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 ِبْسِم اهلِل الرَّْحمـِٰن الرَِّحیمِ 
 سازی فایلی آمادهمرحله

 ویرایش نهاییتکمیل مآخذ و ویرایش دوم ذکر مآخذ تصحیح و ویرایش اوّلیّه سازیپیاده

 

فشارهای مختلف    خصوصاً در کشور ما، است، شدهاین دوران، خیلی سخت شرایط زندگی مؤمنین در 

نفه   ؛ی ثبات قدم مفا شفود   ولی امیدواریم اینها مایه .اقتصادی، اجتماعی و فشارهای متنوّعی وجود دارد

 متعالی معنوی و الهی غافل شویم. های اینکه خدای ناکرده از ارزش

ُوونََ َو كَوْ ووٍ  َموو َ ٍء َمووَ   َو لََنْبلُووَنُكُمْ  َشَيوو ْ ی  ذیففل آیففهحففدی ی در  ُْ ووَت   َو الُثَمووتا َ   َو اْْلَكْوُفوو َ   اْْلَْموونا َ   اْْلَووْنَ  َو ا َو َشيِّ

ی ایفن   است کفه همفه  ظهور  ی آستانهدر  مؤمناناین آیه مربوط به  :ندفرمود صادق امام 1،الُصوبَشتن َ 

تن از بین رفف  ،ها در دارایی کاستی  ،گرسنگی و فقر ،شرایط اضطراب و ترس .خواهد رسید آنهابالها به 

پس از  آیه، د.آی پیش میظهور  ی در آستانهبرای دوستان ما  ،همه ،ها به نتیجه نرسیدن تالش و عزیزان

 2به صابران بشارت بده. !فرمود: ای پیامبرها و مشکالت،  ذکر این ابتالئات و گرفتاری

عمدتاً ناظر بر بحث صبر  نیز تالوت شددر آغاز جلسه که  ی انبیاء سورهنود تا  هشتادوچهارهای  آیه

ست. ا است که درمورد حضرت سلیمان ی قبل صفحه ی ی مطلب آیه ادامه هشتادوچهار ی آیهبود. 
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اهللُ ِفداَك  یَجَعَلنِ  یَ ِإنَّ ُقّداَم اْلقاِئِم َعالماٍت َتُكوُن ِمَن اهلِل َعزَّ َو َجلَّ ِلْلُمْؤِمِنیَن قـُْلُت َو ما هِ   يـَُقولُ  قاَل َسِمْعُت َأبا َعْبِد اهللِ َعْن ُمَحمَِّد ْبِن ُمْسِلٍم 
ُلَونَُّكمْ »  قاَل ٰذِلَك قـَْوُل اهلِل َعزَّ َو َجلَ  ٍء ِمَن اْلَخْوِف َو اْلُجوِع َو نـَْقٍص ِمَن اْْلَْمواِل َو اْْلَنـُْفِس َو  یْ ِبشَ »  اْلُمْؤِمِنیَن قـَْبَل ُخُروِج اْلقاِئمِ  یيـَْعنِ  « َو َلَنبـْ

ُلوُهْم ِبَشیْ  « الثََّمراِت َو َبشِِّر الّصاِبرِينَ  ْم وَ ُفال ْلَخْوِف ِمْن ُمُلوِك بَِنیٍء ِمَن ا قاَل يـَبـْ ِِ قاَل    َو نـَْقٍص ِمَن اْْلَْموالِ   ارِِهمْ اْلُجوِع ِبَغالِء َأْسع ٍن ِفی خِخِر ُسْلااِن
بِتَـْعِجیِل  ِعْنَد ٰذِلكَ   َو َبشِِّر الّصاِبرِينَ   َذرِيٌع َو نـَْقٍص ِمَن الثََّمراِت قاَل ِقلَُّة رَْيِع ما يـُْزرَعُ اَل َمْوٌت ق  ُفسِ اْْلَنْـ   ِمنَ   َو نـَْقصٍ   اِت َو ِقلَُّة اْلَفْضلِ َكساُد التِّجار 

