
 ابوالحسن مهدوی         الله سیدآیت                                                                                                           3تربیت فرزند       
 

 
 

1 

www.abolhasanm
ahdavi.ir

 

 
 
 
 ه الرحمن الرحیمبسم الل

 3فرزند موضوع: 
 3434صفر4؛ 3313آذر27تاریخ: 

 
ماَء َعَلْيُكْم »قال الله تبارک و تعالی:  ارًا * ُيْرِسِل السَّ ُه كاَن َغفَّ ُكْم ِإنَّ ْمواٍل َو َبنيَن َفُقْلُت اْسَتْغِفُروا َربَّ

َ
)و  1«ِمْدرارًا * َو ُيْمِدْدُكْم ِبأ

درپی فرستد و شما را به اموال و گفتم: از پروردگارتان آمرزش بخواهيد كه او قطعًا آمرزنده است تا بر شما از آسمان باران پی
 پسران مدد كند.(

 تفاوت رشد و تربیت انسان با سایر موجودات

كه در بحث تربيت اوالد دو گونه رشد برای فرزند داريم، يكی رشد ظاهری و جسمانی او در بحث تربيت اوالد عرض كردم 
است و ديگری رشد روحی و معنوی او و پدر و مادر شايسته است كه به هر دو تربيت توّجه بكنند. اگر انسان در منزل حيوانی 

ی روحی ندارد، لذا به فكر كند. حيوان جنبهكند، مثل مرغ و خروس، فقط به تربيت جسمانی آن توجه میرا تربيت می
كنيم. يک گلدان را داريم اش و... توّجه میاش، سرما و گرمايش، محّل خوابش، سالمتیمعنوياتش نيستيم و فقط به آذوقه

يش، كنيم. در تربيت يک گل، يک درخت، يک گياه، توّجه فقط به ظاهر  آن است؛ يعنی به سرما و گرمادر منزل تربيت می
 خواهد.به مقدار آبش، به كودی كه نياز دارد، نوری كه می

 دعاهای قرآنی برای طلب فرزند صالح و متقی

رسد صحبت از فرزند صالح و سالم هر دو است. در مورد انسان تقوا مطرح است. الحاق به صالحين اّما وقتی به انسان می
اِلحيَن  بِّ َهْب ليرَ »خوانيم از سورۀ صافات می 011مطرح است. در آيۀ  خدايا، از »كنيم اين است: دعايی كه می 2«ِمَن الصَّ

 های شايسته را به من عطا بكن.يعنی انسان« صالحين به من ببخش
كه در دعايی كه است از جهت اين ی فرقان صحبت از رهبری متقين است. اين آيه، آيۀ خيلی مهمیسوره 47در آيۀ 

كنيم رهبر مّتقين قرار بده! از نيست كه بگوييم خدايا ما و ذرّيۀ ما را از مّتقين قرار بده؛ بلكه دعا می كنيم، تقاضای ما اينمی
بس اين دعا بزرگ است، بعضی از مفّسرين نتوانستند تحّمل بكنند، لذا آمدند معنای ظاهری آيه را توجيه كردند و گفتند 

آيه را بعد از اطمينان به صحت خواندنش، در قنوت نمازهايتان بخوانيد. اّول توانيد شايد مراد چيز ديگری باشد. شما هم می
ذيَن َيُقوُلوَن »آيه  ْعُيٍن َو اْجَعْلنا »است كه آن ديگر الزم نيست در قنوت گفته بشود. « َو الَّ

َ
َة أ رَّ

ُ
اِتنا ق يَّ ْزواِجنا َو ُذرِّ

َ
نا َهْب َلنا ِمْن أ َربَّ

قيَن ِإماماً  روشنی ما باشند، به ما عطا كن و ما را پيشوا و رهبر متقين قرار بده.( ، زنان و فرزندانی كه باعث چشم)خدايا 3«ِلْلُمتَّ
اِلحيَن  َهْب لي»گويم اين است. خواستۀ انسان در مباحث معنوی، تقاضای فرد صالح است، امور معنوی كه می « ِمَن الصَّ

ها مّتقی باشند، هر وقتی است كه آنچشم آنهستند و روشنی چشم انساناست، تقاضای فرزندانی است كه سبب روشنی

                                                           
 .11تا11. نوح، 1
 .111صافات، . 1
 .47. فرقان، 3
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تر است؛ اّما خدای ناكرده اگر تر، ارزشمندتر، مفيدتر و نسبت به جامعه هم خدومتر، نزد خدا گرامیچه تقوا بيشتر باشد، پاک
ی بكند، تكّبر او بيشتر  لمیجا نه برای خودش مفيد است نه برای جامعه. هر چه هم از نظر عفرد صالحی نباشد، نه، آن

ّ
ترق

 كند.شود و سرانجام به جامعه هم بيشتر ضرر وارد میشود، ضرر او زيادتر میمی
 تأثیر دعای خیر پدر

