن رزق بدهــی گســترده ترین آن 
را بگــذار بــرای دوره پیــری مــن، 
ــيَّ  ــَك َعَل ِ ــَع رِْزق ــْل أَْوَس »َو اْجَع
إَِذا َكبـِـْرُت« آن جــا بــه مــن برســان.



20

OfoghHa.ir                                                      افق ها درنگی بر مسئله تعلیم و تربیت

رسیدگی کریمانه نسبت به 
سالخوردگان

ترّحــم  حالــِت  حالــت،  بدتریــن 
اســت، یعنــی اگــر کســی مثًا نســبت 
ــک  ــالی، ی ــوی بزرگس ــک بان ــه ی ب
مــادری کــه ســنی پیــدا کــرده، یــک 
پــدری کــه ســنی پیــدا کــرده، حالــت 
ترحمــی بخواهــد رفتــار کنــد، خیلــی 
ــذا  ــورد. ل ــه او برمی خ ــکند، ب می ش
خداونــد تبــارک و تعالــی بــه بچه هــا 
ــه  ــبت ب ــما نس ــا ش ــد بچه ه می گوی
ــه  ــی ک ــًا وقت ــادر مخصوص ــدر و م پ
ــه  ــی ک ــری، وقت ــد در دوره پی می آین
ضعــف آن هــا را می گیــرد، وقتــی 
ــه  ــو وظیف ــود ت ــم می ش ــان ک توان ش
احســان داری، وظیفــه ات احســان 
ــفره داری  ــد س ــو بای ــاال ت ــت، ح اس
کنــی، حــاال تــو بایــد دورش بگردی، 
ــا  ــی ام ــد رســیدگی کن ــو بای حــاال ت
جایگاهــش  بایــد  ایــن  کریمانــه. 
حفــظ بشــود، شــأنش حفــظ بشــود، 
موقعیتــش حفــظ بشــود. یــک وقــت 
احســاس نکنــد کــه حــاال مثــًا ســر 
ســفره شــماها بخواهــد بنشــیند. ایــن 
و  هنرمندانــه  بچه هــا  بایــد  قــدر 

کریمانــه بــا پــدر و مــادر رفتــار کننــد 
کــه اصــًا ایــن احســاس به او دســت 
ندهــد. »قــل لهمــا قــوًل كريمــًا« در 
ــا پــدر و مــادر، بایــد ســخنان  کام ب
ــه، محبــت  ــه، رفتــار محترمان محترمان
محترمانــه.  رســیدگی  محترمانــه، 
همــه اش باید در بســته کرامت باشــد.  
ــه  ــی ک ــال آن بچه های ــه ح ــوش ب خ
ــه پــدر  یــک چنیــن هنــری نســبت ب
ــه  ــوش ب ــند. خ ــته باش ــادر داش و م
حــال آن جامعــه ، حکومــت و آن 
ــه  ــبت ب ــد نس ــه بتوان ــتگاهی ک دس
ــن  ــه در ای ــی ک ــودش وقت ــی خ اهال
ــن  ــد ای ــد بتوان ــرار می گیرن ــنین ق س
باشــد. رفتــار کریمانــه را داشــته 

