
 های رشد و پیشرفت در قرآن و حدیث راه
 های قدر( )به مناسبت شب

 *ناصررفیعیمرمرى دكتر والمسلمین االسالمحجت

 دمهمق

هیای قیدر، نیزوط مالئکیه و  شبی است که احتماط دارد از شب ،ماه مبارک رمضان مشب نوزده
ا َأْنَزْلناُه ِفي َلْيَلِة اْلَقْدِر، َو ما َأْدراَك ما َلْيَلُة اْلَقْدرِ »  قرآن باشد  1.«َشكْهرٍ   َأْلكِف   َلْيَلُة اْلَقْدِر َخْيٌر ِمْن ، ِإنَّ

« (ش از بعثیتیپ) رمکمبر اایپ ها بیجا به لوح محفوظ  کی»در قرآن در شب قبنا بر این آیات، 
ت بیپس از آن جبر ه شده وفرستاد شب  .آوردغمبر یبرای پآن را ج یست و سه ساط به تدریل در مد 

 ،فرشیتگان کیه ایین شیب 2.و معادط هشتاد و سه ساط و ههار ماه است ،بهتر از هزار ماهنیز قدر 
 همراه شده است. نیز  ضربت خوردن امیرالمؤمنین ؛ با شبستندمیزبان ه ،میهمان و زمینیان

ها از راه ح  و اولین راه نفوذش در وجود آدمیی،  ترین سالح شیطان برای برای انحراف انسان مهم
شود، او را اسییر  کوشد با استفاده از ضعف و گناهی که آدمی مرتکب می غافل کردن است. او می

دهند و توجهی که به سوی ح  دارند، اسییر و  اعمالی که انجام می خود کند؛ اما برخی به واسطه
 اند  گونه معرفیی شیده این مبرایشوند. این افراد در حدیثی از پ های شیطان نمی گرفتار وسوسه

ونَُ» وم  ُُُِثَََلثٌَةَُمْصص  َُوُالْبَياك وَنُِميْنَُخْشييَِةُاِه  ِ وَنُِهِ  اكِر  ُاليذَّ ِِ َّ يوِد وَنُِمْنُِإبِْلييَسَُوُج  ْسيتَْغِفر  َُوُالْم 
ارُِ َِ ْْ  های شیطان در امان هستند. این سه گروه عبارتند از  از وسوسهسه گروه  3«.ِباْأَ
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1. «ُِ وَنُِهِ  اكِر     «.کنند کسانی که خدا را یاد می ؛الذَّ
2. «ُِ    «.از خوف خدا گریانندکسانی که  ؛الْبَاك وَنُِمْنَُخْشيَِةُاِه 

وَنُِباْأَُ» .3 ْستَْغِفر  ارُِالْم  َِ  .«کنند استغفار می در سحرها کسانی که ؛ْْ

هیم در  ،کنیید هرا که شما هم یاد خدا میی ؛شود با هم جمع میاین سه مورد  ،در سحر شب قدر
 ریزید.  هم اشک میو کنید  سحر استغفار می

ُ»در روایت دیگری فرمود   خدا رسوط َُوَُجيلَّ َُعيزَّ بَُّهياُاِه  
ِِ

َُأْصَواٍتُي  ُثَََلثَة  ي َُُُِصيْوت  َوُُُالي ِّ
ُ ُالَِّذيُيَْقَرأ ُالْق ْر َنَُوَُصْوت  يِارَُُُِصْوت  ْْ ْسيتَْغِفِريَنُِباْأَ هیا را  سیه صداسیت کیه خداونید آن 1؛الْم 

وقتیی قیرآن  ،صیدای قیاری قیرآن؛ شیود بانگ خروس که باعک بیداری میردم میی دوست دارد 
 .«کند کسی که در سحرها استغفار میصدای  ؛خواند می

هیم صیدای قرائیت قیرآن و دعیا و هیم صیدای  ؛شیود انداز میی ها طنین شب قدر این صوتدر 
دینی که بابت این کار بر گیردنش  ،های قدر بیهوده بگیرد اگر کسی وقت مردم را در شب .استغفار