كنند چه شد كه خداوند به شما و به فرزندانتان كه از علما هستند، توفيق رفتن به در يک مصاحبه، از يكی از علما سؤال می
خواندن به شهر گفتن و درسيک زمانی ما در قزوين منزل داشتيم، من بنا بود برای درس»فرمايند: اد؟ ايشان میحوزه را د

كرج بروم. خداحافظی كردم. زمان قديم هم رفت و شدها خيلی مشكل بود. بعد هم ارتباطی وجود نداشت. من رفتم كرج و 
كم موقعيتی پيدا كردم. شاگردان زيادی داشتم و كردم،  كمريس میجا تدچند ماهی طول كشيد. هيچ ارتباطی نداشتم. آن

خواندم. باألخره بعد از چند ماه، شوق ديدار فرزند، پدرم را به كرج كشاند. ايشان بعد از گفتم، درس میخالصه درس می
ردم، آمدند. در زدند، شخصی رفت كهای زيادی كه كرده بودند، نشانی مرا پيدا كردند و به آن مكانی كه تدريس میسؤال

كند. رفتم ديدم درب را باز كرد. پس از بازكردن درب مرا صدا زد و گفت يک روستايی است، اسم شما را به زبان جاری می
پدرم هستند. خيلی خوشحال شدم. ايشان را در آغوش گرفتم. پدرم هم بسيار خوشحال شدند. تا مرا مشغول به تحصيل و 

دند، گفتند حاال به دوستانت نگو كه من پدرت هستم، شايد موقعّيتت شكسته بشود، بگو اين آقا نوكر پدرم در تدريس علم دي
كنم شما پدر من هستيد و روستايمان است كه آمده مرا ببيند. من به ايشان گفتم: چرا من اين حرف را بزنم؟! من افتخار می

رم هستيد. بعد شروع كردم دست و پای پدر را بوسيدن. اشک ايشان جاری گويم شما پدجا آمديد. من خيلی سربلند میاين
شد، دست به دعا برداشتند و گفتند: اميدوارم خودت و نسلت همه از عاِلمين باشيد، اهل علم باشيد. اين دعايی كه پدر در 

 «دانم محقق شده است.گذرد و اين توفيق هم در من هم در فرزنحق من كردند، اثر گذاشت و دهها سال است كه می
 بودن او و تقدم هر دو امر بر ثروتبودن فرزند بر سالمتقدم صالح

صالح بودن فرزند مقدم بر سالم بودن است. صالح مربوط به روح است و سالم مربوط به ظاهر و جسم است. البته هر دو 
ها، يک نعمت الهی است. گاهی خانوادهمهم است. صالح و سالم بودن فرزند هر دو مقدم بر ثروت است، گرچه ثروت هم 

ها موجود قدر مكنت داشته باشد كه هميشه در خانۀ او انواع نعمتپدران آرزويشان اين است كه فرزندشان از نظر مالی آن
تر از سالمتی، سالمتی روح و فكر است. كافی تر از ثروت، سالمتی است و مهمكه مهمباشد. در فكر اين هستند؛ در حالی

عصبانی  ت اين فرزند معتقد به خدا نباشد يا معتقد باشد اما نماز نخواند يا اعتقاداتش درست باشد، اما از نظر اخالقی آدمیاس
شود. لذا پدر و مادر  به همۀ اين نكات با هم باشد، به پدر و مادرش توهين بكند، به همسرش توهين بكند، ببينيد چه می

 را، هم سالمتی او را و هم صالحيت و شايستگی او را بخواهند. توّجه بكنند، هم ثروت فرزندشان
اِلحيَن  ِمَن  َربِّ َهْب لي»كنيد صحبت از صالح بودن است: كه در قرآن وقتی نگاه میاين َربِّ ال »، فقط اين نيست. «الصَّ

ْنَت َخْيُر اْلواِرثيَن  َتَذْرني
َ
ها كه خدايا تو بهترين وارث و جانشين برای انساندر حالیگويد آن هم آيۀ قرآن است كه می 4«َفْردًا َو أ

هستی؛ اّما از لحاظ ظاهری هم مايلم كسی باشد بعد از من وارثم باشد. اين تقاضای پيامبر الهی از خدای خودش است. ما 
بيند، همين را می هم ياد بگيريم كه يک وقت به فكر اين نباشيم كه از اوالد منزجر باشيم. چون گاهی انسان يک چيزهايی

                                                           
 .98. انبیاء، 7
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های خاّصی در ذهنش برود و نگران بشود. برای رفع اين نگرانی انسان بايد با توكل به خدا اقدام بكند و شود نمونهباعث می
 از خدای خود تقاضا بكند كه او را كمک بكند.

