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 مقـدمــــــه
کارهایی که ما انسان ها انجام می دهیم، تمامًا برای رسیدن به هدف است. گاهی این هدف 
متعالی است و ارزشمند، مثل کسی که کتاب »صد و چهارده« را می نویسد تا دیگران از خواندن 
مطالبش استفاده ببرند و در سبک زندگی شان تجدیدنظری کنند؛ و گاهی این هدف، هدفی 
است پست و بی ارزش مانند کسی که کتاب »آیات شیطانی« را می نویسد تا مردم را به انحراف 
بکشاند و در اعتقاداتشان شک و شبهه ایجاد کند. در اینجا کاری به گروه دوم نداریم. صحبت 

در مورد اتفاقاتی است که با هدفی ارزشمند صورت گرفته اند. 
اگر کسی پیدا بشود که از کتاب »صد و چهارده« به عنوان بادبزن استفاده کند، آیا چنین شخصی، 
به فواید فوق العاده ای که در این کتاب وجود دارد می رسد؟! یقینًا نه! این یک مسئلٔه بدیهی است 
که اگر از وسیله ای در راستای هدفش استفاده نشود، این استفاده، استفادٔه بجا و کاملی نخواهد 
بود. سراغ کتاب دیگری برویم به نام قرآن. کتابی پاک که از مبدأیی پاک، بر قلبی پاک نازل و از 
لبانی پاک برای مردم تالوت شد؛ کتابی که در آیات خودش، به هدف نزولش اشاره کرده: تدبر و 
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پند گرفتن؛ و اگر کسی چنین استفاده ای از قرآن نکند، خودش را از نفع و بهرٔه اصلی این کتاب 
مقدس، محروم کرده است.

باِب؛ )سوره ص، آیه 29(
ْ
ل

َ
أ

ْ
ل
َ
وا ا

ُ
ول

ُ
ُروا آیاِتِه َو ِلیَتَذکَر أ ّبَ یک ُمباَرک ِلیّدَ

َ
ناُه ِإل

ْ
ْنَزل

َ
کتاٌب أ

این کتاب پربرکتی است که آن را بر تو نازل کرده ایم تا آیاتش را تدّبر کنند و خردمندان متذّکر 
شوند ]و از آن پند بگیرند[.

سازمان اوقاف و امور خیریه به منظور بهره مندی زائران و مجاوراِن آستان مقدس امام زادگان 
و بقاع متبرکه از اقیانوس بیکران معارف قرآن و عترت، همه ساله طرح ضیافت الهی را در ایام 
ماه مبارک رمضان برگزار می نماید، که با اجرای برنامه های متنوع فرهنگی تبلیغی با محوریت 

قرآن عزیز، امروزه  به مطالبه مردم و مسئولین، از این سازمان تبدیل شده است.
زائران  برای  باشد  همراهی  تا  شد  آراسته  طبع  زیور  به  چهارده  و  صد  کتاب  راستا  همین  در 
و  الهی. »صد  بقاع متبرکه در فضای ملکوتی ضیافت  و  امامزادگان  آستان مقدس  مجاوران 
چهارده« فرصتی است برای تأمل در آیات قرآن کریم و مقایسٔه سبک زندگی ما، با سبک زندگی 
قرآنی. نام کتاب را با الهام از صد و چهارده سورٔه نورانی قرآن انتخاب کردیم و تعداد قطعات و 
آیات منتخب را، سی آیه؛ برابر با تعداد روزهای ماه خدا. »صد و چهارده« به شما این فرصت را 
می دهد که در هر روز از ماه مبارک رمضان، دقت بیشتری کنید در بعضی آیات قرآن. در این 
است،  قرآن  در  انسان شناسی  موضوع  با محوریت  که  آغازین  قطعات  مطالعٔه  از  پس  کتاب، 



سراغ آیاتی می روید که سبک زندگی امروزی را با سبک زندگی قرآنی مقایسه کرده است. سبک 
زندگی ای که گاه هماهنگ با آموزه های قرآن است و گاه ناهماهنگ. »صد و چهارده« را با دقت 
ببینید سبک زندگی شما چگونه  و  را قاضی کنید  پایان هر قطعه، کالهتان  از  بخوانید و پس 

است؛ هماهنگ یا ناهماهنگ!

معاونت فرهنگی و اجتماعی
سازمان اوقاف و امورخیریه
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یک. جـایگاه  
زندگی بعضی انسان ها سروته ندارد! نمی دانند برای چه زندگی می کنند و قرار است به کجا برسند 
و در چه صورتی زندگی شان موفق است و در چه صورت ناموفق. با کمی آسان گرفتن، می شود گفت 
که زندگی شان با بعضی موجودات جاندار دنیا، تفاوت چندانی ندارد. صبح به صبح بیدار می شوند و 
به کارهای روزمره شان رسیدگی می کنند و می خورند و می خوابند و روز از نو، روزی از نو. انسان هایی 
که ممکن است هر روز نسبت به یک اتفاق بی فایده و بی ارزش، واکنش های احساسی نشان بدهند 

و هر روز با یک دسته و گروه باشند و از یک تفکر پیروی کنند، البته آن هم یک پیروی بی هدف!
اما در مقابل این انسان های بی تفاوت و بی خیال، افرادی هستند که برای برداشتن هر قدم در 
زندگی، ابتدا خوب فکر می کنند و برای سواالتی که در ذهنشان به و جود می آید به دنبال پاسخ 
می گردند و بعد از اینکه تمامی جوانب کار را سنجیدند؛ اقدام به عمل می کنند. این افراد پر سؤال 
و دقیق، شاید در نگاه اول بسیار سختگیر و نچسب به نظر بیایند؛ اما در حقیقت، تنها این افراد 
هستند که هدفمند زندگی می کنند و در صورت برداشتن قدم های صحیح، به موفقیت های بزرگ 

و اساسی می رسند!
از پیچیده ترین و پرسوال ترین موضوعات، موضوع »خودشناسی« است و  افراد، یکی  این  برای 
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اولین سوالشان این است: »ما که هستیم؟ اصاًل ما در کجای این عالم بزرگ قرار داریم و نقش ما 
در این دنیای پهناور؛ که هنوز خیلی از گوشه هایش برای ما ناشناخته است، چیست؟« البته این 
سؤال، خیلی خوب و به جاست! باالخره اگر انسان خودش را نشناسد و نداند که باید به چه جایگاهی 
اقدام به حرکت در مسیر پیشرفت نخواهد کرد؛ چون اصاًل نمی داند که مسیر کدام طرف  برسد، 
است! سراغ کتاب خدا می رویم و در آیاتی که به قصٔه خلقت ما اشاره کرده، می رسیم به پاسخ اولین 

و مهم ترین سوالمان: ما انسان ها، جانشین خدا هستیم، روی زمین!

***
 َتْجَعُل ِفیَها َمْن ُیْفِسُد ِفیَها َو 

َ
وا أ

ُ
ْرِض َخِلیَفًة َقال

َ
أ

ْ
ِة ِإنِّي َجاِعٌل فِي ال

َ
َملَاِئک

ْ
َک ِلل  َرّبُ

َ
َو ِإْذ َقال

ُموَن ؛ 
َ
ُم َما لَا َتْعل

َ
ْعل

َ
 ِإنِّي أ

َ
َک َقال

َ
ُس ل ُح ِبَحْمِدَک َو ُنَقّدِ َماَء َو َنْحُن ُنَسّبِ َيْسِفُک الّدِ
)سوره بقره، آیه 30(

 ]به خاطر بیاور زمان خلقت انسان و[ هنگامی را که پروردگارت به فرشتگان گفت: »من در روی زمین، 
آیا کسی را در آن قرار می دهی که ]مانند  جانشینی قرار خواهم داد.« فرشتگان گفتند: »پروردگارا! 
مخلوقات قبلی که در زمین ساکن بودند[ فساد و خونریزی کند؟! ]اگر هدف از خلقت این موجود، 
پروردگار فرمود: »من  تقدیس می کنیم.«  را  تو  و  بجا می آوریم  را  تو  ما تسبیح و حمد  عبادت است[ 

حقایقی را می دانم که شما نمی دانید.«
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دو. بـرتـر  
حاال که به جواب اولین سؤال رسیدیم و فهمیدیم جانشین خدا روی زمین هستیم، سیل سؤاالت 
بعدی شروع می شود. اینکه ارزش ما در نزد خدا چه مقدار است؛ و وظایفمان چیست؛ و دشمنان ما 
در مسیر زندگی چه کسانی هستند و راه مقابله با آن ها چیست؛ و در چه صورتی می توانیم مطمئن 
باشیم که پا در مسیر درست گذاشته ایم؛ و چه نشانه هایی وجود دارد که با آن ها می توانیم متوجه 
انحرافمان از مسیر درست بشویم؛ و اصاًل خدایی که ما را آفریده، دوست دارد که ما چگونه رفتار 
کنیم، هم در زندگی فردی و هم در زندگی خانوادگی و هم در زندگی اجتماعی؛ و اگر در طول زندگی 
انتخاب اشتباهی انجام بدهیم، آیا راهکاری برای اصالح و جبران و بازگشت وجود دارد و استفاده 

از این راهکار، چه شرایطی و ویژگی هایی دارد؟!
نوشتیم،  راجع بهشان  و بی خیالی که در صفحٔه قبل  بی تفاوت  انسان های  نگاه همان  شاید در 
رسیدن به پاسخ هیچ کدام از این سؤاالت، مهم نباشد، همانطور که بسیاری از دیگر مسائل مهم 
که  است  این سؤاالت  پاسخ  می دانیم  به خوبی  ما  ولی  ندارد؛  چندانی  اهمیت  برایشان  زندگی هم 
مسیر زندگی ما را تعیین می کند و اگر جواب این همه سؤال را ندانیم، هرگز نمی توانیم هدف گذاری 

صحیحی در زندگی داشته باشیم.
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سراغ سؤال بعدی می رویم! اینکه آیا خدا برای ما جانشینانش، ارزش خاصی هم قائل شده یا نه؟! 
به عنوان جانشین  البته همٔه ما میدانیم که طبیعتًا وظایف و مسئولیت های بسیار بسیار سنگینی 
خدا داریم؛ اما شاید بهتر باشد اول از ارزشمان باخبر بشویم و بعد با دلی آرام و خوشحال، برویم 
سراغ انجام وظایف. جواب این است که ما مخلوقات ویژٔه خدا هستیم! خدا دیگر مخلوقاتش را در 
خشکی و دریا در اختیار ما قرار داده، انواع روزی های پاک و خوراکی های مختلف از سبزی ها و 
حبوبات و میوه ها گرفته تا گوشت حیوانات خشکی و دریا و لبنیات را برایمان حالل و گوارا کرده و از 

همه مهم تر، ما را بر تمامی موجودات با نعمت عقل برتری داده!

***
َناُهْم 

ْ
ل َباِت َو َفّضَ ّیِ

َبْحِر َو َرَزْقَناُهْم ِمَن الّطَ
ْ
َبّرِ َو ال

ْ
َناُهْم فِي ال

ْ
ْمَنا َبِني آَدَم َو َحَمل َقْد َکّرَ

َ
َو ل

ْقَنا َتْفِضیلًا؛ 
َ
ْن َخل ى َکِثيٍر ِمّمَ

َ
َعل

)سوره اسراء، آیه 70(

ما آدمی زادگان را گرامی داشتیم؛ و آن ها را در خشکی و دریا، ]بر مرکب های راهوار[ حمل کردیم؛ 
و از انواع روزی های پاکیزه به آنان روزی دادیم؛ و آن ها را بر بسیاری از موجوداتی که خلق کرده ایم، 

برتری بخشیدیم.
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سه. امـانت  
داشت  که خواهیم  زندگی چندساله ای  در طول  ما  وظیفٔه  ببینیم  که  این می رسد  به  نوبت  حاال 
چیست؟ ما به عنوان جانشین خدا در روی زمین آفریده شدیم و ارزشی فوق ارزش تمام مخلوقات 
پیدا کردیم، تا چه کار کنیم؟ وظیفٔه مهم ما چیست که خدا برای انجام بهتِر آن، تمامی آفریده هایش 

را در اختیار ما گذاشته و به ما توان داده تا از آن ها برای هدفی که در نظر داریم استفاده کنیم؟
جواب این است: امانت داری! اما این امانت چیست؟ امانت اصلی، همان مقام و منصبی است که 
خدا در اختیار ما گذاشته یعنی جانشینی و بندگی خودش؛ باید بندٔه خوبی باشیم و اولویت اولمان، 

کسب رضایت خدا باشد و عمل به آنچه به آن امر کرده و دوری از آنچه از آن نهی کرده.
بدون شک، این مقام، باالترین مقامی است که یک مخلوق و آفریدٔه خدا می تواند داشته باشد و 
شاید عده ای با تصور داشتِن عنوان اشرف مخلوقات و صاحب امانت الهی، آن قدر خوشحال و شاد 

شوند که از خیلی نکات مهم تر غافل شوند! 
رفتار می کنیم؛  بزرگ، چگونه  این مسئولیت  پذیرفتن  از  که پس  باشیم  مراقب  باید خیلی خیلی 
این یک قانون است! کسی که وظیفٔه انجام کار بزرگی را قبول می کند، نباید خوشحال باشد که 
مسئولیت مهمی پیداکرده و مدیریت اموری را به دست آورده و زیردستانی دارد که می تواند آن ها را 
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امرونهی کند؛ بلکه باید تمام هوش و حواسش را بگذارد پای آن کار تا مبادا کوچک ترین اشتباهی 
در انجامش پیش بیاید؛ زیرا هر مقدار ارزش کاری بیشتر باشد، هزینه و تاوان اشتباه در آن کار، 
بیشتر و سخت تر خواهد بود؛ و چه مقامی و مسئولیتی باالتر از پذیرش امانت الهی؟! امانتی که بر 
اساس آیات قرآن، ابتدا بر آسمان ها و زمین و کوه ها، عرضه شد؛ اما آنان از پذیرش آن، سرباز زدند.
اگر ما نتوانیم از امانت الهی درست نگهداری کنیم، جانشین بدی خواهیم بود و البته خداوند برای 

این جانشینان جاهل و ظالم، عذاب بدی در نظر گرفته است!