بالعکس اگر آدمی  مطاب  هزار ماه است. ،ها هرا که این شب ؛شود میضر  در هزار ماه  ،آید می
. در رواییت شیود مییضیر  در هزار ماه  ت برای دعا و نماز و مناجات استفاده کند،از این لحظا

ُالَْقْ ِرَُخيٌْرُِمنُْ»معنای بهتر بودن شب قدر از هزار ماه هنین آمده است   َُشييَُُُْألْفُُُِلَيْلَة  ٍ َُُشيْهٍرَُأيُّ
ََِّيُِبَذلِ َُ ُِفيَهاُ:َفَقالَُُ؟ع  الِح  ُالصَّ ََلِةُُ الَْصَمل  ُالَْخيْرُِِمَنُالصَّ ِِ كَاِةَُوَُأنَْوا شب قدر بهتیر از هیزار  2؛َوُالزَّ

سیته در آن از نمیاز و یعمیل شا ، مقصود از این جملۀ قرآنی هیست؟ پس فرمود  یعنیماه است
از هنین فرصتی باید در مسیر پیشرفت و رشید اسیتفاده کیرد.  «.رات بهتر استیات و اقسام خکز

برای مثاط دوسیت دارد در حیوزه اقتصیاد، . هستند ی میتلفها همه افراد خواستار رشد در زمینه
گونه است، اما آییا در دیین هیم رشید  ها نیز همین در دیگر زمینه اش هند برابر شود. سرمایه پولی

 ایم؟ نسبت بیه قبیل کمتیر گنیاه کیرده؟ آیا است در نماز بیشتر شده انم حضور قلبآیا  ایم؟ کرده
ْشُد ِمَن اْلَغ  ِإْكراهَ  الَ   »فرماید خداوند می َن الرُّ يِن َقْد َتَبيَّ در قبیوط دیین اکراهیی نیسیت؛  3 ىِّ ِفي الدِّ

يِن  الَ »البته «. زیرا راه درست از راه انحرافی مشیص است برای فروع دیین نیسیت، « ِإْكراَه ِفي الدِّ
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اش را  را بیوانید، خمیس شبایید نمیاز برای اصل دین است. کسی که اسالم را پذیرفتیه اسیت،
يِن  الَ »اش را بگیرد و ... .  د، روزهبده بیه  ،بیرای اثبیات خورشییدمانند این است که « ِإْكراَه ِفي الدِّ

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

 دینیعوامل رشد 

 . قرآن1

مکیه  اسیت. اجنیه درخیود  قیرآن  ،های رشد از نظر قرآن و روایات اولین عامل از عوامل و نشانه
ها کمی گوش کردند، سیپس گفتنید   . آنقرآن خواند شانبرای مبراپی .آمدند مبراخدمت پی

َجبا» ََ ا َسِمْعنا ُقْرآنًا  ْشدِ  ِإنَّ آیات عجیبی شنیدیم که به راه خیر و صیالح  ما از قرآن 1 َيْهدال ِإَلى الرُّ
شود. قرآن فقیط بیرای خوانیدن نیسیت؛  میما سبب رشد  ،انس با قرآنبنابراین «. کند دعوت می

ُروَن اْلُقككْرآَن »بلکیه بیرای توجیه و تیدبر اسییت   فرماییید   ی میمقیام معظیم رهبیر2«.َأَفك  َيَتكَدبَّ
مه ،قرآن تالوت» مه  مقد  مهمعرفت   عمل است، مقد  شیاهِد  تیاریخ 3.«آشینایی اسیت  است، مقد 

 یک جمعیتی را عوض کرده است. های بسیاری دارد که این آیه، مثاط
 داستان اول

را شینید،  خیدا رسوطخبر بعثت وقتی  بود. عالم مسیحی در یمن و شاعر ،طبیب ی،اکثم سیف
 خدا ت رسیوطدو خیدم  به مکیه فرسیتاد. آن دو نفر را برای فهمیدن حقانیت سین پیامبر

برایشیان ایین آییه شیریفه را  خیدا رسوط شان از آمدن را بیان کردند. آمدند و خودشان و هدف
ْحساِن َو إيتاِء ِاال اْلُقْربى» خوانید  َه َيْأُمُر ِباْلَعْدِل َو اْْلِ كِر َو   َو َيْنهكى  ِإنَّ اللَّ َُ كِن اْلَفْحَّكاِء َو اْلُمْن ََ