قيَن ِإماماً » رأس متقين قرار بده تا برای متّقين الگو باشيم. واقعًا  خدايا ما و ذرّيۀ ما را امام متقين، يعنی در « َو اْجَعْلنا ِلْلُمتَّ
دعای خيلی بزرگی است و خوب است كه انسان اين دعا را در نماز شبش و در قنوت نمازهايش بخواند و حقيقتًا از خدای 

 خود اين را بخواهد.
 در حق ایشان (رحمهمااهللشدن دعای پدر عالمه مجلسی)مستجاب

دنيا آمده بودند، پدرشان نيمۀ شب با خدا ذكر كردند كه وقتی تازه به (عليهتعالیاللهضوانر سی)در احواالت عاّلمه مجل
های ای كه گفتنی نيست، يافتنی است. هر كسی ممكن است به ندرت در يک حالتمناجات داشتند.در يک حالت ويژه

آقا شيخ  عاّلمه، ای قرار بگيرد كه احساس كند ديگر سيم دل وصل شده و هر دعايی بكند مستجاب است. پدرويژه
، در يک حالت خاّصی كه در نيمۀ شب با خدا ارتباط برقرار كرده بودند، يک مرتبه (عليهتعالیاللهضوانر محّمدتقی مجلسی)

چنان لطف الهی باالی سرشان است كه االن هر دعايی بكنند، مستجاب است. در فكر بودند چه دعايی احساس كردند آن
خدايا، فرزندم را از علمای »بيدار شد و گريه كرد. فكر پدر متوّجه فرزند شد. دعا كردند: بكنند، يک لحظه فرزندشان از خواب 

باوجود گذشت چندين قرن، هنوز  (اللهرحمهچنين مستجاب شد كه عاّلمه مجلسی)و اين دعای پدر اين« عاملين قرار بده
چنين برداشت نشود. مسّلمًا يک دعاست. اين ها ازخواهم بگويم همۀ اينبرای جهان تشّيع افتخار بزرگی هستند. نمی

چه مسّلم است ای در آن است. آنها قبل از ميالد او چنين نكتهاسباب و علل گوناگونی ضميمۀ هم شده؛ اما گاهی قرن
 اين است كه دعا مؤثر است.

 داشتن مال و اوالداهمیت برکت

ها كه مال و اوالد نعمت الهی است؛ اّما بعضیاوالد است. درحالی از چيزهايی كه بايد به آن توّجه بكنيم، بركت داشتن مال و
طور است، درحالی كه يک نعمت الهی است؛ اّما كنند. فرزند هم همينبينند، استفادۀ درست نمیاز اين مالشان خير نمی

مال و فرزندش نتوانست درست های زيادی دارد. چه شد كه از ها علتبيند. اينشود، از او خير نمیگاهی مشكل پيدا می
ها بزرگ شوند، بعد به پدر و مادرشان های آخرتی ؟ بهرۀ دنيايی اين است كه بّچهبهره بگيرد، چه بهرۀ دنيايی و چه بهره
بينند، حاال يا اين است كه پدر و مادر هايشان نمیهای ظاهری دنيايی هم از بّچهخدمت بكنند. گاهی پدر و مادرها بهره

دهد يا اگر هم كفاف بدهد، كنند، بّچه هم تازه بزرگ شده، جوان شده لذا پدر و مادر اصاًل عمرشان كفاف نمیفوت می
رود، شود. گاهی اصاًل به شهر ديگری میها جدا میای است كه به فكر پدر و مادر نيست؛ چون از آنتربيت بّچه به گونه

كند كه همسرش او را از پدر كند يا يک همسری اختيار میت شغلی او اقتضا میخواهم بگويم اختيارًا، گاهی وضعيّ حاال نمی
شود كه يک كسی از فرزندانش خير های متعدد میكشاند. باألخره از راهكند و  به يک سمت ديگری میو مادرش جدا می

 نبيند.
كه به كارش بيندازد، به يک شود برای اينده میكند، اين مال آماكشد و يک مالی را ذخيره میها زحمت میچه بسا سال

خورد و آيد مالش را میگيرد يا يک كسی میشود يا آتش میكار بگيرد، يک مرتبه كّل مال سرقت میمعامالتی در زندگی به
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ها ورشكست میالحسنهها و قرضهای جديدی  اضافه شده كه گاهی بانکدهد. ديگر امروزه هم كه اسبابديگر به او نمی
 كنند.شوند و چه مشكالتی را برای افراد درست می

 برکتی در زندگیگناه یکی از موانع بزرگ بی

گيرد، گناه است. گناه از موانع بسيار درشت اين بحث اش بگيرد و نمیيک بخش زيادی از بركتی كه انسان بايد در زندگی
را منحصر به اين بكنم. اگر ما بحث را از يک زاويه مورد توّجه قرار  خواهم صحبتاست. چيزهای ديگری هم داريم و نمی

