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به نام خداوند بخشنده مهربان

مقدمه

هر روح خداجوی و عقل سلیمی باور دارد که حق حاکمیت و پادشاهی بر زمین و در تمام 

عالم از آن خالق پاک و مهربان است و او که صاحب و فرمانروا است، طریق هدایت و 

رستگاری را برای تمامی انسانها روشن کرده و بندگانش را به بهترین دین فرمان داده و از 

طریق پیامبران، آنان را به دارالسالم یا ملک سالمت و امنیت و رستگاری ابدی دعوت 

نموده است. او که علیم و خبیر است ولی خود را در هر زمان در زمین انتخاب کرد و به 

واسطه اولیای خود راه نجات و سعادت را به همگان نشان داد. خداوند سبحان و مهربان از 

ابتدای خلقت انسان که حضرت آدم را به عنوان ولی بر روی زمین قرار داد، هرگز انسان 

ها را بدون ولی بر حقی که آنان را به سمت رستگاری و خوشبختی هدایت کند، رها نکرد. 

از طریق جانشین خود بر روی زمین یا ولی هر زمان و هم چنین از طریق هدایت های 

درونی پیامبر درونی، هدایت خود را که راه سعادت ابدی بشر و نجات او از ظلمتها و 

سختی ها است، به انسان ها ابالغ کرد و این مسیر را روشن و آشکار و با حجت های 

آشکار و واضح قرار داد تا کسی ندانسته گمراه نشود. مگر آن که خود با انکار و تکذیب 

راه ضاللت را بپوید.

در تمامی عالم وجود، پادشاهی حقیقی جز پادشاهی خداوند و حکومت پایداری جز حکومت 

الهی وجود ندارد. مهربان ترین و مقتدرترین پادشاهی که خالق آسمان ها و زمین است. او 

که رحمان، خالق، معبود، عظیم و بی نیاز است و حکومتی که الهی، پرجالل و جبروت و 

مقتدر، ابدی و باشکوه است. همه آسمان ها و زمین، بنده این پادشاهی کبریایی هستند. اما 
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برخی به تبعیت از شیطان، گردنکشی و طغیان می کنند و حاضر به پذیرش بندگی در برابر 

فرمانروایی عظیم الهی نیستند. همان انسان های مستکبر که سعی می کنند حکومتی مستبدانه 

و ظالمانه در زمین به وجود آورند و به رویای حکومت دنیوی و قدرت به قیمت زیر پا 

گذاشتن حقوق مستضعفان و آواره کردن آنان از خانه هایشان دست یابند و فرمان هایی 

خالف عدالت صادر می کنند. زهی خیال باطل که حکومتی جز حکومت عدل ماندنی نیست 

و قدرت پایداری جز در سایه اطاعت از فرامین الهی وجود ندارد. حکومت مستکبران و 

صاحبان زر و زور گذرا و محکوم به زوال است و نظامی که در آن بر اساس حکم الهی 

حکومت می شود، ماندگار و پیروز است. تنها راه روشنایی بخش، نجات دهنده، بی همتا و 

بی بدیل راه اسالم ناب است که خداوند مهربان از طریق پیامبر خاتم و فرزندانش معرفی 

کرد. خداوند ولی خود را بر روی زمین انتخاب کرده است و هرکس با حکومت ولی او 

ستیزه و دشمنی کند، جزو حزب شیطان و مغلوب است. هر مستکبر ظالمی مانند سران 

ظالم آمریکا و رژیم غاصب صهیونیستی و پیروانشان که در زمین فساد و سرکشی کردند و 

به حقوق مؤمنان از جمله مردم مظلوم فلسطین و سوریه و یمن تجاوز نمودند و بسیاری را 

کشتند و بسیاری را از خانه خود آواره نمودند، به دست مؤمنانی محکم تر از آهن، ذلیل و 

 مغلوب خواهند شد.

اولیای خداوند که چراغ هدایت بشر به سمت همه آرزوهای حقیقی و فطری انسان هستند، 

همه از ابتدای خلقت مژده روز پیروزی نهایی و ولی آخر را دادند. روزی که تمامی اهل 

حق بر تمامی اهل ظلم و جور و استکبار پیروز خواهند شد. در آن روز ولی آخر که 

عصاره تمامی انبیا و اولیا است و تمامی صفات کمال اولیای خداوند را یکجا دارد، حکومت 

زمین را به دست می گیرد و مردمان جهان را از سیطره حاکمیت هوای نفس انسانها نجات 

و به سیطره الهی بازمی گرداند. آن روز که او بیاید، همگان به سوی حاکمیت عدل و 

فرمانروایی پادشاه حقیقی عالم، خداوند سبحان و قدیر روی خواهند آورد و هر معبود 

دروغین و پادشاه مستکبر را رها خواهند کرد و از تمامی ظلم ها نجات خواهند یافت.
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آن روز، حکومت همه دوستان شیطان و پیروان شهوت و قدرت و ظلم، به طور کامل 

برچیده خواهد شد و یک حکومت واحد در زمین باقی خواهد ماند. حاکمیت خداوند متعال به 

جانشینی امام عصر(عج) . آن روزها ظلمی نیست. حق کشی نیست. هر چه هست، عدالت 

است و پاکی و نور.همان حکومتی که آخرین پیامبر خدا(ص)، آن را معرفی کرد و امامش 

را به همه شناساند. دوازدهمین فرزند از نسل دخترش و پسرعمویش، حضرت علی بن 

ابیطالب(ع). هم نام اوست و لقب او مهدی ست. سال های طوالنی در اثر بی بصیرتی مردم 

دنیا و نداشتن یاران کافی غائب شد تا روزی که تعداد یاران او آن قدر بشود که با آنان قیام 

خود را آغاز کند. تا روزی که مردم خود ، خواهان او باشند و به او روی بیاورند.

حاال امروز، موج بیداری اسالمی در بسیاری از کشورها پیچیده و چه تعداد عظیم از بندگان 

خوب خدا ، جان بر کف برای تحقق اهداف اسالم که زمینه سازی حکومت جهانی اسالم 

است، قیام کرده اند ....

در جبهه حق مقاومت اسالمی به سردمداری جمهوری اسالمی ایران عزیز که امروز مهم 

ترین پایگاه امیرالمومنین (ع) و اولین حرم دفاع از اسالم ناب در جهان است، به لطف 

خداوند و عنایات امام زمان هر روز توفیقات بیشتری حاصل می شود و خیل مسلمانان هر 

روز بیشتر به این جبهه روی می آورند. گذر زمان بر مردم دنیا حق را ثابت کرده است و 

ناحق را رسوا. هدف مقاومت اسالمی همان است که از اول ولی فقیه زمان، منزه ترین عالم 

دین، امام خمینی (ره) بزرگ اعالم کردند....

همان که همه می دانند.

همان هدف پیامبر اکرم(ص)..

همان هدف امام زمان (عج)...

 بازگشت به عدالت و برچیده شدن حکومت ظلم...
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بندگی خداوند و نجات از بندگی طاغوت و شیاطین....

برپایی حکومت یکپارچه جهانی که در آن در سراسر زمین بر اساس قانون الهی حکم 

خواهد شد... 

برپایی حکومت جهانی عدل الهی ...

و حاال امروز در سایه والیت فقیه که ادامه همان والیت رسول ا... است، کشتی نجات 

مقاومت اسالمی به سمت ساحل امن حکومت جهانی قائم آل محمد با سربلندی و قدرت به 

پیش می رود و از قدرت و شکست ناپذیری خود چشم رژیم مستکبر آمریکا و رژیم 

صهیونیستی و انگلیس و همه نوکران شیطان صفت آنها را کور کرده است...

حافظ این کشتی نجات ، خود خداوند است که رستگاری پیروان والیت حق را تضمین کرده 

است. پس نجات این کشتی و به ساحل رسیدن آن حتمی و قطعی ست...

همانطور که شکست دشمنان آن حتمی و قطعی ست...

و این تقدیر تغییر ناپذیر الهی است که صالحان و مؤمنان پیروز و دشمنان اسالم و 

متجاوزان و ظالمان شکست خواهند خورد..... «قُلِ انتَظِرُواْ إِنَّا مُنتَظِرُونَ » مستکبران را 

بگو منتظر ذلت و شکست وعده داده شده باشند ما مؤمنان نیز منتظر فتح قطعی و پیروزی 

نزدیک هستیم.
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فصل اول:

 انرژی سعادت الهی در عالم جاری ست

شكرگذار باش. به او توكل كن. ایمان داشته باش. به رحم و محبت توصیه کن . خطاهای 

انسانها را ببخش. تنها خداوند را ستایش و پرستش کن و به پدر و مادرت نیکی کن. در 

برابر پروردگارت خضوع و خشوع کن و به خاطر نعمتها کسی جز او را سپاس نگزار. به 

نیکی ها امر کن و از زشتی ها نهی کن و در راه خداوند شکیبا و صبور و حلیم باش و در 

پیمودن راه حق به خود کوچکترین شک و ریبه راه نده . هرگز مطیع خواست انسان 

زورگوی مستکبر نشو. بر نبی خدا حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله بسیار 

درود و صلوات فرست. از وابستگی های دنیا رها باش و به آخرت یقین داشته باش. از 

حریم الهی دفاع کن و رنگ خدایی را بر هر رنگی ترجیح بده. مخالف روش زندگی بندگان 

شیطان زندگی کن و از هیچ قدرتی جز قدرت خداوند نهراس.

خداوند مهربان بی شمار ابزار و وسیله و راه دارد که از طریق آنها راه راست و قلمرو با 

شکوه حقیقت هستی را به انسانها نشان می دهد و بارها و بارها در طول زندگی هر انسان 

راز خوشبختی و شادكامی را برایش فاش می کند. خداوند متعال از طریق پیامبر درونی یا 
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همان الهام و شهود درونی و از طریق پیامبر بیرونی ، حضرت محمد مصطفی صلی الله 

علیه و آله با بندگانش نجوا می کند و سخنانش را به قلبشان وارد می کند. خواست خداوند بر 

رحم و مهربانی و رستگاری تمامی انسانهاست. او بندگان را به کاخ خوشبختی ابدی یا 

دارالسالم عنده دعوت نموده وهمه نعمتها و زیبایی ها را برای هر انسانی که بندگی هر کس 

جز او را انکار کند و بندگی او را بپذیرد، خلق کرده است. خدای عظیم مهربان با هدایت 

های پیامبر درونی و پیامبر بیرونی آیینهای در مقابل ما قرار داده و با نمایاندن رحم و 

عظمت و قداستش همه ما را عاشق و شگفتزده نموده است. خدا تصمیم دارد انسانها با 

پذیرفتن حاکمیت او و رد حاکمیت غیر او به زیبایی بیكران ، بهروزی بی کران و شادی 

بی کران كه همه از ذات بی همتای او منشا میگیرد، دست یابند. زندگی در سایه دین نازل 

شده از خداوند متعال یعنی غوطه خوردن در اقیانوس عشق و شادمانی و آرامش.

خدای بی همتا راز خوشبختی و سعادت را از طریق پیامبر بیرونی و درونی با تو در میان 

گذاشته است. تا عطر خوش یكتاپرستی را استشمام کنی و آب زالل نبوت و امامت و رنگ 

پرتاللو عدالت خداوند را مشاهده و شادی عظیم شکرگزاری را حس کنی. تا نور فروزان و 

قدرت بی بدیل یاری و روزی رسانی خداوند را در زندگی ات مشاهده کنی. تا به ثروت 

بیكران هم نشینی با خالق و سجده در برابر زیبایی وجود او دست یابی و از عطیه الهی 

گوهر گرانبهای عزت و کرامت انسانی لذت ببری. درخت عشق تو ریشهایعمیق در دل 

خداوند بلندمرتبه و مهربان دارد و ریشه آن، ایمان به خداوند مهربان و عمل صالح است.

قرآن کریم، بزرگترین معجزه عالم، انذاری آشکار برای کفران کنندگان نعمات الهی و راز 

رستگاری و دستیابی بشریت به حیات نیکوی جاودانه است. این کتاب نازل شده بر قلب 

پیامبر خاتم، گشایش راز سواالت بشریت و یگانه راه هدایت و رستگاری و گشایش رازهای 

زندگی حقیقی ست. این کتاب عظیم، راز اتصال به عظمت و مهربانی خداوند است و کسی 

كه به خداوند متصل شود، تمام زندگیش دگرگون میشود. تصویر بهشت رؤیایی كه در ذهن 
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خود داری، ندای دعوت الهی آسمانهاست كه از طرف خدا در آرزوی تو جای گرفته است 

و مقصد هدایت الهی، همان بهشتی است كه خداوند مهربان وعده داده است.

از اکنون و تا همیشه، تا ابد...

نام خداوند جالله را صبح و شام تکرار كن و حضور او را در کنار خود حس كن و ایمان 

داشته باش كاری در دنیا وجود ندارد كه اگر خداوند اعلی بخواهد، تو توانایی انجام آن را 

نداشته باشی. به مهربانی و کارسازی او ایمان داشته باش. برای او، ایجاد هر تغییری در تو 

و زندگی ات، بسیار آسان است. با ارتباط قلبی با خداوند، احساس سرزندگی و خوشحالی و 

آرامش زیادی سراسر وجود انسان را فرا می گیرد و ابعاد مادی زندگی اش نیز گشایش می 

یابد. برای اینکه همیشه در گشایش و حس سرزندگی و آرامش و امنیت روحی که از وجود 

بی همتای الهی نشات می گیرد بمانی، قوانین الهی را همواره رعایت كن و پیرو قوانین 

مخالف قوانین الهی نشو. تنها قانون گذار بر حق عالم خداست. قوانین الهی توسط خداوندی 

وضع شده که خود، انسان را خلق نموده است، به گذشته و آینده او علم کامل دارد،  

مصلحت او را به طور کامل می داند و خیرخواه ترین به او و مالک تمام ابعاد وجود 

اوست. پس بی نهایت دقیق و درست و به مصلحت اوست. اما قوانین مخالف قوانین الهی که 

بر اساس ظن انسان های مخالف آیین الهی وضع می شود، یا بر اساس منفعت و زیاده طلبی 

و دنیاخواهی عده ای قلیل و مستکبر و یا بر اساس هوای نفس کسانی ست که نه علم به خیر 

و صالح ازلی و ابدی بشر دارند و نه توان تشخیص بهترین راه رستگاری برای بشریت. 

فرمان الهی بزرگتر و باالتر و هدایتگر تر از فرمان هر کس دیگر و سخن او عالی تر و 

مهم تر از سخن هر کس دیگر است. با رعایت قوانین الهی به اقیانوس دریافت یاری خداوند 

قدرتمند و شکست ناپذیر متصل میشوی. و با تمرین، ان شاء الله به مرور به ایمانی 

خواهی رسید كه كمتر از ایمان مومن ترین و موفق ترین انسانها نخواهد بود. آدمی با 

رعایت قوانین الهی و ایمان به سخن و وعده های او، آنقدر خدا را به خود نزدیك احساس 
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می کند و ان شاء الله باورش به جایی خواهد رسید که به اذن او به اوج تصویر شادکامی و 

بهروزی که در روحش به امانت سپرده شده خواهد رسید. 

هر کس به دنبال خوشبختی پایدار است، به دنبال ثروت یا عزت و سربلندی ست یا اگر به 

دنبال حس امنیت و آرامش ست، بداند تنها کسی كه او را به همه آنها می رساند، خداوند 

است. وقتی آثار مهربانی و رحمت عظیم خداوند را در زندگیت می بینی و به قدرت 

بینهایت خدا شهادت میدهی، دیگران را هم در کشف و احساس مهربانی و عظمت خداوند 

شریك كن. تو با پیدا كردن خداوند در هدایت خاتم پیامبران و هدایت شهود درونی، تبدیل به 

استادی بزرگ میشوی كه میتوانی با اتكال به پروردگار و پیروی از فرامین او، همه 

ایمان آورندگان را هم رهبری کنی. میتوانی به اذن و اراده او عامل دگرگونی زندگی 

انسانهای دیگرشوی. با ایمان آوردن به هر کدام از صفات جالله خداوند ، ان شاء الله 

مظاهر عینی آن صفت در زندگی تو پدیدار خواهد شد. با ایمان به صفت طبابت و شفا 

بخشی او، ان شاء الله بیماری جسمی تو شفا خواهد یافت. با ایمان به صفت رزاقیت او، ان 

شاء الله او به زندگی تو برکت روزافزون مادی و معنوی عطا خواهد کرد. با ایمان به وعده 

 یاری او، بر مخالفان مکتب مقدس اسالم ناب پیروز خواهی شد و به آرامشی ژرف و
اطمینانی عمیق دست خواهی یافت. تنها خداوند است که می تواند انسانها را به دریای نیرو 

و انرژی مثبت ابدی برساند. تمام نیروهای عظیم عالم از ذات قدرتمند او منشا میگیرد. 

معجزه پیامبر اکرم، کتاب مقدس قرآن کریم را با پناه بردن به خداوند از شر شیاطین ، 

بارها و بارها بخوان و از طرز زندگی حجج خداوند، جانشینان حضرت رسول اکرم، 

دوازده امام معصوم تبعیت کن. 

خداوند انسان را اشرف مخلوقات آفرید و به او عزت و کرامت عطا کرد و او را جانشین 

خود بر روی زمین قرار داد و هر کس این حقیقت را انکار کند، این انکار به زیان خود 

اوست. اینکه به امر الهی مورد سجده تکریم مالئکه قرار گرفتی را باور کن. خود را ببین 

كه به شكل عزیزترین موجود خلق شده توسط خدا، در آغوش رحم و مهر او هستی و او از 
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مهربانی و فضل خود و نه از لیاقت ما، زندگی ما را سرشار از هدایت و برکت و توانگری 

می گرداند. تصویر رحم و فضل و عطای خداوند به انسان واقعیتی است كه از ابتدای خلقت 

تا اکنون و تا ابد درحال رخ دادن است اما ما به دلیل غرق شدن در اتفاقات روزانه زندگی 

مادی، حضور مهربانی عظیم خداوند در پشت ظاهر اتفاقات خوب و بد زندگی را به 

فراموشی سپرده ایم و از شکرگزاری غافلیم. پس مرتبا عطایا و الطاف الهی را در ذهن 

خود بیاور و از اعماق قلبت باورش کن. خودت حس خواهی كرد كه حقیقت محبت و رافت 

خداوند به تو واقعا ثانیه به ثانیه اتفاق می افتد. تجسم روزانه الطاف و مهربانی های خداوند 

و تفکر در محبت حضرتش به انسان ، انسان را به درجات باالتر ایمان و یقین می رساند. 

به یاد بیاور که خداوند از روح خود در تو دمید و مالئکه را در برابر تو به سجده تکریم و 

احترام، امر فرمود. به یاد بیاور که پروردگارت گرامیت داشته و محترمت قرار داده است. 

با یادآوری مهربانی ها و نعمتهای خداوند به تدریج به احساسی بی نظیر و فوق العاده و 

درجات ایمان باالتر خواهی رسید و عشق الهی را بیشتر و بیشتر تجربه خواهی نمود.

با خواندن قرآن کریم، رابطه گرم و صمیمی و عاشقانه انسان با خداوند تقویت می شود. هر 

خط این کتاب عظیم را كه می خوانی، حس کن که او این آیات را به واسطه رسول گرامی 

خود، خطاب به تو می گوید. از طریق این کتاب با خداوند گفت و گو کن که گفت و گو با 

خداوند آنقدر تعالی بخش و آرامش بخش و روح افزاست که اگر نعمت این گفت و گو را در 

زندگیت استمرار بخشی، دیگر حتی دلت نمی خواهد با كس دیگر حرف بزنی. ارتباط با 

هیچ انسانی نمی تواند حس بی نظیر آرامش و رضایت ارتباط با خداوند را به آدمی بدهد. 

بهترین مصاحبان در برابر او چه حقیرند و برترین سخنوران جهان در برابر او چه عاجز. 

و اوست بهترین هم نشین مهربان و دوست یگانه و قدرتمند.

بنی آدم در هر لحظه از زندگی اش در دنیا، به عالمی بسیار قدرتمند وعظیم و نادیدنی كه 

همان عالم ملكوت یا دنیای فراسو است، مرتبط و متصل است. در عالم باال، اطالعاتی 

بسیار عظیم تر از اطالعات دنیای مادی، اعم از اطالعات اكنون و گذشته و آینده تاریخ 
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بشریت وجود دارد. انسانها بسته به میزان ایمان خود به والیت خداوند و والیت پیامبر اکرم 

و ائمه ، از این علم عظیم ماورایی بهره مند می شوند. خداوند قدرت دست یافتن به بسیاری 

از حقایق فرامادی را به بندگان خالص و شایسته خود عطا کرده و خواهد کرد. البته به هر 

میزان که خود بخواهد. انسانهایی که در جهت رضای خداوند زندگی می کنند و تسلیم قضا 

و اوامر او هستند، به هر میزان که خداوند مهربان اذن دهد، از این علم فرامادی بهره مند 

می شوند. اوج لطف و منت خداوند بر بشر این است که با نازل کردن حقایق از ابعاد باالتر 

به ابعاد پایین دنیا، به واسطه رسول اکرم، انسانها را از بسیاری از حقایق فرای این عالم 

مطلع کرد. هدایت مومنان توسط خاتم پیامبران، اوج همین موهبت الهی ست كه برای تمام 

بشریت در دسترس است.

خداوند متعال هر کس را شایسته بداند به میزان ظرفیتش به این منبع شعور و انرژی 

بینهایت وعظیم متصل می گرداند. خداوند بسیار بخشنده است و همانطور که ابزارهای 

گوناگون و متنوع مادی را برای انسان به تسخیر درآورده و به واسطه ابزارهای مادی، 

نیازهای مادی بندگانش را تامین می کند، بی شمار ابزار معنوی را نیز برای انسان مسخر 

نموده تا به واسطه آنها انسان را از نعمتها و عطایای حقیقی نادیدنی بهره مند گرداند. 

همانطور که خداوند تمام آنچه از مخلوقات دیدنی در آسمانها و زمین هست را برای انسان 

خلق و تسخیر نموده، تمام مخلوقات بی شمار نادیدنی و عشق های بی پایان روحی و زیبایی 

های فطری و آرامش درونی و هر لذت معنوی بی پایان دیگر را نیز برای روح انسان خلق 

و برای او تسخیر نموده است. 

برای دریافتن عطایای حقیقی الهی باید ایمان آورد و گوهر ایمان را با پیروی از شریعت 

اسالم ناب محمدی صیقل داد. در کنار خداوند باش و مرتبا رابطه ات را با او تقویت کن. 

تمام عالم تحت فرمان اوست. همه علوم در بسط قدرت اوست. او قادر به انجام هر کاری 

هست. او را برای هر چه به آن نیاز داری یا آرزویش را داری، بخوان. او را متواضعانه و 

خاضعانه بخوان. منبع انرژی بی كران كائنات، حاوی تمام اطالعات و قدرت و علم و 
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آگاهی در ید قدرت خداوند جریان دارد. جواب تمام سوالهای تو و سوالهای اطرافیانت، در 

علم بی کران و اعجاب آور الهی وجود دارد. وقتی به علم بی کران الهی و خیرخواهی 

عظیم او ایمان داشته باشی، او خودش به وسیله های مختلف باب تمامی علومی را که به آن 

نیاز داری به روی تو خواهد گشود. نظریه های انسانها را که راجع به صحت آن اطمینان 

نداری و به آن نیازی نداری دنبال نکن که گوش و چشم و زبان تو در برابر آن چه می 

شنود و می بیند و می گوید، در دنیا و آخرت مسئول است. برای باز شدن دریچه علوم 

حقیقی ، هر چه می توانی در زندگی و روش دوازده امام معصوم ص تحقیق و مطالعه کن. 

راه و شیوه زندگی آنان، برترین و پیشرفته ترین راه زندگی برای بشریت است. علم اهل 

بیت پیامبر اکرم (ص) دریافت مستقیم علم الهی ست. خداوند باالترین درجه علمی که 

بشریت میتواند به آن دست یابد را به چهارده معصوم عطا کرد. به صدای هدایت بخش و 

آگاهی شگفتانگیز الهی که توسط پیامبر اکرم در هدایت تشریعی و توسط پیامبر درونی در 

هدایت تکوینی، دریافت خواهی کرد گوش بسپار و به آن عمل کن.

پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله به طرز قدرتمندی با این منبع به طور مستقیم در ارتباط 

بودند. ایشان هیچ علمی نیاموخته بودند و تمامی علم عظیم خود را از ارتباط با خداوند قادر، 

به سرعت دریافت می كردند و بدون سواد خواندن و نوشتن، راهنمای ده ها میلیارد انسان 

تحصیل كرده و باسواد شدند. خداوند مهربان ایشان را به باالترین مرتبه ملکوت عروج داد 

و بی کوچکترین واسطه ای با او سخن گفت.

تسلیم تقدیر و تکلیف الهی باش و با دستورات الهی هماهنگ و جاری باش. پروردگار 

مهربان از آینده همه انسانها باخبر است. او خیر و صالح همه انسان ها را میداند.  خداوند 

علیم راز خلقت و راز هستی و جواب تمامی مجهوالت سر به مهر را می شناسد. او انتهای 

تمام معماها و حقیقت اسرار سر به مهرعلوم مختلف را میداند. علم الهی دربردارنده تمام 

اطالعات دقیق و ذیقیمت عالم است. او مرتبا آن میزان علمی را که صالح میداند هر 

انسان برای سعادت دنیا و آخرت به آن نیاز دارد از طریق پیامبر درونی و بیرونی و از 
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طریق آیات و نشانه ها و مثال ها به او نشان می دهد. هدایت الهی برای همه در دسترس 

است و کسانی که ایمان آورده اند می دانند آیات و نشانه ها و مثال های الهی حق است و از 

طرف پروردگارشان است اما منکران حقیقت، از آنجایی که به آیات پشت می کنند و آنها را 

تکذیب می کنند، توسط همین آیات گمراه می شوند و دلیل گمراه شدنشان فسق و نافرمانی 

خودشان است. خداوند به هر کس به او و رسول او و حجت قائم و کتاب آسمانی او، قرآن 

کریم ایمان آورد و نیکوکار باشد، برترین هدایتها و نعمات باالتر از تصور را عطا می کند. 

محبت خداوند در جان هر کس که به نشانه های رحمت الهی پشت نکند، شعله می افروزد و 

وجودش را به بهشتی سرشار از لذت و آزادی و سرور تبدیل می  کند. 

خداوند مهربان نیکوکار و خیرخواه و عادل است و بهترین راهها را برای  بندگان خود 

انتخاب می كند. هر کس تقوای الهی داشته باشد و او را اطاعت کند و از اطاعت طاغوت 

سرباز زند، خداوند راهحلهای عالی باورنكردنی و شگفت و راههای موفقیت عظیمی را به 

رویش میگشاید و او را چنان از راه های غیر قابل تصور روزی مادی و معنوی عطا می 

کند که شگفت زده شود. همه اینها از مهر و لطف و فضل الهی ست تا بندگانش را بیازماید 

که کدام شکر نعمتهای او را میگویند و نعمتها را فقط از جانب او می بینند و کدام نعمتهای 

او را انکار میکنند و آن را به غیر خدا نسبت می دهند. از نعمتهای حالل خداوند استفاده 

کن، لذت ببر و ذوق لذتهای حاللی که خداوند در آینده به تو عطا خواهد کرد را داشته باش. 

منتظر هدایت و فتح نزدیک باش که همین انتظار نعمت، باالترین سپاس نعمت است. در فقر 

و ثروت، در بیماری و سالمتی، در تنگنا و گشایش، ایمانت به روزی رسانی خداوند و 

امیدت به رحمت الهی را حفظ کن. پاسدار عشق و ایمانت به الله باش. دنیا هر گونه باشد 

خیلی زود می گذرد. در سختی یا آسایش، پاسدار گوهر واالی انسانیتت و ایمانت به 

مهربانی خداوند رحمان باش و قلبت را از دستبرد شیاطین حفظ کن. تنها چیزی که به آن 

نیاز داری فقط حفظ باور قلبت به کارسازی و یاری خداست. گوهر ایمانت را حفظ کن و به 

پیش برو و اجازه نده طوفان های زندگی و پستی و بلندی های روزگار و ظاهر اتفاقاتی که 
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مخالف میلت است، کوچکترین خللی در حسن ظنت به یگانه روزی رسان مهربان ایجاد 

کند. مطمئن باش که در پس هر اتفاق، خیرخواهی و مهربانی و حکمت و درایت الهی ست 

و آن محبوب دنیوی یا هدف کوتاهی که از تو گرفته شده، به صالحت نبوده و خداوند با دور 

کردن تو از آن، تو را از شری بزرگ نجات بخشیده ست. اجازه نده هیچ عامل درونی مانند 

وسوسه شیاطین حسود یا عامل بیرونی مانند القای ناامیدی دشمنان تو را از عظمت 

شادکامی و پیروزی عظیمی که در انتظارت است ناامید کند. در ذهنت با شیاطینی که تو را 

از امید به بهترین آینده ها و اتصال به صفات بی نهایت معبود ناامید می کنند مبارزه کن. 

مسلما هر گره ذهنی که مانع ارتباط عاشقانه صد در صد با معبود، اعتماد کامل به او و 

حسن ظن صد در صد به حضرتش می شود، القای شیطان است. افزایش امیدت به آینده، 

باالترین جهادی ست که باید در برابر شیاطین جن و انس انجام دهی. هیچ عاملی نمی تواند 

مومنان را از عظمت جایگاه خلیفه اللهی و امین اللهی بازدارد. جایگاه واالیی که خداوند به 

مومنان عطا کرده و عزت و شان ایمانت را حفظ کن. به حکمت افعال خداوند در پس 

رویدادهای عالم مطمئن باش و در باور به فتح قریب روزگار بگذران و با شدت ایمانت به 

گشایش عظیم الهی، شیاطین را که آرزویشان ناامیدی توست، خشمگین کن. 

برای ورود به ملكوت آسمانی، مهربانی خداوند را با تمام روحت باور کن. وقتی واقعا 

مهربانی و رحمانیت و سخاوت پروردگار را باور کنی، زمان متوقف می شود و او را 

مالقات می کنی. پروردگار در قلب توست. از او سوال كن. قرآن کریم را زیاد بخوان و در 

معانی ژرف آن زیاد تامل کن. قرآن کریم سخن مستقیم خداوند، و وحی از ملكوت است و 

راه كمال و خوشبختی را در جلوی پای آدمی قرار می دهد و او را از عاقبت سخت انکار و 

تکذیب نعمات الهی بیم می دهد. صدق گفتار الهی در تمام وجود انسان مومن طنین می 

افکند و راه شقاوت و سعادت را به او نشان میدهد. قرآن عظیم و سیره زندگی دوازده امام 

معصوم، راهنمای مقتدر الهی است. هدایت الهی بر اساس حکمت كامل و روشنبینی ژرف 

و فرزانگی بی کران ست. علم خدای تو بر تمام علوم محاط است. صراط مستقیم در پیروی 
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از هدایت پروردگار مهربان است. روشنایی علم الهی هزاران برابر روشنایی خورشید، 

خیرهكننده و تابان است. خداست که علم به هنگام رخداد قیامت نزد اوست ، و اوست که 

باران را فرو می فرستد ، و آنچه را در رحم های جانداران زاینده است از تعدد حمل ، 

اوصاف جسمی آینده ، حاالت روانی ، اعمال آتی و مقرّ نهایی آن ها را به دقت می داند. 

هیچ انسانی نمی داند که فردا چه از دانش و عمل و مال به دست خواهد آورد و هیچ کس 

نمی داند که در کدام قسمت زمین خواهد مرد. خداوند به همه اینها و بسیاری مسائل دیگر 

فرای تصور انسان دانا و آگاه است. آن چه در زمین اتفاق می افتد و آنچه اتفاق افتاده 

است، و آن چه را در آسمانها اتفاق می افتد و آنچه اتفاق خواهد افتاد، همه را خداوند می 

داند و هر میزان از علم بی نهایت خود را به هر کس از بندگانش بخواهد منتقل می کند. 

هوش و خرد خدایی، هیچ مسئله و مانعی نمیشناسد و راهحل هر مسئلهای را می داند. 

بزرگترین هدیهی خداوند متعال به انسان، هدایت بی كرانش است. خداوند واژه هایش را از 

طریق پیامبر بیرونی و درونی بر قلب آدمی می نشاند. عشق اعال و ناب خداوند مومنان را 

هدایت میكند. خدای مهربان با راهنماییهایش،مومنان را توانگر و دولتمند و سالمت 

میگرداند. هدایت الهی، راه رسیدن به آرزوهای فطری را به مومنان نشان می دهد. آن چه 

را كه خداوند به واسطه رسول خاتم به تو فرمان داده با قوتقلب انجام بده. بر طبق آن عمل 

كن تا در تمام جنبههای زندگی ات، برکتی عظیم و دولتی پایدار را تجربه کنی. ندای خاتم 

النبیین كه متصل به خداست، خیر ابدی انسان ست. راه روشنی كه رد پای خدا در آن حك 

شده، جاوید و پایدار و الیتغیر است. هرگاه در تبعیت از هدایت الهی، طبق سیره چهارده 

معصوم زندگی کنی، به آرامشی محض و شگفتانگیز می رسی. به آرامشی بسیار 

بسیارعمیق و ژرف. آن گاه خداوند نورش را در افكار و كردار و گفتار تو قرار خواهد داد. 

 آن گاه تو نشان دهنده مقام واالی بندگی حقیقی پروردگار خود خواهی بود.

خداوند از طریق رسول خود زیباترین سخنان را در گوش بندگانش میگوید. او به واسطه 

رسول خود مومنان را بشارت هایی جاویدان و مکذبان را انذارهای شدید نموده است. به او 
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اعتماد کن. او وقتی پیرو مسیر او شوی، به تو قدرتی عظیم می بخشد. تنها کسی که 

میتواند به تو بگوید كدام كار درست است، خداست كه تو را با راهنمای پیامبر درونی و 

بیرونی به سمت كار درست راهنمایی میكند. هدایت الهی برای مومنان همواره آواز 

توفیقات و بركات را میخواند و همیشه نغمه پیروزی و امید سر میدهد. برخالف دعوت 

شیاطین که موجب حس بخل و بدبینی می شود. خدای مهربان همواره هادی و مشاور 

مومنان به سمت بهترینهای عالم است.

خدای مهربان طرح الهی زندگی ات را كه تو را به عرش اعلی و واالترین مقام ها می 

رساند مرتبا به قلبت الهام می کند. دردلت ندای هدایتی خردمندانه می شنوی كه: (به دنبال 

هر عمل صالحی که توان آن را داری، برو و از هیچ کس جز پروردگارت اندیشه مکن. 

نیکی و بركت و رحمت و فیض و فراوانی از آن تو خواهد بود. این موهبت به تو عطا شده 

كه زندگی دنیا و عقبای خود را بسازی و به یاری خداوند دیگران را هم در ساختن زندگی 

بهتر یاری کنی. برو به سوی برقراری عدالت در خانواده ات، در شهرت، دردنیایت، برو 

به سوی مبارزه با ظالمان و دشمنان دین خدا، برو به سوی شكوه و توانگری مقام خلیفه 

اللهی , برو به سوی خدمت به مظلومین و نیکی به خویشان ) به دنبالش برو. خداوند 

دوستدار بندگان و بسیار ودود و غفور و خالق قدرتمند هر آن چه وجود دارد است. از شدت 

صفت تواب بودن اوست که او هر روز درب دل هر کس از بندگان خود را بخواهد میزند و 

با آنان نجوا میكند. خداوند عادل و مهربان، قوانین خوشبختی را از درون و بیرون به تو 

یادآوری می كند و به تو مهربانانه از وجودش عشق می بخشد و تو را از عاقبت هواپرستی 

و ظلم و انکار انذار می دهد. او آنقدر پرلطف، بخشنده و بزرگوار است كه چتر عشق و 

محبت و نعمت و فراوانی خود را، برای همیشه تا ابد باالی سر کسی که او و آیاتش را 

انکار نکند، نگه خواهد داشت. او بهترین خوب است و خالق همه خوبی هاست و هیچ خوبی 

جز از سوی او نیست. او بهترین مهربان است و خالق مهربانی هاست و هیچ مهربانی جز 

ملهم از او نیست. او روزی رسان الیتناهی توست. هر آن چه كه بخواهی، شادی، عشق، 
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سعادت و بركت از سمت پروردگار بزرگ آماده است تا تو آن را تصاحب کنی. تو فقط 

كافیست در كنار او زندگی کنی و نیکوکار و شکرگذار باشی. خوشبختی در این زندگی 

حقیقتا سادهست. نگاه كن. او در تمام لحظات زندگی ات در کنار تو حضور دارد و تو را 

نظاره می کند . با تمام قدرت و عظمت و اقتدارش. چه تنهای تنها باشی چه در میان شلوغی 

پرجمعیت، همیشه همسفری باری تعالی را در کنار خود داری. خداوند همیشه کنار مومنان 

و صالحان و پشتیبان و یاور آنان است. تو همیشه از حضور حضرتش، حمایت نیروی بی 

کرانش و عشق عظیم او بهره مندی. فقط نگاهی به کنار خود بینداز. آیا او کنار تو و از 

رگ گردن به تو نزدیکتر نیست؟

صدای ملكوتی و آرامشبخش و پرقدرت نازل شده بر محمد مصطفی صلی الله علیه و آله 

همواره منتظر ایمان توست. این صدا هر روز در قلب و روحت بلندتر و واضح تر خواهد 

شد و هرروز بر ایمان، اطمینان، آرامش و نورانیت چهره تو افزوده خواهد شد. تو می 

توانی تمامی انسانها را نیز با ایمان خود، به دین زیبا و نجات بخش اسالم ناب محمدی 

فراخوانی و اجازه دهی كه آنان از طریق مشاهده نورانیت و عظمت تو، عزت و بزرگواری 

که خداوند به مومنان عطا می کند را ببینند و آنشخصیت خلیفه اللهی محکم و استوار را كه 

 اصالت وجود آن هاست تجربه کنند.

 الهامات درونی یا راهنمایی الهی توسط رسول درونی در فطرتت نیز رخ می دهد. پیامبر 

درون هم مانند پیامبر بیرون معصوم است و اشتباه و خطا در راهنمای درون راه ندارد. پس 

از مدتی تمرین و مبارزه با هوای نفس ان شاء الله خواهی توانست تفاوت خواسته های 

نفسانی و مادی را از ندای هدایت الهی درونت تشخیص دهی. صدایی كه همواره تو را به 

آرامش و بخشش و خیرخواهی و شجاعت و مهربانی و عدم تسلیم در برابر زورگویی 

دعوت میكند و به تو وعده پیروزی و برکت و خوشبختی می دهد و تو را از گناهان و 

زشتی ها و تجاوز انذار می دهد، صدای پیامبر درونی ست. ندایی که تو را امیدوار می کند 

و دلت را سرشار از عشق و محبت به معبود می گرداند و تو را از یاری و حمایت او 
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مطمئن می گرداند، صدای پیامبر درونی ست. ندایی كه تو را به تصمیم عجوالنه یا رقابت 

یا اثبات قدرت و برتری یا جسارت بر گناه دعوت میكند، صدای هوای نفس است. حسی 

که تو را از رحمت الهی ناامید میکند و تو را به کبر یا خمودگی و تنبلی و ترس دعوت 

میکند، صدای شیطان است. تسلیم خرد الهی درونت باش نه تسلیم نفست. نفست را مطیع و 

فرمانبردار خرد درونت کن. در برابر افکار یا اشخاص ناامیدکننده محکم و استوار مقاومت 

کن وهرگز پیرو خواست شخص جبار و زورگو و متجاوز نشو. هر چه بیشتر ندای الهی را 

تایید کنی و وعده های دروغ شیطان را تکذیب کنی، قدرتمندتر می شوی. یادت باشد که 

خداوند از درون، مرتب پیروزی و فتح در برابر دشمنان را به مومنان یادآوری میكند. 

حضرت باری تعالی از درون مرتبا به مومنان امید و اطمینان و عشق عطا می کند و آنان 

را از حمایت و پشتیبانی عظیمش خبر می دهد. وقتی به ندای الهی درونت گوش بسپاری، 

آزاد و ایثارگر می شوی. عاشق و آرام می شوی. مطمئن و قاطع و تاثیرگزار می شوی. 

 هرکس به آیات رحمت و برکت و فضل الهی مومن شود خداوند مهر و عشق او را بر دل 

سایر انسانها خواهد انداخت. خداوند برای او نورانیت و جالل و بزرگی قرار خواهد داد که 

وقتی در میان انسانها قدم بزند، همه آن را خواهند دید. بزرگی و نورانیتی برای او قرار 

خواهد داد و محبت او را با قلب همه انسان ها در میان خواهد گذاشت. وقتی به آیات او 

مومن شوی و از مخالفت او حذر کنی و محبتش را تصدیق کنی، فقط با نگاهت، تیر عشق 

را بر قلب هر کس می نشانی. عشق الهی از درون تو بدون احتیاج به زبان با دیگران سخن 

خواهد گفت. تو کلید ورود به احساس و قلب انسانها را در دست داری. آن كلید، اعتماد به 

قدرت و مهربانی خالق آسمانها و زمین و انجام اعمال صالح است. اجازه بده او سخن 

بگوید. اجازه بده او خودش عشق تو را به قلب انسانها الهام كند. خداوند مهر ژرف شخص 

مومن را بر قلب تمامی انسانهای روی زمین می نشاند.
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فصلدوم

حضوری قدرتمند و مهربان در ثانیه به ثانیه زندگی تو وجود دارد

تسلیم پروردگارت باش. شكرگذارباش. به او توكل كن. به آیات رحمت الهی ایمان داشته 

باش. نماز را به پا دار و به نماز و زکات امر کن. در برابر پروردگارت خضوع و خشوع 

کن و قیامت را زیاد یاد کن. پروردگارت و پدر و مادرت را سپاس گو. به عدل امر کن و 

خطای انسانها را ببخش و هرگز از دستور انسان ظالم زورگو اطاعت نکن. پیرو راه 

منحرفان و گمراهان و فرومایگان و دنیاپرستان نشو و یار مظلوم باش.

با خدای برتر از جهان دمخور باش. با خداوند دانا و آگاه راه برو و بخند و گفت و گو و 

معاشرت كن. معاشرت با خداوند بزرگوار، صفات او را در تو ایجاد میكند. در معاشرت با 

خداوند حکیم، زیبا و كامل و خردمند و صبور و حاكم میشوی. با خود او نشست و 

برخاست و مراوده كن. دمادم به سوی او هجرت کن و از غیر او دل بکن. تنها راه دل 

کندن از اغیار و عدم رکون به ظالمان، رکون به هستی آفرین، ارتباط درونی و روحی با 

خود او، شناخت او و دریافت مهربانی و عشق او و انتقال مهربانی او به سایر مخلوقاتش 

ست. تا با کسی شب و روز زندگی نکنی، نمی توانی او را بشناسی. شب و روز با او 

زندگی کن تا او را بشناسی. او اگر بخواهد و الیقت ببیند، جلوه هایی از شخصیت بی نهایت 

خود را در فطرتت نمایان خواهد ساخت. وقتی او را شناختی ، به او میل شدید پیدا می کنی 

و شدیدا به او شیفته و عالقه مند می شوی. آنگاه که دلت اسیر عادل ترین و خوب ترین شد، 

دیگر در بند معشوق های دروغین حقیر و ظالم دنیا نمی افتد و با بند بند وجودت به یگانگی 
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او در الوهیت و معبودیت شهادت خواهی داد. به او عادت کن و با او انس بگیر که او تنها 

انیسی ست که مانوس خود را هرگز تنها نمی گذارد. بنشین و با خواندن قرآن کریم به 

حرفهای لذت دهنده بشارت و ترساننده انذار او گوش كن. هر بار كه به سخنان او گوش 

می کنی، عزت و آرامش و اقتدار را در درونت احساس می کنی. هر بار كه از سخن گفتن 

با او باز می گردی، تبدیل به انسان دیگری شده ای. انسانی قدرتمند و بخشنده و باتقوا، 

انسانی سرشار از عشق و یقین و ایمان و با لبخند زیبای ملكوتی. با همه ناپاکی ها و گناهان 

خداحافظی کن و به آغوش او برو. هر بار كه در آغوش او می روی، آنقدر زیبا می شوی 

كه زیباییهای همه عالم در برابر زیبایی تو هیچ می شود. آنقدر ثروتمند می شوی كه 

ثروت آسمانها و زمین در برابر ثروت درون تو کوچک می شود. خداوند نهایت مهربانی 

و سرور و بزرگی است. تو هم وقتی حقیقتا با خدا هستی، به شادمانی غیرقابل وصف می 

رسی. منبع جالل و جمال و ثروت و زیبایی عالم از پروردگار عالم نشات میگیرد. كانون 

حیات و هستی و سرزندگی از پروردگار دو عالم است. دریای عشق و مهر و الهام، و 

سرچشمه خوبی و نیکی و لطف، همه فقط از خداوند مهربانت است. به او متصل شو و 

سایرین را نیز به او متصل کن. روی به سوی او آور و به بندگانش نیکوکار باش و در زیر 

سایه او زندگی كن. خداوند مهربان تا ابد نیکوکاران را دوست خواهد داشت. در كنار او که 

باشی، آزاد و قدرتمند و آرام می شوی. دست فراكیهانی او، هر دستی را بخواهد، وارد 

زندگی ات میكند و هر دستی را بخواهد، از زندگی ات بیرون میبرد. این دست، قدرت آن 

را دارد كه با اشاره ناخنش زمین را برای رساندن تو به سعادت حقیقی بچیند. این دست، 

قدرت آن را دارد كه سیر تاریخ كره زمین را در جهت رستگاری ابدی تو جهت دهد. او 

همواره مراقب و محافظ تو بوده و خواهد بود. از او برای گناهان و خطاهایت طلب مغفرت 

کن و به سوی او بازگرد. و تنها خداوند است كه هر كاری را كه از او بخواهی، برایت به 

اتمام می رساند. همسفری خداوند در زندگی ، اوج تجربه لذت است.
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دوست عزیز من، بدان خداوند بی نیاز مطلق از همه هستی ست و همه هستی به او بسیار 

محتاج و نیازمند است. او نیاز به یاری هیچ کس ندارد و همگان را مراقبت، یاری و 

محافظت می کند. هرگز خود را از خداوند و تبعیت از او بی نیاز نبین که طغیان خواهی 

کرد و هالک خواهی شد. تمام انسانها به خالق آسمانها و زمین احتیاج دارند و تو هم به 

جز به بندگی خدا، برای درنوردیدن كوههای عظیم خوشبختی، برای فتح قلههای سعادت و 

عزت، برای شنا در دریای پرخروش زندگی، برای غلبه بر دشمنان و لذّت بردن و شادمانی 

كردن، به هیچ چیز احتیاج نداری. برای خوشحال بودن، برای خوشبخت بودن و همواره 

سرشار از آرامش و اطمینان بودنت، خدا كافیست. خداوند تو را برای همه خوشیها و 

توفیقات و سربلندی ها و پیروزی هایعظیم بر دشمن خودت یا دشمن دینت كفایت میكند. 

نیروی پروردگار مهربانت مسلما، از نیروی تمام رهبرانی كه تاكنون زیستهاند، از نیروی 

ثروتمندترین انسانهایی كه تاكنون زیستهاند و از نیروی قدرتمندترین انسانهایی كه تاكنون 

زیستهاند، بسیار عظیمتر است و آنان هم هر علم یا قدرت و ثروتی داشتند از منشا قدرت 

خداوند و برای آزمایش آنان بود. یاری خدا همواره موافق مومنان و در جهت پشتیبانی 

صالحان است. 

 قدرت الهی و سایر صفات حضرتش و تحقق وعده یاری اش را در آیاتش بشناس. هر 

عالمت و نشانه ظاهر و روشن از سمت خداوند را آیت الهی گویند. آیه به معنای عالمت 

آشکار مالزم با حقیقتی پنهان است به گونه ای که انسان با درک آن عالمت، به آن حقیقت 

پنهان نیز دست می یابد مانند نشانه های راه که با دیدن آن، به وجود مسیری در نزدیکی پی 

برده می شود. آیات الهی از طریق پیامبر درونی و بیرونی و در آفاق و انفس برایت 

فرستاده می شوند. لحظات ناب و هدایای بزرگی را خداوند رحمان در مسیر راه زندگی  ات 

قرارداده تا با ایمان و تصدیق آیات، خود را به اوج برسانی. تمام پیامها و نشانهها از سمت 

روح الهی است. چه بسیار آیات الهی در آسمان ها و زمین و انفس که از سوی خداوند در 

این دنیا به طور مداوم به انسان ها نمایانده می شود و انسانها هر روز از کنار آنان می 
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گذرند اما از آنها روی می گردانند. آیاتی که هر انسان با تصدیق هر کدام از آنان، متمتع از 

لذت های بی نهایت ابدی خواهد شد و با روی گرداندن از آنان دچار قطع رحم و فساد و 

تباهی. نشانههای الهی به سمت کامیابی و سعادت مومنان جهتگیری شده است اما 

انکارکنندگان و مکذبان را جز خسارت نمی افزاید. هر چه بیشتر به آیات الهی ایمان آوری، 

بیشتر به روح الهی که در تو دمیده شده متصل می شوی و یاری الهی در زندگیت بیشتر 

آشکار می شود. با خضوع و خشوع كامل از خدای قادرت به خاطر هدایای بیشمارش 

تشكر كن و نماز را برای یاد او به پا دار.

بزرگترین گنج عالم، روی آوردن به سمت خداست. اولین قدم برای گشودن در رحمت و 

ثروت پایدار و ابدی، روی کردن به سوی حضرت حق و هجرت از غیر او به سوی 

اوست. مهاجرت الی الله من غیر الله را که آغاز کنی، فضل الهی هم زندگی دنیایت را 

تامین و سرشار و لبریز از موهبت ها خواهد نمود و هم در آخرت درجه صالحان مقرب را 

به تو عطا خواهد نمود. اگر انسان خداوند را یگانه پشتیبان خود انتخاب کند، به نیرویی 

بیکران متصل می شود و اگر به او و آیاتش پشت کند، جهنم پر از عذاب را تجربه خواهد 

نمود. هنگامی كه باور کنی قوت و نیرویی جز نیروی خداوند در هستی وجود ندارد و وقتی 

باور کنی تمامی جهان و تمامی كهكشانها و هر آنچه در آن هست، همه بنده و مخلوق 

خداوندست و در برابر عظمت پروردگارت بسیار کوچك و خرد است، به خواست خدا 

تمامی عالم، به خدمت تو در می آید.

زندگی کسانی که به سمت معشوق های دروغین می روند و زرق و برق دنیا آنان را می 

فریبد، همیشه در رخوت و مردگی و کسالت است. اما زندگی آنان که در كنار خدا و با 

توکل به او زندگی می کنند و قلب خود را از ورود غیر او محافظت می کنند، در هر ثانیه 

در حال تغییر و نو شدن است. زندگی در كنار خداوند بزرگ و با تکیه به او، هر ثانیه 

سبزتر و زیباتر و جدیدتر و تازهتر میشود. هنگامی كه دست در دست حضرت دوست 

زندگی می کنی و به یاری و پشتیبانی او تکیه داری، هر لحظه دوباره متولد میشوی. 
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شادمانی و عظمت رابطهات با خدایت را احساس كن. این، زیبایی زیستن در كنار خداست. 

خداوند رحمان سراسر، عظمت و مهربانی و نشاط و بخشش است. خداوند رحمان سراسر 

عزت و بزرگواری و شادی است. او سراسر قدرت و کارآمدی و چیرگی ست. خداوند 

مهربان نهایت نیکوکاری و احسان و عطاست و دوری از او فقط تاریکی ست و عذاب و 

سختی. 

عشق و حمایت و بخشش خدا به تو، در تمام لحظات و ساعات زندگی ات جاری است. 

رافت و مهربانی خداوند بزرگ به تو، در تمام كارهایت و در تمام اتفاقات زندگی ات 

واضح و آشکار است. مهربانی و احسان خداوند به تو، در همه توفیقات مادی و معنوی و 

دستاوردهایت و حتی در شکست ها و ناکامی هایت، روان و پایدار است. حقیقتا چقدر 

مهربان است خداوند و چقدر ناسپاس است انسان. همه عالم جلوه رحم عمیق و ژرف خداوند 

به انسان ست. این عطای خداوند مهربان به انسان است که به شكل عالم و آفریدگان 

میبینیم. خداوند انسان را خلق كرد و تمام عالم هستی را برای انسان آفرید. ولی انسان حتی 

از ذکر و یاد نعمات خداوند سرباز می زند و خودش هم بر این همه ناسپاسی و بدهکاری به 

پروردگار مهربان شهادت می دهد. 

صفات زیبای خداوند بی نهایت است. زیبایی نامحدود، توانگری نامحدود، عشق نامحدود، 

رحم نامحدود، قدرت نامحدود، جذابیت نامحدود و بی نهایت صفت کمال. از آنجایی که از 

روح الهی در تو دمیده شده، صفات الهی در روح تو به امانت سپرده شده است. تعداد و 

میزان صفات جمال و کمال الهی و منبع خرد که در روح تو ودیعه قرار داده شده، بی 

نهایت است. به صفات او از درون ایمان بیاور تا به آنان متصل شوی. صفات او به میزانی 

که خود حضرت ربوبی اذن دهد ، در تو متجلی خواهد شد به شرطی که صفات او را به 

خودت یا هر که غیر وجود الهی نسبت ندهی و از آنان اعراض نکنی. به آیات زیبایی و 

مهربانی او در عالم و در خودت و سایر انسان ها نگاه کن و او را ستایش کن. به آیات 

صفات جمال و جالل او در سراسر هستی بنگر و او را ستایش کن. آیات چهره رحمان و 
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رحیم خداوند هر بار كه در عالم بیرون و در عالم درونت نگاه می کنی، آشکار است. او 

یگانه معبود و معشوق و محبوب همه عالمیان است. خود خداوند و تمامی فرشتگانش 

شهادت می دهند که معشوقی جز او نیست. او با خلقت انسان به احسن الخالقین بودن خود 

شهادت داد. او و همه مخلوقات به یگانگی و بی همتایی او و عظمت صفات بیبدیل او 

شهادت می دهند و اقیانوس بی كران ذات کامل الهی را می ستایند. اگر صفات وجود الهی 

را از درون درک کنی، آنقدر غرق لذت و آرامش و اطمینان خواهی شد که دیگر معیت او 

را با هیچ نعمت دنیوی و حتی عظیم ترین نعمت های اخروی عوض نخواهی کرد.

هر آنچه از زیبایی و ثروت و سالمتی در عالم هست از خداست و هرچه بیماری و فقر و 

مشکالت روحی و جسمی، از ظلم نفس انسانهاست. هر چه در دنیا از روزی ها ، سالمتی، 

خوشبختی و صلح و صفا در بین انسانها وجود دارد، از رحمت بی کران الهی ست و هر 

چه زشتی و فساد در زمین هست از اعمال انسان است. و خداوند همواره آدمی را از 

عقوبت هر نوع شرک و طغیان و فساد بیم داده است. بسیاری از انسانها با پنداشتن قدرت و 

ثروت در دست غیر خدا، از بندگی خداوند خارج می شوند و به اطاعت طاغوت تن می 

دهند و والیت ظالمان را می پذیرند و با طواغیت همکاری می کنند. عده ای دیگر نیز 

فرعون مآبانه با تکبر و برتری جویی و علو، طغیان می کنند و بر سایرین ستم می کنند و 

با اعمال زشت و گناهان و زورگویی و با رواج بی عدالتی ها، منشأ فساد و رنج و بی 

برکتی و مصیبتها در زمین می شوند و تازه این رنج ها و بی برکتی ها نتیجه فقط درصدی 

از اعمال انسانهاست زیرا خداوند به رحمتش بسیاری از گناهان را بخشیده و نادیده گرفته 

است. اگر بر نفس خود ستم و در کارهایت زیاده روی و اسراف کرده ای، از رحمت 

خداوند رحمان ناامید نباش که خداوند همه گناهان را با هم می بخشد و پاک می گرداند. در 

پیشگاه خداوند به گناهانت اعتراف کن و از او طلب مغفرت کن و به بندگی خالصانه او 

بازگرد و از این پس احدی را در رزق و روزی مادی و معنوی که فقط او مالک آن است، 

شریک ندان. از این پس در مسیر یاری مظلومان و نیکان و ایستادگی در برابر ظالمان و 
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مستکبران با صالحان هم قدم شو و به شکوه و عظمت و بزرگی و قدرت خداوند بسیار امید 

ببند. خداوند بسیار قدرتمند و مهربان است و با استغفار بندگان، ظلم آنان را می پوشاند و 

بدی شان را دفع می کند و روزی و برکت را دوباره پی در پی بر آنان می فرستد و آنان را 

با اموال و فرزندان و نعمتهای گوناگون تا پایان عمر دنیوی و زمان رسیدن اجل حتمی، 

یاری می کند. اعمال صالح انجام بده و در راه خدا صدقه بده و به خداوند مهربان بسیار 

امید داشته باش که حتی اگر بسیاری سیئات هم در کارنامه اعمالت باشد، با توبه و بازگشت 

به سوی وحدانیت خداوند، امید به صفت توابیت خداوند بسیار است. خداوند توبه بندگانش را 

می پذیرد و صدقه ای را که بنده اش در راه او می دهد، به دست خود از دست او دریافت 

می کند تا به زودی به بسیار بهتر از آن او را باز پس دهد و خداوند، تواب و بخشنده و 

رئوف است. با توبه به سوی خداوند و قدم گذاشتن در وادی توحید، شفا، خیر و روزی الهی 

در زندگیت روان می شود. خداوند کریم با تصدیق هر بنده به وحدانیت مقام ربوبی الهی 

اش، به او هدیه سعادت را می بخشد و با انجام اعمال صالح بنده، او را غرقه در تفاهم الهی 

و سکینه و آرامش می کند.

 در قدرت و اقتدار و بی نیازی پروردگار بیندیش که چگونه هفت آسمان را بر فراز 

یکدیگر آفرید و ماه را در میان آنها روشنی بخش و خورشید را چراغ فروزان قرار داد و 

انسان ها را از زمین مانند گیاهی رویاند. سپس دوباره آنان را به همین زمین بر خواهد 

گرداند و دوباره از همین زمین آنان را برای زندگی ابدی محشور خواهد نمود. خداوند به 

طور مداوم در تمامی امور عالم فعال است و در وجود عظیمش، خستگی و استراحت و 

بازنشستگی وجود ندارد. او خالق تمام زندگی ها و پویایی ها و تحرک ها و توان هاست. 

ربوبیت و حاکمیت و مدیریت خداوند لحظه به لحظه در تمام زمان ها و مکان ها در عالم 

جاری ست و در تمام امور عالم، دست خداست که کار می کند و به حرکت در می آورد و 

به پیش می برد و به مقصد می رساند. جز خالق هستی، حاکم و مدیر و برنامه ریزی در 

این عالم وجود ندارد. در صفت ربوبیت او و خلقت عظیم او بیندیش که زمین را فرشی 
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گسترده آفرید و در آن راه ها را قرار داد و میلیاردها انسان را در همین زمین سال های 

سال متنعم و بهره مند گرداند. با وجود چنین خداوند قادری، یاری جستن از غیر او و دل 

بستن به قدرتی موهوم جز قدرت او و به حساب آوردن روزی از کسی جز او یا عجب و 

غرور و استکبار، چه خطای بزرگی و مستحق چه عقوبت شدیدی ست. از شرک ورزیدن 

به خداوند و تبعیت از سرمایه داران مستکبر حیله گر که ظلم می کنند و به ظلم امر می 

کنند، به خودش پناه ببر که اطاعت از طواغیت و مستکبران شرک است و شرک ظلم بسیار 

عظیمی ست و شخص مشرک در حال پیش رفتن به سوی عذابی دردناک است زیرا خداوند 

کسی را که در حال شرک از دنیا برود، نمی آمرزد.

انتهای راهی که در تسلیم و اطاعت از سرمایه داران مستکبر ظالم، در آن قدم برداشته 

شود، در دنیا ذلت و فقدان و شکست و در آخرت عذاب دردناک است اما انتهای راهی که 

در اطاعت خداوند و در مخالفت با کفار و طواغیت و جهاد با آنان در آن قدم برداشته شود، 

برکت و خیر کثیر و عزت و سربلندی پایدار و الیتناهی است. آن کسی به راه راست خداوند 

که راه موفقیت پایدار و رستگاری ابدی ست هدایت می شود که طبق اصل قرآنی جهاد 

کبیر، از کفار و مستکبران اطاعت نکند. از ظالمان اطاعت نکن و در الیه های عمیق 

روحت یقین داشته باش که هیچ کس جز خداوند متعال نمی تواند تو را به عزت و بی نیازی 

و مقام های واال برساند و هیچ کس جز خداوند هم نمی تواند مقامی را که خودش به تو عطا 

می کند، ذره ای تنزل دهد و او آگاه و بینا و شنواست. 

به خداوند رو کن و از خطاهای اعتقادی و عملی یا ترک واجبات مهم، به بارگاه کبریایی او 

بازگرد و بدان باز هم این پروردگار است که در صورت توبه حقیقی و اصالح گذشته، توبه 

می پذیرد و فقر ناشی از اعمال خطای گذشته انسانهای توبه کار را عفو می کند. باز هم آن 

مهربان است که با اعتراف بنده اش به گناهانش به او رو می کند و نعمت امنیت و سالمت 

را به وی می چشاند. عشق الهی بی حد و حصر بر سر انسانها میبارد. بخشندگی و 

مهربانی او بی نهایت است. باران لطف و عشق و محبت و دوستی خدا از ازل به روی 
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انسان باریدن گرفته و تا ابد بر کسانی که به او شرک نورزند و آیات رحمانیت او را انکار 

نکنند و با بندگان او دشمنی نکنند و از طواغیت و مستکبران اطاعت نکنند ، خواهد بارید. 

خداوند تنها منشا هر روزی و برکت گذشته و آینده زندگی و نزدیكترین دوست مهربان و 

عزیزترین همدم و یاور حقیقی و همدل توست. او میخواهد كه بندگانش را نجات دهد. و 

آنان که مشمول عذاب جهنم ابدی می شوند، خود با عصیان و انکار با آیات رحمت او و با 

بندگان صالح او دشمنی یا با دشمنان او همکاری و دوستی کرده اند. 

برای شکر بی شمار نعمت الهی، یتیم را از خودت نران، سائل را از خود طرد نکن و از 

آنچه به تو روزی داده، در راه او انفاق کن. در برابر عظمت و بزرگی اش سجده کن و با 

رکوع کنندگان در برابرش رکوع کن. پیامبر رحم و مهربانی، محمد مصطفی صلی الله 

علیه و آله را یاری کن و رساالت او را در حد توان به همه انسانها ابالغ کن و او را بزرگ 

و عظیم دار و در راه ابالغ دین از سرزنش هیچ سرزنش کننده ای ابا نداشته باش.

وقتی طبق آیین پیشرفته اسالم ناب محمدی زندگی کنی، هر روز توانگرتر می شوی و 

شادمانی ها و خوشبختیها به زندگیت روان خواهد شد. و البته خداوند حکیم نفس هرکس را 

به ذره ای از فقر و  گرسنگی و نقص در جان و مال می آزماید. در شرایط سخت، ایمانت 

به روزی رسانی و مهربانی او را حفظ کن. صبور باش و به یاد بیاور از آن خدایی، 

مملوک اویی و به سوی او بازخواهی گشت. در سختی ها شکرگذار باش و بشارت های 

حتمی پیامبر را به یاد داشته باش. سختی ها گذراست و آنچه خواهد ماند تحقق وعده های 

نیک الهی ست. خداوند از تو توقع شاد بودن و همیشه راضی بودنت را دارد. به تو این 

توان بخشیده شده که از هر موقعیتی، حتی شرایط بسیار سخت، زیباترین و شکرگذارانه 

ترین لحظات را بسازی. پس از هر سختی و تنگی، شادمانی معنوی و نیكویی را تجربه 

خواهی کرد. این توئی كه هر ثانیه انتخاب می کنی این همه لطف و مهربانی را بپذیری یا 

نپذیری. این توئی كه هر ثانیه تصمیم میگیری راضی و تسلیم مهربانی خداوند رحمان 
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باشی یا نه. تمامی راز در این است: آیا میخواهی ایمان آوری و به معجزه پیامبر اکرم 

متصل شوی؟

خداوند قادری كه انسان را بر تمام عالم برتری داده، به انسان دستور به پذیرش والیت خود 

و پذیرش والیت رسول خود و پذیرش والیت آنان که در حال نماز ، زکوه می دهند داده 

است. خداوند سرپرست و یاور مومنان است و آنان را از تاریکی ها به روشنایی ها و 

بهروزی ها هدایت می کند. اما آنان که کفر ورزند و انکار کنند، به جای والیت خداوند و 

اولیای او، والیت طاغوت را می پذیرند و به جای اطاعت خداوند از طاغوت اطاعت می 

کنند. انسانهای طاغوتی و تفکرات طاغوتی آنان را از روشنایی و خوشبختی دور می کنند و 

به تاریکی و سیه روزی می کشانند. این اشخاص دچار خشم الهی و عذاب و خواری ابدی 

خواهند شد.

والیت مهربانترین مهربانان و بخشندهترین عفوكنندگان و عاشقترین دوستدار مردم، به 

عزت و سربلندی و بهشت ابدی می رسد. و والیت طاغوت، انکارکنندگان دین اسالم ناب و 

متجاوزان و زورگویان و شیاطین، به تاریکی و ذلت و جهنم ابدی خواهد رسید. یوسف با  

پذیرش والیت الله و اولیاء او به حاكمیت مصر رسید. تو هم وارد والیت خداوند و اولیای 

او شو و در برابر حکم پروردگارت خشوع کن تا خداوند بسته به میزان لیاقتت تو را به 

حاكمیت برساند. خداوند بزرگ بسیار بسیار بخشنده تر از آنی است كه فكر می کنی. او 

بسیار بسیار مهربانتر از آن است كه تصورش را می کنی. سنت او بر افزایش نعمتها و 

برکات است و همه بدی ها و بدبختی ها به دلیل کفر و ظلم خود انسانهاست و خداوند هرگز 

به هیچ بنده ای ذره ای ظلم نمی کند. او تمام مهربانیها و عشق عالم را یكجا و با عدالت بر 

سر تمام آفریدههایش میبارد. اگر او خاندان پاک محمد مصطفی را بر عالم برگزید، به این 

دلیل است که آنان در تمامی آزمایشهای الهی عالم زر سربلند شدند و هرگز کوچکترین 

نافرمانی از دستورات خداوند نکردند و در دنیا و آخرت بندگان شایسته خداوند هستند. مانع 

نزول بسیاری از نعمتهای الهی ظلمها و گناهان خود انسان است. از خداوند طلب مغفرت و 
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بخشایش کن که او هرگز در را به سوی خودش حتی برای گناهکارترین انسان نمی بندد و 

او بسیار بخشنده و پوشاننده گناهان است. رحمت الهی از گناهان بندگان بسیار عظیم تر 

است حتی برای بنده ای که به تعداد قطرات دریاها گناه کرده است. خدا در برابر توبه و 

پشیمانی انسان از گناهش، می پوشاند و می بخشد و او را دوباره و دوباره راهنمایی میكند. 

و آنقدر به راهنمایی ادامه میدهد تا بندگان را جز آنان که خود با آیات رحمت حق عناد 

دارند و قلبهایشان از گناه سخت تر از سنگ شده است را به راه درست و الهی مبدا 

وجودشان هدایت کند. از رحمت الهی اعراض نکن و از فرصت های زندگی بیشترین بهره 

را برای اطاعت اوامر او ببر و مشغول لهو و لعب نشو. او در تمام لحظات در حال 

راهنمایی تمام بندههایش به راه نعمت و بركت پایدار است و او وسعت دهنده و بی نیاز 

است. خداوند تعالی حتی هنگامی كه به سوی او برگردی، اشتباهات تو را به سكوی پرتاب 

به اوج موفقیتها تبدیل میكند. بخشش خدا را كه در تمام ابعاد حیات بشری اتفاق می افتد، 

و از اعماق وجودت از امید و عشق لبریزت میكند احساس كن و لذت ببر. با تقوای الهی 

از خشم او حذر کن و با تقویت ایمان و انجام اعمال خیر به سوی بخشش او بشتاب. لطف 

خدا همراه تمامی گیتی است. از چنین خدای تواب و غفاری، ثانیه به ثانیه، امید پیروزی و 

رستگاری و فرج و گشایش و معجزه هست. چون او ثانیه به ثانیه هست.. همهجا...

و تو ثانیه به ثانیه این فرصت را داری كه او را بر هر کس دیگر برگزینی و دین او را بر 

هر دین و آیین دیگر ترجیح دهی...

بر خداوند توکل کن و امورات زندگی ات را به او واگذار کن. اگر دچار مشکل تکرار 

شونده در زندگیت هستی، ایراد را در خودت جست و جو کن که حتما اشتباه و خطاهایی در 

نگرش و افکار و بینشت یا گناهانی در گفتار و اعمالت داری که اگر آن ها را تصحیح کنی، 

مشکلی که منشا گرفته از ایراد خودت بوده است، برطرف خواهد شد. خالصانه خداوند را 

برای نجاتت از گناهانی که نزول بالها و سختی ها و مشکالت را سبب می شوند، بخوان. 

هنگامی که به خطاهایت در محضر او اعتراف می کنی و برای گشایش مشکالتت از او 
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کمک می خواهی، او دست پرقدرتش را وارد زندگی ات می کند و تو را در آغوش می 

گیرد و خودش تو را راه میبرد. کمک های او را فراموش نکن و به یاد بیاور در گذشته 

بارها و بارها و بارها یاری او را طلبیدی و او هر بار تو را یاری کرد و از فقر و سختی 

نجاتت داد. به پاس این همه مهربانی او، تقوا پیشه کن و در اموالت حقی معلوم برای سائل 

و محروم قرار بده . خداوند در تمام حاالت در حال مهربانی با تو است. تو هم در تمام 

حاالت او را ستایش كن. مدحش كن. تشكر كن. سجده كن و در برابرعظمتش زانو بزن و 

تسلیم باش. حرفهایش را كه از پیامبر اکرم میشنوی، با جان و دل بپذیر و اطاعت كن. در 

نهایت رهایی و تسلیم از او فرمانبرداری كن. همواره بدان خداوند مثل كوه پشت مومنان 

ایستاده. به او و رسول او وفادار بمان تا او تو را از آزمونها سربلند بیرون آورد.

خداوند از رگ گردن به تو نزدیكتر است. او در همه هستی، محیط به هستی و هم چنین در 

وجودت ست. با قدرت خداست كه نفس در ریههای تو جریان دارد. حضرت باری تعالی در 

تك تك ثانیهها، در هر قدمت در كنار تو حضور دارد. او در هر زمین كه پایت را بر 

رویش میگذاری در کنار تو حضور دارد. در سراسر عالم ماده و معنا، مکانی جز در 

تملک پادشاهی خداوند وجود ندارد. جنبنده و آفریده ای جز تحت تسلط و اختیار خداوند 

وجود ندارد. جمعی جز اینکه حضرت ربوبی در میان آنان است، وجود ندارد. آیات حضور 

خداوند را در ابرها و کوه ها و در مه پیرامونت و در باد و در رنگینكمان ببین. مقربان 

زمزمه ذکر تسبیح موجودات را در همه جا می شنوند. همه جا زمزمه تحمید و تقدیس او 

پیچیده. ارکان هر موجود سرشار از اسماء الله است. موجودی نیست مگر اینکه به واسطه 

اسماء الله با ذات بی کران الهی در رابطه است. هر جا بروی خدا همانجاست. به هر کجا 

رو کنی، خداوند همانجاست. خداوند بلندمرتبه هر جا كه قدم میگذاری، در پشت شانههای 

توست. او در حال سخن گفتن با تو و نظاره توست. او در رگهای تو جاری ست. همیشه 

پشت مومنان به حمایت و قدرت او گرم است. آیات حضور و قدرت او را در حركت دست 

و پایت حس می کنی؟ نوای صدای تو از قدرت پروردگار است. تپش قلب تو از نیروی 
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اوست. هر حرکت هر جنبنده از قدرت اوست. گردش زمین و حرکت میلیون ها ستاره و 

کرات و سیارات از نیروی بی کران الهی ست. کل هستی قائم به ذات بی نهایت مقتدر 

اوست. مومنان صفات قدرت و جمال و جالل الهی را در پوشش های مختلف در همه جا 

می بینند. مومنان همه جا نور الهی و لطف و رحمت او را می بینند و همواره از اطاعت و 

عبادت خداوند غرق لذت روحی و سرور و بهجت هستند. نعمتهای پاک خیره کننده، شادی 

های فرای تصور، شور و هیجان و عشق آماده است تا به هر کس که به آیات و جلوه های 

رحمت الهی ایمان آورد، عطا شود.  

با پروردگارت حرف بزن. همین حاال سرت را بر روی دستانش بگذار و  در برابرعظمت 

و بزرگی اش سجده کن. از شدت عشق در برابرش سجده کن. از شدت شیفتگی و بهت از 

زیبایی و جذابیتش در برابرش سجده کن و با تضرع، مخفی و آشکار او را نیایش كن. با 

اعمال صالح او را مسرور و خوشنود کن. او همین حاال همینجاست. او همین حاال و 

همینجا، به تو نگاه میكند. بگو خدایا مرا در تمامی امور زندگی ام با سالمت و صحت و 

صدق نیت وارد کن و مرا از تمامی امور زندگی ام با سالمت و صداقت خارج کن و برای 

من از جانب خودت حجتی یاری کننده قرار بده. برای روز عظیم و سخت قیامت خود را 

آماده کن. دنیا با تمام بزرگی اش در برابر اجری که خداوند برای مومنان و صالحان آماده 

کرده ، بسیار كوچك است. اجر انسان مومن صالح بیشتر از این دنیاست. اجر اشرف 

مخلوقات هم نشینی ابدی با خدای عظیم است. محبوب خداست و اوست که هدف تمام اهداف 

واالست. کسی که رضای معشوق حقیقی را برای به دست آوردن مال و متاع دنیا از دست 

دهد، حتی اگر به مال و متاع دنیا هم برسد، گویی تکه کاهی بی ارزش را در ازای از دست 

دادن محبوبی که تمامی سعادت و شادمانی و ثروت و عزتش در گرو با او بودن است، 

معامله کرده است. اگر به همه متاع دنیا هم دست یابد اما از محبوبت دور بماند، هرگز 

روی آرامش و قرار و خوشبختی را نخواهد دید. از فرصت های کوتاه دنیا برای انجام 

اعمال صالح و یاری رسول الله استفاده کن و به زندگی پاک و باشکوه و بی نظیری که 
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خداوند برای متقین مهیا نموده است پشت نکن. با تبعیت از سیره زندگی حضرت محمد 

مصطفی صلی الله و اهل بیت پاک او، زندگی تو الهام دیگران خواهد شد و داشتن زندگی 

مانند زندگی تو آرزوی تمام انسانها.
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فصل سوم:

با بخشش اضافی اموالت، دریچههای عظیم سیلآسای نعمت  به روی زندگیت باز می گردد

رها باش. شكرگذار باش. به او توكل كن. افعال و صفات جمال و کمال خداوند را تحسین 

کن. ایمان داشته باش. به محمد مصطفی و آل او درود فرست و عاشق و پیرو اهل بیت 

پیامبر اکرم باش. ببخش. مالحظه خواست خداوند را بکن و از کبر و غرور دوری کن. به 

حق و به صبر توصیه کن. به نیکی ها امر کن و از زشتی ها نهی کن. در راه خداوند 

شکیبا و صبور باش. با دشمنان دین دوستی نکن و والیت آنان را نپذیر و به ظالمان متمایل 

نشو. مخالف روش زندگی بندگان شیطان زندگی کن و از هیچ قدرتی جز قدرت الهی 

نهراس.

انسانها در سطح روح در جستوجوی خدا، به سمت تو می آیند. آنان می آیند تا راه خدا را 

به آنها نشان دهی. همه آنان به خواست الهی وارد زندگی ات شده اند و خداوند از طریق 

هر کس و هر فرصت می خواهد تو را به اوج تعالی و موهبت های بی کران برساند . 

همانطور كه خداوند به بندههایش بزرگوار و مهربان است، توهم در حد یک بنده با سایر 

بندگان خداوند مهربان باش و آنان را به حق توصیه کن. انسانها را با رهایی و آزادی و در 

عین این كه عشق واقعی قلبت منحصر به پروردگارت است، دوست بدار و خدمت و محبت 

www.takbook.com



عظمت خدای مهربان، راز خوشبختی و قدرت                                        کیمیا مظفریان

36

كن. دعوت انسانها به سمت شادمانی یكتاپرستی و لذت شكرگذاری ، راهی است برای آن 

كه خودت به ثروت و عزت و بركت برسی. در قلمرو الهی زندگی كن تا پادشاه باشی. 

قلمرو الهی، قلمرو عشق است. عشق به همهچیز و همهكس. بیقید و شرط و بدون نیاز. 

فقط به خاطر خدا.

خطای انسانها را ببخش. آنها چه خیلی قدرتمند و ثروتمند یا خیلی فقیر و ناتوان به 

نظربرسند، همه بنده ی خداوند مهربان هستند. به آفریدههای پروردگارت محبت كن. در 

چشمان آفریدههای خداوند نگاه كن و با تمام وجود برای هر آن كس كه خدا آفریده است جز 

ظالمان، آرزوی خوشبختی و سعادت و آرامش كن. كمك كردن به خلق و شاد كردن بقیه و 

دوست داشتن بقیه، انرژی عشق الهی را وارد زندگی ات میكند. خداوند با تو همانگونه 

رفتار می کند که تو با بقیه رفتار می کنی. برای سالمتی و خوشبختی تمامی انسانها دعا 

كن. با همه انسانها، چه فقیر و چه غنی، چه كوچك و چه بزرگ، چه ضعیف و چه قوی، 

هر کس که با مومنان دشمنی نمی کند با احترام و محبت و عدالت رفتاركن. اما دشمنان خدا 

و دشمنان خودت را به دوستی نگیر و هرگز مطیع خواست آنان نشو. آنان که بر علیه 

مومنان و مظلومان با هم متحد می شوند و هر عهد و پیمانی را می شکنند و انسانهای 

مظلوم را از خانه و کاشانه خود بیرون می کنند. با آنان غلیظ و درشت و شدید باش و از 

آنان اعالم برائت کن و با سران  ظلم و استکبار مبارزه کن شاید از ظلم و حق کشی و 

تجاوز دست بردارند.

تمام اتفاقات و ثانیهها آفریده خداوند و بر اساس حکمت و مصلحت هستند. كل دنیا مخلوق 

خداوند رحمان ست و رد سیگنال رحم و دوستی حضرتش با مخلوقاتش است. همه 

رویدادهای زندگی و همه دستاوردها چون هدفی بسیار مهم را دنبال می کند،  طبق حکمت 

و فکر الهی ست. پشت تمام آنچه هست و آنچه نیست، تمام آنچه دیدنی و آنچه نادیدنیست، 

تفکر واالی الهی ست. تمام زندگی جهت دار و با معنی و با فکر و برنامه ریزی برای 

خوشبختی ایمان آورندگان است. خداوندست که تدبیر و خیرخواهی اش پس از گذر زمان از 
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هر اتفاق خوب یا بد آشكار می شود. مالکیت تمام زمان ها و تمام مکان ها از آن حضرت 

باری تعالی ست. مالکیت هر آنچه هستی و حیات دارد ، از آن اوست. مالکیت هر مخلوق و 

هر آنچه وجود عینی یا انتزاعی دارد و مالکیت اتفاقات عالم از آن اوست و هیچ اتفاقی بی 

دلیل نیست. هیچ رویدادی بی هدف نیست. چشمانت را خوب باز کن و اراده و برنامه و 

حکمت الهی را در پس اتفاقات خوب و بد ببین. 

خداوند رحمان عامل عشق است و همه دنیا معلول عشق اوست و تابش نور عشق او بر 

دنیاست كه آنرا دوست داشتنی كرده است. با دیدن هر آفریده، خالقت را در دل تحسین كن و 

نكات مثبت را كه از آن خالق ست شكر بگو. و خداوند عظیم الشان را بپرست. نیروی 

قدرتمند و گیرای عشقت به خالقت را از خود به دنیا ساطع كن و آنچه در آیینه دنیا به تو 

منعكس میشود، عشقی صدها برابر قدرتمندتر و دوستی صدها برابر عمیقتر و محبتی 

صدها برابر گیراتر است. وفادارانه و از صمیم قلب تكرار كن خداوندا دوستت دارم. خدایی 

کردنت را عشق می ورزم. مدیریتت بر عالم را می ستایم. مقام ربوبی ات را می ستایم. 

افعالت را می ستایم. 

رسولت را دوست دارم.  جهاد در راه تو را دوست دارم.

خدایا دوستت دارم..

خدایا دوستت دارم..

خدایا دوستت دارم...

پروردگارعظیم و بلندمرتبه دوستت دارم و میپرستمت...

www.takbook.com



عظمت خدای مهربان، راز خوشبختی و قدرت                                        کیمیا مظفریان

38

وقتی درونت را از کبر و حسد و دنیاخواهی و هواهای نفس خالی کنی و مملو از عشق و 

صلح و خیرخواهی و شجاعت و بخشش کنی و در راه خداوند مجاهدت کنی، عشق بر سر 

و رویت خواهد بارید. خوشبختی از این سو و آنسو فقط نشانی خانه تو را جست و جو 

خواهد كرد و محبت فقط در خانه تو را خواهد زد. احساس رضایت درونی به همراه 

اطمینان به وعده های الهی و اطمینان به وقوع قریب نصرت عظیم الهی، تمامی زیباییهای 

عالم را به سوی تو خواهد كشاند و وعده پروردگار عالمیان كه زیباترین و نیكوترین هاست، 

در دنیا و آخرت برایت به تحقق خواهد پیوست. مسلما دنیاخواه نبودن هرگز به معنای حرام 

کردن دنیا یا لذتهایش نیست. بلکه به معنای ترجیح جهاد با دشمنان بر خانه و همسر و 

خویشان و اموال است. به معنای ترجیح عشق الهی بر عشق هر تعلق دنیوی و رهایی قلب 

از وابستگی به اموال و اشیا و افراد خاص یا مکانهای خاص است. پس لذتها و نعمتهای 

حالل را بر خود حرام نکن که هم حالل کردن حرام ها طغیان از حد بندگی ست و هم 

ممنوع کردن بسیار لذت و نعمت و روزی حالل و پاک که خداوند برای بندگانش در زمین 

قرار داده، ظلم و طغیان است. خداوند رحمان هرگز به هیچ بنده ای از ازل تا کنون و از 

اکنون تا ابد ظلم یا خیانت نکرده و نخواهد کرد. آنچه در دنیا از زشتی ها و فسادها وجود 

دارد فقط به سبب اعمال بد خود انسانها و ظلم خود آنان است. به داشتن ذهنی پر از حسن 

ظن به خداوند مهربان عادت کن تا هر روز نتایج آن بیشتر برای تو نمایان شود و به اراده 

خداوند هر روز جام لذت بزرگتری از محبت خداوند را بنوشی.