امر « بیشش به خویشاوندان»و « احسان»، «عدالت» بههمگان را  ،در این آیه خداوند 4«.ىِ اْلَبْغ 
نهی نموده است. وقتی آنان به نیزد اکیثم بازگشیتند و آییه را « ظلم»و « منکر»، «فحشا»کرده و از 
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محمد میردم را بیه مکیارم اخیالق امیر  مردم!ای »برای او خواندند، او مردم را جمع کرد و گفت  
دارد. در این امر پیش قیدم باشیید و از آخیرین  می شت و نکوهیده بازکند و آنان را از اخالق ز می

پیش از این مردم به انتظار او بودند و بعضی اسم فرزندان  .نباشید ،آورند ایمان می اوکه به  یکسان
 1«.دگذاشتند که شاید خلعت نبوت بر قامت آنان مرتب گرد خود را محمد می

 داستان دوم 

ای  مشغوط بود. شبی برای دزدی از دییوار خانیهبا راهزنی و سرقت را  عمری ، فردی بود کهفضیل
ذيَن آَمُنكوا َأْن َتْخََّكَع »  این آیه را خواند ،خواند خانه داشت قرآن می صاحبباال رفت.  ْْ َيْأِن ِللَّ َأ َل

هِ  ْْ ِلِذْكِر اللَّ و قرآنی کیه نیازط  یاد خدا ههایشان ب آیا برای اهل ایمان وقت آن نرسیده که دط 2 ُقُلوُبُه
لحظه پشیمان شد. از دیوار پایین آمد، توبه کرد و سر بیه بیاییان   همان «.نرم و فروتن شود؟ ،شده

ترسییدند کیه  شیان را بیرای فیروش ببرنید، امیا می خواسیتند امواط را دید که میای  قبیله گذاشت.
مگین و پشیمان بود، به شان را سرقت کند. وقتی این حرف را شنید، در حالی که شر فضیل، امواط

. «خاک بر سر فضیل که شما باید از او بترسید. به خدا او فضیل دیگری شده اسیت»ها گفت   آن
در درس اخالقیش شیرکت هیارون الرشیید  گفیت. او هنان تغییر کرد که بعدها درس اخالق می

   3گریست. هایش می کرد و با موعظه می
 داستان سوم

. «بیه مین قیرآن بییاموز! ای پیامبر خدا»عرض کرد   پیامبرروزی شیصی به مسجد آمد و به 
  آییه کرد. وقتی بیهتالوت برایش را « زلزاط»سوره  ،حضرت او را به یکی از یارانش سپرد. صحابی

ا َيَره  ِمْثقاَل   َيْعَمْل   َفَمْن » ٍة َشرًّ ٍة َخْيرًا َيَرُه َو َمْن َيْعَمْل ِمْثقاَل َارَّ رفیت  فکر فروبه  رسید، آن مرد« َارَّ
میرد گفیت  «. آری  »صیحابی گفیت«. ؟آیا این جمله از جانب خداست»پرسید   صحابیو از 

داند و  بس است! من درس خود را از این آیه گرفتم. اکنون که خدا ریز و درشت کارهای ما را می»
از پس «. دارد، تکلیفم روشن شد. این جمله برای زندگی من کافی استرا  همه اعماط ماحسا  

 رفت.خداحافظی کرد و نیز این سین 
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و سین میرد را « ای بود حوصله عجب مرد کم»گشت و با تعجب گفت  رب صحابی نزد پیامبر
او به مقام فقاهت و شناخت عمیقی که باید برسید، »فرمود   پیامبر بازگو کرد. برای پیامبر

 1«.رسید
 گفتمان قرآنی

شیود، نیه  . در گفتمان قرآنی، نه اقتصاد دهار ربیا میاشدها باید قرآنی بگفتمان ما در همه عرصه
قرآنیی  ،فرمایید اگیر قیرآن می رود و نه دروغ در جامعه وجیود دارد. آمار طالق در جامعه باال می