ها را ی اينی خود شخص روی همهدهيم، اين معنايش اين نيست كه عوامل ديگر هيچ تأثيری ندارد؛ مثاًل ارادهمی
وب بهره ببرند و از مالشان خوب خواهند از فرزندشان ختر از همه چيز است. در عين حال پدر و مادر اگر میگيرد. آن مهّم می

اش را ترک بكند. يک پنجم های مختلف واجب مالیبركت ببينند، بايد بين خود و خدا را خوب پاک بكنند. نبايد به بهانه
چه اموال داری، مالش خمس است. گفتند مالت را يک سال تصرف بكن، بعد از يک سال، يک حساب دقيقی بكن. آن

های كند كه با حرفبيند باالی سر خودش، فكر میوقت گاهی چون به ظاهر اجباری نمی. آنپنجم آن را رد بكنيک
تواند اين كند، میتراشد، )من هميشه بدهكارم، مشكل دارم و...( و توجيهاتی كه میهايی كه میزند و بهانهگوناگونی كه می

رود پرداخت بكند، در مالش داند خمس واجب است و نمیمی واجب را ادا نكند. خدای متعال اين كسی را كه معتقد هست،
باره میدراينالسالم( )عليهشود دو پنجم. امام صادقپنجم میكند؛ يعنی يک ی دو برابر خمس ضرر وارد میاندازهبه

ِه  َمَنَع  َمْن »فرمايند:  ْنَفَق  َعزَّ َو َجَل  َحّقًا ِللَّ
َ
)هركه حقوق خدا را نپردازد، دو چندان آن مال را در باطل صرف  5«ِمْثَلْيِه  َباِطٍل  ِفي أ

 نمايد.(مي
بيند. خب او اعتقاد ندارد. كسی كه اعتقاد ندارد، جايش در جهّنم است. گويد چرا فالنی كه دين ندارد، او ضرر نمیبعد می

بيت صاًل شيعه نيست. اگر خمس هم پرداخت بكند، اهلكار او از ريشه خراب است. بايد برود ريشه را درست بكند. او ا
ات را درست بكن. آن كسی كه معتقد است، يعنی دركش باال آمد و گويند اّول بيا عقيدهپذيرند. مینمی (عليهم السالم)

جم بود، ضايع پنكند. قانون و سّنت الهی هم اين است كه واجب يکفهميد، حاال بايد مطابق با دركش عمل بكند، اما نمی
طور است. زكاتش شود كه همينشدن دوپنجم است. مقدارش اين است. حاال شخص بنشيند حساب بكند، متوّجه می

 كند.برابر ضرر می كند دوهمين است. پرداخت نمی
 مال تهایی از برکنمونه

ها را از بين بردند. كّل اين مزرعه ها حمله كردند ومرتبه ملخهای فراوانی هست، چند سال پيش يکاطراف اقليد مزرعه
چطور؟ »گفتم: « شود!ی من هيچ مشكلی پيدا نمینه، مطمئنم در مزرعه»صاحب يک مزرعه تا قضيه را فهميد، گفت: 

به هر »گفت: « ها ملخ آمدند، به چندين كيلومتر مزرعه حمله كردند، مزارع را از بين بردند!ملخ كه حيوان است. ميليون
ها تا مرز زمين ايشان بوده. زمين اين آقا ی ملخرفتم نگاه كردم ديدم دقيقًا حمله« خورد.ام دست نمیدانم مزرعهحال من می

 كه ديوار داشته يک ملخ وارد زمين او نشده است!كه ديوار نداشته؛ اّما مثل ايندر حالی
ها را ها افتاد كه از طرف دولت آمدند مرغداریمرغداری دارد. چند سال پيش، چنان آفتی به يكی از دوستان ما مرغ

طرف  را نابود كردند. به مرغطرف و آنهای اينداریهای مرغداری ايشان وسط بود. همۀ مرغيكی نابود كردند. مرغيكی
                                                           

 .73، ص8، جوسائل الشيعة؛ 515، ص3، جكافياصول. 5
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« بكنيم.بايد امتحان »باورشان نشد، گفتند:« های من هيچ مشكلی ندارند.مرغ»داری ايشان كه رسيدند، ايشان گفت: 
 «الله، بياييد امتحان بكنيد.بسم»ايشان هم گفت: 

« اش را هم امتحان كنيم.بايد بقّيه»ها را بردند امتحان كردند، ديدند سالم است. گفتند: رفتند بررسی كردند. هرچه مرغ
كرار كردند. ديدند نه، سالم كنند؛ اما از بس تعّجب كرده بودند، آزمايش را تاش را آزمايش میحاال معمواًل از چندتا، يكی