 .« اْلِعْلمِ  ُم تَْأِويَلُه ِإَّلَّ اهللُ َو الّراِسُخوَن ِفیَو ما يـَْعلَ »  يـَُقولُ  ىٰ ثُمَّ قاَل ِلی يا ُمَحمَُّد ٰهذا تَْأِويُلُه ِإنَّ اهلَل َتعال اْلقاِئمِ  ُخُروجِ 

 



 

 

 2 

أَْنَت لضُّرُّ َو ا  َمسَِّنیَ   أَنِّی  رَبَّهُ   ِإْذ نادىٰ   َو أَيُّوبَ همه مبتالیانند.  که دپرداز می انبیاء دیگربه  ی بعد از آیه

ه تنگناها و دانیم چه بالیا و مصائبی پیش آمد و در چ می ایّوب پیامبربرای حضرت  3؛ینَ اِحمِ َأْرَحُم الرّ 

. و در ش را از دست دادا زندگی و ی دارایی را، همه ش ، خانواده؛ سالمتیش راقرار گرفت هایی سختی

آموز است که  بسیار عبرت نزد خداوند عرض حال کرد. با لطافتنهایتاً و بود ر صاب ،آن تنگنا و فشار

د برای من مشکالتی پیش آمده گوی مید، کن حال عرض پیش خدا دردمندانه دخواه حتّی وقتی می

ن ناترینِ مهربا گوید و تو هم مهربان میبلکه فقط گوید این مشکالت را برطرف کن؛  نمیاست؛ ولی 

 ینَ اِحمِ َأْرَحُم الرّ د در قلمرو توی گوی د! ولی میکن نمی ! هیچ چیز درخواست  استهستی. خیلی لطی

 خداوندکن.  فتاربودنت، ر َأْرَحُم الّراِحِمینَ چنین اتّفاقی برای من افتاده است. یعنی تو به اقتضای 

 .بگویدخواهد  اجابت کردیم. فهمیدیم او چه میش را ا مؤدّبانه عرض دردمندی :ا َلهُ فَاْسَتَجْبن :فرماید می

ْم:  فَاْسَتَجْبنا َلهُ  ُِ ْم َمَع ُِ م و خانواده و یرا از او برطرف کرد آن ضُّرّ َفَكَشْفنا ما ِبِه ِمْن ُضرٍّ َو ختـَْیناُه َأْهَلُه َو ِمثْـَل

اینها  :َرْحَمًة ِمْن ِعْنِدنا .میددام، همتای آنها را هم به او یفرزندانش را که از دست داده بود، به او برگرداند

بدین سبب و  4ِلْلعاِبديَن:  َو ِذْكرىٰ شد.  انب ما متوجّه ایّوب پیامبرر رحمتی بود که از جهمه مظاه

خودشان را در که بدانند  باشد وی تذکّر و توجّه  کسانی که اهل عبادتند، مایه ی برای همهکه 

حضرت . از دناز دست ندهی خودشان را  واری، سختی و گرفتاری آمد، روحیهها نبازند. اگر دش سختی

ی او را  کند و خدا هم خواسته ر، مؤدّب و لطی  با خدا تعامل مییاد بگیرند که چقدر صاب ایّوب

یِإلٰ  که ؛باشد ولو به زبان نیاورده ؛کند برآورده می  5اِل:َكْرُمَك َعِن السُّؤ   ىٰ َو َكف  الِ اْلَمق  َعنِ   ِعْلُمكَ   ىٰ َكف ِِ

نیاز و  بی ،ز تو درخواستی کنماز اینکه امرا  و کَرَم تونیاز کرده  بیخدایا! آگاهی تو من را از ابراز آنها 

ید دیگر؛ هیچ بین دارید می اش را در ماجرای حضرت ایّوب . خب این نمونهاست کفایت کرده
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های او را  کردیم، گرفتاریدعای او را اجابت دانیم و  گوید ما می می داکند. ولی خ درخواستی ابراز نمی

که در راه این ابتالئات از دست داده بود، به او برگرداندیم؛ بیش از آن  برطرف کردیم و چیزهایی را هم

 داکه برگرداندیم. یعنی اگر کسی در راه خ چهل آن را هم اضافه کردیم به آنهم به او برگرداندیم؛ معاد

فرمودند  را می ی دوالبیاد حاج آقخدا رحمت کن نرفته است.چیزی از دست داد، بداند که هدر 