قرآنیی ها  معاملیهاگیر  شود. سین و گفتار مردم، استوار می 2،«َو ُقوُلوا َقْواًل َسديدا  »حرف بزنید
هُ »باشد   با َيْمَحُ  اللَّ وجود نیواهد داشت. اگر همسران به شیوه قرآنیی ربا  دیگر در جامعه 3،«الرِّ

دیگیر طیالق و دادگیاهی وجیود نیواهید  4،«َاِشكُروُ نَّ ِبكاْلَمْعُروِف »با یکدیگر زندگی کنند  
اییم. گفتمان قرآن فاصله گرفتیه داشت. مشکالت امروزه جامعه و زندگی ما، از این روست که از

بار فلسیطین  مشکالت کنونی دنیای اسالم از جمله شرایط تبسف»فرماید   بری میمقام معظم ره
   5.«دوری امت اسالمی از قرآن است  روزهای اخیر، نتیجه در ویژه و جنایات رژیم صهیونیستی به

 دعا .2

ي َقِريكٌب أُ   »دعا و گفتگو با خداست ،دومین عامل رشد ي َفِ نِّ نِّ ََ َباِدال  َِ كَوَة َوِإَاا َسَأَلَك  َْ ِجيكُب َد
ْْ َيْرُشُدوَن  ُه اِن َفْلَيْسَتِجيُبوا ِلي َوْلُيْؤِمُنوا ِبي َلَعلَّ ََ اِع ِإَاا َد و هرگاه بندگان من از تو دربیاره مین  6 الدَّ

پیس  .نمکی  اجابیت میی ،ه مرا بیواندکننده را به هنگامی کم و دعای دعایک]بگو[ من نزد ،بپرسند
 «.ابندیه راه کباشد  ،مان آورندیو به من ا د فرمان مرا گردن نهندی]آنان[ با

خدایا  7؛ِإَلْيَك   ااِلْنِقَناِع   ِإَلِهي َ ْب ِلي َكَماَل »فرمود   همیشه در آغاز درس گفتن می امام خمینی 
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از همین رو بود کیه از هییچ قیدرتی «. مرا به کماط گسستن ]از خل [ و پیوستن به خودت، برسان
ْْ ِبواِحكَدٍة »خود را با این آیه صادر کردند   یانیه سیاسیاولین ب ترسی نداشت. ایشان ُُ ُظ َِ ما َأ ُقْل ِإنَّ

ِه َمْثنى دهیم ]و آن[ اینکیه  بگو  من شما را فقط به یک حقیقت اندرز میی 1 َو ُفرادى  َأْن َتُقوُموا ِللَّ
زنش، سیرو شیود  خسته نمی ند،اگر کسی برای خدا کار ک «.دو دو و یک یک برای خدا قیام کنید

خیدمت ایشیان  ،از تهیرانافیرادی دارد. قبیل انقیال   باز نمیرا از انجام کار کنندگان او  سرزنش
طلبیه جیوانی را  شان روحیانی بفرسیتد. امیام برای مسجد تازه تبسیس آمدند و خواستند امام

برای خیدا انتیا  کرد و او را به سه شرط فرستاد  اسمی از امام نبرد، به بانیان مسجد تکیه نکند و 
سیاط  15در طیوری کیه  هبی ؛دعا بیود ،های منظم امام یکی از برنامه در آن مسجد فعالیت کند.

ییک  ،در بیمارستان بسیتری بیودوقتی خواند.  هر شب زیارت جامعه کبیره می ،نجفحضور در 
نه دیدنید دعیای عهید را نشیا ،برداشتندکه مفاتیح را  بعد از رحلت امام .مفاتیح کنار ایشان بود

  گفیت کیرد و میی شان را با مسئولین قطع می ارتباط ،ماه رمضاندر  اند که مرتب بیوانند. گذاشته
 .  «من برنامه دعا دارم»
کنید، بیه  گاهی انسان هر هه دعیا میست. اگفتگو با خد؛ بلکه هدف از دعا فقط اجابت نیست 

همیین روسیت کیه در  رسد؛ در حالی که دعا و حرف زدن با خدا، اجابت اسیت. از اجابت نمی
ها سین به میان آمده است. وقتیی فیرد علیت ایین  های عجیبی در پرونده برخی روایات از ثوا 

