فصلنامه علمی ـ تخصصی ویژه مبلغان
بهار  1399ـ رمضان  1441ـ شماره اول

راههای رشد و پیشرفت در قرآن و حدیث
(به مناسبت شبهای قدر)
*

حجتاالسالم والمسلمین دكتر ناصررفیعیمرمرى


مقدمه

شب نوزدهم ماه مبارک رمضان ،شبی است که احتماط دارد از شبهیای قیدر ،نیزوط مالئکیه و
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كف ش ْكه ٍر».
قرآن باشد « ِإنا أنزلناه ِفي ليل ِة القد ِر ،و ما أدراك ما ليلة القد ِر ،ليلة القد ِر خير ِمن أل ِ

بنا بر این آیات ،قرآن در شب قدر «یکجا به لوح محفوظ یا به پیامبر اکرم

1

(پیش از بعثیت)»

فرستاده شده و پس از آن جبریل در مدت بیست و سه ساط به تدریج آن را برای پیغمبر آورد .شب

قدر نیز بهتر از هزار ماه ،و معادط هشتاد و سه ساط و ههار ماه است 2.ایین شیب کیه فرشیتگان،
نیز همراه شده است.

میهمان و زمینیان ،میزبان هستند؛ با شب ضربت خوردن امیرالمؤمنین

مهمترین سالح شیطان برای برای انحراف انسانها از راه ح و اولین راه نفوذش در وجود آدمیی،
غافل کردن است .او میکوشد با استفاده از ضعف و گناهی که آدمی مرتکب میشود ،او را اسییر
خود کند؛ اما برخی به واسطه اعمالی که انجام میدهند و توجهی که به سوی ح دارند ،اسییر و
گرفتار وسوسههای شیطان نمیشوند .این افراد در حدیثی از پیامبر

اینگونه معرفیی شیدهاند

« َث ََل َث ٌةُمصصومونُُ ِمن ُِإب ِلييسُوُجَّ ِ ِ
اكر ِ ِ
ُهُوُالْبياك َ ِ
ونُ
يي ِة ِ ُِ
ُاه َُوُالْم ْسيتَ ْغ ِفر َ
يودُِاليذَّ ِ َ
َ ْ ْ َ َ
ونُم ْ
َْ
ينُ َخ ْش َ
ون ِ َ َ
ِ 3
ار» .سه گروه از وسوسههای شیطان در امان هستند .این سه گروه عبارتند از
ِب ْاأَ ْْ َِ ُ
* عضو هیئت علمی جامعلالمصطفی و مبلغ نیبه دفتر تبلیغات اسالمی.
 .1قدر  1ی .3
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اسسالم؛
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« .1الذَّ ِ
ُه؛ کسانی که خدا را یاد میکنند».
ون ِ ِ ُِ
اكر َ

ُاه؛ کسانی که از خوف خدا گریانند».
ون ُِم ْنُ َخ ْش َي ِة ِ ُِ
« .2ال َْباك َ

ار؛ کسانی که در سحرها استغفار میکنند».
اأَ ْْ َِ ُِ
ون ُ ِب ْ ُ
« .3الْم ْستَ ْغ ِفر َ

در سحر شب قدر ،این سه مورد با هم جمع میشود؛ هرا که شما هم یاد خدا مییکنیید ،هیم در
سحر استغفار میکنید و هم اشک میریزید.

ٍ ِ
يوتُُالي ِّ ي ُُِ َوُ
ُع َّ
رسوطخدا در روایت دیگری فرمود «ثَ ََلثَةُ َأ ْص َواتُيِبُّ َه ِ
يز َُو َ
ياُاه َ
ُجي َّلُ َص ْ
ِ
ِ
يِار؛ 1سیه صداسیت کیه خداونید آنهیا را
ينُ ِب ْاأَ ْْ ُِ
ُص ْوتُُالْم ْسيتَ ْغف ِر َ
يُي ْق َرأُالْق ْر َن َُو َ
َص ْوتُالَّذ َ

دوست دارد بانگ خروس که باعک بیداری میردم مییشیود؛ صیدای قیاری قیرآن ،وقتیی قیرآن

میخواند؛ صدای کسی که در سحرها استغفار میکند».
در شب قدر این صوتها طنینانداز مییشیود؛ هیم صیدای قرائیت قیرآن و دعیا و هیم صیدای
استغفار .اگر کسی وقت مردم را در شبهای قدر بیهوده بگیرد ،دینی که بابت این کار بر گیردنش
میآید ،در هزار ماه ضر میشود؛ هرا که این شبها ،مطاب هزار ماه است .بالعکس اگر آدمی
از این لحظات برای دعا و نماز و مناجات استفاده کند ،در هزار ماه ضیر مییشیود .در رواییت