دعوت که خسارتی به شما وارد شد، او ضامن است. او  ،اگر در راه وکه صاحب راه، ضامن راه است 

این بود  تهگیرد. چون خودش گف همه را به عهده می راه دیدید،بروید؛ هر خسارتی در نزدش  کرده بود

اهل یعنی  ِلْلعاِبديَن:  َو ِذْكرىٰ  :کند. فرمود او ترمیم می ،آسیبی رسیده مابه ش ، اگرراه در ،راه را بیایید

 متذکّر و متوجّه شوند.  و عبادت این را ببینند

اهل   همانطور که حضرت ایّوب 6.ينَ ُكلٌّ ِمَن الصَّاِبرِ  الکِفل همبعد فرمود اسماعیل و ادریس و ذَی  آیه

راه خدا، راه سختی و  داز صابران بودند. یعنی بدانی ،هم، این انبیای بزرگ الهی صبر و صابر بود

ها آماده کند. باید  باید خودش را برای مصائب و سختی دشواری است. کسی این راه را در پیش بگیرد،

ظرفیّتی  قراری نکند، از خودش بی نکند، بی دی و صبوری باشد، جزع و فزعرپایداری، پایم ،اهل صبر

از دست خدا در نرفته؛ خدا هم  عرض کردم کار دوستانیکی از  هب لسهج نشان ندهد. قبل از شروع

پیش آورده است.  با ظرفیّت هر کس، دقیقاً متناسبِ ها را ابتالئات و دشواری ؛است گدار به آب نزده بی

کنیم  ورد. اگر ما احساس میبیاپیش  برای او از ظرفیّت فرد، خدا چیزی اینگونه نیست که بیش

ایم؛ و  کرده صوّرخودمان را کوچك و کم ت است که ظرفیّت علّت ق تحمّل ماست، به اینفومشکالتمان 

ابتالئاتی که دهیم. خدا در  ی و جزع و فزع نشان میکالفگ و کنیم تحمّلی می ظرفیّتی و کم لذا ابراز بی

ابراز تمایلمان کند. و این راه، راه صبوری و صبر است. یا باید  آورد، اشتباه نمی برای مؤمن پیش می

خواهیم بندگی کنیم و  بگوییم خدایا! ببخشید ما نمی و ریمپس بگیبرای رفتن راه تعالی و قُرب را 
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گرچه که خدا  که ابراز تمایل و محبّت کردیم. اشتباه کردیم ؛شما را دوست نداریم ؛ی شما باشیم بنده

گوییم خدایا!  لی زودباور است؛ تا میل کار خیکند. خدا اوّ از ما قبول نمیاین حرف را راحتی به هم 

که دوست  کسی هم و شدی ما و دوستداران تو هم جزء دوستانگوید خیلی خوب،  دوستت داریم، می

 پس، . ازاینتو را جزء دوستانمان قبول کردیم . مار پی داردابتالء د ،شود. محبّت ما شود، مبتالء می

 ،اصالً نفهمیدم ،آلود بودم، حواسم نبود من خواب بگوید به خدا طرف چه همهرابتالئات را تحویل بگیر. 

شما قبول کردیم و دیگر پس از نه؛ ما  :گوید میخدا م خدایا من شما را دوست دارم! اشتباهی گفت

اهل صبر و  باید ،ایم قدم گذاشتهاست در آن خدا توفیق داده که  اهاین ردر هرحال  گیریم. به نمی

سختی است.  ، تحمّلی این راه منتها هزینه ؛است فرجام خوشپایداری باشیم. بدانیم که این راه 

یم، بویی از آن ا هگرفتهم که راه آنها را در پیش  ها شدند، ما متحمّل سختی ی انبیاء و اولیاء همه

ْم ِمَن الصَّاِلحِ رَ   یَو َأْدَخْلناُهْم فِ  :فرمودسپس ها به ما هم خواهد رسید.  سختی ُِ در پی یعنی  7یَن:ْحَمِتنا ِإنَـّ

 کردیم. آنها از صالحان بودند. وارد رحمت خودمان  بهنها را آصبری که ورزیدند، 

صاحب ماهی؛ یعنی پیامبری  :َو َذا النُّوِن ِإْذ َذَهَب ُمغاِضباً  :فرمود حضرت یونسدر مورد بعد ی  آیه