سالخوردگان آیینه آینده جامعه 
هستند

بحــث  ایــن  وقتــی  یــک  مــن 
ــته ها  ــوق بازنشس ــتگی و حق بازنشس
دلــم  می شــود  مطــرح  این هــا  و 
ــن جــا  ــا ای ــد ب ــن. نبای ــزد پایی می ری
بــازی بشــود. اصــًا ایــن جــا جایــی 
ــا آن  ــد ب ــی بخواه ــه کس ــت ک نیس
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ــان،  ــوس و ف ــش و ق ــم ک ــًا دائ مث
ببریــم و بیاوریــم و مجلــس و... ایــن  
حرف هــا نیســت. کســانی هســتند 
ــع برکــت جامعــه  ــا در واق ــه این ه ک
ــا کیســت؟  هســتند. فرمــود برکــت ب
ــا  ــان. این ه ــا بزرگترهایت ــم، ب کبارک
ــود.  ــت بش ــان صیان ــد جایگاه ش بای
بعــد هــم می دانیــد این هــا آیینــه 
ــده  ــه آین ــه  هســتند. آیین ــده جامع آین
جامعــه پیرهــا هســتند، پیرهــای هــر 
جامعــه ای آینــده آن جامعــه هســتند. 
ــد  ــگاه می کنن ــم ن ــا ه ــی جوان ه یعن
می گوینــد خــب مــا هــم بعــداً همیــن 
هســتیم دیگــر، وضــع  مــا همیــن طور 
ــت،  ــواده کرام ــذا در خان ــود. ل می ش
در جامعــه کرامــت. اتفاقــًا این هــا 
ــوند  ــر می ش ــه ضعیف ت ــه ک ــر چ ه
بیشــتر بایــد بــه آن هــا رســیدگی 
بشــود. رســیدگی بــه ایــن معنــا یعنی 
حق تــان  بگوینــد  بایــد  کرامــت. 
ــوید. ــم بش ــد تکری ــما، بای ــت ش اس

دارد.  هــم  حکومتــی  پیــام  ایــن 
ــن  ــم دارد، ضم ــت ه ــه دول ــام ب پی
ــا دارد،  ــه خانواده ه ــام ب ــه پی ــن ک ای

ــه  ــن ک ــن ای ــا دارد. ضم ــه بچه ه ب
ــم  ــا ه ــود پیره ــه خ ــژه  ب ــام وی پی
ــری  ــه در مســیر پی ــی ک دارد، آدم های
هســتند،  جوانی شــان  در  هســتند، 
ــی  ــک یاد آوری های ــا ی ــه آن ه دارد ب
یــک  یعنــی شــما  می کنــد.  هــم 
تدابیــری هــم داشــته باشــید. خودتان 
هــم حواس تــان باشــد، بــرای آن 
روزهــا یــک تدابیــری داشــته باشــید. 
جوانی تــان  روزگار  امــروز  حــاال 
آینده نگــری  خــرده  یــک  اســت، 
اقتصــاد  در  برنامه تــان،  در  هــم 
ــرای  ــان ب ــان، در تنظیمات ت زندگی ت
یعنــی  باشــید.  داشــته  آن روزهــا 
ایــن پیــام را بــه خــود اشــخاص 
ســامتی تان  بــرای  می دهــد. 
کنیــد  ســرمایه گذاری  یک طــوری 
می رســید  پیــری  بــه  وقتــی  کــه 
ــما  ــه ش ــف ب ــن ضع ــه ای ــک دفع ی
پیــش  غلبــه نکنــد. ضعــف کــه 
ــه  ــما غلب ــه ش ــف ب ــا ضع ــد ام می آی
ــت تان  ــامتی تان را، بهداش ــد. س نکن
را،  تغذیه تــان  را،  ورزش  تــان  را، 
این هــا را اهمیــت بدهیــد کــه آن 
روز باالخــره ضعــف بــه شــما غلبــه 
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تمهیــدات  این هــا  خــب  نکنــد، 
ــود  ــه خ ــا ب ــن این ه ــت. بنابرای اس
ــا  ــه خانواده ه ــام دارد. ب ــخاص پی اش
پیــام دارد کــه وقتــی بزرگــی در 
پــدر  مــادر،  پــدر،  اســت،  شــما 
بــزرگ، مــادر بــزرگ، هرچــه این هــا 
ــتر  ــان بیش ــوند، سن ش ــر می ش بزرگت
ــی  ــای تکریم ــه فض ــود، این ک می ش
آن هــا هیــچ آســیب شــخصیتی نبینــد 
بشــود. بیشــتر  بایــد  شــماها  در 