 از غرور و خودبرتر بینی بسیار اجتناب کن و فراموش نکن نطفه ای بدبو بودی و الشه ای 

متعفن خواهی شد. آنان که خودستایی می کنند و با تبختر و ناز از مردم نیازمند روی می 

گردانند و روی زمین با تکبر راه می روند گمان می کنند که هرگز می توانند زمین را 

بشکافند و طول قامتشان هرگز به کوه ها می رسد؟ 

خودبرتربینی مقدمه کبر و کبر مقدمه استکبار و استکبار، عین کفر و ضدیت با خداوند 

است. کبر سبب از دست دادن نعمات الهی و مقدمه بسیاری از گناهان و زشتی های دیگر 
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است. در برابر کبر درونی که منشا همه گناهان و پستی هاست و در برابر استکبار بیرونی 

که منشا همه جنگ ها و ظلم ها و خونریزی هاست، مقاومت کن. تو برای رسیدن به 

خوشبختی، موفقیت، سعادت دنیوی و اخروی و یا هر چیزی كه از فضل خداوند آرزویش 

را داری، اول از همه به دلی پاک از غرور، و خاضع و خاشع در برابر پروردگار احتیاج 

داری. وقتی درونت از کبر و غرور و خودبینی صاف شود، تصویر مهر الهی در آیینه 

وجودت منعكس میشود و یكشبه ره صدساله را خواهی پیمود. در برابر عظمت 

پروردگارت بی ادعاترین و عاشق ترین و کوچک ترین باش تا نزد او از همه محبوب تر 

شوی. بیش از همه، بنده وارانه و تکبیرگویانه به سراغش برو تا بیش از همه به تو میل 

کند. 

هر چیزی را كه از فضل الهی می طلبی ، قبل از آن كه اقدام به كارهای الزم برای دریافت 

آن کنی، به افکارت رجوع كن و آنرا با پاک کردن از یاس و خودبزرگ بینی، كامال جال 

بده. اگر قرار باشد ده سال طول بكشد تا به هدفت برسی، با جال پیداكردن دلت از وسوسه 

های شیاطین و از غرور در طی مدت زمانی بسیار کوتاه تر به آن خواهی رسید. درونت را 

از سیاهی تعصبات و افزون طلبی ها و طمع ها پاک کن و به طهارت و پاکی فطرت 

اصیلت بازگرد. زیبایی اصیلی که در فطرت انسان وجود دارد، بسیار عظیم تر از حداکثر 

زیبایی ست که در دنیای مادی امکان بروز آن وجود دارد. هر چه از زیبایی كه درک و 

تجربه می کنی، محصول میزان ارتباطت با دنیای اصیل فطرت درونت است و هر چه از 

زشتی که در زندگیت تجربه می کنی، محصول میزان انقطاعت از فطرت درونت ست. 

مانند تاجران بزرگ و موفق که برای زمان های طوالنی سرمایه گذاری می کنند و برای ده 

ها سال بعد خود از زمان حال برنامه ریزی می کنند، از حاال برای ابدیتت برنامه ریزی 

کن. از زمان حال برای زمان طوالنی قیامت برنامه ریزی کن و بذر توفیقات و برکات 

زندگی ابدی ات را از زندگی کنونی دنیوی بکار. تاجر موفقی را نمی بینی که فقط به فکر 

درآمد یک ماه آینده باشد یا با اشخاص غیرقابل اعتماد وارد معامله شود. تاجران هر چه 
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موفق تر ، افق دیدشان گسترده تر، میزان سرمایه گذاری شان سنگین تر و طرف معامله 

شان را قابل اعتماد تر انتخاب می کنند. زیرک ترین و موفق ترین تاجران آنانی هستند که 

زندگی کوتاه دنیا را با زندگی حقیقی ابدی آخرت معامله می کنند. آنان با قابل اعتماد ترین 

شخص عالم، راست گو ترین و قدرتمندترین شخص، خداوند بزرگ بلندمرتبه معامله می 

 کنند و باارزش ترین سرمایه های زندگی دنیوی خود را سرمایه گذاری می کنند.

اگر بخشش و چشم پوشی عظیم الهی را برای گناهان خودت طلب می کنی، از خطاها و 

لغزش های انسانها هم در گذر و اشتباهاتشان را نادیده بگیر. با گذشت، همه  چیز را به 

دست می آوری. با عفو بندگان خدا میتوانی تمام عالم را مهار خود کنی. عفو راستین مانند 

آبی است كه نهال وجود تو را رشد می دهد و پربار میكند و تا اوج آسمان بلندت میكند و 

روحت را به عرش پرنور الهی می رساند. عفو کن و دیگران را هم به عفو تشویق و 

ترغیب کن. نه تنها در بخشش، بلكه در خدمت به دیگران به نیت رضای الهی بكوش و 

 سایرین را هم به خدمت و نفع رساندن به خلق خدا تشویق کن و ببین با كمك و بخشایش به
چه آرامشخاطر و رهایی و آسودگی و آسایشی می رسی. و یادت باشد كه مقصد بخششت و 

عشق حقیقی تو منحصر به پروردگارت ست.

انسانها را از درونت و با قلبت آزاد كن و بگذار به دنبال راه تكاملی زندگی خود بروند. 

فقط خداوند می داند مسیر كامل برای آنان كدام است و فقط هنگامی كه آنان را، همه آنان را 

به حافظ یگانه بسپاری و بدانی وجود الهی برترین مراقب و حافظ آنان است، میتوانی 

بیاسایی و آرام بگیری. آن کسی كه در انتها قرار است هر انسانی را به شادی و خوشبختی 

و ثروت برساند فقط وجود الهی ست و فقط اوست كه مالك و خالق و زمامدار امور هركس 

است. عزیزانت را در انتخاب بین آنچه خداوند آن را جایز و حالل می داند، كامال رها كن. 

اما در ارتکاب اشتباهات و معاصی دستشان را بگیر و از گناه و لغزش نجاتشان بده و از 

آتش معصیت و گناهی که اگر نسبت به آن بی تفاوت باشی هم دامن خودت را می گیرد هم 

دامن سایرین را، اجتناب کن. خانواده ات را به نماز و زکات فرمان ده و با موعظه و 
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یادآوری، قلب آنان را به سوی خیر و نیکی متمایل کن. همین حاال، در لحظه پرعمق حال، 

مهر و عشقت را با فرمان نزدیکانت به نیکی ها و نهی آنان از گناهان به آنان عطا كن. 

دست نوازشت را با نصیحت های تاثیرگزار بر شانه اقوامت بكش.

تو در آخرعمرت آرزو خواهی كرد میراثی مفید از خود به جای گذاشته باشی و قدمی در 

جهت بهبود زندگی مظلومین برداشته باشی. تو در آن لحظه آرزو خواهی كرد كه اضافه 

آنچه داشتهای را، در راه رضای خداوند بخشیده باشی. اضافی از آنچه را متعلق به تو بوده 

است، به فقیر و یتیم و اسیر و سائل ارزانی داشته باشی. قدمی در راه یاری آن حکومت 

عدل جهانی كه خداوند با ظهور حجتش آن را وعده داده است، برداشته باشی. دلهایی را به 

قدرت غالب الهی و بخشش و بزرگواری او مطمئن كرده باشی. آیینه بندگی پروردگار بوده 

باشی و صفات مومن واقعی را به انسانها نمایانده باشی تا از طریق تو به خدای بزرگ و 

حجج او ایمان آورده باشند. خطاکاران را آنقدر نوازش كرده باشی كه در بقیه عمر خود 

كاری به جز خیر انجام نداده باشند. آن قدر کار مولد در زمین ایجاد کرده باشی كه تعداد 

زیادی ازانسانها به واسطه آن به طور دائم به درآمد رسیده باشند. آنقدر از علم خود به 

دیگران بخشیده باشی كه تعداد زیادی از جاهالن را به راه درست حق و حقیقت رسانده 

باشی. دلهایی را به سرور دریافت یاری الهی و آرامش یاد خدا بشارت داده باشی. در 

زمین، گل انرژی و امید به رحمت الهی و شور و انگیزه تالش و جهاد در راه او رویانده 

باشی.

برای انسانها الگوی همدردی، مهربانی و صمیمیت باش. از كوچكترین كار خوب انسانها 

قدردانی كن و آنان را به صبر و پایداری در برابر زورگویی دشمنان دین تشویق کن. به هر 

کار خوب آنها با گرمی توجه عمیق نشان بده و کمکشان كن به ارزش گوهر واالی 

انسانیت و شان و جایگاه خلیفه اللهی پی ببرند. از کبر و غرور و خودبینی اجتناب کن که 

خداوند فخرفروشان خودستا را دوست ندارد. به صفات خوب، برجسته و نكات مثبت 

اطرافیانت توجه كن و آنان را بازگو كن تا شکر نعمتهای الهی را گفته باشی و سایرین را 
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هم به دیدن نعمتها و شکرگزاری تشویق کرده باشی. هر چند كه تو باید هر کاری را فقط 

برای رضای الهی انجام دهی، اما این رفتار تو باعث میشود مانند گنجی باارزش و 

گرانبها، تا آخرعمردر ذهن سایرین بمانی. بر اعمال صالح تشویق کن و رساالت اسالم 

ناب محمدی را تبلیغ کن و در این راه از سرزنش هیچ سرزنش کننده ای نترس. به انسانها 

برای انجام تکالیف الهی انرژی بده و دمادم پیروزی نزدیکی که در مقاومت در برابر جبهه 

استکبار جهانی منتظرشان است را به آنان یاد آوری کن. با مومنان با شور و شوق و گرمی 

و پذیرش برخورد كن و دل آنان را به سمت خداوند ببر. برای اطرافیانت وقت و انرژی 

صرف كن و اجازه بده در كنار تو خودشان باشند و احساس راحتی و پذیرش كنند. مسائل 

را از زاویه دید طرفت نگاه كن. وقتی فكرت با عشق و ایمان همراه است، دیگران هم برای 

تو با عشق هر كاری بتوانند، انجام می دهند. با همه در حد متعادل ارتباط داشته باش اما با 

کسانی که تو را از یاد خداوند و از یاد قیامت غافل می کنند و به حق پشت می کنند هم 

نشینی و دوستی نکن. آنان که به گناهان و به لهو و لعب و دوری از خدا ترغیب می کنند 

همان کسانی هستند که دوستی و هم نشینی با آنان و تاثیر پذیرفتن از آنان پشیمانی و 

خسارت ابدی به بار می آورد. از آنان که از پروردگارشان اعراض کرده اند اعراض کن و 

با آنان وقت خود را بگذران که پروردگار را صبح و شام می خوانند و در راه او زندگی 

می گذرانند. بیشترین ارتباط را با آنان برقرار کن که بیشترین ارتباط را با خداوند دارند. در 

ارتباطات انسانی در طلب رضای الهی باش. از طریق وحدت با انسانهای نیک مجاهد راه 

خدا می توانی به اوج كمال برسی. یاری الهی به جمع انسانها سریع تر فرود می آید. در 

کنار صالحان و صادقان و با آنان یکی و متحد باش. صالحان و صادقان آنانند که با نفی 

سازش با مستکبران، خود را برای ظهور قطعی صاحب الزمان آماده می کنند و از 

خروشیدن بر علیه ظلم استکبار دست نمی کشند و تسلط دشمن را به آرزوی حقیرانه به 

دست آوردن متاع دنیا، نمی پذیرند. صادقان همانها هستند که خداوند و رسولش را یاری می 

کنند و ایثارگرند و دیگران را بر خود مقدم می دارند و خود را از خست نفس مصون نگه 
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می دارند و آن کس که خود را از خست نفس مصون نگه دارد، رستگار است. برادران 

ایمانی ات را دوست بدار و با آنان ارتباط روحانی و معنوی برقرارکن. اما به هیچ کس جز 

پروردگارت وابسته نباش و از غیر حضرتش قطع امید کن و از هر کس به سوی ذات 

الیزال او منقطع شو و بر او توکل کن.

با اعتماد و توکل به ذات بی همتای الهی تمام اوضاع وشرایط، تبدیل به مصلحت و منفعت 

تو میشوند. اسباب و وسایل بی شمار پروردگار در دنیا كار می کنند و دنیا را به طریقی 

میچرخاند تا همه چیز برای مومنان به سمت زیبایی و پیروزی برگردد. خداوند رحمان 

كائنات را برای نفع رساندن به مومنان به تسخیر در آورده و آیات و معجزات همواره از 

سوی او در عالم جاری ست. از آیات و معجزات الهی روی نگردان که از خاسران خواهی 

شد.

هر چیزی روی زمین می بینی، از آن خالق آسمان ها و زمین ست. پس آن چه را داری و 

به آن نیاز نداری را ببخش. مال تمام دنیا هر جای دنیا كه باشد، از آن پروردگارت ست. 

وقتی دارایی اضافی ات را می بخشی، با انبوهی و فراوانی و بركت چند برابر به سمت تو 

باز میگردد. كل دنیا از آن خداوندست و در نهایت به او باز می گردد. تمام آنچه هست، از 

آن اوست. هر چه از ازل بوده، در تملک او بوده و هر چه تا ابد باشد، متعلق به او خواهد 

بود. پس اضافی امانتی که از خداوند رحمان در دست توست را به كسانی كه نیاز دارند، 

ببخش و بركت و خوشبختی زندگی ات را هر لحظه بیشتر كن. هر آنچه در هر جای دنیا 

وجود دارد، تا ابد از آن اوست. او موال، مالک و صاحب اختیار دنیا و صاحب خوشبختی 

انسانهاست. با بخشش اضافی از آن چه داری، دریچههای عظیم سیلآسای نعمت باز می 

گردد و ده ها برابر آنچه بخشیده ای، از آسمان دولت الهی بر زندگیت می بارد. مقصد 

بخشش، خداوندست و خداوند شکور و بسیار جبران کننده است. ذات مجید الهی همواره در 

پی آن است كه خوبیهای بندگانش را جبران كند و آنها را، چندین برابر به آنان بازگرداند. 

كائنات دستور جبران چند برابر نیکیهای بندگان را از ازل از وجود الهی گرفته است. همه 
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نیکی ها به سمت خودت برمیگردد. در مصرف و در انفاق اسراف و زیاده روی نکن و از 

نعمتهای حالل الهی حداکثر استفاده مفید را ببر. هم خودت بهره ببر هم نیازمندان و ایتام و 

خویشاوندان را بهره مند کن. هم خودت از طعام های پاکیزه که خداوند برای بندگانش خلق 

کرده بخور هم اسیر و یتیم و مسکین را اطعام کن. ایثار کن و دیگران را بر خود مقدم 

شمار و سخی باش و آنچه برای خود می پسندی برای دیگران هم بپسند. ایثار کن و دیگران 

را هم به ایثار امر و دعوت کن. مهربان باش و سایرین را هم به مهربانی دعوت و تشویق 

کن و آنان را به عظمت رحمت الهی به نیکوکاران بشارت ده. نماد مهربانی الهی در میان 

سایر بندگانش باش. با ایمان به رحمت الهی و بشارت سایرین به مهربانی اش، نماد آن بنده 

ای شو که خداوند به او مهر ورزیده است. هنگامی كه با خودت، با زندگی و آدمهایش 

مهربان باشی، به دستور خدا طبیعت، عمق مهربانی خود را تقدیم تو میكند. هنگامی كه می 

بخشی، به دستور او، عالم و آدم برای تو، بخشایشگر و سخاوتمند میشوند. هنگامی كه 

دوستشان داری، آنان دیوانهوار در عشقت میسوزند و هنگامی كه به آنها كمك می کنی، 

 تمامی آنها، مشتاقانه خدمتگزار تو می شوند.

از آنچه خداوند منان به تو عطا کرده، در راه او و خالصانه به نیت رضای او صدقه بده.  

هر بار كه در راه خدا به بنده ای از بندگانش صدقه دهی، چه به او از لحاظ روحی امید و 

نیرو و اعتمادبهنفس دهی یا از لحاظ مالی به نیازمند یا محرومی ببخشی یا توانایی و دارایی 

و علمت را در اختیار کسی گذاری، بدون اینكه ببینی، انرژیهای عظیمی وارد زندگی ات 

می شود. خداوند به دست خود صدقات را از تو می گیرد و به دست خودش آن را چند 

برابر می نماید و هم در آن زمینهای كه تو میخواهی و هم در مواردی که حتی به ذهنت 

خطور نمی کند، به شکل منفعت های بزرگ مادی و معنوی به سمت تو باز خواهد گرداند. 

خداوند اجر نیکوکاران را ضایع نمی کند و پاداش هر عملی را به طور کامل می پردازد. 

انرژیهای احسان به بندگان خدا از پدر و مادرت تا خویشاوندان و ایتام و دوستان در عالم 

جمع میشوند و به شكل نعمتی عظیم با نیروی عظیم الهی به سمت تو بازگردانده میشوند.
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شیطان تو را به حسد و کینه تشویق می کند. قلبت را از هر کینه و حسد و کدورت پاک کن. 

زشت ترین اخالق و بدترین عیب، کینه است و آرامش و خوشبختی را حبط می کند و مانع 

اجابت دعا می شود. کینه سبب گناهان بزرگتر می شود و مانع توبه می گردد. با جاهالن و 

خطاکاران با حلم و عفو و بخشش رفتار کن و یادت باشد هنگامی که در پیشگاه عدل سنجیده 

شوی، خودش هم کوتاهی ها و خطاهای بسیاری در حق دیگران مرتکب شده ای. پس هم 

خطاکاران را برای ترک اشتباهاتشان نصیحت کن و هم آنان را عفو کن. هم تمام تالشت را 

بکن که خطاکار را از خطایش بازداری هم به او رحم کن. با نصیحت و موعظه و عفو 

اشتباهات دیگران، به هماهنگی كامل با نیروی خیر الهی درونت می رسی. با عفو و 

بخشش، به اذن الهی رویدادهای زندگیت به سمت خیر و صالحت تغییر می كنند.  وقتی 

برای اطاعت امر الهی عفو و گذشت کنی، از آن پس اتفاقاتی وارد زندگی ات می شوند كه 

مطابق با مصلحت توست. همواره طبق دستورات اسالم ناب زندگی کن و هرچه خداوند امر 

کرده حتی اگر ظاهرا آن را دوست نداری به انجام برسان که مصلحت و عزت در همان 

است.

هر چه بیشتر مالک مهربان آسمان ها و زمین را اطاعت کنی، او شرایطی را پدید می آورد 

كه همه چیز و همه كس، مصلحت تو را به نمایش بگذارد و همهچیز همانگونه شود كه 

عاقبت به خیری تو در آن است و همه اتفاقات و شرایط تو را به معبود نزدیک کند. اوامر 

الهی را اطاعت کن تا شبیه او شوی. معبود یگانه خود این گونه خواسته است كه با اطاعت 

او، شبیه او شوی. همه سعادت و آرامش با اطاعت اوامر الهی و توکل و اعتماد بر ذات بی 

نهایت مقتدر او، خود به خود به امر الهی وارد زندگی ات میشود. از خداوند مقتدر بخواه. 

بخشش و رحمانیت او ، تمام مسائل زندگی و ناممكنها را آب خواهد کرد و در زمین فرو 

خواهد برد و سطح زندگی تو را صاف و هموار و صیقلی خواهد نمود.

دوست عزیز من هر اندازه بیشتر خداوند را عبودیت و اطاعت کنی، کاخ سرور و 

خوشبختی وسیع ابدی ات به تو نزدیكتر خواهد شد. اعتماد به وعده های الهی مهمترین 
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اقدامی است كه برای رسیدن به سعادت می توانی انجام دهی. مالحظه خواست خداوند را 

بکن و او را بندگی کن تا نیروهای عظیمش را در كائنات جاری كند و زندگی ات را نور و 

فروز و زیبایی و عطری خوش ببخشد. نصیبت از دنیا را فراموش نکن و و در حد متعادل 

از زندگی مادی در همه ابعاد بهره ببر. نعمتهای دنیوی فضل خداوند و خیر و نعمت است 

پس از نعمتهای حالل دنیا استفاده کن و غرق لذت و شکرگذاری شو اما به دنیا وابسته نشو 

و ابدیت در پیش رو را فراموش نکن و هرگز برای به دست آوردن هدفی دنیوی از راه 

حرام اقدام نکن و برای زندگی ابدی پس از مرگ از حاال تالش کن. ملک آسمان ها و زمین 

از آن خداست پس احتیاجی نیست برای رسیدن به هدفی از طریق نامشروعی وارد شد زیرا 

مالک مقتدر گیتی خود آنچه را که بندگانش احتیاج دارند به آنان خواهد رساند و آنان را به 

پیش خواهد برد. 

اضافی اموالت را در راه خدا و برای به دست آوردن رضای او ببخش. در واقع کسی كه از 

بخشش چندین برابر عایدش میشود، تو هستی. زندگی هنگامی جاری میشود كه ببخشی و 

با دیگران تقسیم کنی. شجاع باش و در راه ایمان به الله، ببخش. شیطان در هنگام انفاق در 

راه خدا وعده فقر می دهد اما خداوند کریم وعده بخشش بزرگتر و فضل حقیقی داده است. 

او به شجاعت و ایمانت پاداشهایی بسیار عظیمتر از آنچه تصور کنی، میبخشد.

خداوند متعال بر فعل انفاق بسیار اصرار و تأكید ورزیده است. فقط وقتی تقسیم کنی، به 

خوشبختی می رسی. هنگامی که در راه خدا انفاق می کنی معتدل باش و نه کم انفاق کن و 

نه آن قدر زیاد انفاق کن که خودت نیازمند شوی. اگر در انفاق زیاده روی کنی، ملول و 

حسرت زده خواهی شد . حق خویشاوند را هم ادا کن اما در ادای حق خویشاوند هم زیاده 

روی نکن. زیرا کسانی که در ادای حق دیگران تبذیر و زیاده روی می کنند برادران 

شیطانند و نسبت به خداوند ناسپاسند. در همه کارهای دنیوی و اخروی جانب اعتدال را 

رعایت کن که دین اسالم دین اعتدال و میانه روی و پرهیز از افراط و تفریط است.
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ذات انسان در نیکی و صداقت و توحید و عشقورزی به معبود متولد شده است. اگرانسانی 

از ذات خود دور شده است یا به سمت منکرها و طواغیت گرایش پیدا کرده، به او كمك كن 

كه به ذات خود بازگردد. رنج او تمام نخواهد شد مگر این كه یك منجی مثل تو به سمت او 

رود، دلسوزانه دستش را بگیرد و زخمهای چندین ساله او را با توصیه به حق و صبر به 

آرامی التیام بخشد. هر چند که نمی توانی برای آن کس که لجوجانه از پذیرش حق سرباز 

زند و آیات و معجزات الهی را انکار کند و از هر شیطان دروغ پیشه تبعیت کند کاری کنی 

زیرا بر گوش و چشم و قلب او مهر خورده است اما وظیفه رساندن پیام الهی بر دوش 

توست. پس برای تبلیغ دین و انذار و بشارت و توصیه به حاکمیت الهی و دعوت به خیر 

بسیار تالش کن. امربه معروف و نهی از منکر، باالترین مظهر خیرخواهی انسانی در حق 

انسان دیگر است و آنان که دعوت به نیکی ها می کنند و به معروف ها امر و از منکرها 

نهی می کنند، همان رستگاران ابدی اند. در امر به معروف و نهی از منکر، مقتدر و 

نیرومند اما سراسر رحم و شفقت و دلسوزی باش. خود را برای نجات انسان ها از فریب 

شیاطین خرج کن و با این کار خود را به مقام واالی رسول اکرم شبیه گردان. چه بسا 

خداوند رحمان دلهایی را از طریق نصیحت و موعظه تو به راه راست هدایت کند. اگر 

بتوانی دلی را به سمت رحمت الهی متمایل کنی، عظمت اجر و پاداش این کار برایت از 

 ثروت آسمانها و زمین بیشتر خواهد بود. 

عفو را پیشه کن و به نیکی ها امر کن و از جاهالن و خطاکاران و منکران روی برگردان.  

صبور باش و اذیت جاهالن را ببخشای و خود را از آنان رها كن و به آزادی برس. از آنان 

که به مالقات پروردگارشان امید ندارند و از یاد خدا روی گردانند ، روی بگردان و آشکارا 

حقایق دین را بیان کن و به استهزاکنندگان اعتنا نکن و از نقشه های آنان ترسی نداشته باش. 

از هواهای نفسانی همه انسانها گذر کن و رساالت دین خداوند را ابالغ کن و منتظر فتح 

عظیم خدا باش. نگران هیچ چیز نباش که خداوند قطعا شر استهزاکنندگان و مکاران را از 
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تو دفع خواهد کرد. با آنان که مردم را از راه خدا گمراه می کنند با استدالل و منطق قوی و 

زبان شیوا مبارزه کن و مکر و نیرنگ آنان را فاش کن.

در تبلیغ دین صبور و شجاع باش . وقتی در انجام ماموریتت ثابت قدم باشی، معجزههای 

عظیمی شروع به رخ دادن میكنند. با تبلیغ صبورانه دین سرشت راستین ارزشمند و كامل 

الهی ات در برابرت نمایان میشود. تبدیل به كانون صلح و صفا و غنا و آرامش می شوی 

و به ورای لذتهای  ناب می روی. راه حل حقیقی، کمک به دیگران در راه رضای معبود 

برای نجات از عذاب تبعیت از شیاطین است. در دلت برای همه بزرگترین هدایت به 

صراط مستقیم را از ژرفا و اعماق قلب و روحت آرزو كن.

 تواناییها و موهبتهایی كه خداوند در وجود انسان به ودیعه گذاشته است نامحدود است و 

با تالش برای نجات و هدایت دیگران به اوج خود می رسد. در امر به معروف و نهی از 

منکر و ایمان به وعده های الهی است كه یگانه منشا قدرت در عالم، توان تمام ستارگان و 

قدرت ماه و خورشید و آسمانها را به تو میبخشد. وعده های الهی را باور کن. خداوند 

مدافع و پشتیبان کسانی ست که سخنان او را باور کنند. او خودش حامی مومنان است. و 

کفی بالله وکیال
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فصل چهارم:

آرامش الهی همه مومنان را در آرامشی عمیق غرق کرده است

رها باش. شكرگذار باش. به او توكل كن. به غیب و نادیدنی ها ایمان داشته باش.عاشق 

باش. خطای دیگران را عفو کن. هرگز مطیع امر زورگوی ظالم نشو. نماز را به پا دار و 

به نماز و زکات امر کن. صبور و حلیم باش و به آخرت یقین داشته باش و از کبر و غرور 

اجتناب کن. در مورد پروردگارت جز حق را نگو و جز طبق احکامی که خداوند بر رسول 

خود، حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله نازل نموده، حکم نکن که حکم و فرمان 

جز از آن خداوند نیست. از عقاید دینی ات محکم و استوار دفاع کن و در برابر ظلم و 

 استکبار بایست.

تسلیم پروردگارت باش و اجازه بده خداوند به زیباترین شكل، طرح زندگی ات را طراحی 

كند. به او اعتماد داشته باش.او اگر تسلیم تکلیف و تقدیرش باشی، تصویر شكوه، بالندگی و 

كامیابی عظیم تو را با نابترین رنگها نقش خواهد كرد. او زندگی تو را فراسوی همه 

نورها و نیکیها و خوبیها و شادمانیها نقش خواهد زد. فقط با پیروی از شریعت اسالم 

ناب محمدی در دستان او جاری باش. با پیروی از شیوه زندگی دوازده امام معصوم 

درجریان قلم او و آغوش او، موافق و همسو و هماهنگ باش. به آیات و معجزات الهی و به 
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تمام انبیا و فرشتگان و جبرییل و میکاییل و کتاب آسمانی ایمان داشته باش و پیرو راه 

گمراهان و ناسپاسان نباش. آنان که همواره در گمراهی ها و تاریکی ها سرگشته اند و مانند 

کران حق را نمی شنوند و مانند کوران حق را نمی بینند . خداوند را بخوان. او را که آب 

را از آسمان برای انسانها نازل فرمود و روزی و میوه و نباتات را از دل خاک برای انسان 

بیرون آورد و نعمتهایش را بر او تمام کرد. هرگز کسی را همتای خداوند بزرگ قرار نده و 

هر آن چه را می خواهی از فضل الهی طلب کن و رزق و روزی ات را فقط در دست او 

ببین. آنگاه می بینی تمام انسانها، شرایط، اشیا و موفقیتهایی كه تاكنون به دنبالشان می 

رفتی، با نیروی الهی به سمت تو جاری میشوند. با بودن در حضور مقدس و ناب خداوند 

و رو كردن فقط به سوی او برای هر چه كه میخواهی، وارد اوضاع مطلوب زندگی ات 

می شوی. با گوش سپردن به پیامبر درونی و بیرونی و مبارزه با شیاطین، وارد كانون 

آرامش الهی میشوی. با دل سپردگی به خداوند بی همتا و پذیرش آیات او و ایمان به 

مهربانی او، داستان زندگی ات تبدیل به شاهكاری زیبا و منحصر به فرد میشود و 

دگرگونی عمیقی در تو ایجاد می شود. با تسلیم به او و اطاعت اوامرش وارد جوهر الیزال 

الهی و سرشت راستین یگانه پروردگار قدرتمند همیشه حاضر و پایدار و حقیقی میشوی. 

او را عبد باش که کسانی که از عبادت و عبودیت خداوند یگانه استکبار می ورزند، با ذلت 

 وارد جهنم خواهند شد.

خود را به اقیانوس عظیم بیكران هدایت خداوند بسپار و بگذار به هر سمتی كه می داند، تو 

را ببرد. به او یقین داشته باش. او به همه عالم دانا و آگاه است. اوست که انسان را خلق 

کرد و او را پرورش داد و او را می میراند و پس از مرگ دوباره او را زنده خواهد کرد و 

به سوی خود بازخواهد گرداند.  كسانی كه تسلیم به خداوند و رسولش زندگی میكنند، 

قدرتمندترین و آگاهترین انسانها هستند. ماهی خود را به دل اقیانوس بزرگ میسپارد و 

تسلیم اقیانوس است و رها و آرام به هر سمتی از اقیانوس كه امواج هدایتش كند، می رود. 

ماهی با تمام اقیانوس یکی است. تسلیم اوامر خداوند و پیامبر او باش. پروردگار تو را به 
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زیباترین نقاط خواهد برد. تسلیم خدا بودن درتمام شرایط زندگی، قدرتمندانهترین و 

مقتدرانهترین اقدام زندگی است. به رسالت رسول خدا، خاتم النبین صلی الله علیه و آله 

ایمان داشته باش که حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله تقسیم کننده رحمت الهی 

ست و خداوند صاحب جالل و اکرام، رحمت عظیم خود را از مجرای وجود رسول گرامی 

اش در عالم جاری می سازد. پیامبر اکرم آن قدر دلسوز و شیفته رساندن بندگان خداوند به 

رحمت الهی و نجات انسانهاست که خداوند رحمان او را به مقام محمود و عظیم شفاعت 

رساند و او را رحمت عظیم خود برای همه عالمیان قرار داد. او مورد تصدیق تمامی 

پیامبران پیشین و مایه آرامش و بخشیده شدن گناهان انسانها و دلسوزترین دستگیر و یاور 

از میان بندگان خدا برای هر انسان است. او دلسوزترین پدر برای بنی آدم است و تمام 

 آرزو و خواست او در نجات انسانها و رستگاری و خوشبختی ابدی آنان است.

آرامش عظیم الهی همه مومنان به خداوند و رسولش را دربر می گیرد. فقط یك حضور و 

یك قدرت در عالم وجود دارد و آن، خالق عالم است. همه چیز را به دست خداوند حکیم 

بسپار و در همه اتفاقات وظیفه ای را که حضرت باری تعالی بر دوش تو گذاشته به انجام 

برسان و به عهدی که با پروردگارت بسته ای وفا کن تا خداوند نیز به عهد خود وفا کند. 

هرگز حق را مخفی نکن و به حق شهادت بده. کسانی که آنچه را خداوند از بینات و هدایت 

و حقیقت نازل نموده ، کتمان و مخفی می کنند، ملعون و دور از رحمت الهی هستند. کسانی 

که آیات الهی را تکه تکه کردند و تعدادی را که خود می پسندیدند نگاه داشتند و تعدادی را 

که مطابق هوای نفسشان نبود انکار و مخفی نمودند، مشمول عذاب شدید می شوند. بدان به 

زودی خداوند را مالقات خواهی کرد پس تقوای الهی داشته باش و تسلیم امر او باش و حق 

را تببین و روشنگری کن. هماهنگ و تسلیم به دین خداوند، در هر موقعیت وظیفه ات را 

انجام بده . ببین تبیین حقایق و تسلیم قضای خدا بودن چه لذت عمیقی دارد و چه اقتدار 

عظیمی است برای شكوهمندانه و مقتدرانه در هم پیچاندن همه چیز. نیرو و اقتدار بی نهایت 
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الهی، وقتی که تسلیم او هستی و حقایق را تبیین می کنی ، آشكار میشود و همه چیز را 

 خود به طرز عجیبی ، مطابق خوشبختی و رستگاری ابدی تو میكند.

خداوند سبحان انسان را با اتفاقات خوب و بد می آزماید تا تصدیق کنندگان حق از تکذیب 

کنندگان حق تمییز داده شوند. تا آنان که وعده های پیروزی خدا را باور می کنند و در 

میدان مبارزه با استکبار می مانند از آنان که فکر می کنند وعده پیروزی خداوند به مومنان 

فریب است و از میدان مبارزه فرار می کنند تمیز داده شوند. تا آنان که قیامت و زلزله 

عظیم آن روز را باور می کنند و برای  آن روز توشه می گیرند از آنان که حقانیت  این 

روز عظیم را تکذیب می کنند و جز حیات دنیا را نمی خواهند تمییز داده شوند. تا آنان که 

در تبعیت از خواست و میل شیاطین حقیقت را کتمان می کنند و پیرو حکم ظالم می شوند ، 

از آنان که حق و بینات و آیات الهی را روشنگری و تبیین می کنند و برای گفتن حق و دفاع 

از مظلوم از کسی جز خداوند هراس ندارند، تمییز داده شوند. 

پاسدار حسن ظنت به پروردگار باش و به یاد بیاور بارها و بارهایی را که در مظلومیت و 

سختی و رنج خدا را خواندی و او هر بار تو را از دست ظالم و از سختی ها و رنج ها 

نجات داد و یاری اش تو را کفایت کرد. مگر آن هنگام که در سختی خدا را خواندی نجاتت 

نداد؟ آری . مگر آن هنگام که در فقر او را خواندی بی نیازت نکرد؟ آری . مگر آن هنگام 

که در گمراهی او را خواندی به راه راست هدایتت نکرد؟ آری. پس برای او شریکی قائل 

نباش و فعل عطا و احسان و امنیت بخشی او را به غیر او نسبت نده و عطایایش را 

فراموش نکن. انسان هنگامی که پروردگارش ضرر و بیماری و فقرش را برطرف می کند 

پشت می کند و به سوی غیر او می رود. انگار هرگز خداوند را برای برطرف شدن ضرر 

و بیماری و فقرش نخوانده بود و چه ناسپاس و فراموشکار است انسان. 

خودت را به جریان بینهایت عظیم خوشبختی و شادمانی و آرامش مطلق که باری تعالی در 

جهت رستگاری مومنان تنظیم و خلق نموده است، بسپار و زندگی وفادارانه به پروردگار را 
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انتخاب كن. خداوند وعده حتمی بخشش به بازگشت کنندگان به سوی خودش و نیکوکاران 

داده است. قبل از آن که بیشتر بطلبی، به آنچه اکنون داری تمرکز کن و به خاطر داشتن آن 

شکرگزار و شادمان باش. خداوند خود امر کرده از فضل او بطلبیم پس تجلی تمام 

آرزوهایت را ثانیه به ثانیه از فضل الهی طلب کن. حسنات و نعمتهای عظیم باقی را از 

فضلش طلب کن به این هدف که پروردگارت را بیشتر بر نعماتش حمد و سپاس و شکر 

گویی و او را بیشتر تمجید و تحسین کنی. رودخانهی زندگی به گونهای طراحی و هدایت 

شده تا انسانی را که کفر نورزد پی در پی به مقصدهایش برساند و او را به نعمات فزاینده و 

رستگاری ابدی نزدیک کند. سیل خروشان رحمت الهی به شکل شادمانی ها، توفیقات و 

قدرت های فزاینده به طور مداوم از سمت منبع الیزال الهی در زندگی همه بندگان روان می 

شود. فقط کافی ست در برابر سیل عظیم هدایت و رحمت الهی مقاومت نکنیم و همراهش به 

پیش رویم تا توفیقات و برکات هر روز در زندگیمان بیشتر شود. کافی ست خود را به دست 

جریانی كه نیروی عظیم الهی، هدایت آن را به درستی انجام میدهد، بسپاریم و بر او توكل 

کنیم و تسلیم او باشیم. هر چه كه تا کنون در زندگی امان پیش آمده نیكو و به جا بوده وبرای 

رشد و آموزش و ارتقای روحمان و پاک شدن از گناهان و اشتباهات ضروری بوده است. 

گذشته بهترین راهی بوده كه پیموده ایم تا به جایگاه سرشار از درك و آگاهی و آرامش 

اكنون برسیم. خداوند رحمان چنان رحمت و عزت و قدرت و نعمتی به زندگی همه 

معادباوران نیکوکار خواهد باراند که از دیدن آن، فقط مبهوت وشگفتزده خواهند شد.

مسلم است كه خداوند رحمان می خواهد بندگانش زیبا، خوشبخت، شادكام و پیروز باشند. 

مسلم است كه خداوند می خواهد تا بندگانش از هر ثانیهی زندگی اشان، پلی به سوی 

رستگاری ابدی بسازند و هر لحظه کامل تر و باالتر از لحظه ی قبل زندگی کنند. او آن 

مهربان ترین و بزرگترین شخصی ست که قلب بی نهایتش، عظیم تر از قلب خیرخواه ترین 

ها، برای نجات بندگانش می تپد. خداوند بخشنده ، انسان را به دنیا آورد تا از مسیر عبور 

زندگی کوتاه دنیوی، قدرت و مهربانی عظیم پروردگارش را بیشتر كشف کند و بیشتر به 
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رحمانیت و مهربانی و عظمت و جالل خدای خود پی ببرد و تسلیم تر سر به عبودیت و 

بندگی او نهد و به باالترین مقام تقرب به ذات بی نهایت الهی در زندگی ابدی برسد. تا در 

پس همه اتفاقات زندگی و با مشاهده و درک آیات رحمت او، روزبهروز فقط عاشقتر و 

عاشقتر نسبت به یك نفرشود و آن خداوند رحمان و رحیم است. مومنان به شکرانه این همه 

نعمت و هدایت، تابع دنیا پرستان و مال اندوزان که ثروت را انباشته می کنند و آن را در 

راه خدا انفاق نمی کنند نمی شوند. ثروت و زیبایی و ملک بی کرانی انتظار آنان را که به 

خداوند و رسولش و روز قیامت ایمان آوردند و اعمال صالح انجام دادند می کشد. باالترین 

ثروت مردان دنیا پرست و بیشترین زیبایی زنان دنیا خواه در برابر زیبایی و ثروتی که 

انتظار مردان و زنان مومن را می کشد هیچ است. مقامات دنیوی صاحبان زر و زور و از 

خدا بی خبر تو را فریب ندهد و شیطان تو را از توجه به عظمت نعمتهای معنوی و نعمت 

بندگی که خداوند رحیم به تو و مومنان عطا کرده غافل نکند. ارزش و عظمت نعمت 

عبودیت و تسلیم و جهاد که خداوند به مومنان عطا کرده از تمامی ثروت های مادی عالم 

بسیار بسیار بیشتر است. همواره عشق و لذت ابدی و عزت و محبوبیت بی نهایت آخر که 

در انتظار تو و همه مومنان است را در ذهن تصویرسازی کن و به آن باور داشته باش تا 

به خاطر گرایش به دنیای حقیر مادی، جهاد در راه خدا را رها نکنی. با حفظ ایمان و 

امیدت، استقامت کن. دنیاپرستان و دشمنان دین هر چقدر هم که از مقامات قراردادی دنیوی 

برخوردار باشند قلبهایشان پر از حقارت و حسد به مومنان است. 

بسیار مراقب وسوسه دنیا طلبی باش. مثل وسوسه دنیاطلبی مثل مار است که  زیر دست 

انسان نرم و مالیم است ولی سم کشنده ای در خود دارد. نادان بی خبر فریفته دنیا می شود 

و انسان عاقل بصیر از دنیاپرستی پرهیز می کند. آنقدر زندگی ابدی و روز قیامت را عظیم 

و نزدیک بدان که دنیا در نظرت کم ارزش تر از پشم حیوانات شود. فریب دنیا را نخور که 

دنیا بسیار بسیار کوتاه است. سفری عظیم در پیش داریم و مقصدی بزرگ پیش روی 

ماست. نعمت های دنیا فانی شدنی و لذت هایش نابود شدنی ست. کل دنیا در برابر زندگی 
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عظیمی که در پیش داریم از برگ جویده ای در دهان ملخی بی ارزش تر است. وقتی 

اوصاف دنیا را ذکر می کنند، به نظر خیلی مهم می آید ولی وقتی انسان آن را از نزدیک 

لمس می کند متوجه می شود بسیار کوچک تر و کم ارزش تر از آن بوده است که شنیده 

بود. ولی آخرت از این نظر عکس دنیاست. وقتی انسان آخرت را از نزدیک ببیند اعتراف 

خواهد کرد که واقعیت آخرت بسیار بزرگتر و باارزش تر از آن است که در دنیا شنیده بود. 

اگر چیزی از دنیای آدمی کم و به آخرتش افزوده شود بهتر از آن است که از آخرتش کم و 

به دنیایش افزوده شود. مال دنیا هرگز ارزش آن را ندارد که به کسی برای برخورداری او 

از مال یا فرزند بیشتر حسد ورزید زیرا ثروت و فرزند متاع این دنیا و عمل صالح 

محصول آخرت است و با انجام اعمال صالح بیشتر می توان از هر کسی به سوی مواهب و 

ثروت های ابدی و زوال ناپذیر سبقت گرفت. دنیا برای دنیا پرستانی که آخرت را انکار می 

کنند خسارت ابدی به جای می گذارد اما برای آخرت خواهان، دنیا محل تجارت با خداوند و 

به دست آوردن رحمت و فضل و انعام ابدی الهی است. آخرت باوران در حال گذر به سوی 

منزل ابدی باشکوه و پرنعمتند و برای رسیدن به سرای ابدی آرامش و سعادت حاضرند 

مشقات را به جان بخرند. اما دنیاپرستان مانند مسافرانی هستند که در منزل پرنعمتی هستند 

که هیچ توشه ای برای منزل ابدی خود برنداشته اند به همین دلیل برای آنان هیچ چیز 

ناخوشایند تر از نزدیک تر شدن به زندگی ابدی نیست. انسان برای دنیای کوتاه آفریده نشده 

است. تکذیب کنندگان روز جزا همان کسانی هستند که یتیم را از خود می رانند و بر طعام 

مستمند تشویق نمی کنند و همواره در حال خودنمایی و ریاکاری و مال اندوزی هستند. آنان 

برای به دست آوردن متاع دنیا هر ظلم و جنایتی می کنند اما آخرت باوران خالصانه برای 

خداوند یکتا دست به عمل می زنند و یتیم را اکرام می کنند و غذا را به عشق رضای 

معبود، به مسکین و یتیم و فقیر اطعام می کنند و برای به دست آوردن رضای الهی از 

خودگذشتگی می کنند. ثروتهای ابدی موعود برای هر یک از مومنان وارث بهشت از 

تمامی آن چه كه روی زمین است، از ثروتهای انبوه، از معادن عظیم، از دارایی و نعمات 
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بسیار عظیم تر است. چه ملک و دارایی زودگذر دنیا و چه ملک و ثروت عظیم ابدی همه 

متعلق به پروردگار آسمانها و زمین است. مالک ملک آسمانها و زمین از اکنون تا ابد 

خداوند است. نگاه کن در دنیا برخی مردم چقدر بر برخی دیگر برتری دارند و برخی چقدر 

داراتر و ثروتمند تر و از لحاظ جایگاه و مقام و رتبه باالتر هستند. تفاوت مقام ها در آخرت 

بسیار بیشتر است و بندگان مقرب با تفاوت زیادی نسبت به سایرین در مقامها و جایگاه های 

باالتر و داراتر و ثروتمندتر خواهند بود.

پس در پیمودن راه خدا با اراده ای پوالدین و گام هایی استوار و سینه ای ستبر و قلبی  

مطمئن به پیش برو. مراقب باش با رکون به کسانی که با پستی و ذلت به دنیای دون چسبیده 

اند، شوق و الهام قوی درونت را برای حفظ گوهر واالی عزت و کرامت خلیفه اللهی که 

خداوند آن را در درونت به امانت سپرده است، کم نکنی. مراقب باش با باور سخنان دروغ 

و مایوس کننده شیاطین حسود، خودت را از اطمینان به وعده های نیک الهی ناامید و 

محروم نکنی. خداوند اجر عظیم مومنانی را که برای انجام اعمال صالح متحمل سختی ها 

شدند، هرگز ضایع نخواهد کرد. با باالترین میزان امید به آینده و بیشترین انتظار رخدادهای 

مطلوب با طمانینه و اطمینان به پیش برو که همین امید، عمیق ترین و ریشه دارترین جهاد 

است که مقدمه افتخارآفرینی ها و خلق حماسه های بزرگ خواهد بود. استقامت داشته باش و 

بر اعمال صالح بکوش و در برابر جبهه استکبار جهانی پایداری کن و منتظر فتح قریب 

باش. به زودی خواهیم دید عاقبت از آن کیست. از آن مستکبران ظالم دنیاپرست یا مومنان 

صالح؟ صبر کن که وعده های پیروزی الهی حق است و به خاطر بسپار که این آخرین نفس 

های شیطان است. به زودی ظالمان خواهند فهمید که به چه سرایی بازخواهند گشت و به 

زودی برای همه عالم مشخص خواهد شد که راست گفت خداوند بلند مرتبه بزرگ که فرمود 

عاقبت نیک از آن متقیان خواهد بود. به عهد و پیمانی که با خدا بسته ای وفادار بمان.

تسلیم خواست خدا در تمام مسائل زندگیت باش. گذشته تو، هر چه كه بوده، راهی بوده كه 

تو را آماده كند تا كار عظیم جهانی ات را به انجام برسانی. هنگامی كه تسلیم وجود الهی 
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باشی، به این نتیجه خواهی رسید كه تو برای انجام كاری بسیار مهم و شگرف به دنیا آمده 

ای. به این نتیجه خواهی رسید كه كاری كه قرار است تو انجام دهی، بزرگترین كار دنیا 

است و تو تاكنون در تمام مراحل زندگی ات برای آن امر عظیم که رسالت الهی توست 

آماده شده ای. انسان برای دنیاخواهی به دنیا نیامده است. بلکه برای انجام ماموریتی بسیار 

واال از طرف برترین و بزرگترین معشوق عالم هستی، خداوند بلندمرتبه بزرگ به دنیا آمده 

است تا با گذر از معشوق های دروغین و گذر از خواست هر کس جز او و اطاعت 

خالصانه خواست او  وفاداری اش را به او ثابت کند و دوباره به سوی معشوق خود 

بازگردد. در پشت تكتك اتفاقات، حكمت و خردی هوشمند و عظیم نهفته است. در هر حال 

تو همواره و همیشه مختار هستی و اختیار داری كاری را انتخاب کنی كه هوای نفست و 

شیاطین و دشمنانت از تو میخواهند یا تسلیم باری تعالی باشی و كاری را انتخاب کنی كه 

خداوند مهربان و رسول او از تو می خواهند و مسلما شقاوت و ذلت و هالکت در پیروی از 

شیاطین است و آرامش و رستگاری ابدی و لذت حقیقی روحت در كاری است كه وجود 

الهی از تو میخواهد. خالق آسمان ها و زمین به اسراری عظیم آگاه و عالم است كه در 

صورتی كه جریان هدایت خیر الهی را بپذیری، اگر شایستگی اش را داشته باشی آنها را 

برای تو نمایان میسازد.

همه چیز در همین حاال، به خواست خداوند درست و صحیح است. درست و صحیح بوده و 

درست و صحیح خواهد بود. همه چیز به اراده او در جایی قرار دارد كه باید باشد و در 

تكامل و توازن كامل است. كمال از ازل توسط خداوند تو خلق شده و اآلن درهستی 

جاریست. دنیا از ازل درست و كامل بوده و هست و خواهد بود. همهچیز، همیناالن، 

همانگونه است كه باید باشد. در هر شرایطی وظیفه ای که خداوند بر دوشت نهاده است را 

پیدا کن و آن را بنده وارانه و مطیعانه به انجام برسان. از خالل همین جایی که االن در آن 

هستی، از روابطی که همین االن در آن هستی، و از همین شرایطی که هم اکنون در آن به 

سر می بری می توانی با جاری ساختن امر خداوند بزرگ، برترین نعمت های ابدی را از 
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آن خود کنی. خداوند ایمان و عمل صالح بیش از حد توان بنده اش از او نمیخواهد و هر 

کس که در حد توانش به انجام اعمال صالح مشغول شود، از اصحاب بهشت ابدی خواهد 

شد. پس در حد توان از همین اوضاع، رضای خداوند متعال را با اطاعت حکم او در هر 

مسئله زندگی به دست بیاور. فقط رب یگانه را بندگی کن که او بنده نواز است و اکرام کننده 

و گرامی دارنده بندگانش است. بندگی خداوند بسیار آزادی بخش است. با بندگی او اوج 

سربلندی و آزادی كه بشر در عمرش تجربه کرده را، تجربه خواهی كرد. با بندگی او از 

هر کسی آزاد و رها و بی نیاز می شوی. با بندگی او از همه اسارت ها و غل و زنجیرها 

رها و غرق شادمانی و سرور می شوی. تقوای الهی پیشه کن و از قطع رابطه با اقوامت 

بپرهیز و رابطه های انسانی و عاطفی و دینی را که خداوند دستور به وصل آن داده است 

قطع نکن و از عقوبت زیر پا گذاشتن حق واجب خویشاوندان و ایتام و دوستان مومن حذر 

کن. بسیاری از نعمات و معجزات را در زندگیت فقط در پرتو ارتباط  و صله، تجربه 

خواهی کرد.

تو حضور مقتدرترین و نیرومندترین را در کنار خود داری. با ایمان كامل به تابش نور 

رحمت و حمایت خداوند رحمان در زندگی ات، در آرامشی ژرف باش. تو مانند آبهای 

شفاف و زالل بركهها و مانند نسیم خنك كوهساران، همواره در آغوش امن خدای قادر 

هستی. وقتی مومن به یگانگی او هستی در آرامشی خدایی به سر میبری. با همه کس به 

جز دشمنان قسم خورده خداوند و دین او، در آرامش و آشتی باش.

بگذار همه چیز در مسیر الهی پیش رود. با اجرای فرمان الهی رودخانه خوشبختی به آسانی 

جاری می شود. دین اسالم راحت است و برای مشقت هیچ کس نازل نشده . دین را راحت 

بگیر که اصال دین اسالم ناب محمدی برای نجات دادن بشریت از غل و زنجیرهایی نازل 

شده که انسانها با افکار خرافی و شیطانی به زندگی خود بسته اند. دین اسالم برای رساندن 

انسان به منفعت حقیقی و اصیل نازل شده است. دین اسالم ناب دینی فطری و راحت است. 

دینی آسان گیر و سرشار از بخشش است. دین نجات بخشی و آزاد کننده انسان است. دین 
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آمده تا دست و پای انسان را باز کند و او را به آزادی و تعالی و عزت برساند. اسالم دین 

استقالل و آزادی بر معیار عقل و عدل و جلوگیری از ستمگری و استثمار و استعباد است. 

حتی آن چه که در دین حرام شده برای این است که راه انسان را برای استفاده و لذت از 

نعمتهای پاکیزه و حالل باز کند و بهره وری او را از رزق ها و طیبات و منافع حقیقی 

بیشتر کند. هر چه در دین اسالم حرام شده، خبیث ها و آلوده ها و مضرات و موانع عزت و 

سالمت انسان است. همه طیبات و پاکیزه ها و منافع حقیقی و نامتناهی انسان در این دین 

نجات بخش حالل است. و هر آنچه در این دین نجات بخش واجب شده، برای نجات انسان 

از ظلمت ها و ظلم ها و دست یافتن همیشگی او به عزت بی نهایت، توانگری بی نهایت، 

سعادت و آرامش حقیقی ست. بگذار با جاری شدن معنویات فطری و روان شدن فرمان این 

دین الهی زندگیت نجات یابد. از همه القائات شیطانی که سعی می کنند حکم خدا را بپوشانند 

و راه خدا را سد کنند، عبور کن. وقتی همه القائات شیطانی را کنار بزنی ، نور سعادت 

بخش حکم خدا باقی خواهد ماند و از شر تمامی زشتی ها و فسادهایی که در انحرافات از 

راه خدا به وجود می آید، خالص خواهی شد و تو خواهی ماند و خدا و آرامش و خوشبختی 

بی حد و حصر. به دنبال علم دین و تحقیق در مفاهیم دین رسول خدا برو و بدان خرد و 

آگاهی الهی تو را در جاده دریافت موهبتهای دنیوی و اخروی به پیش خواهد برد. به 

خداوند اطمینان کامل داشته باش. خداوند حکیم كامال هوشمندانه دنیا را به پیش میبرد و 

تمامی دستوراتش در باالترین درجه هوشمندی و علم است. او برای همه بندگانش که در 

برابر او استکبار نورزند خیر و بركت را فراهم خواهد کرد. خیالت به پروردگارت تخت 

تخت باشد. به یاری او یقین داشته باش و اجازه بده جریان رویدادها به طور طبیعی پیش 

رود و تو در هر موقعیت وظیفه ای را که خداوند بر طبق قرآن کریم و سیره اهل بیت 

پیامبرش بر دوش تو گذاشته را  به انجام برسان. تمایالت و احساسات فطری را که ندای 

الهی درونت تو را به آن مسیر هدایت می کند بپذیر و با آن همراه شو. كارهایی را كه به 

گسترش دین اسالم ناب و حاکمیت وسیع تر دین خدا منجر می شود انجام بده. آنها عطایای 
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خدا به تو هستند و آن كارهایی را هم كه میخواهی انجام شود، به آن اقدام کن و تالش کن و 

بعد به خدا بسپار تا با اسباب حصول غیرمادی، آن را برای تو حاصل كند. همه چیز در 

كمال هماهنگی و با آرامش و به بهترین شكل در كاملترین وضع، طبق اراده خداوند به 

سمت تحقق وعده های الهی و پیروزی و حاکمیت همیشگی صالحان به پیش می رود. همه 

اتفاقات عالم در جهت حاکمیت قائم آل محمد و پیروزی و بهروزی مومنان و صالحان به 

پیش می رود. تمام جوانب زندگی مومنان صالح توسط نیروی برتر خداوند هر ثانیه در حال 

تنظیم شدن و معتدل شدن و بهبود یافتن و روبهراهشدن است. عالیترین ثمرهها از طریق 

نیروی الهی برای مجاهدان مقاومت اسالمی در حال پیدایش است. همه مسائل  و همه 

انسانها در هر ثانیه به اراده خدا چه خود بخواهند چه نخواهند در حال هماهنگ شدن و 

منطبق شدن با تقدیر حتمی الهی یعنی پیروزی و فالح ابدی مومنان هستند.

خداوند منبع خیر و بركت و آرامش و غنای همه انسانهاست. نیروی عظیم امر الهی  

درهمه عالم  جاری و ساری است. وجود راستین و بیهمتای خداوند، همواره در نجات و 

یاری و هدایت بندگان است. حقیقت ژرف حضور خدا در همه هستی منعکس است . خودت 

انتخاب می کنی بازیگر نقش چندم داستان زیبای خلقت به رهبری قدرتمندانه خدا باشی . بعد 

از این همه انسانی که آمدند و به دلیل دنیا پرستی و کبر نتوانستند رضای معشوق حقیقی را 

به دست بیاورند، تو شجاعت این را داشته باش که با کفر به طاغوت و ایمان به او فرصت 

های زندگی را به به دست آوردن لبخند روی او بگذرانی. این شجاعت می خواهد که برای 

به دست آوردن رضای او، رضایت هر کس دیگر را که مخالف رضای اوست کنار 

بگذاری. این شجاعت می خواهد که برای بندگی او حرف حق را بگویی و حمله ناسزاها و 

تهمت های دنیاپرستان را تحمل کنی. شجاعت این را داشته باش که مثل خیلی انسان ها بنده 

دنیا و بنده هوای نفس دیگران یا بنده هوای نفس خودت نباشی. شجاعت این را داشته باش 

که از حرام دنیا برای آخرت بگذری. شجاعت این را داشته باش که گوهر فطری ات را که 

بسیار بسیار گران بهاتر از همه دنیا و مافیهاست را حفظ کنی و آن را به خاطر تمایل به 
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دنیا از دست ندهی. اگر می خواهی سازگار با دنیاپرستان و مطیع خواست زورگویان باشی 

هیچ شجاعتی الزم نیست. برای از دست دادن شکوه و عزت الهی ات و فرو رفتن در پستی 

متاع دنیا هیچ شجاعتی الزم نیست. برای انکار مقام واالیی که خداوند به تو عطا کرده است 

شجاعتی الزم نیست. شجاعت می خواهد آن انسان آزاده و بزرگی باشی که دنیاپرستان 

نیستند و نمی خواهند تو باشی. شجاعت می خواهد سخن عدل را بگویی که دیگران از 

گفتنش می هراسند یا به خاطر آن حرف با تو مخالفت و ضدیت می کنند و زخم زبانت می 

زنند. شجاعت می خواهد که برای برافراشتن پرچم حق و دفاع از مکتب مقدس اسالم، به 

استقبال خطر روی. شجاعت می خواهد که برای نه گفتن به سلطه طاغوت، دست از جان 

بشویی و شکوه حق را علیه ستمگران روزگار فریاد بزنی. به دست آوردن رضای کسی که 

ملک آسمانها و زمین در دست اوست شجاعت می خواهد. شجاعت می خواهد. تو برای 

معشوق متفاوت باش. تو برای محبوب مطیع باش. تو بنده منحصر به فرد خداوندی. 

شجاعت این را داشته باش که با ایمان به او از همه ترس ها و ناامیدی ها و خستگی ها 

عبور کنی. و آن گاه که از همه قید و بندهای اسارت دنیا آزاد شوی و بدون بیم و امید علیه 

ستمگران مبارزه کنی و از منفعت های دنیوی بگذری و از مرگ واهمه نکنی، معراج و 

آزادی باشکوه بندگی خداوند را تجربه خواهی کرد و آفتاب سلطنت عظیم الهی بر همه 

هستی ات نورافشانی خواهد نمود. تو در حضور مقدس او هستی. همه عالم محضر 

خداست... همه عالم محضر اوست.. در حضور او بنده وارانه و ذلیالنه پیشانی ات را به 

خاک بمال و حمد او گو که او شایسته برترین حمد و ستایش و تعریف است.

 

هر اتفاقی كه برایت در مسیر زندگی روی می دهد، بهترین و كاملترین اتفاقی است كه 

میتواند رخ دهد. تمام رویدادها چه بد و چه خوب پس از وقوع، كاملترین اتفاق در دنیای 

ما است. تمام اتفاقات زندگی، راهی درست و به خیر است كه میپیماییم تا به كمال برسیم. 
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اگر رویداد بدی در اثر اشتباهات و معاصی خودمان رخ می دهد ، سختی این رویداد به 

لطف الهی گناهانمان را پاک می کند و ما را از تکرار معصیت هشدار می دهد و اگر بر 

این سختی راضی به رضای الهی باشیم، عالوه بر اینکه گناهانمان تطهیر می شود، به سبب 

رضایتمان، به ما ارتقاء مقام عطا خواهد شد. اگر هم امتحان الهی باشد، چنانچه صبر کنیم و 

توکل و ایمانمان را به خداوند منان حفظ کنیم خداوند آن را بر ما به سكوی آمادگی ما برای 

پرتاب به اوج كمال تبدیل می کند و ما را به واسطه آن ارتقاء به مقام های بسیار واالتر 

عطا می کند.

مشکالت را زیبا ببین. مسائل و ابتالئات زندگی، نعمتهای الهی هستند و تو را با سرعتی 

بسیار بیشتر از معمول به سوی سعادت و رستگاری میرانند و به تو قدرت، ژرفنگری، 

فروتنی، واقعبینی، هماهنگی وخردمندی را می آموزند. با گذشتن از مسائل و مشکالت 

زندگی، گامهایت استوارتر، بازوانت عضالنیتر، و قدرت پاهایت پرتوانتر میشود. یاد 

میگیری چگونه مقتدرانهتر در برابر وسوسه  شیاطین بایستی و صبورتر باشی و بیشتر به 

یاد قیامت.

بزرگترین انسانهای دنیا، در مسیر زندگیشان با بزرگترین مسائل و ابتالئات روبرو بوده اند 

وهمین مسائل، دلیل شكوفا شدن استعدادهای الهی درونی آنان و صبور شدنشان و دل 

کندنشان از غیر خدا بود كه آنان را تبدیل به واالمقام ترین بندگان خدا كرد. آنان پس از 

پشت سرگذاردن مسائل و ایستادگی در برابر شیاطین، به چنان صبر و استقامتی  رسیدند كه 

نام آنان برای همیشه در تاریخ حك شد. یادمان باشد كه تاریكترین ساعت شب، ساعت قبل 

از طلوع آفتاب است. تاریكترین لحظه شب، عظیمترین موهبت است. و خداوند همه سختی 

ها را جبران خواهد کرد و اجر خواهد داد. آفتاب به زودی دوباره خواهد درخشید و دوباره 

گرما خواهد بخشید. یادمان باشد شرایط زندگی برای مومن در همه حال حتی اگر ظاهرش 

بد باشد، همیشه پردستاورد، كامل و با معنی است.
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 آدمی در هر شرایطی که باشد اگر مومن به خدا و رسول و روز جزا باشد ، پیروز و 

قهرمان و موفق خواهد بود. چون در حال ایمان، همهچیز انسان را به خواستههایش نزدیك 

میكند. هر اتفاقی كه می افتد حتی بالیا و سختی ها، در پشت پرده آن فایده و منفعف مومن 

و تجلی سعادت و بهروزی ابدی اش نهفته است. برای کسی که به خداوند ایمان دارد، بن 

بستی وجود ندارد. هر چیزی كه وارد زندگی مومن شود، به خواست خدا او را در دستیابی 

به هدفش كمك می كند و هراتفاقی كه بیفتد، در پیش بردنش در مسیر هدف عالی خلقت 

كمكش خواهد كرد و جلو خواهدش انداخت. اكسیر كائنات از سمت خداوند رحیم برای 

مومنان و صالحان همیشه حامل معجزات وشگفتی هاست و منکران و معاندان را جز 

خسارت و حسرت نمی افزاید.برای کسی که به خدا و رسولش و روز جزا مومن باشد همه 

چیز سكوهای پرش او به سمت كامیابی اخروی و موفقیت بی کران الهی اش خواهند بود. 

صالبت انسان مومن به آنجا می رسد که کوه ها در مقابل ایمان او هموار می شود.

اگر در ارتباطت با انسانها رضای الهی را در نظر بگیری و تقوا پیشه کنی و با همه کس با 

عدالت و احسان رفتار کنی و تابع گمراهان و منحرفان نشوی، آنگاه تمام انسانهایی كه 

وارد زندگی ات می شوند، به اراده الهی بدون آنكه خودشان بدانند، تو را به سمت خیر و 

صالحی عظیم و به سمت آن هدفی كه بیشترین لذت و شادمانی روحی ابدی در پس آن 

برایت نهفته است، هدایت می کنند. آنها كامال در برابر خواست خداوند بزرگ تسلیم هستند. 

هر صحنهای كه هر روز می بینی و هر کسی كه در مسیر زندگی ات قرار می گیرد، از 

مظاهر لطف و عنایت مهربانی خداوندست و در تمام آنها خیر و خوبی و آیات الهی نهفته 

است. خداوند علی اعلی از هر اتفاقی، برای مومنان و صالحان خوشی عظیم و سروری به 

یادماندنی میسازد. اگر مادر و پدرت، این مادر و پدر بوده اند این به نفع تو و بهترین مسیر 

زندگی برایت بوده. پس به شکرانه این نعمت بزرگ الهی، تنها خداوند را غالمی و بندگی 

کن و پدر و مادرت را تواضع کن و بال و پر مهربانی و محبت قلبی ات را در برابرشان 

بگشا و کلمه ای که آنان را آزرده خاطر کند بر زبان نیاور. احسان به پدر و مادر فرمان 
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بسیار بسیار مهم پروردگار است پس در اجرای این امر بکوش . اما اگر پدر و مادرت تو 

را به شرک به خداوند وادار کردند آنان را اطاعت نکن اما همیشه با پدر و مادرت 

خوشرفتار و متواضع و با محبت باش و بگو خدایا همانطور که آنان با محبت مرا پروراندند 

تو به آنان رحم کن و آنان را وارد نعمت های ابدی خود کن. خداوند را و پدر و مادرت را 

سپاس گو و بدان بازگشت تو به سوی پروردگارت است. برخوردهایی كه در زندگی رخ 

می دهد، با حكمت و درایت خداست. آسوده باش، چون هر اتفاقی كه بیفتد، چه در مبارزه با 

دشمنان چه در شرایط عادی زندگی روزمره ، به لطف الهی به نفع مومنان خواهد بود.

نیرویی وجود دارد كه حركت مومنان را هدایت می كند. آن نیرو، نیروی خداوندست. کسی 

که  پیرو هدایت الهی شوی و بر او توکل کند، خداوند خود ترتیب كارهایش را می دهد و 

اموراتش را کفایت می کند و از شر سلطه شیاطین نجاتش می دهد. پیرو اغوای شیاطین 

نباش که شیطان بر دشمنی با تو قسم یاد کرده است. نهایت آرزوی شیطان است که انسان از 

رسیدن به کاخ خوشبختی ابدی که خداوند رحمان برای او آماده کرده باز بماند و به عذاب 

ابدی مبتال شود. می توان به وسیله عقل و وحی از ترفندهای شیطان آگاهی پیدا کرد. شیطان 

وعده دروغ می دهد و وسوسه و اغوا می کند و دعوت به نافرمانی حق و ناسپاسی و انکار 

حق می کند. دعوت به کبر و قطع رحم و ناامیدی می کند. متمایل به انجماد فکری و تکرار 

مکرر عادات مذموم می کند. دعوت به سازش با دشمنان اسالم و پذیرش ذلت در برابر 

ابرقدرتهای استکباری می کند. دعوت به دشمنی و کینه و بخل می کند و سعی می کند از 

طریق تهییج به افعال حرامی مثل شراب و شرط بندی میان انسانها ایجاد کدورت و نفرت 

کند. شیطان و حزب او ذکر خداوند را از یادها می برند و به آتش ابدی ترس از غیرخدا و 

بی ایمانی دعوت می کنند. شیطان دام های گسترده برای بنی آدم پهن کرده است و حیله 

های بسیار برای مشتبه ساختن حقیقت دارد. 

می توان با وصل به اهل بیت پیامبر اکرم (ص)، به نور الهی وصل شد تا ان شاء الله در 

دام شیطان گرفتار نشد. افکار و اندیشه ات را در مسیر الهی تربیت کن و بت عادات ناپسند 
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ذهنی ات را بشکن و به شدت مراقب افکارت باش. از وسوسه های شیاطین به خداوند پناه 

ببر و در تربیت ذهنت بکوش و ضعف خود را با کمال خلیفه اللهی خود جبران کن. آدمی 

اختیار و توان این را دارد که با عبور از هر محدودیت ذهنی، بت عادات را بشکند و به 

آزادی مطلق ذهنی و روحی برسد. او مخیرست که روح و ذهن خود را جایگاه ذکر الهی 

قرار دهد یا جایگاه وسوسه شیاطین. ذهن انسان بی نهایت است و در صورت ایمان ، به 

شعور و آگاهی بی نهایت متصل می گردد. روح او نیز بی نهایت است و در صورت ایمان 

به صفات بی نهایت الهی متصل می گردد. بر کلمات و سخنانی که در خانه دلت با خود می 

گویی، بسیار مراقبت کن که اگر ذهن و روحت را رها کنی، شیطان وسوسه های تنگی و 

فقر و افترا و تکذیب حق را در افکارت القا می کند. باید آگاهانه در انتخاب سخنانی که در 

شبانه روز بدون زبان در خانه دلت با خود می گویی، تالش کنی و جمالت و اقوالی را که 

مورد رضای الهی ست در دلت بکاری که خداوند سمیع و علیم بذات الصدور است. 

باورهای درونی که از سخنان و تصاویر ذهنی زاییده می شود، چه نیک باشد و چه شر، به 

تجربه های آینده زندگیت و توشه زندگی ابدی ات بدل خواهد شد. جمالت و مفاهیم و 

سخنانی را که طبق هدایت پیامبر درونی و بیرونی و مورد رضای الهی ست را مرتبا در 

قلب و ذهنت تکرار کن و بر این کار ، بسیار مداومت و مراقبت و تالش کن. برای 

جلوگیری از فراموشی، متن آیات نازل شده از پیامبر بیرونی و الهام شده از پیامبر درونی 

را مرتبا با تامل بخوان و بنویس و به حافظه ات بسپار. اگر الزم باشد، برای کنترل 

تصاویر ذهنی و هدایت اندیشه های درونی به سمت آیات الهی از زمان خواب و خوراکت 

کم کن که کنترل آنچه در ذهن و روحت می گذرد، از مهم ترین وظایف برای طی مسیر 

بندگی خداوند و رستگاری ست. تقوا پیشه کن و تمام زیبایی ها و حسنات و گشایش ها را 

در قلبت تصدیق کن که متقین محبوب خداوندند. تمام نعمتهای الهی و برکات و وسعت عشق 

الهی را تصدیق کن. بی نهایت بودن روحت و وصل روحت به آگاهی بی نهایت در صورت 

ایمان را یقین کن. بی نهایت بودن بخشش و فضل الهی را یقین کن. به نعمات بی نهایت 
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بیندیش و نعمات بی نهایت الهی را باور کن. خداوند رحمان کسی را که یقین کند فقط این 

جسم خاکی فانی نیست و وجودش منحصر در این زندگی کوچک مادی نیست، بلکه وجودی 

ابدی و معنوی ست و از روح بی نهایت الهی در او دمیده شده، به آسانی ها و گشایش ها و 

برکات هدایت می کند. اما کسی که پیرو شیاطین شود و بخل ورزد و از بندگی خداوند 

اظهار بی نیازی کند و برکات و حسنات و فضل بی نهایت الهی را تکذیب کند، به سختی و 

تنگدستی و عذاب دچار خواهد شد.

تمام نیازها و آرزوهایت را به خالقت حواله كن و او را برای غلبه بر دشمنان و حسودان 

بخوان و صبر داشته باش. کسی که ذات بی نهایت مقتدر الهی را ولی و سرپرست خود 

بگیرد، هر اتفاقی حتی با ظاهر مخالف در زندگیش رخ دهد فقط بر آرامش و اقتدار او 

خواهد افزود و او را محکم تر و قوی تر خواهد ساخت.  تمام بارهایت را به الوهیت عظیم 

بسپار و رها شو.  خداوند قدیر، در زمان مناسب و در مكان مناسب مشکالتت را حل می 

كند.

اگردر زندگی به دیواری برخوردی، مطمئن باش كه با توکل به خداوند میتوانی آن را دور 

بزنی یا از روی آن بپری. یادت باشد طول کشیدن مشکالت در برابر طول زندگی ابدی ات 

بسیار کوتاه است. تو از سوی خدا آمده ای و به سوی او بازخواهی گشت و مشکالت کوتاه 

و زودگذر است. خیزی عظیم بردار. دستت در دستان خالقت است. به سمت دیوار حركت 

كن و دست در دست پروردگارت از روی دیوار مشکالتت بپر. وقتی با خداوند رحمان 

باشی ، او بالهای پرواز را به تو می بخشد و تو پرواز می کنی و اوج می گیری وهمچنان 

دست در دست او، آن قدر باال می روی كه موانع و مسائل در نظرت كوچك و كوچكتر و 

سپس ناپدید می شوند و تو همچنان در كنار وجود رب یگانه در آسمان همراهی با او باالتر 

می روی. آن کس که معبودی جز خدا را برنگزیند،  خداوند حی قیوم آنقدردر كنارش می 

ایستد و آنقدر دستش را می گیرد و آنقدر به او قدرت می بخشد تا باالخره به خود جرئت 

پریدن بدهد و در كنار او تا انتهای آسمان هشتم اوج بگیرد. با رضایت و تسلیم در کنار 
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معبودت پرواز کن. با توکل بر او باال و باالتر رو. خداوند عظیم الشان خودش تو را می 

برد تا بنده اش را به خودش برساند. مالک آسمانها و زمین با اقتدار و شكوه و بزرگی 

حقیقی، همیشه در حال نظاره تو بوده است. خداوند علی اعلی ست كه با تو هر كجا كه 

بروی هست. چه روی زمین. چه در انتهای آسمانها.

او که معبودی جز او نیست. او که تنها فرمانروای عالم است. او که یکی ست و هیچ کس 

جز او نیست... او که وجودی جز وجود او وجود ندارد.....او که مهربان ترین مهربانان و 

بخشنده ترین بخشندگان است....
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فصل پنجم:

نیروی ایمان برترین نیروی عالم است

شكرگذار باش. به قدرت او توكل كن. به آیاتش و کتابش ایمان داشته باش. عاشق و با محبت 

باش. ببخش. در برابر عظمت پروردگارت خضوع و خشوع کن و از تکبر و خودبزرگ 

بینی اجتناب کن. هرگز پیرو منحرفان و گمراهان و مطیع زورگویان مستکبر نشو.

«ایمان» به معنی آرامش و سکون قلب از خطرها و مشکالت است. «ایمان» به معنی 

اطمینان قلب و واگذاری تمام اموری به خداوند است که آن امور باعث تقرّب انسان به 

حقتعالی و رستگاری و خوشبختی ابدی او می گردد. ایمان یعنی اعتماد خاطر داشتن به 

حفظ چیزی از ناحیه آفات که برای امانت نزد شخصی خاص قرار داده شده است.

ایمان، یقین و اطمینانی است كه به وقوع اتفاقی خیر یا به انجام فعل خیر شخصی قابل 

اعتماد داری. ایمان یعنی اطمینانی که به درست بودن سخن شخصی خاص و تحقق بی برو 

برگرد وعده های او داری. ایمان به پروردگار یعنی مطمئن بودن به حقانیت تک تک 

سخنان او. یعنی مطمئن بودن به وقوع تک تک وعده های او. ایمان به رزاقیت پروردگار 

یعنی مطمئن بودن به اینکه روزی تو را در سخت ترین شرایط خواهد رساند . ایمان به 
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مهربانی معبود یعنی مطمئن بودن به اینکه هرکس به سوی او برگردد، او قطعا و یقینا با او 

با  مهربانی رفتار خواهد کرد و وقوع فعل نامهربانی از او در حالی که خودش وعده 

مهربانی در صورت توبه بنده داده غیرممکن و محال است. ایمان به وعده پروردگار یعنی 

باور داشتن به اینکه که طبق سخن او اگر مومن و صالح باشی جزو وارثان زمین خواهی 

شد. ایمان به سخن پروردگار یعنی مطمئن بودن به وجود روز قیامت، بهشت و جهنم و 

حساب و کتاب . ایمان به صفات پروردگار یعنی مطمئن بودن به اینکه او عین صفاتی ست 

که از خود در کتاب آسمانی قرآن کریم برشمرده است. مطمئن بودن به اینکه او عادل ، 

بخشنده، ثروتمند و جواد، بامحبت و ودود، دوستدار بندگان و عین همه صفات  جالل و 

جمال در اوج خود است. مظاهر ایمان، رهایی و آرامش و جاری بودن و تسلیم، و به تبع 

آن، خوشبختی و برکات و رضایت قلبی است. احساس ایمنی و رضایت، حاصل اطمینان و 

ایمان كامل به خداست. همه نتایج زندگی تو، در ایمان تو به حضرت حق خالصه می 

شود.نیکیهای عظیم و ثروتها از طریق ایمان حاصل می شود.

برای انجام هر کار دنیوی یا اخروی از خداوند کمک بخواه و بر یاری رسانی او توکل کن. 

زیرا فقط آن کاری به سرانجام می رسد که خداوند بخواهد. خداوند هم کسی را که دنیا را 

بخواهد یاری می رساند و هم کسی را که آخرت را بجوید یاری رسانی می کند و هیچ کس 

از عطای پروردگار محروم نیست. اما کسی که فقط دنیای عاجل نقد و زودگذر را بخواهد، 

خداوند هم در عطای آن میزان از دنیای عاجل به او که بخواهد ، شتاب می کند اما نصیب 

چنین کسی در آخرت عذاب دوزخ است. و آن کس که آخرت را بخواهد و برای آن تالش 

کند در حالی که مومن باشد، تالشش از سوی خدا در دنیا و آخرت اجر و نتیجه خواهد 

داشت. پس در بازی دنیا خواهی که شیطان آن را برای تو گسترده اسیر نشو. همواره به یاد 

داشته باش زندگی دنیا فقط لهو و لعب و زینت و تفاخر و تکاثر در اموال است و زندگی 

حقیقی و واقعی در سرای آخرت است. شیطان با همه حسادت و بدخواهی خود سعی می کند 

با اغوای آرزوهای دور و دراز دنیوی انسان را به آتش جهنم بکشاند. او از چهار جهت به 
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انسان حمله می کند و وسوسه اش می کند. دستت را در دست خدا بگذار و به سمت راهی 

که خداوند از طریق پیامبر اکرم ، محمد مصطفی به تو نشان می دهد برو. زیرا شیطان 

هرگز تسلطی بر کسی که ایمان آورد و بر پروردگارش توکل کند ندارد.  شیطان به زودی 

در قیامت از همه پیروان خود بیزاری خواهد جست و همگان خواهند دید که تمام وعده های 

الهی حق بود و تمام وعده های شیطان دروغ و فریب. 

 جنود آسمانها و زمین از آن خداوند ست و او قاهر و غالب و چیره است. حداوند برای 

کسی که به او اعتماد کند و ایمان بیاورد و هدایت الهی بیرونی و درونی را هم تصدیق کند، 

تمامی عالمیان و كائنات را اجیر می کند تا جواب ایمان او را به بهترین و کامل ترین شکل 

بدهد و خداوند شکور و جبران کننده و جزا دهنده است. همیشه در دعاهایت از باری تعالی 

ایمان طلب کن. ایمان درجات مختلف دارد و همیشه راه برای ارتقای ایمان و افزایش باور 

هست. خداوند ورای بی نهایت است و ایمان به کسی که ورای بی نهایت است هیچ سقفی 

ندارد. به هر درجه از صفات الهی که ایمان آوری، درجات بی نهایت باالتر از همان صفت 

یا صفات دیگر در او وجود دارد. پس راه برای ارتقای ایمان به خداوند تا بی نهایت هست و 

ایمان هیچ سقف و حدی ندارد. زیرا وجود و صفات کسی که به او ایمان می آوری، سقف و 

حدی ندارد. 

وقتی به آیات الهی ، به دنیای نادیدنی، به فرشتگان و رسوالن، کتاب آسمانی قرآن کریم، 

روز جزا، هدایت فطری و به یاری الهی از ته دل ایمان داشته باشی و با ایمان اعمال صالح 

انجام دهی، معجزات شروع به رخ دادن می کنند و روزی های مادی و معنوی خدا از 

جاهایی که گمانش را نمی بری به تو خواهد رسید. هر چیزی را با تمام وجود از خود خدا 

بخواهی به آن دست یافتهای. با باورعمیق به صفت عطا و بخشش الهی، قهرمان ثابتقدم 

عالمی. ثبات، پایداری استواری، شجاعت و شهامت وجود شخص مومن مثال زدنی ست.
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انسانهای باایمان به دنبال به دست آوردن زندگی ابدی پس از مرگ كه بسیار بسیار نزدیک 

است می روند. آنان همیشه به وعده دارالسالم یا كاخ خوشبختی ابدی در جوار الهی ایمان 

دارند و آن را در ذهن دارند و همین ایمان آنها را به باالترین نقاط سعادت و خوشبختی و 

ثروت و غنا خواهد رساند. بازگشت به خانه اصلی، آنجا که معشوق در انتظار مالقات 

است، برای مومنان به این حقیقت، بسیار شیرین و لذت بخش است. خداوند رحیم، اجر 

انسانهای باایمان را خواهد داد و راه گشوده و مقدس و معنوی موفقیت و پیروزی و جالل 

را بر آنان آشكار خواهد كرد. همان مومنان تائب که همواره در نمازشان فروتنند و از کار 

و سخن بیهوده روی گردانند. همان ها که زکات دارایی هایشان را می پردازند و پاکدامنند و 

همانهایی که عهد و پیمان خود را با خدا و بندگان خدا مراعات می کنند و امانتدارند. آنان 

که از بدگمانی و غیبت و بدگویی و تهمت و تجسس در کار مردم دوری می کنند و تمام 

امور وجودی خود را به اختیار خداوند واگذار می کنند. آنان که وقتی نعمتهای مادی و 

معنوی را که خداوند به سایرین عطا کرده، می بینند می گویند خداوند ما را برای دریافت 

هر نعمتی و رسیدن به هر مرتبه واالیی کافی ست. آنان که با کافران و دشمنان دین دوستی 

نمی کنند و والیت و اطاعت آنان را نمی پذیرند. آنان وارثان ابدی زمین و رستگارند.

 خداوند انسان را از عصاری ای از گل آفرید سپس او را به صورت نطفه در جایگاهش 

قرار داد آنگاه نطفه را به صورت علقه در آورد و بعد آن را مضغه گرداند و بعد آن را 

تبدیل به استخوان نمود بعد استخوان ها را با گوشت پوشانید و بعد انسان را در آفرینشی 

دیگر پدید آورد پس آفرین باد بر خدا که او بهترین آفرینندگان است.

خداوند رحمان انسان را آفرید و به او بیان را آموخت و به او دستور داد که در میزان الهی 

طغیان نکند. او میوه ها و باغ ها و درختان و دریاها را پدیدار کرد و انواع خوراکی های 

پاک و سالم و خوش طعم را برای انسان از خاک بیرون آورد. او بی شمار نعمت پاک را به 

انسان ارزانی داشت و راه راست را به او نشان داد و وعده نعمت های بی شمار ابدی را به 

صالحان و متقین داد. پس به او ایمان داشته باش و او را حمد گو که تو را از بسیاری از 
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ظالمان و شیاطین نجات بخشیده است. هرچقدر ایمان بیشتری به قلبت راه دهی، بهره ات از 

زندگی بیشتر خواهد بود. خدا را با تضرع و نیاز و با ترس از عذابش و امید به رحمتش 

بخوان و دست به عمل بزن و از تنبلی جسمی یا فکری حذر کن که برای دنیا و عقبای 

انسان چیزی جز آنچه برای به دست آوردنش تالش کرده باشد نخواهد بود. تالش فقط به 

معنای تالش جسمی نیست. عمده تالش، تالش ذهنی و مراقبت بر روح برای شناخت و 

درک آیات الهی و ایستادگی ذهنی در برابر القائات دروغ شیطان است.