َفَظنَّ َأْن َلْن ، آمد بیرون ی نزول عذاب، غضبناكِ از قومش وقتی در مقدّمه گرفتار شد،در کام ماهی که 

کرد ما بر او  گمان مییعنی  پساست، ظَنَّ در زبان عربی دو معنا دارد؛ یك معنایش گمان  :نـَْقِدَر َعَلْیهِ 

و مطمئن بود که ما به او تنگ یقین داشت  یعنی ،ین استیقگیریم؛ یك معنایش هم  تنگ نمی

در آن  :الظُُّلماتِ  یفِ   َفنادىٰ  .کام آن حیوان دریایی افتاد و زندانی شد درولی  .با این حال آمدیریم. گ نمی

این همه زحمت  ،پیغمبر تو ،سر من آوردی! منکه بر نگفت خدایا! این چه بالیی است  تاریکی

خواهم  می که ترك کندت دستور دادی قومت را خو ا به راه تو دعوت کردم! بعد هممردم ر ،کشیدم

خدا  ؛معترض نبود یونس ؟دریایی زندانی کردی چرا من را در کام این حیوان پسعذاب بفرستم! 
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هی که خدایا! تو منزّ :ُسْبحاَنكَ االهی جز تو نیست.  أَْنَت: َه ِإَّلّ َأْن َّل ِإلٰ  :عرضه داشترا مقصّر ندانست. 

تقصیر خودم  بلکه :ینَ اِلمِ ِإنِّی ُكْنُت ِمَن الظّ .  باشدتقصیر تو یی که برای من پیش آمده است،  گرفتاری

خدایا به تو نسبت کنم.  را دارم تحمّل می هابود. پیامد اینشتابزدگی خودم  وپیامد اشتباه  ،بود

 در کام این ماهی اسارت .من خودم به خودم ظلم و ستم کردم دهم که تو با من بدرفتاری کردی. نمی

ْیناُه ِمَن اْلَغمِّ  خداوند فرمود: اشتباه من بود.اقتضای  اجابت کردیم و او را از آن ی او ابر :فَاْسَتَجْبنا َلُه َو َنجَّ

گویم  می این را .گویم قصّه نمی .یاد بگیرید و ببینید یعنی :ینَ اْلُمْؤِمنِ  ِلَك نـُْنِجیَو َكذٰ  .اندوه نجات دادیم

که  ،اشتباهی کردند مؤمنین ردهیم. یعنی اگ نجات میی مؤمنین را اینگونه  که شما بهره ببرید. ما همه

پیش  یا معصیتی باألخره غفلتی برای ما در این عالم .معصوم نیستیم از ما یك هیچ .یما هما کرد ی  همه

یی که  های ظاهری خبر نداریم و آنها از معصیتشناسیم و  نمیکه  هایی معصیت بگذریم از است. آمده

 8:اُس ِبِه َذْنبٌ وُدَك َذْنٌب َّل يُقُوجُ گویند:  اهل معرفت می. است تر خیلی عظیم ،اسیمشن ما به عنوان گناه می

آن گناهان، گناهان عظیم  مقایسه نیست. احساس وجود تو گناهی است که هیچ گناهی با آن قابل

 پیامدآمدن ما به این عالم،  .است ؛ باألخره اشتباهاتی بودهداریممعصیت و غفلت هرحال  به است.

جوار رحمت قدر اشتباه نبود که  ؟ایم از کجا به این عالم سِفلی آمده و ما کجا بودیم بود؛ واالّ ما اشتباه

و  بخوریم، بخوابیم، اطفاء شهوت کنیم تا یممیل کردیم به دنیا بیایم و نشناختی الهی راو قرب 

و  بیاییم پایینبه که میل کردیم  این گناه نیست؟ این اشتباه نیست قبیل انجام دهیم؟این  از کارهایی

ْنساَن فِ ! به عالم سفلیما آمدیم پایین و فرمود میل دارید، بروید! هم خدا  يٍم؛ ثُمَّ َأْحَسِن تـَْقوِ   یَلَقْد َخَلْقَنا اْْلِ