ایــن جــا البتــه مــا یــک بحــث فنــی 
داریــم راجــع بــه روان شناســی پیــری 
و بزرگســالی و این هــا کــه عالــم 
خــودش را دارد. چــون آدم وقتــی در 
ــتی  ــک فهرس ــد ی ــرایط می رس آن ش
دارد  خصوصیــات  و  ویژگی هــا  از 
ــد ماحظــه بشــود، در  ــه آن هــا بای ک
ــا را  ــه بعضــی از آنه آن جــا اســت ک
ــاز  ــن نی ــًا ای ــردم. مث ــاره ک ــن اش م
بــه تکریــم در آن زیــاد می شــود، 
نیــاز بــه احتــرام در آن بیشــتر از نیــاز 
بــه محبــت اســت. اگــر هــم محبــت 
بســته   در  را  محبــت  بخواهــد،  را 
هــم  خیلــی  می خواهــد.  کرامــت 

طبع شــان لطیــف می شــود، خیلــی 
ــا در  ــود. زودرنجی ه ــاس می ش حس
ــد  ــی بای ــود. خیل ــاد می ش ــا زی آن ه
باشــد.  حواس شــان  خانواده هــا 

»َو اْجَعــْل أَْوَســَع رِْزقـِـَك َعَلــيَّ إَِذا 
ـِـْرُت« ایــن بــرای خانواده هــا هــم  َكب
ــم  ــا ه ــرای حکومت ه ــام دارد. ب پی
پیــام دارد. بــرای دولت هــا هــم پیــام 
دارد، بــرای مجلــس شــورای اســامی 
ــوری  ــت جمه ــرای دول ــام دارد، ب پی
اســامی پیــام دارد. پیام هــای صریــح 
دارد، یعنــی بایــد شــما قاعده زیســت 
مردم تــان را بــه شــکلی طراحــی 
کــه  هرچــه  این هــا  کــه  کنیــد 
ــای  ــی رود بهره ه ــر م ــان باالت سن ش
مــورد نیــاز در زندگی شــان بــرای 
قــرار  دســترس  در  بیشــتر  آن هــا 
بگیــرد. آن وقــت جالــب اســت مثــًا 
ایــن وقتــی کــه می رســد بــه آن 
ــن  ــق ای ســن می شــود بازنشســته طب
ســیره طاغوتــی، چــون ایــن ســیره از 
ــق  ــده. طب ــه ارث مان ــان ب ــان زم هم
ــد  ــد بگوین ــی می خواهن ســیره طاغوت
خیلــی خــب شــما ایــن مقــدار ســن، 
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ــردی،  ــت ک ــال خدم ــدار س ــن مق ای
حــاال در هــر زمینــه ای، حــاال کــه بــه 
ایــن ســن رســیدی یــک دفعــه کمــر 
ــاء اهلل  ــکنند، ان ش ــش را می ش حقوق
ــاال  ــن ح ــت ای ــی. آن وق ــق باش موف
ــًا  شــرایط خــودش اقتضــاء دارد، قب
می توانســت بــدود ســه تــا چیــز 
بگیــرد، بــه جــای یــک کار ســه وعده 
کار کنــد، ســه شــیفت کار کنــد، 
ــاال  ــًا، ح ــت قب ــا را می توانس این ه
االن  تــازه  نمی توانــد.  دیگــر  کــه 
عــروس و دامــاد و نــوه و چــه، تــازه 
ــد  ــن بای ــی اش ای ــخصیت اجتماع ش
دســتش بــاز بشــود، ایــن می خواهــد 
صدقــه بدهــد، انفــاق کنــد، رســیدگی 
ــب  ــی مطل ــب خیل ــن مطل ــد. ای کن
ــَع  ــْل أَْوَس ــت. »َو اْجَع ــی اس اساس
رِْزقِــَك َعَلــيَّ إَِذا َكبِــْرُت« ایــن 
اســت.  ضلعــی  چنــد  پیامــش 