آییه  160در قرآن  «.ثوا  آن دعاهایی است که اجابت نشد»گویند   شود، می ها را جویا می ثوا 
ْت »وجود دارد که دعاست؛ مانند  َلْينا َصْبرًا َو َثبِّ ََ نا َأْفِرْغ  نا ال ُتِزْغ ُقُلوَبنا َبْعَد ِإْا » 2،«َأْقداَمنا َربَّ َربَّ

نا َسِمْعنا ُمناِدياً » 3،«َ َدْيَتنا نا ِإنَّ اِتنا» 4،«َربَّ يَّ نا َ ْب َلنا ِمْن َأْزواِجنا َو ُارِّ دعاهای کوتاه  و ...؛ 5«َربَّ
   شود. می پیشرفترشد و  ها رعایت شود، سبب که اگر شرایط آنیک خطی 

َعاِ َُأْربَيَعُِخَصياٍلُِإْخيََلَصُ»فرماید   میها و شرایط اجابت دعا  ویژگیدرباره  امام علی ُلِل ُّ ِإنَّ

                                                           
 . 46. سبب  1
 «.های ما را ثابت بدار پروردگارا! پیمانه شکیبایی و استقامت را بر ما بریز و قدم  »250ه  . بقر2
 «.هایمان را بعد از آنکه ما را هدایت کردی، )از راه ح ( منحرف مگردان پروردگارا! دط  »8. آط عمران  3
 «.پروردگارا! ما صدای منادی )تو( را شنیدیم  »193. آط عمران  4
 «.پروردگارا! از همسران و فرزندانمان مایه روشنی هشم ما قرارده  »74. فرقان  5
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نَْصاَ ُِفيُالَْمْسَألَةُِ يلَِةَُوُاإْلِ ِْ َضاَرُالَِّّيَِّةَُوَُمْصِرفََةُالَْو َْ ِريَرِةَُوُِإ خواهید   یمی یژگیدعا ههار و 1؛السَّ
 .«در درخواست له و انصافیردن، شناخت وسکت یخلو  باطن، ن

 اخالص  ایمان و .1

چ یه او هیییه از ناحکینیااسیت و  تیمنتهای ذات احد مان به رحمت بییا ،دعا اوط اجابتشرط 
نقیص و  . اگیرشیود ای بسیته نمیی گاه به روی بنده چیه  ،دِر رحمت الهیو  ستی  نیمنعی از ف

  فرماید میابوحمزه  در دعای معروف العابدین امام زینه بنده است. یاز ناحاست، قصور 
د بیه تیو را ماالمیاط یهای طلب را به سوی تو باز و صاف، و آبشیورهای ام بارالها! من جاده

ه تیو را کو درهای دعا را به روی آنان  ،خواستن از فضل و رحمت تو را مجاز کمکنم. یب می
و آمیاده اجابیت ه تیکیدانم  ن مییقینم و به یب باز و گشاده می ،بیوانند و از تو مدد بیواهند

ه بیه پنیاه کین دارم یقیز یخواهندگان هستی و ن ن پناه دادن به پناهیمکنندگان و در کدعای دعا
ننیدگان و ک بییل کهای بیل و امسیا یمبودک ،بیشندگی تو رفتن و به قضای تو رضا دادن

اه ر ،ندکوچ که به سوی تو کس که آن کن دارم یقیند و ک اران را جبران میکظلم و تعدی ستم
ن آمیاط و اعمیاط ییسیت، این دارم ههیره تیو در پیرده نیقییدن به تیو نیدارد و یادی تا رسیز

 2گردد. ها می ده آنیه حجا  دکست بندگان است یناشا
 جدی بودن نيت .2

ها را متناسب با موضوع دعا انتیا  نمود و از سوی دیگیر بایید بیر  هنگام دعا، از سویی باید واژه
ود؛ بدین معنا که تمام وجود آدمی خواستار و طالِب مضیمون دعیا و خواسته و نیت خود جدی ب

 گوید  می ریمطهنیت باشد. از همین روست که شهید 
دا شود یه واقعًا خواستن و طلب در وجود انسان پکن است یشرط اولش ا دارد.طی یدعا شرا

