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قال الله تبارک و تعالی« :فقلت استغ ِفروا ربكم ِإنه كان غف
ِ
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ِ
ً
گفتم :از پروردگارتان آمرزش بخواهيد كه او قطعا آمرزنده است تا بر شما از آسمان باران پیدرپی فرستد و شما را به اموال و
پسران مدد كند).
تفاوت رشد و تربیت انسان با سایر موجودات
در بحث تربيت اوالد عرض كردم كه در بحث تربيت اوالد دو گونه رشد برای فرزند داريم ،يكی رشد ظاهری و جسمانی او
است و ديگری رشد روحی و معنوی او و پدر و مادر شايسته است كه به هر دو تربيت ّ
توجه بكنند .اگر انسان در منزل حيوانی
را تربيت میكند ،مثل مرغ و خروس ،فقط به تربيت جسمانی آن توجه میكند .حيوان جنبهی روحی ندارد ،لذا به فكر
ّ
محل خوابش ،سالمتیاش وّ ...
توجه میكنيم .يک گلدان را داريم
معنوياتش نيستيم و فقط به آذوقهاش ،سرما و گرمايش،
در منزل تربيت میكنيم .در تربيت يک گل ،يک درخت ،يک گياهّ ،
توجه فقط به ظاهر آن است؛ يعنی به سرما و گرمايش،
به مقدار آبش ،به كودی كه نياز دارد ،نوری كه میخواهد.
دعاهای قرآنی برای طلب فرزند صالح و متقی
ّاما وقتی به انسان می رسد صحبت از فرزند صالح و سالم هر دو است .در مورد انسان تقوا مطرح است .الحاق به صالحين
ِّ َ ْ
الصال َ
َ َّ
حين» 2دعايی كه میكنيم اين است« :خدايا ،از
مطرح است .در آيۀ  011از سورۀ صافات میخوانيم « َرب هب لي ِمن ِ

صالحين به من ببخش» يعنی انسانهای شايسته را به من عطا بكن.

مفسرين نتوانستند ّ
بس اين دعا بزرگ است ،بعضی از ّ
تحمل بكنند ،لذا آمدند معنای ظاهری آيه را توجيه كردند و گفتند
شايد مراد چيز ديگری باشد .شما هم میتوانيد آيه را بعد از اطمينان به صحت خواندنش ،در قنوت نمازهايتان بخوانيدّ .اول
ُ َ َ
ْ
ُ
َ َّ َ َ ُ ُ َ
ون» است كه آن ديگر الزم نيست در قنوت گفته بشودَ « .ر َّبنا َه ْب َلنا م ْن َأ ْ
واجنا َو ذ ِّر َّي ِاتنا ق َّرة أ ْع ُي ٍن َو ْاج َعلنا
ز
آيه «و الذين يقول
ِ
ِ
ً
ل ْل ُم َّت َ
قين ِإماما»( 3خدايا ،زنان و فرزندانی كه باعث چشمروشنی ما باشند ،به ما عطا كن و ما را پيشوا و رهبر متقين قرار بده).
ِ
َ
ْ
الصال َ
َ َّ
حين»
امور معنوی كه میگويم اين است .خواستۀ انسان در مباحث معنوی ،تقاضای فرد صالح است« ،هب لي ِمن ِ
ّ
است ،تقاضای فرزندانی است كه سبب روشنیچشم انسان هستند و روشنیچشم آنوقتی است كه آنها متقی باشند ،هر
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در آيۀ  47سورهی فرقان صحبت از رهبری متقين است .اين آيه ،آيۀ خيلی مهمی است از جهت اينكه در دعايی كه
ّ
ّ
میكنيم ،تقاضای ما اين نيست كه بگوييم خدايا ما و ّ
ذريۀ ما را از متقين قرار بده؛ بلكه دعا میكنيم رهبر متقين قرار بده! از