***
ْشَفْقَن ِمْنَها َو 

َ
َنَها َو أ

ْ
ْن َیْحِمل

َ
َبْيَن أ

َ
ِجَباِل َفأ

ْ
ْرِض َو ال

َ
أ

ْ
َماَواِت َو ال ى الّسَ

َ
َماَنَة َعل

َ
أ

ْ
ا َعَرْضَنا ال ِإّنَ

 َجُهولًا؛ 
ً
وما

ُ
ُه َکاَن َظل ِإْنَساُن ِإّنَ

ْ
َها ال

َ
َحَمل

)سوره احزاب ، آیه 72( 

ما امانت ]تعّهد، تکلیف، و والیت الهّیه[ را بر آسمان ها و زمین و کوه ها عرضه داشتیم، ]اما[ آن ها از 
حمل آن سر برتافتند و از آن هراسیدند؛ اّما انسان آن را بر دوش کشید؛ او بسیار ظالم و جاهل بود، 
]چون بسیاری از آن ها قدر این مقام عظیم را نشناختند و با کوتاهی در رعایت شرایط آن، به خود ستم 

کردند و با دستان خود، آتش جهنم را برای خود خریدند[!
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چهار. انتخـاب  
ما انسان ها دارای اختیار هستیم؛ یعنی خدا ما را این گونه آفریده. می توانیم به انتخاب خودمان 
بهترین غذا را استفاده کنیم و لذت ببریم و از فواید آن غذا استفاده کنیم؛ و یا غذایی پر از ضرر 
بخوریم و بیمار شویم. می توانیم بعد از بیمار شدن به دکتر برویم و مداوا شویم و یا دست روی دست 

بگذاریم و بمیریم! اختیار تا این حد! 
در انتخاب دین هم خداوند بنده ای را اجبار نکرده و در قرآن هم فرموده است که اجبار و اکراهی 
در پذیرش دین نیست؛ همان آیه ای که عموم افرادی که حوصله دین داری و مراعات حالل و حرم 
و می گویند، دین  باال می گیرند  را  افتخار سرشان  با  و  قرار می دهند  را دستاویز خود  آن  ندارند؛  را 
نداریم که نداریم، خدا هم گفته دین داری اجباری نیست! اما نکته ای که معمول بی دین ها از آن 
غافل اند، این است که درست است که انتخاب دین، اجباری وجود ندارد؛ اما یقینًا کسی که تسلیم 
خدا و دین او شود، با کسی که این گونه نباشد، فرق های زیادی خواهد داشت و بدون شک در یک 

رتبه و جایگاه نخواهند بود. 
اگر بخواهیم قضیه را ساده تر کنیم، می توانیم از مثال سوادآموزی استفاده کنیم! رفتن به مدرسه 
بودن  برود و سختی دانش آموز  به مدرسه  اما طبیعتًا کسی که  یادگیری درس، اجباری نیست!  و 
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را تحمل کند و بجای تفریح های مختلف و وقت گذرانی های بیهوده، وقتش را پای درس و علم 
بگذارد، آینده اش زمین تا آسمان متفاوت خواهد بود با بچٔه تنبلی که زیر بار درس خواندن نمی رود! 
درس خواندن اجباری نیست، ولی کسی که درس بخواند، از مزایای آن استفاده می کند و کسی که 

درس نخواند، محکوم به پذیرش ذلت بی سوادی است!
انتخاب و پذیرش دین هم دقیقًا همین گونه است. خداوند نسبت به انتخاب راه درست و یا اشتباه 
دستمان را باز گذاشته! البته پایان و عاقبت راه ها را پیش  روی ما روشن کرده و پیامبرانش را فرستاده 
و  باشد  کافر  و کسی که  به چه عاقبتی می رسد  و مطیع،  باشد  بگویند کسی که شاکر  ما  برای  تا 

ناسپاس، به چه فرجامی! اما انتخاب نهایی با خودمان است.

***
 
ً
ْغلَالًا َو َسِعيرا

َ
َکاِفِریَن َسلَاِسَل َو أ

ْ
ْعَتْدَنا ِلل

َ
ا أ  * ِإّنَ

ً
ا َکُفورا  َو ِإّمَ

ً
ا َشاِکرا ِبيَل ِإّمَ ا َهَدْیَناُه الّسَ ِّنَ

ِه؛   َيْشَرُب ِبَها ِعَباُد الّلَ
ً
 * َعْینا

ً
ٍس َکاَن ِمَزاُجَها َکاُفورا

ْ
ْبَراَر َيْشَرُبوَن ِمْن َکأ

َ
أ

ْ
* ِإّنَ ال

)سوره انسان، آیات 3 ـ 6(

ما راه را به او نشان دادیم، خواه شاکر باشد ]و پذیرا گردد[ یا ناسپاس! * ما برای کافران، زنجیرها و 
غل ها و شعله های سوزان آتش آماده کرده ایم! * به یقین ابرار ]و نیکان[ از جامی می نوشند که با عطر 

خوشی آمیخته است * از چشمه ای که بندگان خاص خدا از آن می نوشند!
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پنج. صـادقـانه  
وقتی نوبت به انتخاب راه می رسد و برگزیدن ایمان یا کفر؛ عده ای صادقانه راه ایمان را انتخاب 
می کنند. صادقانه، یعنی می پذیرند که در لحظه لحظٔه زندگی مطیع محض فرمان های الهی باشند 
و برای انجام دادن دستورات خداوند متعال از تمام توان خود مایه بگذراند. از جان و مال. برای این 
دسته از افراد، شرایط مختلف، تفاوت چندانی ندارد. اگر در اوج خوشی باشند و اسباب رفاه ظاهری 
برایشان تأمین باشد، شکر خدا از زبانشان نمی افتد و در پرداخت حقوق مالی الهی از زکات و خمس 
گرفته؛ تا صدقه و قرض الحسنه، کوتاهی نمی کنند. خوشی های ظاهری دنیا، باعث نمی شود که از 
یاد خدا غفلت کنند و دچار طغیان شوند؛ بلکه خودشان را در برابر نعمت های الهی شرمسار می بینند 

و در لحظه لحظٔه زندگی شان، یاد خدا را همراه خود می سازند.
این گروه، حتی اگر در نقطه مقابل رفاه و آسایش هم قرار بگیرند، بازهم در مورد ایمان خود به 
مطمئن  گذاشته اند  قدم  آن  در  که  راهی  درستی  به  و  نمی دهند  راه  دل  به  شک  متعال،  خداوند 
می مانند. اگر مبتال به فقر مالی و تنگدستی بشوند، یا داغ بیماری و حتی مرگ عزیزی را تحمل 
کنند و یا در امور عادی زندگی به مشکالت متعدد برخورد کنند؛ باز هم لب به شکوه و شکایت باز 
نمی کنند؛ چراکه می دانند خداوند در حال آزمودن آن هاست و صبر در برابر این امتحانات، مقام و 

منزلتشان را در نزد خداوند،  باالتر و باالتر می برد.
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اعتقاد و ایمان این دسته، آنچنان محکم است و استوار، که حتی اگر زمانی الزم شود تا از جان 
و  هست  مخلصانه،  و  نمی کنند  تردید  ذره ای  بگذرند،  دین  حفظ  برای  خودشان  آبروی  و  مال  و 
نیستشان را فدای اعتقاد و آیینشان می کنند و هیچ اتفاقی، باعث ایجاد سستی در ایمان راستین و 

همیشگی شان نمی شود.
شاید بعضی ها بعد از خواندن این جمالت، فکر کنند که چنین کسانی، هرگز پیدا نخواهند شد؛ 
اما اگر سری بچرخانیم و دور و اطرافمان را با دقت نگاه کنیم، دیدن عکس شهدای هشت سال 
دفاع مقدس و شهدای مدافع حرم، ما را در این فکر فرو می برد که انسان باید چه ایمان محکمی 
داشته باشد که بتواند زندگی و زن و فرزندانش را رها کند و جان و مالش را فدای دین و آیینش کند. 

رحمت و رضوان الهی بر آنان.

***
ْنُفِسِهْم فِي 

َ
ْمَواِلِهْم َو أ

َ
ْم َیْرَتاُبوا َو َجاَهُدوا ِبأ

َ
ِه َو َرُسوِلِه ُثّمَ ل ِذيَن آَمُنوا ِبالّلَ

َّ
ُمْؤِمُنوَن ال

ْ
َما ال ِإّنَ

اِدُقوَن ؛  ِئَک ُهُم الّصَ
ٰ
ول

ُ
ِه أ َسِبيِل الّلَ

)سوره حجرات، آیه 15( 

مؤمنان واقعی تنها کسانی هستند که به خدا و رسولش ایمان آورده اند، سپس هرگز شک و تردیدی به 
خود راه نداده و با اموال و جان های خود در راه خدا جهاد کرده اند؛ آن ها راستگویانند.
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شش. نقـاب  
برخالف گروه و دستٔه مؤمنان راستین، عده ای از افراد ادعای ایمان می کنند، اما ایمانشان راستین 
و همیشگی نیست. اعتقادشان فقط و فقط در حد زبان است و به قلبشان نمی رسد. البته این افراد 
ویژگی منحصربه فردی دارند که با نگاه به آن، به راحتی شناخته خواهند شد. این که دست به انجام 
هیچ کار ثوابی نمی زنند و در هیچ کار خیری شراکت نمی کنند، مگر این که بدانند بیشتر از هزینه ای 
که کرده اند، سود و بهره عایدشان می شود و اگر کاری برایشان سود مادی نداشته باشد، سراغش 
نمی روند مگر این که بدانند دیده می شوند و بعدها می توانند از اعتباری که محصول انجام این کار 

است، استفاده های چند برابر کنند.
اگر قرار است مسجدی بسازند، حتمًا باید در پیشانی مسجد، اسمشان کاشی کاری و در جای جای 
مسجد، عکس و تصویرشان قاب شود. اگر قرار است در تهیه جهیزیه فقرا قدمی بردارند، باید قبل 
از جشن عروسی حتمًا اسمشان را با صدای بلند و رسا اعالم کنند و جمعیت هم برای سالمتی شان، 
صلواتی جلی بفرستد. اگر قرار است یتیمی را سرپرستی کنند، باید تمامی اعضای خانوادٔه یتیم، با 
رسانه ها مصاحبه کنند و به جان آن ها و خانواده هایشان دعا کند و خالصه اینکه مالکشان برای 
انجام هر کاری، فقط و فقط خودشان است و سود و منفعتی که به آن ها می رسد؛ یا پول و سرمایه 

مادی و یا کسب اعتبار و احترام در محله و بازار!
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باشند و رفاه. اگر کار خیری  تنها در زمانی مؤمن و مطیع هستند که در خوشی  افراد،  این گونه 
می کنند به این دلیل است که برای انجامش نیازی به تحمل هیچ گونه سختی و مشقتی ندارند؛ و 
اگر گناه نمی کنند به این دلیل است که انجام آن گناه آرامش و آسایششان را به هم میزند؛ و تا وقتی 
احساس آسایششان باقی باشد، دین ظاهری شان هم باقی خواهد ماند؛ اما اگر کار به بال و آزمون 
و امتحان برسد، ناگهان همه چیز فرق می کند؛ نقاب از صورتشان برداشته می شود و صد و هشتاد 

درجه می چرخند، رو به کفر!
اینگونه افراد که ایمانشان بسته به زبان است و زمان، زیانکارترین افرادند، هم در دنیا و هم آخرت!

***
َب 

َ
َصاَبْتُه ِفْتَنٌة اْنَقل

َ
ّنَ ِبِه َو ِإْن أ

َ
َصاَبُه َخْيٌر اْطَمأ

َ
ى َحْرٍف َفِإْن أ

َ
َه َعل اِس َمْن َیْعُبُد الّلَ َو ِمَن الّنَ

ُمِبيُن ؛ 
ْ
ُخْسَراُن ال

ْ
آِخَرَة ٰذِلَک ُهَو ال

ْ
ْنَيا َو ال ى َوْجِهِه َخِسَر الّدُ

َ
َعل

)سوره حج، آیه 11( 

بعضی از مردم خدا را تنها با زبان می پرستند؛ همین که ]دنیا به آن ها رو کند و نفع و[ خیری به آنان 
برسد، حالت اطمینان پیدا می کنند؛ اما اگر مصیبتی برای امتحان به آن ها برسد، دگرگون می شوند 
]و به کفر روی آورند! به این ترتیب[ هم دنیا را از دست داده اند و هم آخرت را؛ و این همان خسران و 

زیان آشکار است!
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هفت. سلیـقه  
اسالم یعنی تسلیم؛ یعنی انسان بپذیرد که مطیع محض باشد و فرمان بر؛ البته نه از یک موجود 
گاه و توانا که تنها دلیل دستوراتش  ضعیف و پراشتباه و پر از اغراض شخصی؛ بلکه از خدایی حکیم، آ

به کمال رسیدن ماست و سعادتمندی دنیا و آخرت. 
اگر نگاه دقیقی به رفتار و کردار جامعٔه مسلمانان بیندازیم، می بینیم متأسفانه بعضی از مسلمانان 
به اسم،  تنها در ظاهر و فقط  از جمعیت مسلمانان را هم تشکیل بدهند،  که شاید درصد زیادی 
بلکه  نیست؛  او  خواست  و  اراده  و  خدا  دستورات  رفتارهایشان  مالک  نه!  واقع  در  ولی  تسلیم اند؛ 

مالکشان فقط و فقط سلیقه های شخصی شان است؛ حتی اگر مخالف با خواست خدا باشد!
در تمامی امور ریز و درشت تخصصی زندگی، سراغ متخصص ها می روند؛ از مسائل پزشکی گرفته 
تا امور فنی و مهندسی؛ اما نوبت به مسائل دینی که می رسد، گویا هیچ پیامبر و امام و معصوم و 
عالم و مجتهدی وجود ندارد و قرار است آن ها تشخیص بدهند که کدام یک از کارهای خوب باید 
واجب باشد و کدام بی دلیل واجب شده و کدام یک از کارهای حرام، به درستی حرام شده و کدام از 

روی تعصب و جهل و شرایط زمانه!
هر جا حکم خدا با سلیقه شان جور دربیاید، اطاعت می کنند و هر کجا که نه، مخالفت؛ حاال یا با 
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توجیه و یا بدون توجیه! با نگاه کوچک و کوتِه خود، حکمِت عبادات را تفسیر می کنند و می گویند 
نماز که برای صحبت باخداست و ما به فارسی بهتر می توانیم صحبت کنیم، پس نماز هیچ؛ زکات 
که برای پولدارهاست و ما کلی قرض داریم پس زکات هم هیچ؛ روزه که برای فهمیدن حال فقراست 
که ما خودمان از همه فقیرتریم، پس روزه هم هیچ؛ و همین طور برای خودشان می برند و می دوزند.
این افراد در حقیقت تسلیم نفس خود هستند، نه تسلیم خدا و دستورات او؛ البته عاقبت سختی 
هم در انتظارشان است. هم در دنیا و هم شدیدتر از دنیا، در آخرت؛ چراکه خداوند از آنچه انجام 

می دهند، غافل نیست.