ٍ
معنای بهتر بودن شب قدر از هزار ماه هنین آمده است «لَيلَةُا ْل َق ِرُ َخير ُِمنُُ َأل ِ
ْفُُ َش ْ ٍ َ
ييُ ُ
ْ ٌْ ْ
ْ
يهرُأ ُّي َُش ْ
ِ 2
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ُالز َك ِاة َُوُ َأ ْن َو ِاُِال َْخ ْي ُر؛ شب قدر بهتیر از هیزار
ُالص ََلةُ َو َّ
ُالصالحُف َيها ُم َن َّ
عَّ َيُ ِبذَ ل َُ؟ُ َف َقا َُلُ:ال َْص َمل َّ

ماه است ،مقصود از این جملۀ قرآنی هیست؟ پس فرمود یعنی عمیل شایسیته در آن از نمیاز و
زکات و اقسام خیرات بهتر است» .از هنین فرصتی باید در مسیر پیشرفت و رشید اسیتفاده کیرد.
همه افراد خواستار رشد در زمینههای میتلف هستند .برای مثاط دوسیت دارد در حیوزه اقتصیاد،
سرمایه پولیاش هند برابر شود .در دیگر زمینهها نیز همینگونه است ،اما آییا در دیین هیم رشید

کردهایم؟ آیا حضور قلبمان در نماز بیشتر شده است؟ آیا نسبت بیه قبیل کمتیر گنیاه کیردهایم؟
َ

ْ

َ

راه في ِّ
َ ْ َ
الد ِين ق ْد َت َب َّي َن ُّالرش ُد ِم َن ْالغ ِّى  3در قبیوط دیین اکراهیی نیسیت؛
خداوند میفرماید «ال ِإك ِ
راه في ِّ
َ ْ َ
الد ِين» برای فروع دیین نیسیت،
زیرا راه درست از راه انحرافی مشیص است» .البته «ال ِإك ِ
 .1حسن بن فضل طبرسی؛ مکارم األخالق؛

.313

 .2ر.ک محمد بن یعقو کلینی؛ الکافی؛ ج،4
.67
 .3بقره .256

158؛ محمد بن علی صدوق؛ ثواب االعمال و عقاب االعمال؛
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برای اصل دین است .کسی که اسالم را پذیرفتیه اسیت ،بایید نمیازش را بیوانید ،خمیساش را

راه في ِّ
َ ْ َ
الد ِين» مانند این است که بیرای اثبیات خورشیید ،بیه
بدهد ،روزهاش را بگیرد و « . ...ال ِإك ِ

زور به مردم بگوییم خورشید داریم .مردم خورشید را میبینند ،نیازی به گفیتن میا نیسیت .اکیراه
نبودن در پذیرش دین ،از این روست که راه درست از راه انحرافی مشیص شده است.

عوامل رشد دینی
 .1قرآن

اولین عامل از عوامل و نشانههای رشد از نظر قرآن و روایات ،خیود قیرآن اسیت .اجنیه در مکیه
خدمت پیامبر
ُ

َّ

آمدند .پیامبر

برایشان قرآن خواند .آنها کمی گوش کردند ،سیپس گفتنید
ْ

ْ ً
آنا ََ َجبا َي ْهدال ِإ َلى ُّالرش ِد  1ما از قرآن آیات عجیبی شنیدیم که به راه خیر و صیالح
« ِإنا َس ِم ْعنا قر

دعوت میکند» .بنابراین انس با قرآن ،سبب رشد ما میشود .قرآن فقیط بیرای خوانیدن نیسیت؛
ََ

ُ

بلکیه بیرای توجیه و تیدبر اسییت «أفك َي َت َ
كد َّب ُر َ
ون ْالقك ْكر َآن»2.مقیام معظیم رهبیری میفرماییید

شیاهد
«تالوت قرآن ،مقدمه عمل است ،مقدمه معرفت است ،مقدمه آشینایی اسیت» 3.تیاریخ
ِ
مثاطهای بسیاری دارد که این آیه ،یک جمعیتی را عوض کرده است.
داستان اول

اکثم سیفی ،طبیب ،شاعر و عالم مسیحی در یمن بود .وقتی خبر بعثت رسوطخیدا
دو نفر را برای فهمیدن حقانیت سین پیامبر