1

تربیت فرزند 3

آیتالله سیدابوالحسن مهدوی

چه تقوا بيشتر باشد ،پاکتر ،نزد خدا گرامیتر ،ارزشمندتر ،مفيدتر و نسبت به جامعه هم خدومتر است؛ ّاما خدای ناكرده اگر
ّ
ترقی بكندّ ،
تكبر او بيشتر
فرد صالحی نباشد ،نه ،آنجا نه برای خودش مفيد است نه برای جامعه .هر چه هم از نظر علمی
میشود ،ضرر او زيادتر میشود و سرانجام به جامعه هم بيشتر ضرر وارد میكند.
تأثیر دعای خیر پدر
در يک مصاحبه ،از يكی از علما سؤال میكنند چه شد كه خداوند به شما و به فرزندانتان كه از علما هستند ،توفيق رفتن به
حوزه را داد؟ ايشان میفرمايند« :يک زمانی ما در قزوين منزل داشتيم ،من بنا بود برای درسگفتن و درسخواندن به شهر
كرج بروم .خداحافظی كردم .زمان قديم هم رفت و شدها خيلی مشكل بود .بعد هم ارتباطی وجود نداشت .من رفتم كرج و
چند ماهی طول كشيد .هيچ ارتباطی نداشتم .آنجا تدريس میكردم ،كمكم موقعيتی پيدا كردم .شاگردان زيادی داشتم و
خالصه درس میگفتم ،درس می خواندم .باألخره بعد از چند ماه ،شوق ديدار فرزند ،پدرم را به كرج كشاند .ايشان بعد از
سؤالهای زيادی كه كرده بودند ،نشانی مرا پيدا كردند و به آن مكانی كه تدريس میكردم ،آمدند .در زدند ،شخصی رفت
درب را باز كرد .پس از بازكردن درب مرا صدا زد و گفت يک روستايی است ،اسم شما را به زبان جاری میكند .رفتم ديدم
پدرم هستند .خيلی خوشحال شدم .ايشان را در آغوش گرفتم .پدرم هم بسيار خوشحال شدند .تا مرا مشغول به تحصيل و
ّ
موقعيتت شكسته بشود ،بگو اين آقا نوكر پدرم در
تدريس علم ديدند ،گفتند حاال به دوستانت نگو كه من پدرت هستم ،شايد
روستايمان است كه آمده مرا ببيند .من به ايشان گفتم :چرا من اين حرف را بزنم؟! من افتخار میكنم شما پدر من هستيد و
اينجا آمديد .من خيلی سربلند میگويم شما پدرم هستيد .بعد شروع كردم دست و پای پدر را بوسيدن .اشک ايشان جاری
عالمين باشيد ،اهل علم باشيد .اين دعايی كه پدر در
شد ،دست به دعا برداشتند و گفتند :اميدوارم خودت و نسلت همه از ِ
حق من كردند ،اثر گذاشت و دهها سال است كه میگذرد و اين توفيق هم در من هم در فرزندانم محقق شده است».
تقدم صالحبودن فرزند بر سالمبودن او و تقدم هر دو امر بر ثروت
صالح بودن فرزند مقدم بر سالم بودن است .صالح مربوط به روح است و سالم مربوط به ظاهر و جسم است .البته هر دو
مهم است .صالح و سالم بودن فرزند هر دو مقدم بر ثروت است ،گرچه ثروت هم يک نعمت الهی است .گاهی خانوادهها،
پدران آرزويشان اين است كه فرزندشان از نظر مالی آنقدر مكنت داشته باشد كه هميشه در خانۀ او انواع نعمتها موجود
باشد .در فكر اين هستند؛ در حالیكه مهمتر از ثروت ،سالمتی است و مهمتر از سالمتی ،سالمتی روح و فكر است .كافی
باشد ،به پدر و مادرش توهين بكند ،به همسرش توهين بكند ،ببينيد چه میشود .لذا پدر و مادر به همۀ اين نكات با هم
ّ
توجه بكنند ،هم ثروت فرزندشان را ،هم سالمتی او را و هم صالحيت و شايستگی او را بخواهند.