اش را كرد، يک بخشیهايشان را به فقرا هديه میاست. من فهميدم ايشان چكار كرده، ايشان هر سال يک بخشی از مرغ
كنند. دعای ها فقرا دعا میداديم به فقرايی كه اّطالع داشتيم. خب باألخره در اين خانهداد، ما هم میآمد به من میمی
كه ديگر در اختيار شخص نيست. آفت افتادن يا بيند. اين بركت هست يا نيست؟ اينپشتوانه است. خيرش را اين آقا میها آن

بيند اش هم همين است كه بعد از يک مّدتی میداری نيست. بركت ده چيز است، يكینيفتادن كه در اختيار صاحب مرغ
 بيند ضرر كرده است.یاش را مداری كناریخيلی سود برده است. خب مرغ

 خیرو جوان بیالسالم( )علیهحضرت خضر

را شنيديد كه ايشان سومين كاری كه انجام داد همين السالم( ان هم همين است. داستان حضرت خضر)عليهراجع به فرزند
مرتبه جا خورد، يکالسالم( )عليهو او را كشت. حضرت موسی « او بايد كشته بشود.»بود به يک نوجوانی برخورد كرد، گفت:

گفت كه جناب  السالم( )عليهحضرت خضر« دون گناه او را كشتيد!اين نوجوان كه كسی را نكشته بود. شما ب»گفت: 
َو َكْيَف »توانی صبر  بكنی. دانی، نمیموسی، تو شاگرد خوبی نيستی، من از اّول به تو گفتم كه چون اسرار اعمال را نمی

طور پس هايش را خبر نداری، چهی علمی نداری و مصلحتو دربارۀ چيزی كه احاطه 6«ُتِحْط ِبِه ُخْبراً  ما َلْم  َتْصِبُر َعلی
گيری، كه صبر بكنی، مرتب ايراد میدانی، به جای اينكنم؟! خب همين است. تو سّر كار من را نمیگويی من صبر میمی
ه من بيايی، بايد صبور باشی. شاگرد نبايد به استادش ايراد بگيرد، بايد خواهی همراگويی چرا اين كار را كردی. اگر میمی

رمز كار استادش را بداند چيست، آن هم استادی كه از طرف خدا معرفی شده. خدای متعال به تو گفت همراه من بيايی؛ اّما 
شود، بايد از هم جدا طوری نمیم و اينتوانی، هر چه همراه من بيايی، من از همين كارها دار خوری، نمیدرد من نمیتو به

و  7كردشان میها را جهّنمیشد و اينبشويم. اّما بعد سّرش را گفت كه اين نوجوان در آينده سبب گمراهی پدر و مادرش می
ن سؤال در من طبق مصلحت او را كشتم، نه از روی قواعد ظاهری. معمواًل افراد چون ذهنّيت با اوليای خدا ندارند، فوری اي

قبل از اينكه فرزند پدر و مادرش را گمراه بكند، او را كشت و لفظ  السالم( )عليهآيد كه چرا حضرت خضر ذهنشان می
كند. در واقع ارادۀ الهی است، خدای كنند. نه، اين حكم خداست كه او دارد اجرا میقصاص قبل از جنايت را مطرح می

كه ديگر چه گاهی بّچه ممكن است در يک تصادف كشته بشود. اينزنده باشد، چنان خواهد اين بّچهمتعال ديگر نمی
قصاص قبل از جنايت  نيست. وقتی ارادۀ الهی نباشد، قصاص قبل از جنايت است. منتهی پيامبر الهی، گاهی ولّی خدا، 

رد. تا كسی جنايتی مرتكب نشده، كند البته نه روی ظاهر. روی ظاهر اگر خواست جلو برود، اجازه نداحكم را باطل می
جا ارادۀ شود. آن چيز ديگری است. ديگر آنشود او را مجازاتش كرد اّما وقتی حكم روی باطن رفت، بحث عوض مینمی

شان به تور حضرت كار خيری كرده بودند كه بّچهخداست و اين همان است كه عرض كردم. حاال پدر و مادر اين نوجوان چه

                                                           
 .59. کهف، 5
 .91تا55. نک: کهف، 4
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ها هم با خدای خود خيلی مناجات داشتند، دعاهايی ها نكته دارد. معلوم است آنی اينكشته بشود؟ همه خضر بخورد و
كرد، بعد روز قيامت همگی داخل جهّنم می شد، پدر و مادرش را جهّنمیشد، بزرگ میبسا بّچه كشته نمیكردند و ااّل چه

ها بركت در زندگی است جای  او اوالد ديگری داده بشود. اينبّچه از بين برود و بهگيرد كه اين رفتند. ارادۀ الهی تعّلق میمی
 آيد.وجود میكند كه اين بركت از كجا دارد بهكه گاهی انسان تصّور نمی

گاهی هم مشكالت ديگری است. پدری چشم راستش نابينا شد. اصرار زياد كه خدايا چشمم را شفا بده. توسل فراوان، 
كنی؟ تقدير الهی اين بود كه پسر بزرگت از دنيا قدر اصرار میمتعّدد و... . در نهايت در خواب به او گفتند چرا اين ذكرهای