***
 ِخْزٌي 

َ
ْم ِإلّا

ُ
ُفُروَن ِبَبْعٍض َفَما َجَزاُء َمْن َیْفَعُل ٰذِلَک ِمْنک

ْ
ِکَتاِب َو َتک

ْ
 َفُتْؤِمُنوَن ِبَبْعِض ال

َ
أ

وَن ؛ 
ُ
ا َتْعَمل ُه ِبَغاِفٍل َعّمَ َعَذاِب َو َما الّلَ

ْ
َشّدِ ال

َ
ى أ

َ
وَن ِإل ِقَیاَمِة ُیَرّدُ

ْ
ْنَيا َو َیْوَم ال َحَیاِة الّدُ

ْ
فِي ال

)سوره بقره، آیه 85( 

آیا به بعضی از دستورات کتاب آسمانی ایمان می آورید و به بعضی کافر می شوید؟! برای کسی از شما 
که این عمل ]تبعیض در میان احکام و قوانین الهی[ را انجام دهد، جز رسوایی در این جهان، چیزی 
نخواهد بود و روز رستاخیز به شدیدترین عذاب ها گرفتار می شوند؛ و خداوند از آنچه انجام می دهید 

غافل نیست.
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هشت. ظـاهـر و بـاطـن  
در ادامٔه نکتٔه قبلی، همان دسته افرادی که ایمان سلیقه ای دارند، بعضی وقت ها دست به دامن 
یک ادعای خودساخته می شوند و با تکیه بر آن، در زندگی رفتارهایی از خودشان نشان می دهند 
عجیب و غریب! این ادعا عبارت است از یک جملٔه سه کلمه ای: »دلت پاک باشد«. این را می گویند 
و خیال می کنند که دیگر همه چیز تمام شده است. وقتی حال نماز و عبادت را نداشته باشند، با 
گفتن این جمله، تنبلی هایشان را در انجام واجبات توجیه می کنند؛ وقتی نوبت به مراعات بعضی 
امور ظاهری می شود، از گذاشتن ریش برای مردان گرفته، تا مراعات حجاب بدن و لباس برای 
زنان، بازهم دست به دامن همین جمله می شوند و وقتی نسبت به حفظ حیا و عفت به آن ها تذکر 
داده می شود، شهوت رانی هایشان در ارتکاب گناهان را باهمین جمله، توجیه می کنند و می گویند 

دلمان پاک است و همین کافی است!
اما واقعیت چیز دیگری است. همان طور که هیچ انسانی حاضر نیست در یک لیوان کثیف و آلوده، 
آب تمیز و زالل بخورد، حاضر هم نیست در یک لیوان بلور تمیز و براق، آب متعفن و گندیده بنوشد! 
هم باید لیوان تمیز باشد و هم آب؛ هم باید دل پاک باشد و هم عمل و رفتار؛ و ناگفته پیداست 
که اگر این افراد واقعًا دلشان پاک باشد، هیچ گاه ظاهرشان آلوده به گناه، نخواهد شد؛ زیرا بسیار 
خنده دار است که بتوان تصور کرد شخصی با دلی پاک و خالی از هر گونه غرض و مرض، از طرفی 
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با آن ها روابط پنهانی داشته باشد و از طرف دیگر، به  چشمش دنبال نوامیس مردم باشد و حتی 
هیچکدام از دستورات الهی راجع به نماز و روزه و سایر فروع دین توجهی نکند و با وجود تمامی این 
نشانه های ناپاکی دل، ادعا کند که تمامی این اشتباهات، مسائل ظاهری بی ارزشی است که به دِل 

پاکش لطمه ای وارد نمی کند!
البته این افراد خیلی خوش خیال اند و با تکیه بر همین شعار خودساخته و اشتباه، فکر می کنند که 
هیچ گناهی در پروندٔه اعمالشان ثبت نمی شود و در خیال خام خود، انتظار بهشت را هم می کشند؛ 

اما زهی خیال باطل. 
خدا در کتابش ایمان را در کنار عمل صالح آورده و فقط به مؤمنانی که اهل عمل هستند، وعدٔه 
بهشت و عاقبت به خیری داده است! نه به آن هایی که دست به هر گناهی می زنند و در انجام هر 

واجبی کوتاهی می کنند و ادعا می کنند که دل های پاک و طاهر و مقدسی دارند.
***

ُهْم َو ُحْسُن َمآٍب ؛
َ
اِلَحاِت ُطوبَى ل وا الّصَ

ُ
ِذيَن آَمُنوا َو َعِمل

َّ
ال

 )سوره رعد، آیه 29( 

پاکیزه ترین  دادند،  انجام  شایسته  کارهای  قلبی[  و  زبانی  ایمان  کنار  ]در  و  آوردند  ایمان  که  آن ها 
]زندگی[ نصیبشان است؛ و بهترین سرانجام ها!
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نه. ایمـان  
دو  این  ندارد.  فایده ای  هم  ایمان  بدون  عمل  ندارد،  فایده ای  عمل  بدون  ایمان  که  همان طور 
مساله، وابستگی کاملی با هم دارند. نه می شود کسی را که ایمان ندارد ولی در عمل موفق است، 

کامل دانست و نه کسی که فقط ایمان دارد؛ ولی در وادی عمل، قدمی برنداشته!
شاید بهتر باشد که این مطلب را با این مثال، روشن تر کنیم: افرادی را تصور کنید که به دلیل 
تمرین  سال ها  می شوند.  حرفه ای  به صورت  میدانی،  و  دو  ورزشی  رشتٔه  وارد  استعداد،  و  عالقه 
می کنند و در مسابقات کوچک و بزرگ شرکت می کنند تا باالخره پس از گذراندن مسابقات مقدماتی 

المپیک، به مرحلٔه نهایی می رسند و در آخرین مسابقه، در حال دویدن به سمت خط پایان اند!  
اگر در همین حال، شخصی از تماشاگران وارد خط مسابقه شود و شروع کند در کنار این افراد 
دویدن؛ و اتفاقًا زودتر از بقیه به خط پایان برسد؛ آیا برندٔه مسابقات المپیک معرفی می شود و پاداش 
و جایزه ای خواهد گرفت؟! یقینًا خیر! زیرا هرچند داوران مسابقه، او را دیده اند و حتی شاید نسبت به 
سرعت و قدرت بدنی اش، تحسین و تمجیدی کرده باشند؛ اما او را به عنوان یکی از شرکت کنندگان 

رسمی به حساب نمی آورند و برای همین، اول شدنش هم باعث جایزه گرفتنش نمی شود!
انجام اعمال نیک در دنیا هم همین حکایت را دارد. خداوند، اعمال ریز و درشِت تمامی مخلوقاتش 



27

را می بیند؛ چه آن ها که به او ایمان دارند و با نیت کسب رضای الهی اعمال نیک انجام می دهند 
گاهانه، با خدا و دینش، دشمنی می کنند، و چه  و چه کسانی که اعتقادی به خدا ندارند و حتی آ

کسانی که از روی بی خبری، نه خدایی را می شناسند و نه پیامبری را.
خدای دانا، اعمال همگان را می بیند؛ اما تنها اعمال صالح کسانی که به او ایمان دارند را محاسبه 
می کند؛ و کارهای خوب سایر بندگان را یا در همین دنیا و یا در برزخ پاداش می دهد؛ و این به این 
دلیل است که برای خداوند، ِصرف انجام شدن اعمال صالح، مالک نیست؛ بلکه اعمال مردان و 
زنانی که مؤمن باشند، برای خداوند ارزشمند است و البته پاداشی که خدا در دنیا و آخرت برای این 
گروه در نظر گرفته است نیز بسیار ارزشمند است؛ حیاتی پاک در این دنیا و پاداشی کامل در آخرت.

***
ْجَرُهْم 

َ
ُهْم أ َنْجِزَیّنَ

َ
َبًة َو ل ُه َحَیاًة َطّیِ ُنْحِیَيّنَ

َ
ْنثَى َو ُهَو ُمْؤِمٌن َفل

ُ
ْو أ

َ
 ِمْن َذَکٍر أ

ً
َمْن َعِمَل َصاِلحا

وَن ؛ 
ُ
ْحَسِن َما َکاُنوا َیْعَمل

َ
ِبأ

)سوره نحل، آیه 97( 

هر کس کار شایسته ای انجام دهد، خواه مرد باشد یا زن، ]البته[ درحالی که مؤمن است، او را به حیاتی 
پاک زنده می داریم؛ و پاداش آن ها را به بهترین اعمالی که انجام می دادند، خواهیم داد.
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ده. استقـامت  
نگاه به طبیعت و دقت در جزییاِت آن، یک کالس درس رایگان و لذت بخش است! البته کسانی 
از این کالِس لذت بخش استفاده می کنند و درس می گیرند که هوشیار باشند و دقیق؛ و شاعر چه 
زیبا سروده است که »برگ درختان سبز، در نظر هوشیار؛ هر ورقش دفتری است، معرفت کردگار«. 
خداوند متعال نیز در آیات قرآن به این مساله اشاره کرده و فرموده است که ما در طبیعت و خلقت 
و همچنین بدن انسان ها، نشانه ای از وجود و قدرت خود قرار دادیم تا برای بندگان، حق و حقیقت 

روشن بشود. 
یکی از آفریده های حیات بخش خداوند، آب است. آبی که در ظاهر مایعی است بی رنگ و بو و 
مزه؛ اما حیات انسان به آن وابسته است و همین آب، وقتی پای ریشه های درختی برسد، تبدیل 

می شود به غذایی برای رشد میوه هایی با رنگ ها و طعم های منحصربه فرد.
دقت در ویژگی های آب، درس های زیادی برای ما دارد که یکی از آن ها، تأثیر استقامت است 
در انجام کار! یک قطره آب اگر روی یک تخته سنگ سخت بچکد، هیچ تأثیری روی آن نخواهد 
گذاشت؛ اما اگر این چکیدن ادامه پیدا کند، کار به جایی می رسد که سنگ سخت، آهسته آهسته 
تأثیر می پذیرد و پس از سال ها، سوراخی در محل چکیدن آب ایجاد می شود؛ و همین مایع نرم، نفوذ 
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می کند در سنِگ سفت وسخت و راه را برای پیشروی خودش باز می کند.
حکایت تفاوت ایمانی که همراه با استقامت است، با ایمانی که تنها در شرایط عادی و آسان، وجود 

دارد؛ نیز به همین ترتیب است. 
ایمانش را حفظ  انسان مؤمن اگر در ایمانش مستقیم باشد و در تمامی شرایط سخت و سهل، 
کند، و در برابر سخت ترین مشکالت، تسلیم نشود؛ کارش به جایی می رسد که فرشتگان بر او نازل 
می شوند و به او بشارت می دهند که در دنیا دیگر با ترس و هراسی مواجه نمی شود و در آخرت هم 

در بهشت جاودان جای خواهد داشت.

***
ْبِشُروا 

َ
 َتَخاُفوا َو لَا َتْحَزُنوا َو أ

َ
لّا

َ
ُة أ

َ
َملَاِئک

ْ
ْیِهُم ال

َ
 َعل

ُ
ل ُه ُثّمَ اْسَتَقاُموا َتَتَنّزَ َنا الّلَ وا َرّبُ

ُ
ِذيَن َقال

َّ
ِإّنَ ال

ِتي ُکْنُتْم ُتوَعُدوَن ؛ 
َّ
ِة ال َجّنَ

ْ
ِبال

)سوره فصلت، آیه 30( 

به یقین کسانی که گفتند: »پروردگار ما خداوند یگانه است!« سپس استقامت کردند، فرشتگان بر آنان 
نازل می شوند که: »نترسید و غمگین مباشید و بشارت باد بر شما به آن بهشتی که به شما وعده داده 

شده است!«
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یازده. مـالک  
انسان ها از جهت ظاهری تفاوت های بسیار زیادی باهم دارند؛ از رنگ پوست و درشتی و کوچکی 

جسم گرفته تا زیبایی های خدادادی چهره و اندام.
این تفاوت ها به قدری زیاد است که اگر از هر کشور و منطقٔه جهان، یک نفر انتخاب شود و تمامی 
این افراد، در یک محل جمع شوند، تنها نقاط مشترکشان، داشتن دو چشم و دو گوش و سر و گردن 
ابعاد و حجم بدن، بعضی ها یک سوِم بعضی افراد دیگر  پا خواهد بود! چراکه از جهت  و دست و 
هستند؛ و از جهت رنگ پوست، بعضی ها دقیقًا صد و هشتاد درجه، در نقطٔه مقابل رنگ بعضی 

دیگر؛ و از جهت زیبایی، هر یک، متفاوت با دیگری!
و  زرنگ تر  بعضی  دارد.  وجود  انسان ها  بین  زیادی  تفاوت های  هم  عقلی  جهت  از  همچنین 
تیزهوش ترند و بعضی ذهن های معمولی دارند و بعضی هم به مقدار کمی از نعمت عقل بهره مندند؛ 
و این تفاوت، خودش را نشان می دهد در مقایسٔه پیشرفت علمی کشورها نسبت به یکدیگر و حتی 

مناطق مختلف یک کشور و حتی در میان دانش آموزان یک کالس! 
وضعیت اقتصادی هم دیگر نیاز به بیان و توضیح ندارد؛ گروهی ثروتمندند و عدٔه زیادی عادی و 
گروهی هم فقیر؛ و البته این طور نیست که لزومًا تمامی مردم یک کشور در یک سطح باشند، بلکه 
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این همه  نگاه خداوند متعال وجود  اما در  اکثر کشورهای جهان، اختالف طبقاتی وجود دارد؛  در 
تفاوت و اختالف در افراد بشر، هیچ کدام ذره ای تأثیر در برتری افراد بر یکدیگر ندارد. نه سفید برتر 
است از سیاه و نه زرنگ برتر از افراد عادی و نه ثروتمند برتر از فقیر؛ و اتفاقًا خداوند متعال کسانی را 
که به دلیل برتری های ظاهری، خودشان را باالتر از بقیه می دانند و تکبر می ورزند، دشمن می دارد. 
پس مالک برتری انسان ها در نزد خدا چیست؟ طبیعتًا باید این مالک و معیار به گونه ای باشد که 
دستیابی به آن، ربطی به تفاوت های ظاهری نداشته باشد و هر کس با هر وضع ظاهری و عقلی 
و اقتصادی، بتواند در به دست آوردنش تالش کند و برتر از دیگران شود! خدا در قرآن، این مالک 

یک کلمه ای را معرفی کرده است: »تقوا«.