به مکیه فرسیتاد .آن دو خیدمت رسیوطخدا

آمدند و خودشان و هدفشان از آمدن را بیان کردند .رسوطخیدا
خوانید
ْ

را شینید،

برایشیان ایین آییه شیریفه را

َْ
َّ َّ
ْ ْ َ
الل َه َي ْأ ُم ُر ب ْال َع ْدل َو ْاْل ْحسان َو إيتاء اال ْال ُق ْربى َو َي ْنهكى َ
َّكاء َو ال ُمنُكر َو
كن الف ْح
َ
« ِإن
ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ

ْال َبغ ِى» 4.خداوند در این آیه ،همگان را به «عدالت»« ،احسان» و «بیشش به خویشاوندان» امر
کرده و از «فحشا»« ،منکر» و «ظلم» نهی نموده است .وقتی آنان به نیزد اکیثم بازگشیتند و آییه را
 . 1جن  1و .2
 .2نساء  82؛ محمد .24
 . 3بیانات در دیدار شرکتکنندگان در مسابقات بینالمللی قرآن .1398/01/26
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برای او خواندند ،او مردم را جمع کرد و گفت «ای مردم! محمد میردم را بیه مکیارم اخیالق امیر
میکند و آنان را از اخالق زشت و نکوهیده باز میدارد .در این امر پیش قیدم باشیید و از آخیرین
کسانی که به او ایمان میآورند ،نباشید .پیش از این مردم به انتظار او بودند و بعضی اسم فرزندان
خود را محمد میگذاشتند که شاید خلعت نبوت بر قامت آنان مرتب گردد».

1

داستان دوم

فضیل ،فردی بود که عمری را با راهزنی و سرقت مشغوط بود .شبی برای دزدی از دییوار خانیهای
باال رفت .صاحبخانه داشت قرآن میخواند ،این آیه را خواند
ُ

َ َ ْ َ ْ َّ َ
آم ُنكوا َأ ْن َت ْخ ََّ َ
ذين َ
كع
«أ لْ يأ ِن ِلل

ق ُل ُ
وب ُه ْْ ِل ِذ ْك ِر َّالل ِه  2آیا برای اهل ایمان وقت آن نرسیده که دطهایشان به یاد خدا و قرآنی کیه نیازط

شده ،نرم و فروتن شود؟» .همان لحظه پشیمان شد .از دیوار پایین آمد ،توبه کرد و سر بیه بیاییان
گذاشت .قبیلهای را دید که میخواسیتند امواطشیان را بیرای فیروش ببرنید ،امیا میترسییدند کیه
فضیل ،امواطشان را سرقت کند .وقتی این حرف را شنید ،در حالی که شرمگین و پشیمان بود ،به
آنها گفت «خاک بر سر فضیل که شما باید از او بترسید .به خدا او فضیل دیگری شده اسیت».
او هنان تغییر کرد که بعدها درس اخالق میگفیت .هیارون الرشیید در درس اخالقیش شیرکت
میکرد و با موعظههایش میگریست.

3

داستان سوم

روزی شیصی به مسجد آمد و به پیامبر

عرض کرد «ای پیامبر خدا! بیه مین قیرآن بییاموز».

حضرت او را به یکی از یارانش سپرد .صحابی ،سوره «زلزاط» را برایش تالوت کرد .وقتی بیه آییه
َ

ْ

َ

ْ

َ

َ

َ

ً
َ
َ
ْ
ْ
ْ
ْ
قال ا َّر ٍة ش ًّرا َي َره» رسید ،آن مرد به فکر فرو رفیت
«ف َمن َي ْع َمل ِمثقال ا َّر ٍة خ ْيرا َي َر ُه َو َمن َي ْع َمل ِمث

و از صحابی پرسید «آیا این جمله از جانب خداست؟» .صیحابی گفیت «آری» .میرد گفیت

«بس است! من درس خود را از این آیه گرفتم .اکنون که خدا ریز و درشت کارهای ما را میداند و
حسا همه اعماط ما را دارد ،تکلیفم روشن شد .این جمله برای زندگی من کافی است» .پس از
این سین نیز خداحافظی کرد و رفت.
 .1علی احمدی میانجی؛ مکاتیب الرسول

؛ ج ،2

 .2حدید .16
 .3محمدباقر مجلسی؛ بحاراألنوار؛ ج،75

.256
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صحابی نزد پیامبر
برای پیامبر
رسید».