 ییکرت بیه صیو ،واهیدخ می  واقعیًا آنچیه .و تمام ذرات وجود انسان مظهر خواستن گردد
ن خواندن دعا و دعای واقع. تا دط انسان بیا یفرق است ب .دیآ اج و استدعا و حاجت دریاحت

د در دط انسان جدًا و واقعًا خواست و یست. بایدعای واقعی ن ،زبان هماهنگی نداشته باشد
 ه کد ید آیاج پدیقتًا در وجود انسان احتیدا شود، حقیطلب پ

چهروییرازپیمرتماجُرسمتهر


باریارر مالدیچیمزىكمهُجسمت


                                                           
ام فراس؛ سی أبیی. مسعود بن ع1  .302،   1؛ ج مجموعه ور 
  .66،   1 ؛ جإقبال األعمال؛ طاووس . علی بن موسی ابن2
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هركمهجویماشمرریارمرعاقدمت


اشدرداستواصلمرحممتمایه


همممركجمممادردىدواآنجمممارود


هممركجممافاممرىنممواآنجممارود


هركجامشمكلجموا آنجمارود


هركجاپسمتیاسمتآ آنجمارود


آوررمهدسمتآ كمجوبش گی


1بممارجوشممرآرممتازرمماالوپسممت


 شناخت وسيله  .3

مین »گفیت   به امام صادق سومین شرط اجابت دعا، شناخت وسیله اجابت است. شیصی
این مرد یکی از سه »فرمود   حضرت. «کنم تا خدا روزی من را بدهد نشینم و دعا می در خانه می

   2.«شود نفری است که دعایش مستجا  نمی
 رعایت انصاف در دعا .4

بنابراین بایید در دعیا کیردن و  کند؛ سودی برایش ندارد. دعا، آن را طلب می گاهی آنچه آدمی در
یکیی از میوارد رعاییت انصیاف در دعیا،  جانب انصاف را رعایت کیرد. ،درخواست از خداوند

ننوشتن خطای دیگران به پای دین است. نباید مسائل دینیی را بیه مشیکالت گیره زد و بیه خیاطر 
دعا باعک رشید و  است که رعایت این شرایط ههارگانهذاشت. با مشکالت دنیوی، دین را کنار گ

 شود. می پیشرفت

ْوا َفُقْل َحْسبِ »دهد که از دشمن نترسد   دستور می ، به پیامبرخدا در آخر سوره توبه   َى َفِ ْن َتَولَّ
 ِْ ْلُت َوُ َو َربُّ اْلَعْرِش اْلَعِظي َلْيِه َتَوكَّ ََ ُه اَل ِإَلَه ِإالَّ ُ َو  بگو خیدا میرا بیس  ،پس اگر روی برتافتند 3 اللَّ

ایین  «.ردم و او پروردگیار عیرش بیزرگ اسیتکیل کیبر او تو .ستیچ معبودی جز او نیه ؛است
هراسیی از   انقال  نیز اکنون ههل ساط است که با اتکای به خدا و بیه پشیتوانه میردم، بیی هییچ

وقتی کار بر میا مسیئولین » فرمود  دهد. مقام معظم رهبری می ها، به مسیر خود ادامه می ابرقدرت
نییز  امیام سیجاد«. کیرد نگاه به امام، ما را آرام می .رفتیم می ، خدمت امامشد نظام سیت می

کیه  شد، اصحا  به امیام حسیین فرماید در روز عاشورا وقتی شرایط سیت و پیچیده می می

                                                           
 .239و  238   بیست گفتار؛. مرتضی مطهری؛ 1
 .77،   5؛ ج الکافی. محمد بن یعقو  کلینی؛ 2
 .129. توبه  3
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ُُك ََّّا»فرمود   نیز می امام علی 1شدند. کردند، آرام می نگاه می ُالْبَيْأ   َميرَّ َْ يولُُُِِإَذاُا  ْ ُُاَََّقيََّْياُبَِر
ُِ ُِمَّْ ُاِه  وِّ ٌ ُِمََّّاَُأْقَرَبُِإلَ ُالَْص   ََ ما خیود را در  ،شد می تارزار سیکه کهنگامی  2 ؛فَلَْمُيَك ْنَُأ

ه پناه رسوط رهبر معظیم «. دتر از او به دشمن نبو یکسی نزدک ،ان مایم و از میردک حفظ می الل 
 فرمود     میانقال