***
 َو َقَباِئَل ِلَتَعاَرُفوا ِإّنَ 

ً
َناُکْم ُشُعوبا

ْ
ْنثَى َو َجَعل

ُ
ْقَناُکْم ِمْن َذَکٍر َو أ

َ
ا َخل اُس ِإّنَ َها الّنَ ّیُ

َ
َیا أ

َه َعِلیٌم َخِبيٌر؛  ْتَقاُکْم ِإّنَ الّلَ
َ
ِه أ ْم ِعْنَد الّلَ

ُ
ْکَرَمک

َ
أ

)سوره حجرات، آیه 13( 

را  یکدیگر  تا  دادیم  قرار  قبیله ها  و  تیره ها  را  شما  و  آفریدیم  زن  و  مرد  یک  از  را  شما  ما  مردم!  ای 
نزد  شما  گرامی ترین  بلکه[،  نیست؛  شما  امتیاز  مالک  تفاوت ها،  این  از  هیچکدام  ]اما  بشناسید؛ 

گاه است! خداوند، باتقواترین شماست؛ خداوند دانا و آ
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دوازده. روشـن بیـن  
زندگی انسان در این دنیا، از تولد آغاز می شود و به وفات پایان می یابد؛ و انسان در طول سال هایی 
که زندگی می کند، در حال طی کردن مسیری است که آخرت او را مشخص می کند. می تواند از 
ابتدای راه، در مسیرهای انحرافی قرار بگیرد و تا آخر عمر هم در همان مسیر بماند و با دستان 
خودش، جایگاهش را در جهنم، آماده کند؛ و می تواند از ابتدا و یا میانٔه راه، در مسیر مستقیم قرار 

بگیرد و سعادت ابدی اش را تضمین کند.
انسان  که  اولی  روزهای  از همان  بلکه  نمی نشیند،  بیکار  رجیم هم  میان، شیطان  این  در  البته 
قدرت تشخیص پیدا می کند، سراغ او می رود و شروع می کند به فریبکاری و زیبا جلوه دادن گناهان 
و جذاب و شیرین نشان دادن لذت های حرام. از همان ابتدا سعی می کند که انسان را در مسیر 
انحرافی وارد کند و تالش می کند که تا آخر عمر، او را در این مسیر نگه بدارد. اتفاقی که برای تعداد 
زیادی از شقاوتمندان تاریخ افتاده است که از بدو تولد تا لحظه مرگ، تمامًا مشغول انجام گناه و 

جنایت بوده اند. 
هدف دوم شیطان، گمراه کردن کسانی است که مدتی به او بی اعتنایی کردند و در مسیر مستقیم 
مشغول حرکت اند. شیطان از هر راهی که بتواند، سراغ این دسته می آید و کاری می کند تا چراغ های 
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راهنمایی که او را به سمت مسیر مستقیم هدایت می کردند، خاموش کند و پس از قرار گرفتن در 
تاریکی، آن ها را به مسیرهای انحرافی بکشاند!

برایمان  مسیر مستقیم، همیشه  چراغ های  که  کرد  کاری  می توان  چاره چیست؟ چگونه  راِه  اما 
را  حیله گری هایش  و  شیطان  فریب  و  بشناسیم  باطل  از  را  حق  به سادگی،  بتوانیم  و  بماند  روشن 
نخوریم؟ خداوند متعال، در قرآن کریم، از ویژگی ای به نام »تقوا« سخن گفته است که هر کس 
آن را در خود داشته باشد، در زندگی دنیا و آخرتش به منافع متعددی دست پیدا می کند که یکی 
را  راه صحیح  که می تواند  برخوردار می شود  نعمتی  از  باتقوا،  انسان  و  است؛  روشن بینی  آن ها،  از 

به سادگی از راه اشتباه تشخیص بدهد. نعمتی ارزشمند که تأثیر زیادی در سعادت انسان دارد.

***
ْم 

ُ
ک

َ
ْم َو َیْغِفْر ل

ُ
َئاِتک ْم َسّيِ

ُ
ْر َعْنک ّفِ

َ
 َو ُیک

ً
ْم ُفْرَقانا

ُ
ک

َ
َه َیْجَعْل ل ُقوا الّلَ ِذيَن آَمُنوا ِإْن َتّتَ

َّ
َها ال ّیُ

َ
َیا أ

َعِظیِم ؛ 
ْ
َفْضِل ال

ْ
ُه ُذو ال َو الّلَ

)سوره انفال، آیه 29( 

ای کسانی که ایمان آورده اید! اگر از ]مخالفت فرمان[ خدا بپرهیزید، برای شما وسیله ای جهت جدا 
ساختن حق از باطل قرار می دهد؛ ]روشن بینی خاّصی که در پرتو آن، حق را از باطل خواهید شناخت[؛ 

و گناهانتان را می پوشاند؛ و شما را می آمرزد؛ و خداوند صاحب بخشش عظیم است!
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سیزده. راه رهـایـی  
کسانی که برای اولین بار قصد می کنند تا یکی از قله های معروف جهان را فتح کنند، مسیری 
ناشناس و البته سخت و خطرناک در پیش خواهند داشت و باید مراقب مسائل بسیار زیادی باشند. 
بخشی از این مسائل، به توانمندی های ظاهری آن ها برمی گردد. اینکه از لباس و کفش مخصوص 
استفاده کنند؛ از جهت تجهیزات ایمنی الزم، کم و کسری نداشته باشند؛ شیؤه اصولی کوهنوردی 
را بلد باشند و نسبت به تمامی ریزه کاری ها، از نحوه قرار دادن پاها در محل مناسب گرفته تا شناخت 

مکان های مناسب برای کوبیدن میخ و قالب کوهنوردی، تسلط کافی داشته باشند. 
بخش دیگری از این مراقبت ها هم به توانمندی های راه بلد و راهنمای آن ها برمی گردد. ممکن 
است برای رسیدن به قله، راه های مختلفی وجود داشته باشد که با توجه به توان جسمی و میزان 
تجهیزات، بشود از آن راه ها به قله رسید؛ اما مهم این است که راهنما و راه بلد، مسیری را انتخاب 
این  تمامی  اگر  یا دره ای مرگبار.  و  بی انتها  به یک راه  نه  برساند؛  قله  به  را  کنند که درنهایت آن ها 
مسائل رعایت شود؛ این گروه صعود موفقی خواهند داشت وگرنه یا محکوم به شکست خواهند بود 

و یا مرگ!
ظاهر  در  شاید  است.  سخت تر  حرفه ای  کوهنوردی  یک  انجام  از  به مراتب  دنیا،  این  در  زندگی 
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این طور به نظر نیاید و هر کسی پیش خودش فکر کند که می تواند با تکیه بر دانش و دانسته های 
خود، مسیر رسیدن به سعادت را پیدا کند و به راحتی در آن قدم بردارد؛ اما این طور نیست!

تفاوت اصلی زندگی در این دنیای پر از مشکالت و اتفاقاِت پیش بینی نشده، با کوهنوردی، در این 
است که ما در دنیا، تنها یک مسیر صحیح داریم، نه چندین و چند راِه مختلف! و اگر کسی در مسیر 
صحیح ـ که با نور الهی روشن شده است ـ پا نگذارد، هیچ گاه به مقصد نمی رسد؛ حتی با تحمل 

سخت ترین سختی ها و مجهز بودن به بهترین و بیشترین امکانات.
گاه بوده و راه رهایی از بیراهه های  البته خداوند مهربان، از سختی های زندگی در دنیا، به خوبی آ
مختلفی که توسط شیطان و هوای نفس پیش پای انسان گذاشته می شود را معرفی کرده است! 
اگر کسی ایمان داشته باشد و تقوا، خدا در هر قدم از زندگی اش، راه را در مقابلش روشن می کند و 

او را از جایی که فکرش را هم نمی کند، یاری و کمک می کند.

***
 * َو َیْرُزْقُه ِمْن َحْیُث لَا َیْحَتِسُب؛ 

ً
ُه َمْخَرجا

َ
َه َیْجَعْل ل ِق الّلَ َو َمْن َیّتَ

)سوره طالق، آیات 2 و 3(

و هر کس تقوای الهی پیشه کند، خداوند راه نجاتی برای او فراهم می کند و او را از جایی که گمان 
ندارد روزی می دهد.
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چهارده. آسـان تـر  
وقت هایی که پای انسان به اداره و سازمانی باز می شود، برای انجام یک کار اداری یا سازمانی، 
گاهی روند انجام آن کار کوتاه خواهد بود و آسان و گاهی سخت و پیچیده! بستگی دارد به قوانینی 
که برای انجام آن کار و رسیدن به آن هدف وجود دارد و البته عملکرد مسئوالن مربوطه؛ زیرا گاهی 
به دلیل بی تفاوتی یک نفر و مسئولیت پذیر نبودنش، وقت و اعصاب تعداد زیادی از مراجعه کنندگان 
بیهوده مصرف می شود و البته حق الناسی که به گردن آن مسئول مربوطه می آید، در روز قیامت 

حسابرسی می شود! 
اما اگر اداره ای ایده آل را در نظر بگیریم که هم قوانین دست و پاگیر و اضافی نداشته باشد و هم 
که  کاری  نوع  به  مستقیمًا  کار،  هر  انجام  باشند، مدت زمان  منضبط  و  وظیفه شناس  کارمندانش 
مدنظر است تغییر می کند، گاهی در مدتی کوتاه، به سرعت انجام می شود و گاهی در مدتی طوالنی 
و چندروزه و با طی کردن مراحل زیاد و مختلف. در این میان ممکن است در مواردی، یک کار از 
جهت روال اداری، سخت و پیچیده و حتی غیرقابل انجام باشد؛ اما برای این نوع موارد هم راهی 
وجود دارد که همیشه مشکل گشاست؛ راهی به نام تأیید و دستور مستقیم ریاست و یا مدیر! اگر 
کسی تأیید مدیر را داشته باشد، دیگر الزم نیست نگران هیچ مساله ای باشد و می تواند مطمئن باشد 

که کارش در هر شرایطی آسان خواهد بود و به نتیجه خواهد رسید.
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از نگاه ما، باالتر از دستور و تأیید هر مدیر و رئیسی، ارادٔه خداوند متعال است که مدیر و مدبر 
کل عالم و مخلوقات است؛ و اگر او اراده کند و بخواهد، تمامی غیرممکن ها ممکن خواهد شد و 
دیگر هیچ کاری به بن بست نخواهد رسید. اعتقاد ما این است که اگر خداوند اراده کند، به سادگی 
اسباب انجام شدن کار فراهم می شود و هرچیزی برای بهتر و سریع تر انجام شدنش، الزم باشد، 
باشیم؛  شده  مواجه  موقعیت هایی  چنین  با  زندگی،  طول  در  ما  از  بسیاری  شاید  و  می شود؛  تهیه 
موقعیت هایی که نمی دانیم چرا و چطور، کاری که فکر می کردیم غیرممکن است و یا در بهترین 

حالت، سختی زیادی دارد، به سادگی و سرعت انجام شد!
اما راه به دست آوردن تأیید خداوند مهربان چیست؟ با نگاه به قرآن، می بینیم که رسیدن به این 
مهم، کار پیچیده ای نیست. کافی است به دستوری که خداوند در قرآن به ما داده عمل کنیم: »تقوا 
داشته باشیم«. اگر باتقوا شدیم، عالوه بر بهره مند شدن از اثراتی که در دو مورد قبلی به آن ها اشاره 

شد، از نعمت دیگری هم بهره مند می شویم به نام آسان تر شدن امورات زندگی!

***
؛ 

ً
ْمِرِه ُيْسرا

َ
ُه ِمْن أ

َ
َه َیْجَعْل ل ِق الّلَ َو َمْن َیّتَ

)سوره طالق، آیه 4( 

و هر کس تقوای الهی پیشه کند، خداوند کار را بر او آسان می سازد!
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پانزده. یـک گـل  
زمستان سرد و یخبندان، با رویش یک گل، تبدیل به بهار نمی شود. البته آن یک گل، بسیار زیبا 
و خوشبو و تماشایی خواهد بود؛ اما تأثیرش آن مقدار نیست که زمینی را آباد کند و سرسبز. باید از 
جای جای زمین گل ها برویند و سبزه ها جوانه بزنند تا عطر خوش بهار، همه جا را پر کند و برکات 

بهار از راه برسند. این است تفاوت یک گل با یک گلستان! 
تفاوت تقوای فردی و یک نفره، باتقوای جمعی و عموم افراد جامعه نیز به همین صورت است. 
خداوند در قرآن کریم، در کنار سفارش به تقوای فردی و بیان آثار آن، در آیاتی به نوع دیگری از تقوا 

اشاره نموده با عنوان تقوای جمعی. 
و  دهند  قرار  رفتارهایشان  مالک  را  خدا  رضایت  جامعه،  یک  افراد  عموم  یعنی  جمعی،  تقوای 

هرکدام، در هر جایگاهی که هستند، مراقب باشند تا به گناه آلوده نشوند. 
کاسب و فروشنده، مراقب باشند تا کم فروشی نکنند و دروغ و دغل بازی در فروش انجام ندهند؛ 
کارمند و مدیر و کارگر مراقب باشند که در انجام وظایفی که به آن ها محول شده، کوتاهی نکنند 
تا  باشند  مراقب  پسر جوان  و  نکنند؛ دختر  تلف  را  وقتشان  دلیل،  بدون  و  را ضایع  دیگران  و حق 
او  به  کرد،  ایجاد  برایشان  را  گناه  انجام  که شیطان شرایط  هرگاه  و  نشود  آلوده  گناه  به  دامنشان 
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بی اعتنایی کنند؛ معلم و روحانی همیشه برای تربیت بهتر افراد صالح و سالم تالش کنند و تمامی 
اعمالشان را فقط برای رضای خدا انجام دهند، و نه به هیچ نیت دیگر و در ضمن؛ تمامی افراد 
جامعه، با هم مهربان باشند و کسی را مسخره نکنند، به یکدیگر دروغ نگویند و تهمت نزنند، از 
یکدیگر غیبت نکنند و در کنار تمامی این مراقبت های، خودشان را نسبت به یکدیگر مسئول بدانند 
تقوای  از  خالصه،  معنای  یک  می شود  این  نباشند!  بی تفاوت  یکدیگر،  کوتاهی های  به  نسبت  و 

جمعی!
اگر شخصی خودش تقوا داشته باشد و نسبت به انجام واجبات و دوری از گناهان مراقبت کند، به 
آثار و برکاتی که بعضی از آن ها را خواندید و دانستید، می رسد؛ اما اگر جامعه ای باتقوا شوند، قضیه 
متفاوت می شود و برکات جدیدی از سوی خداوند مهربان، بر چنین جامعه ای نازل خواهد شد از 
جمله اینکه درهای برکت و رحمِت آسمان و زمین، بر این جامعه گشوده می شود! و چقدر شیرین و 

دل چسب است زندگی در چنین جامعه ای.