1

برگشت و با تعجب گفت «عجب مرد کمحوصلهای بود» و سین میرد را

بازگو کرد .پیامبر

فرمود «او به مقام فقاهت و شناخت عمیقی که باید برسید،

گفتمان قرآنی

گفتمان ما در همه عرصهها باید قرآنی باشد .در گفتمان قرآنی ،نه اقتصاد دهار ربیا میشیود ،نیه
آمار طالق در جامعه باال میرود و نه دروغ در جامعه وجیود دارد .اگیر قیرآن میفرمایید ،قرآنیی
ُ

َ

حرف بزنید « َو ق ُولوا ق ْو ًال َسديدا» 2،سین و گفتار مردم ،استوار میشود .اگیر معاملیهها قرآنیی
باشد « َي ْم َح ُ َّالل ُه ِّالربا» 3،دیگر در جامعه ربا وجود نیواهد داشت .اگر همسران به شیوه قرآنیی
ُ ُ َّ ْ َ ْ ُ
وف» 4،دیگیر طیالق و دادگیاهی وجیود نیواهید
َاشكرو ن ِبكالمعر ِ
با یکدیگر زندگی کنند « ِ

داشت .مشکالت امروزه جامعه و زندگی ما ،از این روست که از گفتمان قرآن فاصله گرفتیهاییم.

مقام معظم رهبری میفرماید «مشکالت کنونی دنیای اسالم از جمله شرایط تبسفبار فلسیطین
و جنایات رژیم صهیونیستی بهویژه در روزهای اخیر ،نتیجه دوری امت اسالمی از قرآن است».

5

 .2دعا
ُ
َ
َ
َ
َ
ِّ
ُ َ ْ َ َ
دومین عامل رشد ،دعا و گفتگو با خداست « َو إاا َسأ َل َك َ َبادال ََ ِّني ف ني قر ٌ
كوة
يكب أ ِجيكب دَ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َّ َ
ْ ُ
َ َ َّ ُ ْ َ ْ ُ ُ َ 6
الد ِاع ِإاا َد ََ ِان ف ْل َي ْس َت ِج ُيبوا ِلي َو ْل ُيؤ ِمنوا ِبي لعلهْ يرشدون و هرگاه بندگان من از تو دربیاره مین

بپرسند[ ،بگو] من نزدیکم و دعای دعاکننده را به هنگامی که مرا بیواند ،اجابیت مییکینم .پیس

[آنان] باید فرمان مرا گردن نهند و به من ایمان آورند ،باشد که راه یابند».
امام خمینی همیشه در آغاز درس گفتن میفرمود
 .1حسین شاه عبدالعظیمی؛ تفسیر اثنیعشری؛ ج ،14
 .2احزا

ْ
« ِإ َل ِهي َ ْب ِلي َك َم َال ِاالن ِق َن ِاع ِإ َل ْي َك؛

7

خدایا

.308
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 . 3بقره .276
 .4نساء .19
 .5بیانات در محفل انس با قرآن کریم؛ 27/02/1397
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 .6بقره .186
 .7محمدباقر مجلسی؛ بحاراألنوار؛ ج ،91
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مرا به کماط گسستن [از خل ] و پیوستن به خودت ،برسان» .از همین رو بود کیه از هییچ قیدرتی
ترسی نداشت .ایشان اولین بیانیه سیاسی خود را با این آیه صادر کردند
َ

ُ

ْ

ُ

« ُق ْل إ َّنما َأَ ُظ ُُ ْْ بواح َ
كد ٍة
ِ
ِ ِ
ِ

أ ْن َتق ُ
وموا ِل َّل ِه َمثنى َو فرادى  1بگو من شما را فقط به یک حقیقت اندرز مییدهیم [و آن] اینکیه

دو دو و یک یک برای خدا قیام کنید» .اگر کسی برای خدا کار کند ،خسته نمیشیود و سیرزنش،