 تمامی اسباب و وسایل در دستان پرتوان الهی ست. پس از آنچه اکنون داری راضی و قانع 

و خوشنود باش و هر چه از نیازهای مادی یا خواسته های معنوی می خواهی از فضلش 

بطلب. بگو خدایا قرار و حرکت مرا در جایگاهی پربرکت قرار ده که تو بهترین تقدیر کننده 

و برترین مهمان نوازی.هرگاه میخواهی به دنبال عمل صالح بزرگی بروی که رضای خدا 

در آن است، خداوند ان شاء الله کائنات را در جهت آن به کار خواهد انداخت. قدرت 

شكستناپذیر خداوند از مومنان و هر آنچه خیر و صالح مومنان ست، حمایت میكند. 

خداوند عطا می کند و می بخشد انسان خطاکار فراموشکار را و این بیشك هدیهای است كه 

خداوند عاشق و مهربان، برای کسانی که به درگاه او توبه می کنند و اعمال اشتباه گذشته را 

جبران می کنند و حق را تبیین و روشنگری می کنند، در نظر گرفته است. از امید به کرم 

خداوند، دیدگان خود را بر قلههای موفقیت و خوشبختی و توانگری و آرامش و سعادت ابدی 

بدوز و آنقدر به رحمت او امیدوار باش که از فضل او عظیم ترین های ابدی را بطلبی و 

آنقدر هم از عقاب و خشم و عذاب سخت او بترس که قدمی به سمت معاصی و گناهان و 

فساد برنداری و با تمام توان از هر کس به سوی او فرار کن. از مخالفت فرمان خدا و از 

انکار آیات او و از قطع آن روابطی که خداوند دستور به وصل آن داده بترس که خداوند 

شدید العقاب و ذوانتقام است. با مومنان ارتباط وسیع رحمانی در همه جنبه ها و با کافران 

ارتباط منحصرا اشدائی از موضع برتر و باصالبت برقرار کن. ارتباط رحمانی ات را با 

عالم غیب و امام منتظر و رسوالن و مالئکه و شهدا و هر بنده صالح استمرار بخش و آن 
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را تقویت کن تا معجزات را ببینی. از خشم خدا حذر کن که آنان که در حال تبلیغ ضدیت و 

دشمنی با رسول خدا یا دین خدا یا احکام الهی از دنیا بروند و توبه نکنند، لعنت خدا و 

فرشتگان و همه مردم بر آنان خواهد بود و در جهنم پرعذاب مخلد خواهند شد. جز خدا را 

به یاری نخوان و از خطر هوای نفست به او پناه ببر. نیاز مداوم خود به او را درک کن و 

کمک خواستن از او را ثانیه ای ترک نکن. از غیرخدا قطع امید کن و اجازه بده خداوند 

حکیم اداره امور زندگی ات را به دست بگیرد و تو را با نبی گرامی خود راهنمایی كند 

وهمه كارهایت را سر و سامان بخشد. برای او همه کارهای بزرگ ممكن است و كارهای 

او عظیم، سترگ وشگفتانگیز است. خداوند مطمئناً مومنان را به نهایت خوشبختی بی حدو 

حصر میرساند و وعده عقاب و جهنم او برای ظالمان نیز مسلما حق است. به تحقق 

رویاهایت در كنار خداوند اطمینان كن. تحقق مهربانی خدا در حق انسان، هدف خداوند 

رحمان از خلقت است. خداوند آنقدر مهربان و بخشنده و پاک است كه از فضلش دریچه 

تمامی نعمتهای آسمان و زمین را به اجر ایمان و تقوای بنده اش بر او خواهد گشود و هر 

انسانی با بندگی او و مخالفت هوای نفسش هر روز خوشبختتر و آرامتر از دیروز خواهد 

شد. 

نیروی ایمان و عمل صالح، به شكل تودههای انرژی بی نهایت قوی از وجود مومنان خارج 

میشود و در تمامی زمین و در میان تمامی انسانها و حیوانات ونباتات و سپس در میان 

تمامی كهكشانها میپیچد و به اذن الهی شكل حركت كائنات و كهكشانها را مطابق تحقق 

خوشبختی و پیروزی آنان تغییر می دهد. تمام نیات و اعمال در مسیر فتح و پیروزی 

مومنان قرار میگیرد. خداوند به شخص مومن به وعده هایش که در راه خدا صبر و 

ایستادگی می کند و با دشمنان دین اسالم و معاندان مبارزه می کند، پیروزی، قدرت، 

جذابیت و صالبت و نفوذ عطا می کند.

خوشا به سعادت انسان که خداوند او را آفرید و به او فرصت داد تا از طریق زندگی دنیوی 

به واالترین مقام های رضای الهی در پرتو ایمان و عمل صالح دست پیدا کند. و وای بر 
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انسانی که به دلیل غرور و دنیا خواهی، در برابر حق استکبار کند و آیات رحمت الهی و 

انبیا را انکار کند و خود را به پستی کفر و انکار بکشاند و از اهل دوزخ شود. وای بر آنان 

که پس از اسالم آوردن کافر و منکر می شوند و تصمیم به دشمنی با اهالی حق می گیرند . 

اینان اگر توبه نکنند، خداوند آنان را در دنیا و آخرت به مجازات دردناکی کیفر خواهد داد و 

در سراسر زمین نه ولی و حامی خواهند داشت و نه یاوری.

انسان با ایمان به خدا میتواند بر همه دنیا تاثیری شگرف و ارزشمند به جای گذارد. اندیشه 

خود را كه عامل ایمان است به شكل الهی تربیت کن. ذهن انسان اینگونه است كه بنا به 

تفکرات ، شرطی میشود. به تحقق وعده های الهی زیاد فکر کن. به آیات رحمت الهی در 

آفاق و انفس زیاد بنگر و آنان را به خاطر بسپار. به گشایش عظیمی که با ظهور حجت قائم 

در عالم رخ خواهد داد زیاد فکر کن. جمال و جالل نعمات بهشتی را در ذهنت زیاد 

تصویرسازی کن. به اشراق درونی و الهامات فطری ات اجازه جاری شدن بده. به جذابیت، 

شجاعت و صالبت شخصیت مومنان حقیقی زیاد بیندیش. به صفات الهی بسیار توجه کن و 

در مورد عظمت و اهمیت بزرگترین و مهم ترین رابطه ات، رابطه ای که فقط فکر به آن 

نفس را در سینه ات حبس می کند یعنی رابطه ابدی ات با معبود بسیار تفکر کن. هنگامی 

كه ایمان قوی به خداوند رحمان و تحقق وعده های او داری، مكان اطراف تو سرشار از 

انرژی عشق، مهربانی، اعتماد، صلح، سالمتی و شادمانی است. به همین دلیل است كه هر 

كس وارد دایره ی انرژی تو شود، به سمت تو عالقه و كشش زیادی احساس میكند. برای 

اینکه انرژی ایمانت را حفظ کنی از هر گناهی اجتناب کن. از گناهانی مانند غیبت ، مال 

آلوده به حرام،  تهمت ، خیانت در امانت و ریختن آبروی مردم به شدت اجتناب کن. عقوبت 

این گناهان ریشه های ایمان را سست می کند، سبب نزول عقوبت بسیار سخت می شود و 

 آدمی را از بسیاری از برکات و توفیقات محروم می کند.

قشنگترین تصویری را كه از مهربانی خدا می توانی درک کنی در ذهن خود مجسم كن. 

پروردگار بسیار رئوف و رحیم  است. زندگی بشر تا همیشه، خیس باران لطف و حمایت و 
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عشق الهی است. از فضل خداوند باال رفتن از پلههای موفقیتها و دستاوردهای بزرگ را 

بطلب. فرزندانی بسیار بالیاقت، شایسته، باوقار و باشخصیت را بطلب كه سرشار از ایمان 

واعتمادبهنفس هستند و با افتخارات و موفقیت هایشان، مایه عزت و سعادت صد چندان تو 

میشوند. از فضل خداوند بخواه که نه تنها خودت الگوی همه در ایمان و عمل صالح باشی 

بلکه فرزندانت نیز الگوی مومنان و متقیان باشند. و با حفظ باورت ، استقامت و صبر داشته 

باش...

خداوند را به یاری بخوان و خود را در دستان او رها کن. موهبت هایی را كه غیرممكن به 

نظر می رسند، را از فضل خدا طلب کن و در راه او بمان و برای به دست آوردن رضای 

او تالش کن. او آن را یا بهتر از آن را در زمان مناسب به تو  خواهد بخشید. از داشتن 

چنین خدایی غرق لذت و نشاط و شكرگذاری باش. از خداوندی که این همه مهربان و 

رحمان است عطای هر موهبتی هر چقدر هم عظیم به هر بنده ای ممکن است. 

در كنار خداوند به هر كجا بروی، می رسی. با تمام وجود او را شادمانه شكر کن كه این 

چنین در كنار او خوشبختی. به صدق گفتار پیامبران الهی ایمان داشته باش. آنان زمانهای 

زیادی از عمر خود را در تماس با منبع اصلی كائنات میگذراندند و هرگز از هوا و هوس 

سخنی نمی گفتند. پیرو راه پیامبران الهی خدا را شكر گو و حضورت را در كنار كائنات به 

جشن شکرگزاری تبدیل کن و بدان انسان در انتخاب راه خیر و شر، در انتخاب بهشت یا 

جهنم، در انتخاب شقاوت یا سعادت کامال مختار است.

انسان مومن می داند که اموال و اوالد وسیله آزمایش او در دنیاست. پس از دست دادنها او 

را ناراحت نمی کند و به دست آوردنها او را مغرور نمی کند. هر اتفاقی كه بیفتد، چه از 

دست دادن چه به دست آوردن، انسان مومن به عالم غیب را امیدوارتر و مسرورتر می کند. 

او همیشه به قضای الهی راضی ست و شكوه انسانیتش را جشن می گیرد. او در کارهای 

خیر شتاب می کند و قلبش پر از هیجان و ترس و اشتیاق است از اینکه قرار است به زودی 
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به سوی پروردگارش بازگردد و او را در روز قیامت مالقات کند. او از خشم خدا می ترسد 

و او در اطاعت امر الهی می کوشد و هیچ کس را شریک در عطای یکی از روزی ها و 

نعمتهایی که خداوند از ابتدای زندگیش به او عطا کرده نمی داند و همواره شکرگزار است 

و باز هم از اینکه نکند نتوانسته باشد آن چنان که حق بندگی خداوند است او را بندگی کرده 

باشد، نگران است. او همیشه منتظر فتح قریب و نصر الهی و تحقق وعده های اوست . 

انسان مومن همواره خود را در اوج نیاز به پروردگار می بیند و قسمتی از شب از خواب 

می گذرد و قرآن تالوت می کند و در برابر خداوند به قیام و رکوع می ایستد. فقط خداوند 

را بپرست و از نعمتهای حالل و پاکیزه بخور و اعمال صالح انجام بده و پدر و مادرت را 

از خود خوشنود کن و نیازهای آنان را برطرف کن و مایه آرامش و افتخار آنان باش که 

نعمتهای عظیم الهی در احسان به والدین و تواضع در برابر آنان پنهان است.

در تشکیل تمدن جهانی اسالم ناب محمدی در حد توانت تالش کن و همراه سایر مومنان 

مقاومت اسالمی از مرزهای اعتقادی و جغرافیایی اسالم در برابر هجمه های دشمنان 

مستکبر آمریکایی- صهیونیستی- سعودی دفاع کن. همیشه از قانون الهی پیروی كن و از 

اعماق قلبت یقین داشته باش كه خداوند مومنان را حفظ و از آنان دفاع می کند. تو از طرف 

خدا آمده ای. تا مردم دنیا را به عدالت، احسان و مهربانی و زیبایی و انقالب درونی و 

بیرونی دعوت کنی و پشت شیاطین و مستکبران را به خاک بمالی. تا به مستضعفان 

یادآوری کنی كه به اذن الهی چه قدرت عظیمی برای مقابله با زورگویی های دشمنان و 

مستکبران جهانی دارند. نوید پیروزی قریب مستضعفان بر مستکبران كه فقط خدا می داند 

چقدر نزدیک است را به مومنان و آزادی خواهان مژده ده و به آنها یادآوری کن خداوند 

بندههای خالص و نفوس مطمئن به خود را در میان برترین بندگان خود وارد خواهد نمود و 

آنان را در حالی که سرشار از رضایت و سرور هستند، وارد بهشت دنیا و سپس بهشت 

آخرت خود خواهد کرد.
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فصل ششم

 دعا نتایجی شگرف دارد

از مادیات رها باش. شكرگذار باش. به او توكل كن. به مهربانی اش ایمان داشته باش.عفو 

پیشه کن و خطای مردم را ببخش. مالحظه امر خداوند را بکن و تقوای الهی پیشه کن.  در 

کنار سایر مومنان از مرزهای اعتقادی و جغرافیایی اسالم دفاع کن. از سخن ناحق و باطل 

اجتناب کن. در برابر عظمت پروردگارت خضوع و خشوع و اظهار عجز و ذلت  کن و در 

برابر جز پزوردگارت سر خم نکن. تنها خداوند را ستایش و بندگی کن و به پدر و مادرت 

نیکی کن. مخالف روش زندگی بندگان شیطان زندگی کن و از هیچ قدرتی جز قدرت خدا 

نهراس.

خداوند متعال را بخوان و با دعا او را عبادت کن. دعای باایمان و اظهار نیاز به درگاه 

الهی، جزو پرلذتترین و آرامش بخش ترین اعمالی است كه می توانی انجام دهی. دعا 

اتصال بیشتر هرآن چه در عالم وجود دارد با منبع بی کران رحمت و عطای الهی ست. دعا 

پرواز روح انسان است به سوی خداوند. دعا قدرتی شگرف دارد . كسانی كه قدرت دعا را 

آزموده اند، می دانند كه دعا كردن و از خداوند منان درخواست كردن، سبب جلب رحمت 

الهی و نزول نعمات فراوان می شود. خالق آسمانها و زمین بسیار ثروتمند و داراست. او 
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بی نهایت ثروتمند و بسیار دست و دلباز و سخاوتمند است و همه نعمتها در دست اوست. 

کوچکترین تا بزرگترین نیازهای مادی و معنوی ات را به خداوند عرضه کن و از او یاری 

بطلب. به محض این كه یگانه مالک مقتدر هستی را برای برآورده شدن نیاز یا خواسته ای 

که در قلب داری می خوانی، او كائنات را برای برآوردن این خواسته همجهت می كند و در 

زمانی که به صالحت است و از طرقی که به صالحت است همان را یا بهتر از آن را به تو 

عطا می کند. قانون الهی، قانون افزایش نعمت و شوكت و آرامش است و بر نعمات بنده ای 

که کفر نورزد و ناسپاسی نکند، همواره افزوده می شود.

وقتی خداوند را خالصانه برای هدفی حق بخوانی، خداوند هزاران فرشته را مأمور می كند 

تا تو را در رسیدن به هدفت بشارت دهند. هر القای ناامیدی از وسوسه شیاطین است پس از 

وسوسه شیاطین به خدا پناه ببر. خداوندی قدرتمند و مهربان پشت توست كه خواستههای تو 

را پاسخ میگوید و به نتیجه می رساند. از خداوند باالترین توفیق را بخواه. توفیق انجام 

اعمال صالح را. از او برترین و طوالنی ترین زمان را بخواه. زمان ابدی آخرت را . از او 

باقیات الصالحات را بخواه. افکار و اعمالی را که سبب انقطاع روحت از غیر و اتصالت به 

معبود می شود. از او عظیم ترین را بخواه. خودش را بخواه.

خداوند رحمان تمام درخواستهای قلبی و زبانی تو را می شنود. او خواسته هایی كه فقط 

در قلب تو شكل میگیرند و تو حتی بر زبانشان نمی آوری، را می شنود و جواب می دهد. 

او خواستههایی كه در سطح روحت داری و حتی از آنها باخبر نیستی را می شنود. او به 

تمام نیازهای بندگانش، بالاستثناء و به طور قطعی و كامل جواب می دهد. پس هیچ کس و 

هیچ عاملی را در نعمتهایی که داری شریک پروردگار نکن که خداوند تنها کسی بوده که 

آنها را به تو عطا نموده است.

 نفست را از هواها پاک کن و مراقب شیاطینی که تو را در آرزوهای دور و دراز دنیوی به 

غفلت و غرور می کشانند باش. قیمت تو باالتر از دنیا و مافیهاست. خودت را کم نفروش. 
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از خداوند بخواه که خواسته هایت را در جهت خواست خودش جهت دهد و تو را از خواسته 

های پوچ نجات دهد. 

از خداوند سواالتت را بپرس. او حتماً پاسخت را به طریقی عالی خواهد داد. 

از او نیازهایت را طلب کن. یاری او قطعا تو را کفایت خواهد نمود.. 

او را بخوان...

او مطمئنا اجابتت خواهد کرد...

ای خدای عظیم و مهربان، این نجوای عاشقانه را از طرف تمام مومنانی كه آرزویشان 

وصال توست، بپذیر...

به نام او که نسیم رحمتش همه عالم را زنده کرده و نور لطفش از ازل تا ابد بر مخلوقات 

تابیده و خواهد تابید. به نام او که این همه بدی و نقص از ما بندگان گناهکار می بیند اما باز 

هم می بخشد و عفو می کند. به نام او که به عمل کم بندگان پاداش های بی شمار عطا می 

کند. به نام او که وعده پیروزی و غلبه ایمان بر کفر و طاغوت را محقق خواهد ساخت. به 

نام او که وعده هایش عین حق و سخنانش عین صدق است. به نام خالق مهربان که هرچه 

در عالم هست، از اوست. به نام او که شنونده دعای بندگان است. به نام او که تواب و 

رحمان و رحیم و غفور است و دعای بندگان را اجابت می کند، او که بندگان را به بهشت 

ابدی خود فراخوانده و از تبعیت شیاطین که راه جهنم است نهی نموده است. به نام او که 

خالق هر جنبنده و روزی رسان به هر مخلوق و برپادارنده روز قیامت است. به نام او که 

موی پیشانی بندگان در ید قدرت اوست. به نام او که جز به اذن و اراده او در کاری گشایش 

ایجاد نمی شود و جز به خواست او قفلی بازنمی گردد. به نام او که هرچه هست در دستان 

پرتوان و قدرتمند اوست و هیچ کس را یارای فرار از قلمرو پادشاهی اش و از حسابش 
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نیست. به نام او که یادش آرام بخش دلها و نجات دهنده از دلتنگی ها و ترسهاست. به نام او 

که مقام شهادت را نصیب بهترین بندگانش کرد و هر که را خواست، مقام های واال و 

نعمتهای عظیم عطا کرد. به نام او که هیچ کس از لطف و رحمت بی منتهایش دور نیست. 

به نام او که اجابت کننده دعای خلق است. به نام او یکتای بی نظیر بی همتا. بسم الله 

الرحمن الرحیم. سالم و صلوات خداوند بر رسول پاک و منتخب، حضرت محمد مصطفی 

سالم الله علیه و آله...

حمد و سپاس خدایی را که بهترین دوست و وفادارترین یاور همه مخلوقات است.  حمد و 

سپاس خدایی را که هرگز ظلم نمی کند، هرگز خلف وعده نمی کند، و اوست پادشاه عادل و 

مهربان و رئوف...

پاک است پروردگار ما. او که ما را به راه درست و صواب رهنمون شد و ما را از تاریکی 

ها نجات داد. پاک است پروردگار عالمین که ما را از شرها در امان داشت و چتر رحمتش 

را در زندگی امان گستراند. پاک است پروردگار عالم که هر کس او را اطاعت کرد، با 

عطای نعمتهایش از کاری که بنده اش به امید رحمت او کرده بود از او تشکر کرد و 

گناهانش را بخشید. پاک است خداوند سبحان که از سر لطف و رحمتش، عطایای بسیار 

عظیم و موهبت ها و سرورهای بی نهایت را برای زندگی ابدی مومنان به اجر اعمالی که 

به عشقش در دنیا انجام دادند، ذخیره نموده است. پاک است او که به اعمال کوچک بندگان 

پاداش های بی شمار و بی نهایت عطا می کند. پاک و معصوم است پروردگار بزرگ از 

کوچکترین ظلم و حق کشی. پاک است پروردگار ما از آنچه به او نسبت می دهند

خداوند پاک و بلند مرتبه و بزرگ، ای که در تنها ترین تنهایی ها، یار و یاورمان بودی. ای 

که در سخت ترین سختی ها ، کارمان را آسان کردی. ای که در فقر خواندیمت، بی حساب 

روزی امان دادی. ای که از ظلم ظالمان به تو پناه بردیم، از شر ظالمان نجاتمان دادی. ای 

که در بن بست های زندگی امان خواندیمت، راهمان را گشوده و هموار ساختی. ای که در 
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غم ها خواندیمت، تسکینمان دادی. ای مهربانی که در ترس تو را خواندیم و به ما آرامش و 

سکینه عطا نمودی. در تاریکی های گمراهی تو  را خواندیم و زندگی امان را روشن 

کردی. ای که در کویر تنهایی، انیس شبهای تارمان شدی و در ظلمت ناامیدی دستمان را 

گرفتی و با الهاماتت بر دلمان به راه گشایش هدایتمان کردی آنجایی که هیچ عقل و منطقی 

قادر به محاسبه و یافتن راه نبود. ای که در گمگشتگی تو را خواندیم و هدایتمان کردی و به 

رضا و توکل مسلحمان نمودی. در حقارت تو را خواندیم و عزتمان دادی. ای که در نداری 

تو را خواندیم و دارایمان نمودی. ای که خواندیمت هنگامی که توان کشیدن بارهای سنگین 

زندگی امان را نداشتیم و بارمان را سبک کردی و خودت عهده دار امور ما شدی. گرفتار 

در زندان نفس خواندیمت و آزادی امان بخشیدی. گرفتار در زندان ظالمان خواندیمت و 

نجاتمان دادی. گرفتار در زخم زبان های مردم خواندیمت و تو اذیت و آسیب آنان را از ما 

دور کردی. 

ای زیباترین معبود و ای منتها آرزوی خوبان... ای بی نظیر بی همتا... ای که در انتقام 

تواناست اما در عین حال بسیار مهربان و با گذشت و غفور است... ای آن که همه بندگان 

را به بهشت ابدی دعوت کرده است... ای که بی شمار خوب در پیش پایش التماس لقایش را 

می کنند... ای که برترین بندگان در تمام طول عمرشان در التماس و اشک و ناله برای 

لقای صفات زیبایی و جمال و جالل او هستند... ای که با ارزش ترین جان ها صبح و شب 

اشک می ریزند تا جانشان را بپذیری و بخری و اذن مالقات دهی... ای که در ملک 

پادشاهی ات، بی شمار بنده مقرب، برده وارانه و عاشقانه و شیفته برای جلب نظرت با هم 

رقابت می کنند... ای که آتش عشقت، وجود همه عاشقان را سوزانده و خاکستر کرده.. ای 

 که تمنای لقایت، ذره ذره ذوبمان می کند... خدایا؟ یا ارحم الراحمین؟

ای یگانه بی همتا تویی همان که خلقمان کرد، روزی امان داد، هدایتمان کرد، و شر ظالمان 

را از زندگی امان دور کرد. تویی که هرگاه هر کس بر تو توکل کرد، اموراتش را کفایت 

کردی و مشکالتش را از طرقی که گمان نمی کرد حل نمودی و به او عزت و نعمت دادی.
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خالق عزیز و مهربان شهادت می دهیم نیت تو از خلق، رحم و مهر و عشق بود و رساندن 

انسانها به خوشبختی و سعادت و سرور ابدی. شهادت می دهیم ما همواره در پرتو عشق و 

محبت و حمایت تو بوده ایم و خواهیم بود. شهادت می دهیم به پاکی ات. شهادت می دهیم به 

بخشندگی ات...شهادت می دهیم به خیرخواهی ات برای بندگان...

اعتراف می کنیم که نمی توانیم نعمتهای تو را از کثرت شماره کنیم. و اعتراف می کنیم 

شکر آن نعمتهایت را که شناختیم هم به جا نیاوردیم. و اعتراف می کنیم که با نعمتهایی که 

عطای تو بود، تو را معصیت کردیم. فروتن و خوار و درمانده و کوچک در پیشگاه تو 

هستیم و کسی جز تو نداریم که به یاری بطلبیم. ای که هر کس را اراده کنی، محروم می 

کنی و هر کس را بخواهی، بی شمار عطا می کنی و همه ذلیل اراده نافذ تواند. خدایا اگر 

عذابمان کنی از گناهانمان است و اگر درگذری، از بردباری و جود و کرم توست. معبودی 

جز تو نیست و ما از ستمکارانیم. معبودی جز تو نیست و ما از آمرزش خواهانیم. معبودی 

جز تو نیست و ما از تکبیرگویان ذات پاک تو هستیم. ای که جمیع حامدان، حمد او نتوانند 

گفت و جمیع شاکران، شکر ذره ای از نعمتهایش را نتوانند به جای آورد....

هر کس معشوقی را می خواند و ما تو را. ما را جز به سوی تو راهی نیست. ای خالق دو 

عالم  تا اوج خواهیم آمد تا به تو برسیم . زندگی امان گسترده به عشق توست. قلبمان پر 

کشیده تا اوج وصال تو .ای محبوب عالمیان تو را صدا میزنیم. هر کس هر معشوقی را 

صدا بزند ما تو را تا ابد می خوانیم. صدایت میزنیم.... ای ستودنی بی همتا. ای شایسته 

حمد... تو اوج همانی هستی که از ازل وصالش را می خواستیم... آیات جذابیت وجودت 

مسحورمان کرد و باعث شد از هر راهی بازگردیم و راه تو را در پیش گیریم. با تو 

دریافتیم عشق را... با تو دریافتیم سعادت و خوشبختی حقیقی را... بهترین حس عالم در 

بودن با توست. با همه دهانها تو را می خوانیم و با همه قلبها تو را می پرستیم . عاشقها 

معشوقهای دروغین را می خوانند، ما تو را... فقط تو را...

www.takbook.com



عظمت خدای مهربان، راز خوشبختی و قدرت                                        کیمیا مظفریان

83

ای خداوند زیبای توانای قدیر و علیم، ای پادشاه بالمنازع که همه عاشق او هستند. ای 

معشوقی که هر شفاعتی فقط با اجازه او پذیرفته است. ای معشوقی که عشق به او، اوج 

رستگاری و خوشبختی ست. ای که از هر کس به عهد و وعده و قول خود وفادارتری. ای 

که هرآنچه در آسمان ها و زمین است از آن توست. ای که هرگز تو را خستگی و ناتوانی و 

خواب آلودگی نمی گیرد و تا ابد زنده و پایداری... ای که بزرگی و عظمت و قدرت فقط از 

آن توست و جز تو همه ذلیل و عاجز و فقر محض و هیچ و پوچ اند... ای که مالکیت و 

فرماندهی و آقایی فقط از آن توست و جز تو همه زبون و عبد و برده اند....

خداوند بخشنده مهربان ... ای خداوند بزرگ و بلندمرتبه...عاشقانه و ملتمسانه دوباره به 

بارگاه کبریایی ات آمدیم.. دوباره به سوی تو هجرت می کنیم. از همه بدی های نفسمان به 

سوی رحم و مغفرت تو هجرت می کنیم. از همه ظلمات به سوی نوری که تو ما را به آن 

رهنمون شدی، هجرت می کنیم. معشوق ما به لحظه دیدار تو می اندیشیم. عاشق دیدار 

توایم. پشت در کاخ عظیم پادشاهی تو می نشینیم و التماس می کنیم در را باز کنی و ما را 

هم در نزد خود راه دهی. منتظر توایم. اذن بده معشوق بی همتا. اذن ورود بده ای واالی بی 

نظیر. به مهربانی و کرامت و عظمت تو می اندیشیم. عشق به تو همه قلب ما را در بر 

گرفته. یا ارحم الراحمین؟ گرفتاریم. گرفتار جذابیت تو. نیازمندیم. نیازمند قدرت تو. سائلیم. 

سائل حضور تو. فقیریم. فقیر توجه تو. راه به سوی خودت برایمان بگشا. یا فتاح...

مهربانا نعمت بزرگی از نعمت های خفیه تو را یاد می کنیم. نعمت کرامت و عزت انسانی 

و حس ارزشمندی و به طبع آن رهایی از دنیاپرستی و طمع را. خدایا شکرت. به خاطر 

رهایی امان از طمع ها و دنیا پرستی ها و پوچی ها شکرت. به خاطر مشکالتی که باعث 

می شود نفسمان رام شود و از استکبار و طغیان نجات پیدا کنیم شکرت. به خاطر نجاتمان 

از قدرت پرستی و شهرت پرستی و پول پرستی شکرت. این که ستایشگر تو و پرستنده تو 
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شدیم و پوچ بودن معشوق های دروغین را درک کردیم، نگاه تو و منت تو بر ما بود. 

مهربانا به هر سو نگریستیم رحمت و مهربانی تو را دیدیم و بس.

پادشاه بزرگ آسمانها و زمین، شكرت به خاطر نعمت بزرگ حیات و اینکه شكوه ضیافت 

زندگی و لذت بندگی خودت و رهایی و آزادی از بندگی غیر خودت را به ما یادآوری 

کردی. شکرت به خاطر بزرگ ترین منتی که بر سر ما گذاشتی، آفتاب بخشنده رسول اکرم 

و دوازده جانشین پاک و معصوم او كه به واسطه کرامت آنان، بخشایش و کرامت ، 

شجاعت و عزت انسانی را به ما آموختی. ما دین نازل شده از تو، اسالم ناب محمدی را 

برگزیدیم و تبعیت کردیم و به آرامش و سعادت حقیقی رسیدیم. ما با تبعیت از تو به آرامش 

قلبی و عزت و غنا رسیدیم و تحقق وعده های یاری تو را دیدیم و به صداقت سخن تو 

شهادت دادیم. شكرت برای نعمت بی نظیر چشمانمان كه می توانیم توسط آنها زیبایی 

نعمتهای بی شمارت را مشاهده كنیم. شكرت برای زبانی كه می توانیم با عطر خوش 

توصیه به حق و توصیه به صبر و رحم، باغ دنیا را خوشعطر كنیم و با آن به انسانها، 

امید و عشق هدیه دهیم. شکرت به خاطر توفیق تک تک اعمال صالحی که در گذشته 

عطایمان کردی و و سپاس برای تک تک اعمال صالحی که در آینده توفیقمان به انجامشان 

خواهی داد. شکرت که مفهوم واقعی حیات را به ما فهماندی. شکرت که به ما فهماندی 

حیات واقعی در آسایش جسمی نیست بلکه در مبارزه با کفر و ظلم و نهراسیدن از مرگ 

است. تو را سپاس می گوییم و با امید به رحمت تو زندگی می کنیم.

ای پادشاه بزرگ، شكرت كه با آذینبندی سرزمین دنیا و نمایاندن آیاتت در آفاق و انفس ما 

را افسون رخ زیبایت می کنی. شکرت که تقدیر را بر غلبه و پیروزی حتمی و قطعی 

مستضعفان بر مستکبران نگاشتی و فالح و رستگاری را سرنوشت محتوم آنان که هرگز 

والیت دشمنان دین تو را قبول نمی کنند قرار دادی. شکرت به خاطر نجات یافتنمان از 

چنگال بسیاری از ظالمان که فقط تو می دانی عظمت موهبت نجات ما از دست ظالمان 

چقدر بزرگ است. شكرت که هدایتت را در جان و روح ما ریختی و سرشارمان كردی 
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ازعشق خودت. تو موال و صاحب اختیار و فرمانروای مایی و ما از انکار والیت اولیای 

ضعیف و ذلیل طاغوت و ورود در والیت عظیم کبریایی تو افتخار می کنیم و به خود می 

بالیم. به اینکه بنده تسلیم توایم، به همه عالم فخر می فروشیم. از اینکه تو خدای مایی، ثانیه 

به ثانیه زندگی مان را جشن می گیریم. ما با برگزیدن والیت تو بر والیت غیر تو، پیروز و 

برنده و رستگار شدیم. ما از داشتن چنین خدایی، ثروتمندترین در عالم هستیم. معشوق 

عالمین ممنونیم كه با قدرت بی كرانت از طریق رسوالنت ما را به راه راست راهنمایی می 

کنی. 

خدایا ظن ما به عظمت مهربانی تو این است که برای هر کاری که به عشق تو و به امید تو 

انجام دادیم، بیش از ثروت تمام زمین را به بندگان حقیرت عطا خواهی کرد. ظن ما به تو 

این است که به ازای هر ثانیه که به نیت رضای تو به پدر و مادرمان خدمت کردیم، قلب ما 

را به خودت عاشق تر خواهی نمود و ما را میلیونها سال از نعمت اکبر رضایتت متنعم 

خواهی کرد و اجازه خواهی داد زیبایی ات را نظاره کنیم. زیبای بی همتا ظن ما به تو این 

است که از سر رحمتت، آنچه به خوبانت عطا کردی، به ما هم عطا خواهی کرد. ظن ما به 

تو این است که تو ما را محبوب و عزیز در میان تمام مخلوقاتت خواهی گرداند و ما را 

سفیران عشق و رحمت خود در عالم قرار خواهی داد. ظن ما به تو این است که آن طور که 

شایسته عظمت کرامت و مهربانی ات است، با ما رفتار خواهی کرد نه آنچنان که ما الیق 

آنیم. به رحمتت بسیار امید داریم و یقین داریم در هر راهی که خالصانه برای رضای تو و 

طبق خواست تو قدم گذاریم، تا بی نهایت برکتش خواهی داد و افزونش خواهی نمود. ظن ما 

به تو این است که تو حتما و قطعا به همه وعده هایت عمل خواهی کرد و ما را بر 

مستکبران پیروز خواهی کرد و ما را در زمین مکنت و خالفت و توفیقات عظیم عطا 

خواهی کرد. ظن ما به تو این است که ما را وارثان بهشتت به وسعت آسمان ها و زمین 

خواهی نمود و روح ما را سیراب از مهربانی و زیبایی بی نهایت خود خواهی نمود.
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نه آن چه اراده کنیم، می شود بلکه آنچه تو امر و اراده کنی، می شود. آنچه که ضعیفان 

خواستند نشد و آن چه که گردنکشان و زورگویان هم با همه زور و قدرتشان خواستند نشد و 

همواره تنها خواست تو غالب شد و همواره فقط اراده تو بر هر اراده ای پیروز گشت. تو 

فرمانروای بزرگ عالمی که همه عالم مقهور و مغلوب اراده عظیم تو هستند و احدی را 

یارای کوچکترین مخالفت با آنچه تو در نهایت اراده می کنی نیست. شکرت به خاطر هر 

چه عطا کردی و بسیار شکرت از هرچه از آن منعمان کردی. چه به دست آوردن ها و چه 

از دست دادن ها اگر تو بخواهی، جز بر تسلیم و رضایمان به خواست تو نخواهد افزود. می 

دانیم آن چه که از آن محروممان کردی بی خاصیتی پرضرر و پر شر بود و آنچه که به ما 

عطا کردی، خیر و سود باقی بود. شکرت به خاطر وصال ها و بسیار شکرت به خاطر 

فراق ها. چه بسیار فراق ها که باعث حفظ عزت و ایمانمان شد که اگر به وصال می رسید 

باعث شر رسیدن و خوار شدنمان می شد و چه بسیار وصال ها که اگر فراق می شد ضرر 

می شد و این جلوه رحمت و خیرخواهی تو بود که به وصالش تبدیل نمودی. اگر خواست تو 

در اتفاقی باشد که به آن اکراه داریم و آن را خوش نمی داریم، باز هم مطمئنیم که تو خیر و 

صالح و رشد و ارتقای ما را برای رسیدن به اوج کماالت در همان قرار داده ای. شکرا 

لله. شکرت به خاطر آن چه به دست آوردیم که قلب ما را مطمئن تر به رحمتت و 

شکرگزارتر نسبت به عطایت کرد و  شکرت به خاطر آن چه از دست دادیم که از دست 

دادن ها باعث شد از غیر تو کنده و رها و آزاد شویم و از بند وابستگی ها و تعلقات نجات 

پیدا کنیم. شکرت به خاطر آرزوهایی که به آنها دست نیافتیم که همین دست نیافتن به پاره 

ای خواسته ها باعث شد دل بکنیم و بگذریم و آزاد شویم. خدایا شکرت به خاطر دوستان و 

یاران باوفا که در مسیر تالش برای ساختن دنیا و عقبای بهتر آنان را مالزم و همراهمان 

قرار دادی و شکرت به خاطر اطرافیان بی وفا و جفاکننده که جفای آنان باعث شد با تمام 

وجود حمایت و پشتیبانی تو را حس کنیم. و تو چه زیبا عوض دهنده ای به آنان که در 

حقشان جفا شده است. جفا دیدن و از دست دادن های ظاهری، زنجیرها را از قلب و 
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روحمان باز کرد و ما را آماده نمود برای پرواز به سوی عظمت خودت. هر سختی و بال 

را واسطه ای قرار دادی تا قلبمان از عشق غیر تو پاک شود و تا از گمان به خیر رسیدن از 

غیر تو، توبه کنیم و از پوچی ها و خوشی های ناپایدار و قید و بندها آزاد شویم. با هر 

سختی گناهانمان را پوشاندی و دوباره ما را به خودت نزدیک نمودی و دوباره قلبمان را 

رقیق کردی و دوباره رفعت مقاممان عطا کردی و در پس هر سختی آسایش و گشایش و 

راحتی قرار دادی. گمان ما به تو این است که بسیار زیباتر و وسیع تر و عظیم تر از آن چه 

از دست داده ایم به ما عطا خواهی کرد و ما را عزیز خواهی نمود و ما را بر دنیاپرستان 

مغرور و ستمکار که با متاع دنیوی بر ما فخر فروختند عزت و دولت و پیروزی خواهی 

داد و ما را محصول و نتیجه و عاقبتی بسیار بهتر از محصول و عاقبت آنان قرار خواهی 

داد. خدایا شهادت می دهیم تک تک نعماتی که به ما داده ای از جمع آن چه به دنیاپرستان 

مغرور و غافل داده ای بهتر و عظیم تر است. تک تک مقام هایی که به ما عطا کرده ای از 

جمع مقامی که به همه جفاکاران دنیا خواه و مال اندوز داده ای باالتر است. تو به ما آن 

فضل و نعمت عظیم و باقی را عطا نموده ای که به هیچ کدام از حریصان دنیا نداده ای. 

نعماتت را می بینیم و انکار نمی کنیم. نعماتت را می بینیم و می بینیم و شکر می گوییم. 

شکرا لله. شکرا لله. شکرا لله. می گوییم اما نه برای برتری جویی بلکه برای یادآوری 

فضل و نعمت تو بر ما. دنیا خواهان ستمکار از نعمت عظیم سجده و خضوع در برابر 

عظمت تو و از خود گذشتگی و انفاق در راه تو که به ما عطا کرده ای محرومند. آنان از 

موهبت بزرگ جهاد در راه تو و اطاعت اوامرت که به ما عطا کرده ای محرومند. صاحبان 

دنیا  صاحب هیچ کدام از نعمتهای حقیقی که به مومنان عطا کرده ای نیستند. آن چه به ما 

عطا کرده ای از اخالص و رهایی و ایثار و لذت های روحی و آزادی و آزادگی، عالی و 

بی نظیر ست. خوشنودیم و خوشحال و راضی از عطا و فضل بی کرانت. به شکرانه فضل 

عظیم تو بر خود، به جای چشم دوختن به متاع ناچیز دنیوی که سهم حقیرانه صاحبان زر و 

زور است، به رحمت بی کران و فضل و عطای ابدی تو به خود چشم دوخته ایم. از آنان و 
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رضای آنان گذر می کنیم و فقط به رضای تو می اندیشیم. فقط تو راضی باش و بس. الهنا 

رضا برضاک.

ما همواره در سایه امنیت و عشق تو بوده ایم و بر سفره روزی تو روزی خورده ایم و 

روح و جسممان از طبابت و شفابخشی تو شفا یافته است. از روزهای زندگی مان فقط آن 

روزهایی که برای به دست آوردن رضای تو کوشیدیم، واقعی و ماندگار و موثر شد و هر 

تالشی برای کسب رضای غیر تو حبط و بی ثمر شد. تسلیم توایم. هرچه تو بفرمایی فرمانده

. هر چه تو بگویی آقا. هرچه خودت امر کنی. امر امر توست. سمعا و طاعتا. فرمانبرداریم 

ای فرمانده قلوب. ای فرمانده مهربان.

تو همان یگانه ابدی هستی که نعمت و روزی را مالکی. تویی که واسطه های روزی را 

برانگیختی. تویی که ما را عطا کردی و خوراندی و پوشاندی و شفا بخشیدی. توئی که به 

هر کجا در راه تو هجرت کردیم، از بندگانت بر سر راه ما قرار دادی و به واسطه آنان 

روزی های مادی و معنوی ات را بر ما نازل فرمودی. و تنها توئی که همیشه کنار بنده ات 

بوده ای و هستی و خواهی بود. همه فانی اند و روزی می آیند و روزی می روند. و تو 

زنده و زوال ناپذیر و باقی هستی. گردنمان در برابرت کج و قدمان در برابرت خمیده و 

دستانمان در حضورت لرزان است و از تسلیم شدگان حقیر تو و عاشقان توایم.

آقا جان دنبال بازوانی گشتیم که به آنان تکیه کنیم. تنها بازوان عالم که می توان بر آن تکیه 

کرد را بازوان تو یافتیم. تو تنها کسی بودی که وقتی روی عشقت حساب کردیم، کوچکترین 

خیانتی نکردی و با عشق و وفای بیشتر پاسخمان دادی. تو تنها کسی هستی که با سجده در 

برابر عظمتش به عزت رسیدیم و از ذلت رهایی پیدا کردیم. سایرین ظلم کردند اما از تو 

جز عطا و احسان و فضل سر نزد. تو پشت و پناهمان بودی و از ما دفاع می کردی آنگاه 

که همه پشتمان را خالی کرده بودند. تو حق ما را باز گرداندی آنگاه که سایرین حق ما را 

خورده بودند. تو نگاهمان داشتی و محافظتمان نمودی آنگاه که سایرین رهایمان کردند و 
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تنهایمان گذاشتند. تو ما را رشد و پیشرفت عظیم عطا نمودی آنگاه که همه تالش می کردند 

سد راه توفیقات و پیشرفتمان شوند. رشد عظیمی که نه خود ما می توانستیم اینقدر رشد کنیم 

و نه هیچ کس جز تو می توانست اینقدر رشدمان دهد. دوباره از همه کس به سوی تو بازمی 

گردیم. دوباره از همه جا به سوی کوی تو بازمی گردیم. دوباره آمدیم یا ارحم الراحمین. می 

دانیم به چه عظمتی نعمتهایت را بر ما تمام کردی. می دانیم در هر بار پیروزی، تو بودی 

که پیروزمان کردی. می دانیم که مونس و محافظ و یاورمان بودی. سپاس. تو خودت وکیل 

ما باش برای نجات یافتنمان از خدعه شیاطین. تو وکیل ما باش برای نجات یافتنمان از 

رذائل اخالقی و گناهان درونی. تو وکیل ما باش برای پوشاندن گناهانمان. تو وکیل ما باش 

برای رهایی مان از اسارت نفس و نجاتمان از جهنم. تو وکیل ما باش که با عمل اشتباهمان 

یا سخن خطایمان مایه گمراهی بندگانت از راه تو نشویم. ای که بزرگترینها برای نجات 

یافتن از بزرگترین مشکالت و خطاها، تنها بر تو توکل کردند و تو همه بارها را از 

دوششان برداشتی و نجاتشان دادی.

محبوب خوبم تو رفیق مایی و گمان ما به مهربانی تو این است که تو هم ما را رفیق خود 

می دانی. خدایا نگذار رفیقت طعمه شیطان شود. زنجیرهای گناه بارها و بارها ما را 

زمینگیر نمود و از پرواز به سویت محروممان کرد. به زشتی کردارمان و گناهکار 

بودنمان اعتراف می کنیم و عاجزانه تقاضا داریم در کیفر برحق آنچه در خلوت هایمان 

انجام دادیم شتاب نکنی. حاال پس از کوتاهی بسیار در عبادتت، عذرخواه و پشیمان و 

معترف به سویت بازگشته ایم. نگذار گناهان مانع اجابت دعایمان به درگاهت شود و شهوات 

و هواها و لغزش هایمان، مانع نزول رحمتت. عذرمان را بپذیر و بر ناتوانی مان رحم کن 

و نگذار از مسیر رضایتت منحرف شویم و قلبمان را نفاق یا شرک، سیاه و جهنمی کند. ای 

خدای منان تو از ناتوانی مان در برابر اندک غم و اندوه و سختی دنیا آگاهی پس چگونه در 

برابر جزای آخرتت و سختی های جسمی و جانی ابدی آن و بدتر از همه، دوری از رحمت 

تو تاب آوریم در حالی که بنده خوار و کوچک و درمانده توایم؟ ای سرور ما ای موالی ما، 
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و ای هادی با تضرع از تو می خواهیم ما را از امتحانات سخت خود با روی سفید خارج 

سازی و ما را قبول شده در پیشگاه حضرت خود بپذیری. قلبمان را به تو امانت می سپاریم. 

روحمان را به تو امانت می سپاریم. ای که از هر امانتداری امانتدارتر و وفادارتری، ای که 

صداقت و عشق به شهادت در راهت را در دل بندگان خوبت قرار دادی، بیشترین صداقت 

و عشق به شهادت و شوق جان باختن در راه خودت را به قلبمان الهام کن. در حضور تو 

از هر معشوق دروغین با تمام وجود بیزاری می جوییم و شهادت می دهیم هر معبودی جز 

تو فقط توهمی غیر واقعی و باطل است. قلب ما را از ورود عشق غیرخودت محافظت 

بفرما و روح ما را از تاثیر وسوسه های شیاطین و اغواهای صوتی و تصویری آنان در 

امان نگاه دار. ای خدای بزرگ آنچنان عشق خود را در دل ما جایگزین کن که جایی برای 

دیگری نماند. آنچنان روح ما را تسخیر نما که هوای دیگری نکند. آنچنان همه هستی ما را 

از وجود خود پر کن که از همه کس و از همه چیز بی نیاز باشیم. آن قدر به ما معرفت ده 

که جز تو کسی را نپرستیم آنقدر به ما عزت ده تا در برابر هیچ طاغوتی به زمین نیفتیم و 

آنقدر به ما شجاعت ده که در مقابل هیچ ظالمی تسلیم نشویم و برای به زانو درآوردن ظالم، 

یک لحظه هم درنگ نکنیم. 

تو را می خواهیم نه غیر تو را. تو را می طلبیم نه غیر تو را. رضای تو را اراده کرده ایم 

نه رضای غیر تو را. هر دوستی مان با هر کس برای تقرب به توست و هر دشمنی مان با 

دشمنان تو هم برای تقرب به توست. و همه این ها هم از لطف و رحمت خود توست که قلب 

ما را متمایل به خودت و بیزار از دشمنانت قرار دادی. از هر وسیله ای استفاده می کنیم تا 

به تو برسیم و به سمت هر هدفی حرکت می کنیم، به سوی تو می آییم. هر هدفی جز 

رضای تو برایمان نه حقیقت دارد و نه ارزش. تو را قصد داریم. ما را به مقصودمان 

برسان. 

خدایا پناه بر تو از مکر آنان که در ظاهر دوستند و از پشت خنجر می زنند. پناه بر تو از 

خائنانی که به محبت و اطاعت غیر تو می خوانند... خدایا بین ما و شیاطین حسود از جن و 
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انس تا انتهای ابدیت جدایی و فاصله انداز تا هرگز آنان را به یاد نیاوریم و هرگز نامی از 

آنان نشنویم و هرگز به خاطرمان نرسند. خدایا ما را برای ابد از شر آنان نجات بده و ما را 

در آغوش خودت بپذیر. خدایا با هر کس با ما مکر کرد مکر کن. هر کس را که ما را منع 

کرد منع کن. هر کس را بر ما فخر فروخت ، خوار کن. دل از آن چه در دست مردم است 

کنده ایم و فقط آن چیزی را می خواهیم که از دست تو با واسطه های مختلف به ما عطا می 

شود. خدایا زبانمان را از دروغ، دلمان را از نفاق، عملمان را از ریا و دیده مان را از 

خیانت پاک و منزه بدار.

خداوندگار هفت آسمان و زمین، یقین داریم رهایمان نخواهی کرد. یقین داریم ما را بر 

بدخواهانمان پیروز خواهی کرد. یقین داریم تمام نیازهایمان را برطرف خواهی کرد. یقین 

داریم به مهربانی و بخشش عظیمت. یقین داریم ما را به غیر خودت واگذار نخواهی کرد و 

تا ابد کفایتمان خواهی کرد. ما به یاری تو مطمئنیم یا الله. یا نعم النصیر. پاک و سبحان 

است خدایی که در گذر زمان به طور مداوم وعده یاری مومنان را محقق می سازد و آیات 

و جلوههای پیروزی اسالم بر کفر و طاغوت را به همگان می نمایاند و به زودی وعده 

 نهایی پیروزی عظیم تمامی جبهه حق بر تمامی جبهه باطل را نمایان خواهد ساخت.

ای معشوق ابدی دوباره امانت عشقت را بر دوشمان بگذار. می دانیم در این امانتداری ظالم 

بوده ایم. می دانیم در درک عظمت امانت عشق تو جاهل بوده ایم. اما اگر بارها و بارها 

دوباره این امانت را به ما عرضه کنی، هر بار دوباره آن را خواهیم پذیرفت. حتی اگر می 

توانستیم امانت والیت تو را بازگردانیم، که نمی توانیم، هرگز این کار را نمی کردیم. خدایا 

خودت دلیلش را می دانی. ما از عشق تو نمی گذریم. ما از به دست آوردن تو نمی گذریم. 

ما از تالش برای اینکه تو را عاشق خود کنیم، نمی گذریم. مقام وصل به جذابیت وجود تو 

آن روز که امانت را بر ما عرضه فرمودی آنچنان دلمان را ربود که حاضر شدیم برای به 

دست آوردن تو در باالترین حد ریسک کنیم و پا به دنیای اختیار بین اجر ایمان و جزای 
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نفاق بگذاریم تا با اختیار، عشق تو را بر هر عشق دیگر برگزینیم و به لطف و رحمتت به 

باالترین درجه قرب و وصال تو برسیم که آسمان ها و زمین و فرشتگان تاب و توان رسیدن 

به آن درجه را ندارند. جنون عشق به تو کاری کرد که بار سنگین ترین امانت عالم را برای 

به دست آوردنت به دوش بگیریم و زیر بار بیشترین استقامت در راه وصال تو رویم. 

خودت فرمودی باید به تو برترین ظن و گمان داشت. ظن ما به تو این است که ما را 

خواهی بخشید. خدایا ظن ما به تو این است که تو هم ما را دوست داری. با تمام ظلم و 

جهلمان، امانت عشقت را بر دوش می گیریم. کدام بنده ای توانسته بدون یاری و کمک تو 

مهربان، ذره شنی را از جای بلند کند؟ هیچ جز ظلم و جهل در خود نیافتیم و هیچ امیدی به 

خود نداریم. هر چه داریم و هرچه خواهیم داشت، عطای تو بوده و خواهد بود. ما در ادای 

امانت والیتت نه بر تالش خودمان تکیه می کنیم و نه بر هیچ کس جز تو. پناه می بریم به 

رحمت تو از عذابی که منافقان و مشرکان را در آن می سوزانی... ما به عظمت رحمت تو 

باور داشتیم و فقط بر مهربانی تو تکیه کردیم که امانتی این چنین عظیم را که کمر آسمان ها 

و زمین را خم کرد و بی شمار آفریده ات از پذیرشش قالب تهی کردند، پذیرفتیم. ای خداوند 

تواب خودت امانتی را که از تو پذیرفتیم، امانتداری کن. ما نمی توانیم. نمی دانیم. ظالمیم. 

جاهلیم. اما از عشق تو نمی گذریم. از هر چه بگذریم، از به دست آوردن تو نمی گذریم. 

وجودمان پر از تمنا و خواهش است و جانمان را عشق وصال تو تصاحب کرده است. خدایا 

می خواهیمت.... هر شرطی برای وصالت بگذاری، با جان می پذیریم. کمکمان کن برای 

به دست آوردن وجود بی همتای خودت...

 سپاس که ما را خلق کردی که با جلوه آیات رحمتت ما را عاشق خود کنی و در عشق 

خودت بسوزانی. آیات صفات تو و افعال اقتدار تو را که در عالم می بینیم، از عمق وجود 

تحسین و ستایشت می کنیم. اعتراف می کنیم وقتی آیات زیبایی ات را در آفاق و انفس می 

بینیم، همه وجودمان ارتباط بیشتر و بیشتر با تو را می طلبد. بند بند وجودمان، یکی شدن با 

ذات جذاب تو را تمنا می کند. ای سلطان مهربان چقدر بیشتر جذبت می شویم وقتی غلبه و 
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غرور و قدرتت را می بینیم. از اینکه می بینیم هر کاری دلت بخواهد انجام می دهی 

عاشقترت می شویم. از مشاهده اقتدار و غلبه و چیرگی ات عاشقت شدیم. از مهربانی ات 

شعله بر جانمان افتاد. از درک زیبایی ات سوختیم. سوگند که ما عاشق زیبایی و جذابیت 

توایم. باز هم برگرد به سویمان. معشوقا بیا که دوباره آمدیم. عزیز ما دوباره بازگرد به 

سویمان که دوباره بازگشتیم به سوی تو مهربان. دوباره آمدیم. با بیزاری از غیر خودت. با 

تکذیب غیر خودت. با عشق به خودت و الغیر...

هیهات اگر بنده ذلیل بخواهی و نباشیم شاه الله. هیهات اگر برده مطیع و عاشق بخواهی و 

نباشیم آقا. هیهات اگر خادم کوچک فرمانبردار بخواهی و نباشیم. وجود ما ملک توست. 

هرگونه می خواهی، در ملک خودت تصرف کن. ما ندای منادی را که به ایمان به تو می 

خواند شنیدیم و ایمان آوردیم. پروردگارم چقدر لذت بخش است وقتی هر کس حتی خودمان 

در راه اطاعت امرت برای ما بی اهمیت می شود و تمامی بتها را برای اطاعت دستورت 

می شکنیم و چشم ما جز به سوی تو نیست و جز تو و جز برپایی فرمان و امر تو را نمی 

خواهیم. پروردگارا چه زیباست همدرد ولی تو، همدرد حضرت علی (ع) شدن. چه زیباست 

برای اقامه عدالت و گفتن حق، از طرف پست ترین جنایتکاران تهمت شنیدن. چه زیباست 

برای به دست آوردن رضایتت، تن به خطر دادن و بیشترین استقامت را نمودن. چه زیباست 

برای امر به حق و نهی از ناحق از طرف کینه توزان بی انصاف نفرین شنیدن.

 ای سرور بزرگ، حقیر بودن در برابر عظمت تو چه لذتی دارد. ذلیل بودن در برابر 

شخصیت کامل و بی همتای تو چه لذتی دارد. ممنون از این همه لذت. ای ثروتمند، ای 

مقتدر، ای عزیز، ما را روزی بده از عزتت، از ثروتت و از اقتدارت و ما را با شهیدان 

بنویس. خودمان با پای خود آمده ایم تا خود را به تو تقدیم کنیم. با عشق آمده ایم. با عجز 

آمده ایم. با فقر و اشک و آه و ناله به درگاهت آمده ایم. با امید به رحمت عظیمت آمده ایم. 

به همه کس پشت کردیم و رو به سوی تو آوردیم. و ما در فکر توایم آنگاه که جسممان در 
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میان دیگران است. و تو در نظر مایی آنگاه که چشم سرمان دیگران را می نگرد. و حواس 

ما به توست آنگاه که دیگران تصور می کنند حواس مان به آنان است. و ما در حال جلب 

توجه توایم آنگاه که دیگران در تالش برای جلب توجه ما هستند. و به زیبایی صورت تو 

می اندیشیم آنگاه که در صورت بندگانت می نگریم. و ای زیباترین، روح ما در حال پرواز 

به سوی توست... و ما در لذت تصور وصال نزدیک توایم. ما را ببند به بند عشق ابدی ات. 

ما را ببند به بند بندگی ابدی ات. یا ارحم الراحمین ما را بپذیر. آماده ایم پادشاه. آمده ایم شاه 

الله . برای وصال تو... اگر هزینه به دست آوردن تو، جان و مال و آبرویمان است، با جان 

و دل می پردازیم و با شوق به سوی تو پرواز می کنیم. برترین جان و مال و آبرو را 

عطایمان کن تا بهترین را برای تو قربانی کنیم. تمام وجودمان فدای اراده تو. کوله بارمان 

را برای هجرت به سوی تو پیچیده ایم. ای که هیچ کس جز او شایسته نیست که بندگان از 

او بترسند زیرا نفع و ضرر بندگان فقط به دست توست... ای که مقربان از ترس از 

عظمتش پاهایشان لرزان و دلهاشان سرشار از خوف از هیبتت و چشمانشان از جالل و 

قدرتت به زیر افکنده است... 

ای عظیم و شکست ناپذیر... جز زیبایی در جهاد در راه تو ندیدیم. جز رهایی و لذت از 

عاشقی تو نچشیدیم. ببخش همه بدی هایمان را و اجازه بده در کنار بهترین عبد صالحت، 

امام حسین (ع) روزی خوار خوان کرم تو گردیم... یا ارحم الراحمین ما را هم خریدار شو. 

تو ثروتمندترینی و بی نیاز. ای که از هر مشتری ثروتمند تری. ای که از هر مشتری باجود 

و سخاتری. ای که از هر مشتری بی نیازتر و بنده نوازتری. فرمانده بزرگ اگر تو بخواهی 

آنقدر خود را به تو عرضه می کنیم تا از لطف و کرم و رحمتت خریدارمان شوی. فقط یک 

اشاره کن تا اگر تو بخواهی، با سر به سوی تو بشتابیم... می دانیم چقدر گناهکاریم اما به 

قرب تو طمع داریم. پس به لطف و احسانت ما را خریدار شو و مقام ( عند ملیک مقتدر ) 

را به ما بفروش.. ای که جز او معشوقی در عالم نیست و آسمان ها پیچیده به دست قدرت 

اوست... منتظر امر توایم. اگر اراده داری تا اجلی معین در دنیا بمانیم و وعده های بزرگ 
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پیروزی دینت را ببینیم، تسلیم و راضی به رضایت هستیم و اگر اراده می کنی زودتر با 

پیشکش ناقابل جانمان که آن هم کرم و عطای خودت است، به سویت بازگردیم، با نهایت 

میل و اشتیاق آماده ایم که حتی فکر به نزدیکی به تو، قلبمان را پر از عشق و ذوب در 

تمنای وصالت می گرداند... ای زیباترین و ای قدرتمند ترین... ای آنکه مهر به هر مهربان 

و بخشش به هر بخشنده آموخته ای... چگونه دلمان به ساحتت مهر نورزد و چگونه قلبمان 

اسیر مهر تو نشود در حالی که آیات رافت و رحمت و بخشش بی نهایتت را در کرانه های 

عالم و در آنچه به بندگان مقرب و اولیایت عطا کرده ای، مشاهده می کنیم و دل از شوق و 

شور و مجذوبیت می بازیم... 

مگر می شود به تو نزدیک شد و دل نباخت و اسیر عشقت نشد؟ خدایا؟ وقتی این همه بنده 

مقربت را می بینیم که در به دست آوردن رضای تو و خدمت به دین تو و اقامه شعائر 

اولیای تو ، چگونه از هم سبقت می گیرند، پر از غبطه و حسرت می شویم. به آنان که به 

تو تقرب جسته اند غبطه میخوریم... نگران می شویم از اینکه فرصت هایمان از دست برود 

و نتوانیم جلب نظرت کنیم... تو این همه بنده خوب داری که در بارگاه کبریایی ات ، با تمام 

وجود بندگی می کنند. خدایا نشانه های صفات تو را که در عالم و در بندگان مقربت می 

بینیم ، هر روز بیشتر عاشقت می شویم و در عشقت تاب و توان از دست می دهیم... خدایا 

آنقدر صفات عدل و احسان و رحمت و تکبر و تسلط و قدرتت چشمانمان را خیره و قلبمان 

را عاشق کرده که در تبعیت از حضرت علی (ع) می گوییم: حتی اگر در دوزخمان 

اندازی، اگر در دوزخ اجازه سخن گفتنمان دهی، زبان به وصف عشقت باز می کنیم و به 

همه عالم می گوییم که چقدر عاشقت هستیم... اما خبر فضل و رحمت و احسان عظیم تو به 

ما رسیده است... حضرت علی (ع) در ادامه فرمود: ما هکذا الظن بک ... فضل و رحمت 

عظیم تو این نیست که بنده ای هرچقدر هم گناهکار که عاشق توست و در برابر عظمتت به 

خاک افتاده را رد کنی. تو کریم تر از آنی که آن کس را که خود پروریده ای و پناه داده ای، 

ضایع و طرد کنی. خدایا تو آنقدر رحمانی که خودت پیش از آنکه تو را بشناسیم، ما را به 
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سوی خود دعوت کردی... خدایا خودت وعده بهشت و جوار رحمتت و نزدیکی به ذات بی 

همتایت را دادی. خودت از فضل و بخشش و رحمتت فرمودی.... خدایا خدایا خدایا .... 

بزرگترین بخشش ها از رحمت تو به دور نیست. دست یافتنمان به بزرگترین نعمت های 

ابدی و جوار قرب تو را از عظمت رحمت تو بعید نمی دانیم. تویی همان مهربانی که به ما 

امر به آزاد کردن بندگان کردی. مگر می شود بندگان گناهکارت را که در بند هوای 

نفسشان اسیرند را نجات ندهی و آزاد نکنی؟ نه ظن ما به تو این نیست. تو منزهی از این که 

اجازه دهی شیطان به آن بنده ای که به آغوش تو پناه آورده، آسیبی برساند و او را از تو 

دور کند. موال و منجی ما تویی ای آفریدگار بزرگ و ماییم مخلوق کوچک و ضعیف و 

ناچیز تو و آیا رحم کند بر آفریده کوچک جز آفریدگار بزرگ و عظیم؟ سرور و یاور ما 

تویی ای بی نیاز مهربان و ماییم ناتوان و نیازمند و آیا رحم کند بر ناتوان نیازمند جز 

نیرومند رحمان و رحیم؟ اى موالى ما تویی روزی رسان مهربان زنده و ابدی و ماییم 

روزی خور زائل و فناپذیر و آیا رحم می کند بر روزی خور فانی جز روزی رسان باقی 

مهربان و بخشایشگر؟ اى موالى مهربان ما تویى طبیب شفابخش سخاوتمند و ماییم گرفتار 

و بخیل و نیازمند و آیا رحم می کند بر بخیل و نیازمند جز مهربان سخاوتمند و بخشنده ای 

چون تو؟ 

 تو منزهی از این که دعای بنده ای که تنها از تو درخواست می کند را اجابت نکنی. تو 

منزهی از این که بنده ای هر چقدر هم گناهکار که از اشتباهش پشیمان است را نبخشی. 

خدایا تو منزهی از این که به بنده ای که به رحمت تو ایمان آورده، عزت ندهی. خدایا تو 

منزهی از این که به بنده ای که خاضعانه در برابر تو زانو زده و در برابرت اظهار عشق 

و دلدادگی می کند رخ ننمایی ... وصالت را تقاضا داریم ... ما را محرم حرم کبریایی ات 

کن و پرده از روی زیبایت کنار بزن. خداوندم تنها تو را می پرستیم و تنها از تو یاری می 

خواهیم... ای یگانه معشوق مهربان... ای که جز تو نیست الهه و معشوق و معبودی.. اسیر 
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عشق توایم.. دوستت داریم موال.. دوستت داریم پادشاه مهربان آسمان ها و زمین... الهی... 

نگاهی...

معبودا شهادت می دهیم حضرت محمد ص رسول تو و بنده برگزیده توست و دوازده امام 

بعد از او، جانشینان او و منتخبان تو و چراغ های هدایت در عالم هستند. شهادت می دهیم 

در حکومت دوازدهمین امام موعود از نسل حضرت رسول، همه وعده های تو محقق 

خواهد شد و همه مومنین دنیا بر کفار عالم غالب و پیروز خواهند شد. خدایا شهادت می 

دهیم دین اسالم دین برحق و یگانه راه نجات و هدایت است و تحقق وعده های تو بسیار 

نزدیک است. از وعده ات در ظهور امام زمان تا وعده ات در مورد روز عظیم قیامت، آن 

روز عظیم که پس از مرگ دوباره زنده شویم و عظمت و هییت حکومت تو را در آسمان 

ها و زمین ببینیم. خداوند مهربان شهادت می دهیم هر کس با تو و رسول تو و دین تو 

دشمنی کند، مغلوب و خوار و ذلیل خواهد شد و شیطان ضعیف، و تمامی پیروان ضعیفتر 

او یعنی همه کفار و مستکبران دنیا و نوکران زبون آنها، به زودی به ذلت و ضعف و پستی 

شکست خواهند خورد. ما را از آن بندگان باایمان و شجاع خود قرار بده که عاشقشان هستی 

و عاشقت هستند، آنان که در راه تو قدرتمندانه و عزتمندانه و با خروشی که به اذن تو جهان 

را می لرزاند جهاد می کنند و عزم و اراده شان آنقدر پوالدین و محکم است که تحریم و 

سرزنش و تهدید هر مخالف و معاندی کوچکترین اثری در صالبت و قاطعیتشان در یاری 

حجت تو، حضرت سیدالشهدا ندارد. ما را از تسلیم شدگان به خودت، مجاهدان راه اسالم، 

فدایی دفاع از مظلوم محصور در چنگ ظالم و خشمگین کننده کفار قرار بده . ما را فدایی 

ملت مسلمان باالخص فدایی مهم ترین پایگاه دین اسالم یعنی ایران اسالمی عزیز و 

افشاکننده خدعه شیاطین و شهیدان رکاب امام زمان که به آن ها وعده رزق نیکوی ابدی 

دادی، قرار بده. و خون ما را ، مالمان را و آبرویمان را در راه تشکیل حکومت جهانی 

اسالم خریدار شو.
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ستوده و پاکی تو که بندگانت را که به قدرت و رحمتت ایمان می آورند و وعده های تو را 

باور می کنند، عزیز و مفلح و غالب می گردانی و آنان را از عظمت ملک بی انتهای 

پادشاهی خود عطا می کنی و الی االبد وارث عطیه الهی توانگری و زیبایی و محبوبیت می 

گردانی.

چه همه دنیا طردمان کنند و چه خواهان و خواستگارمان باشند، چه مال و خوشی دنیا به ما 

رو کند و یا از ما روی برگرداند، در همه شرایط اگر تو بخواهی ما تا ابد فقط خواهان و 

خواستگار تو باقی خواهیم ماند. لبیک اللهم...

معشوقا مست و خراب توایم...

از باده هم نشینی با تو مست و حیرانیم...

مست زیبایی توایم...

رب ابن لی و لمن یریدک بیتا عندک فی الجنه... یا الله... یا ارحمالراحمین

شکرا لله....شکرا لله... شکرا لله

سبحان ربنا ان کان وعد ربنا لمفعوال....
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فصل هفتم

خزانه الهی پر از ارزاق است و پیوسته سرشار خواهد ماند

شكرگذارباش. به او توكل كن. به رحمت او ایمان داشته باش. بدی مردم را ببخش و عفو 

کن. با دشمنان خدا دوستی نکن و تابع راه گمراهان و فرومایگان و دنیاپرستان نشو. در 

برابر حیله دشمنان از خودت و دینت محافظت و مراقبت کن. به نیکی ها امر کن و از 

زشتی ها نهی کن و در راه خداوند شکیبا و صبور و حلیم باش. تسلیم خواسته های بی جای 

خود و دیگران نشو و مخالف روش زندگی بندگان شیطان زندگی کن و از هیچ قدرتی جز 

قدرت خدا نهراس.

همیشه در جهت هدف عالی خلقتت گام بردار و نتیجه را به خداوند بسپار. وقتی در صراط 

مستقیم باشی، با خیر و مصلحت خود هم یگانه ای. او تمامی دروازه های کمال را به روی 

انسانها گشوده تا ان شاء الله هر کس خود خواهان است، وارد کاخ توفیقات و پیروزی و 

موفقیت شود. از آنچه خداوند در دین اسالم حرام نموده است، اجتناب کن و واجبات الهی را 

به جای آور. او را آنگونه که خودش می پسندد و امر فرموده، بندگی کن و از رحمت و 

بخشش الهی ناامید نباش که او همه گناهان بنده بازگشت کننده به سوی خودش را یکجا می 

بخشد. به رحمت الهی رو کن و جذب رحمت الهی شو. پیامبر گرامی اسالم، حضرت محمد 

مصطفی صلی الله علیه و آله بزرگترین رحمت الهی برای عالمیان است. به رحمت الهی 
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پشت نکن که برکات و نعمتها در بودن کنار خداوند و رسول او و دوازده امام پس از 

 اوست.

روزی هزار بار شكر خداوند را بر زبان بیاوریم و از ته دل و با تمام وجود خداوند را 

سپاس گوییم. یادمان باشد كه اگر هر روز با صدای مادر یا همسر از خواب بیدار میشویم، 

یعنی این كه خداوند مهربان هنوز فرصت برای زندگی و بازگشت به سوی خودش و عشق 

ورزیدن و لذّتبردن و خوشبخت بودن به ما داده است. اگر صدای نصیحت پدر و مادر را 

می شنویم، یعنی خداوند آن قدر دوستمان دارد كه سایه آن دو یار باوفای بزرگوار را كه 

حاضرند جانشان را فدایمان كنند، باالی سرمان نگه داشته است. اگر صدای غرغر فرزندان 

را میشنویم، یعنی خداوند آنقدر با ما مهربان بوده كه به ما طعم خوش و مطبوع فرزند 

داشتن را چشانده و ما صدای جیغ آنان را در عین سالمتی و شادابی و انرژی می شنویم. 

اگر نعمتهای خداوند منان را می بینیم یعنی خداوند چشمان بینا و سالمت و پرنور به ما عطا 

کرده است تا بتوانیم نعمتهای زیبای خداوند را از پس مژگانمان ببینیم. اگر اسباب خانه 

مان نو نیست، یعنی آنقدر خوشبختیم كه خداوند سرپناهی امن برای زیستن در آن و در پناه 

بودن در مكانی آرام و آسوده به ما داده است. اگر فامیل و اقوام انتظارات زیادی از ما 

دارند، یعنی خداوند این همه انسان را به خاطر ما به زندگی امان فرستاده تا همواره در كنار 

ما باشند و از وجودشان و با همبودن غرق سرور و لذت و عشق شویم و از آنان برکات 

فراوان به ما برسد. اگر معلمی به زندگی مان وارد میشود تا آموزشمان دهد، یعنی خداوند 

رحمان میخواهد ما را هر روز در مسیر كمال باالتر ببرد تا به او برسیم.

كدام آفریده ای این همه نعمت دارد؟ کفران نعمت عقوبت شدیدی دارد و به جهنم ختم می 

شود. تصور نعمت های دنیوی و اخروی، اظهار نعمت و به زبان آوردن نعمتها، و حس 

دلپذیری نعمتها همه از مظاهر شکرگذاری ست. دلشادی و فرحناک بودن بودن از انعام و 

عنایت الهی و امیدواری و دلگرمی به خداوند، نسبت دادن تمامی روزی ها و نعمتهای عالم 

به یگانه سرچشمه نعمتها، استفاده از نعمتهای الهی و لذت بردن از نعمتهای حالل از مظاهر 
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شکرگزاری ست. اطاعت اوامر الهی، عدم تسلیم و سازش در برابر دشمنان، عدم رکون به 

ظالمان و رد دوستی طواغیت نیز از مهم ترین مصادیق شکرگزاری ست که باعث افزایش 

نعمت و سرشار شدن زندگی از سعادت و بهروزی می گردد. 

اگر پولی نداریم، یعنی خدای رحمان میخواهد به ما كمك كند تا استعدادهایی عظیم را در 

درونمان كشف کنیم و آثاری ماندگار را به یاری او خلق کنیم یا خدماتی مفید را به سایر 

بندگان ارائه کنیم. اگر هنوز پول كافی نداریم، اما خداوند کریم به ما بدن و دست و پایی 

سالم و قوی و استوار، و هوش و استعدادی بی نظیر و وافرعطا كرده است تا با ایمان به 

او، جزو موفق ترین انسانها شویم. اگر هرکدام از نعمت هایی که ذکر شد را هم نداریم، 

بسیار بسیار نعمت دیگر داریم که با استفاده درست از هر کدام، خوشبختی دنیا و آخرت را 

به دست خواهیم آورد. کسی که به آنچه دارد قانع و راضی و شاکر و منتظر فتح و گشایش 

عظیم نزدیک است، دست پرلطف و مهربان و بخشنده خداوند را هر روز واضح تر در 

زندگی اش خواهد دید.

نعمتهای مادی و معنوی را که خداوند مهربان به ما عطا نموده، کوچک و کم نشماریم که 

هیچ عطاکننده ای خوش ندارد عطایش کم شمرده شود. آنان را در کمال رضایت دریافت 

کنیم و بدانیم هر عطای الهی وسیله و راهی ست برای دریافت نعمات بزرگتر و بزرگتر. 

نعمات و فضل خداوند را بر زبان بیاوریم و در حضور دیگران از فضل و مهربانی و 

عطای پروردگار در زندگی امان بگوییم و نعمات عظیمش را به همگان یادآوری کنیم. آنان 

که نعمتهای مادی و معنوی را که خداوند از فضل خود به آنان عطا نموده است، کتمان و 

انکار و مخفی می کنند، کافران به نعمتند و به عذاب خوارکننده گرفتار خواهند شد. به 

نعمتها پشت نکنیم و از آن ها روی برنگردانیم. باید رو به سوی نعمتها کرد. آنان را دید و 

حس کرد و به آنان فکر کرد. مثبت ترین و امیدوارانه ترین جنبه اتفاقات و رویدادها را 

ببینیم و دنیا را از آن زاویه دیدی نگاه کنیم که ما را شکرگزارتر می کند.
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باید به طور مداوم برای افزایش امید و ایمان و شکرگزاری، تالش کرد و آن تفکری را در 

ذهن پروراند که موجب حس شکرگزاری قلبی می شود و انسان را نسبت به خداوند رحیم 

عاشق تر می کند و از هر بینش انحرافی یا فکری که موجب حس ناامیدی و ناشکری قلبی 

می شود، روی گرداند.

 شکر الهی را اقامه کنیم و تشکر از پروردگار را تبلیغ کنیم و با گفتار و رفتارمان به 

شکرگزاری و رضایت به خواست الهی امر کنیم. راضی به رضای الهی هم برای خود و 

هم برای دیگران باشیم. هرگز محبت به اقوام و خانواده، قلبمان را به خاطر مشکالتی که 

در اثر ناشکری ها و اعمال خطای خود متحمل می شوند، نسبت به خالق مهربانمان ناشکر 

نکند. یادمان باشد که اگر برای دنیای دیگران، شکرگزاری و ایمان قلبمان را از دست دهیم، 

زیانکارترین انسان خواهیم بود. بگذاریم دیگران صفت شکرگزاری و برکاتش را در ما 

ببینند و خوشنود بودن و شکرگزار بودن و لذت بردن از مواهب الهی را از ما آموزش 

بگیرند. بنده وارانه در برابر آفریدگار بی همتا متواضع و شكرگذار باشیم و از نعمتهای 

حالل او بخوریم و بیاشامیم و بهره مند شویم و یتیم و سائل و محروم را هم در این بهره 

سهیم کنیم. از نعمتهای روحی و معنوی الهی نیز در باالترین شکل ممکن بهره ببریم. دنیای 

مادی و مافیها برای روح بی کران انسان محدود است اما نعمات روحی را اگر قابلیتش را 

در خود به وجود آوریم، تا بی نهایت تجربه خواهیم کرد. بگو چه کسی زینت های ظاهری 

و ارزاق مادی یا زینت های اخالقی و رفتارهای زیبا و جذاب و لذتهای روحی را که 

خداوند برای بندگانش قرار داده، حرام کرده است؟ کسانی که نعمتهای حالل خداوند را بر 

خود حرام می کنند، هم دنیا را از دست می دهند و هم در آخرت از زیانکاران خواهند بود. 

آنان بر خداوند افترا می بندند و از ظن خود نعمتهای حالل را حرام می کنند و هیچ علمی 

ندارند.

انسان به طور مداوم در حال دریافت عطایای الهی و نعمتهاست. ثانیه ای نیست که انسانی 

در حال دریافت نعمات الهی نباشد. صرف بودن آدمی یعنی دریافت نعمت حیات، نعمت 
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تنفس، نعمت وجود، نعمت درک، نعمت فرصتهای بی شمار، و بسیاری بسیاری نعمت مادی 

و معنوی دیگر.

از خداوند رحمان به خاطر نعمت بزرگ حیات و بی شمار نعمت مادی و معنوی تشکر 

کنیم. از خداوند رحمان به خاطر تك تك زنبورهای عسلی كه عسل خوراك ما را درست 

كرده اند، تشكر کنیم. از او به خاطر تكتك درختانی  كه قطع شده تا میز و صندلی و كاغذ 

مورد استفاده ما درست شود، تشكر کنیم. از او به خاطر تكتك گوسفندانی كه هر روز از 

محصوالت شیر و گوشت آنها استفاده می کنیم، تشكر کنیم. از خداوند به خاطر 

باكتریهایی كه روی بدنمان زندگی می كنند و برای ما فایدههای زیادی دارند، تشكر کنیم. 

از او برای تكتك میلیاردها میلیارد الكترون و پروتون بدنمان كه در كنار هم قرار گرفتهاند 

و ما را تشكیل داده اند تشكر کنیم. از خداوند به خاطر هر هورمونی كه هر ثانیه در بدن ما 

ترشح می شود و بدون آنها ما زنده نمی ماندیم، تشكر کنیم.

آیا از خالق بی همتای مهربان به خاطر یکی یکی موهای ابروها و مژهها و رنگدانههای 

آنها تشكركرده ایم؟ آیا از او برای یکی یکی خطوط صورتمان تشكركرده ایم؟ آیا از 

پروردگار برای میلیاردها سلول عصبی بدنمان تشكر كرده ایم؟ آیا از او به خاطر مغز 

شگفت انگیزی که میلیاردها برابر قوی ترین رایانه توان پردازش و حافظه دارد و به خاطر 

استخوان ها، مفاصل، دندان هایمان، گوشت و خون و مو و رگ هایمان تشکر کرده ایم؟ آیا 

از او به خاطر اینکه ما را خوراند و نوشاند و بی نیاز ساخت و یاری امان نمود و شر 

ستمگران را از ما کفایت کرد، تشکر کرده ایم؟ آیا از او به خاطر گناهانی از ما که پوشاند 

و خطاهایی که بخشید و عفو کرد، تشکر کرده ایم؟ آیا از خداوند به خاطر توفیق تک تک 

نمازهایی که در پیشگاه او اقامه کردیم، توفیق انجام احکام عبادی، توفیق احسان به والدین و 

توفیق سایر طاعات تشکر کرده ایم؟
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اگر واقعا شکرگزار وجود کریم و بخشنده او باشیم، درخواهیم یافت عظمت نعمت هایی که 

به خود ما عطا شده، از نعمتی که به سایرین عطا شده، بیشتر و کامل تر است. در خواهیم 

یافت همه آنچه دیگران دارند و بسیار بسیار بیشتر از آن در روح خودمان وجود دارد. اگر 

عظمت هدایت و گوهری را که خداوند در وجودمان قرار داده است بشناسیم، برای ابد دل 

از آنچه در دست دیگران است خواهیم کند و آنچه به خودمان عطا شده را عظیم تر از همه 

عالم خواهیم یافت.

 با شکرگزاری از درگاه حضرت حق، به سوی نعمات عظیم تر الهی بشتابیم. بزرگترین 

نعمت برای همه بندگان، نعمت داشتن محبوبی در نهایت زیبایی و کمال و جذابیت است. 

بزرگترین نعمت داشتن خداوندی ست که یک نگاه به جذابیتش تا ابد دل سراسر عالم را 

لبریز از شیدایی و شادمانی می کند. با تصحیح ظنمان به پروردگار، به سوی رستگاری و 

توانگری و لذت بی کران معرفت و عبودیت او بشتابیم. آنقدر بلند در قلبمان فریاد بزنیم 

متشكرم كه طنین صدای روحمان، روح عالم را بلرزاند و ارتعاشات عظیم صدای روحمان 

از قلب كائنات به سمت ما بازگردد.

معبود را به خاطر نعمت عظیم سپاسگزاری، سپاسگزار باشیم. او را به خاطر نعمت عظیم 

ایمان و توکل سپاسگزار باشیم. او را به خاطر بخشایش بسیاری از گناهان سپاسگزار باشیم. 

او را به خاطر یاری و پشتیبانی اش از ما سپاسگزار باشیم. او را به خاطر نعمت دوستان 

مومن سپاسگزار باشیم. او را برای نجاتمان از والیت و سلطنت ظالمانه طواغیت 

سپاسگزار باشیم. او را برای نعمت نجوا و راز و نیاز با حضرتش سپاسگزار باشیم. و به 

خاطر بهترین موهبتی که خداوند بی همتای منان به واسطه این موهبت، منت بزرگی بر سر 

مومنان گذاشت و آنان را از گمراهی ها و تاریکی ها به راه نور و طهارت هدایت کرد، 

نعمت پیامبری از جنس خودمان که ما را پاک کرد و به ما کتاب و حکمت آموخت و ما را 

به راه پروردگارمان رهنمون شد، سپاس گوییم.
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 بدانیم که اگر مصیبتی وارد زندگی امان می شود از اعمال و اشتباهات خودمان و به سبب 

کفران بسیاری از نعمتهاست. و پاره ای از سختی ها هم برای آزمایش مومنان است. تا 

درجه تسلیم مومنان در برابر اراده خداوند معین شود و تا مشخص شود چه کسانی به وعده 

یاری الهی و به قیامت اعتقاد دارند و در رویارویی با جبهه دشمنان اسالم به دشمن پشت 

نمی کنند.

تصور نعمت، شکر نعمت است و نعمت بهشت ابدی معیت ذات خداوند بزرگ از بزرگترین 

عطایای الهی ست. پس خود را در واالترین نعمتهای بهشتی و جوار قرب الهی تصور کنیم. 