درخواست رزق باطنی از خدای 
متعال

»َو اْجَعــْل أَْوَســَع رِْزقـِـَك َعَلــيَّ إَِذا 
َكبـِـْرُت« ایــن کــه گفتیــم ایــن معنــای 
ــی  ــای باطن ــک معن ــود. ی ــرش ب ظاه
و دقیق تــری هــم دارد. آن معنــای 
باطنــی و دقیق تــرش ایــن اســت. 
ــری  ــه پی ــه آن نقط ــی ب ــان وقت انس
می رســد یعنــی بــه مرحلــه ســفر 
ــم  ــود. دائ ــک می ش ــی دارد نزدی قطع
ــود.  ــر می ش ــک و نزدیک ت دارد نزدی
بیشــتر  را  دعــوت  صــدای  دارد 
نزدیک تــر  دارد  آن  بــه  می شــنود، 
می شــود. »أَْوَســَع رِْزقِــَك َعَلــيَّ 
ــد  ــازه آن جــا بای ِــْرُت« مــن ت إَِذا َكب
ــات  ــرای ماق ــم ب ــاده باش ــتر آم بیش
ــو آن  ــر ت ــه رزق ذک ــن ب ــو، م ــا ت ب
ــب  ــه قل ــاج دارم. بل جــا بیشــتر احتی
ــن  ــار از ای ــا سرش ــد آن ج ــن بای م
کــه  جــا  ایــن  باشــد.  عادت هــا 
می خواهــم بیایــم بــه دیــدن تــو مــن 
بــه فضیلت هــای اخاقــی بیشــتر 
نیــاز دارم. بــه مــکارم اخــاق بیشــتر 
ــوی  ــای معن ــه فضیلت ه ــاز دارم. ب نی
و اخاقــی بیشــتر نیــاز دارم. ایــن 
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ــه  ــن گون ــام ای ــک پی ــرت« ی »اذا كب
هــم دارد. یعنــی »اوســع رزقــك« لذا 
ایــن را انســان بایــد از صمیــم قلــب 
از خــدای متعــال بخواهــد یعنــی ایــن 
ــای او  ــود تمن ــای او، بش ــود دع بش
ــا تــو  کــه مــن هرچــه بــه ماقــات ب
ــی  ــو یعن ــوم رزق ت ــر می ش نزدیک ت
ــن  ــرای م ــو ب ــانی های ت آن رزق رس
ــن  ــادت م ــال عب ــود. ح ــتر بش بیش
ــتر  ــن بیش ــک م ــود، اش ــتر بش بیش
ــك  ــن، »رزق ــحرخیزی م ــود، س بش
ــود  ــری اش ب ــای ظاه ــى« آن معن عل
کــه گفتیــم. امــا ایــن را دیگــر از 
ــال  ــدای متع ــود خ ــود خ ــود خ خ
هــم  پیــام  می خواهیــم،  داریــم 
ــدارد  ــری ن ــس دیگ ــچ ک ــرای هی ب
قربان تــان بــروم. فقــط پیامــش بــرای 
ــال  ــدای متع ــود خ ــود خ ــود خ خ
ِــْرُت«  ــيَّ إَِذا َكب ِــَك َعَل اســت. »رِْزق
مــن آن جــا بیشــتر احتیــاج دارم، بــه 
مــن بــرس. البتــه انســان مؤمــن طبــق 
قاعــده زیســت توحیــدی حتــی رزق 
ــکن و  ــال و مس ــن م ــری و همی ظاه
پــول و چــه و فــان و این هــا را هــم 

کــه بــرای یــک زیســت کریمانــه اش 
می خواهــد بــاز هــم از خــود خــدای 
االطــاق  علــی  رزاق  از  متعــال، 
ــران  ــه دیگ ــمش ب ــد، چش می خواه
ــوان  ــه ت ــمش ب ــی چش ــت. حت نیس
خــودش هــم نیســت، بــه تدبیــر 
ــم از  ــت. آن را ه ــم نیس ــودش ه خ
ــم  ــد، آن ه ــال می خواه ــدای متع خ
محفــوظ ولــی ایــن معنــای خــاص را 
هــم دارد. »َو اْجَعــْل أَْوَســَع رِْزقـِـَك 
َعَلــيَّ إَِذا َكبـِـْرُت« چــون مــن دیگــر 
دارم می آیــم بــه دیــدن تــو، مــن 
دارم می آیــم بــه ماقــات تــو، خیلــی 
نزدیــک شــدم. رزق برســان، رزق 
ــک  ــان. َواال ی ــن برس ــه م آن جــا را ب
وقتــی مثــًا ُسســتی آدم را می گیــرد، 
بخوابــد. می خواهــد  همــه اش 