 .از گناهان تکوینی، تشریعی باألخره . یما هکرد هم مای  این گناه نیست؟ همه 9.ینَ َرَدْدناُه َأْسَفَل ساِفلِ 

 یم و گناهانیا ههمه جور گناه داریم. گناهان عوالم قبل از دنیا؛ قبل از دنیا هم ما خرابکاری کم نداشت

                                            

، ص 2ی  مقدّمهالنّجاح،  بهایی، منهاجو  286، ص 5کافی، ج  اصول شیرازی، شرح الدّین؛ صدر502، ص 5کاشانی، وافی، ج  فیض. 8
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 ماهی در کامها قرار بگیریم؛ این است که در تنگنا آنها اقتضاییم. هد میو  دهداانجام در دنیا  هم

 این است که در این تنگناها، نکته. آید زندگی داریم؛ برای مؤمنین پیش میبیفتیم. تنگناهایی که در 

فسق، فساد، ی که عرق خور و اهل کسان ؟این چه وضعی است !دایاخم یمان نشود؛ نگویبا خدا دعوای

 که مؤمنیمچرند؛ ما  خوابند و در عالم طبیعت می و می خورند جور، فحشاء و دزدی هستند، خوش میف

بال و مشکل دائم و باال و پایین، ت و چپ از راسو ی ا هما افتاد انجچه تقصیری داریم اینگونه به 

ُكْنُت ِمَن   یُسْبحاَنَك ِإنِّ  !با خدا دعوایمان نشود. تحمّل کنیم و بگوییم خدایا ناکرده خدای فرستی! می

ودم ، پیامد اشتباهات خآید سرم میبه این بالها که  ستار خودم خدایا! تو منزّهی؛ تقصی یَن:الظَّاِلمِ 

َفاْسَتَجْبنا َلُه َو  ،اگر اینگونه باشد العمل ما در مشکالت عکس آید. میپیش رایم ها ب ست که این سختیا

ْیناُه ِمَن اْلَغمِّ   یَن:اْلُمْؤِمنِ  یِلَك نـُْنجِ َو َكذٰ  :فرمود لذا و غصّه. غمو  اجابت است و نجات از  اندوهپیامدش  :َنجَّ

در  یك از انبیاء نجا هیچدهیم. تا ای نجات می دوه و گرفتاریغم، ان ی مؤمنین را اینگونه از ما همه

َت َأنْ  وَ  :گوید می ایّوب .ینَ ُكْنُت ِمَن الظَّاِلمِ   یُسْبحاَنَك ِإنِّ  :گوید می یونس .نبود سخنشان درخواستی

  ا به زبان نیاوردند.شان ر خواسته یك یچهَن. َأْرَحُم الرَّاِحِمی

 :فرماید می .گوید می ، سخنبه زبان آوردند انبیاء ی کههای خواسته برآمدن دعاها و در آیات بعد، از

یکی  بِّ رَ با  رَبَّهُ آیا  .بحث مفصّلی است .ی چهیعن رَبَّهُ که م یکن باز رسیم نمیامروز  .رَبَّهُ   َو زََكرِيَّا ِإْذ نادىٰ 

مقدّس احدیّت قصود ذات م رَبَّهُ ز ربّ زکریّا کیست؟ ااست؟ فرق بین ربّ مضاف و ربّ مطلق چیست؟ 

برای بماند  ؟چیست یا کیست رَبَّهُ . این رَبَّهُ گوید  میچون ربّ مضاف است،  بلکه مقصود، ؟است یا نه

 دیگر. وقتی 
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 من را فرد و تك که ربّش را ندا داد که ای ربّ من! و زکریّا هنگامی .فَـْرداً   رَبَُّه َربِّ َّل َتَذْرنی  نادى ا ِإذْ َو زََكرِيّ 

ُر اْلوارِثِ نگذار.  و تنها َو   فَاْسَتَجْبنا َلُه َو َوَهْبنا َلُه َيْحیىٰ  تو بهترین وارث هستی.که  حالی در :ینَ َو أَْنَت َخیـْ

ُِْم كانُوا ُيساِرُعوَن ِفیَأْصَلْحنا َلُه َزْوَجُه  10یَن.اْلَخْیراِت َو َيْدُعونَنا َرَغباً َو َرَهباً َو كانُوا لَنا خاِشعِ  ِإنَـّ