دان باشی، شاكر باشی، تازه به همين هم قانع نيستی و ايراد را به چشم راستت تبديل كرديم؛ پس تو بايد قدربرود، ما آن
 ها همه حرف است.تر بايد كشته بشود؟ اينبزرگگيری؟! حاال چيست و چرا  بّچۀ می

 برکتی مالشدن از معنویات؛ رهاورد بیمحروم

اش هم خيلی خوب است؛ اّما مثاًل پايش در اين كنم بعضی در مالشان بركت نيست. وضع مالیها است كه عرض میاين
بار من يكی از حتی متدّين هم هستند. اتفاقًا يکهايشان طوری هستند. بعضیها اينشود. االن خيلیها گذاشته نمیجلسه

ها را در يک ظرف ريخته بود، به من ها را در مغازه ديدم يک ظرف جلويش بود كه در آن حدودًا صدتا چک بود، چکاين
يشان و زند. فكرم خيلی پر ها يک سازی مینالند، من از اين پولها! هر كدام از اين چکپولی میببين همه از بی»گفت: 

ها دانم چه بكنم. خيلی از آنها است. وضعم خيلی خوب است، اين همه چک جلويم است؛ اّما نمیناراحت و گرفتار اين
 ها مشكل دارند.گفت دهخالصه می.« هايش بايد اجناس داده شود، نشود و... شود، بعضیتاريخش گذشته، پول نمی

د چند ماه گذشته، يک شب جمعه نرفته دعای كميل بخواند، يک سحر بلند نشده بينشود. بعد طرف میطوری میگاهی اين
ْنساَن َلَيْطَغی»بگويد، پايشش را در يک جلسۀ روضه نگذاشته، يک مسجد نرفته. چه شد؟ « يا الله»يک  ْن َرآُه  ِإنَّ اْْلِ

َ
* أ

 نياز بيند.(كه خود را بیكند، همينشك آدمی طغيان می)بی «اْسَتْغنی
 برکتثروت بی

خواستند دعا بكنند. كرد دعا كنيد ثروت من زياد بشود و پيامبر نمیاصرار میسلم(  وآلهوعليهاللهشخصی  به پيامبر)صلی
ای كه مرّتب بيند پيامبر كراهت دارند، ديگر چيزی نگويد؛ مثل بّچهمرّتب اصرار كرد. اين هم عقلش سالم نبود كه وقتی می

رود، ديگر اصرار كند فالن چيز را برايم تهّيه بكن. خب وقتی پدر دلسوز است و طبق مصلحت جلو میار میبه پدرش اصر 
اش خوب شد و مرّتب ثروتش زياد شد، دامداری كند، دعا كردند. وضع مالیخواهد. اصرار كرد، پيامبر ديدند اين رها نمینمی

ند. ديد ديگر جا نيست، رفت يک جای ديگر، يک محّل بيرون از شهر برای داشت، گوسفندان و گاو و شتر او مرّتب زياد شد
كردند. ناچار شد به چند كيلومتری شهر ها مرّتب زاد و ولد میشود؛ چون اينداری حيوانات انتخاب كرد. باز ديد نمینگه

رفت. روزی يک نوبت سجد میكم روزی يک نوبت  به متر شد. كمتر رفت، حضورش در مسجد كممدينه برود. هرچه عقب
گفت ديگر رفت. میروز، فقط روزهای جمعه برای نماز جمعه میای يکكم هفتهتر شد. مّدتی گذشت بعد ديگر كمهم كم

كم نماز جمعه هم خبری رفت تا جمعۀ بعدی. يک مّدتی گذشت ديگر كمكنند. دوباره میبروم ببينم پيامبر چه نصيحتی می
 يک مّدتی فرستادند زكات مالش را بگيرند، انكار كرد كه برای چه؟ خب اين است.نشد. بعد از 

 ندیدن از فرزندبرکت
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ترين فرد نسبت به من در زندگی، خدا ظالم»گفت: خواست از دنيا برود میبيند. شخصی میيكی هم از فرزندش خير نمی
ها را نگو، اين حرف»رفت. به او گفتند: اال داشت از دنيا هم میح« است. در اين دنيا كسی به اندازۀ خدا به من ظلم نكرده!