سرزنشکنندگان او را از انجام کار باز نمیدارد .قبیل انقیال افیرادی از تهیران ،خیدمت ایشیان
آمدند و خواستند امام برای مسجد تازه تبسیسشان روحیانی بفرسیتد .امیام طلبیه جیوانی را
انتیا کرد و او را به سه شرط فرستاد اسمی از امام نبرد ،به بانیان مسجد تکیه نکند و برای خیدا
در آن مسجد فعالیت کند .یکی از برنامههای منظم امام  ،دعا بیود؛ بیهطیوری کیه در  15سیاط
حضور در نجف ،هر شب زیارت جامعه کبیره میخواند .وقتی در بیمارستان بسیتری بیود ،ییک
مفاتیح کنار ایشان بود .بعد از رحلت امام مفاتیح را که برداشتند ،دیدنید دعیای عهید را نشیانه
گذاشتهاند که مرتب بیوانند .در ماه رمضان ،ارتباطشان را با مسئولین قطع میکیرد و مییگفیت
«من برنامه دعا دارم».
هدف از دعا فقط اجابت نیست؛ بلکه گفتگو با خداست .گاهی انسان هر هه دعیا میکنید ،بیه
اجابت نمیرسد؛ در حالی که دعا و حرف زدن با خدا ،اجابت اسیت .از همیین روسیت کیه در
برخی روایات از ثوا های عجیبی در پروندهها سین به میان آمده است .وقتیی فیرد علیت ایین
ثوا ها را جویا میشود ،میگویند «ثوا آن دعاهایی است که اجابت نشد» .در قرآن  160آییه

ْ
دامنا»َ « 2،ر َّبنا ال ُتز ْغ ُق ُل َ
وجود دارد که دعاست؛ مانند « َر َّبنا َأ ْفر ْغ ََ َل ْينا َص ْب ًرا َو َث ِّب ْت َأ ْق َ
وبنا َب ْع َد ِإا
ِ
ِ
َ ُ
ً َ ْ َ َّ َ 4
5
ْ َْ
َّ
َ َ ْ َ ُ ْ َ َّ َّ َ 3
ِّ
واجنا و اري ِاتنا» و ...؛ دعاهای کوتاه
ديتنا»« ،ربنا ِإننا س ِمعنا م ِ
ناديا»« ،ربنا ب لنا ِمن أز ِ

یک خطی که اگر شرایط آنها رعایت شود ،سبب رشد و پیشرفت میشود.
امام علی

درباره ویژگیها و شرایط اجابت دعا میفرماید « ِإ َّن ُِلل ُّ عا ِ ُ َأربيع ُِخص ٍ
يَل َصُ
يال ُِإ ْخ َ
َ َْ َ َ

 .1سبب .46
 .2بقره « 250پروردگارا! پیمانه شکیبایی و استقامت را بر ما بریز و قدمهای ما را ثابت بدار».
 .3آط عمران « 8پروردگارا! دطهایمان را بعد از آنکه ما را هدایت کردی( ،از راه ح ) منحرف مگردان».
 .4آط عمران « 193پروردگارا! ما صدای منادی (تو) را شنیدیم».
 .5فرقان « 74پروردگارا! از همسران و فرزندانمان مایه روشنی هشم ما قرارده».

راههای رشد و پیشرفت در قرآن و حدیث 239 

الس ِرير ِة َُو ُِإ َْ َضارُال َِّّي ِة َُوُم ْص ِر َف َةُالْو ِْيل َِة َُو ْ ِ
ُاإل ْن َصا َ ُِفيُال َْم ْس َأل َُِة؛ 1دعا ههار و یژگی مییخواهید
َ
َ َّ َ
َّ َ
خلو باطن ،نیت کردن ،شناخت وسیله و انصاف در درخواست».
 .1ایمان و اخالص

شرط اوط اجابت دعا ،ایمان به رحمت بیمنتهای ذات احدیت اسیت و اینکیه از ناحییه او هییچ
منعی از فی

در رحمت الهی ،هیچگاه به روی بندهای بسیته نمییشیود .اگیر نقیص و
نیست و ِ

قصور است ،از ناحیه بنده است .امام زینالعابدین

در دعای معروف ابوحمزه میفرماید

بارالها! من جادههای طلب را به سوی تو باز و صاف ،و آبشیورهای امید بیه تیو را ماالمیاط
میبینم .کمک خواستن از فضل و رحمت تو را مجاز ،و درهای دعا را به روی آنان که تیو را
بیوانند و از تو مدد بیواهند ،باز و گشاده میبینم و به یقین میدانم کیه تیو آمیاده اجابیت
دعای دعاکنندگان و در کمین پناه دادن به پناهخواهندگان هستی و نیز یقین دارم کیه بیه پنیاه
بیشندگی تو رفتن و به قضای تو رضا دادن ،کمبودیهای بیل و امسیاک بییلکننیدگان و
ظلم و تعدی ستمکاران را جبران میکند و یقین دارم که آن کس که به سوی تو کوچ کند ،راه
زیادی تا رسیدن به تیو نیدارد و یقیین دارم ههیره تیو در پیرده نیسیت ،ایین آمیاط و اعمیاط
ناشایست بندگان است که حجا دیده آنها میگردد.