اما از آنان نباشیم که بدون مجاهدت و عمل صالح، طمع بهشت دارند. نعمات جاودان و 

ابدی را با پذیرش والیت الهی پذیرا باشیم و با ناشکری و نافرمانی آنان را رد نکنیم. نعمات 

الهی بسته به میزان شکرگزاری بنده اش وسعت پیدا می کند. پس از آنجایی که نعمات الهی 

بی نهایت است و بی شمار نعمت برای انسان از پیش آماده شده است، در هیچ پله ای از 

شکرگزاری متوقف نشویم که حضرت باری تعالی با انجام اعمال صالح به قصد 

شکرگزاری بیشتر، نعمات را می افزاید و زندگی دنیوی و اخروی بندگانش را برکت فزون 

تر عطا می کند. وسعت هفت آسمان و همه آنچه در آن است و زمین و همه آنچه در آن 

است را ببینیم و نعمات خداوند هستی آفرین را انکار نکنیم. او همه این نعمات را برای 

انسان خلق و تسخیر نموده است. پس چرا انسان این همه نعمت پروردگارش را انکار می 

کند؟ خداوند کسانی را که از مقام قهر و کبریایی او بترسند، مالک دو بهشت ابدی جاودان و 

تمامی نعمات بی شمارش از جمله چشمه ها و درختان و میوه هایش قرار خواهد داد. پس 

انسان کدام یک از این همه نعمت پروردگار را انکار کند؟ خداوند به متقیان در آن بهشت ها 

حورانی بسیار زیبا مانند یاقوت و مرجان که دست هیچ انس و جنی پیش از این به آنان 

نرسیده است، عطا خواهد نمود. پس چرا انسان این همه نعمت پروردگارش را انکار می 

کند؟ خداوند اعلی آن بندگانش را که از عظمت مقام و هیبت او ترسان بودند، در آن بهشت 

های جاودان بر فرش های نیکو و جایگاه های باشکوه منزل خواهد داد و آنان را از انواع 
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میوه های در دسترس روزی خواهد داد. پس چرا انسان این همه نعمت پروردگارش را 

انکار می کند؟ شهادت دهیم پروردگارمان عظیم ترین نعمتهای حقیقی عالم را به ما عطا 

کرده است. از آنان که در غفلتند و این همه نعمت و بخشندگی بی نهایت منعم را انکار می 

کنند نباشیم و در برابر بخشنده بی نهایت، سر عبودیت فرود آوریم.

 آنقدر شکرگزار و خوشحال و راضی از قضای الهی باش و آنقدر زیبا پروردگارت را مدح 

و ستایش و تمجید کن که آنگاه که نزدیک لحظات آخر عمر دنیوی ات شدی، بگویی خدایا 

زیباترین عمر دنیا را در کنار تو گذراندم. روز کوتاه عمر دنیوی ام در کنار تو، بهترین 

خاطره ابدی ام شد. در زندگی ابدی ام در کنار تو به خاطره خوش بندگی ام در دنیا خواهم 

اندیشید و قاب خاطرات زیبای الطاف مادی و معنوی ات ازجمله توفیق جهادم در راه تو، 

سجده هایم در برابر ذات مقدست، توفیق خروجم از اطاعت طاغوت و لحظات پرسرور 

دریافت کمک و یاری عظیم تو در مواجهه ام با دشمنان و حسودان، را تا ابد بر دیوار کاخ 

بهشتم خواهم زد و تا ابد برای لحظه لحظه این خاطره پرلذت و پرنعمت دنیوی کوتاه تو را 

خواهم ستود. 

خداوند مهربان شکور است و بخشش و عطای او را هیچ بازدارنده ای نیست. او پاک و بی 

گناه است و نعمتهایش را بر بندگانش تمام می کند و نعمتهایش بزرگ است. در جبران 

شکرگذاری امان، به ما اجر می دهد و نعمتهایش را می افزاید و عقوبت اشتباهاتمان را از 

ما دور می گرداند. هر چقدر شکرگزارتر باشیم، هدیههای بزرگتری را از او دریافت می 

کنیم. هر چقدر احساس زیباتر و شادی و سپاسگذاری بیشتری را در قلبمان حس کنیم، 

شگفتیها و پاداشهای خداوند به اجر شکرگزاری مان بیشتر می شود. خداوند علی اعلی 

چند برابر آن احساس شکرگزارانه را به ما بازمی گرداند. او به اجر احساس زیبایی كه در 

اثر سپاسگذاری قلبی ایجاد می شود، با اتفاقات معجزه گونه و با تحقق اهداف و با خبرهای 

خوش از انسانها و با هدایت به صراط مستقیم، بنده اش را پاداشی عجیب می دهد. خداوند 

حتی به پاس افكار مثبت امیدوارانه و احساس مثبت به رحمت الهی، خیلی خیلی بهتر از ظن 
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بنده اش را به وی عطا می كند. با توکل و شكرگذاری قلبی و لذت از نعمتهای الهی، ان شاء 

الله مرتبا رشد و كمال بیشتری پیدا خواهیم کرد و تجربههای خوشایندتری وارد زندگی امان 

خواهند شد. 

 به زیبایی های خودمان و زیبایی های اطرافمان نگاه کنیم و خالقشان را عاشق شویم. 

خداوند صاحب تمام زیبایی ها و ثروتها، مالك راستین عالم و فرمانروای عادل گیتی ست. 

در سپاه او و پرچمدار مخلص پیامبر او و اولیای او باشیم و خود را خرج دین او کنیم و 

برای او شمشیر بزنیم که سپاه خداوند اعلی، همواره غالب و پیروز است. به نعمت و روزی 

كه اکنون به ما عطا کرده و به تمام داشتههایمان كه همه از سمت برترین عطاکننده ست، 

افتخار کنیم.

 هنگامی كه در كنار خداوند برتر و نیرومندیم، سكاندار سرنوشتمان هستیم. خداوندی که 

حمد و ستایش فقط از آن اوست، بندگان را به خاطر سرنوشتی باارزش و هدفی بسیار واال 

خلق کرده است. زندگی مان را غنیمت بدانیم و از ثانیه به ثانیه آن بیشترین بهره را در 

جهت به دست آوردن رضای الهی ببریم. کشتی زیبای زندگی ارزشمندمان را، شاداب و 

بانشاط، در میان امواج زیبای هدایت الهی به پیش ببریم و در طول مسیر از آب تنی در 

اقیانوس نعمتهای الهی لذّت ببریم و شکر گوییم. ما به لطف الهی به هدایت حضرت حق در 

پرتو هدایت پیامبر درونی و بیرونی متصلیم.

 اقیانوس عظمت و رحمت پروردگار بی كران است و بی انتها. بران و باقدرت و شادمانه 

به جلو برو. هرگاه خداوند تو را اراده شادکامی و خیر و پیروزی کند، احدی را توان 

بازگرداندن اراده او نیست. پس غیر او و غیر اولیایش را اطاعت و متابعت نکن که اگر 

پیرو شیاطین و طواغیت شوی، دچار عذاب می شوی و هیچ کس جز خداوند مهربان 

نخواهد توانست از عذاب نجاتت دهد. و با ناسپاسی و انکار نعمت ها خودت را مستحق 

عقوبت الهی نکن و پرسرعت و پرتالش در راه خداوند علی اعلی به پیش برو.
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بدان که تحت سلطنت و قدرت الهی هستی پس از شکوه هیچ کس پروا و اندیشه نکن و از 

دشمنان هراس نکن زیرا سلطنت و قدرت الهی بر تو جاویدان و یاری او برای تو همیشگی 

ست. از روزی خویش نگران نباش زیرا خزانه الهی پر از ارزاق است و پیوسته سرشار 

خواهد ماند. خداوند انسان را از نطفه و علقه و مضغه پدید آورد و این آفرینش بر او 

کوچکترین سختی و دشواری نداشت پس مپنداری که از رساندن روزی به تو دچار 

کوچکترین دشواری می شود. خداوند رساندن روزی تو را بر خود واجب کرده است و 

واجباتی را هم بر عهده تو قرار داده است اما بدان او کسی نیست که اگر تو در انجام عمل 

واجبت نسبت به او کوتاهی کنی، در برابر عهد و پیمان خود و ادای آنچه بر خود واجب 

کرده است ، کوتاهی کند. او بنی آدم را دوست دارد و به راحتی هزارها هزار میلیارد بنده 

از جن و انس و فرشتگان و حیوانات و نباتات و سایر آفریده ها را در آن واحد روزی می 

رساند. پس عاشق و دوستدار او باش و در برابر او چنان به بندگی بایست که  بنده ای 

خاکسار و عاشق در برابر پادشاهی شکوهمند و با عظمت ایستاده است. تا لحظه ای که او 

را مالقات کنی، از خشم او خود را در ایمنی نبین و به کسی جز او دل مبند و او را بخوان 

که هرگاه او را بخوانی او را نزدیک و نیکوکار و مهربان خواهی یافت. به روزی ات قانع 

باش که قناعت تو را آسوده و راحت و خوشبخت می کند ولی اگر قانع به قسمتت نباشی، 

حیران و سرگردان و مضطرب خواهی شد. خداوندی که فرماندهی و برازندگی تنها از آن 

اوست، همه چیز را به خاطر تو آفرید و تو را برای عبادت خود آفرید. او را عبودیت و 

عبادت کن و لبریز لذت از حضور او در زندگی ات باش...

خود را عادت بدهیم هر روز صبح از خود سواالتی مثبت بپرسیم تا یادمان بماند كه خداوند 

نعمتهای خود را بر ما تمام كرده است و به ما میلیاردها نعمت را بدون هیچ گونه 

چشمداشت و قید و شرطی ارزانی داشته است.

شکر نعمت از واجب ترین دستورات الهی است که باید هم جنبه قلبی داشته باشد هم زبانی و 

هم عملی. همیشه خود را در برابر خداوند مهربان مقصر و بدهکار بدانیم و هر روز از 
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خود بپرسیم:  "من چقدر نعمت دارم". "چگونه شكر اتفاقات خوبی كه هر روز برایم می افتد 

را به جای آورم". "چگونه خداوند پرمهر ، مرا با عطای عزت و کرامت به زمین آورد تا 

نمایانگر صفات خداوند روی زمین باشم."

"چگونه خداوند بخشایشگر هر روز در جدیدی از کتاب عظیم هدایتش ، قرآن کریم را به 

لطف و منتش برایم باز میكند كه راه درست زندگی كردن را هر روز بیشتر بیاموزم و هر 

روز در مسیر كمال با سرعت بیشتری به جلو گام بردارم."

"چگونه خداوند رحمان این همه استعداد و توانایی بی شمار را در من به ودیعه گذاشته كه 

هر روز بیشتر به وجود آن پی میبرم."

"چگونه است كه هر اتفاقی كه در زندگی ام روی می دهد، ان شاء الله فقط شور و نشاط  

وخوشبختی ام را بیشتر می كند و زبانم و قلبم را بیشتر به ستایش و حمد موالیم می گشاید."

"چگونه است که به لطف و عنایت الهی كمكهای حتی بسیار كوچك من به مظلومین، جهان 

را به جهانی زیباتر و بهشت گونه تر تبدیل می کند. و مبارزه ام در کنار سایر مومنان در 

راه خدا با ظلم و استکبار جهانی ، نتایج به این بزرگی و پیروزی های پی در پی به بار می 

 آورد."

"چگونه است كه به عنایت الهی در دلم، منبعی بسیار تمام نشدنی از محبت، شجاعت و 

بخشش جوشیدن گرفته است و سرشار از آرامش خاطر، ژرفنگری، آسایش روح و اعتماد 

به نفس شده ام."

"چگونه است كه خداوند حمید مرا زیبا ظاهر، خوش صورت و زیبا قامت آفریده است."

"چگونه است كه من به لطف و منت الهی متین، باوقار، پرقدرت، نافذ و موثر هستم و 

انسانها افتخار میكنند از این كه در معیت من باشند."
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"چگونه است كه زندگی اینقدر زیبا، لذتبخش و دوستداشتنی است."

"چگونه است كه دنیا با سرعت، به سمت ظهور اوج نیکی ها، خوشبختی ها ، عدالت 

گسترده و فراگیر، نابودی حکومت ظلم و طاغوت و بهتر شدن لحظه به لحظه در سایه 

حکومت منجی بشریت، حجت قائم آل محمد صلی الله علیه به پیش می رود."

هر روز تمام این سواالت را از خود بپرسیم. این سؤالها گوشه بسیار کوچکی از عطایا و 

موهبتهای خداوند مهربان به ماست. ذهن خود را تربیت کنیم برای اندیشیدن به نكات مثبت 

زندگی و تمرکز بر نعمتها و موهبت های الهی. به زندگی ابدی زیبا و به  لذت های ابدی و 

زیباییهای بهشتی فكر کنیم. خداوند به بشر این قدرت را عطا نموده است كه نظام قوانین 

ذهنش را كه زندگی اش را می سازد، دستكاری كند و قوانین ذهنش را كه همان باورها و 

اعتقاداتش هستند، بر طبق هدایت پیامبر بیرونی و شهود درونی كه صدای حق است، 

بازسازی كند و با این بازسازی به یاری الهی ذهنش را از وسوسه های دروغ شیاطین و 

تمرکز بر نکات منفی رها کند. اگر انسان بتواند ذهنش را روی نعمتها متمرکز کند و از 

احساس بدی که در اثر تفکرات منفی و ناشکری ها و زیاده طلبی ها به وجود می آید 

اجتناب کند، در حالت شکرگزاری قلبی قرار می گیرد و به لطف الهی نعمتها بر زندگیش 

باریدن خواهند گرفت. 

به ناخواسته ها و ناشکری ها پشت کن و به زیبایی های ابدی و پیروزی های پایدار که در 

سایه مجاهدت و صبر بر نامالیمات مقطعی حاصل می شود، روی کن. هر چه اكنون 

هستی، همان چیزی است كه خودت با باورهایت و نظام فكری ات به وجودش آورده ای. 

هر اندیشه مثبت و زیبا و سرشار از شکرگزاری تو، بدون شك به تجربه زندگی ات مبدل 

می شود.
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خداوند همین حاال در حال نظاره توست و تو در محضر او هستی. تو میتوانی شكوه و 

عظمت بودن در حضور کبریایی خداوند را در لحظه حال با تمام وجود احساس کنی. 

حضور بنده وارانه خودت را در محضر عظیم ترین و قدرتمند ترین پادشاه قدرتمند عالم در 

لحظه حال حس کن. در برابر او سجده کن و با او سخن بگو و در برابر او خاشع و فروتن 

باش. خداوند ودود را در قلبت مالقات کن که او به قلب بندگانش آگاه و بصیر است. عظمت 

کاخ پادشاهی او را در ذهنت مجسم کن و او را عالوه بر عبادت تشریعی، در فکرت عبادت 

و عبودیت کن. دستورات الهی را اول در فطرتت اجرا کن و بعد در زبان و عملت. او 

همینجا و هر جا و هر لحظه، به هر كاری تواناست. 

همه انسانها در مسیری پر پیچ و خم به سوی پروردگار خود در حرکتند و او را به زودی 

مالقات خواهند کرد. کسانی که لحظه مالقات با خداوند را تکذیب و فراموش می کنند، همه 

موهبت های دنیوی و اخروی را از دست می دهند. پروردگار را خیلی زودتر از آنچه فکر 

می کنیم مالقات خواهیم کرد. ثانیه ای را برای شتافتن به سوی معبود،برقراری ارتباط 

عمیق تر با او،حمد و ستایش او و انجام هر کاری که رضای او را برمی انگیزد، تلف 

نکنیم. خداوند مهربان بیشتر از اشتیاق نیکوکارترین بندگانش به مالقات او، مالقات آنان را 

مشتاق است. اگر اشتیاق خداوند به بندگان مقربش را درک می کردیم و اگر می دانستیم چه 

عظمتی از لطف و محبت و عشق الهی در انتظار ابرار است، از شوق وصال او در دم 

جان می سپردیم.

 خداوند قدیر همین لحظه بندگانش را صدا می زند. او همین لحظه تو را می خواند تا تو در 

آغوش اعجازگر او روی و با بندگی و پرستش او و شهادت به عدالت و رحمت او، طعم 

زیباییهای زندگی را از حاال و تا روز قیامت و تا ابدیت بچشی. تحت حکومت الهی زندگی 

کن و به حکومت طاغوت کافر باش و به ریسمان محکم الهی، اولیای او چنگ بزن. آنگاه 

بهشتی افسانهای را تا ابد تجربه خواهی کرد. با امید به چنین خداوندی، هر چه هست فقط 

عشق و شادابی و خوشحالی و معجزه است. در کنار خداوند بخشنده، غیرممکن ها را ممکن 
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بدان. در کنار خداوندی که بخشنده مواهب بزرگ ست، رسیدن به اوج را ممکن بدان. در 

کنار خداوند رحمان نجات از بزرگترین مشکالت و برطرف شدن شدیدترین سختی ها را 

ممکن بدان. او پروردگاری ست که بنده اش یوسف را از قعر چاه به سلطنت سرزمین 

بزرگ مصر رساند. او پروردگاری ست که تمامی مردم مصر را مملوک یوسفی قرار داد 

که خود روزی مملوک و برده بود. او پروردگاری ست که یوسف را مسجود برادرانی قرار 

داد که روزی او را به شدت تحقیر و قصد جانش را کرده بودند. او توشه و امید بندگانش در 

سختی ها و راهنما و فریادرسشان در گرفتاری ها و پناه و مددرسان و همدم جانشان است. 

به او تکیه کن و به مهربانی و کارسازی چنین پروردگاری مطمئن باش که آنان که به 

پروردگارشان اطمینان دارند اهل بهشتند. وقتی به این درك عمیق برسی که پادشاه آسمان ها 

و زمین همواره مراقب و یاور و محافظ تو و از رگگردن به تو نزدیكتر است و فقط 

مشیت و خواست او در زندگیت رخ می دهد و نه احدی جز او، هم تراز عارفان اصیل شده 

ای. بازگشت به سوی معبود و رعایت قوانین الهی درهمین لحظه حال كه به اندازه تمامی 

ازل تا ابد است، تمامی زندگی ات را سفید میكند.  گذشته و آینده همین اكنون در روح ازلی 

و ابدی درحال اتفاق افتادن است.

 پروردگار مهربان رافع الدرجات و سودبخش و مهرگستر است و جهان هستی را برای نفع 

رسانی به مومنان تسخیر نموده و كائنات تمامی فرامین او را كه در جهت مصلحت مومنان 

است ماهرانه اجرا می كند. حتی نمی توان عظمت بی نهایت میزان احسانی را که خداوند به 

بندگانش می کند تصور کرد. این دیگر اختیار انسان است که می خواهد با هواهای نفس و 

ناشکری و زیاده خواهی و ستمگری حیات دنیا و آخرت خود را خراب کند و به سمت 

هالکت و نابودی برود یا با شکر و ایمان و عمل صالح، آن را در اوج زیبایی و شکوه 

بسازد. ازصمیم قلب ارزش ثانیه به ثانیه زندگی را بدانیم و در همین ثانیه رو به سوی 

معبود کنیم و مرتبط با او و پیرو دین او باشیم. زندگی دنیا کوتاه است آنقدر کوتاه است که 

کسانی که پس از مرگ وارد صحرای محشر می شوند حس می کنند کل سالهای زندگی 
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دنیا، نیم روزی بیشتر طول نکشیده است. به عکس، زندگی اخروی بی نهایت طوالنی و 

ابدی ست. آنقدر که هر روز قیامت مانند پنجاه هزار سال از زمان دنیاست. پس به دنبال 

کارهای لغو و بیهوده نرویم و از فرصت ها برای برقراری بیشترین ارتباط با معبود و 

انجام بهترین هایی که رضای الهی را در پی دارد، استفاده کنیم.

 

خداوند تبارک و تعالی، ساختار وجودی و فطرت انسان را بر همان الگوی فطرت بی 

نهایت خود، خلق نموده است. وجود انسان معطرشده به روح الهی ست. روحی که در 

بردارنده صفات جمال و جالل الهی ست. زیبایی و جذابیت روح آدمی بی نهایت است. با 

انکار جذابیت و زیبایی بی نهایت به ودیعه سپرده شده در روحت، خودت را به این جسم 

فانی خاکی محدود نکن. به دنیای مادی راضی نشو که محبوس کردن روحت در دنیای 

مادی محدود و سرگرم شدن و مشغول شدن به آن، آن را در عذاب حبس می کند. روح 

آدمی را جز وصل به وجود بی نهایت الهی آرام نمی کند. قدر خودت را بدان و خودت را 

کم نفروش. از همه عادات و عقاید و رفتارهای اشتباه پیشین که نوعا در اثر دنیاخواهی به 

وجود آمده و روح الهی ات را به بند دنیا اسیر نموده، توبه کن و این وعده الهی ست که با 

توبه و اصالح اعمال، اثر سوء گناهان گذشته پاک خواهد شد. مهربانی خدا آن قدر عظیم 

است که با توبه، زشتی ها و گناهان گذشته را تبدیل به نیکی و حسنه در آینده می کند و اثر 

نیکی و حسنه ای که انجام نداده ای را وارد زندگی پس از توبه می نماید. 

تحقق هر کدام از آرزوها، از گرمای توجه و محبت خداست. در مورد آن آرزوهایت که 

اجابت نشده بدان صالح و خیر تو در اجابت نشدن آن تا زمان حاال بوده. خداوند آن قدر 

مهربان است که بهتر از آن را در آینده دنیا هر زمان که صالحت باشد یا در آخرت به تو 

 عطا خواهد کرد.
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خداوند نگهبان و نگهدار توست و بسیاری رسول از فرشتگان درهمین لحظه حال به انجام 

امور تو و هدایت تو مشغولند. تقوای الهی پیشه کن، رو به سوی او كن و با او زندگی كن. 

کسانی که ایمان آورند و در راه خدا مهاجرت و با جان و مالشان جهاد کنند، نزد خدا مقام 

های بسیار باال دارند و همان رستگاران ابدی اند. خداوند آنان را به رحمت و خوشنودی 

خود و باغ های ابدی بهشت و اجری عظیم مژده داده است. با مشاهده آیات الهی قلبت را به 

روی عشق الهی بگشا و در راه خدا خالصانه و مشتاقانه با جان و مال خود جهاد کن و 

برای آن روز که ان شاء الله همراه سایر مجاهدان پرچم حق را در کرانه های عالم به 

اهتزاز درآوری، خود را آماده کن. خداوند مومنان را برگزیده است و آنان را در برابر همه 

عالم سرافراز و عزیز می کند. خداوند جهاد بیش از توان کسی از او طلب نکرده است و با 

تکلیف جهاد ، میزان تسلیم بندگانش را می آزماید و از آنان نتیجه و فتح نمی طلبد. او خود 

به وجود آورنده نتایج پیروزی و سرافرازی و فتح برای مومنان و رساننده آنان به مقصود 

است. او خود، فاعل است و بندگان مجاهدش با تسلیم در برابر امر او، مفعول مشیت او می 

شوند. 

 مجاهدان راه خدا به جریان بینهایت توانگری الهی متصلند. صبر کن. او بسیار جبران 

کننده است و جواب صبر صابران را می دهد. و این وعده حضرت باری تعالی ست که در 

قرآن کریم فرمود : ان االرض یرثها عبادی الصالحون. صالح باش و با دشمنان قسم خورده 

اسالم سازش نکن و در جبهه مقاومت اسالمی بمان. او به زودی مومنان نیکوکار را به مقام 

شاهدان بر مردم می رساند و آنان را غلبه و پیروزی نهایی و آزادی عظیم عطا خواهد 

کرد....

و تمامی این زمین را كه می بینی به تو و سایر مومنان مقاوم در برابر طاغوت خواهد 

بخشید...
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فصل هشتم

قوانین روح تو ابدی و همیشگی است

تسلیم پروردگارت باش. شكرگذارباش. به او توكل كن. به اطاعت اوامر الهی راضی و 

خوشنود باش. به آیات رحمت الهی ایمان داشته باش. نماز را به پا دار و به نماز و زکات 

امر کن. در برابر پروردگارت خضوع و خشوع کن و قیامت را زیاد یاد کن. پروردگارت 

را سپاس گو. به عدل امر کن و خطای انسانها را ببخش و هرگز از دستور انسان ظالم 

زورگو اطاعت نکن. پیرو راه منحرفان و گمراهان و فرومایگان و دنیاپرستان نشو و یار 

مظلوم باش.

تمامی انسانها پس از مرگ دوباره زنده خواهند شد و در روز قیامت در پیشگاه خداوند 

مهربان حاضر خواهند شد. آن روز برای انسانهای مومن بسیار باشکوه و فرح بخش و 

برای ظالمان و انکار کنندگان بسیار سخت و دردناک است. در آن روز مومنانی که در دنیا 

نیکوکار بوده اند و همراه اعمال صالح و با قلب سلیم وارد درگاه ربوی می شوند، به شعور 

و دانایی الهی به طور مستقیم و همیشگی وصل میشوند و آنگاهست كه زیبایی 

وصفناپذیرو جاودان زندگی حقیقی را درك خواهند کرد. در آن روز مومنان و صالحان 

عشق بینهایت خداوند به خود را بدون واسطه تجربه خواهند کرد  و تا ابد سراسر عشق و 
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لذت و یکپارچه سرور خواهند شد. اما ظالمانی که سبب اشاعه فحشا و منکرات و گناه ها 

در زمین شدند و در زمین فساد کردند و خون بندگان خدا را به ناحق ریختند و توبه نکردند، 

در عذاب و خواری ابدی مخلد خواهند شد. همان ها که مانع راه خدا می شدند و منع خیر 

می کردند و از یاد خدا روی گردان بودند و مسکین و فقیر را اطعام نمی کردند. برای 

مومنانی که همواره به درگاه خداوند انابه می کردند، زندگی دنیایی با همه سختی ها و رنج 

هایش محل عبور به سمت ابدیتی پر از لذت و خوشی و نعمت و نجات خواهد بود. و 

خداوند چقدر ما را دوست دارد كه ما را به زندگی دنیا فرستاده تا صالحانه زندگی كنیم و از 

بستر دنیای پست، طعم سربلندی ابدی، عشق الهی و شادی بی نهایت روحی را بچشیم. بدان 

خداوند به هر انسان قدرت زیادی برای آوردن شمع نورانی خوبی و صمیمیت و نیکی در 

میان سایر انسانها و مبارزه با بدی ها و ظلمها عطا کرده است. پس به شکل های مختلف 

دیگران را به عدالت، احسان و معروف ها تشویق و امر کن و از زشتی ها و ظلم ها نهی 

کن و در برابر تجاوز، فساد و گناه ساکت و منفعل نباش که ترک نهی از منکر، منجر به 

اشاعه و عادی شدن منکرها می گردد و برای کل جامعه انسانی عقوبت بدی دارد. دیگران 

را به راه نورانی اسالم و به مهربانی و بخشش و صبر توصیه کن و در برابر زورگویان 

هواپرست مقاومت کن.

هر عملی در این دنیا انجام دهی، دقیقاً عین همان در دنیا و آخرت به خود تو باز میگردد. 

هرعملی انجام دهی، با خودت انجام داده ای. افکار و اعمال تو ذخیره میشوند و قسمتی از 

آن به جسمت منتقل میشود و روح و حقیقت آن به تمام و کمال باقی می ماند تا روز قیامت 

به آن سنجیده شوی. انسانها از ازل تا قبل از این كه به این دنیای مادی بیایند، این اصل را 

كه تنها و تنها خداوند پروردگار و هادی و روزی رسان آنهاست می دانستند و در جواب 

الست بربکم ، بلی پاسخ دادند. آنان برای مالقات ابدی با معشوق یگانه در اجل حتمی قرار 

گذاشتند و برای دست یافتن به آرمان وصال معشوق در بهترین و کامل ترین حالتی که 

مخلوقی می تواند تجربه کند، با شرط داشتن اختیار انتخاب بین کفر و ایمان، امانت عشق 
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الهی را پذیرفتند. اما وقتی به این دنیا آمدند، بعضی از آنان با وجود اتمام حجت مکرر رسل 

الهی بر آنان، خودخواسته تابع شیاطین شدند و آیات الهی را انکار و فراموش کردند. هدف 

خلقتشان، دلیلی که برای آن به دنیا آمدند، ربانیت خداوند، و امانت عشق الهی را که از عالم 

زر بر دوش گرفته بودند، همه و همه را از خاطر بردند و مشغول سرگرمی های دنیای 

پست و معشوق های دروغین و فساد در زمین شدند.

همیشه به یاد داشته باش كه در هر ثانیه تا ابد، نتیجه كامل افکار و گرایش ها و اعمالت به 

سمتت باز میگردد. پس به بهترین قول ایمان بیاور و به پروردگارت بهترین حس ظن را 

داشته باش و با انجام اعمال صالح، برای دریافت عظیم ترین موهبتها امید داشته باش.

به آیات و رسل الهی دوباره و دوباره ایمان بیاور. نیکی كن. شكرگذاری كن. عشق بورز. 

خدمت كن. دوست بدار. یكتاپرست باش. هرگز تابع امیال شخص دنیا پرست زیاده خواه 

نشو. با فسادها و زشتی ها مبارزه کن. نفست را از هواها منع کن. قلبت را از غرور و 

نخوت پاک کن. مسکین و فقیر را اطعام کن. یتیم را گرامی دار. با همسایه رابطه نیکو 

برقرار کن. دیگران را به اطعام مسکین تشویق کن. خمس اموالت را طبق فقه اسالم 

بپرداز. خویشاوندانت را شاد کن. پیوند خور و پیوند ده. از نعمتهای حالل در حد الزم 

استفاده کن و لذتببر و از اسراف دوری کن. در سختی ها صبور و محکم و شاد باش. 

نیایش كن. با خدا حرف بزن. عشقت را به خدا نشان بده و در برابر ظلم مستکبران و 

دشمنان خدا مقاومت و ایستادگی کن. با پدر و مادرت متواضعانه و رحیمانه و بسیار 

مهربانانه رفتار کن، صداقت بورز و حرف حق را بگو حتی اگر به ضرر خودت یا خانواده 

ات باشد و از کسی جز پروردگارت پروا نکن.

بندگان صالح را دوست بدار و با آنان رحیمانه رفتار کن. هرگز به منکران عنود و حسود و 

ظالم که هر پیمانی را می شکنند و به مظلومین رحم نمی کنند اعتماد نکن و با آنان درشت 

و قدرتمند و با صالبت رفتار کن. به مظلومی که تحت ظلم ظالم مستکبری انقدر تحت فشار 
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قرار گرفته که آرزو می کند از دیاری که در آن به شدت تحت ظلم قرار گرفته نجات پیدا 

کند کمک کن. کسی که دنیا را برای به دست آوردن آخرت می فروشد، باید در راه خدا با 

ظالمان مستکبر که مستضعفان را آواره و شکنجه و آزار می کنند، پیکار کند. با یاران و 

سپاهیان شیطان پیکار کن که یقینا نیرنگ و توطئه شیطان در برابر اراده خدا که پشتیبان 

مومنان است، سست و بی پایه است. اصحاب شیطان، قطعا باطل و از میان رفتنی هستند. 

آن کسی که با ورود اصحاب حق به میدان، اصحاب باطل را از میان برخواهد داشت و آنان 

را خوار و محو خواهد نمود خداوند شکست ناپذیر است. آن کسی که همه اعمال صالح 

بندگانش را بی کم و کاست و بدون نقصان و ظلم جبران خواهد کرد و از فضل عظیمش هم 

بر آن خواهد افزود و به آنان بازخواهد گرداند، خداوند مهربان است. خداوند با واسطه های 

مختلف تمامی نیکی های بندگانش را جبران خواهد کرد که او قدرشناس و عادل و غفور 

است. بندگان در حد توان بازویشان نیکی می کنند و خداوند در حد عظمت خودش برای 

آنان جبران می کند. 

صداقت، وفای به عهد، بازگرداندن امانات، احسان، خوبی و نیکی و گذشت و بخشندگی و 

مهربانی و ایستادگی در برابر ظالم مستکبر و سایر صفات نیك انسانی كه در قرآن کریم به 

آنها سفارش شده است، دقیقا عین خود را به فاعل آنها بازمیگرداند و این بازگشت اعمال، 

مهم ترین قانون كائنات است. این قانون، قانونی است كه تمام كائنات بر اساس آن بنا شده 

است و از ازل تا ابد بوده و خواهد بود. انعکاس تمام افکار و نگرش ها و رفتار و اعمال 

انسان در هستی منتشر و گسترده می شود و به زودی به خودش اصابت خواهد کرد. 

بازگشت کوچکترین ذره کار خیر یا شری که انجام داده ای و خواهی داد، بازگشت افکار و 

پندارها و ظن ها و بازگشت سخنان و کالمت را به زودی در دنیا و در شکل اتم و اکمل و 

پایدار آن در آخرت خواهی دید. پس اگر دست افراد مستضعف را بگیری تا در برابر 

ظالمان توان دفاع یابند و قدرتمند شوند، خداوند به واسطه افراد مختلف، دست تو را خواهد 

گرفت تا باالتر روی و بیشتر صعود کنی. اگر به انسانها امید دهی، خداوند مهربان به 
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واسطه انسانهای مختلف، موقعیتهای مختلف و به واسطه فرشتگان بشارت دهنده برای 

رسیدن به واالترین مقام ها و موقعیتهای ابدی امیدوارت خواهد کرد. البته اینان همه بشارت 

دهنده اند و یاری و فتح جز از سوی خداوند قادر یگانه نیست. اگر در افکارت، حسن ظن 

به پروردگارت و ایمان به آینده های سرشار از لطف و فضل الهی را بپرورانی، خداوند 

شکور پاداش ظن نیکی که به او داشتی را به بهترین شکل خواهد داد و بسیار بیش از حسن 

ظنت را به تو عطا خواهد نمود. اگر خداوند را بسیار ستایش و حمد و تعریف و تمجید و 

تشکر کنی، خداوند خوبی که جبران کننده و جزادهنده و دارای فضل عظیم است، هم تو را 

مورد حمد و ستایش مخلوقاتش قرار خواهد داد. اگر با انجام اعمال صالح، نعمتهای خداوند 

را قدردانی کنی و شکر گویی و به خاطر نعمتهای او خوشحال و شادمان و مسرور باشی، 

زمین و زمانه و ماه و فلك هر لحظه به امر خدا به طریقی، احساس خوب و شادی و سرور 

بیشتری را به تو تقدیم خواهند كرد. اگر خود را وقف یاری مظلومین و ایستادگی در برابر 

ظالم کنی، مردم به اذن خداوند خود را وقف تو خواهند كرد و دست ظالمان از زندگی ات، 

از شهرت و از دنیایت قطع خواهد شد و خداوند به تو امنیت و استقالل و عزت و ابهت 

عطا خواهد کرد. اگر به دیگران عشق بدهی و در حقشان نیکی کنی، خداوند ان شاء الله 

عشق و محبت تو را به دلشان خواهد انداخت و تو را محبوب خواهد گرداند. ایمان و عمل 

صالح آن چیزی ست که توسط آن زندگی سراسر خوشی و سرور را برای خود و 

اطرافیانت خواهی ساخت. 

صبور باش که وعده نصرت و فتح الهی حق است. نردبان خوشبختی قرآن کریم و هدایت 

اهل بیت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله سالهاست كه درست جلوی پاهایت قرار گرفته 

است. دستهایت را به آن بگیر و  با اطمینان و ایمان باال برو. دستان قدرتمند خداوند محكم 

تو را از پشت نگه داشته است. تو همیشه در احاطه لطف و رحمت و عشق الهی هستی.

سنن الهی یا همان قوانین روحانی این جهان همیشه ثابت و پایدار و تغییرناپذیر است. با 

قانون شكرگزاری به خوشبختی میرسی. با قانون عشقورزی و خدمت و كمك به مظلوم، به 
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درك لذت انسانیت میرسی. با قانون یكتاپرستی، به آزادی و آزادگی و شجاعت باورنكردنی 

می رسی. با قانون ایمان، به فتح قلوب و رستگاری و نیکبختی می رسی. با توبه از گناهان 

گذشته و تصمیم به جبران گذشته، طبق وعده الهی، کارما یا عقوبت گناهان پاک میشود و با 

کفر پس از ایمان یا فساد پس از اصالح و ظلم و ستم پس از نیکی، اعمال نیک گذشته حبط 

و باطل میشود و روح انسان وارد جهنم و نکبت و هالکت می شود. خداوند تو را مسلط بر 

زندگی خودت قرار داده است. هر گونه با اندیشه و گفتار و اعمالت بکاری، همانگونه درو 

خواهی کرد. بسیار مراقب اندیشه های درونی و کلمه به کلمه سخنان زبانت و تک تک 

رفتارها و کردارهایت باش که با همین افکار و سخنان و اعمال، زندگی و آینده ات را 

میسازی. طبق وعده الهی هر عمل و سخن و اندیشه و نیت به سمت صاحب او برمی گردد 

مگر شخص توبه کاری که خداوند به دلیل توبه، عقوبت اعمال بد گذشته را از او می گرداند 

و حتی اعمال بد او را به عمل نیک تبدیل می کند و یا شخصی که به دلیل کفر پس از 

ایمان، اعمال نیک گذشته او بی اثر می گردد. 

در مورد اصول دین اسالم ناب محمدی و فروع این دین زیبا و مفاهیم آن بسیار مطالعه و 

تحقیق کن. دریای ژرفی از مفاهیم عمیق روحانی در هر کدام از اصول و فروع دین اسالم 

نهفته است. آیین اسالم ناب محمدی یگانه عرفان حق است که توسط تمام امامان تبلیغ و 

تشریح شد. این دین روشنگر ، سیری است که ابتدا و انتهای آن نور و روشنی و هدایت 

است و آدمی را به سعادت حقیقی دنیا و آخرت می رساند. آدمی با اطاعت قرآن و اهل بیت 

پیامبر(ص) و اجرای دستورات آنان، در مسیری قدم می گذارد که پیروزی است و توفیق و 

در صورت نافرمانی و تکذیب آیین حق و تبعیت از راه های کج و منحرف و دروغین، 

دچار ظلمت و گمراهی و عذاب خواهد شد.

خداوند برای انسان آسانی می خواهد. خداوند برای انسان خوشحالی و آرامش و سعادت را 

می خواهد. او برای انسان پیروزی و توانگری را می خواهد. او برای انسان موفقیت و 

سربلندی را می خواهد. و تمامی احکام اصول و فروع دین نجات بخش اسالم از توحید و 
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نبوت و معاد و عدل و امامت تا نماز و روزه و حج و زکات و خمس و امر به معروف و 

نهی از منکر و تولی و تبری و جهاد، انسان را به سر منزل همین موهبت ها میرساند. 

تمامی آنچه در این دین از آن نهی شده از جمله کجروی و ستمگری و فساد و فحشا برای 

 نجات بشریت از فساد و تباهی ست.

تا وقتی كه در حال زیبای توحید و ایمان و شکرگذاری هستی، مطمئن باش در امنیت و 

حفاظت كامل و نیرومند قدرت برتر و فرامادی پروردگار هستی. هنگامی كه در حالت 

رهایی از دنیای مادی و یاد قیامت و تسلیم به خداوند مهربان و ایمان به او هستی، کائنات به 

اذن خدا به خدمت تو در می آید و همه چیز و همه كس دست به دست می دهند تا برای تو، 

همه چیز را به بهترین شکل به پیش ببرند. پس فقط تسلیم امر الهی و شكرگذار و موحد باش 

و صبر جمیل کن.

عظیمترین لذت و سرور را در هنگام تسلیم به خالق آسمانها و زمین احساس خواهی كرد. 

در تسلیم بودن به خداوند است که تمامی آرزوهای فطری ات مستجاب میشود. تسلیم امر و 

تقدیر الهی باش و با تسلیم در برابر مقام ربوبی اجازه بده هدایایی بسیار بسیارعظیمتر از 

آرزوهایت،از جایی که گمان نمی کردی از سمت پروردگارت به تو بخشیده شود. عشق 

حقیقی و ایمان حقیقی به یگانه خالق عاشق، به معنای تسلیم كامل است. كل زندگی درعشق 

به یگانه خداوند عالم خالصه میشود. راه عشق به هللا به بهشت می رسد. هر كاری را كه 

انجام می دهی، فقط به خاطر خداوند مهربان انجام بده تا پروردگار كه تنها منبع روزی 

است و او كه تنها رئیس عالم است، تو را رشد و ترقی دهد. وقتی در تمام ابعاد زندگی ات، 

چه مالی، چه علمی، چه معنوی اول از همه رضای الهی و عشق به او را در نظر بگیری 

دولت حقیقی، علم حقیقی و خوشبختی راستین را به تملك خود درآورده ای. خداوند، هر چه 

را كه اراده فرماید، میشود. محبت او را در دل داشته باش و همیشه در یاد و ذکر او باش 

تا دل عالم را به محبت تو در آورد. او بهترین حافظ و برترین یاور است.
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بدان كه عشق حقیقی تو فقط به وجود الهی منحصر است و عمیق ترین عشق درونت فقط 

متعلق به پروردگار است. یادت باشد كه همه انسانها مملوک و بنده پروردگار هستند و 

مالک هر صفت نیکوی ظاهری یا باطنی آنان خالق یگانه است. تمامی جذابیت ها و زیبایی 

های درونی یا ظاهری افراد، عطای خداوند و لطف و هدیه او به آنان است. اوست كه اراده 

كرده كه این افراد صاحب کماالت و زیبایی ها و برکات باشند. همه وابسته اند و هیچ از 

خود ندارند و او یگانه علت مستقل در عالم است. مخلوقین از جمله تمام انسان ها عاجزند 

از به دست آوردن هر صفت از صفات جمال و کمال و محبوبیت و جذابیتی که به آنان عطا 

شده است. هر کس هر چه دارد از خدا دارد. عطا کننده تمامی محبوبیت ها و جذابیت ها و 

مالک و صاحب جذابیت ها خداوندست. جمع تمام جذابیت هایی که در آفاق و انسان ها می 

بینی، مخلوق باری تعالی ست. فکر کن او چقدر جذاب است که جمع تمام جذابیت های عالم 

فقط گوشه ای کوچک از جلوه جذابیت او آن هم در خلق است چه برسد به جذابیت وجود 

خودش. جمع تمام عشق های پاکی که تمام انسان های عالم از گذشتگان تا آیندگان تجربه 

کرده اند و تجربه خواهند کرد، مخلوق خداوندست. فکر کن او چقدر معشوق است که جمع 

تمام عشق هایی که در قلب جمیع بندگان از ازل تا ابد به وجود آمده و خواهد آمد، نسبت به 

آیات او بوده و خواهد بود. پس خالق زیبایی ها را عاشق شو. خالق کماالت و صفات نیکو 

را عاشق شو. شدیدترین عشق حقیقی قلبت را در انحصار محبوب یگانه قرار بده. اگر 

زیبایی ها و کماالت را در هر شخصی دیدی، شهادت بده این آن شخص نیست که مالک این 

صفات است. اینها نعمتهای الهی ست که خداوند به او عطا کرده است. آنقدر بت های 

دروغینی که در ذهنت ساختی و صفات الهی را به آنان نسبت دادی را بشکن تا همه معشوق 

های دروغین در نظرت محو و ناپدید شوند و جز یگانه کسی را نپرستی. بیشترین حرمت و 

احترام را برای روح الهی قائل شو که وجود الهی بزرگترین، کریم ترین، مهم ترین و 

باارزش ترین وجود عالم است. شهادت بده به مفهوم "الله اکبر" . شهادت بده به مفهوم عظیم 

"ال اله اال الله" . شهادت بده معشوقی جز او نیست و بگذار توهم معشوق های دروغین 
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حقیر دنیا برای عاشقان فریب خورده دنیای کوتاه و حقیر باشند و تو با دیدن آیات جمال 

جمال آفرین یگانه، محبت معبود یگانه حقیقی را بیشتر و بیشتر در دلت بپروران. عشق به 

معبود آنقدر می ارزد که برای به دست آوردن عشقش، همه چیزت را فدا کنی. آیات جذابیت 

و زیبایی و معشوقیت خداوند را در کرانه های عالم از آفاق تا انفس ببین و از سوختن در 

عشق او ابا نکن و سر تعظیم در برابر این همه زیبایی و جذابیت ذات پاکش فرود آور. 

تمایل شدید فطری ات برای رسیدن به خلوت با یگانه معشوق حقیقی را سرکوب نکن. از 

اینکه سخت تر از همه مجنون ها، مجنون معشوق یگانه عالمیان باشی و تنها به او فکر کنی 

و تنها صدای او را بشنوی و تنها به او بنگری، ابا نکن. از اینکه آنقدر در عشقش به پیش 

روی که آرام و قرار از دست دهی و بند بند وجودت وصال معشوق یگانه را طلبد، ابا نکن. 

از اینکه آنقدر در عشقش بسوزی که از جان و نفس خودت برای به دست آوردن رضایش و 

وصالش بگذری، ابا نکن. رکون و میل شدید به خالق و اسارت دلت در عشق او، تو را از 

همه بدی ها نجات می دهد و رستگارت می کند. در راه عشق به پروردگارت است كه تبدیل 

به زیباترین، عالمترین و خوشبختترین میشوی و به مقام های بسیار واال دست پیدا می 

کنی.

خداوند را با ترس و اشتیاق بخوان و خودش را از خودش بخواه. به محض این كه خالصانه 

خدا را بخوانی، او تو را اجابت می کند. به حسن ظن او در آفرینشت و رحم و مهربانی بی 

نهایت او در پرورش و تربیتت ایمان داشته باش. او خالق قادر و منحصر به فرد عالم و 

عالمیان است. پس برای به دست آوردن هر چه كه میخواهی از او كمك بگیر. او صاحب 

فضل عظیم است واگر بخواهد عظیمترینها را برای تو خلق میكند. عطا و بخشش الهی در 

همه جنبه ها ، همیشگی و مستمر و مادی و معنوی و دنیوی و اخروی ست. انسانها بر 

زندگی تو بی اثر هستند. تنها تاثیر از خالق توست. هر چه نیکویی و برکت بر زمین می 

بینی، خالق آسمانها و زمین آن را خلق كرده است. هر كاری را به نیت رضای خدا انجام 

بده. وقتی به قصد به دست آوردن رضای الهی راه عدالت و احسان و صله رحم را در پیش 
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گیری، نیروی الهی تو را بر تمام جهان غالب میكند. کسی که رضای خالق را به دست 

آورد، خداوند رضایت و محبت خلق را به او عطا می کند و کسی که دنبال رضای غیر خدا 

رضای خدا را زیر پا گزارد، نارضایی و طرد همه خلق را به جان خود خریده است. خشم 

یا بغض شخصی نسبت به گروهی باعث نشود در قضاوت یا رفتار نسبت به آنان، از راه 

عدالت منحرف شوی. چه با آنان که به آنان محبت داری و چه با آنان که به آنان بغض 

شخصی داری با عدالت برخورد کن که عدالت به تقوای الهی نزدیکتر است. تقوای الهی 

داشته باش و بر طبق احکام الهی كه خداوند آنها را با هدف رسیدن هر صاحب حقی به 

حقوقش و افزایش عدالت و صلح و آشتی بین انسانها وضع كرده است، عمل کن و بدان 

وقتی تقوا پیشه کنی، نیروی الهی تو را حفظ میكند و فضل نیكو می دهد و رحمت و 

گشایش را به تو عطا میكند. قیام کننده به قسط و عدل باش و برای خداوند بر اساس حق و 

برای احیای حق شهادت بده حتی اگر شهادتت بر ضد خودت یا ضد پدر و مادرت یا 

خویشاوندانت باشد. مواظب باش حب نفس یا دوستی و محبت نسبت به فامیل تو را وادار به 

ترک عدل و شهادت به ناحق نکند. رعایت حق خداوند و قیام به عدل مهم تر از رعایت 

خواست اطرافیانت است. پس از هوا و هوس خودت یا هوا و هوس دیگران پیروی نکن که 

ممکن است از راه حق منحرف شوی و بی عدالتی کنی. و خداوند عاشق بندگان با تقوا و 

عدالت پیشه خود است. وقتی به بازوان پرتوان خدا اعتماد کنی و به مصلحت اندیشی و 

خیرخواهی او در پس اتفاقات به ظاهر مخالف اعتقاد داشته باشی و برای قسط و عدل قیام 

کنی، دولت و بخت آسمانی الهی یار توست. خالق آسمانها و زمین تو را زیبا خلق و اكرام 

كرده و تو را چشم و گوش و قلب عطا کرده و به تو راه خیر و شر را نمایانده تا از عدالت 

و حق گویی منحرف نشوی اما تعداد کمی از بندگان او شکرگزار هستند. لطف بی قید و 

شرط معشوق همراه توست. او کسی است كه همه دعاهایت را میشنود و اجابت کننده 

دعای دعاکنندگان است. او همواره یار و یاور و كمك توست. به او وفادار بمان و در 
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صراط مستقیم عدالت و حق گویی بمان.  فقط از او بخواه. تنها اوست كه قدرت پیروز 

كردن و موفق گردانیدن و نجات دادن تو را دارد. 

خداوند متعال همه اسرار را می داند و به شکلی حیرت آور آنچیزی را كه باید، در زمانی 

كه باید، از جایی که فکرش را نمی کنی به تو عطا می کند. تنها کسی كه میتواند هر 

نیروی عظیم را به گردش درآورد، خداوند بزرگ ست. فقط خداست كه تمام راهها را بر 

بندگان نیک باز میكند. فقط خداست كه مسیر را میداند. همه چیز در ید توانای اوست. فقط 

اوست كه مسیر آبشار طالیی خوشبختی زندگی ات را می داند. در مسیر نجاتی که خداوند 

رحمان بندگانش را به آن هدایت کرده به پیش برو. رسول گرامی او را یاری کن و دین او 

را تبلیغ کن و به رحمتش تكیه كن تا با اطمینان، در تمام موارد، جواب بگیری. او 

سرپرست عالم است. و لحظه به لحظه در حال احداث و تکمیل نمودن دنیا و پروراندن 

بندگانش ست. او سرشار از مهربانی و بزرگی ست. یك کسی با این همه نیرو،همیشه 

مهربانانه در کنارت است و او خداوند قادر و بلند مرتبه ست. غلبه و برتری در تمام عالم 

فقط از آن خداوند است. او قدرت اعظم كائنات است. او یکیست و او خالق آسمانها و 

زمین است و او همانی است كه همه جا در همه عالم هست وهمه عالم بنده و سرباز اوست. 

یكتاپرست خدایی باش كه تنها خالق جهان است و جنود آسمانها و زمین از آن اوست.

به خداوند مهربان و رسول او و حجت قائم آل محمد صلی الله علیه و آله مومن باش و خدا 

را بندگی کن تا از بندگی هر کس جز او رهایی یابی و به بینیازی انسانی آزاده و غیور 

برسی و لذت غنا و قدرت و آزادی حقیقی را بچشی. انسان کامل ترین و باکرامت ترین 

موجود كائنات خلق شده است و روح او برای طی مراحل کمال و عروج به مقامات واالتر 

حد و مرزی ندارد. خداوند تو را به دارالسالم یا اوج زیبایی و سعادت ابدی دعوت کرده و 

شیاطین در جبهه مخالف بندگی خدا تو را می خوانند تا تو را به دوزخ بکشانند. تو بر اساس 

هدایت های پیامبر درونی و پیامبر بیرونی زندگی كن و با شیاطین مبارزه کن تا به لطف 

الهی در اوج سعادت و خوشبختی پرواز کنی.
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هر انسانی به لطف خداوند با قدرت اختیارش فرمانده دنیای خویش است و مسئول  سعادت 

یا شقاوت خود است. تو درعالم خودت می توانی با ایمان و عمل صالح بهترین و 

باشكوهترین عاقبت را بسازی و با کفر و انکار و استکبار، بدترین و پر عذاب ترین عاقبت 

را تجربه کنی. هنگامی كه مومن و یكتاپرست و شكرگذاری، در احاطه نور خیر الهی 

هستی. هنگامی كه در راه خدا همراه سایر مومنان با ظلم ظالم مبارزه می کنی و مظلوم را 

یاری می کنی، نیروی الهی به طور کامل از تو پشتیبانی می کند و دروازههای غلبه و 

پیروزی را به شکلی معجزه آسا به رویت می گشاید. اما اگر به دنبال تفاخر و تکبر و 

افزون طلبی، دچار شهوات حرام و ظلم و فساد شوی، هیچ کس نخواهد توانست تو را از 

عقوبت پرعذاب اعمالت نجات دهد.

مالحظه امر الهی را بکن و با جان و مال خود برای تثبیت حاکمیت الهی و دفاع از 

مرزهای اعتقادی و جغرافیایی اسالم ناب تالش کن. خداوند جان و مال مومنان را در ازای 

بهشت برین ابدی از آنان خریداری نموده است. مومنانی که با دشمنان اسالم که به کیان 

جوامع اسالمی ظالمانه حمله کرده اند، می جنگند و می کشند و کشته می شوند. آنان که با 

اهدای جان خود، جان بسیاری از مظلومین و مستضعفان را حفظ می کنند و جلوی ظلم و 

خونریزی بیشتر ظالمان را می گیرند. این وعده حق را خداوند متعال بر عهده خود قرار 

داده است که پیش از قرآن کریم در تورات و انجیل ذکر شده بود. با حضرت باری تعالی 

معامله کن و از نتیحه معامله مطمئن باش که این معامله همان پیروزی عظیم و کامیابی 

ابدی است. در مبارزه با دشمنان قسم خورده ی اسالم صبور و با استقامت باش که یاری 

خداوند همراه صابران است و خداوند آن مومنان را که در راه او در صف پیکار با کافران 

مانند سدی آهنین همدست و پایدارند، بسیار دوست می دارد. با سایر مومنان مقاوم در برابر 

استکبار جهانی متحد باش و سست و خسته نشو و همواره پرشور و پر امید و نیرومند باش 

و به یاد داشته باش که طبق وعده صریح قرآن کریم اگر در برابر هر هجوم دشمنان اسالم، 

در هر عرصه ای که به مومنان حمله می کنند از نظامی یا اقتصادی یا فرهنگی، متحد با 
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سایر مومنان دفاع و استقامت کنی، دشمنان از پیروزی مایوس خواهند شد و از حمله دست 

خواهند کشید و به جنگ پشت خواهند کرد و خود با پای خود از میدان فرار خواهند نمود. 

فرار قریب دشمنان اسالم در صورت پایداری مومنان، سنت کیهانی الهی ست که در تمامی 

امم پیشین در هر عرصه رویارویی مومنان و کافران به وقوع پیوسته و سنت های الهی از 

ابتدای خلقت تا انتهای آن تغییرپذیر نیست. و دنیا در زمان های طوالنی گذشته تا حال و از 

حال تا آینده، همواره شاهد پیروزی ها و توفیقات مومنان است و خواری و شکست 

 مستکبران و عنودان. 

هر پیروزی  بزرگی در مقابل دشمنان اسالم كه فكرش را بکنی، در سایه صبر و مقاومت 

ان شاء الله آسان و راحتالوصول خواهد شد. تو با ایمان و جهاد در راه خدا، تجلی تحقق 

وعده الهی خواهی بود و خداوند شکور در پاداش مجاهدت مجاهدان، ظلم و تجاوز استکبار 

جهانی را از کشورهای مظلوم و مسلمان دفع خواهد نمود.

مانند مردان مقاوم راه خدا مثل امام خمینی (ره) و امام خامنه ای(ره) شاهرگ سیطره غرب 

و حکومت آمریکای ظالم خونخوار را هدف بگیر و شلیک کن. هنگامی که تیری به سمت 

دشمنان قسم خورده ی خدا و رسول او پرتاب می کنی این تو نیستی که تیر می زنی بلکه 

خداست. كار تو فقط مقاومت و ایستادگی در برابر دشمنان خدا باشد كه نتیجهاش فالح و 

رستگاری است. آن گاه، در راه زندگی تو فقط خداست و پیروزی و بركتهای بیپایان. 

خداوند در گوش همه مومنان مقاوم بشارت خوش فتح قریب را زمزمه کرده است. تو فقط 

پیرو آیات قرآن کریم و سیره اهل بیت پیامبر خاتم برای جلو رفتن باش و در كنار خدا و با 

حسن ظن به او از کیان اسالم و مسلمین دفاع کن و در این راه قائم و پایدار باش. بقیهاش به 

خدا مربوط میشود. رساندن مومنان به پیروزی و برتری دادن بر مستکبران به عهده 

اوست. فقط دستت در دستان پروردگارت باشد که خداوند مومنان را راه خواهد برد و از 

آنان حفاظت و حمایت خواهد کرد و سختی ها را بر آنان آسان خواهد نمود. پس به او 

اعتماد کن و مستکبران را از عجز به صلحی که خفت بار باشد دعوت نکن. که حتما و 
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قطعا اگر مومن به پروردگارت باشی به همراه سایر مومنان بر معاندان پیروزی. آرام باش 

وبه پوچی های دنیای مادی بخند. دفاع از مرزهای اسالم در هر بعدی چه سیاسی، چه 

اقتصادی ، اعتقادی و فرهنگی یا جغرافیایی بر مومنان تکلیفی الهی ست. هرچند که مبارزه  

برای انسان سخت و ناخوشایند است اما چه بسا برای آدمی امری ناخوشایند باشد اما خیرش 

در همان باشد و چه بسا برایش امری محبوب باشد اما شرش در همان باشد و تنها کسی که 

خیر و صالح انسان و راه سعادت او را می داند خداوند علیم و آگاه است. کسانی که در راه 

خدا هجرت و مبارزه می کنند همان مومنان واقعی هستند که واقعا به رحمت خداوند اعتقاد 

دارند و صفت بزرگ بخشش و مهربانی او را باور کرده اند. مغفرت و اوج نعمتهای بی 

بدیل ابدی از آن آنان است. به لشگر فاتح و غالب عاشقان معبود بپیوند. لشگر عاشقان 

معبود ، به اقتدای حضرت زهرا (س) و حضرت علی (ع) در مسیر مستقیم اسالم ناب 

محمدی حرکت می کنند. مسیر این لشگر تبعیت از دستورات خداوند و مقصدش خود 

خداست. لشگریانش ، همان مهاجران الی الله اند. همان عاشق ترین و صادق ترین و خالص 

ترین مردمان. همانان که فقط برای رضای معبود تالش می کنند و خالصانه او را عشق می 

ورزند . آنان وارد پرسودترین و عظیم ترین معامله عالم با بی نیازترین و ثروتمندترین 

خریدار عالم شده اند. عشقی که آنان را دراین راه به پیش می برد ، بسیار بزرگ است. 

خیل عظیم مدافعان حرم اهل بیت به فرماندهی اول مدافع حرم، حضرت فاطمه زهرا (س) 

در مسیری که انتهای آن لقاء الله است حرکت می کنند و با دفاع از حریم ولی خدا از حریم 

الهی ست که دفاع می کنند. آنان مطمئنند آن هنگام که خداوند رحمان را مالقات خواهند 

کرد، او طبق وعده حقش ، بسیار بسیار بیش از لیاقت و تالششان به آنان عطا خواهد کرد.

در سوره شرح آیات  ۷ و ۸ داریم: فَإِذا فَرَغْتَ فَانْصَبْ . و الىٰ رَبِّکَ فَارغَب. یعنی پس 

هنگامی که از کار مهمّی فارغ می شوی به مهم دیگری پرداز. و به سوی پروردگارت 

رغبت کن. آیه مفهوم گسترده اى دارد که فراغت از هر مهمى، و پرداختن به مهم دیگر را 

شامل مى شود، و جهت گیرى تمام تالش ها را به سوى پروردگار توصیه مى کند. در این 
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آیه مبارکه پیامبر اعظم دستور می گیرند که هنگامی که یکی از آرمانهای بزرگ را به 

سرانجام رساندی، تالش در جهت تحقق آرمان دیگری را آغاز کن و به این وسیله رغبت و 

عشق خود به پروردگارت را نشان بده. وقتی از کار فراغت پیدا کردی، تازه قامت راست 

کن و شروع کن به کار بعدی؛ توقف و بن بستی وجود ندارد. با هر حرکتی که به سمت 

آرمان های پذیرفته شده و اعالم شدهی اسالم حرکت کنی، این، رغبت الیاللّه است. در این 

دو آیه دو کلید واژه مهم وجود دارد. واژه های فرغت و انصب. این دو عبارت به معنای 

تمام کردن کاری در جهت آرمان بزرگی و دوباره شروع به تالشی دیگر حتی با تحمل 

سختی ها در جهت همان آرمان است. اما این آرمان بزرگ که بزرگترین آرمان اسالم است 

و یقینا محقق خواهد شد و انسان برای به دست آوردن رضای خدا باید برای دست یافتن به 

آن تمام سعی و تالش خود را کند و حتی در این راه خود را به رنج و سختی افکند، چیست؟ 

مهم ترین آرمان اسالم در آیه زیر آمده است: و ما خلقت الجن و االنس اال لیعبدون. جن و 

انس را نیافریدم مگر برای آنکه مرا پرستش کنند. طبق این آیه بزرگترین آرمان اسالم که 

وقوع آن قطعی ست، بازگشت همه انسانها به بندگی خداوند است. و بازگشت همه انسانها از 

بندگی شیاطین و ستمگران و مستکبران به بندگی خداوند، فقط از طریق تشکیل حکومت 

جهانی اسالم به فرماندهی جانشین خداوند بر روی زمین، امکان دارد. تشکیل حکومت 

یکپارچه اسالم در سراسر دنیا توسط همه پیامبران و امامان معصوم به فرمانروایی حضرت 

حجه بن الحسن به طور حتمی و قطعی وعده داده شده است. پس در زمان کنونی که پایه 

های تشکیل حکومت جهانی اسالم به خواست خداوند متعال توسط انقالب اسالمی و به 

فرماندهی نائب امام زمان ، ولی فقیه عادل زده شده است، قسمتی از مهم ترین آرمان اسالم، 

محقق گشته است. پس هر تالش و تحمل سختی برای تقویت و توسعه حکومت جمهوری 

اسالمی ایران که پایه حکومت امام زمان است، مصداق عبارت فانصب است. اهمیت 

انقالب شکوهمند اسالمی که با تاییدات غیبی الهی پیروز شد و مورد امید میلیونها مسلمان و 

مستضعفان تمام جهان است، بسیار واالست. جمهوری اسالمی ایران حرمی ست که از 
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حریم اسالم ناب و حریم اهل بیت علیهم السالم دفاع می کند و هر کس از این حرم دفاع می 

کند، مدافع حرم اسالم ناب محمدی است. تمام کردن هر تالشی برای تقویت پایه های این 

حکومت دینی باید با آغاز حرکت و تالشی دیگر برای مستحکم تر کردن این حکومت الهی 

همراه شود. هر تالشی در راستای اقتصادی، فرهنگی، علمی، سیاسی، نظامی و ... که این 

حکومت الهی را به یاری الهی در برابر ضربه های دشمنان اسالم و مستکبران مقاوم تر 

کند و آن را مقتدرتر کند، و مرزهای جغرافیایی یا اقتصادی یا نظامی آن را گسترش دهد، 

تالش برای تحقق بزرگترین آرمان موعود اسالم است. حال سومین کلید واژه یعنی عبارت 

الی ربک فارغب را مورد بررسی قرار می دهیم. ترجمه این عبارت این است که به وسیله 

این عمل (تالش برای حاکمیت دین خدا) به پرودگارت رغبت و میل کن. یعنی از طریق این 

تالش ، به پروردگارت اظهار عشق کن و وفاداری خود را به او ثابت کن. رغبت الی الله 

یعنی نشان دادن عشق و اخالص عاشق به پیشگاه معبود یگانه و دلبری برای او. پس معنی 

کلی این دو آیه این است: برای به دست آوردن رضا و قرب الهی و برای نشان دادن تمنا و 

عشق و خواهشت به معشوق ازلی و ابدی، در راه تحقق آرمان موعود اسالم که تشکیل 

حکومت جهانی اسالم است، تالش کن و با دشمنان این آرمان یعنی مستکبران و فرعون 

زمان که در زمان ما آمریکا و اسرائیل جنایتکار است، مبارزه کن. وَعَدَ اللَّهُ الَّذینَ آمَنُوا 

مِنْکُمْ وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ لَیَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِی األَْرْضِ کَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذینَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَ لَیُمَکِّنَنَّ لَهُمْ 

دینَهُمُ الَّذِی ارْتَضی لَهُمْ وَ لَیُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْناً یَعْبُدُونَنی ال یُشْرِکُونَ بی شَیْئاً وَ مَنْ کَفَرَ 

بَعْدَ ذلِکَ فَأُولئِکَ هُمُ الْفاسِقُونَ :خداوند به کسانی از شما ( مسلمانان ) که ایمان آورده و 

کارهای شایسته کرده اند وعده داده است که قطعا آنها را در روی زمین جانشین ( خود ) 

کند و حکومت بخشد همان گونه که کسانی را که پیش از آنها بودند ( مانند مؤمنان قوم نوح 

و قوم هود و صالح و قوم یونس ) جانشین ساخت ، و حتما آن دینی را که برای آنها پسندیده 

است ( دین اسالم ) برای آنها مستقر و استوار سازد ، و بی تردید حال آنها را پس از بیم و 

ترس به امن و ایمنی تبدیل نماید به طوری که تنها مرا بپرستند و چیزی را شریک من قرار 
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ندهند. و هر که پس از این ( نعمت بزرگ ) کفران ورزد ، چنین کسانی به حقیقت 

نافرمانند. وَ نقول سُبْحانَ رَبِّنا إِنْ کانَ وَعْدُ رَبِّنا لَمَفْعُوال: می گوییم: منزّه است پروردگار ما، 

که وعده هایش به یقین انجام شدنی است.

 با تالش برای ترقی و تعالی کشور اسالمی در خدمت خدا باش و از هدایای الهی که 

انتظارت را می کشد مسرور باش. کسی که در جهت حاکمیت دین خدا تالش کند، زمین و 

زمان درجهت مصالح و منافع و خواستههای او كار میكنند. هر چیزی در زندگی انسان 

مومن هست، حتی اشیا هم برای ظفر و موفقیت و پیروزی او و شکست و خواری دشمنانش 

كار میكنند. نیل به خیر و صالح و تحقق آرمانها، هدیه جاودانه خدا به مومنان مجاهد 

است.

انسانهای موحد و شکرگزار و مجاهد و باایمان همان كسانی هستند كه خداوند بزرگ در 

قرآن می فرماید درهای نعمت آسمانها و زمین را به رویشان باز كرده است. آنان مسلما با 

پذیرش حاکمیت الهی و ایمان به آیات الهی به نعمت و بركت الهی رسیده اند. اگر کسی 

راهی را رفته و به نتایج خوبی رسیده است، تو هم اگر همان راه را روی، دقیقاً به همان 

 نتایج خواهی رسید.

خداوند عدالت محض است و قوانین الهی و روحانی موجود در كائنات هم برای تمامی 

انسانها یكسان عمل میكند. خداوند منزه و پاک مطلق است و کوچکترین ظلم و حق کشی 

و پارتی بازی و نژادپرستی در دستگاه الهی وجود ندارد. اگر کسی در هر جایی از دنیا، در 

هر زمانی، به موفقیت بزرگی رسیده است، تو نیز اگر در اعتقادات و اعمال به درجه او 

برسی می توانی عیناً همان كار را انجام دهی. برای كائنات فرقی نمیكند طرفش تو هستی 

یا کس دیگر. كائنات فقط بر اساس قوانینی كه در روز اول خلقت دنیا توسط خدا کامال 

عادالنه وضع شده است، رفتار میكند. اگر انیشتن توانست با تالش و کوشش و تفکر و 
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مطالعه و تحقیق، بزرگترین قوانین فیزیك را كشف كند و باالترین توفیقات علمی را به 

دست آورد، تو هم ان شاء الله میتوانی. اگر حر توانست به سپاه شیطان پشت کند و تبدیل 

به یکی از بهترین یاران ولی خدا و از بهشتیان شود، تو هم اگر صفات او را پیدا کنی و در 

خلوص و تواضع و توبه به درجه او برسی، ان شاء الله می توانی از نزدیکترین یاران ولی 

خدا و از سرداران سپاه او و از بهشتیان مقرب شوی. حتی اگر در سپاه شیطان هم باشی، 

حتی اگر در قعر چاه ظلمات گناهان هم سقوط کرده باشی، اگر توبه کنی و رضای خدا را 

جلب کنی، فرصتت برای صعود به باالترین مقام هایی که عظمتش در ذهنت هم نمی گنجد 

محفوظ است. بزرگانی که به درجات باال رسیدند، فقط از خدا خواستند و اعتقاد عمیق 

داشتند و تالش و کوشش بسیار کردند و راضی و شکرگزار بودند و خداوند هم آنان را 

اجابت كرد. پس تو هم اگر با اعمال و اعتقاداتت رضای الهی را جلب کنی تو را هم اجابت 

می کند. انسان تواب به سوی پروردگارش ظرفیت این را دارد که به چنان درجه ای از 

بندگی و اخالص و عشق به معبود برسد که در هنگام مرگش کل آسمان ها و زمین و مافیها 

از عشق و ارادت بی نهایت به او بگریند. هر کس باور کند و به خدا توكل كند و به جای 

گذران زندگی به مستی و تفاخر و لهو و لعب، زندگی را به اعمال نیک و تالش برای تثبیت 

حاکمیت دین خدا بگذراند ، خداوند او را فضل و درجات بسیار واال عطا خواهد کرد و از 

فضل عظیمش هم بر آن خواهد افزود. مانند یاران امام حسین ع، مدافع حریم حق باش تا 

وارث بهشت گردی. اجابت انسانها وعده خداست. و از سر رحمت و مهربانی خداست. 

فقط بستگی به کیفیت رابطهات با خداوندی دارد كه منشا هر آنچه وجود دارد است. موانع 

ارتباط بهتر و بیشترت با حضرت باری تعالی را برطرف کن. براساس راهنماییهای خدا و 

آیات و نشانههای او در زندگی گام بردار و از وسوسه های شیاطین که به فقر و تاریکی 

وعده میدهند و سعی دارند تو را ناامید و دلسرد از مجاهدت در راه خدا کنند به خدا پناه ببر. 

فراموش نکن که منشا روزی ها و گشایش و نعمت در آسمان است و این منشا بی کران، 

تابع محدودیت های دنیای مادی نیست و تا بی نهایت را شامل می شود. مرتبا آیات الهی را 
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به یاد آور و به یاد دیگران بیاور و همه را به فتح قریب و گشایش و فرج موعود متذکر 

شو. برای آنان که برای آیات الهی و گوهر خلیفه اللهی ارزش قائلند، ارزش قائل شو و 

محترمشان دار و برای آنان که برای آیات الهی و گوهر خلیفه اللهی ارزشی قائل نیستند و 

آن را پشت سر انداخته اند، ارزش و احترامی قائل نباش. آخرت را بر دنیا ترجیح بده که 

زندگی اخروی بسیار بهتر و باقی تو و طوالنی تر است. بدان در مسیر خدا که باشی، 

دریچههای عظیم همواره در زندگی ات به روی تو گشوده خواهند شد و تو ان شاء الله هر 

روز در جاده فرصتها و نعمات و شانسهای عظیم قدم برخواهی داشت. تو بر او توكل كن 

و آرام و مطمئن باش و برای آخرت توشه برگیر و هرگز با دشمنان خدا دوستی نکن و 

والیت آنان را نپذیر. هر آن چه را قصد کنی، خداست که برایت پدید می آورد. دریافت 

تمامی نعمات حقیقی الهی فقط بر حسب زندگی توحیدی است. میزان اقتدار و سرافرازی ات 

بستگی به میزان اتصالت به خداوند قادر دارد. هر چه اتصالت به خداوند بیشتر باشد، اقتدار 

و قوتت هم افزون می گردد. برای استحکام بیشتر رابطه ات با معبود جاودان تالش کن. تو 

در تمام زندگی ات داری نتایج کیفیت و میزان رابطهات با خداوند بزرگ را در صفحه 

اتفاقات روزگار می بینی.
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فصل نهم

دنیا در هر لحظه به تو احتیاج دارد

رها باش. شكرگذار باش.به او توكل كن. افعال و صفات جمال و کمال خداوند را تحسین 

کن. ایمان داشته باش. به محمد مصطفی و آل او درود فرست و عاشق و پیرو اهل بیت 

پیامبر اکرم باش. ببخش.مالحظه امر الهی را بکن و از کبر و غرور دوری کن. به حق و 

به صبر توصیه کن. به نیکی ها امر کن و از زشتی ها نهی کن. در راه خداوند شکیبا و 

صبور باش. با دشمنان دین دوستی نکن و والیت آنان را نپذیر و به ظالمان متمایل نشو. 

مخالف روش زندگی بندگان شیطان زندگی کن و از هیچ قدرتی جز قدرت خدا نهراس.

از مهمترین راه های تقرب به رحمت عظیم خداوند، احسان و نیکی در حق بندگان خدا و  

عشق ورزی بی چشمداشت به بندگان او و بخشش اشتباهات آنان به نیت به دست آوردن 

رضای الهی است. همواره برای انسانها پیام آور شادمانی و شجاعت و انرژی و امید و 

خیر و یقین باش. همواره بخند و خوشرو باش و از تمامی خیر و خوبی دنیا كه در سایه 

ایمان به خدا و معاد امكانپذیر است، در كنار انسانها صحبت كن. به آنان برکت و قدرتی 

را كه در اعتماد به  خدا و پیروی از اهل بیت پاک پیامبر دارند گوشزد كن و صفات نیک 

الهی را با تحسین و حمد و ستایش به آنان یادآوری كن. آنان را به آینده ابدی پس از مرگ و 
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به خزانه بیكران فضل و لطف خدا امیدوار كن و آنان را از عقوبت ابدی دنیاپرستی و بی 

رحمی و بخل و فساد بیم ده. پیام آور یکتاپرستی در میان مردم باش. آنان را از گنجخوش 

اقبالی توبه به سوی الله آگاه کن و آنان را به کرامت و عزت حیرت انگیزی که در سایه 

محبت خداوند و محبت اولیای او خواهند داشت بشارت ده. غافالن و انکارکنندگان را نیز  

  انذار و هشدار بده و از آنان روی بگردان.

به هر انسانی اعتمادبهنفس و ایمان دهی، ایمان و باور خود را صد چندان كرده ای و طبق 

قانون الهی، هر عمل صالحی انجام دهی، چند برابر همان به سوی خودت باز خواهد گشت. 

کرامت بیكران انسان با خیرخواهی ظهور پیدا میكند.  با تمام وجودت به نیت رضای الهی 

برای همه مردم طلب خیر، نیکی و عاقبت به خیری و درجات باال و موفقیت كن. تمام 

انسانها را در دایره ی خیرخواهی خود قرار بده. دعای قدرتمند خیر خود را بدرقهی راه 

تمام جهانیان كن.

تو با این فكر با انسانها رابطه برقرار کن كه آنها را با خیرخواهی و موعظه نیک و 

توصیه به حق و رحم، خوشبختتر کنی. خداوند ودود و رحیم، نور محبتش را بر همه ما 

میتاباند و به مردم رئوف و مهربان است. تو هم از جنس اوئی. پس عشق بورز و خیرخواه 

بندگان خدا باش. صدقه مهربانی های بی شمار و نامحدودی که خداوند در حقت نموده و 

خواهد نمود را با مهربانی کردن با بندگانش ادا کن و آنگاه همگان هم به تو عشق خواهند 

ورزید. همگان بنده های خدا هستند. بسیار در برقراری ارتباطات موثر انسانی و گسترش 

محبت، رحم ، خوش بینی و امید در میان مردم مصمم باش. برای انسان ها پیام آور 

شادمانی و شجاعت و انرژی نیک و امید و خیر و یقین باش. همواره خوشرو باش و از 

تمامی اتفاقات خوب دنیا كه در سایه ایمان به خدا و معاد امكان پذیر است، در كنار انسان ها 

صحبت كن. به آنان قدرتی را كه در كنار خدا دارند گوشزد كن و صفات نیک الهی را با 

تحسین و تشكر به آنان یادآوری كن. انسان ها را به آینده و به خزانه بی كران نعمت و لطف 

خدا امیدوار كن و آنان را از گنج خوش اقبالی در سایه عمل نیك آگاه كن.
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خداوند رحمت عظیمش را بر رحم کنندگان به بندگانش نازل می کند. به هدف به دست 

آوردن قلب خداوند به تمامی بندگان خدا رحم کن و تمامی آن ها را با آغوش باز پذیرا باش 

و مومنان را طرد نکن که از ظالمان خواهی شد. از مال خود برای به دست آوردن رضای 

خدا به خویشاوند و یتیم و مسکین و در راه مانده بده. زکات مالت، زکات علمت، زکات 

زمانت و زکات هر دارایی مادی و معنوی خود را بپرداز. مردم را با همه عیبها دوست 

بدار و امیدوارشان کن و به آنان مهربانی کن. حقوق خویشاوندان و ایتام و مسکینان و در 

راه ماندگان را ادا کن که این برای آنان که مشتاق لقای خدا و دیدار صورت بی نهایت 

مهربان و زیبای اویند، بهترین کار است و همین نیکوکارانند که رستگاران عالمند. هم 

خودت احسان کن هم دیگران را تشویق به احسان کن که محسنین محبوب خداوندند. افزایش 

ارتباطات نیک انسانی، مغناطیس درون تو را قویتر و قویتر میكند و تو را رهایی و 

آزادی می بخشد و بسیار تو را به خداوند نزدیک می کند. خداوند برترین نیکوکار است و 

بندگان نیکوکار خود را بسیار دوست دارد. هنگامی احساس رضایت واقعی از زندگی پیدا 

خواهی كرد كه خیرخواه همه باشی وهمه را در قلبت ببخشی و تا جایی كه می توانی، انسان 

ها را عاشق خداوند و اولیای او کنی. تو بذر محبت خداوند و اهل بیت پیامبر او را در دل 

ها بکار تا اجری عظیم از دستان مهربان خداوند دریافت کنی. وقتی برای وصل قلوب 

انسان ها به محبت خداوند تالش کنی، ان شاء الله خداوند رفتار همه را با تو اصالح می کند 

و کاری می کند تا انسان ها تو را بیقید و شرط دوست بدارند و به واسطه تو، با عشق 

ماندگار پروردگار و رسول او آشنا شوند و تو مبهوت خواهی شد از این همه قدرت خداوند 

كه اگر بخواهد به واسطه تو دل ناامید انسانی را به دلی عاشقپیشه تبدیل خواهد کرد. 

انسانها را به معاد تذکر ده و آنان را با موعظه نیک و احسن به مبدا وجودشان متصل کن. 

به اذن الهی وجود تو هنگامی که حرف حق را بگویی و میام مردم را آشتی و صلح دهی، 

موجب آرامش دیگران است. مومنانی که با فقر یا ترس یا نقص در اموال در حال آزموده 

شدن هستند را به صبر و صابر بودن توصیه کن و عاقبت بسیار نیک و باشکوهی که در 
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صورت صبر و اطمینان و آرامش در انتظار آنان است را به آنان یادآوری كن و گل سرخ 

عشق خداوند و اولیای او را در دستانشان بگذار. این توبه دسته جمعی به سوی خداوند از 

رموز خوشبختی است. قدرت انسانها برای ارتقای زندگی یکدیگر، كار خداست. پس برای 

همیشه ماندگار و استوار و پایدار است.

برای این كه بزرگ شوی و بزرگ بمانی، وقت بیكاری و تفریحت را به خوشحال كردن 

دیگران و كمك و مهربانی كردن به آنان و هدایت آنان به صراط مستقیم بگذران. همه زمان 

كار و تالش را هم برای به دست آوردن رضای الهی به خدمت به خلق و نفع رسانیدن به 

انسانها بگذران. چقدر خوشبخت كردن دیگران خوشبختمان میكند و چه پاداش انبوهی 

دارد مهر پاشیدن به قلب انسان ها.

چقدر لذتبخش است، بذر الهی وجود را شكوفا كردن. چقدر آرامشبخش است، صبر و 

آرامش بخشیدن به دیگران و چقدر شادیبخش است به ظهور رساندن آن کسی كه در اصل 

هستیم و چقدر مسرتبخش است، توكل عمیق به خدا و تسلیم در برابر مشیت الهی و چقدر 

باشکوه است نجات مظلومان از دست مستکبران زمان با جهاد و دفاع و از خودگذشتگی و 

گذشتن از جان و مال.

برای گسترش نیکی ها در عالم باید با آن ظالمی که مانع گسترش عدالت و خیر و نیکی شده 

مبارزه کرد. ظالمانی که در زمین فسادهای عظیم می کنند و اموال مردم را به ناحق 

میخورند و آتش جنگ را در دنیا می افروزند. وظیفه هر مسلمان است که در برابر تجاوز 

ظالم مستکبر به دین و آِیین و خاک و ناموسش بایستد و مقاومت کند و در ازای هر قدم 

پایداری که در برابر مستکبران و دشمنان اسالم برمیدارد و آنان را خشمگین می کند و در 

ازای هر سختی و گرسنکی و تشنگی که در این راه می کشد خداوند برای او عمل صالح 

خواهد نوشت و او را به بسیار بیشتر از اعمالش ثواب و جزای نیک عظیم عطا خواهد 

کرد.
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وقتی برای نجات زندگی مظلومین از دست ظالمان تالش کنی زندگی تو به مراتب به 

تغییرات خیلی بزرگتری می رسد و به عزت و شجاعتی فرای تصورت دست پیدا خواهی 

کرد. تو با نجات هر یك مظلوم از دست ظالم، عطر خوشبختی را در دنیا پراکنده ای و با 

خوشبخت کردن همین یک نفر کل دنیا را به خوشبختی عظیم رسانده ای. با تسلیم نشدن در 

برابر زیاده خواهی دشمنان اسالم، کل دنیا را متحول کرده ای و به مرتبه واالی یاری 

برترین جانشین خداوند بر زمین، حضرت صاحب الزمان رسیده ای. با کوچکترین دفع 

تجاوز دشمن ، جهان را به لرزه درمی آوری.عطر خوشبختی را با اتحاد با سایر مومنان و 

حمایت از جوامع مسلمان مستضعف بپراكن و از مشاهده تنفس عطر خوشبختی توسط 

دیگران، لذت ببر. تو با كوچكترین کمک به مظلوم، جهان مادی ومعنوی را به لرزه درمی 

آوری. كوچكترین حمایت تو از مظلوم، نه فقط یك انسان را، بلكه یك جهان را نجات می 

دهد. ایستادگی ات در برابر ظلم ظالم میتواند یك انسان مظلوم را به زندگی امیدوار كند و 

آن انسان، انسان دیگری را امیدوار خواهد كرد و او هم كس دیگری را. و تو مبنع و بانی و 

منشأ این امید و عشق و خوشبختی و زندگی دوباره بودی. شادی بشریت، شادی تكتك 

ماست. خوشبختی بشریت، خوشبختی تكتك ماست. آرامش بشریت، آرامش تكتك ماست. 

كوچكترین عمل مثبت و خیر تو، در جهان موجب رویدادهای بسیار بزرگتر و مثبت 

میشود.

تو میتوانی فقط با سخنانت به سایرین هم برای تسلیم نشدن در برابر ظلم استکبار جهانی 

شجاعت و انگیزه دهی و اینگونه باعث رشد و پیشرفت هر كس كه در مسیر زندگی ات 

قرار میگیرد، شوی. هر كس را كه به سمتت می آید با توصیه او به پیشرفته ترین روش 

زندگی بشریت یعنی اسالم ناب محمدی، تعالی ده. تو قدرت این تعالی بخشیدن را داری. 

زندگی ائمه اطهار در تمام زمینه ها از سیاسی گرفته تا اجتماعی و اقتصادی و نظامی و ... 

واالترین سبک زندگی بشری بود. میتوانی با اقامه سبک زندگی آنان برای خودت و 
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سایرین، راه خوشبختی بسیاری را هموار کنی. تو میتوانی با اقامه سبک زندگی اهل بیت ، 

هم خودت را و هم انسانها را به سطوح واالتر روحی و به سطوح باالتر وجود برسانی.