***
ْرِض؛ 

َ
أ

ْ
َماِء َو ال ْیِهْم َبَرَکاٍت ِمَن الّسَ

َ
َفَتْحَنا َعل

َ
َقْوا ل ُقَرى آَمُنوا َو اّتَ

ْ
ْهَل ال

َ
ّنَ أ

َ
ْو أ

َ
َو ل

)سوره اعراف، آیه 96( 

و اگر اهل آبادی ها، ایمان  آورده و تقوا پیشه می کردند، برکات آسمان و زمین را بر آن ها می گشودیم...
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شانزده. بـازگشت  
بعضی از ما انسان ها اخالق های عجیب و غریب و البته زشتی داریم؛ اخالقی که هیچ شباهتی 
به اخالق و رفتار پروردگاری که ما را آفریده ندارد. هرقدر او مهربان است و بخشنده، بعضی از ما 
خودخواهیم و سخت گیر؛ و شاید این جمله، جای دقت و فکر داشته باشد که بنده ای به خدا گفت: 

»خدایا! تو به این خوبی و مهربانی، بنده هایت با این اخالق عجیب، به چه کسی رفته اند؟!« 
اگر تا پایان این کتاب، همراه هم باشیم، سراغ تعدادی از این اخالق های اشتباه می رویم؛ اما نقدًا 
در این قسمت می خواهیم به یکی از این عادات زشت اشاره کنیم. عادتی به نام قبول نکردن عذر 

و بخشش! 
نیستند  هم  کم  اما  نیست؛  انسان ها  تمامی  عادت  رفتار،  این  که  می کنیم  تأکید  بازهم  البته 
کسانی که اگر اشتباهی در حقشان بشود، دیگر کار برایشان تمام است و اشتباه کننده هرقدر هم 
معذرت خواهی کند و قول بدهد که دیگر اشتباهش را تکرار نکند، ذره ای تأثیر نمی پذیرند و فقط و 

فقط در فکر تالفی و انتقام می روند. 
افرادی که چنین اخالقی داشته باشند، زندگی شان بسیار سخت خواهد بود و البته دیگران هم 
نمی توانند به سادگی با آن ها زندگی کنند و این اخالق را تحمل. در احادیث معصومین علیهم السالم 
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آمده است که باید به دیگران رحم کرد تا خدا به انسان رحم کند و باید از اشتباهات دیگر گذشت 
نصیحت های  چنین  بار  زیر  هیچ گاه  عده ای  متأسفانه  اما  بگذرد؛  انسان  اشتباهات  از  هم  خدا  تا 
آینده سازی نمی روند و همیشه با سوءظن، به رفتار و کردار اطرافیانشان نگاه می کنند تا اگر حتی از 
گاهی، اشتباهی در حقشان انجام دهند، بالفاصله، کینٔه آن ها را به دل بگیرند و تحت هیچ  روی ناآ

شرایطی، عذرشان را نپذیرند. 
رفتار  با  را  ویژگی  این  اگر  که  »توبه پذیری«  نام  با  دارد  ویژگی ای  بخشایشگر  و  بخشنده  خداوند 
بعضی بندگان خدا مقایسه کنیم، تفاوتی خواهیم دید بسیار بسیار زیاد. ویژگی ای که بر اساس آن، 
خداوند عذر بندگان گناهکاری که از اشتباهات خود پشیمان بشوند و بخواهند به راه راست بازگردند، 

می پذیرد و آن ها مورد رحمت و مغفرت خویش قرار می دهد.

***
؛ 

ً
 َرِحیما

ً
َه َغُفورا َه َیِجِد الّلَ ْو َیْظِلْم َنْفَسُه ُثّمَ َيْسَتْغِفِر الّلَ

َ
 أ

ً
َو َمْن َیْعَمْل ُسوءا

)سوره نساء، آیه 110( 

کسی که کار بدی انجام دهد یا به خود ستم کند، سپس از خداوند طلب آمرزش نماید، خدا را آمرزنده 
و مهربان خواهد یافت.
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هفده. امـیـد  
انسان با امید زنده است. این یک واقعیت است؛ زیرا اگر ما منصفانه به توانمندی های ظاهری 
خود نگاه کنیم و آن را مقایسه کنیم با چیزها و جاهایی که دوست داریم در زندگی به آن ها برسیم، 
اتفاق محال هستیم؛ اما چیزی که باعث می شود کوتاه  می بینیم که گاهی اوقات در آرزوی یک 

نیاییم و در مسیر آنچه دوست داریم، حرکت کنیم، امیدی است که دلمان را روشن می کند. 
مثال های روشنی از نقش امید در حرکت به سمت اهدافمان در زندگی وجود دارد. معمولی ترینش 
دانشجوهایی هستند که به امید موفقیت در تحصیل و پیدا کردن یک آیندٔه شغلی مناسب، تالش 
می کنند و با جدیت درس می خوانند تا به هدفشان برسند. نمونٔه دیگر، همین دانشجویان محترم 
هستند، اما در موقعیت ازدواج! با هزار امید و آرزو همراه با پدر و مادر به خواستگاری دختری که به 
او عالقه دارند می روند و تالش می کنند تا شرایطی فراهم کنند که جواب تأیید خانوادٔه عروس و خود 
عروس را بگیرند. نمونٔه بعدی، باز همین دانشجوهای محترم هستند، اما پس از پایان تحصیالت 
و انجام یک ازدواج موفق و در نقش پدر یا مادر! با امید به اینکه فرزند خلف و خوبی داشته باشند، 
در تربیت فرزندشان کوشش می کنند و سعی می کنند تا در هیچ مساله ای کوتاهی نکنند؛ و اگر قرار 
بود کسی نگاِه ناامید به زندگی داشته باشد، از همان ابتدا سراغ تحصیل نمی رفت و ازدواج و تربیت 
و فعالیت در جامعه هم که هرگز؛ زیرا با خودش فکر می کرد هیچ کس نمی تواند رسیدن به آینده 
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و هدفی که در نظر دارد را تضمین کند و چه فایده که در چنین صورتی، تالش کنیم و کوشش؟!
کتابی  و  حساب  و  می کنیم  اعمالمان  پروندٔه  به  نگاهی  وقتی  بگذریم،  که  دنیا  ظاهری  امور  از 
به نتیجه می رسیم که جایگاهمان جز آتش جهنم نخواهد بود؛ ولی  انجام می دهیم،  سرانگشتی 
بازهم در چنین موقعیتی، امید است که به داد ما می رسد و امیدواری به رحمت و بخشش پروردگار 
باعث می شود که توبه کنیم و سعی کنیم که در مسیر درست قدم برداریم. شاید برایتان جالب باشد 
که بدانید، بر اساس آموزه ها معصومین علیهم السالم، یکی از بزرگ ترین گناهان، ناامیدی از رحمت 
را  گناهان  تمامی  که  داده  و وعده  است  تصور مهربان  از حد  بیش  که  پروردگاری  است؛  پروردگار 

می بخشد... تمامی گناهان را!

***
ُنوَب 

ُ
الّذ َیْغِفُر  َه  الّلَ ِإّنَ  ِه  الّلَ َرْحَمِة  ِمْن  َتْقَنُطوا  لَا  ْنُفِسِهْم 

َ
أ ى 

َ
َعل ْسَرُفوا 

َ
أ ِذيَن 

َّ
ال ِعَباِدَي  َیا  ُقْل 

ِحیُم ؛  َغُفوُر الّرَ
ْ
ُه ُهَو ال  ِإّنَ

ً
َجِمیعا

)سوره زمر، آیه 53( 

بگو: »ای بندگان من که بر خود اسراف و ستم کرده اید! از رحمت خداوند نومید نشوید که خدا همه 
گناهان را می آمرزد، زیرا او بسیار آمرزنده و مهربان است«.
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هجده. برکات  
پدری را تصور کنید که وضع مالی چندان مناسبی نداشته و ندارد؛ اما با خون دل خوردن و زحمت 
زیاد، نان زن و بچه اش را تامین کرده و در رسیدگی به آن ها کم نگذاشته است و اآلن هرکدام از 
فرزندانش، شده اند جوانی رعنا و خوش قد و قامت؛ اما با رفتارهایی عجیب و غریب! همیشه در حال 
خوش گذرانی اند و هیچ وقت برای پدر وقت نمی گذارند و هر بار که او خواسته ای دارد، با بهانه های 

مختلف از انجام دادنش شانه خالی می کنند و هیچ کدام از دستورات پدر را عملی نمی کنند. 
اگر بخواهیم منصفانه قضاوت کنیم، آیا به پدر حق می دهیم که آن ها را از داشته ها و دارایی هایش 
محروم کند و رهایشان کند تا هر طور که می توانند خرج و مخارج خود را تأمین کنند؟ طبیعتًا بله! 
و  بردارد  اشتباهی که مرتکب می شده  از  و دست  بیاید  به خودش  فرزندان،  این  از  یکی  اگر  حاال 
مسیرش را تغییر بدهد و با حالتی شرمسار پیش پدر بیاید و از او لطف عفو و بخشش کند، برخورد 
پدر چگونه خواهد بود؟ یقینًا تمام دارایی و مهربانی اش را به پای او می ریزد و او را مورد لطف و 

محبت ویژه اش قرار می دهد. 
فقط کافی است یکی از این فرزندان به خودش بیاید و دست از اشتباهی که مرتکب می شده بردارد 

و مسیرش را تغییر بدهد و با حالتی شرمسار پیش پدر بیاید و از او لطف عفو و بخشش کند. 
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با وجود بهره مندی از این همه نعمت الهی بازهم کفران نعمت  درست است گناه ما بندگانی که 
می کنیم و نه تنها شکر این نعمت ها را بجا نیاورده، بلکه دست به گناه و معصیت هم زده و می زنیم، 
به مراتب بسیار زیادتر و سنگین تر است از گناه فرزندان آن پدر؛ اما در مقابل، پروردگاری داریم، که 

مهربانی اش قابل مقایسه نیست با مهربانی آن پدر و حتی مهربان تر است از مادر! 
خدای ما آن قدر مهربان است که در جای جای کتابش، از بخشش و مغفرتش گفته و بندگان را 
دعوت کرده تا به سمت او برگردند و حتی آن قدر به این بازگشت عالقه دارد که وقتی توبه می کنیم 
و به سوی او رو می کنیم، نه تنها ما را برای اشتباهات گذشته مان جریمه و مجازات نمی کند؛ بلکه 

برکاتش را بر ما نازل می کند، از آسمان و زمین.

***
ُیْمِدْدُکْم  َو   *  

ً
ِمْدَرارا ْم 

ُ
ْیک

َ
َعل َماَء  الّسَ ُیْرِسِل   *  

ً
ارا

َ
َغّف َکاَن  ُه  ِإّنَ ْم 

ُ
ک َرّبَ اْسَتْغِفُروا  ُت 

ْ
َفُقل

؛ 
ً
ْنَهارا

َ
ْم أ

ُ
ک

َ
اٍت َو َیْجَعْل ل ْم َجّنَ

ُ
ک

َ
ْمَواٍل َو َبِنيَن َو َیْجَعْل ل

َ
ِبأ

)سوره نوح، آیات 10 ـ 12( 

]حضرت نوح می فرماید[ به آن ها گفتم: »از پروردگار خویش آمرزش بطلبید که او بسیار آمرزنده است. 
تا باران های پربرکت آسمان را پی درپی بر شما فرستد، و شما را با اموال و فرزندان فراوان کمک کند و 

باغ های سرسبز و نهرهای جاری در اختیارتان قرار دهد!«
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نوزده. اصـرار  
اشتباه کردن، یک اتفاق بسیار عادی در زندگی است؛ اینکه انسان به هر دلیلی در انجام کاری 

اشتباهی کند. زن و مرد و کوچک و بزرگ هم فرقی نمی کند.
گاهی یک جوان به دلیل بی تجربگی شغلی انتخاب می کند و سرمایه و وقت زیادی هم روی آن 
می گذارد ولی بعد از مدتی می فهمد که راه را اشتباه آمده باید از ابتدا شروع کند. گاهی یک دختر، 
در انتخاب دوستانش دقت نمی کند و به توصیه های دیگران بی توجهی می کند و بعد از مدتی متوجه 
دامی که در آن گرفتارشده می افتد و تصمیم به قطع رابطه های اشتباهش می گیرد. گاهی یک زن 
در تربیت فرزندانش از راه های نادرست و مشورت های غیراصولی بهره می گیرد و مرتکب اشتباهاتی 
می شود که باید آن ها را اصالح کند و گاهی یک مرد در نحؤه برخورد با همسرش، دچار رفتاری 

اشتباه می شود و تصمیم به جبران می گیرد. 
اصل اشتباه کردن طبیعی است و بسیاری اوقات با معذرت خواهی و تصمیم بر دوباره انجام ندادِن 
یا  انجام یک اشتباه، اصرار داشته باشد چه؟ اگر مرد  اما اگر کسی در  آن، مشکل حل می شود؛ 
زنی، در حق همسرش رفتار اشتباهی داشته باشد و هر بار پس از انجام آن و عذرخواهی، دوباره 
اصاًل می شود  آیا  و  پذیرفت  را  آیا می شود عذرش  اشتباه شود،  مرتکب همان  گاهانه  آ و چندباره، 
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ادعا کرد که عذرخواهی او واقعی است و از اشتباهش پشیمان است؟! طبیعتًا نه! چراکه اگر او از 
اشتباهش پشیمان بود، کمترین کاری که می توانست بکند، این بود که مراقب باشد که دیگر این 

اشتباه ناراحت کننده، تکرار نشود. 
گاهانه بر اشتباهش اصرار کند، از کسی که اصاًل  از نظر تمامی ما، کسی که بعد از عذرخواهی، آ
عذرخواهی نمی کند، به مراتب بدتر و بی ادب تر است؛ زیرا چنین فردی، معذرت خواهی را به تمسخر 
گرفته است! خداوند مهربان و بخشنده هم در بین بندگان گناهکارش، تنها کسانی را مورد رحمت 
و بخشش خود قرار می دهد که پس از انجام هر گناه، به یاد او بیفتند و عذرخواهی کنند و اصرار بر 

انجام آن گناه نداشته باشند.

***
َه َفاْسَتْغَفُروا ِلُذُنوِبِهْم َو َمْن َیْغِفُر  الّلَ ْنُفَسُهْم َذَکُروا 

َ
أ ُموا 

َ
ْو َظل

َ
أ وا َفاِحَشًة 

ُ
ِإَذا َفَعل ِذيَن 

َّ
ال َو 

ُموَن ؛ 
َ
وا َو ُهْم َیْعل

ُ
ى َما َفَعل

َ
وا َعل ْم ُیِصّرُ

َ
ُه َو ل  الّلَ

َ
ُنوَب ِإلّا

ُ
الّذ

)سوره آل عمران، آیه 135( 

و آن ها که وقتی مرتکب عمل زشتی شوند، یا به خود ستم کنند، به یاد خدا می افتند؛ و برای گناهان 
اصرار  گناه،  بر  گاهانه  آ و  ـ  ببخشد؟  را  گناهان  که  خدا  جز  کیست  و  ـ  می کنند  آمرزش  خود، طلب 

نمی ورزند.
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بیست. زمان   
انجام بعضی کارها، زمان خاص و ویژه دارد. مثاًل آبیاری گل! زمانی که ما گلی خریداری می کنیم 
و با آن، داخل خانه و یا حیاط را زیبا و خوشبو می سازیم، باید مراقب زمان مناسب آبیاری اش هم 
باشیم. بعضی گل ها هر روز نیاز به آب دارند و اگر یک روز، آب به آن ها نرسد، شروع به پژمرده شدن 
می کنند. در این حالت اگر بالفاصله در روز بعد، آب به آن ها برسد و جبران کوتاهی روز قبل انجام 
شود، گل دوباره جان می گیرد و سرحال می شود؛  اما اگر این فراموشی، چند روز پشت سرهم اتفاق 
بیفتد و به گل، آبی نرسد، بعد از گذشتن مدتی، گل کاماًل خشک می شود و از بین می رود و دیگر 

آبیاری، هیچ فایده ای ندارد. 
وضعیت جسم انسان در مقابل بسیاری از بیماری ها نیز به همین صورت است. اگر بعد از دچار 
شدن به بیماری،  در روز و ساعت مشخص شده، داروها استفاده بشوند، تأثیر درمانی خودشان را 
خواهند گذاشت؛ اما اگر کسی از درمان به موقع غفلت کند، ممکن است کار بیماری به جایی برسد 

که دیگر قابل عالج نباشد. 
از بیماری های جسمی که بگذریم، وضع بیماری های روحی که بر اثر انجام گناه به وجود می آیند، 
کاماًل مشابه است. درمان درِد گناه، توبه است؛ اما توبه ای که در زمان مناسبش انجام بشود؛ یعنی 
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بالفاصله پس از انجام گناه؛ اما اگر این اتفاق نیفتد و زهری که اثر گناه است وارد بدن بشود و به 
قلب برسد و انسان را در حالت مرگ قرار دهد، دیگر حتی با استفاده از پادزهر، بهبودی نخواهد 
یافت. خدای متعال در قرآن به روشنی فرموده است که توبٔه چه کسانی را می پذیرد و توبٔه چه کسانی 

را نه!