ــد.  ــنگی دارن ــای قش ــا پیره بعضی ه
در  هســتند  می شناســید،  شــما 
در  فامیل تــان،  در  دوســتان تان، 
ــی  ــری خیل ــا پی ــان، بعضی ه عزیزان ت
قشــنگی دارنــد. یعنــی همان طــور 
ــی رود  ــر م ــر و باالت در آن ســن باالت
زالل تــر،  مــدام  نورانی تــر،  دائــم 
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مــدام باصفاتــر، دائــم نشــاط بندگــی 
 ایشــان بیشــتر، حالــت ذکــر و دعایش 
بیشــتر. نشــاط نمــازش بیشــتر، شــوق 
بــه خــدای متعــال در او بیشــتر، ایــن 
مــال روح اســت، رزق روح اســت که 
ــت  ــد آن وق ــاال برس ــم ب ــر از عال اگ
ــاط  ــم نش ــرف را ه ــم ط ــی جس حت
ــا ایــن کــه ممکــن اســت  می دهــد. ب
درد داشــته باشــد، کمــرش هــم خــم 
شــده، پایــش هــم درد می کنــد، ولــی 
ــا  ــده اســت، روح ب ــد زن روح می بینی
نشــاط اســت، می خواهــد تمنــا دارد.

خــدا را قســم می دهیــم بــه حــق 
خــود امــام ســجاد )علیه الصلوة والســام( ایــن 
دعــای بیســتم را، کل صحیفــه اش 
را، هرچــه کــه حضــرت در ایــن 
ایــن  خواســته،  عرشــی  صحیفــه 
دعــای بیســتم و ایــن یــک جملــه ای 
کــه مــا از ایــن دعــا امشــب خواندیــم 
دوســتان  مــا،  همــه  بــاره  در  را 
مــا، دوســتان محمــد و آل محمــد 
شــاء اهلل.  ان  بفرمایــد.  مســتجاب 

اللهم صل علــى محمد و آل محمد. 

»إِلَهـِـي بَِحــقِّ َمــْن نَاَجــاَك َو بَِحــقِّ 
ــرِ  ــرِّ َو الْبَْح ــي الْبَ ِ ــاَك ف ــْن َدَع َم
ــَن َو  ــَراءِ الُْمْؤمِنِي ــى ُفَق ــْل َعَل تََفضَّ
الُْمْؤمِنـَـاِت بِالَْغنـَـاءِ َو الثَّــْرَوةِ، َو َعَلى 
َمْرَضــى الُْمْؤمِنِيــَن َو الُْمْؤمِنَــاِت 
َّــةِ، وَ َعَلــى أَْحيـَـاءِ  بِالشِّــفَاءِ وَ الصِّح
ــِف َو  ــاِت بِاللُّْط ــَن َو الُْمْؤمِنَ الُْمْؤمِنِي
ــَن  ــَواِت الُْمْؤمِنِي ــى أَْم ــَرمِ، َو َعَل الَْك
ْحَمةِ، َو  ــاِت بِالَْمْغفِــَرةِ َو الرَّ َو الُْمْؤمِنَ
َعَلــى ُغَربـَـاءِ الُْمْؤمِنِيــَن َو الُْمْؤمِنَاِت 
دِّ إِلَــى أَْوَطانِهِــْم َســالِِميَن  بِالــرَّ
ـِـهِ أَْجَمعِيــن « ــٍد َو آل َغانِِميــَن بُِمَحمَّ

گذشــتگان خودتــان را، حــق داران 
مجلــس  از  گذشــتگان  و 
بــا  را  همــه  را،  صحیفــه  درس 
صلــوات و فاتحــه ای یــاد کنیــد.