ِّ َ ْ
الصال َ
َ َّ
حين» ،فقط اين نيستَ « .ر ِّب ال
اينكه در قرآن وقتی نگاه میكنيد صحبت از صالح بودن استَ « :رب هب لي ِمن ِ
َت َذ ْرني َف ْر ًدا َو َأ ْن َت َخ ْي ُر ْالوار َ
ثين» 4آن هم آيۀ قرآن است كه میگويد در حالیكه خدايا تو بهترين وارث و جانشين برای انسانها
ِ
هستی؛ ّاما از لحاظ ظاهری هم مايلم كسی باشد بعد از من وارثم باشد .اين تقاضای پيامبر الهی از خدای خودش است .ما
هم ياد بگيريم كه يک وقت به فكر اين نباشيم كه از اوالد منزجر باشيم .چون گاهی انسان يک چيزهايی را میبيند ،همين
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اس ت اين فرزند معتقد به خدا نباشد يا معتقد باشد اما نماز نخواند يا اعتقاداتش درست باشد ،اما از نظر اخالقی آدمی عصبانی
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باعث میشود نمونههای ّ
خاصی در ذهنش برود و نگران بشود .برای رفع اين نگرانی انسان بايد با توكل به خدا اقدام بكند و
از خدای خود تقاضا بكند كه او را كمک بكند.
ً
ً
ّ
ماما» خدايا ما و ّ
« َو ْاج َع ْلنا ل ْل ُم َّت َ
ذريۀ ما را امام متقين ،يعنی در رأس متقين قرار بده تا برای متقين الگو باشيم .واقعا
قين ِإ
ِ
ً
دعای خيلی بزرگی است و خوب است كه انسان اين دعا را در نماز شبش و در قنوت نمازهايش بخواند و حقيقتا از خدای
خود اين را بخواهد.
مستجابشدن دعای پدر عالمه مجلسی(رحمهمااهلل) در حق ایشان
ّ
در احواالت عالمه مجلسی(رضواناللهتعالیعليه) ذكر كردند كه وقتی تازه بهدنيا آمده بودند ،پدرشان نيمۀ شب با خدا
مناجات داشتند.در يک حالت ويژهای كه گفتنی نيست ،يافتنی است .هر كسی ممكن است به ندرت در يک حالتهای
ّ
ويژهای قرار بگيرد كه احساس كند ديگر سيم دل وصل شده و هر دعايی بكند مستجاب است .پدر عالمه ،آقا شيخ
محمدتقی مجلسی(رضواناللهتعالیعليه) ،در يک حالت ّ
ّ
خاصی كه در نيمۀ شب با خدا ارتباط برقرار كرده بودند ،يک مرتبه
احساس كردند آنچنان لطف الهی باالی سرشان است كه االن هر دعايی بكنند ،مستجاب است .در فكر بودند چه دعايی
بكنند ،يک لحظه فرزندشان از خواب بيدار شد و گريه كرد .فكر پدر ّ
متوجه فرزند شد .دعا كردند« :خدايا ،فرزندم را از علمای
ّ
عاملين قرار بده» و اين دعای پدر اينچنين مستجاب شد كه عالمه مجلسی(رحمهالله) باوجود گذشت چندين قرن ،هنوز
ّ ً
برای جهان ّ
تشيع افتخار بزرگی هستند .نمیخواهم بگويم همۀ اينها از يک دعاست .اينچنين برداشت نشود .مسلما
ّ
اسباب و علل گوناگونی ضميمۀ هم شده؛ اما گاهی قرنها قبل از ميالد او چنين نكتهای در آن است .آنچه مسلم است
اين است كه دعا مؤثر است.
اهمیت برکتداشتن مال و اوالد
از چيزهايی كه بايد به آن ّ
توجه بكنيم ،بركت داشتن مال و اوالد است .درحالیكه مال و اوالد نعمت الهی است؛ ّاما بعضیها
از اين مالشان خير نمیبينند ،استفادۀ درست نمیكنند .فرزند هم همينطور است ،درحالی كه يک نعمت الهی است؛ ّاما

خدمت بكنند .گاهی پدر و مادرها بهرههای ظاهری دنيايی هم از ّبچههايشان نمیبينند ،حاال يا اين است كه پدر و مادر
ً
فوت میكنندّ ،بچه هم تازه بزرگ شده ،جوان شده لذا پدر و مادر اصال عمرشان كفاف نمیدهد يا اگر هم كفاف بدهد،
ً
تربيت ّبچه به گونهای است كه به فكر پدر و مادر نيست؛ چون از آنها جدا میشود .گاهی اصال به شهر ديگری میرود،
ً
اختيارا ،گاهی ّ
وضعيت شغلی او اقتضا میكند يا يک همسری اختيار میكند كه همسرش او را از پدر
حاال نمیخواهم بگويم
و مادرش جدا میكند و به يک سمت ديگری میكشاند .باألخره از راههای متعدد میشود كه يک كسی از فرزندانش خير
نبيند.
چه بسا سالها زحمت میكشد و يک مالی را ذخيره میكند ،اين مال آماده میشود برای اينكه به كارش بيندازد ،به يک
ّ
معامالتی در زندگی بهكار بگيرد ،يک مرتبه كل مال سرقت میشود يا آتش میگيرد يا يک كسی میآيد مالش را میخورد و
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گاهی مشكل پيدا میشود ،از او خير نمیبيند .اينها علتهای زيادی دارد .چه شد كه از مال و فرزندش نتوانست درست
بهره بگيرد ،چه بهرۀ دنيايی و چه بهرههای آخرتی ؟ بهرۀ دنيايی اين است كه ّبچهها بزرگ شوند ،بعد به پدر و مادرشان
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ديگر به او نمیدهد .ديگر امروزه هم كه اسبابهای جديدی اضافه شده كه گاهی بانکها و قرضالحسنهها ورشكست می
شوند و چه مشكالتی را برای افراد درست میكنند.
گناه یکی از موانع بزرگ بیبرکتی در زندگی
يک بخش زيادی از بركتی كه انسان بايد در زندگیاش بگيرد و نمیگيرد ،گناه است .گناه از موانع بسيار درشت اين بحث
است .چيزهای ديگری هم داريم و نمیخواهم صحبت را منحصر به اين بكنم .اگر ما بحث را از يک زاويه مورد ّ
توجه قرار
ً
میدهيم ،اين معنايش اين نيست كه عوامل ديگر هيچ تأثيری ندارد؛ مثال ارادهی خود شخص روی همهی اينها را
میگيرد .آن ّ
مهمتر از همه چيز است .در عين حال پدر و مادر اگر میخواهند از فرزندشان خوب بهره ببرند و از مالشان خوب
بركت ببينند ،بايد بين خود و خدا را خوب پاک بكنند .نبايد به بهانههای مختلف واجب مالیاش را ترک بكند .يک پنجم
مالش خمس است .گفتند مالت را يک سال تصرف بكن ،بعد از يک سال ،يک حساب دقيقی بكن .آنچه اموال داری،
يکپنجم آن را رد بكن .آنوقت گاهی چون به ظاهر اجباری نمیبيند باالی سر خودش ،فكر میكند كه با حرفهای
گوناگونی كه میزند و بهانههايی كه میتراشد( ،من هميشه بدهكارم ،مشكل دارم و )...و توجيهاتی كه میكند ،میتواند اين
واجب را ادا نكند .خدای متعال اين كسی را كه معتقد هست ،میداند خمس واجب است و نمیرود پرداخت بكند ،در مالش
بهاندازهی دو برابر خمس ضرر وارد میكند؛ يعنی يک پنجم میشود دو پنجم .امام صادق(عليهالسالم) دراينباره می
َْ
ّ ً َّ
َ َْ َ َ
فرمايندَ « :م ْن َم َن َع َحقا ِلل ِه َع َّز َو َجل أنفق ِفي َب ِاط ٍل ِمثل ْي ِه»( 5هركه حقوق خدا را نپردازد ،دو چندان آن مال را در باطل صرف
مينمايد).
بعد میگويد چرا فالنی كه دين ندارد ،او ضرر نمیبيند .خب او اعتقاد ندارد .كسی كه اعتقاد ندارد ،جايش در ّ
جهنم است.
ً
كار او از ريشه خراب است .بايد برود ريشه را درست بكند .او اصال شيعه نيست .اگر خمس هم پرداخت بكند ،اهلبيت
(عليهم السالم) نمیپذيرند .میگويند ّاول بيا عقيدهات را درست بكن .آن كسی كه معتقد است ،يعنی دركش باال آمد و
فهميد ،حاال بايد مطابق با دركش عمل بكند ،اما نمیكند .قانون و ّ
سنت الهی هم اين است كه واجب يکپنجم بود ،ضايع
شدن دوپنجم است .مقدارش اين است .حاال شخص بنشيند حساب بكندّ ،
متوجه میشود كه همينطور است .زكاتش
همين است .پرداخت نمیكند دو برابر ضرر میكند.
نمونههایی از برکت مال