به مومنان قدرت و نصرت بزرگی عطا شده تا بر ظالمان مستکبر پیروز و غالب شوند. 

قسمتی از امر عظیم و نافذ الهی به هر کس که به خداوند بزرگ ایمان آورد و در جهت 

اقامه و اجرای حکم حضرت باری تعالی تحت والیت ولی او تالش کند، بخشیده می شود. 

باالترین جلوه و رتبه امر الهی به ولی الله االعظم ، حضرت صاحب الزمان و در رتبه های 

پایین تر به هر کس که در جهت تحقق اهداف او تالش کند بخشیده شده است. امر الهی، 

توان انبوه و عظیم الهی برای انجام هر کار غیرممکن است. امر الهی همان قضای حتمی 

بر وقوع اتفاقی خاص از رتبه کن فیکون است. امر الهی نیروی بسیارعظیم نصرت قطعی 

الهی است که صاحب الزمان توسط آن تمامی دنیا را پر از عدل و داد خواهد نمود. او با 

امر عظیم الهی بساط حکومت طاغوتی ظلم و جور را ریشه کن خواهد کرد و پرچم 

حکومت جهانی اسالم ناب محمدی را در سراسر گیتی به اهتزاز درخواهد آورد. برای آن 

كه عظمت امر الهی را درك کنی، شروع كن به یاری رساندن به ملت های مظلوم و 

مستضعف. تو قدرت آن را داری كه اگر خدا بخواهد برای كل عالم معجزه باشی. 

معجزهگری، حقیقت یاران قائم آل محمد است. در بهره مند شدنت از توان انبوه امر الهی 

آنگاه که خالصانه برای انجام تکلیف الهی و به دست آوردن فتح و پیروزی برای مستضعفان 

جهان وارد میدان می شوی، شک و شبهه به دل راه نده. 

مظلوم ترین ملت های جهان، مردم مظلوم فلسطین و یمن هستند که تحت ظلم و زیاده 

خواهی سردمداران جنایتکار آمریکا و رژیم غاصب صهیونیستی و رژیم کودک کش آل 

سعود از خانه و کاشانه خود آواره شده اند. در راس دشمنان خدا، حکومت تروریست و 

دیکتاتور آمریکاست که برای قدرت طلبی و سلطه جویی، سرتاسر جهان را به آتش کشیده و 

هم پیمان او صهیونیسم جهانی ست که از هیچ جنایت و خیانتی برای جمع آوری مال و 

ثروت و مقاصد شوم جنایتکارانه خود دست نمی کشد. ظلم ستیز باش و با ظلم ظالم سازش 
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نکن و هرگز در بند قدرتهای بزرگ مادی نباش. کسی که مظلومی را ببیند و بتواند کمکش 

کند و نکند، دچار عقوبت سخت خواهد شد. مالحظه امر الهی را بکن و در برابر دشمنان 

بیدار و هوشیار و متعهد به مقاومت و استواری باش. به مظلومان تحت فشار توسط استکبار 

جهانی سخاوتمندانه عطا كن و به هر شکل مادی یا معنوی به آنها انرژی و نیرو و یاری 

برسان و از آنان در عرصه های بین المللی پشتیبانی کن. هر یك بار كه این كار را انجام 

دهی، تودههایی عظیم از انرژی و قدرت را در درون خودت باز مییابی. امتحان كن تا 

نتایج آن را ببینی. بسیاری از انسانهای به استضعاف کشیده شده توسط ابرقدرتهای 

شیطانی-استکباری آمریکا و انگلیس و رژیم صهیونیستی، به یاری تو و سایر مومنان و 

آزادی خواهان سراسر دنیا احتیاج دارند. آنان به مشاهده انرژی و قدرتی که خداوند به 

مومنان حقیقی بخشیده احتیاج دارند تا بتوانند به قدرت واقعی درونشان که خداوند آن را به 

هر کس که ایمان آورد و عمل صالح انجام دهد عطا می کند پی ببرند. پس از آنها با 

سخنان روشنگرانه ات در عرصه های مختلف دفاع کن. آنها را زیرچتر حمایت و یاری 

خود بگیر. مومنانی که در سختی ها هستند، نیاز دارند كه به نیروی بی كران درونشان پی 

ببرند. فقط نگاهی به دور و برت بینداز تا ببینی چقدر مظلومان به یاری سایر آزادی 

خواهان سراسر دنیا احتیاج دارند. پس تو به شکرانه اعتماد به نفس و آزادی و امنیتی که 

خداوند به تو و ملت تو عطا کرده، به دیگران قدرتشان برای مبارزه با دنیای استکبار را 

نشان بده تا بتوانند لیاقت و قدرت خودشان را احساس كنند. این مسلما بازگشت طبیعی عمل 

تو خواهد بود كه آنها، اینگونه تا ابد شیفته تو شوند اما تو این كار را فقط برای رضای 

الهی و بیچشمداشت و بی توقع انجام بده. تحت فرماندهی ولی فقیه در بزرگترین پایگاه 

امیرالمومنین در جهان، جمهوری اسالمی ایران با مردم حزب اللهی حشدالشعبی عراق و 

حزب الله لبنان و مردم مقاوم و مومن یمن و سوریه متحد باش و به امید جزای خیر الهی 

در کنار آنان بر علیه جنایتکاران غاصب صهیونیست و دولت مستکبر آمریکا شمشیر بزن. 

جزای خیر یك نفر در دنیا تو را کافی ست و آن شخص وجود الهی ست که فقط ثانیه ای 
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نظر رضایتش به تو، تو را بر همه دنیا سرور و آقا خواهد کرد. پس بی چشمداشت به 

مظلومان قدرت بده و یاری برسان. مومنان برادرند و این در انتها خود توئی كه با اجر 

عظیم الهی ارتقا پیدا می کنی. پس هر آنچه به دیگر مومنان مظلوم که در مبارزه با دشمنان 

دین هستند  یاری رسانی، به خودت یاری رسانده ای. پس بی قید و شرط یاری کن و اعتماد 

به نفس بده. بزرگترین و سریعترین راه رسیدن به آرزوها و خواستههایت و كامیابی، عشق 

ورزیدن به پیروان اهل بیت و یاری آنان در برابر دشمن غاصب است.

نظام های سرمایه داری لیبرال و غاصب غرب به رهبری آمریکا، که مبنای عالم را بر 

زندگی دنیوی گذاشته اند و اعتقادی به فرمانروایی خداوند یگانه ندارند، به گونه ای در 

اذهان جهانی القاء می کنند که اگر دست از دین خدا بردارید و مطیع خواست ما باشید، شما 

را به رفاه خواهیم رساند و اگر مطیع خواست ما نباشید، شما را تهدید و تحریم می کنیم. این 

نظام های شیطانی نه تنها موجب انحراف و فریب دادن بسیاری از مردم دنیا می شوند، در 

تمام دنیا آتش افروزی می کنند، مردم بی گناه را به خاک و خون می کشند، تهدید و تحریم 

می کنند، زور می گویند، حقوق ملتها را از چنگشان می ربایند و از هیچ ظلمی کوتاهی 

نمی کنند. این نظام های لیبرالی سعی می کنند همه دنیا را از اطاعت خدا خارج و به 

اطاعت خود درآورند و مردم دنیا را به قیمت هر ظلم و ستمی مطیع و برده منافع مادی 

خود کنند. این نظام ها به رهبری آمریکا که به جای اینکه خداوند را حاکم و فرمانروای 

همه دنیا بداند، خود را فرمانروای دنیا می داند و سعی می کند با توسل به زور و ظلم و 

تحریم و خشونت همه را بنده خود کند، همان فرعون است که در قرآن کریم با اصطالح 

طاغوت یا استکبار یا جنود شیطان از آن یاد شده است. وظیفه قطعی هر مومن این است که 

در برابر فرعون زمان خود مقاومت و ایستادگی کند و با ظلم این فرعون سازش و مسامحه 

نکند و مطیع خواست او نشود. ستم پذیری همانقدر گناه است که ستمگری گناه است. در 

آیات زیادی از قرآن کریم و روایات اهل بیت، از ترک مقاومت در برابر استکبار زورگو 

به شدت نهی شده است و پیروزی و عزت و روزی های مادی و معنوی فراوان به استقامت 
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کنندگان در راه خدا به طور حتمی و قطعی وعده داده شده است. خداوند خود را یگانه 

روزی رسان و سرپرست و حامی معرفی کرده است و شرط دست یافتن به نعمتهای دنیوی 

و اخروی را در باور کردن او و اولیایش و کتابهایش و کافر شدن به دشمنان او قید نموده 

است. کسی که وعده های خداوند و اولیای او را باور کرده باشد، با ایمان به پیروزی وعده 

داده شده خداوند، محکم و با صالبت و سربلند در برابر ظلم استکبار جهانی می ایستد. 

ایستادگی در برابر استکبار در همه ابعاد، تنها راه رها شدن از ظلم ظالمان و دست یافتن به 

حقوق مادی و معنوی و آزادی و اقتدار است. مقاومت و ایستادگی قطعا برای مومنان نتایج 

مثبت خواهد داد و قدرت و پیروزی را به ارمغان خواهد آورد. سازش با فرعون یا 

ابرقدرت ظالم هر زمان، نه تنها عاقبت بسیار بد اخروی را سبب می شود، بلکه در دنیا 

موجب خواری و ذلت و فقر و هالکت تدریجی شخص سازشکار یا ملت سازشکار می 

گردد. سازش با ابرقدرتهای شیطانی ، ظلم بر نوع بشریت است. شخص یا ملتی که به 

فریب به دست آوردن متاعی حقیر از زورگویان، آنان را اطاعت کند و با ظلم و زیاده 

خواهی آنان سازش کند یا به ظلم آنان راضی باشد، کم کم تبدیل به برده ای در جهت تامین 

متامع و منافع پایان ناپذیر آنان و ابزار شیطان برای ترویج اهداف حرام و نامشروع خواهد 

شد و با خروج از بندگی خداوند هم دنیایش را از دست خواهد داد و هم آخرتش را. از جمله 

آیات قرآن کریم که در مورد عاقبت فرعون مستکبر و کسانی که شیفته یا مطیع او می شوند 

و به او اعتماد و از او اطاعت می کنند و وعده های او را باور می کنند، دو آیه زیر است: 

در ترجمه سوره ابراهیم آیه ۲۱ داریم: "و ( روز قیامت ) همگی ( برای محاسبه ) در 

محضر خدا ظاهر می گردند ، پس ناتوان ها ( شیفتگان استکبار و مطیعان نظام های 

سرمایه داری فرعونی) به مستکبران می گویند: ما پیرو شما بودیم ، (اکنون که به خاطر 

پیروی از شما گرفتار عذاب الهی شدیم)، آیا شما چیزی از عذاب خدا را از ما دفع می کنید؟ 

آنها می گویند: اگر خدا (در دنیا ) ما را توفیق هدایت داده بود ما هم حتما شما را هدایت می 

کردیم. بر ما یکسان است چه بی تابی کنیم یا شکیبایی نماییم ، هیچ راه گریزی برای ما 
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نیست." عاقبت پیروان مکاتب شیطانی و بندگان سران ظالم آمریکا و صهیونیزم ملعون در 

این آیه به تصویر کشیده شده است. در روز قیامت مستضعفانی که در برابر استکبار تسلیم 

می شدند و پیرو و مطیع  خواست دنیای استکبار می شدند، به اقویا و مستکبران ( شیطان 

بزرگ)، می گویند که ما در دنیا مقلد راه شما و مطیع خواست شما بودیم و از خود استقالل 

عقیده و روش نداشتیم و پیرو دین اسالم ناب که مار را دستور به ایستادگی در برابر ظلم 

استکبار داده است، نبودیم، پس آیا امروز، شما که اولیاء و مطاع ما بوده و دارای عزت و 

قدرت و ثروت و سرمایه بودید، ولی ما را از ایمان به خدا و آیات او نهی کردید و ما را به 

اطاعت خود فراخواندید، می توانید چیزی ازعذاب الهی را از ما دفع کنید؟ ضعفاء و افراد 

استکبارگرا بدون هیچ دلیل و برهانی مطیع و ذلیل افراد مستکبر شده و خود را از عقیده و 

ایمان الهی و شهود فطری ساقط کرده بودند. گروه سرمایه دار مستکبر هرگز بدون 

مساعدت و خواست خود افراد مستضعف قادر نبودند تا آنها را پیرو خویش سازند، پس 

مستضعفان خودشان با خضوع و ذلت و تسلیم و سازش در برابر آنان به ایشان این قدرت 

را اعطا کردند. در حالی که عزت فقط از آن خدا و رسول و مؤمنان است و هرگز شایسته 

نیست که بنده ای از بندگان خدا، خودش را در برابر شخص زورگوی مستکبر ظالم ، ذلیل 

و خوار سازد و بنده و مطیع او باشد. در آیه ۲۲ سوره ابراهیم داریم: و چون کار ( روز 

قیامت ) تمام شود ( و دوزخیان در جای خود قرار گیرند) شیطان بزرگ (سران استکبار) 

گوید: همانا خداوند شما را وعده حق داد (که اگر در برابر استکبار مقاومت کنید، بهشت 

ابدی را به شما عطا خواهد کرد) . ( وعده ای که همه تحقق یافت ) و من شما را وعده دادم 

(که اگر دست از دین خدا بردارید و پیرو و مطیع و بنده خواست طواغیت شوید، به رفاه 

دست خواهید یافت) و من تخلف کردم ( همه خالف درآمد ) و مرا بر شما ( در دنیا ) هیچ 

تسلطی نبود جز آنکه فقط شما را دعوت کردم و شما خود مرا اجابت کردید ، پس مرا 

سرزنش نکنید و خود را سرزنش کنید و اینک من فریادرس شما نیستم و شما هم فریادرس 

من نیستید ، من به اینکه پیش از این مرا شریک طاعت خدا کردید (به جای اطاعت خدا، 
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سران استکبار و طاغوت را اطاعت کردید و مطیع و تسلیم آنان شدید)، کافر و بیزارم . 

همانا ستمکاران را عذابی دردناک است.

 مومن واقعی آزاد از تفکرات تحقیرآمیزی ست که فرعون زمان سعی می کند با القا کردن 

آن تفکرات، او را زمینگیر و درمانده کند تا با القای تفکر تو نمی توانی او را به استضعاف 

بکشاند و نعماتی که خداوند برای او مقرر کرده را از چنگ او دربیاورد. آن کس که به 

یاری خداوند و خیرخواهی او ایمان دارد، هرگز سلطه و قدرت آن کفاری که او را تحقیر 

می کنند و سعی می کنند استقالل و آزادی و دینش را از او بگیرند، نمیپذیرد و به آنان دست 

دوستی نمی دهد. مومن واقعی با مستکبران زورگو با اقتدار و جدیت و مقاومت رفتار می 

کند و آنقدر به صالبت و قاطعیت با عنودان ادامه می دهد تا دشمنانی که چشم به خوار 

کردن و محروم و وابسته نمودن او دوخته بودند، خوار شوند و در برابر مقامی که خداوند 

به مومن به خود عطا می کند، به غبطه درآیند. مومن واقعی همواره اطمینان درونی به 

پشتیبانی الهی و رابطه درونی با نیروی الیزال الهی را حفظ می کند و بر استمرار و 

استحکام رابطه عاشقانه با ذات بی کران الهی، عزم جزم دارد. 

فرعون در زمان حیات خود فاستخف قومه فاطاعوه. قوم خود را تحقیر می کرد و به آنان 

می قبوالند که شما نمی توانید زندگی خود را تامین کنید و از خود دفاع کنید و تنها راه 

زندگی برای شما این است که تحت امر من و بنده خواست من باشید. قوم او به دلیل باور 

تفکر « تو نمیتوانی» دچار استضعاف فکری و روحی شدند و خود را باختند و با تحت امر 

فرعون قرار گرفتن ، نه تنها عزت خود را از دست دادند از تمامی سرمایه های بزرگی که 

خداوند حق طبیعی مادی و معنوی هر انسان قرار داده، محروم شدند و تحت شکنجه های 

شدید قرار گرفتند. هنگامی که حضرت موسی در حال نجات دادن قوم از دست فرعونیان 

بود، بسیاری دچار ترس شده بودند و فکر می کردند فرعون به آنان خواهد رسید و آنان را 

قتل عام خواهد کرد اما حضرت موسی به آنان فرمود خداوند همراه من است و مرا به راه 
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نجات هدایت خواهد کرد و هرگز فرعون نمی تواند بر کسی که خداوند همراه اوست دست 

درازی کند. در زمان معاصر نیز استعمارگران غربی از جمله حکومت آمریکا و انگلیس و 

صهیونیسم غاصب تالش می کنند کاری کنند کشورهای دیگر مخصوصا کشورهای 

خاورمیانه خود را و فرهنگ و قدرت خود را فراموش کنند تا به غربزدگی و وابستگی و 

مصرف روی آورند. آنان سعی می کنند کشورهای ستمدیده را زیر سلطه و در همه چیز 

عقب نگاه دارند آنقدر که ابتکار و قدرت و خالقیت خود را تسلیم آنان کرده و چشم و گوش 

بسته مطیع فرمان آنان شوند و استعمارگران را قبله گاه و کدخدای عالم قلمداد کنند. راه 

مستقیم الهی نه به شرق ملحد و نه به غرب ستمگر و روی آوردن به آیین پیامبران موحد و 

قرار گرفتن تحت حاکمیت الهی ست. 

خروج از بندگی طاغوت هرچند گاهی صرف نظر موقتی از معدود منفعت های مادی را 

می طلبد، اما به عظمت اجر موهبت های الیتناهی و آزادی بی انتهایی که خداوند به 

صابران عطا می کند، می ارزد. پذیرش بندگی غیرخدا هرچند در ظاهر سراب منفعت 

بسیار حقیرانه مادی را پیش نظر جلوه گر می سازد، اما فریب خوردگان در حقیقت نه تنها 

از همان منفعت حقیرانه مادی محروم می شوند بلکه در زندانی وحشتناک از مرگ و زجر 

شدید بندگی طاغوت حبس می شوند. به هوش باش که مستکبران و طواغیت به دلیل رشک 

به ایمان مومنان به مقام واالی خلیفه اللهی، تمام تالش خود را خواهند کرد آنان را تا 

حقارت کفر و بی ایمانی که خود در آن سقوط کرده اند، سقوط دهند و آنان را مطیع و برده 

امیال و هوس های خود کنند. به هوش باش که آنان همه سعی خود را خواهند کرد که نسبت 

به موهبت های عظیم الهی و مقام واالیی که به تو عطا شده، ناسپاس و ناامیدت کنند. به 

هوش باش که مستکبران برای مطیع ساختنت، وعده های فریبنده بسیار می دهند و تو را از 

نافرمانی شان، بسیار می ترسانند. هرگز از امیال و هوس هایشان اطاعت نکن و از قدرت 

فطری ات، امیدواری روحت به عطای الهی و شکرگزاری روحت در برابر وسوسه های 

ناامیدکننده  شیاطین دفاع کن. نگران سختی های موقتی و از دست دادن های ظاهری که با 
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خروج از اطاعت طاغوت رخ می دهد، نباش. خداوندی که تنها روزی رسان تمامی 

جنبندگان عالم است، توان برآوردن نیازهای مادی ات را پس از کافر شدنت به طاغوت نیز 

دارد. خداوند حکیم و قادر پس از خروجت از اطاعت طاغوت، هم آن روزی مادی که 

برایت مقرر نموده را با واسطه های مختلف به تو خواهد رساند، و هم موهبت های عظیمی 

از جنس بی نهایت از جمله عزت ، توانگری، اعتمادبه نفس، آزادی، فراوانی، اطمینان ، 

اقتدار و جانشینی را بر تمام ابعاد وجود و هستی ات خواهد باراند. برآورده شدن نیازها، 

دست یافتن به خواسته ها و نجات از ترس ها فقط در گرو خروج از بندگی و اطاعت 

طاغوت و ورود بی بازگشت در بندگی همیشگی خداوند قادر است. با خروج از والیت و 

اطاعت طاغوت، مستقل و خودکفا و آزاد خواهی شد و اگر مجاهدت و صبر کنی، به فضل 

الهی به چنان موهبت ها و توفیقاتی دست خواهی یافت که همان مستکبرانی که تالش بر 

سلطه یافتن بر تو و تبدیل ساختنت به برده ای حقیر و مطیع برای تامین منافع خود داشتند، 

آرزو خواهند کرد مانند تو آزاد و مقتدر و تسلیم پروردگارشان می بودند. طاغوت ستیز 

باش و بدان آن هنگام که خداوند تو را به باال بکشد و رفعت مقامت عطا کند، دیگر احدی 

نخواهد توانست ذره ای از مقام واالیت بکاهد. بر سختی موقت انکار بندگی غیرخدا صبر 

کن و مانند حضرت موسی و پیرو مسیر پیامبر الهی باش. خداوندی که عظمت او بی نهایت 

را به سجده درآورده، پیروزی رسوالنش را تقدیر نموده است و او قوی و شکست ناپذیر 

است. پروردگاری که پشتیبان مومنان است، چه از طرق عادی چه از طریق معجزات، 

دشمنانشان را مغلوب خواهد کرد. آن هنگام که خداوند از کسی دفاع کند، ماه و خورشید و 

باد و باران و سنگ و خاک و جنبندگان را در جهت حفاظت و یاری و پشتیبانی او قرار می 

دهد. الله یدافع عن الذین امنوا. عظمت پشتیبانی و یاری الهی را با بند بند وجودت باور کن. 

امید و جهاد و پیروزی را باورکن. قسم که دفاع و پشتیبانی خداوند از ایمان آورندگان حق 

است. قسم که تحقق وعده های پیروزی مومنان حق است. و من اصدق من الله وعدا. به 

همه دوستانت یادآوری کن که هیچ چیز کم ندارند و در کنار خدا قدرت همه کار و ساختن 
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همه چیز دارند و می توانند با اتکا به خداوند متعال و قطع وابستگی از زورمندان مستکبر 

به خیلی بیشتر از آن چیزهایی که زورمندان به آن رسیده اند برسند. به شکرانه باور و 

اطمینانی که خداوند به قلب تو نازل نموده، مظلومان مستضعف را اعتماد به نفس بده و آنان 

را به نتایج عظیم توکل بر خداوند تذکر ده و آنان را از تحقق حتمی یاری خدا مطمئن کن. با 

یادآوری تحقق یاری الهی به آنان روحیه بده و آنان را به مقاومت در برابر فرعون زمان، 

سران ظالم آمریکا و رژیم صهیونیستی تشویق کن که اگر بیست تن مومن صابر در برابر 

جبهه دشمن مقاومت کنند، بر دویست نفر از دشمنان پیروز خواهند شد. و اگر صد مومن 

صابر در برابر دشمن بایستند، بر هزار نفر از معاندان غالب خواهند آمد. و یاری عظیم 

خداوند همراه مومنان صابر است. و این همواره سنت الهی بوده است که کسی که با ایمان 

به نیروی معنوی وارد میدان مبارزه شود ، غلبه می کند بر ده ها نفر از کسانی که با تالش 

مادی و اتکال به ابزارهای مادی وارد میدان می شوند زیرا هدایت و گردش عالم ماده و 

نیروی تمام تحرکاتش از عالم نادیدنی نشات می گیرد و خداوند چه نیکو در طول تاریخ 

ثابت کرده است که همراه مومنان است. 

انرژی و ایمان و اعتماد به نفسی كه به مظلومان و مستضعفان می بخشی، به شكل انرژی 

از تو خارج میشود، به آیینههای كائنات برخورد میكند و با قدرت و سرعت چندین برابر 

و به میزان صدها برابر به سمتت شتاب میگیرد و باز میگردد. وقتی به مظلومین كمك می 

کنی و سنگینی بار مسائل آنها را هرچند کم كاهش می دهی، قلبت از سرور و جوانمردی 

لبریز میشود. زیباترین لحظات زندگی ات، لحظاتی است كه شادی و خوشبختی را به 

مظلومان مقاومت اسالمی در برابر استکبار منتقل می کنی و تجلی یاری و نصرت الهی 

برای دیگران می شوی. عشقورزی به مظلوم و نجات او از دست ظالم خبیث صهیونیستی-

آمریکایی، سعادت نهایی و لذت حقیقی زندگی است. روح انسان بر همه آسمان ها و كوهها 

و دریاها و سایر مخلوقات شرافت و کرامت دارد. با مستضعفین همدردی كن و قلبت را در 

كنار كمك به مظلومین وسعت ببخش. بخش عظیمی از شادی و رضایت و قدرت و 
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خوشبختی درونت، هنگامی متجلی میشود كه محرومان را شاد کنی و به آنان عاشقانه و 

مدبرانه خدمت کنی و آنان را به سمت زیبایی زندگی در کنار خداوند رهبری کنی و 

قدرتها و داراییها و استعدادهایی که خداوند از فضلش به آنان عطا کرده را به آنان نشان 

دهی و با دفع ظلم ظالمان جهان را به جای بهتری برای زیستن تبدیل کنی. و بدان که 

کوچکترین تا بزرگترین کار مثبت  تو و هر پیروزی جبهه مقاومت در برابر جبهه استکبار 

فقط به اذن خدا، به یاری خدا و لطف اوست و تو اگر لطف و رحم و خواست او نبود هرگز 

قادر به انجام کوچکترین کاری نبودی.

 با یاری مظلوم و مبارزه با ظالم كل زمین به اذن الهی جان می گیرد. با تالش برای تحقق 

اهداف حکومت اسالمی در خدمت خدا باش. در عرصه فرهنگی برای یاری ملل مظلوم قیام 

کن و بدان کلمات و سخنان امید بخش تو برای مومنان حیاتبخش است و در عمق وجود 

آنها اثر می گذارد. تو میتوانی با نور ایمانت تسلی دهی، با توصیه به ایمان به یاری الهی، 

مشاوره دهی و هر کسی را متحول کنی. خود خدا در کنار تو و یار توست. تمامی انسانها، 

نیاز به تذکر و یادآوری رسالت پیامبر درونی و پیامبر بیرونی دارند. با تذکر به مفاهیم 

واالی قرآن کریم و فضائل اهل بیت علیهم السالم و یادآوری فتح و گشایش عظیم و نزدیکی 

که در انتظار مومنان است، قلبشان شفا می یابد. با حمایت و توجه و تذکر یاری شان کن. با 

انرژی مثبت و با فكر نیرومندت، به آنها یاری برسان و محبت كن و برای آنان زیبایی و 

ثروت و آرامش و سالمتی از خداوند طلب کن. آنان را با انذار دادن از عاقبت تکذیب آیات 

و وعده های الهی از شر وسوسه شیاطین رهایی بخش. الهامبخش انسانهای مظلوم باش تا 

راه اسالم ناب محمدی که تنها راه قدرت و ثروت و فراوانی حقیقی و ابدی ست را انتخاب 

كنند و حمایت زورگویان بین المللی را رد کنند. تمام انسانها منابع نامحدود از تجلی صفات 

خدا هستند و منبع استعداد و توانایی و قدرت نامرئی درهمه آنها وجود دارد. آنها به اذن 

الهی با تذکر و یادآوری ایمان می آورند و استعدادهای خود را شكوفا میكنند. البته تو تنها 

می توانی بر قلب کسی اثر بگذاری که وعده نصرت الهی را باور می کند و در دل از وعده 
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عذاب الهی می ترسد ولی آن کسی که از شدت گناه و انکار قلبش سنگ شده، نه تنها تذکر 

برایش اثری ندارد بلکه فقط بر انکار و تنفرش اضافه می شود. تو بر خدا توکل کن و پیش 

برو. خداوند تو را کفایت می کند. او کسی ست که با یاری خود مومنان را پیروز و فاتح 

می گرداند.

مقامهای بسیار باالی اخروی در انتظار توست که می توانی با هر عمل صالحی به درجات 

مختلفی از این مقامها برسی. با اعمال صالحی مثل دعای خیر برای مومنان، توجه و 

نوازش و دلگرمی دادن به آنان یا رهبری آنان به سمت کار خیر، انگیزه دادن و امید دادن 

به آینده های سرشار از موفقیت و پیروزی، کمک های اقتصادی و آموزشی، حرف های 

انرژی بخش و دلگرم کننده، محبت و رحم و تواضع و ایجاد صلح و دوستی و آشتی. ورود 

هر انسان جدای از دین و آیینش به زندگی ات عطیه الهی ست. با هر انسانی که از حق 

روی نگرداند، می توانی عمل صالحی را شریک شوی و در کنار هر کس دیگر یا به 

تنهایی می توانی برای خدا قیام کنی و برای خدا شهادت دهی و برای خدا سخن بگویی.  با 

همگان بر نیکی و تقوی و تعاون همکاری کن و هرگز با کسی بر دشمنی و گناه و ستم 

همکاری نکن که خداوند متجاوزان و ستمکاران را دوست ندارد. با دشمنان خدا دست 

دوستی نده و مراقب باش که با سکوت در برابر ظلم، ظالم را تایید و با او همکاری نکرده 

باشی که تایید ظالم عقوبت بسیار بدی دارد. آن ظالمان که بر مومنان ستم می کنند و آنان را 

با بی رحمی از خانه هایشان بیرون و آواره می کنند. خداوند با این فرمان که مومنان را از 

دوستی با دشمنانش نهی کرده، آنان را از احسان و معامله به عدل با کسانی که با مسلمانان 

دشمنی نکرده اند و آنان را از خانه شان بیرون نکرده اند نهی نکرده است. پس با هر کس 

که با مومنان تجاوز و تخاصم و دشمنی روا نداشته، پیرو هر دین و آیینی یا اهل هر دیار و 

منطقه ای، با عدالت کامل رفتار کن و به او احسان و نیکی کن. دین اسالم دین آزادی و 

آزادگی و وحدت مسلمانان و حتی دین وحدت بشریت است.
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وعده نصرت پروردگار بارها در قرآن کریم و در تمامی كتابهای آسمانی دیگر تكرار شده 

است. اگر دین خدا را یاری کنی، خداوند با قدرت بی کرانش و از طریق اسباب مختلف تو 

را یاری خواهد نمود. این جهان بر اساس این قانون قدرتمند روحی عمل میكند. ان تنصرو 

الله ینصرکم و یثبت اقدامکم. و باز هم خداوند چه نیکو در زمان ما وعده عظیم یاری خود 

را بر بنده صالحش، امام خمینی (ره) آیتی برای همه دنیا قرار داد و جمهوری اسالمی 

ایران را به لطف خود به سنگین ترین وزنه در میان تمام کشورهای دنیا تبدیل نمود و به آن 

عظمتی عیان و خیره کننده بخشید. آن قدر که با وجود تمام تالشهای آمریکا و اسرائیل و 

کشورهای عربی مخالف جمهوری اسالمی و سایر معاندان و مخالفان،هر روز پس از 

پیروزی انقالب بر وسعت و قدرت جمهوری اسالمی افزوده شد و حاال سنگینی جمهوری 

اسالمی به اینجا رسیده که مانند کوهی محکم در زمین میخ شده است و استکبار و نوکرانش 

مانند کودکانی هستند که در دامنه این کوه ، سفیهانه سعی می کنند کوه را از جای بلند کنند. 

تشبیه کودکی که در دامنه کوه ایستاده و کوهی بلند و با عظمت، تشبیه دقیق و خوبی برای 

مقیاس دشمنان انقالب اسالمی و خود انقالب اسالمی ست. حاال ما حقیقت را به همه دنیا می 

گوییم که این عظمت و اقتدار و شکست ناپذیری از کجاست. این عظمت از خالق قادر 

شکست ناپذیر است که امام خمینی ره با توکل و اعتماد بر او این انقالب را بنیان نهاد و 

امام خامنه ای عزیز، عبد صالح و مومن خدا ره آن را به بهترین شکل راهبری کرد. این 

عظمت از نام جالله «الله» است که بر پرچم این انقالب الهی نقش بسته است. این اقتدار از 

حاکمیت دین اسالم در ایران است که دین حاکمیت احکام خداوند بر روی زمین است. این 

شکست ناپذیری از دعای منجی بشریت، قائم آل محمد ، صاحب اصلی این انقالب است. با 

وجود این همه گرگی که شب و روز در شبکه های مجازی و کانالهای ماهواره ای با 

صرف میلیاردها دالر به این انقالب می تازند و حمله می کنند، کوچکترین ضرر و آسیی به 

این انقالب نمی رسد.  با وجود صرف هزینه های میلیارد دالری استکبار ، این انقالب هر 

روز با صالبت تر و بزرگ تر می شود. زیرا خداوند پشتیبان و حامی جمهوری اسالمی 

www.takbook.com



عظمت خدای مهربان، راز خوشبختی و قدرت                                        کیمیا مظفریان

151

ست و او بهترین پشتیبان و حامی و یاور است. به همین دلیل است که هر کس با این انقالب 

در افتاد ، ور افتاد و عاجز و ناامید و شکست خورده، بازگشت. به همین دلیل است که 

صرف هزینه های میلیارد دالری و صدها شبکه ماهواره ای هم در ضرر زدن به این 

انقالب تاثیری که نداشته، هیچ آن را در دست یافتن به اهدافش مانند صدور انقالب به کل 

جهان موفق تر ساخته است. صاحب این انقالب خود خداست و پس از او ولی خدا، امام 

زمان عج و پس از او ، نائب امام زمان. جمهوری اسالمی عظیم ترین و سنگین ترین کوه 

بلند و با صالبت است و دشمنانش همان بچه هایی هستند که از پایین کوه ، حتی قدرت دیدن 

بلندی کوه را ندارند و آرزوی پوچ بلند کردن این کوه را در سر می پرورانند.

** و خداوند غالب و شکست ناپذیر و همواره پیروز و برتر است**

www.takbook.com



عظمت خدای مهربان، راز خوشبختی و قدرت                                        کیمیا مظفریان

152

فصل دهم

خداوند قادر پشتیبان توست

از دین نازل شده توسط خداوند بزرگ به رسولش، حضرت محمد مصطفی تبعیت کن. از 

وابستگی های دنیا رها باش. شكرگذار نعمتهای الهی باش و از نعمتها بیشترین استفاده و 

بهره را ببر. اسراف و زیاده روی نکن. به پروردگارت توكل كن. به بهترین و برترین و 

حکیمانه ترین کتاب عالمین، قرآن کریم ایمان داشته باش.عفو پیشه کن و با مردم با حلم و 

بردباری و محبت رفتار کن. روز قیامت را یاد کن. از کبر و خودخواهی دوری کن و در 

برابر عظمت پروردگار اظهار نهایت عجز و ذلت کن. تقوای الهی پیشه کن. یار مظلوم و 

خصم ظالم باش. در برابر مستکبران و زورگویان مانند شیری غران، شجاع و استوار و 

 محکم باش. بر ضد خواست شیاطین به پیش برو و از هیچ قدرتی جز قدرت خدا نهراس.

از فضل خدا بسیار طلب کن. هنگامی که فارغ می شوی، از زمانت برای ساختن دنیا و 

آخرتت و تقرب بیشتر به خداوند استفاده کن. از رشد و پیشرفت بازنمان و در تالش مداوم 

برای بهبود و ارتقای تمام عرصه های زندگی دنیوی و اخروی ات باالخص رشد معنوی و 

علمی باش. ربانیت و یاری خداوند مهربان را در طول مسیر پیشرفت است که بیش از پیش 
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تجربه خواهی کرد. خواسته هایت را، نیازهایت را، رویاهایت را از فضل او بخواه و در 

راه حالل و مشروع به دنبال آن برو. خداوندی که پادشاهی دنیا و آخرت در دست اوست، 

به تو اجازه داده تا او را بخوانی و اجابت تو را به عهده گرفته و فرمان داده که از او 

درخواست کنی تا به تو عطا فرماید و از او طلب کنی تا به تو رحم کند. سفره ی دلت را 

نزد او بگستران و از غم هایت به سوی او شکوه کن و حل مشکالتت را از او بخواه. از 

گنجینه ی رحمتش آن آرمان های راستین و عظیم را بطلب که دیگران قدرت بخشیدنش را 

ندارند. وقتی آرمانی راستین و جاودان در ذهنت است، توانایی زیادی برای رسیدن به آن 

هم، توسط خدا در وجودت هست. جهت گیری خواسته هایت را به سمت خواسته های 

فطری، اخروی و ابدی متمایل کن و بهترین ها را بخواه و از خواسته های بی ارزش برای 

به دست آوردن عطایای بزرگتر اخروی چشم پوشی کن. از خداوند بخواه که در دنیا و 

آخرت به تو حسنه و زیبایی و بی نیازی از غیر خودش عطا کند. 

وقتی میخواهی به هدفی برسی، كار الزم این است كه به روزی رسانی خدا ایمان داشته 

باشی و با اعتماد بر یاری و مهربانی او دست به عمل و تالش بزنی. اگر میخواهی در هر 

زمینه ای غنی و توانگر شوی، دفتری دویست برگ بردار و در هر برگ آن دو بار بنویس:

خداوند مرا به قدرت خود توانگر و بی نیاز می کند. او از مهربانی اش به من در دنیا و 

آخرت فراوانی وفور نعمت هایش را عطا خواهد کرد. من در احاطه عشق خدایم و عشق او 

برایم از آسمان ثروت و مكنت و دولت را سرازیر میكند.  من برای خدا عزیز هستم و او 

عدالت محض است. پس من را هم در صورتی که خالصانه در راه او تالش کنم به آن 

نعمتهایی که به سایر بندگان نیکش عطا کرده، خواهد رساند. من بنده ثروتمندترین حاکم و 

فرمانروای آسمانها و زمین هستم و از سخاوت و بخشش او جز بهترین ها انتظار نمی رود. 

او از سخاوت و بخشش خود جمیع خیر و نفع دنیا و جمیع خیر و نفع آخرت را به من و به 

 همه مومنان عطا خواهد کرد.
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امید و ایمانت را حفظ کن و بدان که مطمئنا پس از اظهار ایمان در فتنه های زندگی آزموده 

خواهی شد تا مشخص شود که در اظهار ایمان صادق بوده ای یا نه. اگر معشوقت یکی 

ست، جز برای رضای او کار نکن. اگر به روزی رسانی خدا ایمان داری، خمس و زکات 

واجب مالت را بپرداز. اگر به یاری و پشتیبانی خدا ایمان داری، برای جلب حمایت سرمایه 

داران و زورمندان ظالم مستکبر، تابع و مطیع خواست آنان نشو و بر آنان تکیه و اعتماد 

نکن. خداوند دست و دلباز و مقتدر است و آنچه قسمت و روزی تو کرده باشد، بدون اینکه 

احتیاج به کوچکترین یاری از طواغیت داشته باشی، به تو خواهد داد. اگر یار ولی 

خدا،حضرت صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه شریف هستی، همواره در برابر دشمنان 

آن حضرت ، هوشیاری و آمادگی کامل خود را برای دفع هر حمله احتمالی حفظ کن. اگر به 

کاخ عظیم خوشبختی که به مومنان عطا خواهد شد ایمان داری ، ابتالئات و سختی های 

موقتی زندگی دنیا تو را ناامید نکند و از پیمودن صراط مستقیم ذره ای متزلزل نشو. اگر به 

جبران چندین برابر نیکی ها از طرف خداوند قادر ایمان داری، به احسان و نیکوکاری و 

عفو و بخشش ادامه بده و جفا و بی توجهی و ناسپاسی مردم تو را از استمرار نیکی و 

احسان و عفو بازندارد. فتنه و جفای انسان های مسرف و خطاکار را عذاب خداوند ندان و 

اجازه نده ظلم آنان حتی ذره ای از شکرگزاری قلبی ات نسبت به پروردگارت بکاهد. بر 

آزار جفاکاران صبر کن که خداوند بندگان نیک خود را به فتنه جفاکاران مبتال کرد و به این 

وسیله آنان را به برترین مقام ها رساند و سایرین را از مشاهده عظمت مقامی که به بندگان 

 صبور خود عطا کرد، به تکریم و احترام درآورد. 

اگر هر خواسته دنیوی یا اخروی را خالصانه از خدا درخواست کنی، همیشه بالاستثناء به 

تو بخشیده میشود. خدا از درونت همه چیز را میشنود و به بنده هایش آگاه است. او اجابت 

کننده دعاهاست و همواره پاسخ می دهد. هر چیزی را كه میخواهی، در دلت خداوند را 

برای عطای آن نعمت ستایش كن و به خالق آن نعمت عشق بورز و برای داشتن آن نعمت 

پیش از آن که به تو عطا شود شکرگزاری كن.
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مثال زیر را می توانی به خواسته های دیگر هم تعمیم دهی. اگر میخواهی از نظر زیبایی 

ظاهری به تناسب برسی ، در هر برگ چند بار بنویس: خداوند مهربان، نیکوکار و زیبا و 

زیباآفرین است. او مصور است و او بهترین تصویرگر و زیباآفرین است و از رحمتش، 

انسان را در بهترین قوام خلق نموده است. من به لطف خدا زیباروی و متناسب هستم. 

صورت من منور و روشن از نور الهی است و لطف و مهربانی خدا در روح و جان من 

جریان دارد. پس خصوصیات من، زیبایی و توازن است. این مشیت و خواست خداوند 

مهربان ست كه انسان را در زیباترین شکل و قوام خلق نمود. من به قدرت خدا زیبا هستم. 

این نور زیبایی خداست كه در وجود من تاللو میكند. من به شکرانه ظاهر زیبایی که 

خداوند به من عطا کرده، با عفت و پاکدامن زندگی خواهم کرد و سایرین را هم به عفاف و 

پاکی و حفظ نگاه از نامحرم و زنان را به حفظ حجاب در برابر نامحرم دعوت خواهم کرد 

 تا او نعماتش را بر من گسترش دهد.

روی یك برگه این جمله را بنویس و آن را جایی قرار بده كه هر روز آن را ببینی. هر روز 

این جمالت را بخوان و بسیار خدا را یاد کن و نماز را به پا دار که نماز حسنه است و 

حسنات گناهان و زشتی ها را می شوید و موجب افزایش نورانیت باطن و نورانیت چهره 

 می گردد.

به لطف و مهربانی خداوند من انسانی...

جذاب و محبوب و زیبا و بااعتمادبهنفس و باوفا و شادی آفرین و اعتماد به نفس دهنده به 

دیگران و زرنگ و باپشتكار و خوشبخت و آرام و عاقل و اثرگذار و رهبر و كاردان و 

شجاع و صمیمی و دوست داشتنی و ثروتمند هستم. من از خود هیچ ندارم و همه اینها عطا 

و فضل الهی ست تا مرا آزمایش کند که آیا شکرگزار این همه نعمت او هستم یا کفران کننده 

نعمات او. او را سپاس می گویم و او را شکرگزارم..
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اصال مهم نیست خواستهات چقدر بزرگ است. مهم نیست آرمانت در چه حد ممكن است. 

مهم این است كه خالق مجید و كبیر قدرت انجام هر كاری را برای تو دارد و دستانش برای 

انجام هرکار عظیمی باز است و هر گونه بخواهد، عطا و انفاق می کند. اگر تقوای الهی 

پیشه کنی ، او با وسایل بی شمار خود و به روش های اعجاب انگیز و مبهوتكننده كمكت 

خواهد کرد. حتی اگر تو نمی دانی، خدا خودش می داند چگونه تو را به خوشبختی و 

سعادت برساند. خداوند بزرگ درخواستهای تو را می داند و می داند چه كند. پشتیبانی 

قدرتمند الهی در كنار توست. خداوند از هر پدر و مادری دلسوزتر و مهربان تر به بندگانش 

است. مگر می شود پدر و مادر ارتقا و رشد و پیشرفت فرزندشان را خواهان باشند و 

خدایی که خودش این رحم و محبت را در دل پدر و مادر قرار داده، ترقی و ارتقای 

بندگانش را نخواهد؟ مگر می شود یک مادر پر احساس و عاطفه، شدیدترین محبت و 

احساسات حمایتگرانه را نسبت به فرزند کوچکش که به آغوش او پناه آورده، داشته باشد و 

خداوند رحمانی که خودش مادران را لطیف و حمایتگر فرزندانشان قرار داده، بیشترین 

دلسوزی و حمایت را نسبت به بنده پروریده شده در دست خود که خاضعانه به درگاهش پناه 

آورده نداشته باشد ؟ 

خداوند بزرگ تمام مخلوقاتش را می گستراند و وسعت و ارتقاء می بخشد و به پیش می 

برد. او افزایش و رشد را به همه مخلوقاتش عطا می کند. او گستراننده و رشد دهنده آسمان 

ها و زمینی ست که آن ها را برای انسان خلق و مسخر نمود. پس مسلم است که ارتقاء و 

رشد و پیشرفت و افزایش مداوم نعمت و نیل به واالترین مقام های بی نهایت را برای 

اشرف مخلوقاتش می خواهد. او می خواهد رحم و عطا کند و رشد  دهد انسان را تا بی 

نهایت. زیرا صفت عطا و بخشندگی او بی نهایت است. در صفات بی نهایت او تفکر کن. 

در مورد مهربانی و بخشندگی بی نهایت او تفکر کن. مهربانی خداوندی را تصور کن که 

مهربانی او بی نهایت برابر مهربانی مهربان ترین انسان جهان است. بهترین تصویر از 

باالترین مهربانی مهربان ترین در میان همه مهربانان را در ذهنت تصویر کن. کسی که 

www.takbook.com



عظمت خدای مهربان، راز خوشبختی و قدرت                                        کیمیا مظفریان

157

مهربانی اش بی نهایت است، چگونه با زیردست خود رفتار می کند و چگونه او را نوازش 

و حمایت و یاری می کند؟ کسی که بخشندگی اش بی نهایت است، چگونه می بخشد و در 

چه حد عطا می کند؟ به آن که کریم ترین و رئوف ترین و رقیق القلب ترین بی نهایت است 

فکر کن. کسی که تا بی نهایت را مالک است و تا بی نهایت رئوف و دست و دلباز است، 

چقدر عطا می کند و تا چه زمان عطا می کند؟ عطای بی نهایت اقتضا می کند که عطا 

کننده بی نهایت از همه بی نهایت هایی که مالک است، بدون محدودیت عطا کند. بخشندگی 

بی نهایت او اقتضا می کند که او اشرف مخلوقاتش را پس از پشت سر گذاشتن آزمایش ها 

و خالص کردن او از همه هواها به زیبایی بی نهایت خود، به ثروت بی نهایت خود، به 

آرامش بی نهایت خود و به سایر دارایی های بی نهایت و صفات کمال خود الی االبد و بی 

محدودیت وصل کند. 

 از آنجایی که ملک خداوند نامحدود و تعداد صفات کمال او بی نهایت است و هر صفت 

خداوند از جمله رحمت و توابیت و غفاریت او نیز بی نهایت است، پس احتمال بزرگترین 

تحوالت در زندگی ات، واالترین پیشرفت ها و دریافت عظیم ترین موهبت ها حتی با وجود 

گذشته پر از اشتباهت بسیار باالست. اگر به سوی خودش بازگردی و رحمت و عطای بی 

نهایت او را انکار نکنی، احتمال اینکه از برترین بندگان خدا شوی و به واالترین مقام ها و 

به بزرگترین آرزوهای برحق خود دست یابی و به پیشرفت های عظیم و غیر قابل باور 

برسی، بسیار زیاد است. نه به این دلیل که توانایی رسیدن به آن را داری بلکه به این دلیل 

که صفات بخشش ذات الهی بی نهایت است. پس به باال ترین قله های موفقیت چشم بدوز. به 

باالترین امکانات و توانمندی ها فکر کن. به اوج کماالتی که در روحت وجود دارد بیندیش 

و به نیل به آنان در زمان مقرر در صورت سیر مسیر عبودیت، اطمینان کن. ناامیدی از 

رحمت الهی از بزرگترین اتهاماتی ست که می توان به مهربان ترین مهربانان زد. ناامیدی 

از دست یافتن به اوج بی نهایت، بزرگترین سوء ظنی ست که می توان به صفت توابیت و 

بخشندگی بخشنده ترین بخشندگان داشت. اگر عطا و غفران خداوند را حتی ذره ای کمتر از 
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بی نهایت بدانی، به او اتهام زده ای. اگر جز دست یافتن به واالترین آرزوهای فطری ات و 

نیل به نزدیکترین مقام به پروردگار عالم در میان همه مخلوقات، در صورت طی طریق 

بندگی الله را تصور کنی، وعده های الهی را تکذیب نموده ای. اگر تصور کنی خداوند بنده 

ای را حتی ذره ای از تمامی وسعت ملک پادشاهی بی نهایت خود منع خواهد کرد، به او 

اتهام زده ای. مگر می شود خداوند مهربان شوق عطای دارایی ها به دیگران را در دل 

بندگان مومن سخاوتمند خود قرار داده باشد و خودش که بخشنده ترین بخشندگان است، در 

باالترین حد ممکن اراده عطای ملک و ملکوت خود را به احسن مخلوقاتش نداشته باشد؟ در 

الیه های نهانی ذهنت جست و جو کن. اگر خصوصیات معبودت آن واالترین خصوصیات 

رحمت و غفاریت و توابیت و وهابیت در بی نهایت حدی که می توانی تصور کنی نیست، 

بتی خودساخته گمانه های ذهنی ات را می پرستی نه خالق مهربان آسمان ها و زمین را. و 

بدان آنان که خودخواسته خود را از عطای الهی محروم می کنند و دچار محرومیت وعذاب 

جهنم ابدی می شوند، خود با اختیار با حق و رحمت او جنگیدند و با آیات او دشمنی و 

ستیزه آشکار کردند.

مشیت پروردگار بر این است که بندگانش به طور مداوم در تمام زمینهها، تا بی نهایت ترقی 

و ارتقا پیدا کنند. نیرویی وجود دارد كه حتی هنگامی که مردم خوابند، سعادت را به آنان که 

با رحمت الهی دشمنی نمی کنند نزدیك میكند. آن نیرو، نیروی خداست. و بسیاری از انسان 

ها چون در زندگی دنیا به همه خواسته های مادی خود نمی رسند، به اشتباه گمان می کنند 

خداوند آنان را محروم نموده است. اما حتی همان هنگام که  در سختی مادی هستند ، خداوند 

بزرگ در حال گستردن جان و وجودشان و آماده نمودن آنان برای مراتب باالتر کمال و 

ارتقا به درجات واالتر و واالتر است. هرگز از صفت عطاکنندگی بی نهایت خداوند چیزی 

کم نشده است و خداوند به زودی پس از گذر آزمایش ها و شناخت مومن از منافق، تمامی 

وعده های خود را جامه عمل خواهد پوشاند و بی نهایت موهبت را تا زمان بی نهایت به 

بندگان خود عطا خواهد نمود. روزهای پیروزی نهایی و دریافت عظیم ترین موهبت ها و 
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باالترین لذت ها بسیار نزدیکند. به همان نزدیکی که صبح روز بعد نزدیک است. بر 

دوستان خدا ، همان ها که ایمان آورده و تقوا پیشه کردند، هرگز نه بیمی خواهد بود و نه 

اندوهی. بشارت های عظیم ترین نعمتها و لذتهای بزرگ روحی از هم اکنون تا ابد در 

وجود آنان که رحمت و عطا و سخن الهی را تایید و تصدیق می کنند، در جریان است و 

سخن و وعده الهی را هیچ تغییری نخواهد بود.

سخن منکران ناامیدت نکند که عزت و ثروت و قدرت جمیعا در دست خداست و خداوند 

شنوا و داناست. اوست که مالک تمام آسمانها و زمین ، مالک شب و روز ، مالک عظیم 

ترین قدرتهای مادی و معنوی، و صاحب نفع و ضرر تمامی مخلوقات است. جز از خداوند 

رحمان درخواست نکن و غیر او را شریک در برطرف ساختن نیازهایت ندان. هر 

خواستهات را، چه كوچك است چه بزرگ، چه دنیوی ست یا اخروی، آن را از خدا 

درخواست كن و منتظر گشایش باش. وقتی خواسته ای داری، از خدا بطلب و بعد با امید به 

عطای الهی، در ذهنت خود را در وضعیت رسیده به خواسته ات تصور كن. هیچ کس از 

عطای الهی محروم نیست و او بسیار بخشنده و عطا کننده است.  فقط از پروردگارت 

خواستهات را بخواه و نیکوکار باش. همه به فرمان خدا به كمك تو خواهند آمد. آنگونه 

احساس كن كه انگار حاال همه دعاهایت محقق شده است. با ایمان به روزی رسانی خدا، با 

اندیشه تحقق خواسته ات زندگی كن. آنگونه رفتار كن كه در اوج رویاهایت است. همان 

شخصیتی را بروز بده كه دراوج رویاهای آسمانی ات زندگی میكند.

وقتی تو هدفی بزرگ و الهی را در زندگی انتخاب می کنی، خداوند به هدفت قدرتی 

بیكران می بخشد. در واقع همه اهداف حق، آن اهداف واالی انسانی که از شهوات و 

هواهای نفسانی نباشد، از آن خود اوست. و بخشش آنها به تو هم از آن اوست. او از ازل تا 

ابد بخشندهترین بخشندگان است. او هدف را با قدرت و سرعتی بسیار باال به سمت تو 

حركت می دهد. او هر روز هدفت را قدرتمندتر و بزرگتر میسازد. خدای قدرتمند و عظیم 

شنونده دعای خلق و اجابت کننده خواسته هاست. تو نیازها و خواستههایت را به خدا عرضه 
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كن و با او در میان بگذار و در برابر او خاضع و خاشع باش. از او بخواه گناهانی را که 

دعا را حبس می کند بر تو ببخشاید. به او به شدت اظهار نیاز کن و از او طلب مغفرت کن 

و به سوی او بازگرد تا به سوی تو بازگردد و آسمان برکات را پی در پی بر تو بباراند و 

قوت تو را در تمام جنبه های زندگی افزون گرداند. با اصالح طرز تفکر و افزایش 

شکرگزاری تحقق بسیاری از خواسته ها آسان می گردد. از حرص و طمع بسیار حذر کن 

که حرص و طمع نابودکننده دنیا و آخرت است. به آنچه داری راضی و قانع و شاد باش و 

بدان آن چه مال توست و برای تو مقرر شده، با باالترین سرعت، خودش به سوی تو می آید 

و تو به راحتی به آن خواهی رسید. تو با ایمان به قدرت و رحمت الهی، زندگی زیبایی را 

در دنیا و آخرت خواهی داشت. خداوند متعال صاحب عرش و سلطنت آسمانها و زمین و 

باالبرنده درجات صالحان و ذلیل کننده ظالمان و دارای شئون و مراتب رفیع و باالست. او 

مالک تمام دارایی و ثروت آسمان ها و زمین است و دارایی و ثروت ملک عظیم خود را به 

هر کس بخواهد می بخشد و از هر کس بخواهد منع می کند و او بر هر کاری تواناست. او 

آن قادری ست که مالک نتایج و به پیش برنده یا متوقف کننده است و هر چه را بخواهد به 

نتیجه و ثمر می رساند و هر چه را بخواهد محو می کند و هرگز به هیچ بنده ای ظلم نمی 

کند. از سختی روز عظیم و نزدیک قیامت بترس و اعمال و افکارت را اصالح کن که در 

آن روز همه چیز آشکار می شود و هر کس به آن چه در زندگی دنیا از اعمال و افکار و 

کردار کسب کرده، جزا داده می شود. از سختی و عظمت آن روز جان ها به گلوگاه می 

رسد . در آن روز حکومت یکپارچه از آن خداست و خداوند عظیم الشان به حق داوری 

خواهد کرد و بر هیچ کس کوچکترین ستمی نخواهد شد. در آن روز ستمکاران هیچ یاور و 

شفیعی ندارند . برای به دست آوردن هیچ  چیز از راه خیانت وارد نشو که خداوند قوی و 

بصیر و آگاه و شدیدالعقاب است و خیانتکاران را می شناسد.  

فقط او را خالصانه بخوان که رستگاری ابدی در نزد خداست. هر چه آرزویش را داری از  

نجات دنیوی یا اخروی در دست خداست. در تمام لحظات زندگی ات مهربانی و قدرت 
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عظیم و بی كران الهی را تصدیق و تایید کن تا در هر لحظه پر از احساس شادی واشتیاق و 

امید و خوشحالی باشی. از گناهان و ظلم ها و فسادها حذر کن که انسانهای نیرومند بسیاری 

در زمین بودند که خداوند آنان را به کیفر ظلمها و گناهانشان گرفت و همه هالک شدند و 

هیچ کس نتوانست آنان را از قهر خدا نجات دهد. خداوند با رحمت و لطف، آفرینش انسان 

را آغاز کرد. کسانی که جذب رحمت الهی شوند و به او مومن شوند، مشمول دریافت 

کنندگان نعمتهای دنیوی و نعمتهای بی نهایت اخروی می شوند اما کسانی که به رحمت و 

عنایت خدا پشت کنند و با رحمت خدا و رسول او دشمنی و قهر کنند و کافر به مظاهر 

رحمت الهی شوند در دنیا و آخرت محروم و مشمول غضب الهی می گردند. خداوند بسیار 

توانا و قوی و سخت کیفر است. در درگاه او خود را کوچک کن و در برابر مهربانی اش 

به خاک بیفت و صورتت را در برابرش به خاک بمال تا به واالترین مقام ها برسی. 

بسیاری از آن چه که هم اکنون داری، خواسته دیروز زندگی ات از درگاه الهی بود و حاال 

که آن را به تو عطا کرده حتی به یاد نمی آوری که روزی برای به دست آوردن همین 

موهبت، خداوند را خوانده بودی. خواسته های دنیوی ات را که از خداوند طلب کردی و 

آنها را به تو عطا کرد به یاد بیاور. آن روزهایی را که به تو سختی و رنج و بیماری رسیده 

بود و تو خداوند را برای نجات از آن سختی ها خوانده بودی و او تو را نجات داده بود به 

یاد بیاور. حاال که سختی زندگیت را برطرف کرده ، فراموش نکن انگار هیچ گاه او را 

برای برطرف شدن مشکالتت نخوانده بودی. عاشق و سپاسگزار او بمان و برای آنچه 

اکنون هستی شکرگزار باش و به زمان بندی الهی و نقشه منحصر به فرد او برای محقق 

شدن خوشبختی ات اعتماد کن. خداوند مهربان همواره متمركز بر رفع كردن نیازهای 

بندگانش و روزی رسانی به آنان است. خداوند کریم خود آنچه را در مسیر کمال به آن نیاز 

داری، به تو عطا خواهد نمود. آرام باش و به قدرت و مهربانی او برای رساندنت به 

موهبت های عظیم اعتماد کن. دفعات بی شماری که در زندگیت او را برای رفع مشکالتت 
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و اجابت خواسته هایت خوانده بودی و او تو را اجابت کرده بود به یاد بیاور و همواره 

متوجه او باش و مرتبا او را بخوان.

خدائند مهربان بزرگترین حامی و پشتیبان و دوستدار توست. او همه بندگانش را به منزل 

سعادت و كامیابی و سالمت همیشگی می خواند. از قواعد الهی تبعیت کن و وظیفه ای را 

که خداوند بر دوشت گذاشته انجام بده و از دین خدا با دست و زبان و جان و مالت دفاع کن. 

نتیجه را به خدا بسپار و از نتیجه رها و آزاد باش. خیلی اتفاقات واالتر از تصورت هم، اگر 

خودت را آزاد و تسلیم خواست خدا بگذاری، میتواند برایت رخ دهد. در سرزمین توحید و 

یکتاپرستی حرکت کن و بدان خواست خداوند باالتر از تمامی اعمال خیر و شر انسانهاست. 

خواست او بسیار فراتر از هر نتیجه خاص و هر آرزوی خاص است. خواست او عظیم تر 

از تفکر و تصور انسان و مجموعه تمام امكانات نامحدودی ست كه می تواند وجود داشته 

باشد. خواست او مجموع تمام ممکن ها و مجموع تمام نتایج بیشمار و حتی بسیار فراتر از 

آن است. پس هواهای نفسانی را رها كن و اجازه بده در كنار خداوند و با مجاهدت در 

راهش، به آن بینهایتی برسی كه آرزوهای دنیوی در برابر آنها، ذره ای در برابر كل 

كهكشانهاست.

هواهای نفسانی خواسته های درونی نفس انسان است که در برابر خواست الهی قرار می 

گیرد و مسبب همه زیاده روی ها و مانع سعادت و عزت و رستگاری انسان می شود. 

هواها بزرگترین دشمن در باطن انسان است که اخالق و دین و حتی توحید و انسانیت و 

فطرت را از آدمی سلب می کند. به خواسته هایی که مخالف عزت و شان تو و مخالف 

شرع اسالم است، نه بگو و تسلیم خواسته های بی جای خودت و دیگران نشو. از تابعیت و 

بندگی هوای نفس خودت و هوای نفس دیگران حذر کن که تو را از مقام واالی انسانی ات 

تا زبونی چهارپایان تنزل می دهد و موجب هالکتت می شود. محبت دنیا را در دل نپروران 

که کم کم باعث می شود برای به دست آوردنش تن به ذلت فدا کردن ارزش ها دهی و بنده 

منافع دنیای حقیر شوی. از شهوت شکم، افزون طلبی و فساد مالی به شدت حذر کن و برای 
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هواهای نفسانی ات ارزشی قائل نشو. منیتت را برای آزادی و مقام واالی انسانیتت فدا کن. 

خواسته های نفسانی را در پیشگاه حضرت باری تعالی قربانی کن. در جهت اصالح و 

تعالی، به خودت انتقاد کن. آنقدر با هواهای نفسانی ات بجنگ که دیگر منی از تو باقی نماند 

و یکپارچه عبد خداوند شوی. رهایی از خواسته های نفس به معنای زیر پا گذاشتن فطرت 

جوینده انسان که مداوما فضل الهی را می جوید و می طلبد، نیست. بلکه به معنای آزاد شدن 

از خواسته های بی مقدار و بی ارزش برای شتافتن پرسرعت تر به سوی فضل الهی و 

نعمات حقیقی ست. انسان تا زمانی که درگیر خواسته های پوچ و بی ارزش و نفسانی ست، 

نمی تواند نور خواسته حقیقی فطرتش را ببیند و هنگامی که غبار خواسته های نفسانی از 

مقابل دیدگان آدمی کنار رود، خورشید آرزوی ازلی و ابدی را در برابر خود نمایان خواهد 

دید. آدمی فقط وقتی هواهای نفسانی را کنار بگذارد، خواهد توانست به دنبال خواست برتر 

الهی حرکت کند. آن هنگامی می توانی در مقابل مستکبران و ابرقدرتها محکم و استوار 

بایستی و پیروز و غالب شوی که ابتدا در برابر هوای نفس خودت ایستاده باشی. در 

صورت رهایی از هواهای نفسانی است كه به قدرت، پیروزی و لذت های حقیقی و روزی 

های عظیم و خیلی بیشتر از آن هم می رسی.

 در هر موقعیت زندگی، دین و آیین خداوند را بر هر دین و آیین دیگر ترجیح بده. تبعیت از 

اولیای الهی، جانشینان پاک رسول خاتم را بر تبعیت از هر شخصیت دیگر ترجیح بده. در 

هر موقعیت زندگی، خواست خداوند را بر خواست خودت ترجیح بده. خواست خداوند متعال 

را بر تمایلت به مال و ثروت دنیوی ارجح بدان. خواست خداوند را بر تمایلت به ریاست و 

مقام ارجح بدان. رضای خداوند را بر وابستگی ات به رضای خانواده و دوستان ارجح 

بدان. حاکمیت دین خدا را بر حاکمیت هر فرد یا گروه ترجیح بده. در بند آرزوهای دنیوی و 

شخصی نباش. اجازه بده از تمام خواستههایت رها و آزاد شوی و به دنبال رضای الهی 

حرکت کنی. اجازه بده از تمامی خواسته های حقیرانه ای كه دیگران به دنبال آن می دوند، 

رها شوی و خواسته عظیم و برتر الهی را طلب کنی. كولهبار آرزوها و خواسته های 
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زمینی را زمین بگذار. اجازه بده پرواز کنی. وقتی كولهبار آن همه آرزویی كه در برابر 

تو، بسیار خرد و حقیر هستند، به زمین میگذاری و در پی رضای خداوند و آرمان واالی 

لقاء الله حرکت می کنی، بلند میشوی، اوج میگیری، بزرگ میشوی، پرواز می کنی و 

باال و باالتر می روی. بالهایت را در میان باد به حركت در می آوری و پرسرعت، به 

سمت باال پرواز می کنی. وقتی پایین را نگاه کنی، بهتزده میشوی از این كه چقدر اوج 

گرفتهای و از این كه چقدر تمام آن چیزهایی كه روی زمین برایت مهم بود، در برابر 

کرامت الهی تو، كوچك و خرد است. حیرت می کنی از این كه بفهمی حاال که همه 

وابستگی های دنیوی را رها كردی و اجازه دادی به بلندی مقام خلیفه اللهی خودت پرواز 

کنی، تمامی آن چیزهایی كه به نظرت، سخت به دست می آمد، به كوچکی نوك سوزن ست. 

حاال از بار هر آرزوی زمینی رها هستی و سبكسبك، به سمت عظمت و رحمت خداوند و 

توانگری و نعمت های بی شمار او، باال و باالتر می روی و به عزت و قدرت و مقامی 

دست پیدا می کنی که با هزار سال تالش دنیوی نمی توانستی آن را به دست آوری. و این 

گونه هر ثانیه بیشترعاشق وجود پروردگار مهربانت می شوی. وجودی كه باارزش ترین، 

واالترین و عظیمترین و پرجبروتترین است. ببین كه تو چقدر از بزرگترین آرزوهای 

دنیوی كه صاحبان دنیا در سر دارند، باالتری. حاال از این باال به زمین نگاه کن. ببین حاال 

كه آن باالیی، تمامی زمین و هر آن چه در آن است، به سمت خالق آسمانها و زمین به خاك 

افتاده و او را سجده میكند. ببین تمامی زمین در مشت مقتدر اوست كه وجود دارد و او 

گیرنده موی پیشانی همه جنبندگان است. همه عالم به خاك افتاده اند و عظمت خداوند را 

سجده و مجد او را نیایش می كنند. بزرگترین مقامها هم بنده و برده او هستند. آرزوهایت 

فقط وسیله و خادم تو به سمت كشف جبروت و وقار پروردگار آسمان ها و زمین و لقای او 

هستند. 

آرزوها و خواستههای دنیوی، در اصل ابزاری هستند كه از طریق تحقق آنها تو به عظمت 

و اقتدار الهی و صفات واالی عطا و بخشش او پی ببری و در لذت درک صفات اقتدار و 

www.takbook.com



عظمت خدای مهربان، راز خوشبختی و قدرت                                        کیمیا مظفریان

165

کمال و جالل او غرق شوی. اما آرزوهای دنیوی و تحقق آنان هدف نیست. نیل به خواسته 

های دنیوی هدف نیست. عظیم ترین آرمان و آرزوی حقیقی خلقتت ، میل شدید فطری ات به 

لقاء الله است. به راستی كه هدف واقعی زندگی، رسیدن به مقام بندگی خداوند جالله و لقای 

ابدی اوست. هدف زندگی لذت آگاهی پیداكردن از نیروی عظیم و بیكران مهربانی 

پروردگار و درک معیت ابدی اوست. به راستی كه حالت برتر لذت و آرامش و آزادی و 

خوشبختی، در كنار معبود و در بازگشت و انابه به سوی اوست. اوج همه اهداف و باالترین 

لذت حقیقی برای هر مخلوق، تقرب به ذات بی نهایت زیبای معشوق و لقای اوست. تو از 

آن خداوندی. به کمتر از او رضایت نده و خودت را به کمتر از او نفروش. از وسوسه 

ناامیدی از لقای محبوب یا ناامیدی از محبوب شدن در پیشگاه یگانه محبوب برحذر باش که 

اگر از آرمان مورد توجه او قرار گرفتن یا آرمان موفقیت در سبقت به سوی نعمت ابدی 

تقرب به او ناامید شوی، به آیات الهی که تو را به سوی لذات بی نهایت ابدی می خوانند 

پشت خواهی کرد و همه زمان کوتاه دنیا را برای به دست آوردن اهداف حقیر مادی تلف 

خواهی نمود و با وجود تمایل شدید روحت برای پر کشیدن به سمت زیبایی ها و لذت های 

بی نهایت، به پستی متاع محدود و حقیر دنیا رضایت خواهی داد و در صورت توبه نکردن 

از ناامیدی از لقاء الله، جایگاه ابدی روحت آتش خواهد بود. پس به سوی خدا حرکت کن و 

برده او باش و به محبوب ترین شدن در قلب او بسیار امید ببند. خودت را در هیچ درجه ای 

از درجات ایمان و تقرب به محبوب محدود ندان. خداوند ودود خود بندگانش را به سوی 

خود دعوت نموده است و بیش از اشتیاق بندگانش به مالقات خود، مالقات آنان را مشتاق 

است. او نیز وصال بندگانش را میطلبد که آنان را به سوی خویش فراخوانده است. عشق 

الهی از سر بی نیازی و بخشش و وسعت بی نهایت است و نشانه های عشقش به بندگانش 

در سراسر عالم و در فطرت ها نورافشانی می کند. او را مانند متواضع ترین اما 

امیدوارترین بندگانش که به وصال او بیشترین طمع را دارد، طلب کن. در راه رسیدن به 
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پروردگارت است كه به آرزوهای دنیوی هم می رسی. در راه رسیدن به پروردگارت است 

كه به آرامش و غنا و عزت جاویدان می رسی.

مراقب باش به خاطر رسیدن به اهداف دنیوی کاری انجام ندهی که خشم الهی را در پی 

داشته باشد. تقوای الهی پیشه کن و از مکر خداوند حذر کن و مراقب باش شیطان با مشغول 

کردنت به دنیا یا خواسته های دنیوی تو را از یاد خدا و جهاد در راه او دور نکند که خاسر 

و زیانکار خواهی شد. برای ارتقای زندگی خودت و دیگران کار کن و نصیبت از دنیا را 

فراموش نکن اما دنیا هدف نیست. همواره یادت باشد همه چیز وسیله است برای نیل به او و 

اوست که انتهای آرمانها و مقصد همه هدفهاست. مجاهد راه خدا بودن و سرباز سپاه او 

بودن و یار رسول او بودن است كه نهایت موفقیت و پیروزی واقعی است.

آرزوهایت را تعالی ببخش. قیمت تو از تمامی آرزوهای مادی بیشتر است. قیمت تو، بسیار 

فراتر از تمامی آرزوهای مادی ست كه از ابتدای خلقت تاكنون در دل تمام انسانها شكل 

گرفته است. از نعمتهای حالل مادی استفاده کن و لذت ببر اما خودت را در بند آرزوهای 

مادی نكن. بیشتر از مادیات را بخواه. رو به عظمت روح بی کرانت کن و طرح الهی 

زندگیت را جدی بگیر. تو مطمئنا برای انجام ماموریتی الهی به دنیا آمده ای. با ایمان به 

دنبال آن برو. تو مسلما آن را خواهی یافت. رویای راستین و ابدی، وصال معشوق ابدی 

ست. هر آن چیزی که تو را به مقام رضای الهی نائل کند، مسیر تكامل تو و ماموریت 

توست. پس محوریت زندگیت را بر تسلیم شدن در پیشگاه حضرت دوست و عشق به او 

قرار بده و همه آرزوها و فعالیت هایت را تحت الشعاع تسلیم و عشق به او کن. 

تكه كاغذ و قلمی بردار و اجازه بده طرح الهی خلقتت، آن آرمان زالل ابدی که بیشترین 

تقرب به خداوند را برایت حاصل خواهد کرد از درونت روی كاغذ جاری شود. واالترین 

طرحی که می تواند برای تو وجود داشته باشد باالترین نقشی ست که می توانی در سپاه 

رسول او و جانشینان پاک رسول او ایفا کنی. بزرگترین آرمان هایی را که می تواند تو را 
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به یکی از سرداران سپاه حجت خدا تبدیل کند، بنویس. هنگامی که واالترین آرمان هایت را 

می نویسی از شر شیطان به خدا پناه ببر تا از دنیاخواهی و آرزوهای پوچ و دور و دراز و 

لهو و لعب ، تو را در امان نگه دارد و آن واالترین اهداف را که طبق رضای الهی و 

 رضای حجت و جانشین او، قائم آل محمد صلی الله علیه و آله است به تو الهام کند.

خداوند رحمان انسان را در احسن تقویم و مستعد برای باالترین رشد و کمال و عروج به 

اعلی ترین مقام ها آفرید. او انسان را بذر بی نهایت و صاحب بهترین قوام خلق نمود و 

بهترین ساختار وجودی را برای انسان قرار داد تا او به سعیدترین حیات برسد.  خداوند 

بخشاینده با شناساندن اسماء خود به انسان، او را بر همه عالم برگزید. روح و جسم انسان 

در بهترین حالتی که یک مخلوق خدا می تواند باشد خلق شد و باالترین ویژگی های مثبت و 

ظرفیت ها در میان تمام مخلوقات به او عطا شد. در وجود انسان استعدادهای بی شماری 

قرار داده شد و اکمل آگاهی و ادب و عقل و شعور به او عطا شد تا به واالترین هدف برسد. 

انسان در میان تمام مخلوقات عالم از آسمانهای هفت گانه و اهل آسمانها و زمین ها و اهل 

زمین ها، تنها مخلوقی بود که باالترین لطف و موهبت الهی یعنی امانت الهی را پذیرفت و 

به مقام خلیفه اللهی رسید. تصویر شکوه احسن تقویمی مقام خلیفه اللهی از ابتدای تولد در 

انسان به ودیعه قرار داده شد و فقط کسانی که در طول حیات ایمان آورند و اعمال صالح 

انجام دهند خواهند توانست این گوهر واالی امانت عشق الهی را تا انتهای عمر حفظ و آن 

را به صاحبش بازگردانند. اما آنان که خود را به دنیای پست مادی بفروشند و مانند کران و 

کوران ، از شنیدن و دیدن آیات الهی سرباز زنند و به فطرت بی کران خود پشت کنند، در 

امانت الهی خیانت می کنند و جایگاه واالی انسانی خود را از دست می دهند. آنان به پست 

ترین ذلت کشانده می شوند و در اسفل السافلین سقوط می کنند و دچار عذاب الیم ابدی می 

 شوند.

خداوند مهربان حکیم با اعطای مقام خلیفه اللهی به انسان و نفخ روح خود در او، عظیم 

ترین سرمایه را به او عطا کرد و در او استعدادها و قوای بی شماری قرار داد. قوایی که نه 
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تنها به فعلیت رسیدن هر کدام مانع به فعلیت رسیدن قوای دیگر نمی شود، بلکه استفاده از 

هر ظرفیت و استعداد باعث رشد و کمال بیشتر سایر قوای آدمی می گردد. سرمایه همه 

عالم هستی در گوهر خلیفه اللهی به انسان عطا شد. دیگر چه چیز است که با اعطای این 

مقام، به انسان عطا نشده باشد؟ انسان چقدر باید از این عطیه بی کران الهی شادمان و 

سپاسگزار باشد؟ هر انسانی به گونه ای در حال از دست دادن سرمایه عظیم خود است جز 

کسانی که ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند و توصیه به حق و صبر کردند. این امکان 

وجود دارد که در بهترین کیفیت، سرمایه عظیم الهی را نگهداری کرد و به اعلی ترین سود 

باقی رسید. استعدادهایت را بشناس و به فعلیت برسان و از آنان برای انجام اعمال صالح در 

مسیر رسیدن به آرمانت استفاده کن. یقین بدان كه واالترین هدف پیش از این كه درخواست 

کنی به تو عطا شده است. وقتی بر مهربانی خداوند رحمان توکل کنی او خود تو را مطمئن 

 و قلبت را سرشار از ایمان و باور میسازد.

تصویری واضح از طرح الهی زندگی ات، از کیفیت نقش آفرینی ات در سپاه خداوند را 

روی كاغذ ایجاد كن. شعار آرمانهای الهی را در دلت و در ذهنت با تكرار حك كن. نوك 

قله اهدافت را كه همان رضای الهی و برخورداری از نعمت های ابدی در کنار مالک 

مقتدر آسمانها و زمین است را كامالً در ذهنت كنده كاری کن. مرتبا خواسته هایت را با خط 

کش تعالیم دین اسالم بسنج تا از راهی که خداوند آن را ممنوع کرده به سراغ آرمانها 

نروی. بزرگترین کارهایی که به واسطه آنان بیشترین نفع را به سپاه خدا و رسول او 

خواهی رساند و تو را در زندگی پس از مرگ بیشترین سود را خواهد بخشید، به ترتیب 

 بنویس.

در راستای کیفیت بخشیدن به سربازی در سپاه خداوند، سعی کن اهدافت موارد زیر را 

محقق کند: ارتقای دنیا و ارتقای آخرت خودت و دیگران. سازندگی وعمران و آبادانی 

زمین. به جای گذاشتن اثری ماندگار و مفید از خودت. یاری رساندن به ملل مستضعف به 

ویژه ملت مظلوم فلسطین. مخالفت با سلطه گری استکبار جهانی. اطعام مظلومین و 
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محرومین. ترویج و گسترش علم و معرفت الهی. افتخارآفرینی در هر عرصه ای برای 

کشور اسالمی . خودکفایی اقتصادی. سهم داشتن در تقویت اقتصاد نظام اسالمی و مبارزه با 

فساد اقتصادی. تبلیغ دین اسالم ناب محمدی و ترویج فرهنگ و ارزش های واالی اسالم و 

حکومت اسالمی. شناساندن شخصیت ائمه اطهار به خصوص حضرت مهدی موعود (عج) 

به جهانیان و در همین راستا، تبیین شخصیت و مبانی سیاسی و فکری امام خمینی ره و 

خلف صالح ایشان، امام خامنه ای برای کل دنیا. شناساندن نعمت عظیم والیت الهی و نبوت 

و امامت به مردم دنیا. بیشترین استفاده و بهره را بردن از نعمتهای الهی. افشای وسیع 

خدعه و نیرنگ سران استکبار جهانی. عقب راندن لشگر ضعیف معاندان و شیاطین. تالش 

برای رهایی منطقه از حضور نظامی بیگانگان. حفاظت از منافع ملی انقالب اسالمی، دفاع 

از نظام اسالمی در عرصه های علمی و فرهنگی و سیاسی. تامین عدالت اجتماعی. افزایش 

امید و شادی بین مردم، اکرام ایتام و .. 

واالترین هدفی که تمامی این اهداف برای نیل به آن هدف است، به دست آوردن رضایت 

خداوند است. واالترین هدف آدمی وصال زیباترین معشوق عالم است. پادشاه عالمین را 

سربازی کن و با دشمنان او و دشمنان دین او پیکار کن. او که جمع تمامی زیبایی ها و 

جذابیت ها و عشق عالم از او منشا می گیرد. هدفنامه الهی تو، هر لحظه توسط نیروی 

بیكران الهی مرور میشود و به اجراء گذاشته می شود و به مرحله ظهور رسانیده می 

شود. خداوند اجرا کننده امر خود است. او قدرتی عظیم و ماورای توصیف برای محقق 

کردن آرمان آدمی دارد. تو وظیفه ات را انجام بده و نتیجه را به خدا واگذار کن و تسلیم 

مطلق در برابر مشیت او باش. اگر در کوتاه مدت به اهدافت نرسیدی، هرگز ناامید و بدبین 

نشو و در تحقق نقشه الهی تردید نکن و با امید به پیش برو. اگر در سپاه خدا و وفادار به او 

بمانی، خداوند بزرگ و مهربان ان شاء الله بسیار بیشتر از آن چه تصورش را می کنی به 

تو و همه مومنان مجاهد عطا خواهد کرد. برای آن کسی که معتقد به ظهور قطعی منجی 

بشریت، قطب عالم امکان، حضرت مهدی (ص) است، هیچ بن بستی وجود ندارد. تمامی 
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مجاهدت هایی که در جهت یاری منجی بشریت می شود، چه کم چه زیاد و فارق از نتیجه 

 اش، ماجور و محفوظ و ثمربخش است. 

دست یافتن به عظیم ترین نعمتها از عظمت رحمت الهی بعید نیست، پس در تمام هدفهایت 

قلههای باال را در نظر بگیر تا به تو ثابت شود كه برای او هر كاری ممكن است و تنها 

قدرت برتر دنیا اوست و او مهربان ترین مهربانان است. هر کار عظیم، در كنار خداوند که 

باشی، شدنی است. در کنار خداوند که هستی، خودت را در هیچ درجه ای از دست یافتن به 

عزت بیشتر محدود نبین. در کنار او، جان خود را در هیچ درجه ای از اعتال و وقار محدود 

نبین و هیچ درجه فرای تصوری از پیروزی بر دشمنان خدا را غیرممکن ندان. در هیچ 

درجه ای از شوق بیشتر از نعمات ابدی که حتی فکر به آن وجودت را می لرزاند، متوقف 

نشو. تعلقات را رها کن و برای جهاد در راه خدا، حركت كن که رها کردن از شروط مهم 

تسلیم است. در مسیر طرح الهی یاری ولی خدا كه هم بر طبق شریعت و هم هماهنگ با 

الهام درونی فطری به توست، با ایمان حركت كن. ندایی در درون، انسان را وا می دارد 

حقانیت ربنا الله را با پیمودن طرح الهی زندگی اش در برابر همه عالم فریاد کند و بر این 

حقانیت استقامت کند. آن ندایی که درون آدمی ست و هرگز فریبش نمی دهد، به او می 

گوید: " باید در مقابل تمام دنیا، آنان که تو را به شرک دعوت می کنند بایستی حتی اگر تنها 

بمانی. باید بی پروا و قدرتمندانه چشم در چشم مستکبران بدوزی حتی اگر همه آنان با 

چشمان خون گرفته به تو بنگرند."  به سخن برتری که در قلبت خانه دارد اطمینان کن که 

می گوید:  " دوستان، همسر و همه چیز و همه کس را رها کن و فقط به حقانیت آن که 

هدف زندگیت اوست و پس از مرگ به سوی او بازخواهی گشت، شهادت بده."

 خداوند مومنان را از همه غم ها و ترس ها نجات خواهد داد و به مقام حاکمیت و مالکیت 

نعم عالم و سروری خواهد رساند. دستیابی به مقام پیشوایی بر عالم و به ارث بردن نعمتهای 

عظیم الهی را در صورت ایمان و عمل صالح باور کن. عظیم ترین پروژه هاي عالم، در 

كنار خداوند، ممكن است. فتح قله های عظیم در كنار او، شدنی است. عزت و افتخار در 
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كنار او از آن توست. به او ایمان داشته باش. در كنار او که باشی، تمامی آن چه غیر قابل 

باور است، برای تو آسان به دست خواهد آمد. راه پیشرفت و ترقی در برابر کسی كه به 

وجود الیزال الهی توكل كند باز می شود. هر كس كه هر قدرتي غیر از قدرت الهی، برایش 

پشیزی ارزش نداشته باشد، بر اوج قله صالبت خواهد نشست. روی امید و درخواستت را 

فقط به سوی خالقت بگیر و تقوا داشته باش. تقوا که داشته باشی، خداوند درهای را برای تو 

خواهد گشود كه احدی جز او نخواهد توانست آن را ببندد. تو همواره یاری الهی را همراه 

خود داری و مهر و لطف الهی، همواره تو را در گهواره ای از نور و زیبایی و عشق 

محافظت خواهد کرد.