2

 .2جدی بودن نيت

هنگام دعا ،از سویی باید واژهها را متناسب با موضوع دعا انتیا نمود و از سوی دیگیر بایید بیر
طالب مضیمون دعیا و
خواسته و نیت خود جدی بود؛ بدین معنا که تمام وجود آدمی خواستار و ِ
نیت باشد .از همین روست که شهید مطهری میگوید

ً
دعا شرایطی دارد .شرط اولش این است که واقعا خواستن و طلب در وجود انسان پیدا شود
ً
و تمام ذرات وجود انسان مظهر خواستن گردد .واقعیا آنچیه میخواهید ،بیه صیورت ییک

احتیاج و استدعا و حاجت در آید .فرق است بین خواندن دعا و دعای واقع .تا دط انسان بیا
ً
ً
زبان هماهنگی نداشته باشد ،دعای واقعی نیست .باید در دط انسان جدا و واقعا خواست و
ً
طلب پیدا شود ،حقیقتا در وجود انسان احتیاج پدید آید که
ُ
ُ
مالدیچیمزىكمهجسمت 
باریارر
چهروییرازپیمرتماجرسمت  
هر




 .1مسعود بن عیسی أبیفراس؛ مجموعه ورام؛ ج ،1
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 .2علی بن موسی ابنطاووس؛ إقبال األعمال؛ ج،1

.66

  240رهتوشه فصلنامه علمی ــ تخصصی ویژه مبلغان

اشدرداستواصلمرحممت 


مایه

هركمهجویماشمرریارمرعاقدمت  





هممركجممافاممرىنممواآنجممارود 

همممركجمممادردىدواآنجمممارود  





هركجاپسمتیاسمتآ آنجمارود 

هركجامشمكلجموا آنجمارود  





مت 1
بممارجوشممرآرممتازرمماالوپسم 

آ كمجوبش گیآوررمهدسمت  





 .3شناخت وسيله

سومین شرط اجابت دعا ،شناخت وسیله اجابت است .شیصی به امام صادق

گفیت «مین

در خانه مینشینم و دعا میکنم تا خدا روزی من را بدهد» .حضرت فرمود «این مرد یکی از سه
نفری است که دعایش مستجا نمیشود».

2

 .4رعایت انصاف در دعا

گاهی آنچه آدمی در دعا ،آن را طلب میکند؛ سودی برایش ندارد .بنابراین بایید در دعیا کیردن و
درخواست از خداوند ،جانب انصاف را رعایت کیرد .یکیی از میوارد رعاییت انصیاف در دعیا،
ننوشتن خطای دیگران به پای دین است .نباید مسائل دینیی را بیه مشیکالت گیره زد و بیه خیاطر
مشکالت دنیوی ،دین را کنار گذاشت .با رعایت این شرایط ههارگانه است که دعا باعک رشید و
پیشرفت میشود.
خدا در آخر سوره توبه ،به پیامبر
َ

َّ

دستور میدهد که از دشمن نترسد

َ َ َّ َ ُ ْ
«ف ِ ْن ت َول ْوا فقل َح ْس ِب َى

َّالل ُه ال ِإ َل َه ِإال ُ َو ََ َل ْي ِه َت َو َّك ْل ُت َو ُ َو َر ُّب ْال َع ْر ِش ْال َع ِظ ِيْ  3پس اگر روی برتافتند ،بگو خیدا میرا بیس
است؛ هیچ معبودی جز او نیست .بر او توکیل کیردم و او پروردگیار عیرش بیزرگ اسیت» .ایین
انقال نیز اکنون ههل ساط است که با اتکای به خدا و بیه پشیتوانه میردم ،بیی هییچ هراسیی از
ابرقدرتها ،به مسیر خود ادامه میدهد .مقام معظم رهبری میفرمود «وقتی کار بر میا مسیئولین
نظام سیت میشد ،خدمت امام میرفتیم .نگاه به امام ،ما را آرام میکیرد» .امیام سیجاد

نییز

میفرماید در روز عاشورا وقتی شرایط سیت و پیچیده میشد ،اصحا به امیام حسیین

کیه

 .1مرتضی مطهری؛ بیست گفتار؛

 238و .239

 .2محمد بن یعقو کلینی؛ الکافی؛ ج ،5
 .3توبه .129

.77
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نگاه میکردند ،آرام میشدند 1.امام علی