صاحب يک مزرعه تا قضيه را فهميد ،گفت« :نه ،مطمئنم در مزرعهی من هيچ مشكلی پيدا نمیشود!» گفتم« :چطور؟
ملخ كه حيوان است .ميليونها ملخ آمدند ،به چندين كيلومتر مزرعه حمله كردند ،مزارع را از بين بردند!» گفت« :به هر
ً
حال من میدانم مزرعهام دست نمیخورد ».رفتم نگاه كردم ديدم دقيقا حملهی ملخها تا مرز زمين ايشان بوده .زمين اين آقا
در حالیكه ديوار نداشته؛ ّاما مثل اينكه ديوار داشته يک ملخ وارد زمين او نشده است!
يكی از دوستان ما مرغداری دارد .چند سال پيش ،چنان آفتی به مرغداریها افتاد كه از طرف دولت آمدند مرغها را
يكیيكی نابود كردند .مرغداری ايشان وسط بود .همۀ مرغهای مرغداریهای اينطرف و آنطرف را نابود كردند .به مرغ
 .5اصولكافي ،ج ،3ص515؛ وسائل الشيعة ،ج ،8ص.73
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داری ايشان كه رسيدند ،ايشان گفت« :مرغهای من هيچ مشكلی ندارند ».باورشان نشد ،گفتند«:بايد امتحان بكنيم».
ايشان هم گفت« :بسمالله ،بياييد امتحان بكنيد».