متن طرح الهی ات را هر روز در ذهنت تكرار كن و در راستای محقق شدن آن اقدام کن. 

از همه ابزارهای مشروع برای گسترش حاکمیت الهی استفاده کن. از سکون و درجا زدن 

بپرهیز و به سمت قله های بلند حرکت کن. با هر منکر اجتماعی و فساد اقتصادی مبارزه 

کن اما مراقب دشمنی و مکر شیاطینی باش که می خواهند از مشکالت اقتصادی نظام 

جمهوری اسالمی برای ضربه زدن به این نظام مقدس سوء استفاده کنند و مانع اقتدار 

روزافزون آن شوند. در برابر آنان که از رشد و پیشرفت نظام اسالمی عصبانی هستند و 

مذبوحانه تالش می کنند مانع ترقی و پیشرفت نظام اسالمی شوند، بایست و به آنان محکم 

ضربه بزن تا دیگر هرگز خیال خام به زمین زدن این نظام مقدس را در سر نپرورانند. و 

زمین را به امید دریافت روزی اخروی از دستان مهربان الهی و گشایش بیشتر بپیما. 

زندگی ات را و آرزوهایت را برای خدا خالص کن و در مسیر عبودیت با سرعت به پیش 

برو و تابع دنیاپرستان و زورمندان مستکبر نشو حتی اگر از تو بسیار ناخشنود شوند یا از 

شدت خشم دندان هایشان را به هم بکوبند.

در انقیاد و اطاعت خداوند علی اعلی بمان و او را عبودیت و عبادت کن و در برابر ذات 

اقدسش اظهار نهایت خضوع و ذلت و عجز کن و تسلیم خواست و امر او باش و با دشمنان 

او سازش نکن. خداوند کسی ست که پیامبران را فرستاد تا توسط آنان انسانها را پاک کند و 
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به آنان کتاب و حکمت را بیاموزد و انسانها را از گمراهی ها نجات دهد و آنان را از عذاب 

شدید بیم دهد. مبعوث شدن پیامبران توسط حضرت باری تعالی، باالخص خاتم پیامبران که 

حریص بر هدایت و نجات همه انسانهاست، جلوه رحمت بی کران خداوند و تمایل شدید الهی 

برای نجات و رستگار گرداندن بندگانش است. خداوند و رسولش و جانشینان رسولش را 

تنها رهبر و هادی زندگیت بدان و فقط از هدایت خداوند و رسول تبعیت کن تا هرگز گمراه 

نشوی و خوف و حزنی در زندگیت نباشد. اقلیم پادشاهی آسمانها از آن خداوند بزرگ 

توست. مومن باش و مومن بمان. ارمغان ظفر و پیروزی مومنان را همان لحظه خلقت، خدا 

به عالم مژده داد. مگر می شود کسی والیت و فرمانروایی پادشاه مهربان آسمانها و زمین 

را بپذیرد و مطیع او باشد و همواره قهرمان و سربلند نباشد؟ همیشه به یادت باشد با خروج 

از اطاعت طاغوت و ورود در قلمرو والیت و اطاعت الهی همیشه ان شاء الله سربلند و 

 مظفر هستی.

تو وجودی ابدی و معنوی هستی و وجود ترا نهایتی نیست. آنچه را خداوند و رسولش می 

خواهند بخواه تا همواره پیروز باشی. گسترش حاکمیت الهی در سراسر زمین و برچیده 

شدن حکومت مستکبران و طواغیت را بخواه تا در میان صالحان و وارثان زمین قرار 

گیری.  زمین و آسمان در دستان پرتوان خداوند بزرگ ست و او صاحب و مالک و 

فرمانروای گیتی ست. سایر انسانها نیز در عین داشتن اختیار، سرباز خداوند هستند. خداوند 

غالب و به انجام رساننده وعده خود است که تمام جنود آسمان ها و زمین از آن اوست. 

خداوند نور خود را به اتمام خواهد رساند حتی اگر همه کافران در مقابل نور او بایستند و 

تالش کنند آن را خاموش کنند و خداوند شکست ناپذیر و پیروز است. همه انسانها چه 

مومن چه کافر، چه دوست چه دشمن، به خواست خدا، قرار است عالم را به سمت پیروزی 

موعود نهایی صالحان و استقرار حکومت عدالت یکپارچه مهدی موعود نزدیك كنند.

تو با تالش برای زمینه سازی تشکیل جکومت موعود واحد جهانی به فرمانروایی جانشین 

خداوند روی زمین، منجی بشریت، قائم آل محمد، قدمی در نزدیک تر شدن زمین به بهشت 
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وعده داده شده بر می داری. انرژیهای تحقق آرزوی الهی صالجان، تمام انسانها را 

خوشبختتر میكند. تحقق آرزوی صالحان موفقیت و سرور و عدالت را برای همه زمینیان 

به جز دشمنان قسم خورده ی خداوند و رسولش محقق می سازد و در واقع تمام زمینیانند كه 

با رسیدن صالحان به آرزویشان، به سعادت می رسند.

از مظاهر شکرگزاری، لذت بردن از لحظه لحظه زندگی و تک تک نعمات الهی ست. 

عمده رنج های روحی در اثر گناهان و باالخص کفران قلبی نعمتهاست و لذت های روحی 

ناب و اصیل نیز ناشی از شکرگزاری قلبی و رضایتمندی به فعل و خواست خداوند و 

تحسین و ستایش درونی اوست. برای شکر این همه نعمت از زندگی ات لذت ببر و بدان 

پروردگار نیکوکار بزرگترین نیکی های عالم را در حق تو نموده است. بندگی و اطاعت 

الهی نعمت عظیمی ست. پس از اطاعت خداوند لذت ببر که شکر نعمت است. از اقامه نماز 

لذت ببر که شکر نعمت است. از پرداخت زکات لذت ببر. از ایثار و از خودگذشتگی و 

احسان لذت ببر. از ایستادگی در برابر دشمنان اسالم لذت ببر. تمامی كسانی كه راه زندگی 

دنیوی را تا نزدیکی انتها رفتهاند، در پایان عمر اعتراف كرده اند لذّت دست مسکینی 

راگرفتن، به محرومی كمك كردن ، چهره مومنی را پرخنده كردن و اصالح و آشتی برقرار 

کردن در روابط انسان ها، و در واقع عمل به هر کدام از قوانین الهی، پرلذّتترین كار 

دنیاست. هرگز به متاع ناچیز دنیا که به قوم کافر و جاهل در جلوه حیات دنیای فانی برای 

امتحان عطا شده چشم آرزو نبند و به رزق معنوی و حقیقی که پروردگارت به خودت عطا 

کرده و بسیار بیشتر را برای آینده های ابدی برایت آماده نموده است، چشم بدوز. ریشه 

بسیاری از حسادت ها چشم دوختن انسانها به متاع ناچیزی ست که به سایرین برای آزمایش 

عطا شده . شخصی که حسادت می کند به پروردگارش و آن همه موهبتی که به خودش عطا 

کرده پشت کرده است. پس از متاع ناچیز دنیوی دیگران چشم و دل برکن و رو به سوی 

پروردگارت و رزق ابدی که برای تو آماده ساخته و عظمت نادیدنی بیکرانی که در روحت 
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قرار داده، کن. رو به سوی گوهر نورانی که در وجودت قرار داده و مقام خلیفه اللهی 

عظیمت کن. رو به سوی بی شمار نعمت حقیقی و ابدی که از آن توست کن.

همه ما قارون هستیم. همه ما پادشاه اقلیمی الهی در درونمان هستیم كه ملک قیصر در 

برابرش حقیر است. خداوند ما را جانشین خود بر روی زمین قرار داده و گنج پرارزش 

عشق و والیت خود را به ما امانت سپرده است. گوهر والیت و محبت او كه عظیمترین و 

كثیرترین و نامتناهی ترین هدیه خداست، به ما عطا شده است. تمامی عالم یكجا در برابر آن 

هیچ و صفر است. تمامی خوبیهای عالم و الطاف الهی و فیض و لطف خاص حضرت 

دوست در همین گوهر یكجا جمع شده است. از این گوهر واال در قلبت محافظت کن و 

مراقب قلبت باش. بر روی ارتقای ایمانت و تصحیح افکارت و پاالیش گرایش های قلبی ات 

بسیار بیش از ارتقای جنبه های مادی زندگیت وقت صرف کن. هدف های دنیوی و کسب و 

تجارت و مال و فرزندان در روز عظیم و حق قیامت به کار کسی نمی آید و تنها کسی که با 

قلب سالم و خوشنود به سوی پروردگارش بازگردد، برای ابد برنده و رستگار است. کسی 

که تنها سلطان قلبش خداوند باشد و غیر خدا را بر دل خود حاکم نکند، قلبی سالم دارد. قلبت 

را فارغ از مشکالت و سختی های دنیا، در محبت معبود، شاد و عاشق و امیدوار نگاه دار 

و آن را از آفات گناهان و سوء ظن ها و افتراها حفظ کن. قلبت را برای روز مالقات 

خداوند سالم و مطمئن نگه دار که آن تویی که قرار است ابدی شوی، افکار و احساسات و 

گرایش های قلبی ات است نه جسمت یا اموالت یا شغلت. ظنی که به خداوند داری، ابدی 

خواهد شد. احساسات قلبی ات که ناشی از برداشت تو از اتفاقات است، ابدی خواهد شد. 

افکارت و آنچه در کنه پندارت در انتظارش هستی، خود حقیقی ات را تشکیل می دهند و تا 

ابد با تو خواهند بود. تفکر سلیمانه و رهایی از افکار تحریک کننده نفس، رستگارت خواهد 

نمود و روحت را تا ابد در لذت و آزادی مطلق فروخواهد برد. نقصانی که در گذر زمان به 

علل مختلف در اموال و جان ها ایجاد می شود، فقط نقص حیات زودگذر دنیاست اما جان یا 

خود حقیقی انسان در صورت ایمان و شکرگزاری و تفکر سلیمانه همواره در بهترین 
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صورت و آسیب ناپذیر و جاویدان و برخوردار از نعمات بی کران باقی خواهد ماند. خود 

حقیقی انسان در حالت طبیعی تفکر سلیمانه سرشار از قدرت ناشی از ارتباط با ذات الیزال 

الهی و از پرستش اغیار آزاد است. از نگرانی های معاش دنیوی آزاد است. از قید و 

بندهای خرافی و اعتقاداتی که مخالف فطرت است ، آزاد و مملو از استقامت، لذت و 

شادمانی و رهایی ست. تنها آنان که در اثر تبعیت از شیاطین، دچار کفر و اسراف بر نفس 

می شوند، دچار ضعف و غم و ترس می شوند. پس روحت را مرتبا از وابستگی های 

دنیوی پاالیش کن و از ارتباط درونی با عالم معنا که روحت را تعالی می بخشد، لحظه ای 

غافل نشو.

 

اتفاقات روزمره زندگی را عادی و طبیعی نبین. اتفاقات هر کدام معجزه های بزرگی هستند 

که اگر خداوند حکیم نمی خواست رخ نمی دادند و خداوند با هر اتفاق زندگی، دری جدید به 

سوی مسیر آرامش و سعادت به روی بندگان خود بازمی کند تا آنان را به کمال قرب خود 

برساند. به همه اتفاقات فارق از ظاهرش تفال مثبت بزن و همه رویدادها را به فال نیک 

بگیر که تطیر یا گمان بد بردن به اتفاقات و شوم پنداشتن رویدادها نوعی از شرک است. 

مثبت ترین برداشت را از اتفاقات داشته باش که چه بسا اتفاقی که ظاهرش در این زمان 

مناسب نیست اما در طوالنی مدت سبب رسیدن نفع و خیری عظیم به تو شود. در ثانیه به 

ثانیه زندگی نشانههایی هستند تا به تو نشان دهد كه خداوند مهربان به زندگی تو به شکلی 

دیگر اهمیت می دهد و میخواهد تو از بندگان خالص و خاص او باشی. رحمت خداوند 

اقتضا می کند که او خواهان تغییر و دگرگونی و فتح و گشایش برای همه بندگانش است. 

کسی که از رحمت عظیم الهی محروم می گردد، خود آگاهانه حق را انکار کرده و به 

دشمنی با  خدا و رسول او برخاسته است. هرگز والیت و دوستی آنان را که با خدا و 

رسول او دشمنی کردند نپذیر و به آنان متمایل نشو که آتش عذاب تو را نیز فرا می گیرد. با  

اظهار برائت قلبی و زبانی از آنان، از خداوند سپاسگزاری کن و و بدان خداوند هرگز 
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عذاب نمی کند کسی را که الطافش را سپاس گوید و ایمان آورد. و از این پس منتظر 

اتفاقات و دگرگونیها و تحوالتی اساسی و موفقیتهای بزرگ و افزایش برکت در زندگی 

 ات باش.  

بزرگترین تحوالت زندگی ات با درک و فهم عمیق تر آیات قرآن کریم و سیره اهل بیت  

علیهم السالم رخ می دهند. قرآن کریم انذاری آشکار و اقیانوس عظیمی ست که هرچه 

بیشتر آن را درک کنی، افق های وسیع تری از معانی عظیم و شگرف به روی دیدگانت 

گشوده می شود. وقتی قرآن کریم را مطالعه می کنی، از دریچه نگاه با عظمت الهی، دنیا را 

نگاه می کنی. سخنی که خداوند به واسطه رسولش برای بندگانش نازل نموده، سخن برتر 

عالم است که سخن هیچ سخنوری را یارای مقابله با آن نیست. نه در زیبایی کالم و نه در 

حکمت و معنا. با درک بیشتر قرآن کریم و تبعیت از شخصیت ائمه اطهار علیهم السالم، 

شخصیتت دگرگون خواهد شد. از تغییر و تحول مثبت شخصیتت كه فقط به اراده خداست، 

تعجب خواهی كرد. هر یک آیه از جمالت قرآن کریم و هر سخن اهل بیت پیامبر خاتم 

صلی الله علیه و آله، به خواست خدا میتواند زندگی تو را برای همیشه زیرورو  كند.  

کتاب آسمانی قرآن کریم که موید کتاب فطرت انسان است، در درون خود انرژی كلمات 

الهی را نهفته دارد. جمالت وحی الهی حامل انرژی بسیار قوی از جنس منبع آفرینش خیر 

و نیکی و برکت است. قرارگرفتن این كلمات الهی در كنار هم، از وجود این كتاب کریم، 

در هر جایی منشاء رحمت و خیر و بركت است و نیرویی الهی برای مومنان به وجود می 

آورد و ظالمان و منکران را جز خسارت نمی افزاید. قرآن کریم را همواره نزد خود نگه 

دار و به وعده هایش باور عمیق داشته باش. حتی لحظاتی كه آن را نمیخوانی، صرف 

بودن این كتاب آسمانی با تو، انرژیهای مثبت قوی و شفابخش را به تو منتقل می كند و 

منشاء بركتهای عظیم در زندگی تو و همه مومنان خواهد بود. كالم تشریعی و تکوینی خدا 

و سیره اهل بیت پیامبر اکرم را همیشه به یاد داشته باش و در برابر پروردگار همواره 

اظهار عجز و ذلت کن و حتی لحظه ای خود را از بندگی و یاری و هدایت او بی نیاز نبین. 
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بگذار با مرور آیات نورانی قرآن کریم، قوانین الهی و راههای خوشبختی مرتبا برایت 

یادآوری شود. پس از ایمان آوردن، بارها و بارها دوباره به قرآن ایمان بیاور که نردبان 

ایمان نهایتی ندارد. منتظر اتفاقات غیرمنتظره وعظیم از طرف خدا در زندگی ات باش. 

 منتظر بهترین ها باش که عطای پروردگارت بی منتها و رافت او بی حد و حصر است.

در طریق مستقیم الهی قدم بردار. و بگو خدایا ما را به راه راست هدایت فرما. راه آنان که 

به آنان نعمت عطا کرده ای نه آنان که بر آنان غضب کرده ای و نه گمراهان. خداوند در 

همین طریق مستقیم دست بندگان صالحش، آن هایی که به آنان نعمت های حقیقی عظیم را 

عنایت کرده است، گرفته و خواهد گرفت و آنقدر آنان را رتبه و مقام عطا کرده و می کند 

كه بعد از مدتی كه به گذشته خود نگاه می كنند، می بینند به چه ایمان و آرامش و كامیابی 

سرشاری رسیده اند و مطمئن باش كه كتاب آسمانی قرآن کریم به دست خداوند علی اعلی 

توسط جبرییل امین بر رسول او، برای تو فرستاده شده است تا هدایت بخش ترین سخنان را 

به واسطه رسول گرامی اش در گوش تو زمزمه كند. خداوند رحمان همواره در کنار توست 

و تو وجود و حضور همیشگی او را در کنار خود باور كرده ای. پس اگر تقوا پیشه کنی و 

نفست را از هواها نهی کنی، دستورات و زمزمههای عاشقانه و کالم سنگین و مقتدر او را 

در دل خود نیز احساس خواهی كرد. وقتی بر پروردگار مهربان توکل کنی و خود را به او 

بسپاری و از نتیجه کاری که به خداوند سپرده ای مطمئن باشی، او تو و زندگی ات را 

دگرگون خواهد كرد و یاری ات خواهد نمود و ثمر و حاصلی را روزی ات خواهد داد که 

هیچ کس با تالش مادی نمی توانست آن را به دست آورد. چرا یاری ات نکند در حالی که 

خلقت کرد و پرورشت داد و هدایتت نمود. او رب تو و رب خانواده ات و رب تمام انسان 

های روی زمین از گذشتگان تا آیندگان است. همان تنها کسی که تا کنون تو و خانواده ات و 

تمام انسان ها را روزی داده و پرورانده و محافظت نموده ، از این پس تا ابد نیز روزی 

خواهد داد و خواهد پروراند و محافظت خواهد نمود. با توکل بر ذات الیزال الهی آنقدر 

قدرتمند و غنی می شوی كه به جای درخواست كمك از دیگران، به آنان بی توقع كمك 
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خواهی كرد و آنان را فقط به خاطر خداوند دوست خواهی داشت. وقتی به مقام ربانیت 

حضرت حق و به گوهر گران بهایی كه او در وجودت قرار داده است، آگاهی و ایمان 

حقیقی پیدا کنی، به لطف الهی برای تمام عالم دوستداشتنی، محبوب، متبوع و مورد احترام 

می شوی و از نعمات الهی از جایی که گمانش را نمی کردی، بهره مند خواهی شد. هر 

ثانیه زندگی در هر موقعیتی که هستی، با درک ربانیت خداوند ، به شگفت انگیزترین و 

زیباترین ثانیه بدل خواهد شد. 

با مردم با زبان نرم و آرام و بامحبت سخن بگو و ناصح و خیرخواه آنان باش. در روابطت 

انصاف داشته باش و عدالت را میان خودت و همه انسانها اقامه کن. هم خودت حق خودت 

و دیگران را ادا کن هم دیگران را امر کن که حق تو و سایرین را ادا کنند. عدالت را در 

رسیدن خودت و سایرین به حقوقشان رعایت کن و حتی عشق قلبت را هم با عدالت میان 

خودت و دیگران تقسیم کن. دیگران را همان قدر دوست بدار که خودت را دوست داری و 

خودت را همان قدر دوست بدار که دیگران را دوست داری. برای خودت همان قدر احترام 

قائل شو که برای دیگران می شوی و در احترام و محبت به همه انسان ها عدالت را میان 

آنان رعایت کن. هر چه بیشتر بر خودت مهربان و دلسوز باشی، قدرتت بر دلسوزی برای 

سایرین نیز بیشتر خواهد شد. مراقب باش با کوتاهی ها یا زیاده روی ها به خودت ظلم 

نکنی که تو هم بنده ای از بندگان خدایی و اجازه ظلم به هیچ کدام از بندگان خدا حتی خودت 

را نداری.  

هرچه بیشتر در آشتی برقرار کردن میان انسانها تالش کن. اینگونه رابطهات با همه صد در 

صد عالی و در صلح و آرامش و عشق خواهد بود و از لحظههای بودن در كنار آنان لذت 

خواهی برد و به هر كجا كه پا بگذاری با چهره عاشق و صمیمی خود تمامی مردم را جذب 

و عاشق خود خواهی كرد. در سخنانت و در روابطت انصاف داشته باش و قلبت را از کینه 

و کدورت و دلخوری پاک کن تا دوستان و عالقه مندانت زیاد شوند و عزتت زیاد شود و 

سایرین آنقدر عاشق تو شوند كه آرزو کنند در كنار تو باشند و از بودن با تو لذت ببرند. کار 
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مفید انجام بده و از تنبلی و آسوده خواهی و بطالت دوری کن و بار زندگیت را بر دوش 

دیگری نینداز که آنان که بار خود را بر دوش دیگران می اندازند ملعون هستند. اشتباهات 

دیگران را ببخش که اگر کسی یک بار در حق تو اشتباهی کرده، خودت بسیار بیشتر در 

حق دیگران اشتباه کرده ای و حقوقی را که از دیگران بر گردنت بوده، ادا نکرده ای. با 

رافت و عفو با دیگران برخورد کن تا خداوند هم همینگونه با تو برخورد کند و اشتباهات و 

کوتاهی های تو را عفو کند.  بخشش که داشته باشی، قدرت فكر تو آنقدر قوی می شود كه 

به هر چیزی كه فكر کنی، سریعاً اتفاق بیفتد و تو هر روز بیشتر به قدرت و مهربانی 

بیكران خداوند پی ببری. تقوای الهی پیشه کن كه اگر خداوند را حقیقتا شكر گویی، نعمت 

آسمان و زمین را برای شکرگزاران تمام خواهد كرد و آنان را کامال متفاوت و برجسته 

قرار خواهد داد. از ناسپاسی حذر کن که همه اعمال نیکت حبط می شود. شکرگزار که 

باشی، در هر كجا قدم گذاری، به طور مشهودی با تمامی انسانها فرق خواهی داشت و 

نظر كرده خدا خواهی شد. از این پس با هر کسی و در هر شرایطی كه دیدار می کنی، در 

مورد سالمتی، شادمانی، قدرت، عشقورزی و خوشبختی و فضل و رحمت الهی و وعده 

های پیروزی الهی برای صالحان صحبت کن؛ از فضل و رحمت الهی شادمان و فرحناک 

باش که فضل الهی از همه مال و اموالی که دنیا پرستان جمع می کنند برای تو بهتر است. 

مانند آنان که به خداوند افترا می بندند و به او سوء ظن دارند و رحمت عظیم او را باور 

نمی کنند، هرگز رزقی که خداوند بر تو نازل کرده را حرام نکن. زیرا خداوند صاحب 

فضل عظیم دنیوی و اخروی بر همه انسانها ست اما اکثر آنان سپاسگزاری نمی کنند. هر 

عملی انجام دهی و هر کجا باشی و هر فکری در سر داشته باشی، خداوند بر تو شاهد و 

ناظر است. و ذره ای به کوچکی مثقال یا کوچکتر و بزرگتر از آن در آسمان ها و زمین از 

دید خداوند پوشیده نیست و همه چیز در کتاب علم الهی ثبت است. آگاه باش که اگر دوست 

خداوند باشی، هرگز هیچ خوف و حزنی در دنیا و آخرت نخواهی داشت. با ایمان و رعایت 

تقوا، دوست خداوند باش. تا برای تو بشارت های عظیم در دنیا و آخرت باشد. در وعده 
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فضل و نعمتهای عظیم خداوند به مومنان هیچ تغییری وجود نخواهد داشت. پس از سخنان و 

اذیت های منکران و حسودان  ناراحت نباش که آنان هیچ کاره اند و همه عزت و ثروت و 

قدرت عالم در دست خداست. همیشه سمت روشن ماه را ببین و در زندگی ات همیشه طرف 

مثبت و زیبا و امیدبخش اتفاقات و مسائل را ببین تا این خوش بینی در تمام جنبههای زندگی 

ات به واقعیت كامل تبدیل شود و به فضل الهی ماه نورانی زندگی ات، به كاملی ماه 

شبچهارده، خوشبختی و كامیابی، نورافشانی كند و اتفاقات زیبا و تحقق خواستههایت را 

روشن كند. شکرگزار که  باشی، چهره تو همیشه بشاش و پرانرژی و پرنیرو و پرخنده 

خواهد بود و تا همیشه به همه مخلوقات و كائنات انرژی و امید خواهی داد و تبدیل به 

واسطه خیر و برکت برای سایرین خواهی شد. خوشا به روزی كه خداوند به بنده ای از 

بندگان خود نظر كند و بخواهد كه او را باال بكشد. هنگامی که الیه های عمیق روحت مومن 

و شکرگزار شود، خداوند در مدت زمان كوتاهی آنقدر تو را متحول می كند كه اگر مدتی 

دیگر نگاهی به پشت سرت بیندازی، باور نخواهی كرد كه همان انسان  پیشین هستی و 

خداوند مهربان در طول این مدت چگونه تمام زندگی ات را از این رو به آن رو کرده است. 

این دقیقاً اتفاقی است كه برای بندگان خالص شکور خداوند می افتد و ان شاء الله برای تو 

هم خواهد افتاد.

 خداوند مهربان را عالوه بر اینکه بر طبق شریعت بندگی می کنی، بر اساس شهود درونی 

بندگی کن. با او از درونت ارتباط برقرار کن و او را در قلبت بشناس و او را در قلبت 

بندگی کن. خداوند را عالوه بر اینکه با اعمالت عبادت می کنی، در افکارت عبادت و 

اطاعت و عاشقی کن. در تمام منش ها و رفتارها و سخنانت، به دنبال رضای معشوق باش. 

فکر می کنی کریمی که بخشنده ترین بخشندگان است، به کسی که خالصانه به دنبال 

رضایش باشد، چه حجم بی نهایتی از لذت و سرور و رضایت را عطا خواهد کرد؟ خداوند 

مهربان با واسطه های مختلف انسانهایی که با رحمت او دشمنی نکنند و ستمکار نباشند را  

به خوشبختی و عشق و قدرت می رساند. این قول خداوندست که اگر اهلی ایمان آورند و 
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تقوا پیشه کنند و حق را تکذیب نکنند، برکات آسمانها و زمین را بر آنان می گشاید و او 

بهترین عمل كنندگان است. به او ایمان که آوری و نیکوکار باشی، خیر و بركت و زیبایی و 

آرامش آسمانی، تا همیشه یار و یاور و همراه زندگی ات خواهد بود. منتظر بهترین 

روزهای تاریخ زندگی ات باش. از خشم الهی نیز خودت را در ایمنی نبین و از او روی 

نگردان و بدان عاقبت طاغیان و منکران و مشرکان، هالکت و رسوایی و عذاب سخت و 

خوارکننده ست. از این پس با حفظ ایمان و دوری از معاصی هر روز كه بگذرد همه چیز 

به خواست خدا، بیشتر به نفع تو می شود و دنیا بیشتر بر وفق مراد تو میگردد. افق 

پیشرفت و نیك نامی و ظفر الهی، توسط خدا برای مومنان، به پهنای دنیا كشیده و روشن 

شده است.

مومنان واقعی صدای فرشتگان و تک تک ذرات عالم از حیوانات و پرندگان و نباتات تا  

آسمانها و زمین و ستارگان غول پیكر را می شنوند كه حمد الهی را می گویند و با خوف و 

رغبت، نام جالله او را صدا می زنند و برای زمینیان از خداوند طلب مغفرت و رحمت می 

کنند. صدای برگها را، صدای شنهای ساحلی را، صدای آبهای روان و صدای روح 

آدمیان را میشنوند كه عشق خدا را سر می دهند و از شادی عشق او، رقصانند. دنیا در 

تعقیب رد پای عشق خداست كه حركت می كند و به كمال می رسد. تمام ذرات عالم به 

عشق او در تب میسوزند. دنیا در عشق او آب میشود و دوباره به منبع الهی خود باز می 

گردد و با خالقش یکی می گردد. دنیا در سایه سار مهربانی و رحمت و عزت خداوند 

مهربان است كه آرمیده و دل دنیا در محبت و عشق اوست كه آرام گرفته. و خداوند مهربان 

با این همه عظمت و مهربانی ، عشق خود و اولیای خود را در قلب مومنان به ودیعه 

گذاشته است و همه انسان ها را از عاقبت تلخ انکار و تکذیب و ظلم انذار داده است. او که 

صاحب اسماء حسنی و معشوق تمام معشوق ها و محبوب همه زیبایان است، بندگان 

نیکوکار و تواب و پاک خود را دوست دارد. ان الله یحب المحسنین. ان الله یحب التوابین و 

یحب المتطهرین. و الله یحب الصابرین. ان الله یحب المتوکلین. ان الله یحب المتقین.  و ما 
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چه می دانیم آن زمان که خداوند حب و عشق نسبت به بنده اش داشته باشد، به او چه 

عظمتی از سرور و طرب و عشق و عزت جاودانه عطا می کند؟ چه عزیز و محترم و 

واالمقام است آن کس که خداوند او را عزیز و محبوب گرداند و چه بدبخت و شوم و ذلیل 

است آن که خداوند قهار به دلیل کفر و انکار و استکبار خودش، او را خوار و رسوا کند. 

خداوند منبع و منشا محبت و عشق است و هر کس را که به او ایمان آورد، منشا عشق قرار 

می دهد و محبت او را نه تنها به دل آدمیان بلکه به دل تک تک ذرات عالم می اندازد. 

عطای بی نهایت الهی اقتضا می کند حدوث باالترین مودت و محبت معجزه گونه بین قلب 

بنده مومن و تعداد بسیار باال از سایر انسانها و فرشتگان و سایر مخلوقات ممکن باشد. 

انسان مومن والیتمدار، فطرت الهی بزرگترین و شایستهترین مخلوق خدا را متجلی می کند. 

عاشق خدا باش تا معشوق عالم شوی. فطرت تو الهی ست. اگر به آیات الهی پشت نکنی و 

به منتخب بودن ولی خدا در میان سایر انسانها شهادت و آخرت را بر دنیا ترجیح دهی، 

مروت و جوانمردی تو بسیار باالتر از طبیعت عالم است. دوست من بگذار تواضع و سجده 

در برابر خالق یگانه و طلب بخشش از او کار دم به دم تو باشد. او یگانه و بی همتاست و 

هر مخلوقش را یگانه و بی همتا خلق کرده است. او خصوصیت یگانگی و منحصر به فرد 

بودن خود را در تک تک مخلوقاتش به ودیعه نهاده است. پس بدان تو ان شاء الله می توانی 

به گونه ای او را ستایش کنی که هیچ مخلوقی تاکنون چنین خداوند را ستایش ننموده است. 

تو ان شاء الله می توانی به گونه ای خدا را از خودت راضی و او را عاشق خود کنی که 

هیچ مخلوقی تاکنون چنین نتوانسته رضای او را کسب کند. تو اگر خدا بخواهد می توانی به 

گونه ای قدرتمندانه و شجاعانه در برابر ظلم فرعون زمان بایستی که هیچ کس این چنین تا 

کنون نتوانسته است.  تو به لطف الهی می توانی کاری در این دنیا انجام دهی که احدی از 

آدمیان تاکنون نتوانسته انجام دهد و از این پس هم نخواهد توانست. هر چه بیشتر مودت و 

محبت خاندان پاک نبوت را در دل داشته باش که محبت آنان تو را شبیه آنان می کند و سهم 

آنان از تمامی صفات واالی انسانی، اکمل و اتم است. 
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آدمی با تفکر و تعقل و درک معارف الهی و شناخت خود و پروردگار خویش می تواند به 

جایی برسد که ارزشمندترین موجود برای كائنات و دلیل خیرات گسترده و رشد و پیشرفت 

و گسترش و آبادانی و صلح شود و با پیروی از هوای نفس و شهوات و غفلت، آنقدر سقوط  

کند که از چهارپایان هم حقیرتر شود. از قوانین و آیات الهی و استفاده از نعمت بزرگ تعقل 

و تفکر غفلت نکن. چرا که کسانی که از عقل خویش برای تعقل و تفکر و درک مفهوم 

ژرف آیات الهی، از قلب خویش برای دریافت و استنباط راه خیر از شر، از چشم خویش 

برای دیدن حقایق و از گوش خویش برای شنیدن آیات و معارف الهی استفاده نمی کنند، 

برای جهنم آفریده شده اند و هرگز نجات پیدا نخواهند کرد. تعقل و توانایی درونی درک 

حقایق، از بزرگترین نعمات الهی برای انسان ست. با تفکر می توان فاصله دنیای محدود تا 

بی نهایت را در ثانیه ای پیمود. عدم استفاده از نعمت عقل و بصیرت و فکر، و اعراض از 

خرد الهی درونی، انسان را در منجالب شهوات غرق می کند و او را فنا می سازد. خداوند 

را عالوه بر عبادت بر اساس شریعت، شهودی عبادت کن. خداوند را با تفکر و در تفکرت 

و به وسعت بی نهایت روحت عبادت و اطاعت کن. او را در تفکرت ستایش کن و عظمت 

و جاللش را هم در آیاتش هم در فطرتت ببین. از نعمت عظیم تفکر و تعقل و راهنمای 

درون بسیار استفاده کن و خداوند را شکر گو و راه گمراهی را انتخاب نکن. راه آنان را که 

خداوند عمل آنان را مبغوض می دارد تبعیت نکن. ان الله ال یحب المعتدین. ان اللله ال یحب 

من کان مختاال فخورا. ان الله ال یحب من کان خوانا اثیما. ان الله ال یحب الخائنین. 

همین امشب، قبل از خواب با خداوند مهربان خلوت كن و او را به خاطر تمام تحوالت و 

دگرگونیهایی كه برای تو خواسته، شكر بگو. منتظر باش که معجزات بزرگ خداوند برای 

تو و همه مومنان در راه است. به زودی ان شاء الله اگر کفران نعمت نکنی، شاهد ورود 

انسانهای جدید به زندگی ات، افزایش رزق و روزی، و بی نیاز شدن از بدخواهانت 

خواهی بود.  به زودی شاهد جاری شدن یاری عظیم الهی و گسترش حکومت اسالم ناب 
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محمدی و پیروزی و غلبه مداوم جبهه مقاومت اسالمی بر فرعونان و مستکبران خواهیم 

 بود.

نظر خداوند و رسولش را بر نظر خودت مقدم دار و برای انجام هر کاری به خدا و رضای 

او نظر کن تا نظر كرده خدا شوی و باالتر و رستگارت گرداند. او برای آدمی خواسته كه 

او را به همه جا برساند مگر آنکه خودش استکبار ورزد و پیرو شیاطین شود. به یاد خدا 

باش تا او به یاد تو باشد. مگر می شود بنده ای در ذکر و یاد معبودش باشد و او که بسیار 

جبران کننده و ودود است، در فکر او نباشد؟ او را محبوب ترین معشوق زندگی ات برگزین 

و نام و یاد او را در ذهن خود حک کن كه تو را جزو محبوب ترین بندگان خود قرار دهد و 

آوازه تو را نیک و بلند گرداند. خداوند، مسلما و قطعا عزیز و بلندمرتبه و محبوب می 

گرداند آن بنده اش را که مقام ربوبی اش و دینش را اعزاز و اکرام کند. به آنچه برای 

فردای خود از پیش فرستاده ای بنگر و مانند آنان نباش که خداوند را فراموش کرده اند و 

خداوند هم خودشان را از یادشان برده است. آنان همان دوزخیان فاسقند که از مسیر بندگی 

خداوند خارج شده اند. و مسلما دوزخیان با بهشتیان مومن مساوی نیستند. هر کس به خدا و 

رسولش ایمان آورد و در ایستادگی در برابر جباران و زورگویان، صابر و مومن به یاری 

خداوند باشد، فقط در عشق و محبت و افتخار و شجاعت زندگی خواهد كرد. با پذیرش 

والیت خدا و اولیای او، دوست خداوند مهربان در راه عشق و زندگی و خوشبختی خواهی 

بود و هر روز تغییری جدید خواهی كرد. خداوند هر کس را که والیت او را بپذیرد بی 

حساب روزی می دهد و سخت ترین مشکالت را بر او به آسان ترین تبدیل می نماید و قلب 

او را فراخ و گشاده و صبور می نماید و از هر سمتی که برود پیروزی را قسمت او قرار 

می دهد. آنگاه که در صراط مستقیم توحید باشی، اگر تمام دنیا هم تنهایت بگذارند، خداوند 

بزرگ یاور و پشتیبانت خواهد بود و یاری و روزی رسانی اش از غیر بی نیازت خواهد 

نمود. در مسیر مستقیم پروردگارت، هم سخن تو هم افعال تو مزین به هدایت الهی برای 

سایرین خواهد شد. این مسیر راهی ست که تو را به خوشبختی در كنار او بودن می رساند. 
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او را شکر بگو و در یقین، اطمینان و ایمان به خدای یگانه زندگی کن که معبودی جز او 

نیست و او مدافع پرقدرت تو و همه مومنان ست. 

خداوند رحمان آسمانها و زمین را به حق آفرید و انسان را از نطفه ای خلق کرد. و 

چهارپایان و وسایل نقلیه را برای تمتع و بهره وری انسانها خلق کرد تا به آسانی از مکانی 

به مکان دیگر سفر کنند. و برای انسانها از انواع تجمالت و زیبایی ها و اسباب راحتی خلق 

نمود زیرا او بسیار مهربان و رئوف و پاک سرشت است. او از آسمان آب فرو فرستاد تا با 

آن سیراب شویم و چهارپایانی که در آنها انواع منافع برای آدمی وجود دارد را سیراب کنیم. 

او درختان میوه و زیتون و خرما و انگور و سایر محصوالت را برای انسان رویاند و شب 

و روز و خورشید و ماه را  برای نفع رساندن به انسان تسخیر نمود. او دریا را برای سود 

انسان تسخیر کرد تا از آن گوشت تازه بخورد و کشتی ها را در آن روان سازد. و از 

رحمت و مهربانی اش بی شمار نعمت دیگر برای انسان خلق کرد که اگر بخواهد آنها را 

شماره کند، نمی تواند. با وجود این همه نعمت، بسیاری از انسانها کفران نعمت می کنند و 

با وجود آنکه از خود هیچ ندارند و هرچه دارند از لطف و عنایت الهی است،  با حق ستیزه 

و دشمنی می کنند. و پاره ای از انسانها جز خدا را منشا روزی خود می بینند و جز او را 

می خوانند. در حالی که آنان که به یاری می خوانند، کوچکترین شراکتی در خلق هیچ چیز 

نداشته اند و خودشان مخلوقاتی عاجزند. و پاره ای دیگر هم به آخرت ایمان نمی آورند و 

قلبشان پر از تکبر و انکار خدا و رسول اوست . آن متکبرانی که هر آیه از آیات الهی بر 

آنان خوانده می شود، با ناباوری تمسخر و اعراض می کنند. خداوند آنان را پیش از عذاب 

ابدی قیامت، در این دنیا برای اتمام حجت عذاب می کند شاید بیدار شوند و توبه کنند و از 

لجبازی و انکار به سوی خدا بازگردند. آنان که توبه نکنند و فرشتگان در حالی جانشان را 

بگیرند که قلبشان سرشار از تکبر و ظلم و شرک است، با ذلت و خواری وارد جهنم ابدی 

می شوند. جهنمی که از غم و رنج و عذاب آن هرگز رها نمی شوند و در آن غذایی جز 

چرک متعفن و خون نمی یابند. و کسانی که آیات الهی را باور کردند و تقوا پیشه کردند، در 
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باالترین آرامش و رهایی و لذت و آزادی ابدی در بهترین و باشکوه ترین کاخ امن الهی تا 

ابد متنعم و بهره مند و توانگر خواهند شد. آنان در کامروایی و گشایش و خوشبختی و 

شادمانی حقیقی در جوار رحمت عظیم الهی در بهشتی به وسعت آسمانها و زمین سکنی 

 خواهند داشت.

زندگی مومنانی که از اطاعت حکومت طاغوت اجتناب می کنند و خدا را یگانه حاکم عالم 

می دانند و رابطه دو طرفه با پروردگارشان را تقویت و تحفیظ می کنند، در دنیا و آخرت با 

فراخی، عزت و شادمانی جریان می یابد. نعمات بیشمار خداوند را با تواضع و سپاس و 

شكرگذاری دریافت کن. از خشم الهی بترس و عصیان نکن که عذاب خدا سخت است. دین 

او را در تمام جنبه های زندگی ات به پا دار و نماز را به پا دار و زکات را بپرداز. با 

کافران دوستی نکن و وقتی از انجام عمل صالحی فارغ شدی به کار مهم دیگری مشغول 

شو. خداوند احتیاجی به عمل تو ندارد اما تو برای آنکه بندگی و اطاعت خود را به  او نشان 

دهی، به جلب توجه او و اطاعت امر او نیاز داری. برای شروع هر عمل صالح كه قدم 

گذاری، نیروی الهی راههای انجام آن كار را پیش پایت میگذارد. دستان یاری الهی وارد 

زندگی ات میشوند و تو را كمك می كنند و حتی اگر در ظاهر به توفیق دست نیافته ای، 

توفیق و فتح قریب را به یاد بیاور و با پشتکار ادامه بده. اگر عمل تو خالص برای خدا باشد 

خداوند قطعا و حتما تو را حمایت و پشتیبانی میكند و موفقت می گرداند.

خداوند رحمان را مانند بهترین بندگانش بندگی کن. بندگان خداوند رحمان آنان هستند که 

روی زمین با آرامی و نرمی و تواضع راه می روند و مردم از جانب آنان در امنیت هستند  

و در پاسخ به جهالت جاهالن با بزرگواری و بخشش از کنار آنان عبور می کنند. بندگان 

خدای رحمان آنانند که قسمتی از شب را به عشق ارتباط با معبود برای سجده و قیام در 

برابر او به پا می خیزند. بندگان خدای مهربان آنان هستند که در دعاهایشان می گویند خدایا 

عذاب جهنم را از ما دور کن که عذاب آن بسیار سخت و پایان ناپذیر است. و آنها که وقتی 

انفاق می کنند نه بیش از حد انفاق می کنند و نه تنگ می گیرند و حد وسط را برای انفاق 
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انتخاب می کنند. و آنان که معبودی به جز الله را نمی پرستند و هرگز دستشان به خون 

انسانی بی گناه آلوده نمی گردد و به دنبال فحشا و زنا نمی روند. و آنان که شهادت دروغ 

نمی دهند و وقتی به آیات پروردگار تذکر داده می شوند خود را به کری و کوری نمی زنند. 

و همان ها که بسیار به عطا و پاداش و کرم الهی امید دارند و می گویند پروردگارا 

همسران و فرزندان ما را مایه روشنی چشم و شادکامی ما قرار ده و ما را رهبر و پیشوای 

پرهیزکاران قرار ده. این مردم، بندگان واقعی خداوندند و به پاداش صبرشان زمین بی 

نهایت وسیع بهشت را پاداش خواهند یافت و در آن جا تا ابد در اوج لذتها، نعمتها و ثروت 

 ها زندگی خواهند کرد.

خداوند مهربان همان پدیدآورنده یگانه ست که آسمان ها و زمین را در شش روز آفرید و بر 

تخت عظیم پادشاهی و حکمفرمایی ابدی قرار گرفت. او ایمنی بخش، جبران کننده نیکی ها، 

بزرگ منش و مقتدر است. او فرمانروای پاک است که تدبیر تمام امور بندگان در اختیار 

اوست و آنقدر بخشنده و مهربان و رحمان است که نمی توانی در ذهنت عظمت رحمت او 

را بسنجی . از عظمت رحمت او از شخصی آگاه سوال کن. آنان که نمی توانند شدت 

رحمانیت و مهربانی خداوند را درک و باور کنند، هنگامی که به آنان گفته می شود در 

برابر مهربان ترین مهربانان، پروردگار رحمان سجده کنید، می گویند رحمان چیست. اما او 

منزه و پاک است از اینکه مهربانی عظیم او ذره ای از باالترین و عظیم ترین بخشش و 

مهربانی بی نهایت ، کم تر باشد. او که در آسمانها برای انسان چراغ و ماهی نوربخش قرار 

داد ، بزرگوار و غفور و رئوف و مهربان است. اگر کسی شدت بخشش و رحمت خداوند 

را حتی برای ثانیه ای درک می کرد ، تا آخر عمر از شدت عشق و شیفتگی به خداوند در 

برابر او سجده کنان می گریست و وصل او را التماس می نمود. هر کس بخواهد، از این 

همه آیات رحمت و مهربانی او پند می گیرد و شکرگزار می گردد.

 خداوند رحمان از بلندای قرون و اعصار به نظاره آدمیان نشسته است. رحمان تو را در 

نگاه عظیمش تماشا میكند. او در سكوت در چشمانت نگاه میكند و در قلب تو نجوا میكند. 
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او به واسطه رسوالنش با بندگانش سخن میگوید و لبریزشان میكند از موهبت های ابدی. 

خداوند بوسههای رحمت لطیف خود را به سوی بندگانش میفرستد و روی پیشانیشان 

مینشاند.

عطای قدسی الهی، مومنان را فرا گرفته است كه بر سیمای آنان میتابد و آشكار میشود. 

جنس تو از نور خداست. بارقه نور محبت خداست كه در وجودت تاللو میكند.

و خط كائنات هر لحظه شماره تو را می گیرد. گوشی را بردار و به پیامها و آیات الهی كه 

خداوند از طریق پیامبر درونی و پیامبر بیرونی در جانت میخواند، گوش كن... آیات الهی 

را هم در وحی تشریعی هم در وحی تکوینی هم در آفاق و انفس مشاهده کن و به حقانیت آن 

ایمان آور. نیمه های شب در سکوت مرموز آسمان و زمین به مناجات برخیز و با معشوقت 

نجوا کن و قلب خود را به اسرار ناگفتنی الهی بگشا و محو عالم رازآلود بی نهایت فطرتت 

شو. معشوق یگانه، بی شمار صفات کمال و اسماء شکوه خود را پیش از خلقتت به تو تعلیم 

داده است و حقیقت صفات جمال و جالل خود را که آسمان ها و زمین از درک آن غالب 

تهی کردند و عاجز ماندند، در جان و فطرت تو ریخته است و تو را با اتصال درونی به 

خود و عطای شهود درونی، حیات ابدی بخشیده است. علم به اسماء الهی و شناخت و آگاهی 

درونی از وجود بی نهایت جذاب محبوب، علمی فطری ست که خداوند در میان تمام 

مخلوقات فقط به انسان تعلیم نموده است. این بزرگترین و مهمترین نعمت الهی، عطای 

باالترین ظرفیت و فرصت برای ایجاد ارتباط نزدیکتر با یگانه محبوب آسمان ها و زمین، و 

در میان تمام بندگان در سراسر آسمان ها و زمین ، فقط مختص و ویژه انسان است. به 

صدای آرامش بخش و پرمحبت معشوق واال که در قلبت می شنوی اعتماد کن که از درون 

تو را به خلوت ژرف معیت خود می خواند...

دم به دم به نزد او برو. همیشه در كنار او باش. سرت را باال كن و به آسمان نگاه كن. به 

دایره طالیی و نورانی خورشید نگاه كن و به آیات زیبایی، عظمت و رحمت الهی در کرانه 
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های عالم چشم بدوز. به صدای نماز و نیایش موجودات بی شمار دیدنی و نادیدنی گوش کن. 

از همانجا که هستی به پیرامونت با دقت نگاه کن و با دقت گوش کن و با دقت ادراک کن. با 

چشمان سرت و با چشمان شهود روحت نگاه کن. با تفکر و اندیشه در پهنه آسمان ها و 

مافیها از کرات و کهکشان ها و ستاره های غول پیکر و عجایب خلقت آنها نگاه کن. خلقت 

هیچ مخلوقی بیهوده نیست. آیات عظمت و رحمت الهی را در ابرها و در آسمان و در کوه 

ها و درختان و ستاره ها و سایر مخلوقات ببین. آیات جذابیت و زیبایی او را در انفس و 

جان ها و شخصیت انسان کامل ببین و سراسر از محبت معبود یگانه لبریز شو. تمامی 

جمال و کمال صنع مادی و معنوی، آیات الهی ست. به عظمت او در آیاتش نگاه كن. 

خداست که دارد در زیبایی ها و نعمتها، آیات بهشتش را می نماید. خداوند بود که هر بار 

قلبت عشقی پاک و زالل را تجربه کرد، جلوه ای از عشق بی نهایت خود را به تو چشاند. 

به سراغش برو. به سراغ دستانی برو كه همواره تو را در آغوش گرفتهاند و محافظتت می 

کنند. در آغوش پر مهر او از عشقش آواز بخوان و آهسته و مطابق دلت با معبودت نجوا و 

دعا كن. از مرزهای خودت بگذر تا در وادی ثنای الهی غوطه ور شوی و روحت به بلندای 

مکان های بی نهایت و زمان های بی نهایت پرواز کند و جز لذت معیت پروردگار عظیم 

چیزی را احساس نکنی.

 اوست که تو را می نگرد... او در همین نزدیکی ست. خیلی خیلی نزدیك....
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فصل یازدهم

از دریچه نگاه باعظمت خدا، دنیا را نگاه كن

شكرگذار باش. به او توكل كن. ایمان داشته باش. به اطاعت اوامر الهی راضی و خوشنود 

باش. به رحم و محبت توصیه کن . خطاهای انسانها را ببخش. در برابر پروردگارت 

خضوع و خشوع کن. مالحظه امر خداوند را بکن و هرگز مطیع خواست انسان زورگوی 

مستکبر نشو. هم نوا با خدا و مالئکه  بر نبی خدا حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و 

آله بسیار درود و صلوات فرست. به میل مستکبران پشت کن و در خالف جهت خواست 

آنان حرکت کن. هرگز دوستی و سرپرستی کفار را نپذیر. در مورد پروردگارت جز حق 

 را نگو و از عقاید دینی ات محکم و استوار دفاع کن.

اگر ما انسانها فقط کمی ازعالم شفاف و شگفتانگیز غیب با ابعاد بزرگتر كه هماكنون جسم 

مادی ما در آن قرار دارد، را می دیدیم، آن قدر شادی و سرور و خوشحالی را در بهشتیان 

مومن که ایمان آورده بودند و عمرشان را به شکرگزاری و احسان و تزکیه گذرانده بودند 

نظاره میكردیم كه تا آخر عمر ثانیه ای را برای ارتباط با معبود، شکرگزاری از نعمتهای 

بی بدیل او و احسان و انفاق و تالش برای نیل به جایگاه واالی پاکان از دست نمی دادیم. 

اگر به علم یقین به عالم غیب و آخرت رسیده بودیم، همین زمان قطعا جهنم و عذاب شدید 

ابدی را هم به چشم می دیدیم و دست از تکاثر و ظلم و دنیاپرستی برمی داشتیم. آخرت از 
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گذشته شروع شده و تا آینده ادامه خواهد داشت. ما همین اکنون محاط در آخرت هستیم. 

آخرت محیط بر دنیاست و در  همین جا و همین زمان وجود دارد. آخرت در تمام مكانها، 

در تمام زمانها و در تمام زندگی وجود دارد. بهشت و جهنم از همین جا و در همین زمان 

آغاز شده است. 

اگر دریچهای بسیار كوچك از افق بی كران ملکوت را تماشا کنی، به هرچیز و هركس نگاه 

کنی، فقط حمد و ستایش معبود می بینی و عشق ورزی عالمیان به او. تمامی دنیا غرق در 

هلهله و جوش و خروش عشق الهی، مست و از خود بی خود است. تمام كائنات غرق در 

حالوت و شیرینی عشق خداست و ذرات وجود هر لحظه بندگی شان را جشن می گیرند. 

اگر ثانیه ای ملکوت و عالم غیب را می دیدی، متوجه می شدی برای صالحان، زمین 

بهشتی بزرگ و باغی دل انگیز و شگفتی آور است كه در آن نهرها از جنس آبطال، 

جویبارها پوشیده از میوههای ناب، رودها از جنس زمرد و دریاها از مروارید و یاقوت و 

اقیانوسها از برلیان است.  باغی زیبا و درخشان از تمامی جنبههای مثبت عالم را از این 

دریچه می دیدی كه تا چشم كار میكند، برای مومنان لذت است و خوشبختی و گشایش. در 

پهنه كل گیتی. و برای کافران و معاندان و ناسپاسان تنگی است و تاریکی و آتش. آتش 

عذابی که بامداد و شامگاه به آن عرضه می شوند. اینبار كه به بیرون خانه رفتی، سعی كن 

با چشم دلت و با نگاهی عمیق و بصیر بر آیینه صاف زندگی و آیات الهی نگاه کنی. شكوه 

آفرینش خدا و تجلی آیات و معجزات الهی كه از آسمان بر سر و رویمان میبارد را می 

بینی؟ فرشتههای تمامعیار زیبا و کریم را كه در حال پرواز به دور ما هستند می بینی؟ 

قطرات اكسیر عشق الهی  را كه در اطراف ما رنگینكمان خوشبختی و سعادت و آرامش 

را شكل می دهند می بینی؟ خداوند می داند كه در هر لحظه کدام یک از ما به او و به 

جریان نامتناهی این زیبایی و شكوه، ایمان می آورد و در صراط دلسپردگی به نور حق قدم 

می گذارد.
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همه انسانها در دو جهان زندگی می کنند. ما از طریق حواس پنجگانه، فقط آن قسمت دنیا را 

درك می کنیم كه به مرئیت رسیده است. آن چه را که با حواس پنج گانه از عالم درک می 

کنیم فقط یک پوسته از دنیای حقیقی الیتناهی است. در واقع كل دنیا بسیار بسیار عظیمتر، 

زیباتر و باشكوهتر است. آسمانها و زمین این دنیای مادی قسمتی بسیار كوچك از ملک یا 

کرسی پادشاهی عظیم خداوند بزرگ است. قسمت بسیار عظیم تر و مهم تر عالم از دید 

چشم مادی در غیب است. قسمت های خیلی خیلی بزرگتر و زمان های خیلی خیلی طوالنی 

تر هم وجود دارد. در غیب این جهان خبرهایی عظیم است. تمامی هفت آسمان با میلیاردها 

کهکشان و زمین قسمت كوچکی از عالم است که با چشم و حواس پنجگانه درک می کنیم و 

قسمت بسیار عظیم تر و زمان های نامتناهی آتی را از طریق هدایت پیامبر بیرونی و پیامبر 

درونی میتوانیم بشناسیم. اگر خداوند بخواهد می توانیم با ایمان به آیاتی که خداوند از 

طریق حضرت جبرییل بر رسول خود برای هدایت بشر نازل فرمود و شهود درونی، 

قسمتی از حقایق نادیدنی و ملكوتی عالم را ببینیم. هر کس خداوند تعالی به او اذن دهد می 

تواند با چشم دل قسمتی از ذات و گوهر عظیم عالم را ببیند و از قسمتی از قدرت آن دنیای 

نامرئی كه میلیونها برابر قدرت دنیای مرئی است، در دنیای مرئی بهره مند شود. کسانی 

که خداوند اعلی به آنان بزرگترین قدرت های ماورایی و بیشترین قدرت ارتباط با عالم 

عظیم ملکوت را عطا کرد، رسولش و جانشین او، امیرالمومنین، حضرت علی (ع) هستند. 

دنیای دیگری وجود دارد. دنیایی با ابعاد بسیار بیشتر از سه بعد مادی. دنیایی كه با چشم 

سر قابل به دیدن آن نیستیم اما همینجاست. دنیای عظیم و سترگ معنویت و ملکوت. دنیایی 

كه عالم ماده در درون ابعاد بزرگتر آن قرار گرفته است. آن دنیای عظیم و تمامی قدرتهایش 

و زیباییهایش هم در ید قدرت خداوند و جزو قلمرو نامتناهی پادشاهی اوست. آن چه دیدنی 

و آنچه نادیدنی ست، همه بنده او و در عرش عظیم پادشاهی اوست. دنیای عظیمتر و 

ماوراءالطبیعه ماده كه همه بزرگان عالم و پیامبران از آن سخن گفتهاند و از ما خواستهاند 

به آن ایمان بیاوریم، در ید قدرت پروردگارت است. به عالم غیب و به آینده نامتناهی پس از 
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مرگ ایمان داشته باش که وجود کسی که به عالم غیب ایمان آورد، روشن به نیروهای برتر 

و افاضات غیبی خداوند می گردد. هنگامی می توانی با عالم معنا ارتباط داشته باشی كه از 

جنس عالم معنا باشی. یعنی سراسر یقین و توکل و ایمان و آرامش باشی. هنگامی كه قلبا 

شكرگذار باشی و خود را تسلیم خدا و جریان هدایت او کنی و تقوا پیشه کنی و به رحمت 

خداوند ایمان داشته باشی.

حاال بیا چند ثانیه ای از خداوند علیم و قدیر بخواهیم كه ما را در حد ایمان و درک بسیار 

محدودمان به ملکوت وصل کند. بیا از او بخواهیم منظری كوچك از زیباییهای شگرف 

بهشت خود و روشنی چشم ابدی که برای مومنان آماده شده است را به ما نشان دهد.

خودت را ببین درحالی كه کنار پیامبران و اولیای الهی و مومنان و شهدا روی قلهای زیبا و 

مسحوركننده روی رشته كوهی كه پوشیده از گلهای زیبا و خیال انگیز است، ایستاده ای. 

میان مومنان و منافقان حصاری حائل می گردد و بر آن حصار دری قرار می گیرد که 

باطن و درون آن بهشت رحمت است و ظاهر آن عذاب ابدی برای جهنمیان. اگر خدا 

بخواهد به لطف الهی و بخشش بی کران او، تو در کنار سایر متقیان پس از گذر از جهنم 

وارد بهشت رحمت الهی می شوی. باغ بهشت رنگارنگ و زیبا و بی نظیر با وفور نعمت و 

عظمت و درخشش در برابر توست. تمام انسانهای متقی پس از پشت سر گذاشتن حساب و 

کتاب عظیم الهی، به زیباترین چهره و راضی و نورانی، در کنار رحمت واسعه الهی ، 

پیامبر اکرم، حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله در حال جشن شکرگزاری هستند. 

مقربان درگاه الهی بر جایگاه های رفیع و بلند در حالی که زیر پایشان سراسر گل های 

معطر و زیبا است و ملبس به لباس های حریر و ابریشم هستند، رو به روی هم تکیه زده 

اند. در حالی که زیباترین جوانان خوش سیما و معطر و نورانی با کاسه هایی از دلپذیرترین 

نوشیدنی های خوش طعم عالم به دور آنان می گردند و آنان را پذیرایی می نمایند. این باغ 

سراسر پوشیده از درختان از بی شمار نوع میوه مختلف ، عسل های پاکیزه و نهرها از 

انواع  شراب های گواراست. خداوند رحیم این فردوس جاویدان بزرگ را پر از قصرها و 
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خزانههای گنجهای گران بهای آشكار و امنیت ابدی برای مومنان ساخته است. این بهشت 

شگفتانگیز برای ساکنانش در امنیت کامل از آفات و بالیا و اندوه ها و سرشار از امكانات 

و سرزمینهای معجزات زیبا و بركات عظیم و شادیهای بیكران است. از روی قله كوه، 

به این درك عظیم می رسی كه ایمان و عمل صالح تو منشأ بسیاری از تحوالت و منبع 

افزایش شادی و آرامش تمام زمین و زیباتر شدن آن است. به این درك عظیم می رسی كه 

به دستور خدا تمام این زیباییها، تمام این كوهها، تمام رودهای پرآب روشن و كاخها و 

گنجها و درختان و آسمان نیگلون بینظیر در حال سر تعظیم فرود آوردن در برابر مقام 

خلیفه اللهی هستند. سرزمین رویایی و زیبای بهشتی، از همین زمان به دستور خدا برای 

آنان که تکبر نکنند و نیکوکار باشند، آماده است. مومنان در سطح روح از همین حاال از 

قسمتی از این لذتهای عظیم بهره مندند و روشناها و لذت های بسیار بزرگتری هم پس از 

مرگ و بعث ، انتظار آنان را می کشد. حساب و کتاب قیامت و زندگی ابدی حق است. 

رستاخیز و بهشت و جهنم حق است. اتفاقات عظیم روز آخر حق است. شادیهای ورای 

توصیف، برای هر انسانی که بخواهد به سوی پروردگارش راه بیابد، آماده است و عذاب 

سوزان آتش هم برای نفس پرستان و هوا پرستان و تبعیت کنندگان از شیاطین آماده شده 

است. از مجلس دنیای پست و تعلقاتش رها شو و وعده های اخروی الهی را باور کن و با 

آمادگی برای روز موعود بعث، به سوی بهشت بی کران مغفرت الهی بشتاب. در این بهشت 

عظیم، تو از باالی كوه مشاهده می کنی كه هر کس هر چیزی میخواهد، با قدرت عظیم 

خدا به سرعت برایش فراهم میشود و او از آن لذت میبرد و خدا را شكر میگوید.در این 

بهشت زیبا و سرشار از ثروت و تمول، دنیا به دنیا عشق می ورزد و همه به همه مهربانی 

میكنند. بی شمار نگهبان و فرشته زیباروی به بهشتیان سالم و تحیت و درود می گویند و 

آنان را اکرام و احترام و تجلیل می کنند. استعدادها به خواست خدا در بهشت ابدی هر لحظه 

شكوفاتر میشوند و كاخهای زیبا هر لحظه، شكوهمندتر، مجللتر و رویاییتر میشوند. 

مومنان در زیر لوای امیرالمومنین علی علیه السالم، با صورت هایی سفید و درخشنده و 
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نورانی ، حمد پروردگارشان می گویند و فقط به معبودشان می نگرند و مسحور و شیفته و 

واله زیبایی و عظمت او هستند.

تصاویری كه در ذهنت دیدی، درکی کوچک با قلم ناچیز بنده ای از حقیقت زندگی زیبای 

ابدی مومنان است. رهایی و آزادی و لذت های فرای وصف برای مومنان در پیش است. 

اتفاقاتی عظیم و فراتر از توصیف، در آینده عالم در پیش است. برای به دست آوردن شکوه 

و زیبایی ابدی و باالتر از همه، به دست آوردن خوشنودی قلب خداوند بر خودش توکل کن. 

خداوند بی نهایت مهربان و رئوف و تواب است. او زندگی را برای  هر کس که به او و 

نعمتهایش کفر نورزد، لبریز از شادمانی و آرامش و عشق و زیبایی آفریده است.

نعمات الهی را با عشق و شكرگذاری و شادی بپذیر. آن چیزی را بخواه كه حضرت باری 

تعالی برای تو می خواهد. او سعادت حقیقی بندگانش را در زندگی اخروی می خواهد. 

خداوند مهربان مرتبا فرصت ها را برای به دست آوردن مقامات باالی اخروی و قرب خود 

در جلوی پای تو قرار می دهد. او در هر لحظه زندگی، فرصتی معجزهگونه را جلوی پایت 

قرار می دهد تا تو را به اوج نعمتهای حقیقی اش برساند. این که نیازمندی از تو درخواست 

كمك می كند، هدیه خداوند رحمان ست پس درخواست او را بپذیر. خداوند در پس تقاضای 

او، موهبتها و بركتهایی عظیم برای تو در نظر گرفته كه با پاسخ مثبت دادن به او، 

شایسته رسیدن به آنها می شوی. این كه مظلومان تحت ظلم جبهه استکبار جهانی که از 

خانه هایشان آواره شدند یاری می جویند، هدیه الهی برای مومنان و آزادی خواهان است 

پس بپذیر و با مالت یا اگر توانش را داری با جانت آنان را یاری کن و با شجاعت و ایمان 

در کنار سایر مومنان تا دفع ظلم مستکبری که آنان را از دیارشان اخراج و آواره کرده 

مقاومت و پایداری کن. خداوند می خواهد با همین دفاعت از مظلوم، تو را به شکلی حیرت 

انگیز و خارق العاده به عزت عظیم و افتخار و بزرگی و خالفت برساند. در یاری رساندن 

به مظلوم و مبارزه با ظالم عالوه بر احساس عمیق لذتی كه از یاری رسانی به تو دست 

میدهد، نعمات و برکات و پیروزی هایی كه خداوند در پس این اتفاق برایت در نظرگرفته، 

www.takbook.com



عظمت خدای مهربان، راز خوشبختی و قدرت                                        کیمیا مظفریان

196

برای تو آشكار خواهد شد. هدایای الهی را در اطرافت مشاهده كن. بدان خداوند حکیم 

شخصی را به سوی تو نخواهد فرستاد مگر آن كه اگر در رابطه ات با او امر الهی را 

جاری کنی، به تو سودی ابدی خواهد رساند. بدان خداوند غفور بال و سختی را وارد زندگی 

ات نخواهد کرد مگر آنکه با صبر و توکل و حفظ ایمان، ارتقاء مقام پیدا خواهی کرد و به 

درجات بسیار واال خواهی رسید. همه اتفاقات و رویدادها چه با ظاهر خوب چه با ظاهری 

که خودت گمان میکنی بد است را به نفع خود و تجلی رحم و خیرخواهی خداوند بدان. 

خداوند مهربان و بخشنده همواره شرایط صعود و پیشرفت را به  بندگانش عطا می كند و 

آیاتش را بر آنان می خواند. پس از آنان که در بطالت و پوچی و غفلت زندگی را هدر می 

دهند و آیات را انکار می کنند یا در برابر آن تکبر می ورزند نباش که زیانکار خواهی شد. 

خداوند هدایتگر در کتاب عظیم آسمانی، قرآن کریم نشانه های خوشبختی را قرار داده و از 

طریق پیامبر اکرم، حضرت محمد مصطفی ص انسانها را به راه راست خوانده است. وقتی 

از راه اسالم ناب محمدی حركت می کنی به هدایا و برکاتی كه خداوند در راه گذاشته است، 

می رسی. پس هم قدم با پیامبر اکرم، یار مظلوم و خصم ظالم باش. مهربان با مردم و محکم 

و قاطع و غلیظ با زورگویان باش و از طریق بندگی خداوند باالترین مقام های رضای الهی 

را طلب کن. 

بسیاری از مردم به دلیل بی اعتقادی به عالم غیب و آخرت از نشانه های سعادت روی 

گردان می شوند و طغیان می کنند و مانند کران و کوران رفتار می کنند. کسانی که فقط 

آنچه را با چشم سر می بینند، باور می کنند و چشم دل بر روی حقایق معنوی و آسمانی باز 

نمی کنند و آیات عالم بی نهایت غیب را باور نمی کنند، خود را از منشا همه نیروهای مادی 

و معنوی عالم محروم می کنند و دچار عذاب خواهند شد. تو از نشانه های الهی اعراض 

نکن و در برابر پروردگارت فروتن باش. خداست که برای انسان چشم و گوش و قلب قرار 

داد و او را خلق کرد و روز را برای معاش و شب را برای آسایش او قرار داد تا مدتی 

معین که بنده اش را به سوی خود بازگرداند. اوست که بر بندگان خود چیره است و مافوق  
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آنهاست و بر آنان احاطه دارد. اوست که بندگانش را پس از مرگ دوباره زنده می کند و به 

همه اعمال آنان رسیدگی می کند. اوست که انسان ها را از دشواری ها و تاریکی های 

خشکی و دریا رهایی و نجات می بخشد. و انسان همان بنده است که هر گاه دچار رنج و 

سختی می شود، خداوند را با فروتنی می خواند و با او پیمان می بندد که اگر از مهلکه 

نجاتش دهد، از بندگان سپاسگزار او خواهد شد. اما وقتی خداوند او را از آن سختی یا هر 

اندوه دیگری نجات داد، پیمان شکنی می کند و باز برای ربوبیت خدایی که همه نعمات از 

جانب اوست شریک قائل می گردد. با پیمان شکنی و کفر و شرک، خود را به عذاب خدا 

نزدیک نکن که وعده عذاب راست است و کیفر و مجازات مجرمان محقق خواهد شد. 

خداوند می تواند از فراز سر مجرم یا از زیر پاهایش عذاب را بر او بفرستد یا مجرمان را 

در گروه های مختلف به جان هم اندازد و آسیب و خشم گروهی را به گروهی دیگر 

بچشاند.از خشم او حذر کن و او را سپاسگزار باش و در نشانههای الهی که مسیر سعادت و 

كامیابی را و مسیر شقاوت و هالکت را نشان می دهند اندیشه کن. خداست که فرمانروایی 

هر چیز به دست اوست و هر کس را پناه و یاری می دهد و احتیاج به یاری هیچ کس 

ندارد. او دانای نهان و آشکار و وفا کننده به عهد خود است. و هنگامی که دیدی کسانی در 

حال تمسخر آیات الهی هستند با آنان ننشین و از آنان روی بگردان که آنان ظالمانند.  

پروردگار مهربان، منشأ نامحدود خلق هر نعمت و فراوانی و ثروت و زیبایی است. تمام 

سپاه آسمان ها و زمین از آن اوست. او زنده و پایدار و یگانه و بی نیاز است. زاده نشده و 

از او کسی زاده نمی شود. او خالق بی همتای آسمانها و زمین است. ربوبیت و پادشاهی از 

آن اوست و الغیر. او یگانه رییس و تنها کارفرمای عالم است. معبود و خدایی جز او 

نیست. هیچ کس قادر به شفاعت جز به اذن او نیست. تمامی گذشته و آینده تمامی بندگانش 

را می داند و به همه افکار و اعمال و نیات آنان آگاه است. هیچ کس نمی تواند به علم او 

دست یابد مگر کسی که خودش بخواهد و به هر میزان که خودش اراده کند. تخت پادشاهی 

او به اندازه زمین و هفت آسمان وسعت دارد و شریکی در پادشاهی او وجود ندارد. اوست 
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خالق صورتگر نوساز که برترین نام ها و صفات از آن اوست. همه آنچه در  آسمان ها و 

زمین است، جملگی تسبیح او می گویند و او عزیز و حکیم است. همه ثروت و برکت عالم 

در دست اوست و او هر کس را به او ایمان آورد، متبرك به بركت الهی اش و نورانی به 

نور انورش می نماید.

همه عالم تحت فرمان حضرت باری تعالی ست. او گیرنده موی پیشانی تمام جنبندگان است 

امر او غالب و خواست او محقق شدنی ست. هیچ مورچهای بدون اجازه حضرتش بارش را 

حمل نمی كند. هیچ زنبوری بدون اجازه او وارد كندویش نمی شود و هیچ جوانهای بدون 

اجازه او سبز نمی شود. دست غالب خداوند بزرگ در پشت تمامی اتفاقات عالم است. 

منکران حسود می خواهند نور فروزان پیامبر خاتم و کتاب آسمانی او و فطرت الهی بشر 

را خاموش کنند در صورتی که خداوند قادر، نور خود را به کمال خواهد رساند هرچند 

کافرانی که بر خدا و رسولش افترا می بندند خوش نداشته باشند. طرح الهی در حال پیش 

رفتن است و احدی را توان مقابله با طرح الهی نیست. خداوندست که پیامبرش محمد (ص) 

را با رهنمود و دین حق به رسالت فرستاد تا آن را بر همه ادیان فائق سازد گرچه مشرکان 

متکبر و ظالم خوش نداشته باشند. 

خداوند متعال مومنان را به تجارتی سودمند که آنان را از عذاب دردناک می رهاند 

راهنمایی کرده است. آن تجارت، ایمان راستین به خدا و رسول او و جهاد با مال و جان در 

راه خداست و این ایمان و جهاد برای آدمی از هر چیز دیگر سودمندتر و بهتر است. هر 

چند مبارزه برای انسان سخت و ناخوشایند است اما مصلحت آدمی را فقط خدا می داند. چه 

بسا انسان چیزی را دوست بدارد ولی برای او شر باشد و چه بسا انسان چیزی را ناخوشایند 

بداند اما خیر او در همان باشد. فقط خداوند بزرگ می داند مصلحت و منفعت حقیقی انسان 

چیست و انسان نمی داند.
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حضرت باری تعالی گناهان هر کس را که به عالم غیب ایمان آورد و در راه خدا با دشمنی 

منافقان و مستکبران مبارزه کند، می بخشد و او را وارد خانه های وسیع و فراخ سعادت و 

رستگاری بهشت جاویدان می کند و این همان سعادت و رستگاری بزرگ است. و نعمتی 

نزدیکتر نیز که مومنان آن را دوست دارند نصیب آنان خواهد نمود و آن نصرتی بزرگ از 

جانب خود و فتحی نزدیک بر دشمنان در همین دنیاست. و پیامبر اکرم مومنان را هم به 

بهشت اخروی و هم به پیروزی بر دشمنان در دنیا بشارت داده است.

 ارزش هیچ عملی به اندازه مجاهدت در راه خدا نمی رسد و هیچ عملی به اندازه جهاد، 

انسان را افزایش مقام و تقرب به خداوند حاصل نمی کند. راه خدا، راه جهاد با دشمنان 

اوست. عطای عظیم الهی در جهاد فی سبیل الله است. خیر کثیر و الیتناهی در جهاد است. 

در جهاد بزرگترین منفعت حقیقی انسان نهفته است. با ایمان و جهاد در راه خدا خودت را 

در اقیانوس مهر الهی بینداز و خوب آب تنی كن. دین خدا را با با پیمودن راهی که پیامبرش 

در آن گام نهاده یاری کن. یار خداوند بزرگ و بی نیاز و یار دین او باش. خداوند توانا 

همیشه دست مومنان را می گیرد و آنان را بر دشمنانشان قدرت و پیروزی می بخشد. 

شجاعانه در راه خداوند با سران استکبار جهانی که سردمدار آنان صهیونیزم ملعون  و 

حکومت ظالم آمریکاست مبارزه کن و ببین خداوند چگونه مومنان را تا اعماق پیروزیهای 

عظیم، تا انتهای خوشبختی ها و سربلندی ها و توفیقات به پیش خواهد برد.
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فصل دوازدهم

کالم استوار خداوند است كه در قلبت به بلندای قرون طنین می افكند

رهاباش. شكرگذارباش. به او توكل كن. ایمان داشته باش. عاشق باش. ببخش. در برابر جز 

پروردگارت سر خم نکن. به عدل امر کن و به غیب و نادیدنی ها ایمان داشته باش.  با 

دشمنان باصالبت و محکم و نفوذناپذیر باش و با مومنان متواضع و مهربان. به عفت و 

پاکدامنی و حفظ نگاه حرام از نامحرم تشویق کن و به زنان در مورد حفظ حجاب در برابر 

نامحرم و فواید آن و عواقب سوء عدم رعایت اوامر الهی در مورد حجاب و عفاف بگو. در 

راه حق به خود کوچکترین شک و ریبه راه نده. تسلیم خواسته های بی جای خود و دیگران 

نشو. مالحظه امر خداوند را بکن. مخالف روش زندگی بندگان شیطان زندگی کن و از هیچ 

 قدرتی جز قدرت خدا نهراس و تملق موالیی جز الله را نگو.
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اكنون چشمهایت را چند ثانیهای ببند و بر خوشبختی و آرامشی كه با ذکر خدا سراسر 

وجودت را فرا گرفته، تمركز كن. تو حاال این خوشبختی و آرامش را نه فقط در قلبت بلكه 

در بند بند وجودت احساس می کنی. ای اشرف مخلوقات الهی ، به صدای انذاردهنده و 

بشارت دهنده قدرتمندی كه توسط پیامبر خاتم، حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه در 

عالم پیچیده است توجه كن. سخن قرآن کریم، کالم خداست. صدای سخن استوار خداوند 

اعلی است كه در قلب مومنان به بلندای قرون طنین می افكند. کالم خداوند بزرگ برهانی 

از جانب پروردگار و نور روشن هدایت است. این کالم خداوند واال و بلند مرتبه ست كه به 

  طور مداوم به واسطه رسول خود با تو نجوا میكند.

او خالق و پروردگار توست...

او کسی است كه ازهمه كس باالتر و برتر و بزرگتر و پاكتر است. همانی كه از هر خطا 

و عیبی، پاك و مبرا  و منزه است. همان كه هیچ شخصی در جهان نمیتواند از خواست او 

كه همواره به نفع و پشتیبانی مومنان ست، سرباز زند. همان كه قدرت مطلقهی كائنات 

است. او که همه عالم در طاعت و اطاعت اوست و او که آنقدر مهربان است که همه عالم 

را پشتیبان نیکوکاران قرارداده است. او که آنقدر عادل است که بهشت عظیم ابدی را، 

منصفانه به هر کس که تسلیم او شود و محسن باشد عطا می کند.

او ورای تفکر انسانها و ورای همه امكانات و مافوق همه احتماالت بینهایت است. بی 

نهایت مخلوق اوست و او باالتر از بی نهایت و محیط به بی نهایت است. اوست که زمین به 

اذن او پایدار و کوه ها به اذن و قدرت او محکم است و اوست که بادها به اذن و قدرت او 

حرکت می کنند. به راحتی بر خلق معجزات توانا و قادر است. او به راحتی میتواند 

مردگان را جان دهد و همان مخلوق را با همان جسم دوباره زنده كند. او به راحتی میتواند 

از عدم و نیستی، در جایی كه هیچ چیز وجود ندارد، هر چیزی را كه میخواهد با یک 
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دستور، دوباره به وجود آورد. او به راحتی میتواند در جای دست و پای قطع شده، دست و 

پای جدید برویاند. او می تواند برای کسی كه كلیه خود را از دست داده، كلیه برویاند. او به 

راحتی اجزای از هم گسسته و پخش شده بدن انسان ها را پس از گذر سال های طوالنی در 

روز بعث جمع خواهد کرد و آن را دوباره زنده خواهد نمود. او قادر است سرانگشتان هر 

انسان را نیز در روز بعث با همان خطوطی که اول داشت بسازد. منشا تمام معجزاتی که 

در عالم رخ می دهد، اوست. او بود که برای اثبات حقانیت رسولش کتاب عظیم قرآن کریم 

را بر قلب مبارک او نازل نمود . کتابی که اگر تمامی جن و انس با هم اجتماع و مشورت 

کنند که فقط یک آیه مانند آیات آن بیاورند، نمی توانند. او بود که برای اثبات حقانیت 

پیامبرش ماه را توسط او به دو نیم کرد و او را به معراج ، در نزدیکترین مقام به وجود 

واالیش باال برد. تمامی موجودات عالم از حیوانات و نباتات و انسانها و سایر مخلوقات 

زمین به فرمان او هستند. باد به فرمان او حركت میكند. باران تحت امر او و به هر 

سرزمینی که حضرتش اراده کند و فرمان دهد می بارد. تمامی نباتات در سراسر زمین به 

اراده و فرمان یگانه فرمانروای گیتی ریشه می گیرند و رشد می کنند و ثمر می دهند. 

اوست که به امر قدرتمندش در آستانه قیامت آسمانها و زمین را دگرگون و مبدل خواهد 

نمود. او در جهان بینهایت است و انرژی و نیرویش هم فرای تصور و بینهایت برابر تمام 

نیروهای مادی دنیاست. به همین دلیل است كه وقتی با ایمان از نیروی الهی كمك بخواهی و 

والیت خداوند و رسولش و حضرت علی بن ابی طالب را بپذیری، نیرویی بسیار بسیار 

بزرگتر از نیروهای مادی به تو یاری می رساند. نیروی عظیم خالق بزرگ هفت آسمان و 

زمین برای خلق در جهان های عظیم بینهایت بعدی بسیار بسیار زیاد و انبوه است. چه 

برسد به خلق در جهان سه بعدی.

برای دست یافتن به امر عظیم الهی و رحمت واسعه او، والیت ولی برگزیده از سوی او، 

حضرت علی بن ابی طالب علیه السالم را بپذیر و تسلیم فرمان او و جانشینان بعد از او 

باش تا به بهشت دنیا و آخرت برسی. خداوند حضرت علی بن ابی طالب علیه السالم و 
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جانشینان او به ترتیب امام حسن بن علی (ع)، امام حسین بن علی(ع)، امام علی بن 

الحسین(ع) ، امام محمد بن علی(ع)، امام جعفر بن محمد(ع)،امام موسی بن جعفر (ع)، امام 

علی بن موسی(ع)، امام محمد بن علی(ع)، امام علی بن محمد(ع)، امام حسن بن علی 

العسکری(ع)، و امام غائب، حضرت حجه بن الحسن (ع) را حجت خود بر اهل دنیا و 

بزرگترین جداکننده حق از باطل و وصی و جانشین پیامبر اکرم قرار داده است. خداوند آنان 

را واسطه رحمت خود، صاحب علوم باطنی قرآن کریم، قرآن ناطق و برگزیده تمام انسانها 

قرار داده است. آنان بندگان برگزیده و کریم خداوند بزرگ هستند و مستقیما توسط خداوند 

رحمان به امامت منصوب شده و در تمام جنبه های زندگی فردی و اجتماعی بشری به راه 

راست هدایت شده اند پس در هر جنبه از زندگیت به هدایت آنان اقتدا کن و پیرو راه آنان 

باش. شخصیت آنان باالترین جلوه شخصیت انسان کامل است. آنان در تمام زندگی کامل 

ترین و درست ترین رفتار و گفتار را بروز می دهند و گوهر گرانبهای خلیفه اللهی را در 

باالترین شکل ممکن امانت داری می کنند. آنان به اوج مقام امین اللهی دست پیدا کردند. با 

الگوگیری از شخصیت کامل آنان که تصویر آن در فطرت خودت نیز به ودیعه منعکس شده 

است، زندگی کن. آنان را یاری کن و از اهداف آنان دفاع کن که با دفاع از ولی خدا و 

آرمان هایش از اصل فطرت کل بشریت دفاع کرده ای. با پذیرش والیت و سرپرستی آنان، 

تو هم صاحب مقام شفاعت و صاحب درجاتی بلند از مقامات واالی عزت و شرافت و 

بزرگواری آنان می شوی.  

از روش زندگی اکثریت مردم تبعیت نکن که اکثریت به دنبال هواهای نفسانی هستند و تو 

را از مسیر مستقیم گمراه می کنند. اسیر باورهای اشتباه و مقاصد خودخواهانه دیگران نشو 

و با آنان که میخواهند ارزش انسانی تو را بی اعتبار کنند و حق را به تمسخر می گیرند، 

نفوذناپذیر باش. کسی که به سوی هر کس جز خداوند یا به هر راهی جز راه خداوند می 

خواند، گمراه است. در برابر خواست نامشروع انسانها مقاوم و ردکننده و در برابر خواست 

خداوند پذیرنده و تسلیم باش. فقط از نسخه الهی بخوان و آن را دنبال کن و آن را به کار 
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ببند. خداوند مهربان به واسطه رسول بیرونی و درونی و حجج رسولش بارها قوانین 

رستگاری از یكتاپرستی تا ایمان و شكرگزاری و احسان و جهاد را به تو یادآوری میكند و 

تو را به دنیای زیبایی در صورت تزکیه و عمل به آنان بشارت و به دنیای تاریک و 

پرعذاب و زشتی در صورت فساد و طغیان هشدار می دهد. هیچ گاه خود را به خاطر 

نعمتهای مادی و معنوی که تاکنون به تو عطا شده بی نیاز نبین و در این حد از بندگی 

خداوند و در این حد از تسلیم به او متوقف نشو. ایمان به خداوند و شکرگزاری از او حد و 

سقفی ندارد و باید تا لحظه مرگ استمرار و افزایش داشته باشد. از حس بی نیازی از 

خداوند و طغیان نمودن از حد بندگی چه در مسیر افراط چه در مسیر تفریط، به خداوند پناه 

ببر. و انسان طاغی ندید که خداوند با طاغیانی چون فرعون قدرتمند و قوم عاد و ثمود 

چگونه رفتار کرد؟ آن ها از لحاظ قدرت و ثروت و رفاه مادی آن قدر پیشرفته بودند که 

مانند آنان و هم رتبه آنان وجود نداشت اما آنان طغیان کردند و در زمین فتنه ها و فسادهای 

گسترده ایجاد کردند. خداوند هم تازیانه عذاب را بر آنان فرود آورد و خداوند در کمین 

ظالمان و طاغیان است. وای بر تکذیب کنندگان قیامت و وای بر ظالمان متجاوز. وای بر 

آن کسانی که گمان می کنند خداوند آنان را نمی بیند و از افکار و اعمال آنان غافل است و 

به دلیل همین گمان، دست به هر فساد و زشتی و ظلمی می زنند. وای بر آنان که بر خدا و 

رسولش افترا می بندند و در دین رسول خدا بدعت ایجاد می کنند. وای بر آنان که آنچه را 

در دین اسالم نیست به دین نسبت می دهند و آن چه را در دین هست، کتمان می کنند و به 

خداوند پاک، دروغ نسبت می دهند. وای بر آنان که حق خود را از مردم می گیرند اما در 

دادن حق مردم اجحاف و ظلم و در معامالتشان کم فروشی و گران فروشی می کنند. وای 

بر آنان که هوای نفس خود را خدای خود می دانند و در زمین برتری جویی و سرکشی می 

 کنند. وای بر آنان از عذاب شدید.