***
ِئَک َیُتوُب 

ٰ
ول

ُ
َقِريٍب َفأ ُثّمَ َیُتوُبوَن ِمْن  ٍة 

َ
وَء ِبَجَهال وَن الّسُ

ُ
َیْعَمل ِذيَن 

َّ
ِلل ِه  الّلَ ى 

َ
ْوَبُة َعل َما الّتَ ِإّنَ

َئاِت َحتَّى ِإَذا  ّيِ وَن الّسَ
ُ
ِذيَن َیْعَمل

َّ
ْوَبُة ِلل ْيَسِت الّتَ

َ
 * َو ل

ً
 َحِکیما

ً
ُه َعِلیما ْیِهْم َو َکاَن الّلَ

َ
ُه َعل الّلَ

ْعَتْدَنا 
َ
ِئَک أ

ٰ
ول

ُ
اٌر أ

َ
ِذيَن َیُموُتوَن َو ُهْم ُکّف

َّ
آَن َو لَا ال

ْ
 ِإنِّي ُتْبُت ال

َ
َمْوُت َقال

ْ
َحَدُهُم ال

َ
َحَضَر أ

؛ 
ً
ِلیما

َ
 أ

ً
ُهْم َعَذابا

َ
ل

)سوره نساء، آیات 17 و 18( 

پذیرش توبه از سوی خدا، تنها برای کسانی است که کار بدی را از روی جهالت انجام می دهند، سپس 
زود توبه می کنند. خداوند، توبه چنین اشخاصی را می پذیرد؛ و خدا دانا و حکیم است. و برای کسانی 
توبه  »اآلن  فرامی رسد می گوید:  آن ها  از  یکی  و هنگامی که مرگ  انجام می دهند  را  بد  کارهای  که 
کردم!« توبه نیست؛ و نه برای کسانی که در حال کفر از دنیا می روند؛ این ها کسانی هستند که عذاب 

دردناکی برایشان فراهم کرده ایم.
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بیست ویک. آرامـش  
این دو کلمه به گوش همٔه ما آشناست: »آسایش« و »آرامش«. شاید تا اآلن هنوز خیلی از ما در 
تفاوت معنای این دو کلمه دقت نکرده باشیم. کلماتی که ممکن است در نگاه اول، هم معنی به 

نظر بیایند. 
آسایش  افرادی  است  و ممکن  آرامش  و  آسایش  بین  است  زیادی  تفاوت  که  این است  واقعیت 
داشته باشند؛ ولی آرامش نه؛ و همچنین افرادی آسایش نداشته باشند؛ ولی زندگی شان غرق در 
اما  محروم؛  دو  هر  از  هم  عده ای  و  بهره مندند  هر  از  که  هستند  هم  عده ای  البته  باشد.  آرامش 
تفاوت این دو چیست؟ آسایش، رفاه و آسودگی خاطر نسبت به داشته های مادی و امور ظاهری 
زندگی است. مثاًل داشتن خانٔه خوب و وسیع و امکانات زندگی کافی و کامل و درآمد عالی و زیاد؛ 
اما آرامش به معنای رفاه و آسودگی خاطر دل و جان است، حتی در بدترین شرایط مادی و محروم 

بودن از آسایش. 
طبیعتًا داشتن هر دو نعمت، بسیار خوب است و لذت بخش و کسی که هم آسایش داشته باشد 
تعداد  بیندازیم،  اطراف  و  دور  به  که  نگاهی  اما  ندارد؛  کم  چیزی  زندگی  در  دیگر  آرامش،  هم  و 
قابل توجهی از افراد را می بینیم که در آسایش کامل به سر می برند ولی دربه در دنبال آرامش اند و 
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هیچ گاه هم به آن نمی رسند. جمالتی از قبیل »کاش می شد نصف ثروتم را بدهم ولی آرامش به 
دست بیاورم«، نشانه ای است از نداشتن نعمتی که البته خیلی ها نمی دانند از کجا باید تهیه کرد؛ و 
همین، تفاوت اساسی آسایش است با آرامش، اینکه می شود با تالش و هزینه کردن مال و اموال و 
اعتبار و حتی استفاده از اره های نادرستی مثل دزدی و ربا و گران فروشی، آسایش را به دست آورد؛ 
اما آسایشی که نه تنها همراه با آرامش نیست، بلکه درست در نقطٔه مقابلش است. ولی برای رسیدن 
با  البته منظور آرامش حقیقی است، نه آرامش تخیلی که  به آرامش، راه های اشتباه وجود ندارد؛ 

داشتن چند قطعه سنگ و یا امثال آن به دست می آید. 
آرامش حقیقی را تنها خداوند به بندگانش عطا می کند. بندگانی که در لحظه لحظٔه زندگی به یاد 
او هستند؛ و به همین سادگی می توان به آرامش رسید. آرامشی که اگر باشد، حتی نبود آسایش هم 

چیزی از شیرینی زندگی انسان کم نمی کند.

***
وُب ؛

ُ
ُقل

ْ
ِه َتْطَمِئّنُ ال لَا ِبِذْکِر الّلَ

َ
ِه أ وُبُهْم ِبِذْکِر الّلَ

ُ
ِذيَن آَمُنوا َو َتْطَمِئّنُ ُقل

َّ
ال

 )سوره رعد، آیه 28( 

گاه باشید،  آن ها کسانی هستند که ایمان آورده اند و دل هایشان به یاد خدا مطمئن ]و آرام[ است؛ آ
تنها با یاد خدا دل ها آرامش می یابد!
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بیست ودو. تـوجـیه  
توجیه کردن اشتباهات، یک اتفاق معمولی و مرسوم است! البته بهتر است بنویسیم یک اشتباه 

معمولی و مرسوم! 
شاید اگر کمی به زمان گذشتٔه خودمان برگردیم و خاطرات دوران کودکی را تازه کنیم، یادی کنیم 
از روزهایی که بعد از خط خطی شدن دفتر مشقمان توسط دوست عزیزتر از جان، ما هم با خودکار 
و مداد به جان دفتر و کتاب او می افتادیم و بعد هم دعوا باال می گرفت و پای هر دو به دفتر ناظم و 
مدیر باز می شد. آنجا بود که برای اولین بارها، توجیه را تمرین می کردیم و وقتی مدیر سؤال می کرد 
که چرا دست به چنین اشتباهی زدیم، سرمان را باال می گرفتیم و می گفتیم، اول او شروع کرد! 
و همین برای ما محکمه پسندترین دلیل بود؛ چون اعتقاد داشتیم، همین  که  کسی مرتکب کار 

اشتباهی شد، مجوز انجام آن کار برای ما و بقیه هم صادر شده است! 
حال و روز خیلی از ما که در جامعه زندگی می کنیم و مرتکب اشتباهات ریز و درشت می شویم، 
را  این کار  توجیه می کنیم که همه  و  را در جوی آب می اندازیم  زباله  کماکان مثل گذشته است. 
کرده اند؛ در فضاهای عمومی، آلودگی تنفسی و صوتی ایجاد می کنیم و توجیه می کنیم که غیر از 
ما، افراد زیاد دیگری هم مرتکب این کار شده اند؛ و حتی پای گناهان هم که وسط بیاید، باز عده ای 
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کوتاه نمی آیند و وقتی نسبت به گناه آشکاری مانند بی حجابی و یا پوشش لباس های خالف عفت 
و حیا، تذکری به کسی می دهیم، پاسخ می شنویم که این طرز پوشش و حجاب، اآلن عادی است 

و همه همین طور هستند! 
اگر بخواهیم واقع بینانه نظر بدهیم، باید گفت که تمامی کسانی که با چنین توجیه های کودکانه ای، 
دست به انجام اشتباهات می زنند، به خوبی می دانند که چه می کنند و خودشان را زده اند به آن راه، 
که راه شیطان است؛ وگرنه این مساله بسیار روشن است که انجام گناه توسط عده ای، ذره ای در 
کمرنگ شدن عاقبت و مجازات آن گناه تأثیر ندارد و هر کس، مرتکب آن اشتباه شود، یقینًا مجازات 

می شود، حتی اگر اکثریت باشند. پس مراقب خودمان باشیم!

***
ْم 

ُ
ِه َمْرِجُعک ى الّلَ

َ
ُکْم َمْن َضّلَ ِإَذا اْهَتَدْیُتْم ِإل ْم لَا َیُضّرُ

ُ
ْنُفَسک

َ
ْم أ

ُ
ْیک

َ
ِذيَن آَمُنوا َعل

َّ
َها ال ّیُ

َ
َیا أ

وَن ؛ 
ُ
ْم ِبَما ُکْنُتْم َتْعَمل

ُ
ُئک  َفُیَنّبِ

ً
َجِمیعا

)سوره مائده، آیه 105( 

ای کسانی که ایمان آورده اید! مراقب خود باشید! اگر شما هدایت یافته اید، گمراهی کسانی که گمراه 
شده اند، به شما زیانی نمی رساند. بازگشت همه شما به سوی خداست؛ و شما را از آنچه عمل می کردید، 

گاه می سازد. آ
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بیست وسه. هـم نشیـن  
حمام  در  خوشبوی  ِگلی  می گوید:  شاعر  که  ِگلی  همان  شنیده ایم.  همه  را  خوشبو  ِگل  حکایت 
روزی، رسید از دست محبوبی به دستم؛ بدو گفتم که مشکی یا عبیری، که از بوی دالویز تو مستم؛ 
بگفتا من ِگلی ناچیز بودم، ولیکن مدتی با ُگل نشستم؛ کمال هم نشین در من اثر کرد، وگرنه من 

همان خاکم که هستم. 
تأثیر هم نشین و دوست، غیرقابل انکار است؛ خواه دوست خوب و خواه بد؛ و برای همین است 
که در آموزه های معصومین علیهم السالم، تأکید بسیار ویژه ای بر مسالٔه دوست یابی شده و حتی 
و  نشست  آن ها  با  همیشه  که  او  صمیمی  دوستان  سراغ  نفر،  یک  شناخت  برای  که  فرموده اند 

برخاست دارد بروید. 
میزان تأثیر دوست و هم نشین را، پدر و مادرها بهتر متوجه می شوند. آن ها چندین سال زحمت 
می کشند و خون دل می خورند تا فرزندشان را با آداب و اخالق خاصی تربیت کنند؛ اما می بینند که 
دوست ناباب فرزندشان، در مدت کوتاهی، تمامی زحماتشان را به باد می دهد و فرزندشان را وارد 

مسیری می کند که چندین سال برای دور بودنش از آن راه انحرافی، تالش کرده بودند. 
به همین دلیل بسیاری از متخصصین امور تربیتی، در سفارش به پدر و مادرها، بر یک مساله 
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و  بچه های خوب  که  در محیط هایی  فرزندان  دادن  قرار  برای  آن هم تالش  ویژه می کنند؛  تأکید 
باتربیت، در آن رفت و آمد می کنند، مثل مساجد و امام زاده ها؛ زیرا طبیعت انسان و مخصوصًا بچه ها 
به گونه ای است که تمایل به ایجاد دوستی با دیگران دارد؛ و اگر پدر و مادر نسبت به مکان هایی که 

فرزندشان رفت و آمد دارد، مراقبت نکنند، بدون شک پشیمان خواهند شد. 
این راه هم بدانیم که دوست خوب، کسی است که در هنگام انجام کار درست، از ما تعریف و 
تمجید کند و در صورت انجام کار اشتباه، به ما تذکر بدهد؛ وگرنه دوستی که مدام از انسان تعریف 
کند و حتی وقتی کار اشتباهی انجام می دهیم، بازهم به ما آفرین می گوید، دوست نیست و دشمن 

است و فردای قیامت، واویالی ما را بلند می کند.

***
َکاَن  َو  َجاَءنِي  ِإْذ  َبْعَد  ْکِر  الّذِ َعِن  ِني 

َّ
َضل

َ
أ َقْد 

َ
ل  * َخِلیلًا   

ً
ُفلَانا ِخْذ  ّتَ

َ
أ ْم 

َ
ل ْیَتِني 

َ
ل َتا 

َ
َوْیل َیا 

ِإْنَساِن َخُذولًا؛ 
ْ
ْیَطاُن ِلل

َ
الّش

)سوره فرقان، آیات 28 و 29( 

 ]در قیامت، بعضی انسان ها، حسرت می خورند و می گویند[ »ای وای بر من، کاش فالن ]شخص 
گمراه[ را دوست خود انتخاب نکرده بودم! او مرا از یادآوری ]حق[ گمراه ساخت بعد از آنکه ]یاد حق[ 

به سراغ من آمده بود!« و شیطان همیشه خوارکننده انسان بوده است!
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بیست وچهار. تکـرار  
نیست.  نشود، خوب  داده  نشان  واکنشی  آن  به  نسبت  ولی  دیده شود  ما  اشتباه  این که  همیشه 
ماست.  نفع  به  و مجازات شدن ها  بعضی سرزنش ها  گاهی  نیست.  نشدن همیشه خوب  سرزنش 
گاهی همین توبیخ هاست که باعث می شود حواسمان را بیشتر جمع کنیم و کمتر سراغ کارهای 
اشتباه برویم؛ و اگر هیچ گاه بازخواست نشویم، شاید آن قدر در دنیای اشتباهاتمان غرق شویم که 
دیگر هیچ غریق نجاتی امیدی به رهایی مان پیدا نکند. برای همین است که باید بترسیم از زمانی 
که اشتباه های پشت سر هم و تکراری ما دیده شود ولی نه سرزنش شویم و نه توبیخ و نه بازخواست. 
مثال روشن برای چنین مساله، دانش آموزی است که مشکالت درسی و اخالقی زیادی داشته 
باشد و پس از مدت ها که نسبت به تک تک اشتباه هایش توبیخ و بازخواست می شد، ناگهان متوجه 

شود که دیگر به کارش کاری ندارند و اجازه می دهند هر طور دلش بخواهد رفتار کند. 
به شدت  باید  بلکه  اتفاق خوشحال شود،  این  از  نباید  باشد،  و هوشیار  اگر عاقل  دانش آموز  این 
بترسد از عاقبتی که در انتظارش است و ملتفت این نکته باشد که تا وقتی توبیخ می شد و بازخواست، 
بتوانند در مدرسه نگهش  تا  معلوم بود که دارند برای اصالحش تالش می کنند و کاری می کنند 
دارند؛ و اینکه پس از مدتی، دیگر به هیچ کدام از اشتباه هایش واکنش نشان نمی دهند، دلیلی ندارد 
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جز اینکه از او قطع امید کرده اند و منتظرند تا با دست خودش پرونده اش را پر از امتیازات منفی کند 
و برای اخراجش از مدرسه، بهانه ای باقی نگذارد.