  ولیت ممتییدی کییه از روزهییای اوط انقییال  داشییتم، بارهییا بییه یییاد اییین جملییهئر دوران مسیید
شید و احسیاس  ها کار بر ما سییت می وقتی در جنگ»فرماید   افتادم که می می امیرالمؤمنین

  . وقتیی ایین جملیه«بیردیم پنیاه می خیدا کردیم که در مقابل حادثه ضیعیفیم، بیه رسیوط می
   3ت.دیدم بر وضع ما نیز صادق اس آمد، می به یادم می لمؤمنینامیرا

 . فکر و اندیشه 3

ُُِبيالِْفكِْرَُفِإنَّي ُ َُُعلَْيي َُ»فرموده اسیت   شود؛ هنانکه امام علی فکر کردن، سبب رشد آدمی می
ُاْأَْعَمالُِ ْصلِح  ََلِلَُوُم  ْشٌ ُِمَنُالضَّ و اصیالح کننیده فکر کن؛ زییرا فکیر، راهییابی از گمراهیی  4؛ر 

شیود،  ای که به جدایی و طالق منجیر می شود، زندگی جوانی که گرفتار اعتیاد می«. هاست عمل
   رود و ...، ناشی از عمل کردن بدون فکر است. فردی که به زندان می

بیه او  خدا آمید و از حضیرت خواسیت او را موعظیه کنید. رسیوط روزی فردی نزد پیامبر
سیه مرتبیه از او  خیدا . رسیوط«بلیه»گفیت   «.کنی؟ عمل هم می ،نمتو را موعظه ک»فرمود  

ْشي ًاُ»اعتراف گرفت، آنگاه به او فرمود   ُر  َُفِإْنُيَ   َفِإنِّيُأ وِصيَ ُِإَذاَُأنَْتَُهَمْمَتُِبَأْمٍرُفَتََ بَّْرَُعاِقبَتَ  
َُغيًِاَُفانْتَِ َُعَّْ  اری تصیمیم گرفتیی، پاییان آن را کیگیاه در  نم هیرک سفارش می 5 ؛َفاْمِضِ َُوُِإْنُيَ  

                                                           
دشوار شد،  ن بن علی بن ابیطالبیهون کار بر حس  »154،   6 ؛ ج بحاراألنوار. محمدباقر مجلسی؛ 1

شد، رنگ آنان دگرگون  را هر هه کار دشوارتر مییگر است؛ زیافتند که او بر حالی دیستند و دریهمراهانش به او نگر
کانش یو برخی نزد نیگرفت، در حالی که روی حس فرا میهایشان را  د و ترس دطیلرز گشت و اندامشان می می
 «.گرفت هایشان قرار می گشت و دط د و اندامشان آرام مییدرخش می

 .520؛ تصحیح صبحی صالح؛   نهج البالغةف الرضی؛ ین شری. محمد بن حس2
یاستبیانات در مراس.  3  1368/05/12. جمهوری؛ م تنفیذ حکم ر

http://farsi.khamenei.ir/newspart-print?tid=1466&npt=9 

 . 334؛   م و المواعظکون الحیع ثی واسطی؛یعلی بن محمد ل .4
 .  339،   68؛ ج بحاراألنوار. محمدباقر مجلسی؛ 5

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2153
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اغلیب  «.نکی است، انجام بده و اگر گمراهی است، از آن خودداری کبنگر. اگر پایانش خیر و نی
دهیم و بعید از  آید، از این روست که ابتیدا عمیل را انجیام میی مشکالتی که برای ما به وجود می

حر بن یزید ریاحی شد. فکیر و ، سبب نجات تفکر سازنده کنیم. اش فکر می خرا  شدن، درباره
ای و مجیازی  های میاهواره اندیشه درست و منطقی، بسیاری از شبهات مطرح شده توسط شیبکه

تر  دارد و او را به خیدا نزدییک های مبتذط باز می کند؛ جوان را از تماشای صحنه دشمن را حل می
   کند. می