جور هندوستان  ،هرکه طاووس خواهد معروف:است. به قول بندگی و سلوك ی اقتضای راه سخت پس

چیز بزرگی را طلب کرد،  کشد. کسی راه خدا، بندگی، تعالی و سعادت حقیقی را انتخاب کرد و چنین

ها  دن به این مقصود شود. این دشواریهای رسی اید بپردازد. باید متحمّل دشواریاش را هم ب هزینه

در یکی از  را؛  د حاج آقای دوالبیکند. خدا رحمت کن جود ما را بزرگ میظرف وآید  می

نشسته بودیم   در جلسه .خواند؛ خدا رحمتشان کند قشنگ میحضور داشت که بزرگواری  جلساتشان،

 :د کهخوان این شعر را می .ه خواندن کرداو شروع ب .قبل از مغرب بودو 

 خدا! دلم تنگ اومدهای 
 

 ی دلم ای خدا زیر سنگ اومده شیشه 
 

د. آی ی دل مؤمن زیر سنگ می شیشه ؛ستدرست ا :فرمودند ی دوالبیخواند، حاج آقاکه شعرش را 

ی کوچك  ما بچّه :ایشان فرمودند 11م.ا هنوشت الهدی  مصباح در کتاببعد یك خاطره بیان فرمودند که 

شدند، شب به آغل  می ی ذبح که پروار و آماده ییگوسفندهاداشتیم. مان گوسفند  که بودیم در خانه

نها را که . آنددیبر سر میآنها را یکی  یکیزدند، صبح هم  نها را عالمت میرفتند و آ این گوسفندها می

ما  بهرا  نبود. آی یك تخم مرغ،  زهبه اندا ،نها چیزی م ل بادکنك کوچكآبدن  درند، دیبر سر می

یك تخم م الً ی  کردیم به اندازه بود، بادش که مین کوچك چوکنیم.  دادند که با آن بازی ها می بچه

گرفتیم و بین دو تا سنگ می گذاشتیم و  ی حیوان را می ن تکّه از رودهآشد.  تر نمی بزرگ ،شد مرغ می

ی یك توپ  کردیم به اندازه بادش که می و شد پوستش نازك می کهمی مالیدیم  یقدر به .می مالیدیم

                                            

 .60و  86ی انبیاء، آیات  سوره .10

 .566و  10الهدی، ص  طیّب، مهدی، مصباح. 11
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دل مؤمن هم اینگونه است. دل مؤمن هم  فرمودند می کردیم. ها با آن بازی می ما بچّه و شد فوتبال می

ها،  سنگ دشواری ین دون را بآشود. خدا  جا نمی ،در آنخواهد،  که میوّل کوچك است، چیزی ا

له و ناخدا به  . امّارود هوا می به اش و ناله ههم هی آاو . ندماال می و گذارد ها می حوادث و سختی

ا کند. چون داو ظرفیّت پیدل برای اینکه  ؛دده دهد و کارش را ادامه می گوش نمی اوهای  التماس

 آن ش، ظرفیّتا او در شرایط فعلی و خواهد که خیلی ظرفیّت باال می است طالب شدهمؤمن چیزی را 

او کند؟  کار میباید ظرف او را بزرگ کند. چه  . لذان را به او بدهدآکه تصمیم گرفته  را ندارد. خدا هم

را  آنچهبزرگ شود و گنجایش دریافت  او تا دل و روح ،ندماال گذارد و می بین دو سنگ حوادث میرا 

ا دلم تنگ ای خد گویی می و خوانی فرمود اینکه تو می میایشان باشد. لذا  داشتهطلب کرده است، که 

 !منتها بدان .کند همین کار را میخدا  ؛درست است ؛گ اومده، بلهدا زیر سنخی دلم ای  اومده، شیشه

درست است،  ،گویی که میرا باش و شکایت نکن. اصل کاری از خدا دلخور ن ؛ لذاکه کار خوبی است

 .دهد میانجام ، نصیبت کند که آثار بزرگیو ی بزرگی  کند؛ ولی برای چنین بهره ر را میخدا این کا

وا َفاْسَتِعدُّ  :فرمودند .و آماده باشیم کند و باید مستعدّ ی اهل ایمان چنین می همهل هم با خدای متعا