رفتند بررسی كردند .هرچه مرغها را بردند امتحان كردند ،ديدند سالم است .گفتند« :بايد ّ
بقيهاش را هم امتحان كنيم».
ً
معموال از چندتا ،يكیاش را آزمايش میكنند؛ اما از بس ّ
تعجب كرده بودند ،آزمايش را تكرار كردند .ديدند نه ،سالم
حاال
است .من فهميدم ايشان چكار كرده ،ايشان هر سال يک بخشی از مرغهايشان را به فقرا هديه میكرد ،يک بخشیاش را
ّ
میآمد به من میداد ،ما هم میداديم به فقرايی كه اطالع داشتيم .خب باألخره در اين خانهها فقرا دعا میكنند .دعای
آنها پشتوانه است .خيرش را اين آقا میبيند .اين بركت هست يا نيست؟ اينكه ديگر در اختيار شخص نيست .آفت افتادن يا
ّ
نيفتادن كه در اختيار صاحب مرغداری نيست .بركت ده چيز است ،يكیاش هم همين است كه بعد از يک مدتی میبيند
خيلی سود برده است .خب مرغداری كناریاش را میبيند ضرر كرده است.
حضرت خضر(علیهالسالم) و جوان بیخیر
راجع به فرزندان هم همين است .داستان حضرت خضر(عليهالسالم) را شنيديد كه ايشان سومين كاری كه انجام داد همين
بود به يک نوجوانی برخورد كرد ،گفت«:او بايد كشته بشود ».و او را كشت .حضرت موسی (عليهالسالم) يکمرتبه جا خورد،
گفت« :اين نوجوان كه كسی را نكشته بود .شما بدون گناه او را كشتيد!» حضرت خضر(عليهالسالم) گفت كه جناب
َ َ
موسی ،تو شاگرد خوبی نيستی ،من از ّاول به تو گفتم كه چون اسرار اعمال را نمیدانی ،نمیتوانی صبر بكنیَ « .و ك ْيف
ُ ً
َ ُ ْ
َ
ت ْص ِب ُر َعلی ما ل ْم ت ِحط ِب ِه خ ْبرا» 6و دربارۀ چيزی كه احاطهی علمی نداری و مصلحتهايش را خبر نداری ،چهطور پس
میگويی من صبر میكنم؟! خب همين است .تو ّ
سر كار من را نمیدانی ،به جای اينكه صبر بكنی ،مرتب ايراد میگيری،
میگويی چرا اين كار را كردی .اگر میخواهی همراه من بيايی ،بايد صبور باشی .شاگرد نبايد به استادش ايراد بگيرد ،بايد
رمز كار استادش را بداند چيست ،آن هم استادی كه از طرف خدا معرفی شده .خدای متعال به تو گفت همراه من بيايی؛ ّاما
تو بهدرد من نمیخوری ،نمیتوانی ،هر چه همراه من بيايی ،من از همين كارها دارم و اينطوری نمیشود ،بايد از هم جدا
سرش را گفت كه اين نوجوان در آينده سبب گمراهی پدر و مادرش میشد و اينها را ّ
بشويمّ .اما بعد ّ
جهنمیشان میكرد 7و
ً
معموال افراد چون ّ
ذهنيت با اوليای خدا ندارند ،فوری اين سؤال در
من طبق مصلحت او را كشتم ،نه از روی قواعد ظاهری.
قصاص قبل از جنايت را مطرح میكنند .نه ،اين حكم خداست كه او دارد اجرا میكند .در واقع ارادۀ الهی است ،خدای
متعال ديگر نمیخواهد اين ّبچه زنده باشد ،چنانچه گاهی ّبچه ممكن است در يک تصادف كشته بشود .اينكه ديگر
قصاص قبل از جنايت نيست .وقتی ارادۀ الهی نباشد ،قصاص قبل از جنايت است .منتهی پيامبر الهی ،گاهی ّ
ولی خدا،

حكم را باطل میكند البته نه روی ظاهر .روی ظاهر اگر خواست جلو برود ،اجازه ندارد .تا كسی جنايتی مرتكب نشده،
نمیشود او را مجازاتش كرد ّاما وقتی حكم روی باطن رفت ،بحث عوض میشود .آن چيز ديگری است .ديگر آنجا ارادۀ
خداست و اين همان است كه عرض كردم .حاال پدر و مادر اين نوجوان چهكار خيری كرده بودند كه ّبچهشان به تور حضرت

 .5کهف.59 ،
 .4نک :کهف55 ،تا.91
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خضر بخورد و كشته بشود؟ همهی اينها نكته دارد .معلوم است آنها هم با خدای خود خيلی مناجات داشتند ،دعاهايی
جهنمی میكرد ،بعد روز قيامت همگی داخل ّ
كردند و ّاال چهبسا ّبچه كشته نمیشد ،بزرگ میشد ،پدر و مادرش را ّ
جهنم
ّ
میرفتند .ارادۀ الهی تعلق میگيرد كه اين ّبچه از بين برود و بهجای او اوالد ديگری داده بشود .اينها بركت در زندگی است
كه گاهی انسان ّ
تصور نمیكند كه اين بركت از كجا دارد بهوجود میآيد.
گاهی هم مشكالت ديگری است .پدری چشم راستش نابينا شد .اصرار زياد كه خدايا چشمم را شفا بده .توسل فراوان،
ّ
ذكرهای متعدد و . ...در نهايت در خواب به او گفتند چرا اينقدر اصرار میكنی؟ تقدير الهی اين بود كه پسر بزرگت از دنيا
برود ،ما آنرا به چشم راستت تبديل كرديم؛ پس تو بايد قدردان باشی ،شاكر باشی ،تازه به همين هم قانع نيستی و ايراد
میگيری؟! حاال چيست و چرا ّبچۀ بزرگتر بايد كشته بشود؟ اينها همه حرف است.
محرومشدن از معنویات؛ رهاورد بیبرکتی مال