 زندگی دنیا سراسر امتحان و آزمایش است. گاهی خداوند انسانها را با اکرام و عطای 

نعمتهای مادی می آزماید و گاهی با تنگ گرفتن روزی و بیماری و فقدان. انسان هنگامی 
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که خداوند نعمتهای مادی از سالمتی و ثروت مادی را به او عطا می کند، گمان می کند 

مقرب درگاه خدا شده است و زمانی که روزی را بر او تنگ می کند مایوس می شود و 

گمان می کند خداوند او را خوار نموده است. در حالی که هم اقبال نعمتهای مادی وسیله 

آزمایش است و دلیل بر تقرب کسی به خداوند نیست و هم بیماری و تنگی مادی آزمایش 

است و دلیل دوری از ساحت مقدس حق نیست. همه اینها شکل های مختلف امتحان الهی 

است. معیار کرامت و قرب به خداوند همیشه ایمان و تقوا و عمل به دستورات الهی ست. 

آن کس که یتیم را اکرام می کند و دیگران را به اطعام مستمندان تشویق می کند و مال حرام 

نمی خورد، چه ثروتمند باشد یا فقیر، مقرب درگاه الهی ست و آن کس که میراث یتیمان و 

حقوق صغیران را به ناحق می خورد و یتیم را اکرام نمی کند و بندگان مظلوم خدا را برای 

منافع خود آزار و شکنجه می کند و ثروت اندوز و دنیاپرست است، چه ثروتمند باشد یا 

فقیر، از درگاه الهی دور و مستحق مجازات الهی ست. کسانی که هنگام جمع آوری مال، 

حالل و حرام را مالحظه نمی کنند و از اموال خود در راه خدا انفاق نمی کنند، گمان می 

کنند حساب و کتابی در کار نیست. اما گمانشان اشتباه است. آن زمان خواهد رسید که زمین 

در هم کوبیده می شود و دنیا پایان می یابد و رستاخیز آغاز می شود، آن روز که انسانها 

همگی از قبرها بر می خیزند و در دادگاه عدل الهی حاضر می شوند. در آن روز بزرگ 

فرمان پروردگار می رسد و فرشتگان صف به صف حاضر می شوند و جهنم برای همه 

عیان و برای ظالمان و منکران آماده می شود. هنگامی که مجرمان این صحنه را می بینند 

بیدار و سخت پشیمان می شوند و فریاد می زنند کاش اعمال صالحی برای زندگی حقیقی 

ابدی فرستاده بودیم. در آن روز خداوند مجرمان را به بند می کشد و عذابی سخت می کند.  

مومنانی که به وعده های الهی مطمئن بودند را ندا می دهند که به سمت پروردگارتان 

بازگردید در حالی که خداوند از شما خوشنود و راضی و شما از خداوند راضی و خوشنود 

هستید. در میان بندگان او در بهشت موعود دل انگیز و روح پرور وارد شوید و از رحمت 

و ثروت و فضلی خیلی بیشتر از آنچه تصورش را می نمودید بهره مند شوید و وارد کاخ 
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عظیم مالکیت الهی به میزبانی خود او شوید و خود اوست که مومنان را میهمان سفره رزق 

ابدی خود خواهد نمود.

عذاب سختی در انتظار مستکبرانی است که مظلومان را شکنجه و آوار و تحریم می کنند، 

حقایق دینی و الهی را به تمسخر می گیرند و دین و کتابهای آسمانی و معاد را تکذیب می 

کنند. عقوبت بسیار دردناک و سختی به آنان که نعمتهای الهی را کفران می کنند و زکات را 

 نمی پردازند و از پرداخت حقوق مردم امتناع می کنند، خواهد رسید.

خداوند رحمان تشخیص بدی و خوبی را به آدمی الهام نموده است. فطرت و قوه عقل و  

احساس از نشانه های راهنمایی او برای انسانهاست. هر انسان با مراجعه به فطرت و عقل، 

و اجتناب از هوای نفس به حقانیت راه حق شهادت خواهد داد. به ندای عقل و فطرتت گوش 

كن. خرد و علمی انبوه در فطرت خودت وجود دارد. خداوند مهربان از طریق پیامبر 

درونی، حقانیت پیامبر بیرونی را برای تو تبدیل به یقین می نماید. پذیرش آیات پیامبر درون 

و بیرون، قلب و احساس انسان را سرشار از آرامش و اطمینان می کند و انکار آیات، قلب 

را مضطرب و مشوش و به تدریج آن را ظلمانی و قسی می گرداند. با تفکر و گوش سپردن 

به ندای هدایت درونی فطرتت به چنان صالبت و یقینی خواهی رسید که اگر تمام دنیا را 

برای ارتکاب یک گناه به تو بدهند، به دنیا پشت پا خواهی زد و حاضر نخواهی شد از مقام 

خلیفه اللهی خود ذره ای سقوط کنی. هر چه به ندای فطری درونی خود بیشتر گوش 

بسپاری، ارتباطت با قرآن کریم و عترت طاهره بیشتر خواهد شد و عشق الهی را عمیق تر 

حس خواهی کرد و مقام واالی عزت و کرامت انسانی را بیشتر تجربه خواهی نمود .

با یاری جستن از حضرت باری تعالی و مبارزه با هوای نفس باید بتوانی به درکی برسی  

که شهوات معنوی را از معنویت حقیقی و فطری تشخیص دهی. برای رسیدن به سعادت 

باید بتوانی هم از شهوات مادی و هم از شهوات معنوی مانند حس قدرت طلبی، حس ریاست 

طلبی، جاه طلبی و غرور های معنوی عبور کنی. از جمله صفات فطرت الهی تو خشوع 
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در برابر مقام پروردگار، تعظیم در برابر قدرت عظیم الهی، شادمانی از فضل و رحمت 

الهی، عشق عظیم به معبود یگانه، اطمینان به قطعیت یاری الهی، حمد و ستایش قلبی او، 

ایمان به مهربانی او و لذت از نعمات حالل او است و هر كاری كه تو را به این احساسات 

فطری می رساند، منطبق با فطرت توست. از خداوند مهربان به خاطر این همه منت و 

نعمت تشکر كن. این كار با فطرت تو یکی است. کظم غیظ کن و خطای دیگران را ببخش 

و به آنان احسان کن. این كار با فطرت تو یکی است. از وابستگی های دنیوی و از نفس 

دنیوی ات عبور کن و از اسارت تعصبات و عادات آزاد شو. این کار با فطرت تو یکی 

است. با پروردگار مهربان مناجات و نیایش کن و در برابر او اظهار عجز و فقر و ناتوانی 

کن و به قدرت عظیم او ایمان داشته باش. این كار با فطرت تو یکی است. ندای هدایتگر 

الهی درونت را تصدیق و تایید کن. این کار با فطرت تو یکی ست. آیات قدرت الهی در 

آفاق و انفس، آیات شادمانی مومنان از عطای الهی، آیات بشارت نعمتهای ابدی برای 

مومنان و وفور نعمت از جانب خداوند مهربان را باور کن و صفات خداوند را تمجید و 

ستایش کن. این کار با فطرت تو یکی است. با دشمنان خودت و دشمنان دین دوستی نکن و 

به آنان اعتماد نکن و از آنان حذر کن. این کار با فطرت تو یکی ست. در برابر زورگویی 

و زیاده طلبی دشمنان متجاوز محکم بایست و شجاعانه با ظلم آنان مبارزه کن. این کار با 

فطرت تو یکی ست. 

ممنوعیت دوستی مومنان با دشمنان از قوانین مهم الهی ست و طبق آیات صریح قرآن کریم 

دوستی با دشمنان دین از گناهان بزرگ است. اهل ایمان به هیچ دلیلی نباید دشمنان دین را 

دوست یا سرپرست خود بگیرند در حالی که در بین مومنان بسیاری هستند که می توانند 

آنان را به دوستی و سرپرستی انتخاب کنند و هر کس با دشمنان خدا دوستی کند مگر کسی 

که برای در حذر بودن از شر آنها تقیه کند، گمراه است و رابطه او با خدا قطع است و 

دیگر او را از دوستی خدا هیچ بهره ای نخواهد بود. خداوند بندگانش را از عقوبت خود 

ترسانده است و بازگشت همه به سوی خداست. کسی که کافران و دشمنان دین را دوست 
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بدارد و آنان را به دوستی و سرپرستی بگیرد، خود از ظالمان است و کسی که حقیقتا به 

خداوند توانا و پاک و روز آخر ایمان آورده باشد، هرگز با کسی که با خدا و رسولش 

دشمنی دارد دوستی نمی کند حتی اگر پدرش یا فرزندش یا برادر و خواهرش یا خویشانش 

باشد. مومنانی که والیت و دوستی دشمنان دین را به هیچ قیمتی نمی پذیرند، همانها هستند 

که خداوند نور اطمینان را بر صفحه دلشان ثابت و مقرر نموده و آنها را با توفیقات غیبی 

تایید نموده است و آنان را به زودی در باغ های جاویدان بهشت وارد خواهد نمود. آن ها 

همان حزب و سپاه خداوندند که خداوند از آنان خوشنود است و آنان از خداوند خوشنودند و 

 حزب خدا همان رستگاران و پیروزمندان و وارثان ابدی اند. 

خداوند صاحب سلطنت دو عالم است. پس او را ناظر و کارساز زندگی ات برگزین. او 

نظارت بر پیشبرد كارهایت را بر عهده خواهد گرفت. او بهترین وكیل و پشتیبان و کفالت 

کننده هر کس است که تنها او را کارساز زندگی اش برگزیند. محال است شکست بخوری، 

آن گاه که خداوند یاورت باشد. وقتی با خداوند مهربان همراهی، با موفقیت و پیروزی 

همراهی. به او اطمینان کن و ثانیه ای در اینکه او تو را به مقصد خواهد رساند و همه 

نیازهایت را برطرف خواهد گرداند شک نکن. او فطرت انسانی را که نفسش را از هواها 

پاک کند، گنجینهی نعمت و عطیهی بزرگ ملكوت گردانده است. او خود به بنده ای که او 

را شایسته بداند برترین صفات و فضائل اخالقی را خواهد بخشید.

خداوند مهربان انسان را در مجموعه عالم، اصل آفرید و سایر موجودات را فرع بر انسان  

و برای انسان خلق نمود. او انسان را برترین مخلوق خود خلق نمود و او را خلیفه خود بر 

زمین قرار داد. اگر فقط یک مخلوق با درجه باالتر از انسان خلق شده بود، قرار دادن 

انسان به عنوان جانشین خداوند، کار حکیمانه ای نبود. در حالی که خداوند عین حکیم بودن 

است پس برترین و واالترین مخلوق خود را جانشین خود قرار می دهد. همه موجودات عالم 

چه آنان که با چشم قابل دیدن هستند چه آنان که مجرد و نادیدنی هستند، برای خدمت به 

انسان خلق شدند. خداوند بی شمار مخلوق را برای نفع رساندن به انسان خلق کرد که انسان 
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حتی از آن ها خبر ندارد و آنها را با چشم سر نمی بیند اما آنان در حال خدمت و نفع رسانی 

به انسان هستند. تمام فرشتهها برای انسان خلق شدند و درلحظه لحظه نیایششان، برای هر 

کس روی زمین است استغفار می کنند. انسانی كه خداوند مهربان آفریده است، عظیمتر از 

آن است كه در فهم فرشتگان بگنجد. خداوند آنقدر به انسان ارزش و اهمیت داد که همه آنچه 

در آسمانهاست و تمامی مخلوقات مختلف و رنگارنگ زمین را برای خدمت به انسان مسخر 

نمود و به فرمان خودش همه را فرمانبردار انسان کرد. کل خلق برای انسان است. انسان 

در همه عالم و در بین همه مخلوقات اصل است و در میان همه انسانها ، پیامبر اکرم و 

جانشینان او به دلیل شایستگی و شدت بندگی حقیقی در برابر خداوند اصل هستند. همه 

موجودات و مخلوقات چه انسان بداند یا نداند برای نفع رسانی به انسان خلق شده اند و در 

حال انجام وظیفه نفع رسانی خود به انسان هستند. خداوند مهربان برای انسان زمین را 

فرش گسترده و بستر آرامش خلق کرد و آسمان را برافراشت و آب را از آسمان برای 

انسان نازل کرد تا هم خود بنوشد هم به وسیله آن درختان و باغ ها و چهارپایان خود را 

سیراب کند. خداوند منان ستارگان را برای انسان عالمت قرار داد تا به وسیله آنان در 

ظلمات خشکی و دریا راه خود را بیابند و خورشید را برای انسان چراغ قرار داد و ماه را 

در منزل های مختلف به گردش درآورد و همه اینها را برای خدمت به انسان تسخیر نمود. 

او راه ها را برای انسان در زمین ترسیم کرد و شب را برای انسان به شکل لباس و مایه 

آرامش و استراحت به تسخیر درآورد و روز را برای حرکت انسان مسخر نمود. خداوند 

مهربان برای انسان گوشها و چشمها و قلب آفرید. او چهارپایان را نیز برای انسان قرار داد 

و انواع منافع مختلف را از آنان برای انسان قرار داد تا از محصوالت آنان بهره مند شود و 

از گوشت آنان بخورد و وسایل نقلیه از کشتی تا هواپیما را برای انسان قرار داد تا بر آنان 

سوار شود و به نقاط مختلف سفر کند. او انواع روییدنی ها و درخت های خرما و زیتون و 

سیب و انواع میوه های گوناگون را برای بهره مندی انسان از زمین بیرون آورد و او را از 

اطعمه پاک روزی داد و به او امر کرد که هم خود بخورد و هم حق فقیر را از آن ادا کند. 
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او انسان را به زیباترین صورت تصویرگری کرد و از جنس خود انسان برای او همسر 

خلق کرد تا در کنار او آرامش پیدا کند و میان آنان محبت و عشق قرار داد و به واسطه 

همسر برای او فرزندان و نوه ها و ذریه قرار داد و انواع نعمتهای آشکار و پنهان خود را 

به طور فراوان و وسیع بر انسان ارزانی داشت. پروردگار بی همتای مهربان زمین را 

برای انسان تزیین كرد و به شگفتیها و زیباییها آراست. او دریا را برای انسان خروشیدن 

بخشید و مرواریدها را برای انسان در پوشش صدف قرار داد. او لذتهای حالل زندگی و 

خوشیهای مادی و روحانی را برای انسان قرار داد. همه این مخلوقات را خداوند برای 

انسان و نفع رسانی به انسان مسخر نمود. خداوند همه عالم هستی را با همه وسعتش برای 

انسان خلق نمود و هرگز از پرورش انسان غافل  نبود. همه این ها نشانه های رحمت و 

قدرت الهی ست. خداوند از آفرینش انسان به خود افتخار کرد و به خود احسنت گفت. او 

مومنان از جنس انسان را وارثان ملکوت و وارثان همه نعمتها و زیبایی ها قرار داد. پس 

انسان کدام یک از این همه نشانه آشکار را انکار کند و به در خانه چه کسی جز حضرت 

دوست برود و از چه کسی جز او کمک بخواهد؟ پروردگار عالمیان برتر و بزرگوارتر و 

مهربان تر از هر کس است و هیچ شریکی در خالقیت و ربانیت خود ندارد. همه نعمتهای 

عالم از اوست و آنان که برای خداوند شریک قائلند بدانند کسانی که در گذشته آیات الهی را 

انکار کردند و برای او شریک قائل شدند، مستوجب خشم الهی شدند و کسب و مالشان 

نتوانست آنان را از خشم الهی نجات دهد.

خداوند منان نعمت خود را کم نمی کند مگر اینکه بنده از شکرگزاری به کفران و ناسپاسی 

بازگردد. او را شکر گذار که باشی، تو را از هر چه تا کنون مصون نگه داشته است، از 

این پس هم مصون نگه خواهد داشت و نعمات و برکاتی که تاکنون از لطف و مرحمت و 

آقایی اش به تو عطا كرده است، تداوم خواهد بخشید و بر آنان خواهد افزود.

 صابران در راه خدا، درنزد خداوند اعلی بسیار عزیز هستند. خداوند همواره به یاد آنان 

است که همواره به یاد خدایند و سلطه طاغوت را نمی پذیرند. مومنان مجاهد و مقاوم در 
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برابر سلطه طاغوت، مورد غبطه اهل آسمان و زمینند. و آنان که مشغول گناهان و پلیدی ها 

و کفر و انکارند، مورد نفرت همه مخلوقات. صدای مومن، هنگامی كه سخن حق بر زبان 

می آورد و از دین نازل شده از پروردگار عالم دفاع می کند و در برابر سلطان جائر، از 

عدالت می گوید و از مظلوم پشتیبانی می کند، خوش آهنگترین و خوشنوازترین صوت در 

گیتی است. انسان باتقوا آنقدر مقام دارد كه دنیا شیفتهاش است. مومن شیعه علی بن ابی 

طالب علیه السالم مجسمه زیبایی نمایشگر مقام واالی خلیفه اللهی در تمام ملكوت و در میان 

عالمیان است. آنان که منتظر ظهور حجت قائم و در مجاهدت برای زمینه سازی ظهور او 

هستند، صاحب اجر بسیار عظیم الهی خواهند بود و آنانند قهرمان آینده تاریخ بشریت. آنان 

که سستی در برابر دشمن به خود راه نمی دهند و سرسختانه و مردانه از حریم الهی و ولی 

او دفاع می کنند و در وعده قطعی پیروزی هیچ شک و تردید ندارند، یاران وفادار و صادق 

صاحب الزمانند و آنانند وارثان فرمانروایی عظیم موعود در زمین و به ارث برندگان آن.

 خداوند هادی، انسان را خلق کرد و پیامبر خاتم و جانشینان او را ولی نعمت آدمیان قرار 

داد. هرکس به حجت الهی ایمان آورد و او را یاری کند بر تخت جانشینی زمین خواهد 

نشست و وارد قلمرو عظیم سپاهیان خداوند خواهد شد. این مقام ها به مجاهدت و تالش در 

راه خدا به دست خواهد آمد و برای انسان نتیجه ای جز سعی و تالش او نیست. این نتایج 

واال جز با مقاومت در برابر دشمنان و استکبار جهانی و استقامت در این راه حاصل نمی 

شود. خداوند هیچ کس را جز به حد توان او تکلیف نمی کند و به بندگان آسان گیر و رئوف 

است. بدان که در پی هر سختی آسانی ست و در پی هر تنگی گشایش. از سپاه شیاطین 

برائت بجو و وارد قلمرو عظیم سپاهیان خدا در جبهه مقاومت اسالمی شو. تقوای الهی پیشه 

کن و همراه و مالزم سپاه غالب خداوند شکست ناپذیر باش. با همانها که به خداوند و 

رسولش ایمان دارند و با جان و مال خود در راه خدا جهاد می کنند و از مظلومین دفاع می 

کنند و به عهد و پیمان خود وفادارند. قلمرو سپاهیان خدا سراسر پیروزی و فتح است و 

تحقق وعده های الهی. همان طور که قلمرو دروغین سپاه مستکبرین و طواغیت سراسر 
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شکست و خسارت است و آشکار شدن فریب وعده های دروغ شیاطین. در قلمرو الهی 

دشمنی و بدخواهی و ظلم نیست. همان طور که قلمرو شیاطین پر از کینه و نفرت و خشم و 

دشمنی ست. در قلمرو الهی صدای آرامكننده ملكوتی بشارت به بهشت طنینانداز است. 

همان طور که در قلمرو شیاطین صداهای شیطانی و اغواگر و فریبنده و گمراه کننده می 

پیچد. در قلمرو سپاهیان خدا، صورتها برافروخته است از شوق لقای الهی و آنجا دروازه 

است بهعرش الهی و موهبتهای غنی و بركتهای انبوه. همان طور که قلمرو سپاه ایمان 

آورندگان به طواغیت و شیاطین، دری ست به سوی جهنم خوارکننده ابدی. قلمرو سپاهیان 

خدا سراسر توانگری ست و عزت و ابهت حتی با ظاهر ساده موقتی دنیوی. اما قلمرو 

شیاطین حتی با وجود ثروت ظاهری مادی و دنیوی، سراسر حقارت است و کوچکی و 

اسارت ماده. سربازان خدا از هیچ قدرت و ابرقدرتی نمی هراسند و اسیر و برده حیات 

مادی نیستند. آزادند و با افتخار و شرف زندگی می کنند و از مرگ واهمه ای ندارند و 

برای هیچ چیز حتی به خاطر زندگی دنیوی، شخصیت واالی انسانی و ودیعه خلیفه اللهی 

خود را از دست نمی دهند. اما سربازان شیطان، اسیر دنیا و وحشت زده و زبونند. آنها 

برای آنکه زندگی مادی جسدشان را تامین کنند، شرف و حیثیت خود را می دهند، شخصیت 

و ارزش انسانی خود را فدا می كنند، تسلیم قیود ذلت بار و شرایط ننگینی می شوند که 

ظالمان بر آنان تحمیل می کنند و حیات حقیقی خود را نابود مي كنند.

 نعمتهای الهی در تمام جنبهها بر زندگی آنان می بارد که یاور حجت خدا و وفادار به او و 

شدید با دشمنان او هستند. موهبتهای بیشمار از راههای بی شمار برای آنان فرستاده می 

شود. در آینده ای نزدیک همهی جهان به آنان پاسخ مثبت خواهند داد و آنانند وارثان زمین. 

خداوند رسولش را فرستاد تا چون از طرف اوست، مردم او را اطاعت کنند و با اطاعت او 

به سعادت برسند. اگر تاکنون با نافرمانی رسول خدا و حجج او بر خودت ظلم کرده ای، 

استغفار کن و از خداوند بخواه که رسولش و جانشینان رسولش را نیز استغفارکننده برای 

گناهان تو قرار دهد. توبه و استغفار صادقانه دوباره انسان را به جایگاه واالی خلیفه اللهی 
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باز می گرداند. با رسول خدا و جانشین او در این زمان، امام منتظر غائب بیعت کن که به 

خداوند شرک نورزی و به دنبال فحشا و ستم و گناه نروی و از حق دفاع کنی. با بیعت با 

حجت الهی، دستت را در دستان عظیم و برتر الهی بگذار. خداوند از آنان که با حجت قائم 

او بیعت می کنند خوشنود و راضی می شود. به عهد خود با خدا وفادار بمان که هر کس 

پیمان شکنی کند به ضرر خودش است و خداوند به هر کس به پیمان خود با خدا وفادار 

بماند، به زودی اجر و جزای بسیار بزرگ عطا خواهد کرد. خداوند قلب آنان را که به عهد 

خود وفادارند آرامشی عظیم می بخشد. وفادار بمان تا پاسخی عظیم دریافت کنی. خداوند از 

هر پدر و مادر دلسوزتر و مهربان تر و آمادهتر به وفای به عهد خود است. بگذار با ماندنت 

در سپاه حجت خدا دروازه های رحمت الهی در زندگیت گشوده بماند و با اعراض کردن، 

جریان فیض عظیم الهی را به روی خود سد نکن. خداوند قدیر، یگانه منبع عظیم قدرت و 

اقتدار در كائنات است و فقط كافی ست اراده کند تا كاری در ثانیهای انجام شود. هیچ کس 

روی زمین وجود ندارد كه بتواند كاری كه خداوند برایت انجام می دهد را انجام دهد یا 

روزی که او به واسطه های مختلف به تو می رساند را به تو برساند. باری تعالی خالق و 

عامل هر چیز است. خداوند است كه هر چه هست را آفریده و هر چه هست را هر گونه 

بخواهد، با اشاره ای تغییر خواهد داد و دگرگون خواهد کرد. همه چیز و همه کس تحت 

اراده الهی و تسلیم اوست. پروردگار مهربان برای آدمی همه چیز است. همه كس است. 

آدمی مهربان ترین مهربانان را در کنار خود دارد كه اگر به او تكیه کند، می تواند كوهها را 

جا به جا کند. آدمی در حضور پشتیبانی ابدی است كه اگر او را پشتیبان و یاور خود 

برگزیند، بی دریغ و بیچشمداشت، هر خواسته و نیاز او را برآورده میكند. خداوند مهربان 

اجابت کننده دعای خلق و به تمام خواستههای بندگانش آگاه است. او در تمام لحظات 

زندگیت، پشت و پناه و یاور تو و هر کس است که به او ایمان آورد.

 از هر کس به سوی خداوند فرار کن و از عاقبت دردناک به شمار آوردن معبود دیگری به 

جای خدا بترس. جز خداوند معبود و رازق دیگری وجود ندارد. تنها کسی كه روزی ات 
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می دهد و میپوشاندت و تو را در هر حالتی كه باشی، حفظ و مراقبت میكند و همواره 

نگران توست، اوست. از دشمنان هراسی نداشته باش و پیرو خواست آنان نشو و فقط 

خداوند را اطاعت و بندگی کن. خداوند جن و انس را آفرید تا او را بندگی کنند. از آنان 

روزی نمی خواهد و خود خداست که یگانه روزی دهنده بسیار قوی ست و تمام اسباب و 

وسایل روزی تمامی خالیق در دستش است. وای بر کسانی که به روزی رسانی خداوند 

مهربان کافر می شوند و روزی خود را از منشا دیگری می بینند. هر لطفی از جانب هر 

انسانی که به سوی بنده می رسد، لطف الهی ست که به واسطه آن اشخاص به سوی بنده ها 

می رسد. منبع و بانی تمامی نعمتهای مادی و معنوی خداست. خداست که به واسطه 

انسانهای مختلف روزی و نعمات مادی و معنوی را به بندگانش عطا می کند. وای بر انسان 

هایی که جز پروردگار عالمیان را عبادت و اطاعت می کنند. وای بر آنان که به یگانگی 

قدرت الهی در عالم کافر می شوند. وای بر آنان که منشا هر برکت و نعمت و دولت و 

مالکیت را جز ذات الهی تصور می کنند. وای بر آنان در روز موعود. آنان هم همانند 

پیشینیانشان که به یگانگی خداوند در الوهیت و قدرت و روزی رسانی کافر شدند، عذاب 

خواهند شد. تقوای الهی پیشه کن ، ظرف وجودت را از او پر کن و سراسر لبریز از او 

شو. بارهایت را بر دستان قدرتمند توانای او قرار بده. دستان او به راحتی قدرت حمل تمام 

بارهای جهان را دارد. از بالیا، از شیاطین حسود و بدخواه و از وساوس نفست مفری جز 

به سوی خداوند متعال نیست. از هر آنچه از شر او نگرانی، به سوی خداوند پناه ببر. جز 

خداوند یاوری و جز در نزد او پناهگاهی نیست. به پروردگار مغرب و مشرق پناه ببر از 

شر همه مخلوقاتش و سكان زندگی ات را با ایمان به دستان او بسپار و برای او آن چنان که 

شایسته بندگی اوست بندگی کن که خداوند تو و سایر مومنان را برای خود برگزیده است. 

انسانها به پروردگارشان بسیار بسیار بدهکارند. برای شکر نعماتش با دشمنانش دوستی نکن 

و تسلیم آنان نشو. هرگز به دشمنان مومنان و دشمنان خدا اعتماد نکن و فریب مکر آنان را 

نخور. در مبارزه با دشمنان دین آنقدر به یاری الهی و حضور قدرتمندش در پشتیبانی ات، 
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اعتماد داشته باش كه بی وقفه به دشمنان هجوم ببری و ذره ای به مبارزه با دشمنان پشت 

نکنی. معنای ژرف "الله اکبر" را چنان باور کن که هر کس جز خدا را هیچ و پوچ ببینی. 

بت مستکبران را در منظر جهانیان بشکن و آنقدر آزاده و نترس باش که قدرتها و سلطه 

طلب ها از تو بهراسند و تسلیم اراده ات شوند. برای انجام کاری که خدا و رسولش و 

جانشینان رسولش بر تو واجب کرده اند، منتظر اجازه هیچ کس نباش. از مرگ نهراس که 

مرگ بازگشت به خانه قرار حقیقی ست. خانه حقیقی انسان آنجاست که از آنجا آمده و 

دوباره به آنجا بازخواهد گشت پس نگذار هیچ چیز حتی مرگ تو را ذلیل و زبون نماید. 

کسی که از مرگ نهراسد بسیار قدرتمند خواهد شد و در برابرش غیرممکنی وجود نخواهد 

داشت و حتی دشمنان در برابرش به تعظیم در خواهند آمد. چه کس جز خداوند می تواند تو 

را از حضور در وسعت مکان های بی نهایت و زمان های بی نهایت منع کند؟ چه کس جز 

خداوند می تواند قلب و روح تو را از سیراب شدن از عشق های بی نهایت و لذت ها و 

خوشی های بی نهایت در وسعت زمان های بی نهایت منع کند؟ چه کس جز او می تواند 

ارتباط ابدی عاشقانه و نعمتهای بی نهایت را که در وسعت مکان ها و زمان های بی نهایت 

برای متقین آماده شده از آنان منع کند؟ فقط از خشم و عقاب الهی بترس که اگر او بخواهد 

کسی را یاری کند، اگر همه دنیا بر ضد او جمع شوند، نمی توانند کوچکترین ضرری به او 

رسانند. یاری خداوند مومنان را کافی ست. خودت را در دستان الهی رها کن و مطمئن باش 

پیروزی و خوشبختی مومنان تضمین شده است. ظفر و دستیابی مومنان در ملكوت ضمانت 

شده و مهرخورده و حتمی است. اما کسی که اقوام و خانواده اش یا کسب و کار و اموالش یا 

خانه و کاشانه اش برایش مهم تر و محبوب تر از خدا و رسول او و جهاد در راه باشد، از 

گمراهان و نافرمانان است و باید منتظر فرمان عذاب خدا باشد. 

این فزونی عدد یک گروه نیست که آن را پیروز می کند بلکه یاری خداست که سبب 

پیروزی می شود. چه بسیار گروه های کوچک با تعداد کم از مومنان در طول تاریخ که به 

اذن خدا بر لشگریان انبوه دشمن پیروز شدند و نصرت خداوند مجاهدان راهش را بس 
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است. مالک آسمان ها و زمین، در مبارزه بین اهل حق و اهل باطل، آرامش و اطمینان قلبی 

را بر پیروان دینش و ایمان آورندگان به خود نازل می کند و سپاهیانی از آسمان که انسانها 

آن را با چشم سر نمی بینند برای یاری سپاه حجت خود فرو می فرستد و باطل را از بین 

می برد. برای مومنان جز یکی از دو نیکی عظیم انتظار دیگری نیست. یا غلبه و پیروزی 

یا فوز عظیم شهادت در راه سلطان حقیقی عالم و لقای او و رستگاری ابدی... و می پنداری 

خداوند سبحان چگونه و به چه میزان به آن که در راهش کشته شود، الی االبد عطا خواهد 

کرد؟ طبق وعده قطعی الهی به هر مومنی که توفیق شهادت در راه معبود عطا شود، 

واالترین آمرزش و رحمت و پاداش الهی و نعماتی بسیار عظیم تر از تمام ثروتهایی که 

تمامی انکارکنندگان حق در تمام طول زندگیشان جمع نموده اند، عطا خواهد شد... خداوند 

شهیدی را که در راه او کشته شود، از چنان لذائذ حقیقی انبوهی الی االبد بهره مند می 

گرداند که هیچ چشمی ندیده و هیچ گوشی نشنیده و به هیچ قلبی خطور نکرده است....

و شهادت واالترین جایگاه جوار معشوق و سربلندی در آزمون نهایی و نظر به وجه الله 

است. شهادت در راه خدا، میانبری به سوی هدف حقیقی و نهایی و رفتن در مسیری پر 

رمز و راز به سوی ارتزاق نزد پادشاه آسمان ها و زمین ست. شهادت لبیک به دعوت 

محبوب و رسیدن به اله عالمین و رفتن به سوی خداوند با پیشکش پیکر خود است......

خداوند سرپرست و مدافع مومنان ست و آنان را به سمت پیروزی بر دشمنان و فتح و غلبه 

راهنمایی می کند. برای خدا شمشیر بزن و هرگز مانند بزدالن بی ایمان، به دلیل نگرانی از 

پیشامدها، مبارزه در راه خدا را ترک نکن. هرگز پیشامد یا مصیبتی برایت رخ نخواهد داد 

مگر آنچه خداوند برایت مقرر کرده باشد. پس برای به دست آوردن نتیجه دلخواه خودت، از 

زیر بار مسئولیتی که خدا و رسولش آن را بر تو واجب و بر عهده ات قرار داده اند، شانه 

خالی نکن. برای در امان ماندن از حوادث ناگوار، تنها پشتیبانت خداوندست. تصور نکن با 

فرار از مبارزه در راه خدا، مسئولیتی که دین آن را بر تو واجب نموده، می توانی از اتفاق 

ناخوشایند یا مصائب یا حتی از مرگ فرار کنی. یادت باشد هر جا که باشی، چه در میدان 
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مبارزه، چه در خانه و کاشانه، آن اتفاقی که خداوند تقدیرت نموده باشد، رخ خواهد داد. اگر 

اجل مرگت فرا رسیده باشد، در هر جا و در هر حالتی که باشی، به هر حال مرگ را 

تجربه خواهی کرد چه در میدان جنگ چه در بستر آرام خانه. اگر هم اجلت در زمانی دیگر 

باشد، حیات دنیوی ات تا زمان مقرر ادامه پیدا خواهد کرد چه در خانه آرام باشی چه زیر 

سخت ترین حمالت آتشین دشمن. می توانی در میدان مبارزه با دشمنان باشی و به دلیل 

ایمان و توکلت در نهایت شادی درونی و امنیت و آرامش روحی و عزت و اقتدار و 

رضایت باشی و چون خداوند را یگانه منبع اطمینان و پشتیبانت انتخاب نمودی از مصائب 

در امان بمانی و می توانی در خانه آسوده باشی اما به دلیل سرپیچی از فرمان الهی و 

اعتماد و اطمینان به خانه های سست دنیوی، در اضطراب و ناامنی و مصیبت و عذاب 

باشی. پس بر مهربان ترین مهربانان توکل کن و بدان هنگامی که برای خدا شمشیر می زنی 

چه در میدان مبارزه اقتصادی با دشمنان و معاندان اسالم، چه در میدان مبارزه فرهنگی یا 

سیاسی یا نظامی، نیروی پروردگارت تمام اوضاعت را خود به خود اصالح و رو به راه 

میكند. نیروی برتر یاری الهی خود همه چیز را به نفع مومنان به پیش می برد. نیروی 

عظیم نصرت الهی وقتی برای او و در سپاه او و بر ضد دشمنانش شمشیر می زنی، از 

ماورا به دنیا ارسال میشود و به اراده او وضع را خود به خود درست می كند و بهترین 

خیر و نیکی و نیرومندی و اقتدار را روزی ات می نماید. وقتی در مسیر رضای الهی 

حرکت کنی، همه مخلوقات حتی آنان که با مکر و حیله با تو رفتار می کنند، به اذن الهی 

وظیفه سودرسانی شان به تو را به انجام خواهند رساند. به اذن الهی کارشکنی حسودان 

موفق ترت خواهد نمود و هر بدخواهی حتی با وجود همه تالشش برای ضربه زدن به تو، 

به تو خیری عظیم خواهد رساند. و بدان مکر و سیاست خداوند از هر سیاستی باالتر و برتر 

و قطعا پیروز است. ان شاء الله خداوند دشمنی دشمنان را مایه عزت و سربلندی و 

محبوبیت روزافزون مومنان قرار خواهد داد. مراقب باش منفعت ها و خیرات و پیروزی 

هایی که تاکنون به تو و جبهه مقاومت رسیده یا از این پس خواهد رسید را به جز پروردگار 
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نسبت ندهی و قدرت سلب آنان از خود را هم به احدی جز او نسبت ندهی که این تصور، 

شرک است و شرک توفیقات را حبط خواهد نمود. یقین داشته باش پروردگار عالمیان 

خودش، هر كاری را كه الزم است برای پیروزی یاران حجتش و مجاهدان راهش انجام 

شود، در دنیا انجام می دهد و فعل او بی عیب و نقص است. خداوند بزرگ جهاد را برای 

رساندن بندگانش به عزت و قدرت و عدالت و رهایی از ظلم و ذلت واجب نموده است و 

خودش، چه منکران باور کنند یا نکنند، دنیا را به واسطه ظهور حجت خود، سرشار از 

عدالت، عشق و خوشبختی و رفاه خواهد گرداند. همه کس چه مومنانی که در جهت استقرار 

عدل الهی و تحکیم و توسعه حکومت اسالمی تالش می کنند و چه بی عقل هایی که با عدل 

الهی و اتمام نور الهی مخالفت می کنند، همه در جریان بی نهایت قدرتمند خواست برتر 

الهی برای تحقق عدالت نهایی و همیشگی و تشکیل حکومت یکپارچه عدالت جهانی قرار 

دارند. هیچ کس نمی تواند در نقشه عالی الهی برای پیروزی حجت او و اجرای عدل مطلق 

در زمان موعود، کوچکترین خللی ایجاد کند. 

مومنانی که همراه رسول الله و حجت قائم هستند، اشداء بر دشمنان دین و مهربان و 

متواضعان با سایر مومنانند. همواره در حال رکوع و سجده در برابر عظمت خالقند و با 

تالششان فضل و رضوان الهی را می طلبند. چهره هایشان نورانی ست و آنان مانند شاخه 

های نازکی هستند که پس از مدت زمانی کوتاه آن قدر رشد و نمو و تکثیر می کنند و آنقدر 

محکم و استوار و قوی و نفوذناپذیر می شوند که زارعان از دیدن آنان شگفت زده و مبهوت 

می شوند. دشمنان از شدت پیروزی و قدرت و نفوذ مومنان به خشم می آیند. خداوند برای 

مومنانی که عمل صالح انجام می دهند، وعده آمرزش و اجر عظیم  داده است. اجر عظیم 

شامل هر موهبت و اجر بی منتهای مادی و معنوی که عقل آدمی می تواند آن را تصور 

کند، می شود. هیچ مومنی نباید از امر خدا و رسول او سرپیچی کند و نباید جان خود را 

عزیزتر از جان رسول خدا یا جانشینان رسول خدا بداند و باید در دفاع از مرزهای اسالم 

در برابر هجمه دشمنان با نائب بر حق امام در زمان غیبتش، مشارکت نماید. در ازای هر 
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خستگی و رنج و تشنگی که برای جهاد در راه خدا به مومنان می رسد و به ازای هر یک 

قدمی که برای به خشم آوردن دشمنان اسالم و بازداشتن آنان از حمله به مومنان بر می 

دارند و به ازای هر یک غنیمت و فتحی که از دشمنان به دست می آورند، عمل صالحی در 

کارنامه اعمالشان ثبت می شود و خداوند اجر و پاداش نیکوکاران و صالحان را ضایع نمی 

کند. مومنان هر مال کوچک و بزرگی را که در راه خدا و برای گسترش حاکمیت نظام 

اسالمی و دفاع از مرزهای اسالم انفاق کنند به حساب اعمالشان نوشته می شود و خداوند 

آنان را به بسیار بهتر از اعمال صالحشان پاداش خواهد داد. مومنی که با دشمنان امام 

منتظر در هر عرصه ای مبارزه کند، چه بر معاندان ضربه بزند و چه از آنان ضربه 

بخورد، فقط بر سنگینی اعمال صالحش افزوده می شود و طبق وعده قطعی باری تعالی 

دریافت پاداش های عظیم تر از نعمات مادی و معنوی و عزت و قدرت افزونتر بر او مقرر 

می شود. خداوند خود بر مومنان صالح کار را آسان می گرداند و خودش آنان را به همه جا 

خواهد رساند. و چه می دانیم خداوند در همین ثانیه در چه عظمتی در حال پراکندن یاد نیک 

از مومنان در یادها و باال بردن عزت آنان در انظار و تدارک نعمتهای بزرگ برای آینده 

بسیار نزدیک آنان است. مطیع خداوند باش و افسار زندگی ات را پراطمینان در دستان 

محكم و نیرومند الهی بگذار و مجاهدانه و مطمئن در راه خدا به پیش برو و بدان تو در 

کنار سایر مومنان رستگار و فاتح خواهید بود.

سختی های جهاد در راه خدا را خود پروردگارت حل خواهد کرد. مومنان بدانند که اگر 

سختی در مبارزه را تحمل می کنند، دشمنان نیز متحمل سختی های بسیار برای مبارزه با 

مومنان می شوند. با این تفاوت که مومنان به اجر عظیم ابدی الهی و فتح قریب موعود امید 

دارند و معاندان و ظالمان از چنین امیدی محرومند. مسلمانان باید تحت پرچم والیت فقیه و 

متحد با سایر مسلمانان، در برابر دشمنان اسالم و انقالب اسالمی، خود را قوی و مجهز 

کنند و آرایش جنگی بگیرند و مقاومت کنند و به یاد داشته باشند که مومنان در هر مقابله با 

دشمنان، برتر و پیروزند. مسلمانان باید از همه ابزارهایی که موجب عزت و صالبت و 
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استقالل مادی و معنوی شان می شود استفاده کنند و با صالبت و اقتدارشان، دشمن خود و 

دشمن دین خود را از فکر تجاوز یا حمله به خود و حمله به دینشان منصرف کنند. آنان باید 

با معاندان و دشمنان هم از نظر عقیدتی و فکری مبارزه کنند هم از نظر مادی و نظامی. با 

آنان هم در سطح قدرتهای فکری و روحی اشداء باشند هم در سطح قدرتهای جسمی و 

مادی. هم با رفتارشان با آنان مبارزه کنند هم با قدرت افکار و اندیشه شان هم با سخنشان هم 

با قلمشان، هم با قدرت بازویشان و هم با نفر و عِده و عُده. برای مبارزه با دشمن باید هم 

قدرت های روحی اشان را افزون نمایند و هم قدرت های جسمی شان را. هرگاه دشمنان از 

سر دشمنی به اسالم یا جوامع مقاومت اسالمی ضربه زدند، مسلمانان باید در همان حد و 

مثل ضربه خود آنان به آنان ضربه وارد کنند. رعایت عدالت و تساوی در شدت ضربه ای 

که مسلمانان در پی ضربه دشمنان بر آنان وارد می کنند، از مصادیق مهم تقواست. 

مسلمانان در میانه مبارزه با دشمنان، از افزودن بر قدرت فکر و روحشان غافل نشوند چرا 

که قدرت فکر و روح می تواند تا بی نهایت به پیش رود و معجزاتی شگرف را در افزودن 

بر سیاست جنگی مسلمانان و هم چنین قدرت جسمی شان پدیدار کند که با تالش صرف 

جسمی نمی توانستند به یکصدم آن دست یابند. پیش از آنکه وارد میدان جنگ با دشمنان خدا 

شوی، بر روحت لباس رزم با دشمنان بپوشان و از درون خود را تقویت کن. مرتبا در 

افزودن بر روحیه مثبت امید و ایمانت بکوش و سختی ها را به خداوند واگذار کن و با ایمان 

به قدرت نادیدنی روحت، زیر بار هیچ سختی و مشکلی قد خم نکن. تا هنگامی که قدرت 

رابطه اشدائی با کفار را پیدا نکرده ای، از رابطه با آنان پرهیز کن تا به آن درجه از قدرت 

برسی که بتوانی در همه سطوح رابطه با آنان کامال در موضع برتر و قدرتمند و عزتمند 

باشی و جز در حالت پیروز و برتر اشدائی با کفار وارد رابطه نشو. به یاری و پشتیبانی 

پروردگارت بسیار امید ببند و بسیار بر رحمت او حساب باز کن و با یقین قلبی به یاری و 

معجزه خداوند، صابر و تزلزل ناپذیر باش که خداوند صابران و ثابت قدمانی را که پیوسته 
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در برابر کفار سینه سپر می کنند و در مقابلشان با قدرت و سربلندی و عزت ظاهر می 

شوند، بسیار دوست دارد.

مومنان در سختی ها، صبار و شکور و تسلیم قضای الهی هستند. پذیرنده و آرام و راضی و 

شادند و منتظر امر فتح الهی. به افراد و شرایط خاص دنیوی وابسته نیستند. حتی به 

پیروزی های موقتی هم دلبسته نیستند و میدانند خداوند از خالل خیرها و شرها، شکست 

های ظاهری و پیروزی ها، آنان را به پیروزی حقیقی نهایی و اوج رستگاری و عزت و 

سعادت خواهد رساند. دلبسته توفیقات ظاهری هم نیستند و می دانند برای شادکامی و 

رستگاری، احتیاجی نیست برای رسیدن به هدف حتما در شرایطی خاص باشند که خود 

تصور می کنند بهترین است. برای رسیدن به واالترین نتایج و اهداف، تسلیم و راضی به آن 

شرایطی هستند که خداوند حکیم از خالل آن شرایط، آنان را به هدف می رساند و یقین 

دارند همین شرایط کنونی، چه فقدان، چه موفقیت، چه ابتالئات و چه توفیقات، بهترین مسیر 

خیر برای رسیدنشان به هدف غایی است. آنان مطمئنند وقتی از درون به خداوند قادر مومن 

و متصلند، هیچ دشمنی قادر به شکست دادن آنان نیست و آن شکست های ظاهری که در 

طول مسیر مقاومت در برابر دشمن رخ می دهد، از سمت خود خدا و خواست او برای 

امتحان ایمان مومنان و مکر و نقشه او در طول زمان برای رساندن مومنان به فتح عظیم 

همیشگی است. مسلمان واقعی آن کسی ست که به طور مداوم در مسیر رضای الهی به پیش 

می رود و از هر سختی یا آسانی، پیروزی یا شکست های ظاهری که در مسیر استقامت در 

راه خدا برایش پیش می آید، شادمان و راضی ست و مطمئن است خداوند به زودی از 

فضلش به او بهترین نتایج را عطا خواهد کرد. مومن صبار آن کسی ست که پای به راه 

رضای الهی می نهد و در این راه، هر اتفاق بیرونی را به بهترین و امیدوارانه ترین شکل 

در درونش تعبیر می کند و فشارهای بیرونی را آنچنان در درونش تحلیل می کند که مداوما 

بر ایمان و قدرت درونی او افزوده می شود. شخص مومن به خداوند، به دلیل طرز نگرش 

توحیدی و حسن ظن به پروردگار، همواره روحی سرشار از آرامش و لذت دارد و از 
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کشاکش اتفاقاتی که در جهاد در راه خدا برایش رخ می دهد، جز زیبایی نمی بیند. جز در 

حال امید فزاینده و خوشنودی و رضایت کامل از تمامی شرایط زندگی و تصور مداوم 

بهترین آینده، نباش. ثانیه هایی که در ناامیدی بگذرد خسران است و هر ثانیه که در امید به 

بهترین اتفاقات آینده بگذرد، سود باقی و فزاینده است. تک تک افکار امید بخشت در میزان 

الهی حساب خواهد شد و به زودی تو را سود خواهد بخشید. در مصائب خداوند را حمد 

گوی و با او باش و در مسیر اسالم ناب محمدی استقامت کن. در مشکالت هم اگر دست در 

دست خداوند و متوکل به او و امیدوار به آینده های سرشار از پیروزی و سعادت باشی، در 

آسایش فکری و آرامش روحی خواهی بود. 

باطن بالیا و سختی ها، ضیافت و مهمانی خداوند برای مومنان با بهترین پاداش هاست. 

پاداشی چندین برابر مشکالتی که صابران در راه خدا کشیده اند و رحمت و سعادت و 

خوشبختی و نعمتهایی عظیم به آنان مژده داده شده است. برای معاملهای كه با پروردگار 

كرده ای، شادمان و خوشحال باش. مومنان رستگار و كامیابند. خداوند مقام انسان مومن را 

به آنجا خواهد رساند که در گذر زمان همه چیز و همه کس در برابرش تسلیم شوند و هر 

مخلوقی به خدمت او درآید و قدرت روح او بر قدرت روح هر مخلوق دیگری غلبه 

کند.نعمتهای روحی و ابدی، زیبایی ها و ثروت های حقیقی و میراث پایان ناپذیری که 

خداوند برای مومنان در نظر گرفته، در امنیت و حفاظت کامل از آسیب شیاطین و 

بدخواهان و حسودان ست و هیچ کس را یارای دستیابی به آن یا زائل کردن یا کم کردن آن 

نیست. خداوند مومنان صالح را به رحمتهای بی منتها، به نعمات جاودان، به پاداش 

بزرگ، به لطف عظیم، و به نصرت و پیروزی حتمی در دنیا و آخرت بشارت داده است. 

همان طور که به ظالمان وعده عذاب حریق داده است. آن ظالمان مستکبر جانی که مومنان 

را فقط به این دلیل که به خداوند ستوده ایمان آورده اند آزار و اذیت و آواره می کنند و خون 

آنان را می ریزند. خداوند از ظالم در دنیا و آخرت انتقام خواهد گرفت و جهنم و محرومیت 

 ابدی برای آنان است.
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آیا می دانی یكتاپرستی حقیقی كه تو را به تمام نعمت های موعود الهی می رساند، واقعا 

چگونه است؟ یكتاپرستی واقعی یعنی سرمنشاء و منبع خلق و عطای هر نعمت مادی یا 

معنوی را فقط از پروردگار آسمانها و زمین ببینی. یكتاپرستی واقعی یعنی اولین و مهم 

ترین محبوب زندگی ات، خدای مهربانت باشد. یكتاپرستی واقعی یعنی هر آنچه را 

میخواهی و آرزو داری، چه شئ است، چه خوشبختی، چه سالمتی، چه ثروت، چه خوش 

نامی، چه عزت، یا هر نعمت مادی و معنوی یا دنیوی و اخروی دیگر، فقط فقط از خداوند 

مقتدر و توانا بخواهی و مطمئن باشی كه هر آنچه به صالح توست را به تو عطا خواهد 

کرد. یكتاپرستی واقعی یعنی ایمان به این كه خداوند گیرنده موی پیشانی همه بندگان از 

مسلمان و مومن تا کافر و طاغی ست و او خود آنها را در جهت پیروزی عظیم نهایی 

مومنان و شکست کامل حکومت ظلم و طاغوت قرار خواهد داد. یكتاپرستی واقعی یعنی 

ایمان به این كه او یگانه کسی بود که هر گاه گرسنه بودی به واسطه های مختلف سیرت 

گرداند، هرگاه بیمار بودی شفایت بخشید و هرگاه نیازمند بودی تو را از هر كه غیرخودش 

بینیازت گرداند. یكتاپرستی واقعی یعنی آن قدر به وعده های الهی در مورد تحقق 

رستگاری مومنان ایمان داری كه از هر نتیجهی خاص و از هر اتفاق خاص رها و آزاد 

باشی و مطمئن باشی هر اتفاقی كه بیفتد چه در ظاهر شکست باشد یا پیروزی، به اراده 

الهی در حال نزدیك كردن مومنان به قلهی فتح و نیکبختی و پیروزی است؛ یكتاپرستی 

واقعی یعنی تسلیم و پذیرش تقدیر و تکلیف الهی و رو کردن به سوی رحمت و خوشبختی و 

انرژی خیری كه مرتبا از سمت خداوند به وسیله پیامبر اکرم و اهل بیت پاک او، همه 

مومنان را در برمی گیرد. یكتا پرستی واقعی یعنی ایمان داشته باشی كه خواست هیچ 

انسانی، هر چقدر هم متکبر و به ظاهر قدرتمند، كوچكترین تاثیری در عاقبت و سرنوشت 

تو ندارد و تنها خداست كه هرگاه بخواهد، تو را مستغرق سعادت و نعمتهای فراوان می 

گرداند و هر گاه در اثر گناهانت به تو اراده عقوبت کند، هیچ کس جز خودش در عالم 

نخواهد توانست تو را از سختی عقوبت او نجات دهد. یكتاپرستی واقعی یعنی در هر 
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شرایطی كه هستی، مطمئن باشی خدا در كنار تو و از رگ گردن به تو  نزدیكتر است و تا 

وقتی به او مومنی، تو را در برابر دشمنانت حمایت و پشتیبانی و محافظت میكند و تو را 

از هر گونه گزند آنان مصون نگه می دارد. یکتاپرستی حقیقی یعنی ایمان داشته باشی او 

است تنها قدرت یگانه و یكتای عالم كه علیرغم طمع و مکر هر دشمن خارجی، هرگاه كه 

بخواهد و تو را شایسته ببیند، تو را به طور كامل زیر چتر عشق و نعمات عظیم خود 

میگیرد و به تو پیروزی و قوت و اقتدار عطا می کند و تو را محبوب تمام عالم میگرداند.

یكتاپرستی واقعی یعنی ایمان داشته باشی به این كه وقتی تقوای الهی پیشه کنی، خدای متعال 

هر چیزی و کسی اعم از انسان بدخواه و حسود یا اتفاق یا شئ یا هر چیز دیگر را كه ضد 

سعادت توست را كامال بی اثر میكند و از سر راه تو بر می دارد. یكتاپرستی واقعی یعنی 

به آیاتی كه خداوند بزرگ و بلند مرتبه به واسطه پیامبر اکرم برایت فرستاده، اعتماد كامل 

کنی و از طریق این آیات الهی كه طریق صحبت خدا با توست و سیره زندگی اهل بیت 

عصمت، زندگی ات را به سمت سعادت تضمین شده ی خداوند به پیش ببری و پیرو راه 

گمراهان و ظالمان نشوی. یكتاپرستی واقعی یعنی به خداوندی که تو را توسط رسوالنش به 

راه راست هدایت نموده، اعتماد کنی و او را اطاعت کنی تا نتایج زیبای آن را كه خوشبختی 

 و پیروزی و آرامش و سکینه الهی ست، شاهد شوی.

جز پروردگار عالمیان را اطاعت و بندگی نکن و جز او را منشا اثر در عالم ندان و والیت 

جز او و اولیایش را نپذیر که خداوند کسانی را که مشرک می شوند نمی بخشد. شرک 

 بزرگترین گناه است و جایگاه مشرکان آتش است.

آری . خداوند هر گناهی جز شرک را می بخشد. هر گناهی. ان الله ال یغفر ان یشرک به. 

معنای دقیق شرک چیست؟ از قرآن کریم صفات مشرکان به دست می آید. مشرکان آنانند که 

غیر خدا را بندگی و اطاعت می کنند و به غیر خدایانی امید می بندند که نه ضرری به آنان 

می رسانند و نه مالک نفعی برای آنان هستند. آنان قدرت را در دست غیر خدا می بیینند و 
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از قدرت جز خدا می هراسند و روزی شان را در دست غیر خدا می بینند و برای غیر خدا 

حاکمیت قائلند. آنان صفت آفرینندگی و به وجود آوردن و پروراندن را عالوه بر خداوند به 

جز خداوند هم نسبت می دهند. چه به وجود آوردن شی چه به وجود آوردن نیروی مادی یا 

غیر مادی. آنان جز خدا را سلطان و حاکم و فرمانده تصور می کنند و سلطه و احاطه و 

تسلط و تملک را به کسانی جز او نسبت می دهند. مشرک کسی ست که اعمالش را نه به 

خاطر امتثال فرمان خداوند بزرگ و به قصد خوشنودی او بلکه به خاطر غیر خدا و به 

خاطر غرض های شخصی و کسب وجهه در بین مردم انجام می دهد. مشرک آن کس است 

که از کسانی که خالف حکم خداوند دستور می دهند اطاعت می کند و امر قانون گذارانی 

جز خداوند را امتثال و اطاعت می کند. مشرکان صفت تدبیر و اداره و گردانندگی جهان و 

تامین خواسته های انسان را عالوه بر خداوند به غیر او نیز نسبت می دهند. مشرک کسی 

ست که الظانین بالله ظن السوء. مشرکان آنانند که در مورد خداوند اندیشه های بد و ناحق 

دارند یا به عبارت دیگر به خداوند تهمت میزنند و خلق هر زیبایی و شادکامی و ثروتی را 

به غیر او نسبت می دهند. شرک یعنی تهمت زدن به خداوند سبحان. بدترین عمل تهمت 

است و بزرگترین ظلم، افترا زدن به شخصی ست که سبحان محض و پاکی محض است. 

کسی که به خداوند سبحان افترا می بندد و دیگران را نیز با این افتراها از راه خداوند گمراه 

می کند، ظالم ترین است. مشرکان گاهی افعال و سخنانی را به خداوند سبحان و واال به 

دروغ نسبت می دهند که خودشان شهادت می دهند چنین افعال و سخنانی حتی از انسانی که 

دارای خصوصیات مهربانی و بخشندگی و کرامت است نیز بعید است. چه برسد به صدور 

چنین فعل یا سخنی از خالق تمام مهربانی ها و بخشندگی ها و کرامت ها و پاکی ها. 

شرک یعنی حرام کردن آن نعمت و روزی و خوشی و لذتی بر خود یا دیگران که خداوند 

آن را حرام نکرده است. شرک یعنی تکذیب بهشت ابدی یا تکذیب جهنم ابدی. شرک یعنی 

انکار آخرت. شرک یعنی طلب یاری و مدد از غیر خدا. شرک یعنی قدرت قائل شدن برای 

غیرخدا. شرک یعنی ترس از غیر خدا. شرک یعنی نسبت دادن صفات بد به خداوند یا نسبت 
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دادن صفات او به غیر او. صفاتی مانند مالکیت، رزاقیت، رحمانیت و غفاریت. شرک یعنی 

نا امیدی از رحمت خداوند. خداوند دانا و بصیر و آگاه به تمامی احواالت بندگان است. 

شرک یعنی تهمت ندانستن زدن به او که دانا به همه عالم است. خداوند خیرخواه ترین به 

بندگان است. شرک یعنی تهمت زدن به کسی که خیرخواه تر از همه عالم به بندگان است که 

خیرخواه نیست. خداوند مهربان و بخشنده است و وعده غفران حتمی به بازگشت کنندگان به 

سوی خود داده و قطعا و طبق وعده خود، گناهان را با توبه پاک می کند. شرک یعنی تهمت 

زدن به کسی که بسیاری از گناهان را می بخشد و نادیده می گیرد و بدی ها را می پوشاند 

که او پس از توبه، بخشاینده گناهان نخواهد بود یا پس از توبه، با بنده اش حتی ذره ای 

نامهربانی خواهد کرد و رفتار او جز رحمت و بخشش محض خواهد بود. شرک یعنی از 

غیر خدا طلب بخشش و آمرزش و نجات کردن. خداوند آسان گیر و رئوف و لطیف به حال 

بندگانش است. شرک یعنی تهمت زدن به کسی که مهربان و لطیف است که سخت گیر 

است. خداوند محافظ و مراقب و مواظب بندگان خود است. شرک یعنی تهمت زدن به آن 

بهترین حافظ و رئوف ترین محافظ بندگان که مراقب و حافظ بندگانش از شرور شریرها 

نیست یا غیر او حافظ  بندگانش ست. خداوند به کسی که به سوی او بازگردد، کامال وفادار 

و خوش قول است. شرک یعنی تهمت زدن به او که وفاکننده ترین به قول و وعده خود است 

که وفادار و وفاکننده به وعده های خود نیست. خداوند یگانه وجود پاک و معصوم حقیقی و 

منزه از کوچکترین ظلم است. شرک یعنی تهمت زدن به کسی که نیکی و پاکی محض است 

که به احدی ظلم کرده یا ظلم انسان ها را به او نسبت دادن. هر روزی که تاکنون هر انسان 

و هر جنبنده ای در زندگی اش خورده از منشأ خداوند و از جانب او بوده است. شرک یعنی 

تهمت زدن به تنها کسی که همواره بندگانش را روزی داده که در آینده بندگان خود را رها 

خواهد کرد و روزی اشان نخواهد داد. شرک یعنی هر روزی را در دست غیر خدا دیدن و 

امن و پناه و نجات را در نزد غیر او جستن. افعال خداوند از سر خیرخواهی برای بندگان و 

رساندن منفعت ابدی به آنان است. شرک یعنی به خاطر ظاهر بد اتفاقات زندگی، تهمت 
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بزنی به کسی که تمام افعالش در جهت خیر و منفعت و مصلحت توست که او خیرخواه تو 

نبوده است. خداوند هرگز تو را رها نکرده و حواسش همیشه به تو هست. شرک یعنی 

تهمت بزنی به کسی که همواره حواسش به تو هست و همواره در حال نگاه به توست که 

حواسش به تو نیست و تو را رها کرده. صفات خداوند، باالترین و واالترین صفات است. 

شرک یعنی تهمت بزنی به کسی که برترین و شایسته ترین خصوصیات را دارد که این 

برترین صفات را ندارد یا جز او صاحب صفات واالی اوست. شرک یعنی بدبین باشی به 

کسی که با قول و وعده صادق، رفع تمام نیازهای دنیوی و اخروی تو را تضمین و کفالت 

کرده است. شرک یعنی شک کنی به این که او عاشق بندگان و رقیق القلب و ودود است. 

شرک یعنی صفت عشق ورزی او را به کس دیگر نسبت دهی و همه عشق های عالم را از 

منشأ وجود او نبینی. خداوند یقینا و قطعا از مومنان در برابر دشمنانشان پشتیبانی و حمایت 

می کند و بهترین یاور و کمککار است. شرک یعنی حس بی اعتمادی به معبود یا اعتماد به 

غیر او. شرک یعنی تهمت بزنی به او که با دلسوزی به بندگان صالحش در مقابله با 

دشمنانش یاری و کمک می کند که او در میدان جنگ با دشمنان پشت تو را خالی خواهد 

کرد و از تو دفاع و پشتیبانی نخواهد کرد. شرک یعنی تصور کنی جز خدا مدافع و پشتیبان 

تو در زندگی ات است. شرک یعنی تهمت یار نبودن زدن به کسی که یار توست. شرک 

یعنی تهمت مدافع تو نبودن زدن به کسی که همواره مدافع توست. شرک یعنی تهمت پشتیبان 

تو نبودن زدن به کسی که همواره پشتیبان و حامی توست. شرک یعنی شک در دقت و 

درستی اعمال خداوند. در حالی که تمام کارهای خداوند درست و به جا و حکیمانه و از 

روی علم و آگاهی و مصلحت است.

از همه اتفاقات و انسانها استفاده کن برای تقرب به خداوند. از کسانی که وارد زندگی ات 

می شوند، از اتفاقات ناخواسته ای که برایت رخ می دهد، از سخنانی که می شنوی، از ثانیه 

به ثانیه زندگی استفاده کن برای تقرب به او. ثانیه به ثانیه زندگی در این دنیا را قدر بدان که 

در همین ثانیه ها می توانی از خودت بنده ای بسازی که خداوند عاشق او شود. این دنیا 
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دروازه است برای اتصال ابدی به صفات جمال و کمال خداوند. این دنیا دروازه است برای 

دست یافتن به همجواری ابدی با معشوق. هر فرصت، هر انسان، هر اتفاق، فرصت است. 

فرصت برای اطاعت او. فرصت برای به دست آوردن رضایت او. فرصت است برای 

نشاندن لبخند رضایت بر چهره او. هیچ کدام را از دست نده و در هیچ اتفاق و انسانی توقف 

نکن. هدف آنان نیستند. هدف اوست و الغیر... خودت را به غیر او نفروش... محبت هر 

 غیر خدایی را از قلبت کنار بزن تا به منبع نور و عشق حقیقی برسی. تو از آن خدایی...

آیا می دانی ذره ای کوچک از آن شكرگزاری واقعی كه بندگان را به تمام آن وعدههایی كه 

خداوند به شاکران داده است می رساند، واقعا چگونه است؟ شكرگذاری واقعی یعنی از 

شدت شادی از داشتههایت كه همه را خداوند به تو عطا کرده است، سر از پا نشناسی و از 

شدت قدرشناسی و لذّت از داشتههایت، اشك بریزی. شكرگذاری واقعی ، یعنی مرتبا یکی 

یکی نعماتی را كه داری، در قلبت مرور کنی و از حس قدرشناسی حمد الهی گویی. وقتی 

كه شكرگذار واقعی باشی از صبح كه چشمانت را باز کنی، بارها و بارها از سرور و 

شادمانی نعمات الهی، اشك در چشمانت حلقه خواهد بست و تو فقط خواهی پرسید چگونه 

شكر این همه نعمت را به جای آورم؟ شكرگذاری واقعی یعنی آنقدر مشغول شمردن 

داشتههایت هستی كه متوجه میشوی چیزی در عالم وجود ندارد كه تو نداشته باشی. شکر 

گزاری واقعی یعنی در آرامش یا مصائب، در فقر یا توانگری، در سالمت یا بیماری، 

خوشنود و راضی و خوشحال باشی و حس دلپذیری و خوشایندی و لذت نعمتهای معنوی را 

در قلبت تداوم ببخشی. شکرگزاری یعنی از آنچه نداری یا از دست داده ای اندوهناک نباشی 

و بر همان چه داری تمرکز کنی و بدانی خداوند آن چه را از دست داده ای یا خیلی بهتر از 

آن را در زمان مناسب به تو عوض خواهد داد. شکرگزاری یعنی استفاده کنی از تمام 

نعمات الهی و برخوردار شوی از هر آن نعمت حاللی که خداوند به تو عطا کرده است و 

نعماتش را اظهار و آشکار کنی و از اخفاء و فراموشی و حرام کردن آن ها بر خود پرهیز 

کنی. شکرگزاری واقعی یعنی برای تشکر از نعمات الهی، در راه او از آن چه به تو عطا 
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کرده انفاق کنی و محرومان را اطعام کنی و اعمال صالح انجام دهی. شکرگزاری یعنی 

قلبی و زبانی از خصوصیات نعماتی که خداوند به تو عطا کرده، باالخص نعمات روحی و 

معنوی تعریف و تمجید کنی و در مرتبه باالتر، خالق نعماتت را حمد و سپاس و تمجید و 

تحمید کنی. شکرگزاری یعنی با شادی و بهجت از انسانهایی که خداوند به واسطه آنان 

نعماتش را به تو ارزانی داشته سپاسگزاری و آنان را خوشحال کنی. شکرگزاری یعنی 

یادآوری کنی ارزش و اهمیت نعمات الهی را و قدر نعمات را بدانی و نعمات الهی را حفظ 

کنی. شکرگزاری یعنی بپذیری و دریافت و تصرف کنی نعمات الهی را و آنان را رد و 

طرد نکنی. شکرگزاری واقعی یعنی آنقدر خودت را مدیون و بدهکار عطایای خداوند حس 

می کنی که سعی می کنی با انجام اعمال صالح ذره ای از دین عظیم خود به خداوند را 

جبران کنی. شکرگزاری حقیقی یعنی حتی خداوند را برای نعمتهای مادی و معنوی که به 

سایرین عطا کرده نیز شاکر باشی و بدانی خداوند به زودی بهتر از آن نعمات را از فضل 

خود در موعد مقرر به خودت نیز عطا خواهد نمود و فضل او تو را برای دریافت عظیم 

ترین نعمات کفایت خواهد نمود. اگر خداوند را برای نعمتهایی که به سایرین عطا نموده 

ستایش و شکر گویی، تو را صاحب همان نعمتها قرار خواهد داد. تمامی نعمتهای الهی چه 

آنان که به خودت عطا شده و چه آنان که به سایرین عطا شده، آیات الهی ست. از عمق 

وجودت سپاسگزار تمامی عطایای الهی شو که اگر حقیقتا سپاسگزار نعم الهی شوی همه 

عالم از آن تو خواهد بود.

 مراقب باش مشاهده ناسپاسی دیگران و عقوبتی که در اثر ناسپاسی خود متحمل می شوند، 

موجب ناسپاسی قلبی تو نگردد. هر چه خودت بیشتر به سوی نور فطری ایمان و 

شکرگزاری از خداوند حرکت کنی و خودت را از تاریکی ناسپاسی نجات دهی، کسانی که 

با تو دوستی می کنند نیز بیشتر از نور بهره مند خواهند شد و از ظلمات نجات خواهند یافت 

اما هرچه بیشتر خودت در ظلمات کفر و ناسپاسی فرو روی، افرادی نیز که با تو دوستی 

کنند، بهره ای از ظلمات نصیبشان خواهد شد. پس برای نجات اطرافیان، اول از همه قلب 
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خودت را از ظلمت ناسپاسی نجات ببخش. اگر در ایمان و آرامش و شکرگزاری باشی و 

گوهر الهی درونت را حفظ کنی، اطرافیانت نیز تحت تاثیر قدرت روحی تو ، قوی تر و 

آرام تر خواهند شد و اگر به خاطر منافع دنیای خودت یا دنیای دیگران، به فطرتت پشت 

کنی و دین و ایمان و قلب مطمئن و راضی را از دست دهی، نه تنها خودت در آتش سقوط 

می کنی بلکه هر کس وارد دایره رکون و تمایل به تو و دوستی با تو شود نیز بهره ای از 

ظلمت خواهد برد. 

خودت را از لذت از بی شمار نعمات حقیقی روحی و فطری و معنوی که خداوند آنان را 

مختص انسان نموده و همه آنان را برای منفعت رساندن به ابدیت انسان تسخیر نموده است 

محروم نکن که در دنیا و آخرت زیانکار خواهی شد. خداوند شکرپذیر، رئوف و رحمان و 

رحیم است و هرگز کسانی که ایمان آورند و شکر گزارند را عذاب نمی کند. هیچ چیز را 

بر حفظ دین و ایمان و فطرت شکرگزارت ترجیح نده. فطرت شکرگذارت را محفوظ نگه 

دار. دنیای مادی را فدای حفظ ایمان و فطرت شکرگزارت کن نه فطرتت را فدای حفظ 

دنیای مادی زودگذر. هر كس مومن و شكرگذار واقعی شود، همه عالم به تصرف او درآید. 

هر کس ایمان آورد و خداوند را شکر گوید و رو به سوی نعمتهای الهی کند به نفع خودش 

است و هر کس ناسپاسی کند و از نعمات حقیقی ابدی الهی غافل گردد و به آنان پشت کند، 

خداوند ستوده و بی نیاز از سپاس اوست. و همواره در یاد داشته باش دنیا اگر در پرستش 

حق و در راه سعادت آخرت صرف نشود، لهو و لعبی بیش نیست و یقین داشته باش نعمات 

زنده و پاک حقیقی خداوند، نعمات اخروی و ابدی هستند. پس با تزکیه نفس و انجام اعمال 

صالح خود را برای تصرف نعمات ابدی آماده کن و با ترک انفاق یا مشغول شدن به لهو و 

 لعب یا طمع و زیاده خواهی در مادیات، نعمات عظیم ابدی را بر خود حرام نکن.

آیا می دانی آن ایمان كه تو را به وعدههایی كه در صورت ایمان به آدمی داده شده است می 

رساند، چگونه است؟ ایمان درجات و مراتب بسیار دارد و باالترین درجه آن در پیامبر خاتم 
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و امیرالمومنین علی علیه السالم به ظهور رسیده است و هر انسان به تناسب میزان ایمانش 

از درجات و عطایای الهی بهره مند می گردد.

ایمان واقعی یعنی در تمام زمانها و شرایط مطمئن باشی كه خداوند آن چه را خالصانه از 

او در خواست كرده ای، در زمان مناسب به تو عطا خواهد كرد. ایمان واقعی یعنی در تمام 

لحظات رویارویی با دشمن، مطمئن هستی آن پیروزی و غلبه ای که  خداوند به تو و همه 

مومنان وعده داده است، محقق می شود. ایمان واقعی یعنی در تمام زندگی مطمئنی که 

روزی خداوند به تو خواهد رسید و او تو را حفظ خواهد کرد. ایمان واقعی یعنی زمانی كه 

صبر می کنی تا از سختی ها گذر کنی و به فتح و گشایش برسی، با دلی قوی و قرص، 

سرشار از آرامش و شکرگزاری و شادمانی باشی. ایمان واقعی یعنی هر اتفاقی كه می افتد، 

مطمئن باشی در پرتو تدبیر الهی و در جهت نیرو بخشیدن به تو و پاک گرداندن تو از 

اشتباهات و رساندن تو به صالح و مصلحت و پیروزی موعود توست. ایمان واقعی یعنی 

همواره خود را در پرتو حمایت قدرتمند خالق می بینی و شجاعانه در هر عرصه رویارویی 

با دشمن پا میگذاری و مطمئن هستی او تو را در پرتو حمایت ابدی خود حفظ میكند و جز 

یکی از دو نیکی را منتظر نباشی. ایمان واقعی یعنی باور به این سنت غیر قابل تغییر الهی 

که مطمئن باشی وقتی در کنار سایر مومنان در برابر حمله و تجاوز دشمن مقاومت کنی، 

دشمن قطعا ناامید خواهد شد و به مبارزه پشت و فرار خواهد کرد. ایمان واقعی یعنی مرتب 

و بدون وقفه، تحقق آرمانهای بزرگ را از خداوند رحمان بخواهی و در باالترین شکل 

ممکن بخواهی. بهترینهای ابدی را بخواهی. آن مقام نفس مطمئنه را که برای نیل به آن 

خلق شده ای را بخواهی. و باالتر از همه باالترین مقام رضوان الهی را از خودش طلب 

کنی. این قانون ثابت و ابدی خداوند است كه به یقین و ایمان بندگانش پاسخ می دهد.

آیا می دانی آن صبر كه تو را به وعدههای الهی كه در صورت صبر به آدمی داده شده است 

می رساند، چگونه است؟ صبر داشتن واقعی یعنی در تمام لحظات زندگی ات چه با ظاهر 

موافق چه مخالف، شكرگذار و خوشحال و شادمان و راضی باشی. صبر داشتن یعنی  
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زیبایی و نیکویی را در پس هر مصیبت و شرایط سخت ببینی و با وجود مشکالت در 

صراط مغفرت پروردگار حرکت کنی . صبر یعنی بدانی اگر در مسیر مستقیم باشی،  

سختی ها و مصائب و فقدان های موقتی نمی توانند مانع از رسیدن تو به ابدیت باشکوه و 

کامیابی موعود تو شوند. صبر یعنی در برابر سختی ها و مشقات روزگار سستی و ضعف 

به خود راه ندهی و عنان اوضاع را به دست احساسات نسپری و در پیمودن مسیر حق 

کوچکترین شکی به خود راه ندهی تا به مقصود خود نائل شوی. صبر یعنی آنقدر به رسیدن 

به اوج قله های ظفر و موفقیت و سربلندی در صورت توکل بر خداوند ایمان داری که 

سختی ها و کمبودها و نقصان ها ذره ای در تو تزلزل و دستپاچگی یا شتابزدگی ایجاد نکند. 

صبر یعنی در هر شرایطی چه با ظاهر بد یا خوب، مطمئن باشی كه تا وقتی توکلت بر 

پروردگار است و بندگی او را می کنی، سعادت و عزت و افتخار تو نزد خدا تضمین شده 

است. صبر داشتن واقعی یعنی در میدان های مبارزه با دشمنان خدا سست و ضعیف نشوی 

و در دنبال نمودن پیروزی حتمی موعود متوقف نگردی و تا لحظه غلبه و فتح نهایی از پای 

ننشینی. صبر داشتن واقعی یعنی در ابالغ و اجرای احکام الهی و ترک نواهی الهی پر 

طاقت و پرقدرت، پافشاری و پایداری کنی و از مسیر درست با وجود مخالفت گمراهان و 

اذیت تکذیب کنندگان عقب نشینی نکنی. صبر داشتن واقعی یعنی از هر اتفاق مثبت و منفی 

که در مسیر اطاعت الهی رخ می دهد راضی باشی و هر آنچه را خداوند برای تو مقدر 

کرده، همان را دوست بداری و هر آن چه را خداوند برای تو خواسته همان را بخواهی. 

صبر داشتن واقعی یعنی در سختی ها مستحکم و پایدار و مقاوم و با ثبات و ادامه دهنده راه 

مستقیم باشی و از شکایت خویشتن داری کنی تا به ظفر و پیروزی و گشایش نائل شوی. 

صبر داشتن واقعی یعنی بر فقر و نداری راضی و خوشنود باشی آن زمان که بر به دست 

آوردن ثروت از راه معصیت توانایی داشته باشی و بر دشمنی حسودان و بدخواهان و 

معاندان صبر کنی آن زمان که بر جلب دوستی آنان از طریق گناه و کتمان حق توانا باشی 

و بر ذلت ظاهری و موقتی صبر کنی با آنکه بر به دست آوردن عزت از راه معصیت قادر 

www.takbook.com



عظمت خدای مهربان، راز خوشبختی و قدرت                                        کیمیا مظفریان

233

باشی و در تمام این مواقع مطمئن باشی عزت و ثروت و مکنت و مقام تو در همین زمان و 

تا ابد نزد خداوند محفوظ است و بدانی خداوند عزت های عظیم، ثروت های بی شمار و 

مقام هایی فرای تصور را به زودی پس از پشت سر گذاشتن امتحانات به تو عطا خواهد 

نمود. صبر یعنی آرام و قرار و بردباری و تاب و تحمل زیاد و شکیبایی و انتظار بهترین 

ها. صبر داشتن واقعی یعنی در تمام لحظات، بدانی كه خداوند دعاهای تو را مستجاب 

میكند و به وعده های خود عمل می کند و تو و همه آزادی خواهان جبهه مقاومت اسالمی 

را بر بدخواهان و حسودان و معاندان پیروز می گرداند. صبر یعنی تهدید و تهاجم دشمنان 

اسالم را به مرزهای نظام اسالمی ببینی اما با طیب خاطر و اطمینان کامل به پیروزی و 

ایمان به یاری قطعی الهی، از مرزهای نظام اسالمی دفاع کنی. صبر یعنی تهاجم ها و 

اهانت ها و بدگویی ها و افتراهای مستکبران ظالم صهیونیستی و آمریکایی و سعودی را 

علیه جمهوری اسالمی و انقالب اسالمی ببینی اما با قلبی آرام و مطمئن به اینکه خداوند تو 

و همه مدافعان اسالم را چنان بر آنان پیروزی و غلبه عطا خواهد کرد که با تمام وجود 

آرزو کنند کاش مسلمان و در سپاه اسالم بودند، مدافع و عاشق انقالب اسالمی ایران بمانی. 

چهل سال تمام، آمریکا و اذناب و مزدورانش بر علیه جمهوری اسالمی نقشه کشیدند و 

فعالیت های گسترده انجام دادند و پول های هنگفت خرج کردند. اما بر خالف میل آنان 

جمهوری اسالمی در این چهل سال از یک نهال باریک تبدیل شد به یک درخت تناور که 

اصلها ثابت و فرعها فی السماء.

حب و بغض قلب خود را بر اساس حب و بغض دین تنظیم کن و به خاطر پروردگارت 

انسانها را دوست داشته باش و به خاطر او از دشمنان قسم خورده اش و دشمنان اولیایش 

بیزار باش. انسانها را برای معبودت بخواه. برای آن كه از طریق اطاعت امر خداوند در 

مورد آنان، به خداوند مقرب شوی. از هیچ کس اندیشه و پروا نکن که قدرتی جز قدرت 

خداوند شکست ناپذیر نیست. با اطمینان وارد کشتی نجات خداوند شو و در مسیر مستقیم با 

سرعت به پیش برو و رضای انسانها را رها كن و فقط به دنبال به دست آوردن رضای 
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الهی باش. به سالمت رسیدن کشتی نجات الهی حتمی و قطعی ست زیرا خود خداوند علی 

اعلی ناخدای این کشتی ست. تنها کسی كه میتواند روی زندگی ات اثر بگذارد، فقط خود 

خداست. تنها کسی كه تو را غرق آرامش و امنیت و احساس خوب میكند و شر هر شیطان 

را از تو دفع می کند، فقط اوست. قرار نیست خودت یا کس دیگر این کشتی را به مقصد 

برساند. مکر و حمله دشمنان و حسودان هم کوچکترین اثری در پیش رفتن این کشتی به 

سوی ساحل ابدی خوشبختی ندارد. اراده انسانها در برابر اراده خداوند کامال بی اثر و خنثی 

ست و فقط اراده خداوند محقق شدنی ست. خداوند است كه با اراده اش، هر مخلوق را خلق 

كرده است. پس فكرت و قلبت را از هر انسانی رها و پاك كن و حضور ابدی و 

آرامشبخش خداوند را در قلب و جانت احساس كن. حضوری قدرتمند و آزادیبخش با 

سروری همیشگی. فقط اوست كه در تمام طول زندگی ات پشت و پناهت است. آن کس که 

اتمام می کند وعده خود را و بندگانش را که به او ایمان آوردند و والیت جز او و رسولش 

را نپذیرفتند و زیر بار اطاعت کدخدایان دروغین نرفتند به مقصد می رساند، خود مالک 

آسمانها و زمین است. او بندگان خود را به مقامی خواهد رساند که اهل آسمانها و زمین به 

آن غبطه بخورند. به پروردگارت اعتماد داشته باش و با اطمینان وارد کشتی نجات اسالم 

ناب محمدی شو. جمهوری اسالمی ایران با رهبری صالحانه امام خمینی (ره) و در ادامه با 

رهبری حکیمانه فرزانه معاصر، امام خامنه ای (ره) اولین کشوری بود که در همه ابعاد 

باالخص بعد سیاست وارد کشتی نجات مترقی ترین سیاست یعنی سیاست اسالم ناب محمدی 

شد. بحمدالله وعده صدور انقالب اسالمی تنها بعد از گذشت چند دهه محقق شده است و 

میلیونها نفر از مردم آزادی خواه بسیاری از کشورها نیز به این کشتی عظیم پیوسته اند. این 

کشتی در حفاظت و امنیت عظیم الهی ست و لحظه ای از پیش رفتن به سمت ساحل 

رستگاری و پیروزی باز نخواهد ایستاد.
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روزی رسان و معبودی در ذهنت در کنار پروردگار عالمیان قرار نده که اگر چنین کنی 

زبون و خوار و تنها خواهی شد. هر كدام از نعمتهای الهی را كه دیدی و طلب کردی از 

آن تو باشد، فقط فقط از خداوند منان بخواه تا به تو عطا کند. با توکل بر پروردگارت برای 

به دست آوردن نعمات اقدام و تالش کن و یادت باشد هر آنچه وجود دارد، از نعمتهای 

مادی و معنوی به اراده خداوند خلق و پرورش و تکمیل شده و تحت تسخیر اوست. فكر می 

کنی چه کسی ثروتمندان را ثروتمند كرده؟ خودشان یا پروردگار آسمانها و زمین؟ فكر می 

کنی زیبارویان را چه کسی زیبا كرده؟ خودشان یا خالقشان ؟ فكرمی کنی نعمت هایی مثل 

روابط قدرتمند و باوحدت، ازدواج های موفق و ماندگار، زیبایی و عزت و کرامت كه 

مومنان واقعی در آن غرقند را چه کسی به آنها عطا كرده؟ انسانها یا خالق هستی؟ مسلما 

هر چه نعمت مادی و معنوی در دنیا وجود دارد، از مال گرفته تا شهرت و سالمتی و علم و 

دانش، همه و همه از طرف خالق آسمان ها و زمین، به اراده او و تحت تسلط و اراده 

اوست. روابط نیکوی انسانی، موفقیتهای مادی و معنوی، عشق میان انسانها، عزت و 

کرامت و آرامش و شادمانی، همه به اراده خداوند خلق شده است و تحت تسلط و اراده 

اوست. چه متاع دنیا و چه رزق ابدی، همه مخلوق خداوند و تحت تملک اوست. اما به مال 

و تمتع دنیوی که به اهل دنیا داده شده چشم ندوز. ثروت دنیا هرچقدر هم زیاد باشد مانند 

شکوفه ای ست که هرگز گل نخواهد داد و خیلی زودگذر و فقط اسباب آزمایش بنی آدم 

است. رزق نیکوی ابدی از همه ثروت دنیا بهتر و باقی تر و عظیم تر است. بسیار بسیار 

عظیم تر از هر نعمت زودگذری که در دنیا می بینی به اراده خداوند برای آخرت مومنان 

خلق و مهیا شده است. بسیار عظیم تر از ثروتی که خداوند علیم به اهل دنیا برای آزمایش 

عطا کرده برای زندگی ابدی مومنان آماده نموده است. هرگاه، زندگی ابدی را از خود 

خداوند خالصانه بخواهی، و برای به دست آوردنش تالش کنی و مومن هم باشی پاسخ 

تالشت را می گیری. هر کس هر چه را دارد از خداوند مهربان دارد. به او متکی باش. 