ًة َمْن َأَحبَّن :فرمودند ستعد باشید. امیرالمؤمنینبرای بالء م 12:ءِ ِلْلَبال یا 13ِء؛ِلْلَبالا َأْهَل اْلبَـْیِت فَـْلَیْسَتِعدَّ ُعدَّ

بیت را دوست  هرکس ما اهل 14:اباً ِجْلبا َأْهَل اْلبَـْیِت فَـْلَیْسَتِعدَّ ِلْلَفْقِر َمْن َأَحبَّنالبالغه است که فرمودند:  درنهج

ها  چون فقر، بالء و دشواری ؛اده کندپوستینی برای فقر آمی بال باشد یا باید  آمادهداشته باشد، باید 

وجود تو  امّا. بگذار در وجود منآن را گویید  می و یدا ه. یعنی چیزی را انتخاب کردآید سمتش می به

آن را د و شو میوارد وجودت  درآن  ،بزرگت کند؛ بزرگ که شدی و کوچك است، باید سختی بیاید

 کنی.  می دریافت

                                            

 .80غرراالخبار، ص  الحسن، بن علیّ طبرسی، .12

 .501، ص 4البالغه، ج  نهج الحدید، شرح ابی و ابن 229، ص 24مجلسی، بحاراالنوار، ج ؛ 405، ص 2ج ثقفی، الغارات،  .13

 .247، ص 94مجلسی، بحاراالنوار، ج و  472، ص 2؛ ثقفی، الغارات، ج 488، ص 552البالغه، حکمت  سیّدرضی، نهج .14
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 ها دهد و بدانیم که در پی این سختی آخرالزّمان از اهل صبر قرار ی دوره امیدواریم خدا ما را در این

 دردل عُسر، یُسر است.  دربدانیم که  15ُيْسرًا؛ ِإنَّ َمَع اْلُعْسِر ُيْسرًا؛َفِإنَّ َمَع اْلُعْسِر  گشایش و آسایش است.

آرام  عطایای بزرگ است. اینگونه ،ها ت و در پی این سختیسهای بزرگ ه آسایش ،ها دل این سختی

که در نیست  کس هیچو . قبول دارم زده نباشیم یا نگران یا حسرت دار باشیم، متالطم نباشیم، غصّه

 ،س یکیرکهبینم  می ،نگاه کنمبه دوستان یکی  یکیکه سه ن در جلاآلمشکل نداشته باشد.  زندگی

 .آییمبیا سوته دالن گرد هم  :. به قول شاعرغریب دارد و های عجیب گرفتاری ،چهارتا ،تا سه ،دوتا

و همه  هیی فراگیر شد وقتی گرفتاری 16:ا َعَمْت طَاَبتْ ذَ اَْلَبلیَُّة اِ  البتّه، .مبتال هستند اهل ایمان ی همه

نیستم، او هم د فقط من گوی میبه خود  هریك چون ؛ندنک تحمّل میآن را د راحتتر افرامبتال هستند، 

خیلی راحتتر لذا من هم یکی از همه.  ؛همه دارند ؛او هم دارد ؛مین گرفتاری را دارد، او هم دارده

ب و متنوّع غری و زهای عجیبیایمان ابتالئات هست؛ چ ی اهل تحمّل کند. برای همهآن را تواند  می

صبور خودشان  را سنگ بنده ،دارند بندهظنّی که به  و حسنمحبّت  به لحاظ افراد چون بعضی .هست

را  بندهبه  ظنّ که این حسن کنم شکر می خدا رامن هم  .کنند دل میردد و آیند میمن  و نزد دانند می

کاری از  ،ز دعا کردنج اغلبنها باشم. آصبور  توانم سنگ و هم شاکرم که می است ین دوستان دادهبه ا

کنم  که احساس مین ولی همی ؛بردارمبرای آنها  قدمی که آید نمی. از دستم برآید دستم برنمی

م. ولی دسبب سبك شدن روح او شخوشحالم که  ، شاکرم.گفت و سبك شد بندهرا برای  مشکلش

ار خودمان را انجام دهیم. باید کما  .استقبل از ظهور اقتضائات این ایّام شکالت، ابتالئات و مبدانیم که 