ً
اينها است كه عرض میكنم بعضی در مالشان بركت نيست .وضع مالیاش هم خيلی خوب است؛ ّاما مثال پايش در اين
ً
جلسهها گذاشته نمیشود .االن خيلیها اينطوری هستند .بعضیهايشان حتی ّ
متدين هم هستند .اتفاقا يکبار من يكی از
ً
اينها را در مغازه ديدم يک ظرف جلويش بود كه در آن حدودا صدتا چک بود ،چکها را در يک ظرف ريخته بود ،به من
گفت« :ببين همه از بیپولی مینالند ،من از اين پولها! هر كدام از اين چکها يک سازی میزند .فكرم خيلی پريشان و
ناراحت و گرفتار اينها است .وضعم خيلی خوب است ،اين همه چک جلويم است؛ ّاما نمیدانم چه بكنم .خيلی از آنها
تاريخش گذشته ،پول نمیشود ،بعضیهايش بايد اجناس داده شود ،نشود و ». ...خالصه میگفت دهها مشكل دارند.
گاهی اينطوری میشود .بعد طرف میبيند چند ماه گذشته ،يک شب جمعه نرفته دعای كميل بخواند ،يک سحر بلند نشده
َْ
َّ ْ ْ َ َ ْ َ
يک «يا الله» بگويد ،پايشش را در يک جلسۀ روضه نگذاشته ،يک مسجد نرفته .چه شد؟ « ِإن ِاْلنسان ل َيطغی * أن َر ُآه
َْ
ْاستغنی» (بیشك آدمی طغيان میكند ،همينكه خود را بینياز بيند).
شخصی به پيامبر(صلیاللهعليهوآلهوسلم) اصرار میكرد دعا كنيد ثروت من زياد بشود و پيامبر نمیخواستند دعا بكنند.
ّ
ّ
مرتب اصرار كرد .اين هم عقلش سالم نبود كه وقتی میبيند پيامبر كراهت دارند ،ديگر چيزی نگويد؛ مثل ّبچهای كه مرتب
به پدرش اصرار میكند فالن چيز را برايم ّ
تهيه بكن .خب وقتی پدر دلسوز است و طبق مصلحت جلو میرود ،ديگر اصرار
ّ
نمیخواهد .اصرار كرد ،پيامبر ديدند اين رها نمیكند ،دعا كردند .وضع مالیاش خوب شد و مرتب ثروتش زياد شد ،دامداری
ّ
ّ
داشت ،گوسفندان و گاو و شتر او مرتب زياد شدند .ديد ديگر جا نيست ،رفت يک جای ديگر ،يک محل بيرون از شهر برای
ّ
نگهداری حيوانات انتخاب كرد .باز ديد نمیشود؛ چون اينها مرتب زاد و ولد میكردند .ناچار شد به چند كيلومتری شهر
مدينه برود .هرچه عقبتر رفت ،حضورش در مسجد كمتر شد .كمكم روزی يک نوبت به مسجد میرفت .روزی يک نوبت
ّ
هم كمتر شد .مدتی گذشت بعد ديگر كمكم هفتهای يکروز ،فقط روزهای جمعه برای نماز جمعه میرفت .میگفت ديگر
ّ
بروم ببينم پيامبر چه نصيحتی میكنند .دوباره میرفت تا جمعۀ بعدی .يک مدتی گذشت ديگر كمكم نماز جمعه هم خبری
ّ
نشد .بعد از يک مدتی فرستادند زكات مالش را بگيرند ،انكار كرد كه برای چه؟ خب اين است.
برکتندیدن از فرزند
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يكی هم از فرزندش خير نمیبيند .شخصی میخواست از دنيا برود میگفت« :در زندگی ،خدا ظالمترين فرد نسبت به من
است .در اين دنيا كسی به اندازۀ خدا به من ظلم نكرده!» حاال داشت از دنيا هم میرفت .به او گفتند« :اين حرفها را نگو،
استغفار كن ،برای چه؟ مگر خدا چه كرده است؟!» گفت« :من چهقدر زحمت كشيدم فرزندانم را تربيت كردم تا به سن
جوانی رسيدند .حاال كه میخواهم از آنها استفاده بكنم و آنها كمک من باشند ،دارم از دنيا میروم و اين ظلم است كه
ّ
ّ
خدا در حق من دارد میكند!» به او میگوييم اين كه ظلم نيست .ظلم وقتی است كه تو حقی از زندگی داشته باشی ،به تو
ّ
ً
ندهند .تو چنين حقی نداشتی! تو اصال وجودت از خداست .هر چه هم نفس كشيدی ،بايد شكر خدا را بهجا بياوری ّاما طلب
ّ
ّ
نداری كه بگويی فردا جزء عمر من بوده ،خدا دارد حق من را میگيرد ،كجا حق داشتی؟! معلم وقتی به شاگردش ظلم
میكند كه شاگرد استحقاق نمره ی بهتری را داشته باشد،ولی به او ندهد .هر وقت شما استحقاق اين را داشتی كه فردا جزء
زندگیات باشد و خدا به تو نداد ،بله اين ظلم است ّاما وقتی كه استحقاق نيست ،كجا ظلم كرده؟! اين را ديگر نمیفهمد.