اگر کاِر انسان به مرحله ای برسد که دیگر در مقابل انجام گناه، نه آسیبی ببیند و نه زندگی برایش 
سخت شود و در همین حال به  جای سعی در اصالح اشتباهاتی که انجام داده، شادی کند از اینکه 
دیگر دنیا باب میل او شده و می تواند بدون اینکه حتی الزم باشد تذکری را تحمل کند، هر طور 
دلش بخواهد رفتار کند، باید در عاقل بودنش شک و تردید کرد؛ چراکه خداوند او را در دنیا به حال 
خودش رها کرده و زندگی به ظاهر شیرینش، جز نکبت و فالکت نخواهد بود و البته در قیامت هم 

باید در انتظار عذابی سخت و خوارکننده باشد.

***
 َو 

ً
ُهْم ِلَيْزَداُدوا ِإْثما

َ
َما ُنْمِلي ل ِإّنَ ْنُفِسِهْم 

َ
ُهْم َخْيٌر ِلأ

َ
َما ُنْمِلي ل ّنَ

َ
أ ِذيَن َکَفُروا 

َّ
ال َو لَا َیْحَسَبّنَ 

ُهْم َعَذاٌب ُمِهيٌن ؛ 
َ
ل

)سوره آل عمران،  آیه 178( 

به  می دهیم،  مهلت  آنان  به  اگر  نکنند  تصور  گرفتند[،  پیش  طغیان  راه  ]و  شدند،  کافر  که  آن ها 
سودشان است! ما به آنان مهلت می دهیم فقط برای اینکه بر گناهان خود بیفزایند؛ و برای آن ها، 

عذاب خوارکننده ای ]آماده شده[ است!
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بیست وپنج. راسـت گو  
اگر الزم  ابزاری استفاده کنند؛ حتی  از هر  به اهدافشان  برای رسیدن  انسان ها حاضرند  بعضی 
بشود قسم دروغ هم می خورند و از هر کس و ناکسی غیبت می کنند و به هر کس که الزم بدانند 

تهمت می زنند. 
بعضی فروشنده ها از این دسته اند. با این که می دانند جنس هایشان عیب و نقص دارد، ولی هنگام 
فروش به تمام مقدسات قسم می خورند که جنسشان حرف ندارد و بهتر از آن در بازار پیدا نمی شود؛ 
اما وقتی مشتری جنس را می خرد و بعد از فهمیدن عیب، برای پس دادن جنس معیوب، پیش 
فروشنده برمی گردد، با سیل تهمت ها و دروغ های او مواجه می شود. از تهمت خراب کردن عمدی 
جنس برای از بین بردن اعتبار او در بازار گرفته تا دروغ هایی مثل اینکه »در مغازه تستش کردیم و 
سالم بود« و »من اصاًل جنِس بدون فاکتور نمی فروشم« و »تو اصاًل این جنس را از من نخریدی«.
برای این که بشود دسِت این جور افراد را رو کرد، نیازی نیست که حتمًا ثابت کنیم او دروغ می گوید 
تا  است  کافی  کنیم،  ثابت  را  راست گویی خودمان  و  درست کاری  بلکه همین که  می زند،  تهمت  و 

گاه شود و حق را به ما بدهد.  هرکسی که قضیه را می شنود، از خباثت آن فروشنده آ
گاه از جزییات ماجرا، بشنود که یک انسان دروغ گو  در این صورت حتی اگر یک انسان غریبه و ناآ
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با یک انسان راست گو در مورد یک مساله دچار اختالف نظر شده اند، بالفاصله و بدون اینکه نیاز 
باشد از جزییات ماجرا باخبر شود، حق را به شخص راست گو می دهد.

البته توجه به یک مساله، اهمیت بیشتری دارد، آن هم اینکه همٔه ما به خوبی میدانیم که پس از 
این دنیا، آخرتی ابدی در پیش رو داریم. جایی که در آن دغل بازی راهی ندارد و راست و دروغ ها 
مشخص می شود آن هم در محکمٔه عدل الهی و در برابر دیدگان تمامی انسان ها و فرشته ها. جایی 
که دیگر اختیار صحبت با ما نیست و اعضای بدن، خودشان به زبان می آیند و اعتراف می کنند به 
گناهانی که انجام داده اند! و حتی اگر در این دنیا از راست گو بودن منفعتی ظاهری نصیبمان نشود، 

در آن دنیا به رستگاری بزرگ خواهیم رسید! پس در هر شرایطی راست گو باشیم!

***
ْنَهاُر َخاِلِديَن 

َ
أ

ْ
اٌت َتْجِري ِمْن َتْحِتَها ال ُهْم َجّنَ

َ
اِدِقيَن ِصْدُقُهْم ل ُه ٰهَذا َیْوُم َیْنَفُع الّصَ  الّلَ

َ
َقال

َعِظیُم ؛ 
ْ
َفْوُز ال

ْ
ُه َعْنُهْم َو َرُضوا َعْنُه ٰذِلَک ال  َرِضَي الّلَ

ً
َبدا

َ
ِفیَها أ

)سوره مائده، آیه 119( 

آن ها  برای  می بخشد؛  سود  آن ها  به  راست گویان،  راستی  که  است  روزی  »امروز،  می گوید:  خداوند 
باغ هایی از بهشت است که نهرها از زیر ]درختان[ آن می گذرد و تا ابد، جاودانه در آن می مانند؛ هم 

خداوند از آن ها خشنود است و هم آن ها از خدا خشنودند؛ این، رستگاری بزرگ است!«
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بیست وشش. راهـنـام  
راهنمایی و تالش در هدایت مردم، همیشه و همه جا آسان نیست. راننده ای که در حال رانندگی 
در وسط جاده مانعی می بیند ـ حاال این مانع الشٔه حیوانی باشد یا سنگی و یا هر چیز دیگری ـ باید 
واقعًا همت داشته باشد که پس از عبور از کنار آن، توقف کند، پیاده شود و احیانًا مسیری را پیاده 

برگردد تا آن مانع از وسط جاده بردارد. 
افرادی که حاضرند برای پیشگیری از برخورد اتومبیل های دیگر با این مانع، زحمت پیاده شدن 
و سراغ آن مانع رفتن را به خود بدهند، واقعًا انگشت شمارند. شاید برای خودمان هم چندین بار 
این اتفاق تکرار شده باشد ولی در اکثر یا تمامی اوقات ترجیح داده ایم به روی خودمان نیاوریم و 

مسئولیتی را در این مورد برای خودمان تصور نکنیم و بی تفاوت به مسیرمان ادامه دهیم.
برای بعضی افراد، راحتی و آسایش فردی شان از همه چیز مهم تر است. اگر قرار باشد بین راحتی 
گزینٔه  به سرعت  انتخاب کنند،  را  یکی  به مردم،  و کمک  راهنمایی  برای  انجام کاری  و  خودشان 
منتظر  مدام  و  بیندازند  زحمت  و  سختی  به  را  خود  شوند  مجبور  مبادا  تا  می کنند  انتخاب  را  اول 
کمک،  این  چه  حاال  کنند؛  خالی  شانه  کارهایی  چنین  باِر  زیِر  از  تا  هستند  بهانه ای  کوچک ترین 
راهنمایی برای انجام کاری درست باشد و چه مانع شدن از انجام یک کار اشتباه. این افراد با این 
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توجیه که هر کسی در این قایق زندگی، در جای خودش نشسته و حتی اگر بخواهد زیر پایش را 
خودشان  زندگی  گرم  را  سرشان  ندارد،  ربطی  دیگران  به  و  است  مربوط  خودش  به  کند،  سوراخ 

می کنند و در برابر هیچ اتفاقی، واکنش نشان نمی دهند! 
البته کسانی که قرآن می خوانند می دانند که یکی از ویژگی های مؤمنین، این است که یار و یاور 
یکدیگرند و هیچ گاه حاضر نمی شوند تا برادر دینی شان از به دست آوردن ثواب محروم شود و یا با 
انجام کاری اشتباه، خودش را به گناه آلوده کند؛ و همیشه امر به کارهای معروف و درست؛ و نهی 

از کارهای منکر و اشتباه دیگران را در برنامهٔ  روزانٔه خود دارند!

***
ِر 

َ
ُمْنک

ْ
ال َعِن  َیْنَهْوَن  َو  َمْعُروِف 

ْ
ِبال ُمُروَن 

ْ
َیأ َبْعٍض  ْوِلَیاُء 

َ
أ َبْعُضُهْم  ُمْؤِمَناُت 

ْ
ال َو  ُمْؤِمُنوَن 

ْ
ال َو 

َه  ُه ِإّنَ الّلَ ِئَک َسَيْرَحُمُهُم الّلَ
ٰ
ول

ُ
ُه أ

َ
َه َو َرُسول َکاَة َو ُیِطیُعوَن الّلَ لَاَة َو ُیْؤُتوَن الّزَ َو ُیِقیُموَن الّصَ

َعِزیٌز َحِکیٌم ؛ 
)سوره توبه، آیه 71( 

مردان و زنان باایمان، ولّی ]و یار و یاور[ یکدیگرند؛ امر به معروف و نهی از منکر می کنند؛ نماز را برپا 
می دارند؛ و زکات را می پردازند؛ و خدا و رسولش را اطاعت می کنند؛ به زودی خدا آنان را مورد رحمت 

خویش قرار می دهد؛ خداوند توانا و حکیم است!
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بیست وهفت. فـاصـلـه  
از حرف تا عمل فاصله زیادی است. وقتی قرار است رفتارمان را توصیف کنیم و راجع به اخالقمان 
فقط حرف بزنیم ـ مخصوصًا اگر بدانیم که هیچ وقت مجبور نخواهیم شد به حرف هایی که می زنیم 
برای  هست  خوبی  چه  هر  و  می کنیم  معرفی  زمین  کرٔه  انسان  بهترین  را  خودمان  ـ  کنیم  عمل 
خودمان می شماریم و هر چه بدی است از خودمان دور می کنیم؛ اما وقتی پای عمل بیفتد، شاید 
که  می دهیم  نشان  رفتاری  خیلی هایمان  و  داشتند  ادعا  که  کنند  رفتار  همان طور  بعضی ها  فقط 

ذره ای با آن همه ادعا تناسبی ندارد.
و  بر خداست  توکلمان  ادعا می کنیم که در همه حال  بر خداست. همیشه  توکل  پررنگش  مثال 
نخواهیم  توجه  ذره ای  کنند،  سست  اعتقاد  این  در  را  ما  که  کنند  کاری  بخواهند  همه  اگر  حتی 
کرد و هیچ گاه بنده ای را بر خدا ترجیح نمی دهیم. کافی است به گوشمان برسد که گرهی در کار 
یا  بیاید. همین که ما را می بیند  افتاده و قرار است برای گرفتن قرض سراغمان  دوست و آشنایی 
تماس می گیرد، قبل از این که خواسته اش را مطرح کند، شروع می کنیم راجع به موضوع »توکل بر 
خدا« صحبت کردن و بعد هم که خواهش می کند در صورت توان مقداری پول به او قرض بدهیم، 
باشد و  بر خدا  توکلت  و  بهانه های مختلف رد می کنیم و می گوییم »غصه نخور  با  را  خواسته اش 

خداحافظ«.
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البته این صحبت ها و ادعاها فقط برای وقتی است که نوبت دوست و آشنا باشد و احیانًا فامیل های 
دور و نزدیک؛ چراکه وقتی کار خودمان جایی گیر کند، حق داریم به هر غریبه و آشنا رو بزنیم و 
هرکدام که با هر دلیلی جواب رد بهمان بدهند، پاسخشان با لیستی از بدوبیراه های مختلف بدهیم. 
دیگر سراغ پول های حرام رفتن و التماس و خواهش به هر مرد و نامردی برایمان مجاز می شود 
و حتی ممکن است در این میان چند کلمه ای هم از خدا شکایت کنیم که بنده اش را رها کرده و 
حواسش به بنده ای که بر او توکل کرده نیست و مجبورمان کرده که خودمان گلیم مان را آب بیرون 

بکشیم.
البته باید بدانیم که این رفتار دوگانه، هیچ تناسبی با اخالق یک انسان مؤمن ندارد، زیرا انسان 
ناشدنی ای  او بخواهد، هر  اگر  و  به دست خداست  امور  تمامی  به خوبی می داند که رشتٔه  مؤمن، 

ممکن می شود و اگر واقعًا به خدا توکل کند، خدای برای او کافی است!

***
ْمِرِه؛ 

َ
َه َباِلُغ أ ِه َفُهَو َحْسُبُه ِإّنَ الّلَ ى الّلَ

َ
ْل َعل

َ
َو َمْن َیَتَوّک

)سوره طالق، آیه3( 

و هر کس بر خدا توّکل کند، ]خداوند[ کفایت امرش را می کند؛ ]زیرا در هر شرایطی[ خداوند فرمان 
خود را به انجام می رساند!
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بیست وهشت. عـزت نـفس  
بعضی انسان ها کمبود مهمی دارند به نام کمبود عزت نفس؛ یعنی برای عزت خودشان هیچ ارزشی 
قائل نیستند و برای رسیدن به بعضی چیزها، خودشان را کوچک می کنند و در مقابل طرفشان، 
مثبت  پاسخ  طرفشان  تحقیرآمیز  درخواست های  به  و  می کنند  ذلیل  را  خودشان  می آیند.  کوتاه 
شده  مطرح  دختری  طرف  از  درخواست ها  این  شده  حاال  کنند؛  جلب  را  او  نظر  بلکه  تا  می دهند 
باشد که پسری عاشق و شیدایش شده و چون می داند که پسر، به هر خواسته ای که داشته باشد، 
و خواه  توهین آمیز؛  و غریب و حتی  به خواسته های عجیب  جواب مثبت می دهد، شروع می کند 
روزانه شان  اینکه مواد  برای  آدم کثیف که می داند عده ای معتاد حاضرند  خواسته های پسِت یک 
تأمین شود، به تمامی خواسته هایش، جواب مثبت دهند؛ و خواه خیلی موارد مشابه دیگر که کمتر 

کسی در زندگی اش با آن ها مواجه نشده.
گاهی هم این نداشتن عزت نفس در برخورد با آدم نماهای ظالم خودش را نشان می دهد؛ و جالب 
اینجاست که هرقدر طرف ظالم تر باشد، این عده بیشتر خودشان را کوچک می کنند تا شاید به خیال 
خام خودشان کمی بهشان ترحم شود و هرقدر مقام ظالم باالتر باشد، بیشتر عزت نفسشان را زیر پا 

می گذارند و بیشتر به خواسته های ظالمانه اش تن می دهند.
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اما آن انسان هایی که عزت نفس دارند و می دانند که عزت واقعی دست خداست و مقام های دنیایی 
کاالی  و  کنند  برخورد  ذلیالنه  نمی شوند  حاضر  کجا  هیچ  نمی شود،  کسی  عزت  زیادشدن  باعث 
ارزشمندی که خدا به آن ها بخشیده،  حتی به باالترین قیمت های دنیایی بفروشند. این دسته افراد 
نه تنها در مقابل انسان هایی که می خواهند ذلیلشان کنند، می ایستند؛ بلکه از آن باالتر، در مقابل 
شیطان که گناهان را تزیین می کند و به آن ها وعدٔه دروغیِن رسیدن به مقام و عزت را می دهد، 
مقابله می کنند و تن به خواسته های او نمی دهند؛ چراکه در قرآن کریم خوانده اند عزت فقط از آِن 

خداست و هیچ کس جز او کسی را به عرش عزت و یا فرش ذلت نمی رساند.