نیز میفرمود «كََّّاُ ِإ َذاُاَميرُالْبي ْأ ُُاََّ َقي ََّياُ ِبرْ ِ
يولُُ
ْ َ َّ َ
ْ َ

اه ُ َفل َْم َُيك ْنُ َأ ََ ٌ ُِمََّّاُ َأ ْق َر َب ُِإلَ ُال َْص ِّو ُِم َّْ ؛ 2هنگامی که کارزار سیت میشد ،ما خیود را در
ِ ُِ
پناه رسوطالله حفظ میکردیم و از میان ما ،کسی نزدیکتر از او به دشمن نبود» .رهبر معظیم
انقال میفرمود

در دوران مس یئولیت ممتییدی کییه از روزهییای اوط انقییال داشییتم ،بارهییا بییه یییاد اییین جملییه
امیرالمؤمنین

میافتادم که میفرماید «وقتی در جنگها کار بر ما سییت میشید و احسیاس

میکردیم که در مقابل حادثه ضیعیفیم ،بیه رسیوطخیدا
امیرالمؤمنین

پنیاه میبیردیم» .وقتیی ایین جملیه

به یادم میآمد ،میدیدم بر وضع ما نیز صادق است.

3

 .3فکر و اندیشه

فکر کردن ،سبب رشد آدمی میشود؛ هنانکه امام علی

فرموده اسیت « َعل َْيي َُُ ِبيال ِْف ْك ِرُ َف ِإنَّي ُُ

ال؛ 4فکر کن؛ زییرا فکیر ،راهییابی از گمراهیی و اصیالح کننیده
ُاأَ ْع َم ُِ
ُالض ََل ِل َُوُم ْص ِلح ْ
ر ْش ٌ ُِم َن َّ
عملهاست» .جوانی که گرفتار اعتیاد میشود ،زندگیای که به جدایی و طالق منجیر میشیود،
فردی که به زندان میرود و  ،...ناشی از عمل کردن بدون فکر است.
روزی فردی نزد پیامبر

آمید و از حضیرت خواسیت او را موعظیه کنید .رسیوطخدا

فرمود «تو را موعظه کنم ،عمل هم میکنی؟» .گفیت «بلیه» .رسیوطخیدا

بیه او

سیه مرتبیه از او

ِ
ٍ
ُع ِاق َبتَ ُ َف ِإ ْن َُي ُر ْشي اًُ
اعتراف گرفت ،آنگاه به او فرمود « َف ِإ ِّنيُأوصي َ ُِإ َذاُ َأ ْن َتُ َه َم ْم َتُ ِب َأ ْمرُ َفتَ َ بَّ ْر َ
َف ْام ِض ِ َُو ُِإ ْن َُي ُ َغ ِياًُ َفا ْنتَ ِ َُع َّْ ؛ 5سفارش میکنم هیر گیاه در کیاری تصیمیم گرفتیی ،پاییان آن را
 .1محمدباقر مجلسی؛ بحاراألنوار؛ ج ،6

« 154هون کار بر حسین بن علی بن ابیطالب

دشوار شد،

همراهانش به او نگریستند و دریافتند که او بر حالی دیگر است؛ زیرا هر هه کار دشوارتر میشد ،رنگ آنان دگرگون
میگشت و اندامشان میلرزید و ترس دطهایشان را فرا میگرفت ،در حالی که روی حسین

و برخی نزدیکانش

میدرخشید و اندامشان آرام میگشت و دطهایشان قرار میگرفت».
 .2محمد بن حسین شریف الرضی؛ نهج البالغة؛ تصحیح صبحی صالح؛

.520

 . 3بیانات در مراسم تنفیذ حکم ریاستجمهوری؛.1368/05/12
http://farsi.khamenei.ir/newspart-print?tid=1466&npt=9

 .4علی بن محمد لیثی واسطی؛ عیون الحکم و المواعظ؛
 .5محمدباقر مجلسی؛ بحاراألنوار؛ ج ،68

.339
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بنگر .اگر پایانش خیر و نیکی است ،انجام بده و اگر گمراهی است ،از آن خودداری کن» .اغلیب
مشکالتی که برای ما به وجود میآید ،از این روست که ابتیدا عمیل را انجیام مییدهیم و بعید از
خرا شدن ،دربارهاش فکر میکنیم .تفکر سازنده ،سبب نجات حر بن یزید ریاحی شد .فکیر و
اندیشه درست و منطقی ،بسیاری از شبهات مطرح شده توسط شیبکههای میاهوارهای و مجیازی
دشمن را حل میکند؛ جوان را از تماشای صحنههای مبتذط باز میدارد و او را به خیدا نزدییکتر
میکند.
 .4مشورت