آدمهايی كه به جلسات مذهبی نمیروند ،خيلی از اين فكرهای انحرافی دارند .بعد هم يک لحظه ،دم ُمردن يک حرف

كفرآميز ،شرکآميز ،توهينآميز میزند و از دنيا میرود .ديگر آنجا فرصت نيست كه كسی بنشيند نصيحتش بكند .فكر به
يک سمت ديگری رفته ،به خدای خود توهين میكند و از دنيا میرود .چه شد؟ بركت از فرزندش نديد .آقايان و خواهران در
جلسهها دعا كنيد و بگوييد خدايا ،فرزندان ما را كمکكارمان قرار بده ،برای دنيا و آخرتمان مفيد قرار بده.
مال و فرزند؛ دو راه کمک خدا به انسان
ُ َّ َ َ َّ ً
َُْ ُ َْ
آيات  01به بعد سورۀ نوح را عنايت بكنيد« :فقلت ْاستغ ِف ُروا َر َّبك ْم ِإن ُه كان غفارا» 8.جناب نوح (عليهالسالم) میفرمايد كه به
ّ
اينها گفتم استغفار كنيد .از خدا بخواهيد شما را ببخشد .خدا غفار است .اگر خدا شما را ببخشد ،سه چيز به شما میدهد:
َّ َ َ َ ْ ُ ْ ْ ً
رارا»؛  .2با مال شما را مدد میكندَ « :و ُي ْمد ْد ُك ْم ب َأ ْ
وال»؛  .3شما را به
م
 .0باران برايتان نازل میكندُ « :ي ْر ِس ِل السماء عليكم ِمد
ِ
ِ ٍ
ّ
واسطهی فرزندان كمكتان میكندَ « :و َب َ
نين» .اينها را دقت كنيد كه گاهی مال و فرزند دارد من را كمک میكند؛ ّاما درواقع
كمک الهی است .خدای متعال كه نمیآيد معجزه بكندَ ،ملک بفرستد تا من را كمک بكند .نه ،همان مالی كه در اختيار من
است ،فرزندی كه در خانۀ من است ،پشتوانۀ من میشود .من هم بايد فكرم چنان صحيح و سالم باشد كه تا ديدم اين مال

قبول ندارد .اينهايی كه خدا را قبول ندارند ،آسمان را نگاه میكند ،میبيند ابر آمد و باران آمد ،میگويد خب ابر آمد و در يک
شرايطی هم باران آمد ،اگر اين شرايط نبود ،باران نمیآمد .ما چه میگوييم؟ ما نمیگوييم ابر نيامده باران میريزد ،نه ،ما هم
میگوييم ابر میآيد منتهی میگويم اين ابر به ارادۀ الهی است .اين امداد الهی است .وقتی خدا میخواهد كمكم بكند،
كمكش را اينطوری میفرستد.
امداد الهی در وسط دریا