ُِمْ  فرمود: نی هم در خیرات یع 17یَن؛َو َيْدُعونَنا َرَغبًا َو َرَهبًا َو كانُوا َلنا خاِشعِ   اْلَخْیراتِ   یفِ   كانُوا ُيسارُِعونَ    ِإنَـّ

                                            

 .9و  1ی شرح )انشراح(، آیات  سوره .15

و  599، ص 7الکافی، ج  ؛ مازندرانی، محمّدصالح، شرح295، ص 22از سخنان اهل معرفت: مجلسی، بحاراالنوار، ج  .16

 .20، ص 1خوانساری، ج  آقاجمال شرحخوانساری،  آقاجمال
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م، سبقت داشته باشیم، به یسرعت داشته باشقط کار خیر کنیم؛ نه اینکه ف .سرعت داشته باشیم

خیر باشیم و هم اهل کار اهل هم ، برویم از به میدانتصت ندهیم. کار خیری پیش آمد، پیشدیگران فر

کرمان هم ها هم باشد. کما اینکه شُ فقط در تنگناها نباشد؛ در آسایش مان همکردن دعا باشیم. دعا

همین ام.  هکر و رضا اینها را صحبت کردباشد. در بحث شُها هم  سختی درها نباشد،  فقط در آسایش

اْلَحْمُد   َلكَ   ُِمَّ اللّٰ  م:گویی میی زیارت عاشوراء  سجدهدر  م،خواندیدر آغاز جلسه زیارت عاشورایی که 

مْ ُمص  ىٰ َعل  َلكَ   ِكرِينَ الّشا َحْمَد  ِِ عزیزان ن خاطر مصیبتی که بر سر عزیزتری به مکنی شکر می ید!ببین . اِب

حمد  18:َعِظیِم َرزِيَِّتی ىٰ اْلَحْمُدِ هلِل َعل !است عشق به اوست، آمده مانی وجود که همه عالم، بر سر کسی

این یك در دل مصیبت،  حمدِ ید!خاطر این مصیبت و عزای بزرگی که بر من وارد شد. ببین را به خدا

البالغه  در نهج لمؤمنیناست. امیرا حمدیك هم مت و آسودگی عحمد در راحت و ن .حمد است

که  طور همان ،کنیم ها حمد می ما خدا را در آسایش 19:ئِهِ َبال ىٰ َكما َنْحَمُدُه َعل   ئِهِ خَّل  ىٰ َعل  َنْحَمُدهُ : فرمودند

ار امیدو وترسان و لرزان و راهبانه  آنها هم فرمود که در این آیهکنیم.  می حمدش ها و بالیا در گرفتاری

 ،شدند گرفتاروقتی حال اهل دعا هستند. این نیست که فقط  هر کنند. در راغبانه دعا میو با اشتیاق و 

هم امید و رغبت دارند و هم  ؛َو َيْدُعونَنا َرَغبًا َو َرَهباً  ،حاالت ی در همه .ا باشندعاهل د ،یا ترسی آمد

  اهل خشوعند. ؛ینَ َو كانُوا لَنا خاِشعِ  و رهبت دارند.ترس 

راه  فرمفوده این الگوهایی که در قرآن بفه مفا معرّففی کفرده و      توفیق اقتدای به العمت امیدواریم خدای

راه و بتفوانیم  متنبّفه شفویم    قرآنفی  تاز این تذکّرا ریم وبهره بب . از اینهاایمان این است، را به ما بدهد

  طی کنیم.بندگی حضرت حق را به شایستگی  عبودیّت و

                                            

 عاشورا. ارتالجنان، زی قمی، مفاتیح و محدّث 481؛ کفعمی، مصباح، ج 584شهیداوّل، مزار، ص  .18

،  8البراعه، ج  و خوئی، منهاج 210، ص 7البالغه، ج  نهج الحدید، شرح ابی ؛ ابن596، ص 554ی  البالغه، خطبه سیّدرضی، نهج .19

15. 



 

 

 11 

ُِ ُِمَّ َصلِّ َعلٰی اَللّٰ   مْ ُمَحمٍَّد َو خِل ُمَحمٍَّد َو َعجِّْل فـََرَج