 . مشورت 4

فرمیود   خدا یید دارد؛ هنانکیه رسیوطمشورت، اصل مهمی است که اسیالم نییز بیه آن تبک 
ُالَْصاِقلُِ» َشاَوَرة  َُفِإيَّياَكَُوُُُم  ُالَْصاِقيل  َُفِإَذاَُأَشياَرَُعلَْييَ ُالََّّاِصيح  ِ ْشٌ َُوُي ْمٌنَُوََُْوِفيٌقُِمَنُاِه  الََّّاِصِحُر 

ُِفيَُذلَِ ُالَْصَطبَُ رشید و توفیی  از  در مشورت با عاقل خیرخواه، سعادت و برکت و 1؛ الِْخََلَ َُفِإنَّ
خداست. پس همین که دانای خیرخواه به تو مشورت داد، بر خالف آن عمل مکن؛ زیرا موجیب 

اندیشیه   منیدی از بهیره»توان بیه  مشورت، فواید بسیاری دارد که از جمله می«. شود نابودی تو می
ناسایی افیراد ش»، «جلوگیری از سرزنش دیگران»، «یید و حمایت دیگرانبستفاده از تا»، «دیگران

گسترش فرهنیگ مشیاوره »و « پرهیز از استبداد رأی»، «رشد فکری مردم»، «نظر و مؤمن صاحب
دربیاره اهمییت مشیورت در سییره  ،شهید رمضیان ،امیرالمؤمنین اشاره کرد.« مو ایجاد تفاه

يَرَ  ُ »فرماید   می پیامبر ْش ُ ُُِْ ُالرُّ ََّّت     ْ َُوُ  ،و سینت او یرو انهیم ،رمکامبر ایره پیس 2 ؛الَْقْص  
 «.است ییراهنما

 فهرست منابع 

 کتب

 ق.1410؛ ها  اوط، قم  مکتبل فقیه، مجموعة ورامفراس، مسعود بن عیسی؛  ابن ابی .1
؛ هیا  دوم، تهیران  دار الکتیب االسیالمیل، اقبقال االعمقالطاووس، علیی بین موسیی؛  ابن .2

 ق.1409

                                                           
 .102،  72 ج . همان،1
 .139؛ تصحیح صبحی صالح؛   ةنهج البالغف الرضی؛ ی. محمد بن حسین شر2
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 ق.1419قم  دار الحدیک، ؛ ها  اوط، مکاتیب الرسولاحمدی میانجی، علی؛  .3
نقیی  ؛ ترجمه و شرح سید علیالصحیفة السجادیة، ابن حسین بن علی؛ العابدین امام زین .4

 ش.1376االسالم؛ ها  دوم، تهران  فقیه،  فی 

 ش.1363؛ ها  اوط، تهران  میقات، تفسیر اثنی عشریشاه عبدالعظیمی، حسین؛  .5

ح صیبحی صیالح؛ هیا  اوط، قیم  ؛ تصیحینهج البالغهشریف الرضی، محمد بن حسین؛  .6
 ق.1414هجرت،  

؛ قیم  دار الشیریف الرضیی للنشیر، ثواب االعمال و عقاب االعمالصدوق، محمد بن علی؛  .7
 ق.1406

 .ق1412،  ف الرضییقم  الشر ؛ ها  ههارم،ارم األخالقکم ؛طبرسی، حسن بن فضل .8

دی؛ هیا  ؛ تصیحیح علیی اکبیر غفیاری و محمید آخونیالکافیکلینی، محمد بن یعقو ؛  .9
 ق.1407دار الکتب االسالمیه،   ههارم، تهران 

قیم  دار الحیدیک،  ؛ هیا  اوط،م و المقواعظکقون الحیقع ؛ثی واسطی، علی بن محمیدیل .10
 ش.1376

 ق.1403دار احیاء التراث العربی،  روت یب ؛ ها  دوم،األنوارربحا؛ مجلسی، محمدباقر .11

 ش.1383ارات صدرا، ؛ ها  بیستم، تهران  انتشبیست گفتار مطهری، مرتضی؛ .12

 همؤسسی  قم ؛ ها  اوط،الوسائل و مستنبط المسائل کمستدر ؛ن بن محمدتقیینوری، حس .13
 ق.1408 ،تیالب آط

  سایت

ه خامنه رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت پایگاه اطالع  .ای الل 