قدر زحمت كشيدم فرزندانم را تربيت كردم تا به سن من چه»گفت: « استغفار كن، برای چه؟ مگر خدا چه كرده است؟!
روم و اين ظلم است كه ها كمک من باشند، دارم از دنيا میها استفاده بكنم و آنخواهم از آنجوانی رسيدند. حاال كه می

گوييم اين كه ظلم نيست. ظلم وقتی است كه تو حّقی از زندگی داشته باشی، به تو به او می«  كند!خدا در حّق من دارد می
جا بياوری اّما طلب ندهند. تو چنين حّقی نداشتی! تو اصاًل وجودت از خداست. هر چه هم نفس كشيدی، بايد شكر خدا را به

گيرد، كجا حق داشتی؟! معّلم وقتی به شاگردش ظلم بگويی فردا جزء عمر من بوده، خدا دارد حّق من را می نداری كه
ی بهتری را داشته باشد،ولی به او ندهد. هر وقت شما استحقاق اين را داشتی كه فردا جزء كند كه شاگرد استحقاق نمرهمی

فهمد. ست اّما وقتی كه استحقاق نيست، كجا ظلم كرده؟! اين را ديگر نمیات باشد و خدا به تو  نداد، بله اين ظلم ازندگی
روند، خيلی از اين فكرهای انحرافی دارند. بعد هم يک لحظه، دم ُمردن يک حرف هايی كه به جلسات مذهبی نمیآدم

بنشيند نصيحتش بكند. فكر به  جا فرصت نيست كه كسیرود. ديگر آنزند و از دنيا میآميز میآميز، توهينكفرآميز، شرک
رود. چه شد؟ بركت از فرزندش نديد. آقايان و خواهران در كند و از دنيا میيک سمت ديگری رفته، به خدای خود توهين می

 كارمان قرار بده، برای دنيا و آخرتمان مفيد قرار بده.ها دعا كنيد و بگوييد خدايا، فرزندان ما را كمکجلسه
 دو راه کمک خدا به انسانمال و فرزند؛ 

اراً »به بعد سورۀ نوح را عنايت بكنيد:  01آيات  ُه كاَن َغفَّ ُكْم ِإنَّ فرمايد كه به می السالم( )عليهجناب نوح  8«.َفُقْلُت اْسَتْغِفُروا َربَّ
دهد: ها گفتم استغفار كنيد. از خدا بخواهيد شما را ببخشد. خدا غّفار است. اگر خدا شما را ببخشد، سه چيز به شما میاين

ماَء َعَلْيُكْم ِمْدراراً »كند: . باران برايتان نازل می0 ْمواٍل َو ُيْمِدْدُكْم بِ »كند: . با مال شما را مدد می2؛ «ُيْرِسِل السَّ
َ
. شما را به 3؛ «أ

ت كنيد كه گاهی مال و فرزند دارد من را كمک میاين«. َو َبنيَن »كند: ی فرزندان كمكتان میواسطه
ّ
كند؛ اّما درواقع ها را دق

آيد معجزه بكند، َملک بفرستد تا من را كمک بكند. نه، همان مالی كه در اختيار من كمک الهی است. خدای متعال كه نمی
شود. من هم بايد فكرم چنان صحيح و سالم باشد كه تا ديدم اين مال ست، فرزندی كه در خانۀ من است، پشتوانۀ من میا

 جا بياورم. اين را يادم نرود.و مفيد شد، فوری به سجده بيفتم و شكر خدا را به مفيد شد، فرزند برايم حامی
كند، آورد. او ظاهر را نگاه میجا نمیخدا را قبول ندارد؛ لذا شكر خدا را به كه ماّدی است،ها را ماّدی حساب نكنيم. آنما اين

كند. حاال ممكن است مال و فرزند هم به او كمک بكند؛ اّما كمک الهی بودنش را كند، فرزند را نگاه میمال را نگاه می
گويد خب ابر آمد و در يک بيند ابر آمد و باران آمد، میمیكند، هايی كه خدا را قبول ندارند، آسمان را نگاه میقبول ندارد. اين

ريزد، نه، ما هم گوييم ابر نيامده باران میگوييم؟ ما نمیآمد. ما چه میشرايطی هم باران آمد، اگر اين شرايط نبود، باران نمی
خواهد كمكم بكند، الهی است. وقتی خدا می گويم اين ابر به ارادۀ الهی است. اين امدادآيد منتهی میگوييم ابر میمی

 فرستد.طوری میكمكش را اين
 امداد الهی در وسط دریا

                                                           
 .11. نوح، 9
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ها طول كنند كه يک كشتی از يک كشور دوری مثل چين بار زده بود و قديم هم خب كشتیمرحوم شهيد دستغيب نقل می
شود و به ايران برسند. اين كشتی در راه دچار طوفان می ها روی آب باشند تاكشيد تا بيايند، چندين روز ممكن بود اينمی

شود. اين كشتی كه با يک سرعت معمولی بايد مثاًل بعد از ده روز به كند. كشتی وسط دريا رها میطوفان بادبانش را پاره می
ی فاتحه د، ديدند نيامد. جلسههايی كه در ايران بودند، ده روز ديگر، بيست روز ديگر صبر كردنرسيد، نرسيد. اينايران می