 .9نوح.11 ،
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مفيد شد ،فرزند برايم حامی و مفيد شد ،فوری به سجده بيفتم و شكر خدا را بهجا بياورم .اين را يادم نرود.
مادی حساب نكنيم .آنكه ّ
ما اينها را ّ
مادی است ،خدا را قبول ندارد؛ لذا شكر خدا را بهجا نمیآورد .او ظاهر را نگاه میكند،
مال را نگاه میكند ،فرزند را نگاه میكند .حاال ممكن است مال و فرزند هم به او كمک بكند؛ ّاما كمک الهی بودنش را
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مرحوم شهيد دستغيب نقل میكنند كه يک كشتی از يک كشور دوری مثل چين بار زده بود و قديم هم خب كشتیها طول
میكشيد تا بيايند ،چندين روز ممكن بود اينها روی آب باشند تا به ايران برسند .اين كشتی در راه دچار طوفان میشود و
ً
طوفان بادبانش را پاره میكند .كشتی وسط دريا رها میشود .اين كشتی كه با يک سرعت معمولی بايد مثال بعد از ده روز به
ايران میرسيد ،نرسيد .اينهايی كه در ايران بودند ،ده روز ديگر ،بيست روز ديگر صبر كردند ،ديدند نيامد .جلسهی فاتحه
گرفتند و گفتند اينها فوت شدند .حدود دو ماهی گذشت ،يک مرتبه ديدند كشتی آمد! پرسيدند« :كجا بوديد؟» گفتند:
ّ
«وسط آب دچار طوفان شديم و بادبان از بين رفت .ديگر كشتی سرعت منظمی نداشت ،راه مستقيمی را نمیرفت ».آنوقت
اينها ،حاال كنسرو بار زده بودند ،گفتند« :آب داخل كشتیمان تمام شد .اول شروع كرديم درب كنسروها را باز كرديم و
ً
آبشان را خورديم .بعد از چند روز ،آنها هم تمام شد .ديديم نمیتوانيم كاری بكنيم .آب هم اصال نداشتيم ،وسط دريا
دسترسی به آب نداشتيم ،آب دريا هم شور بود ،نمیشد استفاده كنيم .دست به دعا برداشتيم ،ابر آمد ،باران آمد ،ما فوری
ظرفهايی را كه در كشتی داشتيم بهسمت آسمان گرفتيم و بارانها را جمع كرديم و در مخزنهای آب ريختيم .مخزنهای
آب ُپر شد .از آن استفاده كرديم .وقتی مخزن خالی شد ،دوباره دعا كرديم ابر آمد ،باران و . ...خالصه هروقت آب تمام می
شد ،دوباره ابر میآمد و ما از نعمت باران استفاده میكرديم و اينطوری طی كرديم تا به ساحل رسيديم!»
اين امداد الهی است .يک نفر از طريق مالش امداد میشود ،خير میبيند ،كمک میشودُ « :ي ْمد ْد ُك ْم ب َأ ْموال َو َب َ
نين» ،يكی
ِ ِ ٍ
هم امداد نمیشود .خدا وقتی میخواهد يكی را مدد بكند ،كمكش بكند ،با مال و فرزندان حمايتش میكند ،بركت میبيند.
راه برکتیافتن مال و اوالد
راهش چيست؟ چه كنيم تا بركت ببينيم؟ عرض كردم عمدۀ كار استغفار است ،مقابلش هم گناه است .كسانی كه گناه
ّ
میكنند ،در زندگی خيلی مشكل میبينند و ما نبايد در زندگی مرتب خودمان را با ديگران مقايسه كنيم .يک كسی میگفت:
ً
ُ
«پس چرا غربیهايی كه گناه میكنند ،باران خوب میبينند؟» جوابش اين است كه آنها نشسته پاک هستند ،آنها اصال از
ً
بيخ نجساند و خدا حتما بر سرشان میزند .خدا كسیكه عقل و ايمان ندارد را جور ديگری مجازات میكند .او درک ندارد.
شما خودتان را با يک كافر مقايسه نكنيد .شما معتقد به امام زمان (عليهالسالم) هستيد .میگوييم همه سر سفرهی آقا
ً
َ ْ
هستيمِ « :ب ُي ْم ِن ِه ُر ِزق ال َو َری» (به بركت او مخلوقات روزی میخورند ).خيلی خب اگر واقعا معتقد به اين هستيد« ،بسم الله»
ّ
محكم بايستيد ديگر .وظيفۀ مالیتان را ،وظيفۀ واجبتان را ،همينها را خيلی خوب انجام بدهيد ،استغفار جدی بكنيد تا در
مدد الهی برای اهالی روستا
سال 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.
ً
حتما آب هست ».ديد خيلی هم فضا ّ
خرم است .هرچه دنبال يک جوی آب گشت ،پيدا نكرد .باألخره از
گفت« :خب اينجا
يكی از اهالی آنجا پرسيد« :پس شما آب نداريد؟» گفت«:نه ،نداريم!» پرسيد« :پس چه میكنيد؟!» گفت« :ما هر وقت
نياز به آب داريم ،دعا میكنيم به همان اندازه ابر میآيد ،باران میآيد ،استفاده میكنيم!»
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زندگی تان بركت بيايد .گناهان را كنار بگذاريد ،از گذشته هم توبه بكنيد ،ببينيد خدای متعال چگونه حامی شما میشود.
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مرد مسافر باور نكرد .اولين بار بود كه اين صحنه را میديد ،گفت« :من كه چنين اطمينانی به استجابت دعايم ندارم ،پس
خود شما كه اهل اين كارها هستيد ،يک دعا بكنيد؛ چون االن من و حيوانم تشنه هستيم ».آن روستايی هم دعا كرد ،ابر
آمد ،باران آمد ،مسافر و حيوانش استفاده كردند.
اين را امداد به اموال و بنين میگويند .حضرت نوح(عليهالسالم) میگويد استغفار بكنيد ،خداوند هم باران برايتان نازل
میكند ،هم با مال و فرزندان كمكتان میكند ،خيرشان را میبينيد.
إنشاءالله خداوند همۀ مردم ايران را مورد حمايت و مدد خودش قرار بدهد و با مال و فرزندان كمكشان بكند.
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