***
ْن َتَشاُء َو ُتِعّزُ َمْن َتَشاُء  َک ِمّمَ

ْ
ُمل

ْ
َک َمْن َتَشاُء َو َتْنِزُع ال

ْ
ُمل

ْ
ِک ُتْؤتِي ال

ْ
ُمل

ْ
ُهّمَ َماِلَک ال

َّ
ُقِل الل

ى ُکّلِ َشْي ٍء َقِدیٌر؛ 
َ
َک َعل َخْيُر ِإّنَ

ْ
 َمْن َتَشاُء ِبَيِدَک ال

ُّ
َو ُتِذل

)سوره آل عمران، آیه 26( 

کس  هر  از  و  می بخشی؛  حکومت  بخواهی،  کس  هر  به  تویی؛  حکومت ها  مالک  »بارالها!  بگو: 
بخواهی، حکومت را می گیری؛ هر کس را بخواهی، عزت می دهی؛ و هر که را بخواهی خوار می کنی. 

تمام خوبی ها به دست توست؛ تو بر هر چیزی قادری«.
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بیست ونه. آینـده نگـری  
آینده نگری از مهم ترین خصوصیت های افراد عاقل و فهمیده است. همین خصوصیت است که 
باعث می شود انسان دست به کارهایی بزند که شاید در ظاهر و در زمان حال سودی نداشته باشد 

ولی در آینده، نتایج فراوانی از آن حاصل خواهد شد. 
مثال ساده اش شغل شریف کشاورزی است. هر کشاورزی می داند که در ابتدای فصل کاشت باید 
زمین خشک و بزرگی را با زحمت و سختی فراوان شخم بزند و بعد دانه های گندمی که از سال 
گذشته نگاه داشته در زمین بپاشد و روزانه مقدار زیادی آب روانٔه قسمت های مختلف زمینش کند 
و در طی چند ماه به زمینش رسیدگی کند و علف های هرزی که دور و بر ساقه های ضعیف گندم 
را گرفته اند با دقت و وسواس جدا کند تا زمان رسیدن به فصل برداشت، به آینده ای که انتظارش را 
می کشید برسد و با لذت، حاصل زحمات چندماهٔه خود را ببیند؛ درحالی که افراد کوته فکر از همان 
ابتدای فصل کاشت با این تفکر که چرا باید خودشان را به زحمت بیندازند، دست به کاری نمی زنند 

و تکلیفشان در فصل برداشت معلوم است.
حال،  زمان  و  ظاهر  در  که  می کنند  خودداری  کارها  بعضی  انجام  از  آینده نگر  افراد  هم  گاهی 
آن  به  دست  می شود،  آینده  در  جدی  ضررهایی  باعث  که  می دانند  چون  ولی  دارد  منفعت هایی 
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کارها نمی زنند؛ درحالی که ممکن عده ای کوته فکر آنان را سرزنش کنند که چرا دست از این منافع 
برداشته اند و از آن ها استفاده نمی کنند. به طور مثال انسان های آینده نگر هیچ گاه در فصل تخم ریزی 
ماهی ها، اقدام به صید نمی کنند زیرا می دانند هرچند ممکن است برای امسال صید خوبی داشته 
باشند ولی باید سال های بعد را در حسرت ماهی بگذرانند. و تفاوت اصلی آنجا مشخص می شود 
که زمان بگذرد و آینده فرا برسد و آن زمان است که کوته فکران به آینده نگری آن دسته حسرت 
می خورند اما چه سود! چراکه هر آنچه هم اکنون به دست آورده اند یا از دست داده اند، نتیجٔه رفتار 

گذشتٔه خودشان است. 
پس مراقب رفتارهایمان در این دنیا باشیم و مدام این مساله را برای خودمان تکرار کنیم که ما 
نیز در این دنیا، کشاورزیم و مزرعه مان روزهایی است که زنده ایم و زندگی می کنیم. هر چه در دنیا 

کاشت کنیم، در آخرت برداشت می کنیم؛ چه اعمال نیک و چه اعمال بد!

***
ْوفَى ؛ 

َ
أ

ْ
َجَزاَء ال

ْ
ّنَ َسْعَیُه َسْوَف ُیَرى  * ُثّمَ ُیْجَزاُه ال

َ
 َما َسَعى  * َو أ

َ
ِإْنَساِن ِإلّا

ْ
ْيَس ِلل

َ
ْن ل

َ
َو أ

)سوره نجم، آیات 39 ـ 41( 

به زودی دیده می شود،  او  اینکه تالش  و  او نیست  انسان بهره ای جز سعی و کوشش  برای  اینکه  و 
سپس به او جزای کافی داده خواهد شد!
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سی. بـه چـه قـیمتـی؟  
عده ای از زنان و دختران هستند که برای شخصیتشان ذره ای ارزش قائل نیستند. به کوچک ترین 
بهانه ای، نسبت به حرمت و عفتشان سستی نشان می دهند و حاضر می شوند برای چند دقیقه کمتر 
معطل شدن در صف های شلوغ و یا چند ریال تخفیف بیشتر در خریدهای معمولی، شخصیت و 
حرمتشان را نادیده بگیرند؛ خودشان را در معرض نگاه نامحرمان قرار بدهند؛ به صورت آن ها لبخند 
بزنند و حتی جوری حرف بزنند و رفتار کنند که نظر آنان را جلب کنند تا به هدف بی ارزششان برسند.
البته در جایی که ضرورت اقتضا کند، مساله فرق می کند و شرایط عوض می شود. ولی در شرایط 
برخی  انجام  برای  حاضریم  باشیم،  باردار  مادری  اگر  آیا  انتخابمان چیست؟  در  ما  اولویت  عادی 
آزمایش های پزشکی که در آن ها نگاه و لمس بعضی اعضای بدن الزم است، زحمت معطل شدن 
و طی مسیرهای طوالنی را قبول کنیم تا خانم دکتر ما را ببیند؟ یا به بهانه هایی مثل دور بودن راه 
و عدم تحمل هوای گرم یا سرد و ضرر داشتن راه رفتن زیادی برای پیدا کردن دکتِر خانم، خودمان 
را در معرض نگاه و لمس دکتر نامحرم قرار می دهیم؟ بعضی از همین قبیل زنان که این بهانه ها 
و  کنند  را طی  بسیار طوالنی تر  بعضی خریدهای کوچک، مسیرهایی  برای  را می گیرند، حاضرند 
در هوایی بسیار سرد و یا بسیار گرم چندین برابر راه بروند و چندین ساعت وقت بگذارند؛ و همین 
وقارشان است. همین ها در  و  نیست، گوهر عفت  برایشان مهم  آن چیزی که  نشان می دهد که 
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ببرند و کمی تخفیف  را  تا شاید دل فروشنده  ناز و عشوه برخورد می کنند  با  این قدر  خریدهایشان 
بگیرند و فروشنده هم برای این که پای آن ها را به مغازه اش باز کند تا باز بتواند نگاه ناپاکش را سیراب 

کند، حاضر می شود کمی بیشتر بهشان تخفیف بدهد.
نگاهی به رفتار خودمان بیندازیم. به چه قیمتی حاضریم وقار و عفتمان را از دست بدهیم؟ آیا 
بهانه ای مانند عروسی که یک شب است و هزار شب نمی شود، می تواند ما را قانع کند که نگاه های 
ناپاک دیگران را در کوچه و خیابان را به خودمان جلب کنیم و یا هزاران بهانٔه ریز و درشت دیگر، 

می تواند باعث شود که ما به دستور خدا در مورد حجاب و حیا، دهن کجی کنیم؟

***
ا َما َظَهَر 

َّ
ا ُیْبِديَن ِزیَنَتُهّنَ ِإل

َ
ْبَصاِرِهّنَ َوَیْحَفْظَن ُفُروَجُهّنَ َول

َ
ُمْؤِمَناِت َیْغُضْضَن ِمْن أ

ْ
َو ُقْل ِلل

؛  ٰى ُجُیوِبِهّنَ
َ
َیْضِرْبَن ِبُخُمِرِهّنَ َعل

ْ
ِمْنَها َول

)سوره نور، آیه 31( 

و به زنان با ایمان بگو چشم های خود را ]از نگاه هوس آلود[ فروگیرند و دامان خویش را حفظ کنند و 
زینت خود را -جز آن مقدار که نمایان است- آشکار ننمایند و ]اطراف[ روسری های خود را بر سینٔه 

خود افکنند ]تا گردن و سینه با آن پوشانده شود[.
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با سالم و آرزوی قبولی نماز و روزه و عبادات شما خوانندٔه گرامی!
پیش از پاسخ به سؤاالت مسابقٔه بزرگ »صد و چهارده« به نکات زیر توجه فرمایید:

2. رونویسی از پاسخ دیگران شرعًا جایز نیست. 1. شرکت برای عموم عالقه مندان باالی 12 سال آزاد است. 
3. شرکت کنندگان مسابقه لطفًا عدد گزینه های صحیح را به صورت یک عدد 12 رقمی از چپ به راست به سامانه 
قرعه کشی  در  ها  پاسخ  رقمی  عدد12  از  بغیر  دیگر  متن  هر  ارسال  درصورت  نمایید.  ارسال   100001151100

شرکت داده نخواهید شد.
4. مهلت ارسال پاسخ ها،حداکثر تا تاریخ1395/06/20 می باشد و اسامی برگزیدگان در تاریخ06/22/ 1395 در سایت 
  www.mfso.irو نیز سایت معاونت فرهنگی و اجتماعی به نشانی www.mfpo.ir مرکز فرهنگی پژوهشی به نشانی

اعالم خواهد شد. 

سؤاالت مسابقه:
یک. خداوند در کدام سوره و در کدام آیه، انسان را خلیفٔه خود در زمین معرفی نموده است؟

3. سوره بقره، آیه 30 2. سوره اسراء، آیه 70    1. سوره احزاب، آیه 72 
دو. این عبارت، توصیف کدام دسته از مؤمنان است: »کسانی هستند که به خدا و رسولش ایمان آورده اند، 

سپس هرگز شک و تردیدی به خود راه نداده و با اموال و جان های خود در راه خدا جهاد کرده اند«؟
1. مؤمنان باسابقه                        2. مؤمنان راستین و واقعی            3. مؤمنان ظاهری

سه. ویژگی افرادی که خود را پشت نقاب ایمان پنهان کرده اند، چیست؟
1. همین که دنیا به آن ها رو کند و نفع و خیری به آنان برسد، حالت اطمینان پیدا می کنند؛ اما اگر مصیبتی 

برای امتحان به آن ها برسد، دگرگون می شوند و به کفر روی آورند!
تسلیم  در حقیقت  و  است  بلکه سلیقه های شخصی شان  نیست؛  رفتارهایشان دستورات خدا  2. مالک 

نفس خود هستند، نه تسلیم خدا و دستورات او.                                                   3. هیچ کدام
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چهار. اعمال کدام دسته از افراد زیر موردقبول خداوند متعال است و خداوند اعمالشان را در روز قیامت 
پاداش می دهد؟

1. کسانی که ایمان به خدای متعال ندارند؛ اما با پیروی از دستورات اخالقی، نسبت به دیگر انسان ها 
مهربان اند.

2. آن ها که ایمان آوردند و ]در کنار ایمان زبانی و قلبی[ کارهای شایسته انجام دادند.
3. افرادی که در انجام اعمال صالح، کوتاهی می کنند؛ اما به خدا و رسول و روز قیامت، ایمان دارند.

پنج. مالک برتری انسان در نزد خداوند متعال چیست؟
1. دارایی و ثروت                              2. تقوا و پرهیزگاری                                    3. زیبایی و جمال

شش. کدام یک از موارد زیر، از آثار تقوا در زندگی انسان است؟
1. روشن بینی و تشخیص راه های صحیح از راه های اشتباه

2. پیدا شدن راه نجات از مشکالت و آسان شدن کارها                                      3. هر دو مورد
هفت. یکی از بزرگ ترین گناهان ... است؟

1. ناامیدی از رحمت پروردگار
2. کم لطفی در حق ایتام و فقرا

3. بی توجهی به مستحبات و مکروهات
هشت. خداوند در کدام یک از سوره ها و آیات قرآن به این مساله اشاره کرده است که توبٔه چه کسانی را 

می پذیرد و توبٔه چه کسانی را خیر؟
1. سوره نوح، آیات 10 ـ 12

2. سوره نساء، آیات 17 و 18
3. سوره طالق، آیات 2 و 3
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نه. یاد خدا، دل ها را آرامش می بخشد؛ اما تفاوت آسایش و آرامش در چیست؟
1. آسایش، رفاه در داشته های مادی و امور ظاهری زندگی است و آرامش به معنای رفاه و آسودگی خاطر 

دل و جان.
2. آسایش به معنای راحتی در دنیا و آرامش به معنای راحتی در آخرت است.

3. آسایش به معنای پیدا شدن راحتی از راه های حرام، و آرامش به معنای پیدا شدن راحتی از راه های 
حالل است.

ده. چرا خداوند، گناهکاران کافری که در رفاه و راحتی مشغول انجام گناه و معصیت هستند، مجازات 
نمی کند؟

1. زیرا ممکن است متنبه شوند و توبه کنند.
2. زیرا در میان آن ها، افراد صالحی هستند که به خدا ایمان دارند.

3. زیرا می خواهد روزبه روز به گناهانشان اضافه شود.
یازده. خداوند در سوره توبه، آیه 71،  برای مؤمنین چه ویژگی هایی را ذکر کرده است؟

1. امربه معروف و نهی ازمنکر می کنند؛ نماز را برپا می دارند؛ و زکات را می پردازند؛ به حج می روند و جهاد 
می کنند.

2. ولّی و یار و یاور یکدیگرند؛ امربه معروف و نهی ازمنکر می کنند؛ نماز را برپا می دارند؛ و زکات را می پردازند؛ 
و خدا و رسولش را اطاعت می کنند.

3. نماز را برپا می دارند؛ و زکات را می پردازند؛ روزه می گیرند و به پدر و مادر خود احترام می گذارند؛ و خدا 
و رسولش را اطاعت می کنند.

دوازده. خداوند در کدام سوره و آیه، به وجوب حجاب برای زنان و مقدار حجاب کامل اشاره کرده است؟
1. سوره توبه، آیه 71                             2. سوره نساء، آیه 15                        3. سوره نور، آیه 31