مشورت ،اصل مهمی است که اسیالم نییز بیه آن تبکیید دارد؛ هنانکیه رسیوطخدا

فرمیود

ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
يق ُِم َن ِ ِ ِ
ياك َُوُ
ُعل َْيي َ ُالََّّاصيحُال َْصاقيلُ َف ِإيَّ َ
«م َش َاو َرةُال َْصاق ِلُُالََّّاص ِحُر ْش ٌ َُوُي ْم ٌن َُوُ ََ ْوف ٌ
يار َ
ُاهُ َفإ َذاُ َأ َش َ
ب؛ 1در مشورت با عاقل خیرخواه ،سعادت و برکت و رشید و توفیی از
ال ِْخ ََل َ ُ َف ِإ َّن ُِفيُ َذ ِل َ ُال َْص َط َُ

خداست .پس همین که دانای خیرخواه به تو مشورت داد ،بر خالف آن عمل مکن؛ زیرا موجیب

نابودی تو میشود» .مشورت ،فواید بسیاری دارد که از جمله میتوان بیه «بهیرهمنیدی از اندیشیه
دیگران»« ،استفاده از تبیید و حمایت دیگران»« ،جلوگیری از سرزنش دیگران»« ،شناسایی افیراد
صاحبنظر و مؤمن»« ،رشد فکری مردم»« ،پرهیز از استبداد رأی» و «گسترش فرهنیگ مشیاوره
و ایجاد تفاهم» اشاره کرد .امیرالمؤمنین  ،شهید رمضیان ،دربیاره اهمییت مشیورت در سییره

ِ
ُالر ْش ُ؛ 2سیره پیامبر اکرم
پیامبر میفرماید «ْ َيرَ ُُا ْل َق ْص َُوََُّّْت ُّ
راهنمایی است».

 ،میانهروی و سینت او،

فهرست منابع
کتب

 .1ابن ابیفراس ،مسعود بن عیسی؛ مجموعة ورام؛ ها اوط ،قم مکتبل فقیه1410 ،ق.
 .2ابنطاووس ،علیی بین موسیی؛ اقبقال االعمقال؛ هیا دوم ،تهیران دار الکتیب االسیالمیل،
1409ق.
 .1همان ،ج،72

.102

 .2محمد بن حسین شریف الرضی؛ نهج البالغة؛ تصحیح صبحی صالح؛

.139
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 .3احمدی میانجی ،علی؛ مکاتیب الرسول

؛ ها اوط ،قم دار الحدیک1419 ،ق.

 .4امام زینالعابدین  ،ابن حسین بن علی؛ الصحیفة السجادیة؛ ترجمه و شرح سید علینقیی
فی االسالم؛ ها دوم ،تهران فقیه1376 ،ش.
 .5شاه عبدالعظیمی ،حسین؛ تفسیر اثنی عشری؛ ها اوط ،تهران میقات1363 ،ش.
 .6شریف الرضی ،محمد بن حسین؛ نهج البالغه؛ تصیحیح صیبحی صیالح؛ هیا اوط ،قیم
هجرت1414 ،ق.
 .7صدوق ،محمد بن علی؛ ثواب االعمال و عقاب االعمال؛ قیم دار الشیریف الرضیی للنشیر،
1406ق.
 .8طبرسی ،حسن بن فضل؛ مکارم األخالق؛ ها ههارم ،قم الشریف الرضی1412 ،ق.
 .9کلینی ،محمد بن یعقو ؛ الکافی؛ تصیحیح علیی اکبیر غفیاری و محمید آخونیدی؛ هیا
ههارم ،تهران دار الکتب االسالمیه1407 ،ق.
 .10لیثی واسطی ،علی بن محمید؛ عیقون الحکقم و المقواعظ؛ هیا اوط ،قیم دار الحیدیک،
1376ش.
 .11مجلسی ،محمدباقر؛ بحاراألنوار؛ ها دوم ،بیروت دار احیاء التراث العربی1403 ،ق.
 .12مطهری ،مرتضی؛ بیست گفتار؛ ها بیستم ،تهران انتشارات صدرا1383 ،ش.
 .13نوری ،حسین بن محمدتقی؛ مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل؛ ها اوط ،قم مؤسسیه
آطالبیت

1408 ،ق.

سایت

پایگاه اطالعرسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیتالله خامنهای.