گفتند: « كجا بوديد؟»ها فوت شدند. حدود دو ماهی گذشت، يک مرتبه ديدند كشتی آمد! پرسيدند: گرفتند و گفتند اين
وقت آن« رفت.را نمی نداشت، راه مستقيمی وسط آب دچار طوفان شديم و بادبان از بين رفت. ديگر كشتی سرعت منّظمی»

مان تمام شد. اول شروع كرديم درب كنسروها را باز كرديم و آب داخل كشتی»كنسرو بار زده بودند، گفتند: ها، حاال اين
توانيم كاری بكنيم. آب هم اصاًل نداشتيم، وسط دريا ها هم تمام شد. ديديم نمیآبشان را خورديم. بعد از چند روز، آن

د استفاده كنيم. دست به دعا برداشتيم، ابر آمد، باران آمد، ما فوری شدسترسی به آب نداشتيم، آب دريا هم شور بود، نمی
های های آب ريختيم. مخزنها را جمع كرديم و  در مخزنسمت آسمان گرفتيم و بارانهايی را كه در كشتی داشتيم بهظرف

و... . خالصه هروقت آب تمام می آب ُپر شد. از آن استفاده كرديم. وقتی مخزن خالی شد، دوباره دعا كرديم ابر آمد، باران
 «طوری طی كرديم تا به ساحل رسيديم!كرديم و اينآمد و ما از نعمت باران استفاده میشد، دوباره ابر می

ْمواٍل َو َبنيَن »شود: بيند، كمک میشود، خير میاين امداد الهی است. يک نفر از طريق مالش امداد می
َ
، يكی «ُيْمِدْدُكْم ِبأ

 بيند.كند، بركت میخواهد يكی را مدد بكند، كمكش بكند، با مال و فرزندان حمايتش میشود. خدا وقتی میم امداد نمیه
 یافتن مال و اوالدراه برکت

راهش چيست؟ چه كنيم تا بركت ببينيم؟ عرض كردم عمدۀ كار استغفار است، مقابلش هم گناه است. كسانی كه گناه 
گفت: بينند و ما نبايد در زندگی مرّتب خودمان را با ديگران مقايسه كنيم. يک كسی میگی خيلی مشكل میكنند، در زند می

ها اصاًل از ها نُشسته پاک هستند، آنجوابش اين است كه آن« بينند؟كنند، باران خوب میهايی كه گناه میپس چرا غربی»
كند. او درک ندارد. كه عقل و ايمان ندارد را جور ديگری مجازات میا كسیزند. خداند و خدا حتمًا بر سرشان میبيخ نجس

ی آقا گوييم همه سر سفرههستيد. می السالم( )عليهشما خودتان را با يک كافر مقايسه نكنيد. شما معتقد به امام زمان 
« بسم الله»يلی خب اگر واقعًا معتقد به اين هستيد، خورند.( خ)به بركت او مخلوقات روزی می« ِبُيْمِنِه ُرِزَق اْلَوَری»هستيم: 

ها را خيلی خوب انجام بدهيد، استغفار جّدی بكنيد تا در تان را، وظيفۀ واجبتان را، همينمحكم بايستيد ديگر. وظيفۀ مالی
 شود.حامی شما می تان بركت بيايد. گناهان را كنار بگذاريد، از گذشته هم توبه بكنيد، ببينيد خدای متعال چگونهزندگی

 مدد الهی برای اهالی روستا

ها قبل يک كسی از خراسان به طبس رفت؛ ولی مسير را گم كرد. در گم شدن تشنه شد. رفت تا به يک روستايی رسيد. سال
ديد خيلی هم فضا خّرم است. هرچه دنبال يک جوی آب گشت، پيدا نكرد. باألخره از « جا حتمًا آب هست.خب اين»گفت: 

ما هر وقت »گفت: « كنيد؟!پس چه می»پرسيد: « نه، نداريم!»گفت:« پس شما آب نداريد؟»پرسيد: جا يكی از اهالی آن
 «كنيم!آيد، استفاده میآيد، باران میكنيم به همان اندازه ابر مینياز به آب داريم، دعا می
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من كه چنين اطمينانی به استجابت دعايم ندارم، پس »، گفت: ديدمرد مسافر باور نكرد. اولين بار بود كه اين صحنه را می
آن روستايی هم دعا كرد، ابر « خود شما كه اهل اين كارها هستيد، يک دعا بكنيد؛ چون االن من و حيوانم تشنه هستيم.

 آمد، باران آمد، مسافر و حيوانش استفاده كردند.
گويد استغفار بكنيد، خداوند هم باران برايتان نازل می السالم( )عليهحگويند. حضرت نوموال و بنين میاين را  امداد به ا

 بينيد.كند، خيرشان را میكند، هم با مال و فرزندان كمكتان میمی
 شاءالله خداوند همۀ مردم ايران را مورد حمايت و مدد خودش قرار بدهد و با مال و فرزندان كمكشان بكند.إن

 «نهلل رب العالمیالحمد»
 
 

 
 