چون زمام اختیار هر موجودی به دست اوست و تمام جنبندگان روی زمین به اراده او 
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حركت میكنند. از او بخواه كه تو را مستغرق نعمتهای ابدی اش گرداند. از او بخواه كه تا 

ابد چهره ی تو را از طراوت كثرت نعمتها گلگون سازد. و او را شكر گوی و صبر داشته 

باش و عجله نکن. خداوند به تو آنها را خواهد بخشید. تسلیم نشانههایی كه برایت فرستاده 

باش. خداوند هستی آفرین آنان را که به آیات او ایمان می آورند، نعمتها و فراوانی هایی 

عطا خواهد کرد كه تمامی زمینیان مات و مبهوت آن فراوانی شوند. تمام وعدههای الهی از 

جمله بازگشت تمام اعمال و اجابت دعاهای مومنان شکرگزار و خواری و شکست معاندان 

و سلطنت طلبان به زودی محقق خواهد شد. پس نعمت فراوان فناناپذیر اخروی را طالب 

باش و بدان كه تنها درگاه رسیدن تو به نعمتهای عظیم زمین و آسمان و هر آن چه 

میخواهی، خداوند قدیر و بزرگ توست و او مطمئنا هنگامی كه چشمت را برای دریافت 

نعمات ابدی به او بدوزی و برای به دست آوردن رضای او تالش کنی ، تو را از هر نعمت 

كه بخواهی، سیراب و سرشار خواهد گرداند.

مسلما خداوند بزرگترین و قدرتمندترین حاكم بزرگ كائنات است. روزگار تو، با ایمان به 

او ، روزگار سعادت و شادکامی خواهد بود. مكان تو با یكتاپرستی، بهشتهای زیبا خواهد 

بود. خلق و خوی تو از این پس، با شكرگزاری، اخالق زیبا و بهشتی و قدرتمند و پرشكوه 

خواهد بود. دیوانهوار به خداوند رحمان ایمان داشته باش. در زیر چتر حمایت اویی. پس 

دیوانهوار در برابر دشمنان او شجاع باش. آن گونه برای به دست آوردن رضای معبودت 

مجاهدت و تالش کن که آن روز بزرگ که چشمت به عظمت زیبایی جمالش افتاد تا ابد 

دچار حسرت ابدی نشوی که چرا به جای گذران زندگی دنیا برای به دست آوردن چنین 

معبود بی همتایی ، زمان کوتاه زندگی دنیا را به طلب معبودهای پوچ و دروغین و فناشدنی 

 نابود کردی. فقط از خشم او حذر کن و بدان تقوا تنها راه نجات از عذاب الهی است. 

و در مورد کاری نگو که من خودم آن کار را فردا انجام خواهم داد مگر اینکه بگویی و 

معتقد باشی اگر خداوند قادر بخواهد، آن را به انجام خواهی رساند. هرگاه خواستی بر تالش 

خودت تکیه کنی و فراموش کردی اراده عظیم خداوند را، دوباره پروردگارت را یاد کن و 
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از او بخواه تو را مداوما به راه نزدیکتر به راه حق هدایت کند. حتی ذره ای از آنچه را 

داری از تالش خودت یا از علم خودت یا از توان و مهارت خودت ندان که هر چه داری 

عطا و فضل و اراده الهی ست. از دالیلی که قارون ثروتمند الیق عذاب شد این بود که 

اعتقاد داشت ثروتش را با دانش و کاردانی خودش به دست آورده است. فقط آنچه در زندگی 

آدمی رخ می دهد که حضرت علی اعلی بخواهد. 

هیچ کس نمی تواند ذره ای مانع از رسیدن آن روزی به تو شود که پروردگارت آن را برای 

تو مقرر نموده است. روزی تو در آسمان است. روزی مادی و معنوی ات در آسمان است. 

روزی سعادت و پیروزی و شادمانی و آرامشت در آسمان است. پس ذره ای از اجرای 

فرمان های الهی در اعمالت و ایستادگی بر اعتقادات توحیدی در افکارت و بیان حرف حق 

در گفتارت عقب نشینی نکن. بدخواهی هیچ کس نمی تواند مانع از رسیدن تو به آن سعادتی 

شود که پروردگارت برای تو مقرر نموده است. دشمنی دشمنان و مکر حیله گران و 

حسادت حسودان نمی تواند تو را ذره ای از مقام واالیی که فرمانروای آسمانها و زمین 

برای بنده مطیع خود قرار داده است، تنزل دهد. پس ذره ای از مواضع اسالم ناب محمدی 

عقب نشینی نکن. با ترس از غیر خدا باعث نشو خداوند تو را به غیر خودش واگذار کند. با 

نسبت دادن روزی ات به غیر خدا باعث نشو او تو را به غیر خودش واگذار کند. با پنداشتن 

عاقبتت در دست غیرخدا او را به خشم نیاور. بدبختی فقط در صورتی در زندگی شخص به 

وجود می آید که به خاطر ترس از غیرخدا از بندگی خدا در اعمال یا افکار یا گفتارش عقب 

نشینی کند. مهم نیست دیگران برای تو چه خیر یا شری را می خواهند یا می خواهند تو را 

از چه چیز محروم کنند. مهم این است که خداوند قدیر برای تو چه می خواهد. مهم این 

نیست که دیگران درباره تو چه اندیشه خوب یا بدی در سر دارند. مهم این است که نظر و 

اندیشه خداوند بزرگ در مورد تو چیست. پس هر کاری را فقط برای خوشنود کردن خداوند 

و فقط برای آنکه او ببیند و بپسندد انجام بده. برای خوشنود کردن خداوند، احتیاج به 

خوشنودی و تایید کس دیگر نیست. خوشنودی یا ناخوشنودی دیگران کوچکترین اثری در 
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برکت یا بی برکتی عمل تو ندارد. خداوند کاری را که خالصانه فقط برای اینکه او ببیند 

انجام میدهی، رشد می دهد و باال می برد و برکت می افزاید. خداوند رحمان است که آن 

هنگام که هیچ کس عمل خالصانه تو را نمی بیند، در حال نظاره توست و عمل تو را تا 

عرش خود باال می برد  و تمام عالم را در جهت برکت دادن به عمل تو و یاری رساندن به 

تو بسیج می نماید و تو را از گزند بدخواهان و حسودان در امان نگه می دارد. تمامی 

كائنات به فرمان خداوند اعلی و بله قربانگوی اوست و با اراده ی عظیم او همنوا و 

هماهنگ میشود و هرچه را از ملک پادشاهی حضرتش فرمان بگیرد اجرا میكند. ملک 

پادشاهی خداوند زنده و زوال ناپذیر است و تمامی عالم، عوامل و زیردستان خدایند و او 

هیچ کس را در فرماندهی خود شریک نمی کند. خداوند عالم مطلق و از هر شخصی عالم 

تر است و علم غیب آسمانها و زمین از آن اوست. آنچه از کتاب آسمانی توسط پیامبر او به 

تو ابالغ شده است را بخوان و بدان هیچ تغییری در کلمات الهی وجود ندارد. اراده کسی 

جز خداوند بزرگ در زندگی تو اثری ندارد و پناهی جز او نخواهی داشت و اراده خداوند 

رحمان بر رحم و عشق به بندگان است. پس اگر دیگران تو را اذیت و آزار کردند، آن را 

به حساب عذاب خداوند نگذار که مسیر زندگی مومن با بالیا و اذیت های منکران پوشیده 

شده تا میزان ایمان و پایداری او در مسیر حق سنجیده شود و بر مقاماتش افزوده گردد. 

همیشه همراه کسانی باش که پروردگارشان را صبح و شب می خوانند و خوشنودی او را 

می طلبند و از آن کس که قلبش از یاد الهی غافل است و از هوا و هوس خود پیروی می 

کند اطاعت مکن.

آیا  عمل صالحی وجود دارد كه تو فكر می کنی از عهده تو باالتر است؟ پس هر چه هست 

با ایمان به اراده خداوند شروع كن و با اعتقاد به اینکه اگر پروردگارت بخواهد انجام خواهد 

شد، اقدام کن. خداوند ازعالم بینهایت بعدی كه از دید تو عالم غیب است ولی هماكنون در 

آن قرار داری، هر آن چه را برای پیروزی نیاز داری، به سمت تو خواهد فرستاد و حتما 

یاری ات خواهد نمود. او از عالم نادیدنی معجزات و برکات و گشایش ها را در مسیر 
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حرکت تو نازل خواهد نمود و بسیار عطایت خواهد نمود. مطمئن باش. بسیاری از کارهای 

بزرگی که برای سایرین غیرممکن است برای كسانی كه به خداوند ایمان دارند، ممكن 

است. در مسیر جمع آوری سپاه بزرگتر برای ظهور حضرت صاحب الزمان بگو خدایا از 

طرف خودت برایم حجت یاری کننده قرار بده. خداوند عزیز به واسطه بی شمار عوامل و 

زیردستانش یاری ات خواهد نمود. حتی نمی توانی تصور کنی خالق آسمان ها و زمین چه 

تعداد بی نهایت از عوامل و وسیله ها و ابزار و سربازان گوش به فرمان از انسانها و 

مجردات زیر دست خود دارد و با چه قدرتی آنان را در جهت یاری ولی خود بر روی 

زمین، بسیج می نماید. هنگامی که برای یاری سپاه ولی خدا و افزودن بر قدرت سپاهش قدم 

برداری، خداوند نه تنها یك انسان نیكوكار، صد انسان نیكوكار، هزار انسان نیكوكار، بلكه 

تمام انسانهای نیكوی كره زمین را دور تو جمع خواهد کرد و ان شاء الله تو را از 

سرداران سپاه ولی خود قرار خواهد داد. در زمان غیبت، با سپاه نائب عام امام زمان متحد 

باش و در کنار سایر مومنان جبهه مقاومت اسالمی به سردمداری جمهوری اسالمی ایران 

در برابر دشمنان ولی خدا، با اقتدار و شکوه، صف آرایی کن تا لرزه بر تن دشمن مومنان 

و دشمن خداوند بیندازی. برای سپاه ولی خدا خرج کن و مطمئن باش بسیار بیشتر ازهر چه 

در راه خدا خرج کنی، از طرف خداوند به تو بازگردانده خواهد شد. خداوند بسیار جبران 

کننده و شکور است. اگر مومنان به دلیل ایستادگی در برابر ظلم دنیای استکبار هر 

نامالیمت و سختی را متحمل می شوند به پاداش ایمان قلبی شان و صبر و پایداری شان، 

خداوند تمام سختی ها را برای آنان جبران خواهد نمود و چند برابر تمام مسائلی كه تحمل 

نموده اند، به آنان سلطنت، عزت، حكومت، قدرت، برتری و نعمت خواهد بخشید. این وعده 

برگشتناپذیر خدای قادر و شکست ناپذیر است. منتظر تحقق وعده الهی باش. در دستگاه 

پرجبروت الهی کوچکترین ظلمی وجود ندارد و مومنان صالح صاحب حکومت و عزت 

زمین خواهند بود. وقتی وارد سپاه صاحب الزمان شوی، تمام اتفاقاتی كه برایت رخ می 

دهند، به نفعت است و به هر جا كه وارد میشوی، برایت بهترین است و هر رویارویی با 
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مخالفان برایت به پیروزی بدل خواهد شد. آن باقی خداوندی كه خداوند برایت به رهبری 

برگزیده، بهترین برای توست. آرامش واقعی با بودن در سپاه خداوند در زندگی ات جاری 

خواهد شد. خداوند مهربان قدرتمندانه پشت مومنان ایستاده است و از آنان دفاع می کند. 

صدها هزار برابر نیرویی که مومن در راه هدف مقدس ولی خدا صرف می کند، نیروی 

ذخیره شده در جهان است که توسط خداوند در جهت  حمایت از مومنان به کار می افتد. 

خداست که سپاه اباصالح المهدی را بر تمام عالم تسلط خواهد داد و آنان را فاتح، غالب ، 

پیروز و سعادتمند خواهد گرداند. او یاوران حجت قائم را نشانه های قدرت و توانگری 

ایمان آورندگان به خود روی زمین، برای تمامی انسانهای حاضر و آیندگان قرار خواهد 

داد و آنان را  برای یک عمر، سروری خواهد بخشید. خداوند مهربان قدرت و توانگری 

خود را از الگوی زندگی سپاه اباصالح برای سایر بندگانش به نمایش خواهد گذاشت. او از 

زندگی آنان، صفت وفای به عهدش را به همه زمینیان نشان خواهد داد. حیرت می کنی از 

این كه بدانی چه قدرت و یاری و جانشینی عظیمی به یاران امام غائب عطا شده است. 

خداوند منان یک بار وعده عظیم یاری خود را بر عبد صالحش، امام خمینی (ره) محقق 

نمود و او را بر حاکمان فرعونی و طغیان گر و غاصب غرب و شرق پیروز گرداند و به 

واسطه او حکومتی اسالمی را ایجاد نمود و ما ایرانیان را منت زندگی تحت سایه حکومت 

اسالمی نهاد. و به زودی یاری های بسیار بزرگتر فراخواهد رسید و به زودی آن روز 

خواهد رسید كه تمام مردم زمین، تحت حکومت واحد الهی زندگی کنند و همگان حاکمیت 

الهی را بپذیرند. آن روز خواهد رسید كه همه دنیا به یكتاپرستی روی آورند و همه به حقوق 

خود دست یابند و تحت عدالت کامل زندگی کنند. آن روز خواهد رسید كه عدالت به طور 

کامل به اذن الهی توسط ناجی بشریت، عبد صالح خدا، مهدی موعود در سراسر زمین 

برقرار گردد و ثروت زمین از انحصار ثروت اندوزان خارج شود و ثروت های نهفته 

آشکار گردد و ثروت بیحد و اندازه ی زمین با عدالت در پخش و گردش خواهد بود. آن 

روز خواهد رسید كه آنقدر در بانكها و خزانهها و صندوقها پول و دارایی و اجناس با 
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تكنولوژی بسیار پیشرفته خواهد بود كه حتی از شمارش و حساب خارج خواهد شد. تردیدی 

نداشته باش که روزگار ظلم و طغیان و تجاوز حاکمان مستکبر سرانجام به پایان خواهد 

رسید و قدرت قاهره حق، همه ی قله های فساد و تعدی را از بین خواهد برد. باور داشته 

باش که با ظهور مهدی موعود (عج) آن روزها خواهد رسید که ملتها دیگر با یکدیگر 

نخواهند جنگید و صلح و امنیت کامل در مقیاس جهانی آن به وجود خواهد  آمد.

آن روزها نزدیك است. بقیه الله االعظم آیت وجود خدا و مجری امور خدا روی زمین است 

و به واسطه او پرچم حکومت جهانی اسالم ناب محمدی در سراسر گیتی برافراشته خواهد 

شد. آینده ی مومنان منتظر به زیبایی لبخند ابدی خدای قدیر خواهد بود. آینده ی كسانی كه 

به وحدانیت و ربوبیت خدای حكیم ایمان دارند و پیرو مکتب اسالم ناب محمدی و منتظر 

فرج هستند، سرشار از موفقیتهای عظیم خواهد بود. به زودی پیروزی های غیرقابل 

وصف برای منتظران مجاهد و عدالتی بی نظیر بر روی همین زمین آشكار خواهد شد. تو 

نیز در میان خیل بی شمار منتظران باش و برای نزدیک شدن به آن دوران تمامی تالش 

خود را بکن. مومنان به ظهور حجت الهی، هم قبل از ظهور و هم پس از ظهور ان شاء الله 

در زمین كاری خواهند كرد كه هیچ كس از ازل تاكنون انجام نداده است. مومنان صابر ان 

شاء الله به اذن الهی به توفیقاتی دست خواهند یافت و تحوالت و دگرگونی هایی را در 

ساختار دنیا ایجاد خواهند نمود که زمین در رویای خود نیز نمی دید. 

یاری جز از سوی خداوند نیست. خود را به حضرت باری تعالی تسلیم کن که او تو را خلق 

کرد و پرورشت داد و روزی ات رساند. او خودش، هنگامی كه خود را به او تسلیم کنی و 

او را خالصانه بخوانی، تو را در ایمان آوردن هم یاری خواهد رساند. برای اینکه به جایی 

برسی كه هیچكس تاكنون نرسیده است، پروردگارت تو را کفایت می کند. برای اینکه کسی 

بشوی که هیچ کس تا کنون نشده، یاری پروردگارت تو را کفایت می کند. برای اینکه کاری 

انجام دهی که هیچ کس تاکنون انجام نداده، یاری پروردگارت تو را کفایت می کند. برای 

اینکه در مبارزه با دشمنانت پیروز شوی، یاری پروردگارت تو را کفایت می کند . فقط از 
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خودش بخواه و منتظر باش. وقتی از خودش بخواهی، او خود ایمان را و پیروزی را به تو 

عطا خواهد کرد. ایمانی بیش از آنچه در تفکرت می گنجد و پیروزی بیش از آنچه انتظارش 

را داشتی.

وقتت را برای ارتباط عمیق تر با بعد غیر مادی الهی بگذار. وقتت را برای ارتباط عمیقتر 

با پروردگارت صرف کن. لذت حقیقی و خیر و بركت و آرامش و خوشبختی در ارتباط با 

منشا وجود هستی، خداوند بزرگ حاصل میشود. به روزی رسانی او مطمئن باش. تمامی 

نیازهای تو توسط خالقت از قبل رفع شده است و همهچیز آماده است. در ملک عظیم 

پادشاهی او هر نعمت و مکنتی وجود دارد و آن را به هر کدام از بندگانش بخواهد عطا می 

کند. او کریم و بخشنده ست. به رحمت خداوند مهربانی امیدوار باش که دعاهای غیرممکن 

را در زمان های غیرممکن برآورده و اجابت می کند. به سبب سازی و رحمت پروردگار 

حضرت ابراهیم (ع) امیدوار باش. او که دعای بنده اش، ابراهیم(ع) را در زمانی که به 

نظر کامال غیرممکن می رسید اجابت کرد و او و همسرش را در سنین پیری آن هنگام که 

آنان بسیار سالمند و نازا بودند، فرزند سالم و صالح عطا کرد. از بروز بزرگترین معجزات 

و از اجابت بزرگترین دعاها ناامید نباش که خداوند آنچه را بخواهد هر چقدر هم به نظر 

آدمی ناممکن باشد، به انجام می رساند. و مورد پسند خدا باش. خودت را به خداوند بزرگ 

عرضه کن و برای حضرت ربوبی اش دلبری کن. حضرت باری تعالی را یگانه کارفرمای 

زندگیت برگزین و با تالش برای گسترش حاکمیت الهی به استخدام پروردگارت دربیا و از 

خودش مزد بگیر. مال خودت نباش. تا وقتی از آن خود و مالک خود باشی، نمی توانی آباد 

شوی. قلب و روح خود را به خالقت بفروش و به تملک و تصرف او دربیا و گوش به 

فرمان او باش. خداوند برترین مالک است و قطعا ملک خود را به بهترین شکل آباد می 

کند. توجه او را به خود جلب کن و سعی کن آنقدر نیکوکار باشی که او عاشق تو شود و 

انتخابت کند.
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همه داشته هایت را به خالقت بسپار و بزرگترینها و بهترینها را از او طلب کن. تنها 

قدرت مطلقهای كه میتواند از هر آنچه داری، محافظت كند، قدرت مطلقه الهی است. از 

انسانهایی كه مرتب با شادمانی و امید و شكرگذاری، خواستههای بزرگ را به درگاه الهی 

عرضه میكنند، و باایمان به رحمت الهی، امید پاسخ مثبت را دارند باش. خداوند رحمان 

 کسانی را که بر کرم و بخشش او توکل دارند بسیار دوست دارد.

خداوند آنقدر مهربان است که با هر بار طلوع و غروب خورشید، هر کس را آیات او را 

انکار نکند و از کبائر گناهان اجتناب کند، سر تا پا آرامش و صفا و زیبایی می بخشد و 

شادمانی و خوشبختی را روانهی خانهی دل او می کند. دستورات الهی را بر طبق شریعت 

اسالم ناب جامه عمل بپوشان و بدان پروردگار عالمیان دستوری را نازل نکرده مگر آنکه 

هر کس را به خودش و رسولش و آیاتش ایمان آورد، به واسطه اجرای آن دستور، تعالی و 

طهارت و سعادت خواهد بخشید. خالق همه هستی کسی است كه جام لذت و شادكامی و 

سعادت را بر لبهای مومنان شاکر میگذارد تا آخرین جرعه از آن بنوشند و سرمست لذت 

و سرور ابدی شوند. او به واسطه های مختلف به بندگانش رحم می کند و آنان را که تحت 

اطاعت او زندگی می کنند و اوامر او را اقامه می کنند، می بخشاید و عفو می کند و از 

گناهانشان می گذرد. تو در كنار خداوند بزرگ ان شاء الله به آن کارهایی توانا خواهی شد 

که برای دیگران غیرممكن به نظر می رسد. هر کس به سوی پروردگارش توبه و انابه کند، 

رحمت عظیم خداوند اقتضا می کند که خداوند مهربان او را به ذات بی نهایت مهربانش 

وصل کند. او را اطاعت کن تا تو را مانند خودش گرداند.

تو وظیفهای روی زمین جز اطاعت و پرستش خداوند نداری. با آیات الهی جاری باش. 

كائنات به اراده الهی فقط برای پیروزی اهل حق میچرخد. معنی تسلیم در برابر خداوند این 

است كه به او اعتماد کنی و نیروی خوشبختی و نعمت و فراوانی را كه از سمت خداوند 

رحمان رحیم به سوی تو جاری میشود را بپذیری و وعده حتمی فوز عظیم الهی را که به 

مجاهدان راه خود داده است باور کنی. هر چه بیشتر به پروردگارت اعتماد کنی، قدرتمندتر 
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و عظیمتری. مردان بزرگ روزگار از آنجا بزرگ شدند كه خود را به پروردگارشان تسلیم 

كردند و بر او، توكل كامل كردند. بشارت های عظیم برای مومنان ستایشگر خداوند است. 

آنان که به عشق خداوند روزه می گیرند و در برابر او رکوع و سجده می کنند و به 

معروف ها امر می کنند و از منکرات نهی می کنند و حدود الهی را محافظت و مراقبت می 

 نمایند و با دشمنان خدا سازش نمی کنند.

انسان با اختیار كامل برای انتخاب راه خیر یا شر خلق شده است. از خداوند بخواه تو را 

هدایت کند و فقط كافیست كه خالصانه و خاضعانه از او هدایت بطلبی. او هدایتت خواهد 

کرد به سمت زیباترین زیباییهای عالم. از رهبران غیر الهی تبعیت نکن و بگذار فقط 

پروردگارت راه رسیدنت را مشخص کند. بگذار خداوند علیم توسط پیامبر درونی و بیرونی 

تو را راهنمایی کند. وحی تشریعی فقط بر پیامبران و امامان معصوم نازل می شود اما 

وحی تکوینی بر تمامی انسانها رخ می دهد و راه درست زندگی و میانبرهای پیروزی و 

فالح را برای آنان روشن می گرداند. خداوند حکیم باب تعامل بین خود و مخلوق خود را 

باز گذاشته است. تمام پاسخ ها و گشایشها و شاه کلید راه حل های زندگی و راه های غلبه 

بر دشمنان در میدان مبارزه را خداوند به شکل هدایت تکوینی در درون خودت قرار داده 

است. برای دریافت بیشترین انگیزه و امید، به درون خودت رجوع کن و از دنیای عظیم 

درونت هدایت بطلب. خداوند منان همه عالم را از پیش در درونت به تو عطا نموده است و 

آیات الهی بر فطرتت تالوت می گردد. گنجهای عظیم هدایت الهی و منشا استقالل و آزادی 

در درونت است. راه قوی ارتباط با عالم ماورای ماده و راز شناخت حیات ابد، در درون 

بشر است. در وجدان انسان شعله فروزانی ست که او را متوجه خطاها و نیکی ها می کند. 

کسی که این شعله فروزان درونی را با انکار خاموش نکند، توسط همین شعله از رفتن در 

مسیر خطا نجات پیدا می کند. نشانه قرار گرفتنت در صراط مستقیم آن است که توسط 

پیامبر درونی به دریافت نعمتهای عظیم بشارت داده خواهی شد. خداوند مهربان با هدایت 

تکوینی بهترین راه هدایت را در هر موقعیتی به تو نشان خواهد داد و با هدایت تشریعی، تو 
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را در راه درست سعادت به پیش خواهد برد. خداوند از درون و بیرون، راهنمایی بندگانش 

را به سمت پیروزی و شادکامی انجام می دهد. او از همه كس باالترست. به راهنمایی 

اطمینان بخش او در قلب خودت گوش كن. او حقایقی را از درون به تو می فهماند که 

دیگران متوجه آن نمی شوند. هدایت تکوینی فعل مستقیم حضرت حق و از حجج روز 

قیامت و حقانیت آن قطعی ست. به شهود و هدایت درونی ات گوش بسپار و به آن اعتماد 

کن و آن را تکذیب نکن که گمراه می شوی و رفته رفته در برابر حق کر و کور و الل 

خواهی شد. هدایت و راهنمایی آرامش بخش او همواره بلندتر و رساتر و واضح تر و ژرف 

تر از عقاید دیگران و اتفاقات بیرونی زندگی ات است. آن آگاهی و علمی را که برای 

توفیقات و شادکامی ها نیاز داری بدانی، به تو از درون عطا می شود. سخن هدایتگر 

خداوند در فطرتت و در متن خلقتت وجود دارد و انواع ادراکات، شعور، عقل و عاطفه و 

احساس و ارتباط معنوی و شهود را شامل می شود. خداوند مهربان از درونت با تو ارتباط 

برقرار می کند و تو را ثبات و اطمینان می بخشد. او از درون به تو وحی تکوینی را نازل 

می کند و در نهاد خودت هدایت ها و روزی های معنوی را قرار می دهد و راه رسیدنت به 

تکامل را می گوید و می نشاند. 

فقط قدرت الهی است كه دستاوردها و موفقیت ها را برایت رقم می زند. هر عزت و قدرتی 

در عالم وجود دارد، همه از منبع واحد الهی ست. نیروی نادیدنی الهی، منشا تمام عشق ها 

و عزت ها و پیروزی ها و آرامش هایی ست که در دنیا وجود دارد. فقط از او بخواه و به 

سوی او توبه کن که خداوند رحمان توابین را دوست دارد. بدان كه وقتی به مقام توبه الی 

الله برسی، تمام اتفاقاتی كه تاكنون برایت رخ داده اند، تبدیل به راه تو برای اوج گرفتنت و 

آمادگی تو برای مراتب باالی خوشبختی و سعادت می شوند. با رسیدن به مقام توبه الی الله 

همه اتفاقات گذشته ات تبدیل به کمال خیر و صالحت می شوند برای نیل به آن خوشبختی 

كه قرار است از این پس در سایه عبودیت رحمان تجربه کنی. تمام اتفاقات گذشته زندگیت 

اتفاقات درستی بود كه باید می افتاد و مكانهایی كه تاكنون در آنجا بودی، مكانهای 
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درستی بود كه باید در آن میبودی تا درسهای الزم را فرا بگیری و به آنحد از كمال و 

پاک شدن از غیر خدا برسی. لحظه ای که به سوی خدا از هر غیرخدایی هجرت کنی، نقطه 

باشكوه زندگی ات یعنی آغاز نیكوییها و سعادتها خواهد بود. روز هجرت الی الله نخستین 

روز زندگی توست. از این لحظه تا هر زمانی که ایمان خود را حفظ کنی، تمام لحظات 

زندگی ات سرشار از خوشبختی خواهد بود و دیگر نه ترسی خواهی داشت و نه حزنی. 

همین اکنون تا همیشه به سوی او هجرت کن. هم با روحت و هم با جسمت از اغیار به 

سوی او هجرت کن و از همه وابستگی ها رها شو و آزادی قلب و روحت را برای اسیر 

عشق الهی بودن ارجح بدان تا درهای بی شمار گشایش و نعمت به رویت باز شود. از 

لحظه ای که با پروردگار معامله کردی و والیت دشمنان او را رد نمودی، پیوسته در انتظار 

بهترینها باش و بدان موهبت ها پس از آنکه در میدان عمل با سختی ها آزموده شدی و در 

هر شرایطی والیت و اطاعت دشمنان خدا را رد کردی و بسیار صبر کردی، بر تو فرستاده 

خواهد فرستاد.

همیشه دستت در دست خداوند متعال باشد و لحظه ای دست او را رها نکن. در با خدا بودن 

است كه آرامش پیدا می کنی. او را بپرست و در وفای به عهدت با خداوند صادق باش. 

وفای به معشوق آن است که قلبت را به دوستی با دشمنانش نگشایی و از مبارزه با دشمنانش 

و دشمنان دینش اعراض نکنی. اگر وفای قلبت به معشوق را حفظ کنی، نهایت عشقی که 

احتیاج داری تا با اشتیاق و شادمانی و به راحتی در راه خدا از خود بگذری را خداوند منان 

خودش به تو عطا خواهد کرد. در طلب خوشنودی پروردگارت که باشی و در این راه 

پایدار بمانی، دستور خوشبختی و سعادت و شادکامی تو را به سراسر کائنات خواهد فرستاد 

و مقام تو را بلند و آوازه تو را رفیع خواهد نمود . زیبایی اشرف مخلوقات الهی اگر ایمان 

آورد و به آیات الهی پشت نکند و استکبار نورزد،  آنقدر زیاد خواهد شد كه زیبایی تمامی 

حوریهای بهشتی یكجا، دربرابرزیبایی او، به چشم هم نمی آید. روح ابدی انسان مومن به 

 خداوند بسیار بسیار زیباتر از جسم زیباترین انسان است.
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اما آنان که آیات الهی را انکار می کنند و بر خداوند افترا می بندند و حجج او را تکذیب می 

کنند، گرفتار عاقبتی زشت و تلخ و تاریک خواهند شد. هر انسانی زشتی ها و گناهان کسب 

کند و آنقدر در کردار بد فرو رود تا آثار گناه و پلیدی سراسر وجودش را در برگیرد، اهل 

دوزخ خواهد شد و در آتش عذاب مخلد خواهد شد. بسیاری از انسانها از پذیرش حکم الهی 

سرباز می زنند و پیرو هوای نفس می شوند. مانند فرزندان اسراییل که خداوند از آنان 

پیمان محکم گرفت که جز خدا را نپرستند و به پدر و مادر و خویشان و یتیمان احسان کنند 

و با مردم با زبان نیک سخن بگویند و نماز را به پا دارند و زکات بدهند اما جز اندکی از 

آنان روی برگرداندند. و خداوند از آنان پیمان محکم گرفت که خون یکدیگر را نریزند و 

یکدیگر را از سرزمین خود بیرون نکنند و آنان به این پیمان اقرار کردند و خود گواه بر 

اقرارشان بودند اما خود آنان خون یکدیگر را ریختند و یکدیگر را از دیارشان بیرون راندند 

و بر یکدیگر تجاوز و گناه نمودند. آنان همان ها هستنند که زندگی دنیا را به بهای از دست 

دادن جهان ابدی خریدند. عذاب و خواری در دنیا و آخرت از آن آنان خواهد بود. بسیاری 

دیگر از اقوام گذشته هم هرگاه پیامبرانشان دستوری آوردند که خوشایند آنان و مطابق هوای 

نفسشان نبود کبر ورزیدند و گروهی از پیامبران را دروغگو خواندند و گروهی را کشتند. 

آنان به دلیل کفرشان لعن شدند و از رحمت الهی محروم شدند و فقط تعداد کمی از آنان 

ایمان آوردند. آنان آن سخنی را که خداوند توسط پیامبرش بر آنان نازل کرده بود، به دلخواه 

هوای نفس خود به سخنی غیر از آنچه خداوند بر پیامبر آنان نازل کرده بود تغییر دادند و با 

این کار ستمی بسیار بزرگ کردند و به سبب همین نافرمانی شان دچار عذاب الهی شدند. 

وقتی عذاب بر گروه ستمکاران نازل شود، حتی اگر در لحظه آخر ایمان آورند، دیگر 

ایمانشان سودی برای آنان نخواهد داشت.

بگو ما به خدا ایمان آوردیم و به آنچه توسط پیامبر خاتم بر ما نازل شده و آنچه بر ابراهیم و 

اسماعیل و اسحاق و یعقوب و اسباط داده شده و به آنچه به همه پیامبران از سوی 
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پروردگارشان نازل شده ایمان آورده ایم. میان هیچ کدام از پیامبران خدا فرق نمی گذاریم و 

در برابر پروردگارمان تسلیم هستیم.

پروردگار مهربانت را برای نجاتت از هواهای نفسانی و دنیاخواهی بخوان. از توفیقات 

دنیوی و از به دست آوردن مال و مقام یا افتخارات دنیوی دچار سرمستی و غرور نشو که 

خداوند سرمست ها را دوست ندارد. کسانی که به داشته های دنیوی شان با تکبر شادمانی 

می کنند و دوست دارند مردم آنان را در حالی که هیچ تالشی نکرده اند و عمل صالح انجام 

نداده اند، ستایش و تملق و تقدیر گویند یا آنان را به علمی که ندارند احترام کنند، مشمول 

عذاب شوندگان قطعی خواهند بود. اگر اعمال عبادی کم یا زیادی انجام داده ای، هم غره 

نشو که بدی ها و خطاهای همه ما انسانها بسیار است و اگر همین اکنون انسانهای روی 

زمین در پیشگاه عدل خداوند به اعمالشان سنجیده شوند، همه آنان از جمله من و تو همین جا 

در دم از عقوبت اعمالشان هالک می شوند. 

او را برای نجاتت بخوان که وقتی او را خالصانه بخوانی و هر کاری را خالصانه فقط برای 

به دست آوردن خوشنودی او انجام دهی، او خود هر مانعی را از سر راه تو برخواهد 

داشت. پروردگار مهربان راهنما و هادی انسانها به سمت تعادل، هماهنگی و آرامش و 

نجات از تاریکی ها و زشتی ها است. نگذار کفر و ظلم سایرین تو را ناامید کند. تو تسلیم 

پروردگارت باش و تسبیح پروردگار را بگو و نیکوکاری پیشه کن و نفس خود را از 

سرکشی رام کن و از عقوبت ظلم به خود و به بندگان خدا بترس و خداوند را بخوان. 

خداوند حکیم تو را برای رسیدن به اوج نیکی ها بس است. هم راه را به تو نشان خواهد 

 داد. هم تو را راه خواهد برد. هم تو را به مقصد خواهد رساند.

نیكوكاری و صداقت با بندگان خدا پیشه كن تا از هر سمتی كه می روی ثروت و غنائت را 

سر راهت سبز کند. عدالت را اقامه کن و همواره حق را بگو و تقوا پیشه کن تا توانگری 

را از شش جهت از باال و پایین و چپ و راست و عقب و جلو به سمتت جاری کند. او 
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روزی ات را از زیر زمین برایت باال خواهد آورد. به او ایمان داشته باش. او روزی ات 

را با هر بار وزش باد برایت خواهد فرستاد. شكرگذارش باش. او روزی ات را با هر بار 

طلوع خورشید برایت خواهد فرستاد. در برابر دشمنانش تسلیم نشو. او اگر به باالی كوهها 

روی، روزی تو را باالی كوهها قرار خواهد داد. در راه او استقامت کن. اگر در دریا شنا 

کنی،  روزی ات را در دریا قرار خواهد داد. خداوند مهربان هر جا كه باشی، روزی ات 

را همان جا قرار خواهد داد. مطمئن باش چه در دریا باشی چه در خشکی، چه در میان 

خویشاوندانت باشی چه در غربت، چه در میان دوستانت باشی چه محصور شده در میان 

دشمنان، چه در دنیا باشی یا برزخ یا قیامت، او روزی ات خواهد داد و یاری ات خواهد 

نمود و بر بدخواهانت پیروزت خواهد نمود. او با تو و دوستدار تو و یاور توست. روزهایی 

بسیار زیبا انتظارت را می کشد. شكرگذار قلبی او باش. هنگامی كه فقط بر او توكل می 

کنی، به همان آسانی كه موجب نفسكشیدنت را فراهم می کند، موجب توانگر شدنت و 

بینیازی ات از كل دنیا را هم فراهم می کند.

خداوند مهربان تا ابد، ضامن روزی بندگانش است. بر او توكل و با استکبار جهانی مبارزه 

كن. او وقتی در رحم مادر بودی، تو را بزرگ و متناسب و كامل ساخت، حاال هم تو را به 

سمت كمال انسانی و رزق نیکو خواهد برد. او را سپاس گوی. او خود، روزی رسانی به 

بندگانش را بر عهده دارد. همین اکنون صاحب نعمات بسیاری هستی كه هیچگاه نخواهی 

توانست تعداد آن ها را شماره کنی. وقتی شكرگذار پروردگارت باشی و از آنچه كه تاكنون 

به تو داده از صمیم قلب مسرور باشی، نعمتهای او چندین برابر قبل، از طریق هر واسطه 

به تو خواهد رسید. درعظمت ملک پادشاهی خدای تو، گستردهترین خیر و خوشی و بركت 

و فراوانی كائنات وجود دارد. بركت و توانگری بینهایت جهان از یگانه منبع پروردگار دو 

عالم ست. الزم نیست خودت مواظب خودت باشی. خداوند رحمان بهترین حافظان و مهربان 

ترین مهربانان است. تو بر او توكل كن و به سرعت در راه اطاعت او به پیش بتاز. او 

خودش از تو محافظت خواهد کرد. نیروی الهی كه میلیاردها برابر نیروی كل كائنات است، 
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وقتی از او طلب یاری کنی تو را در بر میگیرد و و از هر دشمن داخلی و خارجی 

حفاظتت میكند. او هیچگاه بنده خود را رها نمی کند. او همیشه نگران توست. او همیشه 

مراقب توست. او همیشه محافظ توست. خداوند بر عهده خود قرار داده است كه بندگان خود 

را خوشبخت و پیروز گرداند. در دنیای تو تمامی توجه الهی به تو معطوف است. تمامی 

حفاظت و مراقبتش برای توست و فقط برای تو و برای رستگاری تو، اتفاقات را به پیش 

میبرد. انگیزه بسیاری از گناه ها و خالف های انسان های گناهکار، به دست آوردن یاور 

و حامی  است. آن کسانی که تصور می کنند جز خداوند می توانند یاور و حامی برای خود 

بیایند، تن به ذلت و گناه می دهند و تابع کدخدایان و فرعونان سرمایه دار و زورگو می 

شوند اما نه تنها هرگز یاور و حامی جز خداوند نخواهند یافت بلکه آثار گناهانشان نیز 

زندگی شان را دچار مصیبت و سختی خواهد نمود و نخواهند توانست از آثار گناهان خود، 

 اگر به درگاه الهی توبه نکنند فرار کنند.

خداوند به راحتی می تواند رزق مادی هر بنده را تا بی شمار افزایش دهد اما طبق قرآن 

کریم اگر این کار را می کرد، بسیاری از بندگانش طغیان می کردند و از مسیر بندگی 

خارج می شدند و خود را هالک می نمودند. او که بر اوضاع و احوال بندگانش آگاه است، 

روزی هر کس را به اندازه ای معین نازل می کند. پس اگر معیشتت در تنگناست هرگز 

دچار سوء ظن به خداوند نشو که چه بسا همین تنگی معیشت از بزرگترین الطاف الهی 

برای توست. اگر هم در رفاه مادی هستی دچار غفلت و غرور نشو و نگذار شیطان آنقدر به 

 رحمت خداوند مغرورت کند که از حد بندگی تجاوز کنی.

تو در صحنه زندگی ات، اصلیترین نقش جهان را ایفا می کنی. خداوند رحمان و تمام 

فرشتهها و تمام بندههای برتر خداوند كه قبل از تو می زیستند و در راه خدا به مقام شهادت 

نائل شدند، به نظاره تو نشستهاند. شهدا از نعمت های عظیمی که خداوند به آنان داده 

مسرور و شادمانند و به تو و سایر مومنان بشارت می دهند که آنان که وعده های الهی و 

زندگی ابدی پس از مرگ را باور کنند و به سوی اطاعت خدا بشتابند و در برابر دشمنان 
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ایستادگی کنند، تا ابد نه دچار ترسی خواهند شد و نه اندوهی. خالقت منتظر توست. منتظر 

است تا تو به اعمال صالح و مجاهدت در راه او اراده کنی، تا با قدرت فراجهانی خود به 

كمك تو بیاید. تو فقط كافی است احساس خوب شکرگزاری داشته باشی، افكار زیبا و الهی 

در سرت بپرورانی و برای نشان دادن وفایت به مالک و فرمانروایت، اولین قدم را برای 

مجاهدت در راه او برداری. آنگاه خود حضرت حق مسئولیت رسیدن به هدفت را بر عهده 

میگیرد و دنیا و انسانها را برای یاری تو به حركت درمی آورد تا وعده های نیک خود را 

محقق نماید.

 آن مهربانی كه هنگامی كه خوابی، برای تو نفس میكشد، خداوند رحمان است. آن وجود 

بخشنده ای كه قلب تو را هر ثانیه به تپش در می آورد، رحمان است. آن غفوری كه باعث 

هضم غذا در درون معده ات میشود، خداوند مهربان است. آن مهربانی كه زخمهای پوستت 

را ترمیم میكند، پروردگارت است. نیرویی كه قد تو را بلند كرده، موهایت را می رویاند و 

ناخنهایت را بلند میكند، نیروی الهی است. اوست که دارد از دنیای عظیم نادیدنی، 

کارهای تو را به پیش می برد. این تو نیستی که رزق خود یا سایرین را مهیا می کنی. 

دستان قدرتمند اوست که از دنیای نادیدنی، رزق تو و همه انسان ها را مهیا می کند. همه 

همه آنچه داری ازطرف پروردگار مهربانت است و این خداوند است که در دل هدایت 

 یافتگان ایمان را محبوب قرار داده و کفر و فسق و گناه را در نظرشان منفور نموده است.

بر او توكل كن. نیروی الهی اگر تسلیم او باشی، هر آنچه را ضد تو باشد، از میان برخواهد 

داشت. او هر آن چه را مخالف عشق، آرامش و توانگری و پیروزی  تو باشد، محو خواهد 

نمود. او هر آن کس را كه دشمن آرمان حکومت جهانی اسالم ناب محمدی باشد، مغلوب 

خواهد نمود. آن راهی را كه به تو گفته است برو و صبور باش. نیروی فراگیتی خدای تو، 

هر آنچه را در مخالفت مسیر الهی مومنان مقاومت اسالمی گام بردارد، بی اثر و خنثی 

میكند. پس متحد با سایر مومنان و تحت امر ولی فقیه زمان، كارهای بزرگی را در 

راستای بزرگترین آرمان های الهی شروع كن. خداوند عظیم وقتی برای رضای او گام 
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برداری، پیش از تو، به هر جایی كه قرار است بروی می رود و تمام شرایط را برای 

موفقیت تو آماده و هماهنگ میسازد. او پیش از تو به سراغ هر كاری كه قرار است انجام 

دهی می رود و آنكار را فراهم و مهیا می نماید. او با كاشتن فقط دانهای از طرف تو آن را 

جوانه می دهد، آن را رشد می دهد و هزارها عامل از خارج را مهیا می نماید تا ثمر دهد و 

پربار شود. خودش آن را به درخت تنومندی با میلیونها برگ تبدیل می کند و آن را به بار 

مینشاند و از آن هزاران هزار میوه می رویاند تا تو بیایی و برای میوههای خوشطعم تك 

دانهای كه با توکل به پروردگارت كاشتهای شکرگزاری کنی. تو حتی الزم نیست بدانی چه 

كارهایی انجام شده تا آن دانه به درختی انبوه تبدیل شود. پیروز و خوشبخت كردن مومنان 

کار خداوند قادرست. اوست كه وقتی تنها او را کارگزار زندگیت برگزینی و در راه او 

مجاهدت کنی، كارها را برایت انجام می دهد. تو شکرگزارانه مجاهدت كن و قدر این همه 

فضل و نعمت الهی را بدان. از عطایای او لذت ببر و شادمان باش. به بندگان او عشق 

بورز و با خوشحالی شکرگزاری ات، دنیا را شادمان كن. هر ثانیه سپاسگذار نعمتهایت باش 

و به تحقق آرمان عظیم الهی مطمئن باش. در هر ثانیهی زندگی ات، دو دستت در دستان 

خداوند رحمان ست و آن هنگام که در عبودیت و تسلیم به حق هستی، تمام وجودت تا شعاع 

زیادی گلباران است و فرشتگان با احترام و غبطه و حسرت به مقامت تو را می نگرند.

خداوند کریم از دل هیچ، راههای گشایش را میسازد و آنها را به بندگانش نشان می دهد. 

آنان را در آنها قرار می دهد و آنها را در آنها به پیش میبرد. زندگی به امر او صالحان 

را به مقصد خواهد رساند. مطمئنا خدای پرجالل و حشمت و بزرگی كه تمام آسمانها و 

زمین را به آسانی آفریده است، با نگاهی، قدرت جامهی عمل پوشانیدن به غلبه و پیروزی 

صالحان و مجاهدان را دارد. خداوند بود که انسان را در بهترین شکل از خون بسته شده 

خلق کرد و به انسان آن علمی را که نمی دانست تعلیم داد.اوست که توفیق هر کاری که 

تاکنون انجام داده ای را به تو بخشیده و اگر نظر او نبود تو حتی قادر به انجام کوچکترین 

کارها نبودی. قوه و نیرویی جز استوار به ذات باری تعالی وجود ندارد. او بی نهایت برابر 
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تعداد كارهایی كه در کل زمین در طول زمانها توسط تمامی آدمیان انجام می شود را 

میتواند با اشاره دست در چشم به هم زدنی انجام دهد. الزم نیست همه كارها را خودت 

انجام دهی و همه بارها را خودت به دوش بکشی. بارت را به پروردگار بسپار و کارت را 

به او تفویض کن و تسلیم دستور و تقدیر او باش. هرگاه از او بخواهی و او را وکیل انجام 

امورت بگیری ، با جنود بی شمار دیدنی و نادیدنی، یاری ات خواهد کرد و تمام اموری را 

که به صالح مومنان است از راههایی كه آنان را شگفتزده و مبهوت خواهد كرد، به انجام 

خواهد رساند. خداوند عزیز همان طور که تا کنون فتح و اقتدار خیره کننده و پیروزی های 

پی در پی را نصیب جبهه مقاومت اسالمی نموده، از این پس نیز ان شاء الله به اراده نافذش 

تمام درهای فتح و گشایش و اقتدار را بر روی مومنان جبهه مقاومت اسالمی باز خواهد 

نمود حتی اگر تمام مستکبران صهیونیستی آمریکایی تالش کنند که درها باز نشود.

اله دیگری در کنار خداوند در عالم وجود ندارد. به سوی او تمایل کن و خودت را به غیر 

او نفروش. به نام او بخوان و سوی غیر او نرو و جز او را وکیل و پشتیبان خود نگیر. به 

قدرت غالب خداوند رحمان مطمئن باش. تكتك اتفاقاتی كه از عمق قلب و روحت می 

خواهی در آینده رخ دهد، تكتك انسانهایی كه دلت میخواهد در آینده وارد زندگی ات 

شوند، رفتاری را كه دوست داری انسانها با تو داشته باشند، آثاری را كه  میخواهی خلق 

کنی، كمكهایی را كه میخواهی به مردم سراسر جهان کنی و اثر عمیق و ماندگاری را كه 

دوست داری بر تمامی كره زمین بگذاری، و همه همه زندگی ایده آلت را برای خودت و 

همنوعانت با جزئیات، آنگونه كه آرزو داری باشد، شرح بده و آن را به شكل نامهای به 

خداوند رحمان بنویس. همین حاال قلم و كاغذی بردار و بزرگترین و لذتبخشترین 

تصویری را كه از سالمت و فراوانی و از عزت و پیروزی و اقتدار امت های اسالمی 

داری به روی كاغذ بیاور و بنویس. كارهایی را كه حتی كوچكترین اطالعی از چگونگی 

انجام آنها نداری، بنویس. كارهایی را كه به نظرت غیرممكن میرسد، بنویس و بعد مطیع 

اوامر الهی باش و از ارتباط روزانه ات با خداوند و از سخنان ایمان بخشی كه از طریق 
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پیامبر درونی و بیرونی با تو زمزمه می کند، لذت ببر. پروردگار مطمئنا میتواند به آسانی 

این نامه را مو به مو خلق كند. آن قسمت هایی از این نامه که به خیر و صالح و سعادت تو 

باشد، به لطف الهی اجرا خواهد شد. صبر داشته باش و خستگی ناپذیر برای تحقق آرمان 

اسالم ناب محمدی تالش و مجاهدت کن. یگانه منبع قدرت عالم، پروردگارت را مرتبا یاد 

كن. او راهش را به تو نشان خواهد داد. بر او توكل كن و قدم اول را بردار. خداوند مهربان 

هم خودش مقدمات رسیدن بندگانش به عزت و پیروزی را جور می کند، هم آنها را به انتها 

و نتیجه می رساند. او برترین مدیری ست که می توانی برای پیشبرد تمام كارهایت انتخاب 

کنی. كامال روی پروردگارت حساب كن. او دائما به نفع بندگانش كارها را به پیش میبرد. 

اینجمله را هم بارها و بارها با خودت زمزمه كن. هر كاری كه انجام می دهی، این جمله 

را در قلبت زمزمه كن: اگر توفیقات و پیروزی را فقط از خود خداوند طلب کنی و به او 

مومن باشی، مطمئنا به تو عطا خواهد کرد. همان قدر كه مطمئنی اگر یك شیء وزن دار را 

رها کنی، جاذبه زمین آن را به سمت پایین میكشد، مطمئن باش وقتی از خداوند بخواهی، 

به تو عطا خواهد کرد. خداوند همواره رحمت و رافت و مهربانی اش به انسانها را نشان 

داده و ثابت کرده است.  پروردگار مهربان هر چه را بخواهد خلق میكند. تو هم همواره 

شكر این همه رحمت و عشق الیزال الهی را بر زبان بیاور و با قلبت حس كن.

هر كار عظیم و شگرفی، اگر خداوند اذن دهد شدنی است. حركت كن. درمسیر انجام اعمال 

صالح و مغلوب ساختن دشمنان اسالم ناب، با ایمان حركت كن. با انگیزه و قدرتمندانه در 

مسیر سرافرازی نظام اسالمی در ابعاد مختلف مخصوصا اقتصادی تالش کن. عظیمترین 

پروژههای عالم، در كنار خداوند بزرگ ممكن است. فتح قلههای عظیم در كنار حضرتش، 

شدنی است.عزت و افتخار در كنار او از آن مومنان است. به او ایمان داشته باش. در كنار 

او تمامی آنچه غیرقابلباور است، برای تو آسان به دست می آید. راه پیشرفت و ترقی در 

برابر کسی كه به نیروی الیزال الهی توكل كند باز میشود. خداوند هر كس را كه هر 

قدرتی غیر از قدرت الهی، برایش پشیزی ارزش نداشته باشد، بر اوج قله افتخار و صالبت 
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خواهد نشاند. معنای ژرف ربنا الله را در عمق قلب و روحت حک کن. تا ابد یادت بماند كه 

پیروزی و موفقیتی که پروردگار عالمیان برای شخصی یا ملتی اراده کند مطمئنا محقق 

خواهد شد و کارشکنی و اکراه هر بدخواهی، کوچکترین مانعی برای موفقیتی که خدا برای 

او اراده کرده ایجاد نمی کند. هیچ انسانی کوچکترین توان و اثری برای ضدیت با نعمت و 

عطایی که خداوند برای بنده اش بخواهد ندارد. همیشه از خودش درخواست كن و دست به 

عمل بزن. از خالق بخواه نه از مخلوق. از عامل بخواه نه از معلول. از سرور بخواه نه از 

اسباب. محافظ تو خداست نه خودت و نه هیچ کس دیگر. روزی رسان تو خداست نه خودت 

و نه هیچ کس دیگر. یاور و پشتیبان تو خداست نه خودت و نه هیچ کس دیگر. آفریننده 

موجودات اوست و هرچه و هر كه در عالم است به او نیاز دارد. بزرگترین آرمان های 

الهی، طرح و نقشه رستگاری ابدی توست. خداوند برای صالحان آینده های روشنی برنامه 

ریزی نموده است. تالشت در جهت تحقق آرمان بزرگ الهی، آرمان گسترش حاکمیت دین 

خداوند، تو را به اسطوره ای ماندگار و بیبدیل تبدیل میكند. انگیزه یاری اهداف حجت 

قائم، افسانهای ابدی را برای تو خلق خواهد كرد. اراده ولی خدا، یگانه منجی بشریت، حجت 

قائم در راستای اراده خداوند است. پس مسلماً انجام خواهد پذیرفت. قدرت خداوند در هر 

خواسته صاحب الزمان جاری است. پس اگر در راستای یاری اهداف حجت قائم حرکت 

کنی، قطعا و حتما غالب و پیروز خواهی بود. خیالت تخت باشد. حتی اگر گاهی به نظر 

برسد به نتیجه خاصی نرسیده ای، خداوند در همان زمان در حال پیش بردن تو به سمت آن 

سعادت حقیقی ست.

زندگی به دستور خداوند آماده است كه برای فالح و شادکامی نیکان مومن به ظهور شكل 

بگیرد. روی امید و درخواستت را فقط به سوی پروردگارت بگیر. او درهایی را برای تو 

خواهد گشود كه تا ابد گشوده خواهند ماند. تو همواره لطف الهی را همراه خود داری و مهر 

و لطف الهی، همواره تو را در گهواره ای از نور و عشق محافظت میكند. تو فقط هر 

كاری را كه انجام می دهی و هر سخنی را كه میگویی به هدف رضایت خالقت خالص کن. 
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و آنگاه قدرت عظیمترین خالق و بزرگترین پروردگار، پشت و پناه و یاور ابدی توست. 

قدرتی كه همه خلق در برابر آن ضعیف است. مالك همه جنبندگان، ازحیوانات و گیاهان و 

حشرات، تا انسانها خدای توست و امر او نافذ و قدرتمند و تسلیمكننده است. خداوند 

قدرتمندترین وعظیمترین است و هر چه بخواهد با اشاره ای انجام خواهد شد. ایمان داشته 

باش كه خدای قادر تو، آرمان های واال را برای صالحان مومن به ظهور، آماده ساخته است 

و خدای تو منزه از كوچكترین خطا و اشتباهی است و خدای تو مهربانترین مهربانان است. 

اقدام و عمل کن و عطایای الهی را با قدردانی بپذیر. 

پروردگار تو هرچه را بخواهد خلق و هر چه را بخواهد ناپدید میكند. همه قدرت فكر و 

اندیشه عالم از آن اوست. خالقت است كه تدبیر و كاردانی و سیاستش از هر سیاستی كه در 

این عالم است، عظیمتر است. اوست که با سیاست غالبش در هم کوبنده سیاست شیاطین و 

نقش بر آب کننده نقشه ظالمان مکار است. دارنده همه سیاست و مكر و تدبیر عالم اوست. 

اندیشه عالم از آن اوست. پس او را پرستش و اطاعت كن.

خداوند رحمان بر هر کاری تواناست و كارهای بسیار بسیار بسیار بزرگ را  در یك چشم 

به هم زدن، انجام می دهد. عظمت او برای انسان غیر قابل درک و فرای تصور است. 

عظمت او آنقدر زیاد است كه باالترین عظمتی كه میتوانی در ذهنت برای او تصور کنی، 

در برابر عظمت واقعی او مانند ذره ای بسیار كوچك در برابر كل هستی است. هر آن چه 

كه روی زمین است با قدرت وخواست او خلق شده است و همه آسمانها و زمین سرباز و 

سپاه او هستند.

خداوند همواره نعمتهایش را عطا می کند. او با نصرت و قدرت عظیم خود، بسیار بیشتر 

از آن چه كه به همه دنیاخواهان در تمام دوران برای آزمایش داده، برای هر مومن فراهم و 

آماده كرده است. انبوهتر از تمام ثروتی كه برای همیشه برای دنیاخواهان قرار داده بود، 

برای مومنان آخرت جو مهیا نموده است. خداوند به قلب مومنان با وجود همه شرایط 

www.takbook.com



عظمت خدای مهربان، راز خوشبختی و قدرت                                        کیمیا مظفریان

257

ظاهری طوفانی، آرامش و اطمینان را نازل می کند. مومنان ان شاء الله در آینده ای نزدیک 

از شادكامی به شادكامی دیگر و از خوشبختی به خوشبختی دیگر رهسپار خواهند بود. 

عزت و كرامت و سعادت و توانگری، سرنوشت مومنان است. هستی و اتفاقات با خردی 

دقیق در جهت ظفر آخرت خواهان پایهریزی شده است. عالم به نفع انسان های نیک در 

گردش است. همهچیز در جهت نفع و منفعت مومنان طراحی شده است. تو اختیار داری كه 

با انتخاب عشق خداوند بر هر عشق دیگر و خالص کردن همه اعمالت برای معبود به آن 

چه تقدیر مومنان است برسی. در مسیر آیات الله گام بردار و از نفست و هواهایش حذر 

کن. با کفر به طاغوت و تکیه به الله در امنیت و سکینه خواهی بود. او تنها پروردگار 

آسمانها و زمین است. برای او شریکی قائل نشو و نعماتش را انکار نکن. او کسی را که 

به او اعتماد کند و پیرو رسول گرامی او شود و ایمان آورد، را به سمت تازگی و سعادت و 

آرامش عظیمتر و عظیمتر رهسپار می کند. عشق خدا و ولی خدا را بر هر عشق دیگر 

برگزین تا عشق تو را تا همیشه در دل آیندگان زنده نگاه دارد. از راه و روش اهل بیت 

عصمت و طهارت تبعیت کن تا عده زیادی از آیندگان از راه و روش تو زندگی کنند. تو 

فقط نیكوكاری پیشه كن و تسلیم خدا باش و در راه او مجاهدت و تالش کن.

تعداد زیادی از اتفاقات نیک، وقتی ایمانت را قوی می کنی به سود تو به جریان می افتد. 

تصمیمات خداوند همیشه به نفع مومنانست. خودت را به دنیای پست نفروش. تو الیق 

آسمانها و ملكوت بی نهایتی. خداوند اگر بخواهد و شایسته ات ببیند، تو را به نعمت های 

بیپایان وعزت و بزرگواری خواهد رساند. تنها از او یاری بخواه و در حوادث و سختی ها 

محکم، صبور، متوکل و راضی باش. با تمام وجودت خوشحال باش كه خداوند بی همتا را 

یگانه معشوق خود انتخاب كرده ای. هنگامی كه نیكوكاری پیشه کنی، او در كنار توست و 

اگر به دلیل کبر یا دنیاخواهی یا هواپرستی پروردگارت و دین او را فراموش کنی، در چاه 

ظلمات و پستی و حقارت خواهی افتاد. تو بر او توكل كن و خودت را از هر چه غیر او 

است رها كن و نعمات او را به یاد بیاور. او کسی را که همواره از او درخواست یاری کند، 
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به عرش اعلی می رساند. او بر بندگان مستضعف خود منت خواهد گذاشت و آنان را 

وارثان و پیشوایان زمین قرار خواهد داد. تو شكرگذار او باش و نماز را به پا دار و زکات 

بده. ارمغان واالترین موهبتهای زندگی را، تمامی پیامبران از گذشته تاکنون به تو داده اند. 

آن چه را خداوند به تو امر کرده انجام بده. انسانها را به کارهای نیک امر کن و از بدی ها 

و فحشا و گناه انذار ده و حافظ مال و آبروی مردم باش. بر طبق حکم قرآن کریم و دستور 

اهل بیت پیامبر اکرم حکم کن و تابع حکم دنیاپرستان و هواپرستان نباش. تا میتوانی كار 

نیكو انجام بده و كالم خوب و خدایی بر زبان بیاور و مایه امنیت و آرامش اطرافیانت باش 

و بر زیردستانت آسان بگیر تا همه چیز را در جهت واالترین خیر و شادمانی تو قرار دهد. 

هر کاری را به خداوند بسپاری او آن را به نظم درست الهی خودش پیش خواهد برد و به 

آسانی و به سرعت، آن را به انجام خواهد رساند.

یادت بماند كه جهان در كنترل و تسخیر خداوندست و فرمان و دستور منحصر به اوست. او 

تنها فرمانگذار عالم است. هرعملی را فقط برای او و به نیت به دست آوردن رضای او و 

بدون توجه به نتیجهاش انجام بده. تنها نیروی جهان، نیروی الهی است و پروردگار مهربان 

بر عهده خود واجب کرده است که به بندگانش رحم کند و به آنان روزی مادی و معنوی 

برساند. به رحمت الهی مطمئن باش اما مبادا شیطان تو را به رحمت خداوند مغرور کند که 

راه گناه در پیش گیری و از انجام وظایفت غفلت کنی. همواره در میان خوف و رجا بمان. 

هرگز از رحمت خداوند ناامید نباش و هرگز از مکر الهی خود را در پناه نبین. به او پناه 

ببر از شدت عقابش. از شر شیاطینی که می خواهند تو را از رحمت او ناامید کنند و از شر 

شیاطینی که می خواهند تو را با مغرور ساختن به رحمت او به رخوت و تنبلی و 

دنیاخواهی و یا گناهان بزرگتر بکشانند به خداوند پناه ببر.  با تقویت ایمان و انجام اعمال 

صالح از عقوبت الهی حذر کن که اگر مستوجب نزول عقوبت الهی شوی دیگر هیچ کس 

جز خود او نخواهد توانست تو را از عقوبت سخت و دردناک نجات دهد.
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 تو از او یاری بطلب و امید است که تو را تا مقصد نهایی سعادت ببرد. نیت و افكار و 

اعمالت را برای خداوند خالص كن و در هر كاری كه انجام می دهی به یاد پروردگارت 

باش. به بندگان خدا عشق بورز و به انسانها كمك كن تا خدا را پیدا كنند. رحمت عظیم او 

ایجاب می کند که ایجاد باالترین محبت نسبت به خداوند اعلی توسط خود او به واسطه تو 

در قلب آنان که آنان را به سوی خدا فرامی خوانی، ممکن و بسیار محتمل باشد. عالقه مند 

به رستگاری انسان ها و در طلب واسطه شدن برای نجات آنان باش. بیش از همه برای 

نجات روح انسان ها از دام شیاطین و بیشتر بهره مند شدن آنان از رحمت الهی حریص 

باش تا بیش از همه شبیه رسول اکرم شوی. اجر متمایل ساختن قلبی به سمت خداوند و دین 

او بسیار بسیار عظیم است. اگر یک انسان به واسطه تو هدایت و روح او از تاریکی های 

کفر و ترس ها به سوی نور و شادمانی و آرامش معیت الهی رهنمون شود، اجر این عبادت 

برایت از مجموع عبادت همه مخلوقات، بیشتر است. اجر الهی حاضر و عطا شده است. 

وقتی از او راهنمایی بطلبی، او به تو همه راههای گشایش و فتح را نشان خواهد داد و خود 

عهده دار امورت و فاعل افعالت خواهد شد. خیرخواهی قلبی ات برای خدا و رسولش و 

جبهه مقاومت اسالمی را به خداوند نشان بده تا خداوند بندگانش را به واسطه تو هدایت کند 

و نجات دهد. خداوند با علم ازلی و ابدی اش همه چیز را می داند. همه علمی كه در عالم 

هست از آن اوست و بزرگترین علمی که بشر به آن دست پیدا می کند در برابر علم الهی 

جز قلیلی نیست. از صاحب همه علوم عالم و منشا قدرت جهان، بخواه که علم تو را بیفزاید 

و قدرت بازویت را در اطاعت امرش افزون گرداند. بر او توکل کن تا تو را در هر گامت 

پرتوانتر و قدرتمندتر و قادرتر سازد. مالئکه و عوامل و سربازان خداوند رحیم پیشاپیش 

مومنان در مكان و جلوتر از آنان در زمان گام برمیدارند و راه آنان را صاف و آماده و 

هموار و نورانی و پرعشق می گردانند تا مومنان در راهی قدم گذارند كه مطمئن و امن و 

پر از تحقق آرمانهای به حق است. او را شكر گو آن قدر كه از خوشحالی و شادمانی 

داشتههایت اشك بریزی.
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همین حاال وضو بگیر و لباس پاک بپوش و در مکانی خلوت و آرام بنشین. لحظهای سكوت 

كن و در برابر بزرگی اش به خاک بیفت و سجده کن و با تمام وجود احساس كن كه در 

پیشگاه خدای عظیم و مهربان هستی. او که خالق و اختیاردار مهربان توست و قدرتش از 

هركس در دنیا بیشتر است و هر آنچه را كه او اراده کند، انجام میپذیرد. خداوند قادری که 

تو را از بهترین خاک آفرید و تو را از رحمی به رحم دیگر منتقل کرد و تو را از رافت و 

لطف و احسانش در زمان حکومت پیشوایان کفر آنان که پیامبران را کشتند و آیات الهی را 

تکذیب کردند به دنیا نیاورد. پروردگاری که تو را با رحمت خود پروراند و تو را از 

حوادث زمانه ایمنی بخشید. خدایی که با انواع نعمتهایش تو را نشو و نما داد و بر تو مهر 

ورزید و چیزی از کار خلقتت را به خودت واگذار ننمود. او که تو را در کودکی محافظت 

نمود و دل مادرت را بر تو مهربان کرد و تو را از آسیب جنیان و شیاطین حسود نگهداری 

نمود. او که آفرینشت را کامل و معتدل ساخت و معرفتش را به تو الهام نمود و طاعات و 

عباداتش را بر تو واجب کرد. او که نادانی و گناهت او را از استمرار لطف و رحمتش بر 

تو بازنداشت باز هم تو را به تقرب به پیشگاهش توفیق بخشید و نعمتهایش را بر تو کامل 

نمود و بی نیازت ساخت. او که یاری ات کرد و اشتباهاتت را پوشاند و آبرویت را حفظ 

کرد و از بسیاری از هراس ها نجاتت داد. او که فرزندی ندارد و برای او در فرمانروایی 

اش شریکی نیست و از همه عالم بینیاز است. او آغازگر و پدیدآور و زنده کننده مردگان و 

شفادهنده بیماران و از بین برنده اندوه ها است. او اجابت کننده دعاها و پوشاننده عیبها و 

آمرزنده گناهان است. او افزون کننده ، کامل کننده، روزی دهنده، پرده پوش، حفظ کننده، 

قدرت دهنده، نصرت دهنده و آمرزنده است. منزه است او که اگر در آسمانها و  زمین 

معبودی جز او بود، آسمان و زمین متالشی می شد. او یگانه و بی نیاز است و احدی همتای 

او نیست. او خدای ابراهیم و اسماعیل و اسحق و یعقوب و پروردگار جبراییل و میکاییل و 

اسرافیل و محمد صلی الله علیه و آله است. سالم خدا  بر برترین برگزیده از خلقش، محمد 

، خاتم پیامبران و اهل بیت پاک و پاکیزه  او. 
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 او را به صفات رحمتش بخوان. او را که کاروان را برای نجات یوسف از چاه فرستاد، به 

نجات بخشی اش بخوان. او که یوسف را پس از بندگی بر تخت پادشاهی زمین نشاند به 

صفت معز بودنش بخوان. او که بدحالی و گرفتاری را از ایوب برطرف کرد و بیشتر از 

آنچه از دست داده بود به او عطا کرد، به صفت جبران کنندگی و عوض دهندگی اش 

بخوان. او که یونس را پس از اشتباهش از دل ماهی نجات داد، به صفت بخشندگی و 

غفاریتش بخوان. او که دریا را برای بنی اسراییل شکافت و آنان را از شر فرعون ظالم 

نجات داد، به صفت پشتیبانی اش بخوان. در برابرش قیام کن و رکوع کن و به خاک بیفت. 

در برابر او که خدای توست. پرودگار توست. اوست كه به تو قدرت و توانایی و قوت 

خواهد داد تا توانگری و شادكامی و بهروزی از آن تو باشد. با او باش تا همه عالم مال تو 

باشد. به او ایمان داشته باش. به او مطمئن باش. فقط  او را بندگی  كن. اقتدار و مهربانی او 

ماورای تصور و تفكر همه آدمیان است. حتی اگر فکر کنی خداوند از سر رحمتش فقط كل 

زمین را به یکی از بندگان صالحش عطا خواهد کرد، به رحمت او دچار سوء ظن شده ای. 

زیرا وسعتی که خداوند به هر کدام از بندگان صالحش در بهشت عطا خواهد کرد، به اندازه 

کل زمین و آسمان هاست. 

خداوند حکیم این دنیای بزرگ و انسانها را بیهوده نیافریده است. او برای برای بندگانش در 

عاقبت این عالم نقشه بزرگی در سر دارد. در تمام اعمال الهی حكمت و رحمت و دقت و 

خرد بزرگی نهفته است و کارهای او محکم و با استواری در حد نهایت است. دست او 

همواره باالی دستهاست و دست او همواره پیروز و برتر است.

و پروردگار عظیم الشان در تمام مستقیم و همیشگی با بندگانش است و از رگ گردن به 

بندگانش نزدیکتر است و تو ان شاء الله از طریق ارتباط با او و به دست آوردن رضای او 

می توانی به نامحدودها و بینهایتها دسترسی پیدا کنی. خداوند با فرستادن رسوالنش تو را 

از عالم پرقدرت و عظیم غیب خبر داد و آنچه را خود هرگز نمی توانستی به تنهایی آن را 

بفهمی به تو تعلیم داد. او آنچه را بندگانش احتیاج دارند، با قدرت بیكرانش دراختیارشان 
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می گذارد و همواره از آنان محافظت میكند. خداوند بزرگوارانه بندگانش را می بخشد و به 

انسان ها رئوف و رحیم است. 

خداوند بزرگ بدون این كه به کمک احدی نیاز داشته باشد همه امور زمین را می چرخاند 

و کارها را به پیش می برد و به هر بنده روزی مقررش را می رساند و وعده های خود را 

تحقق می بخشد و اگر وظیفه بر دوش انسان قرار داده است، نه از این جهت که انسان 

کاری را که خداوند بی نیاز از هر کس به تنهایی انجام می دهد را انجام دهد. خداوند برای 

روزی رسانی به خلق و اداره امور همزمان بی شمار بنده کامال مستقل و بی نیاز عمل می 

کند و وظیفه ای که از نظر دینی بر دوش هر انسان برای کسب روزی یا دفاع در برابر 

دشمنان قرار داده شده است، فقط برای آزموده شدن انسان و سنجش میزان وفاداری اش به 

معبود و سنجش باورش به خداوند و روز قیامت است. صد در صد روزی رسانی به بندگان 

کار خداوند رزاق ست و نه احدی جز او. صد در صد پیروز ساختن مومنان در برابر 

دشمنان کار خداوند شکست ناپذیر ست و نه احدی جز او. صدر در صد نگاهداری از خلق 

کار خداوند حفیظ ست و نه احدی جز او. صد در صد تشکیل حکومت جهانی اسالم ناب 

محمدی به واسطه حجت قائم، کار خود خداوند حکیم خواهد بود و نه احدی جز او و او به 

انجام هر کاری قادر و تواناست. هر چه او بخواهد و مقدر و امر کند، همان واقع خواهد 

شد. اراده او فوق اراده ها و قدرت او ورای همه قدرتهاست و او شکست ناپذیرترین حاکم 

مقتدر در هستی ست. 

 هر انسانی را كه خداوند رحمان در مسیر زندگی ات قرار می دهد و هر كالمی را كه به 

گوشت می رساند، و هر صحنهای از آیاتش را كه به تو می نمایاند، حتی هر قطره باران و 

هر رعد و برق را، به خاطر كمك به تو برای دستیابی به صفات ذات بی همتایش و لذت 

بردنت از در كنار او بودن است كه به سمت تو فرستاده است. 
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 در هدف خلقتت بسیار تفکر کن. این همه لطف و محبت و عنایت از طرف بزرگترین 

شخصیت عالم ، خداوند متعال برای یکی از بندگانش، انسان چیست؟ او که کوچکترین 

نیازی به هیچ بنده ای ندارد. به قلبت رجوع كن. خداوند در نهایت عظمت آن جاست. از 

پیامبر او، حضرت محمد مصطفی تبعیت کن تا خداوند عاشقت شود.  فقط نگاه كن كه 

خداوند برای آنان که دوستشان دارد چه کارها کرده و اگر عاشق تو شود، برایت چه کارها 

خواهد كرد.

هر روز صبح به تماشای آسمان زیبا و طلوع آفتاب بیا. آیات قدرت و رحمت الهی بر جای 

جای زمین پدیدار است. در جوار الهی، با همه وجود بنشین و پرواز پرندگان را نگاه كن. 

مالك هر آنچه روی زمین می بینی خداوند قادر توست. هر روز در كنار او به اعمال 

صالح مشغول شو و با تکیه به دستان قدرتمند خداوند به بندگان او یاری رسان. او به تمام 

عوالم و به درون همه انسانها آگاه است. هر شب در آغوش حضرتش شب بخیر بگو و با 

تکبیر و تقدیس وجود پاکش، آرام و مطمئن و خشنود بخواب و بدان که او هنگامی که در 

خوابی،مهربانانه مراقب و محافظ توست. با او به زیر باران بیا و نوازش قطرات باران را 

روی گونههایت حس كن و یقین داشته باش كه او همیشه در كنارت است و دستانش همیشه 

روی شانههایت است. تكیه تو، تا ابد به بازوی اوست. در کنار پروردگارت در دنیا بگرد و 

همه چیز را كه به فرمان او به وجود آمده و خلق شده را نظاره كن. از آب و آسمانها و 

درختان و شب و روز گرفته تا اتومبیلها و خانهها و صنایع  پیشرفته وهواپیماها، همه به 

فرمان خدایت خلق شده است و تحت تملک اوست. آن چه خداوند روی قسمتی بسیار كوچك 

از زمین خلق كرده است، غیر قابل شمارش است.

به خداوند و اولیای او متصل شو. شفابخشی خداوند را ستایش کن. احیاء كردن او را ستایش 

کن. عشق پراكندن خالقت را ستایش کن. در كنار او سعادت و خوشبختی و خوشحالی در 

روح تو موج خواهد زد. در كنار حضور ابدی پروردگارت نغمهخوان و رقص كنان و 

مسرور و عاشق به جای جای زمین برو و آیات رحمت او و آیات غضب او را ببین. عاقبت 
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تکذیب کنندگان را ببین و عبرت گیر. در كنار خدا باش و او را عبودیت کن و به پدر و 

مادرت و نزدیکان و یتیمان و همسایگان و درراه ماندگان نیکی کن. آنگاه دست به هر چه 

میزنی، طال میشود. تو با یاد او زندگی كن و به خاطر او به بندگانش نیکی كن. اگر قلبت 

را برای خداوند حفظ کنی و به او وفادار بمانی او تا همیشه به تو وفادار خواهد ماند. او بر 

مملوک خود غیرتمند است و از او مراقب و محافظت می کند. تو در كنار او آرامی..... 

آرامی... و بسیار آسوده.....

همواره به یاد روز موعود، روز فصل که در مورد انسانها به حق داوری خواهد شد، باش. 

همان روزی که در صور دمیده شود و انسانها گروه گروه به سمت پروردگارشان بازمی 

گردند. آن روز آسمان گشوده می شود و ستاره ها پراکنده و کوه ها روان و دریاها جوشان 

خواهد شد. آن روز گورها زیر و رو می شوند و همه انسانها زنده و برانگیخته می شوند و 

جهنم پرعذاب برای سرکشان و طواغیت منزل و ماوای همیشگی خواهد شد. جهنمی که در 

آن نه خنکایی هست و نه شربتی و جز آب جوشان و چرکاب در آنجا یافت نمی شود. این 

کیفر سخت متناسب با جرم خودشان است. آنان همانها هستند که به روز جزا امید نداشتند و 

آیات الهی را به شدت تکذیب می کردند و زندگی پست دنیا را بر آخرت ترجیح داده بودند. 

همانها که نمازگزار نبودند و مسکین را اطعام نمی کردند و همواره مشغول باطل بودند. آن 

ظالمان که مردم را از راه مستقیم خداوند گمراه می کردند و راه های غیر راه خدا را به 

دروغ راه خدا جلوه می دادند. اما پرهیزگاران در آن روز و تا ابد در گشایش و رستگاری 

خواهند بود. آنان که نفس خود را از هواها بازداشتند و از روز جزا هراسناک بودند. آنان با 

چهره های درخشان و خندان در باغ هایی بزرگ با رزق و روزی فراوان و گسترده و 

انواع لذت ها خواهند بود. این عطای پروردگار است که به حق و حساب شده آن را به 

کسانی که شایسته اش هستند عطا می کند. در آن روز روح و فرشتگان به صف می ایستند 

و هیچ کس سخن نمی گوید مگر کسی که خداوند به او اجازه دهد و سخن راست گوید. روز 

عظیم فصل، حق است. پس هر کس می خواهد تا فرصت دارد راه برگشتی به سوی خداوند 
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بیابد. خداوند به واسطه رسوالنش با بندگانش اتمام حجت نموده و آنان را از عذابی نزدیک 

هشدار داده است. روزی که همه انسانها آثار و نتایج همه اعمالی را که از دنیا پیش 

فرستادند، خواهند دید. آن روز آن قدر برای کافران خوارکننده است که کافر آرزو می کند 

کاش خاک بود.

 

 

تا فرصتت تمام نشده، باور کن ....

باور کن....

که تمام وعده های الهی حق است... 

تا فرصت داری، زمین زیبای خدا را سیر کن و آیات الهی را تصدیق کن و غرق در عشق 

و مهربانی و تواضع شو و خداوند تو به هر كار كه اراده كند، قادر و تواناست....

تا فرصتت تمام نشده، نفس خود را از هواها نهی کن. دست بندگان خدا را بگیر و با نگاه 

عاشقت و سخن ناصحانه ات بذر صلح و ایمان را در دلشان بکار و خدای تو از همه عالم 

بینیاز است....
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تا فرصت داری، بال هایت را بگشا و با انجام اعمال صالح به فراسوی آرزوهای حقیر 

دنیوی، به شهر عشاق، به سرزمین خوبان، به بهشت جالله هللا پرواز کن و فقط خداوندست 

كه خالق مقتدر همه چیز است..

تا فرصت داری شكوه مقام خلیفه اللهی خود را با بند بند وجودت باور کن  و همه قدرت 

عالم از آن خدای توست...

صبر و عفو پیشه کن و از جهالت نادانان با بخشش و بزرگواری در گذر و او برای یاری  

و پشتیبانی تو بس است...

تابع میل و حکم هواپرستان و زوگویان نشو و نیروی همه انسانهای روی زمین در برابر 

نیروی خدای تو هیچ است...
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برای خداوند قیام کن و به قسط و عدل شهادت بده و حرف حق را بگو و پروردگار تو 

آفریننده دانای موجودات است كه تمام عوالم در برابر او ضعیف و كوچك است...

متوكل به خدا و مانند آنان باش که نفس خود را برای به دست آوردن رضای الهی زیر پا 

می گذارند. و مالك هر كس كه بر روی زمین زندگی میكند پروردگار توست...

ترنم خوش اسالم ناب محمدی را در سراسر دنیا بپراکن و بت استکبار جهانی را بشکن و 

لذت و آزادی بندگی خداوند را فریاد بکش. آنقدر بلند كه تمام عالم را به رقص امید 

 درآوری...

همواره یكتاپرست و نیکوکار باش. آن گاه تا وقتی در این مسیر مستقیم هستی، روزی 

نخواهد بود كه از شدت غرقه در عظمت اجر و پاداش الهی، فریاد شوق نکشی و خدای تو 

میتواند در یك لحظه همه عالم را دگرگون كند...

زیر این چرخ كبود، انسان کسی ست كه خداوند به خاطرش، عالم را خلق كرد. و خدای 

جهان آرا تا ابد به هر چه بخواهد قادر و تواناست...
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یادت باشد ماه و آفتاب و بهشت و همه عظمت عالم و تمامی آسمانها و همه مخلوقات خداوند 

برای انسان خلق شده اند و خداوند آنها را برای انسان مسخر نموده است...

یادت بماند خداوند آنقدر قدرتمند است كه عظیمترین قدرتی كه از او در ذهنت داری، در 

برابر قدرت حقیقی او ذره ای در برابر كل خلقت است...

یادت بماند او با عظمت جاللهاش همیشه نزدیک به تو و در حال نظاره توست...

و قدرت پروردگار تو، برتر است از هر قدرتی كه در این جهان است. و امر او نافذ و 

قدرتمند و حتمی است...

مانند شهدایی که نفس خود را به خدا فروختند و با غرور و سرور به استقبال شهادت در راه 

خدا رفتند و به مقام رضوان الهی رسیدند زندگی كن...
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و یقین داشته باش که

او

با همه جالل و احتشام و جبروتش

تضمین کرده است كه همیشه در كنارت و دوستدار و یار و پشتیبانت خواهد بود...

 اگر باور کنی و نیکوکار باشی....

                             

                                                                                           پایان
